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 ימי כל ~בדתי אשר כחי זבכל ורביתי ~~חתי אשר כחי בכל עמלי מכל חלקי זה לי כריתי אשר דבשזמעט
 פרי מנחתי ולה~ריב ב~ודתי שעלה מה ספר על להעלות זט~חתי יגעתי אצב~~תי ו~~~ר וישבתי חמדתי בצלזהיז~י
 לפני לרצון יעלו אוליאמרתי
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במט~

 אשר רבותיו לפני הדן כתלמיד דנתי א~ר לשעריס י~~ז אשר הד~ריס ~ן הן באזמרי~ס זאספתי בידי א~ר
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 המ~
 קרנם רמה אשר הגבוריס

~~~~ 
~~~~ ~ 

~~
 דבריך לר~לי

 אשב~~
 ביתך בטזב

 מ~
 אס ~זבלו עול זמכל עמלו בכל לאדס יתרזן מה כי אמרתך לחכי נ~לצו

 כן על וח~לז חלקו ~~ ~~רתלא
 אוד~

 מה להוציא חפצתי הדפוס מכבש ~ל בראש~י הלא חדשתי א~ר חדושיי ~טני מי~י ~חבר ~רני כה אשרעד לקנ~י חבר ל~יות ה~רני משנתו יעור אשר זכאיש ~זרני ~ר ה~ את
 וח~ס במש~~ס נ~שישטרחה

 לי קריתי ~שר ~טן ס~רי ז~
~~~~ 

 ~~ן בא~ר ~ ~~~~
~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 

 ולפני ה~ לפני ושלמיס עולה תמיס י~יו יחדיו לרצון י~לו י~~ר
 ר~~ הר~י~הרי~

 אשר מדין ~~י דיתבי
 ל~

 קרנס תרזם ישריס ומשפ~יס חזקיס יאתה
~ ~  ~~~~~ 

~

 י~~ר ~בות ל~ו~ן חכי על ותפל~י אות לטובה חסדו~מי שהפלא ~ח~ד ~~ עס כי ~~ אל י~ראל
 נז~~

 ~רזב
 ~עזת ברזב חדזשיס באות ~ת ל~ני אשר ~~תזביס באלה לחזזתבנז~ם

 בסברו~
 ח~יס פי על זקצרזת ארו~ות

ו~ל~~
 דברי

 ק~
 ~א~ות

 ז~
 ~~~~~ בשס קראתי בפי אליו ס~ר

~~~ 
 פנייתו שם על משמרתז על אזתז קראתי

 ~ל~י
~~ 

 ~ה~יס תזרת ~פרי ~ס~ניס דברי ועל ומזר~ס מר~ן דברי ~ל ביתו שס ~מש~ט
 ואמירה ד~ר ב~ל חמיר~א ב~ל דברי~ם באו אשר~וס

 ג~
 לרבות

 ~מ~
י~~ר ת~זבה יש לדין בא זה ~נה ~ומזת

 חדודין מעשה לרבות ~ל~~יסאלו דזדיס חברת בחברתי חדשתי אשר אמר~י פרי לאור ול~זציא משמרתי על לעמוד מראשיתי טוב אחריתי ~~
~  ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~  

 סדורו~ת אמרזת מלבד שלימות
מס~ת מ~מ~

 מ~ א~~
 ואלה

~~ 
 שמן כתבי כל ~ ~ לרבות גס

 ורז~
 למתזה יהיו יה~ר

ב~~ת
 ~ו~

 ~מ~שה ש~ים

~~~~~~~ ~ 

~~~
 למ~ן זל~~ות לעלות זבנפלאות גדולות לבי הלך לא כי במרומיס סהדי ~י אבישי זלא אדברה באנושי ~יא
 במרז~יס ס~די כי לי חלילה עמי בני ~עיני שמי~~~

 המ~
 ישראל לבני הס שמוריס ה~~יריס המלכים

 כ~
 ב~חבר~אי~

 ועד דקמן מאי חזו ~גדזליס ~שס שס ב~ס לקחת נפלאיס דבריס הזאת
 נאמ~ בשח~

 גילי ולב~י לי להז~ילאס כי כזונ~י כל כ~
 ק~

 ~נפיס ל~שות כ~יס לעשזת זלא ~ולי מדת להס ~ראזי ושכלי משקלי כמדת ~אי~ות
לעל~

 לש~יס
 ל~ש~

 מי~ריה~ס דברי~ס את בצמא אני ושזתה פיהס ~הבות חוששני כ~ קריתייס בעלי רב~ן ~פני
 וקרנס ש~ים ~~לו ~ר ~מו~ס מיס~ג~י~ס

~~~~ 
~~~~ ~ 

~
 מבקש אנ~י אחי

 לדרו~
 ~~בה ובדם ולחפש

 המתברים הרמיס ~~ריס ~ס שריס קדמו ראיתי ~י זביען אמר~
 האדס שת~ד רז~לש~וז~ כמו י~ות כאשר ישריס ~זע נכריס זרע שהס לאשזרי~ס לאמר דרך אחזו מ~ס כמה אשר ישריס היפקודי

 יהי~
 וביען ידות עשר האבזת בדרכי לל~תל~~דות תו~לזת יה~ו למען והנפלאזת ~גדולות לאות למשמרת עיניז לנגד אבזתיו מז~רת

 כ~
 ע~י אנחנו גריס כי בידינו קבלה

 ~א~~ א~~
 הגול~ מבני ~ס~ול~תינו ~קר כי הזאת

 ונ~לה רס בדרא חד נשתלשל ומ~ס א~פרי~~א ~ר~ד ~ע~י שג~ז
 הח~~

 ~מ~~רהטוב ז~ש הש~
~~~ 

 לעלות פעמיו לדרך לשית לכאן ובא ז~ל
 לאר~

 קדוש ממחנ~ו~~~יו לדרך לשית המדבר עליז ~גר ~י תוב~ב ישר~ל
 זהוצר~

 מח~ק עד המדבר דרך לס~ב
 גר~ זד~

 לז
 אוה~ ליט~

וב~ם מספר ימים ~~חז~ק אפד~ו
 מ~~ ש~ נ~יע~ נט~

 ב~וז ח~ס ג~ר יזמס אור המרומם ה~ס ותומיס אוריס הגדוליס שס שם את ויולד

מ~דו~
 ~~ה ~וז

 ~ר~ ובירא~
 ד~לא

 בי~
 פרנס

 ~הל~
 לש~ט

 ות~ל~
 ~~~~ר

~~~ 
 שםא~ר ~ם תולדות ואלה זל~~ה

 שמ~
 ~ר~ש

 ~ראשו~
 ~ור ה~ולל הרב נהדר בקודש והדר ~וד זה הלא ~לו~יס קודש ב~ו~יו פרי אדם

גזל~
 ~יד

 ~~נ~
 עניניז ב~ל ~אושר

 לבז~
 הבדיס

 וגדזל~ תזר~
 רב ~מ~ר~ר ~~ז נצמדיס יחד

 מ~זז ~גדזל ~ב ~~דר ~~שו ~ו ~ש~~זל~~~ ~~~~ ~~~~
 ו~דו~

 ~~ו~ר~ר המ~ורסס
 זלה~~ ~~~

 שז~ת ס~רי המחבר



 בתר~מ~ ~ש~שי זבנםתר בנגלה אחרים םפרים ~כמה מדרשים ~ם~י ~למי~ם זבתי~ם וםפר חמרכרם
 ~כולל ~רב

 גוללאור
 חרי~

 כמוהר~ר ונקי קב מ~~תו ~בקי
~~~ 

 זלה~ה
 ~לש~

 בהם כיוצא ת~לד~תם נפוצו ומאלה נח בני אלה
 אבינו ב~י היו אלה ה~ בר~כי זרעכלם

 הזק~
 רב ~הדרנו הודנו

 ~~י~~ ~~~~
 מ~~א עטר~~ת אדם הראשין הנז~ל

 זהכילל השלם הח~ם הלולים קודש בקודש ל~ ~~ני ~~~~יזלה~ה~ כמו~~ר כהלל ענותן ג~~ל א~ר ~הכולל השלםהחכם
 ~~ עלי~ גומריןאין

 י~שב ה~לל
 כ~~~~ר י~לדתו אשרי לקהילת~ רא~ תחכמ~ני בשב~

 ~שלשי זל~~ה י~~
 בתרומ~

~מנ~
 תפארת עטרת דל~~ד דיינא הרה~ג פנה ממנו יתד

 כ~דר~~ כול~
 כמוהר~ר לו יאמר קדוש

~~~~ 
 זל~~ה

אל~
 בני היו

 ש~
 רב

~~~ 
 הרמ~ים מן אחד בני הי~ ואלה נערב א~ר

 ~~~~~ הי~ אח~
 הנז~ל

 ה~א~י~
 לכל

 דב~
~בקד~ש~

 ~ראש~ אבן
 ~~~~י כמו~ר~ר מתא לבני וראש טבתא מרגניתא גולל אור והכולל השלם ~ח~

 נר~
 ~ש~י

 ז~ הל~בק~ד~
 כה~ר צדיק בתומו מת~לך החו~ן הוד

 ושלשי נר~~ י~~~~
 בתרומ~

 ות~לה ברכה כל על ה~א מר~מם
 נר~~ ~~י~~ םי~ כה~~ר ב~וז חכםגבר

 א~ה זכו~ל
 למלכה ~ב~א דין הקדוש הרב בגי הי~

 זלה~~
 לא ~שלשי ואל

 כמזהר~רבא
~~~~~ 

 וצדקתו~ מעשי~ פרי ~ם כי אחרי~ הניח לא שבעה~ר זלה~ה

~~~~
 רב הזקן מורנו של ח~ציו יוצ~י היו

 ~ל~~~ ~~~
 מ~~~ו~ת

 מו~~
 יה~ר לבדי נשא~תי אני הן זל~~ה

נזכ~
 לחז~ת

 בנו~~
 ~ני ח~ודי בני ~או~ע ידידי היכל

 יחידייני~
 כה~~ר וחכים

~~~~~ ~~~~~ 
 לחז~תו נזכה י~~ריאיר אור~

 א~מנוח~ ת~רת~
 אכי~ר טירתו בתוך מלך ~מרתו כל ובצדק

~ 

~~~~
 הנז~ י~~~ כמ~ה~ר לי ד~די המור צר~ר בני הי~

 זל~~~
 כמ~ה~~ר ס~ה~ר גולל אור הכולל הרב אדם הראשון

~~י~
 רב~ קרא~ ~אב~ ע~דנ~ הן אשר זלה~ה

 אחריו ~הניח
 ~רכ~

 כ~ללי ה~למים החכמים
 ת~לו~

 יש~אל
כמ~ה~ר

 י~~~
 ~כ~וה~ר

 נר~~ ~~~י~
 כה~ר החו~ן הבחו~ן השלשי ~הט~ר

~~~~~ 
 כמ~ה~ר מ~~ד שם בני ~שאר ~~ו

י~~~
 הנז~

 ה~~ הל~
 ובטירותם בחצריהם

 בא~~
 שלשם אפריק~א ער~ מולדתם

 ה~~
 נט~י כולם ם~ד מטיבי

 כ~~ר ם~םנ~~ים
 אחיהם ~~~~ ~~~~ י~~~

~~~ 
 ~י~ברכו ולברכה לטובה זכרם יעלה כלם

 מבריכ~
 ~העלי~~

~~~~
 וישמ~ ~פלתי יק~ל אלהים אל דבר~י ~שים

 לתז~~ אזכ~ ש~עתי ל~ול
 ב~ודש ראשון שם בני אלה בנו~ם

נהדר
 חמ~

 ה~לם ~חכם בחורים
 נ~ע~~

 י~~~~ ~~~ ~אחי~ ~~~~~~~ ~~~י כהה~ר
 ~עלוב בני נר~ו

 בל~ה~~
 והוו~יק השלם הח~ם ~זמן עת

 נט~
 ~מ~~~ר נ~מן

 י~~~
 כ~~הר~ר לי דודי ~מור צ~ור נערב א~ר רב זרע

~ ~
 זלה~ה ה~~ל

 ~שפ~
 בתומו מתהלך והו~תיק השלם ~ת~ ~ני ~טור צדיק ראש על ~ח~ל~ בר~ות

 צדי~
 כ~ר~ר

 כמו~ר~ר הרב ל~ו~ד ה~ני בן נר~~~~~
~~~~~ 

 מיום ~ת~לדות אבות ~י~ אל~ זל~~ה הנז~
 ~~~~ ה~לו~

 ~ור
~~~ת

 ~~~ ~~ר~~
 ~ה היום עד במחז~ק ~~ז~ל

 ~מ~חכ~
 ~ר~ר

 ~ל~ ל~ ולמ~ל~ ~~~
 בשם אחד כל לנו

יקרא
 א~

 בידינו היא קבלה
 מאבותינ~

 יע~ה תלמסאן עוב~י מ~תוז א~~י~~א מ~רי יסודם כי ~דורשי~ ד~ר מד~ר
ממשפ~ת

 ה~א~
 מ~~ז הגדול

 ~מגד~~
 כמוהר~ר האל~י ~ד~ש ע~ים לנם העומד לישראל חק

~~~~~ ~~~~~~ 
 זצוק~ל

 אציגה א~~תי ~ן ~ל הוא ד~כי בידינו ~א ~ק~לה~הזאל
 נ~

 מ~ ל~ניך
 ו~נכבד הי~~ בםפר כ~יב שבא

 ז~
 שער ם~ר

 תבזר ~הזא ה~כבוד
 ~ש~בו~

 מ~~ר~ר מ~גאון
 ~~מב~~ הגא~~ ~~שי~ ~שגות על ~השיב הנז~ ~~~י~

 על ~ל~~ה
~רמב~ם

 זלה~~
 ~מ~הר~ר המ~פלא הרב מיד כת~ב בא הנז~ ~ם~ שם ושם

 היתה ידו שעל נר~~ ~~י~~ ~~י~
 בא שם שם הםפרה~פ~ת

 כתו~
 עול~ם ימ~י ~חוקר הח~ם ש~ם~ר בז~~ל

 צו~~

 ~מצ~ות מדברי ז~ל ~ב
 משפחת ~מ~ם היקר~ת מ~פחות ת~לדות נלמד בט~ליט~לאה~מ~ות

~~~~~~~ 
 ~דול~ן ~זאת בעיר נ~לאו כ~לם אשר

 שנז~ שם ~נשי ע~לם גד~לי יצאו ~מ~ם ישראל ל~מם ~בחיבחן ~בחוכמתן~ב~~תן
 בספרי~

 מ~הר~ר
 ~~~~~ י~~~

ש~הרג~
 ~ול~ולא ~מלך ~~יכל

 קר~~
 לשנת

~~~~ 
 ארב~ ~נת היא

למל~~ת עלי~ ש~ל~ינ~ שקר דבר על ת~ק~ם א~פים
 ב~

 ~ר~ר שם
~~~~ 

 ~~~~ י~~~ ~~~~~ ~י~
 שנים במעט מתו

 ז~
 מזה

 ~~~י~
~~ 

 נ~~ר ~~~~
 ז~

~שב~
 כסא על ישב כי מ~זד ~מכ~בד ימים

 ~~~ר~~
 מו~ר~ר ~גד~ל הרב

 זל~~ה אבי~ ~~~~
~~~~ 
~~ 

 ~~~~נ~~

 י~~~~זק~
~~ 

 ה~ד~~ ~~~~~~~ י~~~
 ~רים ~בספרים הז~ת בס~ר ~נזכר ~מא~ר מנ~רת ב~ל

~~~ 
 ב~לי~ולא

 ~~~ ~~ י~~~~ ר~עם
 ס~~ נ~רף ~~מם ז~ה~ה

 ~רב
 י~~~~

 הוא אחי~ א~לי
~ 

 מ~~~ר
~~~~ 

 ב~מו~ר~ר

 ~ואובנו י~~
 ~~~י~

 ~ה~א להריב~ש כ~תב היה ומשם לה~ני~ן ~בא מספרד ברח א~ר
 ~גא~

 ממ~פחת הגולה מבני ראשוןשבא ~י~ ~~~ר~ר ~גדול
 אנקאו~א~

 לאפרים נולדו ב~ם ~שני
 ~י~~~ י~~~~

 ~לזה
 י~~~~

 ~ו~~ר ~תב
 ה~כבוד

~ 
 רבים דברים

 ~~מ~
 לא אשר ~אלהית

 נג~~
 שחבר ~~ים ו~יר~שים וםפרים ז~נינו עד

 מתוך ר~ב ממנ~ ~~ל ס~ן ~א אשר שנים ו~תי ~מאתים אל~ים חמשת שגת ג~ע הנז~הרב ~~ר~ ~מ~
 ת~~סא~ בעי~ הגול~

 הר~ש עם שו~ת לו ~יש בתלמםאן ~אח~ך ~במסתגאני~ם ב~יהרא~ן שכן י~~~~~נ~
 ו~~ זל~~~ דור~~

 ר~ ל~יו אשר

י~~~~
 ה~ה

 ~~~י~ ~
 בשנת בתלמםאן שהיה

 חמש~
 ה~יראת ~ל~~~ צמ~ ל~ר~ ~ת~י~ ~~ולח וששים ~אחד ~מאתים אל~ים

 ת~ר~
 המשפחה אנשי של מדות היו הן ~ענוה

 הזא~ ~רמ~
 על

 ~~~ ~ב~~
~ 

~~~ 
 ~וב

 ז~ ע~~
המ~ו~

 ~ישרז~ במידותי~ נפלא ~הכבוד ~בציאל פע~ים רב ~~א
 ה~א

 מלי~
 ~לכ~ם ל~ני לעמו ~ו~יע ~ב

 ~גד~~
 מ~צאי~ הי~ מדרשוובב~ת

 ועזר מ~לט
 ו~בי~

 גם אל~~ווא ממ~~~ת מאלה המה א~רים
 ~ד~ר~

 ~ר~ים
~~~ 

 לנונודעו
~~ 

 ~ו
~~~~ 

 ~~ ~ה ~מזרחית
 היה ~~~~~~ ~~~~ ~ י~~

 ב~נ~
 חמ~ת

 ~~פ~
 ושלש

 ~מני~ מ~~
 שפ~~ ובשנ~ ~אלו~~י ~עיר~ודע

 ~~~~~~ י~~ ור~ ב~סט~נופיל ~יה
~~ 

 ~ר~ע ב~נת
 ~ו~

 מ~מ
~~~ 

 ~ית
 ר~ טוב ~ם שביתת ש~~ת ם~ר ב~ל ~~~~~~~ ~~~ י~~ ר~ בק~~נופ~למדרשו

 ~כ~~ ~~ ~י~ ~~~~~~~ י~~



 א~רים ר~ הרב מטראני מה~~י תלמידהזא
 ~~י~ הי~

 ר~ ~ו~יא
 מ~~

 ~דר שחבר א~~ווא
~~~ 

 תפילות
 ה~~

 בשנת
 ~פר ה~חבר ה~וקר ~רב ע~~לת~~ד

 צינ~
 הבא

 כתי~
 א~ם כל ביד מצוי אינו זה ו~פר והואל ה~ כב~ד ש~ר ~ם~

 וחיוב~ מצז~ כי ב~ינו ובני לבנינז להודיע נקח מ~נו א~רתילכן
 אבותינו ב~קבות ~לכת ע~ינו

 ~למים ולעולמי לע~
 ~רנינו תרום ובזה ישרים ~דרכיללכת

~~~~ 
~~~~ ~ 

~ ~ ~
 אז~ע בנועם ~תזות שנזכה ותפלתי רנתי אל לשמוע דברתי אשים אלהים אל

 יתידי בני ז~
 יני~

 ותכים
כ~ה~ר

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 ובכלל ~~~ י~~~ ~~ן בא אשר

 ~~רכ~
 ~יקרים הבנים יתברכו

 ~ בתי בני תלציייוצאי
 הלא הי~ר~

 ~מ~
 ~~~ הח~ בחורים חמד

 נ~~
 ~הה~ר נ~ן

 והתלמיד~~~~~
 י~~~~

 כמו~~ר בני נר~ו אחיו

~~~~ 

 י~~ר זלה~ה
 נזכ~

 עולה ומזהירים מאירים לישרים אור אותם ל~זות
 תואר פרי והדר הוד זה ~לא להתפאר ה~ מ~ע מצוה של נטיעה המנין מן וחתני א~~ר הלו~ים קודש פריושלמים
 כמזה~ר אי~ורין כל כו~ל ו~וותיק השלםה~ם

~~~~ ~~~~~~ 
 מרבים ~~ את ירא ונעלה רם גבר צדיק לאזתז ~ן נר~ו

~חכם
 ~מרומ~

 כהה~ר
~~~~ 

 ~תרי~ם ולח~ם היכלם בנועם לחזות נזכה יה~ר זלה~ה
 לה~

 וללמד ללמוד ינעם
 בא עת עד ולעשותלשמור

 נז~
 ~ אכי~ר לח~ות ה~

~~~

 על פניך להאיר ל~ניך שכרי על ת~וא כי י~עתי לריק לא ה~ל~י ה~
 עבד~

 על קדשך ה~ל בנועם לחזות
 ~ אכי~ר העבודה ועל~תירה

~~~~~~
 נמ~יי~

 תן חן בתשואות
 מזרק דזזרדא כלילה אישורי~ן כל כולל השלם החכם או~מ ~וב כי להאו~

 כמוהר~ר~הור
~~~ ~~~~~~ 

 ניר~ו
 בלאו~~

 כמוהר~ר להלליבישראל ~כוללי הרב חרשיםי חכם ~וצרוי היא ~~ יראת
~~~ 

~~~~~ 
 בכל עוז בנ~שו הרהיב אשר טובו את לפאר אנכי ז~~הי

 מאמ~
 כח

בלי
 ר~י~

 יתן בשמים יושב האמתי העוזר
 חל~

 שנות תיים שנות משכזרתו
 ברכת ומלא תי לנצח ~וד ויחי עזלמי~

 אביו מר הרבצדיק יהי~ עולם ולזכר ב~הלוי ואשר ובניו הוא כבוד ~ם עו~ר ~ם ירושלים בתוככי פגע ואין שטן אין לבטח וישכוןטוב
 זלה~~

 תח~ה זנשמתו קינו לפני ~וא הדור אלק~ים לפני עולם ישב עדנוי בגן צדיק ישמח
 ה~ ל~ניז~לונן

 באר~
 ~ אכי~ר העולם עד תיים לברכה קדוש וזרע חיים

~~
 מן זו

 ~מני~
 אדזנתי ל~רו~ת ~מנותה זאת נייחא למעבד

 המעוטר~
 מר~ת בשמים תםידה ~ם ~יל אשת

זלה~~ ~~
 קדישא ח~ידא ומגדול עוז מבאר ~גדול הרב שם של בתו

 ו~ריש~
 ~~ציאל ~עלים רב

 דיינ~
 הא~יםאיש דל~~ד

 ~ד~
 עומד הוא

 לנ~
 כמו~ר~ר המלאך בשערים נודע שמו עמים

~~~~ ~~~~~ 
 ~א~טילייא ~בני ראש טד ודורשיו דור דור יש~ל בני לכל המור~ם ~ם ותומים אורים יות~ין שלשלת~הוא ידוע ~וא אשר ~לה~ה

ולמ~ו~מות
 אי~

 לר~~
 ראי~

 ועד
 את~ו~

 ראש על ~הזכירי בי עוצב דרך בקרבי יתיל לבי ~כביד
 שמחת~

 ~~לה ~ג~ולהרב ~רו~ת
 ה~מו~

 ~ל~יו נזר וק~ושו ישראל אור
~ 

 ראשו
 כמוהר~רמו~ת מו~ר מערבה לבני נר מנ~ר דל~~ד דיי~~

 ~~~~~ י~~~~
 זלה~ה

 זוכר~
 ~ובתן לטובה אלהי לי

~ 
 ל~יות ה~~ו~ים ~הרים הם הנזכרים צדי~ים

 חלציי יוצאי ובעד בעדי ו~נהמגן
 למ~

 דעת
 ~ע~

 ומזימה
 ויר~~

~~ 
 ~ תמימ~

~ ~
 ~ת~ם ~ברי כ~

 המוכתר ב~יון יע~ה ~~~~ פ~
 ~כת~

 י~רא שנה כאן אשר תורה
~~~~ 

 אור ויזרת
 ~ ל~~~

הצב~י
~~~ ~ ~ ~ ~  ~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~

 באיין זכו~ וה~יד אודיז בן שמואל ה~ר לפ~י~ו

ז~
 צמח ן~ מרדכי המנזח די ל~אר שמ~נא די

נלב~~
 קתלז~ די ידי ~ל

 דל~~ראי זיהא פדיך ל~זים
 הוזא ~~~~שמזאל

 גאל~
 ד~נ~רא פלחללא ~ב~ק יום

 הזזא ~א~בז לגוי זזאחד די לכימא ק~ם ז~זלפדוזאר

 האדאך זקאלו אל~י~זן הגז~ ~אחבו ל~זי וזא~גא~
 זמ~ללמו למהדאווימרידיך

 עלא~
 ~ל~תז~זמ~י מא

~
 הנז~ לגיי וואזבז מרידיך ~כזן הגז~ ~~ד ~ז ~אדי
 וואזבז ז~א~ב~י ~זזא למ~דאוי ~יד~ךזקאלז

 ~ע~
 ~גז~

 וואהלי ~~~ ל~זי ~ו ~~י מאמרידיך
~~ 

 לי
 ~נז~ ה~ד ונ~פך~אלות~ר~~י

 כי~
 ~ארל~זם

 פלקי~ון ו~מלוהום קתלז~זם וולדי יא קאלזפמז~זם
 ~דות כאן ~ד פלזואד ורמאזוהום פ~זואריו~מ~ו~ום

 ~~~ ה~ד ב~דותו וברר ~ז~~~ד
 ~איי~

 מא זמן דאך
 וז~~רי יבי~ כא למ~דאזזי מרידיך אישמו די חד חתאכאן

 צמח ן~ מרדכי ~יר מן אלקנ~רא זיהת ~יא דיפל~וארת
 ~~כאםל~וזי

 זח~ומי~
ש~בל ת~ ת~י הגז~ ~~דות ~ל

 ב~~ ה~דו~
 ~ח~זם ~ל ~באז לפז~ד כראוי

 מג~ת~רי
 יזמ~
~ 

~ ~ ~
 מ~

 שריא דא דאתתא ~וא ~~ל~~ד
לא~נ~בא

 לכ~
 ה~דזת ~~פ ד~צביין ~בר

 זמ~על~מו למ~דאזזי מרידך ~דאך לגוי קא~ז די~ז~

~לא~
 דכזונתו וכז~ לוואד מן ~ל~~ו~~~י מא

 לז~
למ~

 זלא ב~ר מושלכים אותם הנחתם
 נ~~

 אזתם

ל~בור~
 ד~~ז

 ~ש~
 לא אם ~~ילז ~~פוק שום ב~י כזז~~ו

 מ~~ ~~וי~~
 דבריו

 כ~
 ש~ירש

 לב~ז~
 ~י ~ל ~א~כ

 זז~דזת
 ~ אש~

 במ~~ שני~ו ~ר~ה דמ~ה שרייא
 ~יה אם דבנכרי ~כ~אב~א

 מת~ו~
 אין

 מזקי שםוב~~א ~ד~ ~דו~
 ~ב~

 בין להתיר נ~כוזן
 ~ת~ו~

 ל~~יד
 ובנ~י דקתני ~ת~יתין אלא שם וקאמר ~דזת ~דותואין
 א~ מתכז~ ~י~אם

 לה משכחת ~יכי ~דזת ~דזתז
ו~י~וש

 ~שי~
 ~וא

 פשז~
 ד~זאל

 וב~תכז~
 ~ז ל~תיר

 איןל~~יד
 ~דו~

 צד שזם יש ~יאך א~~ ~דות
 ו~~ ~~ ידי ~ל בו ל~~יר~אר אח~

 תל~ודא
 במ~ל~

 ~~ז~~~~
 וא~ל ~אמר

 מא~
 דשכיב חי~אי בי א~א

 ~~כ ז~ו~ לדבי~ו יוםף רב וא~בה~ו~י
 אפ~~ ו~

~ל~
 דמ~~ת

 משי~
~~ 

 כ~ש פיז ~ל
 ~~ו~י~

 ~ י~~~ ~~ ~~ א~~ז~~וש~~

 ד~~~~
 ~ברת ~וא ל~די ש~זמד

 ~ז~~ ~ר~
 ז~ל ב~י~~ ~ב~י~ביא~

 כ~ ב~ו~ ז~ר~~
זל~נ~

 מ~
 ~גוי כי שאמרת

 ש~
 זאמר ל~ני~ו

 ~ל ל~~יד מתכזזן ש~וא ~מר א~ לבד מת ~ו~יאיש מ~ל~
 ~א בי א~א דמאן דזמיא א~~ים דברים ~דיםשלא ז~

~ו~
 א~

 מי ש~ל ~פק
 שנ~כו~

 דבר אז~ו אומר לה~יד
 אלא לבדו דבר אותו אומר אי~ז מ~ל~ת ש~זא ומילבדו
 אמר שלא וכל ל~ריו אז ל~ניו ~נייןבקשר

~ 
 אומר אינז

 אלא דבריםכמ~פר
 ל~ודי~ כרוצ~

 דבר אזתו
 ~~~~ ~~~ ~י ד~מרא ~בדי ו~ל~וגא~ן ~~ לבד~

 ו~יים
 ~לה~ב~י

 ז~
 בתש~בו~ זהרד~ך זכתב

 בד~ ~חז~
 ~ל ~ו

 ~ז~ים ש~~ו~~ים להוכיח מאד ~~ריךהר~ן
~ 

 וש~א
 מז~ר~יכדברי

 ~י~צ~
 ~~י~ז עכ~לי

 למד~
 לד~י

 ~ר~
 ~מח~ומ~רד~

 ~~א דכל ~~ז
 ~י~

 ידי ~ל ~פור
 כאן ~י~ דלאבנדז~ד מ~ל~~ ~זי לא אח~כ ~ו ~ודם אז דבריםקשזר

 ~ש~
 דברים

 כמוב~
 לו הגויושאלדבא ~~~ ~~~י

 ~לא~
 מא

 ~ ~ל~תו~ומ~
 לוואד

וגם ~~
 ~ו~

 כי היו לא דבריו
 ~~ודי~ ~

 מי~תו
 א~כ א~ים בדברים ~דברים נ~~~וזלא ~י~ ~יא~
 לפי~~ת ~~ ~~

 ~בר~
 ~ ז~י~~ ומ~רד~ הר~

~~~
 דמצא~ו

 מ~ ר~וא~
 התורה

 ~רב~י מד~י ל~
 ד~~י על שםשםיים

 ~ר~~
 וכ~ב

 ~לי~
 ו~~ל

ו~~ר~
 ~י~צא~

 זא~ ~~שוב~ ~~~~ דראיז~ ~י כתב
חלוש~

 די~י~ בתי זשבכל וכו~
 בימי ב~~ו~~י ש~יו

 ש~יו ~ולם ו~אזני~ית~י
 ~ש~ ב~

 ~מור ל~~יר ~מנהג
 א~~~י מ~ ~לז~י ממ~זם או ~לו~י ~ר ~לו~י איש~גוי
שלא

 י~די~
 שזם

 ד~
 שלא זבלבד

 ית~ז~
 ~יר לא

 ~~כ ל~ידז~א
 ו~

 ז~ו~ת ~ריב~ש דברי הם
 ~~מזך~שכתבתי

 זכ~
 ~ר

~ 
~ ~~ מורי שהוא ביר~ 

 מזר~
 א~~ ~כל~~י ~שי~ות ל~יר

 ~ואל
 ו~~

כמ~
 ~ל ~לקז גאזנים

 ~בר~
~~ 

 זב~אי ~מאי
~ ו  

 ל~יר ~~~~יקי~מ~~~
 ו~

זכך ~~~ ~ ~~ מ~ ~ש~
 מר~

 ד~תו
 ~ז~

 כמו
 ~דדבריו ~חיל~ ~מ~ שירא~

~~~ 
 שכתב

 ~מ~~~
 של

 ~ו~י מש~
~ ד  

ל~~
 ~~ ~~~ דלא ~גם

י דברים ~זר ~  ואל 
 ב~י~יך~שה

 ש~~ מ~
 ב~~ למר~

 ~~ד

ל~~~
 ש~י~ ש~~י ~ר~ז כבר ~ל שכ~ב ~רמ~~ם

~
 ~ומז

 וכ~
 ~~ מ~ל~ ~י~ כצד

 ל~~י אוי
 ו~

~~
 ~יוצא וכז~ ב~ך בא כ~~יתי

 ש~ ~ ב~~י~
 ~~~ר~~

~ ז~~ ~א~ ~ ~י ל~ד ~~~ו  ~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

מיחזי
 ~ל~

 ויהיה דבריו במםייס אלא מסל~ת ~קרי
 מהםניכר

 שא~
 לה~יד כוו~תו

 וז~
 ~ר~ן ~םברת מיחזי

 מר~ן דסברת מיחזי ל~אורהוא~כ
 לפ~ו~

 קשורי דבעי
אלא

 דז~
 כך דנקט ל~רמב~ם דמ~נז ד~גם אינו

בלישניה
 ל~

 קשזר דב~י לו~ר תט~ה
 כהר~~

 כ~ב ולא
 בתשובת שכתוב כמו בדבריז הריב~ש ~פירש כמואלא כ~

 אבל וז~ל ~כתב שם הרב~י שהביא ה~א~ונההריב~ש
 כמםפר מת פלוני איש מ~צמו זאמר לב~ד בא לאאם

 אותם כל בדבריו שיאמר צריך ואין נקרא מ~ל~תדברים
 לא שהזא ~מב~ם שהזכיר~דברים

 ~ביא~
 לרזחא אלא

 שהביא הריב~~ש של ג~כ שניה זבתשיבה וכו~דמילתא
 שאינו הרמב~ם מדברי נראה וכן וז~~ל כתב ~~כאח~כ
 להעיד במתכוון אלאפסול

 אע~~
 שאומר בדבריו שהביא

 ל~כובא הרב שאמר חו~ב ~יני וכו~ לפלזני לו ~וי~גוי
 חיואי שכיב אלא ב~מרא א~ר לאדהא

 חם~ טב~
 וכו~

 לאו דהרמב~ם הריב~ש ~דברי ~וכת הרי א~~ע~~
 מדברי נר~ה וכן דמילתא לרזחא אלא אמרהלעכובא
 זה חדוש להשמיענו כשיבא שהרי ס~ל דכך עצמוהרב~י
 ולא ומזהרד~ך ~ר~ן משם אלא הביאו לא דבריםד~שור
 דזהו לומר דדוחק כלל בזה הרמב~ם מםברתהזכיר
 הר~ב~ם דברי הביא מעיקרא דהיינז הרב~י של~וונתו
 תשובות עליהם הביאואחי~כ

 הריב~~
 באירה דמשם

 ד~רי ע~יהס הביא ואח~כ לעיכובא לאו הרמב~םדדברי

הר~~
 לזמר וכוונתו

 דהר~

 קשור ב~י דהרמב~ם ם~ל

וא~~
 הרמב~ם דדברי ~רב~י לדעת למדין נמצינו
 לא דזה והר~ן דהריב~ש אליבא שנוים הםבמחלזקת
 למה בדבריז מזה ר~ז נפקד זלא נזכר ולא דהואלי~ן
 הרמב~ם בדעת מסופק דמר~ן לומר בזה ראשנזנכנים
 ם~~ל דהריב~ש ב~שי~ות ומצינו דהזאל דהר~ןאליבא

 סברא זהר~ן כדבריז נ~טינן הכי קשזר ~עי לאדהרמב~ם
 זבפר~ כהרמב~םי ודלא ~אמרדנפשיה

 תמצא אם אפילו
 דדברי היא כך ז~כוונה דהרב~י דעתו דכךלומר

הרמב~~
 למר~ן ו~צינו הואל עכ~פ שנוים הם במ~לו~ת

 בעי דלא הריב~ש סברת ולקיים להחזיק ~וא ד~תזבב~י
 בדעת גם דעתו ~ך ~דאי דבריז מ~ל ~מובן ~מוקשזר

 דברי כל להעתיק שהוזקק ומה ק~ור ב~י דלאהרמב~ם
 וכמו נקט דהרמ~~ם לישנא באות אזת בםי~דהרמב~ם
 לרזחא הוא ~ך לעכזבא זלא לרוחא הרמב~םדנק~ו
 דנקטינן בב~י ממ~ש בו דחזר לומר לני ואין לעכובאולא

 חזר ובש~ע הריב~ש~דעת
~ 

 לפסוק
 ~~ר~

 דככחו ~לא
 כחז~ז

 ~ ~ת~

~~~
 ש~חר בםי~ד טצמו מור~ם מדברי מדוקדק נמי

 מור~ם םיים הרמב~ם ~דב~י דבריו מרןש~תב
 שלא א~~פ במסל~ת מת פלוני אמר אם וכן וז~לוכתב
 מחמירים זיש מםל~ת שפיר מקרי א~ריס דבריםאמר
 מרן דפםק דמאי בחיל קרז אלו מזר~ס מדברי~~כ
 דאם חדא ~יכובא ולא לרוחא הם הר~ב~ם~ד~ת
 ם~למור~ס

 דמר~
 קשור בעי דהרמב~ם ~ן כתב ~עיכובא

 ו~ו~ מת פלוני אמר אם וכן ~לה דםיים הא מאיא~~
 דלא זה מלשוןדמי~~י

 ~ל~
 ~ל להזסיף אלא אתי

דבריו
 דא~

 מאן ואפילו ו~ו~ וי~א הזל~ל בא הוא ~~וק
 ז~ לד~ו~דב~

 דב~רב~ ראי~ ~ה ד~ין ולומר
 מקזמות

מצי~
 ה~~~ ו~בעלי ~וסקיס

 שכתבו
 דבכמ~

 מקומות
 מ~ר~ס~ו~ב

 די~ איז~
 ~ו

 ~ פר~ איז~
 ~ש~ע דברי

 מרן ~~ל~~ס~
 ~וד~

 וא~ו לדבריו
 ד~~ ו~ ~~

 ~תב

 הש~~ שבדברי ~שום ~ואוי~א
 אין

 ~~~ הכרי~
 ה~ר~ח

 פלוני אמר אם וכן ~כ~ב דמה ~כי נימא אנן גםוא~כ כןיעו~~ שכתבי פוסקים ובכמה יע~ש סק~ו ס~~בי~ד
 כס~רת קשור דבעי מרן ~ל בא הוא לחלוק ו~ו~מת

 דדבריו מסי~א להקשות יש עדיין עכ~פהרמב~ם
 יעו~ש הריב~ש סברת והיא מחמירים ויש וכתבשםיים

י~
 היש סברת ~כתוב והוםיף חדש מה זה על ל~קשות
 ~זהו םברתו ~~י ~רימח~ירים

 ד~~
 דבעי מרן

 ו~ה המחמירים דעת כתב כבר מרן הריא~כ ק~ו~

 היא זו בהגה דעתו דמור~ם נא~ר אמור ז~ם בזהמור~~ם ~וסי~
 במחלוק~ מרן דדברי ל~מר בא ד~יינו מרן דבריל~רש
~~

 זלסברת נקטינ~ו לרו~ה ~ריב~~ש דלסברת שנוים
 נא~ר אם נק~ינ~ו לחובההר~~ן

 ד~ירו~
 הוא הכי מור~~ם

 דהזא י~א זה בלשון לכתוב מור~ם דצריך יודו כ~עבזה
 דאזי וכו~ מח~ירים ויש ו~ו~ מת ~לו~י אמר אםהדין
 ל~ר~י~ולי~

 דמזר~~ס
 ב~

 ~רמב~ם דברי לפרש
 ~~ר אם וכן זה בלשון מור~ם מדכתב ודאי אלאמ~ן ~~ת~

 לרוחא ~~רן דס~ל דכוו~ו ודאיוכו~
 ד~ילת~

 ולזה נק~ה
םיים

 לרו~א מרן דודאי לומר דכוונתו וכו~ אמר א~ וכ~

נק~
 היה לא א~ ד~~ה ~י~ו וסיים

 לרוח~
 זזה

 ~ סתר~י זה פסק עם ~ב~י מרן דברי להוודלא פ~ו~
 מ~ן מדברי בפירוש כן ר~ינו מצאנו החפוש~~~~~

 וכמ~ש כך נקיט לרוחא דהרמב~ם בש~עעצמו
 כותי יצא וז~ל ש~תב בסי~ז לו מצינו ד~א~ריב~ש

ויש~א~
 מ~מנו

 ל~קו~
 שיצא איש זאמר הכותי ו~א אחר

 הרב זכתב וכו~ אשתו את משיאין מת עמי~~~ן
 שהובא הר~ן לד~ת וז~לבסק~~~ו חל~

 ב~ג~
 כאן גם סי~ד לעיל

 נא~ היה כמה שיאמר~ריך
 בדברים וכיוצא ~תאום מת או

 לא הרמב~ם בד~ת מרן לדעת מז~ח ~כאן הרי ע~כאלו
 סבר דמרן בסי~ד דפסק דמ~י נ~רש דאם קשורב~י

דה~מב~ם
 לעיכוב~

 עם בסי~ד פםקיז הרי א~כ נק~ה
 הרמב~ם ודאי אצא נינהז םתראיםי~ז

 נק~ לרווח~
 הכי

 ~תב סקנ~ב ד~רב~ש וה~ם ל~רן~~ל
 דלד~

 הרמב~ם
 ובעי ו~ו~ מת מעמנו שיצא איש שיאמר ~מה מהנילא

 ראיה להביא לנו יש אלו מדבריז גם עכ~פ יעו~שקשור
 וא~כ בזה קשור מצריך הרמב~ם לדעתודהא

 מי~~ שמ~
לד~

 לאו ד~רמב~ם ~~ש הר
 נק~ ל~וזח~

 א~א דבריו
 דהרמב~ם מפרש הוא גם דמרן ~אמר אם וא~כלעיכובא
 דברי א~כ נק~יהל~יכובא

 מר~
 דםי~ד פסק ם~~אי

 דמרן אליבא זה כתב לא ב~ש דהר זדאי אלא סי~זעם
 ב~ש דהר לדידיה דהיינו ד~אמר הזא דנפשיה םבראאלא

ם~~
 קשור ב~י דה~ב~ם

 הר~ן~ ~דע~

~~~
 עלה דאתן למאי הדרן ~יהיה

 רבו ~ו ורב~ הואי~
 ואחרון ובתראי קמ~י הר~ן ~ל החולקיםםברת

 ובש~~ בב~י בחיל קרי מלכא מרן הזאהכביד
 בס~יפים

 נקטינן הכי המנהג נ~פשט ~ך קשור בעי ~אאלו
 פםק דכן שכתב םקל~ח להריב~שעיין

 בתשו~
 הרא~ם

 משאת והרב הלוי לבית ור~י הש~ך ותשובתומהרשד~ם
 למ~ריב~ל ~~ט פםק וכן י~שבנימין

 ~ב ו~ן סי~~

 ~~~ג~~
 ב~ר י~קב מוהר~ר של

 שמז~
 ~ י~ו~ש סקכ~ז

~~~
 ~ב ~~ל ש~ב בד~מ למור~ם ראינו דראה
 ד~ל מהר~ס תשובת יבמות םזף מרד~יבהג~ות

 הזאל לחומרא אזלינן אלז בדיניס פלוגתא דאיכאהי~א
 דאורייתא איםוראוא~א

 ו~~
 מ~א~י בפ~י הוא

 י~~ש ס~~ו שס ופ~ק~במפה~~לי םר~~
 ~ וא~~

 הראוי

י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 דברים קשור בעי דמסל~ת לסברת~ומרים לחוש לנ~יש
 הרמ~ב מתשובת מייתי לא בס~ת להלח~מ מצינוהרי

 בשעת סמכינן איחיד דאפילו ס~לדהרא~ם
 הד~

 לקולא
 יע~ש כן פסיק הוה לא המזרח~י דברי ראה אלוומור~ם
 הרא~ם דעת לפי זה מור~ם פםק על לסמוך דאיןמשמע
בשעת

 הד~
 לדעת ואפילו לקמן למימר וכדבעינן

הרח~מ
 שהק~

 עכ~פ הרא~ם דברי מפשט הרמ~ב על
 אנו שאין דהיינו כוונחם הם כך דדבריו כתב עצמואיהו
 פוםקיםרבים דמצינו ומאחר המ~יר אחר לילךצריכים
 דברי וראו אחרונים שהם וכ~ש שהקילוועצומים
 משמע נמצא כמותם נפםוק לא איך וכו~הראשונים
 כל וליכא שקולות דהסברות היכא דכל מדבריולהדיא
 כאן דאין נמצא זא~כ להקל ראוי אין אז מעליותאהני

 ומור~ם ת~ה ובעל והריב~ש הרא~ם ביןמחלוקת
 נ~צינו עכל~הי הרא~ם תשובת בגוף ועייןהמחמירים

 שהביא דמור~ם ס~ל דהרח~מלמדין
 תשוב~

 הריב~ש
 שקולות בסברות דוקא לחומרא אזלינן דם~לומהרא~י
 רבו כמו דרבו נדו~ד בכגון אבל מטליותא שוםוליכא
 בזה יש גם דברים קשור מצריכי דלא הפוסקיססברות
 בחרותה ביומי ע~יין הנז~ שהעלובה גדול הדחקשעת
 שאין זה על נוםף מאהביה אחרי לילך ורדופהבשנים
 זה זולת להתירה אחרת עדות לה להיות ותיחלת~~וה
 ונתקיים הנז~ הבעל שנעדר שנים חמש זה בעה~רכי
 יותר הדחק ~עת לך אין ודאי מלב כמת נשכחתיבו
 כמה שהביא להטו~ז עיין הוא מזה ודעדיפאמזה

 ת~ה סברת עלחולקים
 וכ~~

 לקולא פסק עצמו דרמ~א
 י~~ש ח~~ו זה בס~כמ~ש

~ 

~~~~~~~

 דרמ~א דיניה עיקר כל דהא הוא זה מכל
 הוא לחומראדאזלינן

 משו~
 ספיקא

 להרה~ג ועיין כנז~ל בד~מ הדבר וכמבוארדאו~ייתא
 סברת שהביא ז~ך דף ושלום חיים בספר זלה~המוהח~פ
 ונאבד חפצו למחוז ללכת בדרך שיצא דמי ז~~להמבי~ט
 ואמר מםל~ת אחד גוי ובא מקומו איה נודע ולאזכרו

 עבור אחר זו דאשה בדרך הרוג אחד ראה זמןדבאות~
 כמה להביא שם והאריך תורה מאיסור יצאת חדשי~ב
 המבי~ט ל~~ת שהסכימו עולם וגאוני רבגי פוםקיםוכמה
 חדש י~ב מהני דלא ום~ל החולקים קצת שהביאאלא
 שנים שלש או שתים עבור אחר לפחותאלא

 יע~~
 ומנ~ר

 ורבים הואל המבי~ט לסברח הוא גם הסכים הנז~הרב
 ורבני סאלוניקי ~בני וגם המבי~ט לםברתהסכימו
 ועדיפא יעו~שי המבי~ט ם~ת על ידיהם תמכומצרים
 הנז~ הרב ~במזה

 בד~
 מוהרמב~ח והרב וז~ל י~ד

 בס~ באה כיבחשובה
 גו~

 ב~שת דאפילו להכריח רצה
 י~ב שעברו כל כלל עדות שום וליכא ב~לה שנעלםאיש

חד~
 תה~ד ומתשובת ~מבי~ט כמ~ש תורה מאיסור יצאת
 וא~כ יטו~ש ז~לבפי~ב

 כמ~
 תה~ד הר~ של כחו שגדול

 בא לא כי אומדנא ידי על כי חדשה סבראלהוליד
 מ~יסור יצאת אחת ש~הבתוך

 דאוריית~
 וקו~ח שכן כל

 א~מדנות ויש ~ט~עה על ~ים כשיש ז~ל הרב יודהכי
 אתייא עכל~ה לכתחילה ל~שה לה~יר יודה התה~דגם

 לםבר~ דאפיל~מבינייא
 שנים שתי ובעבור ~מחמירים

מהם
 ~למו~

 שכבר שנים חמש כמו שזה לנדו~ד ב~ו~ח
אבד

 ~כר~
 אומדנ~ת עליו ויש הנז~ ה~וב ~ל

שודאי ק~ לא~
 מ~

 ~צא~ ~ש~ט
 ~שאר ולא דאוריי~א מ~םור

עלה
~ ~  

 כבלי
 ה~~

 ~יםור
 דרב~

 אפילו וא~כ

 דעד~ני~~
 ~ור ב~א אי ~ר~ן ~מחלוקת נכנסה זו

 דרבנן דםפיקא ודאי לאאו
 לק~

 ~~~ד ואפילו
 מור~ם דפסק הםברא בעליוהריב~ש

 ד~זלינ~
 לחומ~א

 הרה~~ג וכ~ש אזלינן דלקולא יודובכאן
 זל~~~~ ~בי~~

~~~
 העלה שכך הנז~ ל~רב ראיתי

 הלכ~
 למעשה

 דכן וכתב קשור בעי דלא הריב~ש בתר~אז~ינן
 האחרונים רבני כלהםכימו

 הבי~
 ~טו~ב כנה~ג הרב

 בס~ד הנז~ הרב כתבו זה כל יע~ש ק~א אותהגב~י
 ~יעו~ש

~~~~~~ 
 הוא ש~~נו מה דכל לומר עוד ~י נראה
 דנדו~ד דמילתאלרוחא

 נרא~
 הר~ן דאפילו

 ד~ר~ן טעמא ~ר זיל דהא דברים קשור לבעי דלאיודה
 קרינן להעיד מ~וון דקשור אמר שלא דכל ~שוםהוא
 וזה להתיר ולא להעיד לא יתכוון שלא ובלבד קי~לואנן

 ספק אין וז~ל שכתב ~עיל שזכרנו הר~ן מל~וןמדו~דק
 שהוא ומי לבדו דבר אותו אומר להעיד שנ~כוון מישכל

 זה כל וא~כ ע~כ לבדו דבר אותו אומר אינומםל~ת
 להעיד דבא לומר יש אזי מת פלוני באומריוצדק

 מא עלאם שאלה דרך לשאול הגוי שבא נדו~דא~ל ~מ~
 ~הודיע בא דלא בחיל קרי זה לשון לוואד מן~לע~והום
 ידעו שכבר לו נדמה אלאמיתתם

 ~ת~
 אלא בא ולא

 הר~ן דגם לקוצ~ד ובזה בנהר הניחום למהלשאול
 יוד~

~א~
 ~~ש להר ר~יתי זה וכעין כלל קשור שום ~צריכו לנו
 כתב וכו~ כותי יצא סי~ז שם מרן שפםק מה עלשכתב
 נ~ב ס~קאיהו

 וז~
 ~ור ~ום כאן א~צ ב~~ח לדעת

 עמו שיצא לזה שאירע מה שמספר אמרינן אלאדברים
 פלוני אמר אם בעלמאאבל

 מ~
 ע~כ חיישינן קשור בלי

 ב~א אלא בעי לא קשור דבעי מאן דאפילו ל~ניךהרי
 נתכוון דלא למתלי דאיכא במקום אבל המיתהלהודיע
 דנראה כאן ו~~ש וכדומה דברים מספר אלאלהודיע
 בעי דלא לכ~ע פשוט בזה לשאול אלא נ~וון דלאמוכח
קשורי

 וכעי~
 ולהרב למהרשד~ם ראיתי ג~כ ממש זה

עזר~
 ~ו~ש בס~ דבריו הובאו נשי~ם

 סו~
 ד~

 ל~ה
 דמהרשד~ם כ~ב דשםע~ג

 כת~
 בס~

 ~ה~
 ר~ם ס~

 מקרי לקוברו ~ילכו מת פלוני ואמר לב~ד הג~י באדאם
 להעיד מכוון ואינומ~ל~ת

 ~י~
 ביאתו שעיקר

 ל~
 היה

 וכ~כ ~וברו לצוות אם כי שמתלהגיד
 הר~

 ~שי~ם עזר~ת
 מקרי ם~ל דכ~ע לב~ד ~א דאפילו לפניך הר~יעו~~ש
 דלא תלינן זה באופן להעידמתכוון

 להעי~ ~כו~
 מכ~ש

 דלא דיין ולית דין ~יתבנדו~ד
 ~ת~ו~

 ואליבא ל~עיד
 ל~ביא ~וד בי~ינו ש~יה והגם ~שור בעינן לאדכ~ע
 ~~ור בעינן דלא רווחת ו~לכה הואל יותר זה ~לסברות

ו~~~~~~~~
~ ~  ~~~ 

~~ 
 יש הנז~ הגוי דברי ע~פ א~~ דבריסקשור

 כב~דהא לנולה~יר~
 במילת אמורה מלתינו

 ~לא~
 ~לעתוהומם מא

 לשו~~ו~
 ומושלך הרוג שהוא מי על הנאמר ~~ר

 והודיע ~בריו פירש כבר ובפרטבנהר
 צריך אי~ ז~ שאל~ ידי על ~יה דפירושם והגםוע~ם מרא~ ~יח~

 דז~ל~י~
 ~וא

 מרו~ ~~ת~
 ~~~שה

ה~בא ד~~ד~י~
 ~מו~

 כל למדו ומשם להםיחהתחילה כא~ ~~~~ ידי ד~ל י~~ש דקכ~ב
 בסט~ו ~קועמהס ~ ו~ ~~~~

אע~פ ~~~ ~~ ~פ~ ~~~~ כו~ וז~~
 א~ או~ ששא~

 ~~~ו
~י ~~ ~ ~י~~ ~



 זההרי
 ~א~

 הפז~~ לסברת ו~ילו עכ~לי ע~פ ומשיאין
דם~ל

 דבעינ~
 כן אחרי זלא מעמד באותו ליה למשאל

 היו כאן ~אן י~ו~ש פת~ש והרב סקמ~א הרב~שכמ~ש
 תומי לפי להסיח דהתחיל ה~יבזתות כל נמצאווכאן
 ~~דזת ~בלת שמזזכר כמו ~אלו מעמדזבאותז

 שזםנשאר זל~
 פ~פו~

 בזה
~ 

~~~
 בעדות נזכר שלא מה ל~דינז עומד דעדיין
 סברת והיא קברתיו שאמרהעד

 עולם ג~וני כ~ה הלכו זאתריהם והרז~הוהרמב~ם הרי~~
 דמרן זהגם יעו~ש ב~י ~דבר שמבזאר כמו זובסברא
 בסי~ז וכמ~ש י~א ב~ם אלא סברא ~אי ~תב לאבש~ע
 זכו~ ~הרי~ף דלא מעיקראדסתם

 ואח~~
 סברא האי כ~ב

 י~אבשם
 זבפר~

 דמ~רש~ך שכתב ס~נ~ד להרב~ש ר~ינו
כתב

 דל~
 יע~ש קברתיו לומר וא~צ כהרמב~ם קי~ל

כתב ז~
 מז~ר~

 סקל~ו בק~ע זל~~ה שמזאל בכר יעקב
 היהודי שם הזכיר שלא גוי שכל הרמב~ם שכתב מהוז~ל
 להקל דאין והר~ן הרש~א וכתב ~ברתיו לומרצריך

 מהרא~י כתב מ~מ והרמב~ם הרי~ף ~ד א~אבאיסז~
דמסקנא

 דמ~~
 לומר העזלם נהגו שלא

 זכן קבר~י~
 משנים נהגו כך בישראל ואם עיר שאלוניקיפה

 זכן יעו~ש דאתתא עגונא ב~ום הלכה מב~לזמנהג ~דמונ~ז~
 מה~א~י דב~סקי ש~ב סקפ~ג פת~ש להרבראי~י
 ק~~יו להצריכו שלא היא דהמנהג ש~וזנתולומריראה
 שלא ענין~ל

 כדע~
 ב~וב~ הרב~י וכ~כ ז~ל הרמ~ם

 מ~ל~~בדי~
 מהר~י וכ~כ ס~ח

 סמו~
 זכ~כ בתשזבה

מז~ריב~ל
 ומהרי~~

 י יע~ש רמ~א בתשובות וכ~כ
 הרשב~א משם ~ב~י למ~ש לחוש לנז יש מ~מד~~ז א~

וה~ב~~
 רשב~א כתב ז~ל ז~ר~ן

 בתשז~
 יקל מי מ~מ

 של בדברראש
 ער~

 לנו אין ~עולם אבזת ~ד
 אל~

לש~
 לב

 ע~~
 הריב~ש וכ~כ

 כי~
 ~רי~ף מ~י ~דבר שיצא

 הרשב~א כמ~ש לדברי~ם לחזש ראזי להחמירוהרמב~ם

בת~וב~
 אחרי יחזש לא ומי

 ה~י~~
 והרמב~ם

 הל~
 הם

 ערזה שהיא אשה יתיר זמי ההזראה זעמודי עולםגאוני

לדע~
 שאביא ב~ובה הר~ן כ~ב בזה וכיוצא חלילה

ל~~
 ~ ~רב~י ע~ל

~~~
 מצאנו דע~~ז

 ארו~~
 שמצאנז ממה ומרפא

 המגיד והרב הריב~ש משם ש~ביאל~ר~י
 למימר דבעי הרמב~ם הצריך לא כאן דעדדאמרי
 לא שמו ה~יר אם אבל ~מו ~זכיר בדלא אלאקבר~יו
 דבמקום ~ר~ן מ~ס ג~כ ומביא קבר~יו למימרב~י
 ~ירש~גזי

 המ~
 בנדז~ד גם זא~כ ~בר~יו לזמר ~צ

 היו ז~אן נ~או~אן
 הזכר~

 הגזי דמלשזן זה~ר~ו שמו
 הידוע מרידיך משמע למהדאזזי מרידיך האדאך לזשאמר
 ראיו~ לקמן בע~ה שאביאכמו

 זה על
 ובפר~

 כמו
 דביזדעו מוכח שאלה ידי על הבאים דבריו מסוףש~בורר

 ~ הואו~ירו

~
~~ 

 הנה זז~ל ש~ב ~~~ד להרב~ש ראי~י דראה

 ארבעהי~
 דלדע~ בז~ ש~ו~

 יש הרי~~א
 א~צ אז מת פל~ני לה~ריז עצמו את מ~ניס ~~~יא~ לח~

 קבר~יז~ומר
 ו~דע~

 ו~מ~מ הר~ן
 והריב~~

 מ~ירו אס
 ~~ר~יזאצ~ל

 היה כ~~כו~י דו~א ~א~י~ הר~י זלדע~
שם

 מ~~ ~ש~
 או

 א~ הריג~
 הוא

 ולדעת ~בר~יו י ד~~

מ~א~~
 לחלק יש

 ב~
 יצא אם

 ע~
 ~ר או

 א~ו נמצא לא בנדו~ד זא~כ יעו~ש זכו~ ממנוש~רד כי~ שמ~
לא

 ~בר~
 ~יטב~א

 ד~
 ב~דו~ד

 א~
 ~אן

 ג~ ~~ז~
 לא

נמצא
 כ~

 מזכח הגוי ~דזת ד~א ~אגיס מהר~י סברת

שהי~
 שם עזמד

 בשע~
 ההריגה

 ורא~
 מראש המעשה כל

וע~ס
 ו~

 לא הכרה אז שם ידי ד~ל מרנן דסברי המגי~דוהרב והריב~~ הר~ן סברת אם כי כאן אתנו נמצא
 מודה הזא גם מהרא~ם סברת לפי זגם קברתיובעינן
 ~יש~י בספר זלה~ה יזא~ל כמוהר~ר הרב כתב ש~ריבזה
 יהזדי דדוקא מהרא~ם בשם כתב והרב~ס וז~ל ס~הס~
 עמושיצא

 מ~
 פלוני אבל קברתיו דבעי הוא

 מ~
 בעי לא

קברתיו
 משמ~

 דלא להרמב~ם מהני לחוד שמו דבמ~יר
 לא עכ~פ זא~כ ~~ל קברתיובעי

 נ~צ~
 סברת לא ~נז

הרי~ב~א
 סאגי~ מוהר~י םבר~ זל~

 לנז יש ~כ~ז
 עיקר זהם ז~רא~ם ו~רמ~מ זהריב~ש הר~ן ש~תעל להש~

 סרנ~א ~~ע דבריז הו~ו ז~ל אשכנזי מוהרר~בוכמ~ש
 אףזז~ל

 לדע~
 יש הרמב~ם

 הרב~
 ו~ר~ן המ~מ פירושים

 זהרי~ב~א סאגיס ומוהר~יומהרא~ם
 בא~ ומהר~~

 תפש
 היכא כל המ~מ של פירושועיקר

 דאי~
 דז~א שמו מזכיר

 שלא למזר~ם מצינו נמי וכן עכל~ה קברתיובעי
 ~ר~ן סברת אלאבמפה ~ע~

 והריב~~
 חש זלא וכו~

 ז~ן הזרה וכן זה מכח להתיר לנו די וא~כ וכו~הרי~ב~א לסבר~
 ~אתתא עגונא שהתיר ס~ה ס~ בפםקו ז~ל יזא~להרב
 שם דבהזכרת רמ~א פסק ~מך על קברתיו אמירתבלי
 וה~ה הז~רה נמצא כאן ובכאן מהני הכרהאו

 ~ כמש~ליחד שני~

~~~
 בנמוקי דרבות~ה משח~א בס~ ראי~י זאת אחרי

 וז~ל שם שכתב בסי~ז זלה~המ~רש~א
 המזכח כל אלא הרי~ב~א קאמר אכרוזי ד~א דלאולומר וצר~

 לדבר ש~מהו שאמר כיון והכא סגי ~כיב דקי~למינה
 דכל ~אמר ממש דמת מינה שמע פתאום מתכיצד
 למדין נמצינו עכל~ה וכו~ כדדמי אינו הזההתימא
 כאן גם א~כ דוקא לאו אכרזזי זפירושדהז~ל

 יזצד~
 דברי

 ו~ס מראשה~י~ב~א
 ה~

 עלאס דאמר דבריו מתחילת
 מן ~לעתוהוםמא

 לזוא~
 ליה ברי~ה הוה לא אי דודאי

 לא לנהר והו~לכו ש~ומילתא
 הו~

 זה לשון אמר
 שינתנו כדי היתה דכזונ~ו ~לע~והזמםמא עלא~

 ל~ב~~
 ~כ~ש

 וכז~ ~לוה שאמר דבריומסוף
 ~שו~

 א~וזי לך דלית
יותר

 מז~
 דגם נמ~א

 ~בר~
 ג~כ הרי~ב~א

 נמצא~
 כן

~~~
 משם שכתב להרב~י ראיתי מזה דעדיפא גס

 ל~מצרי~ין שאפילו הריב~ש עוד ז~ב וז~להריב~ש
 בו שנ~עס~ו כל אלא דז~א לאז קברתיולומר

 שלא או ו~ו~ ~ודד היה ולא המתים כדרך למ~וםמ~ום ב~ל~ז~

נ~עס~
 בו שנ~עס~ו ~וא ומעיד אחרים אלא בז הוא

 ~גי בהאאחרים
 דהש~

 י~~ש וכז~ לדדמי למיחש ליכא
 דברים שאמר דכל הר~ן ו~~כ עלהוסיים

 וסברא יעז~ש סגי כד~מי שאמר בהם ל~סתפקשאין ברזרי~ ש~
 במפ~ה מזר~ם פ~קה והריב~ש ~ר~ן שלזו

 ~י ~י~
שום

 חול~
 זא~כ י~ו~ש

 פשז~
 בנדו~ד וברזר

 דא~
 לך

 יו~רקבר~יז
 ~מעי~ מז~

 ~~לוה
 פל~יט~ ועמלו~

 ורזעו
 פלוזאד זרמ~ו~ום פ~זו~ריעמלזהום

~~ 
 טל~ל לך

 יזתרז~ע~~ות
 מז~

 זעדיף
 מז~

 שאמר ~וא
 ~ו~

 יא
זולדי

~  
 דפשאלא ברו~יו~רמ~~י לך אין ז~רפך ~~רפני די
~~ 

 ~נדז~~ לברורי
 ~גזי שאמר

למהדאווי ~י~
 דז~

 זלא
~~~ 

 ~ מר~י של אביו שם
 לא

הזכיר
 ש~

 עי~ו
 ~~מי~

 אלא סאל~ שהזא
 למ~~ו~

 לז נמשך ~וא למ~דאזזי של זה ד~נזיוידו~
 הי~ מרד~יהאיש ~י מ~

 ל~~ת~ר דרכז
 ~~אל~~ בח~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 עירו שם אכן למהדאווי ~ל בפי ~קרא היה זה ועל~~ז~
 א~כ םאלי ~ואהעיקרי

 ~~ שא~ ~רא~ לכאור~
 שם לא

 עירו שם ולאאביו
 דםפוקי אמת הן למהדאוויי אל~

 עי~ו לשם לו תעלה אם למהד~ווי מלת לימם~יקא
 שם ~ל לו ~רא זה ושםהואיל

 להםתחר שם הולך שהי~
 יודעים הגוים כאלו הוי א~כ זה שם לו ~משךומשם
 למהדייא היא עירודשם

 שמ~ושם אמר כאלו ~וי וא~~
עירו

 דוק~
 כי הויא לא ל~הדאווי מלת האי דילמא או

 םאלי היא ולידתו מולדתו ועיר דהואיל דוקא כ~ויאם
 הוה שדרכו משום אלא זה שם על ~ראולא

 ב~מ~דיי~ל~םת~ לי~~
 על

 ז~
 ~דר וא~כ כך על כ~והו

 עולה הוא הכ~י דשם אביו ושם שמו אמר כאלודי~א
 האב ~םבמקום

 כמ~
 הדבר שבא

 בתשו~
 מהרא~ם

 שמו דמצריך מאן אפילו וז~ל םק~ב ~~ע הובאוז~ל
 כ~וי לו יש אם עירו ושם אביוושם

 כג~
 פארח אב~הם

 ע~כ אביו שם ב~ום עומד דהכ~וי בזהדי
 וב~

 ק~ה
 לא ואם אביו שם כמו הוי אשכ~זי כ~יי שם וז~לכתב
 עירו ושם בשמו די העיר בכל אחר ~כ~זי פלו~יהוחזק

לח~
 ~שם דדי הריב~ש שכתב פארח אבר~ם כמו
 משם שם~ו בםי וכ~כ ~כ אביו שם ב~ימ~ומו

 משמו עדיף עירו ושם כ~ויו שם ~מר אם ~ז~לזלה~ה מו~רש~~
 במקום דהכ~וי ~למד ~לם מדברי הרי ע~כ עירוושם
 שם במקום ל~וי ~כ~וי שמו שאמר בכאן וא~כ קאישמא
 וזהו צמח ן~ מרידך אמר כ~ו והויאביו

 ה~~
 אם ~לי

 עיר~ במקום או קיימא אב במקום למהדאוו~מילת

~~~
 דםפק ראיתי ההתבו~~ת דאחר

 ז~
 יגהה לא

 תשובת על החו~ים ל~ברת מבעיא ולאמזור
 ~ריב~ש ~ה~אהרא~ש

 דב~י י~ז בםי~ הרב~י והביא~
 תשובת וכן עירו שם שיאמר עד מלול ן~ דמכלוףב~היא
מהרי~ק

 ומוהרי~~
 שם הרב~י ג~כ שהביא ו~~מק~י

 ופשי~א ~רא~ש כדברי ~לא שהם לבםוף וכתבבם~~ז
 לא די~ןדםפ~קא

 יגה~
 בעי~ן כלם דברי לפי דהא מזור

 הרא~ש לםברת אפילו אלא עירוי ו~ם אביו ושםשמו
 ב~~יאשם

 דמכלו~
 עירו שם הזכרת בלי דמתיר מלול

 ו~ה~ג לפאם ~הלך ידוע שהיה מ~ום הוא~עמו
 דמלת ~מר אם מב~א לא ב~דו~ד אבל וכו~ פאםבדרך ~

 ~רא~ש אפילו הרי קיימא עירו במקום היאל~דאווי
 ~ילו אלא מה~י עירו ושם דשמו בדבריו ~זכרלא
 במק~ למהדאווי דמלת ~אמראמור

 ~יימא האב שם
 לדעת דאפילו לחוד אביו ו~ם בשמו ל~קל ל~ו איןעכ~פ

הרא~~
 כההיא דהקל

 דמכלו~
 מלתי~ו כבר מלול ן~

אמור~
 יעו~ש וכו~ פאם לעיר ש~לך ידי על היתה ד~תם

ב~
 ב~דו~ד אבל

 ל~
 ושם בשמו שיקל מי םברת ~צא
 לחודא~יו

~ 

~ ~
 ~י~ח למור~ם דראי~ו

 בה~~
 שלשה ש~ביא

~~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 

 בההיא ש~ית ולדיעה עירו שם ~ומר צריךעכ~ז
 אבל אביו ובשם ~מו די מיכאל ן~ דיצחק בהה~אלעירו ד~

 שם בעי~ן ~י~ ושם שמו אמר אפילו~עלמא
 עי~

ולדיע~
 או עירי ושם בשמו או ~י ד~רי ם~ל שלישית

 ~מצא יעו~י ~~ז וב~ב~ש יעו~ש אביו ושםבשמו
 ~ה~ייא ~ביו ושם שמו או עי~ו ושם דשמו זאתד~ברא
 ל~ב~ש וראיתי יעו~ש מו~~ם ש~יא בתרא די~אאליבא

~~~
 ~ל~~ מ~רשד~ם כתב זז~ל מ~רשד~ם ~ם שכתב

~לכה
 םמכי~ למעש~

 לא אפילו אביו ושם שמו אמר אם
ה~יר

~ 
 ע~כ העיר

 וכ~
 מ~~ם ~~ובות הדבר בא

 ד~יו הובאולובלין
 בק~

 שמו כש~~ר וז~ל שי~ד ~י~
 אביו שם ~כיר לא אפילו עירוושם

 משאי~
 ~ה

 והוא כך ששמם בעיר ש~יםהוחזקו ~~
 הדי~

 ~י על
 וכן ~~כ מ~~י ~עירב~י בד~

 מ~ש~~ פ~
 ג~כ דבריו הובאו

 ש~ו או עירו ושם שמו םגי ~ד ~~ל ש~~ז םי~ב~~ע
 אביוושם

 עש~ ו~
 ל~ין ~מצינ~ ע~כ מורי ~עשה

 לא ~רו ושם שמו או אביו ושם דשמו זודםברא
 מםכימים ועצומים ורבים~יא ~ו~~

 ד~א חדא המחמירים ~גד ראשלה~ל וחליל~ ~ אעפ~~ על~
 אפי~

 מור~ם
שהעלה

 באחרו~~ במפ~~
 דם~ל מאן ם~ת

 עלי~ ~שען לא מ~~י וכו~עירו ו~ ~ש~
 שם םיים ד~א

 אומד~ת שיש וב~וםוכתב ב~
 ש~ ~והח~

 יש ~וא
 דלא דם~ל אמאןולםמוך ל~

 ב~י~
 עירו שם

 ע~~
 מ~

 ~~ם ~שלי~ת םברא על םמך דלאמוכח
 שהב~~

~~~~~
 חל~ם להרב ראיתי מז~

 מור~ם דברי עלגדולה תמי~ שת~
 בהג~

 ותמי~ו זו
 ~יו ~ם שמו אמר דאם בעולם םברא שום יש דלא~יא
 ל~ת~ר ~ה דיה~י עי~ו ושם שמואו

 ~ש~
 ומכל יעו~ש

ה~~ות
 והשלש~

 ~ה דעות
 ד~

 אחת
 יעו~~

 ו~~ש
 דעה שכתב~ו ~דרך על דעות השלשהישב

א~ילו ~רא~ונ~
 ב~

 לעיר
 י~
 שם לומר צריך עכ~ז מיכאל ן~

העי~
 א~צ א~ן באותו ולהש~יה

 ל~זכי~
 ~יר שם

 שמו או אביו ושם ~מו דבעי פירשובשלישית
 ו~

 ~~ו
 מ~~ר אי~ווגם

 תמ~
 דם~רא ואמר זו םברא על

השלישית
 אי~

 ~ו~ז ו~ב ו~ו~ חל~ם עיין וכתב בעולם
 זו הגה דשבש כן~~םגם

 ו~גי~
 ~ם~רות ומש~י אותה

האחרו~ות
 עש~

 ד~יי~ו ~רא~ש םברת ו~יא ~דא ם~רא
 מל~ל ן~ דמכלוף כ~~~א מה~י אביו ו~ם ~מו הזכיר~ם
 ולע~ין וז~ל םיים הריעכ~~

 ~דאי ~~~י אע~~ ה~~
 ~ת כלל להקל שאין א~י או~ר מקום מכללהכריע
 דם~י~רא~ש

 וש~ ~~
 מכל ל~דין ~~~~ו יעו~ש אביו

 אריוותא~~י
 דא~

 ~ם הז~רת ~לי כלל ל~ל
~  

 ~ם
עירו

 ו~
 ~~ ק~ע ב~~ ד~יו ~ובאו מהרא~~~ח כתב

 ~ו~או זל~~ה ~ואל ~~ יעקב מוהר~ר כתב וכןרצ~ד
 ~~ע ג~כד~ו

 ם~כ~~
 וז~ל

 ~~לי שאר~ע~ ~אח~
 הואהדור

 מהרי~~
 ס~ל ו~~ם ומהר~ק וריב~ש

 ~ה הוא מי עירו ו~ם אביו ~ם שמולהזכיר ~~רי~

כ~דם ר~ ~~~
 ו~ר~

 ~~ות וכ~ש וכו~ ~ראי ~יו~ם
בי~יהם הרא~

 וקר~
 ועד עכ~ל קר~יו ראם

 אחר~
 ראיתי

 קכ~א םי~ ~~ע דבריו הובאומ~כא ~מ~
 ~כת~

 ז~ל
 עובדא בההיא הרא~ששהתיר מ~

 ד~לו~
 לומר אפשר אי העירשם ה~ה~~ ~י מלול

 כש~~ אל~ ~
 ~דים

 ~עירשם ש~~
~~ 

 ~שם
 מכל~
 וכן ו~~ מלול ן~

 ר~~ו~דברי מפ~
 י~ו~

 ~כל~~ ~ו~
 ~~~ו

 למ~י~
 ד~א

 מעל~ אי~דידן
 ~וריד ואי~ו

 דב~
 ל~א~י ~~ אי

 עיר לשם או אבלשם
 א~

 משם יוצא
 ~~ ל~~ ~ר~

~~~
 ~א אמי~א דעכ~ז

 ~~ ~~~ד~~~ מ~פי~
 דמצר~מ~~

 י~ ~לשתן
 א~ו ושם ~מו

 ~כאןעירו
 ד~ יוד~

 בתר זיל
~~~ 

 למה
 המשול~~~ מ~י~~

 ~~ יא~ א~ר דאם ב~ע~א ~ל~א הוא
לבד~

 ע~ו ושם
~~ 

 די ~רדכי
~ 

~ הרב~ ~אלי ~  ~~ל~יש 
 ~ד~ יא~ א~~ ו~

~ 
 ~מח

 א~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 לבד אחד מ~דכי אלא אתתזק לא זה ד~~ירהגם
 שלש ידי על אבל ~חר במקוס צמת ן~ מרדכי ישדילמא
 השכיח בשס לנו יוצדק זה וכל ה~פקות כליצאנו

 בי~
 בני

 אחר ודילמא אחר במקוס זה שס ~יש להיות דיכולאדס
 בנדו~ד אבל ~~ת~וא

 ידו~
 העולס לכל ומ~ורסס

 זה בשס הנ~רא בעולס הוא אחד כפרדמהדייא
 להסתת~ הולך בעולס ישראל~וס ואי~

 בו
 ס~לי אנשי זול~

 לא ומעולס הנז~ לכפר קרובה ש~יאדוקא
 נרא~

 ~עליל
 על נקרא שיהיה כדי במהדייא מסתחר ישראל ברשום
 לא ג~כ ובעירנושמה

 נר~~
 מרדכי שוס נ~מע ו~א

 ןי מרדכי ~ולת שמה על ונקרא במ~דייא שס~נ~תחר
 שנראה וכמו יגידזן יעידון לכל כידוע הנעדר זהצמת
 עדיף דנד~ז לי חזי ולדידי ב~~ע הבאיס העדיסמדברי
 דהביאמהנהו

 בק~~
 וז~ל מהרשד~ס משס ~כ~ח בסימן

 ה~רכתי כבר טירו ושס אביו ושס שמו הזכיר שלאמטעס
 שהנשיס הי~מעאל שאמר בנדון שס וז~~ל אחרבמקוס
 ~בל בידי עתה נמצא אינו ושהשיב בורית ממנושאלו
 י~מ~אל ק~ו~~ו שזה מוכחיס הדבריס אלו ~וי ישלמטה
 עומד ש~יה אותוהיה

 בבטא~
 לנשיס ליהו מנין דאל~~ך

 העומדשעל
 בבטא~

 היה שלא דידוע ואחר מדבר היה
 הזכיר כ~לו ישמעאל ~ויג שיקרא אומן אישבבטאן
 דלא סהדי ושכבי וערי היאל כאן וגס יע~ש האשהבטל
 וד~י זה מרדכי זולת זה בשס שנקרא מרדכי שוסיש

 זה גס מותרת~תו
 עדי~

 שס ג~כ שכתב מ~פתה משם
 לספק והטעס וז~ל מהרשד~ס בשס ש~לבס~

 הוי בנדו~ד מ~מ עירו שס ולא אביו שס הזכירשלא הראשו~
 משפחתו שס שהזכיר כיון אביו שס מדהזכירעדיף
 בנדו~ד א~כ בטולס טובא שכיח אביו ושסדשמו

 שאינו ימצא ואס ~פי עדיף עזר יעקב ~משפחה~ס ~הזכי~
 י~קב שנקרא משפחה מאותהחסר

 עז~
 אשתו זהי אלא

 ג~כ מכאן הרי ע~כמותרת
 מו~

 לו שאין הידוע שהשס
 דשס אמורה מלתינו כבר ובנדו~ד מותרת אשתושניי

 פקפוק בלי שני לו איןזה
~ 

~~~~~
 ל~ב בדף חיו~ש בס~ ראיתי ג~כ זה

 ע~~
 שכתב

 דכבר בנדו~ד להתיר יש אתרינא מטעמא וז~ל~
 יהודי ~נהרג הגוי ~העיד ד~ל הרמב~ס משםכתבנו
 ~לא יודעים שאנו כל בכ~ן מלאכה עושה שהיהאתד
 ואף להקל תלינן שס מלאכה ~שה ~הוא אתר יהודייש
 והיא עכל~ה מותרת עכ~ז אביו ושס שמו הזכירדלא
 וז~~ל יע~ש בסט~ו הרב~י שהביא הר~ן ~שובת ג~כהיא
 עוד וכ~ב הר~ןמשס

 ב~ות~
 ש~מרו שאע~פ תשובה

 ~ירו ושם שמו שמכירים ~ד ~עידין ~ין תוספתאבאותה
 באולא

 א~ ל~ע~
 על סומכין שאין

 אומ~
 כגון הדעת

 או ארוך גוף עלשמ~ין
 גו~

 לסמוך שאין ל~עט וכן
 ברור בדבר ש~~יד כל ודאי אבל עירו שם בלי ~מועל
 להסת~ק ל~יש~ן

 שלא אע~פ אש~ו את משאין בא~
 תולק שום עליה שאין ~רא וזהו ~~~ה שמו~ו~ר

כננ
~ 

~ ~
 משתד~ר בס~ וראיתי לידי ה~ אינה החפוש אתרי

 שם וענין וז~ל ש~תב בסי~ז ~~ל מהר~םבנמוק~י
 נראה פטתיזי~ף

 ש~
 וכו~ ~שפחתו ושם שמו כמו

 דנדו~נל~~
 זה שם קורים ה~זלם דאין ~זן יודו כ~ע

דפט~
 הותזקו ולא

~ 
 ש~מו ~תד ~פריס בא~תם

פ~ת~
 הנפטר לזה העצם שם ואינו

 א~
 שהגוים מפ~י

~הו~
 ל~צמו לקרות ~לבו בדה ב~יהם ל~ו~ט ~ל~

 לומר כלל תששא שוס ליכא כלל~ שס ואינו שלי שאינושס
 דמיתי דכאשר ו~שתי עכ~ל פטתיז ששמו אדס יששמא
 אשר ההצעה פי על טפי עדיף נדו~ד ו~דרבא מצאתיכן

 ידוע הדבר כאשר לפניך~צעתי
~ 

~~~~~~
 דהא בנדו~ד יש עוד מזה

 נדו~
 דהר~ן

 ידעינן בדלא איירי הס שהבאנווהפוסקיס
 שאומריס הס אנ~נו אלא לזה ומכירו יודעו הגוי~היה

 מכ~ש מדבר הוא מבקשים שאנחנו זה עלמסתמא
 ~ס מי על מזה זה ידעו והשומע המס~ר שהגוי~דו~ד
 להזכיר צריך שיהיה ~ו~ק שוס אמרו לא זהמדבריס
 אביו ושס ~מו ל~זכיר דצריך זה דבר דהא שמו~פילו
 כדי בטעמא מילתא אלא חוקה או היא גזירה לאווכו~
 כל אבל מדבריס הס מי על יתברר זה ידישעל

 שידעינ~
ע~

 שמו ל~זכיר צריך יהי~ מאי לענין מדב~יס הס מי
 הרמב~ס בדברי מפורש הדבר שבא וכמו ו~ו~ ~ביוושס
 ז~ל ~ס ~רן שכתב מיכאל ן~ ביצחק בסי~ח מר~ןשפסק
 מורס סייס זה על וכו~ הוא מי מזה יודע אינווהשליח
 היכא ~בל לעיל שכתבנו הפוםקיס ~~רות אותסוהביא
 שוס א~צ מגיד הוא מי על וידעינן ~הנהרג העדדידע
דבר

 וכ~
 דבריו בתוך ס~ל~ת מחוקק בחלקת הדבר בא

 על שכוונתו העד מדברי ש~וכח היכא ו~ן וז~לשכתב
 ~עיר כולס עד מפי והשומע והעד שהנאבד כגוןזה
 לו ואמראחת

 ד~
 אביו שס הזכיר שלא אף מת שפלוני

 על דודאי מותרת אשתו ודאי זה רק בעירם אחר איןאס
 עירבן

 שלה~
 וכן ע~כ בזה כיוצא כל וכן לו מספר

 כל וז~ל שכ~~ד בק~ע דבריו הובאו לובלין מה~~ס~~ק
שניכר

 מתו~
 מדבריס הס מי על ומסל~ת הגוי דברי

 דרך ומגידיס אחד ממקוס הס וה~ומעיס שהס~גון
 שס הזכיר ש~א אף נהרגו ו~לו~י שפלוגי ~יךהתאוננות

 וד~ייא מטיד להס הידוע על מסתמא עירו ושסאביו
 בגמראלדאמרו

 מא~
 נמי ונדו~ד ע~כ תסא בי איכא

 של מעדותן דהא צמח ןי מרדכי מכיר שהיה וידועברור
 לא למהדאווי מרידך של זה דשס למדנו כולסעדיס
 כי האלפוואר~ת של זה במקוס זה שס נשמע ולאנראה
 דברי מ~תילת אפילו א~כ הנעדר צמח ן~ למרדכיאס
 המסל~תהעד

 נרא~
 בא צמח ן~ מרדכי דעל פשוט

 מדאמרלהגיד
 בלשו~

 האדאך טלעת~י מה עלאס זה
 מרידך דעל באצבע ~ורה זה לשון למהדאווימרידך
 הוה לא דהגוי איתא דאס מדבר הוא לשניהסהידוע

יד~
 הו~ל לא עראי דרך זה שם שמע אלא זה ממרידך

 מרידך האדאך טלעתוסי ~א עלאס זה בלשוןלמימר
 וואחד ~לעתוסי מא עלאס למימר הו~ל אלאלמהדאווי
 אמר מדלא אלא וכו~ למהדאווי מרידך ~שמוליהודי
 זה ודבר מדבריס הם לשניהם הידוע ד~ל ש~מכן

מבורר
 יוצ~

 ס~ בק~ע המובא מהרשד~ם מדברי
 אומר והתוגר ~אלוניקי מעיר הוא שהמעיד כיון~~ל ש~~

אי~
 יום דעל ספק בלי טוב יוס יהודי בהנדק הרגו

 הרגו איך אלא הול~ל לא דאל~ך אמר מסאלוניקיטוב
 הידוע בהא ולא טוב יום שמו ~~ינדקיהודי

 ובס~ עכ~~
 הביאשמ~ד

 ג~~
 שהרגו שאמר אמר אם מהרשד~ם משס

 דאל~ך מדבר להם הידוע ~רדכי שעל נראה ~רדכיאת

אי~
 אחד יהודי ~גו הול~ל ~רדכי את ~הרגו אמר

 ~ל כתב מהרי~ט ~שם ~~ע בס~ שם עוד ע~כמרדכי ש~
 באלי שהיהמשמע אותוי והרגו ~ת~כב באלי הנה כי העכ~ם אמראם

 הידו~
 אתד איש ה~ה כי הו~~ל דאל~ך



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

 אי~ באלישמו
 שס עוד ע~כ כו~כ לו

 ב~
 משס שפ~ג

 י~מהרי~ט
 ואף הגוי דברי על לסמוך

 של~
 שס הזכיר

 הגויס שכל והטעס סתס דוד אלא ~קומו ושסא~יו
 שלא הידוע דוד על ומדבריס הי~דיס כל~י ד~ריהסהיו
 כלומר דוד מזכירים היו אלא דוד ושמו אחד אישאמרו
 תשובת ה~יא ג~כ קמ~ה ובס~ ע~כ יודעיס שאתסאותו

 שאלו שהנשיס כיון וז~ל ז~ל שמואל בכר יעקבמוהר~ר
 דבר הידעתםלי~~יס

 כרו~ משלמ~
 על השיבו ולא

 יודעיס שהיו ש~מ יש כרוב שלמה כמה ~ואלים אתסמה
 באותו אחר כרוב שלמה היה לא כי שואלות הן מהעל

מק~
 השיבו ועליו עליו שואלות היו שהנ~יס אותו זולת
 עכ~ל מקומו שס ש~זכירו כמו והוי שנהרגהנשיס
 סברא על חולק אין כי להא~יך צריך ואין מזה ישוהרבה

 ש~אל הגוי דברי מתחילת אפילו לנדו~ד נלמד וממנוזו
 הידוע מרידך דעל פשוט וכו~ טלעתוהס מהעלאס

 האל במקוס נפקד ולא נזכר ולא ~ו~ילמדבריס ל~
 עובדי כהנהו ממש והוי זה מרידך אס כיפווא~את
 עדיף ונדו~ד לינ~א והתרוה שהביאנו ~וסקיסדהני
 לו שהשיב אודיז ן~ שמואל של תשובתו מצד הןיותר

מרי~
 אתה מה על מרידך איזה לו אמר ולא מאתס מא

 ועליו לשניהס הידוע הוא אחד דמרידך ש~ממדבר
 וולדי יא וואהלי ואמר הגוי שהוסיף במה ~סמדבריס ה~

 דעל ומבורר מוכח מזה ו~ער~ך ~ערפני די~חאל
 בנדו~ד נזסף זה כל מדברים הס להס הידועמרידך
 שאמר הדבריס דבתחילת ~כתבנו עובדי הנהועל

 מורה זה לשון גמורה עדות הוא וכו~ מרידךהאדאך

ד~
 ~ובדי להנהו דמי הוא זה דבלשון מדבר הוא הידוע

 ~ שהוסיף הדבריס ובלי תוסףבלי

 הוא~~~~~~
 דאתתא נראה והוכחות הראיות ומכל

 מותרת המשרת ~שת גס א~כ שר~אדא
 ה~ר תשובת ע~פוהוא

 צ~~
 ת~י ס~ בק~ע דבריו הובאו

וז~ל
~ 

 ושני הוא שנהרג מחבורה אחד מז~יר הכותי
 שמזכיר פלוני אותו ועל בדרך הולכיס עמי שהיואנשיס
 ופ~ני פלוני אשת גס מותריס מעלייא עדותמעיד

שהל~
 עס ההולכיס ומי מי לנו שידוע כיון זה עס

 ודומה אותס מזכיר אינו שהכותי אע~פ פלוניאותו
 שהלך ~~לוני לנו וידוע מת עמי שהלך זה האומרלכותי

 הלך פלוני אותו אמרינן ולא פלוני אותו אשתדמותרת
 יש נדו~ד וא~כ עכל~ה עמו נתלוה ~חר ואישלדרכו
 בשכרו בא הוא שכיר הזה המשרת דהא מכ~ש להתירלנו
והוא

 עדי~
 הרב שהתיר ~חר אדס עס שנתלוו מ~ניס

 ו~רת לעבוד לילך מושכר הוא דכאן זלה~ה ~דקצמח
 אשר ולכל ~דכיטס

 יפנ~
 אתריו מרדכי שהוא הראש

 הרב פ~ק ע~פ א~כ ~רת~לך
 צ~~

 המשרת אשת גס
 עמי ~יסכימו עד ולמעשה להלכה נ~ל זה וכלמותרת

 ~ מדין על דיתבי רבנן תרילפתות

~~~
 לס~וקי אין זאת עגונא להתיר הסכמה היתה
 ההיתר מיוס ההבחנה יומי למנות צריכהאס

 כמוהרר~י ה~ה גדוליס רבניס לשני דראיתי דהגס~לך
 הואל בזה שנסתפקו זלה~ה אלפאנדרי ו~והרר~יאביגדור
 ההיתר מיוס נמניס ההבחנה דיומי ~~ל דהב~חומ~נו
 וידי~ו שת~ל קו~ל כדעת או ד~ונא בש~ותאש~מנו
ש~ל

 מ~~~
 חיו~ש בס~ זה ספק ו~ובא הב~ח על התולקיס

 כ~אדף
 ע~~

 להס ~מצא ~ס הרי
 תשוב~

 הרה~ג

~ה~ת~~
 ~ריכה דאי~ה ס~ל הפו~קיס דכל ד~תב זלה~ה

 ת~היס הב~ח ודבריהבחנה
 ה~

 וכך
 ע~

 אח~כ
 כדעת דרבנן במודיס והודוהנז~ הרבני~

 מוהרח~~
 ועלתה זלה~ה

 אלא ה~נה שוס דא~צ צדק ב~ד הסכמתהסכמתס
 ~ס~~תלאחר

 הבד~~
 משנלע~ד ז~ו לינשא מותרת תהיה

 ~ה ל~~ק התרנ~א ~תא דהאי תלכ~ו בחקות~יבסדר
 ימומ~ן ישראל וצור יע~הסאלי

~~~~~~~~~~~ 
 ס~ט

~~~
 איתתא דהאי בשריותא עמי עלו זה

 שבירושליס מערבא לבני נר מו~ח הרה~גאדס הראש~
 יששכרכמוהר~ר

 א~רא~
 המופלא הרב עמו ואתו נר~ו

 לידה~ק זה פסק שנשתלח נר~ו מלכה שלוסכמוהר~ר
 החתוס על באו ומכאןעל~ה

 הראש~
 שבקדושה דבר לכל

 כמוהר~ר מו~ר דלע~ד דיינההרה~ג

~~~~~~~~~~~~ 

 נר~ו

 כמו~~ר דלע~ד דיינה המופלאזהרב

~~~~~~~~~~~~ 
 נר~ו

 יי~ ~~~

~ ~ ~ ~ ~

 מכבלי האשה את להוציא שבאו המסל~ת עידיס
 במלה מלה הגוי של הדבריס ~פרו ולא העיגון~

 תכלית העידו העדיס אמרו אלא לפניהס שהיוכמו
 ובנו שלמה להס שאמר הגוי מפי ששמעוהדבריס
 שלא הרי מקתולין וראהוס דאז והווא זעאיירקתלוהוס
 אלא העדות מכוון אמרו אלא באות אות הגוי דבריספרו

 בקו~ע ראיתי הנה מל~ת שהגוי אמרו הסשהעדיס
 שלא ~שוט דבר וז~ל שכתב המבי~ט ב~צורסרכ~ח
 לו אמר מסל~ת גוי כי ואומר שמעיד יהודי עלנסמוך
 הדבריס צ~ל אלא פלוני~מת

 אב~~
 הגוי לו שאמר

 בס~ שכתב כת~ה ודלא מסל~ת היה אס אנן נדעומהן
 החכמיס בין וגס גמירי דינא כו~ע ~לאו להקלרל~ט
 לסברת לחוש לנו יש וא~כ עכ~ל דבריס בכמההפרש
 ז~להמבי~ט

 ה~
 הדשן תרומת דסברת אמת

 לא ואפי~ו וז~ל כתב דשס סט~ז בסי~ז מורספסקה בסרל~~
 מספיקה אזלינן מסל~ת הראשון שהכותי ב~ירושהעיד
 ויש הוא מסל~ת דודאי ואמרינןלקולה

 חולק~
 בזה

 דעתו מרן גלה שלא במקוס כמורס קי~ל ואנןעכ~לי
 כסברת ~סק ומורס הואיל וא~כ פוסקיס אלף ~דאפילו
 ודלא כסתס ~י~ל ואנן דבריו בסתס הדשןתרומת

 מורס ודברי המבי~ט לסברת לחוש לנו איןא~כ כי~
~  הת~ה דמדברי ל~ה ס~ק הרת~מ וכמ~ש הת~המדברי 

 דמורס כסתמה לפסוק לנו יש וא~כהן

~~~

 לנו קדמה דכבר
 ידיע~

 ~מו מורס מפ~ק
 ב~ל וכן וז~ל ~יב~ש לתשובת דפסקבסט~ו

 פלוגתא דאיכאמקוס
 דרבוו~

 ל~מרא אזלינן אלו בדינין
 לנו יש כאן גס וא~כע~כ

 דברי ל~עת ל~ו דיש אלא ~ביט ולסברת מורסשהביא המחמיר~ ל~בר~ לתו~

המבי~
 בלשונו שכתב

 ש~~
 ו~ו~ אב~א לומר הישראל

 שכתב כת~הודלא
 ב~רל~

 ד~ה די~א ה~ה ו~ו~ ל~ל
הרי

 הו~
 שהגיד בי~ראל ~~י~ו ~יה דלא בסרל~ט מבורר

~~י



~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 לא וישראל ה~וימ~י
 ס~

 מסל~~שה~וי א~~ אלא א~א הדברים
 לא ~וא

~ 
 הוא

 אל~ המעש~
 הרב דנדון

 הד~תרו~
 שבכ~ן מורם פסק ממש הוא

 שהי~
 ספיקו

בישראל
 ש~~

 ונס~ק א~ מ~וי ששמע מס~~ת מ~וי
הרב

~~~ 
 או הוא מסל~ת אם נ~ע ולא הואיל ~ראשון

 ו~מעשה י~ו~ל יעו~שלא
~ 

 הרח~מ סמך זה על היה
לומר

 דפ~
 לב יש לנו וא~כ מת~ה הוא ~ודו מורם

 מ~י~לדע~
 הוציא

 ~מבי~
 ~וי ~י המעיד דישראל

ואמר
 שה~~

 דהרב מסל~ת היה
 ת~~

 ולא דמהני ס~ל
 ם~ל ה~~ה ד~ם נימא אב~א ל~מרבעי

 ~~ל המביט דהרב ~מר דמוכרת אלא ~ב~אלומר הישרא~ דצרי~
 הואדיש~אל

 עדי~
 הרת~מ שהביא הריב~ש וכסברת מ~וי

~ל~
 ש~ב

 וז~~
 שהרי ~ב שע~ז סי~ ~רי~ש אבל

אי~
 תבירו אם להכיר ~י ~~תי

 וכ~ מ~ל~~
 זה מלשון

 הא ~י דאינו ~וא ד~~ימשמע
 ישרא~

 ש~ע וא~כ בקי

מינ~
 ל~ברת המביט דייק ממנו וא~כ עדיף דישראל

הת~~
 א~צ ~וי ~י ~וי דאפילו ~ל ת~ה הרב דבאומרך

 אין ששמט ישראל מכ~ש הזא מ~ל~ת ~הר~וןל~~יד
 שה~וי לומרצריך

 הראש~
 באומרך וא~כ הוא מ~ל~ת

 צריך דאין מכ~ש הוא מסל~ת א~ילו לומר צריךשא~ו
 ועל אב~א דבריםלומר

 ז~
 אב~א לומר דצריך אי~ו כתב

וא~כ
 מע~

 לה יש אם זאת ~מביט ל~~רת נבא הבוא
שום

 הוא יתידאה או אתרים הפו~קים מדברי סיו~

ולד~
 דקמן מ~~וס~ים לדבריו רמז נמצא דלא יראה

 השני ~וי דצריך היא ~וו~ה וי~ת כתב דמורםדה~ם
 לומר ל~צריכו אבל ~וא מסל~ת ~אשון ש~~וילומר
 דצל~ע א~ הן כלל מזה נזכר לאאב~א

 פ~~
 דמורם זה

ד~ס~
 דבריו בםתם

 ד~~
 ד~וי לזמר צריך אין מ~ל~ת

 ~וא מסל~ת~ר~ן
 ולי~~

 היאך לימר דצריך ס~ל
 שה~וייתיישב

 הז~
 שהראשין שיאמר ~ו יוצדק ~מל~ת ~~י

 הואמסל~ת
 הכוונ~ ~

 היא
 ~ר~שונ~ דלעיד~

 א~צ
 ולי~ת הוא דמםל~תלומר

 צרי~
 הרי א~כ מסל~ת שיאמר

מ~ו~
 ו~תכוון והואיל להעיד

 ה~
 ל~עיד

 מ~
 לן אהנייא

עדו~
 נימא או

 דכוו~
 הזה ה~וי דצריך ~יא ~ו~ין דיש

 הראשון ~~וי ובין בינו היו הדברים כיצד לן לספר~ש~י

דמ~~
 אם נשמע

 הי~
 מםל~ת

~ 
 א~ילו שי~יה איך לא

ננ~
 זאת כ~רא

 עכ~~
 לדעת למימר איכא עדיין

התו~

 עד האלו
 ~א~

 דברים לס~ר שצריך א~ו לא

~ו~~
 דו~א ב~וי

 א~
 מ~ל~ת ~י ~~~ד בישראל

לא
 מ~רע~

 מילתא
~ 

 שה~וי לו~ר עיקר כל צריך
מס~~ת

~ 
 ~ריב~ש כ~ברת ד~רי למימר ~יכא לא
 יעיד ~עיד אם ~~ש צריך ואין הוא בקידבישראל
 א~רשמסל~ת

 כהמביט ודלא דמהני דיין ול~ ד~ דל~

דמצרי~
 דק~ל ומו~ם הואיל ~מעתה ~א~ אות

 כוותי~
~

 לדברי ~~יה ממ~ו יש
 ~ב~ בו~ המבי~

 לסברא

 כמ~ ה~ ~מבי~ ש~~
 תול~ם ~וםקים

 ~~~ון ~לי~

אד~
 ~וא

 ת~~
 דכוותי~ו

 ~י~
 ~~ם

 בס~
 דבריו

 ל~ש~י~
 הוא ב~י ~שראל ד~~ל ~יב~ש סברת הוא

וא~~
 א~ילו

 ~ש~ ~~ ל~~
 ~ל~ת

~~ 
 ~~ש

 ~א מ~~ת ~~וי א~~
 צ~ ~

 כסב~ת ל~א

 ~ו~ ~לישי~~בי~
 ~רב

 תל~~
 שום יש דלא ד~~ל

 ~~ ~~~ ו~ר~ ~~ ב~~~~
 ו~~ןקיימי ומ~רי~ק

בש~~
 ואם ~א

~ 
 ~אי לדעתו

 ~~~ ד~~
 מכ~ש ~וי

 ו~~םבי~ל
 דמס~

 י~~ש ~ו~ ~א~ דבריו
 ~כ~

~ני~
 ד~יב~ש

 ד~~~
 דוקא

~~ 
 ~מו ~י~~אל ולא

 על ניםף מדבריושנראה
 ז~

 טו~ז הרב
 ו~בי~

 ~רי~ש
 מכ~ש מםל~ת שה~וי הי~~אל לו~ר מצריך לא ~ואד~ם
 מםל~ת שה~וי א~ראם

 הו~
 מצריכינן דלא בוד~י

 ~םברת ואפילו המביט כםברת אב~אלומר לי~
 הריב~

 שם
 הרי דצ~יך דס~לבסק~~א

 כת~
 אם מי~ו וז~ל ~פ~יטות

י~ראל
 אומ~

 מכותי ששמע
 צ~

 דכותי
 עכ~ל תבירו על ~שואל ~וא ישראל ~ד~ך משוםמסל~ת הי~ הראש~

 זה מלשונוהרי
 ב~~ שדאי משמ~

 מםל~ת שי~מר
 דלא כולהו נביאים תבל להני ראינו ומצאנו הואילוא~כ הו~

 כי~יהו הוא ויתידאהכהמביט
 נקטי~

 שכ~ר ~~~ם
 ותני פסיק דמורםכתבנו

 ~לו~~
 אזלי~ן דרבוותה

 מי~תי בסקל~א הרתל~ם הרילתומר~
 מתשו~

 ~ב
 בשעת סמכינן איחיד דאפילו ס~לדהרא~ם

 הד~
 ומורם

 ה~רתי דברי ראהאלו
 הו~

 ~וא
 פסי~

 יעו~ש כוותיה
 הפ~ק דברי על לס~יך דאיןמ~~ע

 ~ז~
 לפי מורם של

 הרא~דע~
 בשעת

 הד~
 כנדו~ד

 וכדבעינ~
 למימר

 הרתל~ם לדעת ואפילולקמן
 ש~~ש~

 מ~ב הרב על
 עצ~~ איהי עכ~פ הרא~ם ד~רימ~ט

 דברי כתב
הרא~ם

~ 
 לי~ך צריכים אנו שאין ד~יינו כוו~ם הם

 ~בים פיםקים דאשכתן ומאתר המת~יראת~
 ו~ו~ הראשונים דבר~ וראו אח~ונים שהם וכ~ש בו~הקילי ועצומי~

אי~
 לא

 נפס~
 כמותם

 ~צ~
 דכל מדבריו ל~דיא משמע

 אז למעליותה ~ני כל וליכא ~קולות דהסברותהיכא
 להקל ראויאין

 ונמצ~
 כאן דאין

 ~תל~
 ~א~ם בין

 מח~רין הן ומ~ם ת~ה ובעלוהריב~ש
 וע~

 ~וף
ה~א~ם ת~ב~

 ~כל~~
 ד~~ס ם~ל דהרתל~ם למדין נמ~נו

 בס~ות דוקא לתומרא ד~לינן ~רי~ש ~שובותשהביא
 ~ום וליכאשקילות

 מ~ליות~
 אבל

~~~ 
 דס~ת ~דו~ד

המביט
 יתידא~

 ~~ז~ל נביאים חבל כנגדה ויש היא
 ש~ת בזה ישגם

 הד~
 ~דחק דשעת

 ניס~ מאהבי~ אחרי ל~לך ורדופה בשניםצעירה עדי~ ש~ע~ו~
 על

 ז~

~אי~
 יודה המבי~ט הרב א~ילו ת~וה לה

 ~ לז~
~~~

 ~~ש צוף ה~רא ב~רו א~רון לרב ראיתי

~ל~
 הוא ש~ם סי~ז א~~ז

 נ~~
 יש אם

 ש~יר די~ית כדי אבל ~~ל וכתב המבי~ט ל~ברתלתיש
 ~יו את ונשאלו ל~אשזן ש~~א ~נין הוא זהדכל

 ככל למעבדדאפשר כי~
 ~ר~

 למעבד א~שר לא אם ~בל
 על ~ולק ד~מבי~ט לומר ס~רא אין וכו~ נדו~דכ~ון
 עד הקצה מן ת~ה~רב

 ו~~ וכ~ ~קצ~
 ~ם

 ד~
 דייקי

 ומ~ן אב~א הדברים ~ל אלא שכתב המבי~טדברי
 שבי~נודמ~מע ~ד~

 אבל וכו~ לעש~
 ~רי~ א~

 זה ל~ל
 ~~~~ לד~י ו~דו אזלושהאתרונים ~י~

 ~בדינן ~~יהו
עכל~~

 מצאנו וא~כ
 ח~

 לד~~ינו
 דא~

 לדברי ~וש ל~ו
 ל~סור~מבי~ט

 ה~ונ~
 בכבלי

 ~~י~~
 משנלע~ד ז~ו

בז~
 ~ ~מי~ן ~וי~ם

~~~~~~~~ 
 ס~ט

 ~~~ ~~ ~~ג~ ~~ ~ ~~~ ~~~~
~~~~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~  

~ ~~ו~ ~  ~~~~ 

~ ~ ~

 מ~ש
~~ 

~~~ 
~ למ~~  ~~י~ ו~ 



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~  

~ ~

 לכל לא~נ~א שרייא דא אי~~א ~יהם ו~לת~ים

ד~צביי~
 ל~ח~ם דר~י~י אלא

 הפו~
 ~~פ יםודו דבנה

עדויו~
 ~ר~ של הרא~י~ים

 םלימא~
 ו~ר~

 מש~
 ולא דו~א

 אח~יו אבא ~מר~י ~ן כלום ישראל של מעידו~והז~יר
 ד~עד~ן דברי~ א~ומלא~י

 ד~עידו~
 לחוד ~נז~ ישראל

 שהרי ~ייא דאאי~~א
 ז~ עדו~

 ~ר~ של
 י~רא~

 ~יא
עד~א

 מעד~
 ישראל בעדות ש~רי ~ראשונים

 נרא~
ש~ג~

 אחר מגוי ~דבר ששמע מ~ח מ~יד אינו המעיד
 עצמו ~וא נראהאלא

 בשע~ הי~
 ו~מ~ש ~הריגה

 ליה~י ~אד ~אללהום ווא~בהום ו~אםבקב~ע
 די~אנו פריוול כא יצחק מעא מםרוך ~אןנ~פו כ~
 ק~לו~

~ו~
 יהוד וםי

 אוכר~
 ע~כ פלעםלוז לארבעא פטריק

נמ~
 לפי

 ז~ עד~
 מכח הדברים מםפר אינו ~גוי של

 מכח ~א ששמעמה
 שרא~

 פירש ולא ~ואיל ~הריגה
 ששמעבדבריו

 שמ~
 ~מוע~ מפי דלא משמע

 ד~ר ידע
 ברורה ב~יעה אלאזה

 וז~
 בח~ב ~ו~~י ל~רב ראי~י

 שםי~ ~~ש~שאל
 מ~ו ליהוד ב~~ל ואמ~ל לישראל

 ~כא כ~ש זז~ל ז~ל הרב ו~~ב עכ~ל ~םופהום בא~יםימא
 ~רשלא

 שרא~
 אלא א~ו

 שמ~
 שיש

 ש~י~ במשמעו~
 ~~ריג~ א~ ~מי~~בשע~

 ב~שו~ ראי~י וכן עכ~ל
 אומר ש~עד כל וז~ל רנ~ז םי~ שב~עמ~ראנ~ח

 יש~לוני נ~ר~
 במשמעו~

 אצל ש~י~ דבריו
 ~~ריג~

 שבודאי או

 ~~מ~
 ~אלו ד~וי ימים ג~

 ~~יג~ רא~
 באומר אבל

 דגם ימים ג~ ~וך דבריו ב~ח אין הרוג ~לונירא~י
 או~ד לפי ~וג ~לוני ראי~י העולם אומרים ג~לאתר
 ~~ ~~ר~ פלוני ~אומר גוי ~ל לפניך ה~ידע~ם

 מעיד
על

 וכ~ ה~יג~
 ~וש~י להרב ג~כ ראי~י

 שם~
 ~ר

 מהראנ~ח דברי על ~נ~~דבריו
 ~נ~

 לדון יש ממנה ~~כ
 ~רוג או~ו שראה אמר לא והגוי ~ואיל בנדו~דנמי
 דידעודאי

 מה~יג~
 או

 רא~
 די~ול ג~ ~וך או~ו

להעי~
 ~ עליז

~~~
 דגוי ~~ל מ~ראנ~ח אמר לא ~אן דעד ולומר לחלק

 במשמ~~ י~ נהרג פלוני ~ומר~
 דבריו

 שהי~
 ה~ריג~א~

 א~ל נ~רג פלו~י ם~ם באומר אלא וכו~
בנדו~ז

 שא~
 אמר אלא ~ומים דבריו

 כ~ ב~ה~~
 פריוול

 כא~ודי
 ק~לו~

 משמע כן אם ו~ו~ אוכרין י~וד וםי הווא
 שאמרמדבריו

 כא~
 ק~לוה

 מ~~
 ש~ר~ו~ו ~ם שאתרים

ו~~
 לא

 בשע~ הי~
 משמע לא א~כ ה~ריגה

 שהי~
 אצל

 לא וא~כ~~יגה
 דמיי~

 דמ~רא~~ח לה~יא
 א~

 שום מזה

דו~
 וי~ול

 ש~ ל~יו~
 ~וא

 האמ~
 ~רגוהו שאחרים

 או ורואה ~מד ~יהו~וא
 ל~ח~

 כלל היה לא א~ילו

 ה~ריג~ב~ע~
 י~ול

 ל~יו~
 מיום יומים או יום ש~ר

 רא~~~ריג~
 ו~יר

 או~
 ז~ל מ~אנ~ח שכ~ב ו~מו

ד~ול
 ~~ ~וך אי~ רא~ להיו~

 ד~~
 ~י~ כאלו

 אצל

~הריג~
 שרא~ האומר גוי אלא אימעיט ולא

 ~ו~ו
דאז מ~

 מ~רשי~
 רא~ שמא דבריו

 וכמ~ל ~~ אתר או~ו
 בדבריו~רא~ ~גוי ה~ד ~לא ד~ל ~~ל ~~ הרבמשם
 מ~שי~~ ~~או~~

 ו~יה דבריו
 בשע~

 ~וך או ההריגה
 וממ~ו~~

 י~
 שרא~ הגוי אמר שלא ל~דו~ד לל~ד

 או~ו

~
 שאמר ~גם

 איכ~~ ~לו~ ~~~
 ~דבר לו ~וודע

~
 עליו ל~יד ~~ול ימים ~~

 ו~~
 ~ם

 ש~~
 מדוקדק

 ~א~ די שאמר ~~וימדברי
ה ~  יה~ וםי ~וא 

 ~ו~רין

~~
 ~א ידע דמנא ~ל~םלוז לא~בעא

 ~ו~ םי~

םי~
 דמ~שט אלא

 דב~
 ~~י~ א~ל ש~יה

 יד~ אז
 ב~~~~

 ~ יש~~ ש~ ז~ ע~ו~ ~ ~~~ ~י
 די

 לה~ירוהו~ר
 לשו~ זא~ אש~

 ועד~א
 ל~רב ראי~י מז~

חיו~ש
 זלה~~

 ועוד ~~ל ע~ב ל~ב דף
 ~ד~

 הרב שם
 אהרןיד

 באו~
 ~י שמע דעכו~ם ~~א דאפילו שאחריו

 קול דלאו ודאי~רים
 הבר~

 דאם שמע
 אי~

 יצא ~ל~ל
 דבריר ודאי ~ם נהרג האומר אבל נ~ג שפלוניהקול

עלי~
 יעקב בני ל~רב ועי~ ע~ש שנ~רג מיל~א

 ש~~~רה שכ~ב ז~םי~ ב~~וב~
 הגוי~

 מו~ח והר~הו אחריו י~ו
דפשיט~ל

 וא~~ ע~ל~
 יש נמי ממנו

 לדו~
 בנד~ד

 כלש~ ~מםל~~ ~~וי~אמר
 ~מבואר

 ש~רגו~ו ד~שיטא ו~רגוהו ~ריו י~ושאומר ~ ~~וי בשאל~
 שאומר דנדו~ד ממש ל~נוך הרי וא~כיעו~ש ~ל~~
כאנו די ~ג~

 ו~~גו~ו אחריו כיצאו ממש ~י ~לו~
 ואדר~

מכ~~
 שנ~ן בנד~ד

 םימ~
 פ~ני ב~ום םימן ב~וך

 ע~פ וא~כופלעםלוז
 ז~ עד~

 ישראל של
 ~~ר די ~ו~

 א~הל~~יר
 זא~

 ד~וי ל~וק
 הז~

 ולאו בדבר עד ~וא
 א~יםמפי

 ש~
 ~מע ישראל ש~עיד מה וגם

 מ~
 ~גוי

 עמו דיבר לא ישראל דהא מיקרי מסל~~ ~ דגויפשוט

מאומ~
 ~א

 ג~
 אתר

 אל~א~ שא~
 ~נז~

 ול~ודיעו ל~יבו נ~ל ו~ואהוא ~~ ~~~
 י~~ ממי~~

 ~א דייאן
 ~יך~י~

 ז~ ל~
 ב~אי אלא

 דלמם~~
 י~ב

 ו~~~
ה~

 ~פום~
 בעדו~

 ~ר~ של
 םלימא~

 א~אלאג
 ב~~

ובלא~~
 ו~ביא ו~~ בנדו~ד

 מדברי ראי~
י~~ש ~~~

 ל~אר~ צר~ ואי~
 עוד

 ובעדו~
 ~~י של ~י זה

 שם ~גוי ה~~ר לא אפי~ו ~י ניחאנר~ו
 ע~

 דלא
מלבד

 שאי~
 יש ~~ז~ ~ר~י של בעדו~ו עוד ~פוםק ~~םש~ביא ~~א~ מ~ח עירו שם ל~זכיר צר~ים אנו

 שפיר נופךעוד
 ד~~

 עד~ו
 ~ר~ ~שמ~ ז~

~~~ 
 ~וא ~עיד והגו~ ~א~רב ש~וא ע~ייא פדווארפלגרב ~~

 ~~רבמ~ל
 ומצי~

 להרב
 מ~ר~~~

 ז~ל
 שכ~~

 ~~~ש מ~ם
משבי~ר

 םי~~
 ~וי ~~ר שלא ובנדו~ד וז~ל

~ 
 ~~ו

 דלאנל~~ד
 ~~ איכפ~

 ~~ ~ה~י ~ו~א ~~יי~ו מ~י
ומםל~~

 בעיר
 אתר~

 אז
 צ~

 ~יר ~לוני
 ~ו~~

 א~ל
 ~ו ~רג פלוני ואמר בעי~נו ~ואאם

 ~ידוע פלוני על בם~םהדברים ברור~ מ~
 ~ו~יל כאן גם וא~כעכ~ל ~מ~ ~עי~ מ~ו~~

 דיי~ ו~
 וע~ו י~ו רוב

 אלגרב בעירהם
 ~י~ ו~

 י~ו כל מ~רר
 ב~

 דל~ירו
 ~לג~ביחשב

 ז~ ו~ר~
 ~יא

 מ~ מוםכמ~
 ~ם~ים

 ו~ל ~צר ~יום ~ואיל אלא בז~וני וכ~וב ש~וםוכמו
~פםק

 דו~
 רוחי ~שב ~~נ~ ~א

 ול~ו~
 ~ם ~דבר

 שם ~גוי ~~יר לא א~~ו ~וט א~~אומרו
 ע~

 גם
 ל~םראי~י

 ~~ם~
 ל~יא ש~וצרך

 ל~ ~איו~
 לא

 ו~וצ~ך ~ו~ ו~בר~יו הגויה~כיר
 ו~מי~ ל~~ר~

 ~י
מיל~

 הו~יל
 ובנ~

 על ~ם~ד י~וד
 עדו~

 ~ר~
 ג~ עדו~ ש~י~ ~כ~ן ~שה ו~ר~אמ~לאג סל~~

 ג~ מ~י מםיח
 א~~מםי~

 היה לא
 צר~

 דהא ל~ז
 ל~~י מצי~

ב~שוב~
 ~~ע

 םימ~
 ~~ו וז~ל ש~~ב ט~

 ~ל~~ ~וי גביוקבר~יו שמצר~ ל~
 שרא~ו באומר ~יי~ו

~ 
 ~וג ~ו

 ששמע באומרא~ל
 שמ~

 או
 א~ נ~ר~

 ~יך
 ~עד דכלשקברו~ו ~מ~ לו~

 ~~וע~ מפי ~ע~
 לא

 ~יו לא כאן ~ם וא~כ עכ~לבכדמי ~~~
 ל~ר~י~ ~~~

 במ~ר~משנלע~
 לא

 ב~י~ו~
 ~ואיל

~~ 
 לד~ו נ~ז

ל~
 של בעטי~ו ~דבר ~~ב

 ~ח~
 ~י~ ו~~~~

~ 
 ~יר~~ד

~~~ ~ ~  
~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 אודו~
 דברי כמה עליה שנשמעו הקושי~ת האשה

 בין גשמע היום והן רב מזמן וזמן עת בכלרנון
 ב~אי שנכשל והולך מם~ר היה אחד שבתיר אדםבני
 כשנשמעו ואזי עמו בה נכשל פלוני וגם הוא גםאשה

 שמים ירא אחד אדם אצלו הלך אדם בני ביןהד~רים
 שהיית הדברים היו כיצד לו ואמר הדברים אחרלחקור
 הבחור וענה פלוני אשת בא~א שנכשלתמ~פר

 אני מת~חד האיש אותו לו אמר אזי ספרתי לאואמר מעי~ר~
 לעצמו ויגרום נכשלת שמא בחור ~דיין ~אתהעליך
~היות

 נקצ~
 תקון ומה וענה הבחור השיב אזי בבחרותו

יעש~
 ~שים ומיםורים פנים מבושת הוא ומתפחד הו~יל

 והקהל החכם ידיעל
 וע~

 דמו~ב הלזה האיש השיבו זה
 אדם בא ביני דביני ואיידי זכו~ עלמא בהאידלכסוף
 הנז~ האשה של קרובאחד

 אצ~
 הרב

 חעי~~
 לתבוע

 עשתה ~י לומר אחריה מרננים שה~ם ק~ובתועלבון
נבלה

 בישרא~
 הנז~ הרב צוה זאזי הנז~ הבחורים עם

 לעשות הרב וכשהתחיל הנז~ הבחורים שני לפניווהביאו
 הנז~ ה~ספר הבחור עמד אזי ודרישה חקירהלהם
 שנכשל ~דברים היו כך אמת אדוני ב~יני יחר אלואמר
 מוכן ואני העויתי וישר חטאתי היום והן הנז~באשה
 לדבר רצה לא האחר והבחור ב~שו~ה ולשוב יס~ריםלקבל
 מהוגנים אדם בני איזה באו ערב לעת ויהימאומה
 מעונשי מתפחד אתה אין למה לו ואמרו לבו עלודברו
 שהודה תבירך כמושמים

 ול~
 פתח איהו גם אזי בוש

 הוא כי מחבירו יותר זאת באשה נכשל שהוא ואמר~יו
 ורגיל בחצר עמהדר

 עמ~
 האלה הדברים ואחר יותר

 הי~ג בב~~כ בראשם ומלכם סגולה יחידי כלנתקבצו
 שם וקטן גדיל ועדה קהל באווא~יהם

 ~ו~
 ובאו

 הנז~הבחורים
 וישר חטאנו וא~רו ענו האיום ואח~

 בבחרותם יתקוצצו ולא עונשם ~יק~לו ו~וטבה~וינו
 היה שכו~כ עצמם עלוהעידו

 שב~ק ש~יום המעש~
 הלכ~פלוני

 ונשארה קרוביה לבית הנז~ הבת של אמה

הב~
 בבי~ הנז~ והבחורים בביתה הנז~

 אחר
 ש~

 אחד
 היום ובא~צע ב~צר הנז~ האשה עם שדרמהבחורים

 צרכיו ועשה הנזי האשה לבית והלך מהם אתדיצא
 עמה צרכיו גמר שלא ועד רח~ל ואשתו אישכדרך עמ~

 בעבירה ~סוקים ומצאם חבירונכנם
 כדר~

 בלי ~ו~א
 בה עשה הוא גם ואזי שגמר עד לו המתין ואזי ספקשום
 אלה ומשמר עומד היה וחבירו חבירו כמו ורצונוחפצו
 ואז תמורה בלי זה ספר זה שספר כמו דבריהםהיו

 עליהם גזרו האלה הדבריםכשומעם
 הב~~~

 ~ונ~ם לקבל
 אותם הפילוומיד

 לאר~
 וב~ודם כהוגן מלקות ולקו

 שהיו ומהוידזי ~הכאות מצער ו~בכים בו~ים היולוקים
 והיו המלקות בעתמ~דים

 ~ומרי~
 שנכשלו להם אוי

 מעדת מובדלים שהם ב~יר הוכרזו המלקות ~אחרבא~א

ישרא~
 והובד~ו הנדוי ו~בלו

 ש~ע~
 ימים

 ובכ~
 זיום יום

 על מ~ו~יםהיו
 המ~~

 ש~שו הרע
 וה~

 לנו יש היום
 הנז~ האש~ של דינה מהלדעת

~ 
 זתפסיד ~בעל אסורה

~ובת~
 לא או

 ~ יומ~~

~ ~ ~ ~
 ז~ת דאשה הוא מ~~~~ד

 אםור~
 ~בעל

 ל~ ואיןולבועל
 לפי מב~ייא ו~א ~תובה

 הדין דקי~למה
 דאי~

 ~ים אדם
 ר~ עצמ~

 פשי~א
 הוה אי אפילו אלא בם~ד ~מן ~~ש הואדה~י

 ~דם יכולאמרינן
 להשי~

 בדבריו אין ומימ~א רשע עצמו
 רשע דעדותכלום

 כמא~
 ~נדו~ד ~כ~פ דליתה

 אי~
 לנו

 עדות עדותם ואין הם דרשעים ולומר עדותםלבטל
 למרן מצינוד~א

 בחומ~~
 סל~ד

 ~כ~~
 מי כל פםק

 וכו~ לכשרותו ~וזר דין בבית שלקה כיון מלקותשנתחייב
 דכל נראה וכי~ בב~ד שלקה ~יון סקל~ג הש~ךוכתב

 הראויה בתשו~ה כשחזרו כ~רים עבירה מחמתהפםולים
 ~עבירה פסולם בשעת שראו בעדות אפי~ולהם

 ובשטת עכ~ל בכשרות וסופו תחילתו בזהבעינן ול~
 בתלק חת~ם הרב חביב אחרון ~רב ומודה ~זילהנז~ הש~~

 דהגם וכתב הש~ך כסברת ותני פסיק דשר סל~~זחומ~~ש
 ספק בלי ליה פשיטא הש~ך בש~ס נזכר לא זהדדין
 תנאה שם דיהיב אלא כוותיה ותני פסיק ז~לו~י~ו
 אבל ~כשרות ~חילתו בעינן לא עבירות בש~רדדוקא
 דיהיב יעו~ש לא ממון וחמוד חמם בה שישעבירה

 ~ יעו~שטעמא

~~

 על לי קשה היה זה לדין בלמודי רב זמן דזה אמת
 שנא ~אי אלו ~ש~~ךדברי

 מפסו~
 דבעינן קורבה

 כמו מתלק והייתי בכשרותת~יל~ו
 שחל~

 בסי הס~~ע
 הייתי ובזה חלוק ~ו~ו י~צדק כאן דגם י~ו~ש סקט~ול~~ג
אומ~

 כו~בי ואחרי זה הש~ך לפסק יודה הסמ~ע דגס
 להרב ~צאתי שכתבתי מה~ל

 הבאה~~
 סקל~~ו בסל~ד

 אותה והניח באלפי ~דל אני כתמיהתי הש~ך עלש~מה
 וכמו בעוניי ש~לקתי במה דבריו דחיתי הדל ואניבצ~ע

 אצלישהדברים
 באור~

 הדברים דבסוף אלא וברוחב
 שראיתי ממה ביחזרתי

 להש~~~
 סק~ז ל~ה בס~ עצמו

 ומחזי ס~ל~ג ל~ד ~ס~ שכתב דבריו וםתר חזרד~ם
 ~~ה בעבירה דגם ~ומר חזר עצמודהש~ך

 הדברים היו אלה הבאה~ט וכדעת בכשרות~חילתו בעינ~
 ל~ה בס~ להבאה~ט ראיתי היום והן ~צליהכתובים
 ~ל שתמה תמיהתו חזק דשם~קי~ב

 הש~~
 ל~ד בס~

ש~תבנו
 ו~סו~

 דלא ת~ובה גדולה ומ~אן כתב דבריו
 עכ~ל סקל~ג ל~ד בס~ שכתבכדבריו

 וא~~
 לכאורה

 יפול היסוד בנפול וא~כ בו חזר עצמו דהש~ךנראה

הבני~
 דשמ~תתא מאריה עצמו דהש~ך שנאמר לצד דהיינו

 מאליו נופל להוי חת~ם דהרב פסקיה גם א~כ ~וחזר
 ~ הש~ך דברי על בנוי ויסודוהואל

~~~
 הוא גם עצמו םופר חתם בם~ דשם אינו דזה
 דסל~ד ה~~ך לדעתהק~ה

~ 
 דמחזי סל~ה

 בס~ הש~ך ודברי ב~וטו~ד הדברים שם וישיבכסתראי
 לנו יצא יעו~ש חיים אלקי~ם דברי ואלו אלו ול~הל~~ד
 ~חילתו צריך לא בעבירה ת~ם והרב הש~ך דלדעתמזה

 כפסולבכשרות
 קורב~

 דב~י דגם נראה ול~~~ד
 הבאה~ט ולדעת מ~עמו שדקדק~י כמו הוא כן~סמ~~

 ~לייהו דפליגהזא
~ 

~~~
 תשובה פתחי ספר עי~י ל~ד וזרת האיר היום
 הביא דשם םקמ~ה בסל~ד עיני ראתה טובוכל

דב~
 הצוב~~ת מראו~ת דהרב ~ליהם וכתב אלו ~ש~ך

 הוא דהש~ך דט~~ו ~תב סי~ו אהע~זבחלק
 ובזה סקט~ו ל~ג בס~הםמ~ע ~מ~~

 הש~ך מדברי דגםז~תב הבאה~~ תלו~~ סר~
 סל~~

 משמע
~ 

 ~לא וששתי
 זולת ארצ~ מדברינ~ל

 במ~
 ב~~ מדבריו דגם ~~תב

ל~ה
 כ~

 דלא נל~~ד ~שמע
~~ 

 מ~תילת ~א~ דלפי הוא
דבריו

 כ~
 מ~~ע

 אב~
 דבריו מסוף

 ~דר~~
 דקים ~ראה

לי~
 ~~עם

 התוספ~
 ~מ~נ~ו שם ~~~יא

 וכדחי~



~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 ~ת~ש להרב ראיתי שיהיה איך יעו~שי שםהבאה~ט
 לדברי םמוכות עשה ~צובאו~ת מראו~ת ד~רב שכתבהנז~
 ש~באתי חת~ם הרב דברי ~ביא ~וא וגם ~נז~הש~ך
 אזיל ~זא וגםלעיל

 הדגי~ל וגם ה~~ך בשט~
 ואפילו ~נז~ ~ש~ך םברת דגלהרים מרבב~~

 ברש~
 ם~ל דתמם

 ה~אלםתירת גם ישוב ועשה לכשרותו דחזר ס~לדהש~ך

הש~
 פת~ש הרב של דבריו ובס~ף יעו~ש ול~ה דםל~ד

 נוד~ע ד~רבכתב
 ביאוד~~

 דכן וכתב הש~ך דברי דחה
 ~~שיל מו~ר~ר זקנו הגאוןפ~ק

 זל~~~
 ו~

 נתיב~~ת כתב
המשפ~ט

 ו~~
 קצ~~ת מדעת נראה

 ~חוש~
 מסוף נראה ~~ן

 מר~~תדברי
 ~צובאו~

 דחזר
 ותמ~

 דעת וכן ~ש~ך על

הרב~
 יעו~ש פוםקים

 שהבי~
 ז~ל כתב ול~סוף דבריהם

 ממון וח~וד תמס שאינו ~בירה מחמת בפםולומ~מ
 בדברי~ ו~מחזקים כהש~ך קי~ל לומר המ~זק דמציאפשר
 ד~גולהרב

 מ~רבב~
 עכ~לבכשרות תחילת~ בזה בעינן דלא ~נז~ל והת~ם

~ 

 מכ~~~~~

 נלמד
 ד~בע~

 פטור הזאת ~אש~ של
מחי~ב

 ~כתו~~
 הרב כדעת קי~ל לומר דיכול

 אתכשרו ונענשו ד~ואיל קי~ל לו~ר דיכול ש~תבפת~ש
 פשוטא~כ

 ל~נ~
 ירצה אם זה

 להוציא~
 פט~ר ולהיות

מכתוב~ה
 ד~~שז~

 הבתורים דצריכים עוד נראה אך בי~ו
 לקמן שנבאר כמו ~נז~ ~אשה בפני ויעידו ~י~רוהנז~
 מה ז~ובס~ד

 שנר~~
 יכול לגרשה ירצה שאם פ~וט
 כתובה בלילהוציאה

~ 

~ ~

 לגרשה ירצה לא אם דאפילו ~וא מזה דעדיפא

 לבד~~י~
 דאס~ר וקי~ל ד~ואיל ל~וציא לכו~ו

 בעלה על שנאםרהא~א
 ה~

 במם~ כמ~ש מדאורייתא
 כ~ם ~רק רישםוטה

 יעו~~
 דמדאורייתא באר~ה דמשם

 לחוש ודאי ראוי וא~כ יעו~ש ולבועל לבעלאםורה
 שהם ו~ת~ם ז~ד~ו~מ ~ש~ךלםברת

 רבנ~
 םבוראי

 ~ק וכמוו~רא~
 מור~~

 לא וז~ל ס~ב סכ~ה בחומ~ש
 בו שיש בדבר ~דםיאמר

 מחלוק~
 כמו אפסוק

 הוא ואםוכו~ שארצ~
 אםו~ ב~ר~

 אםור דבר ~~וא ו~תר
 ~מקיל אחר ילך דרבנן דבר ואי לחומרא ילךמדאורייתא

 אםודוקא
 שנ~

 על ם~מכים אין אבל שוים הם ~חזלקים
דברי

 ק~
 בתכמה ממנו גדול ~ד

 ובמנ~
 בשעת אפילו

 יהי~ א~כ אלאהדחק
 ~~ד

 מר~ב~
 יחיד י~יה אם וכן

 בכל הרבים אתר ~ולכים רביםנ~ד
 מקו~

 אין אפילו
 מםכימיםהרבים

 מ~~
 עכל~ה אחד

 וכ~
 ~ש~ך ה~ה

ש~
 דינים לא~ם בכללים םרמ~ב וביור~ד ב~מ~ש

 וא~~ הנז~ מור~םכ~םק
 שמצינו ה~ם

 ~ז~יר לא ע~~פ ~~לקים נגד הם ורבים כ~ךדלא ם~~ רב~ואת~ כ~
 ~לא ו~~ךמור~ם

 רב~
 שלש~ ~ד רבים אבל יחיד ~ד

ג~
 הם

 ר~~
 ויש ~רו

 ל~
 ולכו~ו לדברי~ם לחוש

 ~להוציא~

~~
 לפ~ ~ם

~~ 
 ~כתב ~~ה בס~ עזד שס מזר~ם

זז~ל
 ~ו~ ~

 םפר על כ~~ים ~ראשונים שד~רי
והם

 זה~ו~י~ מפזר~מי~
 חולקים אתרונים

 עלי~
הול~~

 ~א~ונים א~ר
 והלכ~

 ואלך מאביי כאחרונים
 ג~ א~~~~ל

 םופ~ר תת~ם ו~רב מ~רבבה ד~~ול ~רב

 לפו~ ~~~~~
 לדבר~~ ל~~ ול~ ~ו~~~ ל~~ה~~י ו~ ת~וב~~ ~~ח~י ~רב ~~יא

 וכעין

 פם~ז~
~~~ ~ ~  ~י~ 

 ~~ז
~~ ~ 

 מ~ם בכל
~כא

 ~ו~
 אלז ~ין

 ~לי~
 לתו~א

שם ועי~ יעו~
 ד~~ ~~י~ ~ ~~~

 ~ם ~ר~ס
 הרי~~~ ~ב~

 דשאני ו~גם י~~ש נינ~ו םתראי דלאו מור~םדפסק
 ד~מור ב~ד במיתת הוא לעלמא א~אדאיםור ~~

~~ 
 אבל

 ~ד עכ~פ לאו אםור אם כי כאן אין~אן
 קולא שםמצינו ג~~ ז~

 כא~ שאינ~
 עגונה באיםור דהא

 פםק ~פוםקים במחל~ת ועכ~ז ענינים בכמההקיל~ ש~
 דאזלינןמור~ם

 ל~מ~
 ומכח

~ 
 ~ון ב~ני נהגו

 ל~
ד~

 דא~רא מרן ~ד אפילו ~מחמירים
 דידי~

 ~א

 מכ~סמכינ~
 נדו~ד

 דאי~
 ~ש כאן

 טגו~
 ~ו דיש ודאי

 שהם החולקים לםברתלחוש
 ~ש~

 מ~רבבה וה~דגול
 ע~~ם ~חו~ים ספרי כל ראו כבר ש~ריוהחת~ס
 דבאיםור בם~תם ~חזיקוועכ~ז

 טביר~
 לא

 לח~ש לנו יש כאן אנן גם א~כ בכשרותתחילת~ ב~ינ~
 איםר ל~ור שעשו מה ~ל להעיד אתכשרוולקו הואי~
 לה~ה~

~~
 אם זו סברא לאמת ל~אריך כאן מקום ד~יה אמת
 בעל להוציאהיש

 כור~
 ~~יל אלא לא או ~~ל של

 מה בדרך הם אלהודברינו
 של~

 אם היה
 דה~ הי~

 לא
 אלא הכיקי~ל

 א~ ה~ הדי~
 על רשע עצמו משים אדם

 ~ צורך ללא ל~~יך איןכן

~~
 הי~

 ולדרוש ל~ור מק~ם
~ 

 הנהו
 באיםור דבע~ן אומר וגמרו ~ש~ך על~ולקים ה~ו~י~ ל~

 מדו~הם ~שוו דבר לכל הוא בכשרות תחילתועבירה
 עד דילמאאו

 כ~

 דבעינן הפוסקים אותם אמרו לא
 לעד~ת דוקא ~וא בכשרותתחילתו

 ממ~
 אבל

 דאורייתאאיםור לענ~
 כז~

 הש~ך לםברת י~דו אפשר
 לעדותם ונחוש בכשרות תחילתו בעינןדלא דם~~

 דשמ~
 כ~רים

 אלא אתכשרוי ולקו ד~ואיל שראו מה על ל~עידהם
 מל~ו וגם אצלינו נמצאים אינם ום~רי~םה~יל

אמור~
 על ~דין נגד הם אלה דברינו דכל

~ 
 ~אן אין

 אבל להאריךמק~ם
 עכ~~

 ~~ינז ל~י אפילו ~צדדין לכל
הר~שונים

~ 
 ירצ~ לא

 דיכול ודאי ל~יימ~ ~בעל
 כתובה בלילהיציאה

 מ~
 כמש~ל קי~ל

 כמ~~
 פ~~ש~ ~רב

~~~
 אדם ד~ין הוא ד~דין ~ל~א וקי~ל ~~יל
 לא~ור באמת ~ינא ~דר ר~ע עצמומשים

 לה~ציא~ הבעל ולכוף~אש~
 בכל הנז~ הבחורים ~י על

 משלש~אופן
 יאמרו א~זר אם בין שיעידו אופנים

 עשהאחד ~~
 עמ~ ע~יר~

 בין חבירוי ~פני שלא
~ 

 יאמרו
 רא~~חד

 שהיו יאמרו אם בין רא~י ~א ואחד חבירו

ברוא~
 את זה

 ~ ז~

~~~~~
 כשלא ~ראשון

 ז~ ר~
 את

 ז~
 לנו יש

 מימרתע~פ לאוםר~
 בסנ~דר~ רב~

 דשם דכ~ה
 דנאמן ביני~זם דבר בעובדאנ~מר

 ~לו~
 עליו ל~עיד

 וטעמא ל~וסלו ברביתשהלו~ו
~~ 

 רבא ד~ר ~~ום
 אדםאין

 מש~
 עצמו

 ד~רי~ רשע~לגינ~
 שמ~אר כמו

 נ~~ בםנהדרין~ם
 ~ ד~

 ~צוני רבעני ~וני באזמר
~וא

 זאח~
 ו~מ~ש הל~א קי~ל והכי יעו~ש מצ~רפין

 ההיא ~ל~ב ~י~בהרמב~ם
 ד~לו~

 ו~~
 ~~י~ס דבר ה~יא פ~ו ~כ~ול~ד ~~ והטוש~~
 ד~נ~דר~

 י~~ש
וא~כ

 ממ~
 דהואיל לנדו~ד נלמד

 וב~~
 ע~ם על ש~עידו

אינ~
 א~ד ~ל א~כ רשעים נע~ים

 מ~
 ~אומר

~~ 
זינ~

 א~ת עם
 פל~

 פי~ם על ונא~ת דבוריה פלגינן
וכמו

 ~ב~
 הדבר

 ~ע~ במור~ מ~ור~
 ~~ו ~~ו

~רשב~א מ~
 א~ א~ ו~~

 על
 ~זי~~ א~ ~~

 ~ו

נ~~
 עלי~

 אתד בעד
 ע~

 ~ב ~ם ו~ב
 ~ואוה~ם ו~~~ תל~~

 ז~וי דבורי~ ד~~י~
~~~ 

 ~אשה על ~~ד

ד~

 ו~ד ~ד ~ד בא זאם
~ ~~~י~ ~  ~ 



 דבוריה ~לגינן אחד כל כאן גם וא~כ י~~ש עדיםשני
 אחד דבעד ולומר לד~ית ואין ש~נתהי עדים שניוהוו
 פלגינן לא ובתרי ד~וריה דפלגינן ~ואדוקא

 ~ו~
 וא~ר~נן ד~ו~יל םובלתו הדעת שאין מלבדלא ז~
 א~

 ~דם
 עצמם על העידו לא כאלו הוי א~כ ~~י עצמומשים
 שנים עדות פל~ינן לא למה וא~ככללי

הזאת האש~ ולאםו~
~ 

~~~
 מפורש הדבר הרי אלא ~םברא מלבד

 מצינו דהא ה~וםפות בעלי רבותינובדברי יוצ~
 שם ע~ב די~חבכתובות

 במשנ~
 כתב שאמרו ~עדים

 נאמנים אלו הרי וכו~ היינו אנוםים אבל זה הואידינו
 שנו לא חמא בר רמי אמר אתמר בגמרא ושםע~כ

 היינו אנו~יםשאמרו
~~ 

 אנוםין אמרו אבל נפשות
 מחמתהיינו

 א~ ממ~
 משים ~דם אין מ~עם נאמנים

 כתבו וכו~ אדם אין ד~ה בתוםפ~ ו~ם ע~כ רשעעצמו
 בפ~ק דבוריה דפלגינן ר~א קםבר ו~א וא~תז~ל

 נהמיננהו נמי ~כא א~כ וכו~ רבעני פלוני גבידםנהדרין
 מחמת לא אבל היוד~נוםים

 מ~~
 נפשות מח~ת אלא

 דלא ה~ום~ מדברי לך ~רי וכו~ קיימינן ד~באדאליבא
שני

 ל~
 וקו~יא דבורי~ו פלגינן לעולם לשנים יחיד בין

 ביבמות כן גם אותה הקשו ~~כזאת
 דכ~~

 ובםנהדרין

דפ~~
 הוצרכו מה~ומות אחד ובכל

 לתר~
 באופן

המתייש~
 לא ובתרי דפ~ינן הוא דבחד לומר איתא ואם

 ~ש~מאי
 נאמרה לא דרבא מלתיה הלא מעי~רא להו

 ודאי אלא בתרי ולא חד דהוא ~צוני רבעני ~לוניאלא
 ~ נ~ד ולא נזכר לא זהדחלוק

~~~
 הל~ב פי~ב מ~ד ~~ משנה בכםף למרן ראיתי

 ה~שה הוא דגם~
 והוצרך התום~ קושי~

 לתר~
 יעו~ש

 דל~ולם לשנים יחיד בין ליה שני דלא ג~כ מוכחדממנו

~לגי~
 עוד להביא עוד בידינו והיה יע~ש דבורייהו

 מז~הרב~
 צריך דאין אלא כלל מחלקי דלא

 שני בידינו ויש הואיל מ~~ה וא~כ ~מוםכםבדבר להאר~
 כתרי הו~ל עמו זינתה שפלונית מעיד אחד וכלבחורים

 לנו וישםהדי
 ~ לאוםר~

~ ~
 ז~ דלפי

 האי מםהיד לא האי דמם~יד מאי
 מעיד אחדדכל

 שזינת~
 מצרפינן עכ~ז אחד עם

~ ~
 הדבר שבא ~מו

 בא~~~ז מור~ם בדברי ב~שי~~
 כיעור עדי שני ז~ל ~~א~~~א

 מצ~~~
 הרח~מ וכתב ע~כ זה ראה ~א זה דראה וכיעור זהאחר ז~ דרא~ אע~ג

 ~ע~ג מצ~ר~ים טומאה עידי שני דה~ה נראהםק~ז
 לא האי דחזאד~מאה

 חז~
 ~רב~י דכתב ה~עם לפי ~אי

 עכ~ל להו מדמינן לממון דאםוראדמילי
 ועי~

 למו~רי~ע
 א~ע~ז ~לק יאודהבבית

 םי~~
 פםק ולענין וז~ל שכתב

 נרא~הלכ~
 ברור

 כי~
 ז~ל דמרן

 פם~
 ה~ורים בשני

 ב~גה ז~ל מור~ם א~ריו ~~רפ~ונמשך כיעורדעיד~

בש~
 כתב םי~א ם~ל בחומ~ש דגם מקומות

 איםורעדות לענ~ ו~
 מצטרפ~

 מפרשי האחרונים וגם וכו~
דברי~

 דאחריהם ודאי הנז~ בהוראה שגמגם מי נמצא לא
 וקבלו קיימו כבר דינים בתי וכל ימ~וך אדםכל

 המ~בי~ר מרןדברי עלי~
 כמו~ ש~ל~

 מ~ם בכל
הרי עכל~~

 ל~ני~
 הדבר

 פשו~
 האי דמםהיד דמאי אע~ג הוא

 דבוריי~ו ~פלגת ידי על ~~רפין ~אי מ~~ידלא
~ 

~  דעד~~
 ל~ור לנו

 בלש~
 הבחורים שאמרו

 אם~לה
 יוצד~

 ד~ריי~ו ~~ל~ת
 דלא~~ה דלכאור~

 יוצד~
 ~~מ ~ש ע~פ דבור~הו הפל~ת כאן

 ~ש דכתב הרשב~א משם הביא דשם ~~דבחומ~ש
 אמר אם ביןלחלק

 אש~
 דבוריה פלגינן דלא אשתך עם זניתי אני א~ר א~ובין דבורי~ דפלגינן ע~י זינתה

 לחוש לנו יש וא~כעכ~ל
 לםבר~

 ובאופן הואיל וא~כ זו
ז~

 לא
 פלגי~

 נראה הרי
 לכאור~

 עדות כאן דא~ן
 ~דבי~

 אם
 דבמקוםתפרש

 דל~
 ~קר ~~ריו כל ~וי פלגינן

 ובי~
 אם

 לא ועכ~ז אמת דבריו כל אדרבאתאמר
 אמת ~א עצמו על שהעיד ומה דהואיל ~אשהעל עדו~ מ~בלינ~

 והתורה ~וא דרשענמצא א~
 אמר~

 רשט תשית אל
 ~רש~א בנמוקי משחד~ר להרב ~איתי דמצא~יאלא עד~

 דבריו כן כתב ד~רשב~א דהגם כתב דשם~ע~ח
 בפ~ק והתום~מוםכמים אי~

 דםנ~דר~
 וכו~ אדם ואין ד~ה

 מהל~ ~י~ב ז~ל המ~מ ד~ת נראה וכן ~י ם~ללא
 ועדיפא יעו~שעדות

 מז~
 פת~ש ב~~ מפורש הדבר בא

 ש~תב םקל~ב םק~~ולאהע~ז
 וד~~

 ~רשב~א דברי
 לא עצמו ד~רשב~א וטוד ~וא יחידאה דהרשב~אוכתב
 בעלה על אשה לאםו~ אבל נפשות לדיני אלאאמרה
 במדבר אלה זה חלוק אמר לא ד~~שב~א ו~וד וכו~מודה
 ו~ו~ מו~~ת מלה דהוי וכו~ אשתך ואומר הקודשבלשון
 ~כנז בלשון במדבראבל

 שי~ ל~
 כלל

 ~ו~
 הרשב~א

 אחרים ~ו~ים והביא הרשב~א דברי שדחהויעו~ש
 ~זה ועדיפא יעו~ש אםורה דהאשה והעלההמםכימים

 וז~ל שםכתב
 ועו~

 ד~רי הרש~א שכתב זה דבר דגוף
 רש~בז~

 אלי~א םליק לא
 ד~לכ~~

 כמבואר
 ש~יר וא~כ םי~ו םי~ז ובש~ע נ~ד כללהרא~ש בתשוב~
דבורייהו פ~י~~

 ואש~
 ד~לכתא אליבא אםורה זו

 נשענים אנחנו א~ר דמרן הנז~ ~רב מדברילך ה~ עכל~~
 על~

 לא
 די~לים נ~י ובה ם~י בה וא~כ הרשב~א כדעתם~ל

אנ~
 דבורייהו לפלוגי

 ואש~
 זאת

 ~ור~
 ראו לא אפילו

 זוהי העבירה בשעת זה אתזה
 ~אשו~ הד~

~ 

~ ~
 ~~ורים אלי יעידו אם אחר דרך יש

 עושה חבירו ראהמ~ם שא~
 טביר~

 הב~ר עם
 לא ואחדהאחר

 רא~
 ג~כ בזה ~ירו

 י~
 אחרת דרך לנו

 ל~~יר לנו דיש מלבד דלא ד~ייני עדותםלהכשיר
 על שמעיד לבדו אחד כל עדות ד~לגינן ידי ~לעדותם
 עדותם לקבל ישר עוד דרך יש אלאעצמו

 באו~~
 אחר

 בפני יעידדהיינו
 ה~~

 זה
 שנרא~

 ולא
 דב~י~ דפלגינןליה דיינ~ וא~ רא~

 מור~ם כמ~ש
 ~~ע~

 ואח~כ ~~~ו
 לונצרף

 ז~
 לו שיעיד דהיינו שראהו

 שרא~
 ח~ירו

 השתא ולהוי זו ~שהעם מזנ~
 אםו~~ האש~

 הזנאי ע~פ
 הרחל~ם וכמ~ש ~מצורףוהאחר

 ש~ ו~ריב~
 ב~~~ו

םקכ~ה
 דמצר~~

 זה עם כשר עד
 ש~י~ שהוד~

 ותהיה
~אשה

 נא~ר~
 עד וגם

 ז~
 שה~וא הגם ~נדו~ד המצ~ף

 מלתנו כ~ר עבירה עשה הוא שגםאמר
 א~ור~

 ד~מרא
 ~~יל ~~ה הזנאי עם יצ~רף היאך לחוש אין~ם על~~ ד~ליג מאן לית ר~ע עצמו משים אדם דאיןדרבא
 רשע ~~נאי ~ הרי א~כ ~אהו העד ~ה דבריולפי
 ~~ול הוא הרי דבריו ל~י וא~כ דבריולפי

 לז~
 כבר

 ~י~ו עמו דמ~~ף ~~~ו והרב~ש חל~ם ~רבה~כימו
 ~ יעו~ש ~ול הוא ד~יול~י

~~
 דיש ~שלשית ו~יא אתרת דרך יש

 או~~
 עדות

 ~~~נים ש~י זולת~חר ~או~
 ~ראשונ~

 עוד
 דרך י~

 עבירה ~שעת ו~יו דהו~לוהוא אחר~
~~ ~ 

 ~ת
 זהיכול ~~ ~

 שעשתה ~אש~ ע~ להע~
 ע~יר~

 ~ירו עם
 יעידג~כ וז~

 ~ע~ת~ עלי~
 ע~רה

~ ~ביר~ ~~  ~~יי~ 



~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~  

~ ~ ~

 ~עידודתר~הז
~ 

 עזמדת היא איסור שב~קת ~ה
 מסהיד לא האי דמס~יד מאי זו בעדזת דגםוהגם
 בדרך בררנו כבר~~י

 ~ראש~
 רו~ה זא~ך דמצטרפין

 שיעידו הדרכים ~ל כי כלל זו לאשה ~~ר דאיןאנ~י
 סכנה ב~תכלם

~ 

~~~
 אלא לנו י~דק לא זה דכל

 ע~~
 ד~י~ל מאי

 רשע ~מו משים אדם דאין כרבא~לכ~א
 דעד דדילמא לדקדק יש זהזעל

 כ~
 כר~א קי~ל לא

דא~
 זלא כן באזמר דוקא אלא רשע עצמז משים אדם

 צ~ראי~
 והודז שבאז בנדז~ד אבל דבריז על ~מזכיח

 ~~יר אנשי במעמד זלקז ~תשזבה דר~י ~לי~םוקבלז
 ~אןוה~~ז

 לי~
 בכגון אמרינן דלא לן

 ז~
 אדם

 ודאי העזנש עלי~ם מדקבלז נימא רשע עצמומשים
 דאה~ן הראשונים ל~ברינז ~דרן וא~ך דברז אמת~בר
 ~כתוב~ל~בי

 ירצ~ אם פטזר י~י~ ~בעל
 לגרשה

 דלגב~ פת~ש ~רב מ~ם הראשזנים בדברינז~מ~ש
 לגבי אבל כדאמ~ן קי~ל לומר ~בעל י~ל~מ~ון
~יסזר~

 למחלזקת הראשזנים לדבריצו חזרנו דאיתתא
 תחילתו בעינן דלא נאסרת תהיה אם לעילש~תבנו

~שר~
 החולקים כדעת ~ו הנז~ ~פזסקים כסברת

 ראיותינו לן א~נו זמאי ברישא דאמרן למאיוהדרן

ז~
 שהביאנז

 לאזסר~
 א~א משום עדזת דעדותם מכח
 רשע עצמומשים

~ 

~~~
~~ 

 להד~מ מצינז דהא אמת ז~ברינו אינז

ב~מ~~
 ~ק~י סל~ד

 ~ת~
 זז~ל

 כת~
 המרדכי

~רק
 ז~

 בזרר
 דא~

 א~ר א~ילז רשע עצמז ~ים אדם
 ~ציא ~זבהאע~ה

 ~רבית אשיב או שנתתי ~רב~
 וא~ך ע~ך מ~רים קאדאערזמי

 מכ~

 התשובה ד~ן מזכח
 הזכחהאין

 רש~ ~נע~
 דלא והגם

 ~מרדכי נק~
 דראי~ו היכא ~בל זכז~ ~ר~ית אשיב אמר אלאבדבריז

 התשזב~~עש~
 לן לימא מאן

 דתשזב~
 עדות ת~זי לא

גמור~
 ש~בר

 עביר~
 רשע ז~זא

 דהאאינז
 זי~

 זכו~ אעשה ~מר אם טעמא ב~ר
 הז~ל א~ך מערים קא א~רזמי ~שזם ~זא מהנילא
 משזם הואו~טעם

 ~ ~רמ~
 אעשה אמר לי

 עש~ה ~בראז תשזב~
 עדי~ סז~~

 נאמר אמור
 ~ היא ~ערמהתשזבה שעש~ מ~

~~
 ~אתי החיפוש אחר אלז המרד~י דברי מ~ד
ר~ית~

 למר~~
 דאפי~ו ב~שי~ות כן כתב עצמו

עש~
 רשע ~מז מ~ים א~א נימא עדיין תשזבה ~בר

ד~
 לר~~ו מ~~ו

~~ 
 דשם סל~ד ~מ~ז ב~זמ~ש

~ב
~~ 

 ~יי~ ~~~ם ~א~ו
 אז ממזן מ~מת

~ר שהי~
 ~מ~

 ~ו~ם ~~~ו ~ו
 בעביר~

 ל~י נאמ~ם אין

 אד~~~
 ~ילז רשע ~צמז משים

 א~
 שעשז אומרים

 ז~~ז~
 ~~שיז

 ~רי~
 על מתבטל ש~עדזת ~~יזן

י~י
 עצ~ ~~~

 ר~ים
 א~

 ~רי ע~~ל ל~אמינם

ל~י~
 ~עשז ~אמרז דא~ילו

 תשוב~
 א~י~ו זבזדאי כבר

~ו~
 ~ז ~רור

 מהני לא ועכ~ז מיירי ~ברי תש~

~~~
 ~טז~ר ~~ב

 ד~י~
 ידי על מת~טל ש~עדות

~~ים
~~ 

 ~~ים
 ~ט~ ה~י ע~י ל~מי~ א~

~~
 ד~ילו

 א~ ת~ו~ ~~~
 להאמינז

 ~זא~

 ~ד~~~
 רש~ ~י~ ~מר מ~זם

 ~עדזת ~שעת

 ז~~~
 אינו

 מ~ נא~
 ~~א

 ~ן רשע ~צ~ מ~
~~ו

~  

 אזמר ~מצאת י~ש ~ל~ו ~ז ~~
 דל~~

 דרבא ~י~~ ~~תנ~~
 זל~~

 רשע עצמז ~שים א~א

י~
~ 

זע~
 ~חזרים ~ל עדותם

 דרך באיז~
 משלש~

 דרכים
 ז~ ~רי~יעידז

 אסזרה
~ 

~~~
 דדבר מצאתי החפזש אחרי

 ז~
 דע~ם

הזאל בי~ אמרינן אי ש~י במחלזקית הואשהתוודו
 ז~~ד~

 רשע עצמז משים אדם
~ 

 וראיתי לא
 דהזאל דס~ל ס~ד בחיזר~ד ח~סלהרב

 ו~תוד~
 אמרינן

בי~
 רשע ~צמו משים אדם

 יעז~~
 ב~וחט ש~אל

שה~~~
 מיתה בשעת

 ו~רי~זת נבילזת מ~יל ש~י~
 נ~ל ז~ל זכתב ~עיר אותה של ~כלים משפטיהיה מ~

ראיה
 ברזר~

 עצמז ל~ים וידוי ידי על נאמן ד~ד~א
 זכז~ מבזאר גדזל כלל פרק דבריש לשעבררשע

 רשע עצמז משים דאדםדנילף ~~~ א~
~ 

 אמרז
 דר~

 ומ~ש ז~דזי
 דאמרהיכא

~ 
 ז~ז~ר חליז בשעת

 ש~~
 למות

 בשעת מכזיבאדם דא~
 זה~ מית~

 ספ~א ב~~ם ו~ז~ קי~ל
 בשעת משטה אדםדאין

 מית~
 מחליו ~מד וא~ילו

 לא ~י אפילו נתכוונתי ל~ש~זת ברי ו~ען בווחזר
 וידוי ד~ך כן שאומר הסברזת שני כשיצרפו וכ~ש וכו~מהימן
ובשעת

 שנרא~ מית~
 אחרים של לאסזר שנאמן ברזר

 לנ~שי~ שזזי~ כיא~ילז
 רשע

 ד~רב ל~ניך הרי עכל~~
 רשע עצמז משים אדם זידזי דבמקום ס~להנז~

 הנז~ הרב ~ב ג~ך בתיור~ד כ~בו~סימן ~
התשזב~ ~~ זזל~~

 דפריש זכל כ~ז~ין נשחט ~רזב ~~פ נמצא

מרזב~
 א~ילז למ~ריע ו~לים ה~מן לאסזר ואין פריש

 דרך ו~ר הזאל שנאמינ~ו נתליטאם
 לדברשיש ה~ ~וב~

 קמא ביאזד~א נזד~ע ~ס~ כי ~רב~ מז~
 לא סע~א א~~~זחלק

 האמ~
 לאשה

 שאמר~ מ~
 דרך

ויד~
 אשה לאסור ~~ב סע~ב חז~י ובס~ בחזליה

 ~ואל אלא ~א~ה לאסזר א~ר לא הוא גם א~נם~~לה ~
והולכ~

 ס~ל לא בעלמא אבל וכו~ למזת
 ~י~ לח~

 דרך
 מתשזבזתיז ק~ד ובס~ לא אזזידוי

 לו~ רצ~
 ד~~א

 מ~רי לרצזני רבעניד~לזני
 ש~

 הכי זא~ילו ב~זבה
 דפלגינןלולי

 דבזרי~
 לא

 ~ז~
 מהימן

 עכל~~
 ~~אן

את~
 ד~רב רזאה

 ביאזד~ נז~~
 א~ם אין ו~ז~א~ זי~וי דרך דאפילו בפשיטזת ס~לתרוי~ו יא~ חזו~ת ז~ב

מש~
 רשע ע~ו

 זא~
 ~ואל ~טינן ~זז~~ו זדאי

 כזזתי~ו ובזדאי~ סזפ~ר החת~ם לגבירזב ז~
 נקטי~

 ו~שרים

 בעדז~~מ~
 וב~~ט לעיל ~אמור ~דרך על

 החליט לא עצמז סז~~ר ~~ם ~רבדגם דנרא~
~~~ 

 שם
 זבשעת זידוי דרך תרתי היז ושם הואל אלאבס~ד

 תול~
בז~

 י~ש ר~ע ע~מו משים אדם דה~י~י הזא
 ו~~~

מז~
 בז ד~ר נראה נ~ב בס~ ד~אן ~וא

 זאמר הזאל שנאמינ~ז נח~ט אפילו וז~לשכתב ~~~ מ~~
תשזב~ ד~~

 מזה לדבר שיש ~גם
 הרב~

 ~ב ~י
 ~זד~~

~י~ד~~
 לא

 וכו~ לא~~ ~מ~
 ז~ר~

 ו~~ הוא ~ם ~~י
 ע~~ל ~ז~ ~~דזבת~זבת

 דב~אן נרא~ ז~ מל~ז~
 ד~זנ~ה

 ~אז~
 ל~בר שיש ~ם מדקאמר רבנים

 מז~הרב~
 דלא ~מע ז~~

 ~מ~ שת~י~ ~מ~ ר~
ד~

 זכתב ~תו~י דברי כש~ב~א גם זידזי
~ ד~  

 בס~
ע~ב

 ו~
 כ~ב

 ~אי ב~זב~
ז~ייא ~י~ ~~~ דע~

 לכ~
 ד~בחורים

 ~ל~
 ~~לוגי ~שרים עדים ~זו

 לא~זרד~זריי~ז
 ~ר~~~

 ~~ז~
~ 

~ ~ ~
 אי

 אמרי~
 ד~ב

 ~~ל ~י~ מ~~ ח~~

 ע~ז ~ים א~ ~ד~ ~דע~
 ולזמר~~~ת ר~~

 דלד~
 ~ב

~  
 ~א סז~ר

 ~ת~~ ~~
~~ 

 עדים
 ~~ א~

 ~~ז
 ר~~~ ע~
ד~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 ב~חילת אמורה מל~ינודכבר
 פס~

 כבר אל~ דעדים זה
 והרב~תוודו

 ח~~
 הוא

 מכ~
 ~לקו דעבדים הסוברים

אתכשר~
 לעיל יעויין פםל~תם בזמן שראו מה להעיד

~א~~~
 אשה דל~~ע מ~ינייא

 ז~
 הבחורים ע~פ אםורה

 בעדות לנגדי שע~מד~ה ~
 ז~

 היה שלא ה~א
 בבדי~~ ש~עיד~העדות

 שבשעת האשה בפני
 באהע~ז להרב~י ~מצאנו לב~ד לב~א ר~ה לא~ו~ם
 שהאריך י~ז כלל הרא~ש ~תש~בות~י~א

 ~ה~ל~
 דכל

 וכו~ כלל עד~ת אינו האשה בפני העדות נת~בלשלא
 ~ר~ם~~~~ה

 בסי~~
 שלא ~~ד~ת לקבל ~אין ~ז~ל ס~ד

בפנ~
 ~ק~ו שם הרב~ש ~כ~ך ע~ך בעלה בפ~י ~שלא

 עיי~ז~
 תר~מת

 הדש~
 נת~בל אם מב~אר שם סכ~ח

 בפני שלאעדות
 ב~

 הפ~סקים לר~ב ~~ל הדברים
 ~כך ~ניידלא

 פם~
 שם דם~ל מאן דאפילו וכתב רש~ל

~ד~~
 עכל~ה מהני לא כאן מ~מ עד~ת ה~~ נתקבל אס

 וז~ל ~כתב מהרש~א בנמ~קי משחד~ר להרב רא~יוכן
 ב~ני ~יעיד~ שיבואו דוקא דבעינן נראה דמ~מאלא
 ו~ו~ האשה ב~יב~ד

 ועיי~
 שהפליג מהרמא~י בתש~בת

לעשו~
 עדות שקבלו על

 לאפ~~~
 וכ~ך בפניה שלא

 ~~~רשב~א
 אל~

 ז~ל יואל להרה~ג ~עיין עכל~ה רל~ז
 ח~אבת~ש~י

 ס~~
 חזני על ~~ולם הרעיש ששם

 דכל ~פסק האשה ב~ני שלא ~עדות שקבל~תא~ילאלת
 העדות האשה בפני העדות ~~קבל שלאמה

 מוטל וא~ך יע~ש להעיד יראים ש~~ים ב~ק~םא~ילו ב~יל~
 האש~ בפני שיעידו הנז~ העדים להביא ל~ור~לינז
פ~~

 ~ת
 בדריש~

 בוריו על הדבר להעמיד ~~ירה
 ~ ב~מ תל~י הקולר ל~~י ~א מאיסורא~לאפרושי

~~~
 דעדיפא גם

 דס~ל רבנים כמה מצאנ~ הנ~ מז~
 דתשובתדה~ם

 הרא~~
 מוכח מור~ם דפסק

 דו~א היינו בע~ד בפני העדים להי~ת שצריךמ~נה
 בפני שלא העד~ת נתקבלה כבר אס אבלל~לה
 לאוסרה לנו ישה~ה

 ~היל~
 פת~ש הרב דברי כל

 ~זל~ה סקי~ח ~י~אבאהע~ז
 ~אי~

 ~לא עדות לקבל
בפניה

 עי~
 דאף שכתב סע~ב ביה~ד~א נ~ד~ע בתשובת

ב~~~
 בפני ושלא הבעל בפני שלא ~עדות שנ~בל דידיה

 שנתבאר דמה ~דאי זה דהנה כלל ה~ר זה אין~~ה
 בע~ד בפני שלא עד~ת מקבלים דלפעמים ~~~תבחומ~ש

~~
 של~

 ~כו~ בא ~לא לו

 א~
 ז~

 ב~ד הפ~ר מטעם
 ~~א ד~~י הוא דינא ~לא כן ה~א ממ~נות בדיניודו~א

ד~י~
 בפניו שלא מ~בלים בפ~י~ ל~בל א~שר דאי
א~לובדיני

 ממונ~
 בבד~ה הרב~י מדברי מב~אר ה~א ~כן

 וא~~ בב~י שה~בא הרשב~א~מדברי
 הדח שיצא בנדו~ד

 בפניהם שלא שמ~בלים פש~ט ~ה ל~בל שלאמ~ר
 וברו~ו~

 די~ ~~
 כ~ב

 ה~~~~
 מוהר~ר

 היר~
 מבריסק

 בעלה על ז~נה אשה דל~םור סי~ג רמ~א ~תש~בתזצ~ל
 בעל בפני שלא קב~ע בדיעבד~י

 ד~
 הרא~ש ~אף

 מתיר~ ~~ לא מ~מ לאו~רה נזקק שלא כתבבתשובה
 כתב הג~זל פרק לקמא בחד~שיו ה~ר~~~~

 בר~ונאחכמי שהם~מ~
 שבעני~

 איסור
 ~בל~

 בע~ד בפני שלא

דזכ~
 לו ~~א

 ד~~יש~
 בתשוב~תיו ~רדב~ז ו~ך מאי~~ לו

~נתן
 טע~

 בע~ד ~~~ע מאי~~רה לאפר~שי דהוי דמה לדבר

 ב~שובת ~~ב ואףנינ~~
 רב~~

 היכא דד~~א אשכנזי
 ב~דותן~ליכא

 א~
 דפתיך היכא אבל מא~~רא לא~ר~שי

 דמ~~א ד~רא~~י~~
 ~בלי~ א~

 ~א~ור על אפילו

~
 ~ובת~ ~מ~~~ ~~ ~י

 ~ה שהרי ~ינו זה

שלח~
 ולא לבוא הב~ד לה

 בפני~ שלא ל~בל ומ~~ר בא~
וכא~

 רק היא החשש
 מ~

 הבעל בפני שלא שנתקבל
 ~מ~ן מפסיד אינווהבעל

 ~א~
 מאיס~רה לא~ר~שי ~ק כאן

 יחל~ק אם~אפילו
 החול~

 לא~םרה שלא ל~ר
 שהיא טד תלוי איס~ה מ~מ בפניהם שלא קב~עע~פ לתלו~~

 העדים להביא עלי~ם~בעלה
 לבדי~~

 ~זולת
 א~ ז~

 ~ה
 איגר עקיבא רבינו בת~ובת ועייןהתר

 זלה~
 שהאריך

 זה בענין כןגם
 ומב~א~

 עדות ל~בל אם זה דדבר שם
 בע~ד בפני שלא בעלה על אשהלאסור

 במ~~
 אונס

 שכבר אחר אולם ~הרשב~אי הר~~ש בין שנויבמחל~קית
 דיעבד דאפילו הפ~סקים ר~ב שדעת ~גם מע~הנעשה
 רש~ל שהאריך ~כמו ב~~ד בפני שלא קב~ע מהנילא

 פרמ~א הרב ~כ~כ ~י~ב רמ~א ובתשוב~ סל~גבתש~בה
 קשה עכ~ז ס~ג הגרשזנ~י עב~ד~ת בתש~בת ~כ~ך סד~ךח~א
 דבדיעבד וסייעתו הראב~ן דעת כי בדיעבדלהקיל
 ~ב~~מהני

 ה~א בעלה על לאוסרה גם ~אולי בפניו שלא
 נפתלי ר~ הרב דעת וזהוכן

 היר~
 לדון רא~י ~וכן ז~ל

 בחדושי~להרשב~~
 דכל דס~ל הג~ל פרק ריש בב~ק

 יש א~ך מדרבנן ~וא בממון בפני~ ד~ב~ע החי~בעקר
 דלענין לומרלנו

 איס~~
 ~בצר~ף אדא~ריי~ה א~קמה

 ~~ו~ מקבלים איסור דבעניין שם שהובאהמאירי דע~
 לא אם דבדיעבד ס~~ח יע~ב יש~ע~תבתשובת ועי~
 ~בל~

בפני~
 כדעת להח~יר נראה

 ראב~~
 ~דאי זאת אבל

 בפניה ומעידיןדחוזרין
 כמ~

 בד~מ
 ~ל~

 ~זה א~רינן
 עכל~ה עכ~ד דבוריה לא~זוקי עביד ~עיד וכברהואל
 הגאון לדעת מבעייא לא ב~~~ד ~א~ך פת~ש הרבשל

מ~הר~ר
 ~יר~

 ברצלוני וחכמי המאיר ~~רב
 דאשהדפשיטא והרדב~

 ז~
 דמהני ם~ל דהרי קיימא איס~ר בחזקת

 ואפילו כמש~ל לאוםרה בפניה שלא אפילו אשהעד~ת
 כ~~יה ד~י~ל מור~ם ופסקו מהני דלא הרא~שפםק
 מפ~ש~~רי

 מוהר~ר
 היר~

 דמצריך הוא ל~חילה דד~קא
 וכ~~תיההרא~ש

 פס~
 דאין נהי בדיעבד אבל מור~ם

 נמצא להתירה איןלאוסרה
 דבאיס~ר~

 לדעת ~גם ~יי~א

רב~~
 דפס~~ דמאי דמפרש אשכנזי

 ~בני המאירי הרב
 דבדבר והרדב~זברצלונה

 איסו~
 שלא ~דות ~בלים

 בהדייהו ממ~נא דלאו איסורים בשאר ד~קא היינובפניהם
 באה ולא לאשה ושלחו דהואל הנז~ הרב כתב הריע~~ז

 ולא אליה שלתנ~ ג~ך בנדו~ד ~גם בפניה שלאמקבלים
 ומ~בא~

 דכתב זל~~ה ~יגר ע~יבא מוהר~ר לדעת גם
 הר~ר ~גם ~סיי~ו הר~ב~ן דעת כי בדיעבד להקלקשה
 ס~ל כךנ~תלי

 זכ~
 רא~י

 לד~
 הרב ובצ~וף הרשב~א לדעת

המ~ירי
 א~~ זלה~

 לא בפניה ~לא וה~ידו ה~אל ~דא~
 במ~ום אפילו לדברי~ם לחוש דראוימלבד

 בידינ~ שאי~
לת~

 כגין
 האש~ שאי~

 העד~ם שהלכו או לפנינו
 מכ~ש העדים לדברי לחוש לנו ישדוד~י למד~

 השת~
 שיש

 לתקיןבידינו
 צר~

 ~איס~ר~ ~לאפר~שי לע~וד
 דא~א

 מ~ש~להרימו
 מדר~

 ~תורים של העדותב~נין ~ עמי
 לעני~

 שאינו הבעל
 רת~~ה בדרך במד~ה ה~א והריב~נינו

ז~ ע~~~ ~
 שהביא הרבנים מדברי שהבאנו ממה

 במ~~ש נלמד ממנו~נז~ ~ת~~ הר~
 לענ~

 שא~נו דב~ל העדות
 הןלפני~ו

~  
 במד~ה זהוא ה~~ל

 א~
 לך

 אונ~
 ~דול

מ~ה
 שא~

 בפ~יו להת~בל יכ~לה העדות
 ותזר~~

 דברי לכל
הרב

 ~וד~~
 ל~יל ש~בא~~ ביא~~א

 מ~י אונ~ דב~~

 ~ ~ו~וס~
 ד~פילו

~~~א ו~בני ~אי~ ~~ ~פ~~ ~א~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 שלא אפילו מאיסורה דלאפרושי דאמרו והרדב~זברצלונא

בפ~
 בהדי ממ~נא פתיך בין ומחלק אסורה הוי בע~ד
 כתב הרי לאו אואיםורה

 ה~
 לעדות דדקא הנז~

 בפניהא~~
 הו~

 ממון ו~תיך הואל מקבלינן לא דאמ~ינן
 העדות ~נתקבל מהא~ל

 ~ל~
 הואל הב~ל בפני

 דמקבלים איסורים כשאר הוי ממון מפסיד אינווהב~ל
 הגםוא~ך

 דפ~
 דאין ס~ד בסי~א ז~ל ומור~ם הרא~ש

 מיהת השתא עכ~ז וכי~ הבעל בפני שלא ~דותלקבל
 הרב שכתב פו~קים הנהו לכל לחוש יש נתקבלדכבר

 ~ כמ~~לפת~ש

~~~~~
 ליה דניחא ~בעל יאמר אם

 ב~דו~
 העדים

 דתקינו ט~מא דהא דמ~ני ודאי בפניושלא
שת~יה

 העדו~
 הוא דידיה טובה משים הוא ב~~ד בפני

 יאמר אמור ואם שורו על ויעמוד השור בעלדיבא
 שבא וכמו דמהני ודאי בפניו שלא עדותם מקבלד~וא
 בתשובת טיין ז~ל ~קכ~~ח םכ~ח חומ~ש בפת~שהדבר
 ס~ג ~ראנ~ח תשובת בשם שהביא ס~ג הגרשוניע~ודת
 אינו שם נמצא דלא דין כש~על דוקא דהיינושכתב
 נמצאתי שלא אפע~פ אומר הוא אם אבל ראשוןבעדות
 עדות הראשונה דעדות נלע~ד עלי מקיבלת עדותאותה
 בעדות המתחייב ל~ועלת אלא מקבלין אין אמרושלא
 לך הרי ע~ך ב~ניו שלא מקבלים בעדות הזוכהאבל
 ה~דות לקיים רוצה אם מהני ממון בעדותא~ילו

 וכבר הואל יראה הדיוט דעת לדעתי וא~ך כזהבאיסור מכ~~~
 ל~ו י~ כזה חמור ד~אםור ודאי בב~ד ~עדיםה~ידו

לחו~
 אפילו ~~ש הרב שהביא ~ז~ הפ~ים ל~ברת

 בידינו שאין~מק~ם
 כמ~~ לתקן לחזו~

 ~עיל הם
 בפניה ו~עידו שיחזרו ~י לתקין בידינו דישנדו~ד מכ~~

מצו~
 הבעל ול~בי מא~סורה לאפרושי רמייא וחיובא

~~
 הואל ~ונס דהוי מצד ~ן ו~ומדת אסורה היא

 וכמ~ש ~ות ~עדות א~ס ~הוי והי~א כאן~בעל ואי~
 סברת מכח הן ~יאיד~אי נוד~ע הרב משםפת~ש הר~
 איסור במקום בע~ד בפני שלא ל~דות דחיי~יהפוסקים לה~

 ~ן אונס במ~ם שלאאפילו
 מצ~

 דניחא ידעינן דמידע
~ה

 ובפר~
 ~ בזה נוחה ~עתי וי~מר עתה נידיעהו אם

 ו~עדים דה~ל למלין~~~
 ~י~מי~

 להכריחם עלינו מיטל
 ואפילו הדיעות כל לצאת ~פניה ולה~ידלחזור

 דביני איידי ואם ~מ~ש אכפת לא בפנינו ב~ללי~א
 אונם איזה יארעביני

 כ~~
 למד~ה העדים ילכו ~לוך אם

 דיש~ נר~ה לדעתיוכדומ~י
 לחו~

 נ~יאים חבל ל~ברת

~~וםקי~
 ה~דות דמקיימי פת~ש הרב מ~ס ~כתבנו

ומו~ים
~~~ 

 ~פוסקים םב~ת מצד הן ב~~ך מבעלה
 שאש~ בצרוף גםומה

 זהו קדמתהי מקדם היא חשודה
 יישר אם רבנן וב~יני יכשר אם אלקי~ם בעינימ~~ל~~ד

ו~י~
 התרמ~ב בשנת ~חו~ם הל~~ד וימ~ן

 פ~
 יע~ה םאלי

~ ~ ~~~~~ 
 םי~ט

 ומצא נכנםאחד
 אש~

 ואיש ~מטה על שוכ~ת
 לפניה עומדאחד

 ~מכנםיי~ ~וז~
 י~יה מה שלו

 ~ ~זא~ ~~~מ~~~

~ ~
 ~אםור הנה

 א~
 על

 ב~ל~
 אפילו ~וט

 ~תם שראה לן י~ידאם
 כדר~

 איש
 ואש~

 ד~ריו
 מוציאין דאין ~לכתא מורידיםדקי~ל ואינם מ~ליםאינם
 טזמאה עדי ב~ניאלא

 וכמ~~
 ~ט~ו ~~~חו~~~ הטוש~ע~ס~

 דוקא חילוק דיש אלאי~~ש
~ 

 אין
 ד~

 סומכת הבעל
 לעד ומאמין סומכת ד~ו הבעל אם אבל זה ~דטל
 ב~יניו נאמן העד דאם ס~ח קט~ו בם~ מר~ן ~סקזה

 אלא ע~ש כתובה ויתן יוצא ~שנים עליו סומכתוד~תו
 כתב קט~ו דבס~ עצמו מר~ן בדברי ל~ון שנוי קצתדיש
 שראה מי וז~ל סתםד~ר~ו

 אש~
 לו שאמר או שזנתה

 ד~ו וסומכת מאמינם שהוא מקרוביה או מקרוביואחד
 אשתוי שזנתהעליהם

 ב~
 או איש האומר שהיה

 הרי ~מת ש~וא זה לדבר עלי~ם דעתו וסמכההואל אש~
 לו ואסור להוציאהחייב ז~

 לב~
 ויתן עליה

 כתוב~
 ~ך

 שזינתה עד~א ובא לה קינא לא וז~ל כתב קע~חובס~
 עליו סומכת ודעתו בעיניו נ~מן הוא אם שותקיתוהיא
 יוצאכשנים

 וית~
 ~~ו דבס~ לפניך הרי ~~ך כתובה

 בדבריו כ~בלא
 והי~

 הוסיף קע~ח ובס~ שותקת
 ובאמתשותקת

 ה~
 ~תקת כתב לא קט~ו ב~~ דמר~ן

 שותקת שתהיה עד בעינן דהכיוד~י
 ומאמי~

 לדברי
 דהוא אזלינן קע~ח בס~ דפסק פסקו דבתרהעד

 שם שם אלו דדינים גם ומה אזלינן אחרונים דבריוו~תר אחר~
 סותרים דאינם גם ומה מנוחתם מקוםהוא

 קט~ו בם~ דגם קט~ו בס~לפסק יד~
 אי~~

 דפירושו למימר
 ושייר תנא שותקת בדבריו נקט דלא והגם בשותקתהוא
 שם כי קע~ח ב~~ דבריו שיפרש מה על ~מךכי

 מ~וחתוהוא
~ 

~~~~
 למור~ם מצינו ~דבריו שמאמין העד בעדות
 לומר יוכל ולא וז~ל שכתב ק~~ובם~

 אם אבל דברים בשאר לו מאמין ג~כ אם אלא~~ד שמא~~
 ד~לאו מ~ום זה ~ד~ר רק דברים בשאר לו מאמיןאינו
 ע~ך זה משום עליו נאסרה לא קצת לו נחשדתה~י
 בשאר לו מאמין אם אלא ז~ל ל~ג בס~ הרב~שוכתב
 גיים אם דוקא מהר~~ק כתבדברים

 אצ~ו ומצוי בי~
 חסדא רב בת שאני רבא אמר דאיתא דש~סכעו~דא
 לו ~אמין אם אבל טובא בגווהדקי~ל

 מ~~
 ש~וא

 קיים ולא בחסידותמ~זק
 לי~

 לא ~ווה
 עכ~~

 י~~ש
 דבעינן מכריח מהרי~ק משם דמור~םהרי

 ומאמינו אצלו מ~א~ו מכח לו ה~י אחדעד ~~י~ ~
 דברים לשאר מאמינו שאין במי אבל דבריםלשאר ג~
לדבר ~~

 ז~
 מאמינו אפילו או

 ~כ~
 ובידאי לאי חםידותו

 ~ד~מ כתב דהא נקטינןדהכי
 ס~ר~

 ~לי ז~ל מ~רי~ק
שום

 ~ חול~

~~~
 ~~מו מר~ן מדברי ג~ך כן לדקדק יש

 מ~ו~ו ~חד לו שאמר או קט~ו בס~כאן שכת~
 סומ~ת ודעתומאמינם ש~~

 ~לי~
 שזינתה

 ב~
 א~ש

 וכו~ זה~ לדבר דעתו וםמכה~ואל ~~ ב~
 ~~זא לומר ~א דאם בעיניו לנאמנים ~ם דמוחזקיםמשמע מ~~~ ש~ו~ דממל~

 לדברמאמינם
 ~ז~

 מקרו~יו אחד בז~~ל לומר די הוה
 וד~ו מק~וביהאו

 סומכ~
 שזי~ה

 ול~~
 ~מר כפל

 ודאי ~לא סומכת ו~~ו מאמינם~הוא
 מאמינם שיהיה דהיינומהרי~ק ~~~ ד~עי~

שם ש~י~ ו~~ ~ני~ ~~
 בסו~ מר~~

 ד~ו וסמכא ~ואל וכתב דבריו
לדבר

 ז~
 זה הרי ~מת ש~וא

 ל~ו~ חיי~
 וכ~~

 ם~א דאםלומר תט~ א~
 ~מ~א לא אפ~ו די ז~ לד~~ ד~

ד~
 בשאר

 א~ עניני~
 ~מר כוו~~ו

~~י~ ~~ דב~י~



 זה לדבר גם וגם ~~א~ינו בעיניו ~~קשי~י~
 םו~כ~ ד~~ ש~~י~~~ בעי~

 ~י~א דלא לו~ר ובא ~ליו
דא~

 לא אפילו הדברים לכל בעיניו ~וחזק ~יה

יא~~
 הואל להוציא חייב לדבר

 ז~ ו~וח~
 ~ק~וב

 עדים ~~א~ב~ינ~
 בעינ~ אל~

 לכל ~ותזק ~~~י
 לז~ יא~ין וגם~ע~נים

 ~ר~ן דגם ~~מע הרי הדבר

בעי~
 דע~ו ~~~יה עד

 םו~כ~
 כ~ב דמור~ם ו~גם

םבר~
 דלחלוק לו~ר ~~עה אל י~א בשם ~~רי~ק

 בא ~וא ~ר~ןעל
 דז~

 דברי ~דקדוק ד~א י~כן לא
 אלא םברא האי כ~ב ולא ו~ידה דאזיל ש~מ~ר~ן
 אחד ד~וםק~~ום

 אמר~
 או ד~ר~ן ד~יכא ~ידוע וכ~ו

 כו~בים יחידאה םב~א איזה ~ביא~ור~ם
 או~~

 בשם
 שידו ~י לכל כידועי~א

 א~צ ~פוםקים ב~רי ~~ש~ש~
 ו~~רבה ~ואל ~~ו~םלציין

 ~קומו~
 כ~בו

 הראש~ים ~דבריו ~בעל זה יחזור שלאבעינן ~ ~
 אםלאפו~י

 חז~
 שאינו לומר וחזר ~דבריו בו

 שי~ן עד ב~ינן בזה~א~ינו
 א~~ל~

 לדבריו
 למ~

 א~ר
 לתזור יכיל אינו א~~לא בלא אבל ~א~ינו שהוא~~ילה

וכ~~~
 ~ יעו~ש םי~א קע~ח בם~ מר~ן

~~
 אתד דעד בררנו

 נא~ן שי~יה עד בעינן ב~ו~א~
 תםידו~ו ~שום ולאו ~ידי בכלב~~ו

 א~~
 ~שום

בקי~~
 וי~ן נאמן אי~ו ויא~ר יתזור לא וגם אצלו

א~~ל~
 לא א~~לא ונ~ן תזר אם ~בל לדבריו

 והנ~ ל~יי~י ו~ולעליו נאסר~
 כל

 ז~
 האשה לאסור לענין

עליו
 ולכפו~

 כ~וב~ה ל~סידה אבל ~ו~אה או~ו
 ~עד לדברי יאמין~ילו

 א~
 בו

 ל~פםיד~ כ~
 כ~וב~ה

 אלא ם~טי קע~ח ובם~ ם~ז ק~~ו בם~ מר~ןוכמ~ש
 ~יאדאם

 צריכ~
 ~ודם ל~בע

 ואח~
 ~גב~

 ני~א או

דא~~
 צריכה

 ~נ~
 שכ~ב ם~ז קט~ו בם~ ל~ר~ן ~צי~ו

ל~י~
 ראה אם בנק~ח מש~עה

 או~~
 ואח~ך בעצמו

~ב~
 יכול אינו אתר אדם בדברי אבל כ~וב~~

 ת~ע ל~רב ו~צי~ז ע~ךי גלגול ידי על אלא~שביעה
 דגירםא שכ~ב ק~לבס~

 דגרי~
 אתר ~דברי אבל ~ר~ן

~
 ~יא

 גירם~
וכ~ב והכ~~ הר~ב~~ בדברי והרב~י ~ור

 ש~~~
 הוא שאם ~פרש

 טוע~
 יכול ברי

 להשביע~

 כ~~י~
 נפרע שלא ~לוה א~ ל~ביע שי~ל ~וה

 אבל ס~~ב בתומ~ש ~מבוארשטרו
~ 

 ע~א ע~פ טוען
 ~ולא~ו

 ל~ביע~
 והא ש~א טוען כש~וא

 ד~~
 ע~א

~~ד~
 ~היא

 ~ב~ פרו~~
 ~וען ~בעל אם ~יינו

 ~ם~~ו~
 ~נז~ ~רב

~~~ 
 ~א~ר דאיך ~כ~מ על

דה~א
~  ~יד~ 

 ש~יא
 ~רו~

 דמיירי ~בע
 דמ~א בריב~וען דו~

 ה~ לי~
 הסכימז שד~א א~ילו ~רי

 ם~~ה בתו~~ש כ~~אר ~עד ע~פ ש~שבי~ם~~ים

 ~~ש~~ שב~~~~~~
 דעד~א

 ~עיד~
 פ~ועה ש~יא

עכ~~
 ~~~ דברי על ~~ה ז~ל ~ל~ם ד~ב ל~~יך ~רי

 דבטו~~~ד~~~
 עד~א ע~פ

 שמעיד~
 צריכה ~ין שזי~~ה

 ו~אלישבע
~~ 

 על
 ~ר~

 עצ~
 דכאן

~  א~ ~יעל דבטוע~ 
 וב~~~ש להשביעה ~ול אינו

 סע~~
 ~סק

 דאוריי~ ~בו~~דא~י~
 ל~~בי~ה יכול

~~~ 
 ~ד

~לא
~ ד~כ~  ל~ל~ 

 דכ~ב דמאי ו~~ר
 ~ר~

 אבל

 ~ד ~יי~ ~ ~ ~י ~ש~עה ~י~ ~~~~

~ע~
 או ד~י~ בקרוב ~יירי אלא ע~יו כשר ש~וא

 ~ב~ ע~~ ל~ביע~ י~ ~ינ~ד~~
~~ 

 שם
 ב~~~

 ~~םע~~
 אי~ כאן ~ם

 ל~~עה מ~~ו
 ~~ך ~~

 ~רב~ש~ברי
 ד~~

 דבחו~~ש ~ר~ם על

 ע~פ חבירו א~ להשביע אדם דיכולפסק
 טענ~

 ~ובו

ובכא~
 יאיהו אחר ע~פ ל~שביעו יכול דאינו פםק

~  
כוו~י~

 ולא
 הגי~~

 םקל~ב בב~ש ~עו~ש
 ש~~

 דקים
 ועל קרובו ~יינ~ אחר ע~פ ד~איליה

 ז~
 לא

 וא~ך ~ור~ם על אם כילו ~ו~~
 ~כ~

 דע~ו דאם נל~ד

 ~~ד לדברי~א~נ~
 ל~וציא~ ורוצ~

 יכול
 שלאבנק~ת ל~ביע~

 בררנו הרי זינ~~
 ד~

 ~ בטומאה עד~א

~~~~
 ו~~חלה בכיעור עד~א דיש לנדו~ד נבוא ~~נו
 דיןנברר

 ש~
 בדין ~צי~ ~~ בכיעורי עדים

 כ~בו בכיעור עדיםשני
 ~ר~~

 בא~ע~ז
 םי~~

 ~דים ד~ני
 בא אם אבל ל~וציאה ~יב אינובכ~ור

 ל~וצ~~
 ~ו~ה ~וציא

 להוציא~ דרשאי הרב~שוכ~
 בעל

 כור~
 ~~~ז א~ילו

 תרםדאיכא
 ד~~~

 או~ו כופין אין אבל
 וא~ ל~וציא~

~~~
 לו

 עצ~
 ול~נין לקיי~ה

 כ~ב~
 אם

 כי~ור עדי ~~י יש אם כ~ו~ה ~פםידה ~ואהרי ל~ו~~~ רצ~
 דכלוקדל~פ

 שא~
 כיעור עדי כלל ~קרי לא ~דל~פ

 לענ~ב~
 אם

 הו~~
 לא

 נאםר~
 וכ~~ש לנח~ד

בד~~ ~~~
 כשריננו

 עלי~
 יום

 ו~~
 בין

 לענ~
 ל~~ס~ה

 בע~~כ~וב~~
 בםי~א ~ר~ן ~דברי י~ג~ קדל~פ

 ם~~
נרא~

 ש~מ~ו ~ום כל זז~ל כ~ב ד~א כן ~ש~ע דלא
 כ~וב~ בלי ~צא~צא

 ב~~ם דוקא לומר יש א~ך ע~ך
 שאםור ב~קום ~יי~ ~צאשא~רו

 ב~קוםאבל או~ וכו~י~ לקיימ~
 שא~

 דצריך ני~א כפייה
 כ~וב~ לי~~

 זה
אינו

 שה~
 דאם ~~ב~ם משם בסי~א ~רב~י ~~ב

רצה
 ל~וציא~

 יע~ש כ~וב~ה א~צ
 ב~~~

 וכו~ רבינו ומ~ש
 כ~ב~ן

 ~ר~~
 דודי מ~ר ~זהר~ר

 זל~~~
 ש~ב

 ם~וב~ר~ח ב~שיט~
 ~כת כ~יב~~ ד~פסד~

 ~רב~י ~בר~
שכ~ב~י

 ו~כ~~
 טעמים

 אחרי~
 דכ~ב ד~גם וכ~ב

 ד~א ~יי~ לאו וכי~ ~א שא~רנו ~~ם כל בם~גכאן ~ר~~
 שתייבב~י

 זכזפ~ ~ו~א~
 בא אאם ~א או~ו

 ו~ם~יעקאי להו~יא~
 שא~רנו ~קום כל בדבריו ~ר~ן ~~~~ לז~

 ~בא ד~י הראשוניםי אדבריו ד~ש~ע~צא
 ש~ביא בדבריו יעו~ש קאי כי~~בעדי להוציא~

 ראיו~
 א~~ם

לדבריו
 ו~~~

 יואל ~רב על
 דפ~ ~ל~~~

 ב~ש~י
 כ~וב~~ ~~סד~ אי~ כיעורדבעדי

 ל~רב ~~י~~ו ו~לח
 ל~~י~ו ~~~ם זלה~ה מהריב~ו והרב זל~~המהרי~~ו
 יואל ד~ב לו ליישב ד~וצרךאלא

 לגרש ~לא לקייםשרצה ב~י מיירי ~זל~~~
 ז~ן וקיימ~

 ~~ וא~ך ~
~גרש~

 דלא
 הפם~~

 בדוחק י~~ש
 ו~ו~~

 ז~~~ה
ב~ר~ח

~~~ 
 זל~~ה ~ואל הרב לדברי אחר ישוב כ~ב

~ש~
 יואל הרב נכדו הרב

 זל~~~ ~א~ר~
 דדברי דכ~ב

 ~עי~ וא~ ~ל~~ ~י~ ~דלא זל~ה ~ו~זהרב
 עדי

כיעור
 ~~~ ו~דל~~

 בישוב
ל~פם~~ ~ענ~ ~~י~ א~ י~~ ~~

 כ~וב~ה
 שלש~ בעי~

 ~י~~ עדי ~נאים
~דל~~

 ~עדים יהיו ~א וגם
 ~ו~

 ו~א לבעל ~א
 ולא לאש~

ל~תשד
 וכמ~~

 שם ~ר~ן
 ועי~

 בבא~~טי
 נ~~ ע~

 כ~וב
 ז~ ~עניןאצלי

 כי אבדור אבדורי ו~שאר
 ז~

 ז~
 רב

 ~ד~ ~ע~~ ז~ ~ק~~י זהל~ין
 ו~צוי~םבזה שכ~ב~י ~~ ~י ש~אר
 וימ~

~~ 
~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  



~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 דיוצאת הוא הדין ודאי וקדל~פ כיעור עידי ויש~ואל
בלי

 ~וב~
 אס כי תטול ולא

 בלאותי~
 דוקא הקיימיס

ד~
 ל~רמב~ס מצינו

 שכת~
 מהל~ כ~ד בפרק בפשיטות

 אס כיעור דבעידי הל~~ואישות
 רצ~

 ~בעל
 ל~וציא~

תצ~
 ודברי ע~ך כתובה בלי

 ~רמב~~
 פסקס אלו

 ס~ה קט~ובס~ הש~~
 בד~

 ז~ל ~תב ששס דת על ~~וברת
 עי~ר לא להס אין אליכל

 וכן וכי~ כתוב~
 ~ד~

 ב~י
שזינת~

 או
 שיוצא~

 ~ס משוס
 ר~

 שא~דה
 כתובת~

 וכו~
 ~יינו רע שס משוס היוצאהופירוש

 כיעור בעדי יוצא~

ד~
 מי ז~ל שכתבהל~י א~~ מ~ל~ פכ~ד הרמב~ם ~דברי בפירוש מצינו

 שזינת~
 תתת

 בעל~
 לה אין

 לבד המזנ~ ולאוכו~ כתוב~
 אל~

 אפילו
 עובר~

 דת על
 וכו~ כתובה להס אין רע שס משוס היוצאתאו יהודי~

 ע~
 וש~

ב~לכ~
 היא כיצד כתב ~~ו

 יוצא~
 כגון רט שס משוס

 עדיסש~יו
 ~עשת~

 בי~ר מכוער דבר
 כי~ד בזנות ברורה עדותשס שא~ ~ע~~

~~ 
 הרי וכו~ רוכל שהיה

 דפירושלך
 יוצא~

 רע שס משוס
 דפ~

 ~יינו הש~ע
 וזה כיעורעדי

 ~ פשו~

~~~
 מאד

 זלה~ה מו~ד ~רב טט~ר על ~מיהתי גדל~
 ~ואל ז~ל שס שכ~ב ס~ו ס~ ת~א תמר כרסבס~

ופ~
 דיכול הרמב~ס

 ל~וציא~
 בעל

 כרת~
 פ~ור

 דברי שבנוסת הגסמכתובתה
 הרמב~

 לא שלפנינו
נזכר

~ 
 דאס הרמב~ס בשס סי~א בב~י מ~ורש כבר

 כתב ~רי ועוד כ~ובה בלי תצא ל~וציאה הבעלרצה
 ~י תצא ~ב~ל מן ~צא שאמר~ו ~קוס כל ז~לבס~ד
כתוב~

 ולא שאמר~ו שכתב דבריו מדקדוק ~רי ע~ך
כ~~

 כופין שאמרו מקוס כל לומר יכולין דאז שאמרו
 ועלעכ~ל ל~וציא~ דיכול דעתו לפי ~ומר דכוו~תו מוכרתוכו~

 ז~
 דבר נזכר שלא כתב ~יאך לי תמי~א

בהרמב~ס ז~

 ודבדיו~

 ~~ו ~ל~ ב~ירוש הס
~ 

~~
 ממ~ לדק~ שרצ~ במ~

 כל ז~ל כתוב שנמצא
 באיז~ ידעתי לא וכו~ שאמרנומקוס

 מצא ~וס
נו~

 שס הרי ~רמב~ס בדברי אס שאמרנו של זה
 שנאספוכ~ד בפר~

 שמ~
 שס שס אלו הלכות של ~הדרי~ס כל

 מ~ס כל ולא ש~מרו ~~וס ~ל לא כתיב נמצאלא
 נמצא הרי ישניס גס תדשיס שבידינו ~~~ע ס~רי~ל באמ~ ~רי ס~ד דסי~א ~ש~ע דברי על ואסשאמר~ו
 בעד ואולי שא~רו מ~וס כל ב~סכ~וב

 ז~
 יש

 ש~י~ ~הרמב~סדאולי ל~לי~
 לא בידו

 ~ס בו כתוב ~י~
 הבעלרצה

 ל~וציא~
 בלי תצא

 כתו~~
 ש~יה ובש~ע

ל~ו
 ~י~

 ז~ו שא~רנו בז ~תוב
 ~~רא~ מ~

 ליישב

בדו~

~~

 ~אמת
 עדיי~

 יש
 לתמ~

 ~יאך
 נע~

 ממנו
 ל~יל ש~ב~י ס~~~ו~ש~ע ~~

 שפס~
 בפירוש

 רע שס משיס היוצאת ד~י~נו ~י~ור בעדיד~יו~ת

 ~ב~איבד~
 ~י~ור ~יי~ו ~ע דשס

 מפורש ד~דבר~ינן שי~י~ א~ ~~~
 ~~ ע~~

 ו~ש~ע ~רמב~ס
 כתובת~ איבד~ ו~ל~ כיעו~~בעידי

 מ~ורש ו~דבר והואל
 ~ו~ש~ע

~ 

 מדברי ל~ביא צריכיס ~ו
 ש~

 ~וסקיס

 לעי~ ~רו~~ ל~ראיו~
 ס~ריס בשאר

 יעיי~
 ב~~

ובב~ ד~~
 א~~ז ~י~י

 ה~~~ סי~
 ותני פסיק ד~י ס~ב

 וכן ש~בנו ~מב~ס ד~רימ~ת
 מה~י~~ ~~~

 יעו~ע

 ~~סרל~~
 רב ~לה

~~~ 
 ~וא

 מו~ ~~
 דודי

 בפר~ י~~זל~~
 ז~~ ~~ו

 א~
 ~ ל~יך

~~~
 אל~ נ~ר~~

 ~~ילו
~  עלי~ ש~מ~ 

 על
 ~אש~

 דבריזו
 רנו~

 ויצ~ו
 ~דל~~ ~יעו~ עדי טלי~

 ו~יא
 אס כ~ובה בלי ל~וציא~ ~דין רשיתבידו

 ז~
 לא ~ב~ל

 עכ~ז לא~ה לו קיי~ה מרצ~ו אלא שלות מצות בהקייס
 בלי תצא ל~וצ~ה את~ך שירצה וזמן עתבכל

 אישות מהל~ בפכ~ד ~ס ~~ך ~רמב~ס פסקדכן כתוב~
 זאת וכן וי~ודית משה דת על עיברת ז~לשכתב ~~~
דבר ש~שת~

 א~ מכוע~
 ~על כופין

 ל~וציא~
 אס אלא

 רצ~
 לא

 אין הוציא שלא ואפע~פיוציא
 ל~

 ~בה
 ש~כתוב~

 ~נת
 שלא היאתכמיס

 תהי~
 ועל וכו~ קלה

 פרוצ~
 כזו

 ת~
ותהי~

 והלתס ע~כ קלה
 מתו~

 ~י~ת ק~~ו בס~
 אין אס ז~ל עלי~ס וסייס אלו ~רמב~ס דבריהביא
 מתנהגית ל~יות ותזרה א~המוציא

~  
 ו~ו~ צניעות

 לדוראסור
 ע~

 בלי
 כתוב~

 לכתוב וצ~ך
 כ~ב~ ל~

מנ~
 דכתו~ה

 נמתל ראש~~
 שעבוד~

 לך הרי עכ~ל
 בדלאדאפילו

 גרש~
 ואפילו

 תדש שלא זמןכל יוש~ בדר~י ללכ~ תזר~
 ל~

 כתוב~ ל~ אין כ~בה
 וכל

~לכה ז~
 למש~~

 משה מסיני
 אמ~

 ו~ר~ו
 א~~

 י~י~ס
 וימ~

~~~~~ ~ ~ ~  סי~~ 

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

~ ~  ~לת~~
 הר~ קוד~~א אתא וכו~ כתדא

 העיד ו~~זוס ~אי~ ואתר נר~ו ~רוסן~ שלמ~
 ש~בר ~זמעא לילת ~אייןואמר

 ~ס~
 ~א ד~יל

לס~א
 ונ~

 עיי~לו מ~מ
 ר~ו~

 תמו ן~ ולמכלוף לילו
 קראבועבאהוס

 ש~~~ לד~
 בנת ~בר

 שמע~
 ווא~א

 ו~א~א ל~נד~א ר~ובן וזאד דייאל~וס אדארפ~אב
 דד~בכאתס

 ~ידה~
 ~נז~ ~~ד ער~י ומא י~רא וכאן

 יקרא כאןאס
 ומ~

 די לקלאס ~מסי
 לבנת ~ל ~ז~ ראובן ~נז~באיין כללו~עיד~עיד~נז~ ~~ ~~ כ~

 ו~סשמ~ון
~ 

 וו~ז~תו כא~רך
 ~י~

 אי~ ~אלתלו
 ~ו~ע~

 ~~~ז ~עד של עדותו
~ 

~ ~
 בא~ן ו~ל ~י~ו תמו ן~ מכלוף ~עיד
 וואסעקלסי

 ליל~
 לילת ~ו שעבר ל~יס

 דליל פ~~א ~~בראזמ~א
 מ~

 ~י~לו
 ראוב~

 הנ~~
 לי~

ולשלמ~
 ן~

 ל~א~ ~א~ ועבא~ו~ הרו~
 דאר

 ~באב וו~א שמעון בנתוזבר שמ~
 ד~~~ו~

 לע~א וזאד

ראו~
 הנז~

 וע~א~
 דד~ב כא~ס

~~~ 
 יד~א

 א~~א ~~ל~א וסי ~~ודשת את~רי ו~אל~
 שמ~~ ~

 מ~ו
~לל

 כ~ לאי~
 ~ל~א וואס שלש פעמיסאת~מ ו~י~א~ ~~בן עמל די ~~יסי ~~וס

 ~~ לי ~~~
וואזבנא

 ~ל~
 ~~ז~

 באי~
 לי די ~מא סמ~סי מא

 ~~ך ~א ~~~~ א~ ~רי גיר סמע מאוכו~
 ~~ס על ובאו ~נז~מ~לוף ~דו~

 ~מי~ כ~~
~ 

~ ~  ור~ תתל~ לז~~
 ל~ור יש

 ב~~~
 זו

 ש~
~

 ~תוב
~~ 

 שעשו
 ל~די~ ו~ר~ ~י~

 דינ~מ~
 ~רר שלא ד~גס

 ל~
 עשו לא או ~ו אס

 כ~ב בא שלא א~עכ~ז
 ב~~~

 לנו יש שעשו
 ~שושלא לדו~

 ד~
 ~~~י בא~~~ז ~י~ב ל~ב מצינו

 ~בל א~ע~פ ז~ל ~תב ס~גסע~ב
 ~לו ~~בו ~ל מומתיס~דיי~יס ב~~ ~~~

~ ~~ו ~~~ ול~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

 עשו לא ~סתמא כראזי ואיומים זח~ירה דרישהשעשז
 שאין דהיכא לךהרי י~~ בתשזבה הרא~ש כ~ד בחשובה ז~ל הרא~םדו~ח

 כת~
 דיני~ן דו~ח שעשו לפנינו

 עשו לאליה
~ 

~~
 איום שעשז כתוב בא הרי בנדו~ד דייקת כד
 בכלל דהדו~ח לומר ל~ו יש וא~ך כראויוגזום

 כמו אלא הכנה~ג מעיט ולא היתה והגזיםהאיום
 זאיומים דז~ח שעשו כתבו שלא דהיינז בדבריזשנתבאר

 וגזמו שאיימז כחוב בא שב~ירוש בנדו~ד וא~ךוכו~
 ~ ~הוגין עשו זדאי להםתפק לנז אין שובכראוי

~~~
 שכתב סי~א באהע~ז להרב~י מצינו ~רי גם
 הרשב~א כתבז~ל

 אי~
 בדו~ח נשים עדי בודקין

 לגרוש~ב~
 ז~ל ס~ד סמ~ב בהט~ז מזרם פםקה ה~שב~א שלזו ותשיב~ וכו~ דר~מ כת~ק ~קי~ל לקדושין בין

 בדבר לא אם וח~ירה דרישה צריכין אינם קדזשיןעדי
 ע~ך רמאות בושנ~אה

 זעי~
 סי~ז אהע~ז בש~ע גם

 שפסקסכ~א
 כ~

 ע~ב בס~ שם הרב~ש זכתב יטז~ש
 בבד~ה וטיין הריב~ש כתב דכןסקי~ד

 וכ~
 ן~ בחשובת

 טל דלאסור אע~ג אד~מ פרק זהנ~ק~י סי~זש~ן
 משום או טגון משום הטעם שם דו~ח בטינןבעלה
דין

 מרומ~
 מ~ח~ת שהרי

 וכ~
 הי~א קדושין בעדי

 פוםקים חבל לך הרי עכל~ה דו~ח בטינןדמכחשת
 דל~די מרנ~ן סבר~ידכ~הו

 א~~ קדושי~
 הנמק~י זולת דו~ח

 דו~ח צריך בקדו~ין מכחשת היא דאםס~ל
 זה~

 שדברי
 צריך בקדו~ין מכחשת שהיא דהיכא דכתב אלזהנמק~י
 בכנה~ג המעיין שיראה כמז ~נוים הם במחלזקיתדז~ח

 הפזםקים סברת שהביא אחר פסק ששם ס~מסמ~~הגב~י
 ז~ל זכתב הזסיף דז~ח צריך מכחשת האשה דאםדסברי
 מהר~א זכ~ך זה על חילק ז~ל שהריב~ש מהרח~שוכתב
 ז~ל הרא~ם דלדעת וכתב הוסיף גם ז~ל ~זטוןדי
 לומר זכזונתו פליגי לא ז~ל זהריב~ש זהר~ב~אר~י

דלדע~
 דדטת ס~ל ור~י ~רשב~א דגם ז~ל ~רא~ם

הריב~~
 דבמכחשת

 צרי~
 ה~ב~י מדברי אבל דו~ח

 וסיים בתשז~ה וכ~ך דפ~גי נראה סכ~טבחומ~ש
 החמורה ~רזה בעדות ראשו יקיל מי פלוגתאדאיכא וכיו~

 בדיני כמז דו~ח המצרכים ז~ל ר~וותה הני כלנגד
 בתשובה~ מזרי הרב וכ~כנ~ות

 חאהע~~
 דעדי סמ~ב

 שבאנו מה דאם נראה זלי דז~ח צריכין זקדזשין~ין
 חזמרא הזא דו~ח גטין בעדי~~יך

 להחזיק~
 בספק

מקוד~
 האומר לדברי חיישינן

 שצרכי~
 הוא ואם דו~ח

 לקדושין לחוש אין העדים זדרשו חקרו שלא שב~יל~ולא
 ~אין ~אומר לדבריחיישי~ן

 דו~~
 ג~ין בדיני

ו~ויא וקדושי~
 ס~~

 הכי זבין מקודשת
 וב~

 קבלה אם הכי
 נק~ינן עכל~ה משניהם גט צריכה מאחרקדושין

 מכחשת שהאשה במקוםא~ילו מז~
 איכ~

 הפוסקים מחלוקית

בעדי~
 ~רב ולדעת לא אז עדות טדזתם אם נ~רו שלא

 לחזמ~א אזלינן דלעולם הכריע הר~כנ~~ג
 וא~

 מי
שיכרי~

 לנדו~ד יזצא ממנו זא~ך החמורה ערזה במקום
 לחוש לנו יש עכ~פ נח~רו לא זו דעדים נימא~ילו

~~~~
 הפוסקים

 דל~
 תכחיש אם א~ילו דז~ח מצריכם

 כמו ~חישחן שאינה בנדו~ד מכ~ש ~עדיםאלו
 בזה ~נו~~ד

 ליכ~
 זו לעדזת לחוש שיש דפליג מאן
 היאזהרי

 ~ קיימ~

~~
 הרוס שלמה שהעיד קב~ע בהאי לדקדק לנו נשאר
 אם נ~תפק ומכלוף ששי בליל היה ה~ניןשזה

 מצינו דהא בחקירזת הכחשה הזי אי חמשי אז ששיבליל
 ~ילי הני נשים בעדי דו~ח בטי דלא למאןאפילז

לכתחילה
 א~~

 הכחשה חזינן אי אבל לחקור
 שראינו זכמז שויא מגןעדוחן בחקירו~

 להש~~
 ז~ך באה~~~ז שפסק

~~~אז~ל
 בודקי~ אי~

 אםהוכחשו נשיםבדז~חואפילו טדי
 מוכח אלו הש~ט מדברי ובידאי טכל~ה כ~ריםבבדיקה
 הוכחשו אם הא דכשרים הוא בבדיקות בהוכחשודדוקא

 דפסק ממונות מדיני ~רע דלא זדאיבחקירזת
 צריכין ממונות עדי שאין אע~פ ז~ל ס~~ב ס~לבחומ~ש הש~~

 וחקירות בדרישזת זה את זה הכחישו אםדו~ח
 ז~ך ~ס~ כאן חל~ם הרב כתב נ~י זכן יע~שבטילה ע~זת~

 הזכחשז ואפילו ז~לסק~~ל
 בבד~קו~

 פשי~א כלומר
 מאחר בבדי~ות ו~זכחשז חקרן אם אלא לחזקרןצ~ך דאי~

 עדותן בהם תלוי שהזמה החקירות מן הכחשהשאין
 פשוט בחקירזת דהכ~ה לך הרי עכ~לכש~ה

 מהריב~ל משם ס~ז הגב~י בכה~ג כתב וכןבטילה דעדזת~
 איני או~ר וזה ששי בליל אומר שזה בנדו~ד ו~~ךיעו~ש
 בששי או בחמשי אםיודע

 לכאור~
 הכחשה דהוי נראה

בחקירות
 דה~

 היא בימים הכחשה
 מ~קירו~

 שבא וכמו
 ודרישות דחקירית הגמרא משם בם~~~עכתוב

 ה~
 שבטה

 בס~~ע יעז~ש השבוט מיום יום באיזה מהנהואחת
 סע~ב הגב~י כנה~ג וכ~כ פשוט וזה סק~ה ס~לחו~~ש
 ה~חד אמר ז~לס~ט

 שהי~
 בח~שי אמר זאחד בש~ בשני

 רשד~ם בטילה וטדותן הוא בחקירות הכחשהבש~
א~ע~ז

 ם~~~
 לומר תט~ה ואל יע~ש

 דל~
 אחשבינהו

 אבל חמשי ליום ~ני מיום אלא להכחשהמהרשר~ם
 דעבדי הכחשה הוי ~לא נימא ששי ליום ח~שימיום
 בחקירזת דרישה דקי~ל הא דהא אינו זה ד~טואינשי
 מיום אפיל~ לן שאני לא הזא השבוע מיזמי יוםבאיזה
 בגמרא יט~ש בשעות ואפילו הכחשה קרויהליום
 הדיןבמקור

 אל~
 כך לפניז שהיה מטשה דמהרשד~ם

 וא~ בשני העיד שאחדהיה
 ויעו~ש בח~שי ה~יד

 בעדות דמחלק הדין בט~ם מהרשד~םבשם
 ז~

 אומר
 בזמן לז הלוה מנה אומר וזה ~לוני ביום לי הלוהמנה
אחר

 שמצטרפי~
 אומר וזה שני ביום נתקדשה זהאזמר לדיני

נת~דש~
 טע~א ויהיב לגמרי בטלה דעדותן חמ~י ביום

 יש מנה מבינייא דא~ייא עלה אתינן צ~וף מדיןדשם
 שזה שנניח ~גם קדושין בעדות הכא אבל בידולו

 שני ביום ל~ניזקדשה
 וז~

 חמשי ~יזם לפניז קדשה
 ואחד אחד כל דברי דלכל בטילהטדזתן

 ~י~
 כאן

 בין לפל~י ליכא זה מטעם וא~ך טדים בשניקדושין
 לאם חמשי ביזם אזמר ואחד שני ביום אומר~חד
 ~שי ביזס אומר ואחד חמשי ביזם אומר אחדהיה

 ~ כמ~חשין דהזי נראה לכאורה זא~ך מקרייאהכחשה
~~

 הזא ה~מת אינז
 כא~ שאי~

 באמת דהא הכחשה שזם
מכלזף

 ז~
 הוה ממש חמשי שבליל לו בריר אינו

 ובאמת ששכח משום ליה מספיקה םפזקי אלאהמעשה
 ששי שבליל הוא כן הרזס ן~ שלמה ~כדברי להיותיכול

 כ~ן ואין ה~שההיה
 הכחש~

 ~ כלל

~~
 שהעיד מה

 מ~לו~
 את הרי ששמע

 מקודש~
 זש~מה

לא
 הב~

 אומר היה מה
 ג~

 דלא פשוט נראה זה
 כמז ~וא דהאמת למימר דאיכא הכתשה בסוג~נס
 מכלוףש~ר

 ו~למ~
 דלא הוא

 הב~
 מה

 הי~
 או אומר

 לז ~איןמשום
 ידיע~

 אפשר או הקודש בל~ן
 זה ומכח ראובן לפני קרזב עזמדהיה מכלו~

 שמ~
 לא

 כ~
~ל~



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~

 שמע לא זה ובשביל קצת רחוק עומד היה ~רוסשלמה
 דהגס הכח~ה בסיג זה דבר להכניס ~קוס כאן איןוא~ך
 בזה הפוסקיס מחליקיתשמצינו

 דלדע~
וב~~ ם~ן מה~~~ס

 צ~
 אחריס פוסקיס והרבה ג~ך צ~ט ם~ ומהריק~ש

 בקדושין עדיס שני דאיכא דבמקוס ש~בו להם~צינו
 לא אומר ואחד שמט אומרואחד

 שמ~
 מכח~י הוו ~א

 אתזה
 ז~

 זה דאמור
 שמ~

 הני לד~ת וא~ך שמע לא וזה
 הכחשה ליכא דבנדו~ד פשוט~וםקיס

~ 

~~~

 סכ~ט בחומ~ש להרב~י באמת שראינו מה ל~י א~י~
 דאם דםנהדרין המרדכ~י הגהו~ת משסשכתב

 לא אחד אמר כי נינהו הדדי כי בתרוויהוהעדיס
 הכחשה והו~ל ראית לא לחבירו כאומר הו~לר~יתי
 יע~ש ס~ג כ~ט חו~~ש בש~ע פםקו זה ודיןע~ך
 בראיה שיש דהדין ז~ל םקל~ו הגב~י שס ל~כנה~גוראיתי
 לא אומר ואתד שמ~י אומר האחד אס בשמיעהיש

 הובאו ז~ל באסן מהר~ח מדברי מתברר וכןשמעתי
 םכ~ח ח~א ומהרש~ך ~~ח חאה~ע במהרשד~סדבריו
 זה דאפילו לפניך הרי וא~ך עכ~ל ז~ל בצלאלוב~ר~
 ~מוכחשין להו דיינין שמע לא אומר וזה שמעאומר
 הוו דלא יודו כ~ע בנדו~ד עכ~יז פוםקים הנילדעת

 אומר בזה דדוקאכמוכחשין
 שמ~

 לא ~ומר וזה
 מאומה דבר לא זה היינו שמע לא לומר כוונתומה שמ~

 גס הו~ל דבר דאלו דבר שאומר לזה הכחשה הויוא~ך
 ~וא הרי בנדו~ד אבל מוכחשין הוו וא~ך לשמועלזה
 כמ~ש לומד היה ה~קדש שראובן למכלוף שלמהמודה
 כא ~כאןבקב~ע

 יקרא~
 וכו~

 אל~
 שלמה ניהו איהו

 כאן ~אס הבין דלא ~ואהנז~
 יקרא~

 יש ~כחשה ומה
בדבר

 יכו~
 שאמר כמו הוא שהאמת להיות

 מכלו~
 וגס

 היה~אומר מה ל~בחין ידע מידע שמכלוף אלא לו מודההוא
 לא וא~ך ידע לאושלמה

 נכנ~
 ז~שוט הכחשה בגדר זה

 ער~ך להרב ראיתיוכן
 השזלח~

 שכתב םע~ז אהע~ז
 ~מע לא אומר ו~ד~א בקדושין שמע אומר ע~אבדין
 העלה ולכאן לכאן הפוםקים ם~רת שהביא שאחריעו~ש
 לקדושין עדים שני הוזמנו אם וא~ך ז~ל במ~קנתולדינא
 אומר ועד~א אחד~מעמד

 שמ~
 הרי ~מקדש שאמר

 הו~ל כלוס שמע לא אומר ואחד מ~ודשתאת
 אומר וטד~א בזה~ל שכתב זה לשונו מדקדוקע~~ל הכחש~

 כלום שמעלא
 משמ~

 וכלל כלל שמע לא ב~ומר דוקא
 הבין ולא ששמע נדו~ד ~גון אבל הכחשה דהויהוא

 ופשוט ~כחשה היי דלא~וט
~ 

~~
 דמצינו לזה ברזרה ראיה

 לה~
 םמ~ב כנה~ג

 תרומ~ת דב~י על שהביא כ~ד אזתה~~י
 הרב~י ש~ביא~דש~ן

 ד~י~
 אצל סהדי תרי דהוו

 וב~ני בפניו קדושין שנעשה מעיד והאחד~מ~~ה
 זה של דבריו ל~י מ~מ ~חיש דחבירו אפע~גחבירו
 הם~י

 ~וש~
 על וכי~ כד~ריו האמת אם גמורים

 הרב כתב ז~ל םקכ~ד ~נ~~ג כתב ה~ו~דברים
 העד אמר אם הדש~ן תרומ~ת לדעת אפילו ז~לישרי~ם תומ~

 עדות אינה עמי היה שאחד לי~מדומה
 ~י~

 שאינו
 ועל ו~ו~ עדות בתורת או~ואומר

 ז~
 םיים

 ש~עד היה ~רב נדון ~~ותב אמר ז~ל ד~יו~~נה~ג מדידי~
 א~ר~חד

 נ~ש~
 שלוי לי וכמדומה ב~י

 הי~
 עמי

ונשאלו
 לל~

 שאינו זאמר
 זו~

 ז~ל ~ב השיב זה על

~~שו~
 ם~ר שהוא מ~ני אלו לקדושיו לחוש שאין

 מ~וס שיש ולעד~ן ~מ~~יש ~זי ז~ור ~~ינו לויש~ר דמ~

 אחר ובפני בפניו מעיד אחד כשהעד מקודשתאינה ז~ל ~רב כנדון נימא דאפילו ולומר לחלוק דיןלבעל
 שיש אפשר זוכר שאינו ואמר לאחר ושאלונחקדשה
 שאומר לריעותא תרתי דאיכא שאני ז~ל הרב ונדוןלתוש
 ~קדשה האחד ובפני בפני אומר האחד אסאבל כמםת~ק אלא אותו אומר אינו הא~ גם זוכר אינוהשני

 אלא זו םברא הדש~ן תרומ~ת בעל סתר דלאהסמ~ג בבאורי ו~ין לחוש שיש אפ~ר זוכר שאינו אומרוהשני ~ודא~
 מדברי גם לא מכחי~ו חבירו כשאין ~בלכשמכחישו

 אלא הדש~ן תרומ~ת דבר דלא ~ראה המחברהרב
 מוכח רצ~א בם~ אדרבי מהרא~י מדברי אבלב~תישו
 הכנה~ג מדברי לך הרי עכ~ל מכחישו כשאינידאפילו

 מקרי דלא מוכח שהביאימהפוסקיס
 הכחש~

 במכחישו דוקאאלא ~~דים בין
 ממ~

 באומר א~ל
 לי כמדומ~

 מאומר עדיפא דהוא לנדו~ד נקח ממנו וא~ך הכתשההוי ל~
 גם מ~מד באותי שהיה הוא מעיד ב~אן דהאכמדומה
 אך לידה הטבעת שנ~ןראה

 ל~ו~
 לא איהו אלא מכלוף שאמר כמו להיות ויכולאותס הבין לא ~ידושין

 באומר שחולק אדרבי מהר~י דאפילו נראה בזההבין
 דקי~ל וכמו יודה בכאן הכחשה ליה וחשיב ליכמדומה
 דמצינן ~י כל שאמר הר~ןבדברי

 ם~א סכ~ט בחומ~ש שפםק וכמו מקיימין בדוחקאפילו העדים דבר~ להשו~
 לכאן ומכ~שיעו~ש

 דל~
 ~ כמוכחשין ליהו דיינין

~ ~
 מפורשת זאת םברא ומצאתי זכיתי החפוש אתרי
 ל~ח בם~ מהריק~ש ל~רב יע~~ב אהל~יבס~

 הלא עדות בתורת ש~עידו עדיס שני בעדותשנשאל
 איך הר~ש העיד האיום ואחר והר~א כהר~שהמה
 ביד הכסף ונתן מחיקו כסף הוציא הלוי ששון ר~הרב
 עדים הוו עמו שהיה השני ולעד לו ואמר~םתר

 שנותנם אמר אסאו שמקב~ן אמר אם יודע ואינו לקדושין זו אשהשמקבלתן
 לאש~

 ~יו אם יודע אינו וגם זו
~דבריס

 הא~
 או ~כםף נתינת קודם

 ~נתינה לאח~
 הנז~ ור~ש הוא שהלך העיד הר~א שהוא השניוהעד
 ר~עס

 שש~
 ואמר כםף ר~ש והוציא

 ל~
 עדים ~וו

 לקדושין אלו נ~ןשאני
 לזא~

 שאינו העד ואמר האשה
 לה~פילרוצה

 בענ~
 הרב והשיב לה ונתנס זה

 כתב דבריוובסוף ז~ ~~
 זל~~

 עד בדברי גריעותא יש עוד
 ו~~ד שאני מלת ה~דש שהזכיר שאמר מה ו~ואהשני

 אומרו בלשון ה~ישו שלא ונהי בכך מכחישוהראשון
 שהוא אמר שהרי אח~ךאו ~קדושין נתינת קודם דבר אם וכן ~נותנן אושמקבלתן

 מסופ~
 בשני ואין בכך

 אלודברים
 הכחש~

 מ~מ ~שני לעד נראית
 ~מ~

 שאני
 הראשון ~ותומכחיש

 בהדיי~
 בעד~ו כמ~ורש

 ~נז~ ~הרב הגם ב~~ייא לךהרי עכל~~
 ~י~

 שאומר למה
 הכחשה ~שיבה ~מעתי לא הרא~וןהעד

 ל~
 שאמר

 ~~זשמע
 במ~

 מ~~ק ש~וא
 ~תנם אמר א~

 ל~
 או

 דנדו~ד מבורר ~ך הרי הכחשה הוי לא~ב~ן
 מה יודע ואינו לומדשהיה שאמ~

 דלא ודאי לומד הי~

~~~
 ממש וראיתי זכיתי ת~לי~ת עוד זאת אחרי

ו
 כע~

 שמ~ש בם~ נדו~ד
 חאע~~~ צדק~

 ~~א
 א~ד ב~יש העיד שאחד עדים בשגישנשאל

 את ~רי לה ואמר אחת אשהביד ~~ע~ ~נת~
 ~~ש~

 אמר ~ד לי

שר~
 של ב~בע ה~~עת נתן האיש

 ואי~ ~~
 זו~ר

~~
 ש~ר

 ל~
 שמע רק

 מל~
~ 

 ו~ל
 ז~

 ~יב
 ~ר~

~~נ~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

בענין
 ה~כחש~

 ואת~ל ז~ל וכתב
 בפני שלא בחשאי המעשה שהיה לפי מהרח~שכםברת הו~ מרומ~ דד~

 א~ע~ךעשרה
 במ~

 אינו זוכר איני השני ה~ד שאומר
 וא~ך ~י מקודשת את הרי שאמר המעיד חבירו~כחישו
 הויא ו~ך לי בין לומר ~ין גם העדות ב~להלא

 מה שכל משכיל כל בעיני וידוע שגלוי אחריהכחשה
 מוכחשין י~יו שלא העדים לשין לתקן יכוליםשאנו
 אמר שאחד ובנדו~דמ~קנין

 מקודשת את ~רי ששמ~
ואחד

 שמ~
 לימא מאן לך

 ל~
 מקודשת את הרי אמר שלא

 קיימים שניהם דברי ונמצאו לך נותן שאני זו ~טבטתלי
 לא זה ש~מעומה

 ז~ שמ~
 יוצא מבורר לך הרי יעי~ש

לנדו~ד
 דאי~

 שום כאן
 חש~

 הכ~ה
 זה~דקד~

 יראה
 ו~שוט צדקה שמש הרב של מנדונו במכ~ש אתידנדו~ד

~ 

~ ~ ~ ~
 עדים ט~פ אם הדין ל~קר נבוא הבוא
 לא או מ~ודשת הנז~ להבת מחזקיןאלו

 ולא הואל הנז~ הרום שלמה דעדות פשוטהנה
 יד~

 מה
 או אומרהיה

 לשו~
 מתנ~

 לשון או וממכר מקח ל~ון או
 דאין דמי דליתא כמאן טדותו ודאישליחות

 כא~
 ע~ות

 ה~ני שהעד והגם עדות בםוג להכניםו כללקדושין
ההוא

 ש~~
 לא מקודשת את הרי ל~ון לה שאמר

 נימא שמט ואחדהואל נימ~
 דשמיע~

 תהני מכלוף של
 שלא ~ם ראו ושניהם הואל וגימא שלמה שללראייתו
 להחשיבה אחד של שמיעה אותה תהני אחד אלאשמע

 כאן ויש הואלמקודשת
 ש~

 טדי
 ראיי~

 מ~ודשת ונח~בה
 דראייתו הוא האמת אינוי זה עדיםבשני

 דשל~~
 ~גם

 ראה ומכלוף מכ~וף טמו מצורףשהיה
 ושמ~

 עכ~ז
 שויא מגן שמיעה בלי שלמהראיית

 ראיתי ז~ דכע~
 בכ~ין ם~ו מ~ב בם~ השולח~ן טר~ךלהרב

 ז~
 באחד

 שראה העיד ועד~א ~~דים אשהשקדש
 שנת~

 מטביע לה
 שראה אומר ו~אחר לי ~ודשת את הרי להזאמר

 כלום שמע ולא לה שנתןהנ~ינ~
 מ~קדוש~

 והאשה
 קח לה אמר אלא הקדושין שמעה שלא ואומרתמ~חשת
וכתב

~~~ 
 לאותם לחוש דאין הנז~

 קדושי~
 ~איה והביא

מד~רי
 מהרימ~~

 ~ברי שהביא ואחר
 מהרימ~~

 מםיק

 זל~~וכת~
 ה~דושין שמע אומר שעד~א נמי הכי א~ך

ו~~~
 והיא הנתינה ראה אלא ~קדושין שמע לא אומר

 ראו עדים דשני כלום הכחשתה דאין אע~גמכחשת
 הודאה דליכא כיון מ~מהנתינה

 א~
 עליה נאמן עד~א

 ל~ שנתן ~עיד האחד העד אםמ~ו
 אלא ~מטביע

של~
 הרי לי מ~ודשת את ~רי ולא זו בטבעת שמע
הוחזק~

 עדי~ שנ~ נגד כ~~נית
 וא~ך

 אע~
 שלא שהעד

שמע
 א~ ה~דוש~

 ושמע ראה דעד~א כיון כלום עדותו
 ראיה להביא עוד והוםיף לקדושין חוששיןהקדושין
 וכ~ב זה על דמםיק זל~~ה פדאוו~ה מהר~םמדבר~
 נמי ~אז~ל

 כי~
 אחד במעמד כלם שהיו ע~ים שיש

ואחד
 מה~

 שמע שלא אלא ~מטביע לה שנתן רא~

לש~
 זו בטבעת רק הקדו~ין

 והי~
 העדים כל ~חשת

 כללש~~~מ
 א~

 ע~א לעדות וחוששין כלום ה~~תו אין
 ושמעשראה

 הקדוש~
 דא~ילו מ~ורש לך הרי ~כ~ל

 ש~מע~עד
 בטב~

 את ~רי שמע ולא הואל זו
 חשבינןמקודשת

 לעדו~
 לענין

 קדושי~
 כלל דליתא כמאן

 כל ששמע חבירו במעמד ~י~א~יל~
 ~קדוש~

 וע~ם מראש
 ל~חש~ינן

 ~ליתי~ כמאן בטבעת אם כי ~מע שלא
 קדוש~ל~נ~

 אהני ולא
 ~~ש וא~ך ששמע בעד~אנ~שה לה~יב~ הכחש~ לענ~ ~~

 בכא~
 י~ע שלא

 אומר שהיה ממה אחת ~ותאפילו
 ר~ב~

 להב~ולה המקדש
 ~ד~א אם כי בידינו נשאר ולא דליתא כמאן דעדותוזדאי

 ~ דוקא מכלוףש~וא

~~~
 שראה ב~חד שנשאל ם~~ב משחד~ר להרב ראיתי
 ראה ולא ש~ע ואחד ~קידושיןושמע

 ברם ז~ל שם ~רב וכתבהנתינה ממ~
 לענ~

 השני הטד
 בטבעת ל~ מקודשת שאמרששמע

~ 
 ראה לא אבל

 כללהנתינה
 וכששמ~

 פניו החזיר אז מפיו אלו דברים
 נוטה ש~יה ממה קם אותז זראהל~חוריו

 עלי~
 בזה

 בשם האומר בפרק זהמרדכ~י דהרשב~א ~לוגתאאת~ן
 לי ~~דשי לה שאמר באחד כתב והרשב~אהרא~ש
 העדים ראו ולאבאתרוג

 הנתינ~
 אע~פ

 שאח~~
 ראו

 יוצא~תרוג
 מת~

 ראיה ~טדי מקודשת אינה ידה
 לחלק ואין מקודשת אינה הכא וא~ך בעינןוידיעה
 עכל~ה ראו שלא עדים לשני ראה שלא עד~א ביןבזה
 עד~א דבמ~ום ג~ך מדבריו לךהרי

 רא~
 זעד~א

 עדותו ראה שלא העד אותו ראהלא
 כמא~

 דליתא
 לענין אינווכאלו

 קדושי~
~ 

~~~
 םק~ח הגב~י םמ~ב ל~נה~ג ג~ך ראיתי כן אחר
 ~כ~ת למ~ד אפילו ז~לשכתב

 ~אש~
 ב~ד~א

 ~נים היו אם אבל עד~א אלא היה כשלא ה~מ~הנייא
 שאינו א~ע~פ לאחד אם כי רואה האשה היתהולא

 כלום אינו הכ~תה לטנ~ן ומועיל קדושין לעניןמועיל
 לה~מיר יש עד~א לקדו~י ~חיים ול~~ן ~קד~ה שניםלג~י

 ומ~ר~י פ~דוואמהר~ם
 ח~~

 דבריו הובאו
 ~שוב~

 ה~ה
 גם לך הרי טכ~לוכו~

 מז~
 ~עדות תקח

 שלמ~
 הרום

 מ~לוף שם מצורף ~יה אפילו דליתא כמאן קדושיןלענין

ומ~לו~
 הואל שמע

 ושלמ~
 ליה כדאב~י שמע לא

עדזתו
 ל~ני~

 נשאר לא וא~ך כלל אינו כאלו ק~ושין
 דוקא מ~וף עדות אם כיבידינו

~ 

~~~~~
 אם כי כ~ן ואין דהואל אנן נחזי
 חיישינן אי אלו בקד~שיןעד~א

 מחלוקית הוא ע~~א דקדושי זה דין ה~ה לא אואלו לק~וש~

הגדולי~
 מ~ב בם~ ~~ור לרבינו שמ~נו

 כת~
 המ~ש ז~ל

 ואפילו קדושין אינם עד~א בפני ואפילו בעדיםשלא
 כתב המצות ובםפר בדבר מודים~ניהם

 פםק דכן ~רב~י וכתב עכ~ל גט להצריכהלהקדושין שתושש~
 ~םמ~ג אבל והרמב~ם והרא~שה~י~פ

 הו~
 ~פליג

וכתב
 הרשב~~

 לא ע~א ל~דות דחייש ~םמ~ג דאפילו
 יש אם אבל מודים כששניהם דוקא אלאחשש

 בזה נכונים הםמ~ג דברי שאין עוד וכתב לאביניהם הכחש~
 לםמוך רוצה שהיה ~תלמידים מן לאחד ~רשב~או~~ך
 והרי~פ הגאונים םאנו מי בזה הםמ~געל

 האחרונים וכל הגאוניםוכל ו~רמ~~~
 שאת~

 על מ~מיר
 ו~וםיף עכ~ל אלומכל עצ~

 עו~
 ~ר~~י

 וכת~
 כתב דמהרי~ק

 זולת בזה הפו~ים כלששזו
 ~ס~~

 ~ן יעו~ש ו~ו~
מצינו

 למר~~
 ~ל ~ני כדעת שפסק ם~ב םמ~ב בקצר

 אינם ע~א דקדושינביאים
 ~דוש~

 ראי~ אך
 ~~ר~ם

 מ~ש אם מחמרים ויש ז~ל וכתב ~םמ~ג לד~יש~ש
 ~גם ~ידן ו~נן ע~ך ~דים שניהם אם ע~אלפני

 נראהדלכאורה
 דאי~

 כל דברי אלא ל~ו
 ה~

 ~~יאים ~ל
 קמאי עולםגדולי

 ו~ר~
 ~בר~י כלהו

 מרנ~
 ד~~ושי

 ו~אוי ~וא דיחידאה ~~~ג ~ולת ממשא בהו ליתעד~א
 כוותי~ו לפםוקלנו

 ומ~
 ד~י~ל דמר~ן גם

 ~כי כוותי~
 מד~ריו לכא~רא ליהפ~~א

 מ~ ~די~ ~ו~ ל~
~אי~



~ ~~ ~

~ ~  

~  

~ ~

 חביב אחרון לרבראיתי
 מ~רש~

 ~כתב במשחד~ר
 פסקו ואחרונים ראשו~ים ז~ל הפוסקיס ש~וב אלאזל~ה

דא~
 וכתב לעד~א חוששין

 הר~
 שמיאל מש~טי

 שומ~ם שמענו ו~שר ראינו א~ר דינין ב~יכל דני~ שכ~
 מ~ו דן היה וכן שהאריך ע~ש בהגהו~ת סמ~בכ~~~ג כ~~~

א~~
 הי~ וכן ז~ל

 כ~הר~י ה~ה פ~מים כמה אומר

~כה~
 בקדושין לע~א חוששין אין הזאת שבעיר נר~ו

 ל~ורה נר~ה ואך זלה~ה מוהרש~א של עכל~הכלל
 נזוז לא זהדמפ~ק

~ 

~~~

 דכנגד
 שהביא השולח~ן ער~ך להרב ראיתי ז~

 כסברת להחמיר דחיישי הרבנים סברת שהביאשאחר יע~~ להס~~~ דחיישי פוסקיס קצת זהנגד
 נגד ~אש י~יל ומי ז~ל וכתב זה על סייסהסמ~ג
 וכבר ערוה באיסור רבוותאהני

 כת~
 שמחת הלכות

יו~ט
 סמ~~

 דלענין וספרים סופרים מפי מסור דכלל
 יש ערוהאי~ר

 לחו~
 שקבלנו אנו וגם הסברות לכל

 באיסור ממון א~ור לע~ין ~ב~י מר~ן הוראת~לי~ו
 הסברות ~ל מחמיריסערוה

 עגון כשאין לכתחיל~
 ביעק~ב עדו~ת בס~ בת~ובה כנה~ג הרב והילךבדבר
 לה~יל דאין וס~~ו סי~ג ח~מ חי~י בע~י ו~תשובתסי~ז

 אסבעד~א
 ל~

 נקטינן א~ך עכ~ל אחריתי רע~א יש
 דלא אזלי ו~תראי קמאי הפוסקיס דרובדהגם מז~
 בדין מ~מ עמהס אףומר~ן כסמ~~

 ז~
 יש החמורה טרוה של

 וסיעת הסמ~ג דעת ~~יא המחמירים ל~ברת לחושלנו
 לחוש יש כמ~~ל לסבר~ו דחשו בתראי רב~ןמרחמוהי
 עדלעדות

~ 
 שקדמה מה לפי

 ל~
 המקדש שאין ידיעה

 זה ~עד מכחשיןו~ת~דשת
~ 

~~~

 מכלוף עדות לבטל ~ס ומר~א ~וכהדמצאנו

ז~
 שמעיד בעדותו רעותא לו ומצאנו הואל

 גם ומצינו מידי לא ותו מקוד~ת את הרי אמרשהמקדש
 הרי אמר דאס כתב סי~א ז~ך בס~ הטור שכתב~דין
 הרב~י ו~תב כלוס אינו לי אמר ולא מ~ודשתאת
 דהגם ד~בר מאן על דמתמה הר~ן דעת ~יא דכןשס

 וקדושין בגטין ידים הווין לא מוכיחות שאינס ידיסדקי~ל
 ז~ל וה~~ן מקודשת ספק ו~ויא לחומראאזלינן

 והרב ~רא~ש דעת וכן קדושין הוו דלא וכתבדבריו דח~
 ירוח~ס ורבי~ו ו~רשב~א הרמב~ן משס~~יד

 כ~
 שכן

 ד~נרא~
 אין לי אמר שלא דכל והרמב~ס הרי~פ

חו~ש~
 םז~ך בש~ע פ~ק וכן הרב~י דב~י היו ~לה

ס~ד
 אל~

 דברי על ש~ב שאחר למור~ס דמצא~ו

 וכ~מר~~
 ע~ר

 ה~י~
 ואומריס מחמיריס יש אבל וכתב

 ו~שב~א הרמ~~ן מתשובת ו~וא ע~ך קדושיןדהוי
 יע~שוסיעתס

 וא~~
 ~~חמיר ~נו ראוי שבאמת ~גס בדידן

 ערו~במקו~
 משס וכמש~ל המחמיריס לסברת ~מורה

 ~שולח~ן ער~ךה~ב
 מש~

 עכ~פ יו~ט שמחת ~רב
 עדיס ש~י דאיכא ב~וס אלא ~חלקו לא דוקא~יי~ו

 בזה לי אמר ולא מ~ודשת את ~רי שאמר~מעידיס
 דישהוא

 לחו~
 ~דו~ד בכגון אבל ~מחמיריס לסברת

 והוא ~~א אס כי אלו קדו~ין בעדות ל~~י~ודאין

 ה~מכלו~
 ~מרא משום ~א ~י~ ~ד~א ועדות ~ואל

בע~~
 ~וא

 לי~ ד~י~י~
 פוסקיס ה~בה ס~רת ~גד

 שהיו שי~ד במקוס דיי~ו א~ךומר~ן
 אבנ ~י ~ודשת את ~רי שאמר ד~יי~ו~מוכיחות בידי~ ~קדוש~

ב~ו~
 אפילו מוכיחות ידיס שאין ~דו~ד

 המ~רי~
 יודו

 קדושי~ א~ ~דו~~דא~
 ~ילו זו ו~רא

 מ~
 עצמינז

 מן לן כייל וכללא ~יב ~נא הואל הכי לה לדוןיש
 אסור ל~יר לנו דיש והפוסקיםהגמרא

 תור~
 מכח

 ~~ום אפילי אלא נצרכה ולא ספיקאספק
 כל עיין פוסקיס הרבה לדעתמתהפך שאי~

 ז~
 כנ~~ג ב~~

 טהור איש א~ף ששס כ~א אות בהגה~ט סם~חאהע~ז
 ועשה ~דעותכל

 מערכ~
 מול

 וב~ מערכ~
 ~דו כ~ע

 עוד ונוםף המתהפך ס~ס כאן נמצאשהרי
 ס~

 ~ל~י
דהיי~

 כ~~ו~יס הלכה דשמא לומר לנו יש מתחילה
 ד~~ל ואת~ל לו חו~שין אין בקדושין דעד~אדס~ל

 דיל~חושש~
 לי א~ר לא דאס דסברי כמאן הלכה

 ויצאנו מ~הפך הוא הרי זה ו~~ס לקדו~יו חוששין~ין
 ו~ת~ל אמרי~ן ו~דר ~דיעותכל

 דהלכ~
 דעד~א כתרווי~ו

קדושיו
 ~וש~

 קדו~ן דהוו לי אמר דלא היכא וגם
 ~טרפו דלא היכא מילי הני למימראיכא

 הקדושין ~יו לא דהיי~ו הרעו~ת שנצט~פו במקוםאבל הרעות~
 לי אמר לא וגם דע~אאלא

 דיל~
 ~פו~קיס כל מודיס

דאין
 קדוש~ הקדוש~

~ 

~~

 אינו זה דס~ס אמת
 דבכא~ עצ~ בקדוש~

 ~רי
 לא אך שקדש מעיד אחדהעד

 וא~ך לי א~
 ~~י~ן כמאן אלא עצמן בקדושין הדבר בגוףהחששה א~

 והואל הפוסקים במחלוקת הס~ס הויוא~ך
 מכחהוא ו~~~

 מחלוק~
 ל~ו יש הפו~יס

 להסת~
 בדבר

 ס~ אות ~רו~יס משכ~ות ב~~ להרב דראיתידהגס
 ~~ס דעבדי~ן ~סק סל~א חאהע~ז דמהרשד~סשכתב

 הלק~ט להרב ראיתי ו~ן יע~ש הפו~יסממחלו~ית
 חשיב ~~ו~~יס מחלו~ית אם ז~ל שכתב קט~ובס~
 מסתברא והכי ס~ק ועושין שער א~ו ~פו~י~ תשובהספקי
 פחד ב~~ ראיתי זה דכ~גד אלא יע~שעכ~ל

 יצ~
 ~~ביא

 מ~יב~למשם
 ~בכמ~

 אי מ~ופק תשובות
 דעבדי~ן שכתב ~קומות ויש הפוס~יםמסברת ~~~ עבדי~

מפלוגתא ~~~
 דרבוו~

 לי~ מס~יקה םפוקידמהריב~ל כת~ ~לוי דהר~י הנז~ הרב ~תב
 ו~

 ור~יא ולאו
 דמ~ריב~ל וכתב הוסיף שס הרב הרי עכ~זיע~ש ב~י~

דבס~ס
 מ~~יק~

 ~ס~א ל~ג בס~ שס שס ליה
 ~פיקי תלת דהוודהיכא לי~

 ס~~ עבדינ~
 ל~ו~א א~ילו

 כ~~~ג ~ב דבריו הביא וכן יעו~ע המוחזקמן
 ז~ל ספ~דשכ~ה חומ~

 תלת~
 ב~לוגתא א~ילו ס~יקי

 ומהרא~ח מ~ריב~ל ~מוחזק מן~~י~ן דרבוו~
 ש~

 ~ברת ~הביא שאחר ל~~~~ג ~ס לידר~~י א~ ~ן
ומהראנ~ח מה~יב~~

 ~וסי~
 ~~~~ט מדברי אבל ~~ל וכתב ~וד

צד~ק
 נרא~

 ~~~ד
 דבס~~

 ~ו~ק מיד מוציאין אין
הוא

 הד~
 ספ~י בתלתא

 ו~
 ~לוי ~ר~י מ~ח~ש כתב

 דאינ~ו וכיון ז~ל ~רב ~רי כתבוכן
~  לא דמציאות ספיקיבתלתא ד~~~ 

 מ~י~
 ~יד

~ ~  לומר וצריך דרב~ן ספיקי~תלתא ~~~ 
 דמ~

 ש~תב
 דרב~ן בפלו~א ~יקיבתלת מ~ב~~

~ ~ ~ציא~ לו ~~~ 
 ממ~

 ~ת ~~כיס
 ~ו~~

 ד~רי מ~פריו
~~~ 

דרבוו~
 דאלו הוו ~~ס

 ל~
 ~כתב

 ~קו~~ ~~
דש~

 חד דרבוו~א פלוגתא
 חד לי ~ ה~

 לי ~~
 וכל ~יקיתלתא

 פלוג~
 דרבוותא

 ~ ~יב~ חד~ ל~~~

 כתב ~~ז~ ש~רב הגס אנכי דרוא~~~~
 מ~ב~ל ~רב של ודאולה~יח א~ ~

 ומ~~~
מפ~

 ~ב של ספי~ו
 ~י~ב ~ב ה~י ג~ ו~ ~~

 באות כן שכתב א~ה~ז~
~  

 עוד ~ר
 ~ל ו~ב~~ה ~~ ש~

 ת~
 ~~י

 ל~~ י~ ~~ ב~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 ב~~~לי~ם
 ~ד~

 מהרב~ל ~ספר ע~ךוה~ס ס~ז ת~ב ~הרב~ל
 ס~קי ב~לת איירי היא זאת מלתיה אס לראות ~דיאינו

במח~ו~ת
 דרבנ~

 ב~ציאות ס~קי תלת או
 הקדושי~

 עצ~ן
 ~רורפ~וט~

 דבס~יק~
 מדמ~נו חדא איירי הפו~ במח~וקת

להכ~~~~
 מדב~ ששס ס~וךלס~~ד ~בה

 כפירז~ו סתמו גס בודאי דרבוותא ~~לוגתאבס~~א מחלוק~ מ~ני~
 זדאי ממקומו מוכרע הדבר גס ומה דרישאי דומיאסיפא

ספי~~
 בפלוג~א

 ~ר~נ~
 למה במצי~זת הספק דאי איירי

 התיר לא ל~ה וגס ספ~י תל~אצריך
 א~~

 הדחק בש~ת
 כל הכיבלאו

 אי~ורי~
 הוא הרי ערוה איסור אפילו

 מתהפך להיות ~לא מח~רי לא למחמיריס אפילובס~ס נית~
 מידי ~אותו

 ~ל~
 דבר לא ודאי

 כא~
 אלא מהריב~ל

 החבי~ב והרב הו~ל וא~ך דרבנן במחלוקית ס~קיב~ל~
 כתב ~~ד ב~~ לעיל ~שםהגס

 דלמא~
 דס~ל

 א~ך כמא~ ות~י כתרי ומאה ס~ס הויא לאבמחלוקית דספיק~
 לחזיר כ~ן ~ו~ללא

 סבר~ ולהבי~
 דבתלת מהריב~ל

ספקי
 סומכי~ בקדושי~

 לה~יד הו~ל לפחות או עליהס
כאן

 ולומ~
 דס~ל דלמאן כת~תי זכבר

 ל~
 ס~ס ~בדינן

 מדכתב בודא~ וא~ך זה על נסמוך לא דרבוזתאמפלו~תה

כ~~
 דעת על לסמוך דיש לו~ר דדעתו בודאי ב~תס
 בזהמהריב~ל

 וכ~
 ג~ך

 די~
 וכתבו חזר דמ~ריב~ל זה

באהע~ז
 סס~~

 כלל עליו העיר ולא סנ~ז
 בודאי א~~

 קבעולא
 ~ל~

 ~ עליו לסמוך

~~~
 מרבני לחד לב י~מ~ח הנחמד בס~ ראיתי
 מפלוגתא ס~ס לעשות זה על שסמךורושליס

 בס~ ר~יתי שוב יע~ש התירז סמך זה ועלדרבוזתא
 אות במ~ממשה~ר

 נ~~
 בעדות נ~~ל ששס

ואחר קדושי~
 וטרו~ השקל~

 בסוף כתב
 הפס~

 בראותס רעותות שני עזד שישר~י~ו שמצאני אלא וז~ל
 הקידו~י~

 מצד
 והסכמנז רבוותא בהו ו~פליגוהלשון

 מ~
 והלאה אז

 דרבוותא ~פלוגתא ספי~י תלתא דאיכאכל
נ~קא וכיוצ~

 ג~ ~ל~
 כמ~נת

 הר~
 ושלחנו לוי ~ן קול והרב

 זה מ~ל וא~ך עכ~ל ~ט דאי~צ ~שואללדיין
 שהיא הגס נדו~ד להתיר לנו יש ~צמינו מצדדאפילו נשמ~

 ~ ספקי תלתא ואיכא הואל דרבוותאמחלוקית

~~~
 להתיר ~ביאנו דמי זה על תשיב~י

 מכ~
 הרי ס~ס

 משס שכתב סמ~ך אות פח~י להרבמצינו
 דרבנן ספיקא אמרינן דכיזלה~ה ה~או~

 לק~לא~
 לקולא ס~ם או

 לכתחילה ~בל בד~~ד מיליהני
 בי~

 חד
 ס~יק~

 ס~ס בין

לחז~ר~
 י~ו~ש

 זכ~
 כנה~ג משס לעיל הב~נו ג~ך

 ל~מוך יש בקדזשין ספקי דתלת מהרי~~ל משסשהבוא

עליה~
 הביאנו מי ~~ך עכ~ל הד~ק בשעת ל~קיל

לבוא
~~ 

 מכח להתיר לכתחילה ולעמיד ~ספק ~ית
 ~עד מטיבי המה שלשההספיקות

~ 

~ ~

 הדחק ש~ת דבנדו~ד לפניס צ~יך אינו דזה
 בס~ הרב~י שכתב הטעס מלבד דלא~רי

 משסמ~ב
 מהר~~

 דאי הוא כלוס לאו בע~א דהמ~דש
 ג~ ל~מצר~

 אתה נמצאת לחו~רא
 ~וס~~

 לכהונה

~כל~~
 אחר רב של ~~ק לב ישמח בס~ ראי~י ~ס

שכ~
 ~סו~

 ה~סק
 ז~

 ב~רוה ראש וקיל מי תימא זכי
 גט לתת טוב הטוב ז~~ךהחמורה

 מס~~
 בראו~י אכן

להר~
 כנ~~ג

 ש~~י~
 הרב משס

 משא~
 שכתב בנימין

כל
 ל~~ א~ ג~ צריכ~ שאי~~ ~~

 מספק גט
 ומשוס הכ~ונה מןלפו~לה ~ל~

 פרי~
 יתנו ש~א ~דור

 ~בנות~יני~ס
 ~אר~

 ע~ש ל~~~ס
 וכ~

 ~י~ הרב ~ב

 ת~ובת משס~דה
 הרשב~~

 שלא משוס להחמיר דאין
 בנותיהיו

 האר~
 הדור פריצי לפ~י רגל כף מדרך

 להחמיר שרצה אחד תלמיד על בתשובה הרשב~א~כמ~ש
 שי~עלל חולה רעה שהיא וכתב ~ליו וכעס בזהבכיוצא

פרי~
 ממון שיוציא כדי החשיביס מבנות אחת ~ל אחד
 היא ~ולה לי~י דאתי חומרא חומ~א מפני ואסוכדזמה

לעני~
 זלפי עכ~ל אתותה יקדש אס או אחר יקדשנה אס
 הנז~ הזה הבחורהאמת

 בנדו~~
 הזמן מפריצי הוא

 דבמקוס לך הרי הנז~ הרבעכ~ל
 סבות כהאי שי~

 על נוסף גט נצריכה ולא הד~ק כ~עת הויהנז~
 אפריקא מערי הוא הזה דהמקדש כ~יקר ~עסוהוא

שתח~
 גט נצריכה אס פ~וט והדבר צרפת מלכות

 ישוב אבותיו בית ואל שוררתכתף ית~
 וי~יח~

 חיות אלמנות
 ~~ס והובא ממנו יזתר דוחק לך אין זהו~עס

 קדושין ז~ל סז~ך ק~ אות קדושי~ס דע~תבס~ ז~
 כחף יתן פן גט להצריכה דמילתא לרוזחאלהחמיר אי~

 הר~ס משס הרש~ק ~שובת נדוד וי~חק לעגנהסוררת
 ודאי ו~~ך עכ~ל פ~גסו~ס

 דאי~
 מזה גדול דוחק לך

 מפורסמת זו סברא הוה לא אי א~ילו האמור מכלנקטינן
 מסברה לה דניסהיינו

 ~ דנפ~י~

~~~
 הכל שהרי שכת~ו מה לכל צריכיס אנו דאין

 ראשוניס של בתורתןמפורש
 ~ראשו~

 דבר לכל

שבקדוש~
 לא ז~ל דכתב ~~ך בס~ סקל~ג הגב~י הכנה~ג

 לחוש דיש למ~ד אפילו בעד~א אס ~י הקדו~יןהיו
 לחוש אין הריני שאמר אפע~פ לי אמר דלא כללתומרא
 ג~ך מ~ב ובס~ ע~ך סקכ~ח ס~ב הרש~ךלקדושיו
 שחישש למי אפילו ז~ל קי~ד בס~ כתב ב~יבהגהות
 היינובעד~א

 דוק~
 אס אבל לי אמר המקדש כ~העיד

ל~
 זהרש~ך סי~א חאהע~ז ר~ד~ס חוששין אין לי אמר
 בתזרת לך נותנז ~ריני שאמר העיד דאפילו כתבקכ~ח
 בית כאן אין הריב~ש לדעת ~לס דבור דהויקדזשין
 דוקא לעד~א דחייש מאן דאפילו לך הרי עכ~למיחוש
 ליהז פשוט לי אמר דלא ~מקוס אבל לי דאמרבמקוס
 והמקדשת המקדש דכאן והגס קדישין כאן דאיןלפוסקיס
 העד לדברימודיס

 אי~
 ~דות הכי דבל~ו קדושין כאן

 אבל העד לדברי שמודיס במקיס אס כי אינהעד~א
 שויא מגן עדותו העד לדב~י מכחיש מהס אחדאס
 פירש כך שבאמתוכמו

 הרשב~~
 בעל הסמ~ג לדברי

 דחייש זוסברא
 לעד~~

 ה~ד לדברי שמודום דוקא היינו
 ~~רי שה~יא בהרב~ייעו~ש

 הרש~~~
 הסמ~ג דב~י על

 ה~מ~ג לדברי דפ~ק מור~ס בדבריו פירש נמיזכן
 לפני מקדש אס מחמירין ויש ס~ב סמ~ב בזה~לוכתב
עד~~

 עכ~ל מודיס שניהס אס
 זא~~

 נדו~ד
 עכ~פ מודיסששניהס הג~

 ב~ינ~
 העד עדזת

 תהי~
 שלימה

דהיינו
 להעי~

 ונמצאת והואל לי מקודשת ~ת הרי ש~מר
 הכנה~ג כמ~ש יודה ה~מ~ג א~ילו לי אמר שלארעותא

 ~ הנז~ הרבניסמשס

~~~
 ל~~ב ר~יתי

 ה~לח~~ ער~
 סק~ה ז~ך בס~

 ב~חד שנשאל ~ה הביאששס
 שנ~~

 פרוטה
 ע~ך קדושימ~ך ה~דו~ך לה אמר ואח~ך עד~אלפני
 לבטל אחרת עוד ז~ל דבריו באמצע הרב כ~ב זהועל

 בעד~א המקדשהקדושין
 רו~

 ד~ילו הפזסקיס ד~ות
 מודיסשניהס

 א~
 זכן ל~דזשיו ~ו~שין

 ~~קזכן הרשב~~ הכרי~
 מר~~

 ~ב מ~ב ~ס~ ובכנה~ג זכו~
 בש~

~~רשד~
 ~יינו ~ד~א לקדז~י ש~ז~~ ~י דא~ילו

 דו~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

כשה~יד
 המקד~

 אין לי אמר לא אם אבל ליאמר
~~~

 בם~ ראיתי ג~ך זה דמוי כעין
 ל~~ י~מ~

 בסי~א
 בית כאן ~אין הרי וכו~חוש~ין

 אל~ מיחי~
 בח~ב מוהר~~ך לדברי הביא שלו הפםק בתוך ~~ דברי היו

םל~ג אח~ון רב דגם לך הרי לנו הצריך השולחן ערךהרב
 ~הבי~

 ננית ~פילו ז~ל שכתב ~חד לפוסק
 הכיח~יב

 פסי~
 מי וטל ותני

 המקד~ א~ שלא ה~ד ~היעד להשען לנו י~
 אפילו לי מלת

 מזהיותר ה~
~ 

~~~
 צ~ט בס~ סיפ~ר חת~ם להרב עודראיתי
 לא ~העד הנ~ל לכל מצורף ז~לשכתב

 ידים יה~ל ליאמירת שמ~
 שאינ~

 אפילו וכ~~ מו~יחות
 וא~ך וכו~ מקלינן ~ק~ל צד עוד יש אםלהמחמיריס

 הנ~ל דברינו כל בלי אפילו בנדו~ד נמי הדיןהוא
 ם~ל ורובא לעד~א חש~ו לא דריבא להתירה רובאת~י איכ~

 כן על ידים הזו לא מוכיחות ~אינםידים
 אתת~

 ~ריא דא
 ~ספר הדבר בא וכןעכ~ל

 מ~כני~~
 מער~ הרזעי~ם

 כן ~כתב למ~ד אותקדו~ין
 י~ו~~

 ~ו~ זעוד בפסקת

 פוסק ~ום מצינו דלא לפקפק אין ~יב וא~ךיעי~~
 במקום ~~~א דקדושין זו סברא ~ל~יחלוק

 ~יהיו כנדו~ד ליאמר דל~
 קד~~

 אלא
 לכ~~

 קדושין הוו לא
 ~ מידי לאותו

~~~
 דפ~

 כאן דאין ~כתבני דהגס עוד לברורי גבן
עדות

 בקדו~~
 והוי מכלוף עדות אלא אלו

 תלוק מה לדקדק לנגדנ~ ~ימד ~כ~פ כ~ש~ל~ד~א
 דפסק לדינא זה בדיןיש

 הש~~
 דאם ס~ג סמ~ז אה~~ז

 קרוב אומר ואחד לו קר~ב אומר זאחד קדו~ין להזרק
 וכתב ~~ך תצא לא נ~את ואם תנשא לאלה

 דזרק לני דידוע כי~ן תנ~א דלאסק~ד הרב~~
 קדושין ל~

 אין אם משמע התוםפ~ כ~ך ~לה פנויה חזקתאיתרע

ידו~
 לנו

 ~ר~
 אמרו ה~דים שאלו א~~ג קדושין לה

 אוקמינן לה או לי קרוב היה אם ~~ז מכח~ין להשזרק
 אף ולהר~ן הפריש~ה כמשמ~ות ידלא פנויהבתזקת
 ~דושין לה זרק אם לנו ידוע דאין גוונאבכהאי

 ל~
תנ~~

 קרוב ~היה שאמר זה ט~ה ~מא דחיי~ינן מש~ם

 מפר~והו~
 ~~ך גוונא בהאי איירי פ~ט דהרמב~ם

 עדי~ שני הרי הר~ן ד~ת לפי בנדו~דוא~ך
 או~רים

~נ~
 י~ב לקדו~ין מכלוף עדות ול~י בידה טבעת לה

 הגם הרוס ל~למה אך מקיד~ת את הרי לה ואמרלה
 וגם הנתינה~ראה

 מה ליה מםפקא ספוקי הקריא~
 מהתם עדיף דנדו~ד נראה לכאורה וא~~ך לומדהיה
 נתקד~ה ולא בודאי לו קרוב או~ר ה~ני העד~התם
 אינו ~כאןאבל

 יודע אינו אומר אלא ודאי מכחי~
 מ~

הי~
 ~חד לה קרוב אומר אחד כאלו הוי וא~ך אומר

מסו~~
 קרוב אם ~דע איני אומר ו~אלי לה קרזב אם

 ~מא מםו~קים אנחנו כאלו דינא הדר וא~ך לו אולה
נתקדשה

 ב~ני~
 אמר ~א הרי מכלוף עדות דלפי והגם

 ~נים בפני נתק~ה כאלו כאן חשבינן ~~פ לימלת
 לקדו~ין דחו~שין לי מלת אמרולא

 כמ~~
 מ~ם

 חש~ י~ בכאן וא~ך ס~ד םז~ךמור~ם
 דילמא

 ב~ני הווקדושין
 שני~

 דלא נימא א~ילו ואזי אלו
 ~ חוש~ין ליאמר

~~~~~~~~
אלה

 נר~~
 ~~תב ~דברים הם ד~ך

הרב
 חלק~~

 םק~ה סמ~ב מחוק~ק
 ש~ביא~אחר

 סבר~ ש~
 וכתב מסיק הדש~ן תרומ~ת

 תזקת דאיתרע היכא ומ~מעז~ל
 פנוי~

 מודים דהיינו
 יחד~נתאםפו

 לקד~
 אומר ואחד ~נינו ב~ני אומר ואחד

 תצא לא זה הרי נתקד~הלא
 לכתחיל~

 דאחד דומה
תרוב

 ל~
 ~ יע~~ וכו~

 ~אמר העיד ~אחד כיין מקודשת ספק היא זוא~ה
 לזרק מילתא הך דמי לי אמר ~לא אומר ועד~א לימל~
 לו קרוב אומר ואחד לה קרוב אימר אחד ~ו~יןלה

דאמרינ~
 ה~וסק הרב ד~רי היו אלה מקיד~ת ספק

 מהר~~ך מנ~ר ניהו ואיהו דבריו ~~ך מהר~~ךשהביא

דח~
 לדמות דאין עליו וכתב הנז~ הפוםק דברי

 כמו ~וי דמילתא ט~מא דהתס לה דזרק לההיאנדון ה~
 וא~~ר בה~י דטעו ד~בדי מ~ום ~מפר~ים~כתבו
 ~היה דאפ~ר בהש~רתו טעה לו ק~וב ~היה ~העידדהעד
 אמר ~לא לי ברי אומר האחד העד אם אבל להקרזב
 ששמע ואפ~ר ~טעה לימ~ מקים כאן איןלי

 לי ~ל~
 מ~ר~~ך ~~ביא הפוסק הרב מדברי לך הרי~~ך
 ~אחד דבמקום ס~להרי

 ל~
 ש~ע

 מל~
 אומר ואחד לי

שמ~
 לה קרוב האומר כזה ספק הוי לי מלת

 וז~
 א~ר

 וא~ך ליקרוב
 מכ~~

 ~בחין לא אך ~מע ~באמת נדו~ד
 ~~וב לספק דדמיין ולומר יותר להסתפק דראויבודאי
 קרוב ס~קלו

 ל~
 ואפילו

 לד~~
 מהרש~ך

 ~מדח~
 ~ל ~דמוי

הרב
 הפוס~

 לא הרי
 דח~

 ואמר דהואל מ~ום אלא אותו
 בקרוב אבל ~~עה בו לומר שייך לא ~מע לאודאי
אפשר

 ~ט~~
 הלימוד ש~מע דאומר בכאן אבל בה~ערתו

 ס~ק ד~וי יזדה מ~ר~~ך ~פילו אפ~ר הביןולא

בההי~
 לה קרוב או לו קרוב דספק

 ולהצרי~~
 ~ גט

~~~
 ל~היא כלל דמי ~א דנדו~ד אנכי דר~ה
 כאוכלא אפילו וכו~ קרוב אומר דאחדספיקא

 לעדות הוזמנו העדים ~בא~ת התם ד~א~ילדנא

קדו~~
 הוזמנו לא את~ל ואפילו

 לעדו~
 קדו~ין

 מקוד~ת את הרי לה ~אמר הקדושין~מעו עכ~~
 זרקו קדו~ין דלשם תרויהו ה~דיםידעי ומיד~

~~ 
 נדמה אך

 הספק דמן ~וא בזה לו קרוב ~היהלא~
 כלל הוזמן לא מעיקרא זה שלמה בנדו~דאבל ג~ הצריכו~

 ~ב~עה מקב~ע שמבורר כמוקדו~ין ל~דו~
 ~מ~

 ה~בעת לה
 ~דושין עס~י ~אן ~י~ שלמה ידע מהיכן א~ך להאומר ~י~ ~ה הבין לא ~~למה זה על וניםף זה מהתמהו
 אוכלל

 למחנ~
 לומר כדי אחר ענין ל~ם או אכו~ן

 להסתפ~ ~י~ אלא בקדושין ~ד ~הזאעליו
 בעדזתו

 ראיה בעינן קדו~ין ועדיהואל
 ו~ וידי~

 ידע לא
 בעד~ו הםפק ל~ול בדבריו קדו~ין עדותכאן א~
 המקד~ מדברי ידע ולאהואל א~

 כמ~ן עדו~ו קאמר מאי
 מ~ר~~ך ~הביא ה~םק הרב דימו ולאדליתא

 ~ד ~וי הנז~ל דידהו בנדון אלא לה קרזבלספק ס~י~
 מע~ין דתרו~הו לי אמר ~לא אומר ואחד לי אמראומר

הקדו~~
 זה קרב לא נדו~ד א~ל

 כל~~ ז~ ~

~~~~~
 בדברי ~~א מפורש הוא הרי נדו~ד

מהר~ד~ם ~~
 הב~

 דבריו
 א~ ז~לסקי~ז סמ~~ כ~~~ ~ר~

 ~אמר ~מר ~~ד אלא עדים שני היו
לי

 ו~
 לי אמר שלא אזמר

 א~
 לק~יו ~~~ין

 ח~ג הר~~ך םפ~ג ~מוא~למ~פט~י
~~ 

 וכתב
 אין ע~א ל~ו~י למד~חדאפילו

 ל~~~
 ~ל

 דלא למאן א~ילו ל~מיר כתבחא~ע~ז רשד~~
 ל~ד~י ~י~

 ויראהע~א
 א~ דא~

 ו~ני לי ~א~ ~יעד אחד גם

אמ~
 שלא

 א~
 ~לום

 מ~ר~ד~~ יוד~
 ~~ל ל~יל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~

 באחד מזדה מ~רשד~ם אפילולך
 הרי שש~~

~ 
 מקודשת

 לא ו~חדדוקא
 שמ~

 כלום
 דל~

 מכניסו ואינו קדזשין הזי

בם~
 שלא מה ~מא לומר

 שמ~
 ולא אשתלי דיל~א

 או לו ק~וב כםפק זלהויש~ע
 קרו~ םפ~

 אלא לה
 שהיו מ~יד העד היה אם דדזקא כלל דמיין דלאודאי

 אל~הקדזש~
 קרוב דהיינ~ כהוגין היו ~ס שנםתפק

ל~
 דהוי הוא

 ם~יק~
 הכנים~ו מי ש~ע דלא היכא אבל

 דמה~שד~ם ו~גם כלל קדו~ין של עד שהזאלומר
 מ~יד שלמה ובנדו~ד כלל שמע לא באומר הםדבריז
 דחליק בודאי הבין ילא לומדשהיה

 דיני ~דר ~בין ולא דהואל מורידואינו מ~ל~ אינ~ ז~
 ג~

 לו שאין

טד~
 אכוון למתנה דילמא שא~רן וכמו כלל מהקדושין

 כלל עד הזי לאוא~ך
 ול~

 מכליף עדזת אלא לני נשאר
 והוא~ואל

 עד~~
 זלא

 לי אמ~
 לי~

 לה~ דחש

~~~

 שהאריך שאחר ~ק~ז מ~ב בם~ ל~ר~~ש שמצינו
 כתבשם

 לבםו~
 ז~ל

 זא~
 בפני אימר ע~א

 צריכים כאן אינו פליני זאזתו נ~דשה פלזניובפני
 מ~~ ו~ייני לעדזתזלחזש

 אומר ע~א מ~ז בם~
 וטעמא ~~א ולפני לפני נתקד~ה אומר לע~א אייריוכו~ נתקדש~

 אותו מכחישדעד~א
 א~

 צריכיס מכחישז אינו אס
ל~~

 לכאורה וא~ך טכ~ל לדבריו
 נרא~

 היאל בנדז~ד
 מחזי לכאורה ~~ך למכליף מכחיש אינו שלמהזה~ר

 ובפני שבפניז מעיד מכליף כאלו זה לעניןדח~ינן
 א~ך יודע שאינו ואומר הואל ושלמה נת~דשהשלמה
 במקים הוא זכאלו שיעד לפנינז אינז כאלז נחשבלהזי
 איני זה גם לקדושין דחיישינן הרב~ש בו שפםק~חר
חד~

 דבאז~ר הרב~ש אמר לא כאן דעד להשיב לנו דיש
 דחיישינן לפניו אינז זהאחד נתקדשה ע~א ולפנילפניו

לקדיש~
 שלפניו ~אחד העד אמר אם ד~א היינו

נתקדשה
 קדוש~

 אומר שמכלוף נדו~ד בכגוןאבל לי מקידשת את ה~י שאמר גמורים
 של~

 אפשר לי אמר
 לא אפילו יודה הרב~שאפילו

 יהי~
 לפנינו ~שני ~עד

אין
 חושש~

 אינו כאלז דהזי אומר המקדש ש~יה מה יודעואינו לפניני ששלמה נדי~ד נחשיב אפילו וא~ך
 והגם ה~ב~ש יודה בזה למימר איכא עכ~זלפנ~ו
 זלדרוש לח~ור צריכיםשבאמת

 ראיז~
 שלא כדי לזה

 טעם והיא ומרפא ארזכה דרך לנו יש עצמינזל~טריח
 פשוט בנדז~ד והואכעיקר

 וברז~
 הרב~ש דא~ילו

 קדזשיזדאין יזד~
 קד~~

 ה~ב~ש דפםק מילתא נמי דהא
 דחיששין נתקבלה אחד ו~פני בפני ע~אדבאומר

 יוםדילמא ד~ישינן הוא ~טעם אלא היא חוקה ~ו שוה גזרהלאו לקדושי~
 מח~

 מחרתו אז
 יבו~

 ויצטרף הוא גם
 בשנים שנתקדשה מילתא אגלאי זא~ך העד לזהעדותו
 כדברי דילמא ~~ול~ך

 ז~
 אחד ~פני בפניו שאומר

 בנדו~ד אבל מקידשת והויא א~ר אמת דילמאנתקדשה
 שלא ואומר ל~נינוש~עד

 א~ ש~~
 הרי

 נתבר~
 דלא

 ומכליף הואל ו~~ך זה מכלוף זולת עד שים ~אןיש
 וגם זולתו אחר עד איןזה

 ~עדז~ ה~
 יש

 ב~
 ריעותא

 א~ך לי אמרשלא
 עדו~

 שוי~~ ~ן

~ ~ ~

 ז~
 מצ~ת~ שוב מםברא שקיימת~ו הגם
הד~

 חאה~~ז צ~ה שמש בם~ מ~רש
ם~א

 שש~
 נשאל

 ממ~
 נדו~ד כענין

 ~ש~
 שהיו עדים

בפני
 ר~~

 ואחד
 מעי~

 שראה
 ~נת~ ראיב~

 את הרי לה ואמר א~אשה ביד טבעת
 א~ר ~ד ~י ~ודש~

 על א~ים ד~ים אי~ה~ה
 ז~

 שראה ~יד ~ני ו~עד

 מה ז~ר אינו אבל לאשה ונתן הט~עת שלקחלראובן
 שאמר ~~ע רק להשאמר

 ל~
 והרב עכל~ה לך מלת

 ממה מזכח~ות עד~ן הזי ד~א לישב ש~ר אחרהנז~
 זהשהטיד

 מלת ש~ע וזה לי מקודשת את הרי שש~
 העדים דברי לישב לני דיש הרב שכתב יע~שלך

 אמר דדילמא ואמר כמיכחשיןל~וו דל~
 ~ודשת את הרי ל~

 דשמע דמאי למימר ואיכא לך נ~תן שאני ~ו ב~בעתלי
 שמע לא השני דשמע ומאי השני שמע לאהראשין

הראש~
 כמוכחשין ליה דיינין לא ~כח~ה מדין וא~ך

 דלא ~עדים דברי שקיים ואחר דבריו לעיל שהבאנוו~מו
 לה~יך אצדודי צדד ש~עקרא יעו~ש מוכח~יןהוז

 שפםק הפוסק הרב נגדגט האש~
 באות~

 שאלה
 ה~יר אחד שרב מדבריו שם שמו~ן כמו גטצריכה שאינ~

 אולי לצדד וטרח יגע מנ~רז~יהז
 צריכ~

 זמכלל גט
 ג~ך לדמות ד~תז היה החומרהצדדי

 די~
 ע~א לדין זה

אימר
 נתקדש~

 תנשא דלא נת~דשה לא אומר זעד~א
 נרגש שם היא גם בנדז~ד ב~ניותין זכמ~שלכתחילה

 ז~ל זכ~ב חזר לםוף לצדד שהצריך שאחר יע~שמזה
 למאן דאפילו לבי אל זנתון ~בתי זאת על כיתביאחרי
דא~ר

 חושש~
 ~צל םהדי תרי דהזו ~יכא לעד~א

 בעדותו זיצטרף ~שני העד יבוא שמא ח~שיםהתם א~רי מאי טעמא דהא לחיש דאין יודו בנד~דהמעשהי
 ואם הראשוןעם

 נש~~
 ממזרים בניה נמצאו וילדה

 מתירין אין חי השני ש~עד זמןכל לכ~
 אות~

 בלא לינשא
ג~

 עדזת מעיד ואינו לפנינז השני שהעד בנדו~ד אבל
 דאף ~יה לא כאלז~יא לבדו שנשאר השני העד וגם ש~ינז כמי הז~לגמורה

 שלדט~
 משם זהמרדכ~י הםמ~ג

 ~חשא דליכא היכאהרא~ם
 חוששי~

 הנה ~ד~א לעדזת

 האח~ו~ים מגדולי דרובה שרובה כתב משה פניהר~
 עכ~לי לקדושיו חוששין ~ין בע~א דהמקדשהעלו

 שהוא בנדו~ד יוצא מבוררלך ה~
 כנד~

 שזה ממש הרב
שמע

 וז~
 לפנינו הוא ידע לא שאמר והעד שמע לא

 ולא כלל שאיני כמיתשבינן
 נשא~

 עד~א אלא
 הגםבדידן א~~ וא~~

 דחיישינ~
 אמזרה מלתני כבר עכ~פ לעד~א

דהז~
 אמר ולא

 אנן אפילו לי מל~
 דחיישינ~

 לדעת
 ~ חיישינן דלא פשוט בזה ע~א לעדותהסמ~ג

~~~ 
 עומד ז~טד דהואל שבררנו הזאת הדרך פי

 מהקדזשין ידע שלא ואומרלפנינו
 אם כי לנז נש~ר זלא שאינוכמי לי~ חש~ינ~

 ~דז~
 מ~לוף

 לקדזשין לחוש לכאזרה לנגדינו שיעמוד מה נםתלקג~ך ב~
 ש~תב ~נז~ל םק~ה מ~ב בם~ הרב~ש שכתב מהמכח
 וכלזז~ל

 ז~
 האחד אבל העד לדברי מודה אחד ש~ין

 שויא הקדזשין אצל שנים ש~יו ~עד לדברימידה
נפשי~

 דלא דאיםורה חתיכה
 אחד אם עד~א בלא י~י~

 שהיזאומר
 הקידוש~

 לכאור~וא~~ ע~ נא~ נפשי~ לגבי שנים ~פני
 דבכ~

 נמי
 זאת ואש~ הו~

 ומכלוף שלמה בפנישנת~דשה מו~~
 נימ~

 דחיישינן
 שנים בפ~י נתקדשהשאומרת לדברי~

~ 
~ ~

 גם האמורים דברינו דלפי
 א~ לז~

 ~חוש
דטעמא

 ד~אומר~
 שנים ~פני נ~דשה

הוא חוש~~
 מ~~

 האמת דדילמא
 כד~י~

 דיש
 ~וש~

 גמ~ים
 ואומר לפנינו עו~ד ש~עד בנדו~דאבל

 שא~
 בפיו

 גם א~ך שנתקדשהעדות
 דברי~

 כל ~א ימעטו מ~~ל
 שאמרה דבריהעקר

 שנים בפני נ~דש~
~~ 

 ע~ר
 אלו עדים ~ני עלםמיכותה

 ~לו~
 ושלמ~

 ו~~ל



~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~

 הא~ לפיוהש~א
 ואומר לפנינו עומד זה ושלמה הו~ל

 טדים שני כאן היו דלא מילתא אגלאי א~ך ~מעשלא
 עקר זו אשה גםוא~ך

 םמיכות~
 שנדמה בשביל הי~ה

 אבל י~ד ~ניהם ויד~ו בקדושין הוו אלו עדים ששניל~
 היה דלא אגלאי הרי ידע שלא אומר ש~עדהשתא
 דלא ואמר הואל דליתיה כמאן ועד~א אחד אלאכאן

 ~ ליאמר

~~~
 מה והוא נדו~ד כטין ממש וראיתיזכיתי

 לטילשהבאנו
 לםבר~

 על םל~ח מהריק~ש
 האשה ביד כםף נ~ן שהמקדש העיד שעד~א טניןאותו
 נו~ן שאני עדים הוו השני עד ולפני לפניו להו~מר
אלו

 לזא~ לקדו~
 ונ~נם האשה

 ל~
 ה~יד השני והטד

 זאת אשה שמקבל~ן עדים הוו המקדששאמר
 אמר אם יודע ואינילקדו~ין

 שמק~~
 אמר אם או

 האלה הדברים היו אם יודע אינו וגם זו לאשהשנו~נם

קוד~
 הרב זה ו~ל הנתינה לאחר או הכםף נתינת

 הוא שעד~א משום הקידו~ין כח ~הגריע אחרהנז~
 והאחד בקידושין לה נו~נם שאני בעדו~ו שאמרדו~א
 ואם ז~ל הנז~ הרב כ~ב זה על שאני מלת שמטלא

 ועד קדושיה לה לזרק דומה שזה לומר אדםלח~ך
 הלכ~א ואפםיקא לה קרוב אומר וטד לו ~ובאומר

דל~
 בנדו~ד וא~ך בענין םפק ויש הואל ל~תחילה ~נשא

שעד
 אומ~

 שאני הזכיר ~לא אומר ועד שאני שהזכיר
 אוזן הטה לא דשמא לכתחילה תנשא שלאאמרינן
 דשמא נדון באותו שאמרה כמו העד זה דבריולדקדק
 ודאי דהא לו אמור א~ה אף טטה לו קרובהאומר
 תורה בקדושי לה ~רוב האומר העד ד~םבורכא
 בם~יקו החמרנו הכי משום מםהידקא

 בםב~
 העד

 ל~ קרובהאומר
 העד גם ~כא אבל

 הא~~ר~
 ומעיד

 שאנישאמר
 נות~

 א~זרו אין וכו~
 שו~

 הדיעות ל~ל
 לנו שחדש הוא וחדושכדכתיבנא

 הריב~~
 הודו ולא ז~ל

 לה לחוש מס~יק אין חדושו וגם דורו חכמילו
כשגצרף אל~

 ג~
 מ~

 עם מדבר להשוות המרדכי שחדש
 גם גמורים קדושין לשון ~שאמר עמה למדבראחרים
 לאומר ~~הנאמר

 לש~
 נחמיר והיאך בפניה לאחרים המ~פק

 עכל~ה ~כתחילה תנשא שלא לומר מוכחש בטד~אבכך
וכוו~~ו

 פשוט~
 מקדש הריני דהאומר לומר דכוו~ו

אש~
 יש גם ~ריב~ש לדעת אלא מועיל אינו זה לשון זו
 הקדושין מעסקי עמה מדבר שי~יה הפוסקיםד~עינןםבר~

 ובנדון אחרים עם מדבר א~ילו ~חדש הואוהמרדכ~י
 ~רבשל

 הי~
 לסברת אלא מ~ני דלא ~ריני שאמר

 דידי~ נד~ הי~ כן וגם~ריב~ש
 אחרים עם מדבר בהיה

לפני~
 ועל

 ז~
 כדעת לפסוק בנדו~ד שנצרף ~רב כתב

~רי~~~
 וגם

 בעד~א נחמיר לא טכ~פ ~מרדכ~י ~ד~
 כמאמרו דילמא ב~לומר

 ~ ול~צריכ~
 ב~דושי דדוקא

 הוא ו~ס~ק מעולים ~דושין שהיותורה
~ 

 לה ~רוב
 מכח הבאים בקדושין אבל להחמיר דיש ~וא לואו

 ע~פ גט להצריך נ~ר לאחומרות
 ע~~

 ממנו וא~ך
נבוא

 ממ~
 דאין לנדו~ד

 כ~
 ועד עד~א עדות אם כי

 מגן דעדותו םברי ככולם רו~ם ~פו~ים לכלאחד
 זולתש~א

 לד~
 מ~ר~א

 ממי~
 ה~מ~ג שכתב זל~~ה

~וא
 ל~ ד~

 ח~ו לאו~אח~ונים ~ראשוני~ רבני דכל כ~בנו וכבר
 ל~

 ומר~

 ~מ~ם אף כ~י~ דקי~ל
 ו~~ מור~~ מ~י ויצא ~ואלאלא

 להחמיר דיש אחרונים

 ג~ ~~י~
 ~וד~ת את ~רי ואמר ד~מקדש קי~ל

 ומר~ן ואחרונים ראשונים הפוםקים דרוב לי ~מרולא
 ~ואל אלא קדושין הוו דלא ם~ל ג~ך טמהםאף

ומור~ם
 כ~~

 לא כאן אין וא~ך למחמירים לחוש דיש
בעדו~

 קדושין שום ~לי~ אמר שלא במקום ולא ע~א
 כל אפילו תרוייהו אלאדאורייתא

 אל~ עצמ~ ב~ני אח~
 לא אם עדים שני במקום אפילו דהיינו דרבנןמחימרו~
 חומרא אלא אינה ליאמר

 דרבנ~
 נ~ום היאך וא~ך

 לו נצרף דר~נן חומרא אלא ~אינו עד~א במקוםאנן
חו~רא

 ולהרכיב לי אמר שלא במקום ד~יינו דרבנן אחר~
 הוא שאמר כמו דילמא ולומר ולה~~פק יחדשניהם
 האמת אלא ~ינו זה ל~מוט אוזן הטה לא והאחדהאמת
 כלל להם~פק דאיןהוא

 לבד עדותו אם כי נשא~ ו~
 עדותו אחריתי ריעו~א דאיכא במקיםועד~א

 ~ב~י~ה

~~~~
 למהרי~~ש שם

 ב~ס~
 אחר סל~ח ~נז~

 ~צמינו להכנים לנו דאין חריפאבסכינא שפס~
 ד~יכא במקום אלא םפקבמקום

 קדוש~
 אבל דאוריי~א

 דרבנן חומרא מכח קדו~~ן אלא דליכאבמקום
 אי~

 לנו
 ז~ל וכתב םיים זה ועל בםפק עצמינולה~ים

 לחבר נלע~ד שאין כ~בתי וכבר ז~ל ר~ם מהריק~שכ~ב ו~
 הרא~ם לדברי לחוש כדי למ~יחה ומשיחה ~ל אלחבל

 ~ כדאמרן לנדו~ד נלמדוממנו

~~~~
 ועמד טורא שגבה למה נבואהבוא
 והיאלנגדינו

 םבר~
 שהביא מהר~ם

 ב~~ מור~ם ופסקה מקדש האיש פרק םוףה~רדכי
 דבר ולא בשתיקה לה נתן יאפילו ז~ל זה בלשוןז~ך
 הוו קדושין לשם שכוונו אומרים והיא והואכלום

 שהמקדש ~נדו~ד וא~ךעכל~ה קדו~~
 והמקודש~

 שאומרים
שלשם

 ~דוש~
 אלא י~~ לא נתכוונו

 ~~ ששלמ~
 ~~ד

 ל~וו ~~ז שאמר כמו דבר שום שמעלא
 אלא כלל דבר שלא נניתשאפילו ~ו~~

 ~לינן ~רי בשתיק~
 שאחד בכאן מכ~ש כוונ~םב~ר

 שמ~
 הקדושין

 ~ הבין ו~אשמע וא~

~~
 תמי~ותיו הגדיל להלח~ם דראינו אמת

 ע~
 דברי

 מהר~ם בדברי ~פירש מה על אלומור~ם
 באותו דו~א אלא מ~ר~ם פסק דלא הי~ה הרחל~םשל ומ~נ~

 מע~קי תחלה שדברומעשה
 הקדוש~

 ~~ת ואמר
 לשם כוונו ושני~ם וחיבה ~הבה לשםהנ~ינה

בז~ ~דו~~
 הוא

 דפם~
 כלל דבר לא אפילו מהר~ם

 ע~
בשע~

 קדושין
 הרשו~

 א~בה ~ל ~לשון לפרש בידם
 שאמרוחיבה

 בש~
 ~ן אם אבל כונתם אל קדושין

בשתיק~
 על עולה אינו כלום דבר ולא

 ~דע~
 דדברים

 דברים הוו לאשבלב
 א~ ע~ל~~

 מה באמת
 דפסיק מור~םלדעת נענ~

 ות~
 א~ילו ~יא מהר~ם דדעת

 מדבריו נראה הרב~ש גם קדושין הוו בשתיקהנתן
דגם

 הו~
 מהר~ם בד~רי מפרש

 כ~
~פירשו

 הוו בשתיקה נ~ן דאפילומור~ם
 קדו~~

דה~
 נתן ז~ל כתב

 בשתי~
 מ~~ם כ~פ

 משמע לא אבל מ~דש האיש ~רק~וף
 ו~רי~ב~א ~שב~א ש~ם ~ו~~ם ~רמ~רי ~~

 בס~ ~ב~יהביאו
 ובמ~רשד~~ מ~

 וכו~ ובמגיד
 לך~רי עכ~~

 ז~ מלש~
 על חולק דאינו

 במ~ מור~~
 ש~ירש

בד~~
 אזיל אלא מ~ר~ם

 ~~ ש~~ ומו~
 ~א מהר~ם

 ~ליו חלו~ם אלא כן ~ו~ים שאר דעת שאיןש~ומר
 ~רב~~ העל~ לבםוףגם

 אם מי~ו ז~ל וכ~ב ~ז~
ר~י כב~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 לדמותה יש בש~יקה אח~ך לה ונתן ביניהםר~זי
 לםבלונות דחוששין רש~י ל~טת מ~ה ב~~ כמ~שלםבלונות
 כלים עמה מדבר ד~ינו אפ~~~ג קדז~ין ל~םשנותן

וכ~~
~~~ 

 מבו~ר מכאן הרי ע~ל~ה
 דהר~~~

 לא
 מהר~ם לד~רי ~פירושו רמ~א דברי על לחלוקנ~כוון
 גם ש~רב~ש שב~מתוהגם

 ניח~ ל~ הו~
 ~האי ליה

 ד~~ר~םפםקה
 דה~

 ~תב דבריו במםקנת ל~ מצינ~
 אםמיהו

 יש בשתיקה אח~ך ונתן ביניהם הרצוי הי~

לדמזת~
 מבורר מזה וכו~ לםבלינות

 דוק~
 לה בקדם

 שיהיה בודאי זהרצויהרצוי
 ידו~

 מדמה דהא לעדים
 מצינו דשם מ~ה דם~ דשדוכין לדינא דרצוי הזההדין
 ~פני ם~לונ~ת לה ו~לח שדוכין עשו דאם רש~ילשטת
ע~ים

 חיישינ~
 פשוט וא~ך הוא הכי כאן וגם לקדושין

 הוו שהשדו~ין כ~ו לעדים ידוע ~רצוי שיהיהד~עינן
 דלא דבנדו~ד נראה וא~ךידועים

 הית~
 ל~דים ידיעה

 בוד~י ל~ימר איכא~רצוי
 דל~

 כפםק ודלא קדושין הוו
 מה אךמור~ם

 נ~נ~
 ~ כדאמרן ז~ל מור~ם לדעת

~~~
 אמ~

 הקדוש מר~~ן דלדעת ממנו נ~לם דלא
נר~ה

 דל~
 ש~ירש כמו מהר~ם כדעת מפרש

 קדושין הוו ~ש~יקה נתן דאפילז מור~םבו
 דה~

 מצינו
 ~~ם בלי ~נז~ מהר~ם לםברת ~הביא ז~ך בם~~הרב~י
 הביא אדרבא ששם עיד לו מצינו מ~ה ובס~ח~לק
~םברת

 ~ריט~~~
 ~~םק

 וז~~
 הוא פשוט דבר ו~ן

שהנות~
 שוה או ~םף

 כם~

 ~פני אפילו ~אשה ליד
טדיש

 אפע~~
 ד~ת שהיו

 לקדזשי~ ~ניה~
 קדז~ין אינן

 שידבר עד או קדושין לשם לה שנתן שי~רש~ד
 ויתן ההוא במ~מד ~הם העדים בפני קדושיהב~םקי ~מ~

 הם והן עכל~ה וכו~ קדו~ין בענין שעוםקין בעוד~ה
 שהריטב~א םקי~~ב ז~ך בם~ ה~~~ש ~רמז הריטב~אדברי
 מ~~ן היאך לדעת לב יש לנו וא~ך מהר~ם עלחולק
 ז~ך שבם~ תרי לבי שטרא מזכהבב~י

 הבי~
 לםברת

 ובם~ תילק בלימהר~ם
 מ~~

 הריט~~א לדברי הביא
 לומר הו~ל לפחות שתיקה זו ומה מה~~ם מדבריהפך

 בההיא מ~רש דהרב~י נראה ודאי כן על נינהודפלגאי
 ~דברו דמיירי חל~ם ~~ב שפירשה כמודמ~ר~ם

 משום אמר נתינה ובשעת קדו~יןבעםקי מקיד~
 אהב~

 וחי~ה

ובז~
 לא

 פליג~
 מזה וא~~ך מהר~ם על דהריטב~א

מ~כח
 דמר~

 דברי בפירוש מור~ם ~ל פליג הוא ב~~י
 ול~וש בנדו~ד לצאת אנחנו מוכרחים ~כ~פמהר~ם
 מור~םלדברי

 שפם~
 ומשמאילים מיימינים דעות שיש וה~ם

 מור~ם כדעת או בב~י מר~ן כדעת אם אזלינןכמאן
 עצמינו להכנים צריכים אנו ~ין עכ~פבמ~ה

 ב~ג~
 זה

 ~ר~ן ~~םק במה דאפילו לעיל ~מזרה מלתינודכבר
 וכמש~~ל לחומרא מור~ם לדעת לחיש לנ~ יש עכ~ז~ש~ע

 ~ זלה~ה יו~ט שמחת הרבמשם

~~~~
 מ~ר~ם דברי הוא גם הביא ה~ו~ז שהרב
 זמהר~ם הואל דעכ~פ כתב ובםוף עליזותמה

 שה~תיק ~ור~ם לדעת אך כנגדו יקיל מי כךפ~ק
 וכו~ הבאור חובת ידי יצא לא דמהר~ם דמילתארישא

 חולק הוא דגם מוכח אלהדמדבריו
 ע~

 בפירושו מור~ם
 ז~ך בם~ פת~ש דהרב זה על ני~ף מהר~םלדב~י

םקי~~
 מהר~ם דברי בפירוש חדש בדבר לדון יצא

 הטו~ז תמיהת וגם ~לח~ם תמיהת שקטה נחהובפירוש~
 ~כ~פ מור~ם כ~ק דלא ג~ך יוצא ומפירו~ו מ~ר~םעל

 מור~ם פםק לנגדינו עומד~דיין
~ 

~~~~
 בד~ר~ו שכתב ה~ו~~ז בדברי לפרש לנו שיש

 מהר~ם דדברי דמילתא רישא שהביאורמ~א
לא

 יצ~
 ו~ו~ הביאור חובת ידי

 די~
 דכו~נתו ל~רש לנו

 ופםקו דמהר~ם דכחו בודאי מור~ם גם דודאילומר
 ~אה~ה ד~מר ~שום~וא

 ~~ ובתיב~
 באמת

 תמ~
 עליו

 ולא מ~ר~ם ~ברי םיומא גם ולהביא ל~אר לודהיה
 בדבריו לטעות לבוא ~לא כדי דוקא רישאלה~יא
ואייך

 ע~~
 מדבריו יוצא ~רי הטו~~ז בדברי זה ~ירוש

 אה~ה לומר צריך מור~ם לדעתד~ם
 וחיב~

 הלאו
 עכ~פ קדושין הוו לאהכי

 עדיי~
 אנו צריכין

 לחי~
 לדברי

 הרחל~ם בו שפירש מה לפימזרים
 והרב~~

 דכוונת
 כ~ל דברו ולא בשתיקה נתן אפילו היאמו~~ם

 קדושיןהוו

~~~
 הזה ~דבר ד~ם

 נרא~
 ומרפא ארוכה דיש

 בדבר םפיקי כמה לנו דישמכח
 ולהתיר ם~ם מזה לטשית דישאמינא י~חיל~

 ונימ~
 הכי

 דהמקדש שבמרדכי מהר~ם אמר לא מעולםדדילמא

בשתיק~
 מ~ום באומר דוקא אלא קדושין היו

 ~ברי דפירוש ואת~ל מור~~ם בו כדפירש ולאוחיבה אהב~
 כהרי~ב~א הלכה דילמא במור~ם כמו הואמהר~ם
 זה דם~ם ו~גם מהר~ם על ~חולקים פוםקיםו~אר
 וכבר מת~פךאינו

 נוד~
 ~פוםקים מלהקת ד~ר~ה

 מתהפך שאינו דבמקזם מרנ~ןםבר~י
 ם~~ ~~ ל~

 ~כ~ז

~נדו~~
 בם~ ~ראיתי מה והוא שלשי םפק נמצא ~אן

 הרה~ג דברי הביא ששם בם~ב ל~למה אשרהנחמד
 בהם שהיה קד~שין לםתור בפםקו שכתב נר~~והרחמ~ן
 הרב וז~לפקפוק

 המחב~
 לשלמה אשר המעלות שיר

 אפילו אחריני רעותית היה וכאן נמצא כאן ועודנ~~~ו
 הרב כתבה מנייהו וחדא כשרים העדים ~יואם

 בצת לק~קע ב~ימא מילתא עוד ז~ל ~י~והפ~~ק
 תושבי הם והמתקדשת הבחור כי מצד ה~לוהקדושין
 וכבר ותקנותיהם המערב רבני כמנהג והםזבר~אל
 ה~~שונים תקנתנודע

 דהמקד~
 וחכם עשרה בלא

 לא שכן וכיון לגמרי הקדושין ~נעקרו~ו~
 דיכולים הםובריםלד~ת מב~י~

 ו~י~ ל~פ~י~
 כלל קדושין כאן

 העדים דהזו בנ~ו~ד ~פשר החולקים לד~ת ~פילואלא
 וכו~ עודות ואוםיף ~כל~ה כ~ע יודוקרובים
 ~נדו~ד נבוא ממנ~ וא~ך לשלמה א~ר הרבעכ~~ל

ם~~
 ~ק הכי ונימא שלשי

 בפיר~
 הוא אם מהר~ם

 כל ~פרשוהו כמופירישו
 ה~פרשי~

 באומר דדזקא
 אהבהמשים

 וחיב~
 קדושין הוו מהר~ם דפםק הוא

 כמ~ הוא דפירושוואת~ל
 ב~יקה דאפיל~ מור~ם שפירשו

 ושאר כהריטב~א הל~ה דילמא ~הר~ם ד~רלגמרי
 דילמא ואת~ל קדושין הוי לא דבשתיקה דםבריפ~םקים
 דבמק~ם הלכתא דילמא מו~~ם ~דפירשו כ~הר~םהלכה

 ~ הקדו~ין געקרו עשרהשאין

~~

 בוריו על הדבר לדעת זכינן לא בדידן דאנן אמת

כמ~~
 וכ~ר בזה~ל קדשו בדברות ~רחמ~ן הרב

 ה~וברים לעדת מבע~א ולא וכו~ הרא~ונים ~קנתנודע
 לדעת אפילו אלא כלל קדז~ין ~אן ואין להפקיעדיכולים
 מחלו~ת לראית זכינו לא באמת זכו~החולקים

 םפר אם כי פה אתנו נמצא לא כי הראש~ניםבד~רי ז~
 תקנה ברא~~נה כתוב נמצא ובו המודפםהתקנות

 עשרה מניין בלי המקדש ש~ל י~ראל מזר~ה שנתשל
 אך י~~ש מו~עיןשהקדושין

 ~ נג~
 ראינו ל~ד בם~

שחזר
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~ ~

 ~ינז זכו~ אל~ל בחודש ז~ל שנ~ז בשנת ותקנושחז~ז
 בעיר דינא עקדמת ג~ך ~יתה והיא קדושיןבענין
 ל~דש שירצה מי שכל מ~דש אותה לחדש וראוהלזו
 חכס בפני זולת ~ותה יקדש לא והלאה מכאןאשה
 וכל מישראל ועשרה ישיבה ראש אז המעמדמחכמי
 שיתן עד האסורין בבית ישאר וכו~ ~יקדשמי

 ג~
 וכו~

 זה בדבר מחלוקת כאן דאין מחזיוא~ך
 אל~

 דלתקנה
 בתראי רבנן אתו ואח~ך הקדושין הפקיעוהר~~ונה
 והגריעו והזסיפו התקנהוחד~ז

 ובעני~
 העמידו ~קדזשין

 תירה דין עלהדבר
 ג~ ל~צריכ~

 דלפי נראה וא~ך
 הדר וא~ך הראשזנה לתקנה עקרו האחרונהתקנה
 וא~ך דליתא כמאן וראשונה בתרא בתר ליזלדינא
 במחלוקת זה הכניס נר~ו ה~~מ~ן ~פוסק הרבהיאך
 שס שס נר~ז אש~ל הרב גס ס~ס מזהלעשזת
 כתוב שנמצא מה זלפי ~ליהס ומסכיס דבריוהביא
 זה דבר הכניסו הנז~ הרבניס היאך ~דענו לאבידינו

 לענין עכ~פבמחלזקת
 הדי~

 דרבנן א~מנזתייהו זדאי

סמכינ~
 נגלז לפניהס בודאי

 כ~
 בספר של~ו הפתזחזת ועיניהס הראשיניס כתב~בידיהס י~ ואפשר תעלזמות

 במחלוקת הוא זה שדבר זהבי~ז ראז והמההתקנות
 אס האחרו~ה התקגה לפי גס~נוי

 הקדושי~
 מזפקעין

 ואהמנזתייהו לאואו
 סמכינ~

 ספיקות לשלש די~א והדר
 מהר~ס דילמאהנז~ל

 ל~
 משוס באומר אלא ~סק

 בשתיקה א~ילו דבר דמהר~ס ואת~ל וחיבהאהבה
 זשאר כהרי~ב~א הלכה דילמא רמ~א כ~שלגמרי
 כ~סובריס ~לכה דילמא כמהר~ס הל~ה ואת~לפזסק~ס
 דאיכא ובמקוס מזפקעין הקדושין עשרה דליכאדבמקוס
 בתרייהו אזלינן מתהפכיס יהיז לא א~ילו ספיקיתלתא
 אזת הגה~ט ס~ח ס~ אהע~ז דהכנה~ג שמצינווכמז
 ז~ל שכתבנ~א

 אשכח~
 לחומראי ס~ס במ~וס דאפילז

מרדכי
 החול~ דפר~

 כתבתי זכבר ברז~ךי רבינו ב~ס

למעל~
 בס~ס ז~ל ברזך דרבינו להא מפרש שמהריב~ל

 וכתב ~זד הזסיף נ~ב ובאות עכ~ל מתה~ךשאינ~
 ספיקות שלשה דאיכא היכא המרדכי לדברי אפילוז~ל

 מדבריו נק~ינן עכ~ל סכ~ח ברו~ך מ~~ר לקו~אאזלינן

אל~
 אס מתהפך הס~ס שאין במקוס אפילו

 י~
 ~ד

 ספיק~ת שלשה שנמצאז בכאן זא~ך מקלינן שלשיספק
 ~ קדזשין ~אןאין

~~~~~
 ספיקות דבשלש

 דנדז~
 ל~זת יכוליס

 די~מא ד~יינז מהי~יס להיזתאזתס
 במקדש ~זסקיס שאר עס מהר~ס נחלק לאמעולס

בשתיק~
 באזמר אלא כן ~סק לא מהר~ס גס אלא

 רמ~א ש~ירשז כמז מהר~ס דפירזש ואת~ל אהבהלשס
 פוסקיס כשאר הלכה דילמא פו~קיס ~אר עס הזאוחלזק

ואת~~
 דהל~

 דכל דסברי כ~ן דילמא כמהר~ס
 הכי ליה מפכינן זהדר קדושין היז לא עשרהשאין

 מו~קעין הקדושין דסבר כמאן הלכה דילמאומתחילין
 מו~עין שאינסואת~ל

 דילמ~
 נ~ק לא בשתיקה המקדש

 פוסק שוםבו
 לומ~

 ס מהר דגס קדז~ין חשש דיש
 דלא הזאפי~שז

 כמזר~~
 היא האמת דמר~ס זאת~ל

 כהרי~ב~א ~לכתא דילמא חזששין בשתיקה דהמקדשדס~ל
 פו~יסזשאר

~ 

~~~
 לומר כאן יזצדק היאך דמעק~א לומרתשיבני
 עס חולק אינו ~הר~ס דשמא זה באופןס~ס
 ~ל~ה דילמא דחולק זא~ל ~סקיס ו~ארהרי~ב~א

 ל~~ך מצינ~ ~רי זה ס~ס לומר יוצדק היאךכהריטב~א
 הספי~זת שני ~ס כתב סי~א ק~י בס~ הס~סבכללי
 ק~נה הנושא כגון ס~ס אינו אחד משסהס

 ספק באונס ספק ס~ס כאן שיש אפע~פתחתיז ונבעל~
 ק~נה ופתוי ק~נה כשהיא נבעלה שמא ברצוןואת~ל ברצ~

 אתה אי מקוס דמכל אסזרה הכי אפילו הואאונס
 הזא אחד אונס שס הכל והרי אונס מ~עס אלאמתירה
 כיוצא כלוכן

 בז~
 התוספ~ מדברי הוא זה וכלל עכ~ל

 כשאנז הרי כאן גס וא~ך מחלוקת בלי ומוסכסבכתזבות
 הרי~ב~א עס נחלק לא מהר~ס דילמא לומרבאיס
 להתיר בא את~ ~עס מאיזה א~ך פוסקיסושאר
 הואלבנדו~ד

 והקדושי~
 הוז לא בשתיקה

 מהר~ס הוא דחלוק ואת~ל לומר הס~ס לסייסבא וכשאת~ קדוש~
 ~עס מ~יזה כהרי~ב~א הלכה דילמא הרי~ב~אעס
 כהרי~ב~א הלכה דילמא משוס כאן להתיר באתג~ך
 הרי א~ך קדזשין הוז לא ~תיקה קדזשין דס~ל~זס
 ס~ס ז~ינז אחד משס להתיר ס~ס עזשהאתה

 ~ הש~ךכדאמר

~~
 לעשזת אנז דיכזליס זלומר להשיב בידינו יש זה
 הזז בשתיקה קדזשין אס ספק זה באופןס~ס

קדושי~
 המקדש כל דילמא קדו~ין דהוז ואת~ל לא או

 הרי זה וס~ס קדושין הוז לא ע~רהבלי
 הו~

 מ~פך
 דכל אמורה מל~נז וכבר כללעין

 אסזר~
 ~בתורה

 דכ~ע אליבא ה~הפך בס~סמתירין
~ 

~~~~
 בגוף זלא הפזסקיס במחלזקת הזא זה דס~ס
 רבני משס לעיל בררנז הרי עכ~פהקדושין

 אזמר שגזרז ה~עי~ס משכנז~ת הרה~ג ומשסירושליס
 זב~ן מתירין דרבנן בפלזגתא ספיקזת שלש שיששכל
 דלגבי דהגס ספיקות שלשה כאן שיש כתבנו כברהרי
 בדעת מסזפקיס שאנז ממאי ס~ס עבדינן לאהס~ס
 מה עס או מזר~ס כדברי הזא פירזשז אסמהר~ס
 זהתירס הזאל כהריטב~א הלכה די~מא אזמריסשאנו
 שלש~ לענין ע~~ז אחד משסעזלה

 זליתדין לי~ בודאי ספיקזת
 דיי~

 זא~ך כדאמרן ~ן יש ס~יקות דשלשה
 ב~לזגתא ספיקזת שלשה שיש דבמקוס דאמרןלמאי הד~

 מהר~ס דברי ~פירזש ספק יש כאן זגס מתרינןדרבנן
 דדילמא פירזשומה

~ 
 כמזר~ס דלא פירזשז מהר~ס

 וגס כ~אן ~לכה ~ליגי שנאמר לצד ספק ישוגס
בה~עת ס~

 הקדזש~
 ספקזת שלש כאן זיש והזאל

 ~ ינתק במהרה ~א~משולש ~חז~

~~
 בס~ כנ~~ג להרב ראינז מצאנז מזה דעדי~א
ס~ד

 ~גה~~
 במקומזת אפילז ~~ל שכתב נ~ד אות

 לא החמזר לצד דא~ילז היכא ספיקא בספקדמחמירין
 הר~ן לכ~ע לקולא אזלינן מקזדשת ספק אלאהזי

 ~י~א קארו מהר~י ב~ובת דבריז הזבאז ז~לנחמייאש
מדיני

 קדזש~
 ל~ברת לחזש באנ~ שאנו ובנדו~ד עכ~ל

 הזז בשתיקה דבנתן מהר~ס לסברת ~פסקמזר~ס

קדושי~
 ספק אס כי כאן אין הרי זכו~

 קדז~~
 דהגס

 ה~ז~ז הרי זכז~ קדזשין הזי ז~ל ~כתב ל~ור~סדמצי~ו
 בדבריז יש דחסרזןכתב

 זהגי~
 ~~ק ד~זי לומר דצריך

 זאין הזאל זא~ך יעז~שדזשין
 כ~

 כי
 ~זה לא אלזפילז קדזש~ ספ~ ~

 ק~
 אס כי

 ס~~
 בפלו~א

 דר~~
הז~

 מתרינן
 מכ~

 על ולסמוך לחוד ~~ס
כדאמרן ז~ ס~

 שכ~ הש~ מכ~
 כמש~ל ~זת שלשה נמצאו

 ס~~~זשיןב~זס
 ~ז~

 ~ דמ~רין

מצזר~
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 פת~ש להרב שראינו מה לזה
 סז~~

 םקי~ד
 ועיין ז~ל אלשק~ר מהר~~ם משםשכתב

 במילתא מיהו וז~ל שכתב אלשק~ר מהר~םבתשזבת
 עגון במקים דשלא ודאי לי אמרדלא

 הייתי למעש~
 חושש הייתי לא עגון במ~ם אבל הרשב~א לדבריחושש
 ממנו וא~ך עכ~ל והאחרונים הראשונים רוב ~לוםומך
 אפילו כן כתב אלשק~ר מהר~ם דהא לנדו~ד קו~חנקח
 במקום גמורים קדושין דהזי דפםק הרשב~א סברתנגד
 דגס אלא אמרה לחוד ~רשב~א ולאו לי אמרדלא

 אלשק~ר מהר~ם פסק עכ~ז ס~ל ~י והרא~שהרמב~ן
 מכ~ש הפיסקים רוב על לסמוך יש עגיןדבמקום
 נמצא לא וכו~ דבר ולא קדושין דנתן זו דסבראבנדו~ד
 מהר~ם ובדברי דוקא מהר~ם מדברי אם כימקורה
 פירשוהו האחרונים כלטצמו

 ~~ דדוק~
 מ~ר~ם דבר

 לשם באומר אםכי
 אהב~

 הוא מור~ם זולת וחיבה
 מ~ר~ם דבר ל~מרי בשתיקה ד~נחן ביהדמפרש

על נוס~
 ז~

 שאר כדברי מהר~ם דדעת נפרש אפילו
 אהבה משום באומר אלא מהר~ם דבר דלאמ~רשים
 מ~ר~ם לד~ת ואפילו עליו החולקים רבו כמו רבועכ~ז
 אלא גמורים קדושים הוו בשתיקה דבנתן אמר לאעצמו
 אזלינן עגון דבמקום פשוט ~ודאי קדושיןם~ק

 חולק ואין ז~ל אלשק~ר מהר~ם שפסק כמו דעותרוב כד~
 להרב ועיין~ליו

 ~ר~~
 דכלל שכתב סמ~ב נמי השולח~~ן

 יש ערוה דלענין וס~רים סופרים מפי בידינימסזר
 הב~י מר~ן הוראת שקבלנו אנו וגם ~סברות לכללתוש
 הםברות בכל מתמירין ערוהבאסור

 כשאין לכתחיל~
 החמירו לא עגון דבמקום לך הר~ עכ~~ל בדברעגון
 מכ~ש הדיעות רוב בתר אזלינן ~א הדיעות כללצאת
 שני ובה יחידאה סברא אם כי כאן שאין~דו~ד
 פשוט דא~ור ~א יחידאי פירושה ולחדפרושים

 צד כאן שיש הדבר שמבירר בנדו~ד לחושלנו דא~
 ~מש~לע~ון

 םמ~ד זלה~~ה איר~א~ס מהר~י בדברי מזהעיין ~
 מוכח דמדבריי ס~ב אש~ל בס~ דבריווהובאו

 ~ ופשוט בפשיטות~ך

~~~~
 לנגדינו שעומד מה עוד לנו

 והו~
 שפםק מה

 קול עליה שיצא בפנויה ם~~ו~ש~ע

שנתקדש~
 היא והרי שחיששין

~  
 כאן וגם מקודשת

 אם ידעני שלאהגם
 יצ~

 הואל כ~ירושו םתמו לא או הקול
 רב זמן עליהם עבר אלווקדושין

 ז~
 לשמונה קרוב

חדשים
 מ~ת~

 מן וא~ך ה~ול נתחזק הימים ברבות
 אלו לקדושין לחזש לנו ישהראוי

~ 
~~

 ד~א חדא לחוש אין בנדו~ד דייקינן כד
 שלא קול דכל כתב ס~אשם מר~

 הוח~
 בב~ד

דהיינו
 שב~

 וגם קול הוי לא בב~ד והעידו עדים שני
מור~ם

 הוםי~
 חוששין ואין וז~ל וכתב בס~ב הוא גם

 ושמעו בדבר ~רו שב~ד בב~ד כשהוחזק אלאלקול

ש~
 לא ב~~ד הוחזק שלא זמן כל אבל בקול ממשזת

 באותו אשר לבידא דאר בעיר ואךוכו~
 ז~

 הקדושין ~ל
 אפילו קבוע ב~ד שזם להם היהלא

 די~
 שמזה יחידי

ז~
 אשר כצאן ~עיר והניחז ה~ים אל הזחבאו ה~יר ר~ני

א~
 ואין הקול שיחזיקו ב~ד כאן אין הרי א~ך רועה ל~ם
 תל~א במותב העדות ו~ק~לה ד~ואללומר

 ה~
 והוי ב~ד ~ן

כאלו
 נתח~

 לומר דאין ודאי ב~ד ~זל
~ 

 ד~א
 בד~ר שי~רו דקדושין דינא לד~ת וסברי דגמרי~ד צריכי~

 ה~ול ~מתחזק הוא ידיהן ועל בקדושין חשש ישאם
 אפילו הרי לן אהני מאי סברי ולא גמרי דלא שלשהאבל

 ששמעו העיר בני כלשמיעת
 ל~

 באו לא אם ~ול הוי
 הוא זה דין הרי גם ומה הקול שיחזיקו לב~דה~דים
 ב~טין ערוכהגמרא

 דפ~~
 רב אמר אתמד שם ע~ב

 ופירש~י ליה חיישינן לא בב~ד אתחזק דלא קלא כלאשי
 שלא ~חריו ב~ד חקרו שלא בב~ד אתחזק דלאז~ל
 ידע א~ך אלא ~יישינן לא הברה קול שמיעתתהיה
 וגזרו שמע מהיכן פלוני הקול יצא שכך העיר שלב~ד

 הממונים ב~ד דבעינן לך הרי עכ~~ל זה לקולשיחושו
 להכנה~ג וע~ין ופשוט לדין דין בין להבחין צדקל~~פט
 ובפני הדין ובמושב נ~ב ז~ל סק~ג בהגה~טסמ~ו
 משא~ת עדות וגמר בע~ד ובפני וביוםשלשה

 דבר שום נמצא שלא בנדו~ד וא~ךע~ך בנימ~~
 מז~

 דמאותו
 מכ~ש ל~ם נמצא לא יחידי דיין א~ילו היום עדזמן
 פ~וט זו עדות על חקרו לא ומעולסשלשה

 דא~
 לחוש

 דליתיה כמאן הקול ב~ד וליכא דהואללקול
~ 

~~~~~
 עיין ז~ל שכתב סי~א לב ישמח להרב

 ידעי דכ~ע היכא קול חשיב דלא ש~בהחק~ל להגא~
 עניין לברר הדיןשהחמ~ו

 הקדושי~
 ממש בהם יש אם

 ס~א באהע~ז מש~ה מש~~ת להרב חזינא והכיעש~ב
 בדינא נעיין אמרו דב~דדכיון

 ימי~
 מ~פר

 ל~
 את~ק

 לך ~רי עכ~ל ואשכחו עיינו אמרו לה שרינן וכיקלא
דאפילו

 ~גי~
 ~לא הוי לא בו לעיין וחשו לב~ד הדבר

 לא ואדרבא לב~ד הדבר הגיע לא שמעולם בנדו~דכ~ש
 לשלחו בספר דבריהם לערוך העדות ~סדר אלאב~ו

 הוו אי המורי~ם יאמרו מה לדעת ישראלל~~מי
 דאין פשוט לאואו קדוש~

 כא~
 ~ קלא

~~~
 דרא~

 שכתב סק~ך הגב~י להכנה~ג ראינו
 מהם והאחד עדים שני ב~ני דהמקדשז~ל

קרוב
 מתיר~

 חיישינן ולא גט בלא לכתחילה לינשא אות~
 באיסורי כרב דקי~ל לקלא דמבטלינן דמקודשתלקלא
רבינו

 ירו~
 הדין ד~וא יברור

~ 
 מהם אחד נמצא

 דלא דלמ~ד ברור ועוד מהרשד~ם כתב וכןפסול
 מהריב~ל וכ~ך זה לקול דחוששיןמבטלינן

 ו~~~
 עוד

 קלא מבטלינן דלאדלמ~ד
 חושש~

 לא זה לקול

~~~~ ~  

~~~~~~ ~~ 

~~ ~  
 גמור קולהוי

 עכ~
 ס~ל הרי מהריב~ל סברת לפי וא~ך

 אחד נמצא אפילו שהעידו בעיר עדים שני שישדכל
 על הקול נתחזק אפילו לקלא חיישינן עכ~ז קרובמהם
 ב~דידי

 וא~
 מהריב~ל לסברת לחוש לנו יש בנדו~ד גם

 על שהעידו עדים שני נמ~ו כאן וגםהואל
 הקילויצא הקדוש~

 ע~~
 ~רב לסברת לחיש דינא הדר עדותה

מהריב~ל
~ 

~~~
 מצאתי לזה דגם

 ~וכ~
 ישמ~ת בס~ ומרפא

 חשש ששםל~ב
~~ 

 לס~רת בנדו~ד הוא גם
 לסברת נ~ש אי אפילו וז~ל זה על וכתבמהריב~ל
 עדים שיש דכלמהריב~ל

 ו~ שקד~~
 בעיר

 שאחד נודע ולא זה ידי על~ול ויצ~
 מ~

 פ~ול או קרוב
 כ~ה גדול קול ב~ד העדזת נתקבלו שלאאפע~ג
 דלא ולמ~ד ב~ד בלא גם ליהמחזקי~ן

 מ~לינ~
 ל~לא

 קול לאותוח~שין
 ע~

 י~ הרי מ~מ~
 ל~קל ס~ס אתנו

 כמוהריב~ל ואת~ל כ~ריב~ש או כמוהריב~ל קי~ל איס~ק
 דילמא ב~ד א~ק דלא ~גם קלאדחשיבא

~~י קי~~



~ ~

~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~

~~ני
 רבוו~

 ם~ם ~הרב חזינן ו~כ~ לק~א ~מב~~ין
 לה~י ע~יד ם~ת ז~לתי~י

 ם~~
 הוא וכ~ש ל~תיר

 דבפםקא חק~ל ל~גאין ו~~ן דרבנן דהוו ~ולבתשש
 ע~ש בםופו בנדו~ד ו~~יר ם~ס ~~י ~ייתיד~נא

עכ~~
 ם~ם מ~ת ל~תיר נ~י לנדו~ד נבוא ו~~ך

 ~כאמו~

~~~~~~
 ם~ם בל~ אפילו דבנדו~ד למימר אי~א

י~
 מהריב~ל מנדון נדו~ד דשאני להתיר

 שהעידו בעדים היה ~~ו מהריב~לדהא
 והי~

 אחד
מהם

 ~רו~
 והעם

 ל~
 אם ידעו

 הי~
 או קרוב

 ל~
 וא~ך

 על כ~רים עדים שיש נכר היה הרי שהעידוב~עה
 על קרוב ש~וא נודע שאח~ך אלאה~דו~ין

 ז~
 הו~ל

 קדושין והקדושין כ~רים שהם חשבו הראשוןוביום
 שחשש הוא בזה ה~ול יצא וע~פ~מורים

 מ~~יב~~
 אבל

 א~ר אחד להעיד העדים לפני כשבאו שמעקראבנדו~ד
 מאותה לי מלת ~מע שלא ~מר ואחד ~לל סמעשלא
 עמו ששוב~ו קול והוי הםפק נפלשעה

 דמאות~
 שעה

 ב~אלה ל~וא והוצרכו לא או קדושין הוו אי הםפקנפל

בז~
 אפילו דהא ~לא הוי דלא יודה מהריב~ל אפילו

 של קול תשבינןאי
 העדי~

 כמו בב~ד שלא דאפילו
 ~קול אפילו הרי דמי~ב~ד

 ש~
 דחקרן דוקא ב~ד

 נעייד אמ~ו אם ~בל קיל ו~וי הוא הקול עלוגזרו
 ו~רב חק~ל הגאין מ~ם ו~~~ייל קיל הוי לאבדינא

משא~
 דאם ם~ג ם~~ו ~צמו ~~~ע פסק הוא וכן משה

 הקדושיןהיו
 םפ~

 ם~ק קדושין לה זרק א~~~ים כגון
 ו~ו~ לה קרוב םפק לו~רוב

 ל~
 וא~~ך קלא ~תחזק

 לםברת נקחממנו
 מהריב~~~

 אפילו דו~אי
 יצ~

 של קול

עדי~
 חיישינן בב~ד שלא

 דו~~
 קיל ~~ק~ו שהיה ~קיל

 כגון ם~ק ובלי ~~פוקבלי
 ה~~

 היו ולא עדים ד~או
 ~~ה שמאו~ה ~~דו~ד ~בל ~וב ב~ם שישיזדעים

 ~ול הוי לא ר~י~ קיל היה העדיםשבאו
~ 

~~~~~
 בם~ אלי מדינים

 חו~~
 למה~~ש המשול~ש

 ם~ט ז~לדורא~ן
 ובחו~~

 המ~ול~ש
םי~~ למוהרש~~~

 באיר~ה ומשם ו~~ו
 דאי~

 ל~ול לחוש
 ז~

 עיין גם
 הרשב~א משם שכתב ם~ח ק~ אות קדושי~ם ד~~תלהרב
 נודע ואת~ך שנתקדשה הקול יצאדאם

 שנתקדש~
 בע~~א

 הוא הכי כאן וגם לקלאמב~לינן
 שכב~

 כתבנו
 שיש והגם ע~א עדות אם כי כאןדאין לעי~

 לח~ק דאין דרכו יורהו~אמת הדב~ לחל~
 ו~י~

 להאריך מ~ום כאן
 ופשוטיותר

~ 

~ ~ ~ ~

 לקיצ~ד דמילתא
 דהבתול~

 מות~ת ~נז~
 אבו~ יצבי די אדם לכלהיא

 ולית יתננה
עלה

 זי~
 ידע אלהים ואל הואל אך כלל קדושין ח~ש

 הוראה מיראי כי לבביםתרי
 א~

 דכל אמרת~ כן על
 ולא ל~כה הוא ש~תבתימה

 למע~~
 עמי ועלו אשר ~ד

ב~םכמה
 רב~

 אעבורה בר~לם ואזי מדין על יתבי
ל~צ~רף

 להתיר~ עמ~
 בםדר

 ושב~~
 אבי~~ בית ~~ל

~נ~זרי~~
 כאן

 שנ~
 וימ~ן וצוי~ם יע~א םאלי פה תרם~ד

~צ~יר
~~~ ~~~~~~ 

 םי~ט

~ ~
 בהם~מ~עמי

 הרא~ון ~נז~ הבתולה ב~תר

לב~
 ~טרו~ת סב~ושה

 ~רה~~
 דלע~~ד דיינה

 לו יאמר~וש
 צר~

 מםעוד כמוהר~ר לי דודי המור

~~וו~
 בתוםפת מדיליה שפיר נוםף הוםיף ו~ם נר~ו

מרוב~
 ~ום הוא ~לא שכ~ב מה ~ל כי וביען

 על היקרים ~תביו ~אר עםבאיצרותיו
~ 

 ו~א עלו לא
באו

 כ~
 משב~ח על

 הדפו~
 יעזרו אלהים אל עד

 היקרים פםקיו ש~ר עם הדפום משבת עללהעלותם
~ 

~~~~
 בכי הוא הרי בהםכמה שנינו מיד שעלה
 אבי הגביר בידיו~ן

 הבתול~
 ולדרוש לילך

 עמנו ~יעלומב~ד
 ב~םכמ~

 בו שקיים שמענו ובאזנינו
 הרב מערבא לבני נר טל~ה לידה~ק שלוחמצות
 נר~ו ג~ו ןי מרדכי כמוהר~ר מכובד ה~ קדושהגדול

~ל רא~
 ~ר~

 מתא רבה
 ~אנז~

 שגם ושמחתי ושמעתי יע~ה
 לבוא הדבר ~םפיק לא עד אך להתירה הםכיםמנ~ר
 הבתולה עוד ונתרצו לנו זכו השמים מן טוב גמרלידי

 אמרתי ואזי וישראל משה כד~ת ונשאו והלכווהמקדש
 ששו ב~מ~שו

~צעיר

 םי~~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~
~~~~~~ 

~~~~ 

~~~
 ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י

~~~~~~
 שפםקו מה ~לל~ובה

 מקנ~~ם תו~~
 ה~תובה עקר אם כי זו לאש~ דאיןיע~ה

~נ~
 ם~ו בם~ ~רב~י דלדעת דהגם הדבר נכון אמת

 שנוי ~מת~וקית הוא ~הדברכתב
 ב~

 ד~ת
 בע~~

 ורב
 ם~ו בם~ ה~ור ~בינו שכתב מתיבתא ובני שלום~~
 נ~ה בם~ ה~ו~ר שהביא ו~רא~ש הרמב~ם םברתעם
 לא בש~ע מר~ןעכ~פ

 העל~
 ~לא ~ט~ור ~ולתנו על

 ~~ו נ~ה ~ם~ בפשי~ות יעו~ש והרא~ש הרמב~םםברת
 דאפילו ט~י עדיף ונדו~ד יעו~ש כלל תום~~ גבייאדלא
 ם~ו בם~ לו דמצינו פ~ד הרב~דעת

 ש~ל~
 דברי על

 שנוי במח~~ת הוא התיםפ~ דדין דכ~בהרב~י
 ~לום שר ורב דב~~ה אלא בהדייהו פלגן דלאאיהו וכ~

 הבעל במת איירי והרא~ש זהרמ~ה בגר~האיירי
וי~יב

 טעמ~
 לגרושין מיתה בין ו~לין

 והרא~ש להרמב~ם מודו שלום שר ורב בע~ה ~םבמיתה ולדעתי~ ע~~
 הבעל שמת נדו~ד לדעתם א~ך כלל תוםפ~ להדאין
 ואין דפליג מאןלי~א

~ 
 מ~ום כאן ואין תוםפת

 ~להאריך
~~~

 עצמהה~תובה דבעקר אמת
 ~י~

 מקום ~אן
 נו~גים ~יצדל~ור

 המקד~ בעי~
 יש אם הזה

להם
 קבו~ מנה~

 יש דהא לא או ה~ובה לתום~~
 ל~ם יש אם ביןחלוק

 מנה~
 ~ר בתום~~ קבוע

 ה~דולים ~ר~נים ~םק ע~פ והוא לא אוהכתיבה
מוהר~ר

 יעב~~
 הרב דבריהם הביא ז~~ה ו~משביר

 הנז~ ~רבנים מ~ש ~איתי וז~ל ם~י~א בת~ב ז~ליוא~ל
 ~ום~~ לממאנת להדאין

 משו~ הז~
 דברו דלא

 ומנדבת מר~ונו לה ~מוםיף ~ום~~ אלאוה~םקים הש~~
 המנ~ג מ~ני בע~ך לה שמיםיף בתוםפ~ אבלל~ו
 דינו נפש ל~ל ה~זה דבר ו~וא להוםיפוצריך

 ~~ו~הכע~ר בממא~
 שהו~

 דבר
 קצו~

 עליו ו~ז~ל

 ו~
 תיבת דמשוםאמרינן

 פי ועל וכו~ ~םיף ביא~
 ~ם~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

ז~
 הרב פםקו םמך

 יוא~~
 ג~ך הדברים הם ו~ן ז~ל

 דמשם םר~ס ב~~א ז~ל ר~ב מוה~~ר ~רב~רמז
 הוי להוםפה קצבה שיש דבמקיםב~יר~ה

 כ~יק~
~כתו~~

 מנ~~ם כיצד ל~קור לן היה ~~אוי ומן
 דאין העידו דבריהם בתוך מקנאם ל~ו~ר וראינודהואל אל~

להם
 מנ~~

 דאין ~מרה דהד~א לדינא הדרן קבוט

לאש~
 ~קר ~ם כי ~את

 הכ~וב~
 ו~אתים מנה

 וימ~ן וציי~ם להאריך מקום כ~ן אין כי מידי לאותו דוק~

~~~~~~~~~~~ 
 סי~~

~~~~~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~
 אשה שם ונשא לבידא לדאר~לך יע~~ זטאט מתושבי הזא קרקום ~ברהם

 ונכת~
בכ~וב~

 ו~ן ה~תן של ורצונו פיו על והדירה ~ה~ל
 א~רהיה

 הנשואי~
 הזליכה

 לאר~
 א~רי זטאט מולדתו

כ~
 לבידא דאר בעי~ת לדור שניהם באו

 היים וי~י יע~~
 עיד לשוב ~~תןרצ~

 לא~~
 זטאט מולדתו

 יע~ה לבידא מדאר עוד לצאת ש~א ידו על עכבההנז~ וה~~~
 ~ ושכמ~~ הדיןמהו

~~~~~
 הוא שנלע~ד מה

 ש~די~
 הואל הבעל עם

 ש~דיר~ ~קדישין בש~ת התנווכך
 תהא

 םנ~א בא~~ע למיהר~ם דמצינו וה~ם הב~ל ~ללרצונו
 משם פםק שם באמיר~ הנקנים דברים בדינים~א

 אבל לקיים האב שביד ~~ים ודזקא וז~להמר~~י
 ~נו על ~ז~קאם

 איז~ שי~ש~
 אחריה לילך כ~ון דבר

ל~~
 באב תלוי ז~ דאין ~מי~ה נקנה אינו א~ר

~ק
 בב~

 אינו הדירה של זה ודבר הואל זא~ך עכ~ל
 ז~ דתנאי נימא האב בידתלזי

 ולא ד~י דליתיה כמאן

 האש~נשתעבד~
 בעל שפםק במה בזה

 ז~
 אביה עם

 שם פ~~ש ל~רב ~צינו ד~א אינוזה
 סק~~

 שכתב
 כן אמרינן בבנו דוקא אם ~םתפק ~מל~ך ~דד~ר

 ~ם~~ ~~ד~
 ~תלוי בדבר האב

 בב~
 בבת אבל

~~
 ד~יא

 ~שו~
 ידו א~שר נ~רה כש~יא ~ב

 דילמא או ~נשואין שא~ר בדבר א~ילז ל~יבהוי~ל ~ד~
ד~ם

 בב~
 אינו מרשו~ו יוצאה הנ~ואין י~~ר הואל

 ל~ייב~~~
 זה ספק ועל א~~ך תרצה שלא דבר

~~
 ני~א דהו ב~ל דא~~א כיון ~~ר וז~ל דבריו

 ~כ~ל בדבר לה~יישב ויש נ~רצו ~ם~~א א~רי~ן~~

~~~~ 
 ~לוק לפ~ וא~ך ~מל~ך י~ד

 ~ג~ ז~
 פםק דבבן

 ~א~ דאי~~ור~~
 יכול הבת ל~בי עכ~ז בנו ~ש~~ד

זה
~~~ 

 ל~ר
 בכל לה ני~א דודאי שא~ דה~~

 ז~ם~~~~ה~
 נ~צית

 למעש~
 ~ ~ביה

 דאי~~~
 לכל צריכים ~~ו

 ז~
 ד~א

 יכיל~אב דא~ ז~ ד~
 ~~ב~

 ד~םק בנו את
 מור~~

 ~וא
 ~נ~שא ד~רק ~~ד~~י~דברי

 א~
 ז~~תי האשה

 הז~ דמקו~ו~צא~
 ברוך בר ~הר~ם מדברי נזביע

 ודבריז~ל
 מ~ר~

 ברו~ב באו
 ב~~הו~~

 מימוניו~ת
 ~שים~~דר

 המעש~ הי~ ~~ ~~~
 ~לא ה~נה שהאב

 שהוא דכל ונשמע נלמד וממנו באזרך יעו~ש הבןבמעמד
 שכתב הדברים הם והן י~~ש ~ייב הוא ה~ןבמ~מד

~ב~ה~~
 ם~~א

 םק~~
 אם ~בל ז~ל

 ידטי~
 לא האב ~פילוה~ן דנתרצ~

 קנ~
 עכ~ל באמירה מ~ני בקנין

 מה שכל לנדו~ד יוצא ממנווא~ך
 שעש~

 ~אב
 הש~וכין בשעת אותו מתנים זה תנאי דהא הבתב~עמד הו~

 ה~תיבה של הקנין בטת ~ותווכופל~ן
 וא~~

 נכתב

 ונשנ~בכתוב~
 באו הדברים ~לה י~ל הקדושין בש~ת

 הכלה אבי בבית המשולשב~יט
 והכל~

 בבית
 ~ין אבי~

רוא~
 ולב שומעת ו~וזן

 שמ~
 נ~תעבדה ודאי

 עצמו ~~ן האלה הדברים היו ד~לו~ביה למעש~
 הי~

 משתעביד
 יפה כתבנו דכ~ר בבת מכ~שכ~אמרן

 מכח הבן כ~
הבת

 טל~
 ורצינו ע~פ לדיר הבת דנשתעבדה בידינו

 ~ הבעלשל

~~
 זה דתנאי לימר ~ע~י על דעלה אמת

 נגד ~לא בא לא לרציני תהיה~ ש~דיר~
 מ~

 בכתיבות שכזתבין
 בהם שמתנים המ~רבשל

 של~
 זו ממדינה ייציאנה

למדינ~
 והט~ם א~רת

 למ~
 תנאי טושים

 ז~
 ליפוי הוא

 הא~~כ~
 ~וצה של ~ישוב דכל הדין ב~קר ידזט ד~נה

ל~ר~
 לכמה נ~לק הוא

 כ~ון ארצ~
 אר~

 מצרים
 שיכיל ~וא הדין םתם נשא ד~ם וקי~ל ו~ו~תי~ן זאר~

 ממדינהלהיציא~
 למדינ~

 באותו
 אר~

 אבל בו שנשא
 מכפר ואפילז לכפר ממדינה יוציאנהלא

 למדינ~
 משום

 להזציאה יכול ~ינו לכך בודק היפה~נוה
 כל הנשואיןלמקום כדומ~ א~

 ז~
 שבאזתז למקים ממקים במוציא

אר~
 בא אם אבל

 לאר~ מאר~ ל~וציא~
 אפילו א~ר במתזז

ממדינה
 למדינ~

 יכול אינו
 להוצי~~

 אם דזקא זולת
 ה~תןיהיה

 מאר~
 להוציאה ויכול הדין נשתנה אזי ~~רת

 לכפר בה שנשא ממדינהאפילו
 שבאר~

 ~~וא א~רת
 וכ~שמקימו

 להוציא~ שיכו~
 שבאותו לכפר

 א~~
 שנשא

בה
 האש~

 ~שייך העקרי כלל זה מקומו זהוא ~ואל
 ~א~ע~ז זה כל יעזייןלדין

 סנ~~
 ~ערי נ~~ו ולה~י יע~ש

~מערב
 להתנז~

 שלא הבעל על
 ממדינ~ יוציא~

 שנשא
 לו אין דאזי ורצינ~ פיה על אלאבה

 ממדינהלהיציאה אפילי כ~
 למדינ~

 שבאותז א~רת
 אר~

 וא~ך
 דיןועל

 ז~
 המטרב בערי כך לכתיב נהגו

 כ~
 יצא א~ך

 זו בכתובה שנכתב דמה לימרלני
 פיו על תהיה יהדיר~

 זו כתובה דאין לומר אלא זה תנאי בא לאורצונו

כד~
 לרצינה ת~יה ש~דירה המערב כתובות

 אל~
 ע~פ

הדין
 ומ~

 דאם כד~ת נדונית ת~יה היינו ע~ו~ר שנכתב

 להזליכ~ירצ~
 ו~ל בידו הר~ות לעירו

 תנאי נכ~~ ז~
 פיו על ל~רש באנו אם כן ועל כד~ת נדין ל~יותזה

ור~~
 הכ~ב

 כא~
 א~ך ~דין ע~פ נדין ~~יות ~יינו

 ~עירו עמו ש~~ה א~ר הפעם עתה לאשה ~ותמ~נו
ו~זר

 והביא~
 לה יש דירתם שם וקבעו לבידא לדאר

זכו~
 לעולמים יהיז ושמה באו לבידא לדאר לומר

 הריב~ש משם ם~א ם~~ה באהע~ז מור~ם ממ~ש הזאז~ילי
 ונםע ליה ~תדר ולא בעירז עמה דר היה וז~לז~ל

 לעיר~טמ~
 איתדר ולא מקרה דרך

 לי~
 ל~זור יכול

 פירושו מקרה ודרך ~כ~לולהוציאה
 הו~

 בדברי מבואר
 ב~ש הרב לשונו שהביאהריב~ש

 םק~~
 מבואר וז~ל

 דיכולב~ריב~ש
 מקום לאיז~ להוציא~

 שירצ~
 דהא

בעת
 שנ~~

 מ~מת מ~ומו
 הי~ ~זיר~

 ~בזע בידו
דיר~ו

 באיז~
 דר שהיה אף לכן שהוא מקום

 ע~~
 ~~ך

ב~~ום
 מזלד~~

 יכיל
 ~~~ ל~ו~יא~

 דיר~ו זל~בוע

~איז~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 במקוס דדוקא נלמד מזה ~כ~ל שירצ~ מקוסב~זה
 גמורה רשות ~ידו ~יש הוח ~זירה משוס מ~סשיצא

 ~דר מ~ירה עודלהוציאה
~~ 

 יצא לא אס הא ~תה
 ~ס ודר ל~ירה הוליכה ה~וב מרצו~ו אלא גזירהמשוס
 אינה אס לעירו ולהחזירה להוציאה יכול איגושוב
 ומרצונו הואל לה~ך ~ו לכ~ר ממדי~ה כגון לעיר~שוה
 מעיר שניהס ש~יו כמו די~א הדר ~ס דירתו וקבעיצא
 םתס ונשאואחת

 דאי~
 ממדינה א~א להוציאה יכול

 ~באותולמדינה
 עי~~ וא~~ דוק~ אר~

 הואל זו הצעה
 ז~ת ~א~~ו נר~ו אברהסוהביאה

 וק~~
 ב~דינת דירתו

 לקצבא להולי~ה יכול לבידאשובאי~ודאר
 בם~ ראיתי דראהאמת ~ דז~א~

 התשב~~
 זלה~ה

 בארגיל שנשאת באשה נשאל םק~י בח~ג דשס~~זה ~פ~
ואח~ך

 הל~
 תונים מקוס אל ובניו אשתו עס הבעל

 מםפיק הריוח ש~ין ובראו~ו רביס ימים שם ודריע~ה
 אשתו אחר ושלח להסתחרר ארגיל לעיר באלו

 ~לאובניו
 רצת~

 והשיב ארגיל לעיר עוד עמו לבוא
 ז~להרב

 שור~
 לעיר לבוא ~ייבת ~~יא נותנת הדין

 הוה אי ~~~ילו שס ~נשאה מקום שהואארגיל
 עמו לבוא חייבת ארגיל מקומו היה והואבתונים נ~א~

אע~פ
 של~

 הדין ואס וכו~ הנשואין בשעת ~~ה התנה
 יכול אחר ממקום והוא אשה ~המאריםנותן

 אחריוללכת לכופ~
 כ~~

 מאו~ו והוא במקומו נשאה אם
 משם ויצאמקום

 אותה לכוף נותן ~הדין אח~ למקו~
 עכ~ל ומקומה מ~ומו ~הוא שנשאה למקום כמול~ור
 נראהמזה

 פשו~
 במקוס ודרו לרצונם יצ~ו ד~פילו

 הגס למקומו ולהיציאה לחזור יכולשאחר
 שאי~

 מקומו
 וארגיל תונים דהא ~ס שהוליכה מקוס ל~ותושוה
 יחשבו מתוזותלשני

 ~ידו~
 ובממשלתם בלשינם ~חלוקים

 דירתס שעקרו אחרעכ~ז
 לאר~ מאר~

 להחזירה יכול

וא~~
 םברת לפי בנדו~ד גס

 ה~שב~~
 ~ להחזירה יכול

~~~~
 מור~ס ד~ק ~ריב~ש דברי אלא ל~ו אין
 להחזירה דיכיל ~וא מקרה דרך יצאודדוקא

 להוציאה יכיל אין ~וב מרצ~נס יצ~ו ~סאבל

לאר~
 לאותה דומה ~אינה א~רת

 אר~
 אלה וכדברינו

 ל~רה~ג ביעק~ב וצדק~ה משפ~ט בםפר כתוב~צא
~ר~ר

 יעב~~
 ואשה באיש שנשאל קל~ה בם~ זלה~ה

 באו ואח~ך תאפילאל~ת די מהאלקםב~י ~אחתשנשאו
 לחזור הבעל ~צה ואח~ך י~~ה צפרו בעירלדור

 למחוז ~א שברצונו כיון וז~ל הרב ופםקאל~~ב~א

ז~
 ר~ם שאין כפריס לאותם להחזירה רשאי אינו שוב
 לה יקבע אלאישראל

 ~יר~
 ע~ל~ה האלה העריס באחת

 ~אינו ~גס המשובח למקוס והביאה דהואל לך~רי
 עכ~ז~ומו

 ~ו~
 ~ותת לעירו להחזירה יכול אינו

 לב~א דאר למדינת והביאה הואל כאן גס וא~ךה~רך
 יכול אין שוב ~וב מכל לההמלאה

 להחזיר~
 ~פר

 ~מר ~אן מקיס דהיה דאמרן למאי והדרן י~היז~א~
 בכתובה ~ה נכתבדלא

 אל~
 ~ותבין מה נגד להיות

 למדינה זו ממדינה יוציאנה שלא המ~בב~ובת

~ר~
 אלא הוא כך דלא ל~מר זה תנאי נכ~ב לזה

 הוא ופירושו ורצונו פיו על הדירהתהיה
 ע~~

 ~דין
 ל~~ציא~ שיכולד~יי~ו

 לעירו
 ו~~~

 זה פירוש ~י על

 נכ~דל~
 נדון הד~ר ~יהיה כדי אלא ה~נאי עקר

ע~~
 ~ורה דין

 א~~
 הואל

 והביא~
 שוב לבידא לדאר

א~
 ~ להוציאה יכול

~~~
 התנאי דכוונת ודאי דיי~ינן כד האמת דלפי

ל~
 ~י~ה

 ע~~
 ~יהיה לומר זו כוונה

כד~~ נידו~
 התנ~י נכתב זי כוונה על דאס דוקא

 א~~
 להקשות יש

 לשתוק הו~ל התנ~י זה עקר כל נכתבל~ה
 ול~

לכ~ו~
 לה דינין ואנן דבר ~ום

 כד~~
 הוצרכו ולמה

ל~תו~
 ~נ~י

 ז~
 ע~פ הדירה ~~היה ~~~ובה

לא וא~~ ורצינ~
 נ~ת~

 יותר ורצו~ו כח~צו הדירה שתהיה ל~פ~יי ~לא
 ~ נותן שהדיןממה

~~~

 ת~יבני
 דבאמ~ לו~

 נכתב לא
 אל~

 כדא~רן
 מ~וס לכותבו הוצרכו ולמה ~ת בד נדוןשיהיה

 שלא כדא~~ן לכתוב נהגו המ~רבדב~רי
 למד~א זוממדינה יוציאנ~

 וא~~
 הואל

 וכ~
 יש לכ~וב נהגו

 ליה דיינין דילמא דח~שו לומרלגו
 דג~

 נכתב שלא
 בחומ~ש ~~~ע כמ~ש נכתבכאלו

 ס~~~
 ו~ס~ ~ט~ז

 ובס~ ס~הס~~א
 ע~~~

 יעו~ש םי~~ד
 וא~~

 מחשש נימא
 והכוונה ורצינו פיו על תהיה ה~ירה ל~תוב הוצרכוזה

 כד~~תהיא
~ 

~~~
 אי דבנדו~ד חדא טעמי מכמה אינו דזה

 ~תב כאלו ליה דיינין לא ודאי כתובהוה ל~
 לכותבו דרגילין~הא

 ~ו~
 י~יו במציאות אם

 ~בל שס שנשאו ה~יר מאו~ו יחדשניהס וה~ל~ החת~
 בכגו~

 נדו~ד
 לומר נותנת הסברא ~דרבא אחרת מעירדהוא

 שיוכל כדי נכתב דלאבפשי~ות
 להוליכ~

 לעירו
 עפו~ר תהיה שהדירה לכתוב הוצר~ילמה וא~~

 אל~
 ודאי

 עמו להוליכה שיכול ל~פויי אלא נכתבלא
 בכ~

 עת

ור~~
 שירצה מקוס לכל

~ 
~~~

 לנו דיש ראיה להביא לני יש אחרת ועוד
 דפםק מהאכן לפר~

 ה~~~
 ז~ל ס~א םו~ס חומ~ש

מדקדקי~
 ולא דקדוק אותו ע~~פ ודנין ~ש~ר לשון

אמרינ~
 האי

 גבר~
 וכ~~ האי כולי גמיר לא

 וא~~
 גס

 ע~פ ~דירה שיהיה כאן הכ~וב עפו~ר כוונת אםכאן
 לשון לכ~וב הו~ל לא א~ך שכותבין כמנהג ולאד~ת
 והדירה או ד~ת ע~פ ו~דירה לכתוב הו~ל אלאזה

 מדכתב וד~י אלאבעירו
 לשו~

 ד~ש~נן עפו~ר שהדירה זה
 משוס בעל של ל~ובתו למדרש דמצינן מ~י כלבה

 ~ציני זה וכעין כדאמרן הלשוןדקדוק
 שע~פ~ם~ה זלה~ למהרי~~~

 דק~ו~
 בזה~ל ~תובה בש~ר כתוב שנ~א

 תהיהוהדירה
 בצפ~~

 למה הלשון יתור דקדק תוב~ב
 לכתוב הו~ל א~ך להוציאה שלא דאי לכותבו~וצרכו
 והדירהס~ס

 באר~
 ועוד ישראל

 אפי~
 הוה לא אי

 ד~א לחו~ל מא~י להוציאה שלא הדין הוא כך כללכתיב

אדרב~
 ה~ל ואין מעלין ה~ל

 מוציאי~
 דקדוקיס וע~פ

 ~~וציא דא~ילו ל~פויי אלא נכתב לא דודאי הןאלו
 לירושליס מא~י מעלין הכל דקי~ל תוב~ב לירושליסמצפ~ת
 ~ודאי ש~תבתי דקדוקיס כ~ין ממש והוא י~ו~שאתא
 חו~ר לעשות ל~פויי אלא כאן גס אתאדלא

 בדינ~~

~~~~~
 ~~ר בדבר להתעקש שירצה מי

 ~היות ~~ח לרצונו הדירה ~ת~יהנכתב דל~
 נגד ונכתב כד~ת~י~ושה

 מ~
 המערב בע~י שכותביס

 המ~עקש לם~רת ~פ~ה וכ~~ יוצי~נהשלא
 עכ~~

 הרי
 ~לא לכו~ו האשה ביד כח ואין בםפקהדבר

 כאם~ ~לא זו בכתובה כ~ב נמצא דכאן ובפרטחו~ר ל~ו~
 פ~ק וידוע ~~ו~רודלא

 ~ש~~
 ~מ~ב

 ם~
 דה~א

 כאם~ דלאד~תבין
 וכ~

 לשון כל
 ~מםופ~

 יד ליה דיינין
 על הש~רבעל

 יע~~ ה~לי~~
 ו~~

 זו כ~ובה גס

~~נאי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 מה ~ין האשה לזכות שכתוב מה ~ין ~כ~ביםהתנאים
שכ~ב

 לזכו~
 וד~שינן כאם~ דלא נדון יה~ה הכל ~ב~ל

 בעליו ל~יבת תנאיכל
 והד~

 נ~ייה הבעל דיד די~ה
 שלבו במקוםלדור

 ~פ~
 ~ וימ~ן וצוי~ם שנ~~~ד מה זהז

~ ~ ~~~~~~~~ 
 נר~ו

~~~~
 כתיבה וכ~ב אתת א~ה נשא שראובן
 זבםזף וע~ם מראש המגורשיםכמנהג

 כתבהכת~בה
 והכ~

 ש~תנו מה זולת ה~י~שים כמנ~ג
 ש~תנו התנאים הם אלו כתוב נמלא וש~ל וכו~ביניהם
 ~יהם וקבלום הנז~ לדיםייא ואשתו ~תןביניהם

 בכ~
~קוש~~

 ב~לה ב~יי הנז~ האשה מתה שאם והזא זכו~
 ולאהי~ו

 הני~~
 יטלו לא שאזי זש~ק ממנו

 יורשי~
 ב~ד

 כפי ליטול להם ~ראוי הנכםיםמ~צית
 הת~נ~

 כי
 אם וכן מידי לא ותו דורום ו~משים מאתים םךאם
 ב~ייה הבעל מת~~ו

 הני~ ול~
 לא שאזי ז~~~ק מ~נה

 כפי ל~ הראויה תלוקתה בעד הנז~ האשהת~ול
התקנ~

 י~ו דורום ו~משים מ~תים םך אם כי
 שעלמידי ל~

 מנ~
 הנז~ ואשתו הבעל ל~ופה נכנםו כן

 אם כי המגורשים ~ל ה~לוקה תקנת תתקייםולא
הני~

 מ~נה
 זש~

 אם בין שאזי נקבות הן זכ~~ם הן
 מאתר ב~ייו היא מתה אם בין ~~ייה ~ואמת

 שהני~
זש~~

 ת~יים אזי
 התלוק~ תקנ~

 והכל המגורשים של
 ונ~ה וכו~ כאם~דלא

 בקוש~~
 ~ ע~ך וכו~

 פשו~~~~
 אלא זה בתנאי ~בעל נתכוון לא דודאי
 ~ו~להנאתו

 והנ~
 םו~ם ~ו~מ בש~ע מר~ן

ם~א
 פ~

 הולכים ~בירו עס מ~נה שאדם תנאי שכל

~~~
 וכ~ש ~לשון א~~ ולא כוונתו

 וק~~~
 בנדו~ד

ש~כוו~~
 ~~רי א~ד לדבר מםכימים כולם והלשון

 ~ם ~נכםים ד~~צית להדייא התנאי לשוןמדוקדק

יות~
 ~אמ~ מ~םך

 תטול לא זש~ק תנית לא שאם
 ו~ו דוקא הנז~ ~םך אם כיהמ~~ית

 ל~
 אם וכן מידי

 אם כי ~מ~צית בעד יו~שיה י~לו שלא ב~ייומתה
 ~ול~ם הנז~הםך

 מבוא~
 ~המ~ית ד~יי~י להדייא

~וא
 והכוונה ~נאי לשון ה~י וא~~ך ה~נאי מםך יות~
שניהם

 לדב~
 כ~ה לג~וע אלא באו שלא נ~כוונו א~ד

 שבזה מו~~ין כשהנכםים אמ~ו ולא מ~וביםכשהנכםים
 כלל ~תני ולא דב~~לא

 הדב~ ונשא~
 בו ל~ות

 ~ש~~
ה~לו~~

 כמו
 שנשא~

 לא שבזה התקנה ע~פ מעק~א
 ~ כגנ תנ~י שום~דשו

~ ~
 ~איה

 לז~
 ממ~ש

 מ~~~
 ב~ו~~ד

 ~ו ששדךמי ם~~ ם~כ~~
 ונד~

 לתת
 מ~ות םך עמ~

 אם ה~ו~ת נ~קלקלי וא~~ך~~בע
 א~

 ממה לו

 ל~לפ~ו~
 קרקעות ולא ~ובות

 ~ו~

 וכלי דירתו מבית
תש~שו

 ~~ו~
 גדול אונם לך דאין

 י~י~ ~~
 בש~ך

וםיים
 ה~ב ~ל~

 פ~~~
 לא וגם ~~ל ~~שד~ם משם

 מ~~ם ליה~ר
 אונם~ נד~

 ש~~א שהעניות מ~~ם
 ~ק ~~הולא

 פ~~
 כאלו והוי םהדי דאנן ~~~ם ליה

 כ~הת~~
 כן יא~~ שאם בפי~וש

 פ~ו~
 ולא משבו~תו

 ש~~י ~ב~ב דבריםהוי
 לכ~ מבו~ ז~

 הדב~ים והוי
~~~

 של בנ~ון ~אם
 מ~~

 ו~שב~ ש~~~~
 א~~ינן םתם

 נשבע דהכי דאד~תא םהדידאנן
 קו~~

 נדו~ד
מדוקדק ש~

 בלשו~
 דאית דפשי~א כ~ש התנאי

 ל~
 לומר

 לא כן שיהיה ~ושב היהשאם
 שו~ ~תנ~ הי~

 ז~לכלל ת~אי
 ז~

 בתנאי כלל נכנס לא דנדו~ד לברר כתבתי
 ~דו~ד ~ם מםופק התנאי ל~ן שיהיה אף האמ~םהנז~
 ~~~ה לאו אם התנאי בכללנכנם

 א~
 י~~לים היו~שים

 שהבעל לפי הבעל מןלהוציא
 הז~

 את יורש מד~ת
 נדו~ד נכנם אם ספק הוא שבתנאי זה ו~יובאש~ו

 ה~נאיבכלל
 ~ ודאי מידי מוציא םפק ואין לאי ~

 ב~ור~~~~~~
 מתשובת לזה

 ~ר~~
 ה~ב~י הביאה

אה~~ז
 מי על שנשאל ה~~ן כתב וז~ל קי~~

 שאםשהתנה
 תפ~~

 ולא ב~ייו אשתו
 תני~

 מ~נו
 ~נדונייא ממעות שי~זר יום שלשים שי~יהזש~ק
 בתייו ו~תה ליורשיהכו~ך

 ונשא~
 לו

 ימים ~~ו שתיה שנים ~מש בןולד מ~נ~
 ~יה שלא כיון הםך אותו ל~ם שי~זרתו~~ים ויו~שי~

 ו~בעל את~יה יום שלשיםהולד
 כיי~ טיע~

 שלשים ש~יה
 שכתוב ש~ה א~~יה ונש~ריום

 לא יום שלשים שי~י~
 רק אלא קאמר א~ו א~רי יום ~לשיםשי~יה

 שישא~
 לו

 ש~שים שי~יה קיימא ~ל ולדמ~נה
 כלומ~

 אפילו
 שהדין והשיב א~ת שעה אפילו א~ריה ונשארב~ייה
 אם ואפילו הבעלעם

 לש~ הי~
 מםופק הת~י

 ואין ם~ק האשה ויורשי ודאיב~ל הו~
 םפ~

 מ~די מוציא
וד~י

 כלומ~
 שהבעל

 יו~~
 אשתו את

 דב~
 ויו~שי תורה

האש~
 מ~נו להיציא באו

 המ~צ~
 הת~אי מ~מת שלו

 מוע~ים ש~נכסים נדו~ז אם מםופק התנ~י שלשוןוכיון
 ודאי מידי מוציא םפק אין לאו אם ה~~ בתנאינכלל
 הנשא~ ה~זבון מ~צי~ אם כי ~ו~ליםואינם

 פריעת א~ר
 ל~~ד נראה זהיה~ובות

 ברו~
 להלכה

 ולמעש~
 ~יי~ם

וימ~~
 בםד~~

 לכם שלום
 א~

 ~ה תרמ~ט תראו
 הרה~ג זה על ו~תיםיע~ה אר~~

 מנן ו~אל~~~~ ~~~~~ י~~~ ~מוהר~~
 מו~~

 עליו עינינו לשום
~ 

 נר~ו םיני יוםף הרב ~~ש על ~ובה~~~~~~
 ונשתעשעתי ~אשלמעלה

 בדב~
 ואמת

 ~ל מ~ינו דלא תפשיהאמת
 מ~

 יורשי דב~י י~ילו
האשה

 דה~
 והולכים מםכימים הם ~כ~יבה תנאי כל

 שאם ביניהם שה~ילו זה תנאי זולת המגי~שיםכמ~הג
 או לה שראיי במקום זש~ק להם ימצאלא

 לא ~אזי ~נכםים במ~צית רב ממוןשת~יל ליו~שי~
 ת~י~

 כי
 שמדוקדק וכמו דו~וס ו~משים מאתים~ם

 ממ~
 שכתוב

 י~לושלא
 ות~~מ דורוס ~~ן אם כי יורשי~

 דלשו~
 זה

 אלא ~~תב דלא בתילקרי
 לה~יף ולא ~אש~ ~~ לגרו~

תת
 ~כ~ב~ ע~~ ל~ ה~אזי ~ן יות~ כ~~

 ~נז~ל
 שכ~

 םפק שום שיש ה~גלים ומאיןל~
 לומ~

 דנתכוו~ו
 תת ול~וםיף להג~י~ ~תנאיבזה

 ל~אש~ כ~
 במקום

 מו~~יםשה~כםים
 ז~

 ולא הםברא מן לא
~ 

 ה~~א
 ~מו ~םב~א מןלא

 ה~~ שהוכי~
 ה~ו~

 ~אש למ~לה
בקו~~

 בראיות דמוכ~י וב~מדנות פ~כא עליו שאין
 םו~ס ד~ומ~ש מה~יאברו~ות

 ם~~
 ומ~היא

דאהע~ז ד~~~~
 זאין םק~~

 ל~~
~ 

~~~
 מוםיפנא

 בתום~
 ~ני~ שפי~ ניפיך

 ~ה
מירו~ת

 הכתוב~ הבע~
 בתו~ה

 ילפ~נ~
 לה

 דנילף למימ~ שייךדלא
 ממ~

 שהתנה
 ~מ~

 תטול שלא
 אם כ~במרובים

~~ 
 דוקא

 דה~
 ת~ול במו~~ים גם

 ו~ימא~~ן
 שלא שא~~~

 ~ימ~ ~~~
 דמי נכתב ~אלו



 בגמ~~א איתאדהא
 ב~~~

 והאיש מתניתן דקי~א
יו~~

 מנה~מ גמ~א זכו~ אשתו את
 דת~~

 אשתו זז ש~~ו
 תי~שנו היא אף יכול א~~ז את יז~ש ~הבעלמלמד
 יו~ש הזא ~זתה וירשת~ל

 זא~ אית~
 אותו יור~ת היא

 ו~ו~ כתבי הכי לאו ק~איוהא
 הכי ~בא ~~~ אל~

 לז ~א~ז נ~לת את ~תתיםקא~ר
 ~ירעין קםב~

 אף יכול זז~ל זפ~שב~ם לן הצ~יך גמ~א עכ~לזדז~שין זמזסיפ~
 תי~שנוהיא

 דעק~
 הכי פשטיה

 משמ~
 את זנתתים

 ונד~שיה לא~תו ל~א~זנתלתי
 לק~~

 את זנתתים הכי
נ~ל~

 לשא~ו ימות אם
 ו~~~

 וכו~
 כלומ~

 הוא וגם

יר~
 ~ל~וד היאי תמות אם שא~ז

 ויר~ לומ~
 דמצי וכו~

 דהוה אותה בלא זירשלמיכתב
 לשא~ז נ~לתז את זנתתים כדפ~ישת יז~שתו והיאיז~שה דהו~ מק~~ שמעינ~

 ביה וק~י לשא~ז נ~תו ~ת זנתתים ביה ק~יוי~ש
 ש~~ונמי

 יו~~
 אשתז את

 הל~~
 כתב

 ~~מנ~
 אותה

 דק~א א~ישא ~גלוי ~~א תי~שנו לא שהיאלמעוטי
 דבעל לן דמיבעי ~~א~ז נ~לתו את~ ונתתיםדכתיב

 ~ ~שב~ם עכ~ליו~ש

~ ~ ~ ~ ~
 ז~ל

 פי~ש~
 הזא ~ותה וי~ש ~~ל וז~ל

יו~~
 מדלא מיעוטא ליה מ~מע אותה

 מיעוט מ~מע אותה ומדכתב זי~שהכתיב
 דא~

 היא
 דלגמ~י זעודיו~שת

 וי~~
 אזתה

 מיזת~
 ~מ~ינן דמשא~ז

 הוא גם שא~ז מטעם יו~שתז שהיא דכיוןת~תי

~י~שנ~ מ  
 ד~זס~ אנכי ~זאה זהנה עכ~ל שא~ז

 זבפי~זשם פי~ז~ים שני~י~~ז
 ~א~~

 לפי~זשב~ם נתכזזנו
 לפי~זש ש~צ~יכז מה זבודאי שני פירזש הזסיפזזעוד
 הזא האמת דאם ל~ם דהזקשה משזם הזאשני

 זי~שה למי~תב דמדהז~ל רשב~ם פי~וש ~הזאראשון כפי~ו~
 ~א א~ך אותהזכתב

 הו~~
 ז~ו~ל לםתום לתלמזדא

 למיכתב מדהו~ל הכי זלימא מקזם בכל כדנקיטלמינקט
 דהא אז~ה וירש ~~ל לימא ולאוכו~

 ל~~
 מז~ה זה

כדמ~מ~
 ~למוד בכל

 לומ~
 היא דכזזנתו מקים שבכל

ד~וםפ~
 מ~מעזת כאן א~ך למילף כדי הכתוב הזםיף

 וי~ש ת~ל הזאהדתלמוד
 אזת~

 משזם וכו~ ללמד יתי~ה

 ז~דדו~
 התלמזד פי~שי דבזה ז~וד להזםיף הוצ~כז

 אזתה וי~ש דת~לכפש~ה
 יתי~~ כזל~

 ד~יינו היא
 שה~על למילףיכולים

 שא~ מכ~ יו~ש~
 שהיא כמז

 זה מטעםיז~שתו
~ 

~~~~

 דלמה ז~ל ~שב~ם על לדקדק לגו יש
 זכמז מקום בכל כמשמעזתיה הפשזטהפי~וש הני~

 אנו מוכ~~ים אלא שני ב~י~זש התוספ~~~י~שו
 מילת אלא כתבה לא התז~ה ד~ם ס~ל ~לד~שב~ם לומ~

 אשתו את ~ז~ש שהבעל למד ~ייתי לא אותהזי~ש
 ~ק~א כפ~טיה בעלה תי~ש ~~א~ה כ~ב דבק~אוהגם
 אזמ~הייתי

 דדז~א
 ~ש~

 מאיז~ תירש
 לא גלי ~לא זהיכא גלי ~גליוהיכא ~יהי~ ט~ם
 ניל~
~ 

~~~
 קז~~ נילף מפ~שב~ם ל~ניך ה~י

 ומה לנד~ד
במקזם

 ~ז~~ שכתב~
 ~~ז בעלה תי~ש הא~ה

לא
 יל~ינ~

 שהז~ יות~ סב~ה ש~זא ~על מינה
 יי~שנה

 מש~~שיותר
 ~א~

 אזתז
 ~ט~

 ~תוב ~בז ל~ני~ז ~בא ת~אים
 דזקאש~ול

~~ 
 ז~זס ד

 איה~ ו~א~
 דגם נילף ~יאך י~ש~ז

 מועטים ~~סים במקוםאי~
 ש~~~ש~

 יתכן לא זה
נוםף זעו~

 לא ~ם ד~תם א~~ קו~~
 הי~~

 זי~ש כותבת
 תי~ש~ איהי ~ומרשה~תי אזת~

 ~ם ד~א
 א~

 ג~י~תא
 אלאעצמו לבע~ ב~

 לב~ ~י~ז~
 להם קז~מת ש~א

 ~ר~~

 עצמז לבעל ~~יעזתא היתה שלא ~ם אפילז~כ~ז
 אזתה יז~ש דהבעל למד ה~תי לא אזתה וי~שאלזלי עכ~

 יז~שתו ~היאכ~ו

 בכ~
 ~נאי בה שנכתב זאת ש~כתזבה

 ד~א עצ~ה לאשה ~~יעזתא בה נמצאזה
הבעל ימ~ א~

 ב~יי~
 ~ם כי תטזל לא

 ר~

 דז~זס
 דידיה היז~~ים ל~בי אפילזכ~ה ו~ו~~~

 ה~
 ז~ילף אנן נקום

~יהי~
 כ~ה

 גדו~
 מ~זבים הנכסים יהיו שאם שכמו

שיפה
 כ~

 יהיה כן ~ז יז~שיו או הבעל
 כ~~

 י~ה
 ~ יתכן ~אזה במועטי~

~~
 זלא לדב~ינז ~אי~ יש ג~ך ~תוספ~ מדב~י
 ~איה דיש ודאי קמא לפירז~םמבעייא

~ 
 ~ם

 לפיר~שם דגם אלא ~שב~ם בדב~י שכתבנז~דברים
 ~אי~ י~שני

 היתה לא דאם דאמ~י התזספ~ דהא
 את יז~ש ד~בעל יליף הייתי אותה~י~ש מי~

 אש~
 א~ו לא

 בע~ה תי~ש שהאשה כתבה ז~ו~ה הזאל דוקא אלאזה
 שיש מכ~שא~ך

 למיל~
 ש~וא יז~שה שהאיש

 סב~~
 שהזא

 יזת~יז~~
 כתבה אי זא~ך יו~שתז מ~היא

 במקזם אבל י~~נה ~זא דגם ודאי יז~שתזשהיא ~תז~~
 איכא י~שנה שהוא כזתבת ~תז~ההיתה ש~

 ל~מ~
 ד~ו~~~

עצ~
 זאל מבעל א~ה ילפינן דלא ל~שב~ם מזדז

 יל~ינן בעל דדזקא היא כך התוספ~ כזונת דאםתשבני
ליה

~ 
 ילפינן לא מבעל אשה אבל האשה

 שמעת ת~תי בזה~ל ו~מ~ז התוםפ~נקטו למ~ א~~
 הוא גם שא~ז מטעם יז~שתזש~א דכי~ מינ~
 מ~ם י~ש~

 הזל~ל זכו~שארו
 דמדכתבה ש~מ דת~תי בקיצו~

 ~בעל מכ~ש בעלה תי~שהאשה ~תזר~
 שי~שנ~

 ויש הואל
 להיזת יכול ד~תוס~~ י~ל זה על עדיף ~הבעלסברא
 ליה נילף ד~בעל הכי למי~ד יכלידהזו

אלא דאש~ מקו~~
 דניח~

 דהזו הק~א מ~ם למילף לי~ז
 אבל בק~א מ~ז~שין ת~זיהז כאלו דהזזלזה ז~ שא~

 בעל אלא למילף יכלינן דלא ם~ל דהתזם~ לךאימא לעול~
 לה יל~ינן לא כתיבה לא אי אשה אבלמאשה

~ 
 הבעל

 בין פלזגתא לא~ושי דלא כדי הסב~א נותניתזכך
 בעל אפילז דלרשב~ם לדב~י~ם ז~ל~שב~ם

 יל~ינן מבעל אשה דאפילז יאמ~ו ואינ~ז ילפינןלא מ~ש~
 טפי ני~א הילכך ~צה עד הקצה מן פליגידהוז

 לא מבעל דאשה לרשב~ם מיהת התזם~דמזדו לזמ~
 ~ תיל~

~~~~~
 בזה ל~ת~ש שי~צה מי

 ולזמ~
 ו~זס~~ הזאל

אתז
~~ 

 שא~ מלת
 לאיש אשה והזשוזאז

למילף
 ז~

 אתה ~ף מזה
 אמז~

 ~ו ~~י דסז~ס לז
 דילפי ~יאילפז~א

 ז~
 לא דא~ילו אלא מזה

 כתיבה אזתה זי~שמלת תהי~
 עכ~

 יז~שת ש~אשה כמז ם~ל
 ~א גםבעלה

 דטעמא בצדם טעמם ה~י י~שנ~
 למה בק~אמפז~ש ד~לת~

 ~ז~ יז~ש~
 ו~זא

 זל~ שא~~
 גם

 לא ~אי אלזלי אבל בבעל ~צדק זהטעם
 שא~במלת ~יב~ הז~

 נמ~א דלא בנדו~ד אך ילפינן הזה ~א
כתוב

 כא~
 יתנ~גז היאך מ~ין ב~סים תנאי

 א~נזד~זצים אל~
 לומ~

 ש~יא כמז דילפינן
 אותהלי~ש כ~ יפ~

 על להי~י~
~~ 

 אנו ~זאים כך דז~זס
 הזאדגם לומ~

 יפ~
 שתי~ש כ~ה

 ר~
 דלא ב~ום דז~וס

~ 
~~

 לז מ~נז לא זה
 ם~

 מ~י~זשי ~א מ~ש~~ם לא
 לא ~זם ז~ל דנדז~ד ב~יל ~ז דת~וייהוהתזספ~
 מאשה ~ל אפילו למילף~~נז

 זז~
 לתזספ~

 יו~ש ד~בעל~ופן
 אות~

 ~~א בי~ דגלי ~ט~ם הזא
 ~ילז שאר טעם ואלזלי ש~רש~זא

לא מ~~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 ילפי הוולא
 וז~

 לע~ד
 ראי~ נרא~

 להמ~מיק גמורה
 ~ בם~דבה

~
 מדברי ראיה להביא לנו יש

 תרומ~~
 שהביא הד~~ן

 מי על בת~ה כתב וז~ל ם~~ה באהע~זהרב~י
 ואחר ~ם להשת~ע ודעתו מולדתו במקום אשהשגשא
 ורוצה שם להתפרנים יכיל ו~י~ו מנכםיו יר~שנים
 אחריו ללכת אשתו את שכופין אתר במקום לגורלילך

 בעיני נראים אין פ~זט דבר שהוא ~כתבו~פע~פ
 ~ל פליג הקדוש דמ~~ן ~נכי דרואה אמת והן~כ~ל
 כדקי~ל נקטינן דמר~ן דכוותיה בודאי וא~ךת~ה

 השולחן על ~עלם שלא אע~פ שבב~י הוראותיודקבלנו
ה~הור

 כידו~
 ם~א הנז~ בם~ דמור~ם ע~ז ניםף ועיד

 דברי וה~יא וי~ח י~א ~שם והרב~י ת~ה דבריהב~א
 ~תרא דכי~א בידנו המ~ור הכלל ולפי באחרונההרב~י
 דמצאתי אלא נקטינן דבהרב~י פ~וט נראה א~ךנק~ינן
 שהביא נ~ת םי~ באו~א ז~ל הרועי~ם מ~כנו~תלהרב
 והרב ת~ה הרב בש~ת דקיי~י הפיםקיםםברות
 ה~ב~יי דא~ילו גמור ~כריע הכריע ק~מר ~פירמש~ה
 על פליגלא

 ת~~
 אבל דוקא פרנםה במקום אלא

 שישב~קום
~~ 

 ת~ה לם~ ומו~ה ~אז~ל ודאי לבעל
 ד~יכא מבעייא לא די~א ולענין לדינא שמםיק מהוזהו

 רבא~עמא
 דנושי~

 ד~~~ ודאי בע~ח בו
 דכופין מודו

 חםרון משים אפילו אלא יודה הרב~י אפיל~ לצאת~יתה

 לצאת איתה כופיןפרנם~
 כד~~

 רברבי אשלי הני
 הבעל יד דפליג מאן דאיכאואא~ל

 ע~
 ויכול העליונה

 לא ו~ילהוציאה
 ציית~

 וכו~ ומזונותיה כתובת~ אבדה
 ~הביאע~ש ~

 וכמ~ כמ~
 בם~נון גתנבאו ~כולם רבוותא

 וכו~ וכתיבתה מזוניתיה אבדה לצאת רצתה לא שאםאחד

~~~

 דצ~ת ~חיים צרור בםפר ראיתי ת~ה שכתב זה
 יוג~ל להוציאה יכול אינו נ~בע דאפילושכתב

אפילו
 הנשב~

 ואינו אחרת למדינה יוצאינה שלא לאשתו
 להו~יאה דיכול והרדב~ש הר~ש ~תבו במקומומרו~ת
 נשבע לא דהכי ד~דעתא ויוצי~ה שבועתוומתירין

 משה בני בס~וכ~ך
 ס~~

 ~ ע~ך

~~~~~
 מ~ה~ר לםברת מבעייא דלא האמור מן
 במקים דאפילו ~~ה הרב כדעת דתפיס~
 הרי הרב~י לדעת אפילו אלא להוצי~ה יכולפרנםה
 הרב~י מודה הפרנסה זולת נזק שיש דבמ~וםה~יע
 יהיה ואפילולת~ה

 החיו~
 םתום

 ובשבוע~
 מתיר

 צער לך דאין פשוט גדו~ד גם א~ך ומזציאהש~וע~ו
~דול

 ז~~
 יזתר

 מז~
 נקי הוא ויצא נכםיו כל שיתן

 התנאי היה אלו אפילו ובודאי מי~~ים והגכםיס~ואל
םתום

 זמשתמ~
 דהכי אדעתא לומר דיכול ולכאן לכאן

 מכ~ש עלי ~~תילא
 שכ~

 שאי~ו מבורר התנאי לשון

א~
 נכסים שיש ב~ום

 מרוב~
 למילף דלי~א בודאי

 תטול שבמרובים דכמוולמימר
 ~~ ר~

 אלא במזע~ים
 ~ התניתי לא דהכי דאדעתא לומר יכילהבעל

~~
 ברורה ראיה להביא לנו יש

 לז~
 שפםק ממה

מר~
 בחו~~~

 מדקד~ין ז~ל םט~ו ם~א
 לש~

 השט~

ודג~
 לא גברא האי אמריגן זלא דקדוק א~ו ע~פ

 ומ~ני כך ~עגין היה ~הדין םבור ~יה ~אי כוליג~ר
 כך האמת אם כאן גם וא~ך ע~~ל ל~ין אותו ~בכך
 תטול במוע~ים בין במ~ובים בין ~י~ דדעתםהוא

 הא~~

ר~
 דזרוס

 א~
 להקשות יש

 כת~ למ~
 בשולי

 ~~וב~
 זה

ה~י
 בליש~

 דמשתמע

 דו~

 מרובים ~םים שיש במ~ום

 ביניהם והתנו למ~כתב הו~ל הכי טרתא במאריך ב~וו~ם
 שאםו~י~

 ת~ט~
 הוא י~טר או בעלה בחיי הא~ה

 ע~פ ~ת~גי לא וממנה ממנו זש~ק יהיה ולאבחייה
התק~ה

 אל~
 ר~ן בכתובתו יורשיה או הא~ה תטול

 שהי~ל מה זהודורום
 לכתו~

 שהוא
 קליל~ לישנ~

 וממנו

יוצ~
 דר~ן התיוב במו~טים שנא לא במרובים שנא לא
 הוא בז~~ל ~תבו מדלא ודאי אלא במקומודו~ום
 דוקא במרובים אלא ~תנאי היה דלא ~עמאמה~י

וכ~~
 ורבני הרא~ינים פאם לרבני ראיתי זה ד~דוק

 רחוק ~היה במקים בשטר שדקדק~ ומקנא~םצ~רו
 ע~פ ודנו מנדו~דיותר

 או~
 בדקדוק ונדו~ד דקדוק

 כמו דידהו מדקדוק יותר ומרזות עדיף היאש~נו
שיר~ה

 הרוצ~
 לעטרו~ת חמר כרם בם~ דבריהם לעיין

 על וא~ך יע~ש םק~ה אהע~ז בת~ נר~י מי~דהרה~ג
מי

 הלשון ביתיר לדקדק דראוי מהם יותר להש~ן לני י~
 ע~כולדון

 ובפר~
 דםברת כתבנו ד~בר בררנו כבר

 בנויה ~יא הרי הנז~הרבנים
 ברמ~

 הוא
 לש~

 מר~ן
 מאן דאפילו~כתבנו

 דל~
 מדקדקין ~אי כולי גמר

 ומכ~ש וכו~~דבריו
 כתוב~

 ~ים טביז~~י ד~ב זאת
 עם לכל המשביר הוא ויום~ף ~ו~ע הואעלה

 עם מדקדקין א~~ בזה משתבש לא מםביר תניומאן האר~
 ידנין ה~ע~ה כתוט א~יליח~ידיו

 ע~~
 דקדוק איתו

~ 

~~~~~
 כתב דבריו ~בםוף נר~ו הפיסק להרב
 על הבעל יד ם~ק הדבר יהיה אםאפילו

 דבריו את ומלאתי אחריו אבוא ואני וכו~העליונה
 הכידבוד~י

 הו~
 בתקנה םפק כל בכלל נכלל זה דגם

 ד~ת עלהעמדהו
 פס~ וה~

 םקי~ח באהע~ז מר~ן
 ענין וכמו די~ת ~ל העמד~ו נתפרש שלא דברדכל
 הש~ר בל~ון הםפק שהיה ממשזה

 כת~
 הרבנים ג~ך

 ל~ון יש מםופק והלשוןדהואל
~ 

 בתקנה םפק כל
 על~ דאתן ומאיזכו~

 היא בזה
 דא~

 ב~יניך יקשה
 הרי התתתונה על השטר בעל יד שיהיה נימאד~יאך
 למר~ן ומצינו וכו~ כא~~ דלא כתוב גמ~א זאתבכתובה
 ~עכשיו מ~מפרשים הרבה ~שם שכתב ס~י מ~בבס~
 לכתובשנהגו

 דל~
 מ~פק לשון בכל אמרינן וכי~ כאס~

 אדרבא כאן גם וא~ך ע~ך העליינה על השטר בעליד

 העליונה על ~כתובה ב~ל דיד לדין ל~יי~
~ 

~~~
 שלפנינו ה~גאי דלשון אמורה מלתינו דכבר
 לשון שום ישלא

 ~םופ~
 ~יל קרי דהלשון כלל

 ד~מא הוא ד~פק אלא מרו~ים ~נכםים הואדהת~~י
 לנו ואין והואל ביניהם ~גאי ~יה במועטיםגם

 ומד~דוק מר~ן לפםק נדון דאינו בודאי עצמובלשון ~~
 מםו~ק לשזן ב~ל וז~ל שכ~ב מוכח הכי מר~ןדב~י
 וכו~ יפוי לשון וכל וז~ל שם מור~ם סיים ו~ןוכו~
 מיכח ימור~ם מר~ן מדבריהרי

 דדוק~
 הכ~ב בלשין

 הלוי ~י~א הרב מ~שוהילך
 זלה~~

 אמרינן לא ם~~ו
 וכו~ דלכא~ם דכתיבההיכא

 ~ו~
 על השטר לבעל

 לא אבל בשטר הכתוב ~~משמעות ~דון אלאהעליונה
לעשו~

 ס~ו ~הרשד~ם כ~ך נכ~ב כאלו נכתב שלא מה
 עכל~ה ם~~חהריב~ש

 וגדו~
 דברי ממש הם ד~דן

 וזה כגכתבנכתב ~~ מ~ לעשו~ א~ דרוצ~ם והריב~שמ~רשד~ם
 ל~

 וכו~ ~אס~ דלא מהני
 וא~~

יהי~
 הדבר

 ם~~
 על ה~טר ~על דיד ~שוט

 ~~ליוגה~
 דעדיין למלין~~~~

 בידי~ י~
 מוכתי וראיות או~דגית

 דארי~ת אלא זהעל
 ~ז~

 בשר יגיעת ~וא
ללא



~ ~ ~

~ ~

~  

~  

~ ~

 בזה דבר שוס לכתיב הו~ל לא הראוי ומן צו~ךללא
 זה זקן הורהדכבר

 קנ~
 המאיר הזא חכמה

 זכל םיני יזסף זהולד~יס לא~~
 מ~

 הם בדב~יו שכ~ב
 ובריסזכיס

 ק~ זמשנתי~
 בידו ש~ביא וה~איות ו~קי

מחומ~~
 ב~ה~~ז המוב~יס הר~ן ודברי ס~א ם~

 כדי אלא זה כתבתי ולא לעין קלורית הסם~ה םקי~~
 מאי הוא ל~די שעמד דמה אלא חלק הניירל~ניח של~

 הכתובה בשולי כאן כתובדמציני
 בת~

 התנאי דסייס
 ולא לחיפה נכנסו כן מנת שעל בז~~ל נמ~ך שסהגז~

 החלוקהתתקיים
 המגזרשי~ ~~

 ממנה בהניח אס כי
 מתה בין הוא ~ת בין שאזי נקבזת בין ז~ריס ביןז~~ק

הי~
 תתקייס אזי זש~ק ש~יחו מאחר בחייו

 וכו~ כאס~ זדלא ה~גירשיסשל החלוק~
 א~~

 נ~אה זה מלשון
 דהא בבירא פ~אדנפל

 מלשו~
 במקוס דדוקא נראה ~ה

שיש
 בנ~

 כאן אין הכי הלאו חלוקה דין דיש הזא
 והני הואל וא~ך במוע~יס אפילו כלל חלוקהשיס
 וכפסק בת~א כלישנא תפ~ינן ני~ו סתראילישני

~ר~~
 ק~ק זלמ~ה ק~ למעלה ב~תזב ס~ה מ~ב בס~

 ~ בתרא לישנא ד~שינן הפךאו

~~~
 אופניס בשני לישני ת~י הני לישב דעתי על

 פי~ושו וזהו נע~ה בדרך הוא ה~אשוןהאופן
 אבל מרוביס נ~~יס שיש במקוס הוא המפירשד~~אי
 בו ~יש כמקוס נעשה זש~ק וליכאבמיע~יס

 אלא בסיפא ככתוב זש~ק שס שיש מקוס ד~ינו~וקה די~
 להר~~ג ראיתידרא~

 מזהריט~

 שבא בםר~ו זלה~ה
לפ~יו

 ש~~
 ו~~ה לי~נ~~דסתרן תרי בו שהיו כזה

 לדו~

 בו

כמ~~
 ~ני אני

 כד~~
 כתב זל~וף נעשה

 דדו~
 לפרש

~ש~רות
 בדר~

 נ~שה
 ~ר~

 ~שנ~
 ~ יעו~ש יהברייתא

~~
 על~

 לנו יש דהיינו ~חר באי~ן לפרש דעתי ~ל

לדו~
 חולקת האשה אזי זש~ק דיש דב~וס ~י

 במו~~בי~
 ו~ס במרובה בין

 ~ב ממון יהי~
 ואס דו~וס ~~ן אס כי ת~ול לא הנז~ האשה אזיזש~ק ואי~

 ~יהלא
 והממי~ זש~~

 והב~ל כלל ת~ול לא אזי מיעט
 ואזי אלו בנישואין מד~ות ~לתא ו~וו אשתי אתיורש
 אינינו דכ~ז אלא םתראי וסיפא דרישא דיוקא י~יהלא
 המגו~~יס כמנהג וה~ל כתוב הכתובה בש~ר דהא לי~יה
 הרי וא~ך הכתובה בשולי שי~תבו התנאיזילת

 ית~גו ה~ובה בשילי כתוב שנמצא מה דזזלתמי~ח מכא~
 ע~פבו

 התקנ~
 ע~פ ולא

 התז~~
 של תנאי וא~ך

מו~טי~
 וא~ך התקנה ~פי לדון ראוי כתוב נ~א זשלא

ה~ר~
 ~ דסת~ן לישני תרי ד~וז לקושייתנז

~~~
 העיו~דא~

 ומרפא ~רוכה לזה ~ס מצאנו

 ל~וי~
 דע~~א לישני תרי הני ולקייס לדון

 ל~יי~ל~
 מ~ב בס~ מר~ןשס וכמ~ש ~תראי הוו ולא שני~ס את
 אחד דבר למעלה ~ו כתוב היה ס~ה~ת~לת

 ש~יהס ל~יס וא~שרא~ר דב~ ול~~
 אות~ מקיימי~

 הס אס אבל
 הרי וכו~ התחתון אחר הולכיס זא~ז~ותריס

 מכא~
 מוכח

ד~די~
 שס וכתב ~ראי מ~ניחס שניהס לקייס לן
 מ~ס ~ק~יה~מ~ע

 הד~~
 ~יוס ~היה דאפילו

מ~מ ~דו~
 דא~ ~יימי~

 ~~ריו~ דרך
 דבור ~די בתוך לחזור

 ו~יע~
 ל~ב ראיתי

 ע~~~
 מ~ק ב~~ דבריו הובאו

דכך
~~~ 

 דכך עצמו מר~ן מדברי ~איה ומביא ות~י
ד~יה

 ו~
 ~מ~ב ז~ל דרבזת~א משח~א להרב ר~יתי

~
 ~~~קה

 לי~
 מדברי

 מר~~
 דמניחין ותני דפ~יק בב~י

 ~רז~~~ר~
 ~עו~ש שניהס לקייס בר~ק ומפרשינן

 ומקיימין ד~ינן שני~ס את לק~ס דכדי לפניךה~י
 דאין יראה לו בשר שעיני מי דכל בכאן ~כ~שאו~ס
 הוא בזה והכיונה וסתירה דזחק שוסכאן

 הנכת~ דהתנאימבורר כב~ דהנ~
 הזא הכתובה בשולי כאן

 וליכא מ~וביס נכםיסשיש במק~
 זש~

 הזא בזה
 יכנסו ולא דורוס ר~ןשת~ול שהת~

 חלוק~ לכ~
 תנאי זעל

 דחז~ו הוא מ~וביס נכםיס שיש במקוס שהת~וזה
~כתוב ~~

 ול~
 ולא הוא וכוזנתס וכו~ החל~ה תתקייס

 הנז~ל באו~ןתתקייס
 שי~

 דוקא הוא מרוביס נכסיס
 שישבמקוס

 זש~
 מוע~יס שהנכסיס במקיס אבל וכו~

 לא~ה
 נזכ~

 הכתוב~ בשולי נפקד ולא
 אותו והניחו

 שפתיו דל על עלה ו~א למעלה הכ~~בה הכתובהכדין
 יזדה הש~ך ג~ך זה הפי~וש ולד~תי כללבתנאי

 ליהדמפרשינן
 בנדו~

 רוחה דרך דזה
 וה~ח~

 ואל
 איפוך ~ית ~יתקשה

 ונימ~
 ולא מ~ש הוא דה~יקר

 ברישא הכתוב ותנאי וכו~תתקייס
 נכל~ יהי~

 בין
 תטול במז~יס ביןב~~רוביס

 ס~
 לא דזה דורוס ~~ן

 דתנאי כלל שייך ולאיתכן
 הראש~

 ב~וס דוקא מפורש
 מרוביסשהנכםיס

 ופשז~
 קאתי כחה להגריע דכוונתו

 שייך ולא תחלזק דבמוע~יס מפו~ש כאלווממילא
 הלשון עס ולקיימולכוללו

 התחת~
 ~~תראי כלל

 זולתנינהו
 באופ~

 ~אי לא תתקייס דפירושולא שזכרנו
 דהיינו בתנאי המוזכרת אחלוקהאלא

מ~וביס ש~נכסי~ במקו~

~~~
 ו~בו חזרז למה האמת לפי לנו דנשאר
 דולא חל~ה האי עיקרכל

 תתקיי~
 החלוקה

 שהיא אית~ ישבנו זאת זחלוקה הואלוכו~
 ~זר~

 ~ל
 זלא ~זביס נ~~יס שיש ב~וס דהיינו המפורש~תנאי
 קאתי מדב~יהסלחזור

 א~
 הכבד יותרת היא הרי

 דלא זה שמעינןדמרי~א
 אלא במרוביס התנאי ה~

 שאיןב~וס
 ד~ זש~~

 י~ל~ו זרע שיש במקוס ~א מינה
 ולכזתב~ לחזור הוצרכוולמה

 וא~
 שלא ונכתבה ~יאל

לצורך
 נימ~

 ת~יה לא במו~~יס דאפיל~ אתא דל~פויי
 ~ול אלא~לוקה

~~ 
 קדמה ד~בר דורום

 ל~
 ~יעה

 כדמצינו אתא ל~פויי יתירא לישנאדכל
 ודותבור דה~~ ב~י~

 דפס~
 דמד~צרך ס~ב רי~ד ב~~ מ~~ן

 ל~~ויי ~ות בור לעצמו ש~יירלכתזב
 א~

 דא~ילו
 םקי~ב ב~מ~ע יע~ש לו הניח הדרךהניח

~ 
 ראיתי

ל~בינו
 יעב~~

 בס~ ד~יז הזב~ו זל~~ה
 ~ק~~ כר~

שפ~
 בית לב~ו נדונייא שהעניק בראובן

 ישעבדה ו~לא ימשכנהז שלאהב~ל ז~נ~~ א~
 דז~

 ~יך ~יה לא ~נאי
 ~ר שאפילז אתא ל~פויי זמדכתבולכותבז

 מית~
 לא

 ~~לו ולא כולז ~בית כל לי~ול הבע~חיוכלו
~ אל~ מ  ~י~יע ו~~צה ליז~שיס ה~וגיעהבית 
 לאש~

 ישאר
לאש~

 ~ו~ל כאן ~ס וא~ך יעו~ש ~גאי א~ני דלזה
 לא ש~תבו תתקייס ולאותיבת

 צרי~~ הו~
 ל~ותבה

 ~ אתא ~ל~פוינ~א
~~~

 ולא ~עס דלא דרכו יורה ד~אמת
~וברי שתי~

 ב~~~
 כרס

 כ~הייתי ~י~ו לדודי הי~
רוא~

 רבי~ו של זה פ~ק
 יעב~

 מילתא ד~ש
בש~ר י~~

~~ ~~ 
 אלו דבריו בעיני

 דמ~
 יע~ה

 הרשב~א סברת ~דשפ~ק
 ו~~ל ~~א ב~~ בב~י הובא~

כתב
 הר~ב~

 ב~ה שנש~ל
 ענ~

 לה~תמש ר~י
 דלא מילתא דכלבמימרא

 צר~~
 ~יב אתי ל~~ויי

 כח איןבזה
 לד~ בידי~

 ~מ~ו ~ס אלא בד~ו~ת



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 בידינו כח ואין מה ידענו לא אמרו שלא ובמקוםאמרו
 ~ל קשה א~ך יעו~ש ~ב~י עכ~ל לדבר ראיהוהביא

 דאי~ יעב~~רבי~
 לנו

 לד~
 ולא ש~מרו במקום אלא

 ז~ לינתיישב
 ם~א בם~ חי~י בנ~י ל~רב שראיתי עד

כהגב~י
 ~כת~

 מאי ~ל לא היא ~רשב~א דכוונת
 אלא ~אמר דוקא בגמראדאמור

 ~אמור באזפן הכיונ~
 ד~ינובגמרא

 כ~~
 צריך היה לא ~דין דמן ודות בור

 יאמר אמור עצמו הרשב~א זה וכעין בזהלכותבו
 להשתמש דלא הרשב~א כתב ולא יתירתא מילתאדדרשינן
 אתא ל~פויי ולימא זהבכלל

 אל~
 צ~יכים ~~יו באופן

 הוא בזה וכפלו~ו חזרו שכתבוהו ואחר התנאילכותבו
 אתא ל~פויי אמרינן דלא ~ר~ב~אדאמר

 אל~
 דוקא

כע~
 איזה בש~ר כתב אם דהיינו בגמרא האמור

 נחה ובזה כלל לכי~בו צריך היה לא הדין דמןתנאי
 הרב דברי ל~בין ~כיתי תלונתישק~ה

 יעב~~
 דנדו~ד

 לא הדין מןג~ך
 כעין דידיה ודינא לכותבו צריך הי~

בור
 ודו~

 בני הרב בדברי יעו~ש ממש בגמרא האמור
 י~ו~ש כמהרי~ק דלא ש~תב מזהר~~ך משם ~כ~ךחיי
 מהרי~ק לדעת לכתוב ד~יו בםוף איהו הוםיףזעוד
דם~ל

 דדר~ינ~
 וז~ל מהריק~ו ~ל דבריו לישב חיי בני הרבהוםיף לי~ דר~ינן כפל מחמת יתירתא לישנא

 יתירה לישנא דר~ינן דלא שנאמר דהגם נראהועוד
 הכפל ש~א היכא דוקא היינו להתנות ~צריךהיכא
 אמרינן אזי שונותבמלות

 דלשופר~
 משום כן כתב דשטר

 ורומא עומקא בכותב אבל הענין לברר כתביה ~ועיןב~ד
 ~ יע~ש יש באור תיםפ~ מה זימניתרי

~~
 לםברת מבעייא דלא לנדו~ד אתאן ~יהיה

מהרש~

 מילתא דרשינן דלא דם~ל שכתבנו
 א~ך בתנאי הכפולות במלותיתירתא

 פשו~
 לא כאן דגם

 כתב הרי דדריש מוהריק~ו לםברת אפילו אלאדר~ינן
 חי~י בנ~י~רב

 דוק~
 במלות ה~נאי בא דלא היכא

 מה כעין דוקא ~לאשונות
 ~כ~~

 ור~א עומקא איהו
 במלות היא הרי ~תנאי כפל כאן גם א~ך זימניתרי

 מזהדעדיפא ~ נתכוון דשטרא דל~ופרא ופשי~אשונות
 ל~

 שייך
 כא~

 בנדו~ד לומר כלל
 הוא הראשון ~נאי דהא חדא אתאדל~פויי
 ל~פויי אדרבא אלא בא ולא כתוב דא~הלגריעותא
 לבעל שיש ה~ובה מלבד דלא הוא ל~פויי ו~י~ש~על
 דידיה גריעותא אדרבא ~ה אחריתי ~בותא לו ישאלא
שתטול

 ר~~
 הלשונות ~דרן ו~וד במוע~ים דורום

 מיישבים מרוחק דאפילו אמורה מלתינו ו~רםתראי להיו~
 ~ םתראי להוו דלא כדיאותם

~~~
 נשמע ~כל

 דה~
 מצד

 ד~
 מוכח הגמרא

דבי~רש~
 ולא גלי דגלי היכא

 ילפינ~
 אפילו

ב~ל
 ה~ מ~~

 בחיוב דא~~ו מצד
 םתו~

 ושבו~ה
 ~מרינןעמו

 ~תי~
 דר~ת מצד הן ת~ה הרב כמ~ש

הש~ר
 דדרשינ~

 מצד הן הםפק מצד הן דש~רא לישנא
 הראשון הפוםק הרב שהביא ~ראוית מצד הןהםב~א
הד~א

 דא~
 האשה ליורשי

 כ~

 בדין להתנהיג אלא
 הואלהחלו~ה

 והנכםי~
 לנו ואין מוע~ים

 לד~
 במה

 המיזכר התנ~י על דקאי אלא תתקיים ו~אשכת~ז

 מרובי~ב~כםי~
 כדין דש~רי לשופרא זכפלו קאי וטליז

 ונמצא כו~ך שהם כתב ולב~ף והולך פורט שהיהמי
 היה דלא מכווניםדבריו

~~ 
 דלשיפרא אלא לכותבו

 אש~ר בם~ ה~תם כ~ד ותול~מ כתביהד~טרא

 את~י ויבר~ך שנ~ה כאן תעש~ו יום~ף לכ~םיאמ~ר
הצעיר ~ י~~ה ם~ליפ~

~ ~  םי~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~
 חאיו~ת הר~ש אשתענין

 נ~~
 שרצה

 כך ודאי בידה כתובתה אין אפילול~גבותה האד~
 והגם פאם רבני משם יצחק ויא~ר הרב וכמ~שהיא
 וכתב ובו~ז יכין הרב דברי וכתב הרב םייםששם
 שהרב לי ~מדומה נפקה לא מחלוקת דמדיאח~ך

 בין שהיה נדונו לפי דמילתא לרוחה אלא כךכתב ל~
 ~ יעו~שכו~ך

~~
 נרא~

 שהרב
 וי~~

 לא
 ~ל~

 בקיצור עיניו מאורי
 ר~ב המלאך הרה~ג שקצר~תקנזת

 לתקין ~~צו דאפ~ר וראיתי שבתי ז~ל םז~ךשכתב במ~ זלה~~
~תגב~

 מור~ם כםברת כתובה בלא האשה
 שכך ו~רא~

 ש~ר שתוצא לאלמנה ~וזקקני לא זמעזלם דברעמא

כתוב~
 ובאמת מזה י~ר להש~ן לנו יש מי ועל ע~ך

 להזקיק שלא המנהג הואכך
 להוצ~ האלמנ~

 כתובתה
 ח~וקהב~עת

~ 

~~
 במ~

 שרצה
 להחזי~

 המ~לטלים ~ל לאלמנה
 וזה דהואל כתובתהבשביל

 ~אלמנ~
 לא

 כ~ב דילמא ~ל~ ראשונים נשואין אחר אלא הנז~~ר~ש נשא~
 בנשואין אדם בני כמה שעו~ן כמו כד~ת ~תו~הל~

 בקיצור ג~ך כתוב שבא מה לפי הוא ~ן לא לע~דשניים
 תקנית אצלם ש~ש~ו מקום כל ז~ל ז~ך בם~~תקנות
 שטר ונאבד בהם זהתנהגואלו

 כתוב~
 ולא נראה ולא

 ש~ר נמצא ולא ל~שה הבעל בין שיפול םפק כלנמצא
 ול~י התקנה ~פי נדון זה הרי הםפק לבררכתובה
 דהר~ש נניח דאפילו ל~ניך הרי ע~ךהמנהג

 ראוי ז~

להםת~
 לה~פק שראוי מאותם הוה גם דלמה בי

ב~ם
 עכ~

 אלא לדונו לני אין
 כדי~

 לעולם הוא ומנהגכיםהואל התקנ~
 ככתוב~

 ~א קאם~לייאנא
קצת

~ 
 או כד~ת כתובה לעשות שנתחכמו הם הקצת

 במקום וא~ך שניים בנשואין בכתובה תנאילה~יל
 התקנות קצור משם כמ~ש התקנה כדין לדונוראוי ם~
~ 

~~~~
 ומעולם כל אין דלר~ש הלזה באיש
 א~ילו חדושין לחדש זה כמו באיש~מענו

 עלבנשואין
 של~י~

 מי דעל רבעים ועל
 וע~

 מה
 דידוע זה תנאילה~יל הו~

 ומ~ור~
 מכנים דלא הדבר

 בתגר ~~מואדם
 ז~

 הללז אלא
 כי~~ בע~

 ותו
 כן עלמ~י ל~

 פשו~
 אין מעקרא זה דהר~ש

 כללבו ~~ם~
~ 

~~
 לפי המפוארה בחכמתו ידיד~ ~יאך ידעתי לא

םפקו
 ב~ ל~םתפ~ שרצ~

 כל ולהחזיקה
 שהניח מה כל להגבותה נקום היאך ידעתי לא~הניח
 גההרי

 אינ~ הי~
 מםך יודעת

 כתו~~
 הוא המעט

 רבאם
 ודילמ~

 ש~ר אם כי לה יש לא
 שקצ~

 רז~ל

מנ~
 יהיו א~ילו וא~ך מזעט דבר והוא מאתיים או

המ~ל~לי~
 יכולה ~ינה הרי ידה תחת תפוםיס

 אםכי לג~~
 שע~

 שקצבו ~תובה
 ל~ ו~ ~ז~~

 מדי
 ועיי~

 בם~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~

 והואהתקנות
 כר~

 נר~ו מו~ד מוהר~ר ל~רב ח~ר

 םר~~~~ת~~
 לרבנן דינים ~סקי שני ששם ורכ~ד

 ות~וה שם ~יין זה מענין דמדברים וב~ראי~מאי
 והדבריםצמאונך

 פשוטי~
 ~קציר ב~תי כן על

~~ ~ 
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~~ ~  ~~~~ ~~~~ 

~~
 נמצא ולא כתובה חדוש שעשז ואשתו בעל ענין
 ע~~פ שהיתה בהכ~וב

 חעי~~
 בחדוש נמצא גס

 כי ~אמר אשר בכל נ~מנת אשתו שעשה~כ~ובה
הוא

 יומ~~ ז~
 ושכמ~ה
~ 

~~~~~
 על

 הו~ ז~
 סמ~ג התקנות בס~ עיין

 ב~לה האשה דאם ב~ירהדמשם
 לה ותדש ~מגורשים המנהג כפי לה שהיתהראשונה כתובת~

 אתרתכתובה
 כד~~

 בעלה ~יי היא תמות אם דבעג~ין
 צריך זאת כתובה דחדוש יורשיה יד ויופקעיור~ה
 המעמד מתכמי א~ד שם מצוישיהיה

 הנמני~
 לדין

 שהכניםה ב~האפילו
 הנדוניי~ לבעל~

 מנכסים
 אחר ממקום בירושה להשגפלו

 דהיינ~
 מבית ~לא

 בפירעון או במתנה אחר מאיש שנ~לתם אואביה
 אפילו םגי החכם ובמציאת חכם שם שימצא בעינןבכולם
 הכתובה חדוש בשעת שם יהיו ולא בעיר ~קרוביםי~יו
 החכם שם יהיה לא ואפילויע~ש

 כשילך די בעצמ~
 ~הסכ~ת שהיה ~סופר ויעיד החכם של מה~ופריםאחד
 מצאתי וז~ל כן כתוב ששם ~~א ב~~ זה גם יע~שהת~
 כתובת שמצא זלה~ה אב~ד כמו~~~ש יד בכתבכתוב

מוהרי~~~~
 יע~~ש וכו~ נהגו הזה ובזמן וז~ל זלה~ה

 יתברר ומ~ד מ~ג בם~ שהיא ~~~ג שנת מתקנתהרי
 צריך כ~ו~ה ~ל דחדושלך

 מציא~
 לפחות או חכם

 בהמלכ~ו ה~ופר זאתיעשה
~ 

~~~~~
 שהרי המערב בערי קבלוה בודאיזאת

 התקנות ~קיצור הביאה זלה~המוהרפ~ב
שגה~ו

 לחג~
 בקיצור יע~ש המערב בערי פיהם על

התקגו~
 מלתיה וגם ש~~ג ש~ש לתקנה ~שם ~כ~א

דמוהריב~~
 ~ופר ב~מלכת ד~י זל~~ה

~ 

~~~

 ~וש~י ב~~ דבריו הובאו ז~ל להמשבי~ר מצאגו
 בפסקי מצא~י שוב וז~ל קל~בח~ב

 וז~ל כדבריגו ממש שהוא המשבי~ר להרב אתדפ~ק הראשוג~
אשה

 שנת~
 הועילה לא ש~מ במתגת לבעלה ~ובה

כלו~
 ע~פ ז~ל מויאל לכהר~ם ב~ובה ~רכתי וכבר

ת~וב~
 שהובאה ז~ל ממי הר~ש ב~שובת ועיין הרא~ש

ב~גו~
 לב~ל או למחול שיכולה המגורשים שתקגו ומה
 א~א איגוכתובתה

 במ~~
 מלשון כגראה מעכשיו בריא

 מציא~ צריך בזה שאף וה~ינוהתקגות
 ~חד

 כלל וז~ל זה על יוא~ל הרב ו~יים עכ~למשבי~ר מבדי~~
 דמוכת וה~גה וכו~ הזה שהדין מ~ש כל בדבריוה~ב
 שיכולהמיגה

 למת~
 מיירי מ~~ד ולב~ל

 במ~נ~
 בריא

~כשיו
 שהד~

 הוא
 דמתיל~

 ולא םקי~ת ~מ~ש מחילה
 התקג~ ב~לישב~ו

 ~ין הוא שכך זה על
 ש~תקיגו אלאהרא~ש מ~ו~

 מ~א~ שצר~
 ~ם

 מ~די~~

 שלשה או אחרונהלתקנה
 והודע~ בדי~~

 קרוב
 והואהר~שונה לתק~

 מ~
 הוא בזה שאף והתקינו

 כדס~ד כשנפרש ול~פוקי חכס מציאת צריךמה~ד דמה~ פשו~
 במ~ דמיירימעיקרא

 ש~~
 דמהני והתקינו מיתה לאחר

 לאחר אפילו דמהגי כתו~ה בטול בדרך יהיהאם
 בריא במתנת מיירי אלא דלאיק~~ל מית~

 חכם מציאת צריך הכי ואפילז מעכשיוכולה ומב~ל~ שמותל~
דאית ~~~~~

 לי~
 מו~כם שהדבר הרי עכל~ה ה~לו הטובות כל

 זו דתקנה והאחרונים הראשוניםע~פ
 פש~~

 בכל
 המערבערי

~ 
~ ~

 זלה~ה מוהריב~ו הוא חביב אחרון לרב ראי~י
 שהיה עליו שנשאל דידיה בנדון קכ~אב~~

 והא~ה הבעל בין מיתה לענין ~כ~ובה תנ~יבטול
 ושם להפך וכן הנכ~ים בכל הוא יזכהשבמותה

למעניתו האר~
 מעני~

 ל~דש צריך היה אם ב~ול אותו
 ~גאי דאותו נימא ~ו וכל מכל הראשוגה ולבטלאחרת כתוב~

 אפילו בש~ר וכתבוה והאיש האשה בו והושוואוהואל
 ב~לולא

 כתוב~
 כאלו הויא הראשוגה

 בטלו~
 לעגין

 י~~שזה
 ולבםו~

 כ~~
 כלל וז~ל

 העול~
 שש~ר

 עכל~ה וכו~ ו~~קנה כפה~ד ומ~ויים קיים הנז~תגאים תדו~
 דאפילו ומה דהשתא בקו~ח לנדו~ד נלמד משםא~ך
 האשה כח הורע שלא נדוןבאותו

 אם כמ~ן הכל הוא י~ול היא מתה אם דכמוככחו כת~ דהושוו~ אל~
ימות

 ~ו~
 ~גו לא בזה להיזת דיכול הכל היא תטול

 טעם דהא התקנהמ~גי
 ה~ התקנ~

 א~ה שמא מ~ום
 יד לה~~יע לבעלה עשתה ונח~ר היא אגוםהזאת

 יכול מהרי~~ו הרב של נדון באותו וא~ךיורשיה
 עשתה דמרצונהלהיות

 זא~
 שגיהם עשו זה לעומת דזה

 שאם ~די הוא כך הטוב רצוגהדשמא
 ימו~

 הזא
 העלה לא ~~ז תרשגותחלה

 הר~
 אז~ו דשטר

 כל בו דנמצ~ו משום אלא קייס תנאיםקיום
 ומכללם שם~מנה ה~ובו~

 תכ~ מציא~
 שלא גדו~ד מכ~ש א~ך

 יטלו ~לא לבעל אלא זה בחדוש ריותיש
 יורשי~

 כלום
 אין דידה לגבי אבל מתהאם

 ד~ ~בו~~ כ~
 בין

 אחר הדין לפי בין המגורשים תקנתלפי
 אינ~ מות~

נוטל~
 המגהג שלפי והגס כתוב~ה אם כי

 ~י~~
נוטל~

 ו~שיו דוקא נכסים חצי
 שתד~

 לה
 כתובתה םך נוטלתדאוריי~א כ~ב~

 דהיי~
 מאות י~ב

 יכולוא~ך דורו~
 להיז~

 לכ~בה י~~י~ו נכסיו כל שהלואי
 ה~יוא~ך

 הרווח~
 דמאן כלום אינו זה

 לי~
 יכול הריריות שי~י~ לן

 ל~יו~
 ינית שאולי ה~~ד לה ~יהיה

 י~ב שעזר אם כי ת~ול ולא רב ממוןאתרי~
 זה מכח וא~ךדז~ום ~ו~

 א~
 כלל לאשה ה~בה שום כאן

 וא~ך ד~א ל~ב~ו אלא ~~~ל נ~כוון דלאובזדאי
 דצריך הואמכ~ש

 המלכ~
 תכם
~ 

~~~~~

 אותה שהאמין הגאמנות
 בכ~וב~

 ~ג~ה
 יהיה מה נת~לה ועתהי

 היא גם נימא או קיימת~יה בנאמגז~
 גפ~

 עיין וגהר~ה
 ח~~סלהרב

 חל~
 ~כ~א חומ~ש

 ש~~
 וה~ית בזה

 שכ~ב ~י~א ~ג~ג ב~~ש ועייןבצ~ע
 דיפ~

 כת
האשה

~ 
 ~גריע

 ~לי~
 יע~ש בזה זה

 ו~~~
 וימ~ן

~~~~~ ~ ~ ~  
 ~י~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 תובעיס א~ו יבני יאיון ן~ אליהושהרי
 עמ~ס ~תחלוק דזדס ן~ מרדכילאלמנת

 כפי בעלה מרדכי אחריו שהניחה~זבון
 המנה~

 של

כתוב~
 והאלמנה הירושה משפט להס כי המגורשיס

 בסוף הנז~ בעלה לה שחדש חדשה כתובה הוציאהה~זי
 הוציאה וג~יך דורוס אלף מסך כד~ת כ~ובהימיו

 הנז~ ה~תובה כ~יבת ביוס כו~ח אחד שטר ~דה~תחת

שהא~י~
 הנז~ ל~א~ה הרמ~ה

 ול~~~
 אשר טל עוב~ך

 בכח מותו לאחר בין בחייו בין זה הוא כיתאמר
 שהניח במה לזכות האשה רצתה זה ועל זכו~הקו~~ח

ל~
 א~ר~ כי כתובתה מכח בעלה

 בכל הניח ~לא
 מע~רה חלקאפילו העזבו~

 מכתובת~
 ~ ע~ך

~~~~~
 התקנה בעלי לרבו~ינו ראינו מצאנו הנה

 הירושה להעביר שרוצה אשה שכלשתקינו
 הכתובה תחילה לבטל הא~~ ~צריכה לבעלה ולת~המיורשיהן
הראשונה

 הנטשי~
 ה~קנה ע~פ

 ויחד~
 לה

 בסי כמ~ש החדשה בכתובה ביניהס התנו כאשראחרת כתוב~
 ש~שה~קנות

~~~~ ~~~~~ 
 על דבור דבר נתבאר ושס

 ז~~ל קל~ב ~תוש~י זלה~ה יו~~ל מוהר~ר הרה~ג וכתב~ופ~יו
 אלא התקנה מן ~ינו כתובה וחדוש כתובה שביטולגסלמדנו

מן
 הדי~

 דקי~~ל ~אי לפי ~גמ~ר
 כהר~~~

 שהנשאת ומר~ן
 לה שכתב התקנהע~פ

 ב~~~
 כתובה

 ע~~~
 התקנה

 הנכסיס חצי ירושת בענין התקנה ל~ור יכולהאינה
 ~~פ ליורשיההראוים

 כמ~~ ~~קנ~
 אבל סקי~ח ~ר~~ן

 מ~כשיו מחלהאס
 לה יחדש ו~ח~ך מחיל~ מחיל~~

 הדין ע~פ אחרתכתובה
 ול~

 ע~פ
 התקנ~

 כאלו דהו~ל
 שיורשיה התקנה חלה שלא הדין ע~פ מתחילהנשאת
 וז~ל הנז~ הרב כ~ב גס עכל~ה נדונייתה חציירשו
למדנו

 דל~ מ~~
 הראשונה כתובה ו~חי~ת ב~טול ס~י

 הבי~ול אותו הכי הלאו לאל~ר ~ת~בה לה חדש א~ךאלא
 ס~ך אפשר הזכירו לא דמר~ן והגס דמי דליתיהכ~אן

 ~ ע~ך לשהות שאסור הדיןעל

~~~
 שיהיה

 מ~
 למעלה האמור מכל בידינ~ שעלה

 בטלה ולא ~נתחדשה כתובה דכל הואראש
 הב~ הכתובה הרי ולאלתר מיד הא~ כתובתההאשה

 ומבוטלתבטילה
~ 

~~~~
 זו אלמנה בכתובת הוא דידן םפיקא בנדו~ד
 הוא דידן ספיקא אך לפני~ושבאה

 לאהאשה ~מ~
 בשע~ בטל~

 ב~ובה מצאנו ולא הואל החדוש
 ~~וב שראינו כמו מהכתובה למעלה כתוב הבטולזו
 כתוב ו~ו הראשוניס רבותינו שסדרו סופ~ר ע~טבס~
 מיד הבטול ברישיה כתוב דהיינו חדושנוסח

 והכתובה הבטול של תוארו וזה הכתובה ואחריובקוש~ח האש~
 פלונית האשה נטלה לחודש פלוניביוס

ומחיל~ בקני~
 שבטלה יאחר הבטול בסוף וסייס וכו~

 ואחרוכתב
 שמחל~

 חזר וכ~~ האשה
 בעל~

 וחדש
 הבטול עכ~ל ה~ז~ ביוס להלן הכתובה אחרת כתובהלה

 מראשה הכתובה ניסח כתוב הב~ול לסוףוסמוך
לסופה

 ~ ע~~

~~~

 זאת כתובה מצאנו ולא הו~ל הספק לנו נפל זה
 א~~ך הראשזניס של סופר בעטכמ~ש

למימר איכ~
 ל~

 או ה~ול האשה עש~ה
 מ~~ דיל~~

 בעט
 לכתוב צריך לכתחילה הואםופר

 כ~
 יהיה שלא כדי

 האשה תעשה אס ואה~ן והבעל האיש בין הכת~השוס
 בכתיבה דלאו כתוב ל~יות צריכיס אנו אין ודאיה~טול

תליי~
 כל אלא מילתא

 שעשת~ שידעינ~
 הבטול האשה

 קיימת השנייה הא~הכתובה
~ 

~~~~~~
 בה כתוב מצינו לא ~פילו זו דכתובה

 הדבריס ל~~ליט כחה מיגרע לא בפי~ הבטול~

 ~ טעמי מתרי הא~ ב~לה לא דודאילומ~

~~~
 התקנה בדברי לא מפורש מצי~ו לא דהא
 שיהיה דבעינן פוסק שוס בדברי ולאהנז~

 לנו ומניין ממש לכתובה ונראה סמוך הביטולכתוב
 בםפק טצמינולהכניס

 ז~
 על שטר ה~מד ואדרבה

 ראיה יש יאדרבאחזקתו
 שא~~

 בתוך הבטול לכתוב
הכ~ובה

 מה~
 הנזי בדבריו זלה~ה יוא~ל הרב דכתב

 חדש ~ך אלא בבטול סגי דלא מכאן למדנוז~ל
 ל~

כתוב~
 סמך אפשר הזכירו לא שמר~ן והגס לאלתר

 ע~~ך כתובה בלא אשתו עס לשהות ~אםור הדיןעל
 וגם בטול דבעי~ן ס~ל דמר~ן להוכיח רצה דהרבהרי
 ל~ אפילי דמר~~ן אלא הכ~ובה חדוש ו~ידתכף

 הזכיר
 שתהיה ~כתובהדין

 מי~
 לש~ות אאםור םמך ולאלתר

 נאמר ואי כתבו לא ע~ז ש~~א אפילו כתובהבלי

דב~ינ~
 הבטול שיהיה ג~ך

 תו~
 למר~~ן הו~ל הכתובה

 כמו מקוס בשוס נשמע לא דזה בפירושלאומרו
 ~צריך מדבריוששמ~נו

 החדו~
 אלא ~בטול אחר להיות

 להיות מוכרח בהכריח בעינן דלא וברור פשוטודאי
 תוךהבטול

 הכתוב~
 ~ויא לא לא~ה הא מר~ן כדעת

 תוך כתבו~ו לא אפילו הבטול שהיה כל אלאכתובה
 ~ קיימת ה~תובההכתובה

~~
 שיהיה בעי~ן דלא מוכח מר~ן מדברי הרי כן

 אחר התקנות בס~ וגס הכתובה ~וךכתוב
מחפוש ח~ו~

 ל~
 כתוב תקנה שוס מצ~נו

 ב~
 הבטול שיהיה

 בס~ כתוב שמצ~נו מה זולת הכתובה ~תוךכתוב
 הרא~וניס שלע~ס

 שהו~
 ואחריו הביטול מסודר

הכתוב~
 אס הס~ק לנו שנפל אמורה מלתינו וכבר

 כמש~ל בעינן לא או כך כתוב ~יהיה ב~כריחבעי~ן
 כתיבה שיהיה בהכריח בעינן דלא פשוט נר~הולדעתי
 שסדרו הראשוניס בדברי ס~ק שיש נניח אס אפילואלא
 אפ~ה הראש~ניס כתקנות םופר ~ט לספר דיינינןו~ס
 ומס~ סקי~ח באה~ז מר~~ן בד~רי מפורשהרי

 ד~ת ~ל העמדהו בתקנה ~פק דכלג~~ך התקנו~
 וכ~

 מלתינז
 כתוב שיהיה צריך דאין מוכח מר~ן דמדבריאמורה

הבטול
 תו~

 הכתובה
~ 

~~~~
 מחמת זו כתובה לבטל שלא ~איה יש עוד
 הסופר את שאלנו שהרי הבטול בה נכתבשלא

 היה ודבר דבר כל ועל כתובות חדוש ~כתובשדרכז
 לעומ~א דנחית הרה~ג ע~~ר עס כתיבתי בשעתנמלך
 ודבר דבר כל עזשה היה פיו ועל נר~ו מו~חדדינא
 הכתובה מבטל שיהיה לו אומר והיה וגדולקטון

 לכתוב צריך שי~יה לו ~מר לא ומע~לסהראשונה
 לא דנא מתא דסופרי מוכח הרי הכתובה ת~ךהבטול
 ד~ס זה מטעס וא~ך הכתובה תוך הבטול לכתיבנהגו

 מפ~לא לאכאן

~~
 מעיד עד שוס כאן ואין הואל הוא הספק

 שיעידו ~~ינו אינס הכ~ובה עדי וגסהבטול שהי~
 בטול שס שהיה לן לימא מאן לאו או הבטול שהיהלנו

 בטילה השנייה זאת כתו~ה וממילא ב~לה לאדילמא

ע~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

ע~
 בדינה האשה ז~תה בזה ~גס חני חומר זה

 מזה עדיפא דהא זה ספק ~כח זו כתובה לפסיללנו וא~
מצינו

 למר~~
 לא וז~ל ס~ט ס~~ב בחומ~ש

 אמרינ~
 יד

 על ה~טר~על
 ה~חתי~~

 אלא
 בכ~

 דלעיל גוונא ~~~י
 א~ל לגמ~י בטל השטרשאין

 ~דב~
 ~ו בטל ~הש~ר

 לפלוני נתחייב ~לוני ב~~ר שכ~וב ~גין לאלגמרי
 יכול ואינו ראשון לפסח ל~ורעו צריך לפסחל~ורעו
לומר

 ל~
 אפרענו

 אל~
 שא~ר לפםח

 כמ~
 וכן שניס

 דאפילו מו~ח א~ו מר~ן מדברי הרי ע~ך בזה כיזצאכל
 ~צמי השטר ~יך כתוב הספק היהאס

 אמרינ~ ל~
 יד

 מכ~ש א~ך הש~ר ומבטילינן התחתינה עלבעה~ש
 בה ~תוב ספק שוס אין ש~כתובהנדו~ז

 ~ לספוקי לנו אין ודאי יאתי נקיטממילא ד~ספ~ אל~

~~~~
 דהיינז וי~א וז~ל בהג~ה שס סייס ז~ל שמור~ס
 אבל בט~ות למיתלי דליכאבדבר

 מהני ד~א לשון ד~מר כגון הנותן בו שטעהשאפשר בדב~
 סק~ך הש~ך וכתב ע~ך השטר נתבטל ודאיבמ~נה
 ~ר~ן שהביא ק~ייתא דינא על חולקת ~ינה זידדיעה
ז~ל

 אל~
 דגס

 מר~~
 דאיכא ~אן גס א~ך כן ~ע~י

 הסופריס ~עולמימר
 ול~

 א~ך זו לאשה בטול טשו
 א~א ש~רי זאת כתובהמב~לינן

 למימ~
 עשו ולא טעו

הבטול
~ 

~~~~~
 הספק נמצא לא דידן דהכתובה ושנאשינא
 ספיקא אלא עצמה הכתובה תוךכתוב

 ודאי בזה טעו ודילמא בטלו לא שמא אתאמ~מא
 בדברי הספק ואין הואל לה מבטלינן ~א יודוכ~ע

הכתובה
 עצמ~

 ~וא דהספק ה~~ר שג הספק כמו
 עצמו ה~~רבלשון

~ 

~~~~~
 גס

 כ~
 צריך ס~ד סמ~ב מר~ן דכתב מהא

 משלש ~שטה בסוף לכתוב שלא ה~ופרליזהר
 ע~ך ע~ריס ו~עשר שלשיס מש~ש יעשה שמא עשרו~ד
 שלשיס א~כחן ואי ז~ל הנ~ק~י משס ~סמ~עוכתב

 דחזקה כשר שטה בסוףועשריס
 ע~

 ש~שו העדיס
 כתובה הריעותא דאפילו מכאן מוכח הרי ע~ךכהוגין
 אמרינן ג~ך כהוגין ~עשו בע~יס מחזקי~ן עצמובשטר
 כדי הא~ הכתיבה שבטלו כהוגין ע~וודאי

החדשה שתהי~
 קיימי~ואי~

 הקורה בעוב~ עצמינו להכניס לנו
 ~ להסתפק~קוס

~~~~
 סקי~ו הסמ~~ע דכתב מההיא ר~~ה יש ג~ך זה
 שהיה ~טר על הע~ש מ~ס~

 כתו~
 גמטרייאו~ת

~אין
 יכו~

 דחזקה ~מר נמי דשס י~ג י~ב כגון להז~ייף
 נהעמיד ~זה ראיות יש וכן כהוגין שעשו העדיסעל
 ~זה להאריך צריך ואין מקומות מכמה חזקתו עלשטר

~ 

~~~
 תשיב~

 סקט~ז מ~ב בס~ ~סמ~ע דכתב מהא
 קנין כתוב ~היה דשטר זיע~א מהר~~ימ~ס

 לחוש דיש ופםק במדל~ב כ~וב היה ולאסתס
 לנדו~ז סתירה משס ~ין אפי~~ה ע~ך בחליפין ולאבד~א שקנ~

 עס מה~א~י דברי הקשה ~~~א ה~~ך שהריחדא

~~~~~~~~ ~~ ~  

~~~~~ ~~~~ 

~~~ 
 עביד דלא מילתא הואדידן

 סובדי~~
 ועוד בו לטעות

 בלאאפ~ו
 ~ו~

 בכתובה למי~ר אי~א ~ש~ך
 זא~

 גס
 יוד~מהר~~י

 אין דהא
 ~ספ~

 עצמה הכתובה בדברי
 ~ כ~אמרן א~א מעלמא ספיקאאלא

~~~
 ~ניח אס אפילו זאת בכ~בה גס

 שהי~
 שוס

 דיד ליה דינינן הוה עצמה הכתובה בלשוןספק
 בכתובה שהרי העליונה טלהא~ה

 כל בה כתוב זא~
 ומצינו וכו~ כאס~ דלא ובכלל יפוי~ין

 למר~~
 הנז~ ס~

 ש~כשיו כתבו מהמפרשיס הרבה וז~ל ~כתבס~ט
שנהגו

 לכת~
 מסופק לשון בכל אמרינן וכו~ כאס~ דלא

 השטר בעליד
 על~~

 ע~ש מור~ס סייס וכן
~ 

~~~~

 דשעבודא השטר לגבי דדוקא ולומר לחלק
 שמתבטל דהיכא דאמרינן הואדאורייתא

 כאס~ דלא כתוב ~ס וגס העליונה על השטר בעליד אמרינ~
 כן~ אמרינן לא ~דרבנן עקרה דכל כתובה אבלוכו~

~~~
 ז~

 דשוין הוא והסברא לחלק סברא דאין אמת
 לי~רע חכמיס אותס השוו ש~צינו כמוהס
 ~ק באהע~ז מר~ן כמ~ש דיתמי מ~טלטליהאידנא
 כתב בעין מעות היתומיס ביד היו אס לעניין גסס~א
 ומהרשד~ס הטור משס סק~א סקי~א בחומ~שהש~ך

 כמו בעין מעות לה לפרוע היורשיסדחייב~ס
 וכןשבש~ר מלו~

 ~מ~
 שויס ה~שה ויד המלוה יד מצינו דבריס

 גס א~ךנינהו
 ז~ לעני~

 ודאי
 אי~

 ~ לחלק

~~~
 לשטר יש אחד דדין יוצא מפורש הדבר הרי גם

 סכ~א סמ~ב ~ומ~ש בב~י מר~ן מדבריולכתוב~
 וכתב וכו~ אישות דהל~ דפי~ו ~רמב~ס דבריש~ביא ממ~

 די~ז על ב~י~ז שחולק נראה אלה ומדבריו הרב~יעליו
 דין דהיינו הטורדכתב

 ה~טרו~
 דיש אי~א ואס וכו~

 אדין פליג דהרמב~ס מנל~ל ל~טרות הכתובה ביןלחלק
 אחד דין ידאי אלא~שטרות

 ~ ל~

~~~
 דסייס סט~ו מ~ב בסי מור~ס מדברי משמע נמי
 מדבר שהיה מר~ן דבריעל

 עלי~וסייס השטר~ בענ~
 ה~ה וז~ל מור~ס

 תקנו~
 דבר ~ו הקהל

 דין ו~רי ע~ך בעיר מנהגשהוא
 ז~

 רשוס מור~ס דכתב
 בדיני דאישות דפכ~ג הרמב~ס מדברי שהואעליו

 דכתובה וד~י אלא אמור הואהכתובה
 שוי~

 לשטרות
 לא השטר שמתבטל היכא הלואה שבשטרוכמו

 וכו~ כאס~ דלא בו כתוב אי וגס התח~ על בע~היד אמרי~
 לגבי כך ~ל~ה בע~ה יד ביה~מרינן

 ~ כן נמי הכתוב~

~~~
 י~

 שבחזקתה דידן לכתובה ראיה
 קיימ~

 מהא
 אותו שהוציא השטר בדין ספ~ב מר~ןדכתב

 ובי הלוה עלהמלוה

 טו~
 הוא אס םפק

 פרו~
 דגובה

בו
 בל~

 אפילו הרי ע~ך שבועה
 בפירע~

 מיל~א ש~וא
 היכא הכי אפילו השטר נכתב דהכ~ ואד~תאדשכיחא
 ~ש ח~~ו על ~טר מעמידין ל~ניהס ספקשהדבר
 שאינם העיר וכמנהג בטלו ודאי אמרינן שמסתמאכאן

 שוס לנו ~ין ודאי הכתובה ~ך הב~ולכותביס
דודאי

 מעמדינ~
 חזקתה על הכתובה

~ 

~~~
 דין מן

 עדי~
 מצ~נו מזה

 בכא~
 לה ~ב לא ~עקרא זאת האלמנה בעלמרד~י האי~ שהרי

 משכ~מ לה כ~ב אלאהחדוש
 ע~~

 הרה~ג

 ח~י~
 ~ט~ר

 ~ראוי המתנה כתבו וכאשר נר~ומור~ח
 ~~וכ~

 אעבורי
 ~ח~ך כש~גיעאחסנתה

 המתנ~ ש~
 על~ה הקודש ליד

 ~שוס ~צמו עלחשש
 ל~

 להס ו~ן אחסנ~ה באעבורי תהוי
 לבטלעצה

 נשוא~
 ה~~

 ויחד~
 כתו~ה לה

 ומפני ~~~
 ~מר מאמרו ו~פ כ~ו~ב~ מצד בנכסיס האשה תזכהזה

 מו~ח עט~ר של ומידו הואל הגמור בוד~י א~ךהענין
 היתה ברכהיש~א

 ז~
 הכל ~אי

 נעש~
 ב~ו יפה

 שח~ת ~א~ כתובה~טול
 חב~

 שיוצא מה ~ל
מ~ח~

 ~~וא הרב מור~~ ו~רט מ~~ן בחזקת ידו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~ כלל להסתפק אין ודאי זהתקנות הדינים בחדריבקי

~~~
 שט~

 ב~ד ות~~ם ש~תיב הנאמנות
 אשר עלנאמנת ~~י~ האש~

 זה הוא ~י תא~~
 דאם סי~ז ם~~א ~חימ~ש מר~ן כדכתב העליונהעל יד~ בז~ ג~

הלו~
 ה~ז ו~~~ך ~ליו למ~וה ~אמין

 גוב~
 מ~י~שים

 דנאמנות מוכח מ~אן ~רי שבי~הבלי
המוריש

 מו~י~
 אפילז יזרשיו לגבי

 להוצי~
 מהם

מכ~~
 ל~חזיק א~א להיציא באה הזאת האשה דאין בנדו~ד

 שבידהמה
~ 

~~~
 דבזה

 י~
 לא~מנה עדיפות

 זא~
 הואל

 מת~~ס ~פילו פ~ורה ~~ה היזרשים עםהיא ות~יעת~
 והאמינ~הזאל

 יזרשיו ונ~ד נ~דו ופט~ה בעלה
 מחר~ס~פי~ו

~ 

~~~~
 שמר~ן

 הקדו~
 בס~

~~ 
 הנאמנות ~ין כתב ם~ו

מועיל
 של~

 ה~י בפירזש פירש אפילו להחרים
 אותז שיגזול הימניה לא דמ~מ סקט~ז הםמ~עכתב
 מינה דון א~ך מהני לא בפירוש פירש אפילו ע~זוכו~
זאיקי

 הי~~ דוק~ באת~~
 לא אמרינן שגז~ו שידזע

 הלוה עם ~יא המלוה ~תביעת כגון שי~זלזהימניה
 יודעים ואיגם ה~בעים הם שהיזרשים בנ~ו~דאבל
 ובודאי ה~מ~ע ט~ם כלל יזצדק לא דמזרישםבמלי

 מחר~ס פטורה זודאשה
~ 

 פסק שהביא סרי~ב כ~~ח בס~ ראיתי כותבי~~~~
 שפסקו ~ראשזניס מק~א~ס רבני של~חד

 ו~~רוה היורשים נגד בעלה שהא~ינה אחת אשהבענין
 ~סמ~ע דברי מד~דוק שהב~תי מטעם מח~~סאפילו
 כ~לוש~תי

~~~ 
 הי~ז וימ~~ן וצוי~~ם

 יו~
 כי בו ~נכפל

 ~ן בניםןטוב
 ~האי~~ שנ~

 ע~ל
 ה~~~~

 ל~~ק

הצעי~
 םי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~
 לידיה ד~תא במאי שנםתפק א~ע להידיד
 שמתהבכלה

 רח~~
 ונסתפק חודש י~ב תוך

 בשלו י~מוד אחד כל או חלוקה מנהג ינ~גו ~םידידי
 ו~יניך היאל דעתי לצרוף ידידי צריך ~יה לאבאמת

 דמשם תל~ד ח~א משי~ש הרה~ג ב~~ש שלטו~פקוחות
 י~ב דבתוך שתקינו אחרונה ~נה דאותה לךיתברר
חודש

 ל~
 כלל נתקבלה זלא ~שטה

 ומאי~
 נקזסאנן ולאין

 ~ פיה עללדון

~ ~
 לדזן שהסכים הנז~ ל~רב שראינו באמת
 שהיה ~דבריו שהביא החכם אותו~סברת

 לו ראינו משי~ש ו~רב התקנה כ~ותה לדוןמחזק
 במקום כך לדון~הםכים

 עלב~ דאי~~
 העלבין הרי

 את ~ם בדבריי שם~~ורש
 הר~ש~

 ואל השני את גם
 דיזרשי מרובה וה~ונייא הבעל שמת כגון בא לוהשלשי
 הכתובה ל~ שיפרעו במקום~~~ל

 אדרב~
 לוקחים

מנדוניית~
 בע~ח י~י~ אם גדזל עלבין יש זה ובצד

 עליו יע~ש הנדונייא ונוטלים ובאים הבעלעל
 דדוק~

 במקום

~~ב~
 בנדו~ד אבל דהסכים הוא

 שמת~
 זמקרא ~א~ה

 ~כתוב ד~רמלא
 זנ~~

 את
 ודאי לו שאר~ נחל~

 הנדונייא תהיהאפילו
 מרוב~

 ובאים בע~ח יש או
 אותהולוקתים

 בע~
 מה ה~על מצד

 עלבו~
 בדבר יש

 נדו~ד וא~ך כהלכ~ה ד~ירייתא ירושה נתקיימהאדרבא
 יודה משי~ש הרבאפילו

~ 

~~~~~~
 הוה אלו אי א~ילו דלע~ד אמינא מזה
 משי~ש הרה~ג הבעל שמת במקוםנדו~ד

 אנן בשלו עומד אחד שכליזדה
 בדיד~

 אחר לילך א~ן
ז~

 אדעתא אשה הנו~א כל זה במקומיתינו שהרי יען
 השנה תוך מתה בין חלקילא ~מגור~ים תקנת זלפי אותה נושא המגורשיםד~קנת

 ל~~
 ו~~ך השנה אחר

 לגרוע אנןנקום
 איז~

 צד
 מ~

 ~ הצדדין
~~~~

 נטתה שהביא ~ם ו~ותו הנז~ הגדול שהרב
ד~תם

 לדו~
 שיש במקום

 עלב~
 הת~ה כדעת

 בעיני~ם וישרה הואל נ~~שטהשלא
 המ~

 יכלי ~גבורים
 הרי מזה וד~דיפא בםפוקי~ילמיקם

 המלא~
 זיע~א ר~ב

 שלא בנשואין התקנה טקר בעירובטל
 כמנה~

 ה~~ורשים

והנהי~
 א~ל עתה לעת שעושים כמו בעירז

 ת~נה באותה לדון דעתינו לפי לבחור ~פילובי~ינו אי~ אנ~
 ולא דהואל עלבון דאיכא במקוםא~ילו

 נת~ש~~
 ולא

 אנן נקום ז~יצד היתה לא מעולם ~אלז הרינתקבלה
 הידיד ועיני הזאל ~~ך ~ךלדון

 של~
 בס~

 משי~
 מ~ס

 חלה יב~ח תיך הם דאפילו לנדו~ד לדון והזתרדי
 החלוקים תקנתעליהם

~ 

~~~
 הריני זה בענין לידידי כח תת הוסיף למען
 ~מ~א מוצ~ב בם~ כתוב שבא מה לךמעת~ק

 א~ש~ו נר~ו דאבילא ~ליעזר כמו~ר~ר ~חכם ידי~ןז~ל
 כ~ה~ר יד על ~קמיה דשאילנא למאי להשיבבאתי
 שנתו תוך ינפטר אשה שנשא ראובן על אביקבוליעקב
 האש~ יזר~י עם חלוקתם משפט יהיהמה

 דזה ואומר
 שהם יום בכל מעשים ~י כלל לישאל ניתן לאהדבר
 תוך מת א~ילו אלא ~לבד זו ולא כחלק חלקחולקים
 בשנים כזה אירע וכבר להם ~חד דין ב~מחופתו

 חביב כמוהר~ח המופלא ~רב דודי ~דוני בימיהחולפות
 תופתו תוך ומת אשה שנשא באחד זלה~הטזלידאנו
 ~ש~ר בשוה שחול~ים ופ~ו פאס לחכמי זה עלו~אל
 ודברים כלל ספק שום בזה שאין באופן אדםכל

שאומרים
 המי~

 אלא אינם העם
 הארצות עמי שי~

 זה על וחתוםו~לום
 הרה~~

 טולידאנז יעקב מוהר~ר
זלה~ה
~ 

~~~
 ~ו~ד להרב כר~ח בס~ ראיתי

 זל~~~
 ס~~ח

שם
 נמצ~

 לנשואיו יב~ח תוך שמת מי ז~ל כתוב
 לנו דיש ז~ל הצר~תי כמוהר~א המובהק הרבכתב
 ל~ל~ין די בה וכ~וב חמש של מב~דתקנה

 ל~
 ~תחבל

 הר~~ג בכ~בי אבל בשלו יעמוד ~חד כלאלא כלל חלזקה דין לו אין לנשואיו יב~ח חוך שמתדמי
 א~

כמוהריב~~
 ש~א בחור על שנשאל מזה ~ך נמצא

 ה~ן שנים ו~וב~ולה
 וה~ל~

 ו~תז ואכלו למטה
 כלכדרך

 ה~ר~
 ~ר~~יוהראב~ד זמוהר~ש מוהריב~עזחתו~ים וכו~ בראשו ~ש החתן ש~יה ולפי

 כתוב נמצא וס~ליע~ש ו~וה~יב~
 מ~~

 מב~ד ~נה שיש הרב
 עשו שלא וכתבו דורו בני כל עליז חלקי וכו~ חמששל

או~~
 משוס בלשוגם כמ~ש שעה להוראת אלא תקנה

 על וח~ם ו~~ לעשותעת
 ז~

 זל~~ה אב~א ~ב
 מכתיבתשהעתיק

 ~זהר~~
 זל~~ה צור ן~

 ע~
 ~ו~~ל

 דודאי~וט
~~~~~~ 

 ~צר~י
 ה~ הו~

 ~רמז
 ~ר~



~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~

 הרב שבכתב עוד ~כתב ומה כמש~למש~ש
 ודאי וכו~ ~ולה ~נ~א בבתור שאירע כתובנמצא כמוהריב~~

 דוד מר משם מהרי~ט ש~ביא ל~עשה רומזג~ך

 דהרב תראינה עיניך אלו מהמועתקים שיהיהאיך זלה~ה~
 כך שאומר למי ~שיב זלה~המהרי~ט

 שיח~
 עמי

 הצדדין מן ל~תד עלבין דאיכא הב~ל ש~ת במקוםואפילו ה~ר~
 יזכר דלא הרב עליו כתב עכ~ז משי~ש הרבכמ~ש

 יפקדולא
 ושי~

 עמי
 האר~

 ~ זאת היא
 דאפילו לך יתברר שם שבאו כר~ח הרב~~~~~~

 ה~נ~בעלי
 אלא תקיני לא האחרונה

במ~
 הבעל

 דבז~
 אם הזכירו מדלא דתקינו הוא

 ולמה עלבון בו שאין צד שהוא~~ה מת~
 ל~

 כי הזכירו

~
 דברו דלא נראה מזה הב~ל מת

 אל~
 דיש ב~קום

 תכם ואותו נת~בלה דלא עליו כת~ו הרי ועכ~זעלבון
 צריכה זו אין לנדו~ד ~~כ~ש דורו בני כל עליוחלקו

~פנים
~ 

~~
 האשה יורשי יכולים ~ם כת~ר ~נסתפק מה על
 לאט לאט בתובות ~קם ויפרעו חלק יטלולומר

 הואל אלא ס~ל הכי תל~ד משי~ש ל~רב הידיד שראהל~י
 הכי סבר לא םי~ו ח~א תיש~יוהרב

 לז~
 הםפק נפל

 האשה יורשי בדברי דאין לקצוד~ן ישראל י~הכיצד
 ~ ק~י~ל לומר ~יל מותזק ו~~ל הואלכלום

 ~~ו~

~~~~ 
~~~ 

~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~ 

 נראה~~רט
 דהרה~~

 ול~ו דהן עצמו משי~ש
 ורפי~

בידי~
 ליה פםיקה ולא

 סברתו שכתב אחר שהרי ל~מ~

ל~סו~
 נראה כן ומדכתב ע~ך חולקים דיש אלא וז~ל כתב

דח~
 כתב דלא לע~~ד נראה גם ה~ולקים ~םברת

הר~ ~
 םלא רבני של פסק אותו ראותו קודם אלא
ו~נאם

 שמ~
 הוא שגם זלה~ה יואל הרב בו חזר

 מ~ח בו ח~ר ו~ח~ך משי~ש הרב כדעת מםברא דןהיה
 בודאי וגם הנז~הפםק

 דדע~
 כן כתב לא ~שי~ש הרב

 פ~ק אותו ראותו קודםאלא
 ו~יי~

 נ~ו ם~ תוש~י בם~

ותרו~
 ~ צמ~נך

ו~~~~
~~ 

 ~י

~ ~  ~~ ~~ ~ ~~ 
 לך יתברר משם~קע~ה

 דא~
 יכולים ~אש~ יורשי

ל~~
 לטעון יכולים הבעל יורשי ~ם נשאל שהרי ~לל

 לפ~ים שצריך ~בעלעל
 העזב~~

 בו יש אם לראות

יתר~
 נ~ד

 החוב~
 או

~ 
 םאלי ר~ני של הפםק ומכח

 ~ק ~נז~ומק~ם
 ד~~

 אלא ~~ם שום לעשות צריך
 צריך אין החובות ~ד ש~עזבון לדעתו וה~ל~ואל

ל~נקי~
 יכולים ~~ה שיורשי באמת ואם י~~ש

 מתצהל~טול לתב~
 בעזב~

 בח~~ות נגדו ישלמו והמה
א~ך

 כי~
 יפ~ים שלא יו~ק

 הב~
 הרי העזבון

 ואם בעזבון מחצה להם לתת צריך הוא מזהד~יפא
 שידעו כדי ל~~םומו~רח

 כמ~
 ישלמו וכמה נטלו

כדין
 ה~ותפ~

 מוהריב~ו ד~רב ודאי אלא
 זל~~~

 לא

~~~
 ראיני לא מעולם כי דבר ~מא כן ובא~~ ~כי
 זהו כנגדו ל~ע~ח ושלמו ~עזבון חלק נטלו ~שהיורשי

הנלע~
 ~ וימ~ן וצוי~ם

הצ~יר
 םי~~ ~~~~~ ~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~

 עשר ו~ברו הואל א~תו על לישא ~רצה מי
 ~~ל מהריב~ו להר~ב ראיתי ילדה ולאשנים

 ~ס~ב ת~א~ספרו
 שכת~

 להרי~~ם פ~ק ומצאתי וז~ל
 שירצה מי שכל ש~תבז~ל

 ליש~
 ~שתו על אתרת אשה

 הקדמו~ם רבותינו ש~קנו והת~נה המנהג סבהלאיזה
 הבעל שחייב ~ואנ~ן

 להו~~
 לאשתו

 הראשו~
 שטר

 ובגדים וח~צים מטל~לים בביתו לו שיש מה מכלמת~ה
 בחיל בין לובשת שהיאותכש~טין

 ב~
 ויטו~ב בשבת

 בקצור דבריו היו אלהו~ו~
 והנ~

 מו~רי~ם ופ~ק הואל
 על אופניו על דבור דבר ~עת לאורו זכינו לאז~ל
 נפלזה

 הםפ~
 כיצד ידעני ולא

 ~תנ~ מה~
 שכתב

 מ~כשיו גמורה מתנה ממש אם ליה להודות צריך~רב
 לעשות שלהלהיות

 ב~
 לא או מעתה ורצונה ~צה

 לה יהיה דלאואת~ל
 לעשו~

 י~יו אלא ורצונה חפצה
 לבעלהפירות

 כד~
 עמדו אם לה~תפק יש עדיין נמלו~ג

 כתובתה דמי זולת המתנה ת~ול אם המגרש ~רקעל
 לה תהיהאו

 מתנ~
 זאת

 ~ כתובת~ ל~רעו~

~~
 ז~

 נ~כוונו לא זו דמ~ה דודאי ~וניי אמרתי
 לומררבותינו

 להי~
 מתנה לה

 גמור~
 כנז~ל

 דר~ידדרכיה
 נו~

 ועל מי דעל כתיב
 מ~

 ~ואל
 להבנות אחרת לישאיכול ובדי~

 מ~נ~
 ~ל

 ז~ מ~
 ~ייבו~ו

 לא ודאי אלא מתנה להל~ת
 כוונ~ ה~~

 ל~וב אלא
 בשםלה

 מתנ~
 מיוחדים ל~יות

 ~ותם תטול לגרש בא אםדהיינו כ~בת~ ל~יר~ ל~
 בכתוב~

 ויש~ים
 אם מת ואם כתו~ת~ דמיעלי~ם

 ל~לל ~כל יכנים אזי ב~סיםשתולקת כ~~~ ~~ב~
~ה והראי~ חלוק~

 דוד~
 זו במתנה נתכיונו דוקא יחוד לשם

 י~
 כי

 הבי~ה ריב~ש לתשובת ר~יתימצאתי
 מו~רי~~

 ז~ל
 ~אלת סכ~ח דריב~ש וז~ל ם~ה יאוד~א בי~תבס~
 ובנים אשה לו שיש מיעוד

 והו~
 א~ה לי~ח רוצה

 למו~ו תחתיו היושבת האשה תוכל אם אשתו עלאחרת
 או כתובתי התפםני עלי לישא רצונך אם לוו~ומר

 ת~ד שמא אני ירא~ כי כתו~י שווי כדימטל~לים
 אמצא לא תגר~ני או תמות מחר או היוםואם

 ~חר כתו~ה לה ול~רוע לה~רש ממנ~ תבקש אםוכן חושש~ איני תחתיך יושבת לבדי ש~ני שבעודלפרוע במ~
 עמה הדין אם עליה אחרת לישאשרוצה

 וכופ~
 אותו

 על לישא רו~ם בקהל א~ם יש כי לאו או זהעל

 יוולדו ל~עןנש~י~
 ל~

 שם להם וישאר ~ים
 ~תו~ינו לנו תנו ואומרות צועקות~נ~ותיהם

 מי ~ובה שאלתךי תורף זו שתרצו מהעשו ו~~
 םפק בידו ויש ~תו על ~שהלקחת שרוצ~

 לז~
 את ול~רנם

 האשה איןשתיהן
 יכול~

 למ~~ו
 הנ~ואין בשעת כן ~מו התניתשלא מז~
 לזון משגת ידו ואין עני~וא א~~

 ד~~ר והיכא וכו~ כתובה ויתן יצא או עליה~לישא ~~ ~~ י~ול~ ול~רנ~
 ברור הדבר אחרת לישא ורוצה ב~פוקייהו למיקםליה

שאינה
 יכול~

 מ~~ים לי ~י~ או ~ת~תי תן לומר
 וכן ~חיים ~בית ~חובהדאין

 הדי~
 דלא היכא

 והוא בס~וקייהו למיקםליה א~~
 ש~א ~י ל~רש~ רוצ~

 ו~יאאחרת
 ~~ יכול~ אינ~ ל~~~~ רוצ~ אינ~

~ו~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 גטה תקבל אלא לאחריות מ~לטלי ולאכתובתה
 ואח~~

תתב~
 אותי מוג~ין אין רוצה אינה ואס כתוב~~

 אס וכ~שאחרת ~ליש~
 שהת~

 ולא ~נים ע~ר עמו
 ילד~

 שמן
 בפרק כדתנן לג~שה אותו כופיןהדין

 הנוש~
 או

 ואס לילד ראויה ~תהיה עליהאחרת י~~
 ל~

 רצה
 ה~מב~סכתב להוציא~

 דכופי~
 עד בשו~יס א~תו ומכין אותו

 ~יהו זו בכפייה עתה נהגו שלא ואפע~פ נפ~ושתצא
 לא דאי א~א אותו מונעין אין ל~חת מ~צמו רצהאס

אפשר
 למיק~

 והוא
 רוצ~

 יוציא לגרש
 וית~

 ת~יה לו אין ואס לויש א~ כ~ובה
 ~ובת~

 עליו חוב
 זל~ה ו~תב זה על ז~ל מו~ררי~ע והוםיף הריב~ששל עכל~~

 דאם הרב מדברי ~ודומוכרח
 שני~~ אי~

 בגרושין רוצין
 אחר~ מלישא למונעו ~יאדיכולה

 שיתפיסנה עד
 אס אלא ~~ב ~לל לא ~הרי ~תו~~ כדימ~לטלין
 האי בכי רוצה אינה והאשה בגרושין רוצההבעל

 אס ~בל כתוב~~ לתבוע יכולה דאי~ה הואדוקא גווג~
 יכולה דהאשה ודאי רוצה אינוהבעל ג~

 לתבו~
 יחוד

 כתובה דאין טעס לומר שייך ולא וקרקעהמטלטליס
 אבל בםפוקייהו למיקס ב~אי~שר אלא מחייסנגבית
בדלא

 הר~ו~ אפ~
 ע~ן בכל בי~ה

 ~י~

 לתביעת
 והיא לגרשה רוצה הוא אם זולת היחוד לתביעתבין הג~

אינה
 רוצ~

 והוזקקתי כתובתה יחוד לתבוע תוכל לא דאז
 שמו~~~ל משפט~י הרב דמת~~בת משוס זהל~אר
 מ~מעסכ~ח

 ד~י~
 ה~על

 להבטיח~ חיי~
 כ~ובתה על

 אלא התס מיירי דלא ליתא והא מדם~י עניןבכל
 הריב~ש ל~ון ממקצת בספו~יהוכדמוכח למיקסבדאפשר

 כולל הוא והספוקו~~
 מזו~

 הרמב~ס כמ~ש וכ~ות
 ~ו~ש ה~ג אשות מהל~פי~ד

 ו~~
 ~ע~ו ה~ור כתב

יעו~ש
 ~כל~~

 הרב ~ל
 אגב ובדרך זלה~~הי מוהרי~~

 מדברי שדקדק במה ה~ב דברי ~נגד~ עמדבאמת
 מדברי דמוכח בזה~ל הטהור בלשונז וכתבהריב~ש
 דאסהריב~ש

 אי~
 היא דיכולה בגרו~ין רוציס שני~ס

 ~ד אחרת מלישאלמונעו
 שי~פיסג~

 כדי ~~ל~לי
 מדברי זה דייק מהיכן יד~י לא ו~ו~ וכו~כתובתה
 כזונת הריהריב~ש

 פ~וט~ הריב~~
 ולאחריה לפניה

 ~יכול הוא דין למיקם א~ר ד~ס לפס~קדכוונתו
 על לעכב יכולה ואינה אשתו על א~ת אשה לול~חת
 ~ן ידו על לעכב תרצה ואסידו

 שומעי~
 ל~

 ו~ודאי
 מורדתדדין

 י~
 אס לה

 ל~
 והוסיף עמו לישב תרצה

 לו נתרצית היא דאס ואמרעוד
 ל~וסי~

 ולישב
 וכו~ מ~טלי לה ~ייחד ~טוענת אלא תחתיו היאגס
נ~ד

 כתוב~
 אינה

 כן ~עון י~ול~
 דאי~

 נגבית כתובה
 לנו דיש ודאי זה ומטעמו הריב~ש דברי זהומחייס
 דדינא למיקס יכול דלא במ~וס ד~סלדון

 הו~
 לכו~ו

~רש
 כתובת~ ולתבו~

 לא ~ס הדין הוא
 רצת~

לה~~
 תהיה אלא

 ו~ יושב~
 בקב לה

 חרובי~
 ודאי

ב~
 יהיה אס

 מרצ~
 אס או לגרשה הבעל

 יהי~
 רצונו

 שאינה הוא הדיןל~יימ~
 לטע~ יכול~

 לה מיחד יהיה
 הטוב ומרצונהדהזאל

 ר~
 י~בת להיות

 בצ~
 קורתו

 לה ליחד חייב י~יה וריח ~עםמאיזה
 ה~תוב~

 הואל

וד~
 הזא

 דאינ~
 כתב לא ד~יב~ש והגס מחייס ~בית

 ב~יטו~ ~די~
 ורצתה למי~ס יכול דלא דב~ס

 כתב ולא י~וד ~יך ~יןלי~ב
 א~ ז~

 דיכול במקום

 ו~~~למי~
 הוא לישב

~ צר~ א~ דכת~  
 ודאי

 ~~~ו~אי~
 לישב ר~ה דאס ~מר

 במ~
 ~ול דלא

 ~גרש הבעל רצה שלא במ~וס לה מיחד יהיהלמיקס
 כתובה דאין וטעס דהואל אינו דזה ז~ל מוהרי~עכמ~ש
 תוכל שלא זה ב~ביל לן דמהני ה~~ם זהו מחייסנגבית
 במקוסלכופו

 דרצת~
 למיקסי דיכול במקוס עמו לשבת

 יכול אינו והוא ~מו ~ישב רצת~ א~ גס ט~סאותו
 ואדרבא לן יוצדקלמיקס

 לי~ב רצתה אם לדון י~
 דא~ילו ומה דהשתא בק~~~ח למ~ס יכול דלאבמקוס
 דודאי הגס טמו לישב רצתה אס למי~ס דיכולבמקוס

אות~
 לישב רצתה לא דאס ב~~ך ~יא הרוב על ישיבה

 עכ~ז כתובת~ ותפסיד לה יש מורדתדין
 שיש למיקס יכול דלא במקוס מכ~ש לה ייחדלטעון יכול~ אינ~

 לצאת רשותבידה
 ו~ת~ו~

 ודאי לישב רצתה ואס כתוב~ה
 כאלו לה ח~בינן הרי א~ך הוא ה~ובדמרצונה

 לו להנשאבאה עת~
 ופ~ו~

 בשוס כתובה יחוד צריך דאין

אופ~
 משפט~~י הרב ב~מת ~כ~~ש

 שמוא~~
 ש~ביא

 מדברי דיין דמידן הנז~הרב
 הריב~~

 אינה אופן דבכל
 יחוד ל~וס להכריחויכולה

~ 

~~~
 ~ל אחד בם~ ראיתי

 בי~
 אחת הג~ה יאודא

 כתב~י וא~י המגי~ה וז~ל הצד מן ידבכתב
 כוונת כן ואין כן הדבר שאין אחד~פםק

 כלל הכתובה על תבי~ה ~וס לה אין לעולס א~אכלל הריב~~
 תתבע ו~ח~~ך ג~ה שתקבלעד

 כתובת~
 לא בזה הבעל ורצון

 לכו~ו יכולה גטה לקבל רוצה אס אלא מוריד ולאמעלה
 כתובתה תתבע ואז גטה לה ~יתן ~ד אחרת י~א~לא
ואס

 אינ~
 להתג~ש רוצה

 אי~
 כלוס עליו לה

 וז~
 ברור

 הרה~ג זה עלוחתוס
 יום~ כמוהר~~

 ב~תימת ז~ל ברדוגו
 ו~~תי כל לעין הניכר קודשוידי

~~~

 הג~ור הדין זמן הואל עלה דאתן מאי שיהיה
 בכל אשתו ~ל לישא ~רוצה מיכל

 אופ~
 אינו

 ליחד אפיל~ ש~בענובדין
 דפםק נאמר היכי ל~

 וכו~ מתנה לה לכ~וב נהגו דכ~ב זלה~המוה~יב~ס
 כפירו~ו ~םת~ו ודאי קאמר ~מורה דמ~נה נאמרהיאך
 הדין דמן והגס קאמר דוקא יחוד לשס מתנהדהיינו
 להפים הקילו התקנה דמ~קני אפשר יחוד לשוסא~צ
 וכו~ והכסות הבית כלי לה ייחד לפחות הא~הדעת
 הכתובה כל נגד לייתד צריך שיהיה ולאדוקא

ופ~וט

~~~

 רמ~ז בס~ לו וראיתי מוצ~ב םפר לידי ה~ אנה
שהרה~ג

 מוהריב~~
 חמו ן~ מוהר~יי מהרב נשאל

 אסזלה~ה
 כו~~

 ~ורת דוקא או ליחד הב~ל
 פיו~

 ו~ה
 המנהג הוא ~ך נר~ו ~מו ן~ מהר~י הש~ הח~תשובת
 צע~ הוא גדול כי האשה דעת להפיס קדסמימי

 הצרה
 לראשונה משועבד הכל דבלא~ה לה הואופיוסין

 אס המנהג ~פי וגס לבעל דרך העברת שוסכאן ואי~
 רש~י ולצורכה לצור~ו ולמשכן ל~ור הבעליצטרך

זכ~
 בשטר ~תביס

 שמוד~
 ~פירוש הב~ל לה

 ו~
 ~ס

יהי~
 לשטר מאוחר אפילו ~וב איזה לו

 ז~
 יפרע

 אלומנכ~יס
 שט~ אי~ ~א~

 הגא~ן וח~ום האשה ביד
 מכאן ~רי זל~~המוהריב~ע

 בריר~
 אלא נ~ג~ דלא

 הרב לן שר~ז זל~~ה מו~ריב~ס ~סק ~ס וא~ךליחוד

 ~~~מו~ריב~~
 לשס ~יא ~כתב ד~מתנה ודאי כמש~ל

יי~ד
 וילמ~ דו~~

 מדברי מו~רי~ס דברי סתימת
מוהרי~~

 ז~ל
 וצ~~~ ופשו~

 וימ~ן
ה~יר

~~~~ ~~~~~ 
 סי~ט



~ ~ ~

~

~  

~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~ישטרילייא ~ס כו~יס כיצד מר דשאילמאי
 למוהר~ר השמות סדר ~צלינו נמנא הנהבגטי

יעב~~
 ושס זלה~ה

 נמצ~
 ~ם~ך אי~~רילייא הכי כתוב

א~
 חיו~ש בם~ ז~ל פאלג~י מוהר~ח להרב ראיתי

שכתב
 בפירו~

 לכותבה דצריך מל~ך מש~א בשם
ובטי~~ בשי~~

 אחר אחד יודי~ן ובארב~ה
 אל~~

 אחר וא~ד
 הל~~ד אחר ושניםרי~ש

 יעו~~
 בס~ ראיתי וכן

 אי~טרילייא לכתוב דצריך כתב מ~ד בם~הלק~ט
 ש~יל~א דשס כתב מ~ז בם~ שס ואת~ך יודי~ןבארבעה
 שכך הכוכב שםהזא

 קור~
 ובלשון איטאלייא בל~ון אותו

פרטוגיס
 קורי~

 ~ש~רי~א אותו
 ובלשו~

 קאםטיליי~א
 ~~ז בס~ זה אחר ושם ע~ך אישטרילי~א ~ותו~רין
 שהרב מה טל המגי~ה לרב הג~ה כתיב נמצא~ס
 בארבעה אישטרילייא כתב מ~ד~ס~

 יודי~~
 מ~ו ובס~

 יעו~ע~ יודי~ן בתלתכ~ב

~~~~
 אס או~ה נ~תוב כיצד ~דין לעקר נבוא
 שי~ן דבאזת ~~וט בשי~ןי או םמ~ךבאות

 ל~~~בי~ן
 מוהר~ר דבםדור ד~גם

 יעב~~
 נ~צאת ז~ה~ה

 ~דאיבס~~ך
 דל~

 חיי~ם ובס~ ה~אל בתרה אזלינן
 לכותבה דצריך מל~ך מ~~א משם כתוב נמצאו~לז~ס
 ובס~ מ~ד בס~ נמצאת הלק~ט בס~ וגס ~י~ןבאות
 הכי ודאי ~י~ן באותמ~ו

 נק~ינ~
 הן רובה דהן מצד הן

 דכת~ו~צד
 ~פירו~

 לכתוב צריך
 ב~ו~

 שי~
 כן לא

 ה~ב שלםדור
 יעב~

 אצלינו העתקתה הנמצאת
 הוא אס ידענז ~א יד~כתיבת

 מוג~
 כן ~ל לא או

אי~
 שכ~ב כ~ו בשי~ן ~לא לכיתבה לנז

 ~ ב~ירו~

~~
 בארבעה לכותבה צריך

 יודי~
 ~ליבא מי~~ס דזה

 ~מ~ו דבלק~ט דהגםדכ~ע
 כתב~

 אישט~~לי~א בשס

 יודי~בתל~
 והרב דהואל חדא בז~י לה~גיח אין

 ד~ס מ~ו בם~ שכתב במה להשגיח אין א~ךיודי~ן ארב~ דצריך כתב מ~~ד בס~ עצ~ו ו~ק~טומזהרת~פ יעב~~
 יו~י~ן ב~לתכתבה

 ו~~
 תמה שס המגי~ה ד~רב גס

 ודאי א~ךעליו
 דצרי~

 לפי הזא בזה להסתפק שיש~ה ~ יודין בארבעה לכותבה
 מ~

 כתוב שבא
בסי

 הלק~~
 לכוכב קורין דבפר~וגיז םמ~ו

 אנן אישטרילייא אותו קורין ובקאסטילייא~שטרי~א
 אנו לי~נא אשגרת דכפי כתבינן מה מ~רבאבני

 בלי דוקאםטרייא קורי~
 אל~

 לישגא אשגרת ~ך למ~ד ובלי

ל~רו~
 דהגס והנל~~ד בגטי כותבים כיצד ~~ריי~א

 שס אס כי זה ~ין בודאי סתם שטרייא ~~יםשאנו
 ועקרה~טנות

 ה~~
 או ~וא בודאי

 אישטריליי~~
 או

 או~ בלי אבלא~~ריי~א
 יוד

 להסתפ~ אי~
 אך כלל

מ~
 ~יש

 להס~
 הם~ק הוא

 הראש~
 כותבין אי

 כל~~אישטר~~
 כלשון ~י~טרילייא או פרטוגים

 לכתי~ דצריך ו~נל~דקאסטילייא
 ומלתא בל~~ד

בטעמ~
 ד~ם

 ז~
 ~~עזים מן נמ~ך הוא

 ולש~
 לעז

 ם~ד מ~~ש הוא ~לי~ו~~שך
 לשו~ שהי~

 קאםטילייא

א~
 ~י

 ~ר~ ד~
 ~ש~

 אישט~לייא הוא אצלי~ו

נו~~
 הואל זה על

 ו~ר~~~
 מוהריב~

 זל~~~
 מרבני

~~ר~
 כתב

 איש~~ילי~~
 ודאי

 בר~ ז~
 גמור

 ~א אצלי~והגמשך ד~~
 כלש~

 ~ ~יש~לייא שקורין ~אםטיליוא

~~
 ~ל~~ה למוהראנ~ח ~מות בס~ורראיתי
 זלה~ה ~מופלא מ~ז משםשםדר

 זלפי ובלמ~ד י~י~ן בארבע איש~רילייאלכתיב ~צרי~
 ק~מוני מרבני א~ד הוא מהר~ח דהרבבזכרז~י הר~ו~

ה~ער~
 שהזא ~ג~ול~ם ~ם~ שראיתי מהראנ~ת זהו אם

מעי~~
 ~ברי מקבילים דב~יו הרי א~ך יע~ה פאם

הרב
 יעב~~

 לע~ד דמילתא כללא זלה~הי
 דצריך גרא~

 ובאות יודי~ן ובאר~ע ~~ת ובאות בלמ~דלכותבה
 זימ~ן וצוי~ס כדאמרן אישטריליי~אכזה שי~

הצעיר
~~~ ~~~~~~~ 

 םי~ט

~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~
 דב~עת ~ער~א בני א~ן דידן דל~בי נראה
 פשי~א םוליקא קוריןהלידה

 דא~
 להםת~ק

 ו~ם הז~ל םוליק~א דמ~רייא סז~ל בגטלכתוב
 ספאניול ובלשון סו~ל הוא עקרזםוליק~א

השס כשמק~ני~
 קזרי~

 הלידה שמיוס דידן דלגבי סיליק~א אזתז
 סוליק~א שס אלא לכתוב לנו אין סוליק~אקזרין

 ו~מ~~
הרב~~

 דלעולם הגט לסדר בכללו
 אזלינ~

 ה~ם אחר
 אותה או אזתושקורים

 אומרי~ זא~
 זה שם

~ 

~~~~

 ~נה לפניךי ראשונים של מתורתןבתאמ~ר א~ל~ אמ~תי לזה חזוק צריך איןשלקוצ~ד
 למהר~י הגט בםדרראיתי

 מינ~~
 זלה~ה

 סכ~~
 כתב

אם
 י~

 ~ין שלו~ם אב~י או אבשלו~ס בגט לכתוב
 להכנה~ג זראיתי ע~ך גזרות דייני ~ני פרקבתוםפ~
 סקכ~טהגב~י

 או~
 מהר~י דברי על שכתב קפ~א

 המא~ף אמרז~ל ~ינ~~
 כזונ~

 ז~ל הרב
 דכי~

 כת~ו דהתם
התוםפ~

 דל~
 ב~~יהו מםקינן דלא אבשלוס גרסינן

 ודאי הא שלום ~בי נקרא דאם אב~לום שנקראא~ע~פ
 אב~י דכותביספ~יטא

 וא~ ~לו~~
 צריך

 ע~ך~ לכות~
~~

 דאסור ~בשלום בשם דדוקא לך נתב~ר
למיסק

 בשמי~
 מור~י ד~תב הוא

 ~ט לכתוב אין אבשלום בשמז אביז שקראודה~ם מינ~
 דהוי שלו~ם אב~י שהוא העקרי השס אלאאבשלום
 משום ב~ל אבשלזם של~שם

 דהו~
 לקרותו אםור

 ~םאבל כ~
 ~א~

 ~נניח הגם םיליקא כגון בקריאתו איסור
 א~ ע~~פ לעז לשזן לפי םול הוא~עקר

 קראוה לא
 ~ ~ליק~א כותבין סוליקא אלאםול

~~~~~
 מז~

 ראי~י
 ל~כ~ה~~

 ~הביא
~~ 

 מי

~חזל~
 מהר~י על

 ~נ~~
 זםבירא

 אבשלום של בשםדאפילו לי~
 צרי~ א~

 ~ל~ם אב~י לכ~וב
 כיתבאלא

 וה~ הוא~ אבשלו~ בג~
 לו קרא

 יש אם גם~פקתי שבנ~א בשם ז~ל באזרך לשונווהילך אב~
 או בבי~ת שב~אלכ~יב

 ב~~~
 דעת ד~~י ו~~~מ~י

~~ם~
 גזרות דייני ב~רק שכתבי

 גב~ שב~ דבמ~~~
 ירושלים איששבגא

 ~רםי~
 ש~~~א

 ב~א~~
 ב~ת ד~בנא

 ~~ט ל~תוב ~ריך ~~יה ~~ינן ולארשע
 בכא~~ שכנ~

א~~
 ד~בש~ם דו~א בבי~ת שבנא ש~קרא

דנקרא ד~~ע~~
 כו~~ אב~ל~

 ~~ר~י ~מ~ש שלו~ם ~~י
 ~ש ול~יז~ל מי~~

 מפר~
 ש~~יאו

 ~ש~ ~ום~
 ב~~ת ~ש~א

~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~
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 הוו שבנא ד~ריגרסינן
 ~י~

 בבי~ת שבנא לכתוב

 ידיולצא~
 ס~

 שבנא כותבים התוםפ~ דברי ~לפי
 המפרשים דברי ולפיבכא~פ

 צרי~
 מן בבית לכתוב

 נר~ו ~ופינו ~~ר~א והרב גטין שני כותביןהםפק
 ליכתב

 שאי~
 ם~י אחד בגט אלא גטין שני צריך

 הוא הא~ ~עמים משני בבית שבנאוכתב
 דמ~~

 מהר~י

חינ~~
 דבר הוא התום~ מ~ש לפי שלז~ם אב~י שכותבין

 אלא ~סקי לא שם דהתוספיתמוה
 מםקינן א~ לעני~

 חכמים דברי על עבר אחד אם אבל לא אובשמייהו
 תמיד נ~רא וכן בבי~ת שבנא לבנווקרא

 ~ שבנאדכותב פשי~~

~~~~
 למהר~י ~פילו

 מינ~~
 אב~~ כותב דאבשלו~ם

 דאין יודה שבנא בשםשלו~ם
 צרי~

 לכותבו
 שלו~ם ואב~י אבשלו~ם דבשלמא בבי~ת אלאבכא~פ
 מםקי י דלא ובשביל בזה קפידא אין הוא אחדשהענין
 לשכנא משבנא אבל שלו~ם אב~י כותביןבשמייהו

להם ~י~
 התיחסו~

 וכותבים בבי~ת שבנא נקרא ואם זע~ז
 ~ר~א מדברי הרי ~ל~ה וכו~ שנוי הוי בכא~פשכנ~א
 דאין פשזט םוליקא של זה דשם יוצא מפורשקופינו
 דברי לפי מבעייא ולא םוליק~א אם כי לכתוב~ו

 מהר~י דברי על לחלוק ש~צוהראשונים
 מינ~~

 בין

במל~
 דלעזלם ום~ל אבשלום במלת בין שבנא

 אלא אמרו לא ד~תוםפ~ א~יו שקראו כמוכותבים
 אביו שעבר מי אבל אבשלום בשם ל~םקאסור
 כותבים ולעזלם בגט לשנות אין אבשלזם או שבנאוקראו
 אפילו שהרי לנדו~ד נלמיד מכ~ש ~ביו שקראוכמו

 עכ~ז שבנא או שלו~ם אב~י הוא השם ש~קרבמקזם
 ו~ראו האב באיםור עבראפילו

 בש~
 ~כ~ז האםור

 בקריאת איסור דאין סזליק~א בשם האםור שםכ~בים
 סול היא העקרי שם יהיה אם הגם פשוט זהשם

 ~ םוליקא אם כי בגט לכ~וב דאיןבודאי

~~~
 עוד ~וםיף מה לפי אפילו אלא נ~כה
 אפילו ועוד ז~ל וכ~ב בדבריו קופי~ומהר~א

 למהר~ינודה
 ~ינ~~

 שלו~ם אב~י כותבים דאב~לום

 א~בשב~
 שלו~ם ו~~~י אבשלום דבשלמא שכנא לכתוב

 ובשביל בזה קפידא אין ~~ ~זאשהמובן
 דל~

 מםקי
בשמייהו

 כותב~
 לשכנא משבנה אבל שלו~ם אב~י

 הוי שכנא ~כתב שבנא נקרא ואם זע~ז ה~ייחםותל~ם א~
 פשו~ו נראה אלה ~בריו לפי גם וכו~ השםשנוי

 אמו~מלא בפ~
 אם מבעיא ולא םוליק~א דכזתבין יאמר

 אין ו~ולי~א ~ול דשם נא~ראמור
 ל~

 זע~ז התיחסות
פשי~א

 דצרי~
 לו דאין שבנא כ~ו םוליקא לכתוב

 שכנא לשם~~יחםות
 דצרי~

 ~ שבנא לכתוב

~~~
 התיחםות וםוליקא דםול ~מת לפי אפילו

אח~
 הוא השמש םפאניול בל~ון שהרי להם

סול
 ומל~

 שם השמש על שאומר כמו הוא םוליקא
 ~רבי בלשון שא~רים כמוקטנית

 שמיש~~
 עכ~ז

 לנואין
 לומ~

 ואב~י אבשלו~ם כמו דינייהו דהדר
 זה~יחםות הו~ל הרב דכ~בש~~ם

 כו~בים להם אח~
 הע~~י שם שהוא שלו~ם אב~ישם

 וא~~
 ה~ועה יכול

 ל~ו~לכאור~
 ב~לת גם

 ~ולי~
 ~עקרי שם י~וב

 םו~לש~וא
 ז~

 מהרא~ק ~ב בפירוש דהא אינז
 דבשלמא בז~~לז~ל הנ~

 באבשלו~
 ש~מובן שלו~ם זאב~י

 ובשביל קפידא איןאחד
 ד~

 כו~בים בשמייהו מסקן
~ב~י

 שלו~~
 הרי ו~ו~

 ל~
 כתב דלא

 כזתב~
 אב~י

 אלא ~בשלו~ם ~ם התיחסות לו יש אפילושלו~ם
 ~וליקא בשם אבל דאבשלום בשמייהו ~םקי דלא~שים

דאי~
 איםור

 בקריאת~
 שם עם התיחםות יהיה אפילו

םול
 פשו~

 דמילתא מםקנא סוליקאי שם דכותבים
 למהר~יאפילו

 מינ~~
 בש~ו ולדאזלי

 דצרי~
 אב~י לכתוב

 התםשלו~ם
 דוק~

 איםור ויש הואל הכי דאמרו הוא
 בקריאתו ~יםור דליכא בשם אבל אב~לוםבשם

 לשנותדאסור פשו~
~ 

 וםפק ו~רייא ~~לא דכל לי חזי~~~~~~
 ז~

 לא
 אותזהוצרכנו

 אל~
 דשם היזדעים ללועזים

 אחת דה~יחםות נםקרים אחת בםקרא וםוליקאםול
 דנכנם בזהלהם

 הדב~
 הרי האמור לפי ועכ~ז בםפק

 דכותביםמבורר
 םוליק~

 ~ לעיל האמור ע~פ

~~~
 בני דידן לגבי

 מעדב~
 ולא ידעו לא שמעולם

 אלא להם אחת התיחסות וםוליקא דםול~מעו
תקוע

 בדע~
 הוא םול ~ם לא םוליקא דשם הבריות

 עלוהעד
 ב~ומינו ~הרי ז~

 ל~ם ~יש אדם בני י~
 סוליקא הגדזלה שם לבניתיהם וקרו בנותשתי

 םו~להקטנה וש~
 כ~

 במקומינו רואות ~ינינו
~~~ 

 מכאן
הוכח~

 םו~ל דשם יודעין ~נו אין מערבא בני דלדידן
 מי בעולם היש ידעי הוו דאי הוא אחדו~וליק~א
 בני דלדעת פשוט אלא אחד בשם בניו שנישקורא
 נינהי שמות שתימערבא

 ולכ~
 דידן לגבי

 ואם סוליק~א לכתובדצריך פשו~
 שינ~

 פםול
~ 

~~~
 חיים ספר מהרח~פ בס~ מפורש הדבר מצאתי
 שרה ז~ל שכתב ע~ד קכ~ד דףושלום
 ש~ות~ה~מ~קרייא

 כ~
 בםדר ז~ל מודעי מוהר~ם

 בם~ ומוה~~ר ם~אהנטין
 פא~~

 בה~א ודס~ו דס~א ~ם
 מ~ם ~זר שרו~ה דשם כיוןלבםוף

 שר~
 ~כי בלאו

 וכתבנו באל~פ ולא לבםוף בה~א לכותבויש
 הרי~ש אחר וא~ו חםר ולא השי~ן אחר אלףח~ר שרות~

וזה
 פשו~

 נוהגים אנ~ו וכן ז~ל מ~א רבני נ~גו וכן
 בשעת ~וא שרותה שם כל דמםתמא ונ~לאחריהם
 שרה לכתוב י~ לכן שרההלידה

 דמתקרי~
 שרותהי

 והכי שרותה מ~חילה קרו הלידה בשעת אםואולם
 ל~קורין

 העולם כל
 אי~

 לבד שרותה אם כי לכ~וב
 הרי עכ~ל ברורוהוא

 מכא~
 סוליקא דשם ב~י~ה

 עקרו יהיהאפילז
 נגז~

 ביום אם עכ~ז םול משם
 לא זתו בגט כו~בין הכי ~וליק~א לה קרוהראשין
 ~ וימ~ן וציו~ם ם~לי פה תרם~יד כםלו לחדש י~~ב היוםמידי

הצ~ר

~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 זא~~~~~

 נר~ווז~ל ~ואל החכם אלי עוד כתב
 של בפלוג~א נכנס הזה שהדברלפעד~ן

הכרע~
 בס~ מו~~ם מ~ש על טי~ז ו~~ב הרב~ש

 רעכי~ל שקורים אשה בשם אמנם וז~ל םל~אקכ~ט

א~
 זכל העקרי השם שהוא רחל רק כותבין

 וכתב עכ~לבזה כיוצ~
 ה~ב~~

 השמות בס~
 ~ו~

 זז~ל רי~ש
 מור~ם כתב רע~יל אותה קוריםאם

 שכו~בי~
 רחל

 רעכ~יל רק דכותב הזא דמנהג כתב ובלבו~שדוקא
 כשי~ו~ איירי רמ~א הרבוי~ל

 שם
 אם אבל רחל שם כותבין אזרחל ~י~ הערי~~

 אי~
 שם

 נראה זלדינא וכו~ ~עכ~ילכותבים ~~רים~
 רעכ~יל כ~בים רעכ~יל היא~עריםה ש~ ידו~ א~
 וא~

 רחל ~תב
 ואםפסול

 ~רים~ ש~
 רע~י~ זקזרים רחל ~וא



~ ~ ~

~

~  

~  

~ ~

~ ~

 הע~יסה שס ז~אין ~עכ~יל המכונה רחל ל~~ביש
 לה~ב~ש ~אנו הרי עכל~ה ~עכ~יל שס ~קכזתבין
 ~וא ר~~יל ~ל זה שסשאפילו

 נגז~
 כמ~ש רתל משס

 ק~ו הע~יסה בשס אס ~~זמו~~ס
 הכי רעכ~יל ל~

כתבינן
 ל~ ו~

 זהוא הואל סזליקא כ~ביס כאן גס מידי
 מו~~ס דברי ש~ביא אחר ה~ו~ז אבל העריסה~ס
 דחולק הלבוש דב~~ ג~ך והביא ~י~ש אות השמותבס~
 בזה להכ~יע ולעד~ן ז~ל הכ~יע זה אחר ניהואיהו
 כן נק~אתדאם

 מה~~יס~
 אס פסול יש לחוד ~עכי~ל

 וכו~ ~חלכתב
 ו~

 כלל ש~ה יזכור לא שע~י~ל שס
 היה אס אפילו שרה לכתוב י~ול שא~ק~א בשסאבל
 שנקודת לפי בזה וה~עס ~א~ק~א הע~יסהשס

 ~~הקמ~
 שהכל הכל ידעו שא~ק~א כ~ו ש~ה

 ~ן וכו~ בשערי~ל משא~ך הואאחד
~ 

 ל~עכ~י~ל ~חל
 של ששמה הב~יות ידעולא

 ~ת~
 נ~אה ובזה ש~ה אי

 היא ~עריסה שס ידזע ואס לחוד אלו ~ק ~תובדא~ן
 יכתוב ו~עכ~יל לשע~יל נשתנו ואת~ך ~תל אושרה

שר~
 ול~חל ש~י~ל המכונה

 המכונ~
 ד~א ~עכ~יל

 מדינא שא~צ אפילו המכונה בכתיבת רעותא שוסאין
 שגס זה הטו~ז מ~רעת הנראה ל~י הזא וא~ך~~ל~ה
 מ~חר סול כותביןבנ~ז~ד

 שהנקוד~
 שנקודת שוזת

 כמו והוי סוליק~א תחת כמו סו~ל שתחת~~~~ס
 רק שכות~ין שארק~אשר~ה

 שר~~
 הע~יסה שס אס אפילו

 לכתוב ~~ס אדני בעיני י~א~ אס כן על שארק~אהוא
 ~ת~ר ו~ו~ הדעות כל לצאת סיליקא ד~קריאסול
 ה~אש ילך אש~ ואל עליון דעת דעת~ כי ויק~ביבחר
 כמוה~ר השואל החכס דב~י היו אלה ע~י נלךאתריו

 צ~אתדוד
 מסד~

 נר~ו הג~ין
~ 

~~~~
 אליו ת~ובתי הית~

~ 
 אפילו כ~ע דבנדו~ד לעד~ן

 ד~גס ~וליקא דכתבינן יודהה~ו~ז
 מינה תדון לא שרה כ~ביןס~ל דשא~ק~~

 ד~
 זסול בסוליקא

 דלאו חלילה בחולס שויס ונקודותס הואל סולכותביס

כוונ~
 שוות בהס הנקודות דמשוס לומר ה~ו~ז

הכי מש~
 כותב~

 העילס ידיעת בתר היא ~וונה אלא ש~ה
 וכוונתואזלינן

 לומ~
 הואל

 וש~~
 אחתי נקודות ושא~ק~א

 ומב~אס ~ואל נקראת שרה שס דעל ידעו העולסמזהי

ש~
 אביה דכזונת וגמ~י ס~~י ~עומדיס ה~י

~~ 
 ~ס

 לית וסוליקא סול בין כן לא ש~הי היא ושא~~~אשרה
 הואל א~ך וכלל ו~ר כלל לזה דידעמאן

 ופשו~
 דהואל

ז~
 דמתק~י סול דכתב במ~זס אדרבא מזה ידעי
סו~קא

~ 
 דידע המע~ב בערי דליכא ~~ול להפך

 ומה למי~עי וא~י כלל סול שס עליה ~ש זאתלא~ה
 ~דבר לך אין ~ה דידעי הלועזיס מקומות אחר לילךלנו

א~
 חזזק צ~יך הדבר שאין והגס וש~ו למקומו

 לשון זה על גס הילך ג~ך ~צוןל~~ת
 מהרי~~~

 ז~ל
 הוא שנו~~יס דעו נו~~יס ששמו ה~יש שסוב~ין

 שנוגייס אלא ני~יס ער~י בלשון כוכב וקו~יסכוכב ~~
 שסהוא

 ~ע~~
 כמו

 ~~ י~
 לקטניס ק~ריס כך וכו~

 אמנסנו~י~ס
~  

 ע~ב~ בלשון ני~יס הוא השס
 ו~לש~

~קוד~
 דכך ~יג~יס דמתקרי כוכב י~~ו ו~ך ~וכב

~~ו
 ה~~י~

 דשס
 בלש~ ~~

 דמ~רי ~~ביס ל~ז
 א~ הזא בזה שנסת~תי מה ~נס המ~ו~הולא

~~~י~
 נו~יס דמ~רי או ~י~~יס ד~י

 ~ו~יס~~~ו ~~~
~~ 

 לכ~ב א~צ
~~ 

 דוקא היינו
 הכל ו~י~יס נו~יס ~~~ס ~~יס~אר~י~ו

 א~

 שס שזהואלא
 נע~ו~

 ~ל
 ~א~ן באיז~י~~

 מעולם ~ו ק~או ולא ע~ב~י~ש~ת ~~י~ הכ~
~~ ~~ 

 ואס
י~או

~  
 נו~יס שמו כי האיש זה אין י~~ו ~יג~יס

 שס זזה נע~ות שס זה כי יזדעיס אינסוהס
הילכך ~דל~

 צ~יכ~
 למה ודמי נוג~יס דמ~~י כוכב ל~וב

 יש שאס הפו~קיסשכתבו
 בעי~

 זה כשס ששמו אדס
 שס גס יכתבו דנערות בשס נק~א וזהיצחק

 אינס באיזמיר דשס כיון נאמר כאן גסוא~ך דנער~
 אפש~ נוג~ים אלא ניג~יסשס מכיר~

 לפי נוג~יס דמתק~י שיכתבז
 ואין בנוג~יסשמכי~ין

 מכיר~
 בני~יס

~ 
 עכל~הי נלע~ד

 דלא דבמקוס פתו~ה ~ר~ה לךה~י
 ידעינ~

 שס אס
סוליק~א

 נגז~
 דין ~להי במקומותינו כמו סול משס

 ~ס ~לי מידי לא ותו דוקא סוליקא שס שיכתובהוא
 וימ~ן וצוי~ספקפוק

ה~יר

~~~~ ~~~~~~ 
 סי~~

~~~
 ולעת לאה עס נשוי שיעקב

 ע~
 נ~תטית

 על ומתרעס ~ובל יעקב בא וע~ז~ח~ל
 צ~ות שאפפוהו הג~ועמזלו

 ~ב~
 ~ה מ~ת ו~עות

 כתובת~ דמי לפ~וע ~רצהזו
 ביד

 בדי~~
 יהיה וע~ז

~~ו~
 גס כ~בה ~יוב ומכל ממזונ~יה

 לא~
 לא מיתה

יהי~
 י~ושה צד מהס אחד לשוס

 ~ ז~~

~~~
 ז~ל ש~ב ס~ד ס~ע בא~ע~ז למ~~ןמצאנו
 לזונה חייב ונשתטית אשהה~ושא

 למ~~ן ומצינוע~ך ולר~אות~
 בסקי~

 ס~ו
 פ~

 אס ו~ל~ה ל~ך
 זאינהנשת~ית

 ל~מו~ יוד~
 אינו עצמה את

 לפיכך ה~ר מנהג בה ינהגו שלא שתב~יאעד מוצי~
 מחייביס דאין משלה ומשקה ומאכילה ~ח~תונושא מנ~

 ד~רי ה~י ~ך ל~~ותה חייב ואינו וכו~ בשאראותו

מ~~~
 וב~י~ט ב~~ע מו~~ס ~נה נינהו סתראי

 ולא אלו מ~~ן דברי~קש~
 עש~

 ישוב שוס
 דס~ע מ~~ן כדב~י דנ~~ינן ד~ו גילה~מו ~ו~
 נ~א~ וא~ך מיליבכל דחיי~

 ~ייב שי~ב לכאו~ה
 מור~ס כדעת שתת~~אעד במ~נ~י~

~ 

~~~
 ~~אה האמת לפי

 שיעק~
 ~יר

~ ו  
 שהרי

 ס~י בסקי~ט להר~~שמצינו
 ~מורה בשוטה ~יירי דס~ע דההיא אהדדי מר~ןלדב~י ישו~ ש~~

שאינה
 יכו~

 ~י~ה אפילו לשמור
 ~ור~ ד~

 א~ה
 ~רשה יכול אינו ומדאורייתא והואלמגו~שת

 אבל הזא ועומדמחויב א~
 דסקי~~ ~י~

 ביכולה מיירי
 לגרשה שיכול גיטהלשמור

 מדאוריי~
 שח~~ס אלא

 יוכל שלא עליורמו
 לג~ש~

 יכולה ואינה הואל
 מנהג בה ינהגו שלאעצמס לשמו~

 ~ ה~~

~~~
 לדברי ישוב ~ה ~~~ו ס~ע ~חל~ס

 רצה ~לא מיירי דס~עדההיא מר~
 לית~

 לה
 לה לי~ן ברוצה איי~י קי~ט ובס~כ~בתה

 ~ ~~ךכתו~תה

~~~
 ל~ל~ס לו ד~אינו

 ג~
 שכתב ס~ט ב~י~ט

שא~ילו
 רו~

 ד~טור ~~~ה ליתן

בי~ע~ ~~
 גי~ה את לשמור

 דמדאו~~
 ~שה י~ל

 א~לו ~ה אפילו ~~ר י~זלה אינה ~סאבל
~ה ~~ת~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~תוב~ל~
 מדברי ~כאן נקטינן שיהיה איך מי~טר לא

 לשמור יודעת דאם ~חל~םהרב~ש
 גט~

 נ~~ן וגם
 ולא לרפ~ותה ~ייב אינו ~ובתה דמיל~

 ~ לזונ~

~~~

 דדעת ם~ל שמור~ם

 מ~~
 מיירי בם~ע

 בכל ~ייב הכי ואפילו גיטה את לשמורביודעת אפי~
 גילה דלא דהיכא קיי~ל וכברמילי

 מר~
 אזלינן ד~תו

 אזלינן לא בזה ודאי א~רים פוםקים נגד מור~םבתר
 דב~י ויהיו ~ר~םבתר

 מר~
 הנראה והצד םתראי

 הוא וישר~ב
 לתר~

 מלהני~ם דוחק בדרך אפילו דבריו
 ל~י דבכאן וכ~שבקושייא

 תרו~
 הרי והח~מ הרב~ש

 בדברי דהמדקדק ול~נד~ן ושמ~ים ששים מר~ןדברי
 נכר הרב~ש של ~ליקו יראה ד~י~ט אלומר~ן

 דהאכל לט~
 בם~~

 כתב קי~ט ובם~ בםתם דבריו כתב
ם ~

 יכול~ ואינ~ נ~תטי~
 ~יים ו~~ז עצמה לשמור

 הרב~ש דברי שבקינן לא בנדו~ז ו~~ך וכו~ ~ייבו~נו
וה~~מ

 ז~בדי~
 להביא צריך ואין מור~ם כםברת

 איך באורך מזה בידינו כתוב כבר כי לזהראיות
 באופן י~יה אם זאת אשה דודאי בידינו עלהשיהיה
 יודעת שהיא עדים שנישיעידו

 לשמו~
 ודאי גטה

 שרוצה הכא מכ~ש הרב~ש לםברת ועטירדפטיר
 אפילו יצא ~דאיכתובתה לפרו~

 ד~~
 ואליבא הרח~מ

פטור דכ~~
~ 

 שוט~ בד~~~~~
 פי~ש לא ו~~ גטה לש~ור שיודעת

מר~
 גטה ל~מור יודעת היא כיצד הקדוש

אב~
 מצ~ו

 בד~
 םקמ~א באהע~ז דעתו ש~ילה קטנה

ם~ו
 אבי~ ~ש~ וזל~~

 שנשאת ~ו ומת ~ט~ה כשהיא
 בין מב~נתאם

 לדב~ ג~
 דהיינו ~ר

 שנותנ~
 לה

 וזורקתוצרור
 ~אג~

 לעינת כש~~יע וי~א ונוטלתו
 זה דין והנה ע~ך עצמ~ ידי על מ~~רשת י~וטות

ד~~
 מר~

 אם
 הי~

 ל~ור יודעת היינו זכו~ מבחנת

~
 דדין ג~ה לשמור יודעת היינו מב~נת ופירוש ~טה

ז~
 ~ שם הג~רא וז~ל ~~ב דם~ד דגטין מה~~ם הזא

~  קט~~
 ושאינה מ~ג~שת גטה לשמור יודעת

 לשמוריודעת
 א~

 אינה גטה
 מתגרש~

 ואיזהו
ה  את לשמור ~יודעת~

 גט~
 גטה ~משמרת ~ל

ודבר
 כל ה~ק יוחנן ר~ אמר קאמר מאי א~

~בר שמ~מר~
~~ ~~~ 

 בר ר~ה לה מתקיף גטה
~א מנו~

 שו~
 אמר אלא היא בע~מא

~~ 
 בר

 מנו~
משמי~

 ~ב
~  

 שמב~נת כל איקא בר
 ב~

 גטה

 ~~לד~~
 וםיים

~ 
 בש~ס

 ע~ דם~~
 רבא אמר

ש~שה
 מ~~

 ~טן
 ל~צמו זוכה ונ~טלו ~וז יזורק~ צרו~

ואי~
 וכ~דם לא~רים ~~ה

 בקטנ~
 למאו~י מתקדשת

~~~ו~~
 ~חן

 מק~
 וממכרם

 ממכ~
 בקטנה וכ~דם

 נדריהם נדרים לעונת ~גיע~ אב~י בקדושימ~~רשת
נדר

 הקד~ ו~י~
 עכ~ל ח~לצת בקטנה ו~~דם
הגמרא
~ 

 מר~~~~~
 באהע~ז בב~י

 ~רי~~
 זיע~א זהרשב~א

 דרבא במלתיה ה~מרא של הגירסאמ~~כי
 ו~~דם הא~ ~מדהו~רסי

 בקט~
 בקדושי מ~רשת

אבי~
 מתקדשת ~טנה ו~נ~דם ~~םי הב~ ו~דה

~
 ד~רמב~ם קמ~א בס~ ~ם הב~י עוד וכתב ע~ך

 הרי~~ ~ג~ר~דם~~
 שהרי זלה~ה ז~רשב~א

~~~  
 לד~א גיט~ בין מב~נת אם ~תב ד~ריו

 ~~ור~~~
 נראה ומ~מ לידה הגט משי~יע

~~ה שדע~

 ו~שו~~ ~~~י~~
 ונוטלו אגוז ~~~ו דצרור סתם

 דלדברי לפנ~ך הרי ע~~ל לד~א ~טה מבחנתביןה~ינו
 גיטה את לשמור יידעת ם~ל והרשב~א והרמב~םהרי~ף
 וזורקתו צ~ור לה דגות~יםהיינ~

~~ 
 וכוותיהו ונוט~תו

 הי~א וםברת דבריו ~ם~ם קמ~א בם~ מ~~ןפםק
 ו~ר~~ש ו~תום~ רש~י סברת היא מ~~ן~~ביא

 יודעת דמר~ן לםתמא הרי שיהיהאיך זיע~~
 לשמו~

 היינו
 צרור להנותנים

 וזורק~
 ונוטלתו א~וז

~ 

~~~~
 הגם

 שמר~~
 בדין אלא דעתו גילה לא הקדוש

 כל ואמר הוא כיצד לשמור היודעת~קטנה
 בדין אבל וכו~ צ~ור ~השנותנים

 שוט~
 לשמור ~יודעת

 שיודעת כל ודאי מ~מ ד~תו גילהלא
 וזה יכו~ וזורקתו צרור לה נותנים היינו ג~ךבשוטה האמו~ לשמו~

 אמר בגמרא מדקאמר דהא ש~באתי מהגמ~אמובן
 הש~ה דט~ ~פירש~י היא בעלמא שוטה הא ר~הלו גיט~~הקש~ מ~מ~ א~~ דבר שמשמרת כל ~~קר~י
 דכתיב משוםהוא

 ושל~~
 ~ו יצאה מ~תו

 ~מ~לח~

ו~וזר~~

 והוצ~ך
 ל~ר~

 אלא
 ר~~ אמ~

 ~שמיה ב~מ
 מכאן הרי לד~א גיטה בין שמב~נת כל איקא ברד~~א
משמע

 לשמו~ יודע~ דכשנ~מ~
 היינו

 מב~נ~
 לא

 בכלל ~~ ואין שו~המקרייא
 משל~~

 דמעטינן וחוזרת
 ~מב~נת דכל מ~קראלה

 ב~
 יצאת לד~א ~טה

 שוטה שנא לא~זטה מכ~
 ול~~

 יש דאי קטנה
 ל~~

 הו~ל שוטה מכלל היוצאת היא שמבחנת דוקאדבק~נה ולומ~
 אתייא דלא ב~וטה אבל דעת לכלל ל~ואועתידה
לכלל

 דע~
 מבחנת אפילו למימר איכא

 ב~
 לד~א גיטה

 שוטה מכלל יצאתלא

~ ~
 התלמוד מק~ה מאי

 מעי~ר~
 בעלמא שוטה הא

 יש האהיא
 ל~

 דשינא ולומר ל~לח
 ~ואל לקטנהשוטה בי~ ושנ~

 ואתיי~
 דדין ודאי א~א דעת לכלל

~~
 בקטנה גם מ~ני לא שוטה דמקרייא דכל להם

 יצאתה בה דאמרינן מב~נת דהיינ~ בקטנה ~מהניוכל
 לד~א ~יטה בין שמב~נת כל בשוטה גם ש~~המכלל
 ~וטה מק~ייא לאודאי

 ויצאת~
 משל~ה מכלל

 לצדד יש ואדרבא מהקרא ל~דמעטינן ו~וזר~
 דמה ולומ~

 בש~םדהוצרך
 כל ב~מ ר~ה א~ר אלא לומ~

 בק~נה דוקא היינו לד~א גיטה ביןשמבחנת
 קטנה היאועדיין הוא~

 ל~י~~ איכ~
 רבותינו בה ה~~ירו

 מב~נת שתהיה עדוהצריכו
 גיט~ ב~

 בשוטה אבל לד~א
 ו~יא הואל האי ~ולי בה החמירו דלא למימר~כא
 םיגיית וכל םגי מהכי בבציר למימר איכאגדולה
 יבואהגמרא

 ע~
 על

 נ~~
 ~גמרא ~וונת דזו~י ואי~ל

 כל ~~ק ~~י כשאמרמעקרא
 שמשמר~

 ד~א
 ופירש היא בעלמא שוטה הא ר~ה לו ה~שהגיטה מ~~

הוא
 ד~

 הקטנ~ת מ~~א
 תפו~

 מטעם מהני דלא ~ך
 קטנ~ תרתי בה דאית ~כא ומכ~ש ל~ודשוטה

 ושוטה

ו~שתר~
 אמר אלא לו

 ר~~
 ~ל ב~מ

 בי~ שמבחנ~
 גיטה

 אלא בזה הוצרך דלא אי~ללד~א
 ועד~~ בקטנ~

 היא
 בשוטה אבלקטנה

 ד~~ א~~
 ~בציר אלא האי כולי

 ~ דםגי ל~ימר אי~אמהכי

~~~

 דיז דל~~ות מוכח דגמרא מ~ו~ייא ~רי שיהיה
 שב~טנה וכמו ~~נה ~ין הוא~שוטה

שמבחנת כ~
 ב~

 צרור לה ש~~ם דהיינו לד~א ~יטה
 כדפם~ו~~

 בס~ מר~ן
 ~מ~~

 ל~בל יכזלה
 בשוטהגם ~י~~ א~

~ 
 מבחנת דהיינו גיטה ל~ור שיוד~ת

 מכלל יצאת ~אי לצרור אגוזבין
 לקבל וי~ול~ שז~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~

~ ~

גי~ה
 מדאוריית~

 ~ ותוזרת משלחה מקרייא דלא
 שהביא סקי~ג סקי~ט ח~מ הרב ראיתי כותבי~~~~

 ש~~~ה רבינו דלד~ת מהרש~ל תשובתמשס

 דיוד~זי~~
 דשוטה גיטה ל~מור

 ל~
 ב~ינן

 דעת~
צילת~

 כמו ה~י כולי
 ~~~גר~~ בקטנ~

 ד~~ינן
 וראבי~ה א~ריס רבינו ודעת וכו~ וזורקתוצרור ב~
 מקטנה ג~ועה דטת בהדאין דגדול~

 דאתיי~
 ע~ך דטת לכלל

 ר~ינו ל~עתוה~ה
 שמת~

 כת דמעדיף ז~ל
 ~רא~ ודאי מהקטנהיותר השוט~

 הגמ~א בסוגיית דש~תו
 בדרך בעוניי אני כמ~ש היאשהבאתי

 אדר~~
 אבל

 דכתבו וראבי~ה ר~א~טת
 עדיפ~ דקטנ~

 מגדולה
 שו~ה הא מ~יקרא התלמוד מקשה מ~י להו ת~שיא~ך

 לקטנה שוטה בין ושנא ~ינא אימא היאבעלמא
 לכלל ואתייא הואל~בקטנה

 ~ימ~ ד~
 ב~ ~מהני

 כל
 והגס ~יטה ~ת~ת אחר דברשמ~מרת

 שי~
 קצת ~י~ב

 ~ וי~ל דותקנ~ל

~~~
 דהשו~ה מוכח ~מחה רבינו ה~ב מדברי ה~י
היא

 עדי~~
 מן

 הקטנ~
 ב~ל י~קב א~ ~א~ך

 את ל~מור י~ד~ת הזאת שה~ו~ה עדיס יביאלאה
 לה מחויב אינו ודאי וכו~ צרזר לה נותניס דהיינו~י~ה
 דס~ע מר~ן דברי ~ל הרב~ש ~ל וכת~וצו ד~רבשוס
 קי~ל ~ומר ויכול דםקי~~ט דבריועם

 ומ~ כהרב~~
 גס

בנדו~ד
 שרוצ~

 הוא הרי כ~וב~ה דמי לה לפרוע
 בדברי דמתלק הרח~מ לדעת גסי~ת יוצ~

 מר~~
 רוצה בין

 רוצה לש~ינו כתובה להלפ~וע
 בכאן א~ך ל~ לפרו~

שרוצ~
 ודאי לפרוע

 אי~
 שזס עליו

 ~יו~
 ~נית אלא כלל

 ביד כתוב~הדמי
 בדי~~

 ~מ~~~יס ~~כי~יס ו~ס
 מהסאותה

~ 

~~
 מה

 ~טט~
 גס אותי ~ירש לא ~~ות שאס יעקב

 שנוטלת מה ~ה~י דב~יו דצדקו נלע~דבזה
 בנ~סי מחצהה~שה

 ת~~רת הוא מותו אחר ~~ל~
 כדמפורש כתוב~סכי

 יוצ~ ~ד~~
 ~ב~~אי ק~~י בדברי

 התקנה חכ~י ומדברי הראשו~יס פ~~ס חכמירבותינו
~ 

~~~~
 אין בעלה מות אח~י ודאי כתוב~ דמי וקבלה
 דכתב כדמצינו דבר שוס מנכסיו ליטוללה

 כתוב~ גובה האלמנה דאין ס~א סצ~ו באהע~זמר~ן

אל~
 הוא דה~ט סק~א הב~ש וכתב בשבועה

 מו~ח הרי צררי הת~יסהשמא דחיי~ינ~
 דא~

 בכתוב~ פר~ה
 ועדיפא כלוס היורשיס על להאיז

 מז~
 כתב

 דמכרה ~~לה כתיב~ ה~וכרת בדין ס~א סק~המר~ן
 דאס סק~ס הרח~מ כתב ו~ן לה~הותה ואסורמכר
 לה אין אתרת כתובה ~ה שיכתוב קודס הבעלמת

 דלא נדו~ד מכ~ש סק~ג הרב~ש כן גס וכ~ך~~בה
 בכתובה ~גם במו~לס אותה פורע הוא דהרי אלאמכרה
 פרעה דאס ודאי הוא הכי דינא דקאסטיילאנוסדידן

 דדין כלוס יורשיה ולא היא לא עליו לה איןבכתובה
 התקנות בעלי רבותינו בדברי מפורש שהרי ~זאאתד
 נו~לת אינה ~ידן בכתובהדגם

 ת~
 הנכסיס

 אל~
 אתר

 ב~על תלק שום לה אין נשבעה ~א כל הרישבועה
 שנ~רעה וכל בכ~ב~ ~רעה ש~א ~אמ~נןמטעם

 איןבכתוב~
 ל~

 כלזם יורשיז ועל עליו
~ 

 בנדו~~~~~
 רזצה גס ומה ~ובתה לפרועלה שרוצה

לגרש~
 מט~מא אלא

 דאיסור~
 רמי ~רבנן

עלי~
 שלא

 תהי~
 עליו לה שאין ודאי לכל מו~~ת

~לזם
 ב~

 מתיים
 בי~

 יכוליס ו~תה מיתה לאתר
 הבדי~~

 ~זאת ש~~וטה עדיס שיביאאתר
 ב~ מבת~

 אגוז
 יכוליסלצרור

 הבדי~~
 ויכתבו מידו כתובתה דמי לק~ת

 מעשהלו
 בדי~~

 מכל ועטיר פ~ור שהוא
 מי~

 בין תיוב
 לזה ר~יות כמה שיש והגס מיתה לאחר ביןמחייס
 הפנאי לאפס כליו ונושאי מר~ן מדב~י הי~ב~דויקיס
 וצוי~ס לפ~ק תרמ~ב באדר זה והי~ ל~אריך רציתילא

 ~ יע~ה סאלי פהוימ~ן
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 זשמע~ בראוב~~~~~
 נ~די~ר מהא~ל וקנו שהלכו

 במתז~ק זא~~ע להא~ל ~יש הקרקעותכל
 לגוי ו~גוף התזקה לישראל שיש דהיינו ישראלבשותפו~
 במכר שנחלט ואתר הגו~ את ~אדיר ה~ל להסומכר
 ל~דות הנז~ התזקות בעלי כל עמדו הנז~ הקוניסביד
 המגורשיס רבותינו תקנת בכת שלו את איש~ידס

 ה~אשונה סבות מכמה מ~כביס הנז~ והלקותיסזלה~ה נ~
 בב~א הכל שקנו כיון באומרסהיא

~~ 
 לבעלי ז~ות

 שהלקותיס מהס קרקעות באיזה ובפרט לפדותהתזקות
 התזקה בעלי עם בהס ~ותפיס הסהנז~

 ו~יו~
 שקדמו

 יכוליס השותפין ~אר אין וקנוהם
 לסל~

 ~י~ו
 שוז~ך יש שעדיין את~ל אומריםשאף עוד ~ניתי~תלקסי
 מידס ל~דות החזקותלבע~י

 בז~
 והרי ליהו ניתא לא

 ~יי למכרס או לב~ליו המכר להחזיר ~וכניסהס
 טענו ~לשתי מקודסי שהיו כמו בעה~ת וישארואתר

 בשטרי המפורשיס המכר דמי שמלבד הנז~הלוקחיס
 בדמי למ~ית קרוב א~רות שותדות הוציאו עודמכר
 כפי מידם ל~ד~ת ב~ה~ת רוציס ואסהמכר

צריכיס התקנ~
 ה~

 דמי מלבד הנז~ בהוצ~ות חלקס גס לפרוע
 הקוניס של בידס ישאר אלא יסתלקו לא הכי הלאוהמכר

יומ~~
 ~ אב~א מק~ס מעי~ת לידינו המובא הנוסח זהו

 על רב דבי פסקי הני פנינו ~בר אל האירו היוס~~
 התר~ש מעשה נהדר בקודש רא~ון הנז~השאלה
והמם~ר

 הר~
 מוה~ר סבד~מ המו~

 יעק~
 נר~ו יה לו בתר

 הזהב צנתרות שני צדיקיס של ידיהס מ~שה מד~סו~ניות
 מר המובהק הרב אדם הר~שון ני~הו דרתמנאשלזתי
 הרב השני ידו על ואשר זכו~ל אליהו כמוהר~רדיינה
 הגם ובאמת נר~וי אהרןמוה~ר

 שא~
 כי מענה בפי

 פלך לא~וז דעתי ונטת~ א~ותי רבות הזמןבזה
 דעתי ל~ות הוכר~י לגדול מסרבין אין משוסאך ה~תי~

 דוקא ~רקי בראשי שהיא כמותהקלה
~ 

~ ~
 ט~נת על לטזבההשק~נו

 הלוקת~
 ועל

 אביר הרב בראששהשיב מ~
 י~~

 תתלה נר~ו

ור~
 הואל לזכות שרצו במה דבריהם דתה

 וק~
 ~ל

 בס~ ~ש~ע כמ~ש דינייהו ~דר הגוינכסי
 קע~~

 סל~ו
 ~וסק והרביע~ש

 דת~
 דלא דבריהם

 ~~ אלאבזה ת~נ~ הי~
 אבל ישראל דמוכר פסידא

 ל~
 גוי במו~ר

 משלו ל~קז יכול אתד מצרן דאפילו ותני פסיק זהומכח
~ 



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~

~

 שנקט ממה בזה לג~ם מ~ום ~י~ ~~ורה אמת
 ~הרי וכו~ המצר בעל אין ז~ל ~טהור בלשונוהש~ע

 זה לשון וכו~ קנה והא~תהיא
 דבאו~ מור~

 שרצה זה
 ב~ינן לא לסלקו יכול דאין מאחת לסל~והמצרן
 יכול עצמו הלוקח משום ~לא דמוכר פסידאמשוס
 ~צירוף אלולי אבל הכל ב~ירוף ~לא קניתי לא אנילזמר
 מאומ~ לקנו~ ליאין

 בדין אינו וא~ך שיהיה מאיזה
 ~~פ וא~ך פםידתו ~מקום וישר טוב לעשזתשנחייבהו

 יהי~ בין לן שאני לאזה
 מיד או ישראל ~ד הלקיח

 א~ג~
 לסל~ו יכול המצ~ן

~~ 
 זה כל

לכ~ורה נרא~

 א~~~
 שנ~ט מה שהרי אמת זה

~~~ 
 היא ש~רי בלשונו

 נקט דהרמב~ם לישנא כאחד קנהוהאחרת
 והואכדרכז

 מ~
 שכניס ~~לכות במז~ל ~ר~ם שפסק

 שם ~מני~ד להרב ומצינו~לכ~ו
 שכ~~

 כל המוכר ז~ל
 א~ר וא~ילו ~מב~ן וכתב שם מפורש וכו~ לא~נכסיו
 דעת וכן ~יטור ~~ך נכסי לכלהו ז~יננא אנאהמ~ן

 דברי ~מביא אלו דהמ~מ מד~י עכ~ל אשרר~ינ~
 לומר דכוונתו נראה הרמב~ס דברי על ז~להרמב~ן
דדברי

 הרמב~

 פליגי ולא ~מב~ס דברי על יוצ~ו
 מוכרחזא~ך

 את~
 משוס הוא ד~רמב~ס דטעמו לומר

~סידא
 דמוכ~

 איידי דאולי בגמרא רש~י בדברי כמפורש
 דהלוקח ~זם דהרמב~ם טעמו דאי וכו~ בי~ידביני
 הכל אלא קניתי לא לומר בטענה לבוא יכולעצמו
 ולא ~ל ~ח אני ה~רן לו יאמר א~ זה ל~יא~ך
 באמירתו ~צרן ז~אי ~סידא לךו~יה

 וא~
 יוצדקו לא

 והיאך לזווגס וקשה הרמב~ס דברי על הרמב~ןדברי
הרב

 המגי~
 לזווגס בא

 מור~ ד~ יח~
 ודאי אלא ל~ונו

דגס
 הרמ~~

 בטעמו רש~י בשטת אזיל
~ 

~~
 מ~ורש הדבר הרי דין מן

 יוצ~
 הרמב~ס מדברי

 ~~~ע ופסקו ס~~ה ז~ל ה~~ר ש~סקעצמו

סי~~
 ~ניס שלקח אחד הרמב~ס כתב ז~ל

 ~ד~
 אחת

יב~
 לםלקו יכול אונו מהאחד שלקח מחציו לסלקו המצרן

 מסלקו א~ךאלא
 מכול~

 ד~למידי ~רב~י וכתב ע~ך
 מילי והני וז~ל ~רמב~ס דברי על כתבורשב~א

 שתי לקח אבל א~יס שני בין משותפת שהיתהאחת בשד~
 מהס א~ה מסלק אדס בני מש~ישדות

 שירצ~
 ~רי עכ~ל

 דא~ילולך
 עכ~ז שותפים משני ~ירוף שדות שת~ קנ~

 מאחת לסלקו המצרןיכול
 שיר~

 י~ל ואין
 לו~

 לי יש
 ב~רוף אלא קניתי לא כי~סידא

 וה~
 מיירי דהתם

שק~~
 משניס

 ובכ~

 בודאי מאחד קנה
 דא~

 חלוק
 אי בודאי מש~יס ~ו מחד ~נהלי ומ~

 הו~
 לחוש ~וס

 בודאי דל~חל~~ד~ו
 דאי~

 דאין ב~אי אלא לחלק
 וטע~ ז~ לטענת~לחוש

 ש~ה ~~ דד~א איכא רבא
 יוס מדי א~ שדה אבל קנו דלא דעבדי דא~אהזא

 נמכריום
 ~ ו~שו~ ונק~

~ ~

 על~ דאתן למאי הדרן ~יהיה
 הוא והטעס ~ואל

 ~עס ש~ך דלא בנ~~ד דמוכר פ~ידאמשוס
זה

 נרא~
 דא~ילו

 מבעלי לבדו א~
 ח~

 ~וא יכול
 ~קולהו~א

 ו~~
 ל~ח ~יד

 ז~
 לא ~י אפילו

 לו ~ש ~~ש דדב~מ מכח אלא~י הו~
 ד~

 שהרי שותף
 ~קי~ל ממצרן הוא עדיף ושותף בקרקע רביע לויש

 עדיף דשותף ש~אמר הוא דין ד~וכר ~סידא דליכאד~~וס
ולא

~~ 
 ב~ו נר~ו ~ד~ר הרב

 דא~י~
 במקוס

 שותף דמוכר פס~א~איכא
 ~מצ~~ עדי~

 ר~ה ומייתי

 ~ייתי ז~ל ד~ר~~י כנ~~גממ~ש
 ל~ו~

 מ~~ם
 כמהר~ס דס~ל ש~מ להומדמייתי

 יצ~ ומ~
 הכנה~ג

לתמו~
 ולמ~ בב~י מהר~ם ד~ת שמביא הרב~י ~ל

 לא
 אל~ ~דיף דשותף בקצרפםקה

 כנה~ג ~ב דברי היו

 רצ~ומז~
 ~סוק נר~ו השד~ר

 ~וס ד~ילי ~לכ~
פסידא

 דמוכ~
 כתב ז~נה~ג הואל עדיף ~ותף

 ם~לב~י דמר~
 לתשו~

 דברי~י תכלית זהו כדאמרן ~ר~ם
 כתוב ~א היכן ידעתי לא מכבודוומחילה

 פסידא במקום א~ילו עדיף דשותף מהר~סבתשובת בפירו~
 האלה כדברים אלא ~~י כתוב נמצא לא הרידמוכר
 מ~ךז~ל

 בתשו~
 מ~ר~ס ש~םק מהרי~ל

 דבר די~א דדב~מ בה ליתדאשה דא~ע~~
 דעדיף אית~ל~ שות~

 בגיףהשותף
 הקרק~

 מכריעא לא זו תשיבה מדבר עכ~ל
 ואיכא~לתא

 למי~
 אלא ~אי דלא

 פסידא דליכאקרקע שק~~ ~אש~ אד~
 אדרבא וכן דמוכ~

 ~ור~
 לשונו

 וכו~ דדב~מ בה לית דאשה ד~פע~ג בזה~לשכתב
 מורה הזה~לשון

 דכוונ~
 לומר

 דא~
 ~נה שאמרו

מצוו~
 והישר ה~וב זעשית על

 דדב~
 וכו~ שותף דין

 איכא שמכרה באשהאבל
 למ~~

 דרב~י למר~ן ס~ל
 במודים מודהדמהר~ם

 דרב~
 ומצרן ~~י ד~י

 משס כנה~ג ~רב ~סוכמ~ש שו~
 מחלק דה~י יו~~ מ~ר~~

 שיש למקום דמוכר ~סידא בו שיש ~וס ~יןבפ~יטות
 תמה ש~נה~ג שבאמת וה~ס יע~ש דלזקח פסידאלו
 חלוק המח~יסעל

 ז~
 דכתב מהר~ם דמ~ובת וכתב

 ז~לבלשונו
 ו~

 הני דכל אומר אני
 ד~~

 לית
 אלו דב~יו ומםיום ע~ך שותף לא מצרן דוקאדדב~מ ב~

 קאי הוא ~אמרן הני דכל בכנ~~ג דייק מהר~סשל
 סברת עכ~פ יע~ש דמוכר פסידא ד~יכא במקוסאפילו

 כן מהר~ס בדברי ~קדקיס לא המ~קיסהחולק~ס
 ס~לאלא

 דמ~
 ה~י כל אומר ש~ני מה~~ס שכתב

 קאי לא וכו~דאמרו
 אל~

 ~~ך דמוכר ~ס~א דליכא במקוס
 מקוס ~ר~ס בדברי נרמז לאלדעתס

דמוכר ~יד~
 ר~יה להביאיש ~
 שכ~ דמ~

 ~ר~ם משס הרב~י
 מיירי דמ~ר~ם וכו~ דשות~י דינא בה איתדבא~ה

 ש~נת~באש~
 מ~~ס דבר דמוכר ~סידא דליכא

 כנ~~ג מדברי ראיה לה~יאיש
שתמ~

 ה~לקיס על

ב~
י~א וכו~ פסידא דאיכא מקוס

 לתמו~
 עליהס

 ואי וכו~ או~ר וא~י וכתב דבריו ~~ר~ס שסייסממה
~אמת

 דתשו~
 ~ר~ס

 הית~
 אשה על

 שמכר~
 דהוא

 לתמוה ~ו~ל מכאן דמוכר~ידא
 עליה~

 מעקר
ולא

 צר~ הז~
 אומר ~א~י ש~ב דבריו מסוף לדקדק

 וד~י אלאוכו~
 מוכ~ח~

 ~וא דמהר~ס ד~ו לומר
באשה

 כ~ דא~ שלקח~
 כי

~ 
 ועל דל~ח ~סידא

 ~ב כ~גדו עזר מצא לאזה
 כ~~~

 על ל~~ה
 ה~רו~יס מ~ר~ס מדברי אם כיה~לקיס

 וא~ך וכו~ אומר ש~י~כתב ש~~
~ ~  ~~~ס דברי 

 ש~וכיחז~ל
 ~נ~~~

 ס~ל דהרב~ ~מר ל~ו יש אדרבא
 ~ילו ~ב~מ ליכא דמוכר ~סידא דאיכאדבמקוס
 והראיה שותףלגבי

 מד~
 הביא

 ס~
 דברי

 מקוס כל שכתבבתשו~ה מ~~
 שאמ~

 א~א דדב~מ דליכא
 דבר~ ל~י ~מע דממנו דשו~ףדינא

 ~ידא ד~י~א~וס ~~ל~ כנ~~~
 ד~~

 מ~ר~ס דבר
 מדל~הרב~ וא~

 מ~ר~~ ד~י ה~יא
 ולא ~ו~ים

 ב~
ל~~

 אס כי
 ~רא~ מכא~ ~~ דא~~ די~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ולא דוקא בזז אלא כמהר~ם ל~םוק לו בחרדלא
במקום

 דאיכ~
 שום כאן אין ומעתה דמוכר פםידא

 הרב~י שהביא ממהראיה
 תשוב~

 להוכיח מ~ר~ם
 דמוכר פ~ידא דאיכא במקום דאפילו דם~למ~נה
שותף

 עדי~
 זה חלוק המחלקים ~הרי חדא

 ל~
 נעלם

 מפרשי ודאי הכי ואפילו מעי~יהם מהר~םתשובת
 למימר איכא ה~ב~י וגם כהכנה~ג ודלא כמש~ללה
 ~נוי במחלוקת והדבר הואל וא~ך וכדא~רן ס~להכי

 ומור~ם והש~ע בם~ד הטיר וכמ~ש מוחזקהלוקח
 בדברי הכנ~~ג של דקדוקי ל~י גם ומה יע~שסמ~ה
 הרב~י אדרבא ~~~ך הוא כן כדבריו אםמהר~ם
 אם כי ממ~ה להביא לו ובחר מהר~ם תשובתמדהביא

 דלא ש~מ א~ך דבריז םיף הביא ולא שקנתה א~הדין
 ~ בהכי כוותיהקי~ל

~~~

 ללא כתבני זה
 צו~

 ולי~ן לישא אם כי
 דברי על ול~ן לישא זב~רט לעלמאלהתלמד

 אבל גר~ו דוד דברי ע~י ע~בים כי השד~רהרב

ל~~
 ז~ן הורה דכבר להאריך צריכים אנו אין דינא

 מאי בתר אזלינן דלעולם בםקפ~ו מהריב~והרב
 ו~רב בת~ובה הרב~ח רבנן לןדכיילי

 מ~פ~
 צדק

 דין ליכא דמוכר פםידא דבמקום זלה~ה ~הרש~ימשם
 יע~ש ~דיףדשותף

 ו~
 תוש~י הרב מדברי נמי מוכח

 ס~ב בדף םצ~זח~ב
~~~ 

 ~ יע~ש

~~~
 שיהי~

 פס~דא ד~יכא ~דו~ד לדיננא תבנא
 בעל לזכות באני אלו אפילודמוכר

 אפילו לםלקו הזא יכול ע~~ז מצרן מדין עלהאתינן החזק~
 החזקות ב~לי כל יתאםפו אם מכ~ש אחדמקרקעי
 שהביא וכמו דו~ד דלית פשיטא נחלתם לרשתויבואו
 ז~ל מהרי~ך משם זכו~ל משם נר~ו ~וסק~רב

 ~בפשי~ות

~~
 דאם דפםק דמהרי~ך דההיא נראה דלכאורא אמת

 נ~אה הבית מן צא או הכל קח או לו יאמרו~
 יכול אחד איש אפילו דא~רן הנז~ל לדברינושמ~דזת

 יש באמת דייקת כד הלוקח מיד זכו~ו להוציאהוא
 אחת כשדה הוי החצר כל דהתם השד~ר כמ~שלחלק
 אבל שדה חצי לי תן לו אומר כאלו הוי הביתוכשיקח
 אך מאחת לםלקו יכול שדות כשתי ~זאנדז~ד

 ח~תההמשזתפת בקרק~
 ב~

 ודאי אחר ובין הלוקח
 דזכ~

 הלוקח
 וקנה השותפים מן ~ו המצרנים מן אחד קדם אםמטעם
 הלוקח של זי ש~ה לפי דבריז דצדקו נראהבזה

 דחשי~
 זכיות

 מדין הוא הלוקח מיד שמיציא ה~קהבעל
 ~ מצרנ~

~~
 באמת

 לקיש~
 בענין שכת~נו מה כל דמילתא

 ב~ר ויגיעת טרתה אלא ~ינו מ~רנות מדיןזה
 אפילו כתבינן לכך הטזעים מלב להוציא אלא כת~נוולא

 ע~~ז בה נגעו מצרנות דמדין דילייהו כל ליהוי~בינן
 מידו להזציא יכול לבדז הוא א~ת חזקה בעלאפילו

~ 

~~~

 לא האמת לפי
 נג~

 דידן בח~ית פגע ולא

ד~
 הח~ה לבעל לו יש דזכזת אלא מצרנות

 יעקב אביר מידי כתוב שבא וכמי הקרקע גוףב~ל
 באוריךנר~ו

 א~~
 פשוטים כי זב~רט הדברים לכפול

 ש~~~מ~
 לא זיע~א ~ק~ת בעלי נ~ן כונת

 אבותיו נחלת אל ואיש נ~ה תםוב שלא אלאכוזנתם הי~~
 יופק~ ולאישזב

 זכותו
 וא~

 קנ~ לי מה
 כל ~לוקח

 המשזתפת קרקע קנה או ביחד ~וכר שלהקר~עזת
 ~ולם ~שזט חב~רז עםח~תה

 שזי~
 שלא ל~ובה

 השזתף מיד חלקו לה~יא ויכול הח~ה בעל כחיופקע
 בח~א ר~ב המלאך הנדולים הרבנים בפ~יטותו~מ~ש
 נתנבאו ששני~ם יע~ש וצ~ז ז~ך ח~ב ותוש~י ש~~הםימן
 הםכמתם ~לתה המערב חכמי דרוב אחדבםגנון
דהשז~ף

 יוצי~
 ממה זה ~ל נוםף ~שותף מיד חלקו

 נ~~ו ביעקב עדות הרב האר~ש אדוני בנז העדשהעד
 כך של~ניו דעה שבדזר וידע ר~ה הוא~גם

 שוב א~ך למעשההלכה הםכי~
 א~

 ~ רב דמעשה לפקפק

~~
 בא~ת

 דרא~ הג~
 שכתבו הנז~ל להרבנים ראינו

שכ~
 בדבריהם לספוקי יש עדיין הלכה עלתה

דאולי
 ל~

 חלק כלל לתת רצה שלא בשותף אלא דברו
לשותפו

 בז~
 אבל זכ~ו לו להחזיר דמחוייב דפםקו הוא

 ~קונה אם~ה~ן
 יבו~

 הבחירה שנו~ן בטענה
 גילו לא דבזה כלל תקח לא או הכל קח לוויאמר לשות~

 ~בחירה שיתן דבנדו~ז למימר איכא זא~ך כללדעתם
 שהביא מהרי~ך לדברי דמודו למימר איכא השותףביד
 היא והיא שדה כחצי הוי המשותף דבדבר זכו~להרב
שדבר

 ב~
 בשותפין כאן גם וא~ך כמש~ל מהרי~ך

 יזדו דילמא לספוקי יש אחת חצר או אחת ביתבחזקת
 ~ ז~ל מהרי~ךלםברת

~~
 ד~ואל היא כן דלא נראה והםברה האמת לפי
 ה~זקהובעל

~ 
 גוף בכל זכות לו

 הקרק~
 היאך

 שהיתה ש~ם עצמך דהגע כזה חלוש בטעם לדחותויכול
 מידם נגזלה הימים וברוב ~ותפ~ שדהלהם

 אם נאמר דאם מהנזלן ו~נאהאחד והל~
 ב~

 ~חד
 קח אזלו יאמ~ שהלזקח משום להזציאו יכול אין הלוקת מןחלקו ל~וצי~

 ה~
 לא דזה הבית מן הוציא או

 ית~
 אלא

 הש~ע דפםק והגם ממנו שנגזל מה שיטזל הואדין
 שדה בקונהבםי~ג

~~ 
 ~נו להזציא המצרן יכול אין

 התם שדהחצי

 דז~

 עלי~ אתי מצ~נות דמשזם
 אינו

 ועשית מצזת לקיים נחייב~ז דידיה הפםד שבמקוםבדין

 והט~הי~
 להוציא שבא בכאן אבל

 מ~
 משים הלוקח

 ממנז להוציא בא בין ליה איכ~ת מה שלו חשובד~גוף

שד~
 מהרי~ך דברי לנו נשאר ופשז~י שדה תצי או שלמה
 לחלק אנחנו מוכ~חים לישבם זכו~ל הרבשהביא

 נר~ז ה~ד~ר ה~ב וכמ~ש דידן לחזקזת דידהזחזקות ב~
 לח~קדיש

 ~ ביני~
~~~

 ז~ל מהרי~ך בהם שדבר בחזקות דאפילוגם
 באזתו אלא דברלא

 נד~
 לא שמעולם שלו

 כלל בית אותז בעל עם ל~ונה שזת~זתהיתה
 חצרבאותז

 ב~
 רצוני אין לומר דיכול ~זא

 לכך בחצר אדם שזם עם שזתפות ~ום לילהיות
 ש~יו בנדז~ד אבל ~עלי צא או ממ~י קנהאז או~

שותפים
 ~ לטע~ יכ~ א~

 ~ובתז שהרי
 כמובצדו

 ~~ ~ה~~
 מק~ם לו

 ש~~~ו וכמז מהני בזה מילתא דגל~י הוא כן עתהגם בשו~ו~
 למנ~םמך

 במערב שנהגו
 לד~

 ~השו~ר ה~ו~ז ~דעת
 הבית ~ל י~זל ואין מצרן שהוא לומר יכזל בביתהדר
 דאמרינן מ~ם לי נוח שהשנילומר

 היכי כי לי~
 מקודם לךניח דהו~

 יהי~
 וי~צ בם~ י~~ש עתה גם לך נוח

 הזאל ~אן גם זא~ך שי~ן אות~לקו~יז
 נוחיםוהיו ~ז~~י~ זה~

 זל~
 אפילז חבירו עם בשותפות ~ד כל

 לקדמותו הדבר ~~ר יודה ז~למהרי~ך
~ 

~~~~
 לז~ות עזד שכתב ~~ו השד~ר להרב ראיתי
לבעל

 החזק~
 ללוקח לםלק

 ~י~
 י~ו לא
~ל



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 עם שותף ואפילו לבדו אחד אפילו אלא ל~לקו ~מצרנים~ל

הק~~~
 מכח מחלק~ הקונה לםלק יכול

 מ~
 להרה~ג שמצא

מו~ר~ר
 יעב~~

 וחרמות נדוים כמה ~כתב רי~ז בם~ ז~ל
 להחמיר חרם םפק ~ל וקי~ל הללו בתקנות גבולבמשיג
 נראה ל~~ד הטהור עכ~ל םק~ם הגה~ט כנה~גכמ~ש
 לו ~ם שם שהרי חר~ם ס~ק בדין נכנם לאדנדו~ד
 בהםכמות חרם דםפק הא ז~ל בםי~ז סיי~ם ~חבי~בהרב

להחמי~
 אבל החזקות תקנת בהכנת הוא כש~םפק ~יינו

 מהר~א להחמיר םפק מקרי לא בתקנה ~דבר ~וזכרכשלא
 הדבר דאם הוא הדברים ופירוש עכ~ל ז~ל ששוןן~

 כך פירושו או כך ~ירושו אם הלשון ב~בנת לנומםופק

בז~
 בתקנה נז~ר שלא ~דבר אבל לחומרא דאזלינן ~א
 או בזה גם תקנו אם אנחנו מםופקים ~לא נדו~דכעין
 הרב שכתב הדברים הן והן ופ~וט זה בסוג נכנםלא

 צדק משפט וכתב ז~ל סט~ז דבריו בםיום שםהחבי~ב
 בחרם הוא אם םפק ב~ יש אם שאפילו םם~דבח~ב
 הםכמה היתה אם ספק הוא אם אבל להחמיר יש לאאו
 ספק הדבר הרי כאן גם וא~כ עכ~~ל להקל יש זהעל
 ~אן אין וא~ך לא או אלו אופנים על הםכמה היתהאם
 מםופקים שאנחנו האופנים זה על והעיד חרםםפק
 להרב ראיתי מצאתי דהנה חרם םפק מקרו לאב~ם
 תיטוואן חכמי מ~ש גם ז~ל כתב צ~ז ס~ ח~בתוש~י
 או בקרקע שותףבכל

 בחזק~
 חבירו וחלק חלקו שקנה

 גם ~יזכה קדמוניות משנים קרקע בידו שהיה הגוימן
 לו שיש כיון חבירוב~ק

 חל~
 תקנת עליו חלה ולא בה

 להיו~~ח~
 דברו ~לא לפדות הבעלים ביד ~חירה

 הדברים ~כתבו ~לו תי~וואן וחכ~י ו~~ נכרי באישאלא
 םי~ משי~ש הרה~ג שהביאו הםבר~ת בעלי הם הןהאלה
ש~~ה

 ו~ה~~
 יואל מוהר~ר

 ח~~ בתוש~י זלה~~
 ז~ך םי~

 המערב חכמי הרוב וכתבו ~דים בשתי אותם ודחווצ~ז
 ~לה דאתן למאי שיהיה איך כמש~לי כוותיהו דלאפםקו
 ועיניך יע~א תיטוואן חכמי הם ~ו םברא דבעלי לךהרי

 מוהר~ר ה~ב ב~~תראינה
 יעב~~

 כ~ב ושם מהם דנשאל ~אי על תיטוואן לחכמיהיתה דתשובת~ סרי~ז ז~ל
 ~ח~מותנדוים

 בענ~
 חכמי לרבותינו ~~י ~א~~ ~תקנות

 ~חרמות ש~יתה התקנה תעלומות נגלו לפניהםתי~ואן
 הגוי מן שקנה דשו~ף וכתבו אחריהם קמו היאךוא~ך
 התקנה עליו דחלה לומר הראוי מן הת~נה ~ליי חלהלא
 הרב מ~םק ידעו האח~נים וד~י כי חרם םפקמ~ח

 זלה~~י~ב~~
 ודאי אלא רבותי~ם בימי אלי~ם שהגיע

 ~~מר יש ~םפק ומן בחרם שהתקנה ידעי ד~דעה~ם
 משפט ו~רב ז~ל ששון ן~ מ~ר~א של ב~םקו ד~א~יינו

 ש~םפ~צד~
~לשון שאינ~ בםפק ~בל ~תקנה בלשון הוא
 אל~ התק~

 לא או זה באו~ן תקנו אם הםפק
 זה בםוג נכנם לא עקר כלת~נו

~ 

~ ~ ~
 ~ה נבא ~בוא

 ש~~
 הםך שזולת ~לוקח

 שוחדות הוציא עוד ~מקנה בםפרשכתוב
 זו בטענה כחו ~גריע ~פוםק ~~בוכו~

 ותתל~
 וראש

 מ~~ד~
 שהבחירה בזה~ל שכתבו ח~י אי~ש ב~ן

 ~מ~ר דמי ללוקחת
~~ 

 מלש~ן
 דקד~ ז~

 דמי דוקא
 בכלל ה~וצאות כל יוכללו לא למה אתמיהא באמתמכרי
 מעתה אלא מכר מדמי ההוצאות יגרעו ל~ה מכרדמי

 מכם שנותניםבמקים
 למל~

 שלשה או שנים לערך
 ~~ר~ל למא~

 הא~
 במשל ובפרט יוכללו לא הם ד~ם נאמר

 שו~ ~ית~א~
 מ~ים

 ו~~
 ול~ה תמשים שוחד ו~תן

 יאמרו האם ק~ן והשוחד המקח דמי בין דהויבמא~
 ותו מכר שבש~ר מה א~ כי י~ול שלא התקנהבע~י
 נועם דרכי דרכיה אתמיהאי הטוב גמולו תשלום זהולא

 יהי~ שיוציא מה כל הוא שאמרו מכר דמי ובוד~יכתיבי
 וד~גמא שא~רו מכר דמי בכללנכלל

 עיין לז~
 ז~ל שכתב באמונה ונותן הנושא בדין םכ~חםר~~ז בחומ~~

 וכוללם ~הפונדק הכתף שכר המקח דמי עלו~עלה
 ריוח כ~כ הזכירו דשם הגם לך הרי וכו~ המקחבדמי
 אמרינן המקח דמיעל

 דיחשו~
 הם דגם ההוצאות גם

 מה לכאן גם אציג ודוגמא מקרו המקח דמיבכלל
 שהכל כוונתם ה~~ח דמי רז~לש~מרו

 יהי~
 ~ בכלל

~~~~
 גם דכוונתם השניה מתקנה גם ש~טה נחה
 הואי~כן

 בין וקונים ו~ו~כים גדר פורצי ורבו
 לכן ביוקר שיחדות ידי על שלא בין שוחדות ידיעל

 מה מכל חומש נגרע ד~יינו החומש מן כחם~גריעו
 ז~ושהוציא

 התקנות מדברי לדבריו ראיה ואין הנרא~
 שוחדות הוציא כמה ברור יש אם הוא ופ~וטהאלו
 ממכרו מדמי הוצאתו דמי להגריע לנו דאין בוד~יוכו~

 ידוע כי זה על וברכה טובה לו להחזיק צריךואדרבא
 בפחות לוקחו ודאי המקח על שוחד נותן אדםשאם

משוויו
~ 

~~
 על עדים ~ין אם

 ז~
 ~שבועה ליטול יכול אם

 שמלבד ~פוסק להרבר~יתי
 מ~

 מדברי שדקדק
 שבא מה ~ם כי נוטל דאינו מוכח שמהםהתקנות
 י~יו אפילו הוא דבריו ומ~מעות מכר בשטרכתוב

ההוצאו~
 שחזר לי כמדומה אח~ך עדים ידי על

 על עדים יש לא אם דעכ~פ לומר וחזר זומםב~א
 וכללם הואל הדין מצד יטיל שלא מיהא נקוטההוצאות
 ונוטל נשבע אדם שאין בידינוכלול

 אל~
 נחשו~ן בדיני

 כגון תביעות בש~ר אבל ונוטל נשבע שאמ~והוא
 ~ ונוטל נשבע שאינו הוא דין וכו~~ותף

~~
 הגם הזה לדבר

 דרא~
 השד~ר להרב ראינו

 ~וד זהי על השיבנר~ו
 אוםי~

 כהנה לך
 לדמות מ~רא לבו מלאו איך הפוסקהרב לתמו~
 למור~ם מצינו הרי ונוטל נשבע נקרא שזה עליוול~מר ז~

 דק~קע ראיה להביא הבעלים על שכתב ם~א רל~ובם~
 הק~קע ~בעלים כשנתנ~ הלקוחותבחזקת

 שמעצמן נדו~ד מכ~~ש וא~ך וכו~י יהרגני שלאכדי מעצמ~
 בודאי אונם בלימכרו

 בח~~
 ~ קאי הלקוחות

~~~~~~
 המוכר בדיני שמצינו מה הוא ממש לזה
 להרב מצינו דהנה ב~טבה לחבירו שלוק~קע

 ~לוה המוכר של בע~ח דיכול ותני דפםיק~~בי~ט
 הלוקח מיד להוציאה יכול וההטבה המכר אחרלו

 הואוטעמו
 כמפור~

 מוכר בהטבה דמוכר משום בדבריו
 למוכר לו שנשארה זכות אותו וא~ך משוויה פחות~וא
 בהטבה דבמוכר הרי הלוקח מיד להוציאה יכולבע~ח
חשבינן

 דעדיי~
 ל~רב מצינו ועכ~ז בו זכות למוכר יש

 פ~ג אות ~גה~ט םר~זכנה~ג
 שכת~

 המוכר בדיז
 בה~בהקרקעו

 ז~~
 ובין ~מו~ר בין הכחשה נפלה

 המעות ה~יר שכבר אומר שהמוכרהלוקח
 להביא המוכר על החזיר שלאאומר והלו~

 ראי~
 הרשב~א

 עכ~ל להחרים ~יש גאון עמרם רב וכתבבתשובה
 מ~ינוגם

 לה~
 ע~ד א~ ~ג~~ט הנז~

 שכת~
 משם

 שטר למוכר ה~ונה שכתב קודם אם ז~ל המבי~טהרב
 המוכר לוה~בה

 מראו~
 ו~~ך

 לו~
 ואח~ך מ~קונה

ע~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 יכול המוקדס הב~ח ראובן אין ההטבה ש~ר~שה
 ה~י עכ~ל מ~ראנ~י מהר~ס הקונה מן הביתלהוציא
 משוס ~לא המקודס בע~ח של כ~ו הגריע דלאלך

 גסשהקונה
 הו~

 הלואת לא אס אבל ללוקח לוה
 דא~ פסק ועכ~ז ממנו מוציא היההלוקח

 שע~ה קודס
 ראובן יכול אין מלוקח ולוה מראובן ~והההטבה
 מןלהוציא

 הלוק~
 ~ה ואח~ך ולוה לוה דמ~יב הגס

 הל~ח ובחזקת הואל עכ~ז שיחלוקו הואשהדין
 שגבה מה דקיי~ל וגבה קדס כאלו הו~ל עומדתהיא
 אמרת ד~י עומדת היא הלוקח דב~זקת לך הריגבה

 היא מוכרבחזקת
 מ~

 מ~אן וד~י אלא שיחלוקו הראוי
 ורע~ג רש~~א מדברימודעה

 והמבי~~
 קרקע דה~וכר

 בחזקת זכות אותה כל זכות לו שנ~ארהבה~בה~הגס
 ~יא גביה שמוכרההלוקח

 עומד~
 לא בודאי ונדו~ד

 דאפילו גרע מיגרע אד~בא אלא בהטבה ממוכרעדיף
 טעמיי מכמה יודה מכאן בהטבה שיחלוק מי ימצאהמצא
 הרוב דעלחדא

 מיו~
 הוא לגוי קרקעו אדס שמוכר

 כל הרוב דעל לו שתחזור שכיחא דלא מילתאאצלו
 משוויה ביותר שמוכר חזינן קא אנן לגוי שמוכרמי

 לו שתשאר כדי שוויה בכדיולפחות
 התזק~

 וא~ך ריוח
 שלא התקנה שמצד אלא מתיאשיס מםתמא הרוב~ל
 שלנו ומכר ק~י והחזר בעמוד ליה דינין מ~קו~הזזה

 דם~ ממכר עדיף הטוב מרצונס הוא לגויסשמוכריס
 הקרקע יהיה לא והיאך הטבה ממכר ועדיףרל~ו
 לוקחבחזקת

 ומ~
 והמבי~ט והרע~ג דהרשב~א די~א גס

ל~
 אלא מוחזק מק~י דלוקח מהס להוכיח הוצרכנו

 שאומר ולוקח מוכר בין הכחשה שנפלה דידהו נדוןעל
 קרוי דהלוקח פסקו ועכ~ז המ~ות לו שהחזירהמוכר
 לא ~עדיין מודה עצמו שהמוכר נדו~ד מ~~שמוחזק
 ודאי המעות לוהחזיר

 בחז~ דקר~
 קאי לוקח

 כל באמתשהרי
 ז~

 היא שלו המעות החזיר שלא
 מה וא~ך לפניס ~ריך זה ואין עומדת היאובחזקתו
 נשב~יס ~אינס הנהו בכלל זה דל~ת לומר כאןמקוס

 ז~ איןוני~ליס
 על כנשבע אלא

 מ~
 ~ ידו שתחת

~~~
 שוחדות כמא אנן נחזי הוא בו לדון שיש

 בני שיעי~ו כשי~ור הס אס הוציאו~וצאות
אדם

 באומ~
 ודאי כזה מקח ~ל כך לי~ן שראוי הדעת

 הוא דנאמן ~ודאי כו~ך ליתן שראוי אדס בניכשיעידו
 על ליתן ראוי שיאמדוהו כשיעור ולי~ולבשבו~תו
 בדיני הש~ע כמ~ש ממ~ש דיניה דהדר ~זהמ~ח

מ~נות
 סקע~~~

 הוא כן הלוקח אמר ז~ל סנ~ד
 נשבע קניתיה ב~ו~ך היא ומכירה עשינווה~רמה
 שהס דמיס שיטעון והוא ~שלוחיס כדין ונו~לבנק~ח
 ~~ר אורא~ס

 מע~
 מנה שוה על אמר אס אבל

 ומח~ו ס~~ג ובם~ע ~~ש ~כ~ל נ~מן אינומאתייס
 חלוק שוס דאין לנדו~דנלמד

~ 

~~~

 מ~ד שטר ש~ן התס דשאני זה ~ל תשיבני

ל~
 שבש~ר בכאן אבל בכו~ך שקנה שאומר

~~ב
 מנ~

 מנגיד שה~טר במאתיס קנה אומר והוא
 אמור~ מלתיני ~בר לאי אימאדברוו

 הש~ר דמן

 ~ו~~א~
 ביה לאודועי אפילו שויך לא ~~~חד

 ב~ל אפילואו~שי
 פ~

 וא~ך בעלמ~ה גבר דרך ודרכו
 בידו שאין ~מו דינוהדר

 ש~
 של

 מקנ~
 קנה בכמה

 שישב~ הואדדינו
 כמ~ש ~~ול

 קע~ה בם~ הש~~
 שרמזנוםנ~ד

~ 

~~~~~~
 אפילו הוא

 יתב~
 לומר ללו~ח ב~ה~ח

 קבל מי אשאלא ובלחישא ברמיזה לי~רא~
 יתגלו אולי כי לו שיראה בדינא אינו השוחדימידך

 בדויה אינה זו וסברא סכנה לידי ויבואוהדבריס
 הפוםקים בספרי ושמורה ~רוכה הרי אלא חלילההלב מ~

 מי מב~ן יד~נו ולא העלמ~ה והיתה כזאת לעתאך
 ולא בקרוב הוא ל~גלות שעתיד ודבר הדבריסיצאו

 כל וליטול לישבע דנאמן מכאן נקטינן ב~ה~יברחוק
 ~ ליתן שראוי אדס ב~י ויאמדוהו ~יאמרומה
~~

 לנדו~ד גמורה ראיה הוא ס~ח רל~ו דס~ מ~הוא
 שדחה נר~ו יעקב אביר ל~רב דראינו אמתהן
 ארי ~בריח דהוי ~שוס התס דשאני לה ופתראותה
 ארי מרביע הוא אדרבא כאן כן לא וכו~ חבירומנכסי
 תמיהא באמתוכו~

 נג~ו דהתס דכתב במאי גדול~
 דבר יאמר קדוש פה כיצד וכו~ ארי מבריח משוסבה
 דחייב לו מצינו חבירו מנ~םי ארי מבריח היכןזה

אדרב~
 כמ~ש פ~ור חבירו מנכםי ארי מבריח קיי~ל

 יע~ש ח~ן ובקמא ל~ג ובנדריס דנ~ג בתראבש~~ס
 ~פי מציל היינו ארי מבריח במלת לומר כוונתוואי
 ה~ונס פרק ל~רא~ש מצינו באמת ד~~י הואאריה
 שאנם נכרו אנם של זה בדין שפםק ר~ג ~קשהביא
 שלא ממנו ו~נהו אחר ישראל ובא ישראל שלביתו
יחזי~

 ש~הנהו מה ללוקח יתן אלא בחנס לבעליס
 רוצה היה ~מה ב~דושמין

 לית~
 הקרקע ~ל

 כפםק נראה דכך הרא~ש שס וםייס וכו~ ל~מוחזקת שתהי~
 למבריח כלל דמי דלא ~חנס יחזיר דלא גרשוסרבינו
 ונו~ל הארי מפי כמציל הוי אלא חבירו מנ~סי~רי
 כל לי נ~ן ואין שההנהומה

 מ~
 הרו~ה כדין שהוציא

 לומר אנו יכוליס וא~כ וכו~ ובמקלות ברועיסשקידס
מה

 שנ~
 ואש~רת נ~י ארו מ~י מציל ~~וסק הרב

 ~אמר אפילו פניס ~ל ~ל אך מברי~י כתבלישנא
 ג~ ארי מ~י כמציל הוי התס דשני כךדכוונתו

 ~ל
 לא רל~ו בם~ כאן מר~ן שהרי רבתיתימא ז~

 פ~
 כאותה

 ~שס הכו~ם בפרק הרא~ש רבינו ש~ביא ~נז~תשובה
רבינו

 גרשו~
 שההנ~ו מה אלא לו נותן דאינו שפסק

 ~בי~ דמי כלולא
 בכלל~ו ~ר~~ש כמ~ש פסק אלא

 שפירש צ~הכלל
 דמ~

 שההנהו
 הו~

 יע~ש ובמק~ת ברו~יס שקדס רועה כמו כ~ךהוציא דמ~ כדי עד
 החשן קצות בם~ ~ועיון י~~ש רל~ו בם~ ובב~יבטו~ר
 ה~ונם ~רק דפסק הרא~ש ~ל תמה דשס רל~ובס~
 שה~נ~ו ~ה דוקא לו דנותן גרשוס רבינוכפםק

כרועה ו~
 שקד~

 כרועה הוא שההנהו דמה פםק ובכלליו
שקדס

 א~ ברו~יס~
 ~מור מכל שי~יה

 מו~
 דמאי

 נר~ו ~פוםק הרב כמ~ש ארי מ~י כמציל ולאשקדס כרוע~ דהוי משוס אלא ~ינו רל~ו בם~ ~ש~עד~ק
 מאותווא~ך

 פ~
 ~~ן ו~שו נםעו ומשס נזוזי לא

 בעלירבותינו
 התקנו~

 ל~נתס וםמיך סעיד זיע~א
לתת

 הבחיר~
 דמי שיתן במה קרקעו ~פדות ~מוכר

 ר~ב ל~ר~~ג ~תק~ת ב~ור הבאה ~יא והיא~ישראל שפשט~ ח~י אי~ש ב~ן בתקנת כמ~ש ללוקח~~ר
 זל~~ההמלאך

~ 

~~~~
 מה אס כי י~ול לא דבנ~ו~ד הפוםק הרב
 לה~יא נדו~ד דמי דלא בש~ר כ~ב~בא

ד~
 אחר אריי לי~ ארבי~ דבכאן מ~ום רל~ו

 יד~נולא ~מ~יל~
 מ~

 יותר כאן לו ~תחדש
 ממ~

 ש~שו
~~~י ~~ותינ~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~תקנ~ שהרי ה~נותבעלי
 כתוב נמצא שם שנייה

 דלא וגברי ואלמי רמאי נפישי דהאידנא ראי~וראה
 ה~ע~ח ו~י~י ביוקר ~גוי מן וקונים והולכים וכו~מעלו
 קנינו דמי לקונה לתת ידם לאל אין כי וכלותרואות
 שנהתוך

 כמ~
 לצמיתות נחלט המכר יהיה וממילא שנזכר

 דלא הגוי חזי הוה דאי םהדי ואנן אותול~~ה
 למזבנה אינשי ~להק~צי

 הו~
 וכו~ למוכר זבנה

ובשביל
 ז~

 וכו~ מהחומש כחו להגריע עוד תקנו
 ולא פשטהי דלא הוא ידוע חו~ש ~גרעת ~לות~נה

 ממקומה זזה ולא ראשונה ~נה אם כי~שט~
 בנדו~ד חדוש כל אין וא~ך המכר דמיכל ל~
 כןהראשונים דכמשת~

 משת~
 ~ האחרונים

~~~~~
 אלו הפוםק ~רב דדברי חזינן דמתזה

מתנגדים
 ע~

 נר~ו השד~ר הרב דברי

 דיכול בידיה אייתי ב~םקו השד~ר דהרבבפםק~
הלוקח

 לו~
 מה פי על ממצרך לך אברחח ארי

 מתע~ותים הגוים הזה שבזמן וא~רו וענו העיר לבניששאל

ואינ~
 לשכלל רוצים

 קרקע~
 בעל שנאלצים עד החזקות

החזק~
 ומשכללים

 או~
 להם אומרים השכלול ו~רואים

 הערלים הזה בזמן גם מזה~ תצאו או שכירותתוםיפו
 ובאיםממשמשים

 לדו~
 היאך וא~ך וכו~ מלאת בהאל

 הרבכתב
 הפו~

 ניחא ~וה הגוי ביד נ~ארה דאלו

 ל~עה~לי~
 ~ ~וא כן דלא דבר עמא ~רי

~~
 מן הן הדין מן ד~ן הוא שנלע~ד מה שיהיה
 ~מכר דמי ~ל לו לשלם דצריך נראה~~ה

 ~ה~אות ואפי~ו ב~ל~וכמ~ש
 שא~

 עדים עליהם
שוחדות

 ו~ו~
 שיאמדו~ו מה כל ב~בועה ליטול~ נאמן

 מקח על והוצאות שוח~ות לתת שראויהעדים
 ז~

 כל

מ~
 שהוציא יאמר אם אבל ב~בועה יטול שיאמדוהו

 שם שנתבאר ו~מו נאמן אינו בודאי מהאומדיותר
 דאינו שכתבנ~ םנ~ד קע~ה בם~ המצרנותבדיני

 ו~ם א~ם בני יאמדוהו א~ר ~~ווי עלאלא נא~
 כא~

 הכי
 בשליחות שהלך עצמ~ בשליח אפילו מזה זעדיפא~וא

 קפ~ב בס~ מור~ם פםק~משלת
 ם~~

 שצוה מי ז~ל
 לו ש~~קלאחד

 באיז~
 הוצא~ת עליו והוציא דבר

 יותר עליו יוציאאם
 מ~

 זה עםק ~ל להוציא הרגילות

 ל~~ןצר~
 לקנות שהלך מ~~ש וא~ך וכו~ לו

 בעל שליחותי
 משעור יותר יטול שלא ~ודאי החזק~

 ~דו~ד ובפרט להוציא~א~
 שאי~

 אומר הוא אלא עדים
 אם כי י~ול שלא בודאי והוצאות שוחד ~ב םךש~וציא

 ~ ~עדים אומד ע~פ להוציא שראזימה

~~
 ל~וציא ובא ~ואל ~פ~ב בם~ התם ~אני תשיבני
מחבירו

 ל~
 ~מורגל מן יותר להוציא יכול אינו

 שהוא בנדו~דאבל
 מוחז~

 קאי וברשותיה בקר~ע
 אינו זה ויטולי וישבע בידו להחזיקו דיכול נימא~מש~ל
 קע~~ דם~ ההיא ד~אחדא

 שם דגם הגם םנ~ד
 הואהלוקח

 ד~ח~
 א~ילו ליטול לו זכו לא

 הוא הכי ~אי כאן וגם שיאמדזהו מה אםכי בשבוע~
~ 

~~
 דם~ ההיא ~ם

 ~פ~
 להו~א יכזל דאינו דפםק

מח~רו
 יו~

 חת~ם ל~ב מצי~ הרי מהר~ילות
 ת~ם אפילו דפשוט~ שם פת~ש הרב דבריודהביא
 הו~ל דלא הוא והטעם מ~ינן ~ראוי מן יותרהשליח

להוצ~
 וגם יותר

~  

 בההיא עצמך דהגע הוא ~י
 דאין בודאי קנייתה מכדי יותר הוציא אם רל~ודם~
לו

~ 
 שו~ דמי אם

 ה~ר
 וג~

 הוא הכי ה~נה ל~י

וא~~
 שרגיל ממה יותר שוחדות בהוציא הדין ~וא

שראוי ~~ אלא נוטל דאינו מד~יה יותר ~הוציא כמיה~~ל
 מכ~~

 לדבר לו יאמין מי עדים דליכא ~מקום
 נגדשהוא

 ~ פשוט זה ו~םבר~י הד~

~~~~~
 שאם הל~קח ~וען למה נבואהבוא
 ויחזיר ילך ש~וציא מה כל לו יתנ~לא

 והרב הגוי שהוא קמא למריההקרקע
 הפו~

 אלהי
 שקנאו דמשעה יכול ~אינו זה על השיב בעזרויעקב
 והרי הבעלים בו זכו כברמהגוי

 הו~
 וכ~~ ~שלוחם

 דמשעה הוא דהכי ד~אהדין
 ז~ שקנ~

 כשלוחו נעשה
ויכול

 להוציא~
 נותנין דאין ם~ח רל~ו בם~ כמ~ש מידו

 אוהבו הג~ היה אפילו שהוציא ממה י~~לו
 ש~

 לוקח
וזה

 ב~~~~
 צריך היה

 יו~ להוצי~
 אלא אינו עכ~ז

 אלא יטול ולאכשלוחו
 מ~

 מ~ח נמי משם וא~ך שהוציא
 דמי אם כי יטול לא המכר מדמי יותר הוציאדאם
 דכל לבעלים ואחזרנה אלך לומר יכול ואינוהמכר

 הוצאות והוציא שפשע כ~ליח הוא יותרשהוא מ~
 בפשיטות ם~י~ט םרל~ו בםמ~ע שם שמפורשוכמו מרובו~

 לומר הש~ע ~םק דכוונתשדקדק
 אלא הדמיםכל להלוק~ להחז~ דא~

 מ~
 יע~ש ליתן בעה~ח צריך שיהיה

~ 
~~

 דם~ מ~היא מקו~ח נלמד
 קע~~

 דשם םנ~ד
 שהם דמים אלא ו~וטל נ~בע דאינו כן גםפםק

 פשוט ובודאי יע~שראוים
 הת~

 אלך לומר יכול דאינו
 למ~כר~ בידי יש או לבעליםואחזרנה

 אינו עכ~ז לזולת
יכול

 לעשו~
 אלא דבר

 יטו~
 הוא והטעם הראוים דמים

 זה ז~ה זה שקנה דמש~ה מצרנותכדין
 והשת~

 הדברים
קו~ח

 ומ~
 בי~ר שקנאה בברור ידעינן דבאם התם

 גם הלוקח שנתן מה כל לשלם המצרן צריך שוויהמכדי
 קי~ל התםכן

 מתנ~
 להוציאה יכול ואין דדב~מ בה לית

 ששויה מה כל בדמים אפילוממנו
 בכא~

 דאינו דקי~ל
 בידוע אפילו הראוים דמים אלא ל~נותן

 שקנא~
 ביוקר

 יטול בחנם קבלה דאם מינה דעדיפא~ם
 אות~

 בעל
החזקה

 בחנ~
 אינו

 ד~
 הלוקח לומר יוכל שלא

 מדמי יותר לי שנותן למי ואמכרנהאלך
 פשוטזה שוו~

~ 

~~
לחזק עוד שהוםיף נר~ו הפו~ק ל~ב ראינו
 ולגרועהדבר

 טענ~
ו~ב הלוקח של זו

 וגדו~ה הטהורבלשונו
 נרא~ מז~

 אין ~פילו לע~ד
 ויהיו בידו ~ניחוהו אלא מידו לפדות רוציםבעה~ח
 ~נזכר מ~~דשו~ים

 דאינו עמהם הדין וכ~~ בתקנ~
 דכמה לגוי שימ~רנו כזה גדול ב~זק להזי~םיכול

 ישראל שותפות בין י~הפר~
 כתב וכ~ר ~~וי לש~~~

מ~~~
 דתמי~א מילתא באמת וכו~ ם~מ םקע~ה

 ד~ריו םתר בכאן נר~ו הפוםק ה~ב שמ~תהכא ת~ינ~
 דברי לנגדו כשעמדו דלעיל בדבריו שהריהראשונים
 דשם ם~ח דםרל~והש~ע

 לשלם בע~~ח שצריך פ~
 ~~ריח הוי ד~ם לחלק יצא ש~ו~אי המכר ~ווידמי
 ביד נשארה היתה דאלו ארי מרביע הוי ובנדו~דארי
 לעיל דבריו זהו ז~י ישראל משקנאה יותר ט~בהגו~
 דהשו~ות לומר עכשיו חזר איךוא~ך

~  
 ~וא ישראל

טוב
 מ~

 ~יק הוי לבעלים ל~ח~רה ילך ואם הגז~
 אתמי~א~גדול

~~
 ש~פות דלעולם ל~יל ש~ינו לפי בדידן אנן
 ש~ידו מה לפי ובפרט גריעה מיגרע ה~ויעם

 לן ~שד~ר להרב עירם יושביכל
 כמ~~

 ~ודאי לעיל
דאי~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 יכולדאינו
 ליל~

 ומעכבין לגוי למוכרה
 בדי~~

 ידו על
 וכו~ ליה דאתי נזק שיקבל עד מ~מתין אמרודלא
 ע~ר אם דאמר הלשון וכפשט דוקא ומכר בעבראלא

 ואין וכו~ומכרה
 צרי~

 ~ ל~אריךבזה

~~
 דמיה בכדי לפדות רוצה בעה~ח אם זה כל

 וגם ב~טר כתוב ~בא מהדהיינו
 ההוצ~ו~

 שי~ור
 יכול אינו אזי זו קנייה על להוציא העדים~יאמדוהו
 מזה יותר לו ~יתן אחר לישראל אפילו ולמכורלי~ך

 אפילו בעה~ח לקחת ירצה לא אם אבלוכ~מרן
 ~לבו מה ~ל~~ח יע~ה אזיזה בשיעו~

 ח~~
 ע~פ על והוא

 םמ~א קע~ה בם~ ה~~עמ~ש
 משנל~~ד זהו וק~לי יע~~

להשיב
 ע~

 המוכתר בםיון התורה חקת זאת בםדר זה
 יע~ה ~לי יפרח כתמ~ר צדיק ~נ~ה כאן תורה~תר

 ~ וימ~ןוצוי~ס

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~י~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~
 חוב שטר מ~מעון שקנה ראובן על היא

שי~
 היה קנייתו ואחר דמיו בחצי לוי על לו

 גם דינוי מה הלוה לזכות אלא לעצ~ו קנאו ~לאאומר

מענ~
 מן וכו~ ה~ר~נות והוצאות לדין מםרב נ~א מי

 בע~ה הכל יתבאר~ובה
~ 

~~~~~~
 א~ר כל ועל ה~~ב העדיות על ~טובה
 הפוםק הרב עליון מפי ע~יהסנגזר

 שכלו ~ברוחב נר~ו אברהס היה אחד ראשלמעלה
 לאור הוציא עיונוו~ומק

 כ~
 יוצאה תורה תעלומה

 ~ומר וגזר מו~יס במודיס יאירו דבריו פתחבהנומא
ע~פ

 שלש~
 ולא ה~~אה טענת לא כאן דאין עדים

 מלמד השבעה~ענת
 ור~ש תחלה כ~ותוי ש~לכ~

 לחבירו המודה שס דפםק םכ~ט םפ~א הש~עמפםק
 באירה דמשם דיני וצדק הוא צדקוכו~

 לנדו~~
 שייך ~אין

 ה~~אה ולא ה~בעהלא
 כמ~~

 הן נר~ו ה~וסק הרב
אמת

 דלכאור~
 כאן היה

 מקו~
 מ~רי לדקדק

 קבלתי עדיס בפני לתבירו המודה בז~~ל דכתבאלו מר~~

ממ~
 בפני כן באומר דדוקא נראה דלכ~ורה וכו~

הל~
 שלא לומר יכול הלוה ב~ני שלא הודה ~בל
 רחוק ולא נפלא לא זה וחלוק נתכוונתי עצמי אתלהשביע
 האומר ~ל דין אותו ~ל מ~ז בם~ ל~רב~י מצינו ~הריהוא
 כתב~הראב~ד שב~ה~ת כתב וכו~ הוא אמנה שבידושטר

חל~
 ואינו הודאה הודאתו ודאי הלוה בפני כן אמרשאם הלו~ בפני שלא או הלוה בפני כן אמר אם בין
 כן אמר אם אבל עוד ל~בעויכול

 ~ל~
 הלוה ב~ני

 לאחרים חב ~הוא אחר הודאה לאוהודאתו
 דאמרי הוא מבע~ח לאשתמוטי ללוה לומר הואדיכול
 נתכוונתי עצמי את להשביע שלאאו

 ע~~
 במה ובודאי

דהוםי~
 ז~ל ~ר~~ד

 וכת~
 בודאי וכו~ להשביע שלא או

דכ~נתו
 דבטענ~ לומ~

 זו
 יזכ~

 היתה דלא אפי~במקום בה

~ודא~
 לאתרים לתוב

 דהוא~
 ויכול

 לט~~
 לה~ביע שלא

 תב דלא במקום או לאתרים דחב במקום לימ~

 ומ~ל~רי~
 יתייש~ היאך ~ם

 דחב ב~ום ~קר כל

 דהואל לומר כוונתו מה לה~ביע לטעון יכוללאחרים
 ו~ודה זה שטר העלים לאחרים חייבוהוא

 ~א~
 לו

 ממנו לגבותבמה
 א~~ ~~לו~

 ~כתב דדבריו רי~א
 אלא וכו~ מבע~ח לאשתמוטי לו~ריכול

 וד~
 או דהאי

 לאחרים חב דלא במקום אפילו היא לה~ביע~לא
 שהוא שבידו ~טר על ~הודה כל להראב~דס~ל

 נימא וא~ך לה~ביע שלא לטעון יכול הלוה בפני~לא פרו~
 דפסק דינא דהאי מאריה התרו~ות בעל נתכווןדלזה

הש~~
 קבלתי לחבירו המודה

~~ 
 בפני דדו~א וכו~

 דאמרן הרא~~ד וכשטת ה~בעה דליכא הואהליה
 ~אריינטי הר~י מ~דות ללמוד דאין לנדו~ד יוצאממנו וא~~

 הואלנר~ו
 והית~

 בפני שלא הקונה כהרי~ע ~ודאת
הלו~

~~
 זה בחלוק כהראב~ד קי~ל דלא פ~וט האמת לפי

 המודה כתב פ~א בם~ הרב~י דהאחדא
 וכו~ עדים בפנילחבירו

 הו~
 דלא םל~ב ממ~ש נלמד

~~י~
 טענת

 ה~טא~
 ~ם לו ומצינו וכו~ בתובע וה~בעה

 לו ו~מרו מאתים לחבירו הלוה שאחד ~וןדפיר~ה

 ל~י~
 ק~ אלא בידו לי אין וה~יב פלוני ביד מ~תים

 עומד היה דלא ב~שיטות מורה שם הלשון ופ~טוכו~
 וכן יע~ש הודאה הודא~ו הויא הכי ואפילו הלוהשם

ג~~
 דברי ~הביא שאחר מ~ז בס~ הרב~י מדברי ~וכת
 בפני לשלא הלוה בפני הודה בין דמחלק הנז~הראב~ד
 לא הרמב~ם אבל ז~ל וכתב זה על ~רב~י םייסהלוה
 הרב~י הדעת הרי עכ~ל בפניו לשלא בפניו ביןחלק
 חלוק שום ליה דלית הרמב~ס סברת הביא דבריו~סוף
~~מע

 דכ~
 פסק וכן באחרונה דבריו והביא הואל ס~ל

 שבידו ~טר על ~אמר מלוה ז~ל בסתס מ~ז בס~~~~~ע
 בפני הודאתו תהיה בין מ~~ע םתומי לן מדסתםוכו~
 הם שוים הלוה בפני ~לא אוהלוה

 וא~~ יע~~
 מאי

 פ~א בס~ הש~עדנקט
 המוד~

 ודאי וכו~ קבלתי לחבירו
 ~וקאלאו

 בעינ~
 נקט דב~ה~ת לישנא דה~~ע אלא הכי

 לפניו ~היה מע~ה אפ~רובעה~ת
 כ~

 היה
 ולכ~

 ~קט
הלכה

 למע~~
 הודה בין דב~ה~ת דינא אבל בפניו שהיה
 ~ שוים בפניו שלא או הלוהבפני

~~~~~
 אברה~ם בי~ת להרב מצינו מזה דעדיפא
 לדקדק דיש ז~ל ~כתב ל~ב בם~זל~~ה

 דהמודה ב~ה~ת של זה דין על חולק ~הר~ב~דדנראה
 כאן דאין וכו~לחבירו

 ל~
 דהא זכו~ ה~בעה ולא השטאה

 הוא אמנה שטר המלוה אמר דאס כתבהראב~ד
 לא הלוה בפני ~לא אבל הודאה הוד~ו הלוהבפני ז~

 דאמר הוא מבע~ח לאשתמוטי לומר ויכול הודאההויא
 טען מצי ~~י ד~בע הרי עצמי את להשביע ~לאאו

ה~ב~ה
 וכ~~

 בם~ כנה~ג
 ל~~

 ~ם א~ו ב~י בהגהות
 יתלוק לא דהראב~ד ונראה בזה עמד ז~ל גד~תה~ב
 נרא~ כן על וכו~ כ~נדקדק והוא זה דיןעל

 דדוקא
 או השיב ~הוא מאתים לו חייב אם לו~ואלים

 אלא לו ~ייב ~אינומעצמו מוד~
 מא~

 דאיכא
 היתה דאם השב~ה טענת ליה ~הני דלא אמרינןאז במקצ~ הודא~

כוונתו
 ש~

 לו שתייב לומר היה לא ל~~ביע
 מנ~

 אלא
 מאה ~א לו חייב שאינו ומדאמר ~ר כלעצמו משב~ הי~ לא דאז כלום לו ת~ב דאינו לו~רהו~ל

 ~אומר אמנם נכונה ~ודאתו ~ו~ל עצמו אתמ~ביע דםו~~
 להשביע שלא לומר נאמן כלום לו ~יבשאינו

 עצ~י א~
 לך ~י עכל~ה נ~ע ולא תובע ש~וא אפע~פ~ודיתי

מבורר



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~לוה בפ~י ד~לא דם~ל הראב~ד לדעת אפילומ~ורר
 הש~ר במקצת במודה עכ~פ להשביע שלא לטעוןיכול

פרו~
 הוד~ו הרי נדו~ד א~ך דבעה~ת לדינא מודה

 והגם ופשוטי בנדו~ד דפליג ליכא זא~ך מקצת עלהיא
דכל

 מ~
 דבנדו~ד צריכה שאינה משנה היא שכתבנו

 ~לוה בפני שהודה דמסה~י תלח מגו תרי כאן ישהרי
 העדות משערת יפול שלא הדבר לייסד וישר טוב~כ~פ
 היתה הרי~פ שעדות כ~וב ובא הואל ובפרטארצה
 אחדע~פ

 מבדי~~
 אטרחו דלא לכ~וב הוז~נו

 ~ בכדיב~ד

~~
 להרב ראיתי

 הפוס~
 לפסקו סמיכות שעשה נר~ו

 הש~ע מדברי בנדו~ד השטאה טענתדליכא
 האחים דזכו ומינה וכו~ תפוס התובע דאם דכתבם~ד
 דראי~ קאי קושטאוכו~

 חובתינו ידי יצאנו לאאבל דוק~ השטא~ לענין מ~נייא זו
 לעני~ ב~

 השבעה ~ענת
 דמילתא לרווחה אם כי הפוסק הרב נקטה לאובודאי
 השטאהי ~ענתלענין

 ה~
 גור להרב ראיתי דראה א~ת

 ם~ד הש~ע דברי על ש~תב זה בם~ זלה~ה הלויאריה
 ט~נת לטעון יכול אינו וכו~ שאומר ~י י~שכתב
 אינו ~דין והוא ז~ל בםק~ט ה~ הרב כתב~שטאה
 למור~א ש~י בם~ זעיין ל~~ו ב~ש להשביע שלא לטעוןיכול
 נרא~ וא~ך עכ~לוגד~ת

 שאין כמו דבתפס מדבריו
יכול

 לטעו~
 מס~יף וא~ך להשביע יכול איני כן השטאה

 ישד~
 סייעת~

 ה~ב~ה או השטאה לטענת בין לנדו~ד
 בעל ב~ש הרב דאפשר ~לימר לדחות ישבאמת ~

 שאם דס~ד דינא להאי מפרש אפשר זוסברא
 תביעה בשעת עתה ש~לך היינו וכו~ תופםהתובע
 הסמ~ע דבריו ~הביא ע~ש הרב שפירשה וכמוותפס
 איירי שעה באותה דבתפס ומפרש הואל וא~ךםקי~ג
 דאין ~ואס~א

 לחל~
 לט~נת ה~טאה טענת בין

 דהואלהשבעה
 ורוא~

 ותופם שהולך אותו
 וש~

 בודאי
 ~ודאהלשם

 אכו~
 לשם ולא

 אבל השבעה אי השטא~
 ועומד תפוס היה דאפילו דהכריעו המפרשים פירושלפי
 שתוב~ו ורואה הואל דד~א הוא סברא אדרבאאיירי
 אמרינןלא

 שז~
 להשטות המודה

 נתכוו~
 כמו לומר זםמך

ש~שטית
~ 

 לא בממונו תפוס והוא דהואל בך השטי~י
 לו להודותהו~ל

 אפי~
 ודאי אלא השטאה דרך

 טענת לענין אבל נתכוון גמורה~ודאה
 בידו ממונו אפילו למימר איכאעדיין השבע~

 סמ~
 לבו

 כי ~ו חייב שאינו מה ממנו לתבוע יבואשלא
~~

 בחזקת בעיניו
 נאמ~

 ממונו אפילו ולכך

 שהוא לומר ~חד לו היה לא~יד~
 נוש~

 וכוונתו בו
 ואי היאי ישרה זו וסברא עצמו את להשביע שלאהי~ה
 שמזה אמינא מסתפינאלא

 י~
 בעה~ת שדברי להוכיח

 דבעה~ת הע~ש כפירוש דאי הע~ש כ~ירוש ~לאהם
 ותפס עתה בהלךאיי~י

 למ~
 דאינו בעה~ת הרב נקט

יכול
 לטעו~

 דאפי~ תדוש להשמיענו הו~ל השטאה טענת
 יכול אינו השבעהטענת

 לטע~
 מורה כך הסברא דודאי

 בשעתדאם
 ז~ הלך הזדא~

 יכול דאינו ~דאי ותפס

 של~לט~~
 הואיל ל~תפתד דהו~ל נתכוונתי להשביע

 במודה דאפילו ד~~ל מאן דאפילו ותופם הולךורואהז
 ~תובעבפני

 נא~
 כמ~ש נתכוונ~י להשביע שלא לומר

בש~ע
 פ~~

 ותו~ס שהולך בזה יע~ש סי~ד
 בשע~

 התביעה
 יכול דאינו יודהבוד~י

 לטע~
 הו~ל וא~ך להשביע שלא

 אפילו לטעון יכול דאינו חדוש להשמיענו התרזמותבעל

 מכ~שלהשביע
 להשטו~

 תביעת ידי על הודאתו שהיתה
 יכול אינו בודאיהתובע

 לט~~
 ותופם שהולך במ~ום

 תפום בשהיה דבר בע~~ת הרב מוכח מכאן ודאיאלא
 הוא הש~אה ט~נת יהילכךכבר

 דל~
 הואיל מהניא

 ~ו להודות הו~ל ~א בידווממוני
 ע~

 םמך על תביעתו
 אפי~ו א~שר להשביע שלא אבל נתכוונתי להשטותלומר
 לנד~~ד הדרן וא~ך םמך אמונתו ~ל בידוממונו

 דטענת הגם למימר איכא עדיין תפוםים הםשהנתבעים
 על לה~ען לנו ואין איכא ה~בעה ט~נת ליכאהשטאה
 האחרים ~מעידים עדות על אלא נר~ו הרי~ףעדות

~ 

~~
 ד~פילו סמך להביא שהאריך הפוםק להרב ראייה
 מהנייא שטרא דת~יסבמקום

 מחיל~
 והוצרך

 ובזה קנין צריך אין דמחילה ם~ל דהרא~שלהכריח
 בםי~ב דשם הטור דברי הפוםק ה~ב של בעינוהושואז
אחר

 שהבי~
 ז~ל אבי ואדוני עליהם כתב רי~ש דברי

 ופירשה וכו~ חלקלא
 הר~

 דפליג לומר דכוונתו ה~וםק
 ז~ל דאביו וכוותיה רי~שעל

 נקטינ~
 ש~ה ע~פ וא~ך

 פ~א דםי~ דבריו שפיר ~תיזו
 כפ~וט~

 וכמ~ש
 ~כתב לדבריו ק~ה אדרבה ה~~ך לדעת כןלא הרב~~
 א~ודה אלא קאי לא בע~פ בין בשטר בין הטו~רבינו דמ~~

 ~שה אלה לדבריו לאי שטרא ונקיט במוחל אבלש~בל
 וכי~ כרי~ש פםק ובכאן כאביו פםק בסי~ב הטורכצד
 הרב תמצית היזאלה

 ~פוס~
 הדבר שנכון א~ת הן נר~~וי

 לא ו~~א הטור שכתב בםי~ב הכתוב הלשון מורהשכך
 רבינו על חולק שהרא~ש מורה הדברים פשט וכויחלק
 בםי~ב תי~י בנ~י ~הרב נענה ומה אך ז~לישעיה

הגהו~
 נועם דרכי בספר ור~יתי וז~ל שכתב םוס~א ה~ור
 שה~א~ש ר~ל שכתב ס~ג ח~מ בחלק ז~ל הלוילמהר~ם
 ורצו ~ש~יה אה~ר פליג לא חלק שלא אע~פזלה~~ה
להוכיח

~ 
 ופשט עכ~ל להאריך הפנאי ואין הם תמוהיםדבריהם נרא~ זלדעתי שכתבתי הם~~ע מדברי

 נועם דרכי הרבדברי
 נרא~

 ה~י ל~לול היא דכוונתו
 לא דאביו היא הטו~ דכוונת הפוסק הרב ~כתבפרושא
 ופליגחלק

 ע~
 הטור דכוונת לומר דיכולים אלא רי~ש

 כתב לא דהיינו חלק לא הרא~ש דא~א לומרבא
 אם ידענו ולא סתומים דבריו הניח אלא בפשיטותזה חלו~

הוא
 חול~

 זהו לא או רי~ש על
 כוונ~

 בודאי ד~ן ה~ב
 אזדא ד~ן ה~ב דברי על וא~ך לםפרו זכינו דלאהגם
 לה ואזדא ~רא~ש מדברי נר~ו ה~וסק ה~ב הכרעתל~

 עם דםי~ב הטור דברי ליה דקשה הש~ך עלקישייתו
 אי ז~ל אביו כוונת ידע לא דהטור למימר דאיכא~פ~א
 ומודה אזיל לכך לא או כרי~שס~ל

 ל~ם~
 ~ כרי~ש

~~

 באמת
 לענ~

 כרי~ש דלא נ~טינן דהכי פ~וט הדין

אל~
 שטר תפוס אפילי הוא ~אמת

 קני~ א~~
 דרבו

 שטת בסי~ב דתפס ז~ל הםמ~ע על הח~קים רבוכמו
 ולהרב ו~הטו~ז בסי~ב בש~ך ע~ש יע~ש להלכהרי~ש
דמש~א

 ולהרמ~~
 אחרון ועד סק~ה אהע~ז חמ~ח זלהרב

 מזהר~ר~רה~ג
 יעב~~

 בת~ובה ז~ל
 שפס~

 והכריע כן
 סק~ה דא~ע~ז ומה~יא סכ~ג דספ~א למרן ס~לדכך
 ם~ב רמ~א בם~ מורם שכ~ב דמה ~נז~ ~רבדכתב
 דאפילווי~א

~~ 
 דמחזי וי~א תתני לא וכו~ שטר לו

 ולא וא~ו בלא י~א לגרוס יש אלא ~כי ס~ל לאדמרן
 ~האלה המל~י~ אחרי יבא מ~ א~ך יע~ש לפרש אלא לחלוקבא

~~~~~
 דנרא~

 דהיכא דס~ל ה~מ~ע דאפילו פשוט

ד~מל~
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 לו במוחל דו~א היינו קנין צריך שטרא נקיטדהמלוה
 וראינו הואיל דאזי ל~מרי ה~טרכל

 דמ~
 להחזיר הראוי

 החזיר ולא השטרלו
 בז~

 מחל דלא דעת גלוי דיש הוא
 צ~יך דעדי~ן ה~~ר להחזיר ~ייך דלא נדו~ד בכגוןאבל
הוא

 ל~בו~
 הקרן ~ל דורום מ~ות עשר שלשה

~ 
 דמי

 והראיה יודה הסמ~ע ~פילוהקניה
 לז~

 שמצי~ו ממה הוא
 בס~ל~רן

 ע~~
 חבירו את המלוה וז~ל פסק דשם ס~ב

 יכול אינו מידו קנו שלא אע~פ לפורעו זמן לווקבע
 ~סמ~ע וכתב וכו~לחזור

 ש~
 לכאורה סק~ז

 דמיירי נרא~
 צריך ההלואה זמן אחר דאלו הלואה בשעת זמן לובק~ע
 מיהו וכוי ב~דים אלא תפרעני אל באומר כמוקנין

 זה מ~א~כ להוציא המלוה דבא התם דשאנילחלק י~
 דהוי זמן אותו בידו במעות להחזיק באדהלוה

 דברי הרואה והאמת עכ~ל וצל~ע זמן או~י ~כל המלוהלו כמח~

הסמ~~
 שמאריך מה חשבינן דא~ילו יתמה לכא~רה אלו

לו
 הז~

 ~סמ~ע שהרי יהנה לא הכי ~~ילו כמחילה הוי
 אלא מחילה הויא לא שטר תפום המלוה דאםס~ל

 שאמרנו כמו לחלקדמוכרח
 דבמקו~

 שום לו נשאר דלא
 ולא מחילה הויא דלא הוא בזה החזי~ו ולא בשטרתועלת
 דעדיין ע~ג דס~ ה~יא כגון אבל להתיל אלא כונתוהיתה
 שהרויח זמן ~ותו אחר בו שיגבה כדי ל~טרצריך
 אפילובזה

 הס~~~
 בעיניו ספק דהדבר משום אלא יודה

 כמחילה או בעדים תפרעני כאל הויאאי
 ל~

 הניח
 דמי בי לג~ות זה ~~ר לו הוא דצריך בנדו~ד וא~כבצ~ע

 יודה ה~מ~ע אפילוהקנייה
~ 

~~~
 הוא באמת דאם לומר יש בזה דגם לומר תשבני
 בשביל אלא אצלי נ~~ר ולא החוב כשאר לו~מחל

 נמחל ~ש~ר השטר ע~ג לכתוב ~ו~ל א~ך מקנ~ודמי
 מחל דלא נימא כן כתב דלא השתא כו~כממנו
 אינו דזה מחילה הויא לא שטרא נקט דאם לדינאוהדרן
 מ~תפק במאי הוא כןדאם

 ה~מ~~
 ~מרחיב ע~~ג בס~

 הריהזמן
 ג~

 לכתוב ליה דהוה הכי נאמר שם
 כן כ~ב ימדלא פלוני יום עד הזמן לו שהרחיבהשטר ע~~

 דלא י~בור הסמ~ע ודאי אלא להרחיב דעתו דלאונימא
 השטר כל להחזיר דהו~ל ~מקום אלא מחל דלאאמרינן
 מחל דמד~תו לומר דיתלי במ~ום אבל החזירוולא

 מ~יזה היתה השטר שלוה~כבה
~~~ 

 מאי כל
 תלינןלמתלי דמצינ~

 בז~
 ~דאי זהו מחילה ד~חילתו ואמינא

 וממנו ה~מ~ע שלטעמו
 יוצ~

 דודאי נימא והכי לנדו~ד
 דעדין משום ה~א הש~ר החזיר שלא ומה נת~ווןלמחילה
 מאות עשר שלשה ~ך בונושה

 דזרו~
 ותו הקניה דמי

 ~ מידילא

~~~~
 בס~ דהסמ~ע מההיא זה להעדיף עוד

 נתכוון למ~ילה דבכאןולומר ע~
 ומ~

 לו הניח שלא
 הוא הנז~ סך א~ ~י פרעון בלי נשאר שלא השטרע~ג
 לגדל זריזים שיהיוכדי

 פר~
 ודוגמה עצלות בלי הנז~

 שובר לו יעשה ירצה דאם נ~ד בס~ הש~ע מ~ש הזאלזה
 בהכי המלוה ליה ניחא יהיה דלפעמים הסמ~עוכתב
 יע~ש הפרעון על זריז הלוה שיהיהכדי

 וא~~
 כאן גם

 מ~לה מדין לדון לכ~ן באין אם וא~ך נתכוון ל~כינימא
 ~ליבי~ דאזיל ו~~מ~ע ישעיה ~ינו~פילו

 ~ בכאן יודה

~ ~
 זאת א~י

 להרב ראי~י ומצאתי לידי ה~ אנ~
 ש~ב ~~ד אות ~י~ם מערכת הרועיםמש~ות

 דהמו~ל םי~ב םוף ה~ור שכתב ~רי~ש לדעת ~ילוז~ל

~ו~
 קנין בלא מהני לא ~~ר ~~ר שלא כל ~~ש~ר

 דהד~ונלט~ד
 ב~וח~

 לאהדורי דהו~ל כיון החוב כל
 במוחל אבל אכוון דלה~טאה ש~מ אהדריה ולאש~רא

 החובמקצ~
 דל~

 דמהני מודה שטרא ליה למהדר מצי
 הסמ~ע מדברי ~דקדקנו סברתנו היא והיאעכ~ל

 ~ לאלתהלות
~~~~

 כהרי~ע שהודה הזכייה לעקר נבזא הבוא
 להרב ראיתי הנה קנאו שלזכותםז~ל

 קפ~ג בס~ הרב~י שהביא רי~ו דברי ~הביאהפוסק
 ר~~ו שדברי הרב~י עליו שתמה מהוהביא

 ה~
 ה~ך

 ו~ר~ הרא~~דברי
 הרב~י על תמיהתו הגדיל הפוסק

 מתוכא דעדיין לו שם שם הרא~ש דברי מסוףדאדרבא
 וממנו וכו~ הצבע לטנין מערבאדבני

 י~
 דנ~ון ללמוד

 אחר ולבסוף מוכר דטת דצריך הוא וישר אמתרי~ו
 הרב~י דברי הפוסק הרב הניח וטרייאהשקלה
 לו ברר הדין ל~נין אך בדבריו יעוייןב~ימאי

לומ~ ד~~
 שליח דבעשאו מבוארים ז~ל רי~ו ודבדי ~הואל

 דרישא רי~ו דברי תחלת שהביא ממה כן והכריחמיירי
 לו יצא ומזה מיירי שליח דבעשאו בה מפורשדדבריו
 מיירי שליח בעשאו היא דגם דרישא דומייאדסיפא
 ומצינו הרמ~ה הפך דרי~ו נמצאוא~ך

 למ~~
 דפ~ק

 אפילו לי זבין ליה אמר אם דפסק הרמ~הכסברת
 במעותיו השליחקנה

 ~נ~
 ~~ת ב~ינן ולא משלחו

 אלא כרי~ו ס~ל לא דמר~ן מוכח מכאן וא~ך~וכר
 מוכר דעת בעינן ולא דמי דאוזפיה כמאן ~~למר~ן
 דלא ~~ל ומר~ן הואל הפזםק הרב לו יצאומזה
 עשאו בין לחלק לנו אין ~כ מוכר דעת דבעיכרי~ו
 מממון מדעתו ~קנה זה כהרי~ע וא~ך לא אושליח
 סמוכות ה~וסק הרב והביא אחיו בני זכועצמו
 היו ~לה רי~וי כדעת ס~ל לא דמר~ן הד~ממדברי

תוכ~
 ~ ע~י הפוסק הרב דברי

~~~~
 ד~תינו נחה דלא דרכו יורה

 ל~מ~
 על

 חדא דחוקים הדברים לע~ד כי ~לוראיות
 מ~ש ד~רב~י הפו~ק הרב כדברי הוא האמתאם

לםיפ~
 דרישא דומיא איירי שליח דבעשאו רי~ו דדברי

 משום דוקא רי~ו דברי סוף להביא להרב~י הו~ללא
 עשאו בדלא הם רי~ו דדברי ולומר למ~עיד~יכא
 עשאו אם אבלהרב~י עליה ד~ליג הוא בזהשליח
 להעתיק להרב~י~ו~ל וא~כ יודה הרב~י גםשליח
 דומיא הם דא~יפא שנדע כדי סיפא אגברישא

 מפרש הרב~י באמת ~םועוד דריש~
 ד~יפ~

 בדע~~ו דרי~ו
 אתמיה איירישליח

 למ~
 כשתמ~ הרב~י

 רי~ו על
 ~רמ~~ מדברי נסתייע לא בפרק בולמה

 הו~ל וכ~ך
 ~ד~רי מפזרש ו~ן זלזמר תמיה~ו אחרלכתוב

 מה ועוד זכו~ ז~ין לשמעון שאמר ראובןדכתב ~רמ~~
 עשאז דבלא בפשי~ות רי~ו ד~י שמפרש דרישאלהרב נע~~

 מיירי~ליח
 וב~

 הרמ~ה לדעת רי~ו ד~ת משוה
 שליח עשאו בדלא מיירידרי~ו

 והרמ~~
 בדעשאז איירי

 זהרמ~ה דרי~ו שאומר הר~מ ד~רי םתר ו~זה~ליח
 הרי וא~ך ~דרישה זה כל יע~ש ~הדייהופלגן

 לנו דיש מפורשהדרישה ~~
 לפר~

 ~~ל רי~ו דדברי ~יפא
 ל~י ~~ירא פת~א ~ל וא~ך איירי שליח ע~אובדלא
 הדרישהד~ת

 א~
 דמדפ~ק לומר ראיה כאן

 רי~ו לדברי ליה דלית וד~י הרמ~הלד~רי מ~
 ז~

 אלא
 דיש היא כך ~אמת דכוונתו למימרדאיכא

 ~אז ~לא במקום ~היינו עצמו ב~ות~~נה ל~
 של~

~ל~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 לסתזר כוונתז זאין וכו~ מ~זרש הדבר מצא דלאאלא
 ~לא ל~קשזת אלא רי~זדברי

 מצ~
 אבל מפורש הדבר

 דרי~זהדין
 ד~

 ~ אמת

~~~~~~
 דמן זלזמר עליו ~קשזת דכוזנתז את~ל
 כל טל כרי~ו הדין דאין מזכחה~מרא

 שגיל~ למר~ן מצינו זלא הזאלפנים
 בפשיטזת דעתו

 ד~רי מפרש דמר~ן למימר זאיכא ~ואיל כרי~ודלא
 הרמ~~ה על פליג לא ורי~ו שליח עשאז בדלארי~ו
 מ~ברי רי~ו טל להקשזת אלא בב~י מר~ן באולא

 לסתור לגז אין בעלמא קושייא משזם עכ~פהרא~ש
 רי~ז דברי ומקיים פרכא להאימיישב הדריש~ הרי זבפרט פרכא האי משום רי~ו שלדיגו

~ 

~~~
 דםיפא לפרש שמכריח ~פוסק הרב דעת לפי גם
 ז~ל למר~ן ומצינו איירי שליח בד~~ו רי~ודדברי

 סזף כל סוף כרי~ז ולא כהרמ~ה בעשאודפסק
 ~ליח עשאו דלא בנדו~ד ליה פסיקא מהיכןידענו ל~

 מו~ר דעת בעינן דלא יסבור הוא גם מר~ןדדעת
 ה~ם לומר לגו ישהרי

 ~מר~~
 הרמ~ה כדעת הכריע

 אבל שליח שעשאו במקזם דוקא היינו רי~ז כדטתולא
 רי~ו לא נחלק לא כנדז~ד שליח עשאו ~לאבמקום

 לא דכו~ע זאליבא הרמ~הולא
 קנ~

 חבירו
~ 

~~
 ~ר~מ דמדברי אמת

 נרא~
 על שמשיב מתשובתו

 הדרישהדבריו
 נרא~

 גם שהר~מ מבין שהדרישה
 איירי שליח עשאז בדלא רי~ו דדברי דסיפא מפרשהוא
 בעיגן דלא לז מוכח הגמרא זמן הזאל שהר~מאלא
 או שליח עשאו בין לחלק שלא לו יצא מזה מוכרדעת
 דלא דדי~ו לידון יצא ומזה אחד דבר הכל עשאולא

 לו השיב זה זעלכהרמ~ה
 ~דריש~

 עכ~פ לחלק דיש
 עשאו הם שוים הר~מ דלדעת למימר דאי~אהגם
 לא בתרזזיי~ז עשאו לא אושליח

 בעינ~
 מזכר ד~ת

 הרי ס~ל דהכי מוכח מאן הב~י מר~ן דעתעכ~פ
 דהיינו רי~ו בדב~י בדבר מח~זקזת דשלש למימראיכא
 לא בין שליח עשאו בין רי~ו דלדעת סבר ~ר~מלדעת
 וקנה~שאו

 במעז~
 דעת דבענין חבירו קנה לא טצמו

 ~ פליגי זהרמ~ה רי~ו ואזי וליכאמוכר

~~~~
 אלא דבר לא דרי~ו ס~ל ז~ל הרב~י
 ועכ~ז טצמו במעזת זקנה שליחבעשאז

 דלא לרי~זס~ל
 קנ~

 דעת וליכא הזאל
 מוכ~

 ועל
 םיים זה זעל כהרא~ש דלא דזה הרב~י עליותמה ז~

 שליח עשאו בין לחלק שישזהגם
 זקנ~

 ~משלח במעות
 מצאתי לא עכ~ז הש~יח במעות וקנה שליחל~שאז
 כלל שליח ע~אז בדלא אבלמפזרש

 וקנ~
 במ~ותיו

 זה ~דין כלל זלה~ה רי~ו בזה דבר דלא להרב~יס~ל בז~
 הדין ז~יינו ~נה דלא דכ~ע אליבא שליח עשאזדלא
 שנאמר לצד הרב~י שטת זהו צבע בגדי שקנהדבטל
 רי~ז דדברי דסיפא ס~ל הפוסק הרב כדעתדהרב~י

 ~ איירי שליחבטשאו

~~~
 הרב~י ~ל פליג הדרישה

 כדע~
 זס~ל רי~ו

 איירי שליח עשאו בדלא רי~ו דדברידסיפא
 לא ותו וכו~ צבע כבגדי דינו והוי רי~ו דברזבזה
 ~צע~ זע~פמידי

 כלל עשאו לא דבאם הדין לנו יצא זז
 בין~ליח

 ~דריש~ ל~
 ~ואי ~~ לא ~רב~י לדעת בין

 ~וא דהכ~ זדא~ הרב~י דדעת אמינא מ~פינאלא

כדע~
 ובזה איירי שליח דבעשאז רי~ו

 סר~
 מעליז

 ~היא לי~ב אבא ~~ דמד~וכרח עליו שמק~ם~~ייא

 אמת רי~ז דדברי ~~מ מ~רבא דבני אליבאדערכין
 דרי~ו יפרש דהרב~י קושייא כאן אין זה דברינזדלפי

 הרא~ש מדברי הפך הוי זאזי איירי ~ליחבדעשאו
 בדעשאו איירי לא דרי~ו זם~ל הדרישה עליה פליגובזה
 אמתים דבריו אדרבא זאזי שליח עשאו ~דלא אלאשליח

ע~ך~
~ 

~~~~~
 עלה ד~תן למאי הדרן

 דממ~
 הרב~י שתמה

 שפסק זממה רי~ועל
 דברי לפרש שיכולים ~פיר~גו וכמז לנדז~דראיה א~ כהרמ~~

 ד~רב~י לומר שיכולים דהיינז אזפנים שני ט~פהרב~י
 שליח עשאו ב~לא איירי היא ז~ל דרי~ז דסיפאמפרש
 שפירשהוכמו

 הדריש~
 ז~ל רי~ו על היא ותמיהתו

 של ~ין מפירש ה~בר מצא לאכי
 השלי~

 במקזם דהיינו
 זהז זכו~ שליח עשאזשלא

 טק~
 ~א כי תמיהתו כוזנת

 דס~ל מתמה קא תמיהא את~ל ו~פילו מפורשמצא
 ואפילו משלח למ~ות ~שליח מעות ~ין לן שנידלא

 למר~ן מצאנו לא עכ~פ שליח טשאו דלאבמקום
 חבירו קנה ~ליח עשאו לא דאפילו בפשיטות כןשפסק
 אבל איירי שליח בש~שאו הרמ~ה לסברת שפסקדממה
 תמה דהרב~י למימר דאיכא ~גם שליח עשאובדלא
 אפשר הדין ב~קר עכ~פ תלוק דאין וס~ל רי~ועל
 לגו אין וא~ך מרי~ו ה~ך לפסזק לבו מלאולא

 ובפרט הרב~י של קושייא מכח רי~ו דברילסתור
 ~ המפרשים משם כמ~ש היא ומתורציתהזאל

~~
 רי~ז דדברי דסיפא מפרש דהרב~י ל~רש נניח אם
 במעזתיו וקנה והלך ש~יח בדעשאו אייריהיא

 דבאמת רי~ז על קושייתו נתיישבהזבזה
 אופ~

 ~וא זה
 דמחכוכ~היא

 על~
 זאנן

 ל~
 הרא~ש כמ~ש הכי קי~ל

 פסק זהדר הואל כרי~ו ס~ל לא דהרב~י בזדאיוממילא
 עכ~פכהרמ~ה

 מאי~
 שאני לא ד~רב~י לומר הרגלים

 לומר יכולים הרי שליח עשאו ללא שליח עשאו ביןלי~
 לא בודאי בידז חבירו מעות היז ולא שליח טשאודבדלא
 דצבע ההיא זהייני חבירו~ה

 ובז~
 דליכא להרב~י ס~ל

מא~
 מ~מי~ת הפירזשים לכל מבינייא אתייא דפליגי

 רי~ו על~רב~י
 וממ~

 הרמ~~ לדברי שפסק
 ממנו אין

ראיה
 שהרמ~~

 ז~ל ש~הרי~ע בנדו~ד דגם ליה פסיקא
 מכאן אין אחיז בני שיזכו במעותיו וקנה שליח עשאולא

 לזה ראיהשום
~ 

~~~~~~
 בפירוש דמר~ן לזמר יכוליםאיפכא
 שליח עשאו דלא דהיכאפסק

 פסק ס~ד שם הש~ע דהאחבירו קג~ ל~
 כהרמ~~

 דבריו זבסוף
 קנה לא וכז~ ~מוכר זוזי יהיב אי אבל ז~ל כתבשם

שמ~~
 ליה לאקנויי מוכר ו~וזין למוכר דמודע עד
 ~גוזל בפרק הגבורי~ם שלט~י ל~רב ומצינועכל~ה
 ~מ~~ דברי טלשכתב

 למוכר דמודע עד וז~ל אלו
 לא מודע לא הא ליה לאקגוייזמכווין

 קנ~
 הוא זזה

 דבעי מע~באכבני
 הזדע~

 כר~י קי~ל הא ואנן למוכר
 ז~ל ~טז~ז גם וצ~ע מוכר הזדעת כלל בעיולא

 בדבריו ו~וסיף ממש הגבירי~ם שלט~י כת~הת הואגם תמ~
 על גםל~מוה

 מר~

 זלא זל~ה ו~ב
 הי~

 ל~בי~ו לו

המ~ב~
 בזה הרמ~ה דעת להביא

 ק~ם וה~ה ע~ך וצ~~
 ל~ו יש דברכל

 לד~
 וה~~ו~ז הגב~י~ם שלט~~ דעת

 היאך ה~מ~ע דדברי סי~א האי עלשהקשו
 זהז מערבאכבני פ~

 ~ושיי~
 דעת ל~י ל~י~ לנו יש

 עשאו בין לי~ ~א~ דלא מזכח ומדבריו ~~וםקה~ב

~לי~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~  

~ ~

~ ~

 א~ייא כל דם~ל כנדו~ד עשאו לא או~ליח
 שו~

 דלא
 מו~ר דעתבעי

 א~
 ו~~~ו~ז ~בזר~ם השל~~י

 למ~
 לא

 הרמ~~ דברי~שו
 מרישא

 דבריש~ לםיפ~
 דא~ילו פ~ק

 ~~ליחבמ~ות
 קנ~

 מיכר ד~ת ב~י דלא ש~מ ח~ירו
 ~~דדי דבריו וק~יין מוכר דעת בעי בםי~אובכאן
 ~~תבר על ד~קשה ~טו~ז על אחרת קושיאגם

 ל~לכה ה~מ~ה דברישק~ע
 ל~ למ~

 עוד הוםף
 והר~י ד~אלטליו לת~~~

 ~~ ת~~
 כ~רא~ש דםבר ש~מ רי~ו

 ו~כ~ן מ~ר~א דב~י ליה~דלית
~~~ 

 כ~ר~~ה
 ד~~~

 צריך
 ~ מ~רבא כבני שהיא מוכרדעת

~~~
 דדברי לומר דמוכרחים למוד~י אנו דצריכים
 למימר לן אית והכי לםי~א רישא קשיין לאהרמ~ה

 שליח ו~שאו הואלדרישא
 ל~

 ~~ינן
 ד~

 וםיפא מוכר
 דהואל למימראיכא

 וליכ~
 והמ~ות שלי~ית מ~ום

 לכך ~לואינם
 ב~ינ~

 דעת
 מוכ~

 שים כאן אין א~ך
 לא ה~ו~ז ~ם ~םיפא מרישאקושייא

 תמ~
 על

מר~~
 המח~ר

 ש~מ~ ממ~
 רי~ז ~ל ב~~י

שפםק למ~
 כא~

 דיכולים
 לימ~

 כ~~ד ~ר~~י דפירוש
 ~מניי~ו שכתבנו ~ירושיםמשני

 נפק~
 נתב~ר דלא

 מ~ דהרב~י ד~ולנו
 במקום ל~םיק ~ד~תו

 שליח ~שאידלא
 ולי~

 ~עות
~~ 

 דינו
 ולכ~

 ק~ו לא
 א~דדיד~~יו

 ז~ ז~~
 מ~ר אלא ליה לא~שו~ מצי לא

 קי~ל ו~~י מ~רבא כבני דםבר כהרמ~ה ~םק דכאןהדין
 זהוכ~א~ש

 תמיה~
 ~ ~עיק~ית

~ ~
 ו~טו~ז ~~ורי~ם ה~ל~~י דעת לפימבינייא
 פםיקא אדרבא ו~ש~ע דהרמ~ה ס~להרי

 ~רב של חילוקו ל~י ~ ותמי~א מוכר דעת דב~ילהו
 על תמיהא שום כלל ליכא והטו~זהפ~ר

 הרמ~~
 ~מו

~ן
 כת~

 ש~ביא א~ר ~חוש~ן קצו~ת ~רב בפשיטות
 ה~~ורי~ם ש~~~י~יהת

 וה~ו~
 מ~ש וע~פ וז~ל וכתב

 וכו~מבואר
 והיכ~

 וכו~ מוכר הודעת בעי מעות דליכא
 על דתמהו המ~שים דטת ל~י בין הריי~~ש

 מו~ר ~ודעת דבע~ ם~ל ~רי~ש~ע ~רמ~~
 ב~

 ~תרצנ~ם ל~י
 דה~~ע ם~להרי

 ~םי~
 מעות דליכא דבמקום ליה

 מוכר הודעתבעי
 ~ ו~שו~

~ ~ ~

 ב~נת שכתבנו מה ~כל דאדרבא זה מכל
~רב~י

 ראש~
 נרא~ שני ~ם

 לומר לנו דאין
 לאו וכו~ וזבין זיל ~מ~הדמ~ש

 דז~
 ו~~

 גם
 ב~

 לפי
דעת

 לפי גם זמה ~ז~ואו לא דמעולם והש~ך ה~יש~

 מרנן םברי ~רי והטו~ז גבורי~ם ~של~~י~י~
 מוכר דעת דבעו מערבא כבני ~םק אדרבאד~ש~ע
 ל~יוגם

 תר~
 ~זא ~כי לקושייתם ה~ש~ן ~~ת

 ~יע~ש

~~~~~
 שאחר נר~ו ה~וםק ל~ב

 שכת~
 לה~וזת

דעת
 הרמ~~

 אפילו הדין הוא לי זבין דאמר
 אמר~א

 זב~
 כתב וכו~

 זזל~~
 דאל~ך מוכרח וזה

 אבל ז~ין זיל לי~ אמר ~ל וכו~ ב~~א בדידהוליתני ל~לו~
 מעצ~ו~מעותיו

 לצור~
 ו~ו~ דמודע עד תב~ו

~אמת
~~ 

 כאן
 ח~ הו~~

 דמיל~א למימר דאיכא
~~שיטא

 כ~
 ם~ל

 להרמ~~
 ואין הזאל

 כא~
 מעות לא

ולא
 ~ליח~

 מ~~א
 תי~

 שי~רך עד שיזכהי אד~תיה
 ל~~ענו צריך יהי~ אפילו ~ם ומהלה~מי~~ו

 ד~ואל ~ו~תו~ום ז~ א~
 זבכ~

 שליחות בדיני איי~
 ~~~~לו~י

 ש~יח לפלו~י
 וז~

 שרצה
 מ~

 עצמו
 חבירו ולזכות במ~ותיול~~נות

 של~
 זה אין מ~עתו

 ושם ~~ירו מציאה ~ביה בשם אלא שלית ~שםנ~לל
 מנו~תותהיה

~ 

~ ~

 אחר
 ~ח~~

 מא~ר לה~ב ראיתי מצאתי
קדישי~ן

 ב~
 ~טו~ז ד~רי ~ה~יא םק~ט קפ~ג

~נ~ל
 שהקש~

 מוכר ~ודעת דב~ילהלכה הרמ~~ דברי קבע ~יאך ~ש~ע על
 וכ~

 ועל
 ז~

 ולי זז~ל כתב
נראה

 לתר~
 הקש~ ~ב~י דהא

 רבינו על מ~רא~ש
 שישומםיק ירוח~

 לחל~
 משלח של ש~מ~ות ~יכא בין

 של ~אינם במעות נמצא משלח שלשאינם להיכ~
 למוכר להו~עצ~יך מ~ל~

 לכ~
 ~מחבר ~ביא

 ש~ינו במקום דמר~ן הפוםקים דברי מכל לך הריע~ך הז~ ~ד~
 ~ק דמ~~ן ם~ל ~נדו~ד בידו חבירז מעות ואיןשליח

 מוכר דעת דב~יותני
~ 

~~
 טו~

 ל~םוק נר~ו הפוםק הרב שרצה מ~ה
 ~די~

מדי~
 ל~ו יש זה על לחבירו מציאה מגביה

 הפוםק הרבכמ~ש ל~ש~~
 לדז~

 בזה
 מצי~ המגבי~ כד~

 ל~ירו
 וה~ם רם~ט בם~הנז~

 שהםמ~~
 בדין כתב שם

 מ~י~ ~ריני ~~ביה ש~וא בשעה לומרדצריך המגבי~
 לשם

 אם אבל וכויפלוני
 ל~

 אמר
~ 

 לא
 קנ~

 משום ~בירו
 טעם דיהיב קצו~ה בס~ עיין שבלב דבריםדהוי

 הו~ל עכ~פ ~מ~עלד~רי ז~
 ו~ש~

 ~~ל ~ליו חלק
 ודאי ~כי הפוםקים מדברי משמע דכן וכתב בעידלא
 נכון אמת נר~ו ~~וםק הרב דברי קצור זהזנקטינן

 נ~~ינן ודאי דה~יהד~~
 דכ~

 חי~י בע~י ל~ב מצינו
בם~

 רם~~
 אלו הםמ~ע ~ברי ~הביא םק~~א~ר הג~ו~ט

 מגביה לשם~ל~י לזמר ד~צריך רם~טדם~
 הוםי~

 ו~~ל ~~ב
 ~וק יש ש~ח דבעשאו כתב ~י~ט ח~א מ~רש~ךאבל
 אבל ~ו~ לי לזכ~ לי תנהבין

 ~שמגבי~
 בלי מעצמו

 ~יו ב~וד~ת תלוי ~ד~ר תבירושליחות
 אבל בו לחזור יכול אינו ל~ירושזיכה הוד~ ~
 א~

 לא
הוד~

 כל נאמן ודאי שזיכה
 ז~

 לצורך לומר שבידו
עצמי

 הגב~תי~
 אבל

 ~~נתנ~
 זכיתי ~י אמר אם

בה
 ת~ל~

 וכן נאמן אינו
 מהרש~~ ~ירש~

 בבאורו
 ן~ ומהר~ם מ~רשד~ם ~פו~ים מדברינרא~ ו~
 דפירושכתב שש~

 ז~
 כ~ני וא~ך ~כ~ל מחוור

 חב~
 נביאים

נ~י~
 בנדו~ד וא~ך

 ~ד~ לי~ חשבינ~
 מציאה מ~ביה

 ~פריש~ ד~רי ממנו נעלם דלאז~גם
 ששם ~~~ג בם~

אח~
 דבדעת אמת שהם עלי~ם וכתב רי~ו דברי שהביא

 דקי~ל ואע~פ ~~ל וכתב הוםיף מילתא תליאהמוכר
 מציא~~מגביה

 ט~נת בלי זא~ך חבירו ~נה ל~בירו
 דזכ~ ~~ דשאני ם~ל חבירו לקני נמיהמוכר

 מ~קר
 דעת דיש ~אן משא~ך ~~בי~ ~דעת תלויוהכל

 דבר ש~ם ממנו ידע ולא ה~קנה~מוכר
 שיקנ~

 לו
טכ~ל

 וכ~
 ראינו נמי

 להר~
 ~~א ~ם~ט בם~ קצו~ה

 ~יך דבמ~ח דר~ו ד~היא בהני ~חלק ~וא שגםיע~ש
 לנו אין ~אל~ ~דברים לפי וא~ך יע~ש מוכרדעת
 מנדז~דללמוד

 באמת אך מצי~~ מד~
 דהרמ~ה דיעה על שכתבלה~ב~ת ומצי~ ~וא~
 ~ל~

 ~~ו
 לדעתו הרימציאה מדי~

 לחל~ א~
 מציאה בין

 למ~
 וא~ך

 דלא ם~ל ~י ~~רמ~ה דפםק מר~ן לדעת ז~איל~עתו

 מציא~ ביןשינ~
 אפילו ~י~ל ~ו ו~~ך למקח

 ב~ב~
מ~א~

 לחבירו מעצמו
 קנ~

 וכבר חבירו
 ~ילו ~להפו~ים ל~ כתב~

 ה~בי~
 ~ם

אם ד~~ אד~
 ~זד~

 ~ירו שלצורך אח~ך
 קנ~~ ~~ב~

 ~ם
 שירצה מי וא~ילו ~~טינן ~ימ~ת ~די~

~ ל  
 ולומר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 נרא~ בב~י מר~~ן מדברידאדרבא
 אזיל הוא דגם

 מקח דין מ~וים ~אינם קצו~ה והרב הפרישהבשטת

ל~
 על שתמה קפ~ג ב~~ ל~רב~י מצינו ש~רי מציאה

 דלא דרי~ודינא
 כה~א~~

 עליו תמה לא ולמה וכו~
 מציא~ מגבי~ מדיןגם

 אלא חבירו דקנה לחבירו
ד~וכר~

 לא הרב~י דלדעת לזמר
 תמ~

 מגביה מד~ן עליו
 למקח מציאה בין ל~לק דיש למימר ואיכא ~ואלמליאה
 מציאה בין ליה שאני דמר~ן דעת גלוי ~ריוא~ך

 ~למקח

~~~
 דז~

 לומר יכולים דל~ולם אינו
 לדע~

 מר~ן
 לה~יב רי~ו ויכול הואל אלא ליה שאנילא

 לא לכך לחלק דישול~מר
 הקש~

 מדברי אלא לו
 התלוי הדבר אבל כוו~ה דלא ממנו דמוכחהרא~ש
 דרי~ו לו~ר ויכול הואל לו להק~ות יכול ~יןב~ברא
 מציא~ בין לדעתיהמחלק

 עדיין מר~ן לדעת אבל למקח
 דלדעת דם~ל הרב~ח לדעת ומצינו והואל ש~ולהדבר

~רמ~~
 הכי נימא אנן ~ם שוים

 וא~
 להוציא יכול

 מצינו הרי הוא מזה ועדיפא המוחזקים האחיםמיד
 דילפי וראבי~ה כראב~ן דפםק דעתו שגילהלמורם
 והוא מציאה מדיןמקח

 מ~
 בם~ בהג~ה מור~ם שפםק

 זכה כאלו ~וי לקנות נתרצה דאם ~פםק ם~ארם~ט
 וראבי~~ה ראב~ן של דינו במקור ו~ם ע~ךלשני~ם

מדי~
 דפ~ק ו~גם יעו~ש יליף מציאה

 ז~
 כבר דמור~ם

 מפרשי ~עולם על~ו~רעישו
 ה~~~

 זיכה כאן דמור~ם
 ובש~ זראבי~ה כראב~ן כ~ן דפםק תרי לבישטרא
 ה~יטו~ר כבעל פ~ק~~~ג

 יע~~
 בדברי קפ~ג בם~

 לד~ת ו~ילו יע~ש לדינא שניהם שמיי~ב~םמ~ע
 ~כ~ב~טו~ז

 דפל~~
 בהדייהו

 עכ~~
 דכפ~קו הכריע הרי

 דעתו גילה דמור~ם ~רי וא~ך נקטינן רם~טבם~
 דמ~יאה רם~ט דם~ ~םקיכהא~

 ומק~
 וא~ך ~ם שוים

 דמקח נקטינן כוותיה כאן דעתו גילה ומורםהואל
 מציאה ~ג~יה כאלו ז~~ל זה ~~רי~ע והו~ל כמציאהדינו
 קנה אחיו בני שלצורך ש~ודה וב~ודאתו אחיולבני

ו~ו~
~ 

~~~

 מאן דאפילו נימא ~וף דםוף לומרתשיבני
 לא למציאה מקח דיןדמשזה

 משו~
 אלא להו

 ~ליח שעשאו לי זבין זיל ליה דאמר במקוםדוקא
 ~~קוהוא

 ~רמ~~
 ה~י~ ו~

 בהכי ר~~ט ב~~ דמור~ם
 מור~ם דפ~קי וראב~ן הרמ~ה דכתב הוא ובזהאיירי
 אבל הםש~ם

 ~כגו~
 עשאו דלא נדו~ד

 כל~
 נימא שליח

 מדברי נמ~ך י~יה הזה וה~עות ממציאה נילףדלא
~פרי~~~

 פליגי דלא והרמ~ה רי~ו םברת שמשוה
 מאי רי~ו דברי על לו וכש~וקשה אמת שדיני~םו~ב
ש~א

 מד~
 וכו~ מציא~ מגביה

 ~רי~
 מציאה דשאני

ממ~~
 לדעת אפילו ה~ריש~ה הרי קפ~ג בם~ יע~ש

 כרי~ו ~~ל עכ~ז חבירו קנה זבין זיל דם~להרמ~ה
 לנו יש אנן גם וא~ך שלחו שלא במקום קנהדלא

לטע~
 במקזם אלא מציאה מדין ילפינן דלא זנימא בזה

 ליהדאמר
 זב~

 לדעת דבשלמא ~ן לומר טעות
 שמפורש וכמו שליתות דין מ~ום הרמ~ה ~~קשמ~יים ה~רי~~

 ליה אמר דכאלו ~וא דטעמו ~~~ג ~~~ שםדבריו
 מ~עם שלוחיה זלהוילוזפיה

 ז~
 ד~~ם ד~תב הוא

דהר~~
 קנה דלא כזותיה ם~ל דרי~ו כדין כן פ~ק

וכשהו~~
 על לו

 די~
 ~וצ~ מציא~ מדין דרי~ו

 לתלק
 אחרת ד~ת דצריך ומקח מציאה דמו לאדמעולם

 דינא יליף ד~רמ~ה ד~ב הרב~ח לדעת אבלא~דדי
 שוים ומקח דמציאה ום~ל מציא~מדין

 פשו~
 לדעתו

 ומקח ד~אל כרי~ו ם~ל לא הרמ~הדודאי
 ומציא~

 שוים
 מעצמו מציאה מגביה כמוהם

 קנ~
 לי כך חבירו

 חבירולזכות קנ~
 קנ~

 ש~ו~ואו כמו ~רי אלו אף אלו דמה
במציאה

 מגבי~
 מעצמו

 למגבי~
 בקנייה כך בשל~ות

 המרדכי שה~יא וראב~ן ראבי~ה ד~ת דגםופשוט
 ~ הוא ~כי דאמרן ר~~ט בם~ מור~םופו~קים

~~~
 בודאי ועומדים תפוםים שהם בנדו~ד גם

 לי תנה ליה מאמר גרע לאבודאי
וכמ~~

 דהואל ~פי עדיף ונדו~ד נר~ו הפו~ק הרב
 ~ום כאןואין

 חפ~
 זכו מחילה מדין בעלמא חוב ~ם כי

 מחיל~ לשון כאן מצינו ~לא והגםוכמש~ל
 שאומר מבורר

 דהו~ל כפירושו ~תמו עכ~פ ל~ם מחול הואהרי
 עלה לא שמעולם אמר מימר שתים ולא פעם לאמלא ~בפ~

 כמ~~ ~קניי~ דמי זולת מ~ם ליטולב~עתו
 בשל~ה

 גם דבריו לחזק ונוםףעדויות
 ב~בוע~

 בעדות כמ~ש
 ולא מזו גדולה מחילה לך אין נר~ו ווא~קניןמשה
 כל אלא ב~ירוש מוחל הוא הרי ~יאמר עדבעינן

 א~ה מדין וראי~ מהני ~מחל נראהשמדבריו
 תב~ה~לא

 כתובת~
 דאינה םק~א באהע~ז המובא

 ששתקו יורשים וכן ~וד לתבועיכולה
 כ~~

 א~ינן שנים
 אותם שמענו דלא במקום אפילו הרי מחלומםתמא
 בדעתם ש~מרו מובן מדשתקו אלא בפירוששמחלו
 בהג~ה רט~ו ם~ בחומ~ש ועיין יעו~ש מחילה הוילמחול
 אבל ז~ל ~כתב~~ב

 היכ~
 דמוכח

 דנת~
 מתנה להם

רק
 אח~

 ומכאן יע~ש הנתבע פטור ותבע קטטה נפל
 ומחזי תבע שלא דכל מקומות לכמה האחרוניםל~ו
 מחילה ~ויכמוחל

 יע~~
 ~ם בפירוש שאמר נדו~ד מכ~~ש

 לך אין הקנייה דמי אם כי יטול שלאב~בועה
יותר מחיל~

 ~ מז~

 דברים או תביעה שום על~ך אין יאמר אם~אפילו ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~~
 מ~ר~ם כתב דכן וכתב לחזור יכול אינו שמחלשמוכחים

 ו~דיפא יע~ש ביטוןדי
 מז~

 ראינו
 להר~

 ח~ב ז~ו~ל
 בלבו שמחל מי ז~ל ש~תב מי~ם אותחמ~ש

 ול~
 הוציא

המחילה
 בפירו~

 מחבירז אח~ך תבע ואם מ~ילה הוי
 א~ך י~~ש ט~ז אות הגהו~ט בםי~ב ח~ב הרב גזלהו~ל
 ב~דו~ד שיפקפק פו~ק ~ום דליכא לנדו~ד נל~ד זהמכל

 מזו גדזלה מחילה לךדאין
~ 

~ ~ ~ ~
 הרב למ~ש נפשין משכוני

 ~~ו~

 נר~ו
 ~זכות שמעידים ע ~ב ~פניו שנג~ובמה

כהרי~~
 הוכחשו דהוי עדות לה~י ליהו דן ומידן ז~ל

 היכא וזוזי זה על וםיים בטילה ועדו~ןבדריש~
 ~יכא דזוזי ה~כחישים עדים כתי בשני כדקי~לדקיימי
 דהכי הדבר נכון אמת הט~ור עכ~ל תיקוםדקיימי
 היכא דזזזי סתומי לן ~תם הפוםק דהרב והגםהוא

 םעד עשה ולא ליקוםדקיימי
 וםמ~

 נראה דלכאורה ליה
 מזה אין ב~י~~ עדותן ה~~ע דפסק ~~ב דם~למההיא
 ראי~כלל

 הנראה דאדר~א
 ~ו~

 הזא משם
 אין וכאלזבטילה דעדות~

 ~א~
 עזמד בתו~~ו והש~ר עדות שום

ועי~
 ב~ק~ט בםמ~ע שם

~ 
~~

 מצד
 הד~

 ב~~ הם~~ע ~מדברי ~הגם אמת דין

ע~
 ששנים ~יכא דכל נראה םק~ד

 אומר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

שה~טר
 פרו~

 תרי ~קלינן פרוע אינו אומריס ושניס
 ש~ הרי בחזקתו הש~ר ונ~אר ~יכנגד

 הש~ך בסק~ג
 בס~ דהרב~י וכתב הכי ס~ללא

 כ~~
 מ~ס כן כתב

 ליה גבינן לא דהש~ר~ר~ב~א
 ול~

 וכתב ליה קר~ינן
 ל~מ~ וה~סיף וכו~ מהראב~ד ~ראהדכן

 דגס
 כןדא~ר הסמ~~

 ד~
 הוא גס לדינא אבל כן א~ר דחייה

 דלאיסביר
 גבי~

 ביה
 ~ע~~

 ל~דיס דינין א~ילו ~א~ך
 הפוסק הרב כמ~ש הד~א נינהו כמוכחשות לפניושנגלו
 ועדות הואל זה בעגין לכתוב ~נ~אה מה זהונר~וי
 המכחישיסכת

 להרי~~
 היתה כיצד לנו נ~לית לא ז~ל

 זל~ז סותריס יהיו שלא דבריהס ~וון ידענו לאעדותס
 מסור הדבר אין כן על בעלמא שיתה דרך הס ~סאו
 דמצי חאי וכל הדבריס ת~לומות לפניו שנ~לו למיאלא
 סותריס יהיו שלא דבריהסלכווני

 הד~~
 ולצד הוא דהכי

 בפירע~ן הספק וי~ול בעדות קדס מי להסתפקדיש
 ~ להוציא דאין בודאיהש~ר

~~~~
 וראש תחלה הנה ההוצאות לדין נבא הבוא
 ה~וצאות בדין שפסק הפוסק ל~רבראינו

שהוציא
 הרי~~

 נר~ו
 בז~~

 ז~ל כהרי~ע שת~סו התפיסה
 שניס בפני עמ~ לידון רצה ~לא אשרעל

 דס~ מה~יא ל~ יש מסור דדין ויע~ל שישבע הואשהדין מהבד~~
 דהיינ~ ס~ה דסי~ד מה~יא סרבן מקרי ולא ס~ז~~~ח
 הרב שהביאאחר

 הפוס~
 עליו סייס ס~ה דסי~ד דינא

 וכתב הפוסקהרב
 דכופין דקי~ל ד~פע~ג לך הרי זל~~

 מקוס מכל לוה דעבד הת~בע בעיר ודן הנתבעאת
 דין לו אין אח~ת בעיר אס כי לידון רצה ולא סרבאס

 לנדו~ד ומינה יציאותיו מלשלס ו~~ורמסרב
 כמכו~~

 וכ~~
 להרב ליה מהיכא פסיק~א יד~תי לא באמת~כ~~ה

ה~וס~
 ד~יה במקוס הוא ס~ה סי~ד של זה דפסק נר~ו

 אחרת בעיר לדון כרחו ב~ל והזקיקו בעירו לדוןלו
 ~~רה הלשון אדרבא יציאותיו לו משלס ד~ין ס~לעכ~ז
 להעלות דין לבעל רשות ~מיס שנתנו במקוסדדוקא
 הש~ע מלשון שנ~אה וכמו מיירי אחרת לעיר דינולבעל
 וז~לשכתב

 אע~~
 וכ~~ אחרת בעיר לדון שמזקיקו

 ופש~
 ע~פ מזקיקו היינומזקיק~

 הדי~
 ~בעירו ב~ד דהיינו

 לו לשלס צריך דאין הוא בזה ע~ו לעלותהזקיקוהו
 דין מקור שהרי הדין ממקור מדוקדק גמי וכךיציאותיו

 נאמר ששס בורר זה ד~רק ממימ~א ממקור הואזה
 נד~ן אומר אחד בדין חבירו את התוקף יוחנן ר~אמר
 שילך עד אותו כופין הוועד למקוס נלך א~מר ואתדכאן

 שנושה מי ~בי אל~זר ר~ ל~ניו אמר הוו~דלמקוס
 יוציא מנהבתבירו

 מ~
 ד~קו מכאן וכו~ אלא מנה ~ל

 דאל~כ יציאו~י~ לו לשלס תייב דאין ו~מרדכ~יהרא~ש
 הוא בדין שנתחייב מי הרי מ~ה על מנה יו~א אמרמה

 ע~~ צריך אין ודאי אלא לתבירומשלס
 דוקא ~ך

 ר~ דעת ל~י לה~ציאו שיכול עמו הדין שיהיהבאו~ן
 ה~איוחנן

 דמקש~
 הסברא מן דאינו אלעזר ר~ ליה

 הדין יוחנן ר~ דעת ול~י דהואיל מ~ה על מ~השיוציא
 אין ~~אי שמו~יאוהוא

 םבר~
 זה על שכנ~דו מי לחייב

הקשה
 אי~

 להוציא מדרך
 מ~

 על
 מ~

 נ~מע דממנו
 במק~ס א~ל י~א~תיו לשלס ~ריךד~ן

 שא~
 אותו כופין

לה~~~
 לן לימא מאן ~דין ~לא העל~ו ו~וא ~מו

 למימר אי~א וא~כ מ~ייבדאינו
~~~ 

 ~סק לא
~ 

 ~מקו~~ל~
 לעיר מ~ירו להו~יאו שי~ול

 אחר~
 ~ ~מ~~יף ראי~ ואין

~~
 ~~ואיל סרבן מקרי דלא הד~א בודאי הדין מצד

 מב~ד דוקא שניס לפני לדיןותבעו
 הד~

 לדינא
 ב~יר ת~ת שני יש שאס דפסק ס~ג בסי~ד הש~עדפסק
 לא לומר דינין מבעלי ~חד יכולאחת

 אדו~
 זה בפני

אל~
 א~ת בעיר וכלס הואיל ~אן וגס וגו~ זה ב~ני
 הוא מרן דפסק והגס סרבן יקרא למה ~רחאוליכא
 לפני דבתבעו נראה לכאורה וא~ך אחד לפניבתובעו
 רוצה אני בפלוני ולומר לעכב אחד כל דיכול הואאחד
 המלוה של כח~ דגדול נימא שניס ל~ני שתבעו בכאןאבל

 כאחד ~ניס דין דקי~ל חדא ~עמיי מכמה אינו זה~כופוי
 לכופו התובע זה של כחו ~ה א~ך מ~~ פחות ב~ד~אין

לדו~
 והגס עליהס קבלוס שלא זמן כל שניס בפני
 המתמנה שכל בידינו אבותינו מנהג המערבשבערי

די~
 ~קבלוהו דהוי משוס מדרשו בבית יחידי ודן יושב
 סי~ג כמ~ש יחידי לדון שיכול עליהס רביסוה~והו

י~~~
 לכל לאו בודאי עכ~פ

 די~
 שלש של כב~ד להוי

 סק~ח ובש~ך סק~ז בסמ~עע~ש
 ופשו~

 דאפילו הוא
 הודאה אחד דיין בפני הודאה דמשוה הסמ~עלדברי
 ליד~ן רצה לא אס סרבן נקרא שיהיה זה לעניןבודאי
 להאריךי מקוס כאן ואין סרבן מקרי לא בודאי אחדבפני
 להרב שראיתי מהוהילך

 יעב~~
 שלש של ב~ד בפני כמודה מב~ד אחד ב~ניש~מודה נהג~ ז~ל שכתב זלה~ה

 שאס נהגי דהכי ומשוס ~ענותיו לשנ~ת יכולואינו
 אחד אצל ~וןה~חיל

 מבדי~~
 שיגמור לומר יכול אין

 אצלהדין
 דיי~

 ~נותיהס ישנו ~לא כדי אחר
 כן ש~סק זלה~ה וואליד ן~ מהר~ס להרב ראיתיוכן עכל~~

 הנז~ ~רב מדברי לך הרי הנז~ל הרה~ג דברי~כח
 הודאה הוי אחד בפני ~המודה עלי~ס שקבלו~גס
 מצד ולא מנהג משוס אלא בה נגע לאעכ~פ

 הד~
 ואין

 רצה שלא ~י םרבן יקרא ולא זה לענין חדו~ו אלאלך
 זה לפנילתבוע

 אל~
 ל~י

 ז~
 מפורש הדבר הרי ובפרט

בסו~
 לדון התחיל שאס נהגו וגס ז~ל שכתב דבריו

 ישנה שלא אחר לפני להתנתק יכול אינ~ אחדבפני
 וכו~טענותיו

 משמ~
 ל~תנתק יכול דאינו הוא בהתחיל ד~קא

 בידו הרשות ה~ענות קודס אבל ה~~נות שנוימשוס
 אדון לא ל~מר שיכול כ~ו שניס שהס הגס בכאןוא~ך
 הס אפילו שניס בפני אד~ן לא לומר יכול אחד~פני

 בבת הדייניס כל שיהי~ ~ד אמר דמימר והגסק~ועיס
 ולברר לעכב יכול אינו שלשה יהיו אס ~באמתאחת
 אינו ק~יעיס דבדייניס ח~א בס~ג מור~ס ~מ~ש~וד
 צר~ך הוא עכ~ף יע~ש לברוריכול

 ~רי~~
 ל~ו~~ו

 ב~ני לתובעו רצה לא אס ~זי ~מו הדין שאזי ג~בפני
 ~ניס בפני ותוב~ו הואיל אבל סרבן דין לו היהשלשה
 לא ו~וא בפניהס לד~ן לכופ~ י~ול אינו הדיןשמן
 סרבן יקרא למה בפניהס לתובעורצא

 פשו~
 לו ש~ין

 ~רבנותדיז
~ 

~~~~

 ~בע הוה אי אפילו
 כהרי~~ ~~

 ~ני ז~ל
 לדון ~וא דיכול נל~ד העיר מד~ינישלשה

 הש~~ ~ ~מ~ש בוררבזה
 ס~א בס~ג

 רוצ~ ש~
 ~ון

 שאינו אלאבעיר
 בשל~~ ~~

 שברר
 וכתב מור~ס ~ס~ס והגס וכו~ב~רר ז~ א~ ~תוב~

~ 
 ~~עיס דייניס

 לא לומר יוכללא
 א~ו~

 אלא לפניהס
 בו~ בז~

 ו~ו~

 ~וש~יס ~בוע ב~ד ~א דבר לא מ~ר~סבודאי
 וזה כחדאבתלת

 אי~
 ~ד ב~ני לתובעו רוצה

א~נו וז~ ז~
 רו~

 בז~ זהי ב~ד בפני ל~ב~ו
 יכול דאינו ~א

ל~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 יושבים שאינם מערבא בדייני אבל אחר ב~ד לולברור
 א~ך בכפייה לדון לצרפם צריך הדין וכפי כחדאב~ת
 הואל השלשה כל לו לברור ז~ל כהרי~~ע של כחו~ה

וז~
 הנתבע

 רוצ~
 דינו הדר בעיר עמו לדון

 לז~
 בורר

 ובפרט םר~ן יקרא למה ידענו לא א~ך וזבל~א אחדלו
 וזההואל

 הרי~
 הנתבע

 ל~
 םוררת כתף נתן

 של~
 לידון

 לו בחר הוא גם אלא ז~ל כהרי~ע לו ש~ר השגיםבפני
 ובפרט הוי מאי עליהם עוד להוםיף שרצה אלאבהם
 הנרא~לפי

 כנראה הרבים בפני לידון שרצה דטעמו
 מלך ~דרת עם ברוב ~דבר שי~יה משום הואדטעמו

 שנים ב~ני כן לא עולם ~ל מלכוזה
 אדרב~

 אימתו ת~יה
 רישא היה ז~ל וכהרי~ע ~ואל עליהם מו~לתו~דרתו
 י~יה אם דאומתיה מדברנא דעמיה רבא רשין כלעל

הדבר
 כ~~

 בודאי
 כ~רי~~

 קא דינא נר~ו
 תב~

 כמ~ש
 משם ב~י~ד בבד~המר~ן

 התש~~~
 שתבעו~ו באדם

 לא אמר ו~נידון עמהם לידון העיר~דולי
 אד~

 ב~יר
 ומםתתמין הדיינים על מוטלת ואימתם הזאילהזאת

 לנתבע והותרו גדולים כמה פםקי דכך ו~תבטענותיו
 נשמעים ודבריו גדול ש~וא מי לפני בעירו ירדשלא
 אפילו התם ד~רי לנדו~ד קו~ח נדון ממנו וא~ךיעו~ש
 פםקו ב~ירו עמו לדון ירצהלא

~ 
 שרוצה בנדו~ד ~~ש

לד~
 לו בחר שיעקב הדיינים לפני וגם בעירו עמו
 שרוצהאלא

 להוםי~
 כ~ן מהיכן ידענו לא עליהם

ר~
 ~ םרבנית

~ ~
 בם~ המשפ~ט נחיבו~ת ל~רב ראיתי

 י~
 םק~ו

 כןשכתב
 ~פשיטו~

 דברי על שציין שם ז~ל
 בב~~ד ואפילו שיוםיף ז~ל וכתב ם~ב דםי~ג~ור~ם
 לדון שצ~יך בעירקבוע

 ~ני~
 ~טעון י~ל

 שרצ~
להו~~

 ~ עכ~ל דיינים

~~~~~
 ל~י

 מ~
 ששמענו

 שבכמ~
 שב~רי מקומות

 דיי~ים להם שיש~מערב
 הר~

 ומת~ים
 הוא דרכם~בע~ד

 לקב~
 אחד ב~מד העיר דייני

ומוציאין
 ~ד~

 למ~ ו~ך לאור
 ישתנה

 די~
 של

 בני דין מכלזה יצ~
 חל~

 ובאמת העולם שנה~ו ממה

הד~
 הפוםק הרב כמ~ש

 ~ דא~
 והואל םרבנית דין

 דאמר מםור דין לו דיש כמ~ש הוא דינו ב~ופוונתפם
 ו~טל נשבע שפ~חבם~

~ 

~~
 וכו~ לטאנזה בל~תו שהוציא ~הוצאות על
 הרב כמ~ש הד~א לדין עמו לירד לכו~וכדי
 שיברר דאחרהפוםק

 הרי~~
 עמו לירד רצה ולא שםרב

לד~
 ידי על או בירור ~ל או ~וצאותיו לו לשלם צריך
 ~רב כמ~ש בםי~ד ~ר~ם וכמ~ש ב~דשומת

 הפום~
 דאין

 הואל מיר~ם דברי אלאלנו
 ר~ ו~ש~~

 בדבריו להגיה

להצר~
 מפורש ו~דבר הואל לו הו~ח ולא ושומא ברור

 מור~ם דברי אלא לנו ~ין א~ך ~י ד~חדאבד~מ
 מ~ לפיובפרט

 דבר~ שמיישב פת~ש להרב שראינו
 ישומוי הב~ד או ט~ו ם~ק י~ד בם~ זל~ה ~תבמור~ם
 ש~יאר םנ~ג בהשמטות ~כהן וש~ב בתשובתעיין
 ~רמ~דברי

 ודאי דהא ודעת ~עם ~וב
 ב~

 שמברר
 אך שומא ~ייך לעולם ~רר אי~ו ובין ~ו~אכ~ה
 דאם הואהחלוק

 כמ~ מבר~
 ~ציא ~א אם הוא~שומא א~ שומא וצריך הוציא
 יו~

 בם~ ~מ~ש ~ראוי מן
 ם~גק~~ב

 אב~
 לברר ~ול אינו אם

 הוא ~שומא א~

בענ~
 בםימן וכמ~ש שבהוצאות בפחות לו שישומו אתר

 וזהו ס~תשע~ה
 ~וו~

 דמ~ש ~רמ~ה
 צרי~

 כמה לברר

 אם ~שומא אחר ~~ך היי~ו לו שישלם וצריךהוציא
 באר שלא ומה ~ראוי מן יותר הוציאלא

 ז~
 על י~ל~

 יותר ל~וציא כמיניה כל לאו דודאי קפ~ג בם~מ~ש

ממ~ ~
 בפחות לו ישומו ~ברר אינידאם היינ~ לו ישומו הב~ד או ומ~ש להוציא צריך ש~יה

 שבהוצאי~
 ע~ש

 ~יא ומ~נתו מור~ם דברי שמיישב לך הריעכל~ה
 א~ך לו ישומו לברר יכיל שאינודבמקים

 ה~
 נקטינן

 אמת הן םגי לחוד שומא ידיד~ל
 דע~

 ~עת על

לומ~
 כמה היינו ושומא ברור צ~יך הש~ך שכתב דמה

 הוצי~הוצאו~
 שומא ואח~ך

 ובז~
 למור~ם דם~ל הוא

 לברר צריךדאין
 ~מ~

 ~ומא אפילו אלא ושומא הוציא
 לברר צריך יהיה ע~~פ אבל םגילחוד

 כ~
 שלוחים

 ישו~ ואזי נםע מםעות וכמהשלח
 ~י הלאו לו

 כן לא דייקינן כד אך כלל ~וצא~ שום דעשה לןלימא מ~
 הש~ך דהא~וא

 דמצר~
 ע~פ היא ושומא ברור

 אין הרא~ש ב~ובת ושם זה דין נתבאר ששםהרא~ש ת~וב~
 ששלח ~של~ים ~הלך ד~ך כל יברר אלא שםמבירר
 דברי וא~ך יע~ש בזה להוציא ראוי כמה ישומווב~ד
 הדברים ברור דהיינ~ אזלי זה םגנון על בודאיהש~ך
 הרב ב~שיטות כתב שכן ראיתי שוב ישומוי ואזיוכו~

 ועיין וז~ל ה~ הש~ך דברי על המשפ~טגתיבו~ת
 לברר צריך אין אמנם ושומא ברור שצריך זמ~שש~ך
 כגון ~~וציא ההוצ~ות ענינירק

 כמ~
 שלח שלוחים

 מ~ות כמה מברר אינו אפילו ואז נםע נםיעותוכמה

שנ~
 שע~ה בם~ כמ~ש שבשומות ב~חות לומר יכול

ע~ש
 וא~ך ~כל~~

 מז~
 ~ריך דלא מור~ם דלדעת נלמד

 א~ילו לברר צריך אינו םגי לחוד בשומא אלאתרתי
 הואל וגובה השלוחים הוצאות ~יתן ראוי וכמהבדרך ל~םו~ ראוי כמה לו ישומו ~~ד אלא הדרכים~םי~ות
 דבריו הביא הריב~ש וכמ~ש בדין מחויב יצאוה~בע

 ~ יע~ש םקכ~ח י~ד בם~~םמ~ע

~~~
 ~ר~ו הפוםק להרב ראינו הנה ~כלים שבירת
 תשיבת מ~ח לשלם לחייבו ~ו דןמידן

הר~ב~

 שהש~ך והגם ~ט~ו שפ~ח בם~ מור~ם שפםק

 ב~פק~
 ע~י שהוא דבנדו~ד הפוםק הרב כתב עכ~פ

 בא~ת דבריו תכלית היו אלה יודה הש~ך אפילוג~ם
 פםקאהאי

 ד~~
 בםכינא

 ~ריפ~
 לאו מודו כ~ע ד~גוי

 ~רע מיגרע דגוי לומר יכולים אדרבא ד~א הואפ~א
 הואל משל~ו פטור הוא חיובא בר ד~או במקוםאפילו
וקי~ל

 דא~
 בתשובת ששם והגם לגוי שליחות

 דין מ~רשממ~ו הרש~~~
 ז~

 ~וב ~תבאר שם
 זל~~

 ~זקין דאם

~ח~
 מפ~ר דלא לדב~ע שליח אין תימא ולא וכוי חייב

 במלשין הוחזק אם אבל בישראל אלא טעמאבהאי
 הדברים ע~פ וא~ך עכל~ה ~וא ישראל לאוובאנם
 שליח יש בכלל הוי ישראל שאינו דכל נראההאלה
 מה ~ךלדב~ע

 משכנז~~ ל~ר~ נענ~
 הרועי~ם

 לדברי ש~ביא רי~ש אזתשי~ן במער~
 ~רשב~~

 עליהם ו~תב אלו
 אין קי~ל ~י דהא מילי ~ל כגוי לי~ דינין לאדמהא
 חדוש עקר וכל וכו~ ל~וישליחות

 הר~ב~~
 אלא אינו

 ויש ~גוי הוא הרידהמוםר
 לדב~~ שלי~

 דב~וי אלא
 ועדיפא לגוי שליח~ת ~ין רבא טעמא איכא הכיבלאו
 בם~ השול~~ן ער~ך ל~רב ר~תימזה

 הזכרו~
 אות

אל~~
 דיש שכתב ג~ ~ות

 ~~י הוכת~
 הרשב~~

 דאפילו
 ע~~ז ~בית ~על כיד פועל דיד דקי~ל פועל~וי

 אינ~ו ~פילולגוי שליחו~ אי~
 לדי~

 י~~ש
 מ~ וא~

 לתו~ ~~ הראוי
~~ר~



~ ~ ~

~ ~
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~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 הנזי הפוםקיםלםב~ת
 ומ~

 שליח דהוא בנדו~ד גם
לדב~~

 מח~וקת ומצינו חבירו ~מון ל~זיק ששולח
 בם~ ~ת~ש ה~ב ~הביאו יעק~ב שבו~ת ה~בדפוםקים
 בס~ דב~יו הובאו ה~שב~א דלדעת כתב םק~זשפ~ח
 רי~ש ~ותמ~~ה

 הבי~
 לא דבגוי מדבריו ה~ב

 אלא לדב~ע שליחאין א~רינ~
 מש~ה ה~ב דעת וכן ~ליח י~

 ~ לדב~ע ~ליח יש אמ~ינן דבגויםזלה~ה

~~
 נג~

 להרב מצינו זה
 גו~

 ~כתב זלה~ה אריה

דמה~ימ~~
 אין אמרינן בגוי דגם בפשי~ות כתב

 ד~בנן א~~א ה~ב סב~ת היא דכן וכתב לדב~ע~ליח
 ~ליק דיש כתב ד~כי~ם פרש~ת דה~בוכתב

 לא אך לגוי לד~ע שליח דיש קרא גלי דמיםדבשיפכות
 עבירותב~אר

 יעק~ב שבי~ת הרב מדב~י וג~ך יע~~
 הרב דברי~הביא

 פת~~
 שם מדב~יו םק~ז שפ~ח בם~

 שה~י לד~ע ש~ח אין אמרינן בגוי דגם דס~למוכרח
 והגוי הואל המשלח דחייב הראשון בטעם כ~ב~ם

 אין דאם דינו הדר ואזי הביוש מן פטור ~ליח~נע~ה
ה~ל~

 הוה אם הא מינה דון המ~לחחייב חיוב בר
 השל~

ב~
 הדבר ה~י א~ך פטור המ~לח גוי הוא אפילו חיובא
 י~ בגוי אמ~ינן אי ~נויבמחלוקת

 לא או לדב~ע שליח
 נראה לכאו~ה לנדי~ד אתאןוא~ך

 דפטו~
 חדא ה~שלח

מש~
 לעיל שכתבנו םברות לפי לגוי שליחות דאין

 שהגוי במקום ה~י לגוי ~ליחות דיש קי~ל אםואפילו

ב~
 ~ליח אין דם~ל ה~ הפוםקים םברת כ~ן יש חיובא
 להזיק בי~ו היא עבירה הגוי לגבי ובנ~ו~דלדב~ע
 מ~ן ~מזיק ומ~ הגזל על מוזה~ים נח בני דהאממון
 גוזל לך איןחבירו

 יות~
 מה~ימ~ט לםברת וא~ך מזה

 הנז~ שבו~י פר~~ד וה~ב דרבנן א~עאוהרב
 פטו~להוי

 מדב~י אכן לכאורה נראה זה כל המ~לח
 תשובת הביא שם םכ~א דג~~ט ק~~ב ~~~כנה~ג

 מדבריו מוכח ו~ם שפ~ח ם~ במ~~ה פםק ד~ןוכתב ה~שב~~
דדעת

 הרשב~~
 ~שע מישראל גרע מיג~ע דהגוי ~יא

ו~גיל
 למםו~

 דלדעת באירה ומשם
 הרשב~~

 הוא הרי
 המשלח חייב הגוי עם וכש~לחכגוי

 י~ו~~
 ~ם לו ועיין

 דמן כ~ה בם~יף וכתב שחזרעוד
 ה~זשב~~

 ומדברי

 לד~ע שליח יש אמ~ינן דבגוי~ו~~
 יע~~

 הואל וא~ך
 בפירוש ליה ~שיטא מפ~ט כנ~~גוה~ב

 י~ דבגוי היאדכוונתז הת~ב~~
 הוא מומר יבי~ראל לד~ע ~ליח

 וכוונתוכגוי
 הי~

 הגוי עם ~לח דאם
 חיי~

 המשלח
~~ך

 אי~
 להניח לנו

 פירו~
 בדב~י כנ~~ג

 הת~ב~~
 מ~ום

 בדברי לדחוק שר~ה מ~~ה ה~ב שלפק~וקו
 ה~

~שב~
 לו הוקשה ~ם הרי בעצמו מ~~ה ~ב ובפרט

על
 ה~ב~~ הר~

 גוי מדין מום~ דין למד היאך ~~מו
 הרב שלוזל~ה

 מש~~
 דאכתי ~לא

 איכ~
 בדב~י למידק

~~~~י~~~~~ ~חו~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ 
 עצמו מש~ה דהרב ~ך ה~י ו~ו~ כמדובר לגוי

 ומודה~יל
 דהתשב~~

 לישראל גוי אותם מ~וה
 ודעת הואלא~ך מומ~

 הת~ב~~
 ובה מינה מוכחת זלה~ה

 וכן שוים ו~וי ~ומר~ישראל
 פי~ש~

 כדאמרן כנה~ג
 של פירושו הוא הכיבודאי

 הת~ב~
 ומור~ם והואל

 ~י פ~ק ~וותיהדקי~ל
 א~

 מדבריו לזוז לנו
~ 

~~~~~
 פת~ש ה~ב שהביא ~אחרונים פ~קו דכן

עיי~
 ק~ב ובם~ ם~ק שפ~ח ב~י ~ליו

 ד~שולח~~ג
~ 

 לפי ד~תם ~~ם חייב המשלח גוי ידי

 הוי לא דהגוי מ~ום הראשוןטעם
 ב~

 חיובא
 ע~~

 ה~י
 ~גוי הוה אם אפילו אחר מטעם לחייב עודהוםי~ו
בר

 חיוב~
 דהגוי מ~ום

 מוחז~
 בכך

 יעו~~
 בנדו~~ד וא~ך

 יותר ז~יז ואין מ~חזקאין
 מעכו~~

 רשות לו שיש בשומעו
 נ~כר הזריז זה הרי ליהו קיים ~~י ישראל ממוןלא~ד
 הרב ~כתב מה לפי גם ו~ה ד~ייבופשוט

 הפו~
 ~~ו

 ע~פ גוים הפועלים~~ביא
 לנתי~ הש~ מאמ~

 ולה~ום
 ע~~פ לע~ות מוכרחים היו דהפועלים הביתאת

 מהרי~ד בדרשות הו~א דכן תייב יהיה לחוד זה מצדוכו~ ה~~
 הוא שהשליח דבמקום הוא כך ד~דין ~פום~ םברתזל~~ה
 לה וילפי חייב המשלח השליחות לע~ותבע~ך

 ~מ~
 שנתתי~

 על א~א בידו הרגם ~לא הגם נוב ה~יגת עלשאול
 לקיים מוכ~חים והשלוחים הואל עכ~ז ~לוחיוידי
 ~~ברו דהפועלים מזה נקטינן חייבי שולחםמצות
 כמ~ש ~ליהם וחייב שברם בידו המ~לח כאלוהכלים

 יעו~ש ~פ~דבם~
~ 

~~~

 ד~םק הפוםק להרב ~איתי הבית מן ~~גנב מה
דג~מא

 בנזק~
 ז~ל כה~י~ע הוי

 ופטו~
 הנה

 ר~ות נתן וכה~י~ע הואל לחייב נראה היהלכאו~א
למ~חית

 לנתו~
 ולהרום

 והופק~
 הנכנםין בפני הבית

 א~ך ויטול יבוא ליטול הבא וכלוייצאין
 הד~

 דיניה
 ~ם דפסק ם~ד ~צ~ו בם~ ה~~עכמ~ש

 הפו~~
 גדר

 מור~ם והוםיף חייב ו~זיקה ויצאה חבירו בהמתלפני
 הכישה אם אלא חייב דאינו י~א ז~לוכתב

 וי~~
 דא~ילו

 מפ~ט הנה ע~ך חייב ~אבדה אם עצמה ~בהמהעל
 היזקה אם עצמה בבהמה הדין מהו ידענו לאה~~ע
 או ד~יב אחרים הזיקה כדין לה דינין אי נ~בדהאו
 על דא~ילו וי~א וכתב ~םיים ~ור~ם ~ברי אךלא

 זה ~ל~ון ע~ך נאבדה אם חייב אינו עצמההבהמה
 י~א ודעת ~ני דעת שהם ה~אשונות דלדעותמוכח
 נאבדה אם ~בהמה על שחייב מודה מור~ם דכתבקמא
 הואל כאן גם ה~אוי מןוא~ך

 ופ~
 ~ודדים ו~או הבית

 דעת ג~ך נ~אה וכך חייב ~בבית מה~לקחו
 בם~רו זלה~ה המלאךרב ה~ה~~

 משי~~
 ~~סק ז~ך ם~ ח~א

 החותר דחייב וגנבו אח~ים באו ואח~ך וגנב שחתרבמי
 אח~ים ~גנבו מה עלגם

 יע~~
 מפםק לה דדייק

 ז~
 ~ל

ה~~ע
 ~ יעו~~

~~
 דהא הוא כן לא דייקינן כד באמת

 פ~
 הש~ע

 נזקי מהלכות בפ~ד הרמב~ם דברי הואכאן
 בם~ ו~ם כאן ה~ע כמ~ש ~כתב ~ל~בממון

 נתב~רעו~ז מגד~~
 מ~

 היאך להרמב~ם לוניל חכמי ~הקשו

 דפור~פ~
 ~נן מהא שנא מאי חייב והזיקה ויצאה

 הרמ~ם ~~ך ו~םקה ~טור לםטים~~צוה
 השיב זה ועל ם~ג שצ~ו ~ם~ ג~ך הש~ע פ~קוהוא להלכ~

 הר~~םלהם
 ואמ~

 גדול הפרש פ~וקה זה להם
 שפרצו לםטיםבין י~

 ובי~
 חבירו

 ~~ר~
 ~הלםטים בהמתו ל~ני

 לגנוב~וונתם
 הבהמ~

 מר~ות ה~יאוה ~לא זמן כל לפיכך
 נתחייבו לאהבעלים

 ול~
 שיו~יאוה וב~ת ברשותם נעשית

 ~בל בנזקה ונתחייבו בר~ותםנע~ית
~רי ש~ הניחו~ ~

 ל~
 שהוא לע~ת ~נתכוונו הזיק ~ום עשו

ולפי~ך הגנ~
 ~טור~

 אבל
 הפו~~

 כוונתו אין חבירו גדר
 ויתחיי~ו ותזיק הבהמה שתצא אלא נתכוון ולאלגנוב

 חייב הוא ולפיכך בנזקההבעלים
 ~או~

 כל כדין ~ק

מ~
 הפרש וזה

 ב~
 לסטים

 ~ו~~ ובי~
 בהמת ~פני

 ~ברי א~ך עכל~החבירו
 הר~ב~~

 דלא מוכח אלו



~ ~ ~
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י~ת~~
 על אלא

 הנזק~
 א~ך להם שנתכזון

 היתה לא ובפריצתו דהואל לומר לנו ישהרמב~ם לד~

כוונת~
~~ 

 ותזיק שתלך כדי אלא עצמה הבהמה נזק
 ולא הואלא~ך

 נתכו~
 פטור ~צ~ה הבהמה הזיק טל

 נבוא ממנו וא~ך לם~ם פרצוה כדין דינההוהדר
 שאמר הגם הבית את לסתור שלוחים ששלח הגםלנדו~ד
 כל שישבר כוונתו שהיתהנא~ר

 מ~
 לא עכ~~פ ש~בית

 גרמא אם כי כאן אין וא~ך ויגנבו שיבואו כוונתזהי~ה
 אמ~ הן ~טורבעלמא

 הרה~ג פסק לנגדי דעמד
 הש~ע דלדעת מוכת דמדבריז הנז~ זלה~הכמוהרר~ם

 הלכה דאםד~םק
 והזיק~

 ~נת~ייב דקו~ח ~רב כ~ב חייב
 אם הבהמה נ~יעל

 נאבד~
 של ~~מו ול~י יע~ע

 דגם ~ראה נדו~ד עכ~פ כמש~ל כן נראה לא~רמב~ם
 ה~הרב

 יו~
 היתה וכוונתו הואל הבהמה בהזיק דשאני

 דאדר~א הנז~ להרב ם~ל ~פשר ו~זיק ש~לךבפריצתו
 להרב ם~ל להכי וא~ך משתזיק יותר שתאבד הדברקרזב

 אם שית~ייב מכ~ש ~תזיק מה על הרמב~םדכשחייב
 וחתר דהזאל דידיה לנדון ילפינן ומזהנאבדה

 חייב וגנבו ~ח~יני שבאו הגם שגנב מה וגנבלגנוב אדעת~
 שיאבד היתה ובמח~בתוהואל

 ממ~
 ידי על הבית בעל

גניבה
 ועל~

 נדו~ד כן לא בידים מזיק הוי מחשבתו
הגם

 ~ר~
 ה~ניבה על דעתו על עלה לא מ~ולם ום~ר
 בזה יודה המלאך ר~ב הרב א~ילוו~אי

~ 

~~~

 וי~א ז~ל וכתב שציין ם~ד שצ~ו ב~~ להטו~ז
 חייב ~ש~ע דלדעת משמע וכו~ חייבדאינו

בנ~י
 ב~~

 למ~ש סותר שזה ו~~ה
 בס~~

 לאבדה כדי
 וכוונתו וא~ו בלא י~א דצ~~ל לי נראה כן ~ל~טורים
 מבואר שאין הרמב~ם דברי ~~ם הש~ע דברי ל~רשהיא

 בהשגה הראב~ד משם הרב~י כמ~ש חייב מה עלכוונתו
 על לתלוק ולא וכו~ חייב דאינו י~א רמ~א כתב זהעל

 הטו~ז מדברי הרי עכ~ל ח~ה ~לו~תא ול~ביאהק~~ם
 פטור הבהמה נ~י ד~ל לומר מוכרח דמם~ג לוברור
 ה~י שתזיק מה על אלא כאן חייב דלא הש~עלד~ת
 הרמב~ם סברת הש~ע דלדעת שא~רנו ~ומ~ורר
 ~דבעי

 ות~ ~ו~
 נ~מד וממנו לפועל מתשבתו

 דלאלנדו~ד
 נ~

 ג~ך כתב זכן פטור ודאי גניבה לשם
 חייב ~אבדה דאם דוקא הש~ע דלדעת סק~והםמ~ע
 אבל בידים הוציאוה אם ל~עליםל~ם

 בפור~
 בפני

 מה דכל ~ד~א וא~ך ע~ש פטור ונאבדה חבירובהמת
 מידי לא ותו ופטור גרמא אלא ~וי לא הבית מןשנגנב
 וצוי~ם ש~ל~~ד ~הזהו

 וימ~~
 לאדר בע~א החו~ם כ~ד

~
 שנ~

 יע~ה סאלי פה ב~~ש נאד~ר

הצע~
~~~~ ~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~ ~
 שמ~ון ביד שלו ק~ע ~~כן ש~אובן

 היום זהן הממשכנים כדרך שוכר ~וי~ו ונת~
 שויא לא דהקרקע משום חדא לשלם ה~וכר לוי רצהלא
כי

~ 
 יותר לשלם נ~ייב והוא בחודש דורום שני סך

 ~לוה המ~ונה ~~ת ~התנו מה כ~י שוויה מדמיביותר

 כי יען יפרע לא שוויה ~י דאפילו טוען ועודוהמלוה
 ולא דבר אשמת ~ליו~ן

 ב~
 ל~ריותא אם כי

בעלמא
 ~ יומ~~

~~~~~
 והד~א כאן שנו לקצר שאמרו ~קום
 נר~ו ה~וםק ה~בכמ~ש

 שא~
 לשלם עליו

 ככתוב המדור שווי כ~י אםכי
 בכת~

 בתקנה יושר
 ם~~ק בח~ב יוא~ל הרב הלכו וב~קבותיהם טובשכ~ל ש~~

 מפקיעים ~תים בעלי דלגבי התקנ~ כדברי ותנידפםק
 יטו~ש ~מורה הפקעה עודף מאותו המ~ות בעל~זכות

 כמ~ש יותר ופירש שנה ז~ל מהריב~ו הרבובדברי
 נר~ו הפוםק ~רבבדבריו

 וא~
 אחרי יבוא מי

 ~ ~אל~המלכים
~~

 טענת לב~ל הפוםק הרב שה~יב במה
 אמת לשריות~י אלא בא לא כי כלל לשלםדלא שמעו~

נכו~
 הגם כי כלום שמעון של בדבריו ~אין הדבר
 ר~ב המלאך הרב דלדעת שנוי במחלוקת~הדבר
 וכמו השיכר על חיוב שום עליו דאין ם~לזל~~ה
 ם~ל ז~ל יוא~ל הרב ולדעת הפוםק ה~ח דבריושהביא
 ידיעתנו שאין הגם בדידן אנן עכ~פ הוא כןדלא

 נקטינן זלה~ה דהרב דכוותיה נראה עכ~פמכרעת
 דאת~ין מאריה דידן תנא והוא הואל חדא ~עמיימתרי
 נגררת לבידא דאר עולם ומימות יע~ה רבאטעי~ת
 הם והלוה שהמלוה גם ומה יע~ה רבאט עי~תאחר

 של דינו בית ~ר לילך צריכי ודאי רבאטמעי~ת
 מהריב~ו דבריו הביא ד~ן הרב וכמי~ש ז~ל יוא~להרב
 לי עלה ובזה וז~ל פ~ט ם~ ח~בזלה~ה

 תרו~
 על נכון

 מאריה נגד קי~ל לומר אדם מצי דלא שבידינוהכלל
 וכללדאתרא

 ז~
 ~כל~ה ומוהריק~ש הרדב~ז כתבו
 ~ שומעין לזהא~ך

~~~~
 דסברתו זלה~ה יוא~ל להרב ר~נו דמצאנו
 כתובה היא והלא סבוראי רבנן בה דשוכבר

 תלתאי לאוריין ספרעל
 ~ראש~

 מוהרי~ע הרב אדם
 רבו ומשם משמו שכתב ם~ב השכירות במנהגיזלה~ה
 דלאזלה~ה

 מצ~
 המשכו~ה בעל הלוה שדר למה התר

 דהיינו השליש מיד המלוה שיקבל אם כיבקרקע
~ישעבד

 ה~לי~
 וכו~ להמלוה יתן וה~א בפירות עצמו

 החזיק ג~ך זוובםברא
 הר~

 מי~ם במ~רכת מ~~ה
 אם השליש מת ואם וז~ל לכתוב עוד והוםיףםק~פ
 זוכההממשכן

 הקרק~ בשכירו~
 מ~~ה היה זה לא או

 הרב שגדול מילפני
 דיד~ ת~~

 הרב הוא גם ומורי
 השליש מת שאם הםכמתם עלה ו~ך הי~ו נת~ןתו~ק
 לבעלאין

 המשכונ~
 שום

 זכ~
 הקרקע שכירות לגבות

לא
 מיורש~

 השליש שמת מיום כלל מ~לוה ולא השליש
 שלא יפה ב~ד בכח ~מורה הםכמה הם~מנו ומעתהוכו~
 ולאיוכל

 יורש~
 אלא המשכונה פירות לקבל המשכוי~ידו ב~ל

 ~ממושכנים החצרים בתי השו~רים מיד או דו~א שלישמיד
 דכל בחיל דקרי לפניך הרי~~ל

 של~ ז~
 השליש מת

 להם אין לדעת~הו ואדרבא ל~לם הזא ועומדמחויב
 ואל הלוה עם כלל ~סקשום

 השל~
 הרב ~וא בא לו

 ~וא ד~ם אבו~ת~ו~ת
 פם~

 דחייב חרי~א בם~ינא
 וממנו מכיםו לשלם~שוכר

 מ~
 חייב ש~ינו במה תי~ע

 ט~ל בס~ יעו~שחייב
 ד~

 בכותתא ~ביעתא ליה פשיט
 הואל וא~ך י~ו~ש שטות ~רי השוכר לטענתו~יב
 תבלו~ני

 נביאי~
 לטובה שוים כולם

 ~שט~
 יו~~ל הרב

 שמוהר~ר והגם ~ומעין להם ודאיזלה~ה
 ר~~

 זל~~ה



~ ~ ~

~

~  

~  

~ ~

~ ~

 הגדול הרב מדברי לסבר~ו סייעתא הוא גסהביא
מוהר~ר

 י~בי~~
 בטוט~~ד הפוסק הרב השיב כבר זלה~ה

 ~וא סמכא בר לאו פםק דאותו נראה ז~ל יוא~להרב
 ז~~~ה יוא~ל דהרב דדכוותיה פשוט~~ך

 ~ נקטי~~

~~~
 נ~~ו ה~ו~ק הרב שנראה מה לפי גס

 יכול בבית הדר הלוה מן לגבות הוא ויכולהזה דה~וכ~
 ~ה~וה ולג~י הוא ולזיל ממנו ליפרע לכפו~והמשכיר
 של חיובו לן אהני מ~י נדע לא אנח~ודאל~ך

 ודאי אלא כלל תועלת צד בו נ~שה ולא הו~למ~קרה השוכ~

דנקו~
 לאופן דא~ני מיהא

 ז~
 נהנה ~המ~כיר במק~ס

 המוב~יס פאס דייני ~מדברי והגס חםר אינווהשוכר
 כתבו דהא כן נר~ה לא צ~ח דף משי~ש ~~שס

בדבריהם
 וז~~~~

 הוא שכן תדע
 האמ~

 אלו והצדק
 מ~לוה השוכר ותובע והלוה השו~ר לפנינו לדוןבאו

 האס למלוה נת~ייב שהוא א~ר שכירות לולפרוע
 השוכר עס שהדין להס לומר הדעת עליעלה

 ז~
 ודאי

לא
 ~דעתי~ תיס~

 זה דשוכר נראה א~ו מדבריס ו~ו~
 לומר יש לזה תועלת בו ואין נובלת כאלה אלאאינו
 פסק אותו ~~לי יע~ה פאםדדייני

 ל~
 בבא אלא ד~רו

השוכר
 לת~~

 מצד אלא המשכיר כפיית בלא ללוה
~צמו

 רצ~
 לעשות

~~ 
 לו הניח לי~ ד~~רינן הוא ~זה

 אבל אותך דוחק ~מליה ואין הואל המלוה וביןבינו
 דבזה למימר ~יכא לשוכר להכריח המלוה ירצהאס
 דאל~ך ללוה והש~ר לשוכר לכוף יכול דהמשכיריודו
 בהאי ל~שען לנו יש מי ועל חיובו לן אהני מה יד~נולא

שריותא
 ו~אמ~

 ר~ב מוהר~ר מד~רי לדקדק יש כן
 דבזה זלה~ה יואלוהרב

 ל~
 נחלקו ולא פלי~י

 מקוס שהיה והגס ~שנלע~ד זהו ד~י~ר פ~ידאבמקוס א~~
 אס בקוש~~ח שכירות ~~ר יהיה היו אס להאריךכאן
 ר~ב מוהר~ר לדעת א~ילו הש~ועה מצד לחייבויש

 כלל נדרשנו ~לא במה להאריך לנו אין עכ~פזל~~ה
 השכירות ~כיסו לשלס ~שוכר הוא דמחויבה~ולה
 ~ וימ~ן והצוי~ס פקפוק ~וס בלי דוקא ~מדור שוויבכדי

 מ~ זמן~~~~
 יצא שהיה מה ו~יה הפס~ד ~ת~ס

 להרה~ג וצב~י משפט םפר הדפוםלאור
מוהר~ר

 יעבי~~
 זלה~~

 ראינו שס ושם לאורו וזכינו
 מנ~רשאדרבא

 ה~
 שוס בלי השוכר את ה~חייבים מכת

 אריה הגדול הרב פסק דשם בזכרוני נ~אר לאשם אח~ בסימן עליו ועיין פ~ה ~ס~ עליו יע~שפקפוק
 עלאידבי

 כמוהריב~~
 א~ור דאדרבא זלה~ה

 ל~ו~~ אס כי להמלוהכלל ל~בו~
 ~ ו~י~ל בכ~ה וש~נו דוקא

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~
~~~~~~ 

~~~~ 

~~
 בשעת לאחיה שהאמינה א~ת אשה ~נין

 כי לומר ידו ~~ת לה יש אשר ~ל נאמןשיהיה מות~
 ~וש~ח היה והדבר זההוא

 יומ~~
~ 

~~~~~
 לטו~~

 ~~ה ש~אמינה הנאמנות ~ל

 דהנאמנות נראה ולע~ד נר~ו אחיה ~למה לכה~ררחל
 מזה עדיפא דהא די~רקינה נגר ליתהנזי

 פ~
 ללוה שהאמין מלוה וז~ל סכ~א ע~אבם~ הש~~

 שיהי~
 נאמן

 לומר הש~ר~ל
 פרו~

 ש~ס יורשיס לג~י נמי מו~יל
 לומ~ נאמן ~לוה מן לגבות יור~יו ובאיס המלוהמת
 כ~ו~שהו~

 צריך א~ל
 שהו~ לישב~

 אס אלא פרוע
 דאס לך הרי וכו~ שבו~ה בלי נאמן שיהיה לוכ~ב

 בפי~וש הנאמנות לו כתב לא אפילו ללוה מלוההא~ינו
 נאמן עכ~ז פרוע לומר ~ס דהאמינו אלא ב~ךעל
 קו~ח עליו שבידס הש~ר נגד א~ילו ב~ך ונגדנגדו

 שום להאשה שאין יותר למע~יותא תרתי דאיכאלנדו~ד
 שבי~ו מה על אחיה על~~ר

 נוס~
 לו שכתבה זה על

 הוא דנאמן וברור ~שוט ב~ך ועל עליה נאמןשהוא
 זה ~וא כי יאמר אשר עלאחיה

~ 

~~~

 אפ~ו עליו דאין בנדו~ד להעדפה אלא נצרכה
 או~ו שהאמינה הנאמנות בשטר וכמ~שחר~~ס

 היה דלכאורה אמת הן מח~~ס אפילו פטורשיהיה
 ע~א בס~ הש~ע דפסק מהא נפיק לא חר~ס דמידינראה
 סתס להחריס ~לא מועיל הנאמנות אין וז~לס~י
 נראה היה לכאורה וא~ך וכו~ בפירוש פירשואפילו
 דשטר הוית דחזה והגס אלו הש~ע מדברי בחר~~סלחייבו

ז~
 בו נכתב

 שהאש~
 שבו~ה בכח אחיה האמינה רחל

חמור~
 סוף בח~ב זלה~ה מו~ריב~ו להרב וראיתי ו~ו~

 ונמ~ך בש~ך הוא הנ~~ ~השט~ח והגס וז~ל כתבם~ג
 ב~~ח הוא שכששט~ח הראשונים של~כת~י

 א~
 להח~ים

 בנו העד העיד הרי וא~ךוכו~
 ~פ~קי ~אר~ש אדוני האי~

 שהנא~נות דהיכא כתובהראשוניס
 א~ בש~

 ל~חרים
 ש~אמינה אמרנו כברובכאן

 ~ות~
 לכאורה ע~~ז בקוש~ח

 פי על מחר~ם לפוטרואין
 מ~~

 ~רב דברי כ~ הנז~ הרב
 בקצר באו זלה~המהריב~ו

 ול~ אמי~~
 מה אלא כתב

 שכתב הראשונים דברי תהלי~ת ~ך דידיה ל~ניןששייך
 משב~ח על ובאו עלו כבר בכת~י אותס שראההרב

 ושס ~ק~~ה ס~א כר~ח בספר בעליל ונראוהדפוס
 ובםופו הראשונים רבותינו של אחר כסק כתובנמצא
 ~נאמנות דאין ס~ו ע~א בס~ דאיתא ואף וזל~הכתוב
 ל~חרים שלאמועיל

 חר~~~
 התם בפירוש פירשו אפילו

כש~נאמנות
 בקנ~

 ~ך וכו~ בקוש~ח כתוב אס אבל לבד
 י~~יעו~ו אם נמצא ח~ס שיקבל עד מלפרוע יעכבא~

 הרבנים זה על וחתומיס עכל~ה שבו~~ו עליעבור
 מוהר~רהגדוליס

 י~בי~~
 גבאי ומוהר~י ומוהרש~ל

ומוהר~~
 ~ריס מדברי וא~ך זיע~א

 הגבוהי~
 האלה

 ~ל יע~ור שלא כדי אלא מחר~ס פטרו דלאנראה

השבוע~
 ~דבר שבא ו~מו עליו ~בל

 מפור~
 בדבריהם

 שיק~ל עד יפר~נו ולא יעבור שאםוז~ל
 חר~~

 נמצא
 ע~ך שבו~תו על יעבור י~ביעזהואם

 וא~
 דבריהם לפי

 עצמה ~חל לגבי ~א ~בועה תהני דלא נראהאלו
 אותו ש~אמינהבמה

 עלי~
 עדיין היתה אלו בחייה

 הוה עליו להח~יס ותבואקיימת
 פסקי~

 שאינה ליה
 על תעבור שלא כדייכולה

 שבו~ת~
 ~ליה ~קבלה

 ל~בי אבל בקוש~חהנאמנות
 היור~~

 נ~ב~ו לא ~הם
 עלי~ם לקיים חיוב שום על~ם איןוגם

 שבוע~
 אבי~ם

 ומת ~אב עליו ש~בע שדבר דקי~לוכמו
 א~

 על חיוב
 ~יין אביו שבועת לקייםה~ן

 ~לכו~ ביור~
 נדרים

ושבוע~
 בכ~ה ב~ומ~ש גם ועיין

 מק~ו~
 חד וארמוז

 גם וא~ך יעו~ש מור~ם בדברי ~~ד ב~ר~ט עייןמנייהו



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 נשבעו לא היורשים ואלוהזאל
 וא~

 חיוב עליהם

מצ~
 די~ולים לזמר הראוי מן מזרישתם שבועת

 שכתב ם~ו ע~א דם~ הש~ע ~פםק לנםי הדיןדחזר ל~~~
 ו~ו~ חר~ם לגבי מזעילהנאמנזת דאי~

~ 

~ ~ ~

דמצאנו
 להר~

 ל~י~רו ומרפא ארוכה הנז~
מחר~~

 זו הנאמנות היתה לא אם ~פילו
 ששם םקט~ז ע~א בם~ הםמ~ע מדברי והוא~וש~ח
 דלמה הש~~ע לדברי ותבלין ~~מאיהיב

~~ 
 הנאמנות

 מ~זם הוא דהטעם וז~ל זכ~ב ~ח~~ם ל~בי~זעיל
 דדוקא ~וכח זה ומלשון ו~ו~ לגוזלו הימניה לאדמ~מ
 שכתב זה מלשון כדמזכח דמחרימין הוא ש~זלו בריבטוען
 ודאי דב~זען דמ~מע לגוזלו אזתו האמין דלאהםמ~ע
 ד~דוק על ראיה להביא צריך דאין והגם מייריגזלו

 נראה לע~ד ~י הםמ~ע דבריו~וונת
 כךדת~לי~ת ובפר~ פ~ו~

 נמצ~
 הראשונים ב~םקי ג~ך בפירוש ~תוב

עי~
 דקא~~ם אח~ בפםקא ~רי~ב ח~ב כר~ח בםפר עליהם

 ע~
 מזתו בשעת אשתו את ~האמין ראובן

 כתבו מקנאם ח~מי ~ם וז~ל פםקא באזתה שםזכתוב
 מצ~י זה ראה אבל ונרקב ונ~לה ארוך פםק זהעל
 האלמנה לפ~ור צד יש אם ה~זאל ושאל נוםחווזה
 זו דהאלמנה נר~ה וכו~ מחר~םאפילו

 פטור~
 מחר~ם

 שאף הפוםקים שכתבו היות שעםו~דר
 ~הלזה ט~מא היינו התם ז~ו~הלזה כ~הא~~

 ~זע~
 זכו~ בריא

 יכולים היורשים אין זכז~ בנדז~ד א~ל לגזזלז האמי~זשלא
 ~~עת שהאמינה כיון ז~ז~ ~לל האלמנה עללהחרים
 מוהר~ם הגדולים הרב~ים זה על וחתזמים וכז~מיתתו

 למדין נ~ינו עכל~ה ז~ל אלב~ו ומוהר~אטולידאנו
 שאין דבמקום הםמ~ע מדברי שדקדקנז כמומדבריהם

 הזאל מ~ר~ם וע~יר דפ~יר הוא דין בריא לטעזןיכול
 פ~וט היזרשים וטענת מחר~ם ~ם ~טזר שיהיהופירש
 וכל המורישם במילי ידעי דלא כ~רי~ם דםתמיוברזר

 שז~ש הנ~~ שלמה על אין ז~~ך ם~ק ~~נתט~נותיהם
 בש~ר כתוב שבא וכמו ~ר~ס וא~ילז ו~~שקו~ח

 ~ להאריך זאיןה~מנזת
~~~

 אדם שום בו יטעה שלא ם~יקא חד לנו נשאר
 שהאמינה דמה זראינו דהזאלוהזא

 האש~
הזא~

 לשם דילמא למיתה םמוך אלא לאחיה

מ~
 אזתז לעשזת נתחכמה זה ועל נ~~וו~ה

 דבר אם ~יאחותו מנ~םי בידז שאין לו~ר בידו כח יהיה ואזינאמן
 מוע~

 לעצמז הכל זלקחת
 זא~

 הוא
הרי

 כוזנת~
 ערי דכל ידזע וכבר היתה ~~ה לשם

 זדבר המ~ורשים תקנת בתר ~ר~י מי~ררהמערב
 עיר חבר ע~פ עשזיה שאינה ש~~מ מתנת דכלי~וע

 מתנה הזי לא אחםנ~א אעבזריבה~חת
לא בכא~ זא~~

 נמ~
 הזכחת ~ם

~ 
 ~אורה זא~ך הנאמנות זז

 דישנראה
 ל~םת~

 נאמנות ש~ר ~ם נכלל שיהיה ב~ה
 בכלל~ו

 ~~נ~
 שתקנו דאמרן

 שכ~
 מת~ת או ~זאת

 תעשי~ה ~לאשכ~מ
 ח~ ב~~

 ידי ~ל מאמרז ע~פ או
הזכ~

 לא
 צזוא~ ה~

 באורך הדבר שמבואר וכמו
 בם~רוב~וחב

 הת~נו~
 ע~ע ב~עמא מילתא

 וה~~
 דיש

 על לתמוה לרזאה מקוםכאן
 ם~

 זה

 ד~י~
 על יחזל

שטר
 נא~ו~

 לא והרי זו
 הי~

 ~יע~א רבזתינו ~קנת
 שכ~מ זצוואת ~נתאלא

 שהד~
 ~מצווהאו הנותן כ~י~מוד בה

 נופלת המ~ה א~ הצוזא~
 מאלי~

 הזא בזה
 דלאד~מרינן

 כוונ~ הי~~
 ~~תא לאעבורי אלא

 מ~שיז ברי מתנת בנזתן א~ל חכם תוכחת ~ריךלכך

בז~
 שלב~ מה שיעשה ~וא ו~דין תקנו לא

 חפ~
 בממונו

 ~ן הרי נת~וון מ~~ה דלשם ני~א אפילו כאן ~םו~~ך
 כתובנמצא

 אתי~ א~ ש~אמינ~
 פעמים ~מ~ש עליה גם

 הדר הרי זא~ך שרא~נ~ הנאמנות בש~רשלש
 כדין דינ~

מתנ~
 ~לבה מה ל~שזת שיכולה ברי

 זא~~ חפ~
 תוכתת

 שמצינו ממה זאתי מיםרך זה דםפק אומר אנילזה
 ח~ב משי~ש בם~ ז~ל ר~ב מוהר~ר להרה~גר~ינו
 שהיה אפילו ש~~מ שיתן מתנה שכל שפםקםקפ~א
 צריכהברי

 הזכ~
 כלל דלי~א ~מאן הכי ~לאו חכם

 בב~י מצוי משי~ש םפר הרייעז~ש
 דיני~

 ~ם ~~~ך
 ~למא ע~תה פטירתה ובשעת הואל~אן

 ע~~ה לעצמו הכל לקחת אחיה שלמה ידלמצוא ~ונת~
 זא~

ו~~~
 ~ ב~ילה זו נאמנות שתהיה נימא

~~~
 ל~דות לנו וחלילה שבוש זו םפק דהאמת
םברות

 ו~פיקו~
 בשום נ~לו ו~א נראו שלא

 אלא לנו ואיןםפר
 מ~

 בפירוש שתקנו
 דוק~

 ברואין
 והבז שתקנז הוא מת~זון הנחלה ל~עביר המצזה~וונת
 זלזמר ~דז~ד ענינים בשאר להםתפיק עלה לוםיףדלא

דדילמ~
 ל~ה

 ~~וזנ~
 מה אלא לנו זאין

ולא שת~~
 ~ ע~

~~~~~

 בתקנה אפילו מזה
 עצמ~

 במקים
 הרי ובאופניה בפירושהשנם~קנו

 כלקי~ל
 ם~

 מר~ן זכ~~~ש ד~ת על העמדהו בתקנה
 יעז~ש ם~ו םקי~חב~עה~ז

 זבד~
 ~ל נש~מ~ז זה

 באזמרך וא~ך יעז~ש המגור~ם תקנת לדיןהא~ונים
 ~טמדהו הזא דין התקנה בדברי םפק שיש הי~אאפילו
 לנו שאין מכ~ש ד~תעל

 להםת~
 כוזנת דדיל~א זלומר

 מה הי~ה לזההאשה
 שא~

 ה~~ר מלסון כלל מזכח
 ~לאומה

 התקנו~ בדברי נרמ~
 דבר זז

 פשו~
 זדז~ק

 ~ח ליפזת אלא ~וונתה היתה דלא לומר לנוזאין
אחיה שלמ~ ~אין היא יודעת כי היורשים עליז יעלי~זשלא אחי~

 ~ו~
 לבב ובר כ~ים נקי אלא ד~ר לשום

 מה ל~מר איכאואדרבא
 ~כתב~

 לז
 נאמ~~

 זלא
 לה ש~ין ~מזרה הודאהלו ~ב~

 בי~
 דבר שזם אחיה

 זזה מתנה לשזם כלל נת~זזנה דלא מודעה~~אן

תז~ח~
 ~ז~ה
~ 

~~
~~ 

 הבהיר בםפרז זלה~ה זזאליד ן~ מהר~י להרב
ז

 ח~~
 מו~ו ~שעת שצוזה באחד שפםק םי~ד

 ואינו בז נושה~פליני
 יוד~

 פלו~י לאזתז זהאמין כמה
 הזא כי יאמר אשרעל

 ז~
 רב אם הזא ~מעט

 בםכינאהרב ז~
 חריפ~

 אשר בכל פלוני אותז שיפרע
 הש~~ ~דיןיאמר

 ש~םק םק~ח בחזמ~ש
 בשלש~

 דרכים
 ~לל ~~ש זלא זכז~ ~י~ומים נ~~ית ע~פמלזה

ל~זם ה~~
 ם~

 מתנה דלשם
 איכו~

 ~אח~ונים םפרי זכל
מלאים

 מ~
 כתב~י זלא

~~ 
 ~ה ~ק י~נם שלא אלא

 שכל בעלבשום
~ 

~~
 לפי אלא ~ה םפק לכ~ב הזצרכ~ז דלאזראה
 ~מש~ל משי~ש ~רב של~םקו

 ז~

 דע
 ורא~

דדי~
 של

 הר~
 ~~י~ש

 ש~כר~
 פם~א ~~ל~א לאז

היום ד~
 נרא~

 לה~און ביעקב וצדקה מש~ט םפר בעליל
הרב

 יעבי~~
 חביב מוהר~ר ה~~ןלהרב א~ ~םק ~ם בם~ ~ם זשם זי~~א

 ~לידא~
 זיע~א זל~~ה

 זיע~א חמז ן~ מהר~ם הרב ~ם נש~ע שםמדבריו
 ם~ל ~לתאי ~ריין כולהז ~ל מרדכיומ~ר~ר

 דמ~~
~י~
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בר~
 ולא קיימים דבריז שכ~מ בעודו יכתבנה אפילז

 ש~רחיב יע~ש זי~~א המגזרשים תקנת כלל עלי~םחלה
 שנ~ן דשכ~מ הסוברים נגד כגדין ק~ין בדבריםלשונז
 ב~יא~דין

 הזכח~ דצר~
 אלז דודאי אומר זאני יעו~ש

 ה~בראה
 משי~~

 ~יה לא הנז~ הרבנים דברי זלה~ה
 שניי במחלוקת שהדבר נ~יח א~ילי גם זמה כןפזסק
 שלמהיכיל

 ~מוח~
 דנהרדיעה םבי ~תלת קי~ל לומר

שזכרנז
 זב~ר~

 ~תקנה ריח דנדו~~ד אמורה מלתינו כבר
 מ~ס אפילז פ~ור ד~ר~ש דינא זקם עליה עדתלא

 ~ ל~~ג התרנ~ח שנת לאדר ב~ו~ב משנלע~דזהו
הצ~יר

~~~~ ~~~~~~~ 
 םי~ט

~~
 ~ד וכו~ בקש~מ בו שכתוב שכירות שטר לפ~י
 לפלו~י החצר לז ~שכיר הנז~ הקיש~ח בכחפלזני

מי~
 ר~ח יום ~י~ז י~ים שנתיים עד ת~רי ר~ח

 ~ ע~ךאלזל

~~~~~ 
 כ~~~ דליתי~ כמאן זה שכירות דשטר

 בס~

קצ~~
 שלשים לסוף לו ~הקנה ס דק~ ס~ה

 ~יה כאן גם י~~ש זכו~ מעכשיו לז ל~תזב צריךיזם
 ~מעכשיו לומרצריך

~~~ 
 תשרי מרי~ח לו אזחה

הב~~
~ 

~~
 ששם ס~ג ס~א כר~ח בספ~ דראיתי אמח
 רבינו הקדוש בכתב~ כתוב מצ~תי זז~לכתוב

 זל~~~יעבי~~
 ~~ל

 תיב~
 בתחלת כותבים שאנו מע~שיז

 כותבים שבתחילה ד~יינו וסזפו~שטר
 ~ע~~

 בקש~מ
 נ~~ כותביס ובסופו זכז~במדל~ב

 תזעיל בדל~ב ~קש~מ
 נתבאר שלא השטר שבאמצע ו~לוקות פרטים לא~הגם

בה~
 דנים הוו זכך מעכשיו קאי דאכולהו מעכ~יו מלת
 ומו~ריב~ע זמוהרמ~ח הצרפתי זידאל מז~ר~רהרבנים
זיע~א

~~ 
 ת~לה בק~~מ כאן כתוב ~רי כאן גם זא~ך

 שדברי זהגם ~רבנים~נז~ כ~ברת מ~כשיז כחוב כאלווהזי
 בקש~מ מתחילה שכזחבים כת~ב ~צא הנז~~רב~ים
זלבסזף

 ג~
 כותבים

 ו~~
 אם דזקא משמע בקש~מ

 בכאן אבל הכי דדרשינן ~זא וסזף חחלה כתובהיה
 ובסוף וכז~ בקש~מ הע~ע בו כתוב ~ש~ר בתחלת~גם
 אם כי בז כתוב נמצא לא~ש~ר

 בק~~ ונ~~
 זלא זכו~

בקש~מ
 זא~

 זה מטעם ~~ז ב~וף ~קש~מ אין הרי

הי~
 לנז

 ~יי~
 דבר דעל ~שטר

 ז~
 נמצא דלא

 יש הרי ~~~ א~כי בסו~
 שלש~

 חדא בדבר תשזבזת
 בזדאי גמזר ~נין היא ד~כזזנה בק~ג מלתזכתב ד~ז~
 דכעין קש~מ ד~יינו~מזעיל קנ~

 ז~
 ~פזסקים בספרי ראיתי

 כתבדאם
 למלז~ ~לז~ ז~אמ~

 ראיתי גמזרה נאמנזת
 זעל עליו כתב כאלז ד~וי שכתב ~חיי~ם צרו~רל~רב
 שכתב יעז~שיורשיו

~ 
 זכחב הר~~ש משם

 ש~
 ~~כימו

 המערברבני
 יעז~~

 סי~א יוא~ל למו~~ר ראיתי וכן
 ~~ ~וא~ל להרב ראיתי עוד כןשפ~ק

 ע~~
 סק~ב

 הוי גמורה נאמנות לז כתב דאם ז~ל מ~רי~למשס
 ג~ א~~ יעז~ש כשרים עדים כ~ני ~~מינוכאלו

 אני
אביא

 בכ~
 ~מור ~~ין דודאי

 גמ~ ~זונ~
 חלקיז נכל

 ~ש~מ ד~יי~ו ~מזעיל אופןד~~נו
~ 

~ ~
 לע~ד גס

 נרא~
 הרבנים ~צריכז לא כאן דעד

 ~וך יבוא בזא אם על אלא וסוף תחלה בקש~מהנז~
 מעכשיז תיבת ~צריכים ~ר~ים איזההש~ר

 דכתב בקש~מ מלתאם ל~סתפ~ זי~
 ~ם קאי תחל~

 ~לי~
 או

 הר~זנה בקש~מ ~י לח דדילמא להסת~ק יש אזילאו
 על זלא הש~ר אתחלת אםכי

~ 
 לכך אח~יז שבא

 בסופז גם כתוב להיות~וצרכי
 ו~~~

 אבל בקש~מ
 הש~ר עקר דכלבנדו~ד

 ל~
 זזלת דבר שום בז כתזב

 שנתיים סזף עד תשרי מר~ח לו שהשכירבקש~~מ
 מידי לא ותו~ים

 וא~~
 לומר מוכרח

 דב~~~
 הראשזנה

 ד~ם מעכשיז היה דהרי מ~נילחזד
 ל~

 ה~ירזת על
 בשטר כאן יש לא ~רי קאי א~אן קאי~וה

 כי ז~
 זה דבראם

~~
 דאם ~נז~ הר~ים אמרז לא כאן דעד לומר אין
 אלא מעכשיו ב~ום מ~ני בקש~מ כתזבהיה
 לפלוני פלוני בז שנתחייב סתום הש~ר דבאבמקום
 תנאי בז להטיל צריך היה הדבר זאותז דברבאי~ה
 ידעינן ולא וח~ום סתום בא ~השטר אלאמעכשיו
 או במעכשיו היהא~

 ל~
 דתיבת דאמרינן ~וא בזה

 בז שכתוב בנדז~ד אבל מעכשיז ~כ~ב כאלו ~ני~ש~מ
 ~פזרש הרי וכו~ תשרי מר~ח החצר לז שהשכיר מבקש
 וא~ך מהיזם ולא מר~ח אם כי השכירות היתהשלא
 א~א לז היתה דלא מזכרח אדרבה הש~ר זמןהואל
 ~ש~מ תיבת יוסף זמה יתן מה הב~ק תשרימר~ח
 יש ה~י כאן דגם אינודזה

 ל~ר~
 בקש~מ כזזנתו

 וכו~ ח~רי מר~ח מע~ לו שהקנה דהיינו וכז~מעכשיז
 הזא ש~נין היאדהכזזנה

 מעכשי~
 על יחזל

 ~ז~
 הבא

 עד תשרי מר~תדהיינז
 סו~

 דהכי זבודאי ימים שנת~ם
 מעכ~יו תיבת ~אי קאי אמאן דאל~ך ~~רשזצריך
 נאמר אמור דאם דברו בהכי ~נז~ הרבנים גםזדאי
 אם אלא דברו לא דהרבנים דעתינו על שעלהכמו
 מעכשיז ~צריך דבר באיזה סתזם ~דברבא

 זל~
 ~ענז

 ~יו לא דברו בזה ~ם א~ך לא אז מעכשיו היהאם
 דאם לומר הנז~ הרבניםצריכים

 הי~
 ~~מ כתזב

~חל~
 ו~ז~

 סחם ~נין אלא כתוב ~וה לא אם אפילז

תחל~
 בם~ מור~ם שפסק זכמו ~הני זה הרי ~זף או
 ז~אז~ן כמעכשיו ~זי אמרי~ן ובםתם זז~ל ס~הקצ~ה

 ע~ך עביד הזה לא בכדי דודאיהמועיל
הואל וא~ יע~

 זמזר~~
 לא מ~שיז ~זה קנין ~תם דכל פסק

 לכעין אלאהזצרכו
 ד~ז~ נדז~~

 במי שם דמר~ן כדינא
 מעכשיז ז~ל מר~ן דמצריך יזם שלזשים לםוף לזשהקנה
 שכירזת דשטר לו~ר לנו יש הנז~ ~רבנים מדבריא~ך

ז~
 ~ ~יים חזק

~~~
 דדין דראיתי

 ז~
 ב~לוקת ~נז~ הרבנים דדנו

 דרבזתא משחא ~רב מ~ש ז~ילך שנזיהוא
 זכיזצא וז~ל רמ~בסימן

 בז~
 מ~~ת ~רב כתב

 מש~~
שא~

 צוזא~ על כ~ב דף ה~
 עלי ~זו בה שכחוב

 ~~~ מ~ני זקנועדים
 של לשון בכל זכתבז מעכשיו

 ~ זי~~~זכות
 לב~תז נד~שנז ~כז~ הנערים לנכדי

 ~~נו ידזיתן
 מיני~

 ~לזואה על וכחב זכו~ ~ג~מ
 ב~טר ממ~ש זה שבר ל~אות זאיןזאת

 צזזא~
 ו~~ינז

 ל~נא דלה~י ~יא בדותא זכו~ מעכשיו בלשזןמיניה
 מ~ ם~די דקאמרידמ~שיז

 יזשי~נו
 לדידי~

 ד~~ן
 אמר דאפילו ~ניך הריעכ~ל

 לי~
 ~ל ~תבו

 מזעיל אי~ו מעכשיו בפירזש אמר לא אם ~יא~ילז לש~
 ~~זפריםממ~ש

 ו~ מדע~
 חי~י בנ~י להרב ראי~י
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 בפ~יטות כתב שכן םקי~ב בה~הו~טס~~ה
 ו~

 ר~יתי

להר~
 מיהריב~ו

 זלה~~
 בפ~י~ות שכתב בל~וטיו

דבמקום
 הצרי~

 מהני לא בקש~מ מלת מ~כשיו מלת
 לחזור שבא השוכר יכול האלה הרבגיס פסק ע~פ וא~ךע~ע

 וימ~ן וצוי~ם קי~ל לומר יכולמש~רזתו
הצעיר

~~~~ ~~~~~ 
 סי~~

~~~~~
 וגותן גושא היה אחד חכםשאלה
 והיה שבתו ולכלכל לביתו טרףלמצוא

 עליו וכזתב מה םך לו ומלוה בידז מחזיק אחדעשיר
 לא~ ~אט יפרעגו אשר עד ~וב~~ר

 איידי והחכם
 מ~ת באותם ~עםק ביגידביגי

 כ~
 בפעם כפעם דרכו

 אשרעד
 לבםו~

 וכלה במעשיו הצליח לא ~כם אותו

 והוצר~קר~
 למודו על ולחזור מע~קו ~בטל החכם

 היה אחר חכם ~ם החכם ~ותו דברו מדי היוםויהי
 פלוני בשביל אם כי יזתר צער לי יש לא ואומרמתאוגן
 ממה בידי מאומה נשאר ולא בידי שהחזיקהעשיר
 המחזיק העשיר ~ותו גזדוו~ו ימים עברו לולפרוע
 ה~כם אותוטם

 שהי~
 שאל ואזי הנ~זק החכם לו ~תאונן

 פלוגי שהת~ שמעתי לו ~מר החכם או~ו אתהעשיר
ב~ל

 העם~
 ואמר עגה הח~ אותז אזי למודו על וחזר

 הדבראמת
 א~

 צער לו יש
 גדו~

 גמצא ולא הואל
 מה ~ך ל~לם ממהבידז

 שאת~
 העשיר זעגה בו גושה

 הזא הרי צער לו יהיהאל
 החו~

 לו מחול
~עה זבאות~

 הל~
 שאל לחבירו וסיפר ~חכם

 הדבר על ידא~
 הימים ברבות ויהי תשו~ז וזה העשיר דבר כן כייותר
 ש~ר אותו שבא ואתרמי לב~ע הלך עשיראותו
 העשיר כותבשהיה

 ע~
 אחד אדם ~ל לידו בא הח~

 וא~ר הח~ ~ל בא לידו וכשבא ~עשיר מיורשישאי~
 אחד ש~ר פלוני של בשטרזתיו מצאתילו

 שהו~
 נושה

 ו~ז לעיל האמור כל לו ספר הח~ ואזי מה םךבך
 על להח~ האמין אדםאותו

 מ~
 ~וגד שכבר לו ש~מר

 מחול שהזא דבר מלא בפה שהעשיר אמתממ~ידי
 הש~ר אדם אותו ת~ם ואז לוומותר

 וקר~
 קרע

 וע~ב~י~~
 ה~זק הח~ שאל זה

 דהוא~
 שקרע האדם וזה

איגו
 יזר~

 ~~ש הע~ר של
~~ 

 ה~ם עצמו
 לםמוך י~

 לא או עוד בדבר ידבר זאל וישתוק ~~ילה אותהעל

יםמ~
 שהעשיר לו ש~פר ה~~ ש~וא העד או~ו דברי על

 פ~ור דבדין ו~ת~ל בדין לש~ם וחייב לומתל
 י~

 לחקור
 שמים ידי מלצאת גם ~וראם

 יומ~~
~ 

~ ~ ~
 ה~לז~

 מצאגו
 בד~

 דאפי~ו ~מ~לה

מחי~~
 מר~ן ופםקה מהגייה ~חוד בפה

הקדו~
 ם~ח שי~ב בחזמ~ש

 וז~~
 צריכה איגה מחילה

~גין
 עכ~~

 בשטר זאת הלזאה היתה לא אלו ז~~ך
 ~ית בע~פלא

 די~ ולי~ ד~
 אכן הזיא דמחילה

 ז~תו~לו~ה הוא~
 הית~

 ראיגו מצאנו ב~טר
 שי~

 מחלוקת בזה
~פוםקים

 ומצי~
 דמחילה כתב כ~א ~~ק בםי~ב להסמ~ע

 ~~א~
 ~יט ד~א במקום ד~א

 שטר~
 הויא

 מור~ם דברי הפך ו~ואיעו~ש מחיל~
 ז~~

 דשם רמ~א בס~
כתב

 וז~~
 מחי~תו שטרא גקיט המלוה ~דיין א~י~ו וי~א

 דהםמ~ע אומר ~ייתי לעצמי לכש~גי והגה יעו~ש~יל~

 אפשר דבריו דםתם דמר~ן אליבא זהכתב
 בפירזש הטו~ר שהביא יש~ה רביגז כםברתם~ל

 מחילה מהגי לא ה~~ר עדיין המ~זה דתפיםדבמקום

ל~
 י~א סברת ~ם ~הביא רמ~א בם~ מור~~ם כן

 המרדכ~י כסברת זפסק ~ר~ן דבריעל פלי~
 ז~~

 ש~ביא
 לרמוז י~א בשם ~ם כתבה ~כי ז~שום ~ד~משס

 ~ מ~~ןעל דפלי~

~~~
דראיתי

 ~הש~~
 על ~תמה סקי~ז ב~~ב

 בס~ מור~ם הפך שהם אלו הסמ~עדברי

רמ~~
 הםמ~ע הרי ~מה קא מאי זה דבריגו ו~פי

 דמר~ן~ומזר~ם אליבא דבריו~ט
 ז~~

 ~דאמרן ~ם חזלק
 ודאיאלא

 דהש~~
 ומר~ן דהואל ס~ל

 ל~
 דעתו ~לה

 מור~ם דבש~ת פשוט בםרמ~א ולא זה בם~לא
 אזי~

זל~
 בם~ דבריו מור~ם דכתב ומאי בדבריו חלק לא
 כדב~יגן אלא ~~וזן לחלוק לאו י~א בשםרמ~א
 בס~ד ל~מןל~ימ~

 וא~~
 הרב הרי זה ל~י

 הסמ~עעל פלי~ הש~~
 ום~~~

 היא מר~ן דדעת
 עדי~ המלו~

 שטרו
 ~תמה לה~ו~~ ראיתי וכן מחילה הויבידו

 ע~
 הםמ~ע

ופ~ק
 כסבר~

 קדישי~ן במאמ~ר ראיתי וכן מזר~ם
 ~ם שתמה אליעזר דמש~ק לה~ר ראיתי וכןיעו~ש

 ראיתי מזה ודעדיפא מור~ם כסברת ופםק הסמ~עעל הו~
 מד~רי שהוכיחי סק~ה באהע~ז והרחל~ם הרב~שהוכ~ת
 מחילה הויא בידיה שטרא גקיט דאפילו עצמומר~ן

מ~
 המוחלת בדין יעז~ש ס~ה הגז~ בס~ שפסק
בכתזבתה

 א~~
 קגין

 יעו~~
 םקי~בי וה~ל~ס ב~ש ב~רב

ג~י~
 גביאים חבל הגי ~ל

 בםבר~ דהםמ~~
 זאת

 ~ דמר~ן אליבא הוא יחידאה ישעיהדרביגו

~~~
 בשם אלא דבריו כתב ~א רמ~א בס~ דמור~ם
 משוםי~א

 שגתכו~
 אלא כן כתב לח~וק

 י~א בשם א~רהדמור~ם
 הוא~

 יתיד~ה םברא ואותה
 דמציגו ו~~ם י~א בשם כתב לחוד המרדכי שלהיא

 ישעיה רביגו םברת ~כתב זה בס~ ה~ו~רלרביגו
 מ~ילה מהגי ~א בידו הש~ר עדיין ה~לוה דאםדס~ל
 וכו~ ת~יק לא הרא~ש וא~א זה ~ל וסיים~ו~

 ולאו המרדכי כםברת ם~ל דהרא~ש משמעוא~ך יעו~~
 שכתב ז~ל חי~י בג~י להרב מציגז הרי היאיחידאה
 ז~ל א~א הטו~ר ש~תב דמה גוע~ם דר~~י הרבמשם
 דהרא~ש למימרא לאז ח~יקלא

 ע~ פ~~
 י~עיה רביגו

 והגיחם בדבריו חלק לא לומר כווגתו אלאזלה~ה
סתומים

 יעז~~
 וא~ך

 הוא~
 הרא~ש רביגו ודברי

יכו~ים ז~~
 ~התפרי~

 ה~ו~ר רביגו דברי על לתלוק דלא
 ישעיה ר~יגו~שם

~~ 
 מור~ם ר~ה לא א~ך אמ~רים

ז~ל
 ד~

 שבא וכמו המרדכ~י משם אם כי מפזרש זה
 אם כי שם הזכיר ד~א רמ~א בס~ בד~מ מ~ורשהדבר
 הרא~ש בשם אותה ~יגה ו~א ~מרדכ~יםברת

 י~א ~םכתבה ולכ~
 ו~דקי~~

 מקום בכל

 ~מר~
 ומור~ם

 אותה מזכירים יחידאה םבראמביאים
 בש~

 עיין י~א
 םק~ד מ~ו ובס~ ס~ט ל~ה ובם~ סק~ב בםי~ובםמ~ע
ובם~

 ת~~
 ובםי םק~ך םמ~ב ובש~ך סק~י

 ~ומזתו~מה ~~~ ג~~

 וא~
 גם

 כ~~
 בשם נקטה ~עמא ~~אי

 ו~אי~א
 ל~לו~

 ~ ~~ון

~ ~
 מו~ד לה~ב כר~ח בס~ ז~איתי ~גי ה~ האיר
 שהביא קי~ז בס~גר~ו

 ~בי~~ הר~ מ~שו~
ש~שא~

 דמתילתו כד~יבגא ~גז~ הרב וכתב בגדו~ז
~ויא

 מחיל~
 ו~~יא מא~ע~ז ש~ביאנז ממה וג~ייע



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 ~~א בס~ י~ו~ש בעדים לחבירו דהמודה פ~אדס~
 זקינו הרב משם וכ~ב וכו~סכ~ט

 מוהריב~~
 דמה

 וי~א של הוא~ו למחוק יש וי~א רמ~א ~ם~ מור~סש~תב
 דא~ר דהאי לפרש אלא ~א לחלוק ולא ~~אול~גיה

 י~א מר~ן דכתב בל~ד בדברים דמה~יכדאמרינן
 מ~כון א~ שטר נקט אפילו הואהכי דדינ~

 והעל~
 הרב

 הכיולמ~שה דלהלכ~
 דיני~

 דברי היו אלה
 כמוהריב~~

 משם

זקי~
 מו~ר~ר

 יעבי~~
 נ~טינן דכוותייהו ובודאי זלה~ה

ו~
 מו~ר~א אחרון להרב ראיתי

 קירייא~
 בס~ זלה~ה

 העלה ולבסוף בזה שעמד בםי~ב א~ו~תברי~ת

הסמ~~
 ועוד קי~ל ל~מר יכיל ואינו בדבר יחיד ~וא

דהממ~
 הוא

 דהלו~ בחז~
 ~ יעו~ש

 קאמר שפי~ מש~ה ספר לידי בא זאת~~~~
~מערכת

 ~י~~
 זה בדבר למעניתו ~אריך סס~ו

 הסמ~ע דסברת להורות ראוי ד~ן ~תב דב~יוובסוף

יחידא~
 להקת ~ל ו~תב ~יא

 הפוסקי~
 דלא

 א~ורןועד כהסמ~~
 מו~ר~ הגא~

 יוס~ף ברכ~י בס~ חיד~א
 וימודד ז~לעמד

 אר~
 להתזיר המל~ה וחייב כםמ~ע דלא

 פטור ודאי זה ב~נין יותר להאריך ~ין ~~~ך יעו~ש~טרו
 ~ הנז~~חכם

~~~
דפ~

 הנז~ והתכם הואללברורי גבן
 מי שמים ידי לצאת אלא אדם שום~בעו ל~

אמרי~
 ז~ל יש~יה רביני לסברת לחוש הוא דחייב

 דאין דל~~ד אני ואמרתי לא א~ ליורשיםול~לם

ל~סתפ~
 התורה דיני כל דהא בזה

 מרא~
 ~וף ו~ד

 מ~ת מיום מחלוקת בו ~~ל שלא דין שום לךאין
 לישראל קשה ו~יה בי~ראל מחל~ות רבו ~מאי~לל
 קי~ל לעולם ה~י ואנן הע~ל ~ו ~~עשה ~יוםהדבר
 מתמ~י לעולם שמאי דבית והגס ~לל כביתל~ולם
כוותייהו

 דב~~
 ו~תר דאסור במידי ~פילו קי~ל

 ו~דיפ~
מז~

 דמר~ן א~כא דסמכינן אנן
~~~ 

 כמה נגד אפילו
 ד~מר מאי ועל אסיר אסור דאמ~ מאי ועלפוסקים
 מותרמותר

 ואכלינ~
 ואם ו~ינן

 ~מ~
 דתיישינן ~וא

 ~אוסריםלסברת
 הי~

 עשה ~~~ום ונתיר ~ום
 ~נתברר כל אלא ~וסרים דעת נגד דאורייתאספיקא
 מן לנו אמרו דכך אמרינן ~נן הכי ד~לכתאהדבר
 וא~צ פשוט נראה זה ~ל כלל וע~ש נפתל ואין~שמים
 אמרתי ולתומכו ~דבר ~הע~ד אלא ראיהל~ביא
ל~ביא

 ממ~
 שמ~ו ב~~ו מוהרמ~פ להרב ~ראיתי

 ואמינא וז~ל ~בי~ב מר~ן משם ע~א מי~ם דףמש~~

ל~
 ב~לליו לה~~~~ג ממ~ש

 שנ~~
 שזכה מי דאם

 ל~~זיר חייב אם שמים י~י לצאת בבא ~י~ל~ט~נת
 לאאו

 ופ~י~
 דאפילו להרב ליה

 ב~
 ידי לצאת

 שמייא ומן וליחדי וליכול ל~תזיר חייב אינושמים
 יהבומי~ב

 בידי~ ואייתי לי~
 ~ר~ויה אלימתא ראיה

~~~~~~~י~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~
 בטענת יהכא פטור שמים ידי לצאת ~בא אפילווש~א
 ושמאשמא

~~ 
 ~ענת דבזוכה דס~ל למו~ר~ק~ו ו~~ש

 שמים ידי לצ~ת כלל חייב שאי~ו ~~ש ~וי ברי~~ל

 ל~ועיי~
 דמדברי ואפע~ג סכ~ח בת~ובה א~~ל

מו~ימ~~
 ~שטא דפוס ~כ~ד ח~ג

 ל~אור~
 נראה

דלא
 ~הר~

 הא ו~ו~ ~נה~ג
 דמר~ לי~

 ז~ל ~ביב
 הרא~ש ופ~ה הנז~ל ~סוגייא איתא ד~י קאמרדינא
 ~ל פ~ו ו~~~ ~~ורי~םז~~ל

 יעו~~ ~פוסקי~
 ב~בריהם

 דגםובודאי
 מוהרימ~~~

 לא
 פלי~

 על
 הר~

 ז~ל ה~ביב
 נ~ט דוקא דלאי~לא

 בלישני~
 ~מפ~ה ~רב עכ~ל וכו~

 ~ לן הצריך דמילתא כללא מילין בריש דבריווהבאתי

~~~~~~
 במקום אפילו מכאן

 שא~
 לו

 זכיי~
 אלא

 ז~~ל דפליג מאן ליכא עכ~ז קי~למכח
 ~~אי דעלמא דסוגיין נדו~ד מכ~ש יד~ש לצאתדחייב
 רבינו כסברת דלא נק~יובתראי

 לעיל ~דאמרן ישעי~
 מסיני למשה הלכה כאלו דינא והדר ~ין ולית דיןלית
ומאן

 ספ~
 ומאן

 ~קי~
 ~ כמש~ל הוא ~שוט לי~ש להצריכו

~~~
 רבינו לסברת הכא אמינא מזה דעדיפא
ישעיה

 שכת~
 יודה בכאן עכ~ז ה~מ~ע

 מחילה הויא העשיר שמחל זאת דמחילה דרבנןבמודים
 ~ויא דלא דס~ל ישעיה דרבינו ~עמא בתר זילדהא
 השטר להחזיר לו והיה הואיל דמ~מא משיםמחילה
 החזירו לא והוא עולה באהליך תשכן ואלמשים
בודאי

 ל~
 לו למחול נתכוון

 והשטא~
 זה ~וא בעל~

 טעמאוהאי
 מפור~

 סי~ב חי~י בנ~י הרב ~דברי יוצא
 יצא זה דמכח יעו~ש הרב~יבה~~~ת

 בי~ לחל~
 שטר

 ~ואיל וא~ךלמ~כון
 וטעמי~

 ~וא ~כ~ ישעיה דר~ינו
 לן יוצדקא~ך

 ידו להכניס ליה ומדהוה ~תד במעמד והלוההמלוה ש~י~ ו~גון השטר להחזיר הרא~י במק~
 ה~ט~ ~תתלכיסו

 נתכוון דלא בודאי כן עשה ולא
 אבללמחיל

 ב~~
 בפני היתה לא שהמחילה נדו~ד

הלו~
 לו החזיר לא א~ילו בפניו שלא אלא

 אין ~ט~
 ~ ראיהממנו

~~~
 דסו~ס תשיב~י

 הי~
 לו ל~לחו לו

~ 
 אשר החכם

הית~
 איזה ~ד ~כבו להיותדיכול ~אי~ ~ה אין אח~ך או המחילה לפ~יו

 ז~
 העשיר שיהיה מוכשר

 בפנים פנים ב~ו לתתו אחד במעמדוהחכם
לו ~חזי~

 טוב~
 ט~ם ויש ~ואיל וא~ך דבר עמא כן כי

לעכב~
 זאת

 א~
 מזה

 ראי~
 דכל לו ה~ירו שלא מה

 וכעין בי~ תלינן ~ם שישהיכא
 ז~

 ראיתי מצאתי ממש
 סכ~ד ~~מ ~רועי~ם ~כנו~ת בעללהרב

 ש~ת~
 ו~~ל

 חוב דהמוחל סוסי~ב הטו~ר שכתב הרי~ש לדעתאפילו
 בלא ~טר מהני לא לו ~שטר החזיר שלא כלשבשטר
 כיון החוב כל לו במוחל דוקא דהיינו נלע~ד ע~שקנין

~~
 דלהשטאה ש~מ ליה~שטרא

 נתכו~
 אבל

 שטרא לי~ למ~דר מצי דלא החובמ~צת במ~
 דמ~ני מוד~

 בהשטא~ למיתלידליכא
 ~רי עכ~ל

 לפנ~
 מוכח משם

 ~עכב~ למתלי דמצינןדבמקום
 ~ך דשס ~גס תלינן

יש
 להקש~

 ב~צת לו מחל אס הרי
 ~~ך להניח לי~ הו~

 ולא הואל וא~ך שובר לו יכתוב או ~שטרע~ג
 נימא דבר שוםלו ע~

 ל~טא~ נ~כו~
 דעת הכי אפילו

 ביה למיתלי ~ר דאיכא היכא דכל ז~להרב
 פלוגתא נעשה ולא תלינןהעכוב ט~

 ד~ק~
 רי~ש בין

ו~ח~~קים

~~~~~~
 לה~ ראיתי מזה

 ~י~ב קד~י~ן מימ~ר
 שכתבס~~ט

 דהסמ~~ ~~י~ ~~
 דרי~ש

 שום בלי הבעלים ~ו שמ~ו בדבראבל ~שר~ ידי על שהיא במח~ה אלא קא~ר דלאז~ל
 ביד ~~ר עדייןאפילו ~שר~

 בסוג נכנס לאנדו~ד נמ~ מחיל~ הוי ~מלו~
~ ~  

 ~רב לדעת
 מאמ~~

~דישי~
 כלל
~ 

~~
 עדיפות יש

 מז~
 ~יה ו~אן ~מצא דכאן

 עשיר~וא ~~
 הו~ וה~~

 ~ם
 וא~~

 ד~וי ~וט



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

מחיל~
 לאאם דאפיל~ לנדז~ד רא~י היה מזה עדיפא דהא
 הי~

 אלא דידן כמע~ה
 דהטשי~

 גמר
 אזמ~

 לתת
 מ~נו להוציא לכופו ה~כם יכ~ל מה סך הנז~להחכס
 לו צריך הזה והחכם דה~ל לז שנדרמה

 וד~יק~
 ליה

 קרי למודו על ויושב~עתא
 כא~

 כמסירתו לגבוה אמירתז
 חזמ~ש הטו~ר בדברי הדבר ~בא וכמזלהדיזט

 קנה סתם ~~ני דאפילוסרמ~ג
~ 

~~
 אחר ידי על לח~יר~ דבמזכה נאמר דשם א~
 במתנה לפלוני זכי ליה דאמר בד~א ואמרקנה

 לז נותן שאני מנה לפלוני הולך לו אומר אם אבלזה
 זמן כל בו לחזור ויכול כז~י הזי דלא קנהלא

 אינו טני המקבל ואם םיים זה וטל המקבל לידהגיע של~
 עכ~ל להדיוט כמסירתז ל~בוה דאמירתו בו לחזזריכול
וא~ך

 נימ~
 דטד

 כא~
 היכא אלא קנה דבעני קא~ר לא

 הממזןשיצא
 מת~

 ליד ו~א הנותן יד
 ה~לי~

 הוא
 היכא אבלדקנה

 של~
 באמירה ידו מת~ת טדיין יצא

 מוכרט ומדבריו אינז דזה אלא קנהי לאבעלמא
 דמדקאמר מ~מע לגבוה באמיר~ו מדסיים סגיד~אמירה

 הולך הכי דבלאו הוא ופשזט נתחייב לע~יליתן
 זכזת ומה דמידליתא כמ~

 י~
 זאת באמירה ל~בל

 עדיין אפילז וא~ך האמירה מכח אלא למקבלזכות זאי~

ל~
 זכן מ~בל קנה השליח לידי באו

 מזכ~
 ~דברי ג~ך

 רבינו טל שמ~שה שםהרב~י
 דאמר במאי הטז~~

 זעל להדיזט כמםיר~ו ~גב~האמירת~
 ז~

 איהו הקשה
 להדיוט כמסירתז לג~וה אמירתו אמרינןדלא

 הרב~י ~הוצרך הם הדיוטות עניים אבל לבד~הב~דיש אל~
 וחמשה אר~עה שנגח דשור מההיא רביני דברילסמ~ך

ומההי~
 העני דזכה מו~ח ומשם זכו~ ל~בריה דתקע

בא~ירה
 לחוד~

~~~
 שהביא ~במרדכ~י מהר~ם מתשובת ג~ך מ~~ח
 ס~בהד~מ

 יעו~~
 הטני קנה לחוד דבאמירה

 פס~ם מהר~ם זת~זבת הטור ר~ינ~ ודברייעו~ש
 רנ~ח ס~ וביזר~ד ס~ב רמ~ג ס~ חו~מ ~~עמר~ן
 אם מתנה ל~בירו ליתן ~מר וז~ל בקיצור ~כתבןי~ב
 עכ~ל בו ~חזור זאסור לצדקה כנודר הזי ~ניהוא

 מור~ם םיים מזהועדיפא
 די~

 שהרהר במי אומרים
 ויש מחשבתז לקיים חייב לצדקה דבר איזה לתתבלבו

 ז~ל ואיהו פטור בשפתיז הזציא לא דאםאזמרים
 יטז~ש מח~בת~ לקיים דחייב קמא כסבראהכריע
 רי~ב ובס~ ס~ט סר~ד חו~מ מר~ן בדברי ~סזעיין
 זש~ך ובב~~ב~~ר

 ס~~~
 יעו~ש סקנ~א

 וב~מ~
 מקומזת

 נדרז לקיים חייב לטני נדר דאפילו מו~חדמכזלהז
 צריך במח~~ו א~ילו ח~ם ל~יש ד~ודר כאןמכ~ש
 זקז~ח כמש~ל נדרז אתלקיים

~ 
 דחכם קז~ח של בנז

 לו מחזל שבידז מה להיות אלא מידו הזציא לאהזה
 כלל ~יחייבנו פוםק שזם כאןיש ל~

 ע~
 ל~ת שצריך ~נאמר

 ~ ~מיםידי

~~
 קצת יש עדיין

 לדקד~
 הראשונים לד~רינו

 ~ויא העשיר דמ~ילת פ~ור הנ~~ דהח~דאמרינן

~חיל~
 לחקזר יש

 הזא~
 ~ני היתה לא זאת ומחילה

 דס~ל למאן אפילו מחילה שאינה למימר אי~אהח~ם
 א~צדמחילה

 קנ~
 ו~ילו

 ~דיי~
 נימא ש~רא ~קיט

 אםדז~א
 הי~

 אבל המזחל לפ~י עזמד הנ~ל
 ע~פ מלזה לז מ~ל אפילו נימא לפניו שאינזבמקום

 ~ מ~ילהאי~ה

 ~בפ~ו ב~יז שלא א~ילו דודאי אינודזה
 קי~ל דהאדמי

 דזכ~
 בפניז שלא לאדם

 חומ~ש ~טוש~עוכפ~ק
 סר~~~

 ז~~ך ס~א
 קו~

 הוא
 א~ילו לו הזא זזכות הו~ל לידו ה~יע שלא מהדא~יל~
 תפוס ~הוא בנדו~ד הוא זכה לו הזוכה חבירז לידה~יע
 לא זכות ד~וי בהם לו ז~ל ההלואהבמ~זת

 דקי~ל דמהזהגם כ~~
 זכי~

 דוקא היינ~ בפניו שלא לאדם
 ~מקים אבל לז~כה כלל חובה צד בו ש~יןבדבר
 שם הסמ~ט ו~מ~ש כנדו~ד ~ובה צדדאיכא

 עבדים בהמתנה שישכגון ם~~~
 וכמ~ש לפרנםם צריך זהי~

 ושונא משום ליה ניחא דלא משום נמי אי רמ~הבס~
 רמ~ט בס~ וכמ~ש יחיה~תנות

 וסק~~~
 וא~ך יעו~ש

 דלא אינו זה י~יה מתנות ~שונא משזם הרי כאן~ם
 ~לוק אותו שם~אמר

 אל~
 רצה ולא ש~מט ב~ום

 לבטל יכזל זכו~ ו~נא שיש דב~ום אמרז בזהלקבל
 ולא זכייה אותוהוא

 יזכ~
 זמן כל אבל בע~ך לקבל

 וא~ך זכייה דהויה ~וא דינאשמט של~
 כא~

 ~חכם וזה ~זאל
 מזה גדולה זכייה לך אין ושמחשמע

~ 

~~~
 הלואתו לז שנמחל דמי מזה דעדיפא ~ם

 אי~
כא~

 שכתב מה זהילך וכו~ ~נות ושונא משום
הרב

 מש~~
 וז~ל א~ט מי~ם קאמר ~פיר

 בפני האז~
 היה לא ורא~בן לי ~ייב שהזא מה לראזבן מחלתיעדים
 המלוה לו ~מחלבשטה

 פ~יט~
 ראובן דזכה לע~ד

ואי~
 לחזזר יכזל המלוה

 דזכ~
 ומחילת בפנ~ שלא לאדם

ה~וב
 אי~

 אלא דאינז זכו~ מתנות זשונא מ~ום בה
 בקיצור עכל~ה מת~ה חשיב לא ובכה~ג הלז~ההפקעת
 דמ~יל~ לפניך הריא~ך

 ה~~ בפני שלא הע~יר שמ~ל
 גמורה מחילההויא

~ 

~~~
 סק~ט ס~~ב קדי~י~ן מאמ~ר ספר לידי בא

 שבלבו אמר אפילו מהרש~ל ~ב וז~לש~ב
 מח~ת ממנ~ להתנ~ם רוצה עכשיז אך למוחלז לזהיה
 תביעתו מהני לא תובטו סבהאיזה

 דאם כן זמוכח בידיה שטרא נקיט אפילו מ~ילההויה ב~ דמחיל~
 כתובתה תבעהלא

 חמ~
 מחילה הויא שנה ועשרים

הא
 ל~

 מחילה הויא בל~ה מחיל~ ט~ך בפירוש א~רה
 כן שכתב מי~ם אות ח~~מ להזכו~ל ראיתי וכןעכ~ל
 משם שכ~ך יעו~ש מחילה ~זיא בלבדמחילה

 ז~ל חיד~א הרב זמשםז~ל הרב~כס~~
~ 

~~~
 ~כם ~דברי נניח אם לנז יזצדק זה דכל

 ש~ר מחזיקינן לא אם אבל אמתהמעיד
 בבירא פתא נפלאמת

 א~
 דלפנינו אנ~י דרואה

 ל~ניס לפנינו לה~כם העשיר יור~י בין תביעהכאן א~
 מרבנן צורבא דהאי דספיקא א~א הדין מהוטצמינז
 שמים מדיני פטור ולהוי להחכם להאמין יש אםהזא
 ועל יד~ש לצאת משזם אלא אינז מגמתז זכל לאאז
 לסמוך יש דזדאי אמינאזה

 ע~
 המ~ד הח~ דברי

 מש~לע~ד זהז באיסורין נאמן אחד דעד וקי~להואל
 זצוי~ם בעה~י א~נ~ זלכשאפ~ה הפנאילאפס

הצעיר וימ~
~~~~ ~ ~ ~ ~  

 סי~ט

~ ~ ~~ ~ ~  ~~~~ 
~~~~~

 מהרב
 ה~ב~

 ~י~~ק ~ד~ר
 טברי~



~ ~ ~

~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 בט~ת ונמצא ג~~ו אלקלעי ציון בן ~מוה~רתוב~ב
 וזאת יע~ה~אנזא

~~~ 
 ושמטון ראז~ן אב~א שאלתו

 לש~~ הלו~ראובן
 ~ידו ומשכן מה םך

 קרק~
 אחד

ונתתייב
 שמט~

 בםך ~אובן
 מ~

 הקרקע שכי~ות בטד
 יזצא מ~ז~שותנאי

 בשט~
 לא שמטון שאם הנז~

 חודש בכל מה~רן קצוב םך גם ~חרשז חודש מדי הנז~הםך ~~~
 רצופים חדשים שלשהויטברו

 ול~
 ישלם

 כנז~~
 הרשות אזי

נתזנ~
 ראז~ן ביד

 למכז~
 טכוב שום ~לי הנז~ הקרקע

כלל
 והשט~

 ושמעזן חז~ל וכת~נת בנאמנות כשר ~נז~
 יד קצרה ואח~ך מה זמן ה~ ~שטר תנאי בעצמו נהגה~

שמטו~
 פרע ולא חדשים שלשה זעב~ו ~נז~

 ותוקף חוזק בכל הנז~ ~רקט למכיר ~ח ורא~ן~ז~ לראוב~
 טינו הטליםואח~ך

 בעםקיו טרוד היה כי ~~ מ~מכיר~
 זשמעזן מכר לא ראז~ן רב זמן נמשך ביניואד~יני
 טוטן רא~בן לדין עמדז וטתה פ~עלא

 שימכו~
 הקרקע

 הזה היום טד ופי~ות ~רן ממנו ~יפרטהנז~
 ~ש~עו~

משי~
 הפירות אם כי יפרע לא

 שטל~
 מאותו

 זמ~
 שחדל

 עדמלפ~זט

 סו~
 ~לש~

 חדשים
 ככתו~

 כיון ~שטר
 למכור המלזה ראובן של בידושה~שות

חדשים שלש~ אח~
 ~ד~

 לא
 מכ~

 באותו
 ז~

 הזה היום טד זש~ק
 על שעלהטד

 הלו~
 ~~ מן ז~ין ~פירזת עצם םך

 ~ו אוכלת הרבית שתהיהזה ~ו~
 כמ~ ~

 ועוד זאת שנים
 יו~ר זמן ~אזתז שוה היה שהק~קע שמעין ט~~ןאחרת
 למכור זמן באזת~ ר~ובן נתעו~ר שכבר גם זמהמעתה
 לאזלמה

~  
 על

 מניעת כי משי~ ו~אזבן המזגמ~

המכ~
 הית~ זמן באותו

 ~~ אולי כי ש~עון לטובת

יעז~~
 ויפרט לז

 שט~
 חזבו

 זישא~
 נחלתו על יושב

זלטזבתו
 נתכז~

 ט~בה ~י טיבזתך שקילי משיב זשמעזן
 חז~בה מנהדנפיק

 שיפ~~
 פירות ממנו

 ~מ~
 עד שנים

 אינו כי באזמרו א~~ת~טענה נטזי~ ~אזבן יד עזד בעינא לא זו טובה ~~ןשנכפל
 מחזי~

 במכירת להטפיל
זשמעזן

 ~יוד~
 בעצמו

 שעיכו~
 מזיקז המכר

 לעמזדמיטל
 זלמכז~

 ולפרזע
 שט~

 חובו
משיב ושמט~

 כיו~
 ביד נתונה שה~שזת

 ראוב~
 להטפיל טליו

 יראז ועיניז ברע ל~אות יוכל לא הזא אבלבמכי~ה
 עת~ והן ב~מ~ידו

 כת~ר
 ירב~

 מר להשיבני מ~ו~ל
 חוכמ~ה נה~ר לי~ אנים לא רז כל כי דינאב~אי
 זתשובתז ~עלמ~הוהיה

 ~~מ~~~
 לטי~ת תצמ~ח מהרה

 ע~ג שי~תוב רק ומתומה םתזמה יע~ה~ב~~ל
 ה~ב ~דש לידזהעליון אח~ ~ת~

 מזהר~~
 נאיים ~~ מ~ה

הי~ז
 כת~~ ו~

 ~~ב ד~רי היז אלה ~בהי ~םליחה
 הי~ז~ואל

~ 

~ ~~ ~  ~ ~ ~ ~  ~~~~ 

~ ~ ~
 דמר םפיקיה זתכלית ידידי שנ~תפק מה
 חדשים שלשה ועב~ו הזאלהוא

 זהית~
 יד

 ~לז הרי ל~ו~ ~~י~~או~
 פרז~

 דאיהו במטזתיו
 ~לא הגו~םהוא

 גב~
 זה ~וא ~~ מן אינו וא~ך חובו

~מ~וה
 ~ש~

 ~הי~ ו~לוה
 כ~זנת ז~ו בו א~לת ~~בית

~ר
~~ 

 ~ריה

~  ל~ 
 ירדתי

 ל~ו~
 קודשו דברות

ו~א~
 חדא ~דוש ~פה אלו הדב~ים י~ו

 ד~~
 מ~ד

ומה
 ~מלז~ ~~~ ~~

 ~ה~~ר שכת~ ז~ תנאי הרי ~זה
 ~בר~ ש~

 כל חל פ~ט ולא חדשים ~שה

 ~ו~ ו~~ש~~~~
 ביד

 ~ל~
 נכתב לא זה תנאי וכו~

 לטו~תאלא
 ~מלו~

 ולחזבת
 ~לו~

 ולטזבתו הואל זא~ך
 מלוהשל

 נכת~
 ומאיתעשה מ~ ל~ יאמ~ מי לו למחול ~צה אם

 ז~
 שמחל ~ח לחיי~ו לנו יש וריח ~טם

 נ~אה ל~~ד והגם יאמ~ לא זהבטוב~ו
 ~א~

 צריך
 טלראיה

 ז~
 ~חילה ~בזה משל להביא אמרתי טכ~ז

 םי~א ~םופז קמ~ד ~ם~ ~אהט~ז ז~ל הרב~י מ~שא~יא
 לא ש~ם ע~מ לאשת~ ליתנו לשליח גט הנ~תןז~ל

 ואם גט יהיה שנים שתי טד יוםמאותו י~ו~
 י~ו~

 שתי תוך
 ז~אש~ גט יהיה לאשנים

 לא
 עד לקבל~ רצ~~

 עבו~
שש~

 יאודא הר~ מעשה טשה שנים השתי אחר חדשים
 ז~לבילאנז

 וצו~
 לאשה לי~נז

 והתיר~
 ~ל פסק וכתב מיד

 ~כנופייא והתרנו תזב~ב צ~ת פה מעשה ~יה ידי ~לזגם ז~
 א~שי מטזלם אשר ~גדולים ל~רבנים ו~איתיעכ~ל
השם

 הל~
 המה

 זמ~~ש~ י~בי~~ כמזהר~~
 זל~~ה

 שנפל זנלע~ד וז~ל אל~ מר~ן ד~רי טלשכתבז
 לק~ל רצתה שלא שלהיזת ל~נופייא שה~צרכו עדהםפק ל~

 הזמן ~השלמתהגט
 הנזכ~

 החנאי שנתבטל משם יראה
 אך אחר גט ל~צריכ~ ל~ן באו חדשזת פניםוכאלו
 אמיתי יםוד ~ל בנוי הוא שהכל ז~ל ~ראזתםאו~נם
 מלתא תלייא הבעל ז~רצון בע~ך מתגרשתשהאשה
 שיבזא עת שבכל לעצמו זמן להרחיב כוונתו ~הואוהו~ל
 האשה תתרצה ואם גט ~ינו הגט שנים ~שתיתוך
 יזת~ זמן לו להרחיבג~ך

 ~וא שאם ורצונז חפצו ז~ו
י~וא

 לשו~ ורצונ~
 אליו

 טלי~
 אמנם טוב ב~כת תבזא

 ן~ מוה~~ש ~~ב זה על ו~ום הגט יתבטל זה מפנילא
 כר~ם בם~ ~~ע ~נז~ והרבניםד~נאן

 חמ~~
 םם~ז ח~ב

 הזא דהבעל ~נדז~ד לפניך הרייטו~ש
 ~שמ~~ דזמ~

 הישז~ב מן זעלה המלוה לראובן דמייהז~אשה הלו~
 דכ~

 דאם
 זהו אמ~ינן זמן מרוזחת היתה אם~אשה

 נ~~
 של

 לי כך ל~שה מזזנזת מתחייב אפילו הוא זבזדאיהבעל
 ולא זמן ראזבן ירוית אםנמי

 י~ז~
 של נ~~ר זהו

 ל~שות ~אובן דטובת אדעתא היתה כוזנה זהשמעזן
 דליכא ~יטיב ודו~ק ירצו~וחפצו

 ש~
 חלזק

 ~ ביני~
~~~

 כטין ממש מצאתי החי~ש אח~ אחרתועוד
 ~גאזן ~זה ~נשאלנדו~ד

 הרש~~~
 ז~ל

 ~ם~השאלה זבא~
 התשב~~

 היה ראובן זז~ל םקע~ט ח~ב
 שעשה ~ליו ~וען שהיה בדין אחד ישמעאל אז~זחונק
 בכםף שזזיים תובט והיה םיגים מכםף צמידיםלז
 שני עד בעבז~ז ערב ~יכנים לשמ~ן ואמרנקי

 מע~יז לז שיביאחדשים
 ז~

 בידו והפקיד עשה
 ש~ם~צמידים

~ 
 ת~ך יבוא

 הז~
 כרצונו ב~ם שיעשה

 לו ישלם ז~וא ~ישמ~אליל~זע
 מ~

 מ~םך ~יפתזת
 זלא הזמן זנמשךבשובז

~ 
 והוצרך

 שמע~
 מה לפרוע

 לרא~שער~
 ו~א~ו ע~כאזתיהם במצזת הישמעאלי ~עד

 כל ושללו לעיר בולשת שנכנםה עד לידוהצמידים
 זעתה ~כלל ז~צמידים לשמעון אש~וכל ~עי~

 מ~לראובן ת~~ ש~~
 ערבנזתו מחמת הישמעאלי אל ש~ע

 ~כב~ מפני מ~פירעון ל~מיט ~וצהזראזבן
 לז הניח

 באח~יזת א~דו זאםהצמידים
 שאפילו ראובן באחריות אבדו~צמידים תשוב~ אבדוי שמע~

 ששמעון נאמ~
 שפ~עהע~ב

 המע~
 על אלא פ~עם לא לי~~עאלי

ם~
 ה~מידים

 ~או~ שהפק~
 דינו בידו

 כמל~
 על

המ~ו~
 ~מ~ו~

 על
 ~ז~ המש~ו~

 ז~י~ז ש~ש
 ואבדו הזאל הכי ~ילו זאבדהמגניבה ~~~

 מ~~
 ~ני

 ~ויין בליםטים אבדו ה~י ב~י~ ~נכנ~~הבזלשת



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 באחריות שאבדו וכיון פטור שו~ש מזוייןאפ~לוובלסטיס
 מה כל ל~מעון ל~רוע הוא ~ייבראובן

 שפר~
 אל

 ~~ת היא וכן הע~בות ~פגיהישמע~לי
 הרי~~

 ז~ל
 מהל~ש בפ~י ז~ל הרמב~ס עמו והסכיס האומניסב~רק

וא~
 כרצונך מ~צמידיס עשה ל~מ~ון ראובן שא~ר ע~פ
 שכיוון מכרס לא למה עליז ל~~ון יכול אינו הז~ןלאחר
 שימכור לו אמרשלא

 ויפר~
 אלא ליש~עאלי מהס

 אחר מכרס לא אם ~רצו~ו מהס לו שיעשה לואמר
 הנאה ~ובת לעשות רצה אס בהס פושע אינוהז~ן
 בתורת הצמידיס ושישארו מכיסו ל~ור~ס~ראובן

~~כ~
 שיק~א ראוי אי~ו טוב ומהיות

 ר~
 הרי עכ~ל

 הואלל~ניך
 ול~

 חדשים ~גי ~לאחר בהחליט לו אמר

ימכר~
 וכתב לרצינו תלה אלא לי~מעאלי מהס ויפרע

 דר~ינן ~גוי לפרוע כרצונו בהס שיעשה בזה~ללי
 דל~ובתו~ו

 נ~כ~ו~
 לו וכתב ~ואל כנדו~ד ממש ו~וי

 ר~ובן ביד נתונה הרשות אזי וכו~ לו יפרע לאש~ם
 הרשות מלת ו~ירושוכוי

 נתונ~
 כוונ~ה וכו~

 בידושהחפי~ות הי~
 ש~~

 למכור ירצה
 הרשו~

 לו ואין בידו
שום

 זול~ ~ירו~
 היה ולחפצו ול~ובתו הואל ואייך זה

~נאי
 ז~

 ב~מ רע יק~א אל טוב מהיות ג~ך כאן קרי
 המליה לחייב יריח טעס מ~יזה ידעתיולא

 כזהרעועה ב~ענ~
~ 

~~~~~~

 שמעון יהיה ~עס מאיזה יד~תי לא מזה
 פורע שמ~ון אין הרי ה~ירות מןפטור

 ~כת~ב כמו הבית ~כירזת ~ם~י
 בסד~

 ששמעון השאלה
 לראובן ~ביתמ~כן

 וראוב~
 מה כל וא~ך לו ~~שכירה חזר

 לראובןש~רע
 הו~

 דמן נימא א~ילו~ וא~ך הבית שכירות
 דלא ה~תא עכ~פ הבית למכור חייב ראובן היההראוי
 למה~כרה

 ~מעי~
 רא~בן ושל הואל השכירות מן יפ~ר

~א
 ומושכר~

 הגע ~לסי לא צד מאיזה שמעון ביד
 מן הוציאו לא הזמן ואחר לזמן ביתו שהשכיר מי~צמך
 להוציאו לו שהיה הזמן ו~גיט הואיל נאמר ~אסהבית
 מן פטור השוכר יהיה הוציאוולא

 ה~כירו~
 יתכן לא זה

 דהואל אדעתין תי~ק ומהיכא היא הכי כאן גסוא~ך
 השתא במע~תיו פרוע ויהיה החצר למכור ראובן בידוהיה

 בחנס שמעון דר יהיה מכרהדלא
~ 

~~~~~
 מזה

 קי~~
 לזמן לחבירו עסקא שנתן במי

 ביור~ד הטו~ז הרבדכתב
 סקע~

 סקי~ד
דאפילו

 עב~
 העסקא עדיין הזמן

 קיימ~
 ליתן וחייב

 כלהריוח
 ז~

 עיניך הרי י~ו~ש בידו שהממון
 לזמן אלא מ~קרא קבלה דלא עסקא במעות~אפילו הרואו~

 לתובעה המלוה ביד יכו~ת והיה~צוב
 עכ~

 המלוה אס
 אמ~ינן לא בהס מתעסק עדיין והלזה מעותיו תבעלא

 יחזור שקצבו הזמןשאחר
 הלוא~ להיו~ המעו~

 ולא
 כל אלא הריוח לויתן

 זמ~
 הריוח יהיה בהם שמתעםק

 לזמן משכנה שמעקרא נד~~~ד מכ~שביניהס
 ~חר שאס תנאי אותו ~יל המלוה של ~יבתו משוס~לא ארו~

עבור
 שלש~

 וליקח למכור המל~ה יכול לו י~רע לא חדשיס
 הוא ~מלוה של לרצונו ~יא והכוונה מושלסממונו
 דא~הת~אי

 עליו תבוא ימתין ירצה ואם יפרע ירצה
בר~ט

 וכדאמ~
 על נוסף לעיל

 ז~
 ומבורר ידוע שהד~ר

 וב~שו~ו ראובן ~ל היאשהבית
 קיימ~ הי~

 הואל
 ש~מ~~ לומר ~דע~ין תי~ק מהיכן בידווממושכנת

 כל הרי ה~ת שכירות ישלס ולא ה~ואה להיותח~~ו
 שלטע~תו

 שמעו~
 לשלס רוצה שאי~ו

 ~שכירו~
 הואל

 בטענה באוהוא
 אפילו ה~י למוכרה לראובן לי שהי~

 לי~ח~בינ~
 ~שכירזת לשלס הוא חייב עכ~פ מכרה

 וגברא לאגרא דקיימא חצר והיא ~ואל ~קנ~הלמי
 ~ ל~י~רדעביד

~~~
 דעת

 רו~~
 בש~לה

 זא~
 הנז~ שמעון דכח

 גל~ ד~אובן ומצינו הואל זאתב~ע~ה
 דעתו

שאינו
 חפ~

 עו~
 הואל דא במ~כנתא

 של~ וראי~
 למכור

הקרק~
 דעתו ~לה הרי א~ך הנז~

 דת~~
 במעות הוא

 ת~ובה דיש מלבד לא לזה גס הלו~ה כדין דינייהוהדר
 דגס ~אמר~ו כמולזה

 כא~
 ד~ו~~ס ולומר להשיב יש

הוא~
 ועדיין

 ל~
 מ~ר

 וה~~
 רא~ן ביד ממושכנת

 ה~ע ש~~וןי פטור י~יה טעס מאיזה בה דרו~מעון
 ו~גיע בשכירות חבירו בתצ~ דר ~~יה מי ג~ךעצמך
 השכירותז~ן

 המשכיר שתק ואח~ך לצאת עליי והתר~
 נ~מר האס אח~ך ימיס שס דר השוכר ונשאר הוציאוולא

 ~ יתכן לא זה פטורישיהיה

~~~~~~
 הגדול להרב ראי~י כאן גס מ~ה

יעביי~ן מו~ר~~
 ז~~

 זמן שהגיע בשות~יס ~פ~ק

השותפ~
 עסקא מקבל ~ו השות~ות תבילת להפריד ו~אז

 ב~ני~ס ונשאר החבילה להפרידשבא
 ~לי דבר~ איז~

 ואח~ך ה~נין השלימו לא ואח~ך ונ~רדו החבילה~פריד
 קיימת ~~סקא או השו~פות עדיין לבדו אחד כלהתעסקו
 הרמב~ס מדברי לדבריו סמוכיןודריש

 אס אבל וז~ל ה~~ח~ו~~ מ~כו~ פ~~
 נ~~

 מן שהוא כל ביניהס
 אותו ~לקו ולאהפירות

 ול~
 שנ~אר או משקלו ידעו

 חלקי ~לא מהשותפות צדביניהס
 ול~

 אחד כל ידעו
 לו עלה כ~המהס

 עדיי~
 לזה זה ומשביעין קיימת השו~פ~

 ס~ בש~עו~סקה
~~~ 

 יראה קיימת השותפ~ הרי וממ~ש
 קודס ש~רזיח למה אף כלל ה~ותפ~ מהס פסקהדלא
 עדיין דמדקאמ~ן לא~ע יהיה ~הכל החלוקהגמר
 דבריו הובא וכו~ שהרזיח למה ~ף משמעקיימת

 ד~תס ~לז ה~ו~פים הגס לפניך הרי יעו~ש סקנ~חכר~ח ב~
 ~לה עסקא נותן או בהשותפות עוד רוציסשאינס

 זא~ בעסקא עוד רוצהש~ינו דע~
 עכ~ז

 הוא~
 ועדיין

ש~ מ~~
 וכן זה ביד זה ושל זה ביד זה ~ל ממין ה~ות~~

 המקבל ביד העסקא הנותן ~ל ~~ות ועדייןהואל
 מן אינועסקא

 הדי~
 וגלו דהו~ל שנאמר

 ד~ת~
 נ~ר

 מלוה לדין חבירו שביד מה ו~דר העסקא אוהשו~פות
וחייב

 לת~
 שר~~ו ד~ו ש~לה הגס כאן גס הריוח לו

 והבית ~דו משכנתו ~טר שעד~ן זמן כל במ~ותיוליפרע
 דגלוי ודאי ממושכנתעדיין

 דע~י~
 מורד ולא מ~לה לא

 כל כמו מכ~ש בו לדון לנו יש כאן גס נדו~דואדרבא
 ~ פשוט דבר הוא זה וכל קמא במכ~ש שכתבנוהטעמיס

~~
 זמן ~אותו שוה היה שהקרקע שמ~ן ש~ען מה על

ביות~
 באותו ראובן שנתעורר גס ומה מעתה

 נר~ה ע~ך המו~מר על לברך ליה והוה למכירזמן
 מכר שלא במה הזיקו שראובן בזה לומרדכוונתו

 ~ זמןבאותו

~~
 זא~ בט~נ~

 ימעטו מהבל דבריו
 דרו~~

 א~י
 וד~ר מזיק מדין ראובן לח~יב רוצה זהדשמעון

 קי~ל דלא חדא סובל~ו הדעת איןזה
 כר~

 אלא
 ~רמא אבל ד~רמיבדינא

 לכו~ בנזק~
 ~מ~~ר פטור

מן
 ה~ר~

 ומש~~ זבתראי קמאי וה~ו~קיס
 ש~ו ס~ חומ~ש

 אפילו ובכאןיעו~ש
 לד~~

 שמ~ן
 הזיקוש~אז~ן בד~ שמ~י~

 ~כ~~
 מזיק מקרי לא

 ~רמ~ אל~ בידי~



~ ~ ~ ~

~ ~
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 וגרמאבנזקין
 בנזקי~

 שכתב למה נדו~ז ודמי ~~ור
הרב

 מ~ריט~~
 שטר לשותפו ששלח באחד ק~~ה בס~

 הביא ויהודה ממנו ליפרע כדי ~יהו~ה שנושיסאתד
 ונתר~ל השטר אליו שנשתלח ה~ות~ לזה~מעות
 העני ביני דביני ואיידי קב~ס ולא~שותף

 ידוהשיגה ול~ יאוד~
 במ~

 ~ה מק~י דלא ה~ הרב וכתב לפרוע
 יעו~~ש ופ~ור בנזקין גרמא אס כי הנתרשלהשותף
 ש~~ון לדטת אפילו כאן גס וא~ך נכוחות בר~יותדב~יו

 ~ ה~א ב~למא גרמא מזיק ליהדקרי

~~~
 גרמא דדין ראיתי דראה אמת

 בנזקי~
 דפטור

 כנ~~~ג הרב דלדעת הפזסקיס במחלוקתדנכנס
 דגרמא כתב פדאווא מהר~מ הרבמ~ס

 בנזקי~
 חייב

 כנה~~ג מידו מוציאין אין ~אחר תפס ואס שמיסבדיני
בס~

 כ~~
 אות פח~י ~רב דבריז הביא בהגה~ט סל~ד

 בס~ והר~~ך שפ~ו בס~ זלה~ה הגוא~ל והרבגרמא
 מהרש~ל משס הביא ס~~בכ~ח

 ו~ריב~~
 שצ~ב ס~

 שמיס ידי לצאת חייב ש~וא הגס בנזקין גרמאדכל
 יעו~ש מידו מוציאין שכנגדו ~ה תפס ~ס ה~יאפילו
 ז~ ושמעון הואלוא~ך

 לומר יכול ראו~ן בנכסי ~פוס
 ז~ל פדאווא ומהר~ס כנה~ג כסברתקי~ל

 אל~
 דכל

 לדברי הוא~ה
 שמעז~

 בנז~ין גורס זה ראובן ש~חשיב
 בנזקין לגרמא זה לחשוב לנו ~לילה בדידן אנןאבל
 ההיזק שעשה במי אלא בנזקין גרמא מ~רידלא

 ההזיק שאין או ~הזיק שיבא בודאי מלתא ב~ראדלא ~ל~
 את והשולח הכלב דמשסה ההיא כגון ומיד תכףבא

~בעיר~
 ~נהו ~כל וכו~ חרש ביד

 בס~ הש~ך דמסד~
 דמקרי אלא מעשה עבד דבכולהו יעו~ש ~~ג ס~קשפ~ו
 דחייב להו ודינין ג~מי מקרו ו~א ופ~ור בנזקיןגרמא
 או הוא פ~ור ~לא דד~ג דדאין כר~מ וקי~להואל
 ההזק נעשה דלא משוס או הזיקה ברי דלאמשוס
 ~שס סק~א ש~~ו בס~ אלו חלוקיס הסמ~ע וכמ~שמיד

 רמז שוס יש דלא לנדו~~ד אתאן וא~ך יעו~שהרא~ש
 ידע דמהיכןכלל

~ 
 י~בור ולא הזאת שהקרקע המלוה

 הרי מעותיו ליפרע כדי למוכרה מוכ~חשיהיה
 שלא עשה ד~ובה מחזיאדרבא

 ללוה לי להשחית~
 שחסד רואות ו~ינינו לפדותה מנת ~ל לו זהניחהנחלתו
 אדעתיה תיסק מהיכן עוד לומר יש גס הואגדול

 מטה ז~רד שתזדלזיל זאת ארעאשעתידה
 כדי מט~

 הרב מ~ש זהילך ית~ן לא זה יחשבי מזיק לדיןשנאמר
 ב~ומ~שפת~ע

~ 
 יאי~ר ~וו~ת הרב משס סק~ב ~פ~ו

 בראוב~מ~~
 חייב שהיה

 לשמע~
 מה סך בכת~י

וב~~ת
~~~ 

 ושללו באשכנז צרפת מלכות תיל פשטו
 שלו ביין ספינה מלא וראובן ות~אה יינותובזזו

ל~ברי~ה
 מרחו~

 וט~ל לשמעון ונודע
 הספינ~

 ידי על

השרר~
 ערב לו יעמיד או לו שי~רע עד

 ~דודבא כ~ ובתו~
 ~רפתי~

 ~עיר ושרפו
 ושלל~

 ויהי הס~ינה גס
 ~אובן ~עכאשר

 אח~
 גרס ~י עליו טען שמעון את

לו
~~ 

 כלזס ראובן ~ע~ שאין דנראה ~תב
~ייב וא~

 לשמעו~
 דדינא ~ש~ך ה~ריח דכבר דגר~י מדי~א

 קנס ~ואדגרמי
 ש~ ~~וג~ ~רב~

 להזיק נתכוון
 כאן והרי~~ור

 מ~
 ובמזיד ב~רד לא שמעון ש~שה

~ש~
 ממונו ל~יל אלא

 ובפר~
 רק הוי לא דבנדו~ד

 דלכו~~ הז~~ ברי ולא גורסם~ק
 לומר ~ין גס פ~ור

 ל~יי~וםברא
 דמא~

 ~רוס שטת ש~וא
 ה~

 שעקל מה
כמזיק

 ~דליקה לפני חבירו של קמתי לכופף ודמי ~ידי~

 תי~א סי~ בש~ע ובמ~ש דחייב מצויה רוח דמטיבמקוס
סי~א

 דז~
 לרוח רק דמי לא ודאי דבנדו~~ד אינו

 ואין לבוא הגדוד וימהיר שיחיש פסיקא דלאמצויה שאינ~
 שאינה ברוח ח~ירו של קמתו ~ופף הרי דסו~סלומר
 הניזק דראובן הכא וא~ך יד~ש לצאת עכ~פ חייבמצויה

 רש~ל כתב דבבר אינו זה כ~פס ה~ל לשמ~ון~יי~
 לצאת החייביס ב~ל תפיםה ~הני דלא ה~ונסב~רק
 וכ~ך שמיסידי

 ~ריב~~
 אפילו דכאן וטוד שצ~ב בס~

 השייך בדבר שייכות לו בשאין דדוקא פ~~~בד~ש
 להמנע חייב אינ~ חובו להצלת שכיוין זה משא~ךלחבירו
 רבות סברות ועוד רגיל הבלתי חבירו הזיקמח~ש
 דהרי לנדו~ד מקו~ח תלמוד הנז~ הרב מד~יעכ~ל
 הואל תפיסה בספק נכנס לא ה~ הרב של דעתולפי
 דידיה נדון לאוחו דחשיב ~שוס אלא ~מיס בדיניו~ייב
 ~~ינה רוח לפני חבירו ~ל קמתוככופף

 מצוי~
 ואז

 לצאת תייביהיה
 יד~~

 לאסזקי ליה דהוה משוס
 לגמרי ל~ה פטיר ~כי ואפילו מצויה ~אינה רוחשתבוא אדעתי~

 ~תכוון ולא הואל מידו מוציאין ת~וס הניזק היהואפילו
 אדטתיה אסיק לא דמעולס דנדו~ד מכ~ש להזיקהמזיק
 דלא עליו מוכחה חזותו ואדרבא כלל ~קרקעשיוזיל
 ~ובה ואד~בא ל~זיק~תכוון

 עש~
 ~יפדה עד לו שהרויח

הק~~
 לעשות נתבוון דלא ליה חשיבת אי ואפילו דידיה

 לא ה~י סו~ס נתכוון להנאתי אלא ללוה~ובה
 דהרב ההיא כדין דינו והדר הזיקלשוס נתכוו~

 פת~~
 ובודאי

 הספק בגדר בלל זה נכנסדלא
 דאי~ זפ~ו~

 ת~יסת
הלוה

 מ~על~
 כלל

 ועיי~
 נצביס בפר~ יעקב שארית בס~

 בספר ועיין ה~~ז ב~גהת ~פ~ג ס~ ח~מ כנה~ג~שס
ככר

 לאד~
 ~אירה ומשס זלה~ה חיד~א מוהר~ר להגאון

 לחבירו מזיק הטובה בשעת אפילו לטובתו שנתכווןדכל
 נדו~ד ומכ~ש יעו~ש בנזקין גרמא ~פילו קרויאיני
 להאריך ואין אד~תיה אסיק ד~א הזיק שוס עשהדלא

 בזהעוד
~ 

~~~
 סקי~א בחומ~ש הש~ע למ~ש אלא ממש זה דמי
 הלוה ביד חורין בני הלקוחות הניתו וז~לסי~ב
 י~ד ובסעיף ע~ך מהלקוחות טורף חוב בעלונתקלקלו

 הגיע אפילו וז~ל עודכתב
 זמ~

 המלוה ונתרשל הפירעון
 א~תדוף רב זמן ואחר חרי מבני וליפרע חובזמלתבוע
 לגבי דאפילו לפניך ~רי עכ~ל ~משעבדי גבי חריבני

 המלוה נתרשל אס טצמסהל~וחות
 עכ~

 יכוליס אינס
 מכ~ש מ~ס ו~ורף גבית שלא פשעת אתהלומר

 למלזה ולפרוע ל~ור הוא י~ול דהיה עצמו הלוהגבי כא~
שנתרשל

 מלתבו~
 ~דבר והניח הוא גס ושתק מעותיו

 על דאין ודאי מחצ~ על ועמד הקרקע ש~וזל ~דכך
 דבר אשמת~לוה

 בז~
 אפילו דהרי כלל

 הו~
 חש לא

 אסיק ולא הקרקע יזדלזיל דשמא ל~סידא עצ~ועל
 דשמעון נאמר ואס עליו יחוש ~מלוה והיאךאדעתיה

ז~
 למכור ראו~ן ביד נתו~ה והרשות הואל בדעתו סמך
 ~שאלה תשובתו שבא כמה זאת במכירה ליטפילעליו
 ~עמי מת~י בדמיונו ~עה בזה דגס אמינא זהעל
 מר~ןד~א

 סימ~
 לכתוב שנהגו מקוס וז~ל פסק ס~ו ק~ג

 בלי ולמכור הלוה לנכסי לירד המלוה שיוכלבש~רות
 בשומא אס כי ולמכור לירד ~לא נהגו אס והורדהשומא
ו~כרזה

 א~
 זולתס ולמכור לירד

 וב~
 בס~ ג~ך פסק וכן

 בדברי הס הדבריס וברור ~ו~ש ס~וס~א
 מר~~

 אליבא
 ב~ס דאפילו הוא כך ו~ש~ך והב~ח ז~לדהסמ~ע

~~ס
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 הת~אי ע~פ יורדים הם אם ידוע מ~הג שאיןב~ם
 ד~י על יעבור שלא כדי ירד דלא הוא בדין לאאו

 לירד מ~הג ש~ין במקום ומכ~שתורה
 ע~~

 זה הת~אי
 לא~ודאי

 וא~ מה~
 ~אם ש~הגו במקום אכן יורדין

 הוא ומ~הג ~ו~ ~ד ר~ות בלי שירד לו וכתבה~~ה
 כל לירד יכול אזי לירד~עירם

 ז~
 מדברי מבורר

 להטו~ז ~ם ועיין יעו~ש ~ר~ן בד~רי ~~ז~ה~וםקים
 שאין דבמקום לדון רצה הוא גםדמעקרא

 מ~ה~
 ידוע

~~
 ~אח~ך אלא והב~ת וה~~ך בהםמ~ע מועיל הת~י

 ~ש~נדת~
 וחזר המ~ר

 לד~
 דו~א המתבר דדברי

 יעו~ש ת~אי מה~י בםתם אבל לירד מ~הגבשאין
 מה~י םתום ש~דבר במקים הטו~ז להרב ~~הד~א
 לא ה~ז~ הרב~ים ולדעתת~אי

 מה~
 בדידן וא~ן בסתום

 שהם והב~ח והש~ך דהם~~ע כוזתיהו דודאי מלבדלא
 מ~יןרוב

 ~קטי~~
 דהקרקע גם ומה

 בח~~
 קמא מריה

 ת~י מה~י דלא דקי~ל לו~ר ויכול קיימא הלוהשהוא
 ~עולם מערבא ב~י א~ן מזה דעדיפאאלא

 ל~
 ראי~ו

 א~ו ו~דרבא בזה מ~הג ~יש ש~~וולא
 ~ומעי~

 ~פילו
 זמן תור בה~יע שבעולם ~י כלמת~ה

הם בדי~~ ה~ירע~
 שגוב~

 מורד ואי~ו מעלה אי~ זה ~~אי ~~ך למלוה
 וכלפי הואלוא~ך

 הד~
 ~ע~ה מה זה ת~אי מה~י לא

 ~ למ~ר בידו רשות ו~ת~י הואל לומר~יו

~ ~
 שיש ידוע מ~הג ~וה אי דאפילו אחרת ו~וד

רשו~
 ת~אי עכ~פ מ~~גם וכך לירד המלוה ביד

 אלא ~תב לאזה
 ליפו~

 שאין דבמקום דמלוה כחו
 יכול לדין לירד רוצה אי~ו או מצויהלוה

 המלו~
 לגבות

 להט~יל עצמו הוא הלוה ירצה אם אבל ~~אי מכתתובו
 דאמרן למאי הדרן וא~ך תב~ט עליו ולפרועולמכור
 למכור הזאת ~רצה לגדור יכול היה והלוההואל
 אחרים לחייבל~ו י~ היאך עצמו על חשש ולא ~ריעה מצות ולקיים ידו~ל

 ז~
 שטות
~ 

~~~
 דתמיהה ומ~א ~אל לי שוה אי~ו זה דכל
 ~י~ןקא

 הכ~
 מר שקיל דקא דא במשכ~תא

 אי~ה דא משכ~א יבר~שו~ה מעקרא דלע~דעלה
 רבו במשכ~תא דהא כד~תעשויה

 והמ~גים הדיע~
וא~ן

 בדיד~
 א~א

 דמר~~
 המ~כ~תא בהתיר ~מי~~א קא

ומצא~ו
 ~ר~

 בהתיר דכתב ס~א קע~ב ס~ ביור~ד
 הל~ת פ~ז מלו~ל בהלכות הרמב~ם כדעתהמש~~תא

 וז~ל הגאו~יםמשם
 ו~~

 ב~כוי ~ילו משכו~א שכל הורו
אסור

 בי~
 חצר

 וא~ שד~ ~~
 אלא מותרת מש~~א ~ם

 ה~תבדרך
 כג~

 די~רים מאה שהלוהו
 למשכ~

 בית לו
 קרקע תתזור ש~ים עשר שאח~ עמו ו~~ה שדהאו
 כל הפירות לאכול מ~רת זה הרי ח~ם לבעלים~ת
 אלף ~וב היה אפילו ש~םעשר

 די~ר~
 בכל

 ש~~
 שאין

 ב~ות ששכר כמי ~אזה
~ ו~  

 בעל ~ת~ה
 כלעמו השד~

 שיב~ זמ~
 לו

 מעו~
 בכל עשר לו י~וב

ויםלקו ש~~
 מותרת זה הרי ממ~~

 ו~
 אם

 הלו~ הת~
 שכל

ז~
 לו מת~יב שירצה

 מ~
 ~דר

~ 
 הדמים שאר לו וי~יר

 הרי~ם~ליק
 ז~

 ת~י וכל ב~ירות אלא זה שאין מותר
 ש~ר~ו כמו מו~רשב~כירות

 עכ~~
 ז~ל ו~רא~~ד

 וז~ל כתב שםבהשגותיו
~ 

 אם
 ~ת~~

 ה~דה בעל
 בדברי~ם טעה א~א מזתר זההרי

 ב~ ו~
 למשכ~א זה

 ה~רש יש וכיב~כייתא
 ב~

 ל~כייתא רבא ~כייתא
 אלא ~תירו לא הגאו~יםואותם זו~

 הראש~
 והיא בלבד

 ו~ל כתב שם המ~~ד והרב עכ~ל דסוראמשכ~תא

 בשביל הטעם ואין הכל לדברי ומ~רת דמסלקין~~קום א~יל~ היא דםורא משכ~תא דודאי עקר רבי~ו~ברי
 כל אלא מ~וטה או ה~יי~אר~וי

 ז~
 ביד ~ת שאין

 ולה~יר כלום מחובו לגבות~מלוה
 ואי~ו ~לים ~בה אי~ו רצה אם מלוה של ~~ך~הרי מ~ ללו~ ה~~

 מה שכירותאלא
 ~ שאי~

 וכו~ ד~כי~א במ~כו~א
 עכל~הי~~ש

 ו~
 כם~ף הרב שם כתב

 מ~~~~
 דעקר

 משום הוא ז~ל דהרמב~םטעמו
 ~א~

 ~בזת יכול המלוה
 ו~פילו הוא ש~רות ללוה הקרקע ולהחזיר כלוםמחובו
 ל~רב ועייןע~ך

 דכ~ משל~~
 דלפ~י

 הראב~
 היתה

 שכל המלוה הת~ה אם וכן בהרמב~ם לפ~יוה~ירםא

ז~
 הק~ה ולכך וכו~ ~ירצה

 מ~
 רבי~ו על שהקשה

 ~בא לפ~יו היתה לא ~מגי~ד ר~ב אבלהרמב~ם
כלל זא~

 דוכ~
 דברי ישיב ולכך ~מלוה הת~ה אם וכו~

 הואלהרמב~ם
 המלו~ ואי~

 להת~ות י~ול
 ל~

 מותר
 הגירםא לפ~יו ~יתה מהריק~א ד~רב וכתב שכיר~דהויה

וכ~
 אם

 הת~
 דה~ב דמל~א מםק~א יעו~ש וכו~ הלוה

 דהרמב~ם דטעמו הוא דעתם בכ~מ ומר~ןהמגי~ד

ה~
 לכפות המלוה ביד כח ואין ~ואל

 ללו~
 לפדות

 מותר זה ב~בילממ~ו
 דהוי~

 כשכירות
 בעלמ~

 ~י ועל
~ט~

 ביור~ד בש~ע פםק זאת
 ס~~

 וז~ל ס~א ע~ב
 הלוה שירצה זמן שכל ה~רקע ~ל הת~ה אםוכן

 ויסל~ו שגה בכל ע~ר לו ויתשוב מעות לו שיביאלםלקו

מהב~
 מהשדה או

 ויםתלי~
 שמ~ר מותר

 ~אי~
 כת

המלוה ב~
 לגבו~

 אי~ו ל~ה ה~ר~ע ולהחזיר ~ום מחובו
 מר~ן דלד~ת למידין ~מצי~ו ל~ו~ו ע~ך שכירותאלא
 ~אין במקום אלא במשכ~תא התר יש לא כוותיהדקי~ל
 ואפילו לפדות ללוה לכפות יכולהמלוה

 לדע~
 מור~ם

 וכו~ אומרים יש בשם והרא~ש ז~ל רש~י םברתשהביא
 ה~י וכו~ י~א בשם רש~~א בשם הרב~יוםב~ת

 דה~י ם~ל ועט~ז הלבו~ש דלדעת ש~יםבמחלוקת
 אלא ~ר יש לא דידהו אליבא גם מור~ם שהביאי~א

 יהיה שלאב~ו~ן
 ג~

 כ~
 ולדעת מ~ותיו לתבוע למלוה

~~
 הוא שם

 דפלי~
 ם~ל י~א ה~י דלדעת וס~ל

 המלוה ביד כת יהיה אפילו ב~~יתא והמשכ~תאהואל
הואל ~הי~ איך ~~ז בש~ך י~~ש מו~ר מעותיולתבוע

 ולד~~
 בעל ויכול ש~וים ב~חלוקת הם י~א ה~י

 ו~רט ~י~ל לומרה~דה
 דא~~

 ם~כי~ן דמר~ן ~כא
 לתבוע יכול המלוה שאין ב~ום אם כי ה~ר ישדלא

 א~ךמעו~יו
 ד~ משכ~~

 ~~ב מה לפי ~עשית באיסור
 חדש מדי לו שי~רע הלוה על המלוה ש~ת~הבשאלה
 עבר ~םב~שו

 ו~
 חו~ מדי הםך פרע

 ~וב םך גם
 וכו~מהקרן

 א~~
 ~~ה כאן הרי

 ~מלו~
 ~כופו ~לוה על

 ~בלפרוע
 ~~ירו~ ~ א~ וא~

 כאן ויש חוב אלא
איסור

~~ 
 רבית

 וא~
 בודאי

 דא~
 משלם הזה הלוה

הםכירות
 ודי~י~

 ר~ת אבק כדין לה
 ש~

 ~ן לא עדיין
לא

 ית~
 כבר ו~ם

 יוצאה אי~~ פר~
 ~ בדיי~~ ממ~

 ל~י דא במשכ~תא אתת ת~יהא לי י~~~
 שראיתי ~

 ר~ו~ בשא~~כ~וב
 ~~ה

 לשמע~
 םך

 ק~ע~דו ~ש~ מ~
 לרא~~ שמע~ ו~חיי~

 םך
 מ~

 ~עד

 ות~~~ירו~
 מפו~ש

 שא~
 לא

 שמע~ ~ר~
 ו~~

דמלש~
 זה

 מוכ~
 ב~ ~מע~ ~~י~ ש~~ין דאחר

 ר~ובן
~זר

 שמע~
 אתר ידי על שלא ממ~ו ושכרה

 ~ וב~
~כירו~

 רא~י המש~ו~ה
 למר~~

 ביור~ד
ס~א ם~ם~

 ~ושכ~ ~ד~ מש~~ ~~
 לא ~ידו

 י~ו~
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 לבעל ~ותהוי~ר
 הש~

 כן לע~ות שמתי~~ מי ויש

במשכנת~
 ובלבד בהג~ה רמ~א וסיים ע~ך דםורא

שכבר
 החזי~

 בה
 ~מלו~

 לכו~ע ~כי בלאו ~בל ~שדה
 בא ~ם דסורא משכנתא וז~ל פסק ובס~ב עכ~לאסור
 ושכראחר

 אות~
 אותה ולהשכיר לחזור מותר מה~לוה

לבעל
 השד~

 עכ~ל
 והנ~

 בפםקי ה~ושיא
 מר~~

 אלו
 דבם~א לעיןנר~ית

 פם~
 מיד אפילו שמתיר מי דיש

בע~
 בעל ליד המעות

 השד~
 ידי ~ל דוקא ובס~ב

 ז~ל להלבו~ש וראיתי שוכרהעמדת
 תרי~

 מיירי דבס~א
 ה~כירה ~ח~ך ה~עות בעל שהחזיק דםוראבמש~תא
 ~מי~ן וכמו ושרי ~חר כאפסקיה הויא בה והחזיקד~ואל
 אם ודוקא ואמר על~ דסיים ם~א ב~ג~ה מי~~םמד~רי

ה~~
 ~וכר להעמיד דצריך דפסק ובם~ב ~מלוה בה
מייר~

 הח~~ דל~
 וה~ו~ז כר~ית דמחזי המעות ב~ל בה

~ר~
 דודאי וז~ל

 כא~ מר~~
 חמא לדיעה קאי בס~ב

 וכו~ ממושכנת שדה שהיתה מי ס~א בריש~~תיל

דמש~
 להדייא בב~י ~סק וכן דסורא במשכ~תא אפילו

 ~רי ~~ר אפסקינהו א~ מקום ד~כל כאן אמר זהדעל
 ש~ח~ק אחר והיינולכו~ע

 ב~
 ~ ע~ך המלוה

 הרואו~~~
 מר~ן לדעת ~ו~ז הרב דלדעת

 דוקא אלא המשכונה בשכירות ~יריש ל~
 בעינן דהיינו אופנים~~י

 שיחזי~
 ג~ך וגם המלוה בה

 שוכר ה~סקב~ינן
 ולדע~

 כדעת ס~ל הלבו~ש הרב

מר~
 ואם ~מלוה בה ~חזיק לא א~ילו אתר דבאפסקיה

החז~
 בה

 המ~ו~
 היינו

 מחלו~
 דלסברא בם~א דכתב

 מהני לאקמא
 ת~~

 אלא התר יש לא דוקא אלא
 יהי~ ואזי בם~ב וכמ~ש שוכרבא~~יה

 אפילו מותר
 התזיקלא

 ולד~~
 מ~ני ~רוויהו ד~ס~א או~רים יש

 ג~ך לבד אחר א~~קיה ואי מה~י לבד ~חזיקדאם
 להרב ראי~י זה בה~יר להשעין לנו יש מי ועלמהני
 חיי~ם מי~ם מקו~רבעל

 זל~~~
 נוראות ובאמת וז~ל שכתב

 הלא הגדולים ב~ה ~~תחבטו מה עלנפלאתי
 פשו~

 כד~רי

~ו~
 בס~ טצמו המחבר ~דב~י ומפורש ז~ל

 ~ע~~
 כי

 ~ם דא מ~כנתא בס~ב שם דבריו וזה זה סעיף שםנכפל
בא

 המלו~
 יש לשנה קצוב בדבר ללוה ול~~כירה לחזור

 מהמלוה שכרה אחר אדם ואם מ~ירים וישאוסרים
 המ~בר בדברי מ~ורש הוא הרי ~מנו לשוכרה הואיכול
 אם קאידע~ז

 לדע~
 אחר אדם אם מותר האו~רים

 נוראות ויותר ה~~ע דברי כאן ~טו~ז כמ~ש מ~נושוכ~ה
 כ~ב דכאן הלבו~ש עלנפלאתי

 לפר~
 החזיק אלא דקאי

 ס~ב קע~ב ובם~ה~לוה
 כ~

 ז~ל הלבו~ש
 לפ~

 הך
 נר~אי בת~ירי דסורא ~משכונא ~וסר דמה ~לדיעה

 מותר שכרה אחדאדם
 ל~~

 ולהשכיר
 או~

 בעל
 נרא~ לכאור~ וא~ך ע~~ל וצ~ע~דה

 ~פםוק לני דיש

כדע~
 דת~~י הש~ע בדברי הטו~ז

 בעי~
 המלוה ~יחזיק

 אלא ~וכרוב~~~ת
 הוי~ דחז~

 לה~~
 ב~ם~ד ~ם

 שכתב~ד
 שכ~ מ~ ע~

 דםורא מ~כונא בם~ב ~~ן
 וכן זז~ל כתב ו~ו~ מותר מהמלוה או~ה ושכר ~~אתראם

כ~
 לא א~יל~ ו~יים ~רי~ב~א

 ~לו~ נ~
 ה~דה ל~וך

~ל
 ו~~

 ע~ך ~רב ממורי ~ל~י
 כ~

 כ~ב
 ~~ד~~

 עכ~ל

ו~
 הוא גם הש~ך ~רי

 ס~~
 דם~ב אלו מר~ן דד~רי

 א~ ~ר~דא~
 ~א א~ילו ~יינו

 התז~
 ~מלוה בה

ו~~~
 הכסף ~קודו~ת בס~

 דש~
 דכתב ~טו~ז חלק

 תרתי~~ינן
 ת~

 יעו~ש והפ~ה
 וא~~

 ~ש~ך ~רי
 דדעת ~~ל תר~יהו~הל~~ש

 מר~~
 מותר אחר ~פ~יה

 הוא לחוד חזקה דאיכא היכא נמצא חזקה בלאאפילו
 במחלוקתדנ~אר

 סבר~ דלדע~
 יש ולדעת אסור קמא

 ואנן מותר וכו~ שמתירמי
 בדיד~

 לנו דיש ~לבד לא
 לכ~ע וקי~ל דהואל והש~ך הלבו~ש כדעחלפ~וק

 לא שוכר ~פ~קת בלי שכרה אם דסוראדבמ~כנתא
 ~ביתהויא

 קצו~
 כי כאן אין ~אוסרים לד~רי אלא

 ז~ל הרשב~א כסברת קי~ל הרי א~ך רביתאבק ~~
 ופסקו המיקל בתר אזלינן דרבנן באיםירדבמחלוקת
 יעו~ש במסקנתו שם והש~ך ס~ב סכ~ה בחומ~שמור~ם
 והתיר איסור הנ~גת בקיצור רמ~ב ס~ ג~כו~יור~~ד
 ד~ד למימר דאיכא בזה מהס~ס לבי דעדיין אלאי~ו~ש
 ~יכא ~יינז ~מיקל אחר הלך בדרבנן קי~לכאן

 אסור ~וא אם מחלו~ת בםפק ונכנס הדבר שלהמעשה דנעש~
 נדון ב~ון אבל המיקל כדברי אזלינן מותראו

 לכתחילה אפשר ללוה המשכונה לשכור יכולדאדם ז~
לנו י~

 ל~ו~
 ואומרים האוסרים לסברת

 דאי~
 אלא ~תר

 אחר ובאפסקיה ~לוהבדמותזק
 ובפ~~

 יש כאן הרי
 קי~ל לומר ~שוכר הלוה ויכול ממון עסק זהבמחלוקת
 מהנה אחת חסר ואם והפסקה חזקה דמצריךכמאן
 דברי בבד~ה הביא ומר~ן דהואל נלע~ד ~לאאסור

 החזיק לא אפילו אחר אפסקיה דאם שכתבהריט~א
 דעתו בוד~י בש~ע דכאן לומר לנו יש א~ך שריכלל
 בודאי ומדהביאו הרי~ב~א דברי והביא הואל הואהכי
 כאן דפםק דפ~~ו ובודאי ם~ל דהכי הוא מל~אגלוי

 בלא אפילו מיירי הוא ודאי שרי אחרדאפסקיה
 מי~ם מקו~ר דהרב והגם ו~לבו~ש הש~ך וכדעתהמלוה החזי~

חיי~~
 ~רתי ד~ר~ן הטו~ז לדברי ~כריע כתב ז~ל

 ע~ב בס~ק ~צמו מר~ן מדברי והפסקה חזקהבעי
לענד~ן ~~~

 דא~
 הכרעה ~ום שם

 כל~
 כדמוכח

 מוכרע אדרבא אמינא מםתפינא לא ואי מר~ןבדברי למעיי~
 אמר~י זה ועל שם ודו~ק והלבו~ש הש~ך כד~תמשם
 שאדם יום יום מידי העולם םמכו זה דטלבדע~י
 ח~רו ביד שלו קרקעממ~כין

 ו~ח~

 ח~ר ~גע באותו

ומשכיר~
 אפילו יום בכל מ~שים וזה שוכר בהפםק לו

 ~ ~מלוה כלל ~חזיקלא

~~~

 דאחר
 החיפו~

 ראיתי רי~ג ~~~ הת~נות ב~~
שנשאל~

 ה~ה דיע~ה ד~ה~ר סב~ לתלת שאלה
מוהר~ר

 יב~~
 שמואל ומו~ר~ר הצרפתי וידאל ומוהר~ר

 תשוב~ם עסק ~ל והשיבו זיע~אהצרפתי
 ובת~

 שהביא ז~ל דהריטב~א ואפע~ג וז~ל כתבושם התשוב~
 נחית לא א~ילו אחרא~~יה בבד~~

 מלו~ ל~
 ראינו שרי כלל

 שהוא טו~זש~רב
 אחר~

 בה אחזיק כי דדוקא כתב
 ברור הדבר העיון אחר אכין דשרי ~ואמלוה

 ולא ~~הו על בהלואה אלא מיירי לאהנז~ דה~ו~
 ק~

 מ~ו
 שהוא םודר~קניני

 ממש~נ~
 לו

 ומטע~
 דאמר

אימת ~מר~
 קניי~

 מ~על שקונים בנדו~ד אבל ~נייה דהדר
 שהוא סודר בקנין קנייה ממשכנה שהוא בק~םהקרקע

מדר~
 ו~ו~ל וכו~ קרקע של הקנאה

 כהחז~
 וצ~נו בה

ג~ך
 לםופרי~

 אצלו שנתמ~כין מה~וטר~ ג~ך שיקנו
 ~~ס נמי ~כר קנייה דהשתא בק~ס לשוכרשמשכירה

 דר הוא אם בח~ה לו יקננהאו
 ב~

 בעל ~~זור
ה~ר~ע

 ויתחיי~
 ~~וע

 ~~יר~
 לשוכר

 ~רא~~
 ע~ל~ה

 ~~רי חזרתי זאת ובראותי הנז~ הרבנים ע~זוחותמים

 לסבר~ דחיישי המאורות ~צל דעתידבטל~
 ~~~ז

 ~~דמצריך ז~~
 ו~~~ה
וה~~א ~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

 נ~~הבו~
 הק~קע דנתמשכן ל~יכא ג~ך

 גה~כירז מותר אם לבד בו ו~תזיקבידו

לבע~
 בזה עצמו ה~~~ע

 פשו~
 ולא דא~ר הוא

 ~ר~י דבעו ז~ל תיי~ם מקו~ר והרב ~~ז~זלם~רת ~בעיי~

תז~
 לסב~ת אפילו אלא דא~ר ודאי ו~פם~ה

 ~מתיר מי יש דדעת ם~ל בם~א דמר~ן דס~לוה~ו~ז הלבו~~
 ם~י לבד בהתזיקהיינו

 הש~ ו~

 וכו~
 עכ~~

 הרי
 מר~~

~ת~
 דס~ל דבריו בסתם קמייתא םברא מ~יקרא

 את~ך מר~ן דהביא ה~ם וא~ך מהני לא לתודדבה~זיק
סברת

 קי~ל דמר~ן ~ם~מא אנן וכו~ מתירין י~
 הדברים מר~ן הפך ~ם אדרבא ם~ב ~ע~ב דבס~~מת וה~

 דכתב ומאי מתי~ין ויש אום~ים יש ב~ם ~דבריםוכתב

כ~

 ב~ם שם כתבם דבריו בסתם
 י~

 בראשונה אוס~ים
 כתבואת~ך

 י~
 המתירים םברת ~יא והיא מתירים

 ב~רא כי~א נק~ינן וי~א וקי~ל הואל ו~~ך זה~בםעיף
 לדטת ומצינו ~ואל האתרונה היא המתירים סברתושם
ה~ו~ז

 דמפר~
 מאי בש~ת אזיל בם~ב כאן דמר~ן

 מהני לא דבה~זיק בם~א כאןדםתם
 וב~

 ~אם לומר
אפם~י~

 מר~ן ב~טת נק~ינן ד~כי ודאי מותר ~תר

אלי~
 ותזר כן םתם בס~א ומעקרא הואל דה~ו~ז

 דכתב הגם ם~ב קע~ב בם~ ~ם וגם כן ופםקבס~ב
 באתרונה ~רי לתוד אתר באפ~קיה המתיריםםברת
 דהא האוםרים כדעת לפסוק היא דעתו ודאיעכ~פ
 הרב ו~י~ש ~רי אתר אפסקיה אם וז~ל וכתב סיים~ם

 דה~ו~ז תיי~םמקו~ר
 מ~ר~

 ואם ~ם דכתב דמאי
 אליבא הוא ~רי אתר~פסקיה

 די~
 שכתב אוסרים

 ואם כתב אםור לתוד התזיק דאם ר~שונהבםברה
 ומר~ן הואל וא~ך והפסיק התזיק דהיינ~ מו~ראפסקיה

 ואם לכ~וב תזרשם
 א~סקי~

 ~מע א~ר
 מינ~

 דדע~ו
 לתוד בהתזיק ~ם האוסרים כ~ברתלפםוק

 ולכ~
 כתב

 וא~ך ההתירצד
 הוא~

 ולדטת
 הטו~~

 והרב
 מקו~~

 דלא
 למר~ןמצינו

 ~ו~
 ודאי דמהגי לתוד בו ~התזיק התר

י~
 לנו

 לתו~
 וכדעת ל~ברתם

 הרבני~
 ד~יי~י הנז~

 ~ראיתי מה לכ~וב ראיתי אג~ ובדרך ~~ו~זלסברת

לה~
 מוהר~~ הגדול

 יעבי~~
 בם~ דבריו הובאו ~לה~ה

 ממנה דיר~ו ופינה ביתו ~מ~כין מי וז~ל ס~ןכר~ת
 מה זמן לאתרים מ~כירה או בה דר המעות בעלוהיה
 בלי בבית ודר הקרקע בעל ~ת~ך שתזראפט~פ
 ואפסקי~ ~רי ~וכרהעמדת

 וראיה מקרי אתר
 כשהיה בשדהו עו~ד זה שהרי מהמו~לוז~ל פ~ההרמב~ם ממ~~

 ~נשאר אותו ~רואין משום דוקא משמע ~כר לזהונותן
 ו~א מקודם שהיה כמו במ~מועומד

 יצ~
 כלל ממנו

 לך אין ~מ~כנו נודע ~אכן מה זמן ממנו יצא ~םהא
 בודאי והנה הנז~ ה~ב ותתום ע~ך מזה גדולפרסום

~ם~
 ~ל

 ז~
 הרב

 יעב~~
 לדברי םתיראי ~~~~ אין

 ~דבר הרב נדון ד~~ני ~~ו~ז לסברת דחי~שיהרבנים
 התזיק ליה תשיב מה זמן בו המלוה ודר הואלבו

 ~ תיים אלהים דברי ואלוואלו ואפםקי~

~~~~
 נמצא ולא ~ואל עלה ד~~ן למ~י הדרן
 אלא בשאלה~תוב

 מ~~~
 לו

 שמע~
 לראובן

 מ~זי ב~כירות ~מעון ו~~תייב ממנו ושכרה ראובןו~ר

ד~~
 ~משכין הוא שמעון אלא ~לל ~וכר ~פס~ת ~אן

 ~ם ואםורי כלל ~הלכתא ~א זזה השוכרהוא
 ל~

 יש
 דהיינו הענין דהיה לומר כללרמז

 ראובן ביד מםפר ימיםמ~ושכנית הית~ מעקר~
 והי~

 דר
 ב~

 זמן

 הזא יכול ואזי מ~~ירה אומה
 לה~~יר~

 ללוה אפילו

וכפ~
 הרב

 יע~~~
 ~רמז לא זה

 כ~
 דברי ומן ב~אלה

 לו ~ם ~ם ~צמה המשכז~ה דבשעת מובןהשא~ה
 תזר את~ך ות~יףהמ~כנה

 והשכיר~
 הן לעד~ן וא~ך לו

 מה םך ~י~רע ~ליו שהתנה ממהמצד
 מ~קר~

 ~כתו~ת
 מ~ני מתד שוכר הפםקת בלי לו ~~~כירה ממההן

 מידו לקתת אםור לתוד~עמי
 ~~כירו~ ד~

 מ~נלט~ד זהז
 התיים ולכ~~ר את~ם ~גיתי ו~ם מעלתך לה~יבמה

 משנת התורה תוקת בסדר התותם אהובך מאתיוהשלוםי

~~~~
 יע~ה םאלי פה עמך

הצ~יר
~~~~ ~~~~~ 

 םי~ט

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~
 עמדו כבר ל~עבר

 לדת~~
 מור~ה דו~ת ן~ אליהו

 נר~ו לכמהרמ~א תוביט ג~ו ן~ ~מואלכ~ר~
 זלה~ה יאודא כמו~ר~ר ~ל בגו צבט טמרםולכהר~
 להםו~סקתי

 הדי~
 הגז~ המורשה אלי~ו ביד וכתבתי

 ~נוגיע מה דדינא~םקה
 לדי~

 תוזר ~וד ~יום והן
 מגיד הוא ותד~ות הנז~ ~ליהווניעור

 שהר~~
 ג~ו ן~

 תזרהנז~
 לטע~

 פנקם ע~פ הנז~ היור~ים עם שידון
 מדברי בשניו~ת באתי זה ועל ז~ל יאזדא מוהר~רמורישם
 ולא נפלאת לא זאת ד~עגה ואמינאסופרים

 והנתבעים המורשה ראשון מיום בה ד~ו וכברהיא רתוק~
 באותו ואנה אנה הלכו ~מוריש ש~נקס ת~ובתםו~יתה
 כאן אשרזמן

 והגם נר~ו צירוליא י~קב כהה~~ הי~
 על תר~ם שיקבילו לו לומר ה~אוי~~ן

 ז~
 מההיא

 ס~ד ~~ז בס~ מר~ןדפםק
 ובםמ~~ ע~~

 פת~ש ובם~
וכוי

 אל~
 י~יעת אם כי זה דאין דראיתי

 ב~~
 הואל

 וש~~
כדי~

 ידוע דהנה ~~נקם ע~פ יוצא ממון ו~ין הואל ~וא
 ק~~ז ובס~ ס~ה צ~א דם~ בחומ~ש מר~ןפםקי

 ם~
 דמתזי

 צ~א בםימן הםמ~ע ~ל י~ובו וידוטכ~תראי
 י~ובו ועקר ז~ך ם~~ק ~ז ובם~םק~ך

 ד~~ הו~
 בם~

 במקום אייריק~ז
~~~ 

 ~דבר רגלים ~ו
 שמ~

 שכתב
 אמתהוא

 י~ו~~
 בם~ ז~ל הלוי אריה גור להרב וראי~י

 ~כתבק~ז
 דתירו~

 בעיניו נ~אה הסמ~ע
~ 

~~~
 ק~ו ובם~ םק~~ה צ~א בם~ לה~~ך ראינו
 הסמ~ע ~ל בישובו ליה ניתא דלאסקי~ז

 אמת ~וא הוא דפנקםו ידעינן א~ילו דםו~םמ~ום
 הוצרך זה ומכח יעו~ש ~רע ~מאתיי~ינן

 ל~ר~
 ת~ובת

~רא~~
 ~י~יה הוא לדבר דרגלים צ~א בם~ מ~~ן דפםק

 כמה שהביא יעו~ש וכו~ בו כתוב והיה הזמן תוךהתוב
 ~גלים מיקרי לא זה וזולת םייעתיה~וםקים

 ל~ב~
 א~ילו

 למו~~םמצ~נו
 ~פם~

 לתשובת
 דיכו~ הרא~~

 לי~בט
 על~ ~םומך פנקםו על ~ברבכל

 כתב ~רי אמת ~הוא
 אלא מהני לא דזה צ~א ~בם~ כ~ד ~ם~ק ~יהומר
 להוציא לא ~בל ו~השביע לישבע כברי ד~ילענין

מהיתומים
 יעויי~

 ~ם
 בס~ גוא~ל להר~ב ראיתי ~~~

 בם~ וז~ל ~כתבק~ז
 צ~~

 לב ן~ כתב
 דז~

 דהודה מיי~י
 לא ה~י הלאו מותולפני

 מכת~ עדי~ דל~
 ידו

 שמא ליתמידטענין
 פר~

 ו~~ך אבו~ון
 הרשב~~

ב~ו~~



~ ~ ~ ~

~

~  

~ ~  ~ ~

~ ~

 הרי ע~ל רשד~ם וכ~ך םק~ו הב~י הביא~בתשו~
 עליה רבו כמו רבו הסמ~ע שכתב לדבר דרגליםלך

 ~החולקים

~ ~ ~
 מז~

 פסק
 מהרי~~

 בענין ~םי~ז זל~~ה
 בפ~סז כתוב המנזח ~~יושהניח

 יודעים ביתו ובני וכו~ פירעון ו~ת וכו~ משי מראובן~~ה ~י~

שקנ~
 שמעזן עם שנמצא אחד ~ד ויש ~שי מראובן

 כםתה שמעון ~ומר ש~יה שם מת אש~ במקוםהמת
 כי ~ל כלימהפני

 א~
 מהרה ל~וב י~ולתי

 לפר~
 החוב

 יתמי הרב פטר זה כל ועם לר~ו~ן עליאשר

שמע~
 של כפירושו ז~ל הרא~ש לתשובת דמ~רש משום

הש~~
 מצאנ~מכולהו ~ יעו~ש

 הוא אחרון לרב ראינו
 ~שם סק~י בת~ב זלה~ה יוא~להרב

 ת~וב~ דפירו~ותני פס~
 ה~א~~ש

 ~ו~
 כדברי

 הש~~
 ומפרש

 ככוזנת היא ~וונתו הסמ~עדגם
 הש~~

 לדחזק ו~ין
בדבריו

 כמ~~
 וז~ל ק~ז בם~ ה~~~ך ע~יו

 א~~
 הלשון

 מדזקדקאינו
 ד~~ ע~~

 הוא ד~ם
 כ~

 כזונתו היא
 פירשה ד~ם סק~ה ~~א ב~~ ע~ש ריטו עליוויגיד

 וכו~ והר~ש הטו~~ר כמ~ש הם לדבר לרגליםה~מ~ע
 וכדעת ~ירעון מחשש שיוצאיםרגלים

 ה~~

 אבל

 שהמלו~ברגל~
 לה למיחש א~א עדיין הית~ אמת

 ~ ~~שלפירעון

~ ~ ~
משפ~

 לסברת מבעייא לא לני נבחרה
~רב

 י~א~~
 עצמו דהםמ~ע דמפרש זל~~ה

 כדעת הוא~ירושו
 הש~~

 שום לפנינו נשאר לא הרי

חו~

 שפירש כמו רגלים שיהיו בע~נן דכ~ע ואליבא
 נמצא לא ובכאןהש~ך

 ל~ כא~
 פתק~ות ולא מ~כונות

ולא
 ~מ~ ~ו~

 ומהרשד~ם מהרלב~ת כדעת ~וזאה ולא
 ליהז הדומה אומדגא שוםזלא

 וא~~
 לנו יש מי על

 מהי~ומים ל~וציאל~שעין
~ 

~~~

 ~ימא אפילו
 דהס~~~

 שפירש כמו הוא פירושו
בו

 ~ש~~
 ~ריה ~ר ו~רב

 ~ל~~~
 ושאר

 איתג~ איתגורי ד~סמ~עאחרונים
 ~רב עם

 הואל היתימים מן להוציא לנו איןעכ~ז הש~~
 והש~~

 וש~ר
 עליו ~פירו~ם חולקיסהרב~ים

~ 

~~~
 לדבר רגלים ליכא דבנדו~ד מזה דעדיפא גם

 ~ש~ך על דפליג דהסמ~ע פירושו ~פיאפילו
 הסמ~ע לדברידהא

 שפיר~
 בפנקם שכתב שמה דידוע

 ידוע לנו שיהיה בעינן דעכ~פ ~שוט בודאי א~תהוא
ש~נקס

 ~ו~ ז~
 על

 הד~~
 ש~ב

~~~ 
 ם~ק צ~א ~ם~

כ~~
 דמי ~~ובה ~רא~ש כתב עוד וז~ל ~רא~ש מ~ם
 מצא ולא ב~~ם עסקיו כל עליו מיד ל~ובשר~יל
עסק

~ 
 יוכל ~~קסז

 לישב~
 ברי כמו ~זי ~ליז

 בפנקם ע~יו שכו~ב באדם ודוקא בפנקס מצאושלא כיו~
 ולא ששכח ~~שר בנתים שוהה אם אבל לפניושמו~ח
~ב

~~~ 
 ו~~אי

 דלדע~
 כן ~סמ~ע

 ~י~
 שיהיה ל~רש

 ז~ באופן~~ס
 הוא ב~ה מחביבו זז לא תמיד דהיינו

 וד~י נדבק ובו דהואל מ~יתימים בו ~מוציאים~א~~ינן
 ~ר~ מיפ~~ הו~אי

 גבי על פרעונו בו כתוב ~וה
 י~ מ~ ~כ~ ~מא לאדאי

 ~וש~ת ב~ו~א
 ~פי~~שית הש~~

 ~~ר~
 דדילמא

~~ 
 ולא ליה

 הס~י~
לכות~~

 ממשמשת וידו ~ואל ~~ל ד~סמ~ע אלא זמת

~~~ 
 מ~מא

 ~ירע~ איז~ הי~ א~
 בו כותב הוה

 א~ילוזלהש~ך
 ז~ באו~

 באזתז אפילו ~ילמא מהני לא

 ~ילמא מו~טזמן
 ~א~

 מל~ד ולא המ~א
אנו דמו~~~

 הסמ~ע דברי לפר~
 כ~

 נמצא כן הרי מד~תינו
 הגד~ל להרבבפירוש

 מהרי~~ הו~
 דף ~כ~ד בח~ב

 כדעת לדברהרגלים שיהי~ ב~ינן דלא ל~רש כוונתו הוא שגם ע~אק~ל
 הש~~

 שתהיה
 תשובת ואין וז~ל וכתב ~ס~~ע כדברי כוונתו אלאוכו~ הזמ~ תו~ הלוא~

 פנקם בכל שלא הרא~ש לתשובת מנגדיתהרשב~א

 ד~ז~י ~מייא אלא בתריה דאזלינן הרא~~אמ~
 הכל וכתב ו~בל להקיףשדרכו

 בפנ~
 שהוא מה

 בו שכותב מה שכל רגלים זיש נ~ן שהוא ומהלוקח
 פרשה הרי עכל~ה השערה י~אלא

 שכתב ~אופן הוא הםמ~ע שכתב רגלים שישדפ~ס ~~י~ פתוח~

הש~~
 ודו~ק דחנוני ההיא על

 וא~~
 ואוקי ~נה דזן

 או שנ~ם לשתי שקרוב ז~ל יהודא דרבבאתרין
 ופ~ ע~ני~ ממיחוש הימים רוב ב~ית כלאהיה יו~
 באקראי

הי~
 א~ך גם ~~יו ~ל מ~יח

 נתמנ~
 לרב

 ~ה ~ם מי אחרים ידי על נ~שית מלאכתו והיתהב~ירו ומו~~
 די~ול בתריה אזלינן כהאי דבפנקס לומרלאדם

הגם להיו~
 שנמצ~

 מפלוני בידו שיש כתוב
 כו~~

 דילמא
 ו~א הי~ם ברבות עליו גבר שכחה שלז~ר פר~י~
 ע~גפרעונו כת~

~ 

~~~

 לו היה הנז~ ז~ל י~ודה לכמו~~ר שמצאנו אמת
 עסקיו והיו נר~ו ~ההרמ~א חתנו עםשו~פות

 וא~ך ידו עלנעשים
~ 

 ל~ריכו לו היה הראוי
 ההוא ב~נקס שיש ימצא המצא אם ואזי~פנקס להו~~
 שי~

עדי~
 היור~ים ~ייב הנז~ המלוה מנכסי בי~ו

מ~ש ע~~
 ~ר~

 םקי~ט צ~א בס~ הבאה~ט
 וזל~~

 שני ~הו
 ה~ה מהם שאחדשותפים

 נוש~
 ו~ו~ן

 ה~~~ וכות~
 וח~רו

סו~~
 אפילו ~ני ~הוא בפ~ס שימצא מה כל עליו

לחי~
 סי~ יאודא בית פליטת שזתפו

 ן~ מהר~א ~יין

~ ~~  

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  

 י~אם
 מת א~ילו או חי השותף יהיה אם בין חלוק

יכו~
 בזה ~ע ולא נגע לא נדו~ד הי~מים מן להוציא

 ר~ של ~תנו נר~ו משה ר~ דכברכלל
 יהוד~

 כבר ז~ל
 ח~יו מר עם שותפ~ היה לא דמעולם ט~נתו זחזיקטען
 זה מ~סק לידיה דמ~י מאי כל אלא כלל זהבעםק
 מוטל היה ז~ל חמיו החכם ועל לידו לו מגיעהוה

 ~צובז ל~~ו~
 ~ ור~ו~

~~~

 םלקי בה
 וב~

 ~פילו נחתי
 ~~~~ ל~~

 לא
 ק~ו~י והס רגלים לו שאין כזה בפנ~סדבר

 ד~ן ~בתי ד~בר הסמ~ע כדברי קי~ל דלאו~~ש
כדעת

 הש~~
 ~הרב ~איתי~ זאת אחרי ו~ן זכו~

~ ~  ~ר שגם ט~ל בס~ זל~~המוהריב~ו 
 ~ה~

 רבה
כדעת ~~

 ה~~

 הסמ~~ ~י ל~את הו~כתי ולא

לה~~
 אותו רצון

 צ~
 ב~ל ~גדול ~רב הוא

 ז~ל ~זא ~ם שה~יא סמ~ז פ~א~ מ~~כת ז~להרועים ~~~
 ד~וב העלה ול~םוף הפוסקיםלהקת

 ואדםאלהים ~י~ ~~~
 ל~ש~

 ~י~י ~אות ל~י ביני~ם
 לכל ד~דו~ד לכתוב הו~רכתי זה ~ל יעו~שבפנקס הדי~

הדע~ת
 ~~ בפ~~

 ~תן לא
 לפ~ר~

 ~יום ש~לו~~ז ~~ לא ז~ו
 ~ראש~

 של רצונו ל~ילתרווי~ו ~~~~ ב~~~ ~רתי כבר
 ו~ ~מ~~

 לא
יא~ה ~די~ יר~

 י~ ו~~ו~
 זצ~~ם

 זימ~
 ~לכ~ד

~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

החות~
 ל~~ק התרנ~ב לאלול בע~א י~~ה םאלי פה

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 םי~ט

~~~
 דמ~הג מ~ר~א בני דאנן לכת~ר הדבר ידוע

 המגורשים תקנת פי על ~שוים הם דידן~תובות
ז~ה~ה

 ידו~
 האשה או הבעל ~ת דבין ה~קנה לשון הוא

 אח~ תהיה ~חלוקה אך חלוקה ע~פ יתנהגותחלה
פריע~

 התקנות בקיצור שכתב מהרם~ב וז~ל התובות
 בין הנז~ החלוקות כל וז~לבם~ו

 חלוק~
 יורשי עם הא~ה

 אחר תהיינה האשה יורשי עם הבעל חלוקת ביןהבעל
 ל~בותו ויזכה ב~פ בין בש~ר בין החובות כלפירעת
 ~נתבאר הדרך על או שתפם תפיםא ידי עלהב~ח
 םי~בחו~מ

 יו~~
 אלא עכל~ה

 דנרא~
 ~כתוב דמה

 שלפנינובםפרים
 כמ~~

 יו~ד םי~ בחו~מ ~נתבאר
 כיצד ע~פ מלוה דין הוא שם דשם ק~ח ם~ דצ~ללע~ד נרא~

 מן דידוע דהגם לכת~ר ידוע ברם מהיורשיםנ~בית
 לא החלוקה קודם תחלה ~ובים דה~לואותהתקנה
 מלוה בעל ובא תחלה הבעל מת דאםנעלם

 ש~אופן ~דול םך ~מת בנכםי ואין המת מנ~יל~בות ~ש~~

 צריך אזי לבע~~ח מםפיקם ~מת בנכםי המחצ~א~
 שיוכל כדי לישבעהוא

 ליפר~
 לאלמנה הנו~יע ממחצה

 כוח~ התקנ~ מתקנידאלימו
 מאוחר כ~ע~ח לעשותה

 הנו~יע מחלק ליפרע חוב בעל אי~ ירצה שאםלענין
 לם~יקא נבוא הבוא ומ~תאלמאוחר לישב~ שצריך מוקדם ב~~ח כדין לישבע צריךלה

 די~
 ~מת אם

הז~
 בש~ר כו~ך םך בו ~שה שי~ודה מיתתו בשעת צוה
 המלוה ~בות יאודא יכול אם דינו מה ע~פ מלוהוכו~ך
 בלישב~ר

 שבו~~
 שי~בה לרבות גם ה~שה כ~ד

 מלוה מבעייא דלא דילמא או ע~פהמלוה
 ע~~

 דלא
 מלוה אפילו אלא לא~ה חב זאת ובהודאתו הואלי~בינה

 לאשבש~ר
 בשבועה אם כי י~בי~

~ 

~~~
 הדין מצד בנו אם

 פשו~
 כלום בהודאתו דאין

 התקנ~ ~~ ד~ל דה~ם לאשהלחוב
 עשאוה

דגביית
 ה~וב~

 מחצה תהיה
 ועשאו~ בנכםי~

 כבע~ח
 א~ךמאוחר

 ש~~
 לה שנתחייב כמי הוא כתו~תה

 בנכםיובמחצה
 וא~~

 לה תב הוא הרי זאת ב~ודאתו
 ה~וםקים כמ~ש כלום אינ~ לאחרים שחב ב~וםוהודא~ו
 בם~ ~רב~י מ~ש והילך י~ו~ש מ~ז בם~ומר~ן

~~ 
 וז~ל

 בשעת שמעון ~ודה אפילו בתשובה ~רשב~אכתב
 ואפילו מראובן ב~י~דון מעות ~ך כך ש~בלפ~ירתו
 אינו הודאה ש~ר לועשה

 מזי~
 בעל דהודאת לאשה

 בפרק שאמרו כמו כלום אינה לאח~ים שחב במקוםדבר
 בזה וכיוצא עכ~ל דכתובותשגי

 כתו~
 ם~ בתשובותיו

אל~~
 ומ~ז

 וכ~
 מרע ש~יב על ה~אונים בת~ו~ת מצ~תי

 כו~ך לו ותנו מממוני לו תנו כו~ך ~י לו יש ~לונישצוה

שי~
 בנ~רותי שגנ~י עלי לו

 וי~
 ובע~ח אשה ~תובת ~ליו

 בידו שאין מי להקדים ~מת הודאת על םומכיןאין
ראיה

 ~דומ~
 נ~עים כולם מקום ומכל

 לבע~
 הצוואה

 םימן ע~ז ובא~ה בחו~~ש ~ר~~י ~כ~ל ה~יבהולבעל
 הרש~~א ~וד וכתב וז~ל ~רשב~א משם עוד הביאק~
 ש~ודה אחיו שמעון של ידו כתב שהוצא ראובן~ל

 ואין שמעון ונלב~ע מעות כז~ך פיקדון ממנו~קבל
 לכתובה בנכםיםםפוק

 ולפיקדו~
 ואפילו האלמנה עם הדין

 מזיק אינו ~~ירתו בשעת בפיקדון שמעוןהידה
 אי~ לאחרים שחב במ~ם דבר בעלדה~את ל~~
 כלום

 מעלה ~ינה דהודאתו מוכח אלה מתשובותעכ~לי
 מב~יא ולא כלל האשה כח ל~רוע מורדתואינה
 ה~ה ~חלק ~ל גבייה לה תהיה שלא ע~פ מלוהלגבי

 מהניא לא ~~ר מלוה אפילו אלא ~נז~ בתשוב~~מפורש
 דאם נינ~ו חדא וזה דזה ~בועה מן לפו~רוהודאתו
 מלוה לגבי לי מה ממש בה ויש הודאתותועיל

 ~ת השכ~מ דברי אם בשטר מלוה ל~בי לימה ע~~
 בכל לאו ואם ~נין בכלל~~מי~ו י~

 ענ~
 אפילו

 שבאו ומאוחר למוקדם אלא דמי ולאמשבועה לפטו~
 מודה הלוה אם אפילו תחלה לישבע המוקדםדצריך ל~בו~

 כאן וגם בוי נושאש~מוקדם
 כ~

 ~ ~דין הוא

~~~
 שהבא~י ז~ל ה~אוגים דברי מדקדוק תשיבני
 אין וזלה~ה שכתבו הרב~י משם לעילדבריהם

 ראיה בידו שאין מי ~~קדים המת הודאת ~לםומ~ין
 קדומה ראיה בידו שיש דמי דמחזי יעו~ש וכו~קדומה
 אהודאתםמכינן

 ה~
 המת ה~ה דאם נשמע וממילא

למקודם
 משבו~ יפ~יר~

 ז~ל דה~אונ~ם דקדוק אינו זה
 עקר היה ולא אתשילו שבועה לענין לאבתשובתם
 לו שהודה למי גבייה יהיה אם ל~נין אלאדבריהם
 בידו שיש למי אבל לא או הא~ה ותפםידהמת

מו~דם ש~
 וי~

 לו
 ד~

 דברו לא האשה קודם ~בייה

ל~נ~
 דבריהם בתשלום אלא כלל שבועתו

 י~יר מוקדם שטר לו שיש דמי לומר הדיוק על באוולא של~
 וזה זאת בהודאהמשבועה

 ~ פשו~

~~~
 וראיתי לחומ~ש ~ובה פתחי םפר לידי בא
 ש~ביא םקי~א ב~~ד שםלו

 ם~
 זה

 ע~פ מלוה עליו שיש מיתה בש~ת שהודהדמי
 לאמותו וא~

 נמ~
 שבש~ר לבע~ח להםפיק כדי ~עזבונו

 דהודאתו א~רינן מי בה שהודה זאתולמלוה
 הוי~

הוד~~
 הלכה ~ה לא או לו ולא חו~א אדם דאין מכח

ה~לה
 דאי~

 משם זה שהביא יעו~ש כלום הוד~תו
 ראיותיו להביא ו~רחיק מ~~אפרח הר~

 מ~
 ~א הגמרא

 ראיתי ה~וש ~חר ~ם הנז~ל הרשב~א תשובות שרזכר
 מ~שט הוא ש~ם מהר~ם בנמוקי משחד~רבם~

 דאם כךליה פשי~~
 הוד~

 בשעת
 מי~

 לא
 מ~ר~י~

 אשתו
 הרשב~א מדברי הוא דמו~רוחיליה

 שהבי~
 הרב~י

 והאריך הפו~ים להקת ~ליהם ~הביא וי~ו~שבחומ~ש
 הע~ה ולב~ףקצת

 וש~תי~ עניי אני כמ~~
~ 

~~~

 לנ~די ד~מד אלא מדינא נלע~ד זה
 חל~ת ~ין וזל~ה ~נה בק~ור ~ובשראיתי מ~

 הא~ה יורשי עםהבעל
 ב~

 ~~שי עם ~אשה חלוקת
בע~פ בי~ ~ש~~ בין החובות פריעת אחר תהיינההבעל

 ויזכ~
 שת~ם תפיםה ידי על ~ע~ח לגבותו

 ו~תב ע~ך םק~ח בחומ~ש ~באר עה~דאו
 ~ל זה על זלה~ה ~~ב המלא~ךמו~~~ר

 כן ~תב וכו~ ל~בותוויזכה מ~~
 ~והר~~ ה~~

יעב~~
 ו~~ה ע~~ל בזה ש~ק מי ולאפ~י זלה~ה

 דברי לראות ~~ו דלא ה~םאנן
 ~ר~

 דלזהנראה ~~ו~ יעב~
 נתכו~

 ~~י ~יה ע~פ מלוה באומרו
תפי~

 ~~ח ו~ם ~~ח ~חו~~ש שנת~אר מה~ד או
אחד

~ 
 ד~ה~א~ נרא~ וא~ך המת ~את הוא הדר~ים



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 תפיסה הצ~יכו לא דודאי ע~פ המלוה לגבות מהניהמת
 לגבות ובא תחלה הבטל מת אם אלא הנז~ הדרכיםאו

 אין תחילה ~אשה מיתה אם אבל ומהיורשיםמהאשה
 על בשבוט~י נאמן הוא אלא זה לכל צריכםאני

 באו~ לאור יזכינו וה~ זה הוא כייאמר אש~
 פני

 מו~ר~~רת~ובות מל~
 יטב~~

 לידט זלה~ה
 מהי~

 פ~יקה
 לא אם שכת~תי הפוס~ים כל הפך מחזי ד~הליה

 רז~~ל בתקנת ובקי קרוב והוא הואל הנז~ שהרב~נאמר
 ~ מילתם תטוף וטלינו תקינו שכך נגלו לפניו התקנהחכ~י

 לשמטון ~נתן ראובן בטנין צדק משפטי~~~~~~~
 שמטון לו וכתב דו~וס מאות שבע~ך

 מימארסיליא הנז~ הםך לקבל הנז~ מםךיטרא
 לוי מבי~

 ליאודא ומ~רה חזר האליט~ה שמטון כשלקחואח~ך
 קונה שאדם ~תגרים הידוע כדרך המעות ממנווקבל
 היום והן וכו~ לאחר ואחר לאחר ומוכרה וחיזרי~רא
 ליפרע האלי~רא י~~הכשהולך

~~ 
 טנו לוי מבית

 בידם אין כי האליטרא יפרעו שלא ואמרוהלוים
 האלי~רא להחזיר י~ודה והוצרך כלל ר~ובןמנכסי
 שתגיט ~ודם ביני דיביני ואיידי פירטון בליבידו

 ראובן ה~ני לוי לביתהאליטרא
 וב~

 רח~ל השברי~ם טד
 ~ירטון בלי האלי~רא בידו יהודה כשהחזיר היוםוהן
 הוא יוכל או דוקא ראובן ~ם הוא דינו אם ושאלעמד
 ~ ט~ך מטותיו לו להחזיר האליטרא לו המוכר שמטוןלכפות

~~~~~
 האליטרא אם ונדון נובין וראש תחילה

 מצאנו הנה ל~י או בכתו~מ לקנייה להי~
 ~טשוי ש~ר וז~~ל שכתב ס~ו בםס~ו ~מר~ןראינו

 כשר שהוא בענין ע~וי הוא אם כו~ים שלבערכאות
בדינינו

 וכ~
 ומםירה בכתיבה נקנים ידו כת~ב של שט~

 בכתו~מ נקנית דהלי~רא לדון לנו יש זה מ~סק וא~ךעכ~ל
 לחבירו ~דם שנותין מכת~~י ג~עה דלא כת~יכדין

 בו נושהשהוא
 ד~ס~

 ~ בכתי~מ דנקנה כאן

~~~
 יתבונן דכאשר

 הקו~~
 יבוא זה מר~ן בפסק

 וז~ל מר~ן דכתב יתירות מילותלד~וש
 ~ל ש~ר וכן אומרת הלשון דמה וכי~ כת~~י שלשטר וכ~

 וכן לומר די הוהכת~י
 כ~~

 ומסירה ~כתיבה נקנה ידו
 בכת~י סגי ד~א לומר מר~ן דנתכוון נראה זהומלשון
 אלאלחוד

 ב~ינ~
 לענין כשטר שהוא כת~י

 שאי~
 הלוה

יכול
 לטטו~

 שאינו כת~י אבל נאמנות שיש כגון פרטתי
 בכתו~מ נקנה דאינו למימר איכא גבייה ~טניןכ~טר
ודקדוק

 י~ ז~
 דהא וסמיך סטיד לו

 די~
 זה

 ושם הטו~ר מדברי שהוא באה~~ הרב על~ו צייןמר~ן דפס~
 מפורש הטו~רבדברי

 הדב~
 וש~ר בם~ה וז~ל יותר

 ג~ך נקנים כותי של ו~טר גוים של בערכ~ותה~שוי
 ~אינה ~~~פ כמלוה דלחשיב אמרינן ולאבכתו~מ
 טשוי אם בט~כאות הטשוי דשטר ~מע~ג אלאנ~נית
 דלא נהי ידו וכתב מ~שט~די אפילו בו גוביןכתקנו
 בו לנ~ות כשטרחשיב

 מ~
 מב~י בו גובין ~משוטבדין

 דהאי מריה הטו~~ר ד~דטת לפניך הרי ~כ~לחרי
 ~אדינא

 מ~
 בכתו~מ קנייה לו שתהיה ~~~י כח

 ד~יכא והגם תרי מבני לגבות כח לו שיש בשבילאלא
 הסוברים מכת הוא ~~ו~ר דרבינולמימר

 דא~
 הלוה

יכול
 לטעו~

 ס~ח בס~ כמו~ש הכת~י כנגד פר~~

~~  
~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

טדי~ ~~~
 ממלוה

~~~ 
 לכפות שיכול ב~ופן שיהיה לא אם

 תוך שיהיה והיינו חרי מבני ממנו ליפרט הלוה~ת
 שאין יד כתב הכי הלאו נאמנות בו יש אם ~וזמנו

 כדין דינו הדר חרי מבני בו ליפרט יכולהמלוה
 ט~פמלוה

 ~~י~
 יבוא ובזה בכתו~מ אם כי קניה לה

 ה~ל ש~ר ב~שון הכת~י מכנה ה~ו~ר למה נכוןטל
 נקט זה ומט~ם בט~ח לגבי שטר כדין דדינווס~ל
 יד כתב דבעינן לך לומר כדי זה לשון ג~~כמר~ן
 יקשה ואל חרי מבני לפחות שטר כדין בו לגבותשיכול
 ליה דהוהבעינך

 למר~~
 ולפלוג זה חדוש להשמיטנו

 יד דכתב בדידיהולתני
 בי~

 לא או נאמנות בו שיש
 דממלת זה חדוש להשמיטינ~ הוצרך דלא להשיב יש~~
 וכל זה תדקדק כאן דכתב ~~י שלשטר

 שאי~
 לו

 כדין הוא דדינו ~שוט חרי מבני לגבות שטרדין
 נראה זה כל במע~ג אם ~י קנייה לה שאין ט~פמלוה

 ~ ומר~ן הטו~~ר מדברי לדקדקל~נ~ד

~~~~~

 כמוהרי~ט להרב ראיתי מצאתי זה דקדוק
 בני הבהיר בספרוזלה~ה

 יהוד~
 ספ~ט

 החו~מ טצמי מ~~ט וז~ל ~ו כתוב שהוא בכת~~ישנשאל
 אדי כו~ך םך ל~לוני נ~טי מלזום אנאוואיין

 כ~
 יסאל

 הרב והשיב הכת~י עכ~ל פלו~י השם טבד וכו~ל~לוני
 הרמב~םכתב

 בהלכו~
 ו~ביאו בפי~א מכירה

 הוו לטדים האומר כיצד וכו~ טצמו ד~חייבבס~מ הש~~
 ב~טר לו ~כתב או מנה לפלוני חייב שאני טדיםע~י
 הריני בפע~ד לו שאמר או וכו~ מנה לך חייבהריני
 מדקאמר הרב שם והכריח עכ~ל בשטר מנה לךחייב

 הכת~י כשי~יה דוקא נראה בשטר תיבתהרמב~ם

בלשו~
 חייב שאני לנו ואמר ~לוני ע~ט ~ט~ט השטר

 מנ~לפלוני
 בטלמא יד היהכתב אם אבל

 בלשו~
 המתחייב

ל~
 ~ טכ~ל חייב שאינו בדבר האדם לחייב מהני

 דהרב לפניך~~
 זלה~~ מ~הרי~~~

 מילת מדקדק
 אנן גם וא~ך הנז~ הדין יצא וממנהב~טר

 הכת~י ו~טר דמלת ולומר ~דקדק יכוליםבדידן
 כדי ושטר מילת כתב להכי נימא ~ר~ן דכתבוכו~
לומר

 דבטינ~
 לפחות ~ו שיפרט כשטר שיהיה כת~י

 הזאת האליטרא וא~ך הנאמנות בו שיהיה דהיינומב~ח
שאין

 כתו~
 שטר שם טליה הוי דלא נימא נאמנות בה

 כלל קנין ~ה יהנהולא
~ 

~~~
 להרב מצא~ החיפוש דא~~

 אחרו~
 בספרו

 ארי~הגור
 ד~

 הנז~ הרב דברי טל שכתב רכ~ג
 ודחה מוכרחים אינם דראיותיו מכבודו המחילהדאחר
 גו~א הרב אח~ך והביא יטו~ש אחת אל אחתאותס
 ~דברי לדבריו חזקות ראיותהנז~

 הרשב~~
 ומד~רי סכ~ו

 ~חודשים בב~י ס~ו ~~ בחומ~ש המו~איםהרשב~א
 ר~ט ם~ יעקב ~הלי בספרו מ~ריק~ש ומדברימג~

 הרב ~ל דדקדוקו ברורות בראיות דהכריחי~ו~ש
 לאו בשטר מילת הר~ב~ם מדברי דד~דקמוהרי~ע
 זל~~ה הלוי מ~רי להרב ראיתי ג~כ ו~ן יעו~שדקדוק
 בכתיבה נקנה ישראל יד כתב וז~ל שכתב םק~~ט ס~ובם~

 מישרי~ם טורומסירה
 יטו~~

 נקט דלא לפניך ה~י
 מ~ת לכ~וב כלל קפד ולא ישראל של כת~י אלאבלישניה
 אין הטו~ר שכחב שטר דמלת מינה ~מע כללש~ר
 שוםממנה

 דקדו~
 ~ימן או~ך מש~ה לה~ב וראי~י כלל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ה~טר כמו בכתו~מ נ~נה דכת~י קי~ל וז~ל ~תבכ~ו
 שעבוד שכת~י בחוב שאיןזאע~ג

 קרק~
 מקום מכל

 כמ~ש חרימבני
 ב~וש~~

 אי גוים של ובכת~י סס~ו
 שהע~יקו בעה~ת מלשון כתו~מ ביה מהני לא אימה~י
 שם ~ש~עמר~ן

 דנק~
 של בערכאות הנעשה ש~ר

 ובישראל דזקא ש~ר דבגוי משמע ז~ו~ זכת~יהכזתים
 או ~ת~יאפילו

 דל~
 אעכו~ם וכת~י נינהו הדדי כי

 ונסתפק עלה מהרא~ש הרב קאי דוקא אישראל אוקאי
זהרב

 מהרימ~~
 דאף להו פשיטא ז~ל בצלאל ור~נו

 לך הרי עכל~ה מסירה ~נייא עכו~ם של~~י
 של בכת~י א~א נחלקודלא

 עכו~
 יש~אל בשל אבל

 בשל ומודו עכו~ם בשל זמדפליגי מודו~~ע
 דוקא בו בשיש לאו ישראל של דכת~~ נלמדממנו ישר~~

 ל~עון שיכול סתם בכת~י אפילו אלא מיירי קאנאמנות
 נראה לא מעולם העכו~ם בש~רות דהא פר~יעליו
 בש~רזתיהם נאמנות כותבים שהם לעולם נשמע~א
ואין

 מח~
 נכנס ועכ~ז ~ה דבר לכתוב כלל נמוסיהם

במחלוק~
 ן~ מהר~א דלהרב

 שש~
 נקנה נקרא אינו

בכתו~
 ם~ל זלה~ה ומהרי~ט בצלאל רבינו ולדעת

 ש~ו~ע ישראל של כת~י בדכותיה וא~ך בכתו~מדנקנה
 נאמנות בו אין אפילו הזא ב~ו~מ דנ~נה בומודו

 לדח~ וא~מו~
 ~~לקים סברת זוהי דאדר~ה ולומר

 דס~ל מהרא~ש הרב דלדעת הנאמנות מ~עםדהיינו
 דמסתמא ~שום הוא בכתו~מ נקנה שאינו גוים שלד~י

~

 הנאמנות זכתב הואל ישראל של א~ל נאמנזת בו

א~
 ומ~עם ומסירה בכתיבה נק~ה נאמנות בו היה
 לטעון יכול ואינו מב~ח ~גבות ויכול הואלש~בנו
פ~תי

 כ~ ל~
 רבינו וגם בצלאל מהר~ר

 מהרי~~
 ס~ל

 ב~וםדאפילו
 שאי~

 וא~ך בכת~י נקנה עכ~ז נאמנות בו
 בו א~ן דאם מבינייא ואתיא מ~לזקתםי ~עם זוהינימא

 ישראל של כת~י אפילו שנוי ג~ך במחל~ת הואנאמנות
זיכול

 המוח~
 ~ ~י~ל לומר

~~~
 ~הני ליהו למה הוא דא~ך יתכן לאדזה

 של ובין ישראל של כת~י בין לחלוקפוסקים
 לאעכו~ם

 הו~~
 שיש ישראל ~ל בכת~י לפלוגי אלא

 ~אמנותבו
 ~ לשא~

 עכו~ם של בכת~י או נאמנות
 נאמנות בושיש

 לשאי~
 אלא בו

 דפשו~
 זה דחלוק וברור

א~
 כלל הפזסקים בס~רי ~עם ולא ריח לא מ~נו
 ס~ו בס~ ה~וש~ע דכתב דכת~י דרכו יורהז~אמת
 בו שאין א~ילו סתם כת~י ~וא ב~תו~מדנקנה
 נקנה ~~~ז ויפ~יר ~רעתי לומר הלוה די~ולנאמנות

בכתז~מ
~ 

~ ~
 והש~ע ה~ו~ר נקט למה דקדקנו שכבר

 הרב מדברי הוכחנו כבר ~ו~ כת~יש~ר לש~

מהר~~

 זה דאין זל~~ה
 דקדו~

 שכתב מה גם יעו~ש
 הואל וכתב בלשניה~מר~ן

 וגוב~
 בודאי חרי מבני בו

לא
 נתכז~

 היו ~א כת~י על ~וה ד~ען ~הי~א אלא
 בם~ שם כמ~ש בע~ך ממני דגובה דק~~ל מעולםדבריס

ס~
 הוא ולזה יעו~ש ב~וש~ע

 מחש~
 לענין כשטר

 יכול אין פרעתי יטעון אם אפילו ~רי מבנילגבות
 ממנו~גבות

 ע~
 כש~ר מחשיב

 לענ~
 ולזה להד~מ

~כוו~
 י~עון אם ~ענין כש~ר וחשיב כת~י ש~ר לכ~ב

להד~
 מעידים והעידים

 שז~
 אפילו דינא וקם כת~י

אי~
 לו להיזת הכת~י כת אלים נאמנות בו

בכ~~מ ~ני~
~ 

~~~

 נדו~ד דלגבי דמילתא לרזוחה הוא שכת~נו זה
 הוה אס א~ילוהאלי~~א

 מצריכנ~
 ~לא בכת~י

 עכ~ז בנאמנות יהיה אם אלא בכתו~מ קנין לויהיה
 הנאמנות בה כתזב אין אפילו כחה אליםהאלי~רא
 ומפורםם ידוע דהא דמי דכתיבה כמאן עכ~זב~ירום
 ביד שה~לי~רא זמן דכל ועממיי~א אומיי~אביני
 ארצה אותה להפיל יכולה בריה שום אין אותההקינה
 לפורעה אליו שנשתלחה מי ולא ולקחה שמכרה מילא

א~
 שלקחה למי ש~רע לומר כלל נאמן מהם אחד שום
 חרב אוחז כאלו בידו ש~יא מי כל אלא בידוונשארה
 זה ודבר הואל וא~ך דברים ז~ין אומר ואיןבידו

 הרי זה ודבר פרעתי לומר יכול אחד שום איןנהוג ~נהג~
 דב~ר בספרו זלה~ה א~רב~י מהר~י בדב~י מפזרשהוא
 אינו ידם שכתב הסוחרים מנהג שאם ~כתב ס~בס~ש

נאמ~
 יע~ש כש~ר הוי פרע~י לומר

~ 

~~~
 בס~ קדישי~ן מאמ~ר להרב ראיתי

 ס~~
 סקכ~ו

 משם~כתב
 כנה~~

 דסוחרים חלופים כתב וז~ל
 הבע~ח ביד חלוף שהכתב עוד שכל ביניהם פשזטשהדבר

אי~
 פרעתי לומר נאמן

 הולכי~
 ואין זה המנהג אחר

 זלה~ה תוש~י להרב ועיין יעו~ש פרעתיך לומרנאמן

ס~~
 לפורעה ה~ליטרא אליו שנש~ל~ה אחד על שנשאל

 ח~י~~ בלי ידו מתחתזי~ה
 המעות המקבל

זמקבל
 המעו~

 ואותו הרב שם ופסק מת כבר
 ידו מתחתהמוציאה

 בדברי~ ~י~
 ~ומה ואינה הואל כלום

~חתי~
 הואל לה ותני ו~םיק המעות שקבל המקבל יד
 דמי נותן הפורע שאין הסוחרים בין נהוגימנהגה
 בלי שיצ~תה וזה המ~בל חתימת אחר אלאהאלי~רא
 המקבלחתימת

 פ~ו~
 דלא

 נפרע~
 מעשה ידי על אלא

 לנדו~ד מכ~ש א~ך יעו~ש אליו שנשתלחה מי לידבאה
 אותה הקונה בידש~ודה

~ 

~~~
 ~כתב ~~ג אות ך~ מערכת מש~ה בם~ראיתי
 קאמבי~~ו ~י אליתר~א וז~ל בפשיטותהדבר

 פ~עתי טען אי הלוה שכת~י דבחוב כמ~ד דקי~לאפע~ג
 הסוחרים מנהג לפי גמור כשטר דינה בליטרא אבלנאמן

 כנה~ג ד~ת ס~ אדרב~י ומהר~י צ~ו ס~ ח~ממהרשד~ם
 משא~מ ו~רבסנ~א

 ~ יעו~~

~~~
 המובאים רבוואתא הני דברי מכל שיהיה
 מכת~י יותר כחה אלים דהאלי~רא לךי~ברר

 דלא במקוםואפילו
 הו~

 במקום אלא בכת~י מ כתו~

 בהאלי~רא הרי פרעתי לומר יכולשאינ~
 בו שאין בכ~~י דאפילו בררנוכ~ר ובפר~ ~
 נאמנ~

 אלים
 בכתו~מ להקנזת גםכחו

~ 

~~~~
 לי~ראת הני הביאור חובת עלינו חל

 ~נזיה מע~רא היתה אם הוא~דרכם
 למוכרה ורוצה ראובן~שם

 לשמעו~
 במכירתה דרכם זה

 זו ליטרא בה וכותב מגבה האלי~רא ראובןלוקח
 זתו שמו ראובן וח~ם שמעון בהיפרע

 ל~
 אם מידי

 או לשמעון האלי~רא בה נקנית זוכתיבה
 ~ ל~

~~~
 ~~ו~מ אלא נקנים אינם דאותיות ידוע דבר
 ולא ס~ו ס~ ב~וש~ע מפו~ש ~דבר סבאכמו

מצינו
 קנ~

 בס~ המפורשים ק~ינים ~~י אלא לשטרזת
 את לו דימסרו בם~א מר~ן מ~ס הוא מהם ואחדהנז~
 איהו ש~רא האי לך קני בו לו ויכתובהש~ר

 לי דאית שעבודאוכל גו~י~
 זתיקו~ יעו~~ בי~

 ~א השני
~~תב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שיקניהו בידו השטר אין דאפילו םע~י ~~~ך מר~ןשכתב
 שט~ז לו יזכה ואג~ן אא~ק לו להקנות יכול במ~ירהלז
 האי לך קנה לו שיאמר בתנאי אכן שהוא מקום~כל

ש~~
 השני תיקין זהו וכו~ שעבודא וכל גופיה איהו

 שכותבים ז~ת ~כתיבה נראה לכאזרה וא~ך מידי לאותו
 בה ואין הואל כלל מהנייא לא ~ליטראבמכירת

 האי לךקנה כתי~
 ש~ר~

 וכו~
~ 

~~~

 היא ותזקה אלימא זאת מכירה דמל~אלקוש~א
 דכשהלכה זאת המכירה לבטל יכול מיואין

 ג~ך זה מנהג זמצינו המנהג אחר הליך בידךרופפת
 זאת בכתיבה הזא האליטרא דקנין עזלם באי לכלידוע

 במכירת אחרים דברים איזה כתזב יהיה אםואדרבא
 המוכר בה שכז~ב שכת~נ~ הדברים מזה יזתרהאליט~א
 הענין ומפםיד גוריע המוםף כל נאמר זה עלאד~א
 הואל הואוא~ך

 ומנה~
 חזר הוא כך דמכירתה ידוע

דיג~
 רב אמר ע~ד דף נשך איזהז בפרק ד~מרא לדינא

 ה~י דרבא משמיהפפא
 ם~ומת~~

 הלכתא למאי קנייה
 זפםקוה וכי~ קני למקני דנהיגי ובאתרא פר~עלמ~ש
כל

 הפוםקי~
 והזםי~

 והביאו הרא~ש רבינו זה על
 שנהגו דבר כל וז~~ל ם~~ב ר~א בם~ מר~ן זפםקה~ו~ר
 או למוכר פרו~ה לו שנותן י~י על כגין לקנ~תהתגרים

 הםוחרים שנוהגים במקום או כפו לו ~תוקיע ידיעל
 ~אפילו נתברר הרי ע~ך בזה כיוצא כל וכן המפתיחלמסור
 אם קנין שאינזבדבר

 המנה~
 ודבר קנין הוי בו לקנות

ז~
 מפורש

 בכמ~
 הואל לנדו~ד נלמד זממנו מקזמות

 עולם באי כלזמנהג
 ש~ניי~

 בודאי הוא כך האליטרא
 גמור קנין למשויה כחה אלים זאתדכתיבה

~~~

 ~~כ מפורש הד~ר ראיתי ~~כ
 להר~

 ~~ק
 הממרמו~ת כתב וז~~ל שכתב םק~ה ם~טם~

 מצד השעבוד וצד אחד מצד שחותם בפוליניא~~הגו
 שב~ולם יפוים בכל בנאמנזת גמ~ר כת~י דין לו ישהשני
 במםירה ונקנה לתו~עו רשות לו יש המוצאו כלוהו~ל
 והארצות המדינות כל תקנת ע~פ ~הגו שכך כתיבהבלי

 ~ לנדו~ד תלמוד מכאןיעו~ש

~~~~~~
 בהאליטרא עצ~ו הדין דמצד נראה מזה
 זה המוכר לו שכתוב במה והותירדי

 כ~יקר ו~עם מידי לא זתו פלוני בה יפרעהאלי~רא
 שנתן למי האליטרא ה~זחר דכשכזתב ידוע דהנההוא
 נחבך פלוני ליד בה כותבים הכי המעותלו

 ~םוחר שמו וחותם וכו~ כו~ך פל~ני די לוורדיןעל תדפ~
 וא~ך המעזתש~בל

 בכתיב~
 הם~חר שכותב זאת

~א~~~
 של לדינא ממש דינו ~דר ~לו~י די לוזרדין

 סל~א מ~ח בם~ז ה~ב~י שהביא ~דש~ן תרומ~ת~ב
 דשטר ~ד~~ן ב~ומ~ת כתבוז~ל

 שכו~
 שהוא בו

 ההוא ב~~ר שיתבעינו מי ולכל למלוה עצמ~משעבד
 כתיבה בלי במסירה או בחלי~ין לחבירו למוכרויכ~ל
 ופםקם עכ~ל אצלו ברורים לדבריוזאינם ר~הוהביא
 ת~~ לדברימור~ם

 כאן ~ם וא~ך יעז~ש ם~א ם~ו בס~ הנז~
 מחייב כאלי הוי פלוני די לוזרדין על בו זכזתבהזאל
 כאלו והוי עליו זאת ליטרא שמוציא מי ל~ל~צמו
 םך עלי הזאת ~אליטרא שמוציא למי יש ל~ירזאומר
 א~ה שמוכר מי דהאליטרא ~~א עלי ז~~ענזכז~ך
 בידו ~ת~יה למי ~מו ומ~ייב מזדה הזא ~אלו~ילה

ומוציא~
 לך קני כתיבת בלי םגי לחוד ב~סירה ובזה

 דברי על ~ב דהרב~י והגם ש~בזדיה ז~לאיהז
 הת~~

 דדברים לו~ר לנו אין אצלז ברורים ראיותיושאין
 ראיזתיו על כמגמגם הוי אלא עליו לחלוק נתכווןאלו
 גמגזמז מחמת תר~ה הרב של ודאז להניח לנואין

ש~
 הרב~י

 ובפר~
 נק~ינן דהכי ודאי פםקו מזר~ם

 כתוב נמצא ע~ך דבריו את בצמא לשתות אנוומחויביס
 זימ~ן~ וצוי~ם לי נאבד והשאר ~זה שכתבתי ממהאצלו

הצעיר
~~~ ~~~~~~~ 

 נר~ז

~~~~~
 ~ם ז~ל כהר~ש ה~ח משותפים היו שלעבר
 ובעת השזתפזת חבילת והפרידו נר~והר~ד

 םך ~~ם נושה איירזפא מערי אחד יהזדי היהפרידתם
 זעל מעזתיז תובע היה לא ועדיין דורוםמאתיים

 עד דורוס מאה אצלו יניח אחד שכל בניהםנתרצז ז~
 מידם דמיו לתבזע הנזשה של דברז בוא יוםעת
 הר~ד ב~ד ומאה בהר~ש ביד מאה ונ~ארה עשווכן
 הנזשה שיבוא שביום הזה הדבר על זל~ז הודאהוטשו
 עבור ואחר מפיו בול~ו יוצא אחדכל

 ~מ~
 על ~דול

 הנז~ להר~~ד הנ~ז כהר~ש שהלוה איתרמי העניןזה
 נלב~ע הזמן ו~תוך לזמן ח~ב ש~ר עליו וכתב מהםך

 תבע הפירעון של הזמן ה~יע וביזם הנז~כהר~ש
 החוב פרע הנז~לגדל להכ~ד הנז~ כהר~שאפזטרזפזסדיתמי

 בתנאי אכן במי~בא ל~לם מוכן אני ויאמר ~זדויען
 ביד ינתנו אלא ~יתומים ביד ינ~נו לאשהמעות

 יצאז ~א בעידים לי יכתזב והאפוטרזפםהאפוטרפום
 בידו מעו~לים יהיו אלא המעזת ~ל הקרןמידז

 אם כי ליתזמים יתן זלא הנזשה בוא יום עדהמ~זת
 המעות של ביני דבינירזוחה

 יומ~~
~ 

~~~~~
 בחזמ~ש הטו~ר לרבינו מצאנ~ הנה הוא לזה
 אבל ריב~א זכתב וז~ל שכתב נ~חבם~

 בחיי עדות שיקבלו ואזמר חולה ה~בע היהאם

הנתב~
 הנתבע בנ~םי שיחזיקהז כדי בפניו שלא

 היתזמים שיגדילז עד להמ~ין יצ~רך ימות שאםבחייו
 אין קטנים בעזדם העדות ישמעז לאכי

 שזמעי~
 לו

 וכתב כדין שלא ליתומים לתוב בפניו שלא עדותלקבל
 אלא לפ~יכם הרי לדיינים ה~בע אומר אפילוהראב~ד
 ~חו ה~ות לכל ל~בלם רזציםשאינכם

 ממ~
 הקטנים

 יא~~ו שלאבידכם
 שזמעי~ אי~

 ~~ר עכל~ה לו
 אינז היתומים ממון לעקל דבבא הטו~ר מדברימכאן
 לנדו~ד ראיה מכאן דאדרבא פשוט דנר~ה אלאיכול
 מצאנו דהנה לעקלשיכול

 להסמ~~ ראינ~
 כ~ח ~ס~

 עליהם זםיים אל~ ז~ל הראב~ד דברי שהביאםקנ~~ב
 דדזקא מ~רש~ל בשם ה~עם כת~תי ו~פרי~א וז~~לוכתב
 ~דם ממזנו שיכלה לחוש ויש ל~בירו חייב ודאיכשאדם
 מידו ממונו הב~ד דלוקחין אמרו ה~רעון זמן~י~יע
 דעדיין ב~~ג ולא ~מ~ג לקמן והמחבר ה~ורוכמ~ש
 ~טעמיה למד אתה מכאן עכ~ל ~ו ד~ייבין נתבררלא

 משום הוא זל~~הד~ראב~ד
 שאי~

 מבוררת ה~יעה

הו~
 ממון ל~כב יכול אינו שכתב

 היתזמי~
 ~ל

 מלזה הם הנז~ ד~מעות מבוררת שהתביעהנדו~ד בכגו~
 ערב הוא ה~ ~וד המלוה ב~א עת עד הנז~כהר~ש בי~

 ~נז~ זהנו~ה שזתפים והיודהזאל
 י~

 לתבזע רשות בידו
מ~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 אלימתא ט~נה ה~ ~~ד דטענת בודאי שירצהממי
 דםמן דינא ו~יינוהיא

 ע~~
 וכתב הםמ~ע שהביא

 לחבירו ודאי חייבכשאדם דדזק~
 וי~

 ממונו שיכלה ל~וש
 ממונו הב~ד דלוקחין אמרו הפיר~ון זמן ~יגיעקודם
 מבורר~ת שההלואה ממש דידן הנדון הוא וא~ך וכו~בידם
 כא~ו דהויאלא

 עדיי~
 לא

 הגי~
 והנו~ה ~ו~ל הזמן

עדיין
 ל~

 ערב כ~לו דוד הוי מעותיו ל~בוע רצה
 ם~ג ם~ל~א בחומ~ש מר~ן פםק יש וכבר הזמןבתוך
 לעקל הוא יכול מבזבז שהליה שרואה הערבדגם

 יעו~ש המלוהכדין
~ 

 על הקשה ~שם ~~ז ם~ק כ~ח ב~ם להטו~ז~~~~~~
 דיש מהרש~ל משם שם הםמ~ע שכתבמה

 איהו כתב ולבםוף וכו~ ברור לשאינו ברור חזב ביןחלוק

מדילי~
 ברור ש~ינו בחוב א~ילו מ~ג ד~ם דההיא

 ומןהואל
 הדי~

 ד~פילו ם~ל וריב~א ל~~ל הוא יכול
 מהד~ ולא ה~~נה משזם אלא אינו דעלמאבאדם

 הראב~ד קאי זה ו~ל ~קנה לעשות איןוביתומים
 דאין ום~~ל הנז~םברא ב~

 לעשו~
 אפילו ביתומים התקנה

 המעותלעכב
 יעו~~

 דלא פנים כל על כזזנתו שזהו
 דהא ברור החוב דאין היכא אלא דבריו הראב~דכתב

 מבואר שם הרא~ש דמדברי כתבבפירוש
 דבחו~

 ש~ינו
 התקנה דמן ם~ל קמא ~י~נא פליג ובזה מיירי קאברור
 כתב זה ועל מהדי~ן ולהרא~ש וכו~ עדות מקבליןשם

 כלישנא ם~~ל עדות מקבלין דאין םברא ~עלריב~א
 וביתומים וכו~ דמקבלין הוא התקנה דמןקמא

 ל~
 עשו

 אין לעקל דאפילי הראב~~ד קאי דבריו ועל~קנה
 שפליגי בנדז~ד אלא נאמרו לא אלו דבריהם וכלמטקלין

בו
 הרא~~

 ד~יינו קמא ולישנא
 תבי~~

 מבוררת שאינה
 יםבורו ודאי קמא לישנא אפילו מבוררת בתביעהאבל
 יתומים בין שוים כולהו וא~ך וכו~ מעקלין הדיןדמן
 מעקלין מבור~ת המל~ה ותבי~ת הואל גדול אדםבין

 ~ מידי לאותו

~~
 ובין לםברת ~ין האמור מן המורם שיהיה

 דוקא אלא אמורים ~י~ם הראב~ד דבריה~ו~ז ל~ע~
 בנדו~ד אבל היתומים ~ל מבוררת תביעה לא ש~יןבמי

 א~ור דאם יודה ~הרא~ב ם~ל כזלהו ~בוררתשהתביעה
 לאוכלם היתזמים ביד המ~ות יתנו שלא המלוהיאמר

 עמוהדין
~ 

~~~
 בם~ ז~ל גו~~ל בם~ מפורש הדבר ראיתי
 כדי הגכםים אם זז~ל שכתב םק~זק~ח

 היתומים מניחים אין ממנו יותר אוהחוב
 הא~וט~ ביד אותם מניחים אלא הנכםיםאת לאכו~

שיאכיל
 הפירו~

 לבע~ח יפרעו והקרן ליתומים
 הרי עכל~ה יעו~ש םרי~ד ח~ג המבי~טכשיגדילו
 לגבות המלוה הוא יכזל שאין שבמקום מבוררלפניך

 הא~ו~ט ביד המעות לעקיל בידי כוח יש ~כ~פמהיתומים
 מזה ועדיפא דוקא הריוח אלא הקרן אותם יאכלשלא
 משם ~כת~ מ~ב ם~ק כ~ח בם~ הנז~ להרב ג~כראיתי
 מעקלין דאין הראב~ד אמר דלא מהרשד~םהרב
 בא כבר אם דוקא ~לא היתומיםמ~ות

 הממ~
 ליד

 אבלהיתומים
 ממו~

 שאינו
 ביד~

 נותנים דאין פשיטא

או~
 ק~ל דף וש~ה עליו החולקיס ב~~ ו~יין בידם

עכל~ה
~ 

 ל~עת לפניך~~
 מהרשד~

 שאין במ~וס אפילו
 כמ~~ל ~ראב~ד בה דאיירי מבוררתת~יעה

 הזא יכול הי~ומים ליד באו לא דעדיין היכאעכ~ז
 הערב הר~ד של ידו תחת שהם בנדו~ד מכ~שלעקל
 יודז הרשד~ם על החולקיםאפילו

 ב~
 דכבר אלא

 דכאן לזה צ~יכים אנו דאיןבררנו
 בתביע~

 מב~ררת
 ~ מייריקא

~~~
 לפי ~ו שנוגיע מה לברר אלא ~וצרכנו לא זה
 דקי~להדין

 א~
 מי~מים גובין

 קטני~
 כמ~ש

 לפזם קי~ל וגם יעו~ש ק~י םי~~~וש~ע
 דינ~

 דאין
 הטוש~~ ג~ך כמ~ש הקטנים על עדותמק~לים

 םכ~ח
 בה הו~ם ש~ו הדרך זה לא בדידן אנן אבליעו~~ש
 כבראלא

 נתפש~
 וגם קטנים מיתזמים לגבות בינינו

 התקנות בם~ הדבר שבא וכמו עדות עליהםמקבלים
 שלתקנה

 בקיצור ויעוין הישר בם~ ערוכה ה~י ש~~
 חמר כרם בם~ יעו~~ש ז~ל מוה~ב~ר להרבהתקנות

ח~~
 בעקבות ההולכם אנן נדו~ד לגבי זא~ך יעו~ש דל~ו

 מיתומים לגבות יום יום מידי דינינן והכי התקנהבעלי
 דעלמא לאדם יתומים בין ~וק שום דאין ודאיק~נים
 הוא הרי~ הוא דדינו גדול א~ כדין דנייהווהדר
 וז~ל הרא~ש משס ע~ג ם~ ה~הור השלחןעלערוך
מי

 שי~
 תוך ובא לזמן חבירו על שטר לו

 הזמ~
 ל~~ד

 לידו יבואו שאם ירא ואני פלוני מנכםי מצאתיואמר
 רואה אם חובי לגבות מ~ום ~מצא ולא ממנייב~יחם
 כשיגיע חובו לגבות יוכל ~לא לד~ריו אמתלא שוםהדיין
 הדיין על מצוההזמן

 לעכ~
 זמן שיגיע עד הממון

 אלו מר~ןודב~י עכל~~
 משם כתבנו וכבר הרא~ש ד~י ה~

 זהגם מבוררת שאינה ~תביעה דאפילו ז~להטו~ז
 שנראה וכמו מבוררת בתב~ה דדוקא ם~לשהםמ~ע
 דםי מדב~יו מב~רר וכן ~כתבני כ~ח דם~בדבריו

 דוקא דמר~ן שכתבםק~ו ע~~
 נק~

 יכול הוא דאז שטר
 דדוקא נראה וא~ך יעו~ש וכו~ מחבירולהזציאה
 אינה אם אבל מבוררת התביעה שתהיה נדו~דבעינז

 ~ לאמבוררת
~ ~

 בם~ יזא~ל הרב הוא זקן הורה כבר הרי
 ברורות בראיות שהכריע נ~ט ם~תיש~י

 החולקים כדעת מבוררת בשאינה אפילו מר~ןדדברי
 הםמ~עעל

 יעו~~
 ~~ג בם~ חי~י בנ~י ל~רב ראיתי וכן

 ה~ו~רבהגהות
 יעו~~

 כהם~~ע דלא דם~ל
 הרי נדו~דוא~ך יעו~~

 מפש~
 א~ילו לעכב דיכול לן ~שי~א

 ~חולקים רבו וכבר הואל מבוררת התביעה היתה לא~ם
 אפילו הם מר~ןדדברי

 אינ~
 ב~טר מבוררת תביעה

 הט~ז המה הלא אמתלא שיש ע~פ מלוה א~ילואלא
 פנ~י והרב ~אלאנט~י ומהר~ם באה~גוהרב

 משכים כנה~ג והרב ז~ל חי~י הבנ~י דבריו הביאז~ל מש~~
 ואחרון כםמ~ע דלא גאלאנט~י מהר~ם כםברתהולך
 יואל הרב הוא~ביד

 זלה~~
 להכריע אצדודי דמצדד

 לא אם אפילו א~ך כםמ~עדלא
 תביעה כאן הי~

 נביאיס חבל הני כםברת לעקל יכולמבוררת
 אלא קי~ל לומר יכול ת~וםשהר~ד וב~ר~

 דאי~
 א~ו

 דכברלכך ~כי~
 ~ור~ מילת~

 ~בוררת ~נז~ דוד דתביעת
 וישהיא

 ~יתו~יס ~עדיין גדול~ ח~ש~
 קט~י~

 ומזונות
 להיות יכול ~קרוב ב~מ ~עט ביהו משכיוכםות

 ואין הואלקרנא כל~
 ממ~

 הלכך כך כל
 בד~

 שיכול הזא
 על ל~כבהר~ד

 ה~~~
 ע~יו ולכתוב

 ש~
 ~או

 אשר עדמידו המע~
 ב~

 יבוא
 ~נו~~

 או מעותיו לקחת
ה~ יר~

 באז~~
 ~ו אחר

~ 
 ~ ~ידי

~ו~



~ ~

~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 לרבינו מצאתי באמתתתי בחופ~י
 מהרי~~~

 ז~ל
 כזה שנשאל םל~ה יעק~ב א~ל~י ה~~ד~שבם~ר

 לעכב דיכול הראשונים מ~פוםקים ~עלה הלכהוזה
 היו אם היינו דע~וב דוקא זה דדין כתב מזהועדיפה
 אפילו ~חר א~ם ביד ~יו אם ~בל היתומים בידהמעות
 אין אמרו ~לא ולגבות מידו להוציאם יכולהוצאה
 היו אם דוקא אלא ק~נים מיתומים לגבותנז~ין
 שהם כאן מכ~ש ו~~ך יעו~ש הית~מים ביד~מעות
 עצמו דוד הערבביד

 ורוצ~
 אתרי דו~ד לי~ת ל~לם

ז~
 מערכת מש~ה ~ם~ וראיתי לידי ה~ אינה ג~ך

 ג~ך בזה שנ~אל םכ~דיו~ד
 והעל~

 דברינו כמו להלכה
 ~ תלי~תאל~י

~~~י~~
דמצו~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~י~~~~

 אדם בני מעות יאבדו שלא בדבר יש
 אלא הנז~ לכהר~ש גמור מלוה דוד אין דנדו~דוהגם יעו~

 חלקו על~~ב
 תלו~ אי~

 שהמלוה דבמקום ~~ל בניהם
 םקל~א בש~ע שפםק וכמו הערב כן כמו לעקליכול
 י~לים נכםיו מ~בז ~הלוה שרואים קבלן או ~רבס~ג

 מ~ערבות ~יוציאםל~ובעו
 אפע~~

 הזמן תוך שהוא
 יכיל דהמלוה ע~~ג בם~ מר~ן ד~םק כמו לך הריע~ך
 ~יכול לנדו~ד ברורה ראיה זה ומםעיף הערב כך~קל
 לתבוע ה~ דוד הוא יכיל ~זה ~עדיפא דהאלעקל

 וכ~ו ~ערבות מן להוציאו כדי תלקם ל~רועהיתומים
 שאתר מ~~ד להוכיתשיש

 ז~
 לכפות הערב דיכול

 שבאותו והגם מור~ם כמ~ש הערבות מן להוציאוללוה

םע~
 י~

 דנק~ינן מילתא לן ברי~ה הרי דו~ד בו
 לכפות הערב ויכול הרמב~ן ~ד התול~יםכםברת
 כמו וללוהלמלוה

 וברוחב באורך ~דבר אצלינ~ שכתו~
 ה~בבאר

~ 

~ ~
 ~יש ד~ואל זה לכל צריכים אנו אין דבנדו~ד
 ~מליה ימצא ולא הממון יכלו ש~יתומיםח~ש

ממ~
 או ד~רב דם~ג זה דםעיף לדינא הדרן לגבות

 גם וא~ך לתובעו יכו~ים מבזבז שהלוה שרואיםלן
 הואלן

 ו~יתומי~
 בודאי בידם המעות יאחזו אם

 א~ך הקרןדיכלו
 אי~

 אפילו ויכיל מזה יותר בזבוז לך
 אי~ו ויפטיר למל~ה אבי~ם תלק עתה ל~לםלכפותם

מתל~
 ביד לעכבם שיכול עמו ~הדין מכ~ש אביהם

 והקרן דוקא הריות מן אם כי נזונים יהיו ~לאהא~ו~~
 םקל~א בםמ~ע ועיין ~ודה יום בוא עד שמוריהיה
םק

~ 
 להוכיח יש כי בו ~דוק הד~מ משם ש~ביא מה

ממנו
~~ 

 ~ וימ~ן וצוי~ם מש~לע~ד זהו יעו~ש לנדו~ד
הצעיר

~~ 
~~ ~~~~~~~ 

 ם~ט

 ~~לד~ש
 יאוד~

 עמו שעובד למשרת~ ת~~ע

~מלא~
 ותבע תאםייא~ת

 האו~
 למשרחו ~~

~ל
 ש~י~ א~ גוי ~~ו~

 יו~ב
 ע~

 בתנותו ~נז~ יאודא

 איז~ב~ב~
 של עסק

 ~מלא~~
 כש~ ו~ח~

 הגוי

ו~
 כים ב~נות שם א~לו לו מונח ~יה לד~כו לילך

 כםף מטביעות מלאאחד
 וש~~

 ראה ולא לו והלך
 לו ולקחם המשרת ומצאם התנות בעל יאודהאותם
 יו~ב שהיה ונזכר ה~ים מצא ולא פשפש ~גויאח~ך
 ליהודה לתבוע ובא ~ם ~כחם שמא וא~ר האומןבחנות

 דביני ואיידי לקח ~א לי~בע והזקיקהובערכאותיהם
 ~א זה ועל מצאם שהמשרת ליהודה הוגדביני

 ~ ע~ך לגוי ולהחזירם מידו להוציאם למשרתולת~וע יה~ד~

~~~~~
 הכים שכמ וה~וי הואל מעקרא אנן נחזי
בחנות

 ~או~
 האומן אם הזוכה הוא מי

 הוא פשוט המ~רתיאו
 דז~~

 דהלכתא דהגם המ~רת
גמירי

 ופםק~
 קונה אדם ~ל ד~צרו רם~ח בם~ מר~ן

 דאפילו הםמ~ע וכתב בם~ג יעו~ש מד~תו שלא אפילולו
 בעיר אינו אפי~ו לומר הש~ך והוםיף בצדו עומדאינו
 םק~דיט~~ש

 ומכ~~
 חצר בתנותו יו~ב ה~ומן ~היה כאן

 הטילו הרי עכ~זהמ~מרת
 ~ם וכדמםיים תנאי ב~

 ביודע אלא לו קונה חצרו ואיןזז~ל
 ~מציא~

 או

דאם~
 אין לבוא רגיל שאינו בדבר אבל אד~יה

 אתר ובא לשם מציאה שבאה א~ע~פ לו קונהתצרו

 זכ~ונטל~
 ~~ר ב~ציאה התצר בעל ידע ולא הואל

 קודםשם
 ב~ שזכ~

 ~~~ל םי~ת םרל~ב וע~ל השני
 ברי~ש ~תבאר כבר וז~ל םק~ז הםמ~ע שםוכתב
 למיתלי דאיכא בכותל הנמצא ישן במטמון דמה~טםר~ם
 הוה אמוריים~ל

 הו~
 דביתו ~מרינן ולא מוצאו ~ל

 המטמון לו קונה אדם ~לוח~רו
 וכת~

 ג~ך ~מרדכי
 לו ~ה דלא ישראל בבית מעות הכותי אבדדאם
חצירו

 כי~
 הרי עכ~ל מזה ידע ולא להיות רגיל ד~ינו

 דדינינולפניך
 מפור~ ז~

 והםמ~ע מור~ם מדברי יוציא
 ועיין וא~ר מור~ם שם םיים מזה ועדיפא המשרתדזכה
 דאפילו בזה וכוונתו םי~ח רל~ב בם~שם

 ידע ולאלידו המציא~ ה~יע~
 ממנ~

 י~יו לו זכו לא
 כמ~~

 רל~ב בם~
 םרםור דהיינוםי~ח

 קנ~
 ח~~

 נתושת בתזקת ~וי
 נת~שת בתזקת ל~ראל ג~ךימכרו

 זכ~
 ~ני ~שראל בו

 ולא הואל טעמא מ~אי לםרםור להתזירו תייבואינו
 הש~ך שאמר מה ~ם והן יעו~ש קנה לא מזהידע

 ~~ו רם~חבם~
 יעו~~

 ~ לפנים צריך זה ואין

~~~

 לי~וד~ ~גוי שתבע מה
 לשבו~ה ו~ק~ו הנז~

ו~אי
 דא~

 בממון עצמו ל~ציל ~נז~ יהודה יכול
 לאמפרונ~ט יצח~ק ~ח~ד להרב ~איתי מזה ועדיפאתבירו
 ש~ניח גוי וז~ל שכתב ג~~י אביד~ת ~ו~תזלה~ה
 אצל ש~ניתם וםבר אצלו ו~כחם ר~ובן אצלכלים
 ולקתשמעון

 ~שמע~
 מראובן תבע ושמעון בח~קה ד~ר

~ית~
 ראובן ~ור זה הרי אצלו הגוי דשכח הכלים לו
 שאלו ~~ום א~ילו הרי יעו~שע~ך

 הית~
 ממון פםידת

 עכ~זלשמעון
 זכ~

 יש דלא בכאן שזכה במה חבירו
 ~בועה אם כי עליו ואין י~ודה עלפםידה

 ב~למ~
 דזכ~פשו~

 ו~יין ~מים מן לו שזיכו במה ~משרת
בם~

 מ~~
 ואל~ך ל~ו מם~יף בתומ~ש

 ועי~
 ~תשובותי

 ~תבתי ש~ם צ~ב וםי~ן ם~~בלעיל
 באור~

 וברוחב
 זה הרי לגוי ויגיד שילך מי ~ישראל וזכהדהואל

 שם עי~ע הדברים לכפול וא~צ יעו~ש לשלם ותייבגמור מו~
~ 

ה~י~
 ב~ה ע~ה

~~~~ ~ ~ ~  
 ם~ט



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 על הבנוי דדינא פסקא האי על לטובה
 שרבו דבנדו~ז אמת והן דאומדנאדינא

 סדורות ורבות ש~רות כמו ~מוכחות אומדנות רבוכמו
 למ~~ה ~ליון בסד~ר היושב ה~וסק הרב מידו~אות
 כל לומר הראוי ו~ן ה~כל עליו יושר בכתב הכלראש
 דיןמן

 וכ~
 מן

 די~
 סמ~כו

 לנ~
 כי

 ל~
 שרבו מלבד

 אפילו דנין מרובות אומדנות דבמקוס ~~וס~יססברות
 בס~רתס המה הלא יטו~על~וציא

 ס~ד ט~ו דבסי~ דה~ס מלכא ~ר~ן בדברי והו~רודי האס~ ע~~ ול~
 ס~ה בס~ עצ~ו הוא ~רי ו~ו~ מ~רבו דהאידנאכתב
 כ~ה שיש דבמקוס ו~סק חזרסי~ז

 אומדנו~
 דנין וכוי

 לנו יש מי ו~ל יעו~עומ~צי~ן
 ל~שע~

 ~בוהו משלחן יותר
~ 

 להרה~~~~~~
 סאמון ן~ מהר~י הוא מקמ~י חד

~לה~~
 שהאריך בסנ~ט בי~וס~ף עדו~ת בס~רו

 לכל כ~דתוהרחיב
 רו~

 בחכ~ה
 ובדע~

 ~לא
 בס~~ו מר~ן כ~~ש האומדנא ע~פ~לל לדו~

 ובםו~

 דבריו
 דמילתא מסקנא וז~לה~לה

 הי~
 בסט~ו מר~ן דלדעת

ולדעת
 הסמ~~

 ובאה~~ נמי
 והרשב~~א מהרי~~ק בשס ~ס

 דניןאין
 בז~~

 ע~~~ ~ז~
 דמוכח אומד~א היא אפי~ ה~ומדנא

 ~יכא מיהו בדורו ויחיד מומחה והדיין רמאי בנתבעואפי~
 אומדנותשיש

 מרוב~~
 אפילו ~ובא דמוכחי גדולות והוכחות

 בס~ ~ס ז~ל ~ר~ן פסק דא וכגון עליהס סומכין הזהבזמן
 ~דין ~~מרין הזה בזמן דאפילו סי~ז~~ה

 ע~~
 זה

 בקצרעכל~ה
 אמי~

 ס~ה דסי~ הש~ע דדברי לך ה~י
 ~~רב בנדו~ד לומר הראוי מן וא~ך נזוז לאממנו
 לחייס הכתוב שכל אומדנות ל~~~ר הרבההפוםק
 הבל טענותיוב~דר

 ואי~ המ~
 ~ ~ומעין אליו מועיל בס

~~
 לנו דראוי ק~י קו~טא

 אנ~
 להרחיק

ז~ ~ומדנ~ מדי~
 כי חדא ט~מי מתרי קשת כמטחוי הרחק

 אס כי מסור הדבראין
 לרבנ~

 בטיב דיד~י אתרא מארי
 לעתיס בינה ויוד~י ובמעשיו בשמו ומתנו ומשאוהאיש

 מסור הדבר ולהס ומ~שהו הנער מה יבחנינוולר~עיס
 ומ~כחות המרובות אומדנות לידע הפקו~תבעיניהס

לד~
 משפט

 ז~
 לא ואנחנו לאשורו

 נד~
 מזה

 ~ וכו~ ראה שלא למיאומריס ואי~

~~~~~

 ~ואיל האומדנות רבו שבכאן הגס הוא לזה
וכבר

 עב~
 בטענותיו ענה ששקר זו אומדנא ~~פ לדון באנואס א~~ ו~ענותיו דבריו לאמת ונשבע

 יש וא~ך שבועתו היתה דל~קר לומר מוכרחיסא~ך
 פסול שהואלדונו

 לעדו~
 ל~ד בס~ כמ~ש ולשביעה

 צ~בובס~
 יע~~

 האומדנא ש~פ~י קשה הדבר ובאמת
 שהרי נ~סלי~יה

 קי~~
 ש~ואו עד נ~סל אדס ~אין

 עבירה ש~בר עדיסעליז
 כמ~~

 ם~ה ~צ~ה ב~~ע
 ל~דובס~

 סכ~~
 ז~ל וכתב מור~ם שהיסיף י~~ש

 מי ~ין בעלמא דחשד קול ~י ~ל נפסל אדס~ין
 יו~א והקול העריות עס להתיחדש~גיל

מעדות חו~ ~~
 משס ~~א ם~ק ~סמ~ע שס וכתב ע~ךי עריו~
 לעדות ~~ר פ~יק דלא ~לא ד~פילו והר~~שה~שרי~ס

 הרב~י הביאו כהרשב~אודלא
 עכל~~

 להרב ומצינו
כנה~~

 סנ~א מ~ב בס~ ו~תוב ז~ל ~כ~ב י~ד אות
 ~רא~ש הסדבדאיס

 ורבי~
 ~ליהס לסמוך ירוחס

 ז~ל מהרש~א ובתראי רב~ישהס
~~ 

 הרי
~ 

 דבחשוד

 בי יוצאה שהאשה הוא שהדין פסק דלא ~קלאא~יל~
 ב~ו~כמ~~

 בי נפסל דלא קי~ל ~כ~ז יע~ש אהע~ז
 איךוא~ך

 יתכ~
 נפסל להיות

 ע~~
 דלא האומדנא

 בנדו~דלומר ~יי~
 שע~~

 ממין לשלס יתחייב זו האומדנא
 יתכן לא דזה ~לעדות לשבועה יפסלולא

 דממ~~
 אס

 ע~פ ישלס לא א~ך לשקר ~נשבע מחזיקי את~אין
 הרי לשלס מצריכו אתה ואס~אומדנא

 ל~
 הזקקת

 אלא לשק~ נשבע אותו שהחזקת משוס אלא ל~לסאותו
 להחזי~ו לני יש ודאי לשלס אות~ לכשנצרך~שוט
ד~שקר

 ~ש~~
 ~~דות ויפםל

 ולשבזע~
 הדבר ובאמת

 ~ שא~רן כ~ו לאומרוק~ה

~~~~ 
 ל~ד בס~ הש~ע שפסק מצינו שהרי ראיה יש

 בכשרות שמוחזק אדס ~ל העידו אס ז~לסי~ב
 שתולין נפסל לא ברבית~הלוה

 איסור בו שאין בדרך לומ~
 בדרך איסור ~אין וסובר טועה ~היה או~לוה

 שר~ו מעידיס ש~עידיס במק~ס דאפילו לך הריעכ~ל ההו~
 תלינן למתלי דמצינן מאי כל עכ~ז הרבית ~להאיסור
 בדרךאפילו

 רחוק~
 מכ~~ש תלינן הכי עביד דלא לו~ר

 לקייס דמ~ינן מאי כל בודאי החמורה שבועהבמקוס
 נאה הכי האומדנא נגד רחוקה בדרך ~פילודבריו

 משס שכתב סקי~א צ~ב סי~ פת~ש בס~ ו~ייןויא~

~בוד~~
 ועד לר~אי מו~זק ש~וא אדס על הגרשונ~י

 זה בא לשקרוא~~ך נ~בע אחת שפעס עליו מ~ידאחד
 והרמאי ~ו נושה שהיה ראובן עס ~התדיין~רמאי
 להפך יש אסכ~פר

 השבו~~
 הרב כתב זה ~ל לא או

 ~בועתו לרמאי להפסיד שאין נראה~נז~
~ 

 מ~ום
 משום ולא לשקר שנשבע מעידשעד~א

 יש אס נלע~ד אמנסלרמאי מוח~ שהו~
 לדיי~

 אומדנות
 להפך בידו יש ודאי ומכחיש משקר רמאי שמוחזקשזה מוכחו~

 השער לנו אחזו שהגאוניס א~~~פ שכנגדו עלהשבועה
 נראה מ~מ סכ~ה סט~ו לעיל עייז וכו~ הרא~שכמ~ש
 או ה~~ועה להפך בגוויה קי~ל לומר לעניןדדוקא
 יש ודאי מוכ~ות אומדנות ידי על א~ל שטראלאודועי

 הרא~ש בתשובת ~צינו וכן בזה~ז גס לדון רשותלנו
 או~נא יש אס בנדו~ד דמילתא כללא אחרוניסושאר
 ומכחיש משקר שהרמאידמוכח

 כ~ י~
 להפך הדיין ביד

 אס אבלהשבועה
 אי~

 ~ד~א משום רק ~ומדנא כאן
 מוחזק שהוא ומ~וס לשקר שנשבעמעיד

 לכ~~
 כח אין

 דברי מפ~ט עכל~ה ממון ולהוציא להפך הדייןבי~
 דדוקא מוכח הנז~הרב

 הת~
 מתדייניס והיו הואיל

 אומדנותאהנו
 המוכחו~

 להפך
 ה~

 עבר ~ר אס
 ונ~בעהרמאי

 נפט~
 הדיין יכול מדכתב מדוקדק וזה

 נשבע הרמאי שיאמר במקוס ש~דיין דפשוטולה~ך
 הא ונוטל נשבע ~כנגדו ולומר הדין להפך יכולונפטר
 לא דאי נפטר אלא הפוך דין ~אן אין כבר נ~בעאס
 יתזור זנשבע עבר אפילו אלא הכיתימא

 התוב~
 לישבע

 ולא כזה ~דוש מל~מיענו לישתזק הו~ל ~אויטול
 שישבע ~דין הול~ל אלא שי~פך הוא שהדין למימר~ו~ל
 נשמע דאזיויטול

~~ 
 ולי~ול לישבע הוא ודינו ד~זאל

 עבר אפילז ודאיאזי
 ~~ב~

 ונ~בע
 אי~

 כלוס ~בז~תו
 לה~ך אלא אומדנות אותם כל אהנו דלא וד~י~לא
 ואין אומר ~ין ונפטר שנ~בע במקוס אבלד~קא
 ה~ל בנדו~ד נם זא~ךדב~יס

~ נש~ וכ~  
 ד~כא

אומדנו~
 אין

 ל~ו~
 מאי וכל שבועתז

 ד~צי~
 צמימר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 דחלילה אמרינן הכי הדחק ידי על אפילו גשבעד~אמת
 ברשעי ולאחזוקיה לשקר שגשבע אדם םתם עללו~ר

אל~
 ב~בועתו מדקדק אדם לעולם אמרינן אדרבא

 פ~א םימן בחומ~שו~יין
 םכ~~

 ובש~ך ג~ך קם~ג ובם~
 ד~יכא במקים דאפילו לך יתברר דמדבריו~ם

 ט~ה אמרינן לא השבועה חימר משום ~עהדילמא למיח~
 הכי כ~ן גם ו~~ך כהיגן דקדק ודאי אמריגןאלא

 ולאאמריגן
 אמרי~

 האומדגות עפ~י ג~בע ל~קר
~ 

~~~ 
 לחבירו התובע שפםק ם~ד צ~ב םי~ ב~וש~ע

 עדים שמביא א~פ~י וכפר שהלוהומה
 גפםל לא הכי א~ילולהכחישו

 כ~
 ע~ך נשבע שלא זמן

 יהיב ובפריש~הוב~מ~ע
 טעמ~

 בר~עי אינשי דאחזוקי משום
 שנוכל זמן כל מחזקיגן לאבחשודין

 לתר~
 עגיגיהם

והו~י~
 ~וד

 בפריש~
 דכל וז~ל וכתב אמריו להגדיל

 מ~זקת ליה מפקיגן לא ~תגצלות לו שמצאגיזמן
 ש~~עו דבשטר עדים דאיכא אע~ג גמי והכא~שרות
 כיון מ~מ דפקדון דומיא~ בידו ~דיין ~יתהההליאה
 למעית צריך עדיין דהוא י~ל מתחילה לו הליהודלהוציא
ולאו

 דעתי~
 עכל~~ה עביד לאשתמיטי אלא למגזליה

 אפילו מפורש לך~רי
 י~

 בדבר עדים
 שהו~

 כח~ן
 המוכחות ואומדנות אשתמוטי לומר דאין בידווהמעות
 ליה דלאחזוקי דלא משום זה כל עם מכויןדלמגזליה
 ואתי דדחיק בדרך התגצלות עושים כפרן ש~ואברשעי
 לאו~~ צ~יך הוא דעדיין ו~ומרמרחק

 ו~ו~ הלואה
 ועל טעגותיו על לישבע עוד ד~וםיף גדו~דמכ~ש
 גחזקיגהו ~אךאמריו

 שגש~
 האומדגות פי על לשקר

 ותו רחוקה בדרך אפילו גגעלו לא תשובה ש~ר~ובודאי
 ~ מדילא

~~~
 אות קדושים דעת ל~רב ראיתי זאתאחרי

 פםילגא לא אומדנא משום ז~ל שכתבאומדגא
 דאחזוקי ותו ז~ל ~פוםקים הםכימו וכן רבאלגברא
 הרד~~ז ~~ך מחזקיגן לא ~ ברש~יאיג~י
 האומדגא ע~פ לפםול דאין לך הרי עכ~ל ת~י~ח םי~כת~~י
 אין לעולם מרובה או מועטת ~ומדגא בין כיילוכללא
 הרב דברי דבתחילת אמת הן האומדנא ע~פלפסול
 לכאירה וא~ך וכו~ לגברא פםילגא לאכתב

 לא לעלמא לאדם אבל רבא גברא שהוא למידדוקא נרא~
 מםו~הרי

 אי~י דאחזוקי ותו וכתב דםיים דבריו
 לאברשעי

 מחזקי~
 דחזר גראה דבריו ממשמטות וכו~

 לפםול לגו אין אלא רבא בגברא דו~א דלאולומר
 מח~יגן לא ברשעי אחזו~י משום אדםשום

 ~ ופשו~

~~
 ל~ג~~~ ראיתי

 םל~ד
 הגהו~~

 שכתב ם~ג אות
 ~יש כלז~ל

 הו~~
 עצמו משים אדם לדבר

 הוכחה לך ~רי ~כ~ל ם~ד ם~ בח~ג מלמד ~ר~םר~ע
 ~וכח~ מהנידלא

 עצמו שמשים במקום אלא ואומדגא
ר~ע

 ~הוכח~ ~~
 אבל רשע להיות כדבריו תוכיח

 מ~י~ שאין במקום לחידהוכחה
 מעלה איגה רשע עצמו

ואיג~
 מורדת
~ 

~~~
 ~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 על ~בגיואל
 ז~

 בם~ ה~~ע מ~~ק
 ם~~

 דשם םי~ז
 ה~~ר ולקיים מעב~ד ל~תוב הב~דדמ~ויבים

 ו~ופו~~ילה
 דמיכרחים הדבר ופשט ע~ך לפר~

 אפילו ודאי קיים הש~ר ו~בינן דהואל שם~מר
 לי~ אמרינן ~כ~זנ~~ע

 במקום ~רי וא~ך שלים ~ל

 א~ילו מהני דלא נראה ממנו ומוציאין אומדנאדיש
 ונשבע שעברבמקום

 לז~
 שם של ~גדון דאין להשיב יש

 קרב ולא לנדו~דדומה
 ז~

 אל
 ז~

 דהתם כלל
 טדיין הש~ר כאלו דחשבינן משום הוא ממגודמיצאין הטע~

 ש~~ח לו שיש מי וכי שבועתו אהני מאי וא~ך~יים
 נאמר האם פרוע שהוא וגשבע הג~בע וקם ח~ירו~ל

 דהגם לומר יש אלא ש~רו את לקרוע המלוהשחייב
 לנו ויש השטר נגד ~מן אינו עכ~ז אמתששבועתו
 לצד בנדו~ד אבל לשלם חייב ועכ~ז גשבע לאמתלומר
 ה~ין שהפםד הלוה~ישבע

 הו~
 המלוה חלק שינכה

 שבועתו שאחר לו~ר באנו אם וא~ך בהפםדהמגיעו
 אתה מאיי מכח ~~ך לשלם חייב האומדגות ~ע~פ~~ז
 מוכרח לחייבובא

 את~
 שלשקר לומר

 נ~ב~
 דאם

 להחזיקו צריך וד~י אלא פ~ור היה אמתשבועתו
דלשקר

 נ~ב~
 אומדגא מכח לפוםלו יתכן לא וזה

כדאמרז

~~~

 דלגבי העולה
 דיג~

 מםול~ות ידינו דאומדנא
 לחייב הפוםק הרב שפםק במה ~ךמזה

 מכח ליה דמטייא פםידא כל מכי~ו להפםדהמתעםק
מה

 ~שיג~
 שהחליף ו~טגית תבואה של אצ~ר לאצו~ר

 לקגות הזמניםאת
 בזמ~

 ~אצי~ר בזמן ולמכור המכר
 אמת אמת ותרג~ז תרג~דבשגת

 תפםי~
 הפוםק להרב

 לא מעולם כי יח~ב גמור דלשינוי ומ~עמיהכוותיה
 לדינא והדרן מזה גדול שיגוי לך ו~ין הזה כדברנהיה

 הפוםק הרב וכמ~ש ם~י בםקע~ו ~~~ע דפםקדהרמב~ס

וה~
 שכתבו מרבותינו יש ~רמב~ם של זה דפםק ~מת
 בם~ע~ו שם ג~ך שפםק הרא~ש פםק ~ם חולקשהוא
 טעמא יהיב שם ז~ל להרא~ש דמציגו משום~ט~ל
 דדברמשום

 לשות~ שגרא~
 לתועלת שהוא

 השות~
 לא

 זה ומשום שינויהוי
 הוכר~

 פםקו גינהו דפלגאי לומר
 מר~ן לדעת אך יעו~ע דהרא~ש פםקו עםדהרמב~ם
 להכגה~ג מצינו הרי נעגה מה ~רא~ש לדברי ~~לובם~ הרמב~~ לדברי פםק י~ד דבםעיף תרי לבי שטראדמזכי
אות

 כ~~
 שמביא

 םברו~
 דעת המיישבים רבו~יגו

 יע~ש יםמכו אחת דעת ד~ל הרא~ש ודעתהרמב~ם
 העתיק גר~ו מהרש~א ~פוםק להרב ראיגו וכברוהואל
 כגה~ג ב~פר המה כאשר המיישבים דברי כללעיל
 אין כן על כ~טאות

 צרי~
 הוא והאמת ~דברים לכפול

 יוצדק לא ה~רוצים אותם דלכל גר~ו הגז~ הרבכמ~ש
 זה בשיגוי פטור שיהיה לומרכלל

 וז~
 ברור דבר

~ 

~~~~~
 מדברי ~גחגו דרואים הוא מזה דעדיפא
 שמ~וים ~דעות שמביא הגז~כנ~ג

 מה אלא ל~ם הוקשה לא ~ר~~ש לדעתדהרמב~ם דע~
 ~ם אחרים עם ישתתף דלא הרמב~םש~~ק

 שפ~ מ~
הרא~

 ו~ו~ בשותפ~ ל~כ~ים מ~חר ~מעון לקח ~ם
 כםתראידמחזי

 ו~וונ~
 ~יא

 ל~ חשי~ דהרמב~~
 ד~זיל

ומשתת~
 והרא~~ שיגוי הוי אחרים עם

 ~שיב
 לי~

 דלא
 דהרמב~ם ~תירוצים אותם כל צדקו זה ועל ~יגויהוי
 ~גיח דלאמיירי

 השות~
 גם וכו~ המעות ~ם

 לא אבל יעו~ע והרביעי ו~שלי~יהב~ ~תיר~
 על~

 ד~ם על
 דגםלומר

 מ~
 הרמב~ם שכתב

 המשתת~
 חבירו עם

 המדיג~ ממנהג ישגהלא
 באותה

 םחור~
 דברי ~פך ~וא

 מה כל לעשות כח לו דיש ב~עמו ~כתבהרא~ש
 לומר כלל הזכירו לא דמזה ~ותפות תועלתלו שנרא~
 ם~ל ו~הרא~ש דהואל בזה גם הרמב~ם ~פךהוא דה~א~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~

 ש~בו מה יעשה השותפ~ תוע~תדבמקוס
 חפ~

 ~עשות
 הוה אחרשותף

 הד~
 ממנהג בסחורה גס לש~זת יכול

 על גס לומר היתה דכוונתם לומר באנו ואםהמדינה
 הוא דהרא~שזה

 הפ~
 דהואל מזה גם

 והרא~
 טע~ו

 משוםהוא
 תועל~

 לשנית שיכול הדין הוא השותפות
 דהרמב~ס דנראה לדקדק יכולים ~יו מזה דגם הדיןוהוא

דפס~
 הוא ישנה לא

 הפ~
 כל דאמר הרא~ש דברי

 זה נקטו דלא והא שינוי הוי לא לתועלת לושנראה
 עם י~ת~ף ולא ~רמב~~ם שכתב מה אס כי נקטוולא

 הרא~ש עליו כ~ב עצמו זה דדין משום הוא וכו~אחרים
 וניח~ שינוי הוידלא

 דהיינו בדומה דומה להקשות ליה
 עם~ו~ף

 השות~
 הסחורה שינוי בדין גם אה~ן אבל

 ~א הרמב~ס~פסק
 י~נ~

 למימר איכא
 דג~

 ה~ך הם
 ~ הרא~שדברי

~~
 דפסק מר~ן דברי לישב הוצרכי דהא אינו

 תראה ובעינך והרא~ש הרמב~ס לסברתלתרווייהו
 לישב כלל יוצדקו לא הראשונים ישוביס הארבעהשכל
 הסחורה ממנ~ג ישנה לא הרמב~ס ~פסק מה ביןבהס
 דפסקלמאי

 הרא~
 לא השותפ~ לתיעלת שהוא דכל

 אנחנו דמוכרתים אלא זה להו ניחא ובמאי ~ינויהוי
 הסחורה ממנהג ישנה דאל הרמב~ם שפסק דממהלומר
 בטעמא ומילתא הרא~ש דברי עס להו קשה לאו~~

 מודה הרא~ש א~י~ בסחורה דהמשנה לומרדי~ולים
 מדרך אין זה ודבר דהואל הוא והט~ם שינוידהוי

 דהגם הזי שינוי בודאי עשאהו והוא לעשותוהמדינה
 כל אצל דע~ו ב~לה הרי תועלת בו שיש לושנראה
 אך שינוי הוי דלכו~ע ופשוטאדם

 שהל~ במ~
 ונשת~ף

 דאין להרא~ש ~~ל אחרעם
 כ~

 שינוי שום
 אתד כל להשתתף העולם דמדרך כלל ד~תובטלה יל~

 ולזה חבירו~ם
 הוקש~

 דחשיב הרמב~ם דעת להם
 שינוי חשיב דלא הרא~ש ~עת עםשינזי

 היא~
 מר~ן

 הוכרחי לזה יחדפסקס
 לחר~

 יוצדקו דלא תיר~ים אותם
לחלק

 אל~
 וכו~ ישחתף דלא הרמב~ם שפסק מה בין

 לזה ~ינוי הוי לא דהמשתתף הרא~ש שפסק מהעם
הו~קו

 לתר~
 והרא~ש הרמב~ם דעת דינים דהשני

 על אבל יחדיוצדקו
 מ~

 יוצדק לא בסחורה ישנה שלא
 גם מהתירוצים אחדשום

 תרו~
 הכנה~ג שכתב התמישי

משם
 מהרשד~

 לא
 יוצד~

 מיירי ד~רא~ש מוקי שהרי

בנשתת~
 מיירי והרמב~ם השותפו~ לתועלת אתר עם

 וכו~ עצמולתועלת
 היא~ וא~~

 יוצדק
 תירו~

 זה
 המדינה ממנהג ישנה לא הרמב~ם דפםק דמאי ג~ךבי לתר~

 עצמו לצורך במשנה הואבסתורה
 היא~

 ד~ר יוצדק
 אלא השותפ~ ל~ועלת הוא הםחורות עסק כל הריזה

 ד~לקן הפוסקים להקת הני לכל דרכו יורהדהאמת
 לה~וות חלוקיםבהני

 דע~
 לא ודאי והרא~ש הרמב~ם

 אל הרמב~ם שפסק מה אלא בעיניהס ~שההיתה
 שינוי בדין אבל הרא~ש ~פסק מה עם דוקאי~תתף
 התחתינה על ידו דהמשנה מודה הרא~ש אפי~הםתורה

וזה
 דר~

 מרוות
 לדע~

 נכנס לא נדו~ד ה~ו~קיס כל
 ו~ו ו~מב~ם הרא~ש מתלוקת של ~לל ספק~דר

 ~ מדילא
~~

 מו~~ר הרה~ג דברי לנגדינו עמד באמת
 סמ~ב מוצ~ב בספרז~~ה יעב~~

 דבא~~
 פשיט נראה

מדבר~
 דהרא~ש לדינא ב~~רה משנה הוא דמשוה

ופ~ק
 בסכי~

 שיש דכל ~ריפא
 ת~~

 לשות~

 לא

 ~ינ~יהוי
 וא~~

 דגם נראה
~ 

 נראה ה~ב דעת לפי
 דיכוללכאורה

 לטעי~
 לתיעלת

 הי~
 כוונתו

 א~
 מה

 דהרה~ג נראה האמת דלפי הוא זה על להשיבשיש
 דמדבריהם ה~ הפוסקים דברי ממ~ו נעלמוזלה~ה
 הרה~ג הוה ואי כמ~~ל זה אל זה קרב דלאפ~וט
 הרמב~ס דעת לה~וות וישובם הנז~ ~פוסקים דברירואה
 בדעתם עלה דלא מוכת דממנו הרא~ש ד~~תעם

 לדי~א שוה יהיה ~סחורהמשנה
 דהרא~~

 א~שר כמ~~ל
 דוד~י משום אלא אותם משוה היה לא הוא גםהרב
 ה~ בס~ שכתב מדבריו שמוכח כמו מ~יניונעלמו

 למ~ן דס~ל מוכתים הדברים מ~מ זל~ה וכו~וד~דיפא בפסק~
 דלא דהיכאולב~ח

 יד~ שיי~
 ב~עמא סגי ומתיל

 השותפותדלתוטלת
 נתכו~

 השאלתות גירסת כפי
 כנה~ג דברי הפך הם אלה דבריו עכל~ה וכו~ותשובית
 ק~~ובס~

 הגהו~~
 לפי ונ~ל וז~ל כ~ב דשס כ~ט ~ות

גירס~
 וראובן ~~ורסין ז~ל ומהרי~ק הטורים ~על

 בזהידע
 שא~

 קשיא לא ~שותפית מעות לי היה שמעון
 ז~ל הרמב~ם עם חולק אינו הרא~ש שלעולם מדיולא
דאס

 נשתת~
 אחרים עם

 ה~יו~
 בשלא מלי והני ל~מצע

 תלו~ה שעת עד השלישי משותפות האחר ה~ותףידע

אב~
 ידע אס

 אח~~
 והיינו נתפייס ודאי ושתק

 לתועלת שהיה מפני טעס נתן דהרא~ש וא~~גדהרא~ש נדו~
 בשתק הטעם לתלות הו~ל האמו~ר ילפיהשותפות
 לה יש זו קיםיאונת~יים

 פת~
 בהגהות ב~~ד כמ~ש

 רי~ד אותב~י
 שא~

 דגריס ז~ל ב~י רבינו ל~ירסת

וראוב~
 לא

 לפלוג דלא היכי כי יד~
 אהרמב~

 יש ז~ל
 אבל השו~פ~ בשעת ידע שלאלפרש

 אח~~
 דהוי ידע

 ונשתתףכעבר
 והודי~

 עכ~ל ~טור למעשיו וה~כים
הרי

 ל~
 מר~ן דעת אדרבא כנה~ג הרב לד~ת מבורר

מצרי~
 עולה ובזה בידע דדוקא לומר

הרב~י לדע~ התרו~
 ב~

 והרא~ש הרמב~ם
 ו~

 הוא
 ה~~

 מהר~ר דבר~

יעב~~
 ה~וחות עיניו שלטו דלא מוכח מכאן זלה~ה

 במה הנז~ הכנה~גבדברי

 שאם~
 תבל דברי טהור איש

 ממנהג בסתורה דהמשנה מוכח שמהס הנז~נבי~יס
 הרא~ש אפי~ אלא המחלוקת בסלע נכנס לאהמדינה
 אלו ואפשר ~וי דפושע יסבורבודאי

 רא~
 רבינו

 ביה הדר הוה דברי~סז~ל יעב~~
~ 

~~~
 הרה~ג אפילו דבנדו~ד גם

 יוד~
 פושע דהוי

 לומר כוונתו אין הנז~ בפ~ו ה~ הרבדהא
 דפסק לומר כוונתו אלא נינהו פלגאי והרמב~םד~רא~ש
 המדינה ממ~הג בםחורה במשנה איירי הוא~רמב~ס
 שאין נדו~ד כגוןדהיינו

 מד~
 תבואה שום לאציר העולם

 יש וכמה כמה וכן החורף יומי בסיףוקטנית
במיני מז~

 המסת~
 משום מזה נמנעים העו~ס שרוב

 הדעת הרובשעל
 נוט~

 רוית ממ~ו יעלה שלא
 שי~וי לך אין ~סד ממנו ו~לה ועשאו זהוהלך
 דא~רינן משוס מזהיותר

 דהשות~
 ~אי האתר

 ני~ל~
 זה בעסק ליה

 ע~ להכני~
 סכנת בספק

הפסד
 וא~~ ממ~

 כל
 מ~

 ~עשה
 שינוי הוי ~ שו~

 מיירי הרא~ש אבל נשתתפו לא ודאי דהכידאדעתא
 שהיה כגון בריות וראה והביט צפה המשנהששותף
 ההוא ו~גון ריות שיש לוברור

 ענ~
 ~ה~ג בו שד~ר

 שהיה זתיס של כרמיס ~קנהזל~~ה
 נרא~

 ר~ת בהס

לעי~
 אתר~ ש~ת~ך אלא כל

 מ~~ה יקרא למה מזליי~ו
 ~ו ו~רר שהולך בדברדדו~א

~~עי~ן ~ו~ ה~~ ~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

דבעינ~
 יראה אם אבל המדינה ממנהג ישנה ~לא

 ועולה פורח ניכר ריוח בו שיש ם~רה של דבראיזה
 ו~או וה~ךנגדו

 מ~
 ~יקר כל הרי ~שה שינוי

 לאה~ו~פות
 עשא~

 וכשראה הריוח לתוטלת ~לא
 להםתחרר אדם בני דרך שאיןסחורה

 ב~
 ראה והוא

 יש שי~י ומה אותה יקנה לא למה ריוח בה שישוידע
 דברי הם זה ובאופן שינוי שום כאן אין ~ודאיבז~

הרא~ש
 לדע~ ז~~

 הרה~ג

 יטבי~
 מדוקדק וזה ז~ל

 בטיני יראה אם בנדו~ד והכא זל~ה שכתב דבריומםוף
 ~ק~ייתדוד

 י~~ גנו~
 במדת ה~ותפ~ ~טלת מהם

 וכו~ והפםיד ה~טא גרם וא~~ך מרובה כפלתשלומי
 הניכר תועלת במקום אלא ה~ב דבר דלא לךהר~
 בנדו~ד א~ל שינוי הוי לא ודאי דזהלעין

 שאי~
 תועלתו

 ולאני~רת
 ק~

 בו יהיה ואולי אולי מםפק אלא
 יכול דאין הרמב~ם כמ~ש הדין ודאי בזהתועלת

 לך דאין בנדו~ד דינא וקם שנהגו במה אלאלה~חרר
 מוכרים אדם שבני ב~ן לאצור דהלך מזה יותרמשנה

 ש~אמה
 הי~

 יתקרי מזיק אדרבא לעולמים
~ 

~~
 צריכה זו אין במכי~תה והפ~יד ה~צר שבנה ~מה
 עסק בשום הבנין נכנם לא דמעולםלפנים

 ינכה ל~ות ומוכר שבונה דמי עולם באי לכלדידוט מסח~
 השכירות מן מרויח אינו ומש~יר והבונה מ~וצאותיורביע
 ממה מ~האפילו

 שמרוי~
 מ~ות בנותן האדם

 בהכש~
ופשו~

 וצוי~ם
הצטיר וימ~~

~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~~~~ ~ ~ ~  ~~~~ 
 ~י~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~
 ליבמתו ~הגבה י~ם ענין על היתה
 הראשון בטלה המנו~ח שהניחהקרקע

 וא~~ך היבום קודםב~~ובתה
~~ 

 שתכניםם עמה
לו

 ~תור~
 יבם וא~~ך ~~מ

 אזת~
 או~ה אס הדין מהו

גבייה
 ש~גב~

 ~קנאם ~ו~ר מ~ש עינינו רא~ה ~וב כלהיום ~ ע~ך לאו או מהנייא היבום ~ודם לה
י~~א

 בענ~
 מה

 שזי~
 הי~ם קודם ליבמ~ו היבם

 הללו אתגור אתגורי שם שם אנשי א~א מאריורבנן
 זכר בשפלינו אנן ונדרשנו משמ~לים והללומיימינים

ל~
 ~חיר יעקב זר~מ ר~מ המ~ הרב ברישא מר ושדר

שבאבו~
 הצידק אב~ד

 לחוז~ י~~
 דעתינו

 ~קל~
 ~מות

 ול~י~א
 ~ום~

 ~~נו ידיע~י~ו
 ב~~י~

 פחית
 ה~תיק~ פלך לאחוז בדע~ינז ועלהש~רכין

 לנו ומה

~~~
 ~םלע עצ~ו

 ה~לוק~
 אינה שידיעתינו גם ומה

 ועכב דעצירא~ה גרמא ודיןמכ~~ת
 ה~~

 ~יום עד
~זה

~ 
 ב~בי בנו ~ציר י~קב ~יר והרב הואל

ידה~
 אין לקיים מוכ~חים םופרים מדב~י שניות עלה

מםרב~
 לגדול

 ובפר~
 דמיוםד

~ 
 הפוםקים ומן ~גמרא

 ל~ך ע~ינו ד~בה ובתראיקמאי
 בז~~

 ~ן על ~~ח

 לעש~מו~~~
 ול~וות צדיק ר~ון

 ד~י~
 מה ~~

ש~ורונו
~ 

 ~הה יד ידינו ש~שיגה ~מה ה~מיס
 במ~

 להרבותולא
 וראינו הואל אך הפוםקים דברי הבא~

 ע~פ בנוי יסודו זה~דין
 פ~

 ם~~ח א~ע~ז הש~ע
 בדבריס הרב~ש ~ליו מ~ש וטלם~ג

 במ~ש הן הצ~~
 למכור בידו דאין משום ה~טם שם וא~ל וז~לבדב~ו
 גם ~~בנה קשים אלו דד~ריו וכו~ בהם ז~ה לאדטדין

 אפשר היבום קודם וכשמחלק וכו~ קשה ~~ךבמ~~
 לכתוב יכול דהאתקנה די~

 כתוב~
 קשה כאן גם וכו~ ע~ן

 זכה לא טדיין ~רי כ~ן גם דבריולפי
 ו~

 הועיל
 תקן ומה זכה לא טדיין יבם ולא הואל םו~םהתיקון
 מיחזי ~ו~ בש~ע ומיהו מ~ש גםודו~ק

 דאי~
 שחר לה

 ~ש~ע דברי י~קיימו כיצד ~הש~ם זה דין ונסתרדהואל
 לא מהש~ם דבריו ולפיהו~ל

 משמ~
 כוונ~ו ואם כן

 מוםתרים ה~ע ודברי כן משמע לא מהש~ע ומיהולומר
 ~ר~ונים דבריו היינו א~ך ~ש~ם הפך והם הואלהם
 פירוש לפי גם הדברים לכ~ול עוד חזרומה

 ז~
 אתי לא

 זה דלשון וכו~ מה~מב~ם משמט וכן שםייס מה~פיר
 משמע דכן הש~ע דברי ליםד אדר~א שבאמורה

 הרב בדברי לדקדק לע~ד נראה זה כלמה~מב~ם
 הדרכים כל שוים ~דרכים לפרשו בדעתי שעלהוהגם
 םכנה בחזקתעלו

 לרבו~ ~
 הרה~ג ~ו שפירש מה

 דפירושו ~לבד לא זיע~א גובריה רבהמלאך
 ש~תב ~רב~ש דברי דקדוק לפי יפה טולה ואינודחוק נרא~

 היבום קודם למכור יכול דאינו ב~מוך מ~ש לפיוז~ל
 ~~ובה לה לכתוב רוצה כשאינו דוקאהיינו

 ע~

 וכו~

משמ~
 ~רב~ש ד~רי לפי

 דברוצ~
 למכור י~ול ~תוב

 דפירש פירושו ~י לפרשו באנו ואם היבוםקודם
 אח~ך למכור יכול היבום קודם דבכתב דם~לבו
 ~י~ו~ים בו לטשזת או הלשון להגיה צריכים היבוםאחר

 עצמו זלה~ה דהר~ב גם ומה~חוקים
 ~נ~

 דרכו
 בדע~ינו ~ן על בתימה והניחו דבריו פירוש לוז~ז~ה נם~ר~

 לפרשו יכ~רי אם רבנן ובעיני יישרי אם אל~יםבטיני
 בעיני יראה אם והגם שנלט~ד מה~פי

 ~ו~
 שהוא

דוח~
 לפרשז הוא ~וב כי עכ~פ שיהיה ~טם מאיזה

מלהני~
 לברר כדי אך בתימה ז~ל הג~ון דברי

 שום בלי הש~ם ~~פבנדו~ד ה~
 פק~ו~

 דברי וי~~ז
 ~~ע דברי טם מוסכמים ג~ךהרב~ש

 כמו ~וא ב~ל הזה היבם שמכר שמ~ר מ~התבנדו~ד הדי~ ~ענ~
 ב~ריך לבוא אנחנו מוכרחים מהש~ם מוס~ם~הוא
 להביא צריכים הד~רים להרחיב ו~די קצת~רח~א
 ולד~דק בגמרה דאתמרמאי

 ב~
 ו~זה דקדו~ים איזה

 נ~וא רבנן בעיני יראהאם
 לכוו~

 וגם הרב~ש דברי
 על ~ש~ע עם הרב~ש בהדייהו פלגן לא דבנדו~דיעלה
 הםלו~ח ממי וישקינו ~רא קורא כל יאשמנו אלכן

~ 
 ש~רח~מ~

 הלוח על מ~ש כל ל~ביא
~ 

~ ~ ~
 ב~ובו~

 ליה ד~פלה ~ברא ~וא דפ~א
 ~מ~ם~ה אתוה בעי בפומבדיתאיבמה

 ד~תיך מאי א~ל~י~א
 משו~

 פליגנא בנכםי אנא נכ~י
 יוםף רב אמר~ך

 ~י~
 אפט~ג ליזבין לא רבנן דאמור

~ב~
 ~י ~~ב ובדף וכו~ דתני~ זביני ז~ניה הוי לא

אית~
 גברא ~~וא

 דנפל~
 יבמה ליה

 ב~
 מ~םייא

 אחזהבעא
 למפםל~

 מאי א~ל
 דע~

 נכםי משום
~  דכי ~ג אשי רב בר ~ר אמר וכו~ לך פליגנאבנכםי 

 ~ר דימי רבא~א
 ר~

 משוך לך לחבירו האומר יוחנן
 יום שלשים לא~ר אלא לך קנויה תהיה ולא זופרה
 בידו ~םק~ה

 ה~
 ב~ו בידו ~ו

 ד~ל~ מני~
 יבם

 ~ז~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 יבס ואת~ך תילק כלוס ולא ע~ה לא מ~זי תילקואח~ך
 יבס ששת רב לה מתקיף כלוס ולא עשה לאמהוי
 מבעיא יבס ואת~ך תילק כלום ולא ~~ה לא חילקואח~ך
 י~ס בין ר~ל אמר רבין אתא כי ~זו מ~~יסשני

וא~~ך
 תיל~

 לא יבס ואח~ך חילק בין
 ע~~

 כלוס ולא
 הגמרא ד~רי כל ע~ך כלוס ולא ע~ה לאוהלכ~א
 לו לחלקס ב~ו לאז הכא בד~ה רש~י וכתבהצריך
 ליה אמר כי הלכך ירצה אם לו ולהקנותסמעכשיו

 יוסף כרב דקי~ל הוא מידי לאו מ~כ~יו ז~ילכשאכנזס
 לקמן כוזתיה הלכתאכדקבעינן

 ב~מעתי~
 ~ית ואפילו

 מיהא השתא ע~וי שטשה מה חלק ואח~ך יבסלן
 ולכ~ורה ע~ך בידולאז

 י~
 רש~י בכוזנת לפרש

 מ~וס חדא בידז ~יקרי לא דכאן לומרדכוונתו
 כרבדקי~ל

 יוס~

 ותקנת הזאל זביני זבי~יה דלאו
 לכתובת~ אחראין שיהיז היאחכמיס

 ועו~
 לי~ר הוסיף

 קי~ל הוה לא אי זאפילו לומר כוונתו וכו~ לן איתו~פילז
 כאביי אלא יו~ףכרב

 ~לי~ דפלי~
 וכמו לטיל

 יבס דעו~א מניה בבעו אח~ך לתלמזדא ליהדמספיקא ~אמ~
 דהמבעי לומר מוכר~יס דודאי וכז~ מהו ~ילקואח~ך
 ליהמספיקא

 דאי כאביי או יוסף כרב אי כמאן הלכ~
 לא יוסף כרב קי~להוה

 הו~
 יבס אפילו ליה מב~יא

 ס~ד בהאי ודאי ~לא חילקואת~ך
 ל~

 אי ידע
 רש~~י לכך לא אזכר~י הלכ~

 כוו~
 מר דא~ר מ~י כאן לפרש

 דאין באמת מוסכס הוא בידו אין הכא אשי רבבר
 דלא את~ל ואפילו יוסף כרב דקי~ל מצד הןבידו
 בכאן עכ~פ יוסף כרבקי~ל

 אי~
 בידו

 ~ו~
 ו~דיין הו~ל

 ז~ו כנםלא
 הנרא~

 ~ רש~י בכיינת לכ~ורה

~~~
 פירוש דעפ~י

 ז~
 מצאה

 הקפיד~
 דל~ה ל~וח

 דלאו רכ~י אתרי הדבר להרכיב לרש~יליה
 משוס הואבידו

 דר~
 יבס לן אית אפילו משזס או יוסף

 ליה די הוהוכו~
 לפר~

 כנס לא דע~יין מ~וס בי~ו דלאו
 יוצדק ~יאך גס ומה דבריו בסוףכד~רש

 לפר~
 דכ~ונת

 דרב משוס בידו לאו לומר~תלמוד
 יוס~

 תלמודא והרי
 בידו והוא הואל וכו~ וקני למשיך דמי דלא בחילקרי
 לא דעדין משוס הוא בידו אין כאן דאמר מה~~מ
 בבעו תזינן וקא הואיל אחרת ועוד זאת זכהי לאכנס

מני~
 מיכרחיס וכו~ ואת~ך יבס דעזלא

 לזמ~
 דאותס

 או יוסף כרב הלכה אי ידעו לאמבעיס
 ל~

 כדאמרן
 רב בר מר ~ימרת אחר תלמזדא הביאה זוובעייא
 רב בר מר דאמר במאי לפרש לרש~י הביאו מיא~י
 וקבעינן הואל היינו ~ידו אין הכאאשי

 הלכ~
 כרב

 מספיקא א~י רב בר מר דגם לומר יכוליס הרייוסף
 דמתא בנדון ליה פ~יטה א~ןלי~י

 דל~ מחסי~
 מהני

~ואל
 וטדיי~

 לא
 זכ~

 שנראה מה זהו בידז אין קרוי
 ~ ר~~י ב~ברי זה פירוש עללדקדק

 התיפז~~~~
 יצת~ק ~ת~ד להרב יק~ות אור ראיתי

 לדברי פירש דבריו ~במתק זל~~הלומברוזז
 בד~ה רש~י בתידו~יו וז~ל ז~לר~~י

 הכ~
 בידו לאו

וכ~
 לו הוקשה ~כ~ל זכו~ יבס לן אית זא~ילז

 ת~ל ה~תא בידו לאו דר~ל בידו דלאו ~עמאלי דלמ~
 דלא אםיקנא תילק זאת~ך יבסדאפילו

 ע~~
 כלוס ולא

 ~~פיקא משוס וכו~ יבס דאפילו דה~ק כתבלכך
 ~~ה דלא הזא יבס זא~ך ~ילק דזקאדדילמא לי~
 כתב ד~בר זאפע~ג לא ת~ק זאת~ך ביבס אבלכלוס זל~

 לקמן כוותיה הלכה כדקבעינן יזסף כרב דקי~לרש~י

 וא~ךוכו~
 כיו~

 מסקנא אדעתיה דאסיק
 דלק~

 אכתי
קש~

 מידי ק~ה לא בידו דלאו לט~מא הוצרך למה
 לםימנא לקמן כד~סיקנא רש~ידמ~ש

 ~עלמ~
 נקטיה

 דמסיק ~י אדעתיה אסיק לא אשי רב בר מראבל
 עכ~ללקמן

 וא~ךנח~
 רש~י~ בדברי דעתינו

~~~
 ~נתתוורו עכשיו שיהיה

 כ~מל~
 תלמודא דברי

 התלמוד מן העולה המכוזן אל נבזאור~~י
 ולא ~~ה לא חילק זאת~ך יבס דאפילו יזסף כרבדקי~ל הו~

 ~~ל הוה לא אי אפילו יבס זאח~ך בח~לק אבל~לוס
 ~הני לא וד~י יוסףכרב

 אפי~
 ליה כתיב הוה אי

 מר וכדאמר בידז ואין ~ואל ולכשאכנוסמעכשיז
 ~ א~ירב ב~

~~~
 ~מורגשת לקושיא נבוא זו אוקמתא דלפי
 והביא דפזמבדיתא ההיא הביא ד~ס ד~~אל~ל

טל~
 אמר

 ר~
 יוסף

 כי~
 ~כו~ ליזבון לא רבנן דא~ור

ואביי
 פלי~

 מצא ~א דלמה להקשות יש ~ס עליו
 הוא בטל דפומבדי~א מ~~ה דאותז שס לומרה~למזד

 יוסף רב דאמר מ~עס אסכי
 ל~

 וכו~ זביניה הוה
 דבר לאחיו ~נתן מה מכת הוא דבטל לך ת~וקהרי
 דעדיין בידו~אינו

 ל~
 זכה ולא יבס

 עדיי~

 מיחזי וגס
 מ~שה על גס יפליג יוםף רב טל ד~ליג דאביישס

 וטדיין הואל יתכן לא זה הא~ת ולפיד~ימבדי~
 הויזכה ל~

 מוכ~
 וכמו כלוס עשה ולא ~~ה ד~א דשאב~ר

 ~ל אשי רב בר מר כמ~ש ~דבר~מיסכס
 מחסייא דמ~א ~זבדא זההוא מחסייא דמתאעובדא ה~ו~

~ו~
 דמתא ב~ו~דא ~הרי ~פימבדיתא מעובדא עדיף
 מר אמר ו~כ~ז ~טכ~יו לכתוב מ~~יו ~ס תקןמחסייא
 כלוס ~לא ~שה ~א~ר~א

 ב~טש~ מכ~~
 ~ דפימ~~

~~~
 זודקו~ייא

 מן אינ~
 ~תד~

 והיא
 שנרג~ מ~

~ר~~
 ~פיר~ רש~י דברי ~ל

 דפומב~ דמעשה
 כמכרהוי

 יעו~~
 הר~ן והוצרך

 לפ~~
 דפומבדיתא דה~יא

 ולא םלוק היינו לאתיו ~יש שחילק ומה ~יירי אתיסבש~י
מכר

 יעו~~
 זהזא הואל יתכן לא מכר אבל

 דב~
 שאב~ר

אי~
 יעו~ש כלוס מע~יו

~ 

~~~~~
 התלמוד בעיית לפרש הבאר טלנעמוד
 יבס ואת~ך תי~ק תילק ואח~ך י~ס~~י

 דבעי ~~~בעי כוונת היא כיצד לדעת לב יש דלנומהז
 לא תילק ואת~ך יבס ד~עי ~מאי דבשלמאבםת~א
 יבס מין בכל ודאי לןאיכפת

 ק~
 המרובה יבס בין מיירי

 וכ~ר דהואל לך תבטי בין בין מל~דו אין אוב~תין
 בנכסיס וזכה א~יו במקוס לעמוד הזוכה הזאיבס

 עשו ורביתינו הואל היא בעייתו אך ולםתורלמכור

תקנ~
 זחילק יבס כבר אס וכו~ אחראין בטלה שנכסי

 במה אך כאביי או כר~י הלכה ~מרינן אי הדיןמהו
 ל~ מוקמינן כיצד מ~ו יבס ואת~ך תילק את~ךשבעי

 אס
 שיש יבס אפילו ~יא יבס זאת~ך בתילק למבעיכווגתו
 תק~ה ~רי בעי קא אתיסלו

 ל~
 אין יוסף דרב בלאו

 לא עצמז הדין מ~ד אתיס לז ויש הואל מלוקתלוקו
 ~אב~ר דבר דהוי זכה לא ועדיין הואל כלוס ולאעשה
 הוא פי~~ה יכו~ ~~ך תילק רבא דבעי דמאי ת~בניואל
 ~ר~ן ~פירשכמו

 ל~י~
 ו~ו~ םלק דהיינו דפומבדיתא

 הואדזה
 דז~

 אלא הכא ב~י דלא לו~ר
 תי~

 ד~ינו
 פשט לפי וה~ת מ~ר ולאםלק

 ~ל~ו~
 דמ~י נראה

 מיי~י הוא יבס ואת~ך תילקד~מר
 בי~

 ~ק
 כמ~~

 הר~ן
 תלק דמלת מכרבין

 מ~מ~
 על בין

 טל בין המ~

~ס~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  
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הםל~
 בההיא פירש לא ו~ר~ן

 דפליגנ~
 דפומבדיתא לך

 זה ~ל יהטיד דוקא קושייא מ~ום אלא איירידבסילוק
 שם דכתב מח~ייא דמתא במט~הדהא

 פליגנ~
 לך

 סגנון כמו איירי דבמכר לפרשה מוכרח הר~ןאפילו
 זו לשדה דמי דלא אשי רב בר מר דאמרהתלמוד

 כאן דבעי מאי ודאי כאן גם א~ך וכו~לכשאקחנה

חיל~
 כוונתו מהו יבם ו~ח~ך

 הי~
 מ~ר בין סילק בין

 חילק ואח~ך די~ם דומייא במכר זו בטייא שתהיהוכדי
 דחילק לפרשה אתה מוכ~ח חילק ואח~ך ביבסדהתם
 לסלק דבא לומר שם שייך דלא נתן אי מכרדהיינו~
 כדפירשה~ירושה

 הר~~
 ~חד מה יבם וכבר דהואל

 יוצדק והיאך מהאחין לונשאר
 לש~

 וכבר דהואל םלוק

זכ~
 יבם דאמר ~י ודאי אלא שירצה מה ל~ם יתן
 חילקואח~ך

 פי~וש~
 דומייא וא~ך נתן או מכר הוא

דידה
 חיל~ ג~

 אם ~א~ך נתן או מכר היינו יבם ואח~ך
כוונת

 במ~ים אפילו יבם ואח~ך בחילק למבע~ התלמ~
 תקש~ הריאחים

 דמוכר הדין מצד לך דתיפוק כדאמרן
 לאדשאב~ר

 עש~
 לומר מוכרחים אלא כלום ולא

 ~שני ~ין ~יא יבם ואח~ך בחילק דבעי המבעידכוונת
 שאין אחד ביבם ~ו הר~ן כפירוש לזה זה זםלקיבמין
 ויכול אחיו ~ירושתו זכה הדין דמצד אח ולא אב לאלו
 לק~ן ש~~אר וכ~ו היבום קידם א~ילו למכורהוא
בם~ד

 יבם ומה ~שתא ~שיבו זה ו~ל מהו בעי בז~
 מאח עדיף הוא יבם~כבר דזד~י לומר כוונתו וכו~כבר
 ולא בנכסים זכה י~ם שכבר שזה יבם לא ~עדייןאחד
 פיר~ון ~~תא עליוחל

 הכתוב~
 עד אלא

 שיגרשנ~
 או

 ו~ימד תלוי עדיין יבם לא שעדיין זה אבל שתמותעד
שאם

 יחלו~
 והגם הכתובה פירעון ה~תא עליו חל

 חז~ל מתקנת הם מש~עבדיס עכ~פ הסדשלו
 ממה לו יהיה לא ואול~ הכתוב~לפירעין

 גרע ש~ה לפי א~ך הכתובה מהם להשתלםומוכרח לפרו~
מיבם

 של~ כ~~
 ומכ~ש הכתובה ~ירעון הש~א עליו חל

 עצמי יסלק אח לו שיש ממי ~דיף הוא כברדביבם
 לם~ק אם כי למכור זכה לא עצמו הדין מצדדעדיין

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ ~~ ~~~ 

 דאפילו ופשיטנא למכוריוכל
 עב~

 זביניה הוי לא ומכר
 עשה לא ודאי יבם ואח~ך חילק מכ~ש יוםף כרבזביני

 ~ נכון על יבוא והכל כלוםולא

~~~~~~
 עלה דאתן למאי הדרן

 ~עול~
 למסקנא

 יבמין שני דאיכא ~מקום דידןמתלמידא

אי~
 לאחיו אפילו למכור יכול הבכור אפילו אחד שום
 דבר מוכ~ והוי זכה לא עדיין יבם לא ועדייןדהואל
ש~ב~ר

 דל~
 ~שי רב בר מר וכדאמר כלום ולא עשה

 המכר לב~ל הוא יכול עצמוומצד
 א~

 ירצה אם
 דנחל~ ~~ן כד~ירשזל~ז לסל~

 באנו אם ~זה וכו~ הבאה
 ברשותו ח~וב םלוק ד~גבי לםלק יכול תורה ה~ןמצד
 יעו~ע כמ~ש בנחלה ושייכי~ואל

 א~
 בעל~ דנכםי ~צד

משועבד~
 ו~י~ל לכתובה

 כר~
 יום~

 ומכר עבר דאם

 ~שה לא ~יקא~
 ו~

 כלום
 א~י~

 מהני לא הםלוק
 אחי~ שני ~י~ואם

 וכבר
 יב~

 ~דין מצד באנו אם
 מצד אך למכור אחיו ~מקום ועמד זכה זה הר~ג~ך
 וקי~ל וכו~ נכםי על כתובה שתהיה רב~יגו ~אמרומה
כרב

 יום~
 לא ומכר עבר אפילו א~ך

 ע~~
 כלום ולא

 לאזאם
 כא~ הי~

 לו אין ואח אב גם אחד יבם אם כי

 דאפילו הוא דינו ודאי בזה גם הירושה משפט לוילו
 זאחיו דהואל הדין מצד בנכסים זכה י~ם לאטדיין
 לירוש~ וראוי נשאר לבדז והואנעדר

 אחיו מיתת משעת
 שאחיו וכמו חי~ר בהס ל~שות ברשותו אחיו נכסיקמו
 במשועבדין למכור יכול היה הכתובה חוב עליו היהאפילו

 ממה לבעל אין אם ~ורפת תהיה אה~ן לגבותוכשתבוא
 דינו היה היבום קודם א~ילו זה י~ם גםלהגבותה

 נ~ב בפרק הרמב~ם דברי הם והן ~יים ומכרו~ך
 ~במה ז~ל ס~ח קס~~ח בם~ הש~ע דפסק אישותמהלכות
 בנכםי זכה כתובתה שמחלה או כתובה לה היהשלא
 לה יכ~וב ו~יכניסנה כחפצו ונותן ומוכראחיו

 היבום קידם אפילו למכור דיכול דמשמע הרי יכו~מנה כתוב~
 ו~יכניסנה כחפצו ימכור שכתב בלישניהוכדמפורש

 הזא ~שוט ו~בר היבום קודם למכור דיכול משמטוכו~
 אלא דינו לכתוב הוצרך לא ומר~ן ידו על מעכבדמי

 שאיןביבמה
 כתוב~ ל~

 משום אלא
 ~תקנ~

 דקי~ל
 וכו~ משועבדים בעל דנכסי משים למכור יכולדאין
 מן היה התקנה אלוליאבל

 הדי~
 למכור יכול ש~י~ם

 נעדר שאחיו היכא היבים קודס ~פילו אחיובנכסי
 דכמו וכ~אמרן לאשה כתובה תהיה אפילו דר לבדווהוא
 אך יקים אחיו ~מקום אי~ו למכור יכול היהשאחיו
מצד

 התקנ~
 וקי~ל אחראין נכ~יו כל שיהיו רז~ל ד~מרו

 כלום ולא עשה לא ומכר טבר אפילו יוסףכרב
~ 

~~~~~
 הבוא

 נבו~
 דהוא דם~ג ~ש~ע לדברי

 ממעשה יוסף דרב ~סק על~נוי

דפומבדית~
 היא דמר~ן וכוו~תו דעולא בטיות ומהנהז

 נגרע ולא הדין מצד זכייה להם שיש ביבמיןלדבר
 יכול אינו שאמרו חז~ל תקנת מצד אלאכחס
 יבמה כוונתו וזה וכו~למכור

 כתובת~
 בעלה ע~ן

 אחיו נכ~י מכל למכור רשאי היבם ~ין לפיכךהראשון
 הנ~ח אפילו דאמרו בברייתא שמפורש כמו הוא~ו~עמו
 עם חילק או נתן או מכר ואם ימכור לא מנהמאה
 אב לו שאין יבס בין היינו וכו~ היבום ~ידם ביןאחיו
 וחילק ~ח לו בשיש בין כדאמרן זכה הדין דמצד אחולא
 הוא יכול הדין דמן הר~ן כד~ירש סלקדהייני

והו~ ל~~
 יבם שכבר ביבם בין דפומבדיתא ~ע~ה

 עשה לא בכלהו בנכסיםכבר וזכ~
 ול~

 כלים
 הוא~

 וקי~ל
~רב

 יוס~
 ז~ו זביני זביניה דאין

 כוונ~
 דבר ולא מר~ן

 לח~וק או למכור ~ד~ן מן כח להם שיש ביבמין אםכי
 ~וא כבר בדיבם דהיינו סעד מטיבי המהושלשה
 ובמה בא~ין במוחזק אפילו ענין בכלדאיירי
 ומכר אח לו בשאין אלא דבר לא היבום קודסשאמר
 היתה לא אלו שכולם דוקא וסלק אח לי בישאו

 כ~ם הגריעו חז~ל ותקנת קיימים מטשיהם היוחז~ל תקנ~
מדין

 י~מי~
 כלום מעשי~ם היו לא הדין מצד שאפילו

 ומכר אחים לו שיש יבםכגון
 קוד~

 היבום
 בז~

 דבר לא
דזה

 א~
 מצד ~רו ולב~ל מעשיו להגריע צריכים אנו

 כאן בי~ דאיירי משו~~ים הבעל נכסי שאמרומה
 הכידבלאו

 תפי~
 מוכר משום כלום במעשיו שאין לך

 ש~ב~רדבר
 וא~

 שם ~ם סר~ט ובחומ~ש מקומו זה

מקו~
 מנוח~ו
~ 

 אם שכתב ה~ב~ש דברי לפרש נפשין~~~~~~~
 אינה ~תקחז~ל אפשי אי אימר~תחילה

 ~יבום קודם אפילו למכור הוא ויכול לעכביכולה
 בהכי דמ~~ן וכדאמרן מלבדו עוד ואין הואל הםדשלו

דבר
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דב~
 דאין מר~ן שםיים מה זה דל~י םיים זה זעל

יכזל
 קזד~

 איי~י כתובה לה לכתוב ~זצה בדאיגז ודאי
 לא מהש~ם מיהז סיים זהועל

 חל~ו ולא מעשיו מהגו דלא ואמ~ו וכו~ למפסלהד~עז מההו~ כ~ משמ~
 מעשה ההוא על בזה נ~כווןוכו~

 דפומבדית~
 דאמר

 ולא וכו~ ~~~ייתא וכדתגי כלום ולא טשה דלאעלה
 ואין סיים זה ועל שנא לא ש~מ חלוק שוםמשום

 ~ידו דאין בהם ז~ה לא דעדיין ~שזם הטעםשם לומ~
 ~שני דהוא דפומבדיתא במעשה דהתםלמכור

 אין עכ~ף ה~~ן כמ~ש עצמו לםלק שיכול הגםאיי~י אחי~
יכול

 למכו~
 עדיין םוף דםוף כתובה לה כתב אפילו

זכה ל~
 למכו~

 הוי הם אחים ושני דהואל
 על שא~~~ ד~~

 לאו זה זחלוק הואל חילק לאזה
 מילת~

 היא פסיקתה
 חלקיולכל

 ואי~
 ~ד אלא החילוק לעשות התלמוד מד~ך

 דאם ו~מר מחלק הוה אי כ~ון פסיקתא המיל~אתהיה
כת~

 לסלזק בין יהגה לה
 ~י~

 ~ז~ למכ~
 אבל מחלק

 אלא עובדא ~ההוא מהגי זה חלוק הוה דלאע~שיו

ל~ג~
 לא לכך מהגי לא ~ר ולעגין דמהגי הוא סלזק

 ה~ב דב~י מדוקדק שפיר אתי ~~זה ודו~קחלק
 ד~דיין ל~כור ~ידו דאין מ~ום שם הטעם וא~לוז~ל ~כת~

 מלת האי לדקדק דיש ע~ך זכהלא
 מיחזי דכת~ למכו~

 יתר כשפתחלילה
 למימר הז~ל וכך איירי בלמכו~ דה~

 משום שם הטעםוא~ל
 דא~

 ~אתי זכה לא דעדיין בידז
דכוזנתו ש~י~ אתי זה פירושינו על אך מתוקן ~לשוןש~י~

 לזמ~
 בידו דאין משום חילק דלא הטעם דשם

 כמ~ש לחלוק בידו דיש דהגם וכו~למכור
 כווגתו וא~ך ודו~ק בידואין למכו~ הר~~

 לומ~
 שם והחילוק דהואל

 חילק דלא משום מה~~ס ~תירה א~ן לכך יוצדקלא
ועל

 ז~
 כזונתו וכו~ השתא דאמר במאי קשה א~ך סיים

 הרי יבם ואח~ך חילק מעולא דבעו ~~ייא ד~או~הבזה
 לז באין ~ו לאחיו לסלק ורצה אח לו שיש ~י~םאי~י
 כללאח

 ומכ~
 לסלק הדין מן זכו דת~וייהו הי~ום קודם

 דהויולמכור
 ד~~

 תקנת מצד אך ב~שותו שיש
 או ל~לק יכזלים שאינס הזא משוטבדיםי בעלהדנכםי ~ז~~

 ~ש~ מאי זה לפי וא~ך ו~דכת~גזלמכור
 דבעי מאי על

חילק
 השת~ זאח~

 וא~~ך ~ילק ר~תא יש הרי ~ו~
 די~ולי~ם

 לכתו~ לכ~ות~
 אם מתוקן הכל זלהיזת לה

 ל~דו הוא זאם יסלק שניםהם
 ימכו~

 מהש~ם ודאי אלא
 ומיהו לסיים חזר זה זעל כלל חלוקה לי~זי משמעלא

 ~םמוך מ~ש י~למ~ש~ע
 מכ~ זא~

 קודם
 כוו~ו וכו~ זה מטעם היינו ~לום ולא עשהלא הי~ו~

לומ~
 מיחזי ד~ו ד~י הגם

 ד~
 משמע לא הש~ס

 חלוקההאי
 טכ~~

 ~עמא דתלי הש~ע מד~~י
 במקום אך כתו~ה שע~וד משזם סיף ועדמראש
 יכול שע~ודדליכא

 כג~ למכו~
 אם

 כת~
 על לה

 כנם ד~~בר הגם וא~ךנכסיז
 אי~

 יכיל
 ו~ם שכתב ~מה עכ~פ~מש~ל לכתו~

 מכ~
 קודם

 הי~~
 לא

 ~צה דלא זה מטעם היינו כלזם זלאעשה
 דלדע~והג~ כדאמר~ לכתו~

 תלמודא ~ש~ מאי למר~ן תקשה ה~~~ש
 לומר דהר~~ש כוונתו לדידיה דקשיתיה כמז וכו~~~~א
דהש~ע

 י~~
 דס~ל

 קו~~
 אם מהגי הי~ום

 כ~~
 והך

 דאיכא טיניו ~ד עומדת אי~ה א~שר~ושייא
 אין זה ועל בטוטו~ד להשיב הזא וי~ול רחבהדעתיה למימ~

 ד~לם~ו~
 ~דוע ~ושייא משום שלו זהדיוק ~~ע

ד~~
 ~עלמא תיו~תא

 א~
 ~עלי ~מ~ש הדין ל~~ר

 ועלהכללים
 ז~

 ~אמת וכו~ ~ה~מב~ם משמע ~ן םיים
 יבם שזמרת זז~ל מד~תב הרמ~~ם מד~רי גראהכן

כתוב~~
 למכור יכול היבם אין לפיכך ~עלה גכסי על

 סיים זהדרוכו~
 ~ת~

 ואם
 מכ~

 לא נתן או
 עש~

 זלא
 אלו גכםים ~חיי~ו ~כ~רכלום

 מהן לג~ות לאלמג~
 מורה הלשון ופשט ע~ךכתו~תה

 ל~
 ל~ים ירצה שלא

 דזקא הגי א~א גתחיי~ו דלא במקום דדוקאהדרך
 י~ול דאיגוהיינו

 למכו~
 ממקום גבייה הות אי א~ל

 יכול קודם לה כתב כגוןאחר
 למכו~

 לע~ד הנראה זהז
 ~ש~ע ~דברי ~נד~ים ומה ~~ל הרב~ש בדב~ילפרש
~מאי

 דכת~
 ~יבום קודם ~~ן

 לאח~ ב~
 וכז~ היבום

 היבום קודם בין ד~אידמחזי
 הואל דמי כיתו~

 וכב~
אמ~

 אפילו
 אח~

 ריח כ~ן אין לע~ד מהני לא ~י~ום
 ~ש~ח דוק מזה הש~ע ~דב~י יש ולאלפים כללקישיא
 ב~ומ~ש מ~ש הזא ~זכרוגי עתה שרשוםומה

 הזי המשכון עלהמלזה סע~~
 ש~~

 ~שעת משכגו בין

 זמשכנו וכו~ הלזאה בשעת שלא משכגו ~יןהלזא~
 הוא הלזאתו בשטתשלא

 ד~~
 זא~ך זדזק יעו~ש פשוט

 ג~ך ~זא מר~ן של זה ולשון קושיא ריח אין כאןגם

ל~ו~
 י~א הלכה אישות מהלכות כ~ב דפרק ה~מב~ם

 דשם דכתו~ת גמרא מאזתה הוא ומקו~ויעו~ש
 תילק בין חילק ואח~ך י~ם ~ין ~~ל אמ~ ~~ין אתאכי נאמ~

 ולא ~ה לא זהלכ~א כלום ולא עשה לא יבםו~ח~ך
 הש~ם שהזכיר כמו שגיהם הזכיר והרמב~ם ע~ךכלום
 ~~ס שהזכירם כמו שגיהן הזכירם מר~ן זגםשגיהן
 הרב כמ~ש מ~ו~ודמשם

 באה~~
 ידעתי ולא יעז~ש

 הם חלוקים הש~ע דין לפי ז~פרט ליהו קשיאמאי
דמה

 שכת~
 מכ~ בין

 כתב ~דלא הזא הי~ום קודם
 מכר ו~יןדזקא

 היבו~ אח~
 ודו~קהיבום א~~ ~תב אפי~ הוא
~ 

~~~~
 זהרב~ש הש~ע בד~רי זז אוקמתא לפי למדין

 לה וכתב ~לל אח דלי~אד~מקום
 קודם אפילו למ~ר י~ול הש~ע לדברי היבוםקודם כתו~~

 לאחיו לםלק יכזל ל~ וכ~ב א~ לו יש אם וכןהיבום
 מםופק הר~~ש לדעת אכן הש~ע לדב~י הי~וםק~דם
 ה~תא קושית ל~דז זעומדת הזאל בזההזא

 ד~~ע אליבא אח דיש ~מקום א~ל כדאמ~ןתלמודא דאמ~
אפילו

 כת~
 יכזל איגו הי~ום קודם לה

 למכו~
 דהואל

 ד~~ והוי ~אמצע ~חים יד יש יבם ~אועדיין
 שא~~ר

 מר מדברידמוזםד
~~ 

 כלזם ולא עשה דלא אשי רב
זאין

 זאין אומ~
 ד~רי~

 שהיבם לגדו~ד א~אן וא~ך
פרי ~ז~

 הד~~ ע~
 לה שכתב דה~ם פשזט יפ~ה אחים ~ין

 אי א~ילו כלזם במכי~תואין
 מוכ~ הו~

 מהיזם לה
 הי~ו א~ים ~רכת ויש הזאלולכש~נזס

 הד~
 דיגו

 ~חסייאכההיאדמתה
 עשה לא עלה אשי ~~ ~~ דאמרמ~

 לה שמכר ~מה מכ~ש כלוםולא
 ל~וט~

 הי~ום ק~ם

פשו~
 ריח דיש דם~ל מאן דלית

 מכ~
 ~ כלל

~~~
 ש~בוד זו לי~~ה והיה דהואל ולזמר להשתבש

 נימא זז הקרקעעל
 ~הי~

 עדי~
 להיזת כחה

 הזה הי~םמכי~ת
 מכיר~

 דהזאל ~ו~ל~ה הדעת אין זו
ומכיר~ו

 א~
 ~ר לי מה ה~ר יחול מה על כח בה

לאיש
 ז~

 למי מכר או
 שי~

 כל זו ק~קע על שע~וד לז
 ד~~ע א~~א דג~א מדי~א דינא וקם ימעטז מה~למ~יו

דא~
 ~יר~ז

 ~ כלו~

~~~~~
 דכל נראה

 מ~
 הדין לייסד ש~~חגז



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ועוד כיאוד~א אלא באנו לא הפוםקיס ומן~גמרא
 התנא הרה~ג הורה ~ברדהואל

 הרוב~
 יאוריו בתוך

 רפאל השר המל~ךרב
 זלה~~

 מ~נאס עי~~ת ~שר
 אביר הרב כמ~ש דעתו זגילה זי~~~א עליונשענים
 מכירה ~ייך לא הי~ום דקודם דכתב משמו נר~ויעקב
 צבא משר יותר להשען לנו יש מה ועל מי על א~ךכלל
 את בצמא לשתות מחזיבים עירו בני ובפרטישראל
 ל~ביד זאתר אתר בכל הגמרא מן מיוסד כן כידבריז
 דבריז בתוך נזעם דרכי הרב מ~ש והילך באתריהכמר
 ח~ב זלה~ה מהריב~ו הרבהביאם

 םפ~~
 ובזה וז~ל

 ליעלה
 ~רו~

 לומר אדם מצי דלא שבידינו הכלל על נכון
 דאת~א מאריה ז~ל והרמב~~ם דאתרא מאריה נגדקי~ל
 זלה~ה ומה~יק~ש הרדב~ז כתבו זה וכלל הואהדין

 נגררים להיות מקנאם בני דצריכים לפניך הריעכל~ה
 מלתו ת~וף ועליהם ושריהם מלכיהםאחר

~ 

~~~~
 מכר הזה שהיבם דהגם לברר לנו נשאר
 דשב~ר מקנה אדם אין וקי~ל שאב~רדבר

 מזצאין אין ותפס ללוקח קדם דאס קי~ל הריעכ~פ
 בס~ הש~ע כמ~שמידו

~~~ 
 גם וא~ך ס~ד

 א~ר דהיינו לידו ~בא אחר עד אלא לחזזר באולא הוא~ כ~~
 המכר יוס עד היבום מיום בחזקתה היא והקרקעשיבם

א~
 שייכא ת~יסה מה תשביני ואל חזקתז אהני מאי
 קרקע דקי~לבקרקע

 בחזק~
 וכדקאי עזמדת בעליה

 ראינו מצינו דהא אינו זה בה שייכא תפיסה ומהק~י
 כנה~גלהרב

 ~גהו~~ ~םר~~
 וז~ל שכתב נ~~ב אות

 חומ~ש חלק בתשובהכתבתי
 סק~~

 דאפע~ג
 יקרא שלא לענין דוקא היינו תפיסה הוי לאבקרקע דתפים~

 הספק בו שיפול דבר ~ל מותזק המקבל אוהקונה
 שאינו בדבר או בדשב~~ל דמ~ני תפיסה לעניןאבל

ברשותו
 ב~ ח~ו~ א~

 שהקונה היכא דכל למ~ל~לי קרקע
 וא~ך עכ~~ל מקרי תפס בו ודר ~בית נכנס המקבלאו
 אתינן קא שאב~ר לדבר ולתפיסה ~ואל כאןגם
 דקרינןנימא

 בי~
 קדמה

 ותפס~
 לרשותו שבא לאחר

מקרי

~~~
 חזקה יש דס~ל הפיסקים דא~ילו אינו דזה

 ~~נ~י דוק~ק~ה~~המוחזק
 ~מ~~~~ ~~

 חומ~ש חלק זכו~ל הרב וכמ~ש השכירותולוקח
 חאה~ע משה ~דבר עיין וז~ל הפוסקים משם קי~לאות
 ~זא הבית בתוך שהזא ~הקונה וקונה במוכרסמ~א
 יהיה לא אפילי אלא עוד ולא עדיף וא~ת דשבהמ~זק

ד~
 מקרי הוא פירותיו זאוכל ידו על משכירה אלא בבית

מוחז~
 בכגון אבל יעו~ש וכו~ ש~~ה בכרם ושכ~ך

 נכסי בתורת הא~ מיום הקרקע לו שהכנ~הנדו~ד
 ואוכל משכיר ו~בעלמלוג

 פירז~
 ~קרקע ביאת ומיום

 בה משתמש הואלרשותי
 ד~יכא הגם מרשותו יצא~ הי~

 הוא בה שמשתמש דמהלמימר
 מכח~

 נכסי מכח אתי קא

מלו~
 ממנה בידו ~יא מושכרת כאלו והוי אשתו של
 דהואל האשה החזיקה דהוי מילתא מוכחא לאע~~פ
 האוכלוהוא

 הפירו~
 הקרקע שהיה מכח לומר יכול

 ולאו אוכל הייתישלי
 מכח~

 לא ומעולס
 תפס~

 זלא

זכ~~
 לעין הניכרת ~יסה בעינן ואנן הנז~ בק~ע

דממ~~
 לה שמחל ~~נן

 וכמ~
 בס~ הש~ך

 ר~~
 ס~~ה

מש~
 הפוסקים

 הר~וני~
 נשענים ישראל בית אשר

עליה~
 ודאי וא~ך ע~ש

 ל~
 תפיסה מקרי

~ 

~~

 משם מור~ם שפסק מה לברר באמת לנו נשאר
 ליה כתב ~לא תפס לא דאפילו הדש~ןתרומ~ת

 רב ונעלה רם לאו~ע ראינו דראה אמת הן וכו~ש~ר
תיליה

 ור~
 וכוזין בזה שנרגש נר~ו דיעקב שופריה

 ומצא ליהפתיחן
 ארוכ~

 הסמ~ע שתרגימה ממה ומרפא
 הפירות שבאו אחר הלוקח ליד הש~ר ~מםרדמיירי
 הגדול הרב מדברי הסמ~ע לדברי סמוכין ודרישלעולס
 וסמוכזת כסא עשה ומזה זלה~ה המל~ך ר~ברמ~ס
 הגס בדידן ואנן הזה ~~כר לב~לשלו

 דרא~
 ראינו

 הרב גם הםכים דכן היא יחידאה ל~ו הםמ~עסברת
 ותני פםיק וכן הםמ~ע לפירוש ומו~ה אזילבא~~ג
 נתיבות הרב הסמ~עכדברי

 המשפ~
 ומה אך יעו~ע

 בסברתנענה
 ה~ו~~

 וכבר היא נופלת דלא
 קלס~

 הרב
 יעו~ע ידים בשתי ~סמ~ע סברת ודחה החוש~~ןקצו~ת
 כנה~ג בס~ החביב להרב שראיתי מה ל~י גםומה
בם~

 בהגהו~~ ר~~
 הםמ~ע לדברי שפירש א~ן

 ליה כתב אי באורך וז~לאחר באופ~
 ש~ר~

 כמאן ליה ומסר
 במ~רש~ך דבריו הובאו ז~ל הכהן הר~א דמידתפיס
 וכתב המפ~ה וםפ~ר הגה~ם בשם םז~ך ח~בז~ל

 שכן וכתב ל~ולם ~בא לאחר הש~ר דמסרה~מ~ע
הו~

 כן הרב שכתב נראה ולכאורה בהדיא בהגהות
 לעולם שבא קודס הש~ר מסירת מהני דלאלא~זקי
א~ילו

 נמצ~
 שבא בשעה הלוקח או המקבל ביד הש~ר

 מםירה כאן אין תפוס היה דכבר דכיון קנה לאלעולם
 לו שימסור צריך אלא קנה ולא לעולם שבאבש~ה
 כוונתז ש~ם ובאמת דוקא לעולס שבאו אחרהש~ר
 בידו נמצא יג~ע דלמה זר שהדבר מלבד זאתהיתה
 ובדברי לעולם שבא לאתר מתפם לעולם שבאבשעה
 מדברי~ם אדרבא כלום זה על הוכחה שם איןהגהו~~

י~
 שבאו קודם מסרו בין לידו ה~~ר שמסר דכל לדון
לעולס

 בי~
 בתשובה כתבתי ולכן מהני לעולם שבאו לאחר

 ח~מחלק
 סר~~

 לא אם לאפוקי ~לא הס~~ע בא שלא

נמ~
 שמסרו אפע~פ לעולם שבאו אחר בידו הש~ר

 כשמסרו לה ומשכתת מהני לא לעולם שבאו קו~םלידו
 להם ומשנודע לעולם באו לא ועדיין לו שהקנהבשעה
 דלא לעולם באו וא~~ך למריהו ש~רא הדרי קנושלא
 ~יד הש~ר נמצא לעולס שבאו בש~ה אם אבלמ~ני
 המקבל ~והקונה

~~~~~ 
 לעולם שבאו קודם לז שמסרז

 כנה~ג ה~ב של זה פירוש על וא~ך עכ~ל דמהניפשי~א
 עצמו הסמ~ע לדברי דאפילו בבירא פיתאנפל

 שבידה ש~ר ידי עלהאשה זכת~
~ 

~~~
 לה~ו~ז וחזינן דהזאל ומרפא ארזכה יש לזה דגס

 הכה~ג כדברי דלא הסמ~ע בפירושדדעתו
 ונמסר נכתב לעולם שבא דאחר דהסמ~ע כפש~יהאלה
 ~תיבו~ת הרב וגםה~~ר

 המשפ~~
 בפירוש דעתו כך

 ל~ינא ומםכיםהסמ~ע
 ואחר~

 הגדזל ~~ב הוא הכביד
 האשה דאין לעיל ~מורים ~דברים פי על א~ךזלה~ה
 והקרקע מוחזקתקרויה

 מר את היורש יבם בחזק~
 הוא הסמ~ע דפירוש קי~ל לומר יכול אך קאי ז~לאחיו
 ונתי~~ת ~ו~ז תלתא אוריין הני שפי~והוכמי

המשפ~~
 להרבות אדם דיכול זלה~ה זמוהררפ~ב

 זכו~ל הרב לשון והילך קי~ל ולזמרבספיקות
 ק~ א~חו~מ חל~

 לענ~
 בספי~זת המרבה דכל קי~ל הלכה

 ספיקו~וספיקי
 אין

 להוצי~
 ~ב וכמ~ש המוחזק מיד

 ח~ש ~ב פ~א אותכנה~ג
 זמט~~

 ברב~י הרב ז~~ך
~ה



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 בס~ בנדו~ד לידי בא יכן עכ~ל הזראה ~~טה דכןסכ~ה
 קי~ל לזמר י~ול וגס זז~ל כתב ש~ם סמ~ז חייב~~י

 ה~וריס בעל והרב ב~ה~ת הרב וכפירוש~הרמב~ם

כמ~~~
 ז~ל באנק~י הר~י זגס וכו~ ח~ב מוהריב~ל

 קי~ל לומר המוחזק שיכול ~סובר ג~ך נראהבפסקי
 פירו~ כפי פלוניכפו~ק

 אפע~פ פלוני
 ~י~

 אחר פירוש
 פירו~א בהאי קי~~ל לומר יכול וא~ך עכל~ה פוסקבאו~ו
 באה~ג מרחמוהי וסיעת כהסמ~ע וקי~לבםמ~ע
ונתיבו~ת

 ~~פ~~
 נמסר ~יהיה דבעינן ז~ל זמוהרר~ב

 כמאן המקח ב~עת שנמסר וזה לעזלם ~בא אחרה~~ר
 ~ דמידליתיה

~~~
 הואל עליו לסמוך הראוי אחר ~~ס נוםף

ומח~
 תנא חזינן

 הרזב~~
 יאוריז בתוך

 ורבחיליה ר~~
 גוברי~

 ראוי זכך עליהם קבלו וכך דעתז ~ך
 מקנאסהלבני

 יע~~
 ~מיוסד כ~ו באתריה כמר למעבד

 כנה~ג בכללי ועיין באתריה מר ככל למעבד הגמראמן
 הנדפסים המגנים ~ספריהמובאיס

 מחד~
 שאספו מה

 ודו~ק צ~ב כלל הכנ~~ג בכללי יעו~ש ז~להמחבריס
~ 

~~~~~
 לנגדינו דעמד מאי להשיב עוד נפשין מ~כיני
 ר~ט בס~ למור~ם ראינו דמצאנווהוא

 דבר מקנה אדס אין ה~~~ע ~כתב מה על סייםד~ם
 וקנה המוכר טרח אס מ~מ זז~ל איהז םייס~אב~ר
 ~רח דהכי אד~תא ~י מקחז לקיים צריך ~מכרהדבר
 גם וא~ך וכו~ בהימנותיה דליקוםכדי

 כא~
 ומחזה הזאל

 ולא ליבם ~חיז מכל ~יהו ~נש~דל ~ינןקא
 המוכר ד~רח כההיאנימא לחלו~

~ 

~~~
 בניהם המ~חק דרב

 דב~למ~
 שאינו דבר ב~ו~ר

 דליקום כדי אמרינן לקנזתו אח~ך דמחזר זחזינן~לו
 ולא דיבס חזינן דמחזה הגס בנ~ו~ד אבלבהמנותיה

חל~
 מ~ום לאחיו הזא לקדום מצוה ל~ם כוזנתו אפשר

 נימא וא~ך בגדול מצוה נלמד דממנו הבכורוהיה
 לומר יכולין גם קודמת יבום דמצות נתכוון מצוהלשם

 להקנותדכוזנתז
 ב~~ום קם אגב זבדרך נתכוון ~ש~

 דליקום דכדי לן לימא ומאן בממונו גס לזכותאמיו
 ~ע~ד בס~ זעיין זו למצוה נתכזוןבהימנזתיה

 ~ יעו~~

~~

 דליקום כדי אמרינן דלא הזא מזה דעדיפא
 והלוקח שלו ~אינו ~בר במזכר אלאבהמנותיה

 נתכוון בהמנותיה ליקום ל~ון ~מדוקדק וכמז ידעלא
 מוכח ו~ן המשפ~ט נתיבז~ת והרב ה~ו~ז פיר~הוכן

 ש~~ד בס~ עצמו מר~ןמדברי
 יעו~~

 הלוקח באס אבל
 ועיין בהמנותיה ליקוס שייך לא דידיה דל~זידע
 ד~א ידעה דמידע דידן נדון א~ךב~ו~ז

 ~ייך ~המנותיה ליקום מאי דידיה ולאו א~וכתובה להגבות~
 שוס עליו אין אחיו אלא איהז מיבם הוה לא איאפילו

 ~ייבס ~~עתא אלא כתב דלא ידעה דמידעתר~ומת
 ~ מידי לאזתו

~~~
 ה~ריח למה נ~וזן בהמנותיה ליקום כדי אם
 אותה זת~ול בחליצה ~ו די הזה לייבםעצמו
 ~הי~ מצד ואםבכ~בתה

 חול~
 אביו מר זוכה היה

 הרי קרקע ולא מעזת לה מגבי זהיה בירו~תונר~ו
 ונראה ור~ותו כחו סלק ברי~א אביו מר הרבכבר
 ני~אדכך

 לי~
 ליבם לו היה וא~ך להגבותה

בו ותז~~ לחלי~
 א~

 ראיה אין זדאי אלא ליקום ~די מ~ום כזונתז
 כאן פגע ולא נגע ולא ליקום כדי מ~וס שייבםממה

 ~ בהמנותיה דליקוסדינא

~~~~
 לברר ג~ך לנו

 קו~
 לכאורה דמחזי אחד

די~
 לסברת דמצאנו זהזא זו לא~ה זכות

 ~בשב~ל מקנה אדם שאין אפע~פ דס~ל הרבההפוסקיס
 ~הזר איש ~אםף חיי בני להרב עיין עליו להתנותיכול
 העלה מור~ם הרי ומכללם ~ך דסברי הפוסקיססברת
 בס~במפ~ה

 ר~~
 מקנה אדם דאין דאפע~ג וז~ל ס~ח

 יכולדבשב~ל
 להתנו~

 דב~ב~ל על
 יעו~~

 כאן ומצאנז
 כתוב נמצא ~ם והיבמה היבס בניהם ~~~וב~~ר
 היבס שיכנוס ~בעת הואל גם וז~ל ה~טרב~יפולי
 הבית מחצית בשזמא לז תכנום לא הנז~ היב~האת
 נכסי בתורת בידה י~ארז אלא ~~ב כדין החפציםעם
 בניהם התנו דכאן נמצא וכז~ הותירז הזתירז ואםמלוג

 וא~ך שלה ~יהיו נמצא דוקא נכ~מ בתורת לולהכניסם
 ~ התנאי לקייםצריך

~~~
 לזה דגם נראה

 י~
 היה אלו דב~למא לחלק

 התנאי זמכח בתנאי תלוי האשה ~להקנין
באה

 לזכו~
 האופן בזה בניהם תנאי היה אם וכגון

 אדעתא אלא ליבום תכניס ~לא בניהם שהתנודהיינו
 ו~ו~ ויכתוב ויחזור ו~ו~ מהקרקע כתזבתה לה~ת~ול
 דהכי אדעתא אלא לו עצמה הקנית דלא אומרים היינואזי

 להקנות זו אשה באה לא בנדז~ד אבל תנאו לקייס הואומחוייב

הק~ק~
 אלא לה ~הקנה הקנין מכח אלא התנאי מכח

 תכניסנה לא לה ~הקנה קרקע דאותה כתבולבסוף
 מכח אלא התנאי מכח לא לזכות ~רוצה מה נמצאלו

 היסוד ובנפול בר~ו~ו אינו בעודו לה ~הקנהה~נין
 ם~י מר~ן למ~ש זה ודמי הבנין יפול כלום הקנין~אין

יעו~~
 ו~ליו בקנין להקנות והקפידו הואל כאן גם וא~ך

 דמי דליתיה כמאן זהקנין הואלסמכו
 ל~

 תנ~י נ~אר
 ס~ד ס~ר בחומ~שועיין

 ו~ו~

 ולי~ה שנלע~ד מה זהו
 ~~ רח~ן לאב ז~ך יוס הי~ז מ~גיאות יצילנועינינו

 ~ יע~א סאל~י פה לפ~ק~~ו~ן
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~
 לעולם ודרכם מ~ליות אדום מערי לו באו
 כרך בכל מ~ליות ~~ים אדוס מערילבוא

 ~לח אדזם ~ב~רי חבירו זה ראובן הפעם ועתהוכרך
 ~טליזתלז

 ז~
 בעת זה וראובן זכרך כרך בכל ~בעים

 ~באז ולחוםבז מזה ידע לא המ~ס מבית~הוציאם
 ב~ל~~ים

 כ~
 כנהוג

 וד~
 כמה ל~מעון ~מכ~ גרמא

 נתוודע זמן זלאחר כרך ב~ל ~שים ולחשבון לערךכרי~ות
 ~אין ~וען ו~מעון ~מעון על לחזור ובא לראובן~דבר
 גם כי יען חיוב שוםעליו

 הז~
 הכריכזת למכור הוא דרכו

 א~מת עליו אין וא~ך לפורטן דרכז ואין ~קנאםכמות
 ~קנה ~מז ~מכר יעןדבר

 יומ~
~ 

~~~~~
 כפי פ~ור זדאי ~מעזן פ~ור ל~נין לזה

 ויתברר~ענתו
 ל~

 בס~ ~ש~ע מדברי זה
 לו שמכר ~רסור ~תבוע ~בא בלוקח יע~ש סי~חרל~ב
 לדעת ואפילוי~~ש

 מיר~~
 ש~מעון דידן בנדון יודה ~ם

פטור
 יע~~

 ~ם ודז~ק
 י~

 רצ~א בס~ ~ש~ע מפסק לפוטרו
 יע~שס~ד

 ~ ודו~~ ג~~ יע~~ לכא~ ומכ~~

~~~

 מזה דעדיפא
 י~

 א~ ל~סתפק
 נתעכבו

ו~~~ו



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 הדבר נתזודט ואח~ך שמעון ביד מכירה בליונ~תהו
 היו אם לר~זבן להחזירס שמעון מחויב אס הדיןמהז
 מהס ראו~ן נתייאש כבר דמס~מא נימא או בידזטדיין
 ~קנאס מי או בידו עדיין היו אס שמעון בהםוזכה
 וממנו סי~ז רס~ב סי~ חו~מ בש~ע לטיין יש זה עלממנז
 והדבר הואיל לכאן לדוןיש

 נחו~
 בקצר באתי

 אמי~
 ובריש

 ~ זימ~ן וצוי~סמלין
הצ~יר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~ט

~~~~

 שהפסד המתטסק שטזטן דאף אמ~ דין
 לבטל מגיט שבענין העיס~א דמי מסך יותררב ממו~

 טכ~ז הטיסקא מסך יותר בהפסד ברביט בחלקזהמעות
 שנתן הטיסקא של הקרן מן רביע אס כי לו מנכהאינו
 בטל יפסיד מאה העיסקא אס משל דרךלו

 ועשריםחמשה המטו~
 דזק~

 עמו ~נ~תתף בשט~ע שכתוב והגס
 זלה~ה יוא~ל להרב מצינו טכ~ז זבזזלתן אלובמעות
 רבינו ~הרב שפםק ס~טב~וש~י

 יעב~~
 שפסק זלה~ה

 יעו~~ש העיסקא מ~מון רביעי חלק אס כי לו ינכה דלאכן

זנרא~
 ~עמו לפי כן דפסק יסודו דעקר פשוט ל~~ד

 בנוי הוא יסודו דטיקר נלע~ד ס~ע בתזש~י שםהמוזכר
 השותף דאין ס~ג בסי~ מרן דפסק הרמב~ם פסקטל

 מוהר~ר ~רב וחשיב הואיל ולכך וכז~ ונו~ליםמהנשב~ס

יטב~~
 לפלגא זלה~~ה

 מלו~
 נ~ב~ איני טצמו בפני כשטר

הלו~
 אשר החדש הספר דלפי אמת הן יטו~שי ומ~כה

 בהאי פנינז עבר אלהאיר
 שת~

 הוא הלא להוי טבתא
 רפאל מוה~~ר הגדול ~הרב י~ריס משפטי~סספר

 הוא דדטתו נ~אה ~ס~ זלה~הבירדוגז
 אחריני ממעות דאתז ה~~סדיס כל לגלגל ויכזלהפך
 עליו חולקיס דיש נראה שס דמדבריז מלבד לאי~ז~ע
 בדידן אנן אלא זה מלבד לא היא יחידאה דסברתוומחזי
 הרב מפסק לזזז לנואין

 הקדו~
 מהר~ר

 יעב~~
 זלה~ה

 זלה~ה יוא~ל מוהר~ר דארעא מארה דידן ותנאהזאיל
 בפסק נגרריס אנחנו ו~ריה ליה פסיקאכך

 ז~
 ~ש~יס

 יוס מדי דנין היו שלפנינו רבותינו ראיני זכךקדמוניות
 הנותן וכל הולכיס אנחנז זבעקבותיהסיום

 ודאי כן על נותן הוא הידוט זה דפסק אדעתאלחבירז טסק~
 לזוז איןממנו

~ 

~ ~ ~ ~
 ליה חשבינן בשטר זכמלזה הואיל לדין זכינו
 אחד עד למתטסק יש אם א~ך המלוהלחלק

 דינז הדר אמת הזא הפסיד שאומר מה שכל לזשמעיד
 י~ אםכדין

 ~צריך הוא דהדין פרוט שהוא א~ עד לו
 בס~ כמ~ש גיבה אינו הכי הלאו ~טרז טל לישבעהמלזה
 דש~ר זהגםפ~ד

 ז~
 כב~ למלוה ~לוה ~הא~ין בו כתוב

 ע~א בס~ מרן דכתב לדינא הדרן וא~ך כשריםעדים
 האמינזדאם

 כשע~~
 עדיס מאה אותו יכחישו א~ילו

 ז~ה~ה מוהרי~~ו ל~רב מצינו הרי ימעטז מהבלדב~יהם
 אבל ברי וטוען חי המלוה אס דזקא היי~ז ש~~בס~ד
 העדיס דברי מקיימינן הלזה נגד טוע~ים היורשיםאם

הז~ל
 זאי~

 אז~ם מכחישין
 זא~~

 ויעקב הזאיל כאן גם
אי~ו

 יוד~
 דד~רי ה~ד שמעיד ממה

 המת~
 אמת

 והגס מעיד העד והרי הוא פרזט ש~רך כאומרהו~ל
 זאינו הואיל מורידיס ואינס מ~ליס אינס הלוהדדברי
 טוטנו כאלו דינו הדר טכ~פ בשבזטה ~פילו ליטולנאמן

ע~~
 הטד נגד ליש~ט דצריך ט~ה בס~ דקי~ל לבדו הטד
 ממנו ליטול ~א שלא כאן מכ~ש משויל~ס הו~ל הכיהלאו

 הלוה של שבידו מה להחזיקאלא
~ 

~~~

 העד ע~פ דטוטנו לומר כאן יוצדק היאך תשיבני
 טד עדות הרי ~רועשהוא

 ז~
 שיודע מעיד הוא

 הרזיח אס יזדט אינו אבל ממון כ~כ שהפסידהלוה
 לאו או זה נגד אחרממקוס

 הי~ וא~
 דהזי לומר יזצדק

 הזי דבטנין כ~כ המעות בעל ביד למתעסק שישמטיד
 ~ פרזע שהוא המטות לב~ל שיש ~~טר מעידכאלו

~~
 מ~ס שכתב צ~ג בס~ פת~ש להרב מצינו דהרי אינז

 זנוטליס מהנשבעיס השזתף אין דקי~ל דהגסהרדב~ז
 טדים יש אס אז ה~סד באיזה יזדע המלזה אסטכ~פ

 שאינס והגס לשלס ה~ותף חייב ממון איזה~הפסיד
 הריוח ועל הואל לא ~ו אחר ממקוס הרזיח אסיודעיס
 העדיס ע~פ השותף חלק ליטול יכול ב~בוטה נאמןהוא
 דינו הדר הר~ח ועל נשבט והוא הואל כאן גסוא~~ך

 כאן שאין זעכשיז טדיס ~ני יהיז אס לז לשלסשמחוייב
 טוטנו כאלו הרישניס

~~~ 
 ששנים מקזס כל דקי~ל טד~א

 אותומחייביס
 ממו~

 שאינו ובמקוס שבועה מחייבו ~חד
 ~שלס לישבטיכול

~ 

~~
 אמ~

 לא כאן דעד טיני לנגד עומד דזה
 מחייביס ששנים במקוס דוקא אלא ~י~לסבטד~א אמרינ~

 ע~ה בס~ שמבואר וכמו שבוטה בלי ממוןאו~ו
 צ~טובם~ זבס~~

 יעו~~
 גס וא~ך

 כא~
 המתעסק זזה הואל

 בעד ~מרינן לא ~שות~ שבוטת לישבט הואמחויב
 משלסזה

~ 

~~~
 המקומות אותס כל דבשלמא לחלק דיש נלט~ד
 ממזן אזתז על שבועה במתחייב הואשזכרנו

 אבל וכו~ דנגזל ההיא כגון העדיס שמטידיסטצמו
 שנשבע שבועתובכ~ן

 המתט~
 שהפסיד זה ממון על לא

הי~
 הזא אלא ונוט~ים מהנשבעין אינו שהרי ~אה

 טזען המקבל זה כאלו דינז והדר הרויח שלאנשבט
 בידך לי יש אזלי משיבו והלה העיד ע~פ בידך לימנה
 כדי אחר ממקום הרזוחת ד~מא אחר ממקוסכנגדו
 אותו על שבועה מחויב אין הרי וא~ך זה חסרוןלמלאת
 וש~זעתו העדים ע~פ בז חייב ממון אותו אלא עצמוממזן
 הנז~ הרדב~ז מדברי לדקדקי ~י יש וזה אחר ממון עלהיא

דפס~
 להקשות יש והרי לשלם מחויב העדיס העידז דאס

דסו~~
 אלא מחויב ואי~ו הואל

 ט~~
 לא ואם שבועתו

 הע~ר היא השבוטה לזמר הדרינן א~ך ישלס לאנשבע
 אלא ונזטלים מהנשבטין השותף אין והרי ממון נטלזבה

 זהשזתף לחוד עדים ע~פ בז מת~ייב דזה לו~רמוברחין
מ~לס

 ט~~
 בדבר לה~יישב עוד לי וצריך הטדיס

~ 

~~~
 ~א ז~י~ל הזאל צל~ע עד~ן האמת דלפי

 ליה דהזה דלא במקום משויל~סאמרינן
 ~קזם דאפילז דס~ל הפז~קים סברת לפי ו~פילזלידע
 מזדו דכו~ט אלבא ~~פ חייב למידט ליה הוהדלא
 א~רינן לא דכו~ע אלבא ידט ד~א ביה דידטינןהיכא

משויל~ס
 יעו~

 ע~ב בס~
 ובש~

 ~~ה ~וש~י ובם~ שם
 אומרים זהטד הלוה דברי ולפי הואל כאן גםוא~ך

שא~
 דלא נראה יודע המלוה

 נכנ~
 זה

 בסז~
 משויל~ם

 הדבר ~י ~ל~עועדיין
 נחז~

 ~ל ~תבתי זלא
~י~ין ברי~ ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 לזכיר~ כימילין
 וימ~ן וציו~ס ב~למא

 ועיי~
 להרב

 סרנ~גפת~ש
~ 

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~~

 י~מ~~~~~~~
 בית לו יש אתד ולכל ~תת בחצר

 ~בשאר ~תצר באמצע הס ומשיתפיסמי~תד
 ש~נהגס יע~א סאל~י ב~י~ת היא ~~תצרהתשמשין
 אלא דגאו~א דינא לדוןה~א

 שהש~ת~י~
 אתד הנז~

 סאלי העיר מתושבי אינומהס
 יע~~

 מטיר ~לא
 שלא הוא שמנה~סיע~א רבא~

 לד~~
 ועל דג~ו~א ~ינא

 טען ג~ו~א עמו לעשות סאלי שמ~נשי ~ש~תףכ~תבע ז~
 גאו~א ע~ו יעשה ~לא רב~ט עי~ת מאנשי שה~אהשיתף
 קרקע גס זה דין בניהס שאין מ~~נשיס והואהואל
 ע~ך דגאו~א יעביר ~לא מרה ב~ר נגררת תהיהדידיה

 דבריוהגיעו
~ 

 ~באט ש~אנשי הש~תף בדברי דאין ~ש~ט~~~~~
 וראיה דגוא~א בה ודנין~לוס

 לז~
 מההיא

 סי~דדתומ~ש
 שא~

 ב~יר הנתבע נכסי נתעקלו
 התוב~

הדי~
 שילך

 הנתב~
 ה~ובט אצל

 אלמ~
 יהיה הוא אדרבא

 ומשתד~ר ומיר~~ס ובש~ע בב~י ~~ש ~רקעו אתרנגרר
 על הוא שאס המס מדיני ראיה יש גס הנז~סימן

ה~רק~
 אח~ת ב~יר הס בעליו אפילו ~ליו לשלס שצריך

 סי המס בדיני~יין
~ 

~~~~

 לכאן ראיה יש דמשס סל~ג או~ך מש~ה בס~
 מ~~ינת שניהס יהיו דא~ילוונוסף

 מנה~ בי ינהגו בסאליוהק~~ע רבא~
 ממ~ש זה יעויין םאלי

 וכו~ פראנקי~א בעיר נעשה הכת~י היהאס
 יעו~~

 דיש
 ~נשא מי ס~י ת~ב בתו~~י ועיין מקימ~ת מכמהראיה
 לדור הלך וא~~ך התקנה ~י מנהגס אש~ במקיסאשה

במ~י~
 גס ע~ש אתר

 י~
 ואדעתא השותפ~ ממנהג בזה

 ס~ך יצתק ויאמר בס~ ועיין בס~ע~~ עיין נשת~דהכי
 ח~א כר~חועיין

 בחל~
 ~ יעי~ש ס~~ג א~ע~ז

הצעיר
~~~~ ~~~~~~ 

 ס~ט

~~~~~

 וטל לפרוע במה לו זאין חובות עליו שיש
 זלשרת לע~וד היס למדינת לילך רצהזה

 להרוית מנזת ימצא אשרבמקוס
 ממ~

 זה ועל לשלס
 ולפרוע מידס לקבל אותו ופייסו ומיוד~יו קרוביובאו

מה~
 תיבזתיו

 ול~
 לל~ת יצט~ך

 תו~
 לא והוא לעיר

 וכו~ מתנ~ ושינא מ~וס במתנות רוצה אינו אמר כירצה
ועל

 ז~
 ל~ורעס כדי שיקבל לתי~עז חובות ~~לי באו

 ~ ע~ך הדיןמהו
 מן ~~י~~ לכופו י~וליס דאיןנראה~~~~

הד~
 רע~ח סימן בחומ~ש מר~ן שכתב

 ~~כור דיכול שט~ח אביהס על דיצא הבכ~ר בדין~~י
 רוצ~ אינילומר

 פש~ן לפרוע זלא פש~ן ליטול
ע~ו דהד~

 ~כת~
 שס ה~מ~ע וכתב וכו~ מינה ונפ~א מר~ן

בס~

 קז~
 בתלק דדוקא

 ~ב~ור~
 מש~ס כן לימר יכיל

 קרייהדמתנה
 רתמנ~

 שלו הוי לא לידו דמטי ועד
 ~~ש עצמו לסלק יכול אינו הפשיט~ת ב~לקמשא~ך
ובס~

 קכ~~
 כתב

 מ~ דת~~
 יש ~~ מר~ן דכתב הנפקותא

 והוא ר~ת ב~ס מינה נפקא עוד וז~ל אתרתנפקותא
שאס

 י~
 מתמת ילא בעצמו הוא שתייב חיב לבכור

 החוב נפרע אינו אז הבכור מתלק עצמו כשמסלקאביו
 בתלק ד~פילו לפניך ה~י עכ~ל יצ~ע האתיןמשאר
 שייך דלא הגס מתנה ב~ס קרויה והיא הואלהבכ~רה

ב~
 ולפרוע לקבלה לכיפו יכ~ל אין עכ~ז וכ~~ מת~ ושונא

מכ~~
 ושונא מש~ס בה דשייך דעלמא מתנה בשאר
 ודאיוכו~

 אי~
 ~ ~צוי~ס א~תו כופין

הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 ס~ט

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~

 ו~לוה הלוה על היורשיס ש~וציאו שטר ~ודות
 ששטר הודה ה~לוה שאביהס שניס עדיסהביא

 ~רוטזה
 ~ו~

 הל~ה מיד
~ 

~~~~~
 ~שני את גס הראשין את גס העדיס העד~ת
 מאת ~ליהס נגזר אשרואת

 הר~
 ~פוסק

 ומה נר~ו בראשאברהס
 מא~

 בפרש עלינו ה~קשה
 לא נר~ו שלס שכמוה~~ הגס כי הריב בעלי הסמי

 לאו~בי רב שלס כי אהב~והו עולס אהבתידענוהו
שמו

 עכ~~
 אנתנו ומוכרחיס ממנו יותר אהיב האמת
 ~ היא המעט הקלה דעתי~ולתוות

~~~~
 דאמרו דמאי דקי~ל דהגס הדבר נכין אמת
 ולא ש~ידס מה להתזיק הייני ליתמי~ענין

 אלא ~קרי לא גמור שט~ ~יש נדו~ד עכ~פלהוציא
 שיכול סטראי דטענא די~א בטלה כן לא דאסלהת~יק
 דלהד~מ מיגו בתורת לטעיןהמלוה

 דפס~
 בס~ הש~ע

נ~~
 מיגו קי~ל דהא ס~ג פ~ג בס~ דפסק ודי~א

 זכמ~ש אמרינןלא להוצי~
 מור~~

 סי~ב פ~ב בס~
 ע~~

 אלא
 כמו להוציא מקרי לא ~טר שיש דכל ברורדהדבר
 ~~ב בס~ ל~ש~ך המיגו בכללי ו~יין הנז~ מדיניסשמיכת
 הר~י בדברי ג~ך מפורש הדבר שבא וכמו ע~שס~א
 התרומו~ת ~על משס נ~ת בסו~ס הרב~י שהביא ז~להלוי
 דלאו ז~ל הרא~שומשס

 ל~וצי~
 סהדי והני ~ואל הוא

 עומד במ~ימ~ השטר ~לא מסהדי ~א דשטר אגופיהלאו
 ע~ש מ~הדי קא בא~ייהו דיהיב בעלמאואדמי

~ 

~~~

 לא ד~נדו~ד דרכו יורה דהאמת
 מצא~

 מע~ה

מ~
 התכס זכמ~שנינהו הודא~ ועדי הואל ס~די הני נגד להשיב

 הפיס~
 ~האמי~ו במקוס דאפי~

 מ~נו הודאה עדי תריכבי
 וכמ~~

 ע~א ב~~ ~ש~ע
ס~~

 ~ יעו~ש

~~~

 ב~~ להסמ~ע חזינן דמתזה אמת
 ע~~

 ~~~~א
שה~ש~

 ~ינו א~ך אלא שכתב ~טו~ר דברי
 ה~יא עס כת~י מהני דלא משמע דאזי עדיסכשני
 ד~מדקדקיס ס~ד בס~~א בש~ע ו~תבר הטו~רדכתב
 ו~וכרחוכו~ ~מיד~ למי~ש ליכא ותו מלוה של מכת~י שוברעושיס

 לת~
 ד~היא

 דהמד~ד~~
~~א א~רי ו~ו~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 מםך ~לזה על שבידו ~ דעל בהדייא כתוב אםדזקא
 דמהני הטעם זמצינו זכז~ ופלוני פליני ועדיזפלוני
 ידוכתיבת

 מהעדא~ יזת~
 לך אין דכת~י משזס עדים

הזדא~
 הפום~ים דברי מכל שמבורר כ~ז ממנז יז~ר

 אם הודאה בעדי גם אלו הסמ~ע דברי לפיוא~ך
 ב~

לה~דז~
 והוא ידו תחת שהוא שטר איזה על בפניהם

פרוע
 צר~

 שסכומז שטר ~ל בפניהם ~הודה שיעידז
 כתוב בא דלא בנדו~ד וא~ך ופלוני פלוני זעדיזכו~ך

 סכו~ות על אלא ז~ל כמהר~ש שהזדה העדיםב~עדאת
 כמאן זאת הודאה הרי ~עדים הזכיר ולאשבשטרות
 יכול זהיהדליתא

 לטע~
 ש~רות על דהיינז םטראי

 ~ הזדי~יאחרים

~~~
 הסמ~ע כתב בדיזק דלאז ד~ו יורה דהאמת
 והמעות הםכום להזכיר תנאים שנידבעינן

 כ~בזלא
 כ~

 ~מדקדקים של דבכת~~י דמילתא לרזזחה אלא
 ~פילו ו~יהז זעידיו פלוני סכום על בכותביםמי~רי
 דהיינו מ~ניב~דא

 הזכר~
 מלשון מדזקדק וזה הםכום

 בזה~ל וכתב מדבריו שסיים םקכ~אהםמ~ע
 ע~ך קבלו פלוני חוב שעל בכת~י נכתב דלאהכא מ~א~~

 הורע דלאמשמע
 כא~

 שלא משום אלא הכת~י כח
 לא אפילו המעזת םכים דהיינו פלוני חוב עלנכתב
 נזכריהיה

 מ~

 עידיו נינהז
 ~ל~

 החוב בהזכרת די

זאי~
 חוב דהיינו פלוני החוב במלת לכלול להתעקש

 הלשון פשט זה דאין ופלוני ~לוני ועדיז כו~ךשםכומו
 ~יזכיר תנאי הזכיר לא י~א ס~ק הםמ~ע מדבריגם
 שטר על שהוא בשובר ודוקא ז~ל כתב אלאעדיו

 משמע יעו~ש כז~ךשםכומו
 דבז~

 שסיים זהגם די
עלה

 כמ~~
 לומר כוונתו לאו כ~א ם~ק סעי~ט בסמ~ך

 כזונתו אלא העדים גם להזכיר דצריך סקכ~אכמ~ש
 בסמוך שתירצתי זכמו כו~ך םכומי לזמר דצריךלומר
 גם הרי הסמ~ע בדברי זאת שטה לפי וא~ךסקכ~א
 השטרו~ שני על היתה ז~ל מוהר~ש הוד~תכאן

 שסכומם
 ומה הסמ~~ע לדברי אפילי זאת הודאה ומהנייאכו~ך
 טדי שיזכירו בעי דהסמ~ע נאמר אמור א~ילוגם

 פליגי ועצומים גדולים מצינו הרי זעדים סכוםהזדאה
 אפילו להזכיר בעינן לא דבכת~י ום~ל הםמ~עעל

 ובם~ סק~ט נ~ח בס~ הש~ך ~מ~שהסכום
~~ 

 סקכ~ד
 הטלה הלכה וכך גד~ת הרב ו~~ך ה~~ח וכ~ךי~ז~ש
 גם םי~ב ח~ב פמ~אהרב

 הז~
 זהילך הש~ך הביאו

 נגד סטראי מהני דלא ם~ט ע~א בם~ ג~ך הטז~זלשזן

עד~
 בשם והטור כת~י נגד הן

 הרא~~
 אלא סיים

א~~
 ולא עדים כשני עליו האמינו

 נתכז~
 דאלו בזה

 מזעיל דודאי כת~י מועיל דאין עדים כב~האמינז
 אלא ס~ד ס~זכמשמעות

 דהרא~~
 להוכיח בזה נתכיזן

 כתב ע~ך ה~אמנות לסתור בהודאה כת דאין נאמרשלא
 תרי כבי פירש א~ך אלא עדים ~ד מועילדאינו

ובהזד~~
 ~שום כח זאין ~ודאה נקרא מםתמא אפילו

 לסתורנאמנזת
 ההודא~

 כהסמ~ע ודלא ז~ל מז~ח זכ~ך
 דחוק בח~וק דס~ד לכ~~י זה ~ת~י בין לחלקש~ב
 נתנבאז נביאים חבל הני כל זמצאנו הזאיל זא~כע~~ל
 ענין בכל מהנייא המלוה דהודאת דב~~י אחד~םגנון
 נק~ינן~וז~ייהו

 זא~
 להוצ~א

~~ 
 במכו~ש הלזה

 בנדו~
ש~הודא~

 זכך כך שםכומם שטרזת על מפורשת הי~ה

פשו~
 ~דבר

 זלי~
 ~ דיין ולית דין

~~~~~~
 דאפילו זל~~ה מו~ריב~ז הרב כתב מזה

 על כתזב שיהיה לומר בכת~י הזצרך לא טצמוהםמ~ע
 ם~אי ל~עון יכול הכי דלאז דזקא כז~ך שםכזמושטר
 גזע כבר אם אבל דוקא המלזה כך יטעזן אםדזקא
 זראי~ כך ליתמי טענינן לא אנןהמלזה

 מצינו דהא לזה
 ישעיה רבינו לדברי שאף שכתב אוט~ו הג~~טלהכגה~ג

 בש~ר נאמנזת דכשכתב הטו~ר ר~ינו ש~ביאז~ל
 לא לכו~ע מת אם אבל כך כשטוען דוקאהיינו הזדיתי לא לזמר זנאמן פסולים הם הזדאה עדיאפילו

 ליור~יםלהו ~עני~
 יעו~

 ~רב למד ומזה ~טעמא מלתא
 נמי אנן אף ולפי~ז וז~ל וכתב זלה~~ה וזאליד ן~מזהר~י
 שעל בכת~י כ~ב דכשלא הסמ~ע אמר לא דע~ךנימא
 בשטזען דוקא אלא סטראי לומר נאמן קבלם פלונישטר
המלו~

 טענין לא ליורשים כך לטעון אבל בפירזש כך
 למידין נמצינז א~ך עכ~ל הכנה~ג שכתב מהטעםלהו

 כחם שיגרע נגר זבר ~ר לית ההודאהדעדי
~ 

~~

 ~טרי לפי לפקפק מקזם כאן יש דעדיין אמת
 והאמינו לכתזב דמנהגינז מערבא בני אנןדידן

 למהרשד~ם מצינז דבזה זכז~ ופרעונו זה ~טרעכ~ע
 המלוה נגד מהנו לא הודאה עדי דגם ד~סק סנ~גח~מ
 כרם הבהיר בספר הובא אחד בפסק ראינו יכןט~ע
 גם ומה וז~ל הפסק בתוך כתוב ושם סקפ~טחמר
 אפילו לא ותו קו~ר ש~~ז עכ~ע ~תיב הזה אידאפילו
 ~ענות דכולהו כללא הוא זה דלשון תרתי שמעינןהכי
 ומחילה קז~ר פירטון על בין בעולם שיהיו אזפןבכל
 אבן כמז~ר~ש הרב החיתום על ובא עכל~ה הודאהאו
 זקנו מר משםצור

 הרשב~~
 נלע~ד בדידן אנן וגם יעו~ש

 בם~ למר~ן מצינו דהא עצמו מר~ן מדברי כןלדקדק
 נאמנים ~חוב לו שמחל העידו אם וכן שכתב ם~גט~א
 ישעייה רבינו אפילו דבזה םק~א הש~ך וכתבע~ך

 בזה מודזוהרמב~ן
 עיי~

 דאפילו לומר וכזונתו ~ם
 במ~ילה בטו~ר שמפורש כמז בהודאה דפליגי רבוותאה~י
 הזדאה מעידי עדיפי מחילה דעדי דס~ל נמצאמודו
 פ~ב בס~ למר~ןומצינו

 סי~
 כזתבים ו~מדקדקים שכתב

 וכו~ זה חזב עניני ובכל נפרעתי שלא ~ומרוהאמנתיו
 זה דעל לומר דכוזנתו סקל~ז שם הסמ~~עיפירשו
 ~ענת על נ~מנים שיהיו כדי וכו~ המדקדקיםכותבים
 מלת באזמרך זכינו וא~ך יעז~שמחילה

 עכ~~
 שט~ז

 עכ~ע תרי כבי שהאמינו כאן וא~ך מחילה ~ענתכוללת
 ~ענת על אפילו עדים לגבי הריהאמינו ופירעזנושט~ז
 לגבי דמהני מכ~ש העדים עדזת מהני ולאמחילה
 עדיפא היא מחילה דטענת כדאמרן הודאה~ענת
 ~יה אלו לזמר כאן מק~ם היה וא~ך פירעוןמ~ודאת
 אחר ש~ר על או להד~מ לו~ר יכזל ~ה קייםהמזריש

 ~ כן ליורשים נטעון אנן וגם דלהד~מ ~מי~והודיתי

~~~
 הרב מדברי ומרפא ארזכה מצאנו לזה דגם

 שכתב אז~ן בילקו~יו זלה~ה וואליד ןימוהר~י
 הרבנים בו ו~לקו שנוי הוא במחלזקת זהדדבר

 הזא במחלוקת הדבר ג~ך ה~י וא~ך יעו~ששלפניהם
 ~רב כתב ~זה זעדיפא קי~ל לזמר הלזה ויכזלשנוי
 ז~ל אםבא~ג מ~~~ש והרב וז~ל ם~ג בפ~יו~נז~
 עדי וכז~ שט~ז עכ~ע שהאמינו בש~ר שכתב שאףכתב
 נ~מניםהודאה

 כמ~~
 הסמ~ע

~ 
 דנין היו ו~כן

 ליהו משמע דלא מטעמא למעשה הלכההראשונים
 וגם עכל~ה בכלל ההודאה דגםלאינשי

 א~
 ~דידן

 שאבד מי ~כל עולם מימזת רא~נו זכך נזהגיםאנ~ז ~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 והולך פרוט שהוא לחבירו הודאה ש~ר כותבשטרו
 ~ם וא~ך נהוג מג~גה וכך ד~ר עמא שכך נמצאבטח
 חי המוריש יהיה ~פילודינא

 ע~
 לגבי מהנייא האדמה

 מצי דלא מאי כל לכללין ו~דרן ש~ודה העדיםהעדאת
 ליהו טענין לא אנן למט~ןאבוהון

~ 

~~~~~~
 ד~~ילו נימא נמי אנן אףמזה

 עכ~ע כתזב היה דאם דס~להפוסקים לסבר~
 המלוה יהיה אם דוקא הוא הודאה עדי מהנו לאשט~ז
 נלמד זה ודבר כן טענינן לא לית~י אבל כך וי~עוןחי

 הרב שלמד וכמו לעיל האמורים כנה~גמדברי
 אנחנו כך לנדו~~ד סטראי לט~נת זלה~המוהריב~ו
 שט~ז טכ~ט כתוב לאם הודאה עדי לענין לנדו~דנלמוד

 ~ הוא ופשוטודוק

~~~~~
 הפוסק הרב שנםתפק למה ראשנ~נה
 ז~ל לכמוהר~ש ~~יה היורשים יבררואם

 היה אם חמש ושל מאתיים מסך משטר א~רת~לוה
יכול

 לטעו~
 הודיתי עתה היוצאים אלו שטרות על לא

 הםמ~ע ~~ש הפוסק הרב והביא שהחזרתי מה עלאלא
 עצמו והטריח מהל~מ בפי~ד ומשל~ם ס~חבס~ל
 דהמש~ל גם ומה ס~ל כך והכנה~ג והסמ~ע הואלצריך הי~ דלא במקום כסמ~ע דד~תו מר~ן מדברילהכריח
 דהסמ~ע כוותיהו ודאי בצ~ע והניח הדין החליט לאעצ~ו

 בדבריו להשיב מ~ש זהז נקטינןוהכנה~ג
~ 

~~~
 במחלוקת והכניםו נדו~ד שדימה מילתא דתמיהא
 לא כאן דעד אמיגא דאנן והמש~להסמ~ע

 דלאו פיר~זן בעידי דזקא אלא והמש~ל הסמ~ענ~לקו
 דקא הוא בעלמא אדמי אלא מ~הדי קא הש~ראגוף
 דמשום לעיל שכתבנו וכמו עזמד בתיקפו ושטרמסהדי
 מהר~י משם הרב~י וכמ~ש סטראי לטעון יכילנאהכי
 קא ה~דים שזה בנדו~ד אבלהלוי

 מסה~
 ה~~ר גוף על

 מאתיים של שטר זלה~ה כמוהר~ש יד תחתשיש
ושל פרו~

 חמ~
 הלואה לו שהיה יב~ר אפילו ודאי מאות

 שכבר מי על ~ו הודה ~ליו אם יודעים אנו ואיןאחרת
 יכול דאין בזה יודה מ~~ל הרב אפילו וד~י בזההחזיר
 שהרילר~ח הפוס~ מדברי מצינו לזה ודוגמא דהמ~~הלהוציא
 התוספות דבריהם הביאוור~ת

 ב~ר~
 הדיינים שבועות

 ובכתובותדמ~א
 ד~

 רב דאמר מימרא דמפ~שי פ~ה
 דאיקרע~חמן

 שט~
 שבועה השטר בעל דצריך היינו

 ~ו~ יצחק פחד הרב וכתב ע~ש בז וגובה נפרעשלא
 הפוסקים משםסטראי

 וז~~
 מש~ר שנפרע הודה

 אפילו םך מאותו שטר הוציא ואח~ך כו~ךש~זמו
 ואינו מהני לא ור~ת~ר~ח

 גוב~
 ל~ניך הרי עכ~ל בו

לדעת
 ר~~

 מהנייא דלא במקום ור~ת
 סטראי טע~

 ומילתא מהנייא הודאהטענת
 בטעמ~

 הואל כדאמרן
 נימא נמי אנן אף השטר גוף עלוהודאתו

 לדע~
 המש~ל

 יודעים ואין פירעון בעדי אלא נחלק לא דוקאבמ~ר
 מעידים שאינם מזה ~ו ~הוחזר ממה אם שטרמ~יזה
 על שמעידים דא בכגון אבל השטר אגוף ולא אדמיאלא

שטר
 פר~

 המש~ל יודה ממ~תיים
~ 

~ ~
 מו~~ר הגדול הרב שפסקו ממש זה לדין מ~נו
 בירדז~ור~אל

 זלה~~
 שפסק סק~ל משי~ש בס~

בראזב~
 שהו~א

 נג~ ש~
 ושמעון ~שרה מסך שמ~ון

 כת~יהוציא
 ראו~

 גבי על ונמ~ך ש~שה ממנ~ שנפרע
 השלשה הם הן אומר המלוה ו~ליגי שלשה פיר~וןהשובר
שבת~י

 ה~
 השטר שע~ג ~ם

 ~ע~ ו~מ~~
 ~חריני הני

 ע~ש ה~חתונה על הש~ר בעל דיד שפסק יעו~שנינהו
 זהלה מעשרה השטר כשמוצא המלוה דשם לפניךוהרי
 הרי שלשה של הכת~ימוצא

 ממ~
 לו שהיה מברר ~מלוה

 ח~וב עשרה ~ל השטר זה ~הרי השלשה נגדהשטר
 ~וא והרי שלשה של ש~ר לו היה דהיינו לשתייםכחלוק

פרו~
 ומסופקים פיר~ון בלי ועדיין שבעה של ושטר

 השלשה של מש~ר הם אם השלשה של בכת~יאנחנו
 השב~ה מן או ונפרעו בו נושא שהיה לפנינוהמובררים

 לא איך ותמיהא התחתונה על הש~ר בעל דידופסק
 הוא ונדו~ד דידהו תנא מדברי ראיה לה~יא שרזכר
 מסהדי קא הגוף ועל הזאל כדאמרן יותרעדיף

שיהיה ~י~
 מכ~

 ה~וסק הרב כמ~ש ד~א הדין דכתיבנא מאי
 ש~ב המ~~ל דברי לבאר צריך אני למוד~י אךנר~ו
 לא דאם נראה כתב שמתחילה הל~ט מהמלו~לבפי~ד
 אם ~י מספיקא מיהו וכו~זכרו

 יבר~
 וכו~ המלוה

 אוקי האי דבכיומסתברא
 ~טר~

 שלא בחזקת
 ודוק בווגובה נפר~

 ~כ~~
 אח~ים דינים הביא זה ואחר

 אחרים דינים שהביאואחר
 וה~א חזר זה מענין שאי~

 יברר דאם דס~ל הסמ~עדברי
 שהית~

 אחרת ~לוה לו
 דתלוי נראה דלד~תו הסמ~ע דברי על איהו וכתבוכז~

 בספ~ג ה~ז~ר שהביאבמחלוקת

 ולסו~

 ע~ש לדינא ~צ~ע
ולכ~ורה

 קשי~
 הדין הפסיק דמתחילה אהדדי דבריו

 כשהביא ואח~ך ש~רא איתרע דלאבמב~ר
 די~

 של
 לא למה לדקדק יש עוד דצ~עי כתבהסמ~ע

 הבי~
 דברי

 הרא~ונים דדבריו ובפרט הראשונים דבריו אחרהסמ~~ע
 ובמה הסמ~ע דברי שהביא במה ~י שהיה למותראך

 עליז איהושכתב
~ 

~~~
 ודברי נינהו מילי דתרי הזא פשוט דהדבר
 דבריו תחלת על קאי הם הראשוניםהמש~ל

 שכתבהראשינים
 דהרמב~

 זכ~ו לא א~ילו איירי בהל~ט
 ושטר קדם השובר אם לספוקי יש דבענין הפירעוןזמן
 שהחליט הוא בזה נכתב זה ש~ר על או אחריו נכתבזה
 בתוקפו השטר אחרת ~לוה לו שהיתה ברר דבאםהדין
 ס~ח דם~ל דמר~ן דינא על קאי הסמ~ע ודבריעומד
 ז~ן א~ הפרעון על העדאתם דהיתה איירידשם
 נפלה כזה כמבוארהש~ר

 מחלו~
 זהמש~ל הסמ~ע בין

 א~ייא מידי לא ותו אחרת מלוה לו שהי~ה ברראם
 אם ~יתה אימת ההודאה עדי הזכרו לא דאםמבינייא
 דס~ל להמש~ל מצאנו בזה אח~ך או שיצא זה שטרקודם
 המלזה יברראם

 שהית~
 בתוקפו השטר אחרת מלוה לו

 על בזה יודה ה~מ~ע וגםעומד
 כ~

 עלינו חל
 הודאת היתה ~ימת העדים בדברי הביאורחובת

 במקום א~~ך ~ו זה ש~ר קודם אם ז~לכמוהר~ש
 ש~ה מה זהו אחרת מלוה לו שהיתהשיתברר

 לע~עבמצודתינו
~ 

~ ~ ~
 הפוסק הרב ~פסק במה להשיב לנויש

בסכינ~
 שישבע מריפא

 הלו~
 בלי ויפטר

 ע~יו ליורשום ואין דהואיל נראה דלע~ד וראיה~עם
 ~ענת אםכי

 ס~
 לחר~ס שנזקוקוהו במה ד~

 ~די~
 כל

טענות
 וה~ ס~

 דלא לזמר דטתינו על ~עלה אמת
 על אז הודאתו היתה זה שטר על אם זה ספקגרע
 שכתב מדיןאחר

 הש~~
 בס~

 סכ~~ ~~~
 אמר ~~ל

 חייב ~אתה אבא של בפנ~סו כתזבמצאתי
~ 

 מנה
 יש אבא של כת~י ~הוא ליזברור

 שמשביעי~ שאו~ ~
או~

 ~טר ומצאנו הזאל ג~ך זא~ך ~~ש הס~ת
~~ו~ו מונ~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 וזה אבא ~ל בכת~י כמצאתי הוי המוריש שלבאוצרותיו
 הס~ת הפוסק הרב תייבו דמזה הדעת על~לה

~ 

~~
 הג~ול הרב הוא הלא מקמאי לתד נ~שה ומה

 בסי~ זל~~המוהריב~ו
 סי~

 לדברי ש~ירש מ~ד
 לא ומעולס להד~~מ באומר דוקא דמיירי אלו~ש~ע
 טוען וזה אביך לילוה

 מכ~
 אביו כתיבת

 הוי דז~
 אס אבל ה~לואה בעיקר הוא ומכתיש הואל בריכטוען
 כי תייב ואינו ברי ט~נת הוי לא פרעתי הלוה~ומר
 על מוסיפנא ואנן ע~ש ספק טענת כל כדין תר~סאס
 דברי מדקדוק לדבריו וסי~ע שפי~ר ~פ~ך הרבדברי
 שהוא לי וברור לומר היורש דצריך שכתב עצמומר~ן
 ההלואה עיקר מכתיש בלוה ד~שמע אבא שלכת~י
 לומר ליורש ליה למה מכתיש בשאינו דאי מייריקא

 הדבר שא~ת הלוה מודה הכי בלאו הרי וכו~ ליוברור
 כמ~ש וד~י אלא ש~ירעו אלא הלואה עליו לאביוש~יה
 קא ההלואה בעיקר דבמכתישו זלה~ה מהריב~והרב
 השטר העידיס העדאת פי ו~ל הואל כ~ן גס וא~ךמיירי

נגר~
 שנשאר במה ספק טענת אס כי נש~ר לא כתו

 על להס ואיןמונת
 דו~

 כי הנז~
~ 

 ותו תר~ס
 וצוי~ס הזאת בעת שנל~ע מה זהו מדילא

 התותסהלכ~ד וימ~~
 פ~

 אלול זאת משנתינו יע~א סאלי
 לפ~קהתרנ~ג

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~ט

~~~~

 לשמעון ש~ן
 ליטר~

 ושמעון מלוי כו~ך לקתת
 ~ו כ~ב ו~וי ~~וי הא~יטראהו~יך

 ע~
 גבה

 מיד הודאה עליה נמצא זאת~ך אותה יפרע פלונישב~וס
 דלעת אלא בה נפרע שכברשמעין

 עת~
 האליטרא

יוצא~
 מיד

 שמעו~
 שהגס לו ב~מור לראובן להתזירה ובא

 הזמן ביוס לו שאמר במה בו ב~ת שפרע עליה לושכתב
 רצה לא ואת~ך לו ומסר וכתב סמך זה על ~ושיפרע

לפרו~
 האליטרא ושובר פרע שכבר אומר ולוי לי זהתזירה

בצדה
 יומ~~
~ 

~ ~
 מוכן שהוא כשכ~ב לשלס לוי נש~עבד אס בדין
 בזה עיין לא אולשלס

 מ~
 צנתרות שני שנתלקו

הזהב
 הר~

 מהר~ם והרב בספרו דמלכא גושפנקא
 בהדייהו דפלגן יעו~ע ~ריה גור הב~יר ספרו ~וףזלה~ה דרמ~

 ~ הדבריס להעתיק איןבזה
~~~~~~~~ 

 יכול
 שמעו~

 ויטול ראובן על ~זור

~~~~~ 
 נ~אה לא~ או מראובן

 ז~ דד~
 ~נא הוא

דתנו~
 יש דכאן והגס צ~א ~~~~ ופועליס

 דהאהמנהג מד~ לדו~
 א~

 שכבר הא~טרא על שכותב ~דס לך

 ס~ ת~ב תוש~י בס~ זה ~גמת וע~ן ~גבה ~דםג~א~
 ג~ך הרי ~ד דבנד לתלקיש ~כ~

 א~
 דרך

 האליטר~
 אתר

פרע~~
 שת~צא

 שמ~~ ב~
 תשוב~ פתתי ס~ר ל~י בא~~~~~ ~ וצל~ע המו~כה

 צ~א בס~ זלה~ה
 נשאל דשםסח~ב

 בכע~
 ממש זה

 ~~ ועי~
 מה

שה~ל~
 דנשבע הוא דדעתו לד~א

 שמע~
 ו~טל

הפו~לים כד~
 ובד~

 ~טור יהיה ~ם ל~
 מ~אוב~

 ש~ומר במה
 נראה ~רע~~ר

 ~דמות~
 ~~ד ש~לתה למי

 תבי~

 ורמז נ~ת בס~ האמור ת~ו לולפרוע
~ 

 השטר שיקת
 ב~ו האליטרא לוקת דהפורע י~עה ~~לתא כאן~ס
 ביד לה~תה לוומה

 שמע~
 כת מצא זה ידי ~על זה

 הוא ואיהו בה ולתבועל~~ר
 דפש~

 שנלע~ד מה זהו

ועי~
 סק~ת בתומ~ש תשובה פתתי להרב בזה גס

 מאתי ושלוס קצר~י הפנא~ ולאפס נא לד~העלה מ~
הצעיר

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

 ס~ט

~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~
מכר

 לשמע~
 והן בהאלמאלטורנ~א סתורה

 ולקת ~י הלךה~ס
 ממ~

 ורצה סתורה קצת
 ~שה שהוא בתובלעכבה

 בשמע~
 ~ הדין מהו

~~~~~~~~~~

~~~~~~
 דזהנראה

 נכנ~
 הר~~ת במתלוקת

 שמ~ר במי עמו התולקיסוהפוסקיס
 בעלי שאר יכוליס אס בעין היא ועדין לתבירוסתורה
~ובו~

 בתדושי ועיין ע~ע מתלוקתס כידוע ממנה ליפרע
 ע~ע הדיעות כל קבצתי ששס סצ~ז הש~עעל

~ 

~~~
 התולקיס אפי~ דכאן לתלק יש העיון דאתר
 לגבות יכוליס הבע~ת דכל וס~ל הב~תעל

 מוכר מרשות יצאה לא הסתורה וזאת הואל יודובכאן
 האמור דסרסור לדינא אלא זה דמי ולא יטו~שלגמרי

 יעו~ש הוא הכי כאן וגס יעו~ש צ~גבס~
~ 

~~~
 ובכאן הואל סר~ס חדין זה דין דשאני תשיבני
 קמא נמכרה לא עדיין אפילו שמשכהמ~עה

 יעו~ש וכו~ דידיה כאלו והוי אונסין לעניןברשותיה
 ופשוט הסרסור בדין יעו~~ש וכו~ הוא דידיה לאודסו~ס
 ממנהי לגבות יכוליס בע~ת אין דכו~ע דאליבאלדעתי
 בס~ תמר כרס בס~ מ~ורש הדבר מצאתי מופלגאתרי
 תהלי~ת ונ~ניתי ע~ש זל~~ה אד~בי מהר~י משספ~~ו

 ~ וא~ש קצרתי כיודו~ק
~צעיר

~~ 
~~ ~~~~~~~ 

 ס~ט
~ י ~~ יי י~י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~

 שלא או ב~שות הקפות ועשה ו~לך עסקה שקבל
 לע~זד תייבברשות

 ע~
 לשזתף ולהביאס ה~גבאות

 ס~ו רצ~ד דסי~ דמור~סמההיא
 והג~

 הרב~י דמדברי
 שפסק הת~ה על דתולק נראה שס הש~ך שהביאז~ל

 סכ~ב ~ת~ב זל~~ה מוהריב~ו לה~ עי~ יעו~ש כדבריומור~ס
 והגס אלו מור~ס בדברי פסק שכךוסחמ~ז

 שה~~
 הנז~

 במדינה יושב ~דיין הוא הממציא אס דדוקאמת~ק
 אינו אתרת למדינה לילך הוא רוצה אסאבל

 בד~
 לאסור

 י~ה ודאי בנדו~ד ע~שי אתריס תובות לגבות כדיאותו
 שאפילו הואדהדין

 ~ול אינו אתרת למדינה לילך רוצ~
 עדלילך

 שיקב~
 ~ב הממציא דשאני הגבאו~ת כל

 רצ~ד דסי~ דמור~ם וכו~לתבירו
 הת~

 י~ול
 הו~

 בעל

ה~ו~
 תובו לתבוע

 משו~ א~
 שאינו הטירתא

 רוצ~
~רו~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 דמחלק הוא ובזה לטרוח הממציא על עליז ר~ולטרזח
 מ~ריב~והרב

 ז~~~~
 אבל אחרת למדינה לילך ברוצה

 ההקפות דע~ה הוא עםקא דהמקבל נדו~דבכגון
 ודאי לאבוד ילכו בידו הוא או~ם יגבה לאואם

דאפילו
 לטמוד אותו אוםרין אחרת למדינה ללכת ירצ~

 חייב נשאר עםקא ה~קבל אם ומכ~ש ההג~באיתעל
לבעל

 המעו~
 לילך הוא ~מחויב לפרוע במה לו ואין

לקב~
 דהרי חובז לשלם הג~באזת על

 מז~ עדיפ~
 מצינו

 נפשו לםלק י~ול שאינו הבכור בדין רע~ח םימןבםוף

מח~

 שנים פי ולשלם לירש אפשי אי ולומר הפ~טות
 ועיין ע~ש דידיה חיב לגבי מכ~ש אביו חוב לגביאפילו
 עולם גדולי פ~קו שכך ראיתי וכבר ע~ש םקכ~חבםמ~ע
 זכרוני על עתה שאיןאלא

 מב~
 ברוך הדברים יצ~ז מי

 הנשכחזתזזכר

~ ~
 נזכרתי

 ש~דיפ~
 יקדישי~ן מאמ~ר הרב כתב מזה

 וז~ל ז~ל לובלין מהר~ם משם םק~גבםק~ז
 לשמעון חייב והוא הגוים על חובות והניח ש~תראובן
 חובו ולםלק אביהן לירש רזצים שאין ~ומריםויורשים

 ובערכאות העכו~ם מן החזבות י~בה ששמעוןרק
שלהם

 אי~
 להזציא יכול

 אל~
 הוא הדין היזרשים ידי על

 של החוב לשלם כדי החוב להוציא היורשיםשמחוייבים
 םקנ~ג חם~ד תור~ת בם~ פםק וכן ע~שאביהם

יעו~
 ~ זק~ל

הצ~יר
~~~~ ~~~~~~~ 

 ם~ט

 שהיה ראו~ן על טבז~יה מקמי דנשאל~אמאי
 לברזח ראובן ורצה עםקא או חיב בז נושהשמעון

 עד לוי ביד שבידו שמעון מעות מטמין והיהלמד~ה
 לז והלך בידו לוי מםרם ~ם באותו שברחיום

 ו~למרחקים ל~ר~
 ז~

 שמםר מה על ללוי לתבוע שמעון בא
 אלו דמעזת לוי ידע ומידע הואיל ממעותיו ראובןביד

 ~ ע~ך הם שמעוןשל

~~
 שפםק למ~ דמי לא זה דדין דהגם הוא שנלע~ד
 פקדונו או חובו שמםר במי םקכ~ה רישהש~ע

 ללוה החזירם דאם וכו~ ל~~עון להוליכם ראו~ןביד
 דחייב הלזה והעניוכו~

 השלי~
 התם דשאני שאני הכא

 אבל לו זכה ~מלוה לתתם בידז זמםרםהואל
 בכ~

 לא
 ללזי ראובןמםרם

 לזכו~
 ראיה משם ואין לשמעון ב~ם

 זה ג~ע דלא ללוי לחייבו דיש נלע~ד אך ללזילחייב

מד~
 ראובן זז~ל ם~ז שמ~ח בםי הש~ע דפםק הגנב
ש~נ~

 ז~~ב לוי לבית
 חפ~

 או~ו זבא
 חפ~

 ראובן ליד
 לשמעוןוהחזירו

 אי~
 להזציא יכול לוי

 ממ~
 ע~ך בדין

 זדזקא וז~ל מור~ם עלהוםיים
 י~ ששמ~~

 שום לו
 ג~ם רק עליהם טע~ה לו אין אם אבל לוי ~גדטע~ה
 ~חזירם אם ראובן יזדעוזה

 לשמע~
 לשלם הוא חייב הגנב

 לה~יב ד~~לללוי
 האביד~

 ז~ם ע~ך לבעליה
 ~א~

 הזאיל
זלזי

 ז~
 שזה נגלו לפ~יו

 ~ממ~
 של הוא ראזבן ~ביד

 בז לברזח ורצהשמ~ון
 א~

 זהזאיל ~ה יזתר ג~ב לך
 המעות והחזיר ~זזבא

 ל~אז~~
 שהחזיר כמי ממש הזי

הגניב~
 הגנב ליד

 זחיי~
 המחזיר
~ 

~
 לזי יטעון

 ז~
 ראזבן ~~ אח~ך שמא המחזיר

 ם~ב שמ~ח םי~ בהד~מ מפזרש דינו הרילשמעזן
 חשזבזתיז ~בםזף בפםקיו ם~א מהרי~ו וכתבוז~ל

ש~
 דבעלים

 אי~
 הג~ב להם החזיר שלא ~ב~ים

 יעז~ש הוא הכי כאן גם זא~ך עכ~ל להם מודההגנב ~
 יש ג~ך דמשם שם מזר~ם בדברי ם~ב ש~ בםי~ועיין

להםתיי~
 ~ וק~ל לנדז~ד

אהזבך
~~~~ ~~~~~~ 

 ם~ט

~~~~
 וה~יחה בנים לז והניחה אשתו ~תה שיצחק

 האשה בחיי ליצחק לז שהיה אחת קרקעלו
 הנז~ הקרקע זמשכן יצחק עמד זש~ים ימים עבזרואחר
 תבעזהו השדה מן בניז זכשב~ז הזזלתביד

 לד~
 על

 להם כי הקרקע כל משכן מה ועלמי
 מש~

 הירזשה
 למ~הג כידוע אמם כתובת מכח בקרקע מחצהלקחת
 לא אמם מיתת שבעת מודה זאביהם המגורשיםכתזבת
 ש~משכן מי מיד בקרקע מחצה להוציא יכוליםאם הדין מהז בקרקע מחצה ליטול וראוים חזבות עליזהיו

 ~ ע~ךבידו

~~~~~
 נראה

 שהדי~
 להרבנים שראיתי ממה עמהם

מוהריב~ע
 זמזהריב~~

 דבריהם הובאז זלה~ה
 והי~ל ב~יםן בחייז זמתה קאםטילייא למנהג רחלעם נשזי היה יעקב זז~ל ממש ~דו~ז כעין ~פ~ח כר~חבם~
 ~ב באלול ואח~ך בםיזן משמעון לוה מו~ה ואחרחצר
 אותז זבעד מה מםך לבניו חלוקהשטר

 שטרז לגבזת לשמעון זכזת יש ~אם החצרכל משכ~ ה~
 מ~

 הב~ים לשטר קדם ששטרו לפי שמעון עם הדין לאאו ה~ר
 ~שטר ואע~פ לאב הנוגע החצר מחצי חיבוויגבה
 בשעת מיד בה וזכו בעין שהוא החצר חצי לגביאלא לבנים זה יועיל לא שמעון ל~טר קודם אמםכתזבת
 חשיב לא נכםים ~אר חלקם לגבי אמנם אמםפטירת
 חלקם ~זא כמה נתברר לא עדיין שהרי בשטרכמלוה
 כמלזה אלאואי~ו כלזם דלאז הדמים םך בז נזכר שלא כשטרוהוי

 ע~
 חלזקה שטר כתוב שלא עוד כל

 ~ז~ הרב~ים דברי ע~ך שמעזן של שטרז קודםכבר
 מדבריהםהרי

 דיש נרא~
 לדו~

 זיכולים כדבריהם ב~דז~ד
 המלוה מיד הקרקע ~ילהזציא

~ 

~~~

 ר~י~ז דמצא~ו
 ~ראשז~ים להרב~ים א~ פם~

 הביא יע~א םאלירבני
 דברי~

 הגדזל הרב
 יוא~לכמו~~ר

 זלה~~
 זעזד ז~~ל םט~ל ח~א בתוש~י

 שטר זז~ל ~ראשז~ים בכ~בי כתזבמצאתי
 כתזב~

 למנ~ג
 האש~ לגבי אלא גמזר שטר אינוה~ורשים

ש אם ~  יזרשים ~בי א~ל וכו~ להשיפרע 
 אי~

אלא חזב שזם עליו
 רמ~

 י~רעו ילהלז ה~~ם ה~סים ש~ל לע~ין ז~ז~ בעלמא
 תחיל~

 יחלזקו ז~אר בע~ח
 יא~

 לז שיש הבעל יאמר שאם ברזר חזבכאן אין
שבועת י~ב~ חזב~

 זמי~~ זיפ~ אלמז~
 זאפע~פ כאן אין דשטר

 ~וא לב~ז מודהשהאב
 חיי~

 לז
 ח~~

 אמו
 ל~

 כל
כמי~י~

 דילמא ל~רים לחזב
 ~~~י~

~~ 
 ב~ ~ זל~
~יו~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

היזרש
 לטרו~

 מכת אב~ו שמכר קרקע או ת~ה שום
 ותכמי סאלי תכמי כ~ך הוא כלים לאו אמוכתובת
 ומוהר~י צבע מו~~~י ~גדולים הרבנים המה ~לאמקנאם
 ~~ך זל~~ה אתיו ומהר~ת ~ולידאנו ומהר~םביבאם
 אלו דבריהם אתר זל~~ה יוא~ל הרב וכתב כתובנמצא
 דברו שה~בנים ברורים והדב~םוז~ל

 התקנה כפי בו שתולקים אש~ולו שהנית~ בקר~~
 ואע~~~

 שאינו פםקו
 וזכורני ל~רוףי~ול

 את~ שפע~
 הפשק גוף לידי בא

 בו שמבואר זלה~ה טולידאנו מהר~ת ה~ה ~למידו
 היורשים בו שתולקים בקר~ע הוא עליו ש~אלושהנ~ון
 ואף ~ולת ומכרו האב שקדם אביהםעם

 עפ~~
 פםקו

הרבנים
 הנ~

 נותן והדין תלקו לטרוף יכול היורש שאין
 אלא אינו זכייתם עקר שהריכדבריהם

 ולכן תיב אלא אינו עיקרה אבל יותר ולא ~~תלא הכתוב~ מפא~
 להם ואין רצונו כפי בנ~סים וליקת למכור יכילהבעל
 ז~ל תיש~י הרב של טכל~ה דמים אלא עליולבנים
 םק~ז שניובתלק

 םמ~ ג~~
 של הנזי פסק על שם פםקו

 במתלוקת שנוי הדבר וא~הרי י~~ה ו~נאס סאלירבני
 פסקדלפי

 מוהריב~~
 ומוהריב~~

 היורשים יכולים

להוצ~
 רבני ולדעת מ~מלוה

 סא~
 להוציא אין ומקנאס

 ~ לבנים מודה האבאפילו

~~~~~~
 תדא טעמי מכמה ~טינן כוותיהו דודאי
 םאלי ורבני~הואל

 כ~
 מארי רבנן והם ם~ל

 לנו יש עליהם ודאיאתרין
 להש~

 דמסתמא
 כ~

 קבלו
 ובתראי קמאי זבפו~ים ב~מר~ תזי ופוקהוראותם
 באתריה מר דכל כיילידכללא

 עבדי~
 ועד כוותיה

 זזו לא דהרמב~ם באתריה מר~ן פםק אתרהאיד~א
מלתבבו

 וא~
 ראיה צריך

 מזה מלא הפוםקים דדברי לז~
~ 

~~~~
 םאלי דרבני כוותיהו ופסיק ~יה תתים מאן

 יוא~ל הרב הוא תביב אתרון רב הזאומקנאס
 הש~ע וכמ~ש עבדינן דבתראי כוזתיהו ובודאיזל~~ה

 ~ יע~ש כ~הבס~

~~~
 אמם כתובת מכת באו אלז ויתומים הואל
 ש~וא האב מכת בא זה ובע~ת הת~קבירושת

 להוציא ואין שומעין דלבע~ת ~~י האמתי הקרקעבעל
 לתוב נאמן אינו מודה שהוא והגם מ~קתוה~רקע
 בין פאם לרבגי בין כולם הרבנים ו~~שבהודאתו
 מגן דהודאתו לטובה שוים כלהו זמ~נאס םאלילרבני

 ~שויא

ו~~י~~
 ל~ימר דאיכא~ליגי ~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~ ~~

 דנד~
 ה~ב של

 מוהריב~~
 ומוהריב~ע

 תוב שום הב~ל על היה שלא ידוע בד~וה אייריזל~~ה
 שלא עדים לפ~י שהודה וכגון הא~~ מיתת בעתכלל
 תוב שזם עליוהיה

 א~
 ברר לא

 כמ~
 ליורשים מטי

 הקרקע ~י מו~אים דהיורשים דפסקו הוא בזהבתל~ם
 בדבריהם הנז~ר מטעם אותו מוציאים אינםוה~י

יעו~
 ~ברר בדלא איירי יע~א ומקנאס םאלי ורבני

~
 שדנו הוא בזה לא או תובות איזה הב~ל על היו

ד~
 היור~י~

 ומל~ת מבע~ת הקרקע תצי ~וציאים

 טעני~דא~
 ~רקע נגד תיבות עליו שהיו דאפ~ר

 ~ ז~

~~
 ב~ לתל~ י~

 מו~~ב~ע נדון
 ~ ומוה~יב~~

 הם
 משכנה זלא הקרקע מכר בדלאאיירי

 אל~
 לוה

 ולא ~ם אדם~איזה
 כ~

 משכונה בתורת ה~ר~ע לו
 שבעת אמת שדבריו שאפשר להיות דיכול ~וא בזהוכז~

 עליו היו לאמיתתה
 ואת~~ תובו~

 ל~רכו ולוה ~מד
 ב~וקת לבניו שהודה למה לדבריו מאמיניםלכך

 אבל הקרקע ~י להוציא הודאתוומ~ייא ~~
 בנד~

 רבני
 בזה הק~קע ושעבד שעמד איירי הם ~קנאםםאלי
 לא ברשעי אינשי ואתזוקי הואל לומר לנויש

 ~ין ז~ל המרדכי משם םקי~ט בםע~ב הםמ~עוכמ~ש מתזקי~
 אדם דאין ואפע~ג וז~ל שכתב א~תו בגדיהממשכן
 אינשי אתזוקי מ~מ אשתו בגדי למשכן או למכוריכול

 לאברשעי
 מתז~י~

 שלו שאינו דבר למשכן או למכור
 מוהררי~ע להרב ו~יין ע~ש וכו~ משכנם ~רשותהומסתמא
 ם~ז ע~ז תא~ה בב~יזל~~ה

 שכ~
 למעשה הלכה העלה

 שלא שמשכנם האשה לדברי מודה הבעל אםאפילו
 הנז~ התזקה מכת נ~מן אינוברשותה

 וא~~
 אנן גם

 בשעת לו שהיה הקרקע ומשכן ו~מד הואל נימאהכי
 דבר למש~ן ברשעי ליה מת~ינן לא אשתומיתת
 מיהא דה~תא שלו~אינו

 בשע~
 זכו האשה מיתת

 ~וא ואדרבא הוא ודידהוהיורשים תכ~
 עדי~

 האשה מ~די
 להיות ויכ~ל ברשותושהם

 ש~ו~
 הוא ויזכה האשה

 דלא היא גמורה דתזקה המרדכי פסק עכ~זבנכםיה
 דאם זה בקרקע מכ~ש יד בהםישלת

 האמ~
 בו שזכו

 מיתת ומשעת לידו שישוב לאב תקוה א~ן שובהבנים
 היא גמורה תז~ה דודאי ודאי מרש~ו יצא יצאהאשה
 והיו משכן דידיה ודאי ומדמשכן ימשכן ולא ימכורשלא

 הוא והשתא תובותעליו
 שרוצ~

 ק~וניא לעשות
~ 

~~~
 מו~ר~ר להרה~ג ראיתי

 יצ~
 זלה~ה וואליד ן~

 בם~ הוא מנייהו ותדא מקומות בכמה כןשפםק

וי~~
 יעו~ש םקמ~ה ח~א

 שסמ~
 סאלי כרבני ופסק

 ק~ן ובם~ יע~אומקנאס
 ג~~

 בעל על נשאל
 בתיי לבעל שהיה הקרקע כל לגבות בע~ת ובאואשתו שמת~

 היורשים תלק כנגד לישבע צריכים אם ונשאלאשתו
 שם ופסק הא~ה מפאת בנכםים מ~ה ליטולשראוים
 גובה נאמנות ביה אית וה~טר ד~ואל תריפאבם~ינא
 תלק להם אין האשה דיורשי שבועה בלי הקרקעעל

 ע~פ כמלוה תביעתם אלאבקרקע
 וסמ~

 פ~ו
על ג~~

 פ~
 בהסכמה עמו ו~לה יע~א ומקנאם םאלי ר~ני

 ידו על שהסכים יעז~ש זלה~ה ישראל מ~ר~אהרב
 כת~ר ומ~ש וז~ל וכתב בדבריו והוסיף שפםק מהבכל
 בידי ישאם

 ש~
 אמת הן זה על שלפגינו מב~ד פםק

שא~
 יש אבל השבו~ה של זה ענין על פסק בידי

 שמכר אלמון על זל~~ה מהרי~ל מ~~ר פם~דבידי
~ר~ע

 הידו~
 על לערער יורשיה ובאו אשתו בתיי לז

 ו~סק עמהם תלק לא ~עדיין אמם יר~ת מכת~לוקת
 יור~ה ביד ש~ין ~ת זתיליה וכו~ בדינם זכושלא
 אם כי ~דו שטרשום

 תביע~
 בע~פ

 והארי~
 ~רב

 אפרים מוהר~ר הרבנים לדינו והםכימו ברזרותבראיות
 בידי יש עוד זל~~ה קוריאט ומו~ר~י ז~למונםונינו
 וכו~ בזמ~נו שהיו המערב ~מי מכמה דיניםפםקי
 סו~ר לי ואין הרבה ארוכים ~~ם ש~פ~יולה~ת

להעתי~
 ~ופםם שלתתי לא

 לכת~
 ~מתוך היות עם

 בם~ שם ~וד זעיין עכל~ה לפם~ד סיוע ישדבריהם

וי~~
 בם~

 קם~~
 בארה דמשם קפ~ז ובם~

 דפ~
 רבני

 יש~אל בית םמכו עליהם ומק~אםסאלי
 הוראו~

 והם
 פלגן דלא ~כתבתי ע~ד לפי ובפרט תמוט בליתד

~דייהו
~ 

~~~
 ~פ~ת ~~ הנז~ ל~רב רואי א~י ראיתי

~~ח~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ענין על נר~ו גיו ~~ מרדכי כמה~ר מהרבשנ~אל
כזה

 ורצ~
 הוא דהדין ל~סוק נר~ו מהר~ס

 נ~תה ד~ו בח~א ז~ל יוא~ל שהרב שהגסהיורשיס ע~
 בח~~ב הרי יע~א ומקנאס סאלי כרבנילפ~וק

 ש~יו מ~נאס ח~מי לו ~ת~ו ~אשר לפסיק בוחזר ס~~
 נר~ו ג~ו ן~ מהר~ס דברי היו אלה יעו~שבדורו

 לו השיב ז~ל מהריב~והגדול והר~
 ע~

 ~ין ~ה
 מ~ס~

 דח~ב
 שוס~~א

 הוכח~
 כמסת~ק אלא כלל בו דחזר

 ו~~
 ול~ו

 ואח~ך יעו~ש םתירה שוס פסק מאותהואין
 ה~~סקיס להקת להביא פסק באו~ו זלה~המ~יב~ו הר~ הרב~

 ו~ני ~ יעו~ש יע~א ומקנאס סאלי כרבני הואדהאמת
ההדיוט

 אמינ~
 ז~ל יוא~ל ה~ב דמפסק שכתב דמה

 ס~אבח~ב
 אי~

 ממ~ו
 הוכח~

 אמי~א זה על בו שחזר
 ~~ב כתב סקי~ח ח~ב בספרו ~הרי מכ~~רבמחילה
 הח~וקיס הרא~וניס ד~ת לפי אך וז~ל עצמו זלה~היוא~ל

 הבניס שיכוליס דס~ל בזמניני כן לדוןשנוהגיס

לטרו~
 ש~~ ממ~ חלק~

 פ~ירת לאחר אביהס
 ז~~ל יוא~ל דהרב בארה דמ~ס יעו~ש וכז~ זה לפיאמס

 יעו~ש בוחזר
~ 

~~

 הנ~ו מכל לזוז לנו ~אין לי נראה הדין בעיקר
 ובפ~ט שכתבנו זל~~ה מהריב~ו הרב שלפסקי

 ראש~ניס של פסקיס הביא שבו קפ~ח דס~בפסק
 התחתונה על האשה יורשי שיד מאד הרבהואחרוניס
 כ~ו ור~ו הואל נקטינן פוסקיס כהנהו ובודאייעו~ש
~בו

 ובפר~
 ~גדול הרב המנהג על העיד שכך

 הסכימו שכך וכתב זל~~ה ~ירדוגו פתחיהמוהר~ר
 זמקנאס וספ~ו ר~אטרבני

 יע~~
 בתי קמו ואח~יהס

 את ואשרו יע~א טיטוואן ערי של שאחריהסדיניס
 אבן הלוי ומהר~ס נ~ון מוהר~~ס המה הלאדבריהס

 ובעקבותיהס זלה~הצור
 יצ~

 זלה~ה מהריב~ו הרב לידון
 ~~ב ~סק מ~נו נעלס לא דודאי הגס כוותייהולפסוק
 בסקי~ח בח~~ב זלה~היואל

 דהר~
 שגור זלה~ה יוא~ל

 שהוא למי ידוע כאשר זלה~ה מהריב~ו הרב בפי ספריוכל
 ~א~י כרב~י פסק ו~כ~ז זלה~ה יצחק ויאמר בס~בקי

 תעלומות כל נגלו ולפניו נקטינן כוותיה ודאיומקנאס
 אין ודאי במחליקת ~וא דהד~ר מצד אפילוובפרט
 הואל לעיל כדאמרן הממשכן או הלוקת מידלהוציא
 מן אלא אינס והיורשיס הבעל בחזקת הסוהנכסיס
 מכל יצילנו ~ינינו וליה משנל~~ד זהו~תקנה

שגיאה
 ~ אמ~

~~~
 בח~א זלה~ה מ~ריב~ו להרב וראיתי דקדק~י
 שכתב לו ראיתי ושססקנ~ו

 בפירו~
 אס דוקא

 הוא ~~במכר
 דאי~

 מיד להוציא יכוליס הבניס
 בחצייס לזכות הבניס יכוליס ה~רקע משכן אסאבל המו~~

 ~מילתא טעמא ו~ודאי יעו~ש הממשכן מידולהוציאו
 מכרו ולאדהואל

 אל~
 לנו אין מ~כנו

 לומ~
 דאס

 ~הואל ממש~נו היה לא בו חלק לבניס ואין שלוהיו ל~
 איידי חלקס גס למשכן דנתכוון לומר לנו יש מכרוולא
 בש~ס יבוא מקומו על אחד וכל יפדהו ואח~ך בינידביני
 בין לעיל שח~קתי שמה מכללאואתייא

 מ~
 הכל להלואה

 ודו~ק נכיןעל
~ 

הצעיר

~ ~ ~  ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~
 ח~א מ~י~ש בספרו זלה~~ה ר~בלהר~~ג
 ~גויס ביד שנתפס בראיבן שנשאלס~~~ג

 סךל~רוע
 מ~

 נושה ש~וא להס אמר ת~יס וב~יותו
 ונ~פס לגויס השטר להס והראה בש~ר מה םךבש~עון
 על לדין ו~מעון ראובן טמדו ושיב לפרועשמטון
 תופסיס ~דיין והגויס פרוע ש~וא ונמצא ה~ואה~~ר
 ני~ה שר~ובן הרא~ון המונח וכפי השטר כפילשמ~ון
 ~טור ששמעון ישראל דין לקול ש~עו ו~אבשמ~~ן
 נראה לכאורה ~ה עלוהשיב

 די~
 ית~ייב אס להסתפק

 כד אך בש~~ון שנישה לגויס ~אמר אמירתומחמת
 הרב~~י כ~ב דהא פטור מ~ה שגס נראה שפירמ~יינין
 אס ש~עון לפטור ~ני רואה הרשב~א משס שפ~ובס~
 דגרמי דינא כאן שאין לפי ~גוי השטר והחזירעבר

ול~
 ראובן של פרוע שטר שמטין ביד היה אפילו עוד
 אדס מדיני פטור שהוא נ~ל ל~לוה שמעיןונתנו

 ש~~ח הג~ה והביאו הרב~י שכתב ואף עכ~~ל שאמר~יזה מטע~

דא~
 הזיקא בברי התס חייב לגויס פרוע ~טר מסר

 לישב מוכרח כך יעו~ש וכו~ שיכוף וידוע שמדוקדקכמו
אס

 ל~
 ~פליגי נאמר

 דאמירת דידן דנדון נרא~ ומ~~
 בנזקין גרמא היא שמעון על שטר לו שיש לגויסראובן
ופ~ור

 הו~
 חבירו על נתפס שמעון והי~~ל ~ליה

 וא~
 חבירו

 ר~ב ה~ל~ך דברי היו א~ה נל~~ד כן לשלסחייב
 דראה אמת דהן זה בפסק דעתי נחה לא ההדיוטולי ~ זלה~~

 דדברי כתב שפ~ח בסו~ס ה~~ך להרבראיתי
 סברת עס פליגי מיפלג שפ~ח ~~ מור~סד~~ק הרשב~~

 ומזה ס~ג ~פ~ו ובס~ ס~א נ~ד בס~ דפסקה~שב~א
 תרי לבי מזכה כיצ~ מור~ס על לתמוהיצא

 יעו~~
 מכל

 שדה להרב מצינו הרימקוס
 מור~ס דברי שיי~~ האר~

וכת~
 הלכ~ לענין אמנס וז~ל

 ~סכימו כבר כי נלע~ד
 בסבראהפוסקיס

 דרשב~~~
 בהג~~ה מור~ס ש~ביא

 בני הרב במ~ש ועיין סמ~ט ח~ב מש~ה פנ~יהרב והביא~
 פ~ה בס~ ~נימי~ן משא~ת ס~ והביא סק~ב ~סחיי

 דבריו שהובאו מוהרש~ך ודברי סקל~~טומו~רש~ך
 וכל ח~מ הלוי מוהר~ש תשובתבתוך

 הפוסקי~
 הללו

 ~חייב ~ק~ן מן והפסי~ו הזיקא ברי דאיס~ל
 זהכפי וא~~

 ש~~ט ס~ בהג~~ה מור~ס שס פסק שפי~
 שהביא אומריס היש וכדעת מתייב הזיקאדבברי
 נוכל בה מעיינת וכד עיקר דכן וכדכתיבנא שפ~~ובס~
 ~א~ילו ולומרל~רש

 הרשב~~
 הדין זה בענין יודה

 בשס שפ~ת בס~ מור~~סשכתב
 מוהרשב~~

 דברי דכיון

הזיק~
 מסר אס וכן כתב דכן הנזק לו יבוא ובודאי

 עוד שהאריך וע~ש וכו~ ל~ר שימסרו וידוע לגוישטר
 הרשב~א פליג דלא מסקנתו היתהוכן

 והרשב~~
 אלא

 אפילו ובברי הזיקא ברי ללא הזיקא ברי בין חלוקיש
 חייב דגורסגורס

 כגו~
 ימסור והכו~י לכותי דמסר ה~יא

 שד~ה ה~ב ולד~ת הואל א~ך ע~ש חייב עכ~~ וכו~לשר

האר~~
 ~קייס ויאה נאה כך ודאי ב~ייהו פלגן לא

 דכל ונק~ינן סתראי פסקיו להוו ולא מור~סדברי
 ~גויס דהואל לנדו~ד נלמד וממנו תייב הזיקאבברי
 ומסתמא בראובן נושיסהס

 ל~
 דהא בממונם ימחלו

 שפסק ס~א קכ~ת בס~ ~ש~ע לפסק מצינו מזהעדיפא
 ליה דיאמר הלוה דפטור תבי~ו של תובו הפורעבדין
 שם מור~ס ~ייס זה ועל לי ומתיל ליה מפיי~נאהוה

ו~~ל



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 וי~אוז~ל
 דוק~

 לכותי י~רע אס אבל לי~ראל כשפורט
 שמור~ס והגס יעו~ש עלמא לכוליחייב

 כת~
 דבריו

 לא ד~ור~ם וברוחב באירך אצלינו כתוב כבר י~אבשס
 ו~דבר ס~ל כך הנ~מן ~ביתו דגס מר~ן עלפליג
 מוהר~~ר הגדול הרב פסק מצינו אחרן ועד באורךבא

 זלה~~יעב~~~
 וא~ך מקומות ושלשה בשניס ~סק ש~ך

 לישראל נ~גש המ~וה הגוי מצינו ד~א במקוס ~פילוהרי
 ~יכול אמרינן לא בעדו ופרט הלך זה א~ עכ~זהלוה

~לו~
 לטעון

 ~ו~
 מפייסנא

 לי~
 בני לאו וגויס הואל

 הגויס שהיו בנדו~ד מכ~שמחילה
 נוג~י~

 לישראל
הלוה

 וז~
 זה ידי ועל שמ~ון על שבידו ש~ר מסר

 ו~דרן מזה יו~ר מבו~ר היזק לך דאין פשוטפטרוהו
 דגורס גו~ס אפילו דהתס שפ~ח ד~י~ דמור~סלדינא

 ~ חייב עכ~ז~וה

~~~

 דאמרת השתא דא~ך ותאמר זו ראיה על תשיבני
 מבורר היזק והוי נינ~ו מחילה בני לאודגויס

 בס~ מור~ס ד~סק הרשב~א פסק י~צדק האיךא~ך
נ~ה

 וב~
 דלא המלוה ליד פרוע שטר דבמוסר שפ~ו

 ליד מסר בין משמע וה~ס ופטור גרמא ~לאה~י
 דשאני פטור טכ~~ז גוי או י~ראל יהיה אס ביןהמלוה
 דיכול ~לתא ברי~א לא הגוי ליד שמסרו הגסהתס
 מה יתבע ולא יתבייש אפשר פרוע ו~גוי הזאלל~יות
 יהיה לא אפשר או כברשפרוע

 גזל~
 הספק ומחמת

 לי~משמתינן
 נ~ה בס~ הסמ~ע בדברי יטו~ש ופטור

 בבירור הגוי יהיה אס אבל מיל~א ברירא דלאס~~ה
 קכ~ח בס~ וכמ~ש מחילה בר דל~ו ודאי בלוהשנושה
 לנדו~ד וממנו וכו~ פורעבדין

 דנוש~
 בראובן

 ולא ישק~ו לא ודאי חובו בעד זה שטר לגויסנתן וראוב~
 יותר ברירא לך ואין פר~ון ~ידי שיבואו עדינוחו

מז~
 ודו~ק
~ 

~~~

 למ~ ידעתילא מזה דעדיפא
 מכח יתחייב לא

 הדין דשאני ב~מעון נושה שהוא שאמרדבורו

דהרשב~~
 אס ידע ולא לגוי השטר דמסר מיירי התס

 לידי יבואהגוי
 פר~ו~

 וכדאמרן לא או
 אב~

 בנדו~ד
 הגוי ביד שמעון של השטר מסר וזה תובעושהגוי
 הגוי וילך בו נושה שהוא שאומר בדבורו לוהומקייס
 דבורו מצד יתחייב לא למה שמעון מיד המעותויקח
 הגוי ממנו שיפרע גורס ובזה בו נושה שהוא~אומר
 אס וז~ל ס~ג כ~ח בס~ הש~ע דפסק מהא יגרטלמה

~ג~
 נגד לכותי טדות יודע ישראל ויש לישראל תובע
 במ~וס לו שיעיד תבעו והכותי היא אלא עד ואיןישראל
 ממון לחייב הכו~ישדיני

 ע~~
 לו להעיד אסור אחד עד

 חייב אינו אבל מור~ס וסייס אותו משמתין הטידואס
 לברר יש אס אבל העדתי א~ת לומר דיכוללשלס
 מ~ו בס~ מר~ן פסק וכן יעו~ש לשלס חייב העידששקר
 וא~ך יעו~~ע דתייביס ~עדנו שקר שאמ~ו בעדיססל~ז
 לא יתחייב לא למה ממון מוציאיס דבורו וע~פ הואלג~ך

יד~~
 נימא ובכאן גרמא מכת פטרוהו לא שס למה לחלק

 ~ פטורדיהיה

~~~
 להר~ ראיתי

 שנשאל בסק~ו ~ה~ה ~א~ל
~חד

 שאמ~
 ג~בה ~ו שנגנבה אחד לערל

 ~זאשראו~ן
 זתפ~ שגנב~

 שס ופסק ~ובן את הטרל

~ר~
 וטל מוסר ~שיס חייב האומר דזה

 ז~
 גו הוקשה

 מכ~ זה פ~ור יהיה לאל~ה
 אמרתי אמת לומר דיוכל

~היא
 דיזד~

 מת~לומין דפ~ור כ~ח דס~ ל~וי ~דות

 לחלק הוצרך ~ה וטל הטדתי אמת לומר שי~ולמשוס
 הנמסר על לעשות ומדרכס הואל החמירודבמסירות
 להתטולל מד~כס דאין בהלואה כן ו~א ולה~סידו~לילות
 נשמט משס יעו~ש ויותר יותרלה~סידו

 דדוק~
 ביכ~ל

 לדין ה~יד דין בין דמחלקינן הוא הטדתי אמתל~עון
 במ~וס אבלמוסר

 שאי~
 יכול

 לטעו~
 וחייב העדתי אמת

 לך אין כ~ן גס וא~~ך מסור מדין הוא דהטעסודאי
 מזה יותרמסור

 וכדסלק~
 זל~~ה המל~~ך דהרב ד~תיה

 יתחייב אס להסתפק דיש וז~ל ~כתב דבריובתחילת
 האמת הזא דכך נראה ולענ~ד וכו~ אמירתומחמת
 נדז~דובפרט

 בצירו~
 נעשה שהוא אמירתו שניהס

 ה~~ך דגס נלע~ד נוסף השטר ומסירתב~לוני
 יו~~

דיוד~
 הרשב~~א

 להרשב~~
 ~ וימ~ן וציו~~ס משנלע~ד זהו

הצעי~
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~

 והלך חזקה לו ונשארה לגוי ביתומכר
 ודר הלוקח הגוי מן הבית והשכירשמטון

 ואח~ז ושניס ימיסבה
 ב~

 משמעון ~תבוע ראובן
 שכירות כל פרע כי ~וען השוכר ושמטון ~חזקהשכירות

 דינו מהלגוי
~ 

~~~~
 להרה~ג שראיתי מה לפניך נא אציגה

 משי~ש היקר בספר זלה~הר~~ב מו~ר~~
 שיש בית הגוי מן שוכר היה ראובן וז~ל פסק ששס~~ סימ~ ח~~

 ודר לשמעון חזקה בולו
 ב~

 עמד שניס כמה
 דיכול נראה החזקה שכירות לי ~ן לו ואמרשמעון
 שהיית~ בחלק דהיינו משתמש יאני בחלקי לטטוןראובן
 בית דאס נראה מזה וגס משתמש הייתי ~גוי מןשוכר
 לומר דיכול בפירוש ליהודה חלקו והשכיר ולוי שמעוןשל

 הייתי חלקי יאמר שמטון וגס מש~~ש היי~~יבחלקי
 ז~ל הר~ב דפסק דהגס ~ך ודע עכ~לשוכר

 דבר לא דודאי לומר צריך בקצרה דבריו ובאווחתוס סתו~
 החזקה בעל בו להשתמש יכול שהיה בבית אלאהר~ב
 בעלעס

 הבי~
 שני בו להשתמש שיכוליס בבית או

~שותפי~
 משתמש אני בחלקי לטטון דיכול הוא בזה

 מקורו משתמש אני בחלקי לטעון דיכול זה דיןדהא
 קע~א בס~ מור~ס ופסקו זלה~ה הרשב~א מ~בריהוא
 דדוקא וכתבו בדבר שחלקו ל~בותינו ומצינו יעו~שס~א
 בזה לו מספיק היה הדר זה של חלקו היהאס

 לא הכי הלאו משתמש אני בחלקי לומרדיכול הו~
 טיי~

בתשב~~
 ~רועי~ס משכנו~ת בס~ ועיין סרי~ו ח~ג

 שי~ןמ~רכת
 או~~

 וטד ז~ך דף יעקב זרט להרב ועיין
 הרב של אחד בפסק חמ~ר כר~ס בס~ עייןאחרן
 מוהר~רהגדול

 יעב~~
 היה וכך זלה~ה

 הלכ~
 נוהגת

 לומר צריךוא~ך
 דג~

 ודאי הרב של הנז~ ~סק
 משתמש אני בחלקי לומר דיכול הואהכי

 ד~מ~
 איירי

 שניהס שיכוליס דהיינו צודקת ז~ת שטענהבמקוס
 דוקאל~תמש

~ 

~~~
 דסייס ומדבריו ממקומו מוכרע נמי

 וכת~
 שס

 ולוי שמעון של בית דאס נראה מזה וגסוז~ל
 ~ייתי בחל~י לומר דיכול ליהודא בפירוש חלקווהשכיר
 ~~ ע~ךמשתמש

 ו~כיר שותפיס שני של דבית זה דין
~תד



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 לכתוב הרב צריך היה לא ליהודא דוקא חלקואחד
 חדוש ב~ם זהדין

 חד~
 יוםף בית פ~ו זה דין ד~א

 שס~ג םימן ב~וף מור~ם ג~ך ופ~קו הרשב~אמ~ם
 בבית שותפין ש~יוז~ל

 והשכי~
 השותפין מן אחד

 לשותף לי~ן השוכר צריך ~ותפו מדעת שלאהבית כ~
 ~~ר לא אם אבל חלקוהש~י

~ 
 ~שותף חלק רק הבית

 לושהשכיר
 א~~

 הםמ~ע וכתב ע~ך כלום לש~י ליתן
 לדמות ואין כלום לש~י ליתן צריך אין וז~ל כ~הם~ק
 לעיל והמח~ר ה~ור למ~שזה

 בסו~~
 בש~י קכ~ה

 אחד השותף והוציא אחד אצל חוב להם שהיהשותפים
 לך פליג מן ליה לומר הש~י השוחף דמצי החובחצי
 יחד לו ~קיפו או דהליו התם דשא~י עמו לחלוקוצריך
 שכשהשכירו להשכיר עומד או יחד בו שדרים בביתמשא~ך
 לו שהשכיר~הו זה עם דור לש~י לומר יכולהאחד
 דהם~~ע לך הרי ~כל~ה לאחר חלקך ג~ך השכיראו

 דוקא חלקו השותפים מן ~חד דהשכיר דין לאותומפרש
 לדי~ ש~יהם ~יכולים במקיםאיירי

 הכי הלאו יחד בו
 דחייב ודאי דוקא חלקי מחבירז השכיר דאפילוודאי
 דקיימא חצ~ הוא אם השני השותף חלק גםלשלם
 ודאי אלא יעו~ש ס~ו שס~ג בםי~ שם כמ~שלאגרא
 במקים אלא איירי לא זלה~ה רפאל המ~ך הרבדפםק
שיכולים

 להשתמ~
 זתו יחד בש~יהם

 ל~
 ראיה ו~צת מידי

 הובא מק~אס רב~י של אחד בפםק שראיתי מ~הג~ך
 ישוב דחזקת ופםק ~שאל ששם ~פ~ו ח~א כר~חבם~
 מד~תו שלא בה דר ואם ב~למא כ~לטול אלאאי~ה
 כמו~ריב~ע פ~קו ושכן שכר לו להטלות חייבאין

וכמוהר~ר
 יעב~~~

 זלה~ה
 יעו~~

 דאפילו אמרת ואי
 המשכיר ל~~ין יכול ש~יהם שישתמשו שייך דלאבמקים
 שם הוצרכו למה משתמש א~יבחלקי

 לפטו~
 הדר

 בלאו כ~לטול די~ה ישוב דחזקת משום חבירובחזקת
 בחלקי מכח פטזר הזא הרי קרקע בחזקת אפילוהכי
 יכולים ~~י~ם שאין ~במקים ודאי אלא משתמשא~י

 הרא~ונים הפוסקים משם כמ~ש ליתא זאת טע~הלהשתמש
 והרב מוהריב~ע הרב~ים בפםק שם ולכךלמעלה

 הוי ישוב חזקת משום טעמא למיהב הוצרכוזלה~ה יעב~~
כטלטול

 ופשו~
 ששכר זה ובית הואל ב~דו~ד קם וא~ך

 חייב לשמושו כולה תם~יק הלואי זה מגוי~מעון

להעל~
 שכירות לו

 החזק~
 דמי וגם לגוי הבית ש~ירות דמי כל משלם היההוא כ~ טוען זה ששמעון והגם

 ידוטד~מוכר דדבר ימעטו מהבל א~ו דבריו בכלל~חזקה
 הבית רביע והזא החזקה לו ~ארה ~מכרה משעההזה
 בעלי רבותי~ו גתנווכבר

 התק~~
 מה שכל הקצבה

 חלקים שלשה שיווי הוא הבית בעלש~ו~ל
 וחל~

 ~ביעי
 ש~ו~ל ממה שליש לו לשלם וצריך החזקה לבעלהזא
 שלשה מהש~כר ~י~ל הגוי אם כגין החזקה בעלהגוי
 אוקיא לשלם צריך וא~ך אוקיא יטיל החזקה בעלאוקיות
 האמת לפי ואם הזה השוכר בה שדר ימי כל לחודשאחת
 זה דבית השומא פי על רואותעי~י~ו

 קרק~
 דמי ~חזקה

שוויה
 כול~

 ושוכר ~ולו ה~וי ~וטל שהיה השי~ור ~וא
 חזקה בו זה לישראל שיש ד~תו על ~לה לא מעולםזה

ול~
 עכשיו ע~~ז הגוי ביד שוויה דמי כל משלם היה
 גם משלם שהיה מה ליה מה~י לא החזקה בעלשתבעו

חל~
 שפסק שמצי~ו וכמו הגוי ביד החזקה

 מ~~
 בסמן

 ס~~שע~~
 הפירות וז~ל שם דפסק ~גז~ן מן לזקח בדין

~~כל
 בעו~ הלו~~

 ל~זל אותם ל~לם צריך בידו שהיתה

 הוא הכי כאן וגם יעו~ש הגזלן עם בהםודי~ו
 ש~י ~~ב ם~י שם~ג דם~ מור~ם דברי ~מימטין וה~

 בבי~שותפי~
 שלא הבית כל השות~ין מן אחד וה~כיר

 חלקו הש~י לשזתף ליתן השוכר צריך שו~פו ~למדעתו
וכו~

 ~שמ~
 הש~י השותף ביד הש~י חלק לשלם דצריך

 וצוי~ם מ~~לע~ד זהו פרעי לא או ה~אשין ביד פרטבין
 ~ לפ~ק תר~~ה ש~ש ~ים קציר ~ימי הי~זוימ~ן

הצ~יר

 ~י~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~
 קרקע הי~ג בה~ך לו היתה ז~ל אחד שח~ם
 כדין ומ~כ~ה עמד חייתו ובחייםושררה

 אותו חיל~ש ואח~ך אחד אדם ביד דםו~יאמש~~א
 וב~יו אשתו עזבו~ו לחלוק ובאי ז~להחכם

 וידו~
 ל~י

התק~ה
 האש~ שאי~

 הואל בה~ך של בשררה ~וטלת
 על מוחזק ואי~י ראוי דברוהוא

 תשית בחלקית ~ך ז~
 של החוב שיטילו אימרים שהב~יםלמו

 מן המשכי~~
המצוי

 ומוחז~
 ו~~ יחלק~ ואח~ך המשכו~ה ויפדו

~וע~
 ה~שכו~ה וחוב בשוה ~חלוק המוחזק אלא כי לא

 דמ~קרא המשכו~ה ועל ~בה~ך קרקע על רמייהיה
 יהיה כן על ראוי ושאי~ו ראזי בידו ~משכ~וכך

 על וחלק הק~קט גוף על חלק יוטל מתרוייהופרעו~ו
 השררהגיף

~ 

~~~
 כעין ראיתי

 ז~
 סל~ב ח~א כר~ח הבהיר ב~פר

 כמוה~ר המופלא הרב משם אחד פסקשהביא

~ו~
 וה~יח שמת במי ש~~אל ז~ה~ה צבאח

 ופשוט בכו~
 הפשיטים מב~ו אחד בו ש~ושה אחד חוב עליווהניח
 מחלוקת ~פל זה ועל הל~ואות באחרים ~ישה ג~ךוהוא
 הלואת שיפרעו אומר דהבכור והפשו~ים הבכור~ין

 מההלואזתאביהם
 ש~וש~

 טוע~ים והפשי~ים באחרים
 הראוי זאזי מהמצוי יפרעו אלא כילא

 יתחל~
 חלק

 הרב ה~יב זה ועלכחלק
 כמוהרד~~

 עם ד~דין זלה~ה
 הלוה דאם ספ~ג מ~~ן ממ~ש ראייתו ועיקרהפשיטים

מוד~
 לו ו~ן הלואות בשתי

 מ~~
 חשבה והמליה ס~ם

 יאמר אם ואפילו לי ש~מעין ערב עליה לו שאיןממלוה
 וה~ן ו~ו~ מליה לאיש לוהדעבד למלו~ שומעין ~לו~ית מהלואה אלא ~ת~ם אי~יהלוה

 כי~
 הוא הפשיט שזה

 ~דין המצוי מזה אלא ליפרע ~צי~י אין אומרהמלוה
 על א~כי שש עליה וכתב זו לראיה ~שבח יעו~שעמו

 עליו חלק ב~פרו שם זלה~ה דודי מו~ר והרבאמר~י
 זי~ע תשובת ועיין כתב ולבםוף יעו~ש ראיותיוודחה
 עלש~שאל

 ~דו~
 וא~י יעו~ש כמ~ש והעלה זה כעין

 ראיתי ומצאתי לפ~י אשר ~ודש בספרי חפשתיהפעיט
 בכור אות יצח~ק פח~דלהרב

 שהבי~
 פרי ספר משם

~אר~
 ~טלה ~ל צבאח דוד ה~ב כםברת דם~ל ס~אחומ~ש יהו~~~ פ~~י ולהרב סי~א ח~מ מזרחי למהר~ם

 ~בכורדעת
 והד~

 למור~ם דמצי~ו והגם יעו~ש הפשוט עם
באהע~~

 כאן היו ואם וז~ל ש~תב בהג~ה ם~ב סקי~ג
 בקרקעותוהב~ות אותם לסלק אומרים והב~ים חובותבעלי

 להם שישארו כדי במטל~ין אותם לסלקא~מרות
 נכסי עשור מהם זיטלו ליתומיםהקרקעות

 הד~
 עם

 ד~וא לי ו~ראההבנים
 ~די~

 ש~ר לענין
 ת~

 הנהוג ~ר

~י~י~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 בעלי כאן היו אס בקרקע נוטלות הבנות שאיןבינינו
 כדי במטל~לין או~ן לסלק הבניס ביד הר~ותתובות
 יהיה ולא הקרקעות להסשישארו

 לבנו~
 ט~שי חלק

 להסתיי~ איןמזה
 ~מנו

 ל~ס~
 ~ס דהדין הנז~ הר~ניס

 דאין ל~כור וי~~ידו שירצו ממה ~ב~ח לסלקה~~וטיס
 ראי~משס

 דכבר
 דח~

 ~ח~י ~רב בס~ זאת ראיה
 ו~טר נכסי ו~שור הואל התס דשא~י השואל הרבמשס
 מדרבנן הוא זכרחצי

 לאכןחל~
 מדאו~ייתא הוא הבכורה

 לדינ~ ה~ל~ לבסוף עכ~פיעו~ש
 הפשו~ים עס דהדין

 ששס סק~ד ~~~ז בס~ ג~ך קדישי~ן מאמ~ר להרבו~יין
 לדתות ~בכור יכול דאין משס ללמוד שרצה מי שישכתב
 לי~ול שפוי המ~י שי~יה כדי מהראזי ליפרעלבע~ת

 ור~יתי יטו~ע ראיה משס דאין כתב ז~ל והזא פ~שבו
 ~יא ששס זיי~ן אות רי~ש מ~רכת מ~~ה להרבג~ך
 פר~י בעל הרבדברי

 האר~~
 ואח~ך הפשוטיס ~ס דהדין

 וז~לכ~ב
 ועיי~

 עלה סנ~ב זי~~ רחומאי הרב בתשובת
 בראוי גובה האשה דאין בכתובתה באשהונסתפק
 ~לכה וזוכבמוחזק

 העל~
 דשומעי~

 בידיה ואייתי ליורשיס
 ע~ש נכסי עשור לענין סקי~ג באהע~ז מור~סמ~ש

 ~עכ~ל

~~~
 אחד בסגנון נתנבאו כלס נביאיס חבל הרי
 פר~י הרב ~מההלא

 האר~~
 יהוש~ע פנ~י זהרב

ו~רב
 מש~~

 הרב אחורן ועד
 ד~~

 שזיס שכזלס זלה~ה

ל~זב~
 ר~זי אצל הב~ח דזחין דאין

 אל~
 ~חלה י~רע

 די~וליס לומר הראוי מן בנדו~~ד ג~ך וא~ךמ~מצוי
 הקרקע מגוף ~ו מ~מטלטלין יגבה דהבע~ח לומרהבניס

שהז~
 ומכ~ש ~שררה לבדס להס וישאר החוב כל מצוי

 זאת א~ה זירו~ת הואל לנדו~דהוא
 בבעל~

 ~לא אינה
 במקוס רבותינו לה שתקנו התקנהמן

 כ~ובת~
 וכתובה

 שלא לומר דיכוליס בודאי מדרבנן אלא ~ינה~צמה
 הוא דזה מהמצוי אס כי הב~חי~רע

 ~ד~
 ~כתב עצמו

 שיכוליס דרבנן נכסי עשו~ בדין סקי~ג באהע~זמור~ס
 יהיה ולא הקרקע מן שיפרע הבע~ח לדחותהיורשיס
 חלקלבנות

 ונחל~
 ז~~~ה זי~ע הרב למד זממנו י~ו~~ש

 כתוב~לד~
 לב~~ח ה~רקע לתת הבניס שיכוליס אשה

 כלל בו תטול ולא הראזי אס כי בידס ישארולא
יעו~ש
~ 

~~~
 דיש

 לחל~
 זבראשזנה מ~רא דנדז~ד ביניהס

 הקרקע בידו ניתן ה~לואה ב~חלת ~זההבע~ח
 מ~ניהס לגבות ירד דהכי ואדעתא לגבייהוהשררה
 ל~זר~ו ירצו לא ~ס ~צמך דהגע אתר ממקוסולא
 והגע לתובעס י~ו~יסהאס

 עצמ~
 הקרקע גוף נפל אס

ל~
 מן יגבה

 השרר~
 נש~ר ולא ~שררה נאבדה ואס

 לא ~קרקע גוף אסכי
 י~ב~

 עיקר הרי ממנו בו
 ז~ייתותל~יתו

~ 
 על לוה כאלו והזי רמייא שני~ס

 לדעת דצ~יך אלא זה ועלזה
 ונחז~

 אס אנן
 שיוזי הי~

 מנה שזויז לבדז הקרקע ב~~ל ה~~רה כשיוויהקרקע

זהשרר~
 מ~ה ~~זב רמיגן אזי מנה

 ע~
 על זמח~ה זה

ז~
 ~~לז דהזי

 מ~~ לז~
 ואס זה על ומחצה זה על

 שוויסאין
 שו~

 הסברא
 נזתנ~

 ~~מון לפי ~חוב דמחלקיס

ד~
 נזתנת ~דעת

 לו~ ~ז~
 ערכו לפי וזה ערכו ל~י עליו

 ~ זימ~ן זצ~~ס ~נלע~דזהו
ה~עיר

~~~~ ~~~~~ 
 ס~ט

~~~~~

 םו~ר אצלו הלך וס~וך למות ו~~ה ~חלה
 שטרות של תכ~יך ובידואחד

 שהי~
 ראובן

~
 ~הס שמו ל~וס הספיק שלא ועד עד ~הס ~זו~ן

אנסי~
 ידיו רפ~ כי לח~וס יכול ואינו עידגיה ~יה

 בז~ ו~שבתי הדבר תיקיןמ~ו
 לפני שיזמינו

 ראוב~
 זה

שלש~
 כל ויקראו עדיס

 ~שט~ו~
 תב~ת ~~ות אות לפניו

וא~
 אזי בזה עד שהוא ~דבר ~וא אמת יאמר

 אםהד כד וכו~ ~לתא במו~ב עליו יכ~בו ושטרש~ר בכ~
 הוי ואזי ל~יל שכתוב מה בכל עד שהיה פלוניקודמנא
 ממ~ש הוה וחילי מידי לא ותו עצמו ~וא חתסכאלו
 וכן וז~ל ס~י בס~למר~ן

 עד~~
 בע~פ ו~ד~יא בכתב

 על מידז קניתי אני עדותו כתב שלא זה אמר ואסמצטרפין
 המלוה לעשות מצ~רפין שני~ס וכו~ זהדבר

 וכז~ בש~~
 כאן מכ~שזא~ך

 ~הוזמ~
 ודאי אחת בשעה וחבירי הוא

 דשס והגס בשניס חתוס לפנינו בא כאלז עדותו~ס~יק
 הב~ד לפני השני א~ גס הראשון את גס במ~ידאיירי
 ה~~~ד לפני מעיד אינו ובכאן הש~ר על דניסשהס
 מר~ן דפסק מהא מעכב אינו זה גס השטר עלשדניס
 השני והעיד זה בב~ד הא~ העי~ וז~ל סי~א בס~ל~~ך
 וסייס עדותן ויצטרפו ב~ד אצל ב~ד יבוא אחרבב~ד
 יכוליס אינס הענין ~שמעו אחריס אבל מור~סשס

 זה על ~םמ~~ע וכתב ע~~ך עד מפי עד דהוילהצ~ף
 ששמעז א~ילו פירוש וכו~ אחריס אבל וז~ל~סקל~ה
 באותו עדותן ושנחקרה הא~ בב~ד ה~ידו ~~דיסששני
 מ~מב~ד

 ל~
 עדותן ע~פ לדון אחר ב~ד ב~ני יעידו

 לפני ל~עיד יכוליס שניס של עדזת שק~לו ~ב~דוכ~~ג
 ~~~ אפילו לך הרי ע~ך שקבלו ~דותס על אחרב~ד
 שיעידו אלא אותו לדון רוציס ואינס ב~ד בפניהעיד
 ש~בלו מה ע~פ לדון י~וליס לדונו שרוציס ב~דבפגי

 ~ וימ~ן וצוי~ם וק~ל ופשוט הראשון ~~ד אותוהעדות
הצעיר

~ ~ ~  ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 אביחצירא יצחק שה~ר

 י~~
 ב~~ר נושה היה

 אלף מסך ~ט~ע כהןדוד
 דורו~

 ולא סתס
 הדורזס מן אס בש~רנתפרש

 פר~נצי~
 ~שומתז

 בס~אניזל לסלקז יכול הדין דמן ספאניול מדזרוםאז י~ר~
 ~ין העובריס מטבעות ושניהס להס אחד ושסהואל

הסוחריס
 במדינ~ בי~

 מקוס בכל בין השטר בה שנכתב

עיי~
 םי~

 מ~~
 ~וב נמצא זה ~שטר אלא יעו~ש ~י~ג

 זמן החיתזסאתר
 מ~

 סיריזו שלמה שנכנס כתוב נמצא
 דורזם האלף בםך קבלן ערב להיות ונתחייבנר~ו

פראנצי~
 ז~כל יוזלו הן יוקרו ~ן הנז~ל

 מתו~
 כד~ת

 ספאניזל בדזרום ל~רוע רוצה הנז~ המת~סק דוד היוסוהן
 אס הדין מהזכ~מרן

 שלמ~
 ~ע לגדל מתוייב הערב

ההשוא~
 שבין

 ה~לפראנצי~
 דביני מ~י לה~ם~ניול

לא
 יומ~~
~ 

~~
 ~שו~

 ~ דאין דחייב
 בםוג ~~נם

 ד~
 בם~ הבא

 שלא דבמקוס ס~ימ~ט
 ~לו~ ~שתעב~

 ~ש~בד לא
 ~~ דשאני יעז~ש~ערב

 ~ס נתתייב ז~ב הואל
ש~זא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ערב~וא
 היה לא הוא דין אזי הליה שנתחייב במ~

 דליכא יבמקים הלוה ~י~חייב ובסך במקים אלאערב
 ~רי ב~~ן אבל ~ערב י~תעבד לא הלוה עלחיוב

 בפירו~פיר~
 לשלם ערב שהוא

 בהאלפראנצי~
 ~~ין מה

 נתחייב דוד נת~ייב לא אפילו ודאי הלוה על~~וב
 ס~ח קכ~ט בס~ מור~ם למ~ש אלא זה דמי דלאשלמה
 ~~~ל מי~ז~ל

 חפ~
 לך אחזרנו ~א אם לו ואמר מחבירו

לז~
 הד~ים בעד ערב ~~~מיד כו~ך דמים לך אתן פלוני
 אסמכתא הוי השואל שלגביאפ~~פ

 ו~טו~
 הערב

תייב
 יעו~~

 שם וכתב
 די~ הס~~~

 זה דין בין חיל~ק
 מ~ט ב~י~ מר~ן דכתב לדינאדמ~ר~ס

 דה~
 דהלוה דכל

 עצמו חייב הרי זה אבל ~ערב מן נפרעין איןמתחייב
 ה~י נד~~ד גם וג~ך יעו~ש חייב השואל היה ~לאבמה
 במה ~למה עצמוחייב

 ~ל~
 ~ מידי לא ותו דוד נ~חייב

~~~
 ספ~ לידי בא

 מ~ב ב~~ לו וראיתי כנה~ג
 בבבל נכתב אם וז~ל שכ~ב ס~סהגה~~ט

נ~תן
 מטב~

 שמעון נתערב אפיל~ נ~ב וכו~ בבל ~ל
 ביו~ר המטבע הערב ובמקום ~אובןב~ביל

 אי~
 הערב

 ההפסד למלוה לשלםחייב
 הנמ~

 הליה מקיס מפירעין
 הר~~ך הליה שחייב תיוב כפי אלא לערב לחייבדאין
 מדקדק את~ מכאן~~ך

 דא~
 חיוב כפי אלא ~ייב

 הכ~ונההל~~י
 דא~

 בי~תר ~נתחייב לימ~ מחייב~ אתה
 זה נכנס זה ~נתחייב דמה ה~א סברא אמרינןאלא
 אם מינה דוןערב

 פיר~
 ודו~ק וכדאמרן חייב ודאי

 ~ יימ~ןוצוי~ם
הצעי~

 םי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 ראוב~~~~~
 ס~~רה ו~קחו ~ינהו ~ות~ים ~שמ~ון

 לתבוע ~וי בא עתה ולעת ~~פהמלוי
דמי

 הפרע~
 ~ראובן

 הוא ו~~ז פלוני ביום ~~רע~ ~ומ~
 ב~עה בחנ~ת שמע~ן היה לא כי לשמעון ל~ב~ע~א

 אמר כבר דראיבן ~מע~ן מ~יב וע~ז פרעו ראובן~אמר
 לי~בע מוכן ראובן הרי שבועה איזה לו יש ואםפרעו

 ~ ע~ך ידע לא הוא כי ~ניהםבעד

~~~~~
 הגם לזה

 דלכאו~
 דאין ל~מר נראה היה

 חלק בעד דפרע לומר נאמןראובן
 דפסקמהא שמע~

 מר~

 ע~ז בסי~
 ס~

 נע~ו שלוו ד~נים
 לאחד נכסיס אין ואם פירשו ~לא אע~פ זל~זערבנים
 אם אבל הכל מחבירו גובהמהם

 י~
 לא נכסים לו

 עליו המו~ל חלקו אחד מכל וגובה תחי~ הערביתבע
 ואין הואל וא~ךעכ~~ה

 המלו~
 א~ך לפרוע במה לראובן ~אין שיברור אחר עדאלא לשמעין לתבוע יכול

 לחוב דמיהוי
 שי~

 פורע אדם אין חזקה דקימ~ל זמן לו
 מכח גאמן ראובן ליהוי לא וא~ך זמנו בתוךחובו

~ ~
 ~~א הש~ך לסברת גם

 דת~~
 המחבר ~ל

 וגובה חוזר חלקו חבירו בעד פרע דאםדפסק
 עליו תמהואיהו

 דין דגס ליה ואי~
 ז~

 במחלוקת ~לל
 מר~ן דהביא והראב~דהרמב~ס

 לק~
 ם~ב סק~ל

דלרמב~ס
 בעינ~

 לא אס ~בל ושלם ערבנ~ ~ו שיאמר
 ל~אמר

 כ~
 חובו פורע בכלל הוי ופ~ו

~ 
 חבירו

 דגם ש~ך להרב ס~ל וא~כ וכו~ ~עי לא~להראב~ד
 בעבורי ~רע לחבריה חד ליה אמר לא אס ~לווב~גים
 כ~רמב~~ם לי קים ל~ לומר חביר~ ויכ~ל פירע בכללהוי
 בטח כי סמך ~י ~לוא~ך

 ראוב~
 לפרו~

 ללוי
 אין למימר איכא אל~ סברות מכח וא~ך שמעיןמדעת של~

 ~ נאמןראובן

~~~
 ל~עין ראובן דנאמן תראה שפיר דייקת דכד

 אי סברא אימא בעית אי ללוישפרע
 לכל ידוע מנהג דהא םברא ~ימא בעית אי גמראאימא בעי~

 ק~נה ~ותפים מן אחד אס דאפי~~ס~חרים
 איז~

 סחירה
 בעל אות~ יבוא הזמן יום אם בהקפה לחנות~מביאה
הסחורה

 לת~~
 אפי~ מ~~תיו

 ל~
 שקנה ה~~ף מצא

 הכל לשלם אות~ כ~פין עכ~ז חבירו אלא ~סממנו
 בכגי~מכ~~

 הסחורה בעל י~וא אם ודאי בב~א דקנו דא
 כמ~ש הלכה מבטל ומנהג שירצה מי לכל לכיףיכיל

 ~ יב~ראי קמאיה~וסקים
~~~~~

 נג~ו מנהגא מ~ום דלאו למימרדאיכא
 הטו~~ר רבינ~ כתב שהרי מדינא אלאבה

 מכח לקחו ~ו שלוו שותפ~ דב~ני הוא הרמב~םדדעת
 יכול מהם אחד ~~ם ואין שירצה ממי ל~בות יכ~לאחד

 בב~~י ~מר~ן והגם שלו המחצה על חבירו אצללדחיתו
 כתבשם

 דנוםח~
 הרמב~ם

 דהרמב~ם והעלה כן אינ~
 לדינא ~סק וכיו~ייהו ס~ל העיט~~רכםברת

 יע~~~
 עכ~ז

 דעלמא ס~גיין~י~ל
 דהרא~~ כוותי~

 וכנגד בזה ס~ל
 ~ הרב~י~סק

~~~~
 כך הוא דעלמא וס~גיין הואל

 ה~
 דינא מצד

 מנהגא מצד הןדהרא~ש
 א~

 דלוי למימר איכא
כ~פהו

 לראוב~
 לן נימא ומאן ח~בו כל ל~ ש~שלם עד

 בכל נפרע לאדעדיין
~ 

 א~ך הוא כך דעלמא וסוגייןדהואל~~~~~
 כ~לוחים כמעיקרא מחשבי דהשותפיןבודאי

 ~~יח אחד דכל היא כך מעקרא המלוה ודעתזל~ז
דחב~רו

 לפרו~
 למר~ן מצינו ~לוחים ובדין חבירו בעד

 לו לשלוח לל~ה המלוה הרשהו דאם פסק ס~גסקכ~א
 ה~ליח י~בע לו ~נ~נם אומר וה~ליחמע~~יו

 שיהיה אחד לכל כהרשה ~וי שי~צ~ ממי ~יפרעהיא המליה דדעת בנד~~ד וא~ך יעו~ש הלוה חרםויקבל שנת~
~ליח

 דידי~
 ד~~עון ב~דאי ג~ך וא~ך מחביר~ לו לקבל

י~י~
 שליח דה~א ראובן שבועת ע~י מהמעות פטור

 השותפות בחנ~ת משתמש אחד וכל להם אחד כיסדהא ראובן ביד שמע~ן שמעות יודע המלוה ולוי הואל~מ~ון א~ ממני לפ~ור יכולים הח~ם ואפי~ ודמלוהדידיה
 חבירו ובשלבשלו

 ודו~
~ 

~~~
 םכ~א רצ~א בסי~ מר~ן למ~ש ג~ך זה הדין
 בע~~ב אצל המפקיד כלוז~ל

 ב~
 בין ~ליס

 מ~ו~
 מפקיד הוא ובניו אשת~ דעח~ל

 וכ~ יעו~~
 בספ~ג

 פקדון ~מו ביד שהפ~ד אחד דנפקד מעשהבההוא
 דתשבע שם והעלה האם מיד ונגנב בידושהיה

 וד~ך הואל כאן גס וא~ך יעו~ש ב~בועתה הבןויפ~ר ה~
 דהכי אדעתא חבירו בעד לפרוע ה~ות~יס ~ן אחדכל

 ראובן ובשבועתנכ~ס
 יפ~

 ~ שמעון גם

~~~~~
 גמרא

 הו~
 מצינו דהא

 למר~
 פסק זה בסי~

 ל~ור י~ול חבירו ובעד בעדו פרעדאם
 לחזור ויכול ~ואל וא~ך ~אחר השותף חלקול~בוע
 דע~ז נימאולת~וע

 ו~~~ סמ~
 שניהס בעד לפרוע

~י~י ול~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 יכול המלוה דאין והגס חבירו של חזבז ~ורעמיקרי
 ויש הזאל זה ~נדון לפרזט מ~ה לשני יש אסלתובעז
 ואינו פורע הוא מניה השזתפות מעותבידו

 כדכתבני המח~ר על דתמה הש~ך זא~י~ כללמכיםו פו~~
 לא כאן דעד דיינא זלית דינא לית בודאיבזה

 אין השותף מעות ידו תחת יש אס אבל להיציא~בא אל~ פלי~
 סו~יס בקציר מר~ן ופסקו הטור וכמ~ש פורע מיק~יזה
 ו~ו~ר א~יר~י הגהות דגס לזמר הש~ך זהוסיףק~~ה
 היה אס ובין חבירו של חובו ~ורע בין מחלקיסזרז~ע
 עליה דמו~לתפזס

 ש~~וד~
 מור~ס פםק וכן נתן דרבי

 והיא ס~א קכ~~ח בסי~ שאומר מי יש ב~ם זוסב~א
 הכי ודינא הואל וא~ך זל~~ה מ~רי~וסברת

 א~~
 יכול

 שהס ממטותיו שמעון חלק על ~רעתיך לומרראובן
 ~ דוקא היסת אלא עליו זאין מהימן בודאי זבזהבידי

~~~~~~
 ס~~ו ~שה בדרכי ל~ור~ס ~צאנו מזה

 משפטיס דסו~ם מיימזני תשובת~הביא
 אסוז~ל

 הלו~
 לך ליתן הערב ביד פרעתי למלוה טו~ן

 הלכך מדידיה טפי הימניה המלוה דהא הלוה~טור
 במיגו זיפטר לערב ~נתן הלוהמשתבע

 פרע~י דאמ~
 גרע לא ד~רב זעודלך

 משלי~
 עכ~ל בעדיס שעשאו

 ~ הצריךהד~מ

~~~~
 א~ד וכל חבירו בעד ערב אחד דכל כאן גס

בידו י~
 ממ~

 לו לומר דיכול בודאי א~ך חבירו
 את~הרי

 שפרע אזמר זהע~ב הערב ביד שממו~י יודע

ל~
 זלה~ה ד~מ הרב בדבריז שנקט הראשון דטעם זהגס

 בנדז~ד זא~ך מדידיה ~פי ללוה הימניה דהא משוסהוא

~ל~
 אתרזיהו דהא טעם לנז יוצדק

 סמ~
 אתד וכל

 דהא אינז זה עצמז לגבי ~לא הימניה דלא נימאמהם
 הד~מבוד~י

 ל~
 וה~ה לרבזתא אלא זה טעם נקט

 באיפן יהיהאס
 ז~

 יסבור בודאי בב~א לוו ד~ניהס
 הראשון טעמז עיקר אלא ~עמו עיקר זה איןדהא כ~

 נ~אה ו~וד מיגו כאן יש ~אן וגס מיגו משיסהוא
 מניה טפי הימניה ולא מיגו דליכא במקוסדאפילו
 דלא השני טעס שס סייס הד~מ דהא מהניעכ~ז
 משלי~ ערבגרע

 מיגו בלא אפי~ א~ך בעדיס שעשאז
 והגם השליח ביד פרע לזמר יכול שליח לו זעשההואל
 בהג~ה סי~ב בסקכ~ט בקצר מור~ס פסקו זהדדין

 ול~
הב~

 הסני טעם
 אל~

 דהא במיגו דנאמן הראשון טעם

הימני~
 יעו~ש

 ~י~
 היכא דדזקא לומר

 די~
 המיגז טעס

והימניה
 הו~

 זתו דמהני
 ל~

 מיימו~י תשו~ת זה ~ין דהא

זהז~
 כוותיה דפוסק לזמר יתכן זלא הטעמיס בעל עצמו

 גמור דוחק דזה לא ותי השני הטעם ~ייך יהיהאס
 נראה מימו~ן תשו~ לד~ת השני דטעס ~ראהדאדרבא

 דדבריז בסיפא מדנקטיהעיקר
~ 

 לז~~~~~~~
 והש~ך םקל~ה הסמ~ע הר~ב נתכזזנו

 מימו~ן בתשזבת ~ס וו~ל דכתבוסק~ל
 דלא זעוד זז~ל אחר טעס ~זדכתב

 גר~
 שעשאו משלית

 לומר ו~ש~ך הסמ~ע ~וונו לזה דבזדאי עכ~~לבעדים
 דלאדבמקוס

 שיי~
 טעס זשייך דמיגו זה טעם
 ~ מהניאתר

~ ~
 זהסכיס זה בדין מור~ס על תמה ז~ל ע~ש דהרב

~
~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

יכול
 ~לו~

 לדינא צריכיס אני דאין גס זמה קי~ל לזמר

 פוסקיס מאה נגד אפי~ גרירי ~נן מור~ס בתר דהאד~י~ל
 דעתז מר~ן גילה דלאהיכא

~ 

~~~~

 מעליי~א הני מכל
 ד~יבנ~

 דהוז מצד הן
 דיניה משום אז כמ~ש נינהו דהדדישלוחים

 פרע דהזי ערבנזת משוס ~ו מנ~ג משום אודהרא~ש
 ראובן דבשבועת דינא קס א~ך הלוה פוטר ה~רבביד

נפטר
 שמעו~
~ 

~~~~~
 ע~ד

 אנו~~
 מחשבי השות~ין דברי לחזק ידי

 קע~ו בסי~ מר~ן דפסק ~הא זל~זכשלוחיס
 חבירו בידי~ת דבר שמכר השות~ין מן באחדסי~~ד

 אס אבל כלוס אח~ך עליו לחבירו אין אח~ךונתייקר
 ל~לס וחייב בבעליס פשיעה הוי זמנה קודסמכרה
 מוכח אלו מר~ן מדברי ~רי ע~~ך חלקולחבירו

 לחזור יכול השותף אין אבל זה בפשיעה דחייבהוא דהשות~
 שלותז מעיקרא דהזי מ~וס הוא דטעמא ובודאיהלוקח ~

 יעו~ש סקי~ג ספ~ו באה~ע בבאה~ט מפזרש הדבר באוכן
 כמו השותף מור~ס זמדברי סעי~יס מ~מה ~זכח~וכן

 בשל עושה בשלוש~סה
 חבירו~
~ 

~~~
 סי~ד מור~ם דכתב דין על להקשות דיש
 הוא זה דין הנה הוי פו~ע ומ~ר עברבאס

 מדברי כן שמדקדק ירוח~ס ~בינ~ו משס הרב~ימביאו
 ~ס הוא דדינז בבודאי ~וי פושע ומדכתב יעו~שרש~י

השות~

 וא~ך פ~ז בסי~ ה~אה~ט וכמ~ש הלוקח ~ס ולא
 ממה ל~קשותיש

 נפש~
 שליח הוא השזתף אס

 בי~
 ל~קן

 לעוותבין
 א~~

 אפי~
 הז~

 עבד ברשזת דהא ישלס לא
 חשבינן ואי לעוות בין לתקן בין שליח כמו ז~ויהו~ל
 שמובן וכמי דזקא לעוות זלא לתקן שליח דהויליה

 א~ך מקומזת ומכמה זה סעי~ ומדברי ס~ו מר~ןמדברי
 לא עמיה לית הלוקח דלגבי דכתב הבאה~ט ~לקשה
 טצמה הג~ה דברי מדקדזק משמע זכן דיינא ולאדינא

 לשלם דחייב הוא דאיהז משמע הוי ~זשעדכתבה
 ם~ב קפ~ב בםי~ למר~ן מצינו השליח בדין הריקשה וא~~

 כלום עשה לא משלחו דעת על השליח עבר וז~ל~תב
 שמשך א~~פ לפיכך פלוני של שליח שהיא שהודיעודוקא
 אס המשךאו

 נמצ~
 המקח בטל מ~לחו דעת על שעבר

 נ~~ה פלזני של שלוחז שהוא הודיע לא אס אבלומחזיר
 ששלתז זה זבין בינו הדין זיהיההמקח

 ע~~
 לפניך הרי

 זחזזר קיים אינו ~מקח פלוני של שליח שהזאדבהודיעז

וא~~
 עס שותף ש~וא יודע הזה זהלזקח הואיל כאן גס
 הואל קייס המקת אמאי זא~ך הזדיעו כאלז הו~לפלזני

 ~ין לעוזת ולא דזקא לתקן כשלוחיס הזזזהשזתפים
 שאינו בשותף מיירי ק~~ז דםי~ דההיא ולומרלחלק

 גדזל דוחק דזה הזדיעו כ~לו הוי דלאי~זע
~ 

 לי~ב יש~~~~~
 ולומ~

 סלזחים מחשבי שותפיס דאפי~
 למימר איכא זה כל עס לעזות זלא לתקןזל~ז

 עס ~שותף דיןדהוי
 השות~

 מכירה דבשעת משום דוקא
 התם לאפוקי דבר שום א~ל ולא בסתם לומכר

 ~א המקת לב~ל המשלת יכול דאין מצינז~שלו~ין
 בדבריז מר~ן וכמ~ש אני פלזני של שלזחז לז שיאמרעד
 כאן לאפז~י ~לוני של ~לזתז ש~זא שהזדיע זדוקאוז~ל

 דהזא ידעי דכז~ע הגס~שותפים
 שזת~

 הזאל עכ~ז פלוני
ובשעת

 המכיר~
 דמד~ת ל~מר איכא בשתיקה מכר

 תלוק זכעין מוכר~ותפו
 ז~

 ב~י~ ~ס~ך להר~ב ראיתי
 בדין ס~ה שם דכתב מר~ן דברי על שהקשה ס~זקפ~ה

 הלוקת זה ידע זאם וז~ל מר~ן ביה כתבהסרסזר

ש~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

שחפ~
 של זה

 ראוב~
 הוא

 וז~
 הוא םרסור לו המ~ר

יתזו~
 החפ~

 וכתב יעו~ש לבעליו
 הש~~

 דהרב~י ~ק~ז
 הרמב~ס דכתב זה דין ~לתמה

 דצרי~
 ~הוא להודי~ו

 כשידע ס~י פלוניי של שהוא צ~ל למה פ~וני ~לס~~ור
 ס~סור שלשאינו

 לתר~ והוצ~
 כדי

 של~
 לו יא~ר

 ש~~
 אין

בעל
 ~חפ~

 ע~יו שנתריס כדי ל~ני
~ 

~~~~
לפי

 תרו~
 התימא תגדל אדרבא הר~~י של זה

 בשותפי~כא~
 דהואל

 ז~ ולוק~
 במוכר יודע

 זאת שהס~ורה יודע ~ם פלו~י ~ם שותף שהואזה

 ה~ותפ~ת מן הוי~קנ~
 דכ~

 בחז~ת השותפות דבר
 הנז~ בסימן כמ~ש הוישניהם

 א~~
 אפי~ בשותפים כאן

 שידע כדי הוא ההוד~ה ~יקר דהא דמי כהזדי~והודי~ו ל~
 הרי וכאן מחרים מאןעל

 הו~
 מר~ן דברי דהא יודע

 הידזע בשותף אפי~ מייריבסתם
~ 

~~~
 לדברי

 הש~~
 הוא והוצ~ךו הב~י של תירוצו על שהקשה שם

 לת~~
 דצריך

 ליד~ דוק~
 דהוא

 המשלח מכיר שהוא כיון דמי~תא ו~~מא ~לוניסר~ור
 אינו אם אבל יקפיד שהמשליח דהי~ל להחזירצריך
 י~ל שליח שהוא מודיט ~הוא אפ~~פ המשלחמכיר
 הייתיסבור

 כיו~
 שאתה

 אינ~
 המשלח הוא מי מפרש

 קפידא איןבודאי
 בכ~

 ויקיים ה~שלח יקפיד שלא

מ~ש~
 ~ יטו~ש וכ~~

~~~
 בש~ת ו~תק הו~ל בשותפים כ~ן נימא אנן גם

 למימר איכאהמ~ירה
 ד~

 מכר חבירו מד~ת
 הוא המוכר זה שפלו~י יודע הלוקח דכ~ןהגם
 ושתק הואל ~כ~ז פלוני ~ם זה בסחורהשותף

 כתב ובשליח בםרםור דהא עשה חבירו מד~תלמימר איכ~

הש~~
 של שיאמ~ל ב~י~ ~כ~ז שליח שהוא הודי~ו דאפי~

 סתם דהוד~ה למימר איכא הלא~ה הםפלוני
 ל~

 מהני
 אחריות ~ליו קבל הוא וםתמו הודי~ו לא כאלווהוי

 בודאי הוי זה מוכר כלל דיבר דלא כאן מכ~שדחבריה
 ~ מכר תבריהמד~ת

~~
 מתת~ב דהשוחף הגם דבשותפין ולומר ~השיב יש

 ואין השותף מיד שקנה במה הלוקח ז~הבפשי~ה
 לומר הזה הלו~ח דיכול משום הוא וט~מא ב~להמקח
 ובין בינך היה תנאיש~א

 חבר~
 ובין לת~ון דבין

 זו וםברא ~לה~ר מחבירו והמוציא ~ליך ומקובלרצוי ל~וו~
 יש וז~ל ם~ג שם שליחות בדין קפ~ב בסי~ מר~ןכתבה
 שליח ש~שאו המשלח יברר שלא זמן ~כל שאומרמי

 לתקון בין עמו שהתנה לומר המוכר יכול סתם לולקנות
 ~לה~ר מחבירו והמוציא ל~וזתבין

 א~~ ~~~
 אנן גם

 יכול והלו~ח בםתם שנשתתפו עדים דאין הכי נימאבדידן
 ~ כן~ט~ון

~~~
 שאומר ~י יש בשם מר~ן ~ביאה זה ד~ברא

וא~~
 מיחזי

 כחול~
 דסתם קמייתא םברתו על

 סברת היא שאומר י~מ םברת דהא אינו זה דבריובה
 שהביא ה~~ר לרבינו ומצינו זלה~ההרמב~ם
 סברא שהיא ה~מב~ם דברי אחר זוםברא

 שהביאהראשונה
 כא~

 שהביא ומצאנו בםתם מר~ן
 שום בלי הטו~ראותה

 חו~

 לסברא היא ומםכמת
 קמיתא~

~~~
 שמר~ן

 כתב~
 מזה אין שאומר י~מ בלשון

 כתבה יחידאה זהיא הו~יל למימר דאיכאסתירה

בלש~
 וכמ~ש ימ~ש

 דכך ם~מ~ט ת~ך ~םי~ הםמ~~
 םברא להביא ומור~ם מר~ן של דרכוהוא

 יחידא~
בלש~

 ~ ימ~ש

~~~
 בסי~קפ~ה הסרםור בדיני מ~~ן ממ~ש תשיבני
 פלוני של שליח ~הוא ~~ל דאם בסתםס~ה

 ה~קחבטל
 ~דים המ~לח הביא לא דאפי~ דמשמ~

 נרגש דכבר המקח ב~ל אפי~ה סתס שליחשעשאו

ה~מ~~~
 סק~ח קפ~ב ב~י~ בזה

 ותיר~
 בט~מא מילתא

 ~ביא לא אפי~ ה~ליחות ~ל שכר ומקבל הואילדבסרסזר
 השליח לעוות~בל ולא ל~ון הוא סת~ו הוי~דים
 ~יכא המ~לח ברר שלא זמן כל בזדאי קטרחדחנם
 מםתמא בודאי ושותף ~לחו ול~וות דלתקוןלמימר
 מה ~ל שכר מקבל אינו הוא וגם הואיל הוי~ש~יח
 הוא ם~~ו א~ך ח~ירו בשבילש~רח

 לתק~ בי~
 בין

 עליו מח~ירו והמוציא למימר ~יכאלעוות
 הראיה~

~~~
 בין לי שוה איננו זה דכל

 ל~ירו~
 בין הראשון

לתירו~
 דל~י השני

 תירו~
 א~ך הא~

 יצ~
 לנו

 המוכר זה ובש~המקחאמר אחד משותף שלקח במיהדין
 א~ךבודאי פלוני של שיתפו שאני דעלקונה

 דצרי~
 לב~ל

 הסרסור וכדין קפ~ב דסי~ השלוחין ~דין~מקח
 דז~

 ק~ה
 כמ~ש קע~ו בםי~ מר~ן למימרא אישתמיט דלאב~יני
 הו~ל ~סור בדין קפ~~ה בסי~ זגם שלוחין בדין ~~~בבםי~

 בםיק~~ו ג~ךל~ותבו
~ 

 לתירו~~~
 מביא השותף אם הדין לנו יצא א~ך השני

 אם ומכ~ש בםתם שנשתתפי~דים
 הבי~

 עדים
 דחייב הדין יהיה א~ך ל~וות ולא לתקון~נשתת~ו
 וגם המקחגהחזיר

 ז~
 בשום נזכר לא

 פום~
 ~ השיתוף בדיני

 ס~י~ט בסי~~~ז ש~ך להרב ראיתי כותבי~~~~~
 מדין שותפים דין דשאני בפ~יטותדכ~ב

 שליח ד~שאו בודאי ובשותפים חלוק יש דבשלוחיםשלוחים

 לת~ו~בי~
 דמהר~ם ההיא לו דהוקשה והגם ל~וות בין

 דידי ~ושיא כ~ין והוי למחול יכול אינו דםתםדכתב
 צריך למה ל~וות בין לתקון בין דהוי לצד לידק~ה
 דאיכא שם ישב והוא מדי~יה ההפםד לשלםהשותף
 ביניהם התנו כאלו דשותפים סתמא הוא דכךלמימר
 ~~מו ולגבי קיים הדבר יהיה הנמ~ל או הליקחדלגבי
 המקח יהיה אמרת דאי לחבירו לשלם חייב לבינובינו
 שום לשותפים תמצא לא וכדומהבטל

 תי~ו~
 דאיז

 אדם שום ~ם להתעסק יכול שותףשזם
 יהי~ ~כ~~

 להם
 הם ט~ם וד~רי המקח ויבטל השותף יבוא שמאפחד

 ~ושייתינו ~~טה נחה בזהוא~ך
~ 

 אילן ומצאתי בםפרים מחיפוש חיפוש כזתבי~~~~
 בספר זלה~ה מ~ריק~ס רבינו והואגדול

 ביד ופשטה ממש ~~ז שנשאל ~~ב שאל~ י~קבאהלי
 בשלשה בסייק~~ו הרב~י דהביא דמהר~ם מההיאחז~ה
 ונתן אחד וקדם ברבית מהם להלוות ~כו~םשבקש
 וכו~ נ~ן כלם דב~ד מח~ול~כו~ם

 י~ו~
 הו~ח ומשם

~ותפין
 שלוח~

 והואל נינהו
 ושלוח~

 אחד כל ~ינהו

אדעת~
 דדרך כתב גם ~בד דחבריה

 השות~
 ~תכוו~י רב שלל ~מו~א זששתי י~ו~ש וכו~ חבירוב~ד לפרו~

לד~ת
 עליו~

 לחודש ~שר שנים יזם הי~ז לאורי דיני ויצא
 וצוי~ם י~~א םאלי פה תרמ~ד שתא דהאי~בת

כי~~ וימ~~
 ~יומא חי~~א

הצ~יר
~~~ ~~~~~ 

 סי~ט



~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

 להיות
 שכ~~

 שלח עאטייה אליהו
 לקנות סיסן ןי מ~ה לה~ר ~דרמאהלי ~~~

 וכן ~ורות בהםלו
 עש~

 ~ס קנה הנז~ משה
 להביא~ לכתףונתנם סחורו~

 וה~ר יע~א סלא ל~ר
 לאותו ונ~נס ג~ך סחורות מאותס קנה ג~ך חאיות~למה

כת~

 כא~ר ו~י ג~ך י~~א סלא לעיר לה~יאם
 לאותו הכ~ן דוד ה~ר תבע יע~א םלא לעיר~כתף ב~

 הסחורות ~יהיו לו באמזר שתת~ לדי~תכתף
 ששל~

ה~~
 ני~~ הוא כי בידו מעוקלים עאטייה לאליהו משה
 חבר לו פםק וכן מה מםך ~נז~ באליהו אחדשט~ח~
 ~די~ת מעוקליס הסחורות שיהיו נר~ועיר

 שמע כאשר ויהי השט~ח על הנז~ אליהו ישיבמה שנרא~ ~
 עקלם לא~יהו הוא ששלח שהםחורות הנז~ משהה~ר
 משם ונטל הכ~ף לבית הוא הלך הנז~ דודה~ר

 בידו כ~שר באליהו נושה ג~ך הוא כי באמור לושנתן הסחורו~

שט~
 אותס ותפס הנז~ אליהו~ על אחד

 דבר שמע כ~~ר הנז~ דוד עשה מה לביתווהוליכם סחורו~
 כמה ו~~ל ~ף אותו לבית ג~ך הוא הלךזה

 שלמה לה~ר שהביא סחורותמאותם ~חור~
 חאי~

 עדיין היו כי
 ל~ו~ לבי~ דוד ה~ר והוליכם הכתף~יד

 ב~ם
 ה~~אליהו מפא~

 ~ו~ שלמ~ וב~
 הנזי לדוד לתבוע

 משה ש~~ר לפי שלי הם שנ~לת הםחורות ~ילו ~מו~
 תפם כברה~ז~

 ~חור~
 ולמה הנז~ לאליהו ש~לח

 ~ס~רו~ תופ~את~
 וה~ר אחר אדם ~ביל שלי

 כי ואומר ~ען ה~ז~דוד
 ~ורו~

 ~למה ה~ר של הנז~
 משה וה~רהנז~

 ~~ ה~
 ~חת ~חורה

 ואי~
 ~יניהם

 ו~ורה שינו~שום
 ע~~~

 מעורבים בידו והם הואל
 לימאמ~ן

 ד~~ ל~
 דילמא שלו הם מ~ה ה~ר ~~ס

 ~ת~סאו~ס
~  

 ~ן
 ~ז~

 שב~ו
~ 

 ה~ז~ משה של
 בהסו~כיתי

 מ~
 וע~ד אליהו

 ~ו~
 ה~ר על ו~ומר

 למה כ~ר ו~~קלו דהואיל הנז~משה
 תפ~

 ה~ר אותם
 ליד ~ותם ויחזירמשה

 ה~~

 ~מקדס מ~ו~לים יי~יו

וכבתחיל~
 ~ עכ~ד

~ ~
 בודאי הנז~ משה הר~ שתפם התפיםה ב~~קר
 לו זכו השמיס ומן ת~סכדין

 מפ~~
 שטרו

זה~
 שע~ו

 ~ו~
 ז~ה הקודס כל דין הבית

 וכמ~~

מר~~
 ח~ותו םגרו דין הבית ~ם אבל וז~ל ~~ד ק~ד ~סי~

 ~~ד ~זהשל
 ~י~ מ~ז~ ~~

 המוקדס ז~ע~ח ~בייה זה

 מאו~גזב~
 ס~י~ב הםמ~ע ו~י~ ע~ך מט~לים

 לו~ד~~ו~
 מקרי לא דהעיקול ~וה שניהם דיד

 ביד ע~יין וכ~לוגבייה
 הלו~

 חולקים שניהס דקי~ל

 ~ריא~~
 מכא~

 ביד הס~ורה שנת~קלה דמה מבורר

ה~~

 דהואל כלל ז~ייה מי~י לא הנז~ ~וד ~~ר ~~ות
 ז~ה משה ה~רות~ה

 ב~
 ולומר ע~ז להשיב ואין

 דלא הוא ~נות ~גירת דהיי~ו חנות ~ל ב~קולדדוקא
 ~~יה~יקרו

 צ~ ל~ז~
 הואל

 זה~חור~
 עדיין היא

~ו~~
 בחצר

 הלו~
 אבל למלוה שיזכה מי כ~ן אין גם

 הכ~ף יהיה א~ך ~תף ביד היא והסחורה ~ואל~נדו~ד
 ל~וי ~~ך ~ידו עקלו ו~ד הואל הנז~ דוד ל~רזוכה
 ביד נתן עצמו הב~חכאלו

 ~כת~
 מעות ל~וליך

 למלו~

 דזכה~ידיה
 ואי~

 דבר מא~ו ל~ח י~ול ב~ח שאר

דכ~
 שקבלם משום הדבר אליו שנש~לח זה ז~ה
 דאס ס~ב ק~ה בסי~ מר~ן ו~מ~שהשליח

 ~ל~
 ~מלוה

 שיסדי~יה
 חפ~

 המק~ל בו ז~ה
 וא~

 גובה חובו בעל
ממנו
~ 

~~
 דאיכא חדא הב~ד מדין שליחות דין ד~~ני אינו
 לה~ע~ח ל~ות שיכול הוא דו~א דהבע~חלמימר

 הב~ד ~~ל למלוה לז~ות שליח למנית כחו ו~ליסדידיה
 אותו ל~ות אח~ים ממון על השליח שימנו כחםמה

לאדם
 אח~

 אחרת ועוד ז~ת
 ד~~

 העיקול דין ושנא
 ביד שנתנו משעה השליחות בדין ד~תם השליתותמדין
 לשליח באומרו למ~בל מזכהו הוא הריהשליח

 ת~
 ~ו

 וכו~הולך
~~ 

 אפיי ע~ול בדין כאן א~ל לפלוני זה
 בשעת הרי עכ~ז ד~ע~ח ככח ד~~ד כת ח~בינן~י

 ובנדז~ד בשבילז שנ~עקלז למי ~בר זי~ו לא~~יקול
~לה

 דמ~יקר~
 שי~ברר עד השליש ביד מונח יהיה

 מיהדבר
 יזכ~

 מלוה יזכה ב~אי וא~ך זה ~דבר בו

ז~
 הוא וכ~ז ~~בילו הדבר שנתעקל

 יוצא מ~ורש הד~רשהרי דמיל~ לרווח~
 דבעדיפ~

 כתב מזה
 שמו אא~ך גביי~ מיקרי לא וז~ל ס~ד בריש ~נז~~~י~ מר~~

 מפורש הדבר הרי ע~ך בידו ונתנו מ~לטליםהב~ד
 למי זכות ~ום ~ו אין שליש ביד יהיה א~י~ד~עקול
 ס~י~א ~סמ~ע לדעת מבעיא ולא בשבילו~נתעקלו
 בידו נתנו בעינן עכ~~ז דו~א לאו שמוד~~ל

 בתפיםתו זכה דמשה מפורש הדבר ~רי שיהי~ איךמר~ן כמ~~
~ 

~~~
 ואמר דוד הר~ שטען מה על דגם

 וי~ל מבוררת הי~ה לא משה ה~רשלקח שה~ר~
 ו~וא חאיות ~ל~ה של לקח ~מ~הל~יות

 ל~~
 ~ש~י ~ל

 דהואל אינו זה בהי וזכה בבי~ו היאוהרי
 ו~ור~

 ~ז~
 הי~ר שום ואין שוה כלההיא

 וה~~~ ל~ ~ ב~
 ~י

 ביד מעורבת אותה~ותנים
~~ 

 ~~י
 להיות דינו~דר ~~ סי~ ~ו~

 ~~ה ב~~ מר~ן כדכ~ב~בירו ~י~ ~~ ~מ~~ ש~~ כשות~
~~~ 

 ד~ם ה~ם
 שנים ב~ני אלא~~ר~ן ~~

 ~~~~~ לר~י~
 התם ~לי ~י

דב~
 התביעות ~ל ראיה

 ~ביני~~~
 ד~בינן בנדו~ד ~~ל

 הסוחריםבאלו
~~~~ ~~~ 

 ביד
 ~ת~

 בתעדו~ת זה
 ידיעת ~לי חל~ו ~יטול ~~ד כל יכול עכ~ז שו~פיסכדין
 דבר שום כאן אין ~~א ~ד שום בפני שלא~בירו

~~צטר~
 העדיס לעדות

 ול~
 דמי

 ~ ד~
 ~מז אלא

 שה~קידנ~קד
 ~מ~~ לראוב~

 זה
 של~

 מנה זה ב~ני
 זהם הואל בב~א ו~רבם ~מעות ולקח לזה זמנהלזה

~ט~
 אחד ~ל שיבוא ב~עה הוא הדין בוד~י אחד

 ~גם מאמצע הכיס מן לו מונה הוא הרי מעו~יוליטול
~יכול

 להיו~
 מעות לקח וזה זה מעות לקח זה

 ~דבר לי כך ב~ך ~פידה איןבודאי ז~
 בנדו~~

 הזאל
 ק~~י לא מ~יקרא הס ו~י~ ענין בכל שוהוהםחורה
 ה~ף ביד איתה~~נו

 אדעת~
 דע~ייהו בודאי שיערב

הו~
 ובר וי~ול יבוא האמ~ע מן לי~ול שיבוא מי ~ל

~~
 דין

 ה~ ~
 המ~~ג

 כי~~
 ~~י~ סו~רי ל~ל

 ~ר~ דת~ס ד~אי וברור פשוט נראהמ~~ז וא~
 ~ש~

 ה~~
 ואין תפס ד~יה~~מרינן

 להוצ~
 ש~~ר ומה ~לל מידו

 דשלמ~~זדאי
 דידי~ ו~א~יות ח~ות

 כח ואין נשאר
 הר~ד~יד

 הנ~
 זבעמזד ~חרים ~ל בסחורה לתפוס

 זצוי~ם משנלע~ד זהו קאיוהחזיר
 זימ~~

 כי~ר
 ז~י~

 ביוס
~נים



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ל~~ק ~~~~ג זאת מ~נתינו רח~ן ל~ב טשר~ניס
 ~ יט~אסא~~ פ~

הצב~י

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~~

~~~~

 יצ~ק ~ת~ לדי~ת לפני
 לק~יי~

 של ואשתו
מס~וד

 אביקצי~
 דהיינו נר~ו

 אש~
 מס~וד של

אביקצי~
 א~רת לא~ה שאילה בתורת א~ד כלי נתנה

 טמדה היוס והן נר~ו ~לקאייס הרי~~ע ביד ל~ש~נו~די
הא~ה

 השואל~
 טדיין ו~ן ה~אול לכלי ו~דא~ו

 הו~
 ביד

 ~מ~ש~~ת להאשה נתנו לא ש~~יין אלקאייסה~יי~ט
 ולומר ל~קלו ה~ז~ יצ~ק ובאא~~ו

 אותו~ממשכנת בהא~~ נוש~ ש~ו~
 ויק~

 הכ~י ובטלת הואל בחובו ~ותו

 לה~ואת אותישע~ד~
 אש~

 ~ ~~ך ~את

~~
 שנראה

 פשו~
 ~דברי דאין הוא

 יצ~~
 כלוס ~נז~

 ה~ם זה כ~י ד~א כלל י~ו~~ מה טל בדבריוואין
 הנז~דהאשה

 נתנ~
 לש~בדו אותו

 הוא~
 ~ו~ו ו~ר~ה

 הכלי קם~~יך
 הבטל~ בר~~~

 ~~ו ו~ה הראשוניס

ליק~
 והגע שמעון הלואת ב~ביל ראובן של כלי

 א~ א~י~ ב~אן מצינו מינהדטדיפא עצ~~
 ש~דא~ו לא~~

האשה
 ה~משכנ~

 ביד א~תו ומ~כנה ~~ה הריט~א מיד

הריע~~
 מידו מוציאתו הכלי בטלת דהיתה וד~י ~~ך

 באס טוד וז~ל סק~ו קכ~ט בסי~ הש~ך דכתבמהא
 מ~ע~~נות ~~ור הטרב גס שוב ~עס פרטשלוה

 והוא ט~ש מ~נ~ ש~וה שניה להלו~ה משו~בדואינ~
 ת~ו~ טוד וטיין שש~ן ן~ מ~ר~א ~ת~ו~ וטיין~שזט

 ודו~קמהראנ~ח
 ז~ ומשכנ~ טכ~~

 דומה בודאי
 בדומ~

הו~
 זה משכון שנית בהלואה ~השתעבד ~~~ך יוכל לאה~~ה ראשונ~ ~לוא~ פרטון ט~י שנסתלק בטרב וכמז

 ס~ז ~נ~~ בסי~ מ~~ן דכתב השוק תקנת מדין~ס
 לפרוע הב~ליס ד~ייביס ומשכן גנבבדין

 מדי~
 תקנת

השו~
 הרב וכתב וכו~ באומן דה~ה שס מור~ס דסייס

זכו~~
 אס הנפקד שביד דבר כל ~לא דוקא לאו האומן

 וא~ך הש~ק תקנת מכח ל~דזתו הבעליס חייביס~~כנו
 אותו וממשכנת ~וזרת היתה אס כאן דגס ל~ימראיכא
 הנז~ הריט~אביד

 ת~י~
 לפדותו ~ייבת הכ~י בט~ת האשה

 כבר הנז~ הריע~א דהרי ז~א השוק ת~נתמכח
 אותו שיטבדה ולא המשאלת האשה ~ל הואדהכלי יד~

א~א
 הראשונ~ ~הלוא~

 טליו טוד לה ~לוות הכריחו ומי
 ואין א~רת~טס

 ז~
 הצבי ק~ן ~ל מטותיו הניח אלא

 ב~וכ~
 ס~ו ק~~~ב סי~ במור~ס ~פורש הדבר

מפורש דש~
 דכ~

 ראובן ובא שמטון של הוא ש~כ~י שידט
למשכנו

 א~
 מבורר ~רי ~~ך ט~ך השוק ת~נת מ~וס בו

 אס דאפי~לך
 הית~

 ביד וממ~~נתו ~וזרת
 הרי~~~

המ~~
 מכ~ש דידיה ש~בוד טליו ~ל לא טכ~ז הרא~ון

שאי~
 וטדי~א מ~נו חובו ~בות ~נז~ יצחק יכיל

 ~~י ~~ןמלאנו מז~
 ילח~

 הזה הכ~י היה לא אס דאפי~ ה~

 שהו~ידו~
 האשה בחזקת ~יה מטמדינן והוה מו~~ל

 כשת~וא עכ~ז ב~ובו ה~ יצתק ולקחו ה~ז~~לוה
 אש~

 ה~ יצ~ק חייב שלה ~וא טדיס ותביאהמשאלת
 משוס ~זה ואיןלה ל~חזיר~

 תקנ~
 השו~ תקנ~ ע~ו דלא השוק

א~א
 בה~

 דהיתה ומשכנו
 ל~ ההליא~ טיק~

 לו הלוה

אל~
 טל

 המשכו~
 הו~ בז~

 אס אבל השוי תקנ~ דטשו
 כבר ה~ דיצ~ק כה~גיהיה

 הי~
 בה נושה

 ור~~
 ל~בות

 מטיקרא דהא ~שו~ תקנ~ ב~ה טשו ~א בודאי זהמכלי
 ס~ו שנ~ו בסי~ מר~ן וכמ~ש סמך זה משכון טלל~ו
 ת~נ~ בזה אין ~הקיפו ~~~ט גנב ב~ובו ו~רט גנבוז~ל
 היכא אלא תקנו דלא ס~י~ז הסמ~ע וכתב יטו~שהשו~
 מש~ך בטדו דמיס לידו שבא בשעה עתה ל~שנ~ן
 טכ~ל ט~ה גס יאמינו כבר ש~אמינו כמו דאמרי~~ה
 ~ייב יצ~ק ביד ונתנו ידוט אינו דא~י~ ל~~יךה~י

 דרבו~~א מש~~א בס~ מפורש הדבר בא וכןלה~זירו
 ~ובו בטל ~ו ו~רט פקדון בידו שהיה ב~י ~נ~ו~סי~
 דבא נדו~ד מ~~ש ו~~ך י~ו~ש השו~ תק~~ ~ודאין
 טל בדבריו אין לכת~ילה מ~נו~יפרע

 ~~ה כי~ר נפל~ות מ~ו~תי ויראנו ~שגיאות יצילנ~והצור ~ל~ י~ול~ מ~
הצטיר

 ס~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~

 טוטן וש~ט~ן בידך ~י מנה לשמ~ון ~בט
 אס יודט איני ~בל ש~לויתני א~י יודט~

 פרט~י~
א~~

 ש~רטו ~מטיד א~ד טד לו יש
~ 

~~~
 דחייב פרטתיך אס יודע איני האומר בדין מצינ~
לשלס

 מד~
 וכמ~ש ו~מא ברי

 מר~~~
 ט~ה בס~

ס~~
 דבנדו~ד אלא ~סת א~י~ המלוה טל ו~ין

 ע~וי~ הו~י~
 הטד כנ~ד המ~וה לישבט ~ייב שפרטו ~מטיד

 וכטיןונ~~ל
 ז~

 והסכיס סקמ~ה ט~ב ~ס~ ~ס~~ע כתב
 לשלס חייב ד~~ה היכא ד~ל ~סקס~א ~ס הש~ך ידו~ל

 ש~~אמשיס
 מ~ואיל~~

 ~~ד עד ~~ביא
 א~

 ~טד אותו
~וט~

 יכיל ~אינו למי
 לישב~

 שכנגדו מי נשבע ~~א
 ג~ך וא~ךונו~ל

 כא~
 לשלס מחויב הוה זה וש~ע~ן הואיל

 היא ספק ~~נת ד~ענ~ומשוס
 הו~~

 מ~יד א~ ו~ד
 שבועה י~ייב הממון מן ~ו~רז שאינו הגסש~רטו
 בדינא התס דשאני ולומר להשיב ואין לראובןמיהת
 הטד אות~ דאהני והרש~ך הסמ~ט דכתבו ט~בדסי~
 ~מ~ לפט~ר יכיל אינ~ אבל דוקא שכנ~דו למיל~ייב
 יכולשאינו

 לישב~
 במשואיל~ס דוקא היינו הממון מן

דוק~
 בנדו~ד א~ל מדאוריתא שבו~ה הוא ומ~ויב הואל

 אותו יפ~זר דהטד נימא דאוריתא שבוטה טליודאין

 הממ~~
 דהר~ אינו ~ה טצ~~

 ממ~
 הסמ~ט כ~ב זה כעין

 קכ~אב~~
 סקכ~~

 ~עו~ ששל~ במי
 ביד הלואתו

והמלוה שלי~
 אומ~

 בלי המלוה דנוטל קבלס לא
 שבו~

הוא~
 ב~ל~אה ל~ ברור זה~וה

 ו~~
 לו ברור

 היה דאם הסמ~ע~תב הפירטו~
 נא~ השלי~

 המלוה צריך הוה
לישבע

 ו~
 ~~קכ~א הש~ך סברת ~ראה

 צ~יך ר~ובן ד~ו~ מהרש~ללסברת במ~~ ~~~
 לישב~

 שמעון כ~ד
 כ~ו~ד ~רי השבי~~ מן פטור ושמעוןהואל

 ממ~
 ~רי

 א~ד~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~~ ~

ה~~ך
 לסב~

 מ~~~ל
 שישב~ לראוב~

 שמע~ן כנגד
 ~~~ במור~ם ועיין יעו~ש פטור היה ז~מעוןהואל
של~~

 ודקדק לנסותו מנת על אזתו ששכרו מלמד בדין

ותמ~
 וימ~ן והצוי~ם יעו~ש כמ~ש

הצעי~
~~~~ ~~~~~~ 

 ~י~ט

 שטר שטרותיו ~ין ונ~צא שמת בראובן~~~~~~
 בםך הקטן לבנו שנחחייבאחד

 כמנהג כתובחה שהיתה אמו ירו~ת מפאחדורוס מא~

 ליקח ורוצה הבן ע~~ד היום והןהקאסטיליי~ני~
 ה~ט~

ליפר~
 הו~יל ששט~ז טו~נים יו~שים וש~ר אביו מנכסי בו

ונמצ~
 ואינו הבן בו זכה לא עדיין המת שטרי בין

 ה~והו אבני ~ל מורכבאלא אמ~
 ג~

 כך וב~~ח השנייה אשתו
 ~ הדין מ~ו השטר ע~זטוענ~ם

~~~~~~~
 דכתב מ~א ומבוטל בטל ששט~ז הוא

 הנזי בם~ מר~ן ופסקו נ~ו בסי~הטו~ר
 והפקידו לחב~רו ~קנין בש~ר שחי~ע מי וז~לס~ה
 י~ננו לא ה~ז המפקיד ומת בסתם אחר בידהחייב
למלוה

 ל~ ו~
 ו~תב ע~ך הלוה ליורש~ יחזי~ו

 ה~ו~~ רבינ~ משם הט~בס~כ~ב הסמ~~
 יתננו דלא

 והליה ללוה המלוה לו והחזירו פ~עו שמאלמלוה
 לא ~~א אוהפ~ו

 לו~
 והתנה מעולס הש~ר בזה לו

 לידו השטר שיתנו מידו ~קנו ~עדיםעם
 ול~

 ליד
 עד העדים בו שיעידו ל~נין המל~ה בו ~ה ולאהמ~וה

 מתח~שיצ~
 יורשי ליד יחזירנו לא גם ~מתחייב יד

 בש~~ז ממש דאין מוכח מכאן הרי ע~ך וכו~הלוה
 שכתב טעמים השני ג~ך ~י~ל ~ה~י הבן בולזכות

הםמ~~
 בכאן דגם ז~ל

 איכ~
 לבן פרע שמא למימר

 הוכחה ~יש מזה עדיפא ואדרבא לידו השטרוהוחזר
 שהוא~שט~ז

 פ~ו~
 שולחן על םמוך הבן זה היה ~הרי

 איכא ובודאי מותו יום עד השטר כתיבח מיום~בי~
 שפסק והגם מזונותיו מפאת הוא ועומד דפרועלמימר

מר~
 תייב ש~ים שש אחר דאפי~ ס~א ע~א סי~ באה~ע

 ע~ך שיגדלו ~ד חכמים מתקנת ובנותיו בניו ל~ןאדם
 ה~ה שהרי מזונותיז מדמי פטור ~זה שהבן נימאזא~ך

 לזונו אביומחויב
 מתקנ~

 ח~ים
~ 

 א~~~~~
 שהרי מזזנזתיו מדמי הזה הבן לפטור

 אם דהיינו סק~ב ע~א בםי~ ב~ש הרבכתב
 לב~םאין

 ממ~~
 לבנים יש אם ~בל

 ממ~
 שנפלה כגון

 ירושהלהם
 ~בי~

 ז~ל הב~ח וכ~ך פטיר האב אמם אבי
 דבריהםו~ביא

 ~בא~~
 איכא וא~ך סק~ב

 חכמים מתק~ת אותו ש~זון נת~וון לאשאביו למימ~
 ול~

 ה~ה
 וא~ך זה בחוב המזונות דמי לו ~בות אם כ~כוונתז
 ~~וע הוא~י

 ועומ~
 יספי~ו ואולי סהלואי

 ~מ~~
 דורום

 ~הי~ ~~לח~
 שול~ו על סמוך

~ 

~~~~
~ 

~~~~~~~ 

~~~ ~~ 

מפא~ ~~ ~~
 בסי~ הרב~י וכמ~ש א~ו זן ~וב

 קכ~
 ס~ב

על
~ 

 שהביא
 ~א~

 יתום ~~רנם במי שנ~אל ~רי~ף

 אלא כן לא ~ען ו~יתום הוציא הלואה שב~ורתאמר כי עליו ש~וציא מה תבע היתום וכש~דיל ביתובתוך
 הרי~ף והשיב מתנהבתורת

 שא~
 כלום היחום על לו

 הלואה בתו~ עליך אוציא אמר שלאלפי
 וכיו~

 ומשמע ז~ל וכתב ז~ל הרב~י וע~ז בג~ח אלא לו נתןלא כן א~ל שלא
 אלא ~מו~ים הרי~ף דברישאין

 ~של~
 משל בידו היה

 משל בידו היה אם אבל שתבעו מה כנגדהיתום
 פשיטאהיתום

 שינכ~
 ממנו

 מ~
 דלא עליו ש~ו~יא

אמ~י~
 שאם ינראה פרנסו דלג~ח בכה~ג

 כלום משלו לו היה לא אפילו קטן היההיתום
חייב

 לשל~
 אוציא הו~ל למימ~ שייך דלא לו

 על~
 משלי

 לו שהיו מי ה~מ ומיהו היה ד~ן כיון הלואהב~ורת
~כסים

 באות~
 לו אין לו היו לא אם ~בל ש~ה

 לנכות האב יכול הזה דהבן מוכח מכאן הרי ע~ךכלום עלי~
 שכ~ב טעמי מת~י מזונ~יו מ~את חובו דמילו

 ה~
 י

 ה~ב צריך אינו וא~ך אביו ביד נכםיו שהיוחדא
 בתחילת שהרי ועוד התוב בשביל אותו שזן דע~ולגלות
 עדיין היה ש~~ז שנכתב ב~עה ה~ב על ה~ןסמיכת
הבן

 ק~
 אוציא יאמר למי וא~ך שבע כבר שית כבר

 אפי~ וא~ך חזב בתורתעליך
 ל~

 ביד אלו נכםים היו
 ~דם ביד אלאהאב

 אח~
 דלאו לומר ~ול האב היה

 ~ין נכסים לבן ויש הואל שהרי אותו זן חכ~יםמתקנת
 והבאה~ט והב~ח ~ב~ש משם כמ~ש תקנה שום האב~ל

 ו~נכסים אביו שולחן על סמוך שהוא נדו~זמכ~ש
 מ~את ~ותו לזון היתה דכוונתו בודאי אביוביד

 םי~ בחומ~ש ל~רב~י מצינו ג~ךוכן חוב~
 ר~~

 משם שהביא
 יתום בדיןהרשב~א

 שסמ~
 ו~סקו בעה~ב אצל

סי~ בש~~
 ר~~

 ם~ע ב~הע~ז מור~ם פסק לזה ודו~מא סכ~ה
 איבד מר~ן ~תב חבירו אשת שפרנם מי עלס~ח
 חייב ~יה ~פרנם זה שאם בהג~ה מור~~ם וםייםמעותי~
 קו~ח א~ך מחובו לו מנכין ה~ז אשתו ופ~םלב~ל

 ש~י~ חבירו אשת שפרנס מי שהרי לנדו~דהדברים
אם

 יהי~
 מעותיו דאיבד הוא דדינא עשיר הבעל

 ה~פרנס היה שאם מ~~ם ~סקא~~~
 חיי~

 לבעל
ה~ז

 ל~
 היחום היה שאם נדו~ד מכ~ש מעותיו ~יבד

 דמי ביה אמרי~ הכי אפי~ אחר אדם ביד נכסים לויש
 לומר יכול בסתם או~וש~רנם

 דבתור~
 פרנםו הלואה

 ודאי שפרנסו מי ביד היתום נכסי יהיו אם מכ~שא~ך
 לומרדיכול

 דמפא~
 פרנסו החוב

~ 

~~~
 חבירו אשת ודין שכתבנו יתום דין דשאני לומר
 מנדו~דג~ך

 הא~ ש~ר~
 למימר דאיכא הבן את

 הזה האב חייב והיה הואלבנדז~ד
 ל~

 הבן ~ת
 הז~

בת~
 נכסים לו יהיו ~ם ואפי~ שש בן עד חיוב

 באה~עמר~ן וכמ~
 ס~~ םי~~

 והאב הואל למימר איכא ~~ך
 איכא זא~ך שש בן עד לידתו מיום בנו את זן היההזה

 וצדק~ תיוב ב~ו~ת היו מזונוחיו ~חי~ הואללמ~ר
 ~רנסו שש לאתר גם למימר איכאא~ך

 ליה איתוא~י~ צדק~ ב~ר~
 נכסי~

 לגלויי דהו~ל למימר איכא
דעתי~

 למימר אי~א ~~רו ואשת דיתוס ההיא דבשלמא
 הוה דלא ~מימר אי~א ח~ב שום עליו הוה ~לאהואל

צר~
 דהואל ד~ה לגלויי

 ומע~~
 ~ידו ~יו

 דלאו ודא~ למימר ~~א ~יתום אוהבעל מ~~
 ב~ר~

 ~~ח
 ~נדו~ד כן לאפרנםו

 ש~~
 מ~רנ~ו ~עיקרא

 ~וונתו היתה ~ך ל~וף גם למימר איכאחיוב ~תור~
 ~ ד~י~לגלויי והו~~

א~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ז~
 לומר ויכול מוחזק האב שהרי חדא אמת

 שינכה אדעתא אזתו ש~רנס כוונתו היתהדכך
 מתקנ~ אפי~ מחוייב ואינו הואיל מח~~ולו

 הואיל ~כמיס
 מיח~ק והוא הואיל נאמן ~הוא ודאי א~ך נכסיס לוויש

 אנן למי~~ן אבוהון דמצי מ~י וכל קלייה בעי דאיבש~ר
 לבסוף אביו פרנםו דלא לומר ~ו ויכוליס~~נינן

 חובומפאת אל~
~ 

~~~~~~

 תה~ד מ~ס שהביא להד~~מ מצ~נו ~זה
 עס שאכל ראו~ן וז~ל ס~ד רמ~ובסי~

 קצבתו על יותר שניס ב~חמיו
 שהי~

 ואח~ך עמו לאכול לו
 מור~ס ופסקו ע~כ לו לשלס חייב לו לשלס חמיותבעו
 אפי~ שהרי גמורה הוכחה מכאן הרי רמ~ו סו~סבהג~ה
 ~כ~~ז חסד בת~ת כ~א לו מחויב ח~יו ~היהבמקוס
 שנים אותס לו לשלס החתן שמחויבאמרי~

 שאכ~
 ~מו

 דל~ו דעתיה לגלויי הו~ל אמרי~ ולא מהקצבהיותר
 חסד מדין ~חי~ היה א~י~ אותו מפרנס חסדבתורת

~~

 מתורת אותו פרנס לא שמ~ולס לנדו~ד וחומר
~סד

 ~ל~
 מצד אלא היתה לא פרנםתו דתחילת

 אפי~ ודאי א~ך א~ םעי~ סע~א ב~ה~ע מרן כמ~שהחיוב
לא

 גיל~
 לפרנס ~וונתו היתה דלא ביה אמרי~ ד~תו האב

 האב ביד שהנכסים נדו~ד ומכ~ש הלואה בתו~ אלאאותו
 עדיף זה מ~~ס וגס עליהס אלא דעתו היתה שלאודאי

 וחמיו דחתן מה~יאנדו~ד
~ 

~~~~

 וכ~ב רמ~~ו בסו~ס בהג~ה מור~ס ~סייס
 היכא א~ל מתנה לשס לו דנתן הוכ~הדליכא ודוק~

 אח~ך רק מתנה לשם לו דנתןדמ~כת
 נ~ל~

 ביניהס קטטה
 עס ~בן ד~גבי למי~ איכא וא~כ ע~כ פ~ור תבעולכן
 ~הרי אמת זה אין מתנה לשס לו שנתן הוכחה ישהאב
 ~מרו ע~ז מחתנו להוציא בבא אמוריס מור~סדברי
דאס

 י~
 שאדרבא בנדו~ד אבל ~מני להוציא אין הוכחה צד

 רוצההבן
 ל~זצי~

 אין הוכחה צד יהיה ~פי~ ודאי האב מן
 ~ מהאבלהוציא

~~~
 לו ד~ן דמוכח היכא אבל מור~ס מ~ש שהרי גס
 בד~מ בד~ריו כמ~ש דוקא היינו מתנהלשס

 של חמיו אסמיהו וז~
 ראוב~

 הוא ואומדנא עשיר איש הוא
 תובע היה שלא חתנו עס חריבה לו ~יה לאדאילו
 ע~ך~ פטור התביעה לו גרמה שהמריבה אלא ~זונותממנו
 דסו~ס ז~ת ~ג~~ חיצבה ש~מנו הד~מ מדב~י~~~

 אס היא דההוכחה מו~חרמ~ו
 יהי~

 המפרנם
 שוס כאן אין לעניות קרוב האב שהיה בנדו~ד ~~כעשיר
 חובו מפאת אלא לפרנםו נתכוון דלא ובודאיהוכחה
 מ~עס אפי~ובודאי

 ז~
 ששט~ז למימר איכא לחוד

 שכ~בנו הרא~ון וב~עס האב ש~רי בין מונח הואוע~ז פרו~
 זלה~ה ה~ו~ר רבינו מ~ס הסמ~עשהביא

~ 

~~~
 כאן יוצדק ה~ו~ר משס הסמ~ע שהביא הב~ ~~ס
 לבן חייב האב היה לא מעולס למימרדאיכא

 דעלמא לזוים לשא~ דומה נדו~ד דאין הגס זה~ממון
 כתב בהו למימרדאיכא

 ללו~
 דהוא נדו~ז אבל לוה ולא

~וד~
 מפאת זה בחיוב לו

 ירוש~
 למימר איכא א~כ אמו

 למימר איכא בנדו~ד שגס אמת זה אין לו נתחייבבדין
 האב ורצה הואיל אלא לבנו להתחייב האב נתכווןלא
 נכםיו על ~ברחה עשה למי~ איכא שניה אשהלישא
 הסמ~ע של השני ~עס גס הרי בדבר יש ט~מיסוכמה
יוצדק

 כ~~
 בחד אלא ~~מי לתרי צ~יכין אנו אין ~י~

 השטר ל~~ל ~~י~~מא
 כ~

 שיראה
 המ~יי~

 ה~ז~ר בדברי

 ליורשי יחזירני לא וגס מרן במ~ש שהריובהסמ~ע
 יתננו לא מרן במ~ש גס א~כ טעמא בחד ליה סגיה~וה
 ה~~ור כתב זלא סגי ~עמא בחד וד~ילמלוה

 ש~י תיקפו בס~ וכ~מ דמילתא לרווחא אלא ~עמיתרי והס~~~
 יתנוהו שלא הש~ר לב~ל סגי ~עמא דמחד ל~ה סי~ח~ב

 המלוהליד
~ 

~~~~
 לההיא האב ביד הש~ר שנמצא נדו~ד דשאני לומר

 דאיכא שליש ביד השטר שנמצא ש~ב נ~ו דםי~~
 ~נדו~~זלמימר

 שנמצ~
 נמצא כאיל~ האב ביד השטר

בי~
 דש~רות ס~א ס~ה סי~ בחומ~ש מור~ס וכמ~ש הבן
 ~ש~ך ~י~ הבן ביד נמצאו כאילו האב בידהנמצאיס
 א~ כל זל~ז כ~פוטרופוס ~הס משוס הוא דהטעססק~ה
 נדו~ז מכ~ש למימר איכא וא~כ ע~כ חבירו בנכסימוחזק
 שולחנו ~ל סמוך והיה ה~~ר כתי~ בימי קטן היהשה~ן
 דשט~ז לומר הדעת על יעלה איך מו~ו יוסעד

 ~ומ~~תיקפי
 דבעי~ שס הםמ~ע שכתב והגס

 ידי תחת בנמצא אפי~ דאל~ך לו חייב ש~לוההאב שיטעו~
 וא~ך ע~ך בו גובה אינועצמו

 נימ~
 יודע ש~ין בנדו~~ז

 ש~~זאס
 פרו~

 איכא לא ~ו לו חייב אביו אז לאו או
 עדיין שיטעון דבעי~ דהא ז~א גובהי שאינולמימר

 הלוה אין אס אבל מכחישו שהלוה היכא היינו לותייב הלו~
 וכ~~ש מסופק המלוה אס אפי~ בו דגובה ודאי~כ~ישו

מר~
 הרי מסופקיס ב~ניהס דאס ם~ב פ~ב בםי~

 בחז~והש~ר
 עומ~

 בו וגובה

 ע~
 שיש והגס

 דאס יטע~ו שהיזרשיס בנדו~ד הכא דשאני ולומרט~ז להשי~
 שהוא ש~~ז על ~וען היה חי היה~ביהס

 פרו~
 נגד

 מסו~ק שהואמלוה
 והדר~

 דסי~ לדינא
 נ~~

 דכתב
 דאינומר~ן

 גוב~
 טו~ן זהל~ה מסופק המלוה אס בו

 בסי~ הש~ך וכדמחלקברי
 נ~~

 מהרשד~ס ~שס ~ק~א
 םקי~~ד פ~ב סי~ הסמ~ע ג~כ ח~קוכן

 וא~~
 איכ~ל

 דהז~ל ב~קוס דדוקא ז~א בש~~זי ~בן זה גובהדאינו
 דלא במקוס ~בל הכי דאמרי~ הוא ידעלמלו~~ולא

 היתוס שהיה כנדו~ז לידע למלוההו~ל
 עדי~

 בשניס רך
 הזה היוס עד ידו תחת ~ש~ר ~יה ולא החיובבז~ן
 זא~ילו דעלמא מ~זיס בשאר כמו בזה אמרי~ לאודאי
 שהוציאו ליו~שיס זה דבר ודמי בו לגבות יכולמספק
 שיורשי שא~~ף בו שגוביס דקי~ל היורשיס עלש~ר
 םפק טועניס ומם~מא יוד~יס אינסהמלוה

 אס הלוה נגד ואפי~ אביהס להס שהניח בשטרגוביס אפי~~
 ולא היורשיס בו גוביס ~רוע שט~ז על ו~וען חיהוא

 ספק ~וען המלזה כאלו דהו~לאמרינן
 זהלו~

 טוען
 במילי יודעיס אינס והיורשיס הואל אלאברי

 לגבייהו ספק מיקרילא דאבוהו~
~ 

~~~~
 דאתן למ~י הדרן

 על~
 של הוא זשט~ז דהואל

 אפו~רופום הוי האב א~ך האב ביד ומונחהבן
של

 הב~
 וא~ך

 נימ~
 מזר~ס כמ~ש עומד בתוקפו ששט~ז
 שכתבבהג~ה

~ 

~~~
 דלא דז~א

 כת~
 בראובן אלא מור~ס

 ש~
 לו

 יעקב ~יד השטר ומונת אחר אדס עלש~ר
 עצמו השטר ~ס ~בל ~כי דאמרי~ הוא ראובן שלאביו
 ומו~ח עצמו ~אב על הזא ראובןשל

 בי~
 ודאי ה~ב

 שכתב ~~מי תרי מכת בש~~ז ממשותשאין
 ~ הם~~~

 וז~ל ס~~ה במר~ן יוציא מפורש ג~ך הדבר~~~
 אחר ~שס עצמו על שט~ח ש~תבמי ו~

~ 
 ב~ס

 ~לי~ ~~י ~~~ זנתן ~בניוא~
 שיהיה וא~~ל

 ז~
 אצ~ך



~ ~ ~~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

ול~
 כלום אינו ומת וכו~ הנח ש~מ~ל או כלום לו פי~
 א~רי~ א~י~ה מבניו ~~ ~שם ~שטר כתב אפי~ ה~י~~ך
 עד בו זכה דלא אחר אדם בשם כתבו כאלוביה

 כ~~ש ד~יישינן לא הלא~ה המלוהליד שיגי~
 ~םמ~~

 ~~~ק ~ם
 ללוות כתב שמא דחיישי~ע~ב

 ול~
 בלא בשטרדשם לומ~ ואין ע~ך ~וה

 קנ~
 שם הש~ך מדברי שהרי קמיירי

 ~דברי פליג שהש~ך והגם קמיי~י קנין דבשטרםקכ~ב
 שמא הוא הטעם ~כתבו ז~ל והב~ח והע~שהםמ~ע
 ~חרינא וטעמא מודה לדינא הרי ע~~ז וכו~ ללותכתב
 ~דכתב ליהאית

 הו~
 לפריע~ דחיישינן

 כדכתבנו
 באריכות םק~ך נ~ו בםי~ הש~ךג~ך וכמ~~

 וכב~
 כתבנו

 ט~םדגם
 הפריע~

 זה שטר ~ממילא בנדו~ד לנו יוצדק
 הפוםקים כל לדעת ומבו~לבטל

~ 

~~~
 מ~~ן כתב שאפי~ בנדו~ד איכא מזה ד~די~א
 דשטר נ~ובםי~

 הנמצ~
 שליש ביד

 ל~
 יחזיר

 ליורשי ו~א למלוהלא
 ~לו~

 ביד בנ~צא דוקא איכ~ל
 ודאי ~צמו הלוה יד תחת שנמצא בנדו~ז אבל~ליש
 ליור~י ליה מהדרינן ודאי ב~ד ביד עכשיו יהיה אםאפי~
 טעו העדים ~מא הוא הםמ~ע דלט~ם שהר~ה~וה

 הואל טעות שום ליכא ~נדי~ז אבל ללוהומםרוהו
 וד~י קטן עדיין היהוהיתים

 בשע~
 בתנא~ היה הקנין

 ~א זה תנאי הי~ ואם ~לוה ~~וא בידו ~ו~ושיתני
 טעם לפי ובפרט השני בט~ הם~~~ע וכדכתב ~בןקנה

 כדכתבנו הוא ועומד ~רוע דאיכ~ל ~םמ~ע שלהא~
~ 

~~
 הזה ~בן דאין ה~א בידינו ש~לה מה שיהיה
 בם~ ועי~ בו ליפרע בשט~ז ~לל בו לזכותיכיל

 ל~ה םי~ ח~ב זלה~ה ש~יתוקפו
 שכ~

 בנדו~ז דע~ו
 והגם הוא דבטל הלוה יד מתחת השטר דיצאהיכא

שבםי~
 מכח לבת המתנה שזיכה שם דבריו

 שכיחי דלאאחרים ט~מי~
 הכ~

 גם ומה ז~ל כתב דבריו בכלל
שבנדו~ד

 שהית~
 ראיה אין דודה ע~י לה וזיכה קטנה

 השטר הגיע שלא מ~ה וגם ב~תנה ~חזיק ש~ואממה
 במה מ~זיק שיהיה אביה מוכרח קטנה ~היא דכיוןלידה
 היא ולא להשנ~ז

 להת~ם~ יוד~ שאינ~
 הפירות ולגבות

 האלו מדב~ים אין אפי~ה ע~ך וכו~ כידה אביהויד
 הבן ~היה ב~ביל השטר ל~יים לנדו~דםתירה

 הכתיב~בזמן ק~
 בדבריו המעיין שהרי

 ש~
 דאין יראה

 שזיכה ז~ל הרב של טעמועי~ר
 המתנ~

 ולא זה מכח

נ~~
 ו~ין ב~למא לםניף אלא טע~א האי

כחו
 מ~

 שיראה ~מו
 המעי~

 דשאנ~ ~בפר~ בדבריו
 בשטר דהתם מ~~אהתם

 מתנ~
 טעם כ~א שם אין

 ו~מר כתב שמא דהיינו הםמ~ע של ב~ טעם שהואאחד
 דאיכ~ל ז~ל ~ב כתב וע~ז ~דו וי~~ו שיכתבולעדים
 לה לזכות שדעתו להיות יכול בה מיטפל ואביההואל
 ישולא

 ל~
 ל~רוע אתר טעם

 המת~~
 אפי~ נדו~ז אבל

 לז~ות נתכוון המת שהלוהנניח
 חו~

 הוא והרי לבני זה
 אחרינא טעמא אי~א עכ~ז בנו ~שביל בצפוניוטמין

 שט~~לגר~
 דשמא הם~~ע ~ה~יא הא~ טעם ו~יינו

 ~מא ובחדפרעו
 ~~רי ~שטר כח לג~וע מהני ל~

הש~~
 א~ טעם מכח אלא ~שטר מבטל אינו

 וכ~

 הרב
 דבחד הנז~ בתש~ה ש~י~ו~פו

 ט~מ~
 הנלע~ד זהו םגי

 בע~ח לגבי בין היורשים לגבי בין שט~זלבטל
 ~ האלמנהלגבי ב~

~~~
 בע~ח לגבי שט~ז ל~טל ~~צה ~י כ~ר~

 ו~אלמנ~
מ~~מ~

 ~הוא ב~~יל טעים וטעמא אחרינא

 בםוף~וב
 השט~

 אמי ירושת מפאת נתהוה זה שחיב
 לבטל רצה וע~ז הבןשל

 כ~ ול~רו~
 ה~ן

 של~
 יפ~ע

 ל~י בכ~ו~תה והאשה ב~~ח שי~~עו טד בשט~זה~ן
 מכח ~תיא התקנה חכמי שתקנו באמו הבןשיר~ת
 נגבית ~ינה בניד~כ בכתו~ קימ~ל ואנן ~כ~ין בניןכתובת

 םי~ ב~ה~ע ~מ~שמהמשועבדים
 קי~~

 רצה ו~~ז
 משועבדים האב שנכםי במקום ~~ן~ח לגרו~

~ 
 התקנה ולפי דהואל ואומר מחלק הייתי לפע~ד~~~~

דיד~
 בתיי גבייה לבנים דיש

 הא~
 עשו א~ך

 ויד היורש יד יממילא גמור ~וב התקנה תכ~יאותה
 אם לענין קידם היא זמנו שקדם מי וכל ~ייםבע~ח
 היה ו~וד אשתו מי~ת אח~ בנכם~ם ~כר ~ו הבעללוה

 זו בתקנה נגעו ש~א לימרבדעתי
 מ~~~

 בנין כתובת
 ~לק נוטלות הם גם בתולות בנות יש אם ש~רידכרין
 ניטלות הבנות ~ן שאין ובמקים כז~ריםב~מם

 נלפע~ד ע~כ מתצה ואביהםבנכםים מחצ~
~ 

~~~
והוא גמי~ חיב ח~וב הנז~ שששטר ל~ און מצאתי היום

 קוד~
 והילך לו המאוחרים לבע~ח בפרי~ו

 וז~ל קפ~ח םי~ חמר כרם ~ם~ ~מצאתי הר~שונים~םק
 ומתה קאםטילייא למנ~ג רחל ~ם נ~וי היהיעקב
 ואחר חצר לו והיה בניםןבחייו

 לו~ מות~
 משמעון

 שטר כ~ב באל~ל ואח~ך~~יון
 חלוק~

 מה מםך לבניו
 או~יוב~ד

 הם~
 החצר כל בידם משכן

 הא~
 יש

 מהחצר שטרו לגבות זכותלשמעון
~ 

~~~~~
 ~ ~דין

 קדש ששטרו ~פי שמ~ון
 החצר ~חצי חובו ויגבההב~ם לשט~
לאב הנוג~

 שמעון לשטר קידם אמם כתיבת ~שט~ וא~~~

ל~
 בעין שהוא החצר חצי לגבי ~לא לבנים זה יו~יל

 חלקם לגבי אמנם אמם ~טי~~ בעת מיד בהוזכי
 נכ~יםבשאר

 ל~
 שהרי בשטר כמ~וה חשיב

 עדיי~
 לא

 בו נזכר ~לא כש~ר והו~ חלקם הוא כמה~תברר

 ואינו כלום ד~~והדמים ם~
 אל~

 עיד כל ~~פ כ~ליה
 ~מעון של ~ט~ו קידם כבר חלוקה שטרכ~ב של~
הרבנים שו~~

 מוהריב~~
 ומוהר~ש ומוהריב~ע

 אב~
 עכ~ל צור

הרי
 מכא~

 החלוקה םך מלוה עליו ~קף שאם מוכח
 לתנא מפורש הד~ר וכ~מ משועבדים במקום אפי~גובה
 םק~ז ח~ב ש~י בתוקפו יוא~ל מוהר~רדידן

 בפ~
 אחד

 כן וכמו היא ותחילתה א~ פםקא כתב ראיותיוש~כלל
 ~עו~ש וכי~ הראשונים מפם~יר~יתי

 שכ~
 דעתו הםכימה

 האב ~ל זקף הבן שאם עליוןדעת
 מלו~

 ירושת מפאת
 אית קלא ב~ט~אמו

 לי~
 ~לוו לבע~ח קודם ו~טרו

 חב~ב אח~ון להרב ראי~י וכן אמו מיתת אחרלאביו
 ויאמר בם~כמו~ריב~ו

 יצ~
 שה~יא ק~~ד םי~ ח~ב

 דעת ~עתו הםכימה וכן רבנים מארבעה אחדפ~~ד

 ש~עלי~
 נתברר

 חו~
 האב על ונזקף האב על הבן

 גוב~ ~בן בשטר אמו בי~ושת הבןחלק
 ממשועבדים

 אח~ך אביו~מכר
 ואי~

 ~ש שהרי בזה עוד ל~אריך
 כמ~בידיני

 והו~ים ~משכימי~ם ראשונים ~םקי
 וזהו זה כל כת~י דברים ולזכרון בדבר חולקשום ואי~

 וצוי~ם שנלע~דמה
 וימ~

 ו~צא בםדר החותם כ~ד
 לפ~ק ת~מ~ג שתא דהאידינ~ה

~ 
 סאלי

 יע~~
הצעי~

 םי~~ ~~~~~ ~~~
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~ ~ ~

~ ~ ~

 אזולאי ומאיר אלקאיים מרדכי הר~ לדי~ת
 ו~ען אזולאי נםים אשת האשה שלמורשה

 עםקא מקול~ז בידו שהיה ואמר הנז~מרדכי
 ובשעת השותפות הפ~ידו ח~י כמו וזה הנז~האשה מא~

 השותפ~ת~ידת
 הל~

 םום ולקח האשה של מורשה
 לו ו~שה השותפות בעםק להם שהיהאחד

 שומ~
 שלא

 והן העםקא מדמי ולקחו דורום עשרים בםךבדעתו
 אותו החל~תי לא הנז~ שהםום הנז~ הרמ~ר טעןהיום
 יום ומאותו מרצוני שלא אזתו לקחה היא אלאבידה
 דורזם ועשרים חמשה ה~א שזזייז שדמי לה אומרהייתי

וא~~
 או השומה דמי ממני ~תקח הםזם לתת צריכים

 השומה על הםים בדמי יתרים ~הם דורום חמשה ליתתן
 ששקר ~נ~~ המורשה השיב וע~ז השמאים אותושעשו
 הש~אים לה שמז שהאשה אחר דכבר ולהד~מדבר
 ~~~~הםום

 בם~
 בםך בידה הםזם והחליטהעםקא שא~ על ~מו חשבון עשתה הנז~

 עשר~
 לה ונ~ן

 בידו לה ונשארה העםק מדמי בידו שנשארמה
 וזקפה ממנו לגבות ממה מצאה שלא דורום עשרחמ~ה ם~

 ובנ~מנו~ בשע~ך ש~~ח עליו~ותם
 ט~ן וע~ז גמירה

 להתתייב הו~ל לא הוא כן כדבריו ש~ם הנז~מורשה
 חמשה הםך לנכות הו~ל א~~ דו~ום עשר דחמשהבםך
 עוד בעשרה כ~א יתחייב ולא בידו שנשאר ממהדורום
השיב

 מרד~
 ע~ז

 אמ~
 ד~תו וכן לה שנתחייב הדבר

 אותה יתבע לה שיתחייב שאחרהיתה
 אח~~

 ~תכתוב
 שומת יתרון דורום חמשה מזה נפרע השטר ע~גלז

 ~ שניהם דברי הגיעו כאן עדהםום

~~~~~
 מרדכי בדברי הכא קאחזינא קי~~א הזא לזה

 אותה יתבע ואח~ך לה שנתחייב שטען במההנז~
 השט~ ע~ג פירעון לולהניח

 זה דבר
 א~

 הדעת
 שקר ובודאי זה דבר עזשה אדם דאין דחזקהםובלת
 משבועה אפי~ הנז~ האשה דפטורה אומר אני ולזהדבר
 הנז~ הםום בידה החליט הטוב מרצונודודאי

בם~
 שאני איתא ~ם טענת מכח המורשה כדברי הנז~

 יעו~ש פ~ה בםי~ כמ~ש לי מתחייב היית ~א לךחייב
 בםו~ם למזר~ם ראינו מצאני מזהועדיפא

 ע~~
 שכתב

 לחבירז ל~רוע ב~ד ב~ני עליו ~קבל מיו~~ל
 היה אלז דודאי נאמן ~ינו לי תייב היה כבר וא~רבא ואח~~

 הרי מיגו לו ~יש זאע~ג לפרזע בב~ד עליו יקבל לאכך

עיני~
 השטר עליו וכתב הואל בנדו~ד דגם הרואות

 מור~ם דכתב לפרזע עליו ~בל כ~לו הוילומר
 מקזל~ז לו ש~ית~ לומר נאמן אינותו וא~~

אותה ע~ תביע~ איז~
 אש~

 בההיא דהא טפי עדיף נדז~ד ואדרבא כ~ל
 בפני עליזדקבל

 הב~~
 מיגו הו~ל

 דפרעתי~
 לא ו~כ~ז

 חזקה משום אלא לשלם דחייבאמרו
 א~~

 נדו~ד מכ~ש

 ל~דא~
 כלל דפרעתיך מיגז ~ום

 דה~
 בשטר לה נתחייב

 ומה נאמן דאינו פ~י~א ~~ך בנאג~מזבפ~ט
 שי~

 לישב

ב~
 הגה~~

 דםי~ מור~ם ~גה~ת עם ע~ט דםו~ם מור~ם

פ~~
 זדו~ק קל דבר ~וא םזם~ג

~ 
~~~

 לומר
 דדינ~

 דמור~ם
 דכת~

 למימר איכא ע~ף אבל ל~ חייב ~ייתכבר ל~מ~ נאמן אינו
 לישבעדצריך

 המלז~
 דאיכא דבמקום אי~ז דזה זי~זל

 מהא וראיה שבועה בלא שי~זל בודאיח~ה
 באומר ~~ח בםי~מר~ן דכ~

 ה~~ בתו~ פר~~י~
 דאינו

נאמן
 וגוב~

 קטנים מיתומים אפי~ המלוה
 בל~

 שביעה
וכו~

 יעו~~
 שיטול היא דין חזקה דבמקום לפניך הרי

 ערבא ערבך זלומר ~~ז תשיבני ואל שבו~הבלא
 דנוטל מר~ן כתב לא עצ~ו לח~ירו זמן בקובעדהתם צרי~

 ואין הואל מ~יתומים ליפרע בבא אלא ~בועהבלא
 חזקה כנגד ברי שטועןמי

 ז~
 חי עדיין הלוה אם אבל

 מר~ן ומ~ש ברי וטוען הואל שבו~ה דצריךנימא
 ב~א מכ~ש ל~בותא לאו מיתומים ליפרע בבאאפי~ מל~

 מלוה דאפי~היה לרבותא נק~ה אלא נקטה עצמו מלוהליפ~ע
 שבועה ובלא קטנים ואפיי מהיתומים או~ה גוביםע~פ
 אימא בלוה ~בל מיתומים הואוכ~ז

 דצרי~
 זה שבועהי

 יוצדקלא
 ל~

 הטז~ר רבינ~ו ~ביאה כבר זה דםברא
 מיגא~ ן~ ה~~י דלםברתבמחלזקת

 אם דגם זלה~ה
 הלוהטטן

 פרעתי~
 ולםברת שבועה בלא ממנו נוטל

 ומ~לוה שבו~ה בלא נוטל מהיתומים דוקאהרא~ש
עצמו

 צרי~
 הרב~~י שם וכתב שכתבנו כחילוק שבועה

 זלה~~ה מיגאש ן~ ה~~י כםברת וה~מב~ם הרי~ףדםב~ת
 יש גם נקטינן כוותיה בודאי וא~ך הרב~י ~םקוכוותיהו
~וכתות

 רבו~
 ד~ין אלא ע~ז

 צרי~
 שיהיה איך להא~יך

הרי
 מכ~~

 במקום א~י~ הרי קו~ח של בנו ~ן קו~ח למדנו
 דה~נו מיגו דלי~א במקום אלא עליה נ~מן דאינוחזקה
 פורע אדם ד~יןחזקה

 חו~
 נאמן דאינו זמנו בתוך

 כםברת דפרעתיך מיגו ליה דלית במקום אלאעליה
 שבועה ~לא נוטל המלוה עכ~זמר~ן

 מכ~~
 במקים

 ממש שהוא כנדו~ד אלימתאחזקה
 כאות~

 דםו~ם הג~ה
 אפי~ אלימתא חזקה והיא הואל מור~ם דכתבע~ט

 וא~ך שבועה בלא דנזטל בזדאי נאמן אינו מיגובמקום
 מיגז כאן שאין לנדו~ד שקו~ח בנו בן קו~ח אתימ~נה
 ואדרבא בש~ר דורוס עשר החמשה עליו זקפהדכבר
הוא

 ב~
 אותה לתבוע

 האשה דפטורה דיין ו~ית דין לי~
 דבעינן הםברות אותם לכל ~וצרכנו שלאמשבועה
 בחזקה כגון דוקא מיגו דליכאב~קום

 ד~י~

 אדם
 מיגו דאיכא ובמקום זמנזתוך פור~

 בעינ~
 אלימתא חזקה

 ליפטר אבל ליטול בבא אלא ~~ט דםו~ם ~היאכגון
 ש~וא נדו~דכגון

 תוב~
 דורום ה~ לו לנכות ~אש~ את

 היתה לא אפי~ בודאיוכו~
 חזק~

 ואפיי כדכ~נו אלימתא

ל~
 כאיתה ~היה אלא מי~ו לה היה

 חזק~
 דאין דוקא

 שם שח~ק הרא~ש דאפי~ בודאי וכו~ ~ורעאדם
 בכאן למלזהשבועה ומצרי~

 יוד~
 שום האשה צריכה דאין

שבו~~
 ~ לי~ר

~~~~~~
 טוען ה~ מ~דכי היה לא אפי~ מצינו מזה
שהיה

 בר~
 חמשה הוא שיוויו ~הםום לו

 דורוםועשרים
 אל~

 היא א~ ם~ק אצלו הדבר היה
 לה ש~תחייב לומ~ נאמן אינו עכ~ז יותרשוה

 בידו שנשארבמה מם~

 ואח~~
 ליהדר

 על~
 יש אם לראות

 היה אם גם מידה אותו יקח הםום ~שיווי יתרוןאיזה
 בזה דגם נאמן אינו כןטוען

 ח~ק~
 אדם שאין הוא

נותן
 מ~ו~

 או לז ~יתן מחויב ~וא אם מםפק
 ל~

 ו~עין
 בםו~ם למר~ן ראינו מצאנוזה

 שע~~
 כל זז~ל שכתב

 בעל שטען זנוטלששמין
 ~~ד~

 אזמר והי~רד נתתי ואמר
 ונשבע נאמן ~יזרד נטלתילא

 של~
 ונ~ל כלום נטל

 לבעל אומ~יםשהרי
 ל~ עדי~ ~שד~

 ולא לך שמו
ידעת

 כמ~
 נתת היאך ליתן תייב אתה

~י זכו~~
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 אפי~ היא ד~זקה לפנ~ך
 מס~~

 נותן אדס אין
 הואיל שלוממון

 של~ ~היו~ ויכו~
 בו יתחייב

 ד~ז~ה משמע ונוטל דנש~ע מר~~ן ד~תבוהגס
 זא~

 לא
 ~וא דכי~ז אמי~ה ~~~תינו כבר ~בועה בלאמהני

 היא ~א~ה דאדרבא בנדו~ד א~ל לי~ולבבא דוק~
 בנאג~~מ ב~~ר לה נתחי~ב הוא דכבר הנז~ מ~דכימיד התוב~~

 היתרון דמי ממנה להוציא בא הוא ואדר~א דמיוכגבוי
 ~ ~ו~~~ צריכ~אינ~

~~~~~

 זה
 מ~~

 בסי~ ~סמ~ע ד~א מ~ורש מצא~י
שע~ה

 סקכ~~
 כתב

 דדי~
 ל~~ך ד~יורד זה

שד~
 ממ~ש נלע~ד ~וא ~כתבנו וכו~ ~בי~ו

 מר~~
 בסי~

קנ~ז
 ~י~~

 מצינו ושס
 למר~~

 זה ואס וז~ל שכתב סי~א
 גבוה ~כותל~בנה

 לתבו~ ב~
 ל~בידו

 שי~~~
 חלקו לו

 שס~ך מ~ני אמות ד~ על שהוסיף ~גובה ~ארבהוצאת
 נתן ~לא ~נ~~ח נשבע נתתי ואמר כנגדו או בצדילו
 כלוסלו

 וניט~
 וכתב עכל~ה ממנו

~~~~~ 
 ז~ל ס~ל~א

נשבע
 ~נק~~

 ~~רמ~א ~רמב~ס דברי על כתב ~~ו~ר
 שלא ב~זקת הוא דט~י ש~ו~ה בלא שנו~ל וס~ל~ולק
 בלא דנוטל ~ר~תיך וא~ל ל~בירו זמן מהקובענתן

 ואפשר טכ~לשב~עה
 דכי~~

 מחבירו ~~וציא בא שזה
 הסמ~~ע ~~~ל הרמב~ס כד~רי ~ש~ע בעל ~סקמשו~~ה
 ומפורש מוכת הסמ~ע ~ד~~יהרי

 דל~
 ~צ~יכו

 א~ל ליטול ב~א אלא חזקהבמקוס ~~~~~
 בב~

 כג~ן ליפטר
 לומר נא~ן אינו בודאי ל~שה ~בע שמרדכינדו~ד

 ~טו~ה ובודאי ממנה להו~א ולחזור מספק להשנת~ייב

האש~
 שנלע~ד מה ז~ו כלל שבועה שוס עליה ואין

 וימ~ןוצוי~ס
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~~

~~~~~
 היה

 הול~
 ס~ורה ל~נות אח~ת לעיר

 שמעו~זכששמ~
 וא~~ל ~צ~ו הלך הדבר

 רצונךאס
 שתק~

 אעלה ואני סחורה מטט אני גס לי
 שמעון ונתן עשו וכן ו~מלך טו~תך ל~כ~ ~תד דו~ולך

לראיבן
 ס~

 ש~ה
 זכת~ דורו~

 שקבל הודאה שטר עליו
 מהס שיקח כדי דורוס ששה סך מ~מ~ן ראובןממנו
 והתמ~ה לשט~ו אחד ~רוראובן

 ל~ יקנ~ הנשארי~
 מה~משה סך איזה לו נ~ר ואס הנז~ הסחורהב~ס
 החמשה על להוסיף הוצרך ו~ס לש~עון אות~י~זיר
 ג~ך ל~יוסיף

 ~מע~
 ראובן וכ~ב לראזבן

 יהיהששמ~ון לשמע~
 ~מ~

 לא עדיין לומר הפירעון על גמור

 מז~נפר~
 בא היוס והן ע~ך אומ~ק כולו

ואמ~ ראוב~
 והוצרך ~סתורה לו שקנה

 ל~וסי~

 סך ~דמיה
 ותבעומה

 להוסי~
 מ~ לי

 עד הביא ושמעון שהוסיף
 ~ק~ה~~ד

 ואדרבא מ~מ ד~וס ארב~ה ~סך אות~
 שמעון דברי ע~~ך ~~ד דורו לו לה~זיר צריך~~ובן

 ~ הדיןמהו

~~~~~
 הוא זה דדין נראה

 נתל~
 לשלשה

 ~ופ~י~

 דומה ממש נדו~זד~א
 מור~ ~מ~~

 ס~ג צ~א סי~
 בר~~ת חבירו נכסי על היצאות שהוציא מי וז~לב~ג~~ה
 ~תובע נ~~ע יודע אינו ו~נחבע ההוצ~ות ו~ובע~בירו
 נ~בע ידע לא וה~י ידע ד~אי מילי כל וה~הוי~יל
~אי

 דיד~
 ו~מעון ה~אל ג~ך בנדו~ד וא~יך ~~~ך ונוטל

 שהוציא כמי ממש ~רי לו ל~נות ראובן אתהר~ה
 ונוטל נשבע הואדדינו הוצאו~

~ 

~~~
 מעיקרא דמור~ס סברא דה~~ הדין דב~יקר
 דהא ישובנריך

 נ~~~
 זו הג~ה דדברי

 דלא ~~י ד~א מר~ןדברי סותר~
 יד~

 מי~וי
 כאומ~

 לי ק~

ביד~
 דכתב ידענא לא ו~~~יס יד~נא ~~ ~ומר ו~לה

 יכול ואינו ~בועה מ~ייב ד~ו~ל ס~ג ע~ה בסי~מר~ן
לישבע

 ומשל~
 כמה יודע איני אומר ~הנתבע בכ~ן וא~ך

הוצאו~
 התובע ~~ועת בלי לפרוע ~ו~ל ~לי

 ולמ~
~ז~יקי~

 ~תובע
 ~ישב~

 מצאתי ולזה
 ישי~

 ברי~ת בם~
 וכתב קכ~ו בסי~ זלה~ה ~ורייאט כמו~ר~א להרב~בו~ת
 דמור~ס דינא בה~י הדין הוא כךדבודאי

 ~וא~
 ואין

 אלא ה~תבע שבועת בלי שי~לס הוא ~ן יודעהנתבע
 ידע לא שהגתבע בבירור ~ודע ~צמו וה~ובעד~ואל
 של דעתו להפיס כדי ~תו~ע ~ל ~בועה רמו~~ז

 ~משים באומר כן לא~נחבע
 יד~נ~

 ידטנא לא ו~~שיס
 לו ~~ור ~חובע~אין

 ל~ שהנת~~
 ~ל וגם ידע

 ואי~ו לידע אנפשיה למרמיהו~ל הנתב~
 בנפשי~ ~ש~

 דלא
~דע

 ל~
 לי~ע ~כול הנ~בע דאין ~וצאות ש~וציא במי כן

 ו~~י יד~ דהאי מילי כל הטהור בלשונו מור~~סו~מ~ש
 ו~ו~ ידעלא

~ 

~~~

 דד~ן יוצא מ~ורש הרי הנז~ ~רב דברי ל~י
 לי קי כאומר ~וא דינו הוצאותהמוציא

 יד~נא לא וחמשיס י~ענא ~משיס משיבוהלה ~י~
 אלא ~תובע נשבע ואיני משלס לישבע י~ול~אינ~ מתו~

 בשל~ה בנדו~ד לדון זכינו א~ך ~נת~ע דעתל~~יס
 ~אופניס

~~~~~
 שה~יא הס~ורה אס הוא~ראשון

 כברלשמע~ן ראוב~
 נת~

 ~ודאי ~ש~~ון ~ותה
דש~~ון

 ~טו~
 ~תובעו מהתב~~ה

 ראוב~
 העד ~ה ~ואל

מעיד
 שלק~

 דאע~ג מזה בפ~ות אוחה
 דאמר~

 דנדו~ד
 ~משיס כ~ומר דינוהוא

 יד~~
 לא וחמשיס

 ידענ~
 ה~מ

היכא
 ש~י~

 שהוציא ההו~ה דמי כל ת~בע ה~ובע
 ~ודאי לו וב~ור הואלעליו

 הוצ~
 אמ~ינן וע~ז ~טות

 ~בועהמ~ויב
 הוא~ הו~

 ומ~דה
 יכול ואינ~ מקצ~

 דו~ום ~מ~ה בי~ו נתן שכבר בנדו~ד אבלומ~לס לי~~
 אפי~ ולומר להסתפק יש~~ך

 ה~~ש~
 ~רע לא עצמס

 ש~~ע ראובן תביעת ~ל ~איכ~ל ומכ~ש הסתורהבעד
 בידך ל~ מנה ~ומר ד~וי ובודאי דורוס מ~משהיותר
והלה

 אומ~
 והילך ידענא לא וחמשיס יד~א חמשיס

 יודע ~יני בשבועת השאר עלד~טור
 כמ~~

 בס~~ מר~ן
 דאע~ג הילך בדיניע~ה

 דדינ~
 ה~א דמר~ן

 ת~~י~ אלא בידי לך אין ~ומר וה~ה בידך ליק~ באו~
 וע~ז

 ~אומר גס ודאי פטור הילך אמ~ל אס מר~ןכתב
 מש~ועת דפ~ר ודאי והילך ידענא~~זשיס

 ש~וא ~ה לו ונתן דהו~ל ~וא א~דדטעס ~~ו~
 בידך לי ק~ השארעל הו~~ מוד~

 א~ אומ~ ו~ל~
 איני בשבזעתדפטור כלו~ ~י~י לך

 יוד~
 ~וא וכן

 מפו~~
 רש~י בד~רי

 ע~א ~~ דף במציעאז~ל
 ד~~

 קא
 משכח~

 דמשס וכ~~
 דבאומר~~~ע

 תמש~
 ~טור ו~ילך ידענא

 יעו~~
 וכן

~~ י י 
משמ~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 והנ~קד לי ק~ ממש הוי יודע ~יני אומר זהנפ~ד לינגנב באימ~ דהתם ר~~ח בםי~ מי~~ם מדברי נמימ~מע
 ואפי~ דבי~י האי והילך ידענא חמשיםאומר

~ 
 יהיה

 ברשותא לפיקדון דאיתיה היכא כל ה~קד בידעדיין
 וכ~~ך איתיהדמרה

 ג~~
 יעו~ש ם~א שד~ם בםי~ הש~ך

 היי דורום החמ~ה לו ~ן וכבר הואל בנדו~דוא~ך
 שאינו שבועה אם כי מחויב שמעון זאין שכתבנוכהילך
 ויש זהואליודע

 כ~

 נושה שאין לו ומעיד ה~ז~~ז ~ד
 בודאי א~ךבו

 שמע~
 ד~טור אי~~ל מחרם אפי~ ~טורי

 מהםית שפוטרו דעד סקי~ד פ~ז בםי~ הש~ך שכתבהגס
 הרב כמ~ש פוםקים כמה זכ~ך מהח~ם פוטרואיני
 באותזכו~ל

 שי~
 עצמו והתובע הואיל בנדו~ד אפי~ה

 המםייעו עד לו יש וגם יודע הנתבע שאין לוברור
 הרב וכסברת חר~ם ~פי~ צריך דאינו דס~לאיכ~ל
שארי~ת

 יו~~

 םקל~ה ע~ה בסי~ הש~ך שהביא זלה~ה
 סקל~ו שם הש~ך שהביא זלה~ה ג~ת בעל הרבוס~ת
 שהש~ך ו~ע~ג מחר~ס ~י~ פי~רו מםייע דעדדהיכא
 ש~ין מודה עצמו ~ה~בע בנדו~ז איכ~ל עליהםפליג

 ש~ד דמודה למימר איכא כלל יודעה~בע
 ז~

 א~י~ פי~רו
 םתםמחרס

~ 

~~~

 ישבע דראובן הוא זה באופן שנראה מה שיהיה
~קי~ת

 תפ~
 דורים ה~ בסך הסחירה זה דקנה

 ם~ד צ~ג םי~ מר~ן דכתב דינא משום אימא בעיתאי
 אז מ~רדאס

 ~נ~
 בנקי~ ~בע ה~ז לחבירו ד~ר

 ועד הואל אימא איבעית לע~מו התי~א דמירה~וס ח~~

~
 קנה דלא ו~ומר מכחישו

 אות~
 הי בסך

 דורו~
 שהרי

 להשביעו ~ול לתובע ברור איןא~י~
 ע~~

 כמ~ש העד
 לישבע שמחויב שנאמר דל~ד אלא סכ~ד ע~הב~י~
 מן שביעה מחוייב להיות דינו ~דר העד ה~~תמ~ת

 שהן ~משה ~ל~נין העד ~~דה~ורה
 ארבעה~

 ושמעון
 ואין לעי~ כדכתבנו העד עדות מכת פ~ור יהיההנ~~

 שבועה ראובן ומתחייב הואל דא~ך ולומר ע~זל~ות
 שהרי מ~בועה הנתבע ל~~ור יוכל לא א~ך זה עדע~ף

~
 צ~ב בסי~ ~~ך

 ~ק~~
 החשוד את שחייב ד~ד

 בלא לי~ול החשוד שכנגד את לפטור יכיל אינושביעה
שבועה

 יעו~~
 ל~אובן שבועה שמחויב בכאן גס ו~~ך
 י~ולאיני

 ~~ז~
 ~ ~מעון את

~~
 דרב אינו

 המר~
 כראי זה ראי ולא ביניהם

 היא לחשיד ש~ייב שבועה אותה התםדבשלמא

ע~~
 שנהפכה או~י ממנה ~טור יהי~ לימ~ דרצה הוא

 יכזל אינו ~מרי~ ע~ז החשוד ש~נגד איתו שהואעליו
לפו~רו

 דא~
 שיוציא דינו הדר

 ממ~
 מה אתד עד ~פ

 על הוא לראובן שמחייב דשבזעה ב~ו~זשא~ך
 שמע~שתוב~ ממ~

 מהחמ~ה פתות אותם ~נה שאומר
 שבועה ועלדורום

 ממנ~ ש~ו~
 על ~יא שמעין את

ממ~
 היתר

 מחמ~~
 שתובע דורום

 לשמע~ ראו~
 א~ך

 בעדות לזה ש~ו~ר עדויות ת~יהוי
 א~

 דאפי~ ועיד ~רתבעדות ל~~ ומתייב
 ח~בי~

 ~מעיד
א~רה ל~ א~ ~ד~

 הש~~
 ל~יב אלא

 ה~ו~
 ממון ש~~דו זי~ול

אבל
 ז~

 שחייב
 ~או~

 שמ~ן ממון שיס~~ל ואי~ שמעון פ~ר ג~ך ובעדותי
 הת~~

 ולחייב לפ~ור דיכזל בודאי

 ש~~ ועיי~שבוע~
 ~ ~ל ספ~ז

~ ~ ~
 ~ש~

 אס הוא זה ~~ן
 שמע~ ~~

 עדיין
 ראובן לו נתן ז~בר לראובן הדמים ~ןלא

~מ~~
 סחו~ו

 ב~~
 ודאי ~י~

 ר~ הי~ דרא~
 עליו

 מדי~אשבועה
 דאמר~

 ~~~רת
 מו~~~

 שהו~א דמי בהג~ה
 חבירו עלהוצ~ות

 שי~ב~
 שום כ~ן אין דהא וי~ול

 מכ~שו ~ד יש ואפי~הילך
 לראוב~

 ביררני כבר דהא
 הא~באזפן

 דנדו~~
 ו~לה בידך לי ק~ כאומר הוא דינו

 לו נתן לא ועדיין הואל ידענא לא ן~ ידענא ן~אומ~
שזם

 ק~
 יכול ואינו שבועה מחויב הוי א~ך מהדמים

 הס~~ע כדכתב פי~~ו המסייעו ה~ד ואין משלםלישבע
 דברי ב~י~ ~קמ~ה ע~בבסי~

 ~ר~~
 ס~ל דמר~ן ם~~ו

 ואי~ו שבועה מחויב דהואדהיכא
 ~דינא מסכיס וכן פוטרו המסייעו עד איןמשלם לישב~ יכו~

 ם~~ז פ~ז ובסי~ ~קס~א שםהש~ך
 א~

 אס בנדו~ד גם
 ראובן על רמי דהאי בודאי שכתבנו האופן בזהיהיה

 כל וי~ול העד כנגד~בו~ה
 מ~

 שאמר
~ 

~~~~~~
 דהקדיס במקים אפי~ הוא זה בדין ה~לישי

 ד~ים ק~תלו
 כנדו~~

 הח~שה לו ש~ן
 יהיה אםדורוס

 עדיי~ הסתור~
 בזה גם ראיבן ביד

 דישבעאמרי~
 ראוב~

 דדיני אמרי~ ולא וי~ול ה~ד כנ~ד
 הא~ באו~ן כמ~שהוא

 ~יהי~
 כאזמר דחשיב ~ח פ~ור

 ~הלה בידך ליק~
 או~

 הו~ל יודע איני
 וכב~

 ~ן
 ~גי ~אופן בזה שמסייעו עד לו ויש דירוס החמשהלו
 אמרי~לא

~ 
 והם~רה הואל

 עדי~
 שאפי~ ראובן ביד

א~
 שהאמין הש~ר עליו יכתיב הואל דפרעתיך מיגו לו

 לשמע~ראוב~
 לומר

 עדיי~
 שנתן מסך שמעון נ~רע לא

 עכ~זלו
 עד~

 שה~תורה חדא מי~ו תרי בידו יש
 ראובן שהביאהזאת

 לשמע~
 חד על שוייא היא הרי

 מהשומאפלגא
 שאמ~

 ש~ן ראובן
 ב~

 שהיא לשומא
ראובן יהי~ ודאי ו~~ז דידן המדי~ה בשער עכשיושוייא

 נא~
 קני~~ ב~ז~ך לז~ר

 לעצמי שי~מד מיגו
 ~מ~ש ~לו ~יא והריקניתיה

 מר~

 ש~שלית קפ~ג בסי~
 ~ניתי לע~מי לזמריכול

 וא~
 וי~יל הואל נאמן יהא

לומר
~ 

 יותר ריות בה ויש הואל לעצמו הריוח וי~ול
 שאיםיר והגם דמיה על ש~וסיף העד שאומר הסךמן
 יאמר דבין הואאתד

 ק~תי~
 םך איזה והוסיף ~ז~ך

 יאמר ובין ~זול ~לא בלאו עיבר דמיהעל
 מעול~

ל~
 אדעתא אותה קניתי

 די~
 דג~ך קניתיה ל~צ~י ~לא

 בלאועיבר
 ד~

 הסתורה זה שקנה יהיה אס ד~א ~גזול
 תשיבא דידיה ודאי המשלתלזכות

 ומאות~
 ק~ה שעה

 ום~ד ס~א ק~ג בסי~ וכמ~ש דמשלת ברשותיהליה
 יחזיק שאם בודאיו~~ך

 או~~
 ~~ך ~ו~ר לעצמי השליח

 דל~ת~~או
 ~וא~

 ~~שיו ~ל ה~~ר ל~י ריוח בה ויש
 היה ל~~ר ~י אי ודאיא~~ה

 ~ו~

 של~~מו
 רי~ת וישהו~ל אז~ ~~~

 ב~ענ~
 יותר זו

 שמו~~ ממ~
 בה יהיה לא ואפי~ העד דב~~ל~י בדמי~

 ממ~ יו~~
 שמו~יף

ע~~
 ליה ניחא ד~וה ודאי העד

 ל~~~ ל~ע~
 קניתיה

 רמאי שיקראה~ס
 כמ~~

 ~~~ז ס~ב ק~ג בסי~
 מ~היה טוביותר ~ו~

 מית~
 ~זלן

 ומע~
 העד זה בפ~י פניו

 ~ע~י~ נאמן ודאי זה מיגוומכת
 לומר

 בכו~
 העד ~~ד וי~לוישבע ק~יתי~

~ 

~~
 ~אמן אי~ו א~~ אחר מיגו לו יש

 ל~~~
 ~~תי

 זהאמי~הו~
 ~אנסה לי~ר ~אמן ~~~ז ~דאמרן

 שי~ל במקים או בדרךהס~רה
 זהמיגו מ~ ~א~~ ל~~

 ג~~
 ~~יה

 ליש~ נא~
 ~ ולי~ול

~
 באי~~ס מ~נלע~ד הזא

 א~
 הראשזן שבאופן אלא

 מי דין ב~לת א~ך מ~ש דל~י ~~י לבי~דיין
ש~~יא

 הוצאו~
 ~ל

 ~י~
 הוא ד~נו

 שיש~
 זי~ל

~~ 



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 זיהיה הילך לו זיאמר ~הוצאה בשכ~ו ישער אחדכל
 ~זק~י לבי זה זעל יידע איני בשבו~ת השאר מןפטור
 למעשה ולא ל~לכה אלא ~רא~ון האזפן כת~תיולא

זלכשאפנ~
 יזם הי~ז וימ~ן והצוי~ם משנלע~ד זהו אשנה

 יום זעשרים ששה בשבתששי
 ט~~ לחיד~

 ש~א דהאי
 יע~א סאלי פה לפ~קתרמ~ג
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~ט

 דף ז~ל קצבי ~והר~~ח החיי~ם צרו~ר בספר~~~~~
 למשכן ~שזת לשמעון נתן ראובן וז~לנ~א

 עמו והתנה המ~זת לעצמו שמעון וי~ול הזולת בידביתו
 הביתי ~~כירות תייב יפדנה שלא וכ~ז יפדה ש~ה~~~ר
 רק ולוה מלוה ~י~ו דהא דשרייראה

 שנות~
 רשות לו

 דהז~ מידי ביתו על מאחריםלהלוות
 ביזר~ד מ~~ן למ~ש

 ואמור זוז הילך לחבירו לומר מותר וז~ל ~~~ו ק~םסי~
 מה בםך ביתו השכיר כ~לז דהרי עדיף ו~כא שילוו~יל~חרים
 איסר ב~יכוי לאתרים ממשכ~הוהוא

 שהו~
 השכירזת ג~ך

 המשבי~ר הרב~כ~ל
 זלה~ה~

~~~~
 ה~~רי את משיבין שאין הגם בעוניי אמרתי הדל
 רא~ש דבר~ על לחלוק באתי לאעכ~ז
 ולענ~ד צריך אני זללמוד היא שתורה אלא~מסברי~ם

 יש עדיין דהא שביע~ה כדי בה אין זה דראייהנראה
 זוז הילך לח~ירו באומר התם דש~ני ולומרלתלק

 משום ~וא דהתירו למימר איכא ק~ס דס~ שילו~ילו ואמו~
 ש~יר כאלודהוי

 בטלמ~
 למלוה מפיו הדיבור וכשכלה

 עם ולא הלוה עם לא עסק שום לז ~שאר לאשוב
 דידיה קרקע לו שנותן ב~דו~ז אבלהמלוה

 למשכ~ת~
 הרי

 ביד היא מכירהכאלו
 המלו~

 מחרתו או מחר ויום
 למוכרה או בביתז לדור הקרקע בעל ראובן ירצהאם
 ראיבן צריך א~ך שמעזן מיד הזולת ביד משועבדתוהיא
 לישתעידליזיל

 די~~
 שילך שמעין עם ודיי~א דינא בהדי

ויפד~
 המעית בידו יתן או הזולת מיד קרקעו לו

 וי~דההוא ~ל~
 דידיה מלזה הזי כאלז מיחזי הרי א~ך אז~~

 ראיה ~~ס דםי~ מההיא דאין ~לע~ד ע~ך~וא
~ 

~~~
 מפזרש הזא זהרי הוא אמת דין הרב של דינז
 וה~יאז וס~ד ס~ג כלל הרא~ש בדברי~דבר

 שיטרב לחבירו ~כר ש~דר מי וז~ל קכ~ז סז~סמזר~ם
 שכר לו ליתן ק~ין קבל אםבעדו

 תיי~
 שקצב מה כפי

 באמירה שכר לו ליתן צריך אין ק~ן ~בל לאיאם
 צריך דלפ~מים הערב דאפי~ לפ~יך הרי א~ך עכ~לבעלמא
 ותזזר מכיסזלשלם

 מ~לו~ וגוב~
 דידיה מלוה והזי

 מלוה שום עליו היה לא ומעי~רא ~זאל עכ~זממש
 מותר הכיא~ילו

 מכ~~
 לפעמים יצ~רך דאפילו נדו~ד

לד~
 לפדזת מצריכו אלא לעצמו ~עזת ל~ח אי~ו ~מז

 מיד דו~א קרקעולו
 ~זול~

 לו יקרא דלא בודאי
 מליה~ם

 בשו~
 זפשוט פ~ים

 דמו~
 מש~ע~ד זהו

 זימ~ןז~י~ם
הצעיר

 ס~~ ~~~~~~~ ~~~

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~
 ~~י

~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ י~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~

 כמו~ר~י בת עיסה ז~ש אחת באשה
 להר~א ש~יים לקוחים שנש~ת ז~לאפרייאט

 לחופה כניס~ה ובשעת נר~ואל~ב
 ה~ניס~

 ממו~
 וחפצים

 ב~ל~ ~ממון שלקחה ממין סךומכלל
 הראשין

 אביה יד על בעלה מימות ~האלבא~ק~ו מונחיםשהיו בכ~ובת~
 לה ייחדווכשנתאלמנה

 כתו~ת~
 מהממ~ן ליפרע

 הבעל ובין בי~ה היה תנאי אך בהא~ב~~ק~ו ~ביהביד
 שלא השניהזה

 יהי~
 ~ום לבעלה ו~א לה לא

 זולת תשמיש שום הנז~ בהמממון להשתמשרשות
 דו~

 יולדו אשר לבניהם שמור יהיה והקרן הפירותלאכול
 להם שיש הממון ~ק~ו עצמה שעה באזתה זה ועללהס

 מ~ייםי ק~ייה בתורת ~הם שיולדו לה~~יםבהאלבאנק~ו
 נפלה ~נים ת~עה כמו וזה המעשהי היהכך

 ה~על ביד כתב ויש בו ומרדה ז~שתו ה~ז~ הבעל~ין קט~~
 ~~ירתה ובעת הנז~ ~אשה מתה היום והן מזרדת~היא

 ומ~צה לירושלים מחצה לשמים לה אשר כלה~דישה
 זרצה הבעל קם זה ו~ל יע~ה מוג~דו~ר עירהלעניי
 ~היתה לפי היורש הוא כי הכל ולירש צוואתהל~ל
 היה מוגאדור בעי~ת ושם תורה של כד~ת~י~יהם
 אם הציזאה בדין נטפל להיות רצה ולא נר~ו הנז~השד~ר
 דין מ~ו לד~ת נטפל אך לא או קיימת~יא

 המע~
 שיש

 ה~על וראוי ~וחזק יקר~ז אם בהאלבאנק~ולהם

ליר~
 זה ו~ל נתלה בהם לי ואין יקראו לראוי או א~תם

 ונשאל ירושה זכות בהם לבעל דאין~ הנו~ השד~רהשיב
 בזה דעתי~ו לחוותמינן

~ 

~~~~~
 לנו דאין ~ר~ו הפיסק הרב כמ~ש קאי
 ביד שכתזב כמו שם הוא באשר אלאלדון

 כתבהבעל
 הבדי~~

 לא ב~ד בתר ד~~ד מורדת שהיא
 ד~ק מההיא ה~וסק הרב כמ~ש ד~א והד~אדייקי

הש~
 ומור~ם סע~ז

 ם~~
 שאני זלא יורשה בעלה המורדת

 דמאיס למורדת וכו~ ליה דבעינא מורדת בין בזהלן
 כת~ה חוב עליו ג~אר ~לא יב~ת לאחר ואפילווכו~
עכ~ז

 בעל~
 הש~ע דפסק ה~~ב~ם דלשון וכפשטא יורשה

 קו~ם מתה ואם בזה~ל דכתב ע~ז~ס~
 הג~

 יזרשה בעלה
וכו~

 דפש~
 שמבזאר כמז מילתא תליא דבגט הזא הלשין
 יעו~ש ע~ז בס~ ב~רב~יהדבר

~ 

~~~~~~
 הרב כתב מזה

 ~ח~~ זי~~
 בדין קמ~ת

 לגרש ~~תרצז ו~~האיש
 מ~

 ק~~ה
 ת~ול שהיאז~תפ~רו

 מלבושי~
 ומתל~ וכו~

 בכ~וב~ה לו
 ~קש~מ ו~בעל~ש~מ

 ג~ ל~ לכתו~
 ועד וכו~ כריתות

~~
 לג~ש הספיק

 מ~
 ~אשה

 פ~
 שהבעל שם

 י~ש~
יעו~~

 שאחר
 ~שקל~

 מ~ו זה א~ר ז~ל כתב ~~יא
 ש~~ שם שהזבא א~ד בפם~ד א~ו~ת זכז~תבס~

הרב~ים
 שא~

 שנתבטל~
 ~ד כל ות~איה ~בה

~ן ~~
 הג~

 ~על
 י~~ יזרש~

 ~י בט~מא ~ילתא
 ~~י~ ~מי~ילו ~

 מזו~
 לתת

 ג~
 ~~צז זכ~ר

 ו~ל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~כתוב~
 יורש ~בעל עכ~ז בקש~מ

 ~~עם ובודאי אות~
 ה~~~ט בדברי שמפורש כמוהוא

 בם~~
 ~ירו~~ דאין~רא~ש ר~ינ~ ~שם

 וא~ך גמו~ים בגרושין אלא נ~קעת
 דהבטל~שוט

 הן ברזל צאן בנכםי הן בירושת~ זכ~ ~ז~
 יט~~ש סע~ז ב~רב~י ~דבר כמ~ש~נכ~מ

 ~האלבאנק~ו לה שיש במעותבאמת ~
 דאין נרא~

 אותם לירש זכותלו
 ו~נ~

 הפוםק ל~רב ראינו
 ~~לב~נק~ו דמטות דכתב גו~ר הרב דברי שהביאנר~ו
 ~פוסק הרב זה טל וםיים יחשבולראוי

 נר~~~
 ז~ל וכתב

 הביא שאל חיים דהרבו~גם
 תשוב~

 דם~ל החולקת
 שאל חיים והרב יקראו למוחזק האלבאנק~ודמעות

 גו~ר הרב דברי ממנו נטלם איך התשובה ~~לטל תמ~
 קרוים ~אש~ יורשי עכ~ז ל~תיישב דצריך ~דבר~הניח

 דאפילו אמינא ואנא נר~ו ~פוםק הרב דברי תכלית~יו אל~ וכו~ גי~ר הרב כדעת קי~ל ~ו~~ר ויכוליםמוחזקים
מצד

 הד~
 מצינו ~הא ~י~ל טטם בלי לפםוק צריך כך

 ~טתיק שם ריש אות ת~ינא במהדורא זכת~ללהרב
 שא~ל חיי~ם הרב וז~ל שכתב שא~~ל חיי~ם הרבדברי
 ראיתיסמ~ד

 תשוב~
 ~דור מרבני לאתד כ~י

 גי~~ר תשובת ממנו ונעלם מוחזק ~וי שבבאנק~ודמ~ות ~כת~
 פםק ~כן ~לוי מ~ר~י עמווהםכים

 בטנין מחלק הלח~ם ~ת~~י ~שו~ת חאגי~זומהר~י יע~י~~ בתשי~
 הדברים מםגנון טכ~ל יט~~שהבאנקו~ם

 ה~ל~
 נראה

 לראוי ~באנק~ו דמעות דס~ל מאן בתר דאזלינןפשוט
 ש~ם נביאים חבל ~ני ל~ניח לנו דאין חדאמקרו
 ו~רב ~לוי ומ~ר~י~ג~~ר

 יעבי~~
 מ~ר~י זה טל נוםף

 זכינו דלא ~גם ~אל~אנק~ו במטות דמתלקחא~י~ז
 ה~ה מה לדעת ~לח~ם שת~י ספרלאור

 מם~מא ב~ם שמחלק ~אלבאנקו~ס עניןמ~ותס ומ~ אל~
 שמניחים הוא שמהותם זה שבזמנינוהאלבאנקו~ס

 ב~ל ולכשירצה בשנה שנה מדי הרבית ולוקחיםברבית הליא~ בתורת מלכות ~יזה של ~אלבאנק~והממון
 מוכרח מעותיו ל~תהמעות

 ל~דם שטרו למכ~~ הו~
 יםבור בודאי מםתמא וכו~ וכו~ נכוי איזה יד עלאחר
 משאר עדיפות ב~ם דאין ז~ל חאגי~ז מהר~יב~ם

 המצוי באנקו~ם הני ובודאי ר~וי דקרויםהלואות
 ~ ראוי ה~ב ליהו דחשיב מ~אלבאנקו~ס ~ם ודאיבז~~ז

~~~

 לנו אין
 להנ~

 כאותה ולתפים נביאים חבל הני

 ומ~ יחידא~תשוב~
 ש~תב לפי גם

 ותמ~
 ~רב

 נטלם תשובה אותה דבעל מוכת שמדבריו זל~~החיד~א
 ~דברי~ם ראה אלו למימר איכא ~נז~ הרבנים ד~רי~מנו

 ~ כן פוםק גדול אותו הוהלא

~~~~
 וראיתי כבתראי הלכה ו~ילך דמאביי ~קי~ל
 ש~ביא סק~ח םכ~ה בחומ~ש פת~~של~רב

 רבים נגד יחיד אפילו כבתראי דהלכה כנה~גמשם
 מ~ש לפי תשובה כ~ותה לפסוק לנ~ אין עכ~זיעו~ש
 ממנו נעלמו תשו~ה אותה דבעל שא~ל חיי~םה~ב
 פסק ש~רי אחריה לילך ~ין ~וא וא~ך ~נז~ הרבניםדברי
 בחומ~ש שסמור~ם

~~~ 
 מ~רי~ק לתשובת ם~ב

 והם םפר על כת~בים ~רא~ונים שדברי מקום כלז~ל שכת~
 כ~ו עליהם חולקים ~אחרונים והפוסקיםמפורסמים
 ~ר ה~לכים ~גאונים ~ל הפוסקים חול~יםשל~עמים
האח~ונים

 דהלכ~
 מאביי ~ב~ראי

 ורב~
 אם אבל ו~ילך

 ספר על זכרונה ~לתה ולא גאון ת~בת לפעמיםנמצא
 עליו חולקיס א~יםונמצאו

 אי~
 כדברי לפסו~ ~ר~ים

 ~אפשרהאחרונים
 של~

 ד~רי יד~ו
 הגא~

 אי וא~שר
 דאפילו לך הרי ט~ך ב~ו ~דרי ~וו להו שמיטהוי

 בעינן ~ם רבים ~חולקים~בתראי
 דוק~

 דב~י ~או
הראשוני~

 בתרייהו אזלינן לא הכי הלאו עלי~ם וחלקו
 יחיד תשובת אם כי נמצאת דלא לנדו~ד נקח מזה~א~ך
 דברי רא~ ולא מיחזק קרוי ~אלבאנק~ו דמטותדם~ל

 כמ~ש שקדמו~ו~ר~נים
 ~ר~

 לפםוק אין בודאי שאל חיים
כו~תי~

 ~רבנים דב~י ראה אלו גדול ~ותו אמרי~ ואדר~א
 ביה ~דר הוה מי~דרהקידמים

~ 

~~
 דבנדו~ד לומר לנו יש אחריני מט~מה

י~
 אותה ב~ל גדול אותו אפילו לומר

תשוב~
 בכלל מצאנו דהא מקרי דלראוי כאן יודה
 לימא ולא דעתייהו לאשיוי דמצינן מאי כלהפיםקים
 ו~~ך מפשינן לא בפל~גתא דאפושי טדיף ~כיחולקים
 גדול ~ותו דעת לא~ווייש

 מ~ד~
 ראוי ד~וי בנדו~ד

 עסקית ב~נהגי ז~~ל מוהרי~ט שכתב מה ~~פו~וא
 ב~סקה פ~ש נוטל ~בכור דם~ל דלמאן שכתב ם~~ביע~ש
 בעיר הוא המת~םק אם דוקא מלוה בפלגאאפילו
 אם אבל מוחזק דמחשיב~וא

 חו~ הו~
 בין לעיר

 וא~ך יע~~ש פיקדון ~פלגא אפילו ראיי חשיבא ביבשה~ין בי~
 זוטפ~יםברא

 בתשו~ ה~~~ל הגדול דטת לקרב לנ~ י~
 אם דיקא היינו מותזק מקרי האלב~נק~ו דמעותדםברא הנז~

 בעיר כנדו~ד יהיה אם אבל ב~יר טמו האלבאנק~ומעות
 מקרי דזה רבנים לשאר יודה נדול אותו אפילואחרת
 ~באמת ו~גםראוי

 בעםק~
 דם~ל ~פו~קים םברות יש

 ~פך אחרת בעיר או בעיר עמו בין לן ~אנידלא
 הרבםברת

 מ~~רי~~
 ~מעות ט~~ז ~נז~ל רבו משם

 דמצאנוהאלבאנק~ו
 רו~

 ד~עות ~ל בנין ור~ב מנין
 גריעי ומיגרט מקרו לרא~יהאל~אנק~ו

 מהעסק~
 איכא

 האלבאנק~ו מ~~ת דהוי דם~ל מאן אפילו בהולמימר
 ע~~זמוחזק

 איכ~
 למי~ר

 דוק~
 אם אלא כן אמר לא

 לסב~ת מודה ב~יר עמו שאינם ~ל אבל ב~יר טמוהם
 לן כייל וכללא הואיל יקראו דלראוי הנז~הפו~קים
 דבעלי לנדו~ד יוצא מינה וא~ך מפשינן לא פליגתאדאפושי
 האלבאנק~ו ובין בינם המ~חק ורב במוגאדור~מע~ת
~פילו

 או~
 מו~ק שם ~אין ~יקראו דראוי יודה גדול
עליהם

 ואי~
 שום הבטל ~זה

 זכו~
 ~ ב~ם

~~
 לשבח טטם ו~ירש ששנה הפוסק להרב ראיתי
 שעה באו~ה האלב~נק~ו נייר קניית ובשעתד~ו~ל

 על לה אין א~ך ~יימי הי~ומה בחזקת המטותהוו
 אמת ~ו~ דוקא בעלמא מלוה אם ~י כען עד~יתומה
 הם והמעות דהואל ~צמו מצד ~שוט ו~דבר הדברנכ~ן

ש~
 האלבנ~~א בבעלי נושה ש~יה מאביה ~ירשה היתומה

 ואמרה ~יתומה עם נתפשרה ש~אל~נההגם
 ~פירעון לבדך לך יהיו ~אלבאנק~ו מעותלאלמנה היתו~~

 לעשות להית~ה והו~ל האלמנה אותם קנתה ~אכתובתך
 ומםיר~ כתיב~ל~

 שיש השטרות טל
~~ 

 ~אלבאנ~~ו על
 לה נקנו לא כתו~מ ע~תה ולאוהואיל

~ 

~~

~~~~~~~~ 
~ מ~רבית ~~~~~~ 

 הטול~
 להחזיר הם מחוי~ים מהאלבאנק~ו לה

~ואיל
 ומ~

 םכ~הבםיף כמ~ש חוזר ולטולם בט~ות ~וא שנתנו
 ובפ~

 מדעתו ~תנה דא~יל~ רבית גבי
 לחבירו לזה ~אמר בישראל םט~ו קס~ט בס~ עייןאםור

~ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 חייב ~~וא דכל ית~~ר דמ~ס וכו~ מעות~ול
 באחרי~

י~
 ~נתה ולא ~ואיל כאן גס וא~ך ר~ית אסור מ~וס בו

ניי~
 חיי~יס ל~יות ~וזי ד~~ך דינה ~דר ה~לבאנ~~ו

 וכיין כ~ואל ול~~~~ך כש~ש ל~סמ~עבאחריותס
 ~סור ט~~ז מגוי דרביתי~ו אפ~~גבאתריו~ן דחיי~
 ~ל~

 היו
ד~~י

 ~ר~
 המ~~ר דאחר אני אומר ולט~~ד נר~ו הפוסק

 ~לי~ס דאיןלטד~ן
 חזר~ חיו~

 מדין ~אנו דאם כלל
 לכי~ע ~רירבית

 ~שו~
 והלואי קצוצה רבית כאן ד~ין

 הלוה ת~ס ואפי~ו יוצאה ~~ינה רבית א~קשת~יה
 מני~מפקינן

 ס~~ג קס~א בסי ה~~ט כמ~ש
 ~ י~ו~~~

~~~

 נדמה ד~וי ~~עות הוא שנתנו מה מכח ~אנו
ל~ס

 ~אלמנ~ דז~ת~
 ו~שתא ~אל~אנק~ו בנייר

 ~טו כאלו הוי ז~ה דלא לי~ו~נודע
 ~מ~

 גס ~נתנו

בז~
 מי ידעתי לא

 גיל~
 לנו דטתס

 ד~אמ~
 ~יו ~~עות

 דברי מפשט זה טל ל~שיב דיש חדאנותניס
דסו~ס הש~~

 כ~~
 יש ראייתו אייתי הפוסק ~רב ~משס

טל להשי~
 ז~

 מור~ס סייס שס הרי
 וכת~

 ~גילה ודוקא ו~ל
 דטת גלוי מה כאן וא~ך וכו~דטתו

 ~י~
 נתינה ~ש~ת

מיד
 ~יור~

 ליד ~ר~ית ס
 ו~טל~ ~אלמנ~

 אמת ~ן

דלכאור~
 הס דסותריס נראה ~לו מור~ס דדברי נראה

 סי~ד ~סי~ב ~ר~ןלמ~ש
 ~כופ~ זיי~

 ונ~פ~ר ~פקדון
 וכוי ~ו לחזור יכול טדיס מצא ואח~ך לי ומחלעמו
 מו~~~ס הגיה ש~א וממה אלו מר~ין דב~י מסתמיותהנה
 לא דא~ילו משמט כלוסכאן

 גיל~
 לחזור יכול דטתו

 זה טל טמד דכ~ר אלא כסתראי ד~וי נראהוא~ך
 והורה וסק~א ס~י בתוש~י ז~ל יוא~לכמוהר~ר הר~

 גלוי ~ינן לא דמוכח אומדנא שיש דבמקיס לתלקזקן
 דעתא גלוי ~עינן דמוכח אומדנא דליכא ו~יכאדעתא

יע~~
 וא~ך

 שי~ כ~
 שטטה אומדנא

 בעינ~ ל~
 ~ך גלוי

טכ~פ
 ~נדו~~

 דאין ידעי דכ~ע חדא כ~ל ~ומדנא ליכא
 הט~ות ל~ס ~אה ומ~יכן בכתו~מ אלא לש~ר~תקנין

 דלא שכתב פת~ש ~ס~ כ~ה ~סו~ס עיין מזהוע~פא
 ב~עות רק ~~~ית הפשרה שי~~לו ל~פוס~יסמ~~נו
 ש~וטה הב~ד ~חיי~והו כגון או ה~ע~ה ~עיקרגמור
 ~~ל וכו~ הב~ד ש~עו ונידע ל~שר הוצרך ~ךומתוך
 מ~~ין ה~~~ד ו~ין בדינו טועה עצמו ש~וא מ~וסלא
 שוס ליכא ~נדו~ד וא~ך יעו~ש וכו~אותי

 אומ~נ~
 ולא

~ר
 במ~

 לתלות
 ומהי~~

 לנו יש
 ד~וטי~ לומ~

 לכך היו
 ~אלמנ~ על דאיןנראה

 ו~~על
 שו~

 ל~תזיר חיוב
~רבית כל~

 שלקחו~

~~~~~~
 דדבר לעד~ן

 ז~
 ולסברת במתלו~ת נכנס

 א~ילו~סמ~ע
 רבי~

 עדיין לקחו שלא
 הוא זה דדין נ~~ה דלע~ד לקתתו אותי לתבועיכוליס
 בא אס ז~ל ס~ו סרצ~ב ב~מ~ש מו~~ס ש~םקכמו
~על

 ~~י~ד~
 לעצמי א~וית ואני ~דו~י לי תן ואמר

והלה
 מע~

 הריות לו ליתן חייב בידו
 ולהב~ מכא~

 אבל
~ס

 ~~סק טליך קבל ת~צה אס בעסק או~ס ~וצאתי או~

 לש~~~
 שס ו~ב ע~ך הנפקד עס ~דין להפסד ~ין

 לומר יכול ~~ות ש~וליאס ד~ן בס~~ב~םמ~ע
 ו~~ך עכ~ל בשכר תרצה ~ם בה~םד גס עמיה~תף
 אפילו לנדו~ד נבוא~ם

 נגי~
 ~ח~ת הס ד~מעות

 הא~מנה הרי~יורשת
 תבע~

 כתוב~ה
 לעשו~

 בהס
 דזדאיםגולה

 פשו~
 ולא ~~ל וא~ך ~וא הכי ו~רור

נ~א
 מעות ~~

 ממ~
 האלבאנק~ו דמ~ אם כי ל~גבותה

~ינו
 בד~

 ~תעכב
 לעצמ~ אות~

 ~הס ל~רוית היורשת

והאלמנ~
 תשב

 רוע~
 מחוי~ח אלא קדיס ורודפת רוח

~תת
 סחירה ~~שה ~ת~ה בדין ~אינו ~ריוח ח~ק ל~
 ונ~פשרו ~ואל ~~א חבירו ~ל~~רתו

 ~ס ~אל~נ~
~יור~ת

 וייחד~
 בכתובתה ~אל~אנק~ו מעות שתגבה לה

 כפי חלקה מהאל~א~~~ו ~ח~ולד~יינו
 ממונ~

 הרי
 ~נז~ ~צ~~ ~ס~ שס מיר~ס דד~רי כדינא ממש~וא

 ~סדסייס
 וכת~

 אס ~טסק אותס הוצאת ~~ר ~ס אבל ז~~ל
תרצ~

 הא~מנה טליה ~בלה הרי כאן ו~ס וכו~ טליך ~~ל
אחריו~

 ו~ו תפסיד או תרויח ~ין ה~ל~אנק~ו

~~
 מידי

~~~
 מיר~ס ד~ר דלא התס ~אני ח~י~ני

 אל~
 ~דין

 מלוה ~דין א~ל דיניס הני דשייכי הואפ~דון
 ~סו~ס ~מר~ן מצינו ד~א אינו זה ~אי למימראיכא
פ~~א

 ז~~ ~כת~
 ראובן

 ת~~
 שהיה ~חוב ריוח לשמטון

 ואומרטליו
 ~התנ~

 אומר ושמטון ריוח לו ל~ת טמו

~ל~
 פ~ור שמטון ~מוי ה~נה

 לד~רי ש~ף מ~בוט~
 לאראו~ן

 הי~
 תנאי

 ז~
 שנתחייב ~~~ה

 שמעו~
 אס ואף

 ד~ריס ריוח לך אתן אני אח~ך ~מטוןאומר
 ב~למ~

 ~ס
 ~חזורויכול

 טכ~~
 דברי הקשה סקם~ת ~ס~~ט ושס

 טס אלומר~ן
 ה~ג~~

 דס~
 רצ~~

 לקמ טיין וז~ל ~נז~
 משמטון ראובן ת~ע דאס מור~ס ~~ג~~ת ס~זסרצ~ב
 מכאן ~רייח לו ~חייב ~ידו מטכ~ן ו~ואמטותיו
 איירי דכאן לומר וצריךו~~~אה

 כשל~
 זמן הגיע

 לך ~רי עכ~~ל מ~ותיו תבט לא נמי איהפירטון
 והוצרך א~דדי מק~ןדהסמ~ע

 ~תר~
 מלוה דדין ש~מ

 שוהיפקדון

~~

 לדברי ש~ביא פ~~א ~סי שם להש~ך דראיתי אמת
 וט~ס מ~אשהםמ~ע

 מדידי~ ו~~סי~
 ז~ל וכתב

 וא~ך וכו~ ~הלואה וכאן ~פקדון מיירי ד~תסעי~~ל
 ~מלו~ דין בין הוא דמחלק נ~אה אלו ה~~ךמד~רי
לדי~

 ה~~ך דודאי פקדון
 ז~ ב~יר~~

 הסמ~ט ~ל לחלוק
 ~~אמת וכמונתכוון

 הר~ כת~ כ~
 ~~~~ך אבו~ת ~רי~ת

 לז~ יטו~~י ~סמ~ט עלחולק
 יש

 כמ~
 תדא ~שו~ות

 לדעת הרי~כ~פ
 הסמ~~

 ליה ~אני ~א
 ב~

 שנית~פקדון הלוא~
 לענד~~

 דיש
 לדקד~

 גס מור~ס מדברי
הוא

 דל~
 ~לו~ה בין שאני

 כד~~ לפ~דו~
 דהא ~~מ~ע

 בסק~ך למור~סמצינו
 כת~

 חייב ש~יה ראובן ז~ל

ל~מטו~
 אמר ~פירעון זמן ו~ש~גיע

 שמעון לי~
 ביד את~ך ונאנסו שכר למחצית בהסשיתעסק

 ~בתחיל~ האונסין בכלתייב הלו~
 ש~יו מאתר

 ולאבאתריותו בתתיל~
 מכ~ נשתנ~

 ו~נה עכ~ל ~עלמא ד~ור
 זו הג~ה בדברי ל~עיריש

 דנרא~
 ד~מעות דכמו ל~אורא

 באתריותקיימי
 הלו~

 ב~ונסין ~יב נשאר להיות
 דלאכדמעקרא

 נשתנ~
 ~ן יתן דלא הדעת כך בדבור

 ל~וי דלא כדי כלוס~ריות
 המלו~

 ורתוק ~שכר קרוב
 מור~ס ד~רי יוצדקו הי~ך זו ש~ה לפי וא~ך ההפסדמן
 ד~ק לעיל ש~~בני רצ~ב דס~ מו~~ס דב~י עסאלו

 ה~מ~ע לדברי וא~ך ~~יוח לתת ~נפקדדמחויב
 דלאהנז~ל

 ב~ מחל~
 דגם וס~ל לפ~דון ~וא~

אס במלו~
 לו לתת מתויב ריות לו שיתן אמ~

 א~
 דברי ~יין

 בא~יות ישא~ו שהמעות ד~דכתב ק~ך דס~ אלומו~~ס
 ~רי ~ריות לו ל~ת יוצדק ~יאך א~ך כדמעקראהלוה
 ~בית איםור ~אןי~

 ואי~
 אייר~ אלו מור~ס דדב~י לומר

 ריות ל~ת ~לוה גתתייב דלאב~קיס
 ו~מתר~

 שם
 אותו על פ~א ~ס~~סמ~ע

 די~
 ייי ד~ירי ~~א ד~ו~ס דמר~ן

~לא
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 ני~א כאן וגם תבטו בדלא או עדיין ~זמן ~גיטבדלא
דבזה

 דב~
 ~ם מו~~ם ד~~י שה~י אינו זה ז~לי מו~~ם

 שהי~ ~אובן ז~ל ~וא ~כי ק~ךבם~
 ל~מעון חייב

וכשהגיט
 זמ~

 אמ~ הפי~טון
 ב~ם שיתעםק שמטון לו

 לך ה~יוכו~
 ז~ מלש~

 וא~ך איי~י ותבעו ~זמן דבהגיע
 דישא~ כתב היאך אהדדי מזר~ם דברי~יין

 הלוה
חייב

 באונם~
 ~ואל

 ו~~
 ~~יוח לתת ללוה מחייב ~צ~ב

 דלתרו~אל~
 מן ~רופה מצאנו ~י זה

 ~תו~~
 מדב~י

 ה~~ה הו~פלה ש~ם ק~~ו בם~ המ~פ~ט נתיבו~ת~~ב
 דם~זאת

 ק~
 וכתב יט~~ש

~ 
 נתיבו~ת ה~ב טלה

 ק~דם ביד~ המטות נאנםו אם דוקא דהיינו~משפ~ט

שנטש~
 אם ~בל ~טםק בהם

 כב~
 לשם םחו~ות ~נה

 וא~ך יע~ש לשותפ~ת הוא הםחו~ה של האח~יותשותפות
 נחה~זה

 דאיכא מ~~~ם דב~~ טל קושייתינ~ שקט~

 ~לואה בין ש~ני לא דל~ולם הםמ~ט כדב~ילמימ~
 אם ולטולםלפקדון

 ~גי~
 זמן

 ~~י~ט~
 מחוייב ותבעו

 כל על אך ~צ~ב בם~ כמ~ש ~~יזח ל~ל~
 ה~ה ~וא מחוייב םח~רה קנה שלא זמן כלפנים

באח~י~
 וכמש~ל ק~~ו בם~ והוכפל ~~ך דם~ פםק ~~א

 ~ המשפ~ט נתיבו~תה~ב

~ ~  הד~~
 דמדב~י דאמרן ~לה דאתן למאי

 ~ם~~~ כדב~י מ~כחמו~~ם
 בין שאני דלא

מלו~
 הנ~ לפקדון

 לנו יש
 ז~ לדקד~

 מו~~ם מדב~י
 בה~יע אם במלוה דא~לוטצמו

 אמ~ הזמ~
 לו

 יש ה~יוח ל~ לתת ח~ב שיהיה הוא שהדיןבהם שיתטם~
ז~ ל~~

 זל~ה מדכתב
 עדי~ דבאונם~

 בתחילה כ~ו בהם חייב
 זה מל~וןט~ך

 הלשון מה ~בתחילה תייב ~דיין שא~מ~

 כבתחיל~אומ~
 ~זמן ~גיט דאפילו דם~ל הש~ך לדעת

 שהיו וכמו כלל ~יוח לתת ~וב טליו חל לאותבטו

 ~ מטיק~~מלו~
 מה א~ך ישארו

 הלש~
 כבתחילה

 לן שאני לא ה~ידאמרי
~~ 

 ~ודם מעק~א
 שתבעו לטתה בהםית~םק ל~ ~יאמ~

 ואמ~
 מעולם שית~םק לו

 לשון מה וא~ך עםקה בתו~ת בידו להיותם ל~ נשתטבדלא
 מ~כ~ח אלאכבתחילהי

 לומ~
 היכא ~יא מ~~~ם דדעת

 ואמ~ ~בט~ הזמןד~גיט
 ל~חצית בידך י~יו לו

 ק~דם טכ~פ ~ך ל~ שנשתעבד הואדין ש~
 ש~נ~

 ~םחירה
 ב~~יותו ~ם ~טדיין ~ואדין

 כבתחיל~
 דטתה הגם

מ~טה
 דהת~~

 בו
 הד~

 ד~א עכ~פ שות~ות לדין דינם

אח~
 ש~נה

 ~םח~~~
 אבל ש~יהם לאת~~ות ת~יה אזי

 לא שטדיין זמןכל
 קנ~

 נדונים ~ם הרי הםחו~ה בהם
כ~תחילה

 והכ~
 על יבוא

 נכ~
 מו~~ם מדב~י לך ~~י

 לן שאני דלא הםמ~ט כדב~ימוכח
 לפקדון ~ל~א~ ב~

 כמור~ם קי~ל דעת~ מ~~ן גילה דלא דבמקוםוידוע
 הבטל שאכלו ~~בית מבטייא דלא ~ידינו ~להוא~ך
 שטדיין מה אפילו אלא ב~ דזכו פ~יטא מהאלבא~~~וא~ו

 לתבוט יכולים מ~לבאנ~~ו ~בלולא
~ 

~~~~
 ש~ב~ מ~

 דמחלק הש~ך לדטת אפיל~ אכלו

ב~
 טכ~פ ל~ון מלוה דין

 שכב~ מ~
 קבל

 ד~לי~
 דיינא ולית

 דמות~
 דמחלק הש~ך דב~י ד~א

 מלוהבין
 ל~קד~

 לא
 חל~

 פקדון ~יה אם אלא בי~י~ם

ואמ~
 י~יו לו

 ל~תט~ בי~
 אבל נשתעבד בהם

בה~וא~
 אם אבל נ~תטבד לא

 הל~~
~~ 

 ה~יוח לו
 פשוט טצמומצד

 דמות~
 ש~ם ב~ ואין ל~בלו

 איםו~
 ל~~ מד~~ש~

 תבע ~אובן ז~ל שכתב דם~~ס מ~~ן

לשמ~ו~
 ~טלמא ד~~ם וכו~

~ 
 בלא

 ~נ~
 ויכול

 לחזו~

 דמצד לך ~ריע~ך
 שום כאן אין ~יםו~

 איםו~
 אלא

 ויכול נשתטבד לא הקניןד~ד
 וא~ לחזו~

 לא
 ר~

 ה~ש~לתזו~
 בא ~ן בידו

 הדב~
 זלה~ה גוא~ל ב~פר

 בחומ~ש ק~ךבםו~ם
 וכ~

 בא
 עצמו ~ש~ך בדב~י הדב~

 קע~זביו~~~ד
 ם~~

 לגבות דאין דאפ~~ג ה~~~ח משם מ~ט
~~יוח

 ~תנאי לקיים המ~בל רוצה אם מ~מ בט~ך ~נ~
 ~ ~פשוט ממנ~ לקבל יכול בע~פשהתנה

~~~~
 טל~ דא~ן למאי ~ד~ן

 ובמות ~ואל לנדו~ד
 דמי האלמנה תבטה~בטל

 כתובת~
 ומטות

 םגולה ב~ם ל~שות ב~אלבאנק~ו נת~ים היוהנלב~ע
 אותם תבעה ~אלמנ~ כתובת פי~טון זמןוכשהגיט
 ל~ וייחדום להגב~הליו~~ים

 בהאלבאנ~~ו
 וקבל~

את~יו~~
 לשכ~ בין

 להפםד בין
 ד~ד~~ פשו~

 בטלמא
 אלומטות

 הד~
 ~ם ונםתלק ~ם~א ~ין דינם

 אפי~ומהם הלוא~
 טכ~ז ~עםק עשוי הי~ כב~

 חל~
 טליו

 ~צ~ב בם~ וכמ~ש ביני~םהשותפות
 כאן ואין כאמו~

 כלל ~בית ~יח~ום
 למ~

 ולדטת דכ~ט אליבא ~~בל
 דאפילו ~~ל הכי מו~~ם דגם ולדעתיהם~~ע

 מ~
 שטדיין

 לתבוט יכול גבולא
~ 

~~
 למודט~י אנחנ~צ~יכין

 לדט~
 שטה ~אי לפי

 לז~ דחשבינןד~שתא
 האל~א~~ו של המעות

 כתוב~ דמי מטק~א הל~אה ~יו הםכאלו
 היו~שים ביד

 ~אלבאנ~~~ם מדמיכגגדם ל~ וייחד~ ל~ לפ~וע ליו~שים שתבטתם~מש~ה
 ~ד~

 ~ כאל~ דינם
 ט~א

 אנחנו צ~יכים א~ך ~צ~ב דם~ כה~יא ~יורשיםביד
 הנה מוחזק או ~אוי ק~~ם ~ם אם דינם מהלדעת
 דמעו~ דם~ל הנז~ל ~ש~ךלדטת

 הלוא~
 נ~נים ~ינם

 דודאי לן תבטי לא בודאי טםקא שם טלי~ם חלולא בדבו~
 מ~חזק שום כאןאין

 אל~
 לן תבטי ולא יק~א~ ~א~י

 ב~לואה דאפילו דם~ל דהםמ~ע אליבאאלא
 ~זמן לאח~

 ת~עםאם
 ואמ~

 בידך יהיו לו
 גטק~ בעםק~

 שם מ~ם
~לואה

 ~~ד~
 כעםקא לדון דינם

 לז~
 בכאן ~דטת לג~ יש

 שם קרויאם
 כדין ~ד~ו ~פילו עלי~ם טדיין ~לוא~
 לתתטם~א

 מה~
 ~ לא או ~יוח

~~~~
 בדין

 ג~פ~ עםק~
 מת אם

 ו~ני~
 לבניו ט~א

 מע~ה לק~את מט~כה מצאנו אח~יםביד
 חלק לגבי אפילו מוחזק קרוי דעםקא הם~ב~ים כתיש

 ~םו~רים כת וישהמלוה
 דח~~

 מ~~ק ק~וי הפקדון
 דא~ילו הם~~ים כת ויש ~אוי ק~וי המלוהוחלק

 ח~
 עיין ~אוי קרוי~פקד~ן

 עלי~
 ב~~תם המה הלא

 דקי~ל דמו~~ם~מצ~ו
 כוותי~ ~לכת~

~~ 
 בם~

 בדין~מ~ח
 ז~ ~בכו~

 לו הי~
 שות~~

 ~~~י אח~ים ביד
 זו ד~ב~א אמת הן טכ~למ~חזק

 מ~~י ~~ים ביד שו~ות לו שיש דמימ~~~ם ש~~ מה~י~ ש~
 חוט ל~~ב ~אינ~מצאנו מוח~

 שפי~~ ~משול~
 דד~א

 לי~ חשבינן דאזי בטיין ~םח~~הכש~יתה
 שזהו

 אבי~שהניח מ~
 בטי~

 אפילו בתו~ט מטות ב~תן אבל
 לםלקו ויכול ~ואל ~~~י ~וי ~פקדוןתלק

 יטו~ש ו~~ו ~~ד ~ט~ח ~ת~ש ~ע~ששי~צה באיז~
נגד ~

 ז~
 החולקים כת יש

 טי~ טליה~
 ד~וכ~םדב~דו~ד ~~א~ וא~ך שם

 ט~מ~ להכר~
 ~~ט לה~~ם

המחל~~
 לבוא דצ~יך נ~א~ א~ך

 לד~
 קי~ל

 ולהכ~י~
טצמי~

 ק~~ מי ~~ל~ת בםלט
 ~חזק
~ 

~~
 בא~

 י~ו כו~ט דבנדו~ד פשוט נ~א~ לט~~ד
 דטםקי

 א~ ז~
 שם

 מ~~
 טליו

~  ~  
 ד~~ל

ד~~



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 קרוידעסקא
 מוחז~

 ח~מים דאמרו משוס ~וא טעמו
 ליה קרול~ה

 ע~~
 מ~ום

 דא~
 ל~שות ר~ות לו

בעסק
 ז~

 זה מכח שכרא ביה למ~תי אפילו דבר שום
~~י~ן

 מ~
 פ~דין בת~ת מינח כא~י בעסקא לו ש~תן

 ~~ין אבל איתיה ד~רא בר~יתא דאיתיה היכאוכל
 ת~מים א~א מידה דבר שום האלמנה נתנה דלאנדו~ד
חייבו

 א~
 ריוח ל~ת היורשים

 לא~מנ~
 ו~גיע הואל

 ה~יר~ו~ז~
 יח~ו והם חובה ותבעה דידה

 לג~ות ל~
 החוב חזר ~אלו דהוי בזה אנו ודניםמהאלבאנק~ו

 ריוח לה ~תת מותר יהיה ובזה רצ~ב דס~ כה~יאע~א
 איכא חיוב תירת א~יליוגם

 עכ~~
 ~ח~וב גדר עד

מח~בות
 דח~בינ~

 צעםקא דקרי למי מיחזק דהוי לה
 תיםק לא זהמו~ק

 דה~ אדעתי~
 ט~מו

 מ~ור~
 דחשבינן

 הניתן ביד בעין ה~~~א מעותכ~לו
 דח~~ינ~

 דמ~א ברשותא דאיתיה היכא וכל ה~קבל ~יד~~דין כאלי
אי~יה

 א~
 למחשב מי~ה ~תנה מ~ות מה האשה זו

 ~לא סברא בודאי וזו ברשותה עדיין הם ~~לול~ו
 הלואה שהיתה מצד נרו~ד רלכו~ע חולקים ~ליהימצאו
 שחזרה הגם עליה ראוי ו~ס ~יורשיםביד

 לקח~
 ~יוח

 עם~א לדין הדרו כאלו דחשבינן~אלבאנק~ו
 ע~~~

 ראוי
 ופשוטמקרו

~ 
~~~ 

 מצד ~ן טעמי תרי מ~~י די~א
האלבאנק~ו דמ~ו~

 רו~
 ורוב מנין

 בני~
 דראיי סברי

 לדון דאין בררנו דכבר מצד הן לדון לנו יש ~ימקרוי
 ונ~למו הואל תשובה אותה בעל גדול אותו~סברת
 שקדמוהו הרבנים דבריממנו

 כמש~
 דםברא מצד הן

 לאפישי ילא הפוס~ים דעת לאשווי עליני וחובהמוסברת
 לנו ישבמחלוקת

 דמעות אמר לא גדול אותו דגם לומ~
 ~רויהאלבאנק~ו

 מוחז~
 אלא

 בא~
 בעיר עמו יהיו היו

א~ל
 ב~ו~

 דרב נדו~ד
 םב~~ המרח~

 לא דבזה לומר הוא
 וכמש~לפליג

~ 

~ ~
 טעם זו רבע

 האחרו~
 דעדיין

 אי~
 כי זו לאלמנה

 כ~ובה של הלואה ומכח הואל הלואה שםאם
 בפירות שזכתה הגם ~מת ~אההיא

 מיחזקים ל~קרותם לגמרי לה נ~נו לאע~~פ ~אמר~ מט~
 ~ ביד~

~~~~~
 דםליק ~מאי נביא הבוא

 במחשב~
 בתחלת

ההשק~~
 ג~ך הפיםק שנרגש מה והוא

 לו ~הכני~ה ~דו~ד~ל
 מעו~

 הקידושין בשעת האלבאנ~~ו

מ~
 ירית דלא הלואות כשאר ל~ו ~בינן אי דיניי~ו

 שאני ~דשו עמדו ד~כי שאדעתה כ~ן נימא אולהו
ו~ל

~~ 
 הביא נר~ז ה~זסק להרב ר~יתי זה

 בת~ת מלוה לי במכנסתה~וסקים מחל~
 נצ~~

 היכיח ומנ~ר
 לנכ~י דבנדו~דבמישור

 מלו~
 מלוג דבנכ~י וכתב יחשבו

 תוכן אלה מקרי ר~וי ~כו~ע ואלי~א לןמפלו~תא~ל~י
 דב~
~ 

~ ~ ~
 דין נדו~ד דדין ומטעמיה ~יו~יה קאי
נכ~י

 מלו~
 ותני דפסיק במה אך יחראו

 מ~לוגתא לן ~~טי מ~י~דב~~י
 ל~

 מדברי נראה כן

~ר~
 ס~ס ~וע~ם דרכ~י

~ 
 מדברי

 מה~יט~~
 םר~~ט

מבואר
 כ~

 שהכנים~ מלוג בנכסי דגם
 מחלוקת לו

יעו~~
 ~דבר הרי וא~ך

 דד~
 הוא ~מחלוקת ~דו~ד

 ובשעתהואל
 קידושי~

 הבעל יזכה אם הכני~ם

~ר~
 או אותם

 די~
 הפעם עתה וא~ך הלואות כ~אר

 להכנ~ אנןמ~רחים
 המחל~ת בסלע עצמינו

 מוח~ ~וימי כא~
 אם

 הבע~
 או

 ומ~ ~יו~~
 לה~יב ~יש

~~~ ~~~ 
 כ~ר

 ~וד~
 במחלוקת ~נוי הוא ~רי זה דד~ר

 לטמיד והר~ה משמאלים וה~לו מימינים הללורבותינו
 עת לא כי בספרתם המה הלא~ליהם

 האס~~
 והרוצה

 י~אה דבריהם טללעמוד
 ~ע~

 הנכר דרוב השכל
 עיין מוחזקיס ~קרוים הם ד~יורשים הסובריםויותר~מה ל~י~

 הפוסקים ורוב היאל וא~ך הוא דהכי ו~~צא~ליהם
 נקטינן כוותייהו ~יחז~ים הם קרוים דהיורשיםס~ל
 להרה~ג ראי~ו מצאנוד~~י

 מוהררי~~
 זלה~ה אלנקאווא

 ש~ם ~~ב מ~ב בדף ה~ םי~ן טו~ב יו~ם ~בית~ת~ס~רו
 ז~ל אחת פ~קה בתוךכתב

 והו~
 דהיכא דקי~ל משים

 המוחזק ~יא מי הפוםקיםדפליגי
 אזלי~

 רוב בתר
 א~ך ~כל~ה קי~ל לימרהפיסקים

לנדו~ד ונובי~ נדו~ מז~
 דרוב~

 דהמוחזקים מ~~ן סברי כולהו דמינכר
 כיו~יהו מוחזקים קרוים והם ~יו~~םהם

 מכנסת דסברי כהפוסקים דקי~ל י~מרו אמורוהיורשים נ~טינ~
 ~ מקרי ר~וי קידושין בשעת לבעלההלואה

~~~~

 ש~ת~ת להרב דמצינו מלבד לא עוד
 יו~~

דאזלינ~
 ב~ום הפיסקים רוב בתר

 קרוי מימחלוקת ~איכ~
 מוח~

 מצי~ו הרי זה על נוסף
 למנקט שהכרי~אחרון ~הר~

 ~דע~
 היכא דס~ל ה~וסקים

 ~ם היורשים והיורשים הבעל בין מח~קתדאיכא
 בחלק השולחן ערך להרב שראיתי מה והילךמוחזקים
אהע~ז

 בס~~
 וא~ו ~ות

 ~נםתפ~
 ב~שה

 שהכניס~
 לבעלה

בכלל
 ~נדוני~

 ומ~יקרא נ~מ בתורת משכונא שטר
 וא~ר מותזק או מקרי ראוי משכינא ש~רא אםנסת~ק
 בנ~ד להםתפק יש ועוד ז~ל ~תב חזר זה ספקשפסק
 משום אותה יורש בעל למימרד~יכא

 דבנשואי~
 הכניסה

 גוונא ו~האי כלו~ח הוי נ~מ בתירת דאפילו השטרלי
 אינה לבעלה שטר דבמכנסת סי~ב םס~ו ב~ומ~שקי~ל
 ר~תי וכן ע~ש נ~מ היו ואפילו ומסירה כתיבהצריכה
 יד הרב דבריו והביא שכ~ד ם~ס ד~ןלהרב

 שדחה חו~י ל~רב ראיתי א~ל ע~ש יא~ו אותבהגב~י אהר~
 ~אפילו וס~לדבריו

 הכניס~
 נכ~י דהוה בנדוגיא לו

 דבריו דחה ~~ב שבו~י והרב יי~שה הבעל איןצ~ב
 כלוקח ~וי צ~ב דבנכםיוהםכים

 אות~
 שאינן בנ~מ אבל

 יד ה~ב והביאה יורש איגו~אתריותו
 א~ר~

 ~י ~מ~מ
 ~~ כמהר~י מר~ן ~םק דלא וטיד נפקה לאספיקא
 לפשוט בכור בין שיש םפק דכל בבכיר אלאמיגש
 ח~א בתשובה הכנה~גכ~ב

 סר~
 דאם

 המחל~~

בי~
 או בנכסים לבכור לו יש ~ם לבכור הפשוט

הפשוט ~
 הו~

 ל~וציא הבא והבכור המוחזק
 מיד~

 עליו
 ע~ש בכורה די בנכסים שיש ראיהלהביא

 ונרא~
 דה~ה

 האש~ יורשי ראוי שהם בנכסיםלבעל ל~ יש אם ~א~~ ליורשי הבעל בין שיש ספקבכל
 מוח~ים הם

ו~
 פר~ת להרב ראי~י

 ח~ב אהר~ן מ~~
 הבעל וירושת וד~י האשה יורשי דיר~ת ~יוןשכתב ~י~

 אין~ק
 ס~

 זדאי מוציא
 וכ~~

 צדק משפט הרב
 דיו~שי לימר די ~וה לחוד זה מטעם א~ךעכ~ל ע~~
 ב~עת נ~מ לו דבמ~נסת לימר המיח~יםהם ה~~
 א~ון ו~רב דהואל יחשבולר~וי ~ידו~~

 ער~~
 ל~ניו השולח~ן

 דיו~י ~ריע והרב הפו~ים מתלו~תנגלו
 ה~~

 ~ם
 מוח~יםקרוים

 כוותי~
 נ~ינן

 ל~י~ וכ~~~
 מור~ם משם

 ב~~דפסק
~~~ 

 ~ילך דמאביי
 ~סקינ~

 כבתראי
 אל ה~ו~ם ~ב~ל~ת ה~עיף בריש שם כ~ב~מי ו~

 האדםיאמר
 אפס~

 שארצ~ כמי
 ~~ת בו שיש בדבר

 ~~כריע זיז~ע חכם הוא אםאלא
 ~ו הרשות ~אי~



~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 יט~שוכו~
 וא~

 שדטתו אחרון ל~ב וחזינן הואל בנדו~ד
 ראוי לו שהכניסה דנ~מ הסזברים כדטת בהכרטתונ~תה

 ~ נק~ינן הכימק~ו

~~~~~~
 ~מט~ב רבני לרבותינו ר~יתי מצאתי מזה

 אדם ה~אשון המה הלא ובתר~יסבוראי
 תנא התטודהאבי

 ד~וריית~
 בר אד~א רב

 אהב~
 זיט~א

 ול~זק להשיב דהרבה חיי~ם מי~ם בא~רבספר
 ה~מ~~ם ~~~ת אלא לתפום לנו דאין נ~וטיםבמסמרות
 הבטל ירושת דפסק כוותיה אזלא דטלמאדסוגיין
 מדרבנן אלאאינה

 בםפ~ יטו~~
 טד ק~י מדף הנזי

 מוחזקים קרוים הם האשה דיורשי דמשם קי~ד דףסוף
 ~ י~י~ש הבטללגבי

~~~
 טל

 ז~
 חביב אחרון אחרון להר~~ג ראיתי

 בדף ס~ב שני בחלק זלה~ה יו~~למוהר~ר
 ט~בה~

 ~כת~
 הפו~ים ה~כמים שכתבו ה~טם וגס ז~ל

 אותם ~כניסה הללו המשכונזת ש~~רי דמשוםיצ~ו
 בהם ונת~ייב הנדוניא מכלל לבטלההאשה

 בכתוב~
זכ~

 שאחריותם צ~ב נכסי מ~לל שטה מאותה בהם
 טטם הוא ראוי מקרו אפילו בטל להו ויריתטליו
 שאחריותם כיון ודאי דהא לשמיט וראוי ומסתברנכון
 טליו שנזקף כיון וכי~ ליה פחתו פחתו שאם~ליו

 וכו~ וכו~ ל~ו אית צ~ב ודין הוו נצ~ב מבללבכתובה
 יוא~ל הרה~ג לדטת בין באירה דמשם באו~ךיט~ש
ובין

 מ~נן סברי כולהו שם הנז~ דו~ו בני הרבני~
 ירית לא נשואין בשטת לו הכניסתס אפילו מלוגדבנכסי
 אחרון אחרון ד~רב ה~י באזרך ט~ש בטללהו
 טל הב~ל דיד בהםכמה טלו כולהו דורוורבני

 אחרי יבוא מי וא~ך המו~קים הס והיירשיםהתחתונה
 שותים תמיד שאנחנו מ~רבא דבני רבנן ~ל~ה~כים

בצ~~
 כן טל דברי~ם את

 המפק~
 בז~

 אלא ~ינו
 ~ מידי לא ותומהמתמיהין

~~~~~
 הפוםק ~ה~ב שראיתי למה נבוא הבוא
 האשה יורשי בזכות להפך שהוסיףנ~~ו

 וכו~ בנכסים להם שאין ~יניהם שהתנו התנאימכח
 בס~ הש~ט דפסק מירושתה טצמו סלק הבטלדחשיב
 לו וראיתי וכו~ ס~זצ~ב

 שטל~
 ש~~ דאולי ונ~תפ~ק

 זה
 ו~ם מהני דלא א~זסין קודם או הנשואין אח~היה

 והארוםה הארוס חי~ט ב~~ר~כ~וב
 דילמ~

 לאו
ספרא

 דוו~נ~
 ו~וצרך ~תחתונה טל בטה~ש ייד הוא

 ממ~ש תרופהלמ~וא
 הש~~

 הש~ר דמתב~ל דבמילתא
 ~טה~ש יד אמרינןלא

 טל~~
 דלא וכתוב הואל ו~וד

 יד אי~~ים אין ~אס~ דכתבי דבמ~ום ו~י~לכאס~

ב~ה~~
 ו~ו~ ~~ה

 לטנד~~
 לא דבנדו~ד

 צריך הי~
 אמ~ו דלא זה בספק נכנם לא דנדו~דכלל ~ז~

 אל~
 בלשון

ה~ז~
 הזא בזה אנפין לתרי ~מת~ריש טצמו בש~ר

 בם~ כגה~ג הרב וכמ~ש טל~ה השטר בטל ידדאמרו
 הרב~י וב~גהות סכ~במ~ב

 סי~~
 נדו~ד ב~ון אבל יט~ש

שאי~
 הס~ק

 מלש~ יזצי~
 בחיל ~רי שהרי טצמו ~~ר

 להסתפק תיתי ~הי~א וארוסהארוס
~ 

~ ~

 ~~ו

 זקרי ~וא דווקנא לא~ דיל~ להסת~
ל~דוכין

 ~~ו~~
 הרי

 ס~
 מכח יוצא אינו זה

 ט~מו מצד אלא טצ~והש~ר
 נקי~

 ואתי
 ז~ ולספ~

 ה~י

פשו~
 וטוד

 ~ו~
 ז~ל ס~א ~ו~ס ~ש~ע ~ד~רי

 מדקדק~
ל~ו~

 אמר~ן ולא ד~דוק אותו פי טל עליו ודנין ה~~ר

 ל~ ~בר~ה~
 כך שהדין סבזר והיה ה~י כולי ~מיר

 לטנין אפילו הרי ט~ך לשזן אותו כתב זהומפני
 ולא הדקדוקים ט~פדנין דקדו~

 אמרי~
 ~אין מכ~ש ~מיר לא

 דלאלומר
 יד~

 למשודך ארזם בין
 ~ ופשו~

~~

 לפקפק יש
 טצ~ו סלק לי~ דחשיב הדין בטק~

 וכו~ ב~סים לו שאין והתנה הואלמהירושה
 הוא גם טצמו ~פוסק הרב שנרגש מה הואוהפקפוק
 מהי~ושה סלק לא דהכא האומר יאמר ואם ז~ל~~תב
 לט~ד ~מת וכו~ ירשו בנים לו יהיו שאם קבל ~קלגמ~י
 נראה דהכי הוא בטלמא ~~פוק דל~ונראה

 פשו~
 באמת

דאי~
 דבמקום מו~ה כך הדברים וכוונת סלוק כאן

 הדר בניםהניחו של~
 דינ~

 לירש שראוי למי
 הו~

 ירש
 משום ואי אשתו את יורשוהבטל

 דסל~
 טצמו את

 לא האלבאנק~ו בנכסי שלי~ה שום ל~רוס שאין~תב
 שירשו כדי ~לא םלק דלא בצדו שוברו הרי וכו~למכור
 זיכו ולא בניואותו

 אל~
 יהיו לא אם אבל לבנים

 שהיא למריה ממונא הדר בניםלהם
 האש~

 יורש והבטל
 אשתואת

~ 

~~~
 וםלק דהואל דס~ל נר~ו הפוסק ה~ב דטת ל~י
 הוי למכור שלא בתנאי הנכסים מגוףטצ~ו

כאלו
 סל~

 מהירושה טצמו
 אתמיה~

 שכתב כמו ש~~י
 היא גם ~צמו שםלקאיהי

 כתב~
 וזיכו טצמה וסליקה

 היא שגם נאמר והאם מהם לנולדיםהכל
 סליק~

 ~צמה
 זכית שום בהם לה נשאר ולא המטות זה שלמהי~ושה

 מלוג בתירת לו אותם הכניסה אלו דמטות מוכרחאלא להוי ~כיל מאן ~~ך יהיה לא או זרט להם יהיהבין
והקרן

 ישא~
 ל~ן דינהו הדר בנים י~יו לא ואם ל~ניו
 ~ היורש הוא שהבטלמלוג

~~~
 זלה~ה ה~אשונים ~דב~י הפיםק ה~ב שהביא
 ~ר~ח בסי דבריהםשהיבאו

 ס~~~
 אדרבא

 ~בני דאפילו לדידן סייטתא נראהמשם
 פ~

 דב~ו לא
 זכות לו היה בדלאאלא

 ל~
 ~התם במותו ולא בחייו

 מפו~ש שנראה וכמו לו היו לא פי~ותדא~ילו
 ז~ל דב~יהם בתחילת שכתבימד~~יהם
 ומהפי~ות מ~גיף ונסתלק מידו דקנו הכאשאני

 מוטיל והי~ושה ומהפי~ת הקר~ט מגוף ונםתלקמי~ו ד~ני וכיון וכתבי חזרי דבריהם ו~סוף ו~ו~והי~ושה
 ובסוף דבריהם ב~חילת ופירשי דשנו לך הריוכו~

 משום אלא כך פםקי דלאדבריהם
 דל~

 שום לו היה
 לנדו~ד נלמד משם אדרבא וא~ך פי~ות של אפילוזכות

 מלוג דבתורת מוכח מזה הבטל של היו~הפירות
 ירשם שלא תנאי ~ה~ילה אלאהכניסתם

~~ 
 ספ~ג ח~~ד ת~ר~ת ה~ב מדב~י לזה ראיהוקצת י
 רחל שנשא ב~אובןנש~ל שש~

 ו~כנים~
 מחצה ~נדוניא לו

 בכתובת וכ~יב אמה שרה מבית ומחצה אביהמבית
 תנאי התנאים בדף הנז~רחל

 הכלה ל~ור~ישיחזור האופ~ ~~ ההשבו~
 ממשפח~

 מה מחצית אביה בית
 מה ~ח~ת ~מה שתקח בלבד לו~ה~ניסה

 שנתנ~
 לה

 אמה שרהונפ~רה
~~ 

 ואח~ך ת~ילה רחל
 נפ~~~

 רחל
בלי

 זש~
 יורשי ובאים

 ו~ובט~ ש~
 הנ~~ מראיבן

שיחזור
 ל~

 מחצית
 ~יו~ ל~~ שר~ ש~ת~~ מ~

 שהם
 אלא נת~ייב לא ~הזא אומר והוא ש~היורשי

 יטו~ש חיובא פ~ט שרה ~מתה וכיוןאמ~ לש~
 דפ~

 ו~~י
 ~דיה ואף גדולים וקצת מהריב~למשם
 ליהפשי~א

 ליורשי~ דא~
 לבטל אלא זכות

 ~ז~
 דאמרינן

 נתחייב אמהלגבי
 וםל~

 זכותז
 מההשבו~

 ליור~יה ולא
מ~~ו זא~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 בניו לגבי אלא עצמו םלק דלא לנדו~ד נלמדממנו
 ~ מידי לא ותו האשה יזרשילשאר ול~

~~~~~~
 מזה

 מ~
 בענין לד~דק ~ר~וי

 ז~
 במה

 הארוםין בשעת~~ת~ייבו
 ~ל~

 נשאר
 המעות של הקרן ~גוף זכות שום ולארוםהלהארום
שבבא~~ו

 זול~
 שיעלה הריזת

 של הקרן וגוף בהרבי~

הממו~

 יש בזה להם יולדו אשר ל~ב~ים אותו ~~ו
 באמתלפקפק

 ממ~
 דקי~ל

 א~
 שלא לדבר מ~נה אדם

בל~
 זמן כל לבניו וא~ילו

 הית~ של~
 מעוברת אשתו

 שהזכוי נדו~ד הוא מזה ועדיפא םר~י בחומ~שע~ש
 לא~ר המזכה והיא ~וא שלה ש~~מון ~ם מצדבא
 המבי~ט להרב מצינו והרי להםיולדו

 הבי~
 ה~ב

 אצל דעתה קרובה אמרינן לא ~באם תי~~בנ~י
ואפילו בנ~

 זיכת~
 לא בידה ל~ובר

 קנ~
 פשוט א~ך יעו~ש

 הב~ל עשו בעלמא ~יף ומעשה הבנים ~כו דלא~נדו~ד
 ~ואשתז

~~
 ובש~ת דהואל לומר כאן גם הדעת על דעלה אמת

 תנאי היההקידושין
 ז~

 נכנם זה גם
 במילתי~

 דרב
 דברים הן ~ן כוותיה דקי~ל דק~ב הנישא דפרקגידל

הנ~~ים
 באמיר~

 הזה לדבר דגם למימר איכא זא~ך
מהני

~ 
 ומה

 נע~~
 םמכי~ן ~א דאדידיה דאתרא למרן

 שכתב כ~רמב~ם ~~א בם~דפםק
 דבעי~

 הדברים שיהיו
 אדם שאין דקי~ל משום ברשותם מצייםשפםקו

 ~לבל~~ע למי ~מקנה מ~~ש וא~ך יעו~ש וכו~ שלבל~עדבר מקנ~
 אדם דם~ל למאן דאפילו מבואר בבתרא שםדהא

מ~~
 ל~י ~בל בעולם שי~ו לדבר מ~לי הני ד~לבל~ע

ש~י~
 ~עו~ש לא בעולם

 זא~~
 הואל

 ומר~
 דא~ילי פםק

 באמי~~ נקנה אינו מצ~י שאינו דבר ביניהםלה~נות
מכ~~

 ש~ין וד~י ~עו~ם שאינם ל~ולדים ~~קנות
ק~י~ם

 ~ קני~

~~~
 יש לכאורה אמת

 לתל~
 נר~ו ה~י~ק הרב כמ~ש

 ~זכו שהנולדים בי~י~ם שהתנו זה תנאידשאגי

בירוש~
 זכיי~ מדין ~ו האל~אנק~ו

 בה ~עו
 אל~

 כאלו
 לה~~ת ויכול עצמו םלקהבעל

 ולםל~
 מדבר בין ~מו

 ד~גם לומר יכולים וא~ך בעולם שאינ~ למי הןשלבל~ע
ד~םק

 הש~
 ש~ינם דברים על להתנ~ת יכולים דאי~ם

 דיש משום היי~ומ~וים
~ 

 מקנה אדם ואין ק~ין
 ~דו~ד ~~ין~בל דבשלבל~~

 ש~~י~
 ה~י לא ירשו ~ם ש~~לדים

 ~בעל~י
 םל~~ אל~

 וכמו ~לק ~וא ויכול מירושתו
 ל~~ ראית~ באמתש~ן

 ~רשד~ם
 בתא~ע~

 ~~ו
 ש~בן ~נשואין בש~ת ~עלה עם ש~~~ת ~מיש~שאל
 י~ש מהם~לד

 יע~ ~~~ת~
 ממאי שפ~~ק שאתר

~י~ל
 דאי~

 י~ול
 ל~ק~ו~ אד~

 ~לבל~~ ~מי
 לם~

 כתב
 ~ואד~מת

 דת~~
 ק~י~ ~אן דאין ~זם ~יים

 אלא

 ~~~ ~לו~~~ע~
 ע~ו

 ~~ וכ~ יע~ מי~~~
 ר~ית~

 ~ור~ל~ר~
 ת~~ד

~~~~ 
 ש~ם

 פ~ ~ו~
 בםכינא

 דהת~אי~י~א
 שמ~~~

 תנאי ~א ירשו ש~~לדים

 ~ זא~~ יע~~~יי~
 אנכי דרואה אלא ~י ~י~א כאן

 דמי לאד~דו~ד
 ל~ד~

 שדבר
~ 

 חם~ד ותור~ת מ~רשד~ם
ד~ם

 דב~
 ש~ולדים והת~ו ונשאו ~עמדו ~מי

 בנדז~ד אבל ~~ז~ל מ~~עמים ת~אם קיימו זאזיירשום

 בשאל~ כתו~ש~
 שאין ענינו אתר שטר ז~ם בז~~ל

ל~רום
 והארום~

 הנז~ל
~~ 

 ה~באנק~ו ב~כםי שליטה
לא

 ו~ ~כו~
 וכו~

~ ~  
 ~ירות

 ד~

 חייהם ימי כל

 ליורש~ו~~
 ~~תבו זה מלשון ~~~ל ~~י~ם

 ד~י~

לה~
 ~רן להם לז~ות מעתה דנ~כוונו נראה שליטה

וא~ך
 נרא~

 מצד הן דליתה כמאן זו ד~ייה
 ~אי~

 אדם
 כדא~ן בל~ע שלא למימ~נה

 ה~
 להם אין דמ~ות מצד

 בק~ם א~ילוקנין
 וא~

 דליתה כמאן מעקרא זו דקנייה מתזי
 לנולדיםשהקנה

~ 

~~~
 ~פילו דםו~ם תשיבני

 נימ~
 דלגבי

 הק~יי~
 מ~קרא

 מיהת ~בעל תנאי לגבי ~רי עכ~פנתב~לה
 אלו מעות ירש שלא קיים תנאי יהיהנימא

 םלוק מדין מהני זה דתנאי ו~~ל ~חריו לבניויהיו אל~
 ~~די תיר~ת והרב מהרשד~ם משםכמ~~ל
 שהיא כך ביגיהם ה~נו נשואין ובשעת דהואל אינוזה

 עליז קבל דהכי ו~דעתא הקרן לבנים להםזיכתה
ירש של~

 הו~
 תלוי ז~ איך הבנים אלא

 בז~
 עליו ~בל דלא

אל~
 וםלק מחל דהכי ואדעתא לבנים שזיכ~ה מ~ום

 שנעק~ה עכשיו אבלעצמו
 המתנ~

 ש~תנה ת~ז גם
 בטל ירששלא

 וז~
 ועדיפא הוא פשיט ודבר לפנים א~צ

 דלא נראה וא~ך םקי~ט מהרשד~ם בם~ עייןמזה

דיני~
 ידעתי ולא מהירושהי עצמו שםלק הבעל דין בזה

 בזה לד~דק לזה לבו שת לא הפוםק הרב זלמהאיך
 מהשתא לנולדים לזכות דנ~כוונה נראה ה~אלהדמלשון
 למהרשד~ם ועיין יקנוו~י~ך

 דפםי~
 ש~תב דמה ותני

 נ~וניית לירש היינו מ~ני ירשי ~הנולדים שמתניםדתנאי
 םלק הבעל כאלו דהוי משום הנילד של אמוהאשה
 מדידיה הבטל שמוםיף התוםפת אבל מהירזשה~צמו
 דהזאל הנולדים אותו לירש זה תנאי מהני לאלאשה
 אדם ואין לנ~לדים דידיה מ~נה כאלו הוי הואוממונו
 יעו~ש שלבל~ע למימקנ~

 והבי~
 התבי~ב הרב ד~ריו

 נדו~ד מכ~ש ז~~ך י~~~ש ם~ח הגה~ט צ~בבם~
 שכתבז זה דשטר ימצא המצא ואפילי קנהדלא פשו~
 יזכו הם ~הבניםובעלה ~ש~

 בקר~
 כמ~ תיוב בתורת היה

 בני שטרי ~ל כותבים כךשבאמ~
 מ~רב~

 ש~ר שבכל
 דקי~ל שהגם מהני לא עכ~ז ~יוב בלשון אותוכותבים
 ם~ו בם~ם כמ~ש שלבל~ע ~דבר טצמו מחייבאדם
 תיוב תיובי אין שלבל~ע למי ~נתחייב מי ~~~זיעו~ש
 שיהיה דבעי ם~ד ם~א םי ~ש~ע מד~רי שמבוארוכמ~
יל~ד

 בשע~
 ה~א ~הטעם ~ע~ש הלואה

 משו~
 אדם ד~ין

 במתחייב מיירי דב~דו~ד ו~גם שלבל~ע למימשתעבד
 ב~יולה~לדים

~~ 
 זה

 מעל~
 העובר שאין דכל מוריד ולא

 שא~~ לא ~מו~מעי
 ב~ ל~

 ~מ~ש דעלמא לאדם ב~יו
 האשה ~י~ה דדז~א ~םר~ימר~ן

 מע~בר~
 ~ם ו~ך

לע~~
 משום תיוב מהני לא לב~יו א~לו ודאי תיוב

 ס~ד ם~א ב~~ ~ש~ע וכמ~ש שלבל~ע למי מ~~עבדאדם דא~
הנז~ל

 ועי~
 דבריו הביא למ~~שד~ם

 ~ם~ל~שלת~ן ער~ הר~
 דא~

 שלב~~~ למי מש~עבד אדם
 ז~ש

 דמדבריו יעו~ש שלבל~ע למיל~~ות
 באיר~

 דא~י~ל~ולדים
בניו

 ~ יע~

~~~
 ~דיננא תב~א

 ל~~
 מה~ע~ים יקר~ו לראוי ~אלב~~ושהמ~ות ~ד~ עלי~ ד~י~ן הדין

~נ~~
 יקראו דלראוי ם~ל ~ז~קים ורוב ד~איל תדא

 תיד~א ~ב שהביא ~דול אותוזולת
 ~~וט ו~~ך ~ל~~~

 תי~א והרב הואל ש~ית נ~י~י הפוםקים רובדכםברת
 לא ~דול דאותו מוכת מדבריזזל~~ה

 ~~רו דלראוי מרנן ~ם~רי שקדמזהו~פוםקים תשוב~ רא~

 דאלו נקטי~ן ד~ותיהו לומרהוא ד~ א~
 ~~דולים ד~רי רא~

 הוה לאשקדמוהו
 ~ום~

 לעיל וכמ~ש כן
 ~~ע~~ מ~~



~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~

 ומעו~ הו~שלישי~
 הם ~לב~נק~ו

 ח~
 לעי~

 םב~א
הוא

 לומ~
 דלא

 מפשי~
 ל~וםקים גדול או~ו בין מחלו~ת

 וכמ~שש~מוהו
~~ 

 וא~ לעילי
 הואל ~בע

 של אלא ~~מנה של היו לא~לו והמ~ו~
 היתומ~

 א~ס וזיכתה

ל~אלמנ~
 כלל מ~קרא נקנו לא כ~וב~ה חוב ~עד

 וא~להאש~
 אם כי זה

 כשא~
 ל~יל וכמ~ש בעלמא חוב

 טעמי הנ~ מכל פשוט נ~אהוא~ך
 ז~ דדב~

 א~יבא וםכם מ

דכ~
 לבעל דאין

 זכ~ ש~
 ואפילו האלבאנק~ו במעות

נניח
 שהד~

 עכ~ז שנוי במחל~ת
 ~ב~

 דהבטל ב~~נו
 מי~ק הק~ויהוא

~ 
 יו~ם שבי~~ת ה~ב ע~ש מצד

 קרוי מי הפוס~ם מחלו~ת דאיכא דבמקוםטו~ב

מוחז~
 ~~ אזלינן

 כמעט ובנדו~ד הפו~ים ~וב
 מוחזקים ק~וים ~ם האשה דיורשי ~ובר~ם הםככלם ~~

 מצדהן
 דכב~

 ה~ב הכ~יע
 אחר~

 הוא
 ע~~~

 השלח~ן

 כשט~דתפסינ~
 הם מוחזקים היורשים דסב~י ~פוםקים

 םבי~אי מט~בא ~בני ד~בנן מצד הן הבעללגבי
 אש~ובת~אי

 בצמא שותים אנחנו
~ 

 ~~ל הכי דברי~ם
 הח~ם דב~י כה הנלע~ד ז~ו כלל נזוז לאמדב~יהם
ב~~ח

 חש~
 ה~~ס~ב שתא ד~אי

 לפ~
 יע~ה סאלי פה

וצוי~ם
 וימ~

הצעי~
~~~ ~ ~ ~ ~  

 ם~ט

~~~~~ ~ ~ ~  
~~~ 

~~~ 
 הנז~ל הצוואהאודות

 אח~
 ע~פ בדין שעמדו

 הכ~ות שני שבידה~~ים
 ע~פ הדין ~מ~

 וזכו הנז~ל~~ינו
 ה~דשו~

 הבעל כח ז~וג~ע
 הבעל שאלשאל א~

 לת~
 ~ידו

 העתק~
 שביד מ~פסקים

 לי~ך ה~דשות~ו~שה
 לשו~

 ~וחות בא~בע
 שיס~~ו אח~ים ~בנים ימצאאולי העול~

 ~הקדשו~ זכו~
 ועל

 דיע~~ דנה~~ מדייני המופלא ה~ב מידידי ~אלתיזה
ז~

 שקנה
 כמוה~~~ חכמ~

 נ~~ו מ~יאל יאודא
 ~בעל יכול אם הדין מ~ו ~להדע~י לחוו~

 לכפו~
 למו~שה

 ~ ע~ך ההעתקה לי~ןההקדשות

~~~~~
 ~נה לזה

 לכאו~~
 דתמי~א דמי~א ~חזי

 ולהעתקת לו מה כי הבעל זה ~בעקא
 ~ שה~יהפ~ים

 ליה
 מ~אש והמעשה הענין לםד~

 ו~מה מלכים של שולחנן לפני הע~וך כשולחןוע~ס

יבי~
 הזך שכלם בעיני בו י~או

 והיש~
 מה בו וידונו

י~ה
 יש~~

 מהנ~ וכי הפ~ים הע~ת ~אי ולענין
 ~~ תצא דידןפס~י

 הלא בהנומא יוצאה ~ו~ה ה~א

הי~
 עלי~ם יש~אל כל~ני ~~~ קדמאי ~בנן ס~~י הישר ~ר ~ל כתובה

 ועי~
 מו~~ם משם

 בש~~
 םי~ד

 נ~בא~דשם
 דנו~ו טעם מאיזה ~כ~וב דבשואל

 צ~~א~
 הטעמים לכ~וב

 ~ו~ ר~ וה~איו~
 ~~נות

 יעו~ל~
 ~~מים ל~~וב נהגו זה שבזמ~ינו זהגם

~ראיו~
 לא דור~ן ביד

 ה~ו~ מ~
 ה~ל אלא זה ~וא

מ~~
 א~ כל ~ו~ב

 לכאו~א וא~ך עמו ונמו~ו ~מו
 דמיל~א~ראה

 ד~מי~
 ~~על זה ~~ ~א

~ 
 ~אמ~~~

 היא לא
 ז~ ו~~נ~ דהוא~

 ~ב~ן כמה
 ומ~רחים ~מאלים והללו מי~~ים הללו ~~וי

 ~בים אח~י לדון בזהאנחנו
 ל~טו~

 דלא וב~ור פ~וט
 להיותשייך

 ידי על אם ~י הדין ~מ~
 ~~תק~

 ~פסקים
דהגע

 ע~~
 תהיה לא אם

 הע~~~
 ל~~אותה הבעל ביד

 שיבוא לומר בעולם הית~ן הדורלחכמי
 הדב~

 לידי
 אי זהדיןי גמ~

 דל~ א~ש~
 המצא ~בעל זה אם מבעייא

 בידוימצא
 ויעל~

 לז~~ו שי~מו ~בנים איזה בידו
ולא

 ימצ~
 ~ם כי בידו

 מנ~
 שביד מנין מאותו מועט

מו~ש~
 אפילו אלא כלום הועיל דלא פשיטא ההקדשות

 לבעל המזכיםי~בו
 יות~

 עכ~ז ~מורשים שביד מהמנין
 בתקנ~ם חכמים הועילולא

 דעדי~
 מו~שים

~ 
 ה~~ד~ת

 ~ובא ב~ר נזיל דלא~אמ~ו
 י~מ~ אל~

 כהחכמים קי~ל
 לא ד~א עמדי החתימים להקדשהמזכים

 אזלי~
 ~ובא בתר

 ~או כשהדייניםאלא
 ז~

 כמ~ש זה את
 כנה~~

 כ~ה בם~
 ~י~לבכללי

 או~
 ה~וםקים כםפ~י קי~ל אמרינן כי ז~ל כ~ב

 כפו~יםאו
 מתו~

 ~או לא אם ד~א כתבם
 ז~

 את
 מתוכחים הם ושם יחד נקבצים ודיינים חכמיםאבל ז~

 אמרינןלא
 קי~~

 מה~~א וכו~ ש~נו כ~י ~מי~וט אלא
 עכ~ל ששוןן~

 א~
 אזלינן ולא היאל

 בת~
 אלא הרוב

ב~וא~
 זא~ז

 א~~
 ~על לזה יועיל מה

 לע~ו~
 דינו

 יש~אל חכמילפני
 ~דו~

 יכתבו דילמא דוקא ~מעשה
 םב~ות מ~יזה זכותלו

 אח~ו~
 ופוםקים טעמים ומאיזה

אח~ים
 וכשיבי~

 זכיותיו
 עדי~

 ~םקי שבידם המו~שים
 ד~מת שבידי פםקים כהני קי~ל לומר יכוליםדינים

~~
 שבידי פםקים כהני

 וא~~
 אין

 ~ק~
 ~דין להוציא לזה

 ~עתקה שניתן עד אלאלאמתו
 מ~

 ~בעל ביד ה~ו~ים
 דב~י וי~או יעלוואזי

 הפס~
 לפני ההקדש לזכות

 טוב מה עליהם יםכימו אם ואזי למש~ט כםאותיושבי
 להשיב מה יש יאם נעיםכי

 ולםתו~
 המה א~י ~ם

 ב~ז~ה ~~ים יהיו ואזי וםתי~תם דב~י~םיכ~בו
 אם ה~אשינים הפוסקיםלפני

 י~
 ולק~ם ל~שיב מה להם

 היינו ד~~ן מודים לאו ואם טוב מה אזי דב~יהםאת
 הדב~ י~א~ ואםשבחייהו

 אחרי אמ~ינן אזי ב~חלוקת
~בים

 ל~~ו~
 יכול המעט בידו שיש מי ואין

 ששון ן~ מהר~א מ~ם החבי~ב ה~ב משם דכ~בנודהגם ~י~ לו~
 אזלינן אמ~ינןדלא

 בת~
 אבל ז~~ז ב~ואין אלא ~~וב

 יכול ~~ין שאיןכל
 ~ה~~א בלשון המדקדק קי~לי לו~~

 כי בז~~ל שכתב זלה~ה ששוןן~
 אמ~י~

 קי~ל
 ~או לא אם כתבם מתוך בפום~ים או הפוםקיםבםפ~י ה~~

 זה דב~ו ולאזא~ז
~~ 

 ו~ו~ זה
 מלש~

 דהכוונה מו~ה זה
 נ~ו~חו ו~א ד~ו ולא זא~ז ~או ולא דהואלהיא
 דיכולים ל~טות ~בים אח~י לומ~ דאין ~וא ם~~אזע~ז
 היו המעו~ם דב~י א~ המ~ובין ~או אלו~ימר

 ~כך בהם חיזרים~מרובים
 חשיבו~ אי~

 ~~וב מצד
 אזי בהם חז~ו ולא חכמים דב~י ושמעו כש~אואלא
הד~

 זה ראו כשלא אבל בטלו המועטים דדב~י דינה

 ז~א~
 יכול נתוו~ו ולא

 ל~דו~ד א~~ן קי~לי לומ~
 ונמוקו טעמו אחד כל כ~ובםבפסקים

 ע~
 המ~ש וזה

~ובתו
 מולי~

 ומעיינים יש~אל חכמי לפני בידו
בעינא ב~

 דש~י~
 הפסקים ב~לי וחוזרים עלי~ם ומשיבים חזי

 דב~י וס~~יםה~א~נים
 ה~ל~י~

 א~ ו~יימים עליהם
 מ~דב~י~

 ו~~רים ~~ז ~וא~ם לי
~~ 

 אל
 פ~

 ~ה
 על אדדבא כו~ביםלי

 י~
 והמכתב הכתב

 מד~ד~
 אדם

בעצמו
 לכווי~

 אל דב~יו
 האמ~

 יותר
 מ~

 מפיו שמוציא
 אותו מעלהואי~ו

 לך והרי ב~~~
 איל~

 לסמוך גדול
 סב~אעליו

 ש~ ~~
 ה~ה~ג של אחד בפםק ~אי~י



~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 זלה~ה י~ראל וידא~למוהר~ר
 שכ~~

 ז~ל אחד ב~םק
 מתווכחים כשהם הטעם והוא הדין דהוא ודאיומםת~רא
 יחד נקבצים הם כאלו ח~יב דשפיר השנייה הכתדב~י א~ האחת הכת וראו אלו דברי את אלו וראובכתב
 בכתב ויכוח שנאדמאי

 לויכו~
 ~ה ב~ל

 ואדר~~
 ~יני~ו

 דםתם~רו~ות
 ת~~

 כשהוא אבל ממש בהם שאיןו~לין טטני~ מר~ה הוא ב~יו כשמד~ר
 מגי~

 טל לכתוב

הם~~
 יפול שלא כדי בדבריו מאוד מדקדק הוא ובדיו
 ימים בקרב כי אצלי ~ודאי וקרוב ארצה ראשומשערות
ראיתי

 םבר~
 ולא האחרונים מםפרי אחד בםפר זאת

 ולא הדברים יצאו מי מבטן בזכרוני רשוסנשאר
 ט~~

~א~י~
 אחד בם~ר ראיתי כך כי זי טדותי ~יהיה ~יך

 בט~פ כמו בכתב ויכוח הוא שכך ה~חרונים~םפרי
 זלה~ה הוא ויש~ר צד~ק הרב עכ~ל נקבציםכשהם

~ 

~~~~~
 להביא חזוק צ~יכין ~דברים דאין נלע~ד ~כי
 דהא הוא כך האמת דודאי ראיה~לי~ן

מנהג~
 באיזה מחלוקת כשיש ישראל תפוצות בכל נהוג

 וכל דינין לבתי פםקיהם ומריצים פםקים כותביםדין
 דגם אמרת ואם זכיותיו אחר ומ~שפש תופש~חד

 פסקיהםבמריצים
 מבי~

 כמתווכ~ים זה דין לבית זה דין
 מה א~ך זא~ז רואים ואינם הואיל קי~ל לומר יכולזט~ז

תו~~~
 שזה זה בתקון

 מאם~
 ה~י לזכו~ו ~חתימות

 לומר ליה די חתימות שני בידו ויש תפים שהואמי
 בכתב דנתווכחו אמת הרב דדברי ודאי אלאקי~ל

כמו
 ב~

 ~ ~ה אל
 הדין לפםוק יכילים אנו דאין דב~רנו ~~תא~~~

 ידיטל
 הרו~

 ח~מי כשיראו אלא
 ישרא~

 ~לו
 אנן נ~זי א~ך לאי ~כי דלאו ביניהם ויתווכחו אל~דברי
 ה~טל יכולאם

 הז~
 ל~ת ה~דשות של למורשים לתבוט

 לםתור כדי זכיותם כתבי שהם מפםקיהם ~טפםהלו
 ~ לא אודבריהם

~~~
 הטו~ר מ~ש ראינו ראה ה~טר הטפםת בדין

בםו~
 שהביא הרב~י שם עליו ש~ביא ומה ם~ם

 להרב שה~יב הרא~של~שובת
 השו~~

 טל לו ששאל
 ד~~זי הר~ב~א ל~שובת לו והראו ה~פםה דןלתתשהיה
 הרא~~ שהשיבי ו~ה םות~ת~היא

 יט~ש
 ופירש~

 שם
 הרמב~ ~דברי דנק~י~ן~רב~י

 הרא~ש וכ~כ~עת
דבעוען

 מ~וי~

 ובמ~ום הטפםה ~ת מחויב
 דליכ~

טענ~
 הטפםה לתת חייב אינו מזויף

 יט~~~
 ו~ודה דהואל

 ואי~ א~~שהדבר
 בו

 זיו~

 אלא הוי לא
 כמבק~

 טצה
ו~חבילה

 לנתו~
 ~בירו זכות ולהרום

 בערמ~
 ותחבולה

ו~

 הרב~ח כתב ו~ן יטו~ש בש~ם שם ~ד~מ ד~ת ~יא
 טיקר הוא כן הרב~י דכהבנת ט~זבם~

 והוםי~

 טוד
 שלא פםק הרשב~א הרי םפיקא אלא י~יה ד~א ותווכתב
 הרא~~ ודברי הטפ~הייתנו

 קי~ל אפילו והרמב~ם
 מזויף ב~ו~ן דוקא למימר א~א כוו~י~ודהל~תא
 טוען שאין כל~ל~ך

 מזוי~

 אפילו לך הרי ע~ל~ה לא
 הוא דינא ~~~ע מר~ן הכ~ת בידינו היה לאאלו

 הטפםה ליתן או~י כיפין אין ~זויף טען דלאדבמ~ום

 כנז~ל בבי~ שטתו ~י טל ~ן ש~םק למר~ן שמצינימכ~~

כ~
 שיש שטר בטוען ד~וקא ם~ה םט~ז בש~ע פסק
 בו ישבידך

 זיו~
 הוא

 דצרי~
 לא הכי ~לאו הטפםה

 שם ובסמ~עי~ו~ש
 ו~~~

 לכאור~
 במקום דשלא נראה

טטנ~
 זיו~

 לתת כלל מ~ייב אינו
 גבוא ו~מני ה~~ם~

לנדו~ד
~ 

~~

 אותו ~צריכו לא זה חלוק דב~מת אינוי זא באמת
 דת יודעי כל ל~ני פשיט שדינו פשוט שטר נגדאלא

 טענת טטנתו ~היה לא אם דאזיודין
 תואנה ודאי מזוי~

 ברשע טלילות להתעולל מבקשהוא
 אב~

 נדו~ד בכגון

דצרי~
 אתגור אתגורי רבנן ד~בר גם ומה ולפנים לפני

 כאן דאין מבורר ה~י מ~מאלים והללו מימינים~~לו
 ימצאו אולי האמת לברר ~וונתו אלא חלילה תואנהשום
 דיין ולית דין דלית בודאי זכות צד אחרים חכמיםלו

 על החולקים לםברת מב~ייא ולא ~טפםה לתבוטדיכול
 ~ין דבכל היא ~ה~רעתו הרא~ש דדטת ום~להרב~י
 הטפם~ ליתןחייב

 לב~ל ~תת הגזברים דחחויבים פשיטא
 ~דאמ~ן בזה יודה הש~ט לדעת אפילו אלא הטפ~ההזה
 חי~י בט~י בםפרו הח~יב להרב ראיתי מזה טדיפאדהא
 אומר ~ני וטוד ז~~ל ש~תבם~~ט

 של~
 הרשב~א נתלקו

 ~~ען שאינו שכל מלוה בשטרי דוקא אלא ז~לוםייטתו
 כמודה הוא ~רימזויף

 במלו~
 ומה

 שתוב~
 הטופם

 אלאאינו
 לבק~

 בי וכיוצא מתנה בשטר א~ל תחבולות
 לע~ד פשוט המתנה לבטל פרטים ב~מה תלוישהדין
 הש~ר ה~~םת לו ~יתן מודים וםייעתו הרשב~אשאף
 לבטל ימצאאולי

 ~מ~נ~
 יראוהו ~וא הכי בר לאו ואם

 מפשינן דלא דא~שר זכותי לו י~צא אילי שירצהל~י
 עכל~ה הרשב~א פליג נמי מלוה שערי ובשאינםבמחלוקת

הרי
 ל~

 דכל החביב הרב ~דברי
 שי~ שט~

 ל~םתפק
 אמת ~ן המחלוקת בםלט נכנם לאבדינו

 דרא~
 ראיתי

 ~הור ~יש שאםף בלקוטיו זלה~ה מהריב~ולהרב
 ועיין ז~ל כתב טופם באות לו סם שם אשרהםפר בםי~

 הר~ב~א מתשובת שהביא םהנ~ז השולח~~ןטר~ך
 דגם כנה~גדברי הפ~

 ~שט~
 ~ופם לו נותנים אין מתנה

 מצאנו שהרי החביב הרב דברי ~לא לנו ~ין טכ~זיע~ש
 אות טי~ת במטרכת קאמר שפיר מש~ה להרבראינו
 בו שאין ב~טר דדוקא למ~~ה הלכה הטלה ~כךוא~ו
 שטר ~גון ודיינאדינא

 הלוא~
 נותנים דאין הוא

 ~פיל~ די~ים פרטי בהם ~יש ומודטות במתנותאבל הטפם~
 עליהו למש~ל או בהו למידק ליה יהבינן מזויף ט~נתבלי
 והרב זלה~ה אביו מור הרב דן שהיה דרך דכךוכתב
 דאין ג~ן פש א~ך זיע~א מרחמוהי וםייטת נת~ןחו~ק
 ~ני האלה האדירים המלכים כםברת אלא לתפוםלנו
 והרב ~רועי~ם משכנו~ת והרב כנה~ג ~רב נביאיםחבל
 אין ודאי זיט~א דינו ובית ~בו מ~~ר והרב ~ביומו~ר
 טרך דהרב מלתיה מקמי נביאים חבל הני להניחלנו

 דבמקים נקח מהם וא~ךהשולח~ן
 די~

 ל~םתפק
 כמה ונהרם נופל להיות דעשוי מתנה ש~ר כגוןהשטר בלשו~

 ~דין מתנות בשטרי ~מצוים ריעי לישני ~חפעמים
 דכ~ר לנדו~ד מכ~ש ה~פםה ליתןהוא

 רבנ~
 אתגורי

 יכבר משמאלים והללו מימינים הללו דינא ~~איאתגור
 ל~יות שייך דלא לעילבררנו

 ר~או~
 אפילו לבעל תעלה

ימצ~
 שאלתו ידי על לזכותו שי~בו ר~ים כ~ה בידו

 כמ~~ל ה~זברים שביד הפוםקים דברי בהר~ות לאאם
 פשוט ודאי בטעמאימילתא

 דצריך דיין ולית דין דלי~
 ד~ת ולדעתי הפוםקים מדברי הטפםה בידולתת
 נראההדיוט

 דא~
 ער~ך הרב

 ~ולח~
 יוד~

 ד~~שב~א
י~ה

 ~ בז~

~ ~
 אחר

 ~חיפו~
 מפורש הדברשהביא ~~ ח~י ב~י להרב ראיתי

 שהבי~ יעו~~
 דברי

 משםכנ~~ג
 מהר~~

 דכל לעיל ש~תבנו ז~ל ~שון ן~
~יו של~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 כתב מיהו סייס זה ועל קי~ל לומר יכול נקבציסהיו
 סקכ~ז א~רי~ס שע~רהרב

 שנת~ שאע~~
 וסוף השאלה

 כל עס מהפסקיס ~עתקה ג~ך ליתן צ~יךה~סק
 אומר דהמוחזק דאפע~ג נלע~ד וה~עס ע~שהראיות
 א~שר ~~מ ששון ן~ מהר~א משס כנה~ג כ~~שקי~ל
 וחוז~ הדעת בשקול או מ~נה בדבר טעו פוסקיסשאותס

 עכל~ההדין
~ 

~~~
 סי~ד פית~ש בס~ ראיתי

 סק~~
 וז~ל שכתב

 שהביאה אתת כת וז~ל יוסף ברכי בספרוכתב
 רק לשכנ~דו להראות רוציס ואינס הדור מרבניפסקיס

הש~ל~
 הפסקיס כל ~יראה ~וען והבע~ד הפסקיס וסיף
 כל להראות ומחויביס עמו הדין העיר לרבבשלימות
 הסכיס ו~ן אפרי~ס שע~ר תשובת בשלימותיהפ~קיס
הרב

 ביהוס~ עדו~
 עכ~ל ס~א ח~ב

 והנ~
 שכתב הגס

 וכי~ העיר לרב ליתן דצריך ב~ונוהרב
 ל~

 ת~~י
 לרב לתת אלא אפרי~ס שע~ר הרב חייבו דלאלומר

העי~
 דברי כ~בנו כבר דהא ~ינו דזה לא ותי לראות

 ו~שם ~פרי~ס ~ע~ר הרב דברי שהביא חי~י בנ~יהרב
 מ~ס א~ך העתקה לתת דצריך חי~י בנ~י הרבהוכית
 לרב להראות דחייב שכתב במה כוונתו ג~ך דזהומוכת
 לסתור כדי מה לו נראה אס העי~ שרב כדי דהיינוהעיר

 ולהראות לתת אותו דמחייביס מוכח הרי יסתו~ה~ס~
 הע~קה לתת הגזבריס דמחוייביס דינא קס א~ךדבריהס ילסתו~ ה~וסקיס בדברי לדקדק כדי ה~סקדברי

 וימ~ן וצוי~ס מידי לא ותו הבעלביד
הצעיר

~ ~ ~  ~~~~~~~ 
 ס~ט

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 וכו~ בקש~מ הע~ע ז~ן כתוב שנמצא שטראודות
 חו~ג וחי~ע הוה~ג ובקש~מ נ~~ו צבע יאודאהר~

 דורוס וחמשיס מאה סך טוב מ~ל הא~ה בידלתו~ל
 לכאן ויבוא ~יזבואה ל~יר כשילךבעין

 וכשיבו~
 לכאן

 מיד ~פירעוו חובת עליו תל שעה באותהלח~ו~ל
 נפרע נמ~~ך השטר גבי ו~ל וכו~ ~ואו~ך בליולאלתר

 דעת והנה דורוס חמשיס סך נר~ו אזאגורי נ~יס ידעל
 אביהס זכה ולא הואיל היא דעתס צבע הר~ייורשי
 ולקוצ~ד הפירעון חובת עליו חל לא ליזבואה ~עירלבוא
 אסנראה

 יסכי~
 לשלס היורשיס דחייביס נראה מנ~ר

 מ~ותה חי~~ע צבע דהר~י נראה הש~ר לשון דרה~תיען
 כשיבוא הפירעין וחובת זמן שתלה אלא הנז~ בסךשעה
 כוונתו זה ותנאילכאן

 הי~
 אינה בחייס כשהוא דוקא

 דליכא מת אס ~בל לכאן שיבוא עד לתובעויכולה
 דא~ך פטוריס היורשיס שיהיו נחכוון לא תנאולקיומי
איש~כת

 דנעק~
 שכתב סק~ד סע~ג ~שיב~ה פתח~י להרב ראי~י זהאחר מסבראי קיימתי זה כל לגמרי ~שטר

 ועייןוז~ל
 בתשו~~

 חייב שהיה באחד אור עמודי
 כנדו~ד יראה והרואה וכו~לתבירו

 ממ~
 אלא

 הרב לדבריזכינו של~
 במקו~

 הוצרכתי ולכן
 הרב דברי היו אלה וכו~ל~ני הדברי~ לרצו~

 מור~~ המובה~~
 בעי~ת

ר~א~
 יע~ה

 וזא~
 ~ אליו ~שובתי הי~ה

 לא לבבי הקלה~~~~~
 כ~

 נו~ה ודעתי ידמהי
 וחילי פ~וריס דהיורשיסלומר

 הו~
 ממ~ש

 בס~הש~ע
 ס~~

 השטר לשון ~קדקין ז~ל ס~~ו
 וכו~ גמיר לא גכרא ~אי אמרינן ולא דקדוק אותוע~פ ודני~

 וא~ך ע~ך ל~זן ~ותו כתב כךומפני
 מז~

 לדון לנו יש
 ביד לתו~ל שנתתייב בז~~ל בו שכתוב זה שטרבנוסח
 זה לשון וכו~ לכאן ויבוא ליזבואה לעיר כשילך טובמזל

~ור~
 וקאי מורדף שהוא באצבע

 אדלעי~
 על דהיינו

 ויבוא לכשילך לתו~ל שנ~חייב לומר וכוונתו החיובעקר
 שוס עליו חל לא יבוא לא אס ~בל נתחייב אזילכאן
 לכאן בביאתו החיוב ע~ר תלה דלא א~רת דאיחיוב
 ש~ה מאותה החיוב דעיקר לפרש כתר שרצה כמואלא

 הו~ל לא לכאן ~ביא~ו הפירעון זמן שתלה אלאנתתייב
 יוס יוס מדי לכתוב הנ~וג מלשון לשנות הסופרלזה

 בסך וכו~ פלוני נתחייב לכתוב הו~ל דהיינובשטרות
 ויבוא ליזבואה לעיר לכשילך זפרעונס וחמשיסמאה
 ב~טר בראשית סדרי עליו ש~שתנו הזה לסופר לוומה
 לדרך פשוטה מדרך והלךזה

 ע~לק~ת~
 בודאי אלא

 נתכווןדלא
 אל~

 ועומד תלוי החיוב דעקר לומר

דוק~
 שוס כ~ן אין הכי הלאו ויבוא ילך אס

 כללחיוב
~ 

~~
 ממה הוא דה~י מוכחת בראיה עוד ~אמת יש

 בזה~ל וסייס הסופרשהוסיף
 לכא~ וכשיבו~

 לחטו~ל
 ולאלתר מיד הפירעון חובת עליו חל שעהב~ותה
 כמ~ש דלא לך יתברר זה מלשוןוכו~

 דמה לפרש כת~~
 הס ולבוא ליזבואה לעיר כשילך מילת~כתב
 עלקאי

 זמ~
 דאי החיוב עיקר על ולא הפירעון

 וכו~ ליזבו~ה לעיר זה כשיבוא שכתוב דמה~מרת
 למה קשה וא~ך קאי הפירעון זמן על הסויבוא
 עוד הדבריס לכפול הסופרחזר

 ולומ~
 וכשיבוא

 כתב כבר הרי וכו~ ~ליו חל שעה באותה לחטו~ללכאן
 ולמה ליזבו~ה מעיר ויבוא לכשילך הוא הפירעוןדזמן
 עודחזר

 לכפו~
 לכאן וכשיבוא ולומר טרחא במאריך

 לבי~תו סמוך ומיד דתכף ולכתוב לחדש משוס ואיוכי~
 זה משוס אי ~רעיגדל

 ל~
 זה בלשון אלא לכתוב הו~~ל

 ויבוא ליזבואה לעיר לכשילך וכו~ נתחייבדהיינו
 עוד חזר ולמה יכו~ ~ליו חל שעה באותהלכ~ן
 ~אלו ו~ו~ בכ~ן ו~שי~ואלמתני

 ב~
 ענין לה~מעינו

 זילתאחר
 עני~

 בענין הרי כת~ר דב~י ולפי הראשון
 ז~

~נ~
 להוסיף הו~ל ילא ביאתו אחר יהיה דהפירעון קיימי
 ודאי ~לא ולאלתרי מיד הפירעין חיבת עליו חלאלא
 קאי לא ויבוא כשילך וכו~ לתו~ל נתחייב שכתבדמה
 אס מו~מ שנתחייב לימר וכוונתי החיוב אעקראלח
 זה פי ועל בטל החיוב הכי הלאו ילביא לי~ךיזכה
 לכאן וכ~יבוא ולכתוב לסייס שהוצרך מה נכוןאתי
 החייב דחל ויבוא יז~ה אס לכתוב בכאן דבאוכו~
 וכשיביא ~תב זה על הפירעון יהיהאימתי

 לכ~~
 שנתקים

 דב~י ובאו עלו ובזה ולאלתר מיד הפירעין יהיההחיוב
 מגרעת יבלי ~יספת בלי חומר כמיןהש~י

 זא~
 צריכין אנו

 וכו~ יתירה לישנה בדין ולהכניס עצמינו לדחוקבכאן
 ב~שין~ו

 המסו~
 מצד ~ן דינא קס וא~ך יתר ואין חסר איןכהוגן עיל~ הכל בכאן אלא ו~ו~ בש~ר

 על וקאי הוא מורדף הלשון דפשט המורה הלשוןאשגירת
 שכתבנו כמו החיובעקר

~~ 
 את~ך ~כ~ב היתור מצד

 ~ש~ר שלבסיפה
 מור~ הי~

 עקר דעל הרישא על

~חיו~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 דהיורשיס פשוט מזה וכו~ ~יבוא כשילך דברהחיוב

 ~פטורי~

~~~~
 דהרב לה~יא נדו~ד בין לחלק נבוא הבוא
 אירעמודי

 דהת~
 הלשון שס דאדרבא שאני

 עקר תלה דלאמורה
 החיו~

 ג~~לו ב~~חבת
 ש~לה הוא~~ירעון אל~

 בהרח~~
 נמצא שס דהא גבולו

 סך ל~וכ~ז ממני שמגיע הח~מ אני מודה בזה~לכתוב
 גבילי את ה~ ירחיב כ~שר רו~כמאה

 אסל~
 וכו~ לו

לש~
 הפירעון על הוא ירחיב כא~ר שכ~ב דמה מורה זה
 אלא נתחייב לא הוא ה~יוב עקר כל אמרת דאיקאי

 אני מודה הול~ל הכי א~ך דוקא גבולו ה~לכשירחיב
 כא~ר וכו~ מ~נישמגיע

 יר~י~
 ותו גבולי את ה~

 ל~
 מידי

 ה~י כאן דכתוב וכו~ לו א~לק דמילת ~יי~הומ~י
 לה~ין

 ~ב~~
 גבולי ~~ לכשירחיב ומילת דהואיל

 שמגיע מודה דהנה פירושו הוא הרי א~ך ~דלעילקאי ה~
 כ~ונתו דהוי גבולי ה~ לכשירחיב כו~ך ל~לוני~~~ני

 פי על וא~ך החיוב עקר יחוללכשירחיב
 פירו~

 תהוי זה
 לה ואין הואיל כלל הבנה לה אין וכו~ לו אסלקמילת
 עסהמ~ך

 מילו~
 ולא הקודמות

 ע~
 אלא שלאחריה מה

 ממני שמגיע מוד~א לומר הוא דכוונתו לומרמיכרח
 ועל החיוב ~עקר תלייה שוס בלי רו~כ ~אהלפלוני

 ז~
סיי~

 לו אסלק גבולי ה~ ולכשירחיב וא~ר אחר בטנין
 כוונתו זהו הפירעון זמן חל יהיה ה~ לו כשירחיבד~יינו
 שאותו מו~ה ה~~ר לשון אדרבא הרי א~ךפשוט
 בו איןהחיוב

 תליי~
 ז~ן בהר~בת אלא החיוב בעקר

וגב~
 צבע דה~~י נלע~ד ~ן ~ל להתס נדו~ד בין ~ורא

 לעי~ ל~יב זכה ולא ~ואילזה
 עקר ~ליו חל לא מול~ו

 ~ פ~וריס ויורשיוהחיוב

~~
 ע~ג כתוב שנמצא מה לנגדי עמד שלכאורה אמת
 ש~תינו לפי באמת ~אס דורוס חמשיס סךהש~ר

 החיוב עקר עליו חל לא לעירו ~זר שלא זמן ד~לזאת
 שס בעודו הלוס ~ד הביאהו מי א~ךכלל

 דורוס החמשיס של הסךלפורענו~ת להקדי~
~ 

~~

 ג~ שהרי דליתא כמאן זאת הוכחה באמת
 אס

נפר~
 תלו אלא הוא ועומד דמחויב כת~ר כדעת

 סוף כל סיף וב~רתו בהלכתו חי בעודו הפירעוןזמן
 חי בעודנו הן החמשיס פרע לגדל חייביה מאןתקשה
 מוכרח אלא הפירעון עליו חל לא עדיין הרי בו~יקודם
 ממנו נפרע ואו~בו דרך עללפורענו~ת הקדי~ ולכך לעירו לבוא ש~צונו היתה דדעתולומר

 מע~ מע~
 כי

 אמור אס גס וא~ך אחת בבת פרע מלגדל לי הוא~וב
 ועומ~ תלוי הוא החיוב דעיקרנאמר

 לומר יש ~יאתו

ג~
 המע~~ ~י~ דהכי

 ומידע לעירו לבוא ברצ~נו שהיה
 הנלע~ד ז~ו מדי לא ותו יד על יד עללפרוע הקדי~ ולכך ולאלתר מיד חיובו חל ~ואו שבעתידע

 ~ וימ~ןוצוי~ס
הצ~יר

~~~~ ~~~~~~ 
 ס~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~
 שםך עירנו ~ני לכל ~וחזק ~הי~ בראובן

 היי פסח ערב ובכל בידו הם הקדש של דורוסמאתי~
שולתי~

 בכל שטלו הפירות נותן והיה הגבאי~ אליו
 וג~ך דבריס ואין אומר באין נותנס והיהשנה

 על מו~ל שהיהפסח בטר~
 לגבות ~יו יבואו שמא ומיצר דואג ~יה ה~סחלאחר מ~ חולי שמאותו רח~ל דוי טר~

 ויש ~שגת ידו ואין~פי~ות
 עדי~

 שנלב~ע ואחר ע~ז
 ר~ובן ויורשי הנז~ הענין על לחקור התחלנו הנז~ר~ובן
ה~

 ~ומרי~
 בידו היו לא מ~ולס הנז~ המאתיס ~סך

 ~ל אתיו שמעון ~ידאלא
 ~אוב~

 כשבא ~ן ו~חמת
 ראובן אחישמעון

 לדקד~
 ע~ חשבינ~

 יורשי
גילו ראוב~

 שהמאתי~
 דורוס

 ה~
 של

 ~קד~
 שבשעה אלא

שב~
 אח~ ב~ך להתחייב

 ~נו~א דורוס מאות עשר
 ב~אתיס שיתחייב לו א~רו הס ~שמעון~אובן

הקדש לזכו~
 העני~

 והוא
 ל~

 עליו לזקוף רצה
 בש~

 ה~דש
 מאות עשר השלש כל עליו וזקפו רצונו לו ועשוהעניס

 האפו~רופס שגבה ~מה זה וכבר ~אובן יורשיבש~

 ~~~ו~ של~ סךשלה~
 של הש~ר ~סך דו~וס

 המאתי~ ג~ זקוף שבו דו~וס מאותעשר שלש~
 הקדש של

 והנהכנז~
 בעת~

 קמו
 ק~

 על ו~רערו קהלתנו מיחידי
 ואמרוזה

 ש~י~
 ליו~שי כ~א הנז~ בהקדש יודעיס אנו

 יעןראובן
 שמ~ול~

 אנו כך
 וכ~ יודע~

 ידיעתינו היא
שהמ~ות

 ה~
 אצל לנו מה וא~ך בהכשר ראיבן ~צל

 נתמו~~ א~~~~~ון
 ותקרתי אני טמדתי ו~~ך לא או

 אחי לאברהס זשאלת~ הדב~ ~להי~ב
 ~אוב~

 ושמעון
 אמר וההוא דעו~דא גופא לומר הגדול הואכי

 ~מקדיש אותו שמינה ההקדש על גזבר ~~ל אביוהיה שמתחי~
 ולקחו למ~ית הקהל הוצרכו זמן ואחרהמעות

 להחזיר הקהל רצו ז~~ל אביו מיתת ו~חרי ז~ל א~יו~יד ~~
 ~גדול הרב הוצרכו זה ועל למקומס ההקדשמעות
 הנז~ אברהס להר~ לרצות הקהל וגדולי זלה~הח~ע

 היה וכן ז~ל אביו ידלמ~את
 קבל~

 הוא ו~וא מידס
 אין הנז~ הר~א שלד~רי באופן ב~כשר לשמע~ןשנתנס
לנו

 שו~
 זו עדות ~לדעתי אלא ~אובן ~ורשי עס די~~ד

 מפיו אלא גזבר שהוא ידוע ואין הואיל א~רהסשל
 אחיו ראובן בני את לפ~ור בדבריו נאמן אינו חייםאנו
 יורשי של ~אפו~רופוס שגבה במה להסתפק יש עודוכו~
 שכתב מה לפי מ~מעון דורוס מאות שלש סךראובן
 סמ~א מהריב~ו הרב דבריו הביא ז~ל ~~להרב

 אחד ע~~ש הש~רדכשכתוב
 א~

 שותפיס היו ~לא
 אני לעצמי לומר יכול איני ~סידא דאיכאהיכא ו~~
 יו~שי ~~ ~ל ~~דש של ~מעות שנכתבו כאן גסוא~ך מצ~

 ערך כפי ~גבו ממה ל~דש חלק לתת צריכיסראו~ן
 הרבה י~לו ה~ביס שהנישיס שהסהמעות

 ועיין ק~ד לסי~ דמי לא דזה מעותיו ~רך לפינו~ל וההקד~
 ~ותו לו שיש חלקו כפי לו ויתן שכתב ס~ז קע~ובס~
חוב

 אל~
 כל שהרי~ להסתפק שיש

~~ 
 ~דב של ~עמו

 מטעמא הוא ז~למ~ל
 דאנ~

 ~ש~ר שנכתב כיין ס~די
 כוו~תו לבדו האחד ע~שמע~רא

 הית~
 שליח להיות

 חלק גסלגבות
 האש~

 בנד~ד וא~ך ע~ש נ~תב שלא
 האש~ לגבי זה ~עסיוצדק

 ל~בי אבל ~~ הר~ש אלמנת
יורש~

 מ~ינן לא ~עמא ~אי שייך דלא ק~ניס
~נייהו

 וא~
 ממ~ת כ~א לגבות אין

 ~עול~
 לאל~נה

 ממה מ~צית ג~ךתתן
 ~עול~

 ~מעות ערך כפי ל~קדש
 אך ל~םתפק שיש ~הז~ו

 ש~רא~ מ~
 ~שוט לע~ד

 אחר לשלם ראובן יורשישחייבים
 ש~י~

 לכל מו~זק
י~די



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~היה זממה אצלו הם הקדש של ~ה~ך הקהליח~י
 כלמ~לם

 שנ~
 זו דחיה שום בלי עליז שעלו ~פירות

 שהםך ברורההודאה
~~ 

 נאמ~ים ואין אצל~ הם הקדש
 כנה~ג ש~ב מה לפי החזירם בודאי לטטון אפילויורשיו
 שי~ מי ז~לםק~ח

 ~ענינן לא ומת יתומים נכסי בידו
 שאפילו לומר הדבר שקרוב אביהם פרע שמאליורשים
 נ~מן היה לא שמא כן טוען ו~יה בתיים הוא ~יהאם
 חשבון שיתן כך על ב~ד שיושיב דצריך ראיהב~א

 אם עצמו ד~וא תי~א ואפילולפניהם
 נאמן כן ~י~

 וא~ך ליזרשים כן טענינן לאמ~מ
 ב~~

 יור~י דחייבים
 מצאנו דלא דורום המאתים לפרועראובן

 במ~
 לפו~רם

 כמיניה כל לאז ובודאי דודם אברהם הר~ בעדזתאלא
 ו~הי~ גבאי ~~תי אנ~לומר

 גבאי כדין נאמן אני כן
 הרחבה ד~תו לני יגלה והאדזן מידי לא ~ו גבאישהיה ראי~ צריך דמילתא דא~קרא ~רנ~ז ביור~דהמוזכר

 ישראל יטשהמה
 ~ ו~כמ~~

~~~~~
 מר אצטריך מדלא אנכי רואה הנה לזה

 הקהל טדות אם להםתפק טצמזלהכנים
 בודאי לא או מ~נייא י~יעתם חזקת פי עלשמטדים

מפש~
 הוא וידוע נהוג שמנהגא למר ליה פשי~א

 ל~ו בס~ וכמ~ש זה טל מזה הטיר בני טדותשמק~לין
סכ~ב

 ע~~
 יאוד~א בבי~ת זלה~ה מוהרי~ט להרב ועיין

 שם פת~ש בס~ ועיין זלה~ה רבו מ~ם שם מ~שסי~ג
 טהור איש שאםף מה זל~ה מהריב~ו ולהרב ל~זבם~

 הנז~ הקודש םפרי שמדברי יע~ע ~זה הפו~קיםםברזת
 שיהי~ דצריך מרנן דםברי עולהכולהז

 ~ידוע גלוי הדבר
 על מזה עדות לקבל עליהם ~עיר ב~י קבלו ש~ךוקבוע

 יעו~שזה
~ 

~~~
 הי~רות קדשו מדברות אנכי רואה דבנדו~ד
 ידיעה ~הל של זה בעדות שאין~בנתי

~בורר~
 בתורת וקבלם ראובן ליד שבאו גמורה בידיעה

 מדמצריך ~ לי ונתאמת ~סקא מקבל כל כדיןהכשר
 ש~~ מדי פרע מגדל מדהוה הדבר לאמתכת~ר

 בשנה
 הוא וא~ך ובר~ותו בידו היו דזדאי לו נתאמתמזה

 הדבר ראו לא דהיינו בר~רה אינה הקהל אלושעדות
 ליד המעות באוכיצד

 ראו~
 באנו אם ~וא כן ואם ג~ע

 והוא דבר ~לא דקרא שויא מגן עדותם עדותמתורת
 דשם םי~א בםל~א במור~ם וטיין כתוב ראה אזעד
 שקבלו בשעה ב~ד בפ~י עומד שהיה מי אפילופםק
 שם שהיו אותם עכ~ז עדותם וחקרו מהעדיםעדות

 יכולים אינם בפניהם ~ב~ד שקבלו מה ושומעים~ומדים
 עד מפי עד דהוי יטו~ש עדות אותה ע~פ ול~טידלילך

 עדות תורת כאן איןוא~ך
~ 

 לו קול והדבר הואיל שאני הקהל ~ידיעת מ~ום~~~
 ~יגו זה גם כעדות הוי נימא א~ך אליוקול
 והגם קול בבת משגחין ואין כלל ארזכהמעלה

 ם~ה םק~ן ב~~ע מצינו חזקהבדיני שבאמ~
~  

 ואם ז~ל פםק
 קול עליה שיצא אלא מ~כונה בתורת שירד ידוטאין

ב~
 אם

 יצ~
 לטטון נאמן אינו שהחזיק קודם הקול

 הקול משם תלמד לא וכו~ בידי היאלקוחה
 י~

 ממש בו
 עמו ונמזקו טעמו דהתם אלא ~עדותדלהוי

 בש~ר לאזדהורי הו~ל ש~זיק קודם יצא ו~ול~הואל דאמרינ~
 בידו ואין והואילקגיי~ו

 ש~
 חזקתז קנייתו

 אינ~
 חזקה

 בם~ הטו~ר ברבינו זה ~עם ~מ~ורשוכמו
 קמ~~

 יעז~ש
 ~נדז~דא~ל

 מ~יז~
 הקול אחר נלך זרית ~עם

~ 

~ ~
 בחזקת קרקע ל~טמיד אלא אהני לא שם גם

 להוציא אבל להם הידועה ~ראשוניםב~ליה
 וא~ך שמע~ו לא זה מהיתומים ומכ~שמאחרים
 מעלים ולא ~ולים אינם הקולות כל בכאןבודאי

 ~ ~ללארוכה

~~
 זה קול הבת לצרף דהיינו צרוף מדין באנו
 טם מהםברא ~ו ה~מועה מפי לקהלהידוט

מ~
 הפירות ~הלולים בשנה שנה מדי משלם שהיה

 באנו דאם לסמוך אין ~ה על גם כלל עכוב שוםבלי
 א~ך זהמדין

 הדר~
 ~מטכ~ת ידוט זכבר דאומדנא לדינא

 בראיה אלא אדם מכל ואפילו מהיתומים להו~אדאין

ברור~
 ר~ו כמז רבו כמה נעלם ולא בםט~ו כמ~ש

הדיעות
 דא~

 זולת כלל להוציא דאומדנא בדינא לדון
 דבמקום מרנן סברי עמהם אף ומר~ן פוסקיםמקצת
 מוצאין אזי ומוכחות נכוחות רבות אומדנות כמהדאיכא
 שנים אפילו כאן שאין אנכי רואה ובכאן מיתומיםאפילו
 אומדנא אם כי יחד וללבנם לצרפם אומדנות שלשהאז
 דצרוף לומר באנ~ ואם דוקא הפירות משלם שהיהזו

 ת~ני ל~ד זו אומדנא ~ם הקהל בדטת ~תקוע~ק~ל
 מרו~ות אומדנות כ~ן ישכאלו

 דב~
 הדטת אין זה

 לו מצאנו לא זה צירוף דין מלבד דלא והולמ~וסובלתו
 אנכי דרו~ה אלא כלל פוסק שום מדברי וסמךם~ד
 אלו דבשלמא כלל צירוף שום לו דאין בודאידנדו~ד
 יעלה םבה מאותה להיות דיכול סבה מאיזה הקולהוה
 לידו באו ע~קא דבתורת לומר ~אומדנא הדעתעל
 מדי הפירות משלם שהיה זז א~דנא בדינ~ יהיהוגם
שנ~

 קצת מקים ~וה ~ז~ בשנה
 לומ~

 להם~פק לנו דיש
 להוציא יצ~פואם

 ממ~
 בנדו~ד אבל לאו או פיהם ~ל

 אנכירואה
 דאי~

 עליהם לומר דברים שני של שם כאן
 ~קהל ~~י אשר זה הקול להיות דיכול ~שום צרוףשם
 זה שר~ו~ן העולם רואים שהיו ממה אלא נתהווהלא
 ~נ~מדי

 אומר באין הגזבר ביד הפירות מעלה ~שנה
 חשבו מזהודבריס

 שמע~
 טםקא בתורת אלו ~דש

 בידוהם
 יצ~ ומ~

 דברים שני כאן אין ~~ך הקול
 היא אחת ודא ודא לכולם אחד אב אלא לצרףמה

 שלשמאומדנה
 פרט~

 אלא כאן אין וא~ך הקול ~וצב
 של אחתאומדנא

 פרע~
 נמצא ולא הו~יל וא~ך לבד

 עלכאן
 מ~

 על אם כי ל~ען
 אומדנ~

 בודאי לבד ואת
 להוציאאין

 ממ~
 יסמכו לא אחת רגל על כי פיה על

 טדות הרב והרחיב שהאריך מה חזידפוק
בת~ובותיו ביהוםי~

 ~נ~~
 זאת היא ומםקנתו אומדנא בדיני

 ולדעת ם~ה בם~~ו מר~ן דלדעת דמילתאמסקנא ז~
 קע~ו אלף והרשב~א נמי ו~אה~ג~סמ~ע

 אי~
 דנין

 לגמור האומדנא פי על ~זהבזמן
 ~ד~

 ז~פילו ~יה טל
 זהוכחות מ~ובות אימדנות בדבר שיש היכא מיהווכו~ מומח~ והדיין רמאי בנתבט זא~ילו דמוכח ~ומדנאהיה

 עליהם םמכינן הזה בזמן א~ילו אז טובא במוכחיגדולות
 רמאי כשהנשבט פיהם על וגימרין ה~מרא חכמיכמו
 וכדבריו י~~ש וכו~ ם~ד בם~~ו מר~ן שכתב הגמראכדין
 מר~ן דברי הםאלה

 ד~~
 שהוציא מי דפםק סי~ז ם~ה

 בב~ד ותבעו חבירו על תובש~ר
 ואח~~

 ממנו נאבד
 ב~ד מחויבים שנאבד ~ובה דמוכחי אומדנות כמהויש

 א~ך ~~ך כבתחי~ה הש~ר ול~יים ב~ד מעשהלכתוב
 ~ום היאךבנדו~ד

 ולםמו~
 על

 אומד~
 שהיה פיר~ון

 זו דאו~דנא נ~וב א~ילופורע
 ואלימת~ ~ק~

 ~ היא



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 חז~ה דהאי נראה דלע~ד
 חלוש~

 עד היא
 בת ולאזמאד

 םמכ~
 היא

 מו~~ דמא~
 לן

 התק~טה יד נ~קט השכירות פרט ~גדלדמדהיה
 בתורת בי~~ ~וו דילמא קיימי הוז בתו~עדברשזתו
 טל גז~ר ~יה זה ראובן של ז~ל ואביו דהו~ילגזברות
 הק~ל כשהוצרכו ואח~ך ההקדש זה ~ל אלומעות
 גב~ל ה~ כשהרחיב ~ך זאחר מידז לקחום אלולמעות
 זמן ובאזתו למקומם ההקדש מ~זת ל~חזיר ורצוהקהל
 מאריה הרב ועמד ז~ל ראובן של אביו נלב~עכבר

 ליושנה טטרה להחזיר ורלו הדור וגד~~י זלה~הדאתרא
 רצה ולא בראש אברהם ~בכולן גדול האחין טלוחזרז
 החל בגדול ד~יינ~ ז~ל א~יו ידלמלאת

 ז~
 אברהם

ובק~
 קבלם זלבםוף ~ם אנשי אנשים כולם כי כל~

 ראובן ז~מידם
 ה~~

 בשנה שנה ומדי גזבר בתורת
 בתזרת לידיה דאתי מאי הקהל פרנם ביד מוםרהיה

 זמ~לם אחרים מיד ~בלפירעון
 ל~

 בעצמו בידז היו
בתזרת

 עס~ה~

~~~
 מה לפי גם

 שקדמ~
 ראובן של משותפיו ידיטה

 לפרוע דרכו ~יה זה שראובן להו ידיטשמידע
 מנכםי טליו עזלזת ~היו ~~כשרים דמי נר~ו אחיובטד
 כבודז משום מאחיו מקבלם היה ואח~ך שבידוהזולת
 היה אחיושל

 טוש~
 ה~איל וא~ך זה

 זז~
 ד~ך דרכו

 פרע דמדהוה לזמר זאת לאומדנא יש מ~ום מהישרה
 שום מכאן ד~ין פשזט קיימי הוז ברשזתו ודברים אומרבלי

 מיצר שהיהממה ~ זכלל זעקר כללהז~חה
 ודוא~

 מצא שלא האחרון בפסח
 מזה אין בזדאי כנהזג פרט לגדל במהב~דו

 מצא ולא הזאילדד~למא אזמדנ~
 ממ~

 הטזב כמנהגו חםד לגמול
 ~יה זה טל ה~ניים דקופת ריוחה משום וגם ~חיוטם

דוא~
 נרא~ למלין קנצי ומיצר

 פ~טון של זו דאומדנא

 וקלוש~חל~~~
 ~ היא

~~~
 גיםא ~אידך אומדנות יש אדרבא ~לא טוד
לומר

 ק~ו~
 גזברות בתורת היז ז~ל אביו וביד דהואל כדאמרןחדא לידי באו גזבר דבתו~ת הדבר

 ראזבן ~נז ביד ד~ם נזתנתדסברא
 ז~

 באז לא
 בניך יהיו אבותיך ותחת אביו ביד ~היו כמואלא

וב~מת
 נאמר אמור דאם מילתא מי~חא דהכי נרא~

 שהי~דהרב
 באזתו

 זמ~

 היה הק~ל ~רנסי טמז זאתו
 להו אתרמי כיצד ב~כשר ~דז לתתם ~רצונםחפצם
 ראובןדז~א

 ש~י~ ז~
 נזדמן ולא דיקא גזבר ז~ל אביז

 מקדם גזבר אביו שהיה בש~יל זכי אחר אדםלידיהו
 הסברא ~לא הכ~ר בתורת בידז לתתם בו יבחרז~דמתא
נ~תנת

 דל~
 ~משיח ו~כהן גזבר בת~רת אלא לידו באו

 ~ זפשוט זכז~ מבניזתחתיז

~ ~
 נתנו זמן באזתז ש~יז הדור שפרנ~י אחרת ועוד
 ב~ו~ט בידזאו~ם

 להתע~
 פשזט א~ך בהם

 וא~ך ~~זלם כדרך שט~ט עליה ל~כתב צר~כי דהווהזא
 נמצא להיזת הראזי מן עליז שכתבו זה ש~~ע הלךאנה

~אמת~
 ולומר לתל~ת לנו זאין הדזר מ~~נ~י אתד

 זנאבד הפרנם מיד ~שטר נ~לדדילמא
 דמ~

 לתלזת לנז
 מילתא שהיאבנפילה

 דל~
 כדאמרן שכיחה

 מה ~זא טוב בז~רזן שעלה מנייהו זחד מ~ומותבכמה ב~מר~
ד~~ל

 ופ~
 ן~ יו~ף ד~ני מ~ט בם~ הש~ע

 להוציא יכול אחד שום שאין ה~ם אחת בעירהדרים שמע~
 ~חד כל עכ~פ ~בירי על מהם אחד זלא עליהםשטר

 יכול ש~גדז זה זאין דעלמא אדם על שטר להוציאיכזל
 ~ר שמעון ן~ ליוסף אלא לך נתחייבתי לא~ומר
 חיישינן לא דלנפילה משום בגמרא לזה מפורשוטעמא
 להםתבך ~נן ~ום היאך וא~ך שכיחה דלא מילתאשהיא
 נפל ו~~~ע לידו ב~ו דבתו~ע לומר ~בישבקורות
 ~ואיל אדרבא אלא לנו~לילה

 ול~
 ביד שטר שזם נמצא

 שטר שזם טליו נ~תב לא מעולם בודאי הקהלפ~נםי
 זעכשיו דו~א גזבר בתורת אם כי לידו ~או ולאעםקא

 נאבדושנא~דו
 ~ להקד~

~~~
 טל תשביני

 ז~
 דגם ניחא מי לדידי דגם לומר

 לנז היה לידו בא~ גזברזת ~בתורתכשנאמר
 מר~ן פםק ד~א שמוש שטר הפרנםים באמתחת~מצוא
בםי~

 ר~~
 וכו~ לכתוב צריכין ב~ד אותו כשמינו ם~ג

 הא~וט~ ביד ~חד באזת א~ת שטרות שניוכותבים
 לי תקשה זא~ך ע~ך היתומים בשביל ב~ד ב~דואחד
 צריך שהיה במקזם אדרבאהרי

 למצז~
 זלא ~ק~ל פרנסי בבית ואחד זה רא~ן בביתא~ד שטרו~ שני

 ~וא תרי לאבידת אדרבא מהם אחד א~ילי ~תהמצינ~
 גזבר ~יה דלא מורה אדרבא הדבר ~א~ך ~ל חיישינןדלא

 לידז באו טםקאובת~רת
~ 

~~
 ~~~~ דש~י חדא כלל פרכה אינה

 דפםק אלו
 בנכסי אלא אזתם הצריכו לא שנים דכותביםהש~ע
 מה חשבזן ויתנו היתומים יתבעו ידם שעליתומים
 אבל בטעמא מילתא שם הש~ט וכמ~ש בידםשנכנם
 יחשבו ולא ~אמן הקל בדבזרו והגזבר הזאיל הקדשבנכםי

 אלו לשטרות מקום מה כתיבהאנשים
~ 

~~~
 מלבד

 ז~
 בד~רזתינו ראינ~ מצאנו ד~דיפא אלא

 נכסי למסור נהגו זה יבדזרינו לפנינושקדמ~
 שטר כתבז ראינו לא ומעולם האפוטר~~ בידהיתזמים
 שוס דאין לומר הדרן וא~ך אפיטרו~ שום כללשמזש
 נמצא שלא מ~ה הוכחה ולאר~יה

 שו~
 דדבר שמוש שטר

 האפוטר~פ~ם~ לגבי א~ילו יפקד ובל יזכר בלזה
 הגזברים~לגבי מכ~~

~~~

 דבר שהוא טםקא שטר שזם נמצא שלא ממה
 דבתזרת דמוכח אזמדנא זו בזד~יהכרחי

 ~~רת דדילמא ולזמר למיתלי וליכא לידז ב~וגזברזת
 לנז מה כי ~~~ע נאבד דשמא ולימא לידו באועםקא

~תלות
 במיל~

 שכיחה דלא
 מיתת אחר שנמצא ממה אחרת אזמדנא כאןיש ~

 על כתזבים דורוס המ~תים שטר ז~ל~אובן
 ~לל ביני~ם וכשנתפשרו ההקדש לזכות אחיו~מט~ן
 ~ר האחד עם הנז~ המאתים יחד לזווג היה~פ~ר
 ב~מת ואם בשמעון שנושא ראובן של דורוסמאות
 הר~א ביד המה נת~נים נתונים דו~וס המא~ים~היז

 שהמ~תים זנ~דעו נראז מ~יכן א~ך קיימי וברשזתובתוע~ז
 ראובן עם דיני ~~ש ~רי ~קדש של היאביחידזת
 ~יה ~הכר ה~רש זמה אח~ז ~מעון טם דינווראובן
 נזשא ש~יה מהבין

 ראוב~
 מ~~ר בשמטון

 ההקדש בשם לכזתבם שהוזקק אלזלמאתים ממי~
~~ 

 נאמר
 ה~~ש מ~~י ראובן ביד והיו הזאיל אל~ד~מאתים

 בתזרת לכותבם לז יותר הוא גם דוקא לשכר ~רזבבדין

~ר~
 זרחוק ~ל~כר

~ 
 ה~פסד

 דלא למלין קנצי תליל~
מלבד

 שא~
 ~ומדנא שום כאן

 אלא קיימי זבר~ותו ~~זבן בידהם ~~ ד~תור~ המוכ~
 ~דר~~

 נ~ז
 המוכחות אזמדנותכאן

 גזברז~ ד~~ר~
 זאין לידו ~~ז

ל~ל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 אלא להס ואין כלוס מממונס ~שלס היורשיס עלל~ל
 זקופיס הס ה~~דש שנכסי רא~בן א~י מ~מטוןלהשתלם
 ותו אחיו בשמעון ראובן שנושא מה בכלל בהלואהטליו

 ~ מידילא

~ ~ ~
 לעגין נבואו ה~א

 די~
 מהיתימיס ה~וצ~ה

 בידו שהיו רוס לפני שיתברר לצדהן
 לשלס ~יורשיס על מוטל יהיה דאזי הכשרבתורת
 גזבר בתורת דילמא ספק הדבר שיהיה לצד הןמכיסם
 מהיתו~יס נוציא כיצד למודעי צריכיס אגו עדיין לידובאו

 האחרון בפסח שה~דה הודאתו אחר אפילודדילמא
 ל~וציא בזה שסמך ~ידידי דראיתי אמת הן פרעידילמא
 מי ז~ל דכתב ק~ח בס~ הכנה~ג פסק על היתומיםמן
 ~~ע ליורשיס ~טגינן לא ומת יתומיס נכסי בידו~יש

אביה~
 וכו~ ח~בין לי~ת שיתן ה~ד שיושב שצריך וכו~

 ל~י ~דבריו ר~יה שהביא במה ידידי על תמהתיבזה
 הרח~ה דדעתו משום ליו~שיס דמחייבשטתו

 ב~רתדוד~י ~~ת~
 עסק~

 לידו באו
 לה~עס~

 כיצד א~ך ~הס

~בי~
 הם כנ~~ג דברי הרי אלו כנה~ג מדב~י ראיתו

 אפוטרו~ בתורת היתומיס נכסי בידו שהיה במיאיירי
 שיושב שצריך שכתב מדבריו שמדוקדקוכמו

לת~ בדי~~
 עליו היו אס אבל ~~וריס לו ולתת ~בון לפניהס

 ומה ב~ד כתב ~ה ע~קאבתורת
 ח~בו~

 לבניהס בינו
 עסקא שמקבליס רואיס אגו אין יוס יוס מדיוכי~

 ש~ר ומחזי~יסמהיתומיס
 העסק~

 ~ידי לא ותו
 ומ~

 חדוש
 בנדו~ד~ כאןיש

~~~
 פסיקתא הלכתה לאו כנה~ג של זה דין פסק גס
 כתב ק~ח בס~ שבכאן דהגסהוא

 כ~
 מצאני הרי

 ק~ח בס~ תנינא במהדו~הלו
 הגה~~

 ש~ אות
 ~יש במ~ ז~ל ה~ב ~שס ל~~ו אות בנדפס כתבתיז~ל ~~~

 מנכסי מטותבידו
 יתומי~

 ליורשיס טענינן לא
 שמ~

 החזיר
 בס~ בס~ד ~כתבנה הרשב~א בתשיבת ועייןאביהס

ר~~
 על ~היתומיס להוציא באנו אס וא~ך עכ~לאביהס החזי~ שמא ליירשיס דטענינן בבי~ור מוכח דמשס

 אי אפילו אלו כנה~ג דבריסמך
 ~ו~

 ידיע מידע
 עכ~ז לידו באו גזברותדבתורת

 מוציאי~ אי~
 הואיל

 בס~ עצמו הרב למ~ש מנגדת הנז~ הרשב~אותשובת
 ופשוטק~ח

~ 

~~

 דמידע הקהל ידיטת טל להשען לנו יש באמ~
ידטי

 בבירו~
 ומידע בידו הס ההקדש שמעות

ידטי
 דעדי~

 והדבר הואיל הו~זרו לא
 ברו~

 בטדו~ס ל~ס
 דיזו

 ובפר~
 ודואג מ~אונן הוה למיתתו בסמוך הרי

 גמו~ה עדות זו לפרוע ממה בידו נמצא שלא מהטל
 לפרוע ממה בידו היה ~לא ידעי דכו~ע בידו הםשטדיין

כידו~
 גס לכל

 נוס~

 ידעי מידט ומיודעיו דקרו~יו
 שהוא מוכתב אצלו שנמצא מה מכולהו וטדיפאזה
נושא

 בשמ~~
 אומר אין ה~דש של מאתיס סך אחיו

 דבריסו~ין
~ 

~~~
 אותו בין המעות שה~זיר להסתפק יש ה~ך גם
 פרע לגדל ממה בידו שאין דואג להיותפסח

~ריו~
 דצר~ינן בזה ל~סתפק יש היאך מיתתו ליוס

 דאתרא מאריה ביד לא ~ם ה~זירם באמת אםלדטת
 ומבורר ידוע והכי הקהל פרגס ביד או גר~ו הטיררב
 של ומיודטיו לקרוביו הדבר כידוט מ~ומה לידם באודלא
 פוקראובן

 ח~
 שום בלא הוא בדין וא~ך דבר טמא מה

ספק
 דעדיי~

 אך מידו יצאו לא ההקדש ~עות
 נימ~

 גזברו~דב~ור~
 דו~א

 ה~
 בידו
~ 

~~~~~~

 הכל שנזקף עתה לעת ת~יה כיצדהגבייה
 דורוס מאות טשר ש~שה מסך אחדבשטר

 ק~ד לסי~ זה לדמות דאין כת~ר כמ~ש הוא הדיןבודאי
 ובשטר הואיל ה~מון לפי יתחלק שקבלו שמה הואו~אמת
 י~ול ~חד דכל בודאי ל~לס א~ד וש~בוד נזקפואחד
 יעו~ש סמ~ז קע~ו מס~ ג~ך ו~ד~~מע מ~ותיול~י

~ 

~~~~
 דזה נאמר אמור אס כ~ר ~נסתפק

 האלמנה חלקלגבי י~~ד~
 דוק~

 היתומיס לחלק ולא
 דאמרי~ן משוס הוא זלה~ה הרמ~ל של וטעמוהואיל
מ~תמא

 הו~י~
 עליו קבל אחד ע~ש השטר ונכ~ב

 בעד ~קבל במה ש~יחלהיות
 שניה~

 ביתומיס כ~ן וא~~ך
 למימר איכא ה~י לומר שייךדלא

 ל~
 נכון אמת

 ~דב~

שכ~
 דבריו שהביא וכמו זלה~ה הרמ~ל טעס הוא

 ד~ת ג~ך וכן מ~א בס~ זלה~המוה~יב~ו הר~
 ס~ך ועליהס הנז~ לה~ב שס שס ג~ך ד~ריו~ובאו מהריט~~

 הוצרכו לא אך יע~ש שס זלה~ה מוהריב~וה~ב
להאי הרבני~

 ~עמ~
 אלא

 בשות~
 ע~ש השטר שנכתב

 בס~~
ו~~ע~

 ~צה פירט~ן
 לומ~

 דלא
 יהי~

 ורצה יותר ~לית
 ל~יות עליו קבל מסתמא דאמרינן ~וא דוקא חלקו~קחת
 לומר יכיל אינו ~ליח להיות עליו ו~בל והואיל~ליח
 שנ~תב ~ותף אבל חבירו את להזיק מציל אנילעצמי
השטר

~~~ 
 כלל דטתו ~ל עלה ולא וגבה ו~לך

 אפילו בודאי זה באו~ן גבה אשר עד מציל ~ואלעצמו לומ~
 הואיל טכ~פ זל~ז שליח נעשו ~עקרא אמרינןלא

 מוציא היה ואלו השטר דמי כל לתבוע ה~ךומעקרא
 דצריך בודאי הכל גובה ~יה לגבותממה

 לשל~
 לחבירו

 היהמ~צאהיה ואלו הכל ולתבוע לקבל הלך באמת ~הריחלקו
 מה כל ~ל בשליחות דהלך מילתא אגלאי הרי הכללוקח

 לפי שיתחלק הוא דין בשתיקה ~קבל ~ה וא~ךשבשט~
ה~מון

 כמ~~
 י~ו~ש סמ~ז ק~~ו בס~

 ואי~
 ~ין לחלק

חל~
 יהיה אחד משפט ~לא היתומיס לחלק האלמנה

 בסדר ה~ותס הצ~יר כ~ד וי~~ן וצוי~ס הנעל~ד זהולכולנה
 שנה כאן שמך ואגדלהואבר~ה

 זמירו~~
 חוקיך לי היו

 יט~ה סאליפה לפ~~
~צעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~
 שיוס יען ל~עכ~ת לכתוב הוצרכתי וכו~

את~~
 יצחק טען

 אביקצ~
 המורשה

 לו שאין חרס לקבל צ~יךהלוה שהרמ~~
 ואח~כ בעין מעו~

 גכסיויסדר
 וישב~

 מא~ר לו ~מרתי בעוגיי ו~~י
 הסדור אחר לי~בטשצריך

 מ~
 והוא ה~~ס זה של ~יבו

 בכל למ~שיס פשוט זה שבמת~ק ואמ~ל בתמיההשיב
יום

 וע~
 המו~שה דב~י צדקי ~ס לשאול הוצרכתי זה

 טל דמחרימין ס~א ס~ק מר~ן מ~ש קוצ~ד לפיכי
 בת~ילת אמ~ש קאי מעות לו שישמי

 הסטי~
 שאמר

 לשלם לו שאין שאמר בזה ~ל זמן לי ק~עוהנתבט
~לל



~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 זה חרם של טיבי מה ולישבע נכםיז לסדר ורוצהכלל
~ 

~~

 דט~ו לי לחוות פ~א אני מחלה
 במעשה טליזן דע~

 אחת בבית ~ותפים ושמטון ראובן ל~ניי~בא
 זמן ואחר ראובן ביד בית שבאזתו חלקו משכןוש~ון
 ~אובן טם ש~דין ודנתי ש~טון עם גזא~א לעשות ראובןבא

כי~
 חלא חלוקה דין בה שאין

 שאח~~
 ~שובה ראיתי

 שהיא ~אחר ופסק כנדו~ד ט~ו ם~ק ח~~ג מש~ילהרה~ג
 י~ ולא בידוממושכנת

 צ~ר שום ולא ראיה הזק לו
 ב~ענת לבזא יכולאין

 גוא~~
 הרשב~ש כתב שכך והביא

 נמשך ומזה לגוא~א לכו~ו יכול אין בידו ~כורהש~פילו
 חבירו טם לטשות שבא דעלמא אדם שבכל לומרלהרב
 נשכיר לו לזמר חבירו יכול כך ~ל ולכופזגו~~א
אותה

 ל~
 יטוי~ש לגוא~א תצ~יכני ואל בשזמתה

 מה בעונייואני בדב~~
 ש~ש~

 לומר לה~ב
 שבבו~

 לט~ות א~ם
 ח~קי נשכיר לומר חבירו יכולגוא~א

 ל~
 והיא בשומתו

 הא כי וכל דגוא~א דינא לד~ות נוכל דבקל פלאבטיני
 מתרי השכל נגד זה הכי ובל~~ הפוםקים שתקי הוולא

 שכירות לתת רצוני אין התובע דיאמר חדא~~מי
 מצויים ~ה לומר ~תובע ד~ול שנית חו~ח כלשל
 ומזה לא אפשר אח~ ולזמן גוא~א לעשזת המ~תבידי

שג~
 וראיתי הואיל תימה והיותר ממני הרב דברי

 ועדיין וז~ל התשובה בסוף שכתב שי~ג ח~א ה~ל~ב

צרי~
 ב~ם לידט

 הרי וכו~ תבע ששמעון בהפך הי~
 משכונה שהיה דאף להרב ליה ~שיטה ~ש~בהשבז~ת
 טדיין זהיאבידז

 בתו~
 אפילו לפדות י~ל ש~ינז ~מן

הכי
 יכ~

 וזה גו~~א לתבוע
 פל~

 ~~וא
 הפ~

 י~אה ~ם מ~מ מכריע כ~וני תלמיד שאין והגםת~בה אות~
 אדזניבעיני

 לטני~
 ~לא דינא

 כאות~
 ~תי

 הםברה בזה לז~ן בידו שכורה היא ד~ם ~אוה~ר ת~זבו~
נותנת

 דא~
 מטקרא זה שהרי גזא~א ל~בוע יכול

 וג~ך בשכירות ליה דניחא ד~תו גילה לזמןבמ~נה
 המעות יצאו ביני דביני איידי לו לזמר יכול אינובזה
מי~י

 ו~~ז~
 לזמן בידו שכזרה היא שהרי לה~יאני

 ~ה~ב~ש ל~יותויכול
 שהבי~

 בשכזרה מיירי בזה ~רב

לזמ~
 ב~כורה ~~ל

 ם~
 שהנתבע ~לא שכורה שאינה או

~~
 נשכרנה

 לז~ ל~
 ~גוא~א לכזפו התובע ~ם הדין

 ל~ ימש~ד~ל~
 יכול ~אינו זמן שטבר בנדז~ד

 ועבר לזמן שכורה כאלו הו~ללםלק~
 ז~

 שיכיל ~~ן
 מני~רבדעתוהרחבה~ ~י יסכים אם שנלע~ד ~ה ז~זלפדזת

~ ~
 דעתו לי לחוות וראש ~י אז~ע פני אנ~ מ~ה

הרחב~
 יום בכל מע~ם ל~נינז ש~א במה

 בית בשזתפ~ ל~ם שיש וש~עון~ראובן
 א~

 זעומדת

ל~כיר~
 ראויה ~ינה יען

 לדיר~
 מהם א~ד לשום

ז~מת
 של~עמי~

 ~חד עמד משכי~ת ב~ילה היא
 ואמר~ש~פים

 לחבי~
 ו~בירו בשיזויה בשכירות גוא~א

 ~ד נמתיןמשיב
 שיבו~

 ואינו השכירות ונחלזק שזכר

רו~
 גזא~א לעשות

 זבז~
 דנים אנו

 ט~
 מה

 שהבי~
 מהריב~~הר~

 משם שכתב כנה~ג משם שלו בלקזטים

מהר~~~
 דינא דלית

 דגוא~~
 ~ותה כ~רוצה ~לא

לעצ~ו
 לד~

 ל~שכיר~ אבל בה
 ~לא לא לאח~ים

 שאותה ראיתי~~~
 סבר~

 משם מה~יב~ו ה~ב שכ~ב
כנ~~ג

 ומהרש~
 סברת היא

 מור~~
 הרא~ש סב~ת שהיא ס~ו

שהבי~
 א~ל ~~ח הטו~ר

 מר~~
 וכז~ ~רמב~ם ~ס~ת ~סק

ז~~
 ת~ה~י

 אי~
 לסברת הביא ז~ל מהריב~ו

 הרש~~
 להל~ה

 ~לס~מה
 יודיע~ ה~

 מאתי זכז~ ז~גבה הרמה דעתו

 ענ הח~םחהובךי
 ז~

 כ~הר~ר דיינח מר המופ~ה הרב
 נר~ו בירדוגו יקותיאלחיים

~ 

~~~~~
 זהנה כתר מ~ש ~ל על לטוב השקפתי
 תחילה ראשון הראשון על להשיבבאתי

 המזרשה יצחק ש~טן מה טל מר דתמה מ~יר~יתי
 וכתר הסדור קודם חרם יקבלשהרמ~ע

 תמ~
 חרם על

 וכו~ הגאונים כתקנת לישבע וטתיד הואל טיבו מהזה
 שלפנינו דינין מבתי בעירינו מורגל שכך אגידהאמת
 למר~ן ומצינו הואל זה חרם להם שנ~ייםדונלע~ד
 זהוסיף יום שלשים זמן ללוה שנזתנים שפםקבם~ק
מור~ם

 וכת~
 לפחות להם נראה אם הדין דהוא

 יראה ~ם היא ~כוונהובודאי פוחת~
 לבדי~~

 או ~שלשה דםגי
 דאם וכתב שםיים ל~~~ן שם ומצינו די ימיםארבעה
 ודברי מעות לו יש ~ם הלוה טל י~רים המלוהירצה
 ירצה אם פ~זת או של~ים ~מן על בין ודאי הםמר~ן

 וא~~יחר~
 זמן על בין להחרים ~יכול ומצינו הואיל

 שאין ב~זען ג~ך נ~~ד מ~ו א~ך מועט אומרובה
 לשלם במהלז

 וצרי~
 נכסיו לםדר

 הג~
 הםדור ~אחר

 זמן המשך יש הרי ע~~פ ~גאזנים כת~נת לישבטצ~יך
 נכםיו ל~נקים זמן בטול שצריך ביניביגי

 ואח~
 דוחה

 דילמא חיישינן וא~ך ראשון הכניםה יום טדהשבו~ה
 אלא בעין במעות ~שלם במה לו ישלזה

 מתכו~
 לדחות

 יודה לישבע צריך ויהיה פשרה לידי יבזאו לא אםאבל שבזע~ לידי יבואו ולא בפזשרי~ן יבואו אוליהמלוה
 זו ואין חרם עליו והטי~ו לרמאזת חששו זהועל

מז
 זלה~ה רבו~י דברי לה~מיד ~ותב אניזה ~ התימ~

 הלכ~ דאנשי בפומיי~ו ומרגילא דניםהיו שכ~
 למעשה

 לוה לשום הזקקתי לא ש~עולם וראה דע ידידיאך
 מי כל יען מעות לו שאין חרם לקבל נכסיו לםדרהבא

ש~
 קרוב נכםיו לםדר וצריך לפני

 בעיני ~י~
 מה ועל מי וטל מאומהבידו שא~

 נקו~
 וסמכתי טליז להחרים

 ~כתב סצ~ג ריבות דברי להרב ראיתי שכך יען זהטל

 ~טנ~דדוק~
 שמא בטענת אבל מחרמ~ן חשובי שמא

 ~כו~ל להרב דראיתי אמת הן ע~ש מחרמין לאגרוטי
 דנרא~ כתב דהכנה~גשכתב

 מהר~י הפך מ~רשד~ם
 ל~טיל דמנהגו כנה~ג וכתבאדרב~י

 חר~~
 עכ~ז וכו~

 שצ~י~במקו~
 הלוה

 א~~~
 ~בועת לישבע

 הגאוני~
 ס~כתי

 דברי הרבעל
 ~בו~

 גרוע והשמא ~ואיל
~ 

~~~
 זה על דנוםף

 חזכ~
 ~לא הייתי

 ~~~ ל~י~
לל~

 במקום אפילו
 די~

 לו שיש לה~תפק
 שאמר לוה כ~ון ~אונים שבועת לישבע עתידואינו מעו~
 א~

 לו
 וי~זל נכםיו לסדר אותז ומזקיקין לפרוע במה~עזת
 זה על ~~וב פרע לגדל יספיקו לו שיש שנכםיולהיות
הייתי

 חוכ~
 חרם לקבל להזקיקו ~לא

 ~זאי~
 ויכולין

 ו~גם לפירעון להספיקהמטל~
 ד~~~~

 בס~
 כ~ב

ב~
 אם לפרוע

 י~
 לדחו~ו יכול ~יני מעות לו

 ואם וכו~ מטלטלין אזמקרקעי ~~
 א~

 ~עות לו שיש ידוע
 ~~ ח~י~ן ו~פי~ אותו משביטיןאין

 אינם אומר והוא מעות לו

ש~
 אבל מ~ביעין אין

 מ~מ~
 ~לו מר~ן ודברי זכו~

המה פ~ו~
 די~ דהיכ~

 ~ם שלו אינם ז~ומר מעזת לו
 במ~ל~ לפור~ורז~ה

 זל~
 מ~ה

 ~רי~ המעז~
 ל~~ל

 ז~ל ~~ב ה~~ע שםזכ~ב ~~
~ 

 ~~~זת ~ידו ראו לא ~ם

 כמ~מח~מ~
 הטו~ר

 והמח~~
 ד~~י ז~~ט ו~וי ס~י

~סמ~
 ~~ע דאמר ד~י מורה

 א~
 ~~ל ~או

~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 דאין לומר הואבא
 צ~~

 דבריי כוונת ובודאי לו נראו
 צריך מעות לו דבנראו איירי הם הםמ~ע דדברידכמו
 קאי ג~ך עלה ~מטלטלין ~~ור~ו בבא א~ילו חרםלקבל

 צריך לו נראו לא אפילו דאמרהםמ~ע
 לקב~

 חרם
 קיצ~ד ל~י ואני במטל~ לפורעו שבא במקום א~ילוהיינו
 דא~ילו לומר דמנ~ל אלו הםמ~ע בדברי ~ייתיחוכך
 שבא במקום ~ם לק~ל צריך המעות לו נראולא

 לח~ם הזקיקו לא מר~ן לדעת דילמא במטל~ל~ורעו
 ~לא ~יכא אבל באחר אותם ותלה מ~ות לו בנראואלא
 ומ~י חרםי צ~יך דאין נימא טלטול לפורעו ובא לונראו
 ידעתי לא םיו~ד והש~ע הטו~ר ממ~ש ~מ~עדמייתי
 הוא הכי שם הרי רמיזההיכן

 לשו~
 לא ואם ז~ל הש~ע

 ~מטל~הםפיקו
 מגבי~

 כל על שיחרימו אחר קרקע לו
 לגבותו בבא דדוקא נימא וא~ך וכו~ מטלטל~ לו שישמי

 ~לטלין ל~גבותו בבא אבל חרם דהצריכו הואקרקע
 ז צריך דלאנימא

~~~

 מדבריו נראה עצמו הםמ~ע גם אלא זה מלבד
 אין ב~לטול לפורעו בבא הוא דדעתו צ~טבם~

 בם~ לו מצינו דהא מעות לו יש אם חרם לקבלצריך

~~
 מ~~~~ או מעות לו שאין אמר ואם ז~ל שכתב םק~א

ורוצ~
 או מע~ת לו שיש אמי מחרמין בקרקע ל~רוע

 ואינומטל~
 רוצ~

 דברי וכו~ בקרקע אם כי מהן לפרוע
 בבא דדוקא ולאחריהם לפניהם פשוטים ~לוהםמ~ע
 לפרש להתעקש ואין חרם דמצ~יך הוא קרקעלפורעו

 צריך באמת וא~~ך יוצדק לא כי אח~ פירוש שוםבו
 צ~~ דם~ ~לה דבריו יוצדקו כיצדלהתיישב

 דבריו עם
ה~ז~

 דםק~~
 דגם מש~ע דמשם םק~ב

 בב~
 לפורעו

 משמ~מ~לטלי~
 חרם לקבל צריך

 שאי~
 זה ו~ל מעות לו

 דם~ הםמ~ע דברי דגם ולימר לפרש אנ~ומוכרחים
 בבא א~א ג~ך התם קאי ולא הוא הכי ודאיק~א

 ועל בקרקעל~ורעו
 ז~

 חרם לקבל צריך דאמר הוא
אפילו

 ל~
 אם גם הוא הכי וכוונתו המעות בידו ראו

 בםמיך והמחבר הטו~ר כמ~ש מחרמין בידו ראולא
 בא אם מחרמין נ~י ראו לא אם הוא פירושו וכו~ם~י

 דין שהוא קרקעלפורעו
 הםמו~

 אבל ם~~ד לקמן
 ים~ור הםמ~ע מטלטלי ל~גבו~ובבא

 דאי~
 לחרם צריך

 אחרי גם ומה חוכך הייתי ~בד אלו הםמ~עמדברי
 בם~ מפורש הדברראותי

 יצ~ ויאמ~
 הםפר בםוף

 אי~ שאםף הנ~רדיםבדינים
 כתב ~ם~ח ששם טהור

 םק~א הש~ע דכתב דהא הלוי מהר~ש משם כנה~ג~שם
 היינו ~רמין אבל משבעיןאין

 דו~

 לפורעו כשבא
 צ~יך אין חרם אפילו מטלט~ לפור~ו בא אם אבלקרקע
 נוםף גםי~~ש

 ע~
 אות ח~א זכו~ל להרב ראיתי זה

 דנ~טינן החביב הרב משם שהביאזיי~ן
 כםבר~

 הר~ש
 כתב דב~מ וכתב עוד והוםיף הנז~הלוי

 ז~
 הא

 מעות לו אין אם שי~ימו אחר מטלטלין גובהדבע~ח דקי~~
 יפרע מה ~ירש ולא ~ו שחייב םתם במלוה דוקאהיינו
לו

 אב~
 לפלוני פלוני נתחייב בהם שכתוב שלנו בשטרות

לפ~וע
~ 

 אלא מטלטלין אצל לד~תו יוכל ולא מעות
 מש~ה דב~ר עכ~ל יע~ש ול~רוע למכור זמן לינות~ים
 בדבריו במ~ש עליו תמה זכו~ל והרב~צרי~י

 דאינו פשוט מר~ן מדב~י דאדרבא וכו~ םק~אב~מ~ש כמ~~
 להביא שהרבה יעו~ש מטלטי לפורטו בבא חרםמקבל
כ~

 דם~ל פוםקים
 דא~~

 אם חרם לקבל
 ב~

 לפרוע
 ה~ה ד~ך וכתבמט~ט~ים

 וכתב עוד ו~וםיף ה~ל~

 דינא על ~ל~~ה רבו למ~ד שרטט ימים דאחרלבםוף
 הוא דכך זה על לו והשבפתגם

~ 
 םתום הש~ר דאם

שא~
 מעות שיפרע תנאי בו

 בע~
 עליו מחרים איני

כיון
 שיכ~

 בשטר מפו~ש ואם וכו~ מטל~לים להגבותו
 חייב ~הוא אומר אני כך מחרים אינו ג~ך בעיןמעות
 מעות לוליתן

 דוק~
 דבין הא~ור מכל ~מורם עכ~לי

 לדעת בין ה~וי מהר~ש לדעת בין הם~~עלדעת
 זכו~ל~ל ר~

 והרב~
 הרב שהביא זלה~ה פום~ים

 לטובה שוים כולםזכו~ל
 דא~

 למי מצאנו ולא מחרמין
שאמ~

 דמחרמין זו םברא
 ~ב~

 במטלטלים לפורעו
 דב~מ ~רבאלא

 ו~~
 הרא~ונים היאך תמיהתי ג~ה זה

 הל~ה ו~בעו הפוטרים נביאים חבל םברת מעני~םנעלמו
 מש~ה דב~ר ~רבכדעת

 ול~
 טד באמת דעתי נמה

 ~חד פ~~ד םל~ה התקנות בם~ וראיתישמצאתי
 בושכתוב

 שתב~ה אש~ בעני~
 והי~ כתובת~

 במעות כתוב
 וה~עלמוטבע

 קרקע אם כי לו שאין ~וען הי~
 זה בטנין וכתבנו שנשאנו אחר זל~ה כתבו זה ועלומ~לטי
 מעות לו יש אם הבעל לפני ח~ם שיחרימו גזרנוהטיב
 שיתננו זהב כלי או כםף כלי או זהב או כםףמוטבע
 האשהלפירעון

 ואח~
 וזהב מעות לו שיש מה כל שיברר

 כתו~ה לפירעון שיחםר ומה כתו~ה לפירעוןיתנהו
 מה כ~י בטלטוליפר~נו

 ששו~
 יםפת לא ואם מיד

 והגם וכי~ קרקע לה י~רע ~תובתה ל~ירעוןה~לטול
שכתוב

 בכתובת~
 שנתחייב

 לפ~ו~
 המוטבעי במעות

 וכו~ ממ~ו י~רעו או עליו יוםיפו אם לענין רקכתב ל~
 לעניןאמנם

 הפי~ע~
 של כתו~ה הדין וכפי הו~יל

 ב~ שכתוב ~פע~פ בזבוריתאשה
 ומ~תים במנה בפירוש

 אלא המטבע תנאי מועיל אינו כםפא מזוזידאינון
 ~~ז~ לעניןזולת

 דל~
 ~הדין וכמו מבע~ח אשה עדיפא

 שיפרע בפירוש לו כתב לא שאםבב~~ח
 ב~עו~

 בעין
 ולא הואיל כתובה בפירעון כן כםף שוה לפרוערשאי
 ה~ומים ~נ~ו הםכמני לכן כםףשוה לפרו~ רשאי אחר בדבר ולא במ~ות שיפרע להכתב

 שד~
 פירעון

 על וחתימים שוהי בזמניני ובע~חכתובה
 ז~

 קני שבעה
 יעו~ש טוב ש~~ל משנת וקמאי םבוראי רבנןמנירה
 שלא בע~ח לדין אשה של דהשוודינה מד~ריהםנקטינן
 יכול דבב~~ח דכמו ב~ין בדורום שטרו כתובהי~
 שהצריך לו ~מצינו ~ואי הכי האשה גם ~לטוללםלקו
 הרי ל~רוע ממה בעין מעות לו ~אין ל~בלחרםלבעל
 מקבלו אינו הטלטול לקבל הבע~ח שצריך דמבקוםלך
 על שיחרם אחראלא

 הלו~
 והואיל בעין מ~ות לו שאין

 דבני קמאי לרבנןומצינו
 מ~~~

 בודאי ם~ל הכי
 קדמנינו הלכובעקבותייהו

~ 

~~

 בדו~ום בהם שכתוב ~ט~ח לגבי עדיין באמת
 מצאנו ~רי בטלטול לםל~ו י~ול ואינובעין

 ~פ~יטות ש~בי זלה~ה זכו~ל הרב של ולרבו דב~מלהרב
דאין

 צרי~
 חרם להצריך ~כו מה על וא~ך ~רם ~~בל

 בשום מפורש נמצא ולאהואיל
 פו~

 חרם לקבל ~צריך
 םמיכותם ~אמתואילי

 מ~ ע~ ה~
 ~מר בריש שכתבנו

 קו~פדמם~ן
 מו~

 ~ביל א~ילו המ~ון עכבת דבשביל
 ~טןזמן

 מחרמי~
 י~ ~ולי ל~עון יכול כאן וג~ך

 מעות לו
 ודלא המטלטלים ל~כ~רת ~דחה ל~יות רוצהואינו

 ~ לה~ים מצריכי דלא הנ~~כ~רבנים
~~~~~

 על ~בוא הבוא
 די~ פת~

 מור ל~ני שבא

 שמש~בשמ~~
 ראובן ביד חלקו

 ואח~~
 ~א



 ו~ידיד ~ו~ ~עון עם גוא~א לעשותרא~ן
~ 

 מדעתו
~רחבה

 ש~ד~
 אלא ראובן עם

 שעמד~
 תשובת ל~דו

הר~~~
 הרשב~ש לתשובת שהביא ם~ע~ז ח~ב מש~י

וממנה
 ~מ~

 אם גוא~א לתבוע הבא שכל להרב לו
 לו יאמרחבירו

 נ~כרנ~
 בשוויה ~ך

 א~
 יכיל חבירו

 בתמיהא לתמוה יצא ידידי זה ועל וכו~ לגוא~אלכופו
 ונוםף קדשו בדברות ~מ~~ל םובלת הדעת שאיןרבתי
על

 שעמד~ ~
 ראשון דחלק ~נז~ הרב תשובת ל~דו

 וםתראי הנז~ קע~ו ד~~ לדבריו דמנ~דת שי~בםימן
 ועלגינהו

 ז~
 שני על לםמיך דלא דעתו נטתה ידידי

 דמשכנתה יומי דבתוך הוא הדין אלא ~ותשובות
 שכורה ו~יא הואיל לגוא~א לכופו יוכל לאוהשכירות
 ~שכירות ליה דניחא דעת~ גילה כשה~ירה מעיקראלזמןי
 או םתם ב~כירות אבל דבר בהכי דהרשב~שזאפ~ר

שאינ~
 לה הנח לו אומר שהנתבע אלא בידו שכז~ה

 ל~וא~א ת~~יני ולא בשכירותבידך
 הדי~

 עם
 ש~בר בנדו~ד ימשךוממילא התוב~

 זמ~
 והו~ל לםלקו יכול אין

 התובע ויכול לפדות שי~ול כיון לזמן שכורהכאינה
 שבאמת ידי~י דע כ~~רי ד~רי תכ~ית זהו גוא~אלעם~ת
 בראותי בעוניי אניגם

 בתשוב~
 בדברי םקע~ו דח~ב

 תמהתי באמת הרשב~ש מדברי לו שנמשך במההרב
 המראהעל

 די~ שבאמ~
 אפילו בא לא היאך מחודש

 והוא זה על נוםף ובתראיי מקמאי פוםק בשוםב~מז
 גוא~א לתבוע לו זי~ו ורבותינו ד~איל כעיקרטעם
 זההיאך

 יו~
 לדחיתו

 ולו~
 לו

 יוכל זה הרי לך נש~רינ~
 השכירות לה~םד רצוני אין לולומר

~ 

~~
 פםקה האי כן כתב שהרב הגם עכ~פ שיהיה

~
 כאן דינו ~קר כל דהא בודאי הוא םברא

 ~דברי אלא לו נמשך לאבם~~ו
 הרש~

 שהביא ~~ל
 הז~ר משום הוא ד~א~א כעיקר וטעם ~הואילבד~יו
מ~ה

 נמ~
 לך מ~כירה ~ריני לו שיאמר דבמקום לו

 כ~וא~
 הזק

 הד~ ראי~
 עמו

 ז~ ~~
 להרב לו ~משך

 כשהיהמעיקרא
 מלי~

 הר~ב~ש דברי לקיים יושר
 רואות עינינו ~רי באמת אבל ה~ר דמשוםבטעמא מילת~

דבתשוב~
 שבמ~א

 שי~~
 ~רשב~ש מדברי בו ח~ר

 דהאי ובודאי לגוא~א לכופו יכול השכירות בזמןליד~~דא~ילו וי~

~ם~
 א~ הוא

 אותו
 ~ם~

 ש~אה וכמו דםקע~ו
 ~~~ שי~~ בם~ ~כתבמד~יו

 בשו~ת מצאתי ו~וב
 למעלה והעתקתי ~ו~א ל~ות יכול דאינוה~שב~ש

יעו~~
 ~חר וכתב עוד והוםיף עליו שכתבתי מה

העי~
 לו ר~יתי ולא הנז~ ה~~ר ב~ל ועיינתי ו~ו~ נראה

 שר~ מ~~בשז~
 םקע~ו ב~ב אם כי הרשב~ש לד~י

 למעל~ ~עת~י בדבריו שכתבוה~ם
 וכו~ דבריו

א~ר
 ד~~

 בם~ דמוד~םים ~בריו כותבים ~יו ~רב
~~~ו

~  
 ~~אש~ם

 מוקד~ ~אי~
 ~ם בד~ס ומאוחר

באמת
 הרו~

 דבריו
 דב~מ~

 יראה ~ראות בחוש ~ע~ו
 דבריו אבל בעלמא ו~ייא לשקלא אלא אינםדדבריו

 ~י~ ~י~ ~דברי~ ~~י~ שי~~דב~~~
 ~מו

 שנר~
~בר~

 ~~ל ~תב
 ~~יו~ וא~

 ~ל ל~לק וירד וכו~
~או~~ם

 ו~ס~
 ~דברים ~~ך ~שוט כתב

 ~~וט~

~~

 ~דינא
 וא~ ~~~

 ~וד~י
 דל~

 הא ~ר אזל~ן

פ~
 ~ע~ו ~~

 מ~ ~~
 דדב~ו

 נרא~
 ~לאו

~~ ~~ל~
~  

 ~בריו
 ב~ שי~~ ד~

 חזר
 ו~

 ~~ל~
 ~ע~ו ~ם~

~ ~ 
 ~ט

 ~מ~ דא~
 על

 מ~

~~~~
 נ~א הבוא

 לעני~
 יש אם די~א

 של פםקועל ל~~ ל~
 ה~~

 ה~
 שי~~ דםי~

 ה~~
 על זהי על גם םמכינן לאאו

~ 
 מוכרחני תחילה אמרתי

 ת~ה תצא שמהם ב~~ו~ס הרשב~ש דב~ילהביא
 דם~ מש~י הרה~ג פםק על לם~יך יש אם לדעתבין
 יםתור שממנו כתר לנדון ~וא ממנו גם לאי אושי~ג
 דברי ראה ידידי דאלו ה~חבה מדעתו שדן מהכתר

 ל~~ב שראיתי מה והילך מםברתיי חוזר ~יההרשב~ש
 ושמעין בר~ובן שנש~ל ם~ט ח~ד המשולשחוט

 ב~יתפ~ ~רלהם שי~
 ומש~

 לזמן ראו~ן ~ד חלקי שמ~ין
 בית ~שכיר הנז~ וראובןקצוב

 ימי כל ל~מעון אח~
 ועתה המשכונהמ~ך

 בתו~
 ביניהם מ~וקת נפל~ הזמן

 מה ~ובה ~גודי או גוד לשמעון עתה אי~רוראובן
שנל~ד

 הו~
 הש~י~ לא ראובן שאלו

 לשמע~
 הבית

 ב~רהנז~
 שמע~ ר~

 החצר מן זיצא ~צר ה חצי משכן
 יכופו שלא דיין ולית דין ליתחיצה

 לגוא~
 שאין מאחר

שמ~
 בחצר עמו דר

 וא~
 פםק ~ן הז~ר טענת לו

 ראובן לדין עמדו לפני ז~ל םכ~א הרשב~שמורינו

 ותב~ושמ~~
 ראובן

 משמע~
 המשות~ת בתצר גוא~א

 אינו ש~~ון של חלקו שכר שראובן שכיון וד~יביניהם
 שעיקר גוא~א בטטנת לכופויכול

 די~
 הוא גוא~א של

 של חלקו שכר הנז~ שראובן וכיון הז~רמשום
 שעבר אחר אבל השכירות זמן תוך הז~ר ~~נת בטלה~~ שמ~~
 שכתב רואה הנך ~כ~ל גוא~א טענת להם ישהשכירות זמ~

 מאחר ב~ירושהרב
 ששמע~

 הבית מן ויצא חלקו השכיר

 כמ~~חוצ~
 הרב

 ב~ל~
 טענת

 ה~
 ראיה

 ש~
 מורה

 ~אינו ז~ל ה~ב ~םק זה זעל חוצה ~בית מן יצאש~מעין
 ~צר ~רזי עדיין ~מעון היה אלו הא לכופוייכול

 לכיפו יכולראובן הי~
 גו~~~ בט~נ~

 ~רב מצא שלא
 חוצה שהוא מ~ני אלא לכופו יוכל שלאבמה מענ~
 וא~

 ~ם
 אלו זכד~ריהם המשל~ש חוט הרב של עכל~ההז~ר
ראיתי

 ל~בנ~
 הנז~ ה~בנים דברי העלו ובתראי םבו~אי

 םו~ף השי~ב ד~י ם~ר בעלי קשישי דרבנן ~גאלהלכה
 וםברת הואיל לדינא הדרן יע~שם~ל

 הגאו~
 ה~~~ש

חתים
 על~

 ואת המ~ול~ש חו~ט בעל טביומי רב
 שהעלוהכביד אחרונ~

 אות~
 על

 רב~ שולח~
 טוביס בתראי

 פשוט וא~ךהשנים
 דאי~

 ו~ראי קמאי םברת להניח לנו
 בהו~אתו י~ד מש~י הרב בתרוליזיל

 וא~
 הדין

 ה~
~בר~~

 השכירות של ~ן ~כל
 א~

 מהם ~~ד שום
 הז~ר דליכא במקום לגוא~א לחבירו לכיףיכול

 ~ו~

 אם
 ב~ר עמו דר הנתבעאין

~ 
~~

 דנקטי~ ז~ ל~י לברר לנו נשאר
 הר~ב~ש כםברת

 משום הואדהטעם
 ה~

 לכאור~ ~ך ר~יה
 יש

 לפםוק לנו ביש לומרלנו
 דבמקו~

 ל~בע ה~תבע שאומר
 שכירות לו ויעלה לושי~כ~ה

 בשומ~
 נימא ~שמאים

 לכופו יכול התובעדאין
 ל~וא~~

 מ~~י הרב וכ~ש
בם~

 יהיה הרש~ש םברת דל~י ~ע~
דין ממ~ ~מ~

 ~ י~~ ז~
 ~ל ~נ~~ ~ב דברי ול~י הואיל וא~ך לעיל~ד~~ינן ~ב~~ דב~י דתה ~ם הרי ש~ג בם~מ~י ה~~~~ דברי ~פי ד~א חדא טעמיי מתרי ~~~
 א~ך הרשב~ש דב~י לד~תדר~וי

 בדי~ אנ~
 ה~ם

~~~ 
~י~

 לנו
 ל~ם~

 דדי בודאי ~ר~~ש כדברי
דוקא ל~ם~ ל~

 במ~
 ~נ~רש

 וא~ בדברי~
 ~~ א~ ~ ~ך

 ~בו

 ל~~~
 על~

 ~ו~מא
 ל~

 ~א
~ דאי~ ~ ~  



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

ו~

 פרק
 הנשבעי~

 לסורא נחמן רב ~יקלע התם דאי~א

~
 רב בר ורבה ~דא רב ל~~יה

 הונ~
 ליה אמרו

 ~ל ואתאי אכפל ליה אמר ושמואל דרב להאנעקריה
 דלא ה~ו אלא ושמואל דרב להא למעקרה פר~יהני

לוסי~
 עלה

 כג~
 נשבעין יורשין ומת שטרו הפוגם

ונוטל~
 ש~אוי דמי~תא לך הרי ע~ך

 לפקפ~
 בה

 לסותרה ולא מילתא אותה ~קיים שנרצה לצדהוא דינ~

עכ~~
 מש~י הרה~ג לדעת וא~ך עלה לוסיף דלא הבו

הוא~
 ודברי

 הרשב~~
 הזא דין בהם לפקפק ראוי

 מהס שנמשך מה עליהסלוסיף דל~
~ 

~~~
 ג~

 הרשב~ש מדברי דהא זה לכל צריכי אנו דאין
 אשכירנה לומר יכול דאין יוצא ~פורש שםעצמו

 אחר אך וז~ל כתב ~רשב~ש דהא גוא~א נעשה ולאלך
 עכ~ל גוא~~א טענת להם יש השכירות זמן~ור

 בודאי לא~מועי~ן אתא מה אלו דבריו יתור עללהקשות וי~
 גוא~א להם יש ~שכירות ימיאחר

 ~ל~
 נתכוון בודאי

 ליה ניחא מינח יהיה אפילו השכירות ימי דלאחרלומר
 יכול עכ~ז שכירזת בתורת אצלו להניחה הקרקעלבעל
 יומי דאחר הרב מדברי לך הרי לגוא~א חבירולתבוע

 ~כ~ז כבר אצלו מושכ~ת היתה באם אפיל~השכירו~
 אפילו הרי מש~~י הרב כדברי ואם לגוא~א לכ~ותייכול
 לו לומר זה דיכול ס~ל בידו ~כורה היתהלא

 ולבטללך א~כרינ~
 טע~

 כ~ש לא כבר שכורה בדהיתה גוא~א
 הכי ס~ל לא הרשב~ש הרב דלדעת בודאיאלא

 אל~
 יש

 הוא בזה לזמן מושכרת שהיתה במקוס דדו~א ~מרל~ו
 הז~ר היה אם דהיינו ראיה הזק בתר הרבדאזיל
 בתוך ה~ב דמחלק הוא בזה אחת בחצר דרים עדיין אםכגון
 יומי לאחר אבל דליכא להיכא ראיה הזק דאיכא להיכאהזמן

 אפילוהשכירות
 היכ~

 לתב~ע יכול עכ~ז הז~ר טענת דליכא

גוא~~
 בשכירות בידו לה~יחה הנ~בע ברוצה אפילו

 להפסיד ולא לאגוד דרצוני התובע יאמר אמור כייען
השכירזת

~ ~ ~
 דברי רום לפני הבאתי וכבר הואיל

 דה~שב~ש ד~פידתו תלמד שמהםבאורך הרשב~~
 דמעיקרא משום לאו הש~ירות ימי דתוךד~סק

בדע~ו הית~
 להניח~

 בכבר מיירי אלא השכירות ימי כל בידו
יצא

 לחו~
 בידו דמשכנה לנדו~ד נלמד ממנו הז~ר ואין

 אי אנן נחזי גוא~א לעשות בידו שממושכנת מיובא
 יש כגון בחצר עמו דר הממשכן זה שנשאר הואהמעשה

 זל~ז לכפות יכול הרי א~ך החצר בזה אחר מקוםלו
 המ~ול~ש החז~ט כמ~ש המשכ~ה ימי תיך אפילולגוא~א
 הממשכן ביצא איירי ואי הרשב~ש ומ~םמשמו

 עברו אפילו לן אכפת לא א~ך ראיה הזק כאןדאין לחו~
 יכול זה אין לפדותעכ~ז המ~שכן שיכול המשכינה ~צבת~~י

לכפותו
 לטע~

 הוא הממש~ן שהרי גוא~א
 בחו~

 כאן ואין

ה~
 כת~ר כ~ש לכאורה דעתי על שעלה והגם ראי~י
 זמן עברו ~אלו הוי לפדות שיכול עת והגיעדהואיל
 לחלק דאין נראה דל~א~רה הרשב~ש דכתבהשכירוח
 עבר לידמה

 זמ~
 קצבת זמן עבר לי מה השכירות

 ויכולהמש~ו~ה
 לפדו~

 דאין נראה ול~וציאו
 לחל~

 והגם
 להרבדראי~י

 המ~בי~
 ~ר~ח בס~ דבריו ~ובאו זלה~ה

 מש~ בתורת תבירו לקרקע היורד ז~ל שכתבק~ך
י~ל

 א~
 יש המשכו~ה יומי ~למו אחר אס חזקה לו

 ח~~ל~
 והרב דרבוותה בפלוגתא תלוי זה

 על~~ב ~~רבי~~
~ 

 ~~וט ~לע~ד
 ~כל~ דא~

 זה
 המשכו~

 ובתוך לזמןשעושים
 הזמ~

 כל ולאח~ך לא
 ז~

 שלא
 עד המשכונה ימי שלמו נ~רא דאינו בנכוי תמשךיפדה
 הרב מדברי הרי ע~ך פירית לו אין דשוב הקרןשיכלה
 זמן~ל

 של~
 המשכונה ימ~ נשלס לא עדיין הקרן כלה

 קצבת זמן דל~ר לומר אדעתין תיסק היאך וא~כמקרי
 השכירות ימי כלו כדין ~משכונה ימי כלו ~ותה נח~ובופדייה
 ועד דשוים נו~ה הדעת האמת ~פי אך לכאו~ה נראה זהכל
 הרב אמר לאכ~ן

 המרבי~~
 דינה הקצבה ימי לאחר דאפילו

 הקצבה ימי תוךכדין
 לעני~ אל~

 חזקת לו תעלה שלא
 משכונה בתורת לה וירד דהואיל דאמרה הואהמחזיק
 לתלות לנו ויש פדה לא דילמא לפדות זמן שהגיעהגם
 שלא זה דין לענין אבל משכונה בתורת בידודעדיין
 לגוא~~איכפהו

 א~
 לומר לנו דיש אלא לזה וריח טעם

 שירצה עת בכל לפדותה הממשכן ויכולהואיל
 די~

 הוא
 ימי שלמו מדין זה ונילף לגוא~א לכפותו זהשיכול

 ה~כירות ימי ושלמו דהואיל הרשב~ש ד~סקהשכירות
 קצבת ימי אחר הכי נימא ~ן אף גוא~א בהם ישוכו~

 הפדייהזמן
~ 

~~~
 לא באמת דייקינן כד

 ילפינ~
 קצבת זמן ש~מו

 דלא המשכנתא ימי לשלמו הפדייהי
 דמי~

 להדדי
 ה~כירות ימי ועברו הואיל בשכירות התםדבשלמא
 חודש או ~חודש בזה די~מא זה משכיר רתתמירתת
 הואיל ל~וציאו יבאאחר

 וא~
 ידו על שיעכב מי לו

 דא בכגון אבל לג~א~א כו~הו זה להו~ ולכךכלל
 ואי הואיל אמרינן לא מעות וצריך בידושממ~שכנת

 ימי שלמו כדין דינו הדר לפדות יבוא זוזי ליהלהוי
 וכמו הואיל אמרינן לא ממון ומחוסר דהואילהשכירות
 תמ~א סי~ באו~ח הש~ע ופסקה בפסחים מתניתיןשמצינו
 ואמר בידו ומשכנו חמצו על לי~ראל ~הלוה נכריז~ל
 פלוני לזמן לך אפרע לא אם שלך יהיהלו

 והגי~
 הזמן

 ע~ך הפסח אחר הזמן הגיע אפילו מותר פ~עוולא
 שה~~ה להר~ןומצינו

 די~ ע~
 המג~א דבריו הביא זה

 בס~שם
 תמ~~

 יבידו הואיל ונימא וקשה ז~ל סק~ג
 חל~ גבי כדאמרינן עליו עובר ב~~חלפדותו

 ואי ~ואיל
 כיון דהכא וי~ל עלה מת~ילבעי

 דמחוס~
 לא ממ~נא

 איסור דאיכא במקום אפילו לך הרי עכ~~ל ~ואילאמ~ינן
 דמחו~ר במקום עכ~ז דתשביתו ועשה יראה דלאלאו
 ~וד~י דגו~~א דינא לענין מכ~ש הואיל ~מרינן לאממון

 ח~רון במקום ~יאיל לומר לנודאין
 ממ~
~ 

~~~~
 מאי~ורא ממונא ילפינן אי במחלוקת זה להכניס

י
 וב~רט דיל~י~ן נוטה הדעת זה דבכעין לאו א~

 שכתב י~ח דף ה~ועי~ם ילק~~ט ~ס~ ~איתי מצא~יהרי
 ~טתז~ל

 הר~~
 הואיל אמרינן לא ממון דבמחוסר הוא

 דתלייא כתב יהודה ארי~ה גי~רו~ו~ת
 גובה הוא ולהבא מכאן או גובה למפרע אי ורבאדאביי ב~לוגת~

 דס~לדלרבא
 מכ~~

 מסלק בעי דאי גובה הוא ולהבא
 לא ולאביי ~מרינן ממין במחוסר דאף ס~ל בזוזיליה

 פש~ה הרב וכיונת ~כ~ל ממין במ~סר הואילאמרינן
 ה~~ן דלדעת לומרדכיונתי

 פסיק~
 במחוסר דהואיל ליה

 אבל לעולם ה~~יל אמרינן דלא פסיקתא הלכתאממון
 ורבא ~ביי במחלוקת זה דבר הכניס יהודה גו~אהרב
ואם

 ~מו~
 אלא הר~ן אמרה דלא נאמר

 דו~

 באיסורא
 זה דדבר לומר לבו מלאו הרב היאך א~ך בממ~אולא
 הר~ן הרי יהודה אריה גור והרב הר~ן במחלו~תנכנס
~א

 אמ~
 אלא ~מלתיה

 בא~ור~
 זלא

 ~ממו~
 ומ~~ת

~יי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 דגם נימא וא~ך בממון היא ורבא~ביי
 הר~~

 ס~ל הכי
דבאי~ורא

 ל~
 מחלוקת הוא ובמ~ונא הואיל אמרינן

אביי
 אל~ ורב~

 פשוט ודאי
 מילתא הוא הר~ן דלדע~

 חסרון במקום הואיל אמרינן ~א מקום דבכלפסיקתא
 ~~~א ~ם~ לו ~ציני והש~ע הואיל וא~ךממון

 עובר אי~ו הפסח אחר הז~ן הגיע דאפילי הר~ן~ש~ת פס~
 במחיסר הואיל אמרינן דלא הר~ן בש~ת דאזילבודאי

ממונ~
 הגם בנדו~ד לך הרי וא~ך ס~כינן דמר~ן ואתכא

 המשכ~ה ימישעבר~
 של~

 והגיעו לפדות יכול היה
 ובידו הואיל אמרינן לא עכ~ז רשות בידו שישהימים
 ~חרתו או מחר יום דילמא לומר הממשכן יכוללפדות
 א~רינן לא לפדייה ממון ומחיםר דה~~יל להו~יאניתבוא
 שי~כב מי דאין השכירות ימי בשלמו כן לאהואיל
 דין~ידו

 הו~
 לטעון יכול השלמתן ימי אחרי דתיכף

גוא~א
 ~ ופשו~

~~~
 ימי לשל~ו השכירות ימי שלמו בין לחלק יש

 שלמו דבשלמא לפדות יכול שאינ~ זמןקצבת
 הניחה לו אומר הקרקע שב~ל הגם השכירותימי

 יכול עכ~ז בידךמ~שכרת
 הל~

 אין ~י ג~א~א לומר
 פרע לגדלברצוני

 שכירו~
 הוא ורצוני

 מידך לקתת~
 שנשלם הגם ב~שכונה אבל השכירות אפסידולא

 הקרקע בעל עכ~ז לפדות יכול הי~~לא הק~
 יכו~

 לומר
 הזק לך ~~ין ~ידך הקרקע הרי גו~~א לתבוע לךלמה
 עומד שאני ממניראיה

 בחו~
 הרי שכירות משום ו~י

 שכירות משלם אתה ואין בידך משכונההיא
 ואכ~~

 לעת
 ופשוט גוא~א לתבוע בידך הרשות לפדותשנרצה

~ 

~ ~ ~ ~

 ל~~ באתי הנה
 בראובן כת~ר לפני שבא

 זעומדת בשית~ות בית להם ~ישו~מעון

לשכירו~
 משניהם אחד לשום לדירה ראויה ~אינה י~ן

 מוצאים ש~ין לפעמים ב~לה בה להם שישומחמת
 לחבירו וא~ר משותפים ~חד עמד זה על~השכירה
ג~א~א

 ובז~
 מהריב~ו מ~ש על לסמוך רצה ידידי

 ~רוצה אלא גו~~א דלית מ~רש~ך משםבלקיטים זלה~~
 ולאלעצמו או~~

 לה~כיר~
 ר~ה ידידי אך לאחרים

דדט~ והתבונ~
 דס~ק מור~ם סברת היא זאת מהרש~ך

 דפסק ~ש~ט על חולק ~וא מור~ם דברי ופ~טס~ו ע~~
 משוויה יו~רלאוגדה ברוצ~ אפילי הש~ע לדעת דינא הדר וא~ךכהרמב~ם

 ול~כיר~
 לאחר

 כד~
 גוא~א

 לאוגדה יכולדקי~ל
 יות~

 לאוגדה יכול ~כ~ז משוויה
אדעתא

 למוכר~
 היאך ~ו הוקשה ידידי זה ועל לאחריני

 כהלכה סתמא מהרש~ך לדברי כתב זלה~המהריב~ו
 הם ודבריופסוקה

 נג~
 בתימא סליק הידיד ומזה הש~ע

 המרוחקים לקרב ~רצה ~מראה טל תמהתיבאמת
 בז~ו~

דלעד~
 דפםקו והרא~ש הרמב~ם דדברי זה אל זה קרב דלא

 שהוא בשביל למ~ור ~~א בעני איירי הם ומור~םהש~ע
 העני יכול והש~ע דלה~~ב~ם הוא בזה למעותצריך

 ול~רמב~ם אדעתאלמכורלאחריני למכור או לקנותלעשיר לכו~
 למכור הצ~יך בעני דא~יל~ ם~ל כוותיה ד~םקומור~ם
 לאחרים למכור כדי גו~~א לומר יכול א~ו הכיא~ילו

אב~
 צריך שאינו במי אלא ד~ר ~זה לא מהרש~ך

 לאחרים להשכירו כדי לאוגדו הוא רצונו אדר~אאלא למעו~
 גוא~א אמרינן דלא מהר~~ך דברי הוא הכישהרי

כשרוצה אל~
 או~~

 לעצמו
 לדו~

 לא~~ים להשכירה אבל בה
 ל~גוד שרוצה במי אלא דבר לא הרי עכ~ללא

 ולשכו~

 למהרש~ך הביאהו מי ולמכור דלאגוד ולמכור לאגודולא
 הרמב~ם במחלוקת ~צמולהכנים

 והרא~~
 מהרש~ך אלא

 בראובן אואיירי
 ושמעו~

 מהם ואחד אחת בחצר הדרים
 ולהשכיר תבירו להוציא היא וכוונתו גוא~א לחבירואו~ר
 יכול דאינו מ~רש~ך דבר בזה אחר ל~וכר ~קים~ותו

 ממנו הז~ר לו ויהיה אחר שיכר יביא סוף וסוףד~יאיל
 לי~ה

 עיין א~ר או עתה ~מו ~דר השותף ז~
 ~זה הז~ר לי דמה באירה דמשם סט~~ז סקנ~דבמור~ם

 יכול שאינו מהרש~ך דבר זה ~אופן ~קיצור מזהאו
 בראו~ן ומכ~ש לאחרים להשכירה אדעחאל~וגדה
 בחצר דרים שניהם היו ולא בחצר השו~פיםושמ~ון

 השכירות ו~הרויח שישכירה ~די לאגודאחד וב~
 בז~

 האופנים

~ו~
 וזה מ~רש~ך שדבר

 מוס~
 הר~ב~ם לדעת אפילו

 דכו~ע אליבא כן ומוריןוהלכה
~ 

~~~~~
 בראובן כת~~ר לפני ~בא הנדון אנן נחזי

ו~מעו~
 ואינה ~שות~ות בית להם שיש זה

רא~יה
 לדיר~

 לשכירות אלא מהם אחד שום
 אם נפ~ך דממה גוא~א לומר אחד שום יוכל דלאבודאי עומד~

 יש אחד וכל א~ת בחצר דרים הם זה ושמעיןראובן
לו

 וזה דיר~י בי~
 הבי~

 לדירה ראויה אינה המשותפת
 לעשות ע~ה רוצים אינם הרי א~ך לשכירות אםכי

 דרים שני~ם ולי~אר ביתא בהאי אם כיגוא~א
 בחצ~

~ח~
 לדטת הרי וא~ך ~ז~ר מהם נסתלק לא וא~ך

הרשב~~
 כופ~ו אינו הז~ר שאין דבמקום בררנו

 לאחרים להש~ירה דגוא~א דכתב מהרש~ך דעתוגם לגוא~~
 אמרו דלא כהרשב~ש ג~ך הוא ~עמו ודאיליכא

 לאחריני להשכירה שרוצה זה אבל הז~ר במקוםאלא גוא~~
 גוא~א בו ~ין מהז~ר נמלטולא

~ 

~~~
 או בשניהם בחצר דרים אינם זה ושמעון ר~ובן
 אינו ו~~ד דר~~ד

 ד~
 גוא~א תובע וזה

 לדעת דבין ג~~ך פשוט לאחריני ביתא להאילהש~ירה
 אפילו גו~~א ליכא מהרש~ך לדעת ~יןהרשב~ש

 להשכירה ה~א ורצונו הואיל בחצר הדר הואגוא~~א דתוב~

לאחרי~
 לדור ולא

 לנו יש ראיה הזק מה א~ך ב~
 ~שוט בחצר דר שאינו השותף מכ~ש גו~~אב~ענת לבו~

 בית אזתה בה שיש בחצר הדר לשותף לכפות י~ולשלא
 לכוף יכ~ל שאינו לאחריםהנשכרת

 לשית~
 ~דר

 גוא~~א לומרחצר באות~
 ופשו~

 דין ולית
 דיין~ ול~

~~~
 דתמיהא מאי לידידי נא אודיעה אגב דבדרך
בהאי

 עובד~
 ושמעון שראובן ~יתרע היאך

 שום בה לדור ראויה ו~ינה ביתא בהאי שות~יםהם
 תובע שאחד אית~ע היאך אותה משכירים אלאאחד
 דהאי דעתיה דמאי זה ענין היתכן מעכב ואחדגוא~א
 יפסיד ולפעמים להשכירה ויחזור בשוויה לאוגדהדבעי

 ~ דבטלהיומי

~~
 דהאי דעתיה מאי

 ~ית הרי על~ דמעכ~
 או ל~חר ישכירה לי ומה ל~כירות אלאעומדת אי~ ז~

 הואיל קשייא דדינא אעקרא גם בשוויה זהלשותפו
 זהו א~מיהאי א~ לכל קודם לשוכרה הוא רוצההש~תף וז~

 וימ~ן וצוי~~םהנלט~ד

הצעיר
~~~~ ~~~~~ 

 ם~~ט
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 ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~י~
 י~~~~

~~~~
 ואוהבו ה~

 ~ר~
 ~~ וכ~יד המזפלא

 מ~~
 דיינא

 ~והר~~~דלע~~
 הי~ו ~נק~ווא

 ~מרתי וכו~ ~ך של~
 א~ד ומת ~ות~יס שהיו ~חיס ב~~י ~נ~~לתילהודי~ך
 ו~נית~~~~

~~ 
 ק~ן

 ~~יא הנש~ר ~א~ ~ז~
 ~נק~

 ~שו~~~
 ~~מר ו~~ד ה~~דר ~חיו ובין~~י~ו

 עדיי~ ~י~
 ~ידו

איז~
 רווחיס

 ~~עס~
 מח~יב אס ~~תפק~י זה ועל ~~ו~~~

~~~י~
 ~ לא או מ~שות~ות וי~~ר אבידה

~~
 שלא ל~עון הנשאר השותף זה יכול אס ~שאלתי
 ימחול אולי וית~ענו ~יתוס שיגדל ~דיש~ע
כ~יגדל

 שז~
 נתי~ות ~ס~ ראיתי כן אחר

 ה~~~פ~
 שכתב

 התומיסשהרב
 נסתפ~

 ~סך השותף שהודה הז~ ~נדון
 לנדון זה נדמה אס ~ותפות ~של ידו תחת שהואאחד
 וסייס סתס דינריססלעין

 הר~
 ד~תשובת פ~ת

 ע~פ לה~~ע חייב אופן ד~כל ליהפשיטא ח~~~
 וא~~

 לא
 דהרב פשיטותיהשבקינן

 ח~~~
 דהר~ ספיקי משוס

 התימיס
 על חולק איזה נמצא ~ס מ~כ~ת יודעני ~ניס כלעל

 שטען ממה הרחבה דעתו יודעניגס הח~~~
 של~

 עתה יש~ע
 לו וימחול היתוס יגדלאולי

~ 

~~
 מה כת~ר יודעני

 הי~
 לידי ~~א ~מעשה סברתך

 הקט~ה ועקר בעלה עס מתקו~~ת אחתבאשה
 מעזתיהס לו ותתן שלה מלוג נכסי שתמכור בשבילהיא
 דרכו שזה זה עלונוסף

 לשתו~
 הרבה שרו~יס מיס

 על גדרעד
 כת~

 הפעס עתה ביתוי אל ל~ביאו יםבלוהו
 ביד ויתני ויכתבו בו למרוד עצמה על קבלההזאת
 אתרת אשה לו ל~תת וילך עליו מורדת שהיאבעלה
 האשה שזה הבעל שמעוכאשר

 כדי בו למרוד רצונ~
 נכסיהשתקדיש

 ול~~~ מע~~
 פ~ירתה קודס אחת

יתמכו~
 ~צור~

 לתיבעה רצה לא הבעל אזי מזונותיה
 אילי לה והמתין בו שמרדהבמה

 ממרד~ תחזו~
 ונסת~קתי

 ~אמרה ה~~ה ~~נת נקבלאס
 רוצה בעלה ~אין ~ע~~

לשלוח
 ~~~די~~

 בש~חה ה~וב מרצונה לכן בה ל~תרות
 ב~פלין ות~~ע מורדת דין עליה יכתבו שהב~דרצ~ה
 פרט כל על ~כת~ר א~ק~ה בה תחזור~לא

 מויאל י~ודא ~ה~ וכו~ ו~לס תצמ~ח מ~רהתשו~תו ופר~
סי~ט
~ 

~~~
 מה ראיתי

 ש~סת~~
 ~שותף ~נ~~ר

 ז~
 ויש הואיל

 אבידה למשיב יחשיב אס ~~~יתפ~ ~יוח~ידו
 ~~בוע~~~~ט~

 מה ראו המה ~~קוחות ועיננו
 ~תו~~יס הרב~נס~פק

 ומ~
 ע~יו שסייס

 ~~ת~~~
 ~רב משס

 ~שי~~ דמ~ש~ח~~~
 דבכל ~יה

 עני~
 הרב ~ך נש~ע

 נ~~~ ארי~מנ~~~
 שסובר ~וסק איזה יש אס ~ו~אל

 ל~~י~דיחש~
 משבועה וי~~ר אבי~ה

 ע~~~
 ודאי האמת

 נק~ינן כויתיה ~זה שיפטור ~~סק איז~ ימצ~ ~~נ~~~

 לו~~דיכו~
 וכמ~~ש השבועה מן לי~טר קי~~ל

 הש~~~
 קי~~ מדין גס עו~~ע ~ראשוניס משס םק~~י פ~~זב~~
ידי~

 דהגס
 ~~~ דל~

 זה ו~ל ליה ~ענינן אנן ~י~ו
הואיל

 וד~~
 זה לשותף לז~ות אצדודי ל~צדד מי~ר

 הקודש בספרי חפ~תי זה על אבידה מ~יבלהתשיבו
 מצ~תי ולא אסופות בעלי ושאר כנ~~ג בסי ל~ניאשר

 מסתברא דמור כוותיה ובודאימזה
 שאי~

 להנית לנו
פשיטותיה

 דהר~
 ח~~

 ~ לישב~ וצריך

~~~
 התומיס להרב אפילו גס

 נר~~
 גס בנדו~~ד

 היתה והשותפ~ הואיל לישבע ד~ריך יזדההוא
 דין ~ל אלא ~ינו ~ב לא התומיס הרב דהאידועה
 ~~~ו בס~ מר~~ן ש~תב שזתפו שהיה לק~ן שהודהדגדול
 לאפטורי מיגו משוס לישבעד~~יב

 משבוע~
 אמרינן לא

 ז~~ל כתב ז~ל התומיס ~רב זה על ד~רמב~סאל~א

זא~
 אס צ~ע ה~ו~פו~ ממון עדיין לי ~יש ~ודה

 לאפ~ירי דמי~זד~ף ישב~
 משבוע~

 לא
 אמרינ~

 הא מ~מ
 משיב חכמיס ותקנת לק~ן ~הודה אבידה כמ~יבהוי

 יש~ע לא~בידה
 וכמ~~

 עיניך עכ~ל צ~ע לכן פ~ח בם~
 בהודה אלא נסתפק דלא משריסת~זינה

 לק~
 שהיה

 ממון עדיין לו שיש לו הודה אס דנסת~ק הואשו~פו
 שהיה לגדול דהודה ~דינא א~להשיתפות
 זה ספק לו נפל לא ~ס צ~ג ~ס~ האמורשותפו

~ 

~~~~~~
 דלא ולומר לחלק

 נסתפ~
 בתבי~ת אלא

 מ~ולס לטעון יכול והיה דהיאיל דוקאק~ן
 אומריס שאנו הגס עכ~פ מעיז הוי ולא ~ותפך הייתילא

חיי~
 אמרינן לא משבועה לאפ~ורי מיגו משוס ליש~ע

 בידו יש עדיין ד~מור היכא זה מיגו לן יהנה~כ~פ
 אמר הוה בעי דאי ~בידה משיב דהוי ה~ותפותמממון
 הוילא

 שות~
 לא מעיז דהוי ~גדול אבל מעולסי

 הסמ~ע כמ~ש העזה ג~יה דליכא הוא~ק~ן דדוק~
 דהוי בגדול א~ל צ~ו~ס~

 לג~י~ העז~
 דלא ~ומר

 וכו~ מ~זלס~ותפו הי~
 הםמ~~ וכמ~~

 ~~ט צ~ג בס~
 ~וב מיגו הוי דהעזה דמיגו נאמר שס דשסוהגס

 ~~יס תקנת והיא הואיל השותפ~ מש~ו~תלפוטרו
 הוא מפטר דלא ד~עמא לימר הוצרכו זהו~שביל
 בס~ יעו~ש אמרינן לא משבועה לאפטורי מיגומשוס
 סק~טצ~ג

 ו~ש~~
 שס

 עכ~~
 ם~ל התומיס הרב לדעת

 בר ול~ו הואיל להסתפק שיש היא ~ק~ןדוקא
 מחשיב לגביההוא ה~ז~

 לא בגדול אבל אביד~ משי~
 ו~דיין שותפו שהיה לשותף ד~הודה משמע ו~~ךנ~~פק
 אבידה למשיב הרב ליה חשיב לא ידו תחתמהריוח
מכ~ש

 ~הי~
 כנדו~ד ידוע

 דחשי~
 יש כאלו מור ליה

 ודאי ליה אית קלא והדבר הואיל שותפיס ~הסעדיס
 ~ידו שיש מודה~~ילו

 מע~
 משיב מתשיב לא ריות

 דכ~ע אלבא הרי וא~ך התומיס לדעת א~ילוא~~דה

ל~
 לדעת מב~ייא

 הר~
 ספיקו דדחה המ~פט נתיבות

 הרב ילדעת ה~ימיס דעתשל
 ח~~

 פשיטא כת~ר שהביא
 דלא יודה התומיס א~ילו דנדו~ד אלא ליש~עד~ייב

 וכמש~ל לקטן בהודה אלאנסת~ק
~ 

~~~

 אס כת~~~ ~נס~פק מה
 יכו~

 לא לטעון
 אשב~

 ~תה
 לכא~ה לי וימחול יגדלשמא

 הי~
 שיש נר~ה

 הטו~ר לרב~ו שמצינו ממה והוא להםת~ק מקוסכ~ן
 והא~וטרו~ ~טנים היורשיס אס ז~ל שכתב צ~י ם~אהע~ז
 ~ד לישבע רוצה שאינה אומרת והיא להש~י~הרוציס
 הרא~ש אבי אדוני כתב לה ימחלו ~מא כי בניה~יגדלו
 עד כלוס ת~ול לא אלא לה שומעיןשאין

 שתשב~
מז~ ~~

 לכאן לצדד שיש נראה
 ולכ~

 דדו~א לומר דיכזליס
 ~~א במקוס אבל לה שומעין דאין הוא לי~ולב~אה
 לא לומר דיכול למימר איכא נדו~ד וכגון ליטול~~ה

אשב~
 ~תה

 דילמ~
 וימתול יגדל

~ 
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 יש
 לדחו~

 ~עם לתת ~רא~ש הוצרך דלא ולומר
דאינה

 יכול~
 דוקא דמשמע שת~בע עד אלא לי~ול

 ~וא לי~ולבבאה
 דאינ~

 ימחלו שמא לומר יכולה
~~ולה ~י~ דינין לי~ול באה ~אינה דבמקום מינה ודייקינןלי

 לומ~
 דו~א ימחלו ~מא שיגדלו עד אשבע לא

 הוי בכבודה ימחויבים הואל ~ילמא בניה לגביבאם
~ענתה

 ~טנ~
 תשבע שלא

 עת~
 מחויב והבן הואל

 נדו~ד ~כגון אבל ימחול כשי~דל דלמא ואם אבבכבוד
 ליה תבע~ן ל~פ~ר להשביט אפילו למימראיכא
 ש~יה מעשה ד~רא~ש דינא דילמא לומר יש גםל~שבע
 האפ~ר~ בבא דגם ם~ל הרא~ש ולעולם היהכך

 יכול אין ול~~~ר להשבע ~פ~לו ל~שבע לנתבעלתבוע
 שי~יה א~ך לי ומחלו יגדלו דילמא אשבע לאל~עון
 אין צ~ו ס~ ה~וש~ע שפסק אלו הרא~ש רבינומדברי

 ~ צד לשוםראיה

~~
 המרדכי מדברי יוצא מפורש הדבר הרי באמת
 הגהה והיא הנזקין פרק~יף

 ערוכ~
 בם~

 דבמקוםם~~ז ר~~
 שי~

 ~ב~ד אחד אדם טל ~ביעה לק~נים

מעמיד~
 אותו ומשביעין ליתומים אפו~רו~

 ובז~ יטו~~
 ~ ש~~~נח~

~~~
 לה~וכי ~דעתו יקרות איר ור~יתי הואל
 לו מצאני הרי לישבע שלא זה שותףבזכות

 לדעת דכתבנו דהגם דהייני זה מצד ימרפאארוכה
 נתיבו~תהרב

 וח~~ המשפ~~
 ש~ש במידה דאפילו ם~ל

 מק~ביד~
 לישב~ צריך ריוח

 הם דבריהם הרי עכ~פ
 התומים של וםפיקו התומים של םפי~ו עלאמורים
 ~כ~~ ד~י וכו~ שותפו שהיה ל~דול שתבעבקטן

 היתה

תביע~
 ש~יה תובעו הק~ן שהיה דהיינו הגדול טל לק~ן

 שהיה ב~דון תביעה הוי לא ק~ן דתבי~ת והגםשותפו
תוב~ו

 שהי~
 תביע~ הוי שות~ו

 שבועה ~התחייב

מ~
 ~שו~~~

 בז~
 בהוד~ אפילי ד~םקו הוא

 בידו שיש
 עדים ולא שטר ש~ין בנדו~ד אבל נשבע ריוחמקצת
 ויש שות~י היה פלוני ואמר מ~צמו בא כאלו הוי~לל
 ומה אבידה משיב חשיב דהוי בודאי ~ו~ך בידילו

 רצהשהא~ון
 לד~

 וגם שותפים שהם בעיר מפורםם ~ול ויש הו~לעדים עלי~ יש כאלו השותפ~ דהוי בזה
 פעם המםחר במקוםיושבים

 ז~
 נראה ~ן לא זה ופעם

 צ~ג להכנה~ג ראיתי מצאתי ד~א הפוםקיםמדברי

ה~~~~
 הרמב~ם מחלוקת ולענין זל~ה שכתב ~י~ן אות
 לא ~ו משבוטה לאפ~ורי מי~ו אמרינן אי~הרא~ש

~~
 ן~ ומ~ר~א כהרא~שי הב~ח

 ששו~
 ~תב

 דכי~
 דאיכא

 ~ראד~ב וכ~ך קי~ל לומר המוחזק יכול דרבוותא~ו~א
 שהיו הקול יצא דאפילווכתב

 שותפ~
 ~ניו מ~יז ואינו

 לך הרי ע~ל~~י חלקנו לאמר יכול שותף היה שלאלומר
 ואינו הם ששותפים גדול ~ול שהי~ במקוםדא~ילו
 ל~עיזיכול

 ל~
 מקרי הוי

 שות~
 עדים יש ו~אלו בודאי

 נ~וא ממ~ו ו~~ך חלקניי שכבר לט~ין יכול אלאבדבר
 דלא מיגו ליה דלית הגם כוותיה דקי~ל הרמב~םלד~ת
 היית לא ואומר תובעו שיהיה ב~ינן ~כ~פ ~ותפךהייתי
 אומר הוא אלא תובעו שאינו במ~ום א~לשות~י

 לישבע ליה מחייבינן לא כלום לו ~שאר ולאשות~ו שהי~
 היי~י אני באומרמכ~ש

 ~ות~

 ריוח לו ונשאר המת
 מקרי אבידה דל~~יב ודאיבידי

 וא~
 איתו משביעין

ונ~~ד
~~~ 

 דא~ילו הוא ~י
 הי~

 שותפים ש~יו בעיר קול
 ~קנו ~~מר י~להרי

 וא~
 כאלו הדר

 יוד~ם א~ א~

 ש~יו ואמר עצמו מצד שבא מה וא~ך שותפיםשהיו
 חיים אנו מ~יו בידו ריות ספק לו ונשאר~ותפים
 ~רכת תבוא ~~ודה מה כל ועל כאןקרינן

 טו~
 זכ~ע

 בזהיודו
 דאי~

 משיב לך
 אביד~

 מזה יותר
~ 

 לכתוב יכול אם דמורדת בדין כת~ר דנםתפק~~~
 נגד מרד ~רתלה

 רצ~
 הנה בעלה

אנכי רו~
 דנד~

 מורדת הוא כת~ר
 דבטינ~

 דצריכה ומצערנא
 הוא ~מרד ועקר דהואל עצמו כת~ר ו~מ~ש וכו~הכרזה
 ~דר א~ך מדודתה ש~בלה מה לו לתת שרצו~ובשביל
 אם ז~ל ~רש~ל משם כנה~ג למ~שדינו

 אמר~
 לא

 ~דעת נראה ממוני את מכלה הוא כי ליהבעינא
 שאינה מתתיההרב

 יכול~
 עכבה ואם בו למרוד

 דבעינא כמורדת ממש דמורדת ~נא עלהפסקינן
לי~

 ומצערנא בעינא ~ענת כאן גם וא~ך עכ~ל
אית

 ~ לי~

~~~~
 על שכור שהוא נוםף דכאן

 כת~
 עכ~ז ים~ל~ו

 מר דברילפי
 נרא~

 בשביל הוא מרדה דעקר
 בשביל ~~עם וטקר והואל ממונה ל~תתשרצונו
 אלאממונה

 שז~
 ומצערנא בעינא דין בודאי נוסף
 ~ להאית

~ ~
 רש~ל בתשובת מצינו ~רי גם

 הביא~
 שם כנה~ג

 מחמת עליה מאוס שהוא אמרה ז~ל ל~ו~ות
 ששותה הרעיםמטשיו

 י~
 בבית תמיד שרף

 שלא ~נשבע בריתו על עבר וגם ל~יתו שכורובא משתי~
 לך אין ולמכור ולאבד ולשרוף ל~ן ומגזםלצחוק

 לא לבד שכור ד~~ענת לך ~י יע~ש מזהיותר מאו~
 אם כי עלי מאום דין לי~הוי

 בצרו~
 דשכרות רט~ה אם כי כאן דאין בכאןא~ך ~ע~~ ~ני כל

דע~ר ג~ ומ~
 הק~~~

 דב~ינא למורדת ודאי ממונה ~קחת היא
 ~ מחשיבאומצע~נא

~~~~
 ומורדת

 בכפי~~ דינ~ ז~
 ~די ד~כרזה

 ידעתי לא בה ות~זורשת~בייש
 הי~

 ~נ~ר
 יום הבעל ~~י מרד ~רת עלה לכתובבעי

~  
 או

 עליה הכרזתם אלו לומ~ יכולמחרתו
 ל~ ~בדי~ן ולאוהואל ב~ ~ו~~ הי~~

 לא מרד א~ו רז~ל כת~נת
 מוריד ולאמעלה

~~
 מזה דעדיפא

 הוא~
 אשר ~מרדו מחל והבעל

 לכפות~ רוצ~ ואין שעה לפיבו מרד~
 ~בוא כדי

 בשלה לעשות וש~אהרשאה שת~י~ כדי ל~ כתבו שטוענת לטע~תה ישמע מ~אצלו
 שתרצ~ מ~

 א~ילו
 מה עלידמאים מורד~

 כפיי~
 ל~ יש

 דמאיס מורדת דלהרמב~ם דהגםתובעה שאי~ בזמן ~בעל על
 כו~~

 ~ו
 ~י~ל וכוותיהו ה~ו~~ים~טליו ~ל ~רילגרש

 ומ~
 ~ם

 להיות ~א מרדה ועקרהואל
 ~ור לרבינו מצי~ו הרי במתנה ממונהלתת ~עצ~~ ~לו~ רש~ ל~

~  אי~תא דאמרדה ~יכא אלא ליתא תקנתא והדיןז~ל 
בב~ל~

 ובעיא
 מ~~ מני~ למי~

 א~ל לי~ בעיא דלא
 מיתה ~ש שהיה או חלתהאם

 ורוצ~
 לה~יע

עצמה ~
 בע~ מ~~

 ל~י ליתא יר~ה שלא כדי
 האי וכי~נתא

 אמרינ~ מיל~
 היכא

 לאדאוריי~א ~ל~ דמעקר~
 ~בנ~ ~~

 עכ~ל
 והו~

 דידן ~דון ~וא
 ומכל צד מכלוא~ך

 ~ון ~אן דאין ~רא~ ~ינ~

 ז~ ~לז~
 ב~ק~ כתבתי

 בלי
 ~י~

 כ~ך
 על ת~ף להשי~ו ~ז~ני וכת~ר הואל יעןבם~רים
 ~ע~~~אתי

 של
 ~ ל~ ~ח~

 ו~י~ם המ~ן



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~

 ~ לפ~ק התרס~ג הנתמותשמנה
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~ט

~~

 ע~יון ממך קניתי לו ואמר לשמעון שתבע ראובן
 נמצא היום והן לימכ~ אתרת למדינהושל~תיו

 והן טוב שהוא הבטתתני ואתה ~פרורית מלאכולו
 נשאל זה אופן על הנה הדיןי מהו רעי ויבא טובקויתי
 שבעי~ת צדק מורה הרב טוב כי האורידיד

 להרב זה בענין שכתבתי מה וזה זהי על והשיביע~א ~בא~
 הי~והנז~

~ 

~~~~
 אמת ואמת הנז~ האלעפיון בענין במ~ש עיני

 דאם יאירו דבריו דפתת במהתפיסה
 בני של ודרכם תערובות בו להיות השכית דברהוא האלעפיו~

 מק~טי בטענת הלוקת לבוא יכול דאין לנסותואדם
 רבו זאת דסבראוהגס

 ב~
 והמשמאלים המיימנים

 קי~ל לומר יכול בודאי המותזק עכ~פבה
 ועי~

 להרב
 על הש~ם מן ראיה שהביא רל~ב בם~ שלמהתכמת

 ~ יעו~שזה

~~
 בנםיון שוין אפייא כל דלאו צריך אני למודעני
 הוא מעשה ידי על שהוא הנסיון בדברדדוקא

דכת~
 בדבר אבל מתל הקפיד ולא הואל המגי~ד הרב
 ראיה ידי על הואשנסיונו

 והבט~
 להיות יכול

 דלא לן לימא ומאן הבתין ולא ונסתכל ראיהבש~ת רא~

הקפ~
 י~א אות הגב~י כנה~ג הרב הביאו זה וחלוק

 דמ~וך בת~ובה כת~יז~ל
 דקד~

 שהביא שכתב מי יש
 אמרו דלא נ~להרב~י

 ולא להבתינו שיכול דבדב~
 התלויה בבתינה דוקא אלא תוזר אינו כן לעשותהקפיד
 בראיה התלויה בב~ינה אבל טעימא אובנםיון

 בנםיון התלויה בבתינה דבשלמא בדבר יש טעםוקצת ל~
 לעשות הקפיד ולא הואל למימר איכא בט~ימאאו
 מעשה צריך שאין בראיה התלויה ב~ינה אבל ~תלכן
 יפה הביט ולא לראותו הקפיד שלא לן לימאמאן

 שהלוקת דבר היה דאם שכתב ~לשון כןודקד~~י
 וכו~ ול~עמו לנםו~ו כגון לאלתר להבתינו יכולהיה
 להאריך לוולמה

 להבתינו שיכול בדבר לומר דיי הו~
 היא שדעתו ודאי ומדהאריך מידי לא ותולאלתר
 התלוי בנםיון ולא וטעימא בנסיון התלוי בדברדדוקא
בראי~

 צריך כאן גם וא~ך עכל~ה
 ל~ו~

 עפיון
 י~י ~ל בדק מדלא אמ~ינן ואזי טעימא ידי עלנסיוני ז~

 ~ מתלמעשה

~~
 בכי דע~י השביח שה~וכר וטען הואל בנדו~ד
 טענה בדק ולא ובטת סמך זה ועל הואטוב
 בם~ התבי~ב להרב ~אינו מצאנו דכן היאהנשמעת
 בתשובה כתבתי ז~ל שכתב זיי~ן אות הגב~ירל~ב
 ולא לנ~ותו שיכיל דבדבר המגי~ד ~~ב לד~תדאפילו
 אבל בס~ם להם במיכר דוקא היינו ~וזר אינונסהו

 מודה שכתב מי יש אפילו טוב ~בר לו שמכרבמפרש
 סמ~נא קא דידך ד~ליה תזי שיאמרמפני

 צד~ק במש~~ט כן מצאתי ושוב לנסותו ה~פד~ילא ולפיכ~

ובה~
 וא~ך י~~שי סכ~א זי~ע בם~ ועיין י~~ש ת~א ~דב~ז

 המוכר לו יודה דאס הואהדין
 שז~

 שמכר הוא הע~יון

 הבטיתו והואלו
~ 

 הלוקת שישבע הוא הדין הוא טוב
 טעות במקת ותוזר זה במום ומתל הרגיש לאשמעולם
 שבאמת כת~רוכמ~ש

~ 
 הגה~ט כנה~ג הרב כתב

סרל~ב
 סכ~~

 מפני המכר להתזיר נותן כ~הדין ז~ל
 לישבע צריך שבומום

 של~
 עתה עד זה במום הרגיש

 אלו מדבריו דבאמת והגם בטעמא מילתא עליויעו~ש
 דכתב דנשתמש דס~ל הפוסקים בשטת דאזילמוכת

 מתל נשתמש דאם בש~ע פםק וכן בלשונוהרמב~ם
 הר~יש שלא לישבע שצריך דםב~י סברא האילפי

 דסברי הפוסקים כםברת דסברי משמע מזהבמוםי
 משהרגיש אלא דוקא לאודנשתמש

 ושת~
 והיא מתל

םברת
 המגי~~

 רל~ב בס~ הרב~י שהביא לעיל שכ~בנו
 היא במתלוקת זו דסברא ראינו הרי ובאמתכמש~ל
 כתב כ~ת אות הגב~י להכנה~ג שם שמצאנו וכמושנויה
 יד כתיבת בתשובה שכתב אתד ~דול מצאתיז~ל

 נשתמש שלא דכל דכתב םל~א ז~ל גאליקולמהר~א
 י~א באות כתב וכן ע~ך תוזר במום הרגישא~ילו
 ובס~ ~ק~ה ועיין הוא ~כי יעו~ש מהרשד~םדדעת
 קי~ל לומר יכול דהמוכר פשוט עכ~ז יע~ש סכ~אזי~ע
 מהריב~ו הרב למט~ה הלכה זקן הורה וכן כת~רכמ~~ש
 שם דהמדקדק אמת הן יעו~ש םקט~ו ת~בזל~~ה
 ז~ל מהריב~ובדבר~

 בתשוב~
 מקים דיש יראה הנז~

 בה נשתמש אם אבל ז~ל ~ב ש~ם בדבריולהתעקש
 כמ~ש כ~תל זה הרי במום שידעאתר

 הש~~
 וכו~

 ה~~ע דברי כפ~ט לפסוק דבא נראה אלהמדבריו
 בנש~משדדוקא

 הו~
 ולא ברשו~יה דקם

 הרגי~
 ל~ד

 מסיום הרי עכ~פ המגי~ד הרב משם הסמ~עכמ~ש
 ידע שלא טוען הלוקת ואם בזה~ל שםיים הרבדברי
 וכו~ הוא כן שכדבריו לישבע צריך עתה עדבמום
 אם ~בל בתתלה שנקט ד~ה דבריו ו~ירש ת~רהרי

 ידע הדין הוא אלא דוקא לאו הוא וכו~נש~מש
 הש~ע לשון דבריו בתתלת דנקט ומאי דייוהרגיש
 וכמו מתל ~תוד בהרגיש דאפילו באמת אבלנקט

 והכי עקר אתרון לשון ותפוס דבריו מםוףשנראה
 ~נק~ינן

~~~
 מכת הוא דמר~ן להכריע ידיד בדעת שעלה

 סכ~ב הש~ע שפסק ממה היתה ידידי והכ~עתב~~ותיה לי~ דקם הוא בנשת~ש דדוקאהסוברים
שכתב

 ברשות הוי נאבד או נגנב דאם הסעיף ברי~
 לו ביש אפילו דאיירי זו לבבא הסמ~ע ~פירשהמוכר
 הש~ע ועכ~ז להתזירושהות

 פס~
 נאבד או נגנב דוקא

 ברשות הוי שנודע אתר מונת נשאר ~פילו הכי~ל~ו
 וידע הואל תפוק והרימוכר

 ק~
 לוקת ברשות ליה

 ~י הונת לא ולדידי רת~ות לדתיות ידידי הוצרך זהו~ל
 לדעת נענה מה תקין דלא יען לישב ש~צהבמה

 אבל מר~ן דכתב ס~ג דהסמ~ע בדינא דשםהםמ~ע
 ~מגי~ד הרב דברי הסמ~ע עליו כ~ב וכו~ נשתמשאם

 להשוות דרצונו מוכת מזה א~ך דוקא לאודנשתמש
 ם~ל הוא גם דמר~ן המגי~ד הרב לדעת מר~ןדעת

 היאך וא~ך ברשותיה ליה קם לתוד בהר~ישדא~ילו
 נאבד או נגנב ד~תב דהש~ע לפ~יש בא כ~ב בס~כאן
 לו בהיה אפילוהוא

 שהו~
 דמשמע ~יירי קא

 דאלולי מז~
 ב~שותיה קם לא שהות לו היה אפילו ואבידהגניבה

~~~ 
~  ~  

 ~י

~  

 ~~~י~~~י
~~ 



~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 באופז איירי כ~ב בס~ דשס למימר דאיכאדסכ~ב
 והיינו לחזור יכול וידע במוס הרגיש אפילו יכולשהיה
 בשתיקתו מחל ש~א בפירוש דעתו גילה שידעבשעה
 בכדי אונאתו תבע ~ס בין דעתה גלוי מהסדזה

 לתגרשיראה
 בי~

 נחה ובזה ~מוס שידע אחר במקח

שק~~
 זקי~ל כ~ב מס~ הכרעה דליכא

~~~~
 לעקר נביא הבוא

 דיג~
 לא אמת הן דידן

 אס הוא היאך כאן המעשה עקרידעתי
 לטטון בא או בידו מקחו והביא לב~~ד בא הלוקחזה
 והוא אחרת לעיר אליו שנשתלחו מי פיעל

 הו~
 ששלח

 לזהלומר
 הלוק~

 חלוק בזה טוב אינו ה~ה שהמקח
 ~ה מכח בטענה בא זה הלוקח הוא הכי באמתדאס

ששל~
 דינו הרי כזה לאמר לו

 טרו~
 הישר ס~ר על

 משמעון סחורה קנה ראובן ז~ל אונאה אותזכו~ל
 ומתרעיס קובל מלוי כתב ובא אחרת לעיר ללויוש~חה

 לשמעון המעות ראובן ~רע לא ועדיין מזויפתשהסחורה
 לשמעון האמינו שהוא באו~רו מהערך לו לפחותורוצה
 כל חייב ראובן ממנו שתבע הסחורה ~היא לושאמר
 ואס לשמ~וןמטותיו

 ~ל ידיו חר~סי יחרס ראובן ירצ~
 בטענת בא הלוקח זה אס כאן גס וא~ך עכ~למ~הי

 כלוס בדבריו איןחבירו
~ 

~~
 אס

 ז~
 הרי ואומר בידו ומקחו בא הלוקח

 אס מבעיא לא מוס בו יש ממך של~~תיהמקח
 פשוט לו שמכר מקח זה ~אין אומר המוכרזה

 אפילו אלא מזה יותר כפירה לך דאין ונפ~רדנשבע

 טענת יהיה היוא~
 ז~

 איני אימר אס כגון המוכר
 עכ~ז ~א או ~ך שמכ~תי האלעפיון הוא ~ה אסיודע

 יהיה מקחו שזהו יודע שאינו שישבעבשבועה
פטור
~ 

~~~

 גדולה מחלוקת ראינו דמצאנו דהגס וראה
 במה לחבירו שפרע מי בדין הפוסקיסבד~ת

 מעות לו יאמר חזר זה ואחר נושהשהיה
 לי שנת~

 האח~וניס המחליק~בין רב~ה בזה מזויפיס אותסמצאתי
 אני יודע כדין דינו דהוי דס~ל הסובריס מכתיש

 ולפורעו לחזור וחייב פרעתיך אס יודע ואינישהלויתני
פעס

 אחר~
 חר~ס אס כי המעות מקבל על עליו ואין

 איני כדין אלא זה דין הוי דלא דס~ל הסיבריס כתויש
 הוי ולא ממגו נסתלק ופרעו דהיאל ~לויתני ~סיודע
 ויפטר וישבע ~לויתני אס יודע איני כאומראלא
 ש~כרענו מה מלבד לא בדידן ואנן בספרתסייעו~ש
 דינו דהוי ס~ל דהכי דרובא רובא כדעת אחרבמקיס

 איניכאומר
 יוד~

 ~ הלויתני אס

~~~
 דבפרעון ~סובריס לדעת אפילו דבנדו~ז
 ואיני שהלייתני אני יודע כאומר ~ויההלואה

 מצאנו דהא הוא כן לא בכאן וחייב פרעתיך אסיודע
 מ~רשד~~ס לסברת שהביא סקט~ו ר~ב בס~להש~ך
דס~ל

 בד~
 איגי טי~ן והלה מזויפת מ~בע המחזיר

 לשלס דצריךיודע
 ואי~

 חר~ס אלא עליו
 יע~~

 זה ועל
 שלמה חכמת להרב ראיתי~אתי

 שת~~
 על

 מדברי הרי מור~ס לסברת והניח ~רשד~ס פסקהיאך הש~~
מור~ס

 נ~~
 רל~ב בס~ כאן מור~ס דהא הכי ס~ל דלא

 הלוקח ושברו טבעות שמכר ~סרסור פסקסי~ח
 ~ס~ור שישבע ~א הדין לתובעו ובא ~ן בוומצא
 הסרםור ו~רי יע~שויפ~ר

 ~ז~
 מעות לידו באו

 אס יודע איני ואומר הואלוא~ך הלוק~
 הי~

 ב~בעת בדיל

 ולמה פרעתיך אס יידע איגי כאומר הו~ל לאאו
 במחזיר דס~~ל לומר מוכרח אלא ונפטרנשבע

 יודע איני כאומר דינו הוי מזויפת שמצאהואומר מטב~
 דפסק הש~ך על קשה וא~ך ז~טור הלויתניאס

 חכמת הרב הזסיף גס מור~סי סברת והניחכרשד~~ס
 וסיעת רשד~ס על החולקיס לדעת גס להקש~תשלמה

 אס יודע איני כאומר דיגו דהיי וס~למרחמוהי
 דסרל~ב אלו מור~ס מדברי נסתייעו לא למה~לויתני
סי~~

 הרב ~וצרך זה ועל
 לתר~

 תרוציס שני
 בא בין לחלק ואפשר ז~ל הוא הכי דידיהשני ותרו~

 לידו ~א ובין עצמו את שמחייב חיוב בתורתלידו
 חיוב בתורתשלא

 אל~
 ספק דהוי אף פירעון ב~רת

 שלא כל מ~מ שכ~דו חובת ידי יצאאס
 קבל~

 בתורת
 אם יודע איני הוי לאחיוב

 פרעתי~
 הרי עכ~ל וצ~ע

~~
 וסיעת רשד~ס אפילו איירי דבמכר זה דנדון
 איני כאומר הוי דכאן ונפטר דנשבע יודומ~חמוהי
 שישבע הוא דין וא~ך דכו~ע אליבא הלויתני אסיודע

ויפטר
~ 

~~

 בנדו~ד דילמא בידך רפזף שבכאן לידידי ראיתי
 ~עיס טעמא וידידי יתחייב לא שבועהאפילו

 לו שמכר האלעפיון זהו שאינו טוען המוכר וזההואל
 ועומד הואל ישבע לא עכ~ז ליה מספיקא ספוקיאו

 היא טוב כי לו אמר לא מעולס קנייה שבשעתוטו~ן
 ועל מחל ניסהו ומדלא לנס~ו ליה הזה~א~ך

 ~עפיון יודע שאינו נשביע~ו היאך נס~פקידידי ז~
 ממון מתחייב שאין ~ענה כל קי~ל הרי שלואינו ז~

 יודה אפילו כאן גס וא~ך עליה מ~ביעין איןבהודאתה
 בהוד~ה ממון מתחייב אינו לז שמכר הוא זהשעפיון

 טוב כי לו אמר לא שמעולס טוען כי יעןזו
 מודה אס שאף דבטענה דקי~ל דמאי לומראפשר ~ הו~

 דוקא ~יינו ליה משבעינן לא שבועה אס כי חייבאינו
 וחבירו וכו~ ~יית שותפי שטענו דשו~פין הךכגון
 התובע לדברי שאף שותפך הייתי לא מעולסטוען
 בנדו~ד אבל ~ותפין שב~ת אס כי ממון לו חייבאינו
 ואמר לו שמכר העפיון זה שאומר התיבט דבריל~י
 כ~וענו הוי הוא טוב כילי

 טענ~
 שאס

 יוד~
 י~ייב לו

 כת~ר של הספק צדדי ז~וממון
~ 

~~
 נרא~ ז~

 זה ו~וענו דהואל הוא דהכי ~ע~ד
 טוב כי לי אמרת וא~ה הוא שלךהעפיון

 כטוענו הוי רע מצאת~והיוס ~ו~
 בידך לי מנ~

 וז~
 אומר

 הל~ח זה טענת חשיבה טענה דכחד בידי לךאין
 פ~ז בס~ למר~ן מצינודהנה

 סכ~~
 כל ז~ל כתב

לחבירו ~~ו~
 טענ~

 שאפילו
 יוד~

 ~ע~פ ממון יתחייב לא
 מנה לי ליתן אמרת כיצד הסת אותו מחי~בין א~ןשכפר

א~
 סקע~ד שס הסמ~ע וכתב וכו~ ~סת אותו משביעין

 לחזור ויכזל בעלמא דבור דהיא מנה לי ליתן~מרת
בו

 וה~
 לי ~ודית ~~ומר אפילו כתב דלא

 א~~
 לישבע

 ע~י הוד~ה היתהואפילי
 ד~ תביע~

 יא~ר אס אף
 תביע~ ידי על שהודיתיאמת

 שכוונתו בשביל נפ~ר
 ואיןל~שטית

 משביע~
 א~ך אלא אותו

 נתחיו~
 ~~ודאתו

 לו יאמר אס דבהני משוס שבועה ולאממון
 לי מ~

 מ~רר אלו הסמ~ע מדברי וכי~להשטאתך
 לי ~ודית לחבירוהאומר ד~י~

 טענ~ דהוי מנ~
 שאין

 דאפילו הואל בהודאתה ממוןמתחייב
 יוד~

 ~ול ~ו
 הוד~ילומר

 נתכוונ~י ל~ש~ו~
 וא~

 היאך
~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 הודית דהאומר פסק דשם סי~ז ע~ה בס~ הש~עפ~ק
 עדיי באתםלי

 חיי~
 סקל~ת ס~~א יבש~ך יע~ש לישבע

 י~חיי~ ~יאך להקשות יש ו~רייעו~ש
 שלא שם שבו~ה

הוד~
 עקר והזי לה~טות יטעון יודה אפילו הרי לו

~טענ~
 ל~ שאומר

 מחון מתחייב שאין ~ענה הודה

בהודאת~
 ~ואל לומר מוכרת אלא

~~ 
 באתם הודית

 כאומר הויעדיי
 או~ן באיזה דחייב בודאי בידך לי מנ~

 כאלו דהוי ממש דידן נדון הוא וא~ך אותושי~עון

ז~
 מצ~ בידך לי שמנה לי ברור ~וען הלוקח

 שמכרת
 זה וא~ך טוב כי לי וא~רת האלעפיוןלי

 ~מכחי~
 הוי

 מ~ום כאן ואין ליה מ~בי~ין ובודאי להד~מכאומר
 ~~סתפק

~ ~ ~
 חבירו על שטוען במקום היא שדעתי לידידי

טענ~
 ב~ודאת~ ממון מתחייב ~אין

 הגם
 אחר מחרימיןי עליה משביעין~אין

 עי~ ~מחיל~
 ל~סמ~ע

ספ~ז
 סקע~~

 ובודאי מטילין אין תרם גם דכתב
 ~מון מתחייב שאין שאף אופן על גם קאידהסמ~ע
 נמי ה~י שס בסקע~ב וכמ~ש שבועהמתחייב

 על קאי הם דסק~~ג ד~ריו דודאי י~ו~שמחרימין א~
 זלה~ה מהריב~ו נרא~מדברי וכן יעו~ש דסקע~בדבריו

 שאין טענה משםמ~ריק~שכל דסתם חר~ס אותבלקוטיו

משבי~י~
 זדו~ק יע~ש מחרימין א~ן

~ 
הצ~יר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~ט

~~~~~
 ~לח

 סחור~
 אתד גוי ~ם

 להוליכ~
 ל~לי לו

 לילך הנז~ ראובן ~צמו ש~זמין למקום קדר~
 לשם הלך הנז~ והגוי קדר באהלי להסתחררשם

 למסור ראובן יזדמין שם לו שנדמה מ~ום השוקל~ום
 ואזי סחורתולו

 כש~
 שם מצא

 ~או~
 ללכת רצה

ל~לו
 מק~

 ויולך ~ייתו
 הסחור~

 יבוא עד עמו

 למוסר~ראו~
 כי בידו

~ 
 מזל אך החמרים דרך

ש~~
 ~ם גורם

 באות~
 לאש~גוי וכשרא~ שמעון נמצא ~שוק

 מ~
 בידי תן לגוי ואמר הוא נענה לראובן

 לידו למוסרם אטפל יאנ~ ראובןסחורות
 ונתרצ~

 לו
 אינו ~גוי כי יען זה על ממנו ערב שקבל אחר~גוי
 מ~ שמ~ון אתיודע

 טיבו
 ומ~

 ועל טעמו טוב
 לידו ולמוסרה ~רב לקבל~וצרך ז~

 ושמע~
 ~עים טעמא

~נ~ק
 ~אותו כי נ~וון גדול לחסד לד~~ו כי יען לז~

ז~
 יום הגוי אולי בדעתו וח~ב בדרכים בלבול היה

 מידו נאבדה שה~ורה לומר יבואומחרתו

מ~
 בלבול

 הנמצ~
 שלחסד אמר כן על זמן באותו

ר~
 אך ראובן ליד להביא הגוי מיד להצילו לו יחשב

 הגוי מיד הסחורות שמעון כשקבל יען ~~אדא
 בי~ הניחםלא

 והפקידם הלך אלא אצלו ראובן בוא ~ד
 במקום קדר אהלי ~ם אחד אוהל שם לו שיש אחיואצל

 עבור א~ ויען הפלך שר במחנהחנייתם
 יו~

 ~או
יומים

 מש~~
 נת~פו לו ו~לך שמ~ון שם ש~ניחם

 ושללו ~שר חצר ו~תצו והרסו והלכו וכוי מפלש~יםרב המ~
 ~יה אשרכל

 חונ~
 אחי של הבית גם ו~כללם שם

ש~~
 לתת לשמ~ון לת~וע ראובן כשבא היום והן הנז~

 ש~ל ~ורתולו
~ 

 ~עון ל~~ון ~א שלו ~ר

 וי~וא קויתי לטוב בו ונתקיים נתכוון לטובה הזאכי

ר~
 ובאונס והואל

 מ~ נשלל~
 רח~נא אנוס לעשות בידו

 ע~כפטריה
~ 

~~~~~
 וראו~ן הואל לדעת צריך וראש

 ז~
 מסר

 יכול אם שמעון ביד ולא הגוי בידסחורתו
 זהשמעון

 לומ~
 ~ את דידי דברים ב~ל לא~ לראובן

~~
 של דינו מה שנברר ~מה תלוי

 שמעו~
 ז~

 אם
 נראה ~נה ~מו דינו מה עצמו הגויי~בענו

פשו~
 דיש בודאי לשמעון לתבוע הגוי יבוא דאם

 אומר זה שמ~ון דהאל~ייבו
 שהסחור~

 הגוי מיד שקבל
לא

 הניח~
 הלך אלא ידו תחת

 והפקיד~
 אחיו אצל

 דפסק לדינא אתינן הרי שם חונה הוא אשרבמקום
 ל~ומר שמסר שומר ~~ו רצ~א סי~ ו~ש~עהרמב~ם
 שמסר חנם שומר אפילוחייב

 לשומ~
 את דאומר שכר

 אם אפילו לי מ~ימן לא היאך לימהימנת
 שהשני יד~

 הואל וא~כ י~~ש מראשון יותר וכשר~וב
 ושמע~

 זה
 שמסר שומר לדין דינו ~דר לאחר ~פקדון זמסר~לך

 שמירה בר לאו ד~גוי ו~גם דחייב ה~לשומר
כמ~ש ~ו~

 בש~~
 מד~ן נתמ~ט שהגזי ס~א ש~א ס~

ואפילו שמיר~
 פש~

 ז~ גוי עכ~פ י~ו~ש פטור הישראל
 מסר

 ונ~חייב לרא~בן למוסרו ראובן של ~קדוןלשמעון
 ממין מכח זו סחורה בשמירת זה~מעון

 ראוב~
 ו~ואל

 בא ראובן ממוןומכח
 ל~בו~

 מדין חייב שמ~ון בודאי
 ~ ~נז~ הש~ע מפסק כמ~ש לשומר שמסרשומר

~~~~

 ~ק~ונותיו להניח דרכו וזה הואל לשמעון לפטור
 ~ש~ע ממ~ש ~טור די~יה נימא א~כ אחיואצל

 כלים בין בעה~ב אצל המ~קיד כל סכ~א רצ~אבס~
 אש~ ד~ת על מ~ותבין

 יעו~ש מ~יד ~וא ובניו
 שכתב ס~כ אלשי~ך למ~ר~םומצינו

 מש~
 המרדכי

דלאו
 דוק~

 ושות~ו שכירו הדין הוא אלא ובניו אשתו
וכל

~ 
 י~ו~ש שלהם בידם ל~ניח שדרך

 ו~~
 מה~ם

 ח~א תוש~י בס~ הו~א ה~אלשי~ך
 ס~~

 יעו~ש
~ 

~~
 אינו

 מצינו דהא חדא טעמי מכמ~
 המ~קיד כל ד~י~ל ד~א רל~ד בס~ שכתבזלה~ה למהרי~~~

 אבל בעיר כש~וא דוקא מ~קיד ~וא ובניו אשתו~~ד
 כשהוא לפי מ~~יר ויצא ובניו אשתו ~יניח אמרולא

 וא~כ יע~ש מהעיר כשיצא לא אבל ~לי~ם עינוב~יר
 אחיו אצל ~סחורות והנית הואל כאן~ם

 ו~~
 לו

 כמעטלע~יו
 מע~ כרח~

 לא בודאי לעיר
ב~ אמרינ~

 וכו~ אשת~ ~~ד ~מ~יד דכל דינא
~ 

~ ~
 איירי לא דבנדז~ד אחרת ו~וד

 בד~ כא~
 מפקיד

 שמעון ביד אותם מסר לא הזה הגויד~א
 לראובן ל~ולי~ם לידו אותם מםר אלא פקדוןבתורת
~תור~

 כתב םל~ו פ~ אות ק~פ להרב וראיתי שליחות
 אמרו לא שליח אבל מפקיד דוקא מפקיד הואובניו ~שתי ~~ד ~~פקיד כל דקי~ל דהא מהרשד~םמשם
 י~ן ~יא מו~מת זאת מ~רשד~ם וסברת י~~ש הכיבו
 אלא בידו נתנה ולא דהואל היא ומוטעמת מתובלתכי

 הניחם ולא לב~ליםל~וליכה
 ז~

 זמנם
 ~הניחה ירצה שאם אדע~א לו שמסרה לומראדעתין תי~ מהי~

 אש~ביד
 מונחת תהיה ובניו

~ 
 ~ כן לו~ר שייך לא

~~
 מעקרא

 ובראשו~~
 לא נדו~ד

 נכנ~
 בםוג

 גוי דהאזה ס~
 ז~

 א~ילו
 ז~ לשמעי~

 לא
 ~ יד~

 ומהטיב~
 ~ו~

 ולא ~ידו למוסרה ~עמו
 ביד~ מםר~

אל~
 ידי על

 ער~
 היאך וא~כ

 י~~
 לידו ש~סר לו~ר



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 דא~ן פשוט טעמי הני מכל וא~כ וכו~ דאשתואדעתא
 וחייב לשומר שמםר דשומר מדינא התנצלותל~מ~ון

 ל~ובעו בא היה אלו לגוי לשלםהוא
~ 

~~~~
 אלו חיובא בר הוא זה ושמעון הואל

 לתבוע יכול זה דראו~ן פשוט הגוילתובעו ב~ הי~
 ואינו סחורתוממנו

 יכו~
 ליה ולימר לדחותו

 ל~
 בעד~ד

 שכ~ב סקמ~א רצ~א בס~ ל~ש~ך שמצאנו וכמואת
 ואינו ~השני גובה רצה השני פשע ~ם ומ~מז~ל
 הבעלים ונתייאשו דגזל דומייא ~ת בעד~ד ל~ו לומריכול
 ח~א כר~ח בםי זעיין ~~כוכו~

 םצ~~~
 דראו~ן שכתב

~הפקיד
 חפ~

 ~מעון ביד
 ושמעו~

 לוי ביד הפקידו
 רצה גובה מזה רצה למפקיד משועבדים דשניהםוכוי
 והמשבי~ר מוהריבו~ן משם כן שכתב יעו~ש גובהמזה

 בטעגת לבוא יכול זה שמ~ון דאין נלמוד ומזהז~ה~ה
 צ~יכים אנו אין ד~דו~ד גם זמה את בעד~ד~או

 יבראשונ~ מעקרא דהאזה ~~~
 ושמעון לשמעון הגוי מםרם

 הגוי במ~ום ש~י~ ~וא ונעשה משמירתם הגויםלק
 לאו לי~~ ומ~ים מפלט זה לשמעון דאין פשוטוא~כ

 ~ לראיבן לשלם וחייב אתבעד~ד

~~
 מה

 ~~די~
 ~הסת~ק מ~ום כאן

 הו~
 הואל

 לטובה הוא ~י היא טענתו ע~ר זהושמעון
 לראובן ולהחזירה הגיי מיד םחורה ל~צילנ~כוון
 לפוט~ו צד יש האם ש~~הי מה עשה זהוב~ביל
 מפלט לו אין זי בטענה דגם ולעד~נ זוי טענהמכח
 םחורה הי~ה דאם דליה כל ליה יהבינן דאפילוומנום

זו
 הית~ הגוי בי~

 מיד ~הצילה גרמו ומעשיו נאבדת
 הדר הרי ג~כ דבריו דלפי ~ור ל~ אין עכ~ז~גוי
 הש~ע כפםק הוא דדינו אבידה שומר כדין להיותדינו
 יעו~~ש שכר שומר דהזי הוא דדי~ו סט~ו רם~זם~
 א~כ לו הוא שומ~ ודין הואל וא~כ קי~לוהכי

 וכדאמרן דחייב לשומר שמםר שומר מדין~חיי~ו הדר~
 וגם בטעמאמילתא

 בדי~
 אין זה

 ל~ק~
 ולומר

 שמסר שומר מדין אותולפטור
 לשומ~

 ושמעין הואל
 וא~כ אחיי אצל סחורותיו שמפקיד אינשי ליה ידעיזה
 הוא וכי~ אשתי ע~ד המפקיד כל מדין ~ורלהוי

מפ~יד
~ 

~~
 להניח שדרכו ליה ידעי עלמא כולי לאו דהא אינוי

 גם ומה אחיו אצלפקדונותיו
 דעדיפ~

 טעם והוא
 ט~ד המ~יד דכל זה דין נאמר דלא הואכ~ק~
 חבירו ביד שהפקיד במי אלא מפקיד הוא יבניואש~ו
 לידו שמסרו ~שעה מ~מא דאמרו הואבזה

 מצדז אלא כלל לו מ~ר דלא בנדו~ד אבל מסרודהכי אדע~~

 פטור להוי אחיו ~יד להניח ודרכו הואל לומרלנו י~ ~אין עצ~ו מצד שומר עליו ונע~ה ה~~י מידקבל~
 יכולהרי

~ 
 לומר

 אי~
 כלל לאחיך ~אמין אני

~ 

~~~~
 אבידה שומר ולדין דהואל ולומר להשיב

 לשימר שמסר שומר מדין אותו נחייב~איך יחש~
 דשומר טעמא עקרהרי

 שמס~
 דחייב לשומר

 לא ה~יך לי מהימנת את לו לומר זה דיכולמ~ום הו~

מהי~
 שהמ~יד במקום ~תינח וא~כ לי

 מס~
 ביד

 בשומר א~ל זו ~טענה לב~א ~מפקיד יכולה~ד

אביד~
 שמעצמו

 שומ~ ~עש~
 שמעון יכול הרי א~כ

 לומרזה
 מ~

 א~ו

 א~
 אחי לי מ~ אני לי מה אל~

 ~ אביד~ שומ~י ~~שינוכול~ו

~
 ב~~ מפורש הדבר בא ~כבר אי~ו

 חוכמ~
 שלמ~ה

 ומכלל ספיקות באיזה נ~תפק ששם ר~~אס~
 אבידה בשומר מסופק אני ו~ן ז~ל ~תבספיקותיז

 זה אם שומר ה~~קיד מן נעשה ולא שומר דין~ו די~
 לא או לשומר ~מסר שומר דין ~ו יש אם לאחרמםרו
 בשבועה לי מ~ימנת ד~נת מכח בזה הטעם דע~רכיון
 לרא~ון גם הרי ובזה בש~ועה מ~ימן לאה~יך

 זה לי ומה שומר עשאת~ ה~ורה רק מד~תו ~ומסר ל~
 חיו~ם דעקר כיון נ~ל דינים הני בכל הנה וכו~י זהאו
 יכול ואינו שבז~ה מחויב דהוי משוםהוה

 דינים ה~י בכל נמי הכא א~ךמש~םי לישב~
 כי~

 ידוע שאינו
 המ~קיד בלב ברור שהדברלנפקד

 ~אין כיון שנ~ב~
 לש~י מאמין היה ~ם ידוע אי~ו וגם ב~דים זהידוע
 שאין וכל ~אאו

 ידו~
 ~המפקיד להנ~ד

 עצ~
 יו~ע

 לישבע יכול ~ינו והוא ל~בע הוא חייבש~אבד
 היורשים נגד הן עתה גם ולכן משויל~ם הזי ידעד~א כי~

 אםהיינו
 מ~

 או בדין שעמד קודם המפקיד
 השני אצל להפקיד רגיל לו שמםר זה אוא~ידה שומ~

 של ~אמתיים ~ע~יי~ס
 החפ~

 להפקיד רגיליס אינם
 ~כל~הי לישבע יכול שאינו כיון ~שלם הוא חייבאצלו
 שייך אבי~ה שומר דגם ה~ב מדברי ייצא מבוארהרי

 ~ דחייב לשומר שמסר שומר דיןבו

~~~~
 עיד לברר לנו

 מ~
 מה על להשיב

 זה שמ~וןעוד שטע~
 ואמ~

 הזאת הםחורה כי
 נאבדת היתה הגיי מיד איהו תו~םה היה לא אם~פילו
 איזה אחר אצלו היתה שה~חורה הזה הגוי כייען
 שר שבשכונת האהלים שנש~לוימים

 ה~ל~
 היתה ששם

בית
 ש~

 האנשים הלכו ימים איזה אח~כ שוב אחיו
 אשר למקים גםה~~םים

 הו~
 של החמר שם ~ו~ה

הםחור~
 נמצא א~כ לו יש אשר וכל אותו ושללו הנ~~

 לאבוד לי~ך ראויה הי~ה מידו ת~ה לא איאפילו
 דברי היו אלה דמייאי ועומדתו~אבודה

 שמע~
~ 

~~~

 חדא טעמי מכ~ה הבל זה דגם אמינא זה
 היה הגוי ביד ~שארת היתה דאם לן לי~אדמאן

 למ~ום מוליכה היה ~~שר שנשללי לאהלומוליכה
 ~ נשללשלא

~~
 לא דהגוי לן לימא מאן

 ה~
 אות~ מ~ל

 א~שר
 ו~ציל נפשיה רמיהיה

~ 

~~
 מיד נשללת היתה אם אפילו כך אלא יהיה לא

 ~ ~ש~ם בדיניהם הגוי יתחייבהגוי

~~
 שאפילו יען לאומרו הדבר ק~ה

 ל~
 דברי

 ביום נשלל לא החמר שהגיי אומר הוא הריזה ש~~
 הםחורהשנשללה

 זא~
 אחר אלא אחיו ~בית

 ימים שמונהמ~מ עב~
 וא~~

 לראובן היה הרי
 שה~

 לילך
 ה~לל יומי קודם סחור~ו לה~יאשם

 ושמע~
 זה

 להאימיתתה קר~
 שהבי~ סח~~

 אחיו לבית
 ~ענה מה וא~כלפורענות המוקד~

 בז~
 עצמו לפטור

 ~ בז~

~~~
 הכבד אחרון

 וכש~
 א~ילו הוא מכולם

לי~ י~י~
 דליה כל

 עכ~~
 ז~ ~מ~~

 חייב
 י~

 כי
 דשומר כתבנ~כבר

 ~מס~
 הוא חי~ו טעם לשומר

 ~ן וא~כ משלם ליש~ע יכול ואינוהואל
 םפ~

 ומאן
 זו שסחורה אפשר שהרי זו טע~ה ~ת לפוטרור~יע
 נאבדהלא

 כל~
 ~~~ו~יה ליה ו~מה ~נבה שמעון אחי אלא

 יהיהואיך
 לש~ע~

ש~א~ה לי~ב~ יכול אינו הרי ~טור זה
 ומת~

 ~ום והיה ופ~טי שיל~מ
 ע~

 ו~י
 לחי~צדדין

 דיי ~בזה אלא
 ~ו~~

 לחייבו
 יי ~~~ ממ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~ לפ~ק התרס~ד שבט וימ~ן וצו~ם הנל~~דזהו
~צעיר

 סי~~ ~~~~~ ~~~

 הראשונה אשתו שמתה ב~אובן היה כךשהיה ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
 זו מצא ולעת אחרתי אשה לו לקחתורצה

 ~ורת לו ה~ועה ~ר חצי במ~ב ~תן עמדא~י
מתנה

~  
 אחרת אשה נשא ואח~כ הי~ו ~ניז

והן ומ~
 היו~

 וביען הנז~ הקרקע למכור ה~נים עמדו
 הנז~ הבנים מןש~ים

 עדי~
 עשרים לכלל הגיעו לא

 יכולים אם נר~ו כמי~י~ם ח~ע הרב נשאל זהעל
 הואל למכור דיכולים להם ו~קלמכור

 וז~
 הקר~ע

הוא
 בי~

 היו אלה ירושהי בתורת ו~א ~נה ב~ורת
 שפי~ר נופך הוספתי לידי וכשבא נר~וי ~וםק הרבדברי

 ~ בקצור דברי היוואלה

~~~~
 מ~

 שפסק
 או~

 בעזרו יהיה יצחק פחד הרב
 באה מתנה ובתורת דהואל אגידהאמת

קר~~
 לדעת ואפילו למ~ור דיכולים ודאי לי~ם זו
ה~~ב~ם

 דס~
 שאמרו דמה

 פח~
 שאינו עשרים מבן

 הו~ למ~~יכ~
 דהוי משום אביו בנכסי ביורש דוקא

~י~ת~
 למכור יכול קרובים בש~ר ביורש אבל ד~~א

 מילת~מ~
 שכיחא דלא

 יעו~~
 בריא ב~תנת עכ~ז

 ~~ש~
 דינה אין ל~ן

 כירוש~
 אלא ~ב מן שירש

 ס~להר~
 ב~שיט~

 מילתא הוי לבן מאב א~ילו ~תנה

 ~י~דל~
 ~א

 גז~
 באו ששם םרל~ה בב~י ועיין בה

 שני דאפילו פ~ט ו~כ יע~ש מפזרשים ~מ~םדברי
 למכור יכולים ~~רים לכלל ב~ו לא עדיין אלוה~נים

 זומתנה
~ 

~

 ~ש מה
 להס~

 ד~תנת ו~זינן ~ואל הוא בזה
 מיתת אחר אלא היתה לא ~ניו לשלשת הנז~~אב

 סמוךאמם
 לקח~

 לו
 א~

 והדעת ה~כל א~~ שניה
 אמם ירושת בשביל אלא להם ~ן דלא לומרנוטה
 להם ~אוי ש~יה מה נ~ד זו בקרקע ~ם זהב~ב~ל
 מאב~םליטול

 מפ~
 ומפאת הואל ~כ אמם ירושת

י~ו~~
 אמם

 דינ~ הד~ א~ ~
 כל דקי~ל למאי

 ~ן אבי~ מצד הן בי~שה ~~א~ה~~ע
 מ~

 שאר
~~~ם

 מ~ פת~
 ע~ים

 אי~
 כמ~ש מכירה מ~רתו

 רל~הבם~
~~~ 

 על יעלה של~רהאמת ~ י~ש
 לטעו~ הדע~

 ולומר
 ~צא אפילו~דו~ד

 ימ~
 מתנה ב~טר כתוב

זו
 ל~ ~נת~~

 מפאת ~~ם
 ירוש~

 אמם
 מקום הי~

 מבן פחות דאפיל~לו~
 עש~

 י~ל
 י~ למ~ו~

 דה~ל
 אלו הב~יםוי~ושת

 י~~ אינ~
 מפאת אלא ג~ירה

 אמ~ ~~~חו~
 א~ה ~בו ~אלו הוי א~כ ~ו

 בחו~
ש~~י~~

 אמם ~ם
 כתו~

 שראיתי וכמו אבי~י על
~לה~~  ס~~ ח~ 

 שנ~ל
~ 

 עשרים מ~ן ~חזת

ש~
 ~ב ~~ב יעז~ש אמו ירז~ת ~את לאביז י~

דהוי
 ~~ סל~

 הרב שם ויהב
 טע~

 לזה ותבלין

~ ~ ה~ו  
 לאלוה יש עוד ז~ל

 ~ילי~
 ל~ים

ה~ו~
 ד~~ ו~י~

 נחשזב ~אפילו
 ~ם~~~

 כמכר

 אלא אינה באמו הבן שיורש הירושה שעקרמאחר
 אביו על בעלמא חוב אלא שאינה אמו כתובתמפאת
 לושאין

 שאינו שאפע~פ וכו~ הנכסים בגיף זכיי~
 ב~י אלא בדמים לכתחילה ל~לקויכול

 גו~

 הנכםים
 עצמו וםלק נתרצה ברצונו אם מ~מ התקנהמחמת
 מבן פחות קרקע מוכר חשיב ולא םלוק סלוקובדמים
עשרים

 כי~
 ואף דמה~ד

~ 
 אלא ירש לא התקנה

 בכתבי ראיתי לזה ודומה דמים שהוא הכתובהחוב
 מקום היה זה ל~י וא~כ עכל~ה ע~ש וכו~הרא~ונים

 כאלו אלא יורשים נקראו לא אלו דבנים לומ~כאן
 מאביהם שנושים הכתובה מפאת מאביהם קרקעקנאו
 והם הואל מקח ~קחן שיהיה דינא הדר הואוא~כ
 י~ו~ש ס~ח רל~ה בס~ וכמ~ש ומתן משא בטיביודעים
 יכול בטצמו שקנאה שקרקע שם ובסמ~עובס~ט
 כאלו הוי כאן גם וא~כ עשרים מבן פחותלמוכרה

 למכור ויכולים מאביהם אלו בניםקנאוה
~ 

~~~
 יאוד~א בי~ת בס~ זלה~ה מוהרי~ע להרב דראיתי
 וטמד שט~ח שהניח מוריש ז~ל שכתבסל~ד

 נ~ל הלוה קרקע והגבוהו ב~ד בפני ותבעו היורשבנו
 למכור יכול אם ע~רים מבן פחות הוא אםה~ק
 אמר ההוא בכתו~מ השטר גוף למכור שרשאיכמו
 רשאי שאינו ונלע~ד כמטלטלין ודיני רשאישהוא
 דהא אזוזי דעתיה דמקרבא מ~ום שאמרו הטעםלפי
 במתנה לו שינתן או שקנאי שלו ק~קע אלא שללולא

 חשבינן דאפילו לפניך הרי ~כ~לי רל~ה בס~כדאיתא
 להרב ס~ל ע~~ז בחוב מאביו זו קרקע גבה כאלוליה

 ~ם התולקים לדעת ואפילו מהני לא ז~ל~והרי~ע
 ידוע שסכומו בשט~ת התם דדוקא יודו דכאןנלע~ד
 הוא זו קרקע קבלו בכמה ויודעים בלוה נושיםכמה
 מפאת שקבל~ה נדו~ד בכגון אבל למכור יכוליםדסברי
 הוא המעט שוויה הוא כמה ידעו ילא אמםירושת
 דאי~ם כאן יודו שם החולקים דאפילו פשוט זה רבאם

 זיכה אמם דמפאת בשטר ומ~ורש הואל ל~וריכולים
 ~להם

~~
 מילתא גלוי בו אין זו מתנה ~ט~ באמת אם
שהוא

 מפ~~
 לדטת דק~וב הגם אמם ירושת

לומ~
 להם הוא ~מחויב הואל אלא זו מתנה נתן דלא
 באשר אלא זה שטר על לדון אין טכ~ז אמםבירושת
 מי סתם בריא מתנת כתוב ובשטר ו~אל שם~וא

 להם כתב אמם ~רישת מפאת דילמא לומרהביאנו
 נתפרש לא דלמה למימר איכא איפכא ~רי זומתנה
 ולמה ירושה מפאת קרקע להם ~נתןבשט~

 בריא מתנת ב~ורת להםלכתוב הוצ~
 ~ אדרב~

 היה הראוי
 ודאי אלא אמם ירושת מפאת להם שזיכה לכ~ובלהם
 אלא להם אותה נתןדלא

 במתנ~
 אותה שנתן ומה חנם

 על אשה לישא ורצה היאל ~פשר אמם מיתת אחרלהם
 חייב היה שלא הגם זו במתנה דעתם להפים רצהאמם
 היה לא אמם למיתת סמוך דאפשר דבר בשוםלהם
שו~

 מה דבר
 לחלו~

 בתורת אם כי נתן ולא עמהם
מתנה
~ 

~~~~~
 אם

 תרצ~
 מתנת אם ספק ד~דבר לומר

 ירזשת מפאת או היאחנם
 אמ~

 ~~פ
 לפ~נו סתזם מתנהו~טר הזא~

 לד~ א~
 שם הוא באשר אלא

 םט~ו ם~א בם~ הש~ע בדברי הדבר ש~אוכמו
 ~ר מדק~יןשם ~כ~~

 ודנ~
 כליו ונושאי בש~ע יעו~ש עליו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לפנינו כתוב שאין במה לה~תפק הביאנו מיוא~כ
 ~כרם והוי אביהם אכוון למתנא אם כי לדון דאיןבוד~י

 ופ~וט עשרים מבן פ~ות הם אפילומכר
~ 

~~

 ירושת מצד היא שהמתנה מ~ורש נמצא אם

א~~~
 ודאי בזה

 דא~
 גם ברם כלוםי במ~ירתם

 ננעלו לא התקונים שערי הריבזה
 שלש~

 מ~יבי המה
 ~ידוע עוררין עליהם יצאו מהם שנים ~טל והגםםעד
 ז~ל זכו~ל הרב הביאו הוא ~וב כי שלישי תקון ה~יאך
 נהוג ש~~ידנא איזמיר איש מה~י~ך להרב מצאתיוז~ל
 הק~ן שיתתייבעלמא

 בקנ~
 בתנאי כתתז~ל מה םך

 ו~מ~ש פ~ור יהיה וב~ך הלוקח ביד המכר ויקיים~שיגדל
 על להוםיף ו~ע~ד ~כ~ל ~י~ג ר~ז בס~מ~~ן

 לפירעון ~תתז~ל ג~םיו כל הק~ןשישטבד ז~
 הקנ~

 כדי
 זה ו~קון טכ~ל וכו~ היורשים יטרט~ו לא ימותשאם
 שכתב ד~ק התיי~ם צרו~ר להרב ראיתיג~ך

 תקי~
 זה

 דרך לך הרי וא~ך י~ו~ש תיב~ב צפ~ת תכמימשם
 ~ שאנן יושב הלוקת יהיה ואזי זה תקון לעשותישר

~~~~~~
 הוא מזה

 נל~~~
 שום צריך אין דבנדו~ד

 בנים שלשה נמצאו ובכאן דהואלת~ון
 למכו~ ר~ציםשכולם

 טברו שכבר גדול מהם ו~~ד
 ה~טם טקר דהא תשש ~ום בזה אין שנה עשריםעליו
 פ~ות אמרו~מה

 מ~~
 הוא למכור יכול אינו ט~רים

 כאן ויש הואל ובכאן זוזי אצל דטתיה דמיקרבאמשום
 גם ורוצה זה ~טם ביה שייך דלא גדולאתד

 הו~
 למ~ור

 זוזי אצל מיקרבא דד~תיה זו ת~שא טעם בוטלהרי
 ו~מו האתרים לגבי~פילו

 שב~
 בם~ מפורש הדבר

 בפשי~ות שכתב י~ו~ש םמ~ו ~~בתוש~י
 ע~~י~ ~בן פ~ותה ~יתה אפילו האשהשמכרה דבמקו~
 הואל

 והיה הזאל מכרה גדול בעלהיבהםכמת
 תששת להאזלא ~דו~ ש~

 מיקרב~
 דהתם הגם זוזי אצל דעתיה

מדי~
 מוכר הוא הגדול האמ זה בכאן ~ה~י הואבמכ~ש ואפ~~ לנדי~ד תלמד ממנו בה נגט א~ו~רו~

 א~ר ~וויה בכדי אלא למכור ירד לא ובודאי שלותלקו
 מת~םק הוא וב~ידיה והואל ודרישותתקירות

 ~רתבודאי ~מכו~
 ויג~

 בנכםי שימכור מהאפו~~ופום יותר
 וא~ך אש~ו בנכםי המוכר מהב~ל ואפילואתריגי
 דהאשהבאומרך

 שמכר~
 טם היתום או ובעלה היא

האפו~ופו~
 מהם שאתד האלו ~תים מכ~ש מהני

 ~וש~י ב~~ יעו~ש יותר דמהגי בודאי למכור ~רצהגדול
 משם כנה~ג מדברי לזה תזקות ~ברותשהביא

 ע~ש זלה~ה צרו~ר מהר~שומשם ~מבי~~
~ 

~~~~
 מתנ~ כתו~ ~~~~ דאם מהאמור

 םתם

א~~
 ואם דבר לשום

 אם אזי הירושהמשום ד~מ~נ~ מפור~
 ג~

 למכור רוצה הגדול האת

 בז~ג~
 לא

 צר~
 כמו תקון שום

 שאמ~
 ואם

 לתייבו ~ון יש ה~י למכיר רוצה הגדולהאת אי~
 וצוי~ם משנלע~ד זהו שאגןי ישב ואזי כמש~לבקנם

 אכי~רוימ~ן
ה~עיר ~

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~~

י~~

~ ~~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~~ ~ם~ 
 ~~~~ ~י~י

 למערא~ש הפו~ק הרבלהידיד~~~~~
 של הקרן ונשאר השותפין שתלקי~שותפין שפם~

 שותפו ביד מהםאחד
 שאכ~

 ו~בא תבירו ושל שלו ~קרן
 טטן מפיו בולעו להוציאלתובטו

 שא~
 פרע ~דל במה לו

 להור~דו ו~צהבמזומנים
 לקר~~

 והידיד שומא ידי על
 הפוםק~רב

 הד~ התלי~
 במזומנים לפורעו שצריך

 לשומא להורידוולא
 ותילי~

 הלב~~ש מדברי ~וא דמ~ר
 דבש~ר שכ~ב ~ק~י ~~א בתומ~ש ה~מ~עשה~יא
 שכר למתצית זהובים מאה לו שנתן בי שכתובהלו~ה
 לו לשלם צריך להרוית כוונת~ היה שהנותןכיון

 לו רב ידיו ~מך ידידי זה ועל ע~ך הזמןכ~מגיט במעו~
 לשומא להורידו יכיל שאינו ומ~עמיה כוותיהדנדו~ד
 והגם בקרקע לה~תלם ד~כי אדעתא ירד לאדודאי
 ~רב שהביא תי~י בנ~י הרב םברת להידיד~טמד

וי~~
 ~היא שנראה מי~ם אות

 תולק~
 ~ברת ~ל

 הרב עכ~ז הנז~הלבו~ש
 ~פום~

 יתד תקע
 לגבי ה~א יתיד תי~י בנ~י הרב כי י~ן הלבושכ~~רת לפםו~

 בשתי~ה דבריו שמביאים והכנה~ג והםמ~עהלבוש
 הוא יתיד תי~י בנ~י הרב וא~ך נתכוונו ל~ל~ה~ודאי
 לי וברור נר~ו הפו~ק הרב ~כ~ל וכו~לגבייהו
 הרב בם~ הפקותות עיניו של~ו לא נר~ו ~~וםקשהרב
 דבריו שרמז יצ~ק ויא~ר בםפר אלא ~צמו ~י~י~נ~י
 היה לא תי~י בנ~י בם~ במקו~ן הדברים ראהדאלו
 לתלוק כוונתו הנז~ ש~רב מבורר ששם זה לכלצריך
 וכו~ לתבירו םת~רה המוכר בדין עצמו הרי~ב~אטל

ומ~קנתו
 ~י~

 דבין
 ב~לו~

 גיבה ~תורה במוכ~ בין
 אוקרקט

 ~ובי~
 נראה דכן וכתב מטות לו אין ~ם

 יעו~ש דבריהם שסתמו הפוםקים דברים~ימת
הואל ו~~~

 ו~ר~
 טצמו הרי~ב~א ~ל לתלוק בא ~י~ בנ~י

~די~
 םתירה שום ל~ו אין א~ך וכו~ םתורה המ~כר
 ומ~~ן דהואל י~ן ~לבו~ש דברי ~סתור~דבריי

 דאתכ~
 ~מכינ~דידי~

 לו מצינו
 לדיג~ שפ~~

 דהרי~ב~א
 מורידו אין ו~ז~ם~ו~ה דהמוכ~

 ל~ומ~
 יצ~ אל~ ומדבריו

 לו

ה~י~
 וכוי שכר למתצית ~ו שכתוב הש~ר כדין להלבו~ש

 הם אתת ודאודא
 לדט~

 להם ~חת ורות הלבו~ש
 דברי טם ~להדבריו

 הרי~ב~~
 א~ך

 פשו~
 כמו

 ומירין הלכה הרי~ב~א דבריד~י~ל
~ 

 ופםקם הואל
 נראה כןהש~ע

 לפםו~
 וכתב ה~~ל ~לבו~ש כד~ת

 הם ושקולים נינהי אהדדי דדמייןהלבוש
 ויבוא~

 שניהם
 ל~תור לנוי אין בודאי תי~י ב~~י הר~ב מדב~יוא~כ

 הלבו~~ד~רי
 ~ הנז~

~~
 באמ~

 היא ל~די שעומד מה
 מ~

 הריא~ז שכתב
 סב~~ווהביא

 ה~~
 ז~ל ~~ב רצ~א בס~

~~~ק בש~~
 משמ~

 להדייא
 לשלם תייבין ~ומרין דארב~

מ~~~
 כמזיק

 וכ~~
 הרי~פ

 והרא~~
 ו~עי~א וכו~

 ש~וצרך ~מקום ~קדון ו~לגא מלוה ~לגאשהיא
 בשם ~ש~ג כ~כ מבינונית ו~צי מ~דית תצי גיבהממנו ~~ו~

 הפך שהם נדאה אלו ריא~ז דברי א~כ טכ~לריא~ז
 דלדע~ הלבו~~דברי

 ה~דית ל~בל הביאהו מי הלב~~ש
 במזומנים ~וא דינו ~ריוהבינונית

 ננית א~יל~ וא~~
 לו לתת לכ~~ו יכול הרי קרקט לקבל רצונוש~מלוה
 במזומנים ודינו הואל בטדיתהכל

 ל~ דא~
 עדית

 מהםיותר
~ 

~~~~
 דהרי~~ז לומר

 בע~
 הוא ~י םברא

 ~ול~
 ~ל

 מורידו אינו סתורה ד~מוכר ד~בר הרי~ב~א~

ל~~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ומצינו נינהו דפלגאי ~נאמר לצד ~א~כ וכו~לש~מא
למר~~ן

 ד~ס~
 דינו דגס הוא דין דהרי~ב~א כוותיה

 והרי~ב~א הלבי~ש י~ברי הואל בתריה נזילדהלבו~ש
 נסקרין אחתבסקירה

 הוא~
 שוה ו~ט~ן

~ 

~~
 הביא רצ~א בס~ כאן הש~ך האיך הוא דא~~כ אינוי
 דפסק הש~ט הפך והס להלכה ה~יא~זדברי
 הפך דהס לומר מזה לה~יר הו~ל ולפחותכהריטב~א

 ק~א בס~ כהרי~ב~א דפסק הש~טדברי
 אל~

 ודאי
 דב~וכר הריטב~א טל יחלוק לא דהריא~ז לומרצד די~

 האדס מדרך דאין לשומא ~ורידו דאינו הואסחורה
 אחרת סחורה ולקבל סחורהלמכור

 מכ~~
 קרקט לקבל

 שנ~ן מי~בל
 טסק~

 דדינו הוא כן לא
 הו~

 כשאר
 ברור הדבר למימר איכא וא~כ כלבו~ש ודלאהלואה
 וגס כהלבו~ש ס~ל לא דב~יו ~הביא והש~ךדהרי~~ז
 הוא גס ~הביא לו ראיתי הגהו~~ט ~~ב בס~כנה~ג
 הטלו כולס אחרוניס ספרי גס הנז~ הריא~זסברת
 וא~כ בספרתס המה הלא ~ל~נס טל הריא~זדברי
 נר~יס והס אלו ריא~ז דברי טל להשטן דישנראה

 ~ הלבו~~ש דבריהפך

~ ~
 החוש~ן קצו~ת להרב ראיתי הנה אחרת ~טוד
 ~כתב ~מ~ט טיין ז~ל שכתב סק~דסק~א

 בו שכתוב הלואה ב~~ר מ~ה ש~וליד הלבו~שבשס
 ליחן צריך ל~נאתו כוונתו שהנותן כיון שכר~מחצית
 להנאתו בין לחלק מנ~ל ידטנא ולא שס עיין דוקאמטות
 דמוכר משוס בהרי~ב~א ה~עס טקר דהא לאאו

 דאין משוס והיינו דוקא מעות התנו ~אלו הויסחורה
 ודעתו אחרת ושומא סחורה בעדה ~יקת סחורהמוכר
 מוכר וגבי נתנו סחורה טל אדרבא מעות אבללזוזי

 וכמבואר כב~~ח דינו הוי ~עות מקח ונמצאלחבירו
בתוספת

 דפר~
 נתכוון להנאתו והתס פירות המוכר

 ולאלהקנות
 לגמילו~

 הכי אפילו חסדיס
 דינ~

 דבע~ח
 כיון לומ~ ואין רל~ב סו~ס הרמ~א וכ~כ ליה~ית

 הטסקא בעד המלוה טס הלוה להתפ~ר נהגודעכשיו
 כו~כליתן

 ר~~~
 דא~כ ממש סחורה מו~ר הו~ל לשבוע

 חלק דהיא דעסקא ב~לגא ~לא סחורה מוכר הוילא

הפקד~
 דפקדון בפלגא גס אמנס ההלואה ~מחצית ולא

 אלא אינו דמעקרא ~יון סחורה כמוכר הוי דלאנראה
 וא~כ נתכוון סתורה למוכר ולא דרבית אסורלאפקועי

 ה~ו~ז גופיה סחורה במוכר וגס חיב בעל כשארדינו
 לך הרי עכ~ל טלה להוסיף דלא הוי וא~כ בהמפקפק
 זו טל בפשיטות הוא חולק החוש~ן קצו~תדהרב

 ~ל לך להביא והוצרכתי הסמ~טי שהביא הלבו~ששל הסבר~
 חלוק ~י~ ~ך יתבאר שממנו החוש~ן קצו~ת הרבל~ון
 הוא דטט~ו ריטב~א שכתב סחורה מוכרבין

 ~שומתה לק~ל כדי סחורה למכור האדס בנימדרך דאי~
 ~~ שייך לא טסקא בנותן כן לאאח~ת

 וע~פ ~ה
 יס~ור ג~כ דהריא~ז לומר לנו יש כך אלודבריו

 ליה סבירא ועכ~ז סחורה דמוכר דינאלדהריטב~א
 בבינו~ית הלואה חלק לשומא להורידו יכול טסקאבנותן
 סחורה מוכר בין תלוק יש דס~ל בעדית ה~דוןיחלק
 ודלא החוש~ן קצו~ת הרב שחלק כמו עסקאלנותן

 דדברי נראה האמור מכל אךכלבו~~שי
 הלבו~~

 בחלקות
 למותשית

 ודינ~
 ~י~ שו~ף חלק ~כל הגס דידן

 ביד
 ולהפוסקיס הריא~ז לדעת עכ~ז כפקדון הוי~בירו
 נראה החוש~ן קצו~ת הרב לד~ת גס דבריושהביאו

פשו~
 להורידו דיכולים

 לשומ~
 הזה השו~ף יכול וא~~כ

 ~ קי~ללומר

~~~
 שהדטת מה דעכ~ז

 ~ו~~
 מדברי לזוז שאין הוא

 עליו נשאל ממש זה שדין ומצינו הואלהלבו~ש
 מוה~רהרה~ג

 יטבי~~~
 כר~ח בס~ דבריו הוב~ו זלה~ה

 לו שהיה בראובן הנז~ הרה~ג ~נשאל ~כתבסקי~ג
 תב~~ ולבסוף שמטון נגדטסקא

 במה לו ~אין וה~יב
 לשומא להורידו ורצה לו הי~טה חצר אס ~ילפרוט
 רצונו שאין השיב וראובן ה~מאיס ט~י החצר~~גבות

להפר~
 שס ופסק דידן כנדון והוא במזומניס אלא

 לר~ובן מזומניס ויביא י~פל דשמטון חריפאבסכינא
 הוא דמנ~רוחיליה

 מדינ~
 יפ~ה דמהר~ס

 שהבי~
 הסמ~ט

הנז~
 וכמ~

 ודברי נר~ו הפ~סק הרב ~נתכוון
מוהר~ר הרה~~

 יטבי~~
 אב~א דין מו~ד הג~ הרב הטתיקס

 מ~~קי זלה~הלמלכה
 הרה~~

 זלה~ה צור אבן מוהר~ש
 ~~ב ממו~ז אצלו מוטתקיסשהס

 יטבי~~
 והואל זלה~ה

 פסק הטלו זלה~ה אב~א ~~הר~~ד והרב הנז~ מוהר~שוהרב
~רב

 יטבי~~~
 הלכה בספרתס המה הלא שו~חנס ~ל

למטש~
 רבינו סברת וקבלו סברו המה גס ודאי

זלה~ה יעבי~~
 ~לש~ לך הרי וא~~

 רבנן ס~ד מטיבי המה
 כסברת לדון בהסכמה טלו שכולס וסבוראיבתראי

הלבו~~
 וה~~ך הריא~ז דברי מהס נטלס לא ובודאי

 לא מדבריהס ודאי הלבו~~ש כסברת פסקו וטכ~זהנז~
 הלכה ואלך ר~ינא שמי~ות כדקי~ל דקי~ל כמונזוז

 הנלקו~ד זהו ט~~י סכ~~ה בחומ~ש וכ~~שכבתראי
 ~ל בטטיולכתוב

 נח~~
 וצוי~ס ה~ואל לדרי~~ת

 וימ~~
~ 

~צטיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 ס~~

~~~~
 מטי~ת

 ראב~
 כמה~י~ל יורשי אודות על

 הראב~ש יורשי על ש~~ח ~~וציאוז~~ל
 נושה אביהס ש~הרי~~לנ~ט

 בהר~~
 מהס ליפרט אביהס

 חזקת זולת כלוס אביהס הניח שלא ~טנו הלוהויורשי
 צורכי אביהס על ~הוציאו א~רו והס וחצרותחנות
 להחזיק הס ורוציס מכיסס למאור ושמן ו~קידותקבורה

 ~ הדין מהו שהוציאוי מה בטד הנז~~חזקות

~~~
 הש~ך ~פירש מה וראיתי לטובה השקפתי
 אשר~ילהג~ת

 ~פס~
 ס~ב ק~ז בס~ מור~ס

שמפורשו
 יוצ~

 ~לוה קבורת לעכב בע~ח דיכול
 משס הביא ש~ס למ~ד מטר~ יצחק ~חד להרבגס וטי~

 קבורתו לעכב יכול שהבע~ח הדין דכך אהרן בניהרב
 מור~ס בדברי הש~ך כדטת והוא קרובו הוא אסזולת
 ה~ב גס יעו~ש כן שכתב הריקאנ~י משס הביאגס

נתיבו~ת
 המשפ~~

 לפי~וש הילך מסכיס סק~ג
 שויס כולס מל~ך ~עדנ~י ו~רב או~ת הרבגס ה~~~

 חל~מ הרב גס עקר הוא הש~ך שפירושלטובה
 גס פי~ש סקי~חבאה~~ז

 הו~
 כהש~ך

 ופיר~
 דמה

 שגבתה ~למנה הש~עשכתב
 ~ו~

 כולס הרי דוקא לאו
 לטובהשויס

 דפירו~
 אשיר~י הגהות

 ד~~
 בס~ מור~ס

 קבורת לעקל המלוה דיכול הואק~ז
 הלו~

 דהסמ~ע וגס
~~ו



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

עצמו
 ת~ והגאו~

 פירשו לא פת~ש הרב ד~ריו הביא
דברי

 מור~
 פוםקיםי תבל הנך כל שפירשוהז כמו

~כ~~
 לענין

 הדי~
 קבורת לעקל המלוה יכול אם עצמו

 לאהלזה
 מצי~

 דמודו למימר זאיכא ב~ירוש שתלקו
 מן הכי פ~ו נביאים תבל ~י זכל ~ואל זא~ךלדינא

 כזותיהז לפםזקהראזי
~ 

~~~
 הרדב~ז לד~ת מצינו זה דנגד

 ומהריק~~
 גם

 לומר היורשים יכולים זא~ך הכי ם~ל דלאהוא
 אלא לנו דאין אלאקי~ל

~ 
 הגהות ~דברי שפירשו

 מהרש~א להרב דראינו יען פוםקים ת~ל הנך כלאשר~י
 הריב~ש תשובת הביא ששם בםקי~ת משתד~רבםי

שכת~
 ותפםה הא~ה קדמה שאם הוא אמת בז~~ל

 כתובתה כדימטל~לין
 שאי~

 והכי לקוברו מידה מוציאין
 שמ~ מי בתזםפתאאיתא

 יויצאתה ומ~ל~לין נכםים והנית
 מן נקבר והוא זכה ה~ודם כל ובע~ת כתובהעליו
 היורשים אם א~ל הרשב~א דעת זכן ~~ךה~קה
 והוציאזהוקדמו

 וקברוה~
 המת מנ~םי שבידם ממה

 כתו~תה לתשלום לאלמנה הם~ישלמו
 ז~

 שמענו לא
 ודבריו ז~ל משחד~ר הרב םיים זה ועל הריב~שעכ~ל

 דמרישא םיפ~ה רישיה דלאו מ~בין בעיני קשיםאל~
 מ~ה מוציאין אין יתפםה האשה קדמה דזקאמשמע
הא

 ל~
 מטלטלים מאותם אותו קוברים ותפםה קדמה

 שבידם המת מנכםי ו~ברוהו קדמו דוקא משמעומםי~א
 לם~א רישא קשייא וא~ך משלמיןאין

 מדברי והנ~
 אלמנ~ שכתב קי~ת בס~ ~ש~~מר~ן

 וכו~ ~גבתה

מש~
 אותו קוברין הכי לאו הא ש~בתה דזקא

מנכםיו
 א~

 רק כאן אין זאפילו שםיים מור~ם מדברי
 מקופה נקבר והוא כתז~תה ~ובה היא ~תזבתהכדי

 ~י ובזה קודמת כתובתה נמי דלכתחיל~ משמ~ש~~
 מטלטלי היתומים תפםז אם אבל ~ם דמםייםמ~י
 ~תווק~ו

 א~~
 הרב של דכוונ~ו לך הרי עכ~ל לשלם

 לומר דרצונו רצויה~תד~ר
 הריב~~ דלשו~

 ~אמת

 רישי~קש~
 ~ם בלשונו הריב~ש זנקט הו~ל לםיפיה

 הש~~ דברי אבל זכו~ ותפםהקדמה
 מור~ם דברי עם

 היאך אהדדי קשיין לא ~~ע דברי ~ל זהולךשמוםיף

יוצד~
 שכתב מה

 ~הביא מה עםדוקא קדמ~ דמשמ~ ו~~ת~ קדמ~ הש~~
 לבםו~ מור~

 אם הריב~ש דדברי
 וכו~ היורשים~דמו

 נר~~ דלכאור~
 ~יש

 ~~~דברי ל~שו~
 בדברי םיפא עם

 מור~
 רישא ליה~~ה דהו~ מאי כמו

 לםיפ~
 כתב זה על הריב~שי דדברי

הר~
 ומור~ם דהואל

 םיי~
 ואפילו וכ~ב הש~ע דברי על

א~
 כאן

 ר~
 ~יא כתובתה

 גוב~
 היא דלכ~ילה כתובתה

 בזהקודמת
 נת~

 קדמו אם מור~ם שםיים מה ש~טה
 דברי תכלית זהו וכו~ ותפםזהיורשים

 הר~
 משתד~ר

 לך~רי
 לפנ~ פתו~ פרש~

 ל~ש מוכרח דב~כרת
 ~ש~~דברי

 ד~ט
 ~ גבת~

 מוכרת אלא דו~א לאו
 דדברי לםי~א רישא תקשי שלא כדי ~וא דהכילומר
 ומא~ת מא~ת אלא נתלקו דלא דמור~ם םי~א ~ם~~ע
 דמר~ן רישא ~וא גם שכתב ~~ם הרב ~ם פליגיולא
 על גם םומך הוא דגם אפשר דוקאלאו

 ז~
 גם

 פירושם מור~ם דד~רי פירש~ריב~ש
 דלכתתיל~ ~~

 וא~ כתובת~~~~
 ~~ הכי ומו~~ם ומר~ן הואל

 דכוותיהו קי~ל ~רי פ~ים לשאר ל~ומה
 פו~ים אלף ~דאפילו נקטינ~

 אדרב~ ובפר~
 ל~ת כל

הפו~י~
 ~י~ל ~כי

 זו~~ וכ~~
 ~גו ~רי

~  
 הוא

 הכי קי~לדלא
 וכמ~~

 דינא קם וא~כ בם~ד לקמן
 ~לוה ~ורת ל~~להמלוה ~יכו~

~ 

~ ~

 ~ל~ שיורשי לנדו~ד
 ורצו ~בר מכיםן הוציאו

 דידן בשטרי ואנן הת~ת ל~~מןלהתזיק
 מטלטלין שעבודכתבינן

 בז~
 יכזלים דאינם ~וט לכ~ע

תשבינן ~~ אי א~ילו הוצאו~ם בעד לעצמם היורשיםל~תזיקם
 ד~

 בעלמא כטלטול הת~ות
 ~כ~

 בני י~ולים
 שם למור~ם שמ~ו דהגם מידם ל~ו~אסהמלוה

 ~ברו מטלטלין היתזמים תפםו אם אבל וכתב~יים ב~~~~
 שם ה~ל~ם מ~נת הרי ~~כ לשלם צריכים אין~זתו
 מ~~ בשע~זד שטרא כתבי דלא במקום דאפילוהיא
 מ~ני לאאג~ק

 תפים~
 דוקא ~לא

~ 
 מטלטלי לקתו

 אותם והוציאו ומכרזםהמת
 קבור~ לצו~

 אבל
 כנד~~ד ו~וא מידם מוצי~ין לתפום ורוצים מכיםםהוציאו

שא~
 התל~ם וכםברת מהתזקות לגבות רצו ש~ו~או

 היא כןהנז~
 דע~

 ~ב דבריו ~ביא זלה~ה הרב~ד
 מאי דפירושמשתד~ר

 דפם~
 ~יינו ~םו אם מור~ם

 והוציאו ומכרותפםז
 א~

 הזציאו
 ואת~~

 תפםו
 ל~

 וכן
 םצ~ב תםד תורת בם~הובא

~~ 
 י~ו~ש ~תד רב

 ~ני לדעתהרי
 אריוות~

 א~ילו
~ 

 היה לא
 מהני הוה לא דמטלטלין שעבודבשטר כתו~

 ~ריב~ש לדעת אפילו אלא תפםוואת~כ שהוצי~ מ~
 ש~על~

 ~~נא
 ולא~בטלטול

 כת~
 ~יםת מ~ני לא אג~ק לו

 אםאלא ~אש~
 ה~ל~ הרי מתייםי תפם~

 ~ו כתב דאם
 דינא ~ם ~יזרשים תפיםת מ~ני לאשע~וד

 דהאש~
 ~~מוציא~

 וכו~ לטרוף יכולה קר~ע הוא ואם
 לת~ום ורוצים מ~יםם ~זציאואם ו~~

~ מו~אי~  ~ד תזרת הרב דעת ~יא כן הריב~שוכדעת י~ו~~ 
 בנדו~דוא~כ יעו~~

 שכ~
 נמצא

 וכ~

 מטלטלין ~עבוד היה
 רצו ואת~כ שהוציאונוםף

 אי א~ילו דפליג מאן ל~א בזהימ~טו מהב~ דברי~ לת~ו~
 ית~בו דלקרקע ~כ~ש טלטול דיןאלו ~תז~~ הו~
 ~ר~ וכמ~~

~פו~
 א~לו ~וט ~פא ל~נין ~י~ דלקרקע נר~ו

 הו~אי
 הוה הוציאו וא~~כ או~ם מכרו מעקרא

 יכולהזה המלו~
 ל~~

 דכ~ע אלבא מוםכם וזה מהלקותות
 ~ינוולא

 ~ בז~ ~ל~

~~~~
 הרב ל~ידיד ראי~י

 ~ו~
 ל~ונו זה ש~תב

 ~ב דבריו שהעתיק ~ב~ת שמדבריאמת
 לא אם אבל וז~ל שכתבב~ש

 ~ם אם א~יל~ תפ~~
 תיוב תל תפםו לא ג~כהיזר~ים

 ~בו~
 על

 מלשזן וכו~י ~כתובה ~ביית שתל~דם ~~ם~
 ב~תלהרב ד~~ נרא~ ז~

 דא~
 ב~ית

 קר~~
 וכתב מטלטלי או

 אפילו~א~~ם לב~
 קוד~ ~ב~~

 ~ורי ~כ~ל
 דמלשוןנראה ל~~

 ז~
 ד~ב~ת כלום ממנו מו~ת לא

 דבר מאג~ם דכתב במ~ום או בקרקע ~ילואיירי
והראיה

 ד~ לז~
 ל~רב רא~י מ~י

 אותב~ במער~ מש~
 ל~~

 הביא ששם
 שנשאלשל~ת ב~~ שכ~ הרדב~ ל~ו~

 ש~ בא~
 עליו ה~יא זאביו

 עזבונו למ~ר את~כורצה ~וצ~ו~
 הרדב~זהר~ ופ~ ש~צי~ מ~ ל~ר~

 ה~~ שא~
 תייבת

 פ~וש~ר~זנים ו~~~ ~בור~
~ 

 ~~ת ~יו אלה
 מש~~ ~ב םייםואת~כ ב~~ ~דב~

 ל~ב ~יני ~~ט ז~ל וכתב
 ~~א תא~הד~ן

 ש~
 ~וא

 ז~ ע~ נש~
 ו~יא

 ~ו~~
א~

 של
~ ~וברי~ ו~ ד~~ ~דב~  ~י~~ 

 שהני~ממ~
 ~טלים ו~אר

 ~~ ~~ זב~~ ~ש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~

ד~~
 קדמה בין שחלק כ~ריב~ש ודלא לו נ~את ~ן
 ~כן כתב שמו~ריק~ש ד~ן הרב ו~תב וכו~יו~סה

ע~
 דברי נראה עתה ולעת יע~ש כ~רדב~ז ד~ר
 הרב וגס שלמה כרס להרב ו~יין סתראיהרדב~ז
 את קברו שאס הרדב~ז משס כתבכנ~~ג

 המ~
 במלבושיו

 ומהכא ע~~ש חבי~ו של שעבודו מזיק מדין ל~לסחייביס
 אגמ~ק מטלטליס ב~תובה כו~ביס ~ירו דמנהגמוכח
 הרדב~ז ואלו חבי~ו של שעבודו מזיק ליהמדקרי
 כן דעת ד~ל בחיל קרי ד~ן הרב שהביא האחרתב~~ובה
 ~ונשאת

 של עכל~ה מנכסיו אותו קוברין ולכתחיל~
~רב

 מש~~
 ~~גב~י סקי~ח כנה~~ג להרב ראיתי וכן

 כ~תאות
 ש~

 ק~רו דאס שכתב הרדב~ז כתב
 המנהג נתפשט כבר דבז~נו נראה לאלמנהמ~למין אות~

 הרי ~כ~ל ~~~ק מטלטלילכתיב
 ל~

 דהרדב~~ז
שמצד הג~

 הד~
 אפי~ו ~~~ק מטלטלי לה כ~ב ~ס ס~ל

 עכ~ז ~בגדיו מנכסיו אותו קברואס
 האש~

 מוציאה
 ב~שובה עכ~ז לה לשלס וחייביסמידס

 האח~~
 ש~ביא

 וכ~ב וכו~ תחלה או~ו קוברין כתבהרד~ן
 הוא עירו ד~נ~ג לומר ומוכרחיס דבר עמאדכך מ~~יק~~

 אבל א~מ~ק מטלטלי לכתוב ~נתפשט קודסהוא

אח~
 אותו קב~ו שאפילו לסיני ~דין ~דר שנתפשט

 ד~רדב~ז לומר יש או לשלס היורשיס תייביסבבגדיו

באות~
 חייביס בבגדיו קברוהו דאס בה שכתב תשובה

 ש~ביא תשובה ובאותה הדין מצד איי~י שס להלשלס
 מצד איירי הרד~ןלנו

 ~מנה~
 ~בוא ומזה

 ג~~
 ל~ברי

 קודס הנכסיס על הקבורה חל ז~ל שכתב הגסהרב~ח

~ח~
 דבר עמא שכן עוד ו~וסיף ~כ~ובה חיוב

 אמת הן בהי נגעו מנ~ג דמדין לימראפ~~
 דעל~

 על
 דחל הרב~ח דכתב דמאי לומר דיכולין לומ~ד~תי
תיוב

 הקבור~
 אלא אמ~ה לא ~~~ר הנכסיס על

 באופן חל לומר ויוצדק מטאגמ~ק כתבי דלאבמקום
 ~וא~ז~

 מסוף הריב~ש מדברי אך להי נש~עבדו ולא
 אפילו ד~רב~ח נראה שבסקי~טדבריו

 במקו~
 ~שעבד

 ס~רת שהביא אחר שס הריב~ש ד~א דברמטלטלי
~פוסקיס

 הו~~~

 או דמקרק~י מזה ~ולה ז~ל וכתב
מטלטלי

 וכת~
 לה

 אג~
 מ~ני לא

 תפיס~
 היו~שין

 תפיסה לה מהני לא אגב ל~ כתב ולאומטלטלין
 עמא וכן הב~ח ומ~ש וכו~י מחייס ת~סה א~כאלא
 ואס עכל~ה ו~ו~ ראיה אין המת מנ~~י דנקברדבר
 דלא במקוס א~ כי דבר לא דהרב~ח ~מראמור
ש~בד

 הריב~ש גס דהא ית~ן לא זה מטלטלי ל~
 ~כי~צמו

 הי~
 מסקנתו

 ד~
 לא אג~ק כתב לא

 תפי~~מ~י
 אלא

~~ 
 מה וא~כ מחייס תפסה

 בינומחלו~ת
 וב~

 דדב~י ודאי אלא בזה הרב~ח
הב~ח

~ 
 חלוק ובזה אג~ק מטלטלי לה בכתב אפילו

 כנז~ הרב~שעליו
~ 

~~
 ברישא כדאמרן לומר לנו וש ~יין

 די~ולי~
 לומר

 מטלטלי לה שכ~ב ב~וס אפילו הסדהרב~ח
אג~ק

~ 
 מצד לא

 הד~
 מורה ~כן מנ~ג מצד אלא

 ~שיןפ~ט
 ש~

 פי ועל דבר עמא
 ז~

 לנו י~א
 מנהג שאין במ~סהדין

 ידו~
 ~פילו במ~ו~ינו כנדו~ד

 לא וא~כ הדין מצד דפליג מאן ~ליכא יודההרב~ח
 ~ הדין מצד סותר שוסנמצא

~~
 מה

 ש~
 הרב

 הפו~
 דכאן ~ומר דיכוליס

בנדו~~
 א~ילו ב~~ח ש~וא

 יוד~ ~~ב~~
 ולא

 ~עלה בזיון משוס דוקא ~אשה אלא הרב~ח דינו~סק
 דמ~~ובת א~ת הן ~יש~ה סברתי על ישק שפתיסוכו~י

 או~ו קוב~יס בזה~ל בה שכתב לעיל שהביאנוהרדב~ז
תח~ה

 והשא~
 אותו נוטליס

 האש~
 דעת ש~ל ובע~ח

 דאשה משמע אלה מדבריו הרי עכ~לי נ~אתכן
 משח~~ר לה~ב ראיתי מצאתי הרי הס שקוליסובע~ח
 ד~ן הרב לנו שהביא ~רדב~~ ~שובת ד~~ישהביא
ש~תוב

~~ 
 ואח~כ ~הניח ממה אותו שקובריס ~זה~ל

נוט~ים
 ה~~~

 ~כ~ל לי נשאת כן דעת שעל כיון וב~~ח
ה~דב~זי

 וה~~
 ~יכי כי וס~ל ז~ל זה על כתב משחד~ר

 גבידאמ~ינן
 אש~

 נבי נמי הכי נשאת כן דעת על
 דלכאורה ובאמת הלוהו כן ד~ת על אמרינןב~~ח
 היא אש~ דגבי ~יניהס המרחק דרבנראה

 חושש~
 בה מיטפל ש~וא וכשס~כבודי

 ~יא כך בקבירת~
 ~וא דבזוי וגס בומ~פלת

 ל~
 מוטל ב~לה שיהיה

~~ג
 גו~ה שתהיה כדי קרק~

 כתובת~
 זגס

 שתהי~
 שיחה

 כן ע~ד א~~ינן ו~פיר הבריות~~י
 נשא~

 אבל לו
 ~ליהו כן דעת על שנא~ר עד ליה אי~פת מאיב~~~ח
 לעייןוצריך

 ~ת~וב~
 משחד~~י הרב ע~~~ל הרדב~ז

 אמת הרדב~ז דדברי אמינא לעצמיוכשאני
 הדין מצד דבר לא ~~דב~~ז דהיינו אמת משחד~רשל וחלו~~

 ש~יה עי~ו מנ~ג לפיאלא
 רוא~

 לא שמעולס איתס
 הואל א~כ חובו בשביל בע~~ח ולא הכתובהבשביל ~אש~ לא המת קבורת ו~ע~ב לעקל ב~~חעמדו

 אחד יבוא בוא אס אזי כן נהוגומנהגא
 מעי~

 לעכב
 לי~אמרינן

 כדבר נהיה לא ומעולס ~ואל
 ~ז~

 ודאי
 הלו~ו דהכי ואד~תא נשאת דהכי אדעתאאמרינן
 הרב~ח לדב~י נבואוממני

 דל~
 ה~שה ש~ין אלא דבר

יכול~
 דהר~~ח דלדעתו לומר ל~ו אין בדידן ~נן לעכב

 יבע~~~אש~
 מצד דה~ב~ח נאמר אמור ~ס הן שויס

 לקבו~ה משיע~דיס המת דנכ~י דבר~דין
 ~ו~~

 כתובת

הא~
 דלא מסברא נאמר אנו זה על

 הרב~ח א~ר~
 האשה לגביאלא

 ול~
 המ~חק דרב הבע~ח לגבי

 נאמר אמור אס מכ~~ש משחד~ר הרב כמ~שביני~ס
 באשה אלא דבר ולא הואל דבר מנ~ג מצדדהרב~ח
פשוט

 ~ל~
 הרב ~הזכיר מהטעמיס באשה אלא אמר

משחד~~
 מסקנא ופשוטי ליה איכפת מאי בע~ח אבל

 ס~ירה שוס הרב~ח מדברי דאין דהרב~חדמילתא
 יודה הוא וגס דלעיל הפוסקיס לסברת שהעלינילמה

 ~מטלטלידבק~ק~
 שכת~

 מוציאה שהאשה מטאג~ק
 ה~ני הטעס זה על ניסף הלקוחות ~יד טו~פתאו

 שכתב כאןהנוסף
~~~ 

 גס ש~וציאו דבכאן הפוסק
 וס~ודות למאו~השמן

 והשחתו~
 בזה

 ל~
 ~וס דבר

 הלא סופ~יס מדברי היא הרי זו סב~א גסאדס
 דוד בית בספר בכתוביסהיא

 ה~~
 הרב דבריו

 ש~גיליס אכיל~ לצורך אבל בקצור ז~למשחד~ר
 ~ עכ~ל לשלס היורשים חייביס להדלקה השמןולצו~ך לעשו~

~~

 להתלמד ~וא שט~חנו מה
 דכבר הצורך לע~

 ~יורשיס מיד שמוציאן ד~תס ומר~ן דמו~~ןכתבני
 עלניסף

 ז~
 כמ~~ל ~וסקיס חבל

 ול~
 צריכיס היינו

 י~מורס זה כל כ~בנו לבםומי לריחה אס כילהאריך
 ש~רס גוביס מ~~י~ל שיורשי הוא הדין האמו~מכל

 ותו נ~ע הראב~ש אחריו שהניחמהחזקות
 ל~

 מדיי
זהו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~

 הצ~יר כ~ד וימ~ןי וצוי~ס הנלע~~דזהו
תרס~ה בשב~ החות~

 ל~~~
 ~ י~~ה סאלי ~ה

הצעיר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~
 עמדו ~~ע לובאט~ן מרדכי כ~~ר
 הגדול לאחיהס לדין והזמינויורשיו

 יד ת~ת יש כי אמרו הס נר~ו יצחקכה~ר
 להכניסס הוא וצריך ו~טרות וחפציש מעות הנז~א~יהם ה~י~~

 בביח אתו שיש מה כל ~גס ט~נו וגס ה~יתל~~יסת
 בחזקת הוא הכל וביתו איש בה לדור לוהמיו~דת
 מעולס כימירישס

 ל~
 יצ~ה

 מחזק~
 אלא מורי~ס

 עס חסד גומלהיה
 מהרי~~

 ב~ו
 לדז~

 תמיד כי בו
 אתו שיש מה כל וחז~ה אביו שול~ן ~ל סמוךהיה
 ביתא דה~י מאריה ש~וא אביו ~ל הואבבית

 תופסו הוא אביו מנכסי ידו שתחת מה שכלהשיב ו~הרי~~
 נוטל שהיה בעיסקא ג~ול סך לזולת שחייב מה~~את
 שתפס מה מבעייא ולא ובשליחותי הנז~ אביו~צורך
 ש~פס מה לגבי א~ילו אלא בתפיסחו דזכה אביובחיי
 הוא כמה לישבע מוכן הוא הרי אביו מותאח~י
 המטלטליס על גס שתפס מה כל על באביונושה

 כי ישב ~שב לו המיוחדת בבית אתו~ אשרוהחפציס
 המיוחדת הבית ~אף יען ב~זקתו הוא שבבית מהכל
 בתורת לדירה לי שייחדה אלא בידו ש~ורה ~ינהלו

 ונפיק ~~ל שהוא כיון בחזקתו היא הרי ~כ~זחסד
 נחונה לי ומה שכורה לי ומה נכסיו שסומניח

וא~
 הנז~ בבית להניח עמו א~ו מתרווח היה שאביו

 ~~קר ~זקה ~וס ל~ביו אין עכ~ז הטפליסדבריס
 לאביו המיוחדת אחרת בבית הס ודירחו אביונכסי
 מה כל הרי בביחו ועסקיו חפציו מניח הנז~ובנו

שבבית
 ה~

 לאביוי הי~ועיס הדבריס זולת בחזקתו
 היורשיס ט~נת היואלה

 וכ~רי~~~
 ועתה אחיהס

 ~תב דאחרא מאריה שהרבוי~ן יומ~~~
 ומס~

 ~~~ד בידס
 ~ וצוי~ם דעתנו לחוות נדר~נו זהעל

~~~~
 כוננו ~שר דדינא פסקא ~נינו עבר אל וז~ח
ידי

 צד~
 ברדוגו כמוהר~ש המ~ז הרב לו רב

 שסגל מה על ידו הניף שלטון המלך דבר זתחלתנר~ו

הרי~~
 ליורשיס יש אס א~יו שולחן על סמוך בעודינו הן
 השיב תשובה ובגדולה ב~סזכייה

 ממ~~
 ~ו~ר

 לנגדו שעמדו והגס יעו~ש ס~ב שס ~ור~ס ופסקו~~~ר חומ~~
 יתיב דינא עכ~ז בבד~ה מ~ןדברי

 כמו~~~~
 הואל

וסרכין
 תלת~

 דברי להניח שאין כתב מהריק~ש הראשון
 בעהע~~ דב~י שהואהגדוליס

 והרב מוהר~ב הרב גס
 ז~ל בנוהמבי~ן

 כ~
 תלתאי אוריין והני ~ואל דעתו

 הרב דברי תוכן היו אלה נק~ינןי ה~י לזהמסכימיס
 ~י~יוה~סק

~ 

~~~
 ואין שה~~א

 כא~
 אמרתי עכ~פ להאריך מקוס

 ה~טין מן ~ניס או אחד גרגיר בתמ~ראעלה
 ~חדש מןלהביא

 זרא~ תחל~
 דעת שנטתה מה על

 מ~רא ~~זסקהרב
 ל~סת~

 ~ואל מור~ם דפסק בדין

 מה הפך הוא בבד~ה מר~ן דטתו~פי
 שפ~~

 מור~ס
במפ~~ה

 ט~
 שקדמה מה לפי דתמיהא מילתא נר~ה זה

 מה על אלא אינה מר~ן דברי דקבלת ידיעה~נו
 דוקא המלך שולחן על שעלה מה ו~ל הנאמןשבביתו
 מה חזי ו~וקע~~ז האחרוני~ בדברי ומשולש שנוי הדבר שראינווכ~ו

 ב~
 הישר ספר בלקוטי כתוב

 מוהרר~פ הרב בכתבי כתוב זל~ה ח~ב יצחקויאמר
 ששאל זלה~ה למוהרשב~א ראיתי וכן זלה~הברדוגו

למוהריב~~
 בהכרעתו אף יוסף אל לכו לו והשיב ז~ל

 ראיתי וכןבב~י
 למוהריבע~~

 בב~י דוקא ומסייס ז~ל
 הראשוניס ~קבלתובש~ע

 ל~
 שניהם על אלא היתה

 ה~בלה שעת להס נתגלה לא שעדיין בד~~ה עלולא
 אזי עליו חולק נמצאואס

 המור~
 הרוב ע~פ יכריע

 להסת~ק נשאר מקוס מה וא~כ עכ~ל ראיותיו ע~פאו
 דקי~ל מור~סב~סק

 כזותי~
 מר~ן גילה דלא במקוס

 קע~ז סו~ס ובב~י הואל ובכאן בש~ע או בב~ידעתו
 הע~ט בעל דברי ~יו עלה~~ה

 אות~ ואס~
 הביתה

וב~~~
 על מפתו פירש ומור~ס סתזמיס דבריו בש~ע

 שהס המרדכי ה~הות דברי עליהס והביאהשולחן
כדברי

 בעהע~~
 זה ~ן מלאכת מוריש אינו מת דאס

 דהכי ודאי הש~ע דברי על כמוסיף יורשיסלשאר
 הרה~ג דברי לנו הביא הפוסק דהרב והגסנ~טינן

 זלה~המוהרר~ב
 שכת~

 שבד~ה ואף ז~ל בהגהותיו
 בעהע~ט על לחלוק כונתו שאין נראה בהפך~ירש
 למ~שה ולא אמרה ולהלכה הרב~י לגבי תנאשהוא

 בד~ה דברי ל~דו שעמד נראה אלה מדבריועכל~הי
 בא לחלוק לא לומר שהוצרך עד מור~ס פסקנגד
 דוקא דמילתא לרוחה אלא הרב כן כחב לאודאי
 אמת הוא בירושלמי בעה~ט ד~ירוש להכריחוכדי
 ל~שמו~ינן אתא מה הירושלמי ~ל ת~שה שלאכדי
 שימצא לצד ~ה~ן אבל חילק אינו בד~ה דגס כתבלכך

~ול~
 מור~ס כדטת הוא ~~מת

 נקטינ~
 כבד~ה ולא

~ 

~~~~~~
 מז~

 בנמוקי~ס משחד~ר ~הרב ראיתי
 הרב דדעת כתב ששס סקמ~טמהרמ~א

 מת דאם דס~ל בע~~ט לדברי מודה הוא ~סבד~ה
 לי ~שה ~כן ז~לי ב~יצור וזל~ה לבניו מורישאינו
 זה על לגמגס ויש ז~ל בבד~ה שכתב ~רב~~ילדעת
 לומר ואפשרוכו~י

 ד~כ~
 ~~יה מיירי

 ~~יי מ~ירם~
 ~נראה לשין ימ~מ ~חל ומד~הק מ~ית ל~ שהיהאביו
 ש~יה ~ומר נר~ה ויוחר ~יי נית אינוחלוק

 מכאן עכ~לי מחל לא חלוק היה לא אס ~בלבעיסתז חלי~
 חלוק היה לא אס הרב~י דלפינראה

 ל~
 ומוריש מחל

 זה ועל יו~שיולשאר
 כיון לי ק~~

 סב~ד~~
 ~י ס~ל

 שיתן מא~יו התובע בן ז~ל סע~ר בב~י כתבאיך
 ~ה~הות שזלחנו על סמוך בעודו שמרזיח מה ~ללו

המרדכי
 רי~

 ע~~ל מציעא
 משמ~

 דס~ל מזה
 הי~י ד~י ~יב ~ם מרדכי וב~~התהמרדכי ~ה~~
 אינו נמי הכי לבנו בתו זכות מזרישאדס דא~
 יעו~~ לשמעון לויזכית מורי~

 הרב~י איך וא~כ
 סו~~

 ד~ריו
 בבד~השכתב

 ב~ירו~
 הירושלמי

 ודו~
 ~ו ~ר לומר

 ~מ~א דלא ~לכה פ~ק הוי דא~כ ועודבדבריז
 מ~~ד~ר הרב ~דברי בבד~ה מר~ן כדבריאלא
 בני אנן ביד~ו כמ~ורדלא

 מער~
 ~~~ו ד~א כנז~ל

 וה~~ע הר~~י עלאלא
 זא~

 רבני ד~רי לנז ~ין
וקבלתם ~~

 כנז~~~
 מן אחד סוס ר~יתי ולא

 ~~~ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

ש~י~
 ~מ~א דברי על

 פי~וש דהכי אחזה אני ואש~
 בעל ~י~וש על פ~יך קא דמעק~א בד~הדברי

 הס שה~ויח המעות דילמא מחל תבעו דמדלאדאמר העטו~~
 וא~כ ממ~ותיו לעצ~ו ה~ויח ו~אלאביו

 צר~
 להביא

 דילמא מעותיו שהס ואת~ל מעותיו שהס~איה
לא

 יד~ הו~
 בזה

 תבע ~וה ביה ידע הוה ואי אבו~
 ולזהליה

 ת~~
 כשהיה דאיי~י

 מפור~ דב~
 לו שהיה

 הבן של הס אס אף או שלו הס אס וא~כמעות
ז~וצה

 לקח~
 לא אמאי אותס

 לי~ תב~
 ודאי אלא

 כן משמע לא חלוק לשון זה על וכתבמחל
 חזקתי כד~~ק בעיםתוחלוק דמשמ~

 לכ~
 בחלוק דאיי~י פירש

 דהמעות אמ~ינן לא חלוק אינו אס אבל אביו שולחןעל
 הלאו שלו הס דהמ~ת ראיה שיביא דצריך ה~ןשל
 שיביא דצריך ~מחל למימר וליכא אביו של דילמא~כי
 אי ~~ל לו שמחלעדיס

 איכ~
 מ~גל שהיה עדיס

 לשא~ מו~יש אינו מחל דלא אף ל~מומעות
 בניו

 זה ~פר אולי ל~ביאו והוצרכתי משחד~~י ה~בעכ~ל
 בד~ה ה~ב דאפילו ה~ב מדב~י לך ה~י ~נמצאיאי~ו
 שיד~ינןכל

 ב~
 לעצמו מעות ומרוית מםגל שהיה

 בין מחלו~ת שוס כאן ואין מו~יש דאינו הואמודה
םב~ת

 בד~~
 לא וממנו מו~~ס לםב~ת

 נזוז~

~~~~

 דהא ודע וז~ל שכתב קע~ט בס~ ~נו~ לה~ב
 ~~ד בם~ מר~ןדכתב

 ם~~
 בנו מציאת וז~ל

 ה~י גדוליס ש~ס אפע~פ שולחנו על הםמו~יסוב~ו
 וה~ה שלואלו

 א~
 וכו~ במל~כה או בםחורה ה~וויחו

 בנו אסהיי~ו
 ~ א~

 יתן לא ואס להתפרנם במה
 הריוח או המ~אהלו

 יג~ש~
 ימצא ולא שולחנו ~על

 שיפרנם~מי
 משוס ~בנן תקינו ב~מ~א שאמ~ו וזהו

 לו יש הבן אס אבלאיבה
 מלאכ~

 לפ~נםתו ~מםפקת
 צ~יך יהיה דלא בא~ן ומתן במשא ~י שהואאו

 אביולשולתן
 המציא~

 וזה הבן של וה~יוח
 חיי ~ל חיי ב~ודיני הן אביו אפילו דבנדו~ד לךה~י פשו~ דב~

 בנכםי זכות לו ~י~הלא
 כה~י~~

 וזה הואל בנו
 זה ~י םחו~ה ו~ב לו רבידיו הרי~~

~~ 
 לאביו זכייה

 ~ עש~א םמוך בעודואפילו

~ ~
 שפקפק זלה~ה מה~ש~א בנמ~יס שראיתי

 לחלק ואין ז~ל וכתבבז~
 ולומ~

 הבן דאס
מרוית

 שעו~
 הכל מזונ~יו

 ד~ דז~ לע~~
 ולא הואל

מצי~
 שוס

 פו~
 או

 מחב~
 אבל החלוק זה ~~כיר

נ~אה
 כי~

 דנשא
 אש~

 שהיא אף םמיכה ק~ויה אינה

םמ~
 אש~~י ה~~ות דכתבו מהא לה ~מינא ומנא

 דאי ז~ל ~~פ בשס ~לבווכ~כ
~~ 

 אביו שולחן על
 ~~~י בשס כנה~ג ~~כ סמיכה אינה ~שויו~וא
 גאליקז ומה~~א~לוי

 זל~~~
 דאס הטעס לי ונ~אה

 נשויהיה
 ל~

 ב~~ב מו~ל ויהיה יפ~נםנו שלא חיישינן

שכי~
 כדכתיב ~מו את לפרנס ידע ודאי אשה ש~ח

 מלאכ~ בח~ה~
 וכי~י

 שא~
 וקייס חיי תמיד אביו

 מעשהועוד
 יד~

 תלויה אינה פ~נ~ו ונמ~ת לבעלה
 אביו בידעוד

 ומ~
 בנדו~ד וא~כ לעצמו םגל ש~גל

 א~יו היה אס אף זה ע~פודאי
 תוב~

 מה על
 ~~ך בע~ו שנשא אח~שה~~ח

 א~
 כלוס עליו לו

 לעצמו ~וא ש~~ויחדמה
~  

 ת~עו
 ע~

 שהיה מ~דס

 לא למה אשה ש~שא בשעה ש~~י לו מחל ודאיב~~
 מה~~~א לדעת אפילו לך ~י עכל~~י~~ו

 הנז~ מ~~מ~א של~חל~ו שפק~~
~~ 

 ~ילו ~י
 ל~~

מה~ש~~
 בו אין דבנשוי קמאי מד~בנן מיוםד ~רי

 מה וכל אביו שולחן על ~מוךדין
 ש~~וי~

 ל~מו הוא
 לתובעו אח~כ יבוא אפילו אלא נצ~כה ולא לאביוולא
 בעודו ש~~ויח מהעל

 בחו~
 ת~~ו ולא הואל אמ~ינן

בשעת
 נשוא~

 אלו שאפילו לני נתב~~ ~י מחל ודאי
 של אביו חי ~דייןהיה

 כה~י~~
 לא ~~~ו

 הית~
 לו

 עכשיו מכ~ש ידיו במעשהזכיה
 דב~י מיתתו לאת~

 ימעטו מהבל~חיו
~ 

~~~~
 מוהר~~ב לה~ה~ג ד~איתי

 זלה~~
 בם~

 נ~אה שס שמדב~יו םקכ~דח~ב משי~~
 ב~ו~

 דבן
 ידיו מעשה בנשוי א~ילו אביו שולחן על~םמוך
 ודאי יטו~ש המהל~ביו

 ד~~~
 ה~בניס דב~י ~אה לא

 חבלהנז~
 נביא~

 שזכרנו
 לע~

 ומה~ש~א מ~~מ~א
 ומהר~א הלוי ומה~~י וכנה~ג ו~כולבו אשר~יו~גהות
 אין הנשוי שבן בהם~מה עלו שכולס זלה~ה~אליקו
מ~ש~

 כוותי~ו פוםק היה דב~יהס ~אה ואלו לאב~ו ידיו
 פתוח ~~י להתעקש שי~צה מיוא~ילו

לומ~ קי~~ פ~
 נביא~ס כחבל קי~ל

 ופשוט~

~~~~
 מה על הדין מהו נבוא הבוא

בבית שנמ~
 כה~י~~

 ז~ל אביו בחזקת או נ~~ו
 שמעמיד ~פוםק להרב ~איתי הנה חלוק~י לכללויכנם
כל

 הנמצ~
 ב~זקת בבית

 ה~י~~
 הואל טעיס וטעמא

 ה~ית לו ייחד ז~ל~ביו
 לדו~

 לאביו שגס הגס בו
 עכ~ז דמילתא ל~~תא שס תשמיש לוהיה

היה והב~ הוא~
 ד~

 וכו~ ו~תו הוא שס
 מעמיד~

 בח~ת הבית
 ~בית ~ם ומיהו ~כתב ~ס מו~~ס ופםקה קל~תבם~ ~~ב~ ש~ביא הר~ב~ש מתשובת ~איה ומייתיהבן
 ומני~ ~ו~י אצלו ח~י~ו ולקת מהס אחדשל

 לנדו~ד
 מיוחדתש~בית

 ל~
 לקבוע

 ב~
 ~ודשו דב~ותהיו ~ל~ ו~ול~י מ~ה
~ 

~ ~ ~
 דאין נ~א~ ל~או~~

 מ~
 כאן ד~ד ~איה

 בש~ר אלא מור~ס ו~~ו הריב~ש דיברלא
 עמו ואייתי בה ודר הביתאת

 אח~
 ב~י~ות שלא

 ובחז~תו ~יתו ק~ויה בידו ~שכורה אותו הוא דיןאזי
 זה לכךהיא

 הד~
 לו טפל הוי בשכי~ות שלא עמו

אבל
 ב~~

 והוא הבית בעל הוא האב דאד~בא נדו~ד
 בנו בה ש~שיא עתה ועד מאז בהדמש~מש

משתמש עדיי~
 ב~

 אד~בא דביתא ל~וחה
 ה~

 הוא
 לו יש ועדיין שלו ~~ע מצד בחזקתו הביתלהיות ~~

~ה
 ק~

 ~ ~מיש

~
 מ~

 דאה~~ז מה~יא ראי~ שהביא
 ~נ~~

 בייחד
 לה ו~ר ~בית כלי ש~ה בית וכלי ביתלו
מ~

 שהאב ~קינן בית כלי על דבתלוקיס
 אומ~

 לא
 זכה שהבן אמ~ו זה ו~ל ייחדת ~ומר והבןייחדתי
 לו ו~וחדת הואל ב~תו הוא והבית שה~למכח

ל~
 ידענו לא ~א~ו שהביא הפו~ק ~ב ומזה ~ה
 שמי~מהיכן

 ע~וכה ~מרא ~וא הוא דהכי ליה

אמ~
 יי~ מ~י~י קנאו בבית גדול ל~ו המ~יא ~~ח

 ~ו
 בית כלי בית ו~לי ביתאביו

 קנ~
 ק~ה לא ~ית

 ופי~~ ע~ א~~ ב~ו שעשה ~ון י~~י~~~ ~~
 ~מ~א

 מצינו הרי לה~ות ~תלמוד ~וונת הואזו
 ~ו ~יי~

 ביד~ע ד~יינו בית וכליבי~
 ש~ח~

 ~~ה לא ~~ז לו
~ית

 ו~י~
 אמ~

 ~~ח
 ד~מ~י~

 ~~ו
 ~ב~

 ועל ק~ו
 ז~

ת~~
 אוצר ~~שאו מ~~י ד~כא

 ~~א ~~וי ~וי וב~
 ~תכוו~דל~

 ל~נו~
 לו

 הב~
 ~א

 כ~
 ~וא~ ~~ כ~י



~ ~ ~

~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 דהואל לז להקנזתם דעתם מםתמא זדאי לוזייחדם
 הגמרא כוו~ת זהו לז קנאם זדאי ~זא הגדולובנו
 מה מיירי לו שייחדם זבידזע הואלוא~כ

 מקו~
 להביא

 עליהם שחלוקים המטלטל~ לו ל~ות לנדז~דראיה
 זה אל זה קרב לאלקוצ~ד

 וא~
 אשר שהראיות נראה

 ~ שביעה כדי ~הם אין עליהם יםודובנה

~~
 שהד~א כמ~ש נראה בדבר לכשתדקדק האמת ל~י
 ולםגור לפתוח ורצונו חפצו בה ל~שות לדירה~בית לי ייחד והאב דהואל נר~ו הפוםק הרבכמ~ש

 ה~מת ודאי בתוכי זר עבר ולא שירצה עתבכל
 שהבית דהגם קאי בתזקתו ב~ית שימצא מה ד~להיא
 בחזקתו לז השאילה זאביז הזאל עכ~ז ~כירזת בלי בהדר

 הבית תהיה לי זמה לז קנייה וביתוקיימה
 שכור~

 או
 מפורש הדבר שבא זכמז הם שקולים בידזשא~ה

 ז~ל שכתב ם~ה ~~ח ס~ להש~ע מצינו דהאבפוםקים
 באחד בו מונחים הנמכרים ~המטלטלי המקוםהשוכר
 אחד שום ואין שבז המטלטל~ ~נה השכירותמדרכי
 דהוא ם~~ו הש~ך שם וכתב ט~כי בז לחזוריכול
 את השואל~ין

 המק~
 וכן ~~ש המטלטל~ קנה

 התוםפ~ מדברי ר~ב בם~ הש~ך להביא עודהזםיף
 גרעה לא דשאילה הרב~י ומביאם הרא~שומדברי
 זכתב קצ~ח בם~ הש~ך עזד זהזםיף יע~שמשכירזת
 דריםת אלא בה לאדם שאין ד~ר כתבמהריטב~א

 ללכתהרגל
 ב~

 לביתו
 שי~

 שאינה אתר במקום לז
 שהשאיל ומי לו לקנזתכחצירז

 ל~בי~
 לאז לכך חצירו

 לו ל~נזת היא שאולהכ~ר
 דאי~

 קונה שאולה חצר
 לחזד בה ללכת ~בל בו להשתמש שאולה כשהיאאלא
 ד~רי על הש~ך והזסיף ע~כ הליכה אלא בה לזאין

 בשכירזת הדין דהזא זנראה ז~ל וכתב אלוהריטב~א
 רבותינו ובדברי יעו~שי ~~ל הכידינא

 כלל לחלק דאין לזה מס~ימים שכולם הש~עמפרשי האחרזני~
 שוים ושכירות ושאילה הואל וא~כ לש~ירזת שאילהבין
הם

 את~
 לנדו~ד

 הו~
 ולהשתמש לדור לו השאילה ו~ביז

 ורצונו כ~צוולעשזת
 לכ~

 בשלו העזשה כ~יש דבר
 מה כל להחזיק בת~תז הבית שאין מלומר יגרעלמה
 משתמש היה א~יו דגם משום ואי שלז הוא בהשיש
 איזה להנית לפר~יםעמז

 ח~~
 לרזחא

 דמילת~
 זדאי

דלא
 בשבי~

 תשמיש בשביל הבן מחזקת הבית נוציא זה
 שהי~עראי

 ואביו הואל הזא האמת אלא משתמש אביו
 שהביא ~ל~ח דם~ לההיא דינז הדר לו זייחדה~שאילה
 ושאילה ש~זאל הריב~ש מתשזבת ש~יא ~וםקהרב

 כמז לו שאלה הזי לו ייחדה זאביז נינהו שזיםזש~ירזת
 לו טפל הוי ל~ר~ים שם מנית שהיה זאביז לו~כרה
 ע~ ל~ז~רי

 ~בן ב~~ת ~בית
 ל~חז~

 שיש מה
~ה

 הו~
 דאם מור~ם ~מ~ש דינז דהדר שלו

 ~ב~
 הזא

 המח~ק בח~ת ~ם הרי ~לז חבירו את ול~ת אתדשל
 ה~י ~אן וגםבבית

 ~ ה~

~~~
 איירי ~ל~ת בם~ דשם ל~פק שיש

 שאז~

~~~~~
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ול~ך לד~~ו יכזל ~ביתמן
 מת~י~

 בבית אשר כל

 המחזי~בתז~
 ~ל

 נדו~
 זגם הבית בעל הוא שאביו

 כת זאין לפר~ים עמו שם~שתמש
~  

 לדחותו הבן
 הבן בח~ת בבית ~ר כל מעמדינן דלאאי~א

 שנ~ב ~גם לוי ~ש~לה ל~מש לז ונתיתדה ~ואללפתזת אל~

שאיל~
 ~ואל שוה דינם ~הזי עכ~פ שזוים הם ושכירזת

 זמשתמש שלז היא ג~כ זהאב שאלה מחמת משתמשוהבן
 הריב~ש בתשובת שבא זכמו שני~ם בחזקת להוישם
 בחזקת ~ר מהם אחד ואין הבית שזכ~ים שניהםדאם
 ל~חד ידזעים שאין נכםים נימא מהאחר יותרהבית
 דפםק וכההיא יע~ש וחולקים שניהם בחזקת להוימהם

 ~ יעו~ש ם~ד ר~ם בם~הש~ע

~~~
 שניהם בחזקת להעמידה דאין נראה דהאמת
 שוכרים היו דאם הריב~ש אמ~ לא כאןדעד

 דוקא אלאשניהם
 במ~~

 אולמיה דמאי שניהם ~דרים
 בדרים מיי~י ר~~ם בם~ דהש~ע ההיא זכן מהאידהאי
 הזי לכךשני~ם

 בחזק~
 שהבן בנדו~ד ~בל שניהם

 נעדר ואביו דרלבדז
 זול~

 הצריכים ילעתות לפרקים
 איזה מניח בעלמאלרוחה

 חפ~
 השכנים שדרך כמו

 נראה ~~ו הפזםק הר~ וכמ~ש זה בשל זהלהשתמש
~שוט

 דאי~
 להוציא

~ 
 ומשתשמש הדר הבן בחזקת שבבית

 ~בית התשמיש זעקר זהואל ולילה יומם לדעתובה
 כ~ז ולפר~ים מועט דבר אם כי לאב ואיןלבן ~ו~
 של ת~~יש דבטל פשוט בעלמא תםד גו~ליהשכנים דר~

 יומם ~ע~רי הבן תשמיש לגבי~אב
 וליל~

 ישבותז לא
 ~ ~יימאובחז~תז

~~~
 חזקת מבטל מועט ~שמיש שמצינו ממה תשי~ני
 מה זהזאהמחזיק

 שפם~
 םי~ג ק~ם בם~ מזר~ם

 היה שהמערער ידזע היה שאם י~א ז~ל שםםכתב
 עובר שהיה טזען והיה הבית מן הפנימי ~חדרדר

ד~
 הבית

 החיצו~
 לא ולכך

 מיח~
 בבית במחזיק

 ולא ~ר ~צד דרך עוד הפנימי לחדר שישאפע~פ התיצי~
 טענה טענתו הכי אפילו הראשון דרך טבר אםידטי~ן
 זי~א החיצון דרך עבר שלא ראיה להביא המחזיקוצריך
 בי~א מור~ם ~דברי הרי זכו~ הח~ה מב~ל לאדזה
 המחזיק חזקת מבטל קטן דת~מיש יוצא מפורש~~א
 הכי ם~ל לא דהש~ע נראה אלו ~ור~ם דדבריוהגם
 בגמרא פירושו לפי רשב~ם שטת לפי הוא זה ~יןשהרי
 ונקט דרשב~ם פירזשז שהשמיט להש~ע זמצינויטו~ש
 בענין גואי שכזנא ד~ירשו והרמב~ם ה~י~פכפירזש
 הםמ~ע זה כל זכמ~שאחר

 םקי~~~
 דלא נראה א~כ

 הג~ה כהאיקי~ל
~ 

~~~
 מר~ן קרינן דכאן לומר שירצה למי אפילוגם
 קמ~ו בם~ לז ד~צאנו ד~גם דעתו גילהלא

 תימא לא וה~מב~ם הרי~פ כפירוש פםק מר~ן שםםי~א
 והרמב~ם הרי~פ ~דעת שםדמדפםק

 ל~
 לפירוש ס~ל

רשב~ם
 לדינ~

 דס~ל לומר יכולים הזא האמת אלא

למר~
 םבר מור~ם ש~רי זה על זהעד לדינא כפרשב~ם

 ל~ימר איכא וא~כ הםמ~ע וכמ~ש ~ירו~םלשני

דמר~~
 גילה דלא אלא כוזתיהו לסבור יכול הוא גם

דעתז

 כ~
 ש~א מקזם כל דקי~ל למאי הדרינן וא~כ

 ~מזר~םי קי~ל ד~תו גילה ומזר~ם דעתו מר~ןגילה
 ~זר~ם כדעת ואזלינן זז ב~צעה נניח אפילזזא~כ

 עכ~~

סו~

 כל
 םז~

 ל~סוק לדינא ~דרן
 כי~

 דכתב ב~רא
 בידינו המםיר ~כלל ל~ימור~ם

 ד~י~~~
 ~ נ~~נן ב~רא

~~~
 ~לשי~ך למהר~ם ראינו דמצאנו

 ד~~
 כי~א

 אמרז לא כאן ש~ד ועזד צ~ד בם~ ז~לקמא
 או לי ~~רתו ~ה לזמר יכול חבירו בחצרשהמש~מש

 לינ~ו
~~ 

 ~ירו ב~ר מיותד מקזם ~יש היכא
 י~ול ~י ד~זם זה אלא בו משתמש ~ירושאין

ל~ע~



~ ~ ~ ~
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~  
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 מקום דכתב הרמב~ם וכדדיק וכו~ מכרתו א~הלטטון
 כאן ~טם אבל מםוים מקום דוקא דמשמטמסוים
 משתמש הי~ התצר ד~~ל כיון תזקה כאן אין כאןופטם
 אלשי~ך מה~~ם דברי היו אלה וכו~ טמיבטה~ב
 שמ~~ו בם~ זלה~ה מ~הרמ~פ להרה~ג ומצינוזלה~הי
 לפי וז~ל אלשי~ך מהר~ם הרב דברי על שכתבמ~~ה
 א~כדבריו

 כי~
 בס~ כתב ג~כ שמר~ן

 קמ~~
 ז~ל םט~ו

 ~כו~ מסוים במקום חבירו בחצר בהמה מע~יד~יה
 לשון שהעתיק בהדיא הרי ע~כ ~זקה זה ה~יו~וען

 הרמב~ם בדברי אלשי~ך מהר~ם ~פירש ~מההרמב~ם
 ~יעו~ש עכ~ל דזכה נראה א~כ מר~ן דברי נפרשכן
 מערכה פוסקים כמה שהביא מש~ה שמ~ו בס~עוד

 לםברת מרנן סברי פוסקים דכמה מערכהלקראת
 פוסקים וכמהרשב~ם

 לסברת ליהו ולית פליגי מפל~
 סמך וה~ארשב~ם

 ע~
 כ~ותיה ופסק אלשי~ך מהר~ם

ה~
 הוא גם ~רקט דבעל מצד

 ~שתמ~
 ~הקרקע

 דייק אלשי~ך דמהר~ם מצד הן קמא מראבחזקת
 הלשון בדקדוק כהרמב~ם פסק והש~ט הרמב~םמדברי כ~

 ורב הואלוא~כ
 אחרו~

 ורב חליה רב
 גוב~י~

 הורה
 ~ ~מא כי~א לפסוק מדבריו לזוז אין כן והכריטזקן

~~~
 שלנו דהפסק אלא כמור~ם דקי~ל לדידן גם
 דיש ודאי מקום בכל בתרא כי~~א פםקינןאי

לנו
 לפסו~

 הפוסקים דרוב מצד הן בכאן קמא כי~א
 סב~י ~שב~ם ל~ירושדסברי

 כי~~
 דדברי גם ומה קמא

 כמ~ש כן מורין הרמב~ם דברי שהם בסטי~~מר~ן
 תורת הרב גם נקטינן הכי זלה~ה אלשי~ךמהר~ם
 טלה דאתן למאי הדרן קמאי כי~א היא הכרטתוחסד
 מוטט תשמיש דאפילו כן ~מורין הלכה קמא וי~אהואל
 גם א~כ המחזיק תזקת מבטל בטלמא הטברהדרך
 הוא הבית תשמיש דעיקר ~גם נימא הכיכאן

 הבית תה~י דלא חזקתו יבטל אביו של מוטטתשמיש לכהרי~~~

 ~בחזקת~

~~~
 טקר דהתם דמור~ם בדינא התם דשאני אמת זה
 מחלקותם~

 ה~~
 בא המחזיק שזה עצמה ~בית טל

 א~ילו ~ן טל זאת בחזקתו קמא מרא מחזקתלהוציאה

בתשמי~
 אין טצמו הבית בעל בה משתמש שהיה מוטט

 דקי~ל מתזקתולהוציאו
 כר~

 מרא בחזקת דקרקע
 המטלטלים ~ל היא דהמתלוקת בנד~~ד אבלקיימא
 זה מחזקת להוציאם דאין בודאי הם מי שלשבבית

 וה~א והואל דבר לכל גמור תשמיש בביתהמשתמש
 קרב ולא כאמור מחזקתו להוציא דאין ב~דאיהטיקר

 אלזה
 ז~

 לדירה בבית המחזיק בח~ת הוא וה~מת
 ~קיימי

~~
 שהביא ממה לנדו~ד סתירה אין

~~~ 
 בם~ פת~ש

 בטנין ז~ל שכתב הגרשוני טבודת הרב משםקל~ת
 עמה והתפשרו בכתיבתה ב~ד שסילקוה אחתאלמנה
 בני~ היתומים אצלהשתחזיק

 בבית ותדור
 נשאת את~כ אפו~רופם בתורת בניה בנכסיותתטסק בטל~

 לפרנס מחויב שיהיה טמו והתנית שמט~ן שמולאיש
 טם ידור ~גם בשנה שנה מדי ידוט דבר לו ויתנוהבנים
 וב~יההאשה

 בחנ~
 הנז~ בבית

 ששיי~
 ~אתר לית~מים

 טולמה לבית האשה ה~הזה
 ונפל~

 האפטרו~ בין הכת~ות
 האפטר~~ וטטנת שבבית מה טל שמט~ן ~בין היתומיםשל

 הי~~מים טזבון וכל הואלהיתה
 הי~

 יד ~תת ה~ל
 שמטון רק ליתומים שייך היה הבית ~גוף ובהיותאמם

 ומה בשכירות שםדר
 לה~ ~נותני~

 מה ~וא בשכירות
 מותזקים הם כן על במזונות להםשנותנין

 בכ~
 מה

 הבית עקר הוא שאדרבא השיב ושמעון בביתישנמצא
 ומקרי לו ונגררים לו טפליםוהם

 מות~
 אשר בכל

 אין יט~~ש היתומים טם שהדין הרב והשיב וכו~בבית
 טוד להטתיקלהא~יך

 ~ דברי~

~~~
 הרב זיכה לא דהתם לנד~~~ד כלל סתירה מזה

 הית~מים של הקרקט והיה ה~אל אלאליתומים
 דרים היווגם

 ב~
 אביהם עזבון מונת שם ששם וידוט

 טמהם לדור הבא ~בעל זה שחשבינן ה~א דין ~ןעל
 ואזי מהבית יצא~ לא ומעולם הואל להם ה~אטפל
 דינייה~הוי

 את ולקח אתד של הבית אם מור~ם כמ~ש
תביר~

 לכל לבן נתייתדה שהבית נד~~ד אבל וכו~ אצלו
 ~ראי ת~מיש איזה זכות אם כי לאב נשאר ולאדבר

 ~ לטיל כאמור הבן ~חזקת הבית להוציא איןודאי

~~~
 מה לנו נשאר

 ם~ג שי~ג דס~ הש~ט בדין ~~נ~
 בית אפילו באירה דמשם וכו~ ~בתצרדהזבל

 בנד~~ד נטנה מה ו~~כ המ~כיר בחזקת הויהשכ~רה
 השאיר טכ~פ לבן ייתדה דהאב דהגם טוד נ~סףדכאן
 ה~~ע פסק ר~ם דבס~ והגם עראי תשמיש בהלו

 הכרט~ו ושי~ג ר~ס בס~ ה~~ך הרי ~כ~~ז מזההפך
 ~ש~ע פסקי הנית הםמ~ע גם שי~~ג~ כס~ לפסוקהיא

בתימא
 יעו~~

 כמ~נה לת~ום ה~אוי מן וא~כ
 ~ שי~ג דבס~לפסק בתריית~

~~
 להרב מצאנו דהא חדא טעמי מכמה א~ת זה אין

 דינו על פקפק אתרון דהרב שי~ג ~ס~פת~ש
 ~ יט~~ש והטו~ר כהר~~ש לפסוק היאודטתו משכי~ של תציר~ דהוי כהרמב~ם שה~ריט הש~ךשל

~~~~~~
 יתובי הריטב~א ד~ת ולפי הואל מזה

 הפ~סק הרב וכמ~ש הש~ע פםקי~יתבי~ן
 וכמוזכר סתראי ה~~ט פסקי מלהניח ט~י טדיףהכי
 דמצינן מאי דכל בפוסקים זה כ~לוידוט

 לתרי~
 ~להנית

 הכי אמת הדיניםשני
 נקטינ~

 מלהנית
 בקוש~

 אפילו
יהיה

 קצ~ התרו~
 במקים מכ~ש דתוק

 תרו~
 מ~וות

 נקטינן הכי ודאיכהאי
 לתל~

 למטשה הלכה ולהור~ת
~ 

~~~
 כלל לנדו~ד םתירה משם דאין נראה לקצו~ד
 כן שי~ג בס~ שם הש~ט ~סק לא כאןדטד

 הבא דזבל דין באותו אלא לו קונהדחצי~ו
 ~וא בזה הפקרדהוי מטלמ~

 דאמר~
 ואתי ה~~ל קונה חצירו

מטלמ~
 לה~ מטמ~ין טליהם שניהם דטת ~אין

 בחזקת

בע~
 הבית כלי לה~יד לנ~ אין נדו~ד בכגון א~ל התצר

 ~אין מ~ליו מ~םבר שהדבר והגם ~קרקט בטלבחזקת
 סמך מצאנו התיפ~ש ~חר טכ~ז ~םמך סטדצריך

מ~
 שמצ~נו ממה ו~~א הת~רה

 להסמ~~
 שי~ג בסי

 שם קושיי~ו ועל יט~~ש מור~ם דברי טלשהקשה
 תנור אפר דשאני קו~ייה זו דאין נ~אה ז~לה~ו~ז ת~~

 מש~ם התנ~ר קאי להכי דהא שיהיה ברורדדבר
 דעתא םמכאהכי

 דשוכ~
 ~תצר שש~ר ~שטה זה טל

משא~~
 הבה~ות ~ם שיבואו הכרית דלאז הבהמות בזבל

ואת~ל
 זה פי וטל גללים שם שיפיל~ יימר מי שיבוא~

 מםימן ~~ד בס~ המחבר ~ל הסמ~ט קושייתניחא
 כיון החצר בטל ~ני ב~בל דד~א מציאה ~ביר~ס
 שב~ר בצבי משא~כ זה טל השוכר ד~ת סמכאדלא
 כנ~ל זה טל דטתיה ~~מכא בשדה טפי להיותשרגיל
 חליק מחלק ~~~~ז לדטת לך הרי טכ~ל המחברדטת



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 דזבל בדינא אלא שי~ג בס~ הרמב~ס ~סק דלאגמור
 דאסיק שבור בצבי אבל דשו~ר אדטתיה אסיקדלא

 וא~כ ה~וכר ב~זקת ה~צר מעמידין דשוכראדעתיה
 השוכר ~חזקת דהבית הדברמבורר

 קיימ~
 לענין א~ילו

 ולא אדטתיה דאסיקמציאה
 ~~זק~ הוי~

 אלא המשכיר
 דאתי זבל כגון דשזכר ~דטתיה אסיק דלאלדבר
 וזה הואל השוכר ב~זקת הבית הויא דלא הזאמטלמא
לא

 אסי~
 שכורה אינה כאלו זה לטנין ה~יא אדטתיה

 וא~כ קיימא המשכיר ובחזקת זה לדברגביה
 בחזקת דהמטלטלין ודאי קיימא שוכר ב~זקתוהבית הו~~

 ~ס~רא מן אפילו הוא דהכי ובודאי קיימיהשוכר
 ~מ~כיר ב~~קת תהיה השכורה שהבית לזמרדהיתכן
 שכל שוכר לכל מידי שבקת לא א~כ הבית מטלטליןלטנין
 בדבר שלי הוא שבבית מה כל לשזכר יאמרמשכיר
 יכולה האוזן שאין ~בר וזה הוא מי של ידוע~אינו
 בדבר מפורש זה דבר מצאנו לא אלז אפילול~מוט
 מר~ן דדעת הטו~~ז מדברי מפורש שהדבר מכ~שרז~ל
 אסיק דלא לדבר אלא המשכיר ב~זקת הבית דאיןהיא

 דלא הש~ט ~סקי ~תיישבו ובזה דשוכר~דטתיה
 דאמרן למאי דינא הדר וא~כ שומטין לז~ סתראילהוו
 בה שדר ~טקר והוא הבית לו נתיי~דה והבןהואל
 הוא דין לנ~ול שירצה ב~ת מהשתמש אביו אתומונט
 וכמו הוא טפל תשמיש ~צת לו היה האב ש~ותו~גס

 הדב~שאמר~
 לא

 פע~
 הבית הויא ולא שתיס ולא

 ויומס לילה בה הקבוע הבן בחזקתאלא
~ 

~ ~ ~

~~ 

~~ 

~ ~ ~  

~ ~  ~  
 המשכיר של בית דאסשכתבו ~~~

 פתו~
 הזבל ל~צר

 דבר לטנין דדוקא הנז~ הגאון כתב זה ~ל~שכיר ~~

המונ~
 ביתו דהמשכיר מהני ב~צר

 פתו~
 דכיון ל~צר

 ~ליו ~מירתו לשוס ויכול בו ונכנס יזצאשהמשכיר
 דבר לטנין אבל שדהו בצד טומדמקרי

 המונ~
 ב~דר

 בית באותו ג~~כ דר דהמשכיר מה מהני לאהמושכר
 השיכר ביד דרשות כיון המושכרת ~דר נגד~דר
 עכל~הי בו הרגל דריסת לה~שכיר ולמנזט הדלתלסגור
 ולמנוע הדלת לסגור בידו שיש דמי לךהרי

 הואל אנן וגס הבית מעמדינן ב~זקתז ל~בירוהרגל דרי~

 הו~והרי~
 קבט דירת דר

 ופות~
 לאביו ומונט ונוטל

 בודאי א~כ לסגור הבן שירצה בעת הרגלדריסת
 ~ האמת טל למודה הטיקר הואהבן

~~~~~
 שתפם למה נבואהבוא

 הר~~
 השטרות

 נר~~ו הפוסק להרב ראיתיהנה
 ס~ג דסק~ד מור~ס דברי לדבריזה~יא שמתחיל~

 דפס~
 דתפיסת

ש~זת
 הז~ ל~

 פסק לנגדו טמד דא~~כ אלא תפיסה
 לדינא זה וכל ~~ל ס~א מר~ן דפסק ס~ד דס~ה~~ע
 גזבין דיתמי מט~לין שגובין רבנן דתקון למאיאבל

 הוקשה זה ועל ע~כ מחייס תפס לא אפילזמש~רזתיהס
להרב

 הפז~
 ק~ד בס~ ומור~ס הש~ע דברי דסתמיות

 היאך לו הוקשה זה ועל זכוי ~ליגי דלא נראהוס~ד
 ת~יסה ~ין דפסק מזר~ם פסק ביחד לזזוגיכולים
 טסבש~רזת

 פ~
 תפיסה דמהנייא ס~ד בס~ ה~~ע

 הרב תמי~ת ז~וכנ~ל
 הפו~

 תמהתי ובאמת נר~ו
 ס~ד בס~ הש~~ט דברי הרי זל~ז ענין מה ה~אהטל
 ל~ ~ייב ~המוריש ואומר ש~רות הת~ס לטנין~יירי
 דהוי מ~ס לגבות ~יתה לא~ר אפילו דינו הויא~

 ויכול אצלו ממושכניס~אלו
 לטטו~

 לגבות היתומיס נגד
 אבל~הס

 ל~
 דאין וטו~ד גבוי כאלי בתפיסתו הוי

 לתפוס אבל ומסירה כתיבה ידי על אלא נקנהה~וב
 הש~ך וכמ~ש מהלויס לגבות לא בטלמא למשכוןהשטר
 אבל מהני ~וב לו שיש ל~טון אלא בסק~אשס

 אי הוא שהדין ב~ובו השטר שתפס ~מי דברמו~~~ס
 מי זכה הפסו~ד אזי כבר גבה כאלו ב~פיסתו~שבינן
 בו שוה ~ובות בטלי ויד כגבוי דלא כתב כן עלשזכה
 כן ש~לקתי וכמו זל~~ז טניןומה

 הו~
 במקור מפורש

 הג~ה ~וצבה שממנו~דין
 זא~

 הדבריס ומקור ק~ד דס~
 אות סק~ד השול~ן טרך בס~הוב~ו

 י~~
 ז~ל שכתב

 בשס רי~ו כ~כ וכו~ שטרזת תפס אס וכו~ מור~סכתב
 ישמטאל ן~ הר~א תש~בת ומצאתי ט~~ש ישמטאל ן~ מהר~ארבו

 שתפסה ושטרות ז~ל ~כתב הרא~ש ~~ מהר~יבתשו~ת
 תפיסתה מהנייא מזונותיה לצורך ומשכנתסהאלמנה
 ביה כתיב דלא כיון ~וב בתורת מוציאות הבנותואין

 ויש אג~קמטלט~
 להבי~

 הכותב בפרק מדאמרינן ראיה
דההיא

 אתת~
 וכו~ דשטרי מלוגמא בידה דאפקידו

 ה~וב יע~ה שלא מהני מ~יים שטרות דת~יסתש~מ
 האלמנה תפיסת מהנייא הכא ודכוותה בניו אצלמטלטל~
 ממנה מוציאזת הבנות ואין ה~וב גבתה כא~ובש~רות

בכ~
 תפיסת דמהנייא דנהי ל~לוק דין לבטל ויש ה~וב
 הכא אבל בניו אצל מטלטליס ה~וב יעשה שלאהש~רות
 החוב גבתה כא~ו בשטרות האלמנה תפיסת מהנייאלא
 ~חוב גוף קנה שלא לבד במסירה במתנה אובמכירה ~ט~~ לי שנמסר ממי טפי זו תפיסה מהנייאדלא

 ה~וב יעשה שלא הוא הש~ר תפיסת דמהנייאוטטמא
 משזטבד היה כבר ~וב דההוא משוס בנו אצלמטלטליס
 דאב ~~ייס דשטרי מלוגמא דתפסה ~תתאלההיא
 ה~זב נעשה האב מיית כי רבנן דאמרו אלאמדר~~ן

 דיתמי ומטלט~ימטלטליס
 ל~

 משתעבדי
 לב~~

 בדינא
 האב ב~יי משוטבד ה~וב ~ותו היה שכבר וכיוןדגמרא
 אהני ב~ייו הש~רותפסה

 של~
 אצל מט~ט~יס יעשה

 ו~לו~ו ה~וב תפיסת השטר תפיסת אין אבלהי~ומיס
 והב~ית והאלמנהה~וב

 לפי ~ובן מכ~
 שא~

 ב~וב
 בס~ הרב~י מדברי יוצא מבואר וכן וכו~ קדימהדין
 שכתב הרשב~א לתשובת ~הביא שא~ר יטו~שס~~ד

 הויא ושטר טדיסדמקוס
 תפיס~

 זה א~ר דהביא
 ומשס מור~~ס שפסק רי~ודברי

 הרב~י דלדטת ~איר~
 ו~זביס זה כראי זה ראי דלא להלכה סלקיכולהו
 ~ אמת ודבריהס א~ת הס ומור~ס הש~ט פסקהשניס

~ ~ ~
 לה~ב ~איתי הנה הדין לטקר נפשין משכוני
 הש~ט מלשונות שדקדק א~רהפוסק

 ס~ד דס~ומור~ס
 דפש~

 ומור~ס הש~ע לשון
 וש~ר ~דיס לתופס אין אפילו השטרות תפיסתדמהנייא מור~

 לאטכ~ז
 הונ~

 לו
 היא~

 ולדעת
 ~ב~~

~~~~ 
 במעזז

 דס~ל בב~י מר~ן דאייתי הרשב~אתשובת
 דא~

 מועלת
 ויישב שטר או טדיס לו יש אס אלא לתופסתפיסה
 אפילו הרשב~א של בש~תו ~פוסקיס דברי כלהרב~ח
 ובסמ~ע זבהגהז~ת בדרי~~ה הסמ~ע הרב גס מר~ןדטת
 ד~ז הש~ך וגס כהרשב~~א דכו~ע העלהסקי~א

 אזיל דמר~ן מרנן סברי רבזותה והני הואל ~ואהכי ג~
 הרשב~א ~ש~ת הואגם

 מ~
 לז הונת לא

~ 
 שמצא

 עליוניס קדישי כת מצא זה וכ~ד הואל התורה מןתרזפה
 כנה~ג המההלא

 ד~
 כדעת אלא כהרשב~א דלא

~ר~



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~  

~ ~

 דסליק מור~ם ד~רי יישב ה~ו~ז גס במפהמורם
 וכו~ מיר~ם דברי יי~ב פת~ש הרב גם ל~לכהשפיר
 הפוסק ~רבועל

 עש~
 והרב דהואל דרבנן סמוכין

 ופת~שוטו~ז כנה~~
 פס~

 התוספ~ לדעת שפיר עולה מור~ס
 ומר~ןו~רא~ש

 א~
 קי~ל לומר התופס ומצי ספיקא ~וי
 בזה פ~ו עקר זהוכוותיהו

 קצו~ת הרב דגם שפיר ~סף~ מוסיפנא לקוצ~ד~~~~

החו~~

 נתיבו~ת והרב
 המשפ~~

 הרב גס
 להלכה ד~לק מור~ם דברי יישבו כולםאברהם בי~
 ~ בספרתם ע~עדכו~ע אלב~

~~
 מור~ס לדברי שעשו ישובס הלא בעיני קשה זה
 אלא פ~דון עדי היו בדלא איירי דמור~ם~א

 עדיס יש אם הש~ע מ~ש על קאי הס מור~סדברי
 וגם ש~פקידם ע~ים שיש ומיירי מחיים ממנושתבעס

 שראום עדיסיש
 ~ת~

 ~~~~ם מור~ם ~אי זה על ~ידו
למה

 צר~
 ליכא דאי דאל~ך וראיה פקדון עדי שני~ס

 פקדוןעדי
 וא~

 יכול דא~ן הגם ראיה עדי אלא לו
 ל~עון יכול אינו וגם מעולם דבריס היו לאל~עון

ל~וח~
 הואל

 וא~
 מחיים תפסם אם עכ~ז כתו~ם לו

 לומריכול
 למשכ~

 וא~ך במור~ם כוונתם זהו תפםם
 ~מיישבים הפוסקים לדעת אפילו מבינייאאתייא

 אלא נאמן דאינו מור~ם דברי פירשו הכי להלכהמור~ם דע~
באומר

 למשכ~
 אבל נאמן יהיה ואזי מחיים תפסתיס

 היאך מיתה לאח~ אלא תפיסתו היתה דלאבנדו~ד
 יוצא מ~ורש הרי למשכון דת~םם לומר כאןיוצדק
 החוש~ן קצו~תבדברי

 עי~
 משכון בתורת דבאומר עליו

 ליה חשבינן דאזי תפיסתו דמ~ני הוא מעקרא לידובא
 הם לקוחים ~ען כאלו שעבוד בתורת לידו ובא~ואל
 נתיבו~ת בדברי יעו~שבידי

 המשפ~~
 החוש~ן קצו~ת ובס~

 מעיקרא באו באומר דדו~א מוכח דהכי באירהדמשם
 ~ משכון בתורתלידו

~
 בישובו אברהם בית הרב

 הכי מור~ם לדברי שעש~
 בחיי אבל בידי ש~קידם אמת ~יען וזה בידךה~קידם אביני טוענים שהיורשים איירי הכא זל~ההוא
 לי ואי~ לי שחייב חוב בשביל למשכון ~~םתםאביכם
 א~ע~ג ~עדים כן והעידו מחיים דתפסתיםסה~י
 דלא אמת הוא שה~וב ס~די אנן דלוקח מיגו ל~דאין
 לא או לי חייב איידעינן

 דמא~
 דתפס סהדי דאיכא

 ודייני בדינא לתובעו לא~יהם הו~ל איתא אימחיים
 מבורר הדבר הרי עכל~ה כלום לו ~יב שאיןולברר
 ומורין דהלכה מור~ם לדעת דמצדדי לה~וסקיםא~ילו
 ו~בע מ~ייס בתפם דהיינו זה באופן ד~א היינוכן
 הוא בזה להחזיר רצהולא

 דפ~
 במיגו דנאמן ~ו~~ם

 לא כלל מיגו שום דליכא ~~ום אבל תפסםדלמשכון
 מעולם אדםאמרה

 שת~י~
 תפיסה תפיסתו

~ 

~~~
 ~כתב מור~ם מדברי מוכח

 ואפע~~
 מי~ו לו שאין

 תפסם למשכון לומר יכול מחיים ~פסם אםמ~מ
 הש~ע מ~ש על קאי דמו~~ם םק~ו ~~מ~ע ופי~ש~ו~
 דלא יוצא מפורש מזה וכו~ ממנו שתבעם עדים ישאם
זיכ~

 לו החזיר ולא ותבעם מ~יים בת~ס אלא מור~ם
דאזי

 דמוכ~ מילת~
 דיהיב וכמו ת~סם ~למשכון היא

 ~~~עמ~
 דלאחר בנדו~ד אבל הנז~ ~~הם בית

 ל~עון ~צא ו~פם הבן הלך~אב ש~
~~ 

 נ~א ש~וא
 בתורת שקבלם מי~ו לו ~ין םואל שמ~נו לא זהבאביו

~כו~
 לידו בא

~ 

~~~
 כאן סתם נר~ו ~פיסק ש~רב דהגם ~נראה
 תפי~תו היתה היאך פירש ולאדבריו

אלו ב~~רו~
 פשו~ נרא~

 דאזי ראי~ עדי בדליכא דאיירי
 מיגו לי יש אזי בעדים תפיסתו היתה לאאס

 ואין ~ו~ל ~סמ~ע לדעת א~ילו דכו~ע אלבאמוםכם וז~
 לתפוס ויכול ~ב מיגו הוי דכו~ע אלבא ר~יה עריכאן
 המעיין שיראה כמו ברור החוב שאין ב~וסאפילו

 א~ךבדבריהם
 באמת נאמ~ ~

 דנדו~
 לא הוא הכי

 במחלו~ת ה~בר ל~כנים הפיםק ל~רב לוהיה
 לומר יכולאס ב~~

 קי~~
 ~לא ~לק כאן אין זה דבאופן

 אלא מיירי ראיה עדי כאן שיש הגם דכאןהאמת
 שיכול הוא דינו דאזי הסופר מיד שתפס ע~ים כאןשאין
 הם~ר את ל~כחיש שיכול מיגו עליו חוב לי ישלטעון
 ~לא מידו קבלם שלא להד~מולימר

 הבתים חזקת בפרק וכו~ ד~וספ~ והגם אביומחיי תפ~ למשכו~
 ח~פי ודידי ח~פי אין דאמר נ~כא דין על בקשושם
 יכול שהיה במי~ו נאמן דלהוי הקשו משויל~םדהיי

 צריך והיה הואל מיגו זה דאין ותרצו העד אתלהכחיש
 יעו~שלישבע

 ~ש~

 ~כ~ז דברי~ם ש~ביא סקע~ג ע~ה
 דאין כדקי~ל דאורייתא שבועה כאן אין הריבנדו~ד
 שבו~ה כאן ואין והואל השטרות על התורה מןנשבעים
 הדבר שבא וכמו מיגו אמרינן העדנגד

 בכל~
 ה~יגו

 נתיבות ולהרב ז~ך אותלהש~ך
 המשפ~

 כ~א אות
שכת~

 אמרינן דאורייתא שבועה מחויב שאינו דבמקים
 היתה לא אם בכאן וא~כ יעי~ש ~עד ~דמיג~

התפיס~
 אי ואפילו ~גו כאן יש הרי בעדים

 עכ~פ כאן אין דל~ד~מ דמיגו הגם בעדיםהת~י~ה הו~
 היורשים ביד נתתי דהיינו דהחזרתי מיגו כאן ישהרי
 ובודאי דנאנםו במיגו או ~ם וגדוליםהואל

 זה ועל עובדא הוה מיגו דאיכאזה דבאופ~

 ~מ~

 ה~ו~ק הרב
לזכות

 לתו~~
 ויש הואל

 כ~

 מיגו
 אב~

 מיגו ליכא אי
 תפיסתו איןודאי

 כלום~

~~~~
 א~בא ש~יר יתיב דמור~ם דדינא ~~סכמהי עלי כילם נביאים ~בל ו~ני ~ואל לדינא

 ~ דיין ולית ~ין לית קי~ל לומר יכול התופס זהדכ~ע
~~~~~

 יכיל אס בזה ונ~ת~ק ש~לם הפוםק להרב
 בת~יםה מחלוקת כאן ויש הואל קי~ללימר

 דלא סברי דשמייא סייעתא וסייעתיה הרשב~אדלדעת

 תפי~~מקריי~
 דיכול ~רמה בדעתו צדד זה על ו~ס

 שלא וכדי והד~אי קי~ללומר
 ל~אר~

 עוד
 אמרתי ~ז~

להביא
~ 

 כדי בו שיש ~יר ~ובה ~ו~פת החדש
שבי~~

 ז~ל ~צ~ה ח~ד ~ורת בעל הרה~ג מ~ש ו~וא
 ליכא מהני ~א או ת~י~ה מהני אי ד~בוו~אפליגתא הוי מילתא ד~י דכיון שכתב מהרש~ח להרבוראיתי
 זלה~הי מהריב~ל ~רב וכמ~ש הרוב אח~ אלאלמידן
 לחלק נראהולי

 ~רק~ ד~~
 שייך דלא

 בי~
 צד

 למ~לטליןתפיסה
 דסו~~

 כתב וכן ~פיסה ב~ם יש
 בח~ב מוהריב~להרה~ג

 מ~רש~ך דעת נמי וכן ~~~
 יבזה סק~ן~~א

 א~
 הרב שתפס למה מקום

 ע~ אות ה~ור דברי לביאור כ~ה בס~ דבריהםעל כנ~~
 הרב מ~ש ~איתיאח~כ

 וחזר ~~~ ב~י~ כנה~~
בו

 ממ~
 ונ~~ינן ב~חילה

 דה~~
 דמ~נ~א הוא המחוור

 עלתפיסה
 ה~~

 בין
~~~ 

 ב~דים שלא או בעדים
 שישוא~ע~פ

 ד~תו שנ~ה מי נמי ~אחרוני~ ~
 ב~~ב מו~יב~ל בתר אלא אזלינן לאל~חמיר

~~ 

~ ~ ו



~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 לר~ ראיתי ו~ן עכ~ל לזה שהםכימו ומהר~ש~הרש~ך
 הרב יצא זה זעל יעז~ש םקם~א ע~ב בם~הביאה

 טהור איש ש~ף מ~~ר ~רב חביבאחרון
 כמ~

 הואל שאני דהכא לחלקהפוםק פוםקים
 התופ~ וז~

 הרי יורש
 קי~ל לומר דיכול מרנןד~ברי

 במחלו~
 ב~יםה

 יעו~~
 דהוי ראיה ומייתי ברשות הוי בידו הנפקד שנתןמה

 זו ראיה ראייתוי זהו ם~ט ם~~ז מור~ם מ~םקברשות ~ לפקפק מקום נשאר לא זה כל ר~ותינזואחר

~ ~ ~ ~

 ראש נתנה
 למ~

 ליה שמיע דמהיכן נהיראלא הפוםק הרב שנםתפק
 שש~~

 ש~כול המ~ד
 ד~~ם ראיה שום מכאן אין הבנים מן אחד ביד ליתנו ~פ~ה הויא אי יורש הוא שהתופם מהעל

 אפשר חלקו ~בוע לשטר הוא וצריך בו חלק לודיש בחלקך שתפםת מה טול לומר יורשים שאריכלי

~ול~
 באופן אלא חלקו בו לתבוע בידו למוםרו רשאידאינו שנ~תפק זל~א להרב שראה מה מכח זה םפק

 וכתבבזה
 בםו~

 מדברי אין כן על יורשים לשאר פםידא למטידלא לי ואין שציין ~דב~מ ו~ל~ע דבריו
 הפוםק והרב עכ~ל כעתפנאי

 כת~
 היורש אין מור~ם ולדעת הזאל ראיה אלומזר~ם לא זה דםפר

רשאי וכו~ מאהע~ז לחמו להביא והוצרך בעליל לונראה
 ליטו~

 שמפורש כמו דלא חלקו אם כי אחיו חלק

ה~~
 דהיה

 כא~
 לי~ול יכול היורשים מן דאחד ~ב~י הרשב~אבתשובת ל~ב ועיין זו ראיה על לעמוד מקום
 אחיו בין ~כל ~ יעו~ש םמ~ב בחומ~שמהריב~ו

 במדינ~
 היורש ואין היאל וא~כ לא או

~~~

 ~~~ר ה~טר ~ם חלקו אם כי לי~ולי~ול ששם דב~מ לםפר ראו עינינו פה אלה דאנחנו
 ש~~

 ~שות
 דלא בא~ן אם כי היורשים מן ח~ד ~יד ליתנו לנפקד שמת בראו~ן השאלה ~יתה ק~ה בם~שם

והני~
 בנזת וש~י נשואות ~נות

 עדיי~
 זה לדין צל~ע כזאת ולעת יו~שים לשאר פםידאלמטי ו~וציאו בתולות

 ראובן שנ~תייב כתב שטר הבתולותהבנות ~
 ~~ ל~

 הדי~ לענ~~~~
 הםופר שמםר כבר שאירע בנדו~ד

 ושם נשואיה לעת מה םךמבנותיו
 נפ~

 בידהשטר י~ו אם ה~פק
 הרי~~

 שאין הוא ה~מת נר~ו
 הואלהבנות צר~

 ול~
 זלה~ה הרא~ש בתשובת ~עיין כי יען להחזירו ~תופם הםפיקות יעו~ש לידן הש~ר ה~יע

וע~
 ~ומר הנפקד דהוי מטעם הוא להחזיר התופםשחייב רוזאנים מהר~י והגא~ן עולם ~אוני ישבו זה מ~ו~ה
 אינו לשלם חייב והשומר והואל וחייב לשומרשמםר הבתולות והבנות הואל אמרינן אי אחריםורבנים
 זהוו הואל אמרינן הירושה מצד חלק ~הםיש

 מוחזקי~
 זהו פםידא לו יגרום התופם שזהבדין

 מו~~ין דהוו להו חשבינן הירושה מצד נכםיםבמ~צת טעמו~

~~

 םו~לים והדברים להאריך כאן מקום דהיה אמת
 במחלוקות נ~ח בם~ למעיין גדול אריכות~ אמרינן לא מו~~ות והם הואל ואמרינן ~חוב ~לענין~ם

 שלמםקנא ו~~ם מאודהרבה םבר~ דלפי תראה דמשם ם~~א שם מור~ם שהביא והר~בו ש~אריכו י~ו~ש התחתונה על הש~ר בעליד המשולשו~
 דדינ~

 נראה
 פשו~

 הרי~~~א םברת ל~י ו~ם שם שהביא שנייההי~ח דלא
 שם שהביא שלשית םבראשהיא נלמוד ממנו ~כ~פ החוב ל~בי אף מוחזקין להוקרינן

 דא~ נרא~
 כ~ן צריך

 דידהו םפיקא דהאלנדו~ד
 הו~

 יורה דהאמת אלא שם ב~~מם שתראה כמול~חזיר ~בנות היו לא אפילו
 דבר שוםתזפםות

 עכ~~
 ו~~ך וב~ו~ז בםמ~ע הדעת בישוב שם למעייןדרכי בירושה חלק להם ויש הואל

 יחזו עיניו ~אורךשם ד~פילו נמצא תפו~ים כאלו ב~ו ד~רינן לומר~עו
 דמםקנ~

 היא דדינא
 כי~~

 ~מא
 בעו בירו~ה חלק להם יש שהבנות מצד~ק

 בשטת דאזיל שםשכתב לומ~
 מר~

 משום הוא וטעמו יעו~ש
 מ~ נמי החזב מצד תפוםים כאלו להודחשבינן

 דנפקד פםידא לגרום יכולשאינו שאין
 ראש~

 וכטעמא
 איז~ לו יש דאם דעלמא באדם כן~דין

 עכ~פ ~נז~י ~רא~שד~שובת דנין שטר

 את~
 מבעייא לא לדינא

לםבר~ תפים~ שום לו ואין הואל על~ה בעהש~ט ידביה
 ~רי~~~א זלםברת שם שמוזכרת שנייה י~ת

 יורשנמלא
~~ 

 הוא האב על חוב לו
 עדי~

 א~ילו אלא ל~חזיר התו~ם כאן צריך דאיןודאי מאדם
 ליה דמטייא דבמקום מזר~ם שם שכתבקמא ~ואל ד~ו מאן או מורישם על חוב לו שישדעלמא לםבר~
 אין ש~ות שתפם בנדו~ד להחזיר התופם חייב~פקד שתפם ליורש קו~ח נלמוד מזה וא~כ תפיםה לוואין פםיד~

 אתמ~ו דהשט~ות הוא דידוע להחזירצריך אדם א~ילו דהא ת~יםה דתפיםתו מורישומ~~םי
 עכ~ז כלל חבירו בנכםי זכות לו שאיןדעלמא שמיר~ ~די~

~~ 
 דאפילו יעו~ש ם~א םי~ ~טוש~ע~מ~ש

 מפשיע~
 פ~ור
 יד ש~רו ~ל ליה ודינין תפיםה ~פיםתו חשבינן~פם ~

~~~
 דברי ש~ביא ם~ו בםו~ם להרב~י שמצאנו

 לי~ דמהנייא ה~ליונה על השטרבעל
 לדברי דאפילו ז~ל שכתב בכלליוהרא~ש התופם יורש תפי~תז

 ~דו אז ונגנבו ~שע ~זקא בפשיעה שפו~ר זל~~ה יורש של דתפים~ז ודאי ל~~ש החוב מצד אביומנכםי הרי~
 ז~מו דטלמא אדם מ~פיםת עדיפא ~יאאדרבא

 אד~
 זה ומפני לא בנהר ~שליכםאבל

~~ 
 םופר על

שטר הואהדין~יורש~ תפי~ו מהנייא ש~רות ~פם אםדעלמא ~ת~
 לשמע~

 כמשלי~ דהוי לאביו ונתנו
 ל~ד לנהר

~~~
 הבן שליחות ~תורת לםופר ~אב בא א~~ אלאב~ים ~דם אלא היורש בתפיםת ~םת~ק לא זל~א
 לא א~ בנ~םיו ומשלי~ו ~אב את מאמין שהבן וידוע אי~ו שכתב וכמו דב~מ הרב דבריראותו

 שהביא ד~רב~י ופשוט ע~כ הם~רפשע ולא דב~מ םפר לר~ת צריך הוא זה דלעניןעצמו
 דברי~

 אלו
 לדינא ~ודאה ~ויאבשתיקה אמינא זה ועל דבריו היו אלה ~ר~ת פנאימצא

 ו~
 ם~ו ~ם~ מור~ם פםק

ד~~ר
~ פשו~  

 של~ו
 ~זרו~

 דב~מ בם~ עיניו
 ל~

ובם~
 ש~~

 ~~כ מו~~ם הביא
 ז~ די~

 ~מי~א ~~רא
 ל~~שאר

 םפ~
 וי~ת עליהם םיים דשםו~גם ומה היזרש תפיםת דמ~ני ~~ו~ח דן והיה

 ע~~~
 ודאי

 ~ביא דלא ם~ו ד~~ דבריו ~םתמיות אלא קי~ללא ~י~ח בדף ע~ע ~ך מפורש עצמו~ ~ב דמ~ברי~גם ~י~ א~
 יע~~ש~ שם אשר ~~ה ברישע~ג

 ~~יה הביא ולא זו םברא אם כי שם
 ם~ר~

 ה~~קים

~~~

 מה
 שנם~פ~

 זו םברא הביא ~~כ ש~אובם~ האם הםופר מיד שתפם מה על
~ ~  

 ב~~י
 ה~

 נ~נן
 ~רב ואיי~י ל~ח~יר~יי~ו

 ~ום~
 על ~מיהותיו הרבה שהש~ך ו~~ם תשובת

~~ 
 ~~א בם~ יעו~ע זה

 ב~י ~ו~א~ ~והרא~ש
 ם~~

ובם~ ~מ~ע וגם פ~ה
 ם~~

 ~~ לנ~ אין ~ו ~כ~פ
 ~~י ד~רי

 ום~~
~ר~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 שטר ~מ~בד זה דסופר נראה וא~כ י~ו~ע~ור~ם
~ 

~~

 לתיפס ייש ~ואל דב~דו~ד מלא בפה ~מינא זה
 אפילו ודאי אלו ~שטרות תלקו לתבוע וזכות חלקזה
 מן אתד ביד למוסרם ראוי היה לא דמעקראנימא

 תי~בו לא כאן דעד לתייבו פושע מ~רי לא וזה~יורשים
 ~גון אבל לשומר שמסר שומר משום אלא לאביובמוסר
 לסברת ~בעייא לא חלקו לגבות ליורש שמסרונדו~ז

 ודאי פושע הוי לא לאב במוסר דאפילו דס~להחולקים
 דתייבו שזכרנו לסברא אפילו אלא להחזיר צריךדאין

 תלקוי לג~ית היתה ומסירתו הואל יודו הכא לאבבמוסר
 ראיות להביא ידי לאל ויש מפשי~ןי לא בפלוגתאואפושי
 והחכם הואל וא~ך יותר להאריך מקום כאן אין אךלזה

 מחייבינן ולא פושע מקרי לא השטרות שמסרהסיפר
 חייב אין זה מטעם אזי שמ~ר מה עלליה

 לסופר הפםד גרמת ואין הואל להחזירהתופס הרי~~
~ 

~~~~~
 נ~~וי הפוסק הרב כמ~ש שהד~א מהאמ~ר

 בלי כזאת לעת דעתינו שהשיגה מהזהו
 החותם וימ~ןי וצוי~ם בספריםי הרבהחפוש

 ס~לי פ~
 לפ~ג התרס~הסיון

~ 
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~
 לה יש אחד שאשה

 שט~~
 והן ר~ובן טל

 מראובן קרקע~נה משמעון לטרוף ב~ההיום
יו~ינו

 מו~~
 העידו זה ~ל נוסף שבועתהי תהיה במה

שלש~
 שמעילם הקהל מיחידי יותר או

~ 
 אשה שום ראו

 מ~רינו י~רינו כן על שכנגדה להתובע בס~תנשבעה
 ~ השואל דברי היו אלה ושכ~~ה ישראל יעשהמה

~~~~~
 באיזה הדין בעקר הנה

 חפ~
 ה~שה תשבע

 דהשוה להי מ~ביעין דבס~ת הואפשוט
 ~שההכתוב

 לאי~
 נראה וכן ~בתורה עונשין לכל

 שנתחייבת אשה שכתב ס~ג ס~א דס~ מר~ןמדברי לדקד~
 כמו דצייתה עד אותה מנדין מסרבית והיאשבועה
 שבתירה עונשין לכל הישואה דאשה לאיששעושין

 לענין דגם ודאי הם ושויםהואל וא~~
 חפ~

 בו שנשבעת
 שכתב צ~ו ס~~ס הטו~ז מדברי נראה וכן הםשוים

 מטות בשביל שנשבעה דאשה כתב ם~ת ערךדהערוך
 ונראה ע~ך לסוטה ד~י ולא כבודה לפי אותהמשביעין
 אבל כסוטה לבזותה שלא אלא נתכווןדלא

 מ~
 מקום

 דהא מאיש דינה נגרעלא
 אית~

 האי הכותב בפרק
 תיתי בע~ד ואמר דרבא דינא בבי דאתחייבתאיתתא
 עכ~ל דתכסיף הכי כיותשבע

 מכ~
 היא דשוה משמע

 ~ חפצא ולאנקוטי לס~ת גםל~יש
~~~~~ 

 צ~ב ס~ אלפ~י מערכת מש~ה להרב
 חלוק ואין בם~ת נשבעת דהאשה הדיןדלע~ר ~כת~

ב~
 לדין להזמנה אלא דעלמא נשים לש~ר יקרות נשים

דוק~
 סרכ~ה התקנות ספר הישר בספר ועיין יעו~ש וכו~
 הרבש~ב

 יעבי~~
 אלמנה בשבועת דדוקא זלה~ה

 אלמנה דשבועת ב~פילין נשבעת ליור~ים~שנ~בעת
 להשביעה ~נהג מי תביעות בשאר ~בל וכו~ בההקילו

~~י~
 ס~ג ס~א מס~ ראיה ו~ביא בידם היא ~עות

 עוד ו~וסיף י~ו~ש עני אני וכ~~ש ם~ו צ~וומם~
 למה אבטליניה תילי איישר ואי ז~ל וכתב הנז~הרה~ג
 זה מכל יעו~ש בתפלין ה~ל~נה את להשביע~נהגי
 ~רקע לטרוף ה~ה שבאה נדו~ד לענין תראהראה
צריכה

 הי~
 הטורף איש כדין ס~ת בנקיטת ליש~ע

ופשוט
~ 

~~~

 הקהל יחידי שהעידו במה כת~ר שנסתפק מה
 או בתפלין אם כי לאשה השביעו לאשמעולם

 גדול מק~ע הם והתקנות המנהג דיני באמתבמזוזה
 לכתוב באנוואם

 מענ~
 ~ך מהכיל היריעה ~צר זה

 ~ אמיר בריש בא אנכיהנה

~~~~
 להעיד באו לא אלו דעדים אנכי רואה וראש
 האשה תשבע שלא ~בוע מנהג שישבברור

 אין ובאמת בס~ת שנשבעה אשה ראו לא אלאבס~ת
 כל כדקי~ל המנהג על עדותזו

 עדו~
 ~אינו לא

~ינ~
 נשבעו הנשים ראו שלא מה כאן וגם ראיה

 נזקקים אינם מעולם דידן נשים דהני משום הואבס~ת
 הראשונים דהקילו אלמנה לשבועת אם כי שבוטהלשום
 אשה ראו העדים אלו והיכן תביעית בשארולא

 ואין שבועה עסק לה שהיה דו~ד ובעלתמתעסקת
 ראו ~~א גרמה ודין בפלך אם כי לאשה ועםקת~מה
 המה פעם איזה את~ל ואפילו בס~ת נשבעתאשה
 ונשבעה עסק איזה על לישבע הוצרכה אשה איזוראו

 אפשר בתפלין ~ובמזוזה
 כ~

 ביניהס שנתרצו אתרמי
 ~יש שיעידו אלו עדים צריכים והיו הדין מצד לאאבל
 איזה על לשבועה נזקקת כשהאשה וקבוע ~דועמנהג

עס~
 בס~ת לישבע להזקיקה דינה בעל ביד כח אין

 אלו עדות נחשבת היתה זה באופן עדותם היתהאל~
 שמעולם שמטידין מה אבל ברור מנהג על מעידיןהעדים
 אינה ראינו לא עדות קי~ל הרי שמעו ולא ראולא

ראיה
~ 

~~~~
 סל~ו בח~מ~ש למור~ם מצינו מנהג של דבדבר
 ביה אמרינן לא המנהג דבעדות כתבםכ~ה

עדות
 ל~

 יעו~ש ראיה הוי אלא ראיה הוי לא ראינו
 משם שכתב ס~א ביור~ד להרב~י ראינו זה ~גדהרי

 י~חטו שלא ישר~ל גלילות בכל המנהג נ~יםאפילו שוחטין הכל הפוםקים שדעת אפע~ג ז~ל ~כתבהאגי~ר
 לשחוט להני~ם אין לכן לשחוט נ~וג ר~י~י לאומעולם

 ו~תב הרב~י סיים ~ה ועל ~~כ הלכה מבטל מנהגכי
 לשחוט רוצות שהיו אומר היה שאם ~ומר ואניז~ל

ול~
 ראית אך ראיה שהיה לומר אפשר היה הניחים

 שם ופסק סמך זה ועל עכ~ל ראיה אינה ראינולא
 נשים אפילו לכחחילה שו~טין הכל ס~א יור~דבש~ע
 שמעולם האגו~ר שכתב במקום אפילי לך הריעכ~ל
 ראינו לא עדות הרב לה חשיב לשחוט הנשים נהגולא

 בס~ת נשבעה ראו שלא הם שדבריהם בנדו~דמכ~ש
 מי ו~ל בודאי ראינו לא עדות הויודאי

 שי~
 מ~ח

 שלא מה ד~אי כלל אלו לדבריהם יתוש לאבקדקדו
 בת אינה ~אשה שמעולם כדאמרן הוא שמעו ולאראו
 בברור וראו אתרמי וא~~ל האלמנה זולת שבוע~עסק
 ~בע לא לומר ידו על ע~בה והיא תבעה דיןשהבעל
 אםכי

 במזוז~
 או

 בתפלי~
 מקום היה ~ה~ד כך ונענו

 קצתלומר
 דילמ~

 מע~ין ואינם הואל אבל ברור ~נ~ג
 ו~א בתפלין או במזוזה לישבע ונתרצו אתרמי אפשר~ך

 לקובעה ממש זו בעדות אין כן על הדין עלעמדו
 ~ ל~ה~

ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הנשים ראו שהמה מעידים הוו אי א~ילו גם
 ממון טסקי ~ל שבוטהנתחיי~ו

 ו~ס~
 להם

 זו ~דות טכ~~ז דוקא בתפלין או ~מזוזה לישבט~דיין
 לומר ~בינןלא

 דז~
 מ~ש והילך קבוטי מנ~נ

בם~ מהריט~~
 ק~~

 כתב ז~ל סר~י ה~קנות בס~ דבריו והובאו

מהריט~~
 טל~ה ~דון אין הדור גד~לי שתיקנו תקנה

 טליה דנים ש~יואפט~פ
 אל~

 ~קבצים היו א~כ
 בס~ אותה ~כ~תבים תקנה ומתקני הטי~ חכמיכל

 משום אבל רבים ימים תטמוד למ~ןהתקנות
 מנה~

 טליו דנים שהיו ששמעו א~ט~פ כןשנ~~~
 אלא אינ~

 תכתב אם אלא לדורות התקינו ולא שעההוראת
 הור~ה לחצי אפילו ה~יט לא כן דן שאינו ומיבספר

טכל~ה
~ 

~~
 מוה~ר לה~און עיין

 יטבי~~
 ש~ב מוצ~בים~ בספרו

 שטטנו בקומיםריוסש~שאל
 שהמנה~

 ~תיטוואן יד~ט
 נשבט ה~ומסאריושאין

 אל~
 טל נאמןי ~וא

 ז~
 דחה

 זה ד~ין וכתב כך ה~וטןדברי
 מנה~

 רב דלאו
 ליצת~~ק ה~ד~מ ~ם~ טוד טיין ט~ש טלה תתים~ביומי
 כח ~ין ז~ל שכתב ס~ה מי~םרי~ח

 לכוף במנה~
 אם כי ממון ממנו ולהוציא היחידאת

 במנה~
 פשוט

 בא המנהג מכח לאו דאזוברור
 משום אם כי החיוב ל~

 דאדעתא סהדידאנן
 דמנה~

 כאלו ~הו~~ל שעשי מה עשו

הת~
 לא אי אבל בפירוש

 מנה~ הו~
 לכל ~פשוט ברור

 הה~א ליה שמיע לא מעיקרא דילמא אמרינן מתאבני

מנה~
 היה דאפילו בפירוש שכתב הרא~ש וז~ל וכו~

~ותו
 זה וטל הדבר לקיים שדן דיין הדו~

 פשו~
 זה

המנה~
 המנה~ כפי דן אחר דיין ו~ם

 אותו שפםק
 זה אין הראשון~דיין

 מנה~
 ולהוציא טליו לסמוך ש~אוי

 נהגו אפילו הילכך מידוממון
 בדו~

 אחר
 דו~

 י~ל
 ~טות פשוטהראשונים שט~~

 בז~ ~מנ~~
 דאפילו וכחב וםיים

בדב~
 ב~נין כנ~ד תו~ה דין סתירת בו שאין הרשות

 צ~יךהמתנות
 מ~ה~

 בני לכל וברור פשוט
 ~בנן מדברי לך הרי טכ~ל ~רא~ם משם י~דח~א שט~~ מת~

 מטידין שאין שכל ס~ל כולם םבוראי ובתראיקמאי
~ל

 וברו~ ~~ו~ המנה~
 כשהיה זה טל ונוסף וקבוע

 מנה~ הוי לא הכי הלאו בספרכתוב
 פוםקים ~ה~בה כלל

 של בע~יו בא הדבר כי יטן האםף עת ולא מזהדברו

נח~~
 וא~~

 שום להחזיק שאין ל~ו~ע מבורר
 מנה~

 ע~פ

טד~
 מצינו הוה אלו אפילו ~ם ומה האנשים אלו

 חש~ב אנשי הני דבטדות חלילה שיסברו פיס~יםאי~ה

מ~ה~
 שמצינו ו~מו אתריהם לילך אין ע~~ז ~בוע

להרב
~~~~ 

 טהור איש שאםף אחר בה~ב~י ר~א בס~
 דכל ם~ל הסוב~ם כ~ב הרבה מערכה ל~ראתמער~ה

מנה~
 מנה~ ~~י לא ~ורה ע~פ מיוםד שאינו

 וכנגדם
 דה~י ה~ובריםכת

 מ~ה~
 דבעי ס~ל הרב נתלקו ~ם

 מנה~ שיהי~מנה~
 ותקון

 וי~
 ~חר נמיי זה נ~ד ~ת

 דאיכא כי~ן ז~ל בס~ה שם מסקנתו הדעות כלשאסף
 בעי אי דרבוותא~ו~תא

 מנה~
 בממונא לא או ~תיקון

 ~וחזק אח~ והולכין נפקא לא ספי~א~די
~~~~ 

כשבא~
 ה~א~ם הלו~וחות מן אי ~יתומים מן להוציא

 כל ס~ל קשישי רבנן ומצאנו ~ואל ~אן ~ם וא~כע~~ל

ת~נ~
 לא נ~בה ולא נ~ררה שלא

 הוי~
 תקנה

 אש~ ואין נק~ינן~ו~יהו
 בשבועה ~ם ~י ל~רוף יכולה זו

 החותם וימ~ן וצוי~ם משנלע~ד זהו הדיןי מןשתי~ת

 התרם~ה~ניסן
 ~ לפ~~

הצ~י~
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~

 מסעוד שמו לבידה דאר מטיר אחד ~יש אודות
 ואח~ך הראשו~ה אשתו טם נשוי ~היהאזטו~ק

 ובאה הנז~ מסטוד מת הי~ם והן אחרת ~שה ו~שאה~ך
 ויורשי בבטלה ל~ המ~יע חלקה לקחת הר~שונההאשה
 בטודנו שהן ב~ע~~ך כתו~ח קב~ט הוציאו הנז~מסטוד
 הנז~ מסטוד ל~ני ~יו אחד יום שמטו ה~ז~ מסטודחי

 ואומרת צוטקת והיתה הנז~ הראשונה אשתיוב~תה
 זנה שאינו~ו

 ומפרנם~
 תלאתין םך טטינ~י ~וקאלתלו

 ~סרייןי נטטיך קאלהא דייאלי פלכתוב~ה נםמחלךרייאל
 םמחתלך ~טדים קד~ם וקאלתלו ~םרין וט~~אוקבלת

 ומא דייאליפלכתובה
 בק~

 ולא טאלעא לא ובינך ביני
 ומסאתהאבטא

 פחאלהא~
 שהוציאו הטד~ת כאן טד

 הלכה זה וכנגדהיורשים
 האש~

 שני וכתבה הראשונה
 ואומרת בטלה בפני צוטקת אותה שומטים שהיוטדים
 מעאה תציב כאנת ומה א~~כלני כסינילו

~ 
 ועל ט~ך

 והחכם במחיל~ה היתה ~נוסה כי לטטון באהזה
 במחילה היא דאנוםה לדון דטתו נטתה ~בידה דארשל חעי~~

 ו~צהזו
 לגרו~

 נשאלתי ז~ ועל ~חר מטטם זו מחילה
 ~ וצוי~ם ~קלה דטתילחוות

~~~~~
 הרב מ~ש ~איתי הוא לזה

 הפוס~
 נר~ו

 הנז~ האשה שמחלה המחילה כחל~רוט
 חובת חל דבר כל וקודם ז~ל כתב קודשו דברותותחלות

ה~יאו~
 החלו~

 לב~ל כדי ומחילה ~מתנה מכר שבין
 ד~וי לנדו~ד נר~ו הפוסק ~רב ח~יב וקא ~~המעשה
 נכר אונם מה ידענו לא באמת ובטילהי באונסמחילה
 זה במטשהכאן

 דה~
 אומ~ת שהיתה ה~ידו שהטדים

 וכסיני אוכלני אוו פכת~תי כללםני נובא מןבסחאל
 חק מעאה תציב כאנתומא

 ל~
 אונס נכר היכן ידענו

 דבריה נ~ד לטטון מה לבעל לו היה אפש~ אלובדברים
 מאכילה ש~יה לבררכ~ון

 ומפרנם~
 רואות שטינינו כמו

 שיש הנשים דרךשכך
 ל~

 הבטל אין לעולם צ~ותיהם
 וריב חמם צועקות הם ולעולם ~הם ר~ח קורתמוצא
 צריך אלא חיים אנו מפיה לא ו~~ך חנם טלבטיר
 דקי~ל כמו האונם על יעיד~~עדים

 הלכ~
 ~ריך

 עיין באונם ל~ירהעדים
 סר~~

 באירה דמשם ם~ו
 הז~ לעשו~ שאפש~ אונם אלא אונס מ~ידלא

 ה~ף
 לה מ~י אונם מה זו אשה ~בל ידוט ויהיה ממוןאו

 אנוסה למקרייהמזה
~ 

~~~
 הפום~ הר~

 שאמרו העדים דברי על םמך נר~ו
שבכל

 הית~ ט~
 מ~אה תציב ~אנת ומה צוע~ת

~~ 
 כמו אונם שום ~ם נכר אין אלו מדב~יהם

 ב~יו ~יה ש~ר חיים אנו מפיהם דלאשאמרנו
 על יתבי ~בנן הרי ~ם ומה ~ענותיה להכחישמענה

מדי~
 באמת ואם

 ~ית~
 לעשות לב~ד להביאו לה היה

לו
 משפ~

 ואם ולכלכלה לפרנסה כ~ב
 יתע~~

 מלקבל



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 הדת משפטי להעמיד עומדים הע~כאו~ת הריהדין

ומ~
 אומייה מ~~טי בכל גם

 ועממיי~
 דין לך ~ין

 וא~ך האשה מעלבון ותעצומות עוז בכל עליושעומדים
 ת~~א הדין י~בל לא אם ואזי לדין להביאו לההיה

 כל אבלאנוסה
 זמ~

 ~יח כאן אין ל~ין הביאתו שלא
 והו~לאונס

 ואי~
 אם כי זו מחילה על אונס עדי כאן

 להביא ל~אריך מקוס כאן אין כן על חיין אנומפיה
 שם מור~ם ופסק סי~ז ס~י~ח אהע~ה הש~עפסק
 לחלק שיש ומה ג~ך ס~הס~~ה

 בי~
 הואל להתם הכא

ומעקר~
 אין

 כא~
 הביאתו שלא זמן דכל אונס עדי

לדין
 ול~

 שבא וכמו אנוסה מקרייה לא לקבל רצה
 יעו~ש ה~דב~ז משם השולח~ן ער~ך בס~ מפורשהדבר
 סק~ה בא~ע~ז ~כתב מור~ם דברי עלשכתב

 הרדב~ז כתב וכו~ בטילה מחילהלמחול אנס~
 בתשוב~

 ח~ג
 לה ~כתב הים למדינת בעלה ש~לך אשה עלסתר~ל
 אותו תפ~ור או כתובתה מסך ~ו~ך ל~ ~~ות לאת שאםמשם
 לא ~תובתה עליו שכתוב פלונימתגאי

 י~ו~
 לביתו

 עדים בפני ~~צה מה לו וכתבה מודעה ומסרהו~ו~
 מפחידה שזה כיון הוא גמור דאו~ס מסתבראוכו~
 מזונותיה מפסדת ונמצאת ישובשלא

 וכתובת~
 וכסותה

וכ~~
 גדול אונם לך אין דעונתה דגופה צערא

 ויכופו לשם שליח תמנה או אחריו היא תלך תאמרואם מז~
 לא ~ם בעיר עמה כשהוא דבשלמא י~ל בדיןאותו
 או אחרת לע~ר ללכת אבל אונס זה אין לב~דתלך
 לך ה~י עכל~ה מזה גדול אונס לך אין ~ליחלמנות
 לו למחול אותה כופה ~יה ~הבעל במונתיהיה

כתו~ת~
 היתה בעדים ידוע הדבר היה אלו אפילו

 מכ~ש אונם מקרי לא הכי הלאו לדין להביאוצריכה
 ~תקוטט שהיה שיעידו עדים שאפילונדו~ד

 אין עמ~
 אם כיכאן

 מ~
 וכו~ וםררבני אוכלני צועקת שהיתה

 וא~ילו אחה האמת דאין דאפשר אמורה מלתינו~בר

~ת~~
 ל~ ~יה ~מה ה~מת היה

 כמו ל~~ד להביאו
 דב~ה ד~א מוכת מזה אד~בא וא~ך ~רדב~זש~סק
 על ד~~ם זה ~~ר ואזלא נ~טא נשים םרכי אלא~ונה

 ש~וב~ה~ו~
 שמתקנאת אשה כדרך ~מס צועקות

 מעקרא וא~ך חבירתה~מירך
 נר~~

 בסוג זה נכנם דלא
 אונס מחמתמחלה

~ 

~ ~
 בם~ הש~ע ~פםק מה ל~י גם

 ר~~
 אם סי~ב

 אלא למ~ור אנםו~ולא
 לית~

 שלא ומתמת מעות
 אונסה הוי לא למכור הוצרך מעות לו~יו

 ננית אפילו כאן גם א~ך ע~ךזביני וז~יני~
 ה~י אנים~ ש~ית~

 הוא לה שהיה~אונם
 ולא ומשקה מ~כילה הי~ של~

 ולא המזונות על האונס הוי ~~ך ~כתובה לושתמחול
 המעות על אונס ל~ היה כדין דינה הדר המתילהעל

 ו~כרועמד
 דפ~

 והגם אונס הוי לא ~ש~ע כאן
 תמור שהוא אונס מתמת מוכר ~דין הש~ע פסקוזה דדי~

 אבל אינס בהכ~ת מודעהדצריך
 מנייהו דבחד ב~יל~

 דגם נימאסגי
 ז~ לענ~

 למעות נאנם ד~ם
 נדו~ד וא~ך אונס יקרא נתן או בקר~ע ומ~לועמד
 ~רב ליהדח~ב

 הפו~
 מחילה

 מתמ~
 ~וי לא אונס

 ה~ולח~ן ער~ך ~על ~ר~~ג זקן ~ו~ה כברמ~לה
דדין

 ז~
 עליו עיין למכר ימתילה מתנה בו שויה

 שכתב ס~י~א ר~ה בם~ ~ם הש~ך ל~~בדמצינו ~ יעו~ש םי~םס~~ה
 דנ~ל ~כתבתי בםפרי עייןז~ל

 דו~

 כשמכרו

 כשמכרו אבללאחרים
 לגזל~

 כ~מ~ר מהני לא עצמו
 ש~אונס ~~ם כאן גם וא~ך ע~ךמודעה

 ל~ הי~
 שלא

 הואל לו ומחלה היא ועמדה מ~רנסההיה
 לה יהנה ~צמו הבעל מן לה אתיהפרנסה ואונ~

 ~~ונ~
 שלאהיה

 כתב לא הש~ך ~הא אינו זהמפרנסה
 חלו~ די~

~תורת ז~
 ה~ל~

 וכו~ נ~ל כתבתי בםפרי כתב אלא
 נ~ל בתורת אלא אמר פסי~תא מיל~א דלאו מו~הזה ~שו~

 להרב מצינו הרי זהונגד
 כנה~~

 סר~ה
 הגה~~

 אות
 דדין דא~ר זלה~ה בצלאל רבינו משםמ~ד

 ז~
 הוא

 ~ל ~פי~ו מכת וא~ך יעו~ש עצמו לגזלן מכראפילו
 להוציא איןהרש~ך

 מ~
 היתומים
~ 

~~~
 בל~ו~י ראינו מצאנו מכולהו דעדיפא

 טענת ז~ל שכתב מי~ם מערכת רי~חליצח~ק ס~
 ערער לא אםאונס

 זמ~
 ר~

 כך אונס טענת בטלה
 והרב ת~א ל~ב מ~רכ~י הרבפסק

 אור~~
 משפ~ט

סר~~
 ~פוסק הרב כדעת ננית ~פילו וא~ך ע~ך הגה~ט

 אונס מקרי לא הנז~ מהטעמים אונס כ~ן~חשיב
 שמעולם מצד הן בכתובה והמחילה במזונות האונסמצד ~~

 מות עד היייתי אנוסה לומר ערע~הלא
 ~ע~

 ומה
 כ~מ~ל כלל אונס שום כאן דאיןגם

~ 

~~~
 כי זו מחילה לגרוע ~~ו הפוסק הרב ש~~ה
 מד~רי וסעיד סמך ~ן ואייתי מחלה כעסמתוך

 ~ ס~ג ד~ןהרב

~~~
 ~ברת ל~~יא קצת להאריך מ~ום כאן שהיה

~פוםקים
 בענ~

 ד~~ב דינא כי יען זה
 הלא הדעות בורבו ד~~

 המ~
 בםפרתם

 ולפי הואל להאריך רצינו לא אך שנוי במחלוקתדהד~ר י~~~ חי~י בנ~י ובס~ הגוא~ל להרב ועיין מש~הובס~ במ~רי~~~ עי~
 דקי~ל למור~ם מצאנוהאמת

 ~יקא הכי כוותי~ הלכת~
 יעו~ש מחילה הויא לא כעס מתוך דמחילהליה

 של~גסי~ס בחומ~~
 דפ~~

 יעו~ש כן

~~
 ו~אה נא דע

 ~עק~
 ~פסק ד~ן דהרב מ~לתיה

 בנוי ~ודה מתילה הויא לא כעם מתוךמתילה
 ק~קע לתבירו המשכירעל

 לז~
 ~מר ה~ן ובתוך

 הבית לו ~ריק תרצה אם כעס מתוך לשוכרהמש~יר
 מחילה דהוי בידוה~~ות

 מתו~
 הויא לא כעס

 ו~~ל ז~ל שכתב ~ה~ה המשביר להרב ומ~אנויעו~שי מתיל~
דאם

 הל~
 דבור ע~פ השוכר

 המשכי~
 אתר בית והשכיר

 ו~ש~ ו~לך הואל מחילהדהויא
 מאמרו ע~פ מעשה

 שכתב בלקו~יו החיי~ם צרו~~ בם~ ראיתי וכןעכל~ה
 ב~~ח ~נדו~ד נבוא משם וא~ך זל~~ה הר~שונים משםכן

 ו~מד לו ומחלהד~ואל
 איה~

 ~תן מעשה ועשה
 ותזרה המעות ולקחה דעתה הסכימהוהיא ~מ~ו~
 ואמר~

 לו
 ולא טאלעא לא ובי~ך ביני בק~ת מא לךמחול
 הואל לו אמרה בכעס שמעקרא נניח אפילוהאבטא
 ע~~~ולבםוף

 ~עס בטיל~ ודאי מעשה
 ומ~~

 ~צ~
ונת~

 רוח
לענין ~ שעשת~ מ~ עשת~

 ז~
 ~פר בלקוטי מצינו דע~פא

 ל~~
 ריח

 אשר מ~ם~~ערכת
 ש~

 ~~יא
 מ~~י ~ר~ סבר~

 מחילה דס~ר זלה~ה מיגאסן~
 מת~

 מה כתב דבריוובסוף מחיל~ ~יי כ~ס
 שפס~

 ירו~לים איש
תפותין ה~א~~~~

 דפ~
 דםב~י ~~לקים לדעת דאפילו וכתב

מתילה
 מת~

 מחיל~ הוי לא ~עם
 הי~א אלא ~מרו לא

 במחילתו גמר אם אך ~י לא ותו כעם דרך פ~אדמתל

~ד~
 ימים

 וש~
 ד~~ר ודאי

 יעו~~ ומ~
 ~~ך

 ממ~



~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 הרב כדעת נניח אפילו לנדו~דנלמד
 הפו~

 ד~ן נר~ו
 ל~חיל~ז~

 שהיתה ~גם גדול זמן ושתקה הואל יחשב
 מחילה הויא כטס מתוךהמחילה

~ 

~~
 הרב דברי לן דאייתי הפוסק להרב שראינו מה
 שמוא~ל משפט~י הרב שהביא חי~יבנ~~

 לשון או לך מחול לו באומר ה~ינו קנין בלאדמ~ילה דכת~
 ~ך א~חול זה לי תתן אם ~אומר ~ה אבלהמועיל
 ש~מרה לנדו~ד לדון יצא ומשם לחזור ויכול כתנאיהוי
 רייאל תלאתין ~תע~ינילו

 ונס~חלך~
 והיתה תנאי הוי

צריכה
 קנ~

 קודשו דברות היו אלה
~ 

~~
 היה כאן שגם הגם הוא זה על להשיב שיש
 שמוא~ל מש~ט~י דהרב דינא ~ל להאריך~ום

 הרב שכתב מה לפי בו להתיישב צריךכי
 רט~~

 ~תוי~ט
על

 מש~~
 נ~אה ד~שם יטו~ש ~~ב שלישי פרק סנהדרין

 ה~ב וכתב ~כ~ ם~לדלא
 תוי~~

 רז~ל הסכימו דכך
 דמר בדינא להתיישב שצריך גם ומה יעו~ש~~רונים
 פסק עםש~וא~ל

 הש~
 קנייה באסמכתא מחילה דפסק

 ר~~ בם~ הש~עכמ~ש
 ובס~ יטי~ש םכ~א

יעו~ש סקכ~~ וי~~

 א~~~
 האמת כי יטן צורך ללא להאריך צריכים אני
 הרב על~תמיהא

 הפוס~
 זה דין להכנים שרצה

 ובתנאי הואל ה~חילה ולהגריע שמו~~ל דמר~דינא
 הואל ~וא שמוא~ל משפ~י ~רב של ~עמו הריהיתה
 הוי במחילה תנאיוה~יל

 אםמכ~
 קנייה לא ואסמכתא

 מה וא~ך תנאו יקיים לא אולי דעת~ה ס~א לאכי
 נדו~ד להאי תערכוד~ות

 שבא~
 ~~קרא

 א~
 ריח כ~ן

 הוא וכךתנ~י
 דרכ~

 לי תתן אם לומר אדם כל של
 לך מחול השארכך

 ואי~
 ועוד ת~~י ה~לת שום כאן

 ~שנותן אח~ך א~ך יחשבו ל~נאי אלו דדברים נימאאפילו

 נתרצית ~רי ובהש~ד בר~ן אותם ולקחה המעותל~
 והלכה ומחלהלמחילה

 וא~
 ~ לפנים צריכה זו

~~~~~ 
 בכתב שכתב במלוה שנשאל מוהריב~ו להרב
 ימ~ור שאם שכתב מה וזהו הלוה ביד ונתןידו

 מחילה מהנייא אם חובו שיאבד לשאב~ב ~נז~~חוב
 וא~ר המח~ה לקיים למעניתו שה~יך שאחר יעו~שזו

 דבריוםיום

 הוסי~
 ובר ז~ל וכ~ב

 מ~
 בנדו~ד הכא דין

אי~
 םר~ז בב~י ~ר~ן ש~תב מה ~~פ כלל אםמכ~א כאן
 בקיוס ~בל המ~שה בביטול אלא אסמכ~א הויאדלא

המעש~
 מוהר~ר הרב פםק כלליוכן היא אסמכ~א לאו

 ז~ל הלוייהודא
 אסמכ~~

 המעשה בבי~ול אלא הויא לא
 לא שאם וכיוצא ש~רו ~משלישכגון

 יפר~
 יתן לו

 אעשה שאם המעשה בקיום אבל מחול והשארהש~ר
 הוא סהרי אםמכתא הוי לא זו שדה לך אתן זהדבר
 לך הרי עכ~ל ומקנה ~מר מנע וכ~לא ~ימנעבידו
 דבקיוםמביאר

 א~ מעש~
 א~מכתא ~וי לא אתן בלשון

וקנה
 כי~

 הרב עכ~ל מנט ולא למ~ע בידו שהיה
 נל~ד ממנו אשרהנז~

 ג~
 לו שאמרה ל~דו~ד בקו~ח

 כו~~ לי ~~ןאם
 זה ~מד לך מחול וה~אר

 ק~ה ~מהו~יא בי~ ונ~~
 אי~ ונ~צי~

 מזוי ~דולה מ~ילה לך
ק~צי

 למל~
 בכל ד~נו

 ~~ד~
 בי~ול מצאנו ולא

 זולמחילה
 ל~

 מ~ום
 כ~ א~ ~ י~ אונ~

 שום
 או~

~~
 כלל בע~ם

 ו~~
 גם

 שש~~
 ~מחילה אחר

 גםרב ז~
 אי~

 תנאי משום ולא כעם משום לא ב~ל כאן
 דבענין ~נווכמ~

 מ~ ז~
 ל~לה אין ~~מ~ ה~הו כל

~~
 נר~ו הפז~ק הרב שכתב האחרון הט~ם מצד
 נעשית ולא הואל ~ מחילה לבטלדיש

~~~ 
חעי~~

 ~צד זיע~אי התקנות ב~לי ר~ותינו ש~קנו כ~ו
זה

 צריכ~
 זו מחילה לב~ל דיש נראה זה ד~~עם רבה

~ 

~~~

 קוצ~ד לפי ~וא לנגדי שעו~ד דמה
 נכנס לאדבנדו~ד נרא~

 בס~
 אלא מחילה

 בעד כתובתה לבעלה ~כרה הזאת שהאשה ~היינו~כר בסו~
 לן דאית מאי לפי הוא דידי ו~ע~א ~מנו שנטלה~ה
 נגבית אינה דכתובה בישראל רווחתהלכה

 מחיי~
 וא~ך

מ~
 מבטלה זו אשה שנ~לה זה ~מון של טיבו

 היה לא הרי שעברו מזונות מצד אם כתובתהבעד
 היה שאפשר שאמ~נו כ~ו ברור חיובשום

 ז~
 ומפרנס

 מצד ואם לה מספיק הוה ידיה מטשה אפשר אואותה
 ~ין במוקדם לשלם מחוייב אינו הרי ה~~ידמזונות
 אם כי חיובעליו

 מצד ואם יום יום ~די לא~ לא~
 מי וא~ך מחיים נגבית אינה הרי הכתובה חיובטקר
 בידה שנתן זה במ~וןתייבו

 אי~
 אם כי זה

 כחובתה לו למכור שגמרה~כר די~
~ 

~~~
 ומסירה בכתיבה דיניי~ו ה~רות קניית דדין
 הוצרכנו דלא אינו זה לו כתבה לאובכאן

 ש~בוד שיהיה כדי זר לאיש למכור בבאה אלאכתו~ם
 במוכרת אבל לגבות כח לו ו~יה לו קנויהכתובה
 הרילב~לה

 כוו~
 שיהיה כדי ~יא לבעל זו ~ייה

 הכתובה לומחולה
 וא~

 צריך למאי
 כתי~

 בנדו~ד ומםירה
 מקרייאולא

 מחיל~
 ~ קנייה אלא זו

~~~
 מלבד לא זה אופן יחשב מכר ~דין הואל
 ריח בז נכר לא דנדו~ד בררנודכבר

 או~
א~~

 נניח אפילו
 כדע~

 זו דאשה הפוסק הרב
 האונם עם מודעה מםירת צ~כה היתה הריהיא אנום~

 דבמכרכדקי~ל
 צר~

 מודעה
 ~כר~

 ~ אונם

~~~~
 זה דרכני

 ד~חיל~
 יש מכר דין זו

 א~ך ל~
 התקנה בדין זה דבר נכנםלא

 ~חילה שכלר~יתינו דהוצ~כ~
 שתוד~

 ל~יות צריכה לבעלה ה~שה
ע~פ

 חעי~~
 לב~לה למחול בבאה אלא תקנתם היתה דלא

 אבל יו~שיה כח ה~רעבאו~ן
 ב~~

 דלא נדו~ד

בא~
 כו~תה אלא למחול

 ל~
 שלא מה מבעלה ממון

היה
 ~חוי~

 לעת לה לתת
 עת~

 ~ה
 הוכ~

 שייכא חכם
 רוח קשת ~שה כל יום בכל ומע~יםכאן

 ל~ת זו אשה וגם לה והולכת בכתובה ע~ומ~שרת מבעל~

עת~
 עם נתפשרה

 בעל~
שבאיזה דעת~ ם~כא וב~אי בכתובה

 ז~
 ~רש תכפ~ו מידו ג~ה לקחת ש~רצה

 ~~ה קבלה לא עדיין או ג~ה עתה קבלה ליומה
 מ~לה ~רי עליו שהי~ הכתו~ה חיוב הוא ה~ר~ה לע~

 היא ו~ילו
 ב~ל~

 ~ ~י לא ותו ו~בו~לת
~~~~~

 של~ו עיניו אשר הפוםק ~רב על
 ~~~ה ~וב שם אשר קי~ד ס~מוצ~ב ב~

 ~ה ש~ש~המש~ר
 לבעל~ אח~

 שנתפשר
 בכ~ב~ ~מ~

 נשאר ולא ~~ובה לוומח~ה
 ל~

 עליו
 ~לו~

 ומ~מ~~
 לקבל כ~דה ~יהשלא

 ג~
 אך ביה א~ידא נשא~ה

נתנ~
 רשות לו

 לק~
 לו

 אש~
 ועל ~ו~

 ז~
 ~ה~ג כ~ב

~והר~ר
 יעבי~~

 ~ק להם אין ~אשה בנות ז~ל זלה~ה
 בא~~ לא~לה

 באמם ולא
 כ~ב~ ~~~

 אמם
שמכחה

~ 
 כבר כזכר לירש ~~ת

 ירא~ו~ואה ~~~ ~~~
 שא~ה

 ~~ ש~ש~~ ~יל~
 לא ~~

 ולאנזכר
 שה~ נ~~

 שום
 הוכ~

 ~ל ~ם
~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 הא~ה מחילת הרבקייס
 הג~

 גטה קבלה שלא
~ 

~~~

 לומר ~שיבני
 הג~ דהת~

 ~לא
 קבל~

 ג~ה
 הרב שהזכיר וכמו ~כתובה גקרטהטכ~פ

 לא דהרב אינו זה גקרטהי כבר ז~ל שכתבבדבריו
 ~לא כךנקט

 משו~
 גקרעה שכבר המעשה שהיה

 נקרטה לא אפילו ונמחלה הזאל הדין מצד באמתאבל
 יכול אין שטבודז שנמחל שטר כדקי~ל דמייא~נקרטה
 ב~~ הש~ט כמ~ש ביום בו אפילו בו ללות בולח~ר

מ~~
 כתובתה מוכרת או המותלת בדין סק~ה ובאהט~ז

 כתובה לה שיחדש ~ד אחת שטה טמה לישב~סיר
 ידה תחת מו~ת טדיין הראשונה תהיה אפילואחרת
 בקריטה לאו וא~ך שויא מ~ן שטבודה ונמחלהואל
 מדברי בס~ד לקמן ג~ך ~אביא וכמו מילתאתליא
 תליא הכתובה בקריטת דלאו זלה~ה מו~יב~והרב

 ג~מילתאי
 נוסח לה~תיק הפו~ק הרב שטרח מה

 הרה~ג טליו דן אשר לבטלה הא~ה שכתבההשטר

מוצ~~
 יצא וממנו כלל בירושה ל~ת דאין זלה~ה

 ~א לגדו~~דללמוד
 כתב~

 מחילה גרט מגרט ~ך
 ומצא הואל ו~י מכ~ן מביא ראיה מה ידטתי לאזו

 באר באורך כתוב וה~שה האיש ~טשו כתובשטר
 הא~ דשטרי שופרי דרךהטב

 נגרט דאם גאמר
 לו היה ואדרבא אתמיהא מחילה הוי לא לשון~אותו
 בקיצור שכתב הרב מדברי לדקדק גר~ו הפוסקלהרב
 אמה בירושת לבת ~איןז~ל

 שו~
 הכתובה שהרי זכות

 הרי ט~ך נקרטה כבר זוכות ~בגותשמכחה
 ל~

 תלה
 ולא הטב ב~ר באורך מחילה שטר שהיהמשום
 ולא הואל הדבר תלה אלא לגרש שטמדובשביל
 הרי גמי ובנדו~ד הכל גפל הכתובה בשטר כחגשאר
 הוגרט דבמחילתה~וכחנו

 כ~
 עדיין ואפילו הכתובה

 ~ דמי כקרועה גקרטהלא

~~~~
 באיש נשאל הוא שגם זלה~ה מוהריב~ו להרב
 לו ומחלה בכתובה ו~פשרו שנתקוטטזואשה

 פרק טל ו~מדהבשאר
 המגר~

 לגרש הספיק שלא וטד
 בזה שנראה מה ז~ל ~יו וכתב האשהמתה

 הו~
דכיו~

 שהאש~
 וגתחייב הכתובה סכי בכל לבטלה מחלה

 ~א~הג~ארה א~ שהרי חבילתה נפרדה הרי א~ך ג~ה להלתת
 בחיי~

 טושים והיו
 ביניה~ שלו~

 היה
 גתבטלה שכבר אחר אחרת כתובה לה לחדשצריך
 אח~~ך ומתה הכתובה שנתבטלה וכיון הראשונהכתו~ה

הב~
 כאן דטד הכל יורש

 שיחלוקו רבנן ת~ינ~ ל~
 ~טר שכ~כ קיימת הכתובה בעוד דוקא אלאב~סים
 שמחלה בגדו~ד אבל והתקנה המג~ג כפי ו~כלהכ~ובה

 טל טומדים והיו ותנ~יה היא גתבטלה הכתובהלו
 שמתה טד גט לה לתת הספיק שלא אף המגרשפרק
עכ~ז

 כי~
 והאשה והבטל בטלו ותגאיה שהכתובה

 אגד ביגיהם גשארלא
 כלום זה טל לזה אין בכתוב~

 מראש טטמא דתלי הוא כחו דכל הרואות ~יניךט~~ל
 גקרטה לא עדיין ואפילו הכ~ובה בביטזלוע~ס

והג~
 פרק טצ ש~מדו בזה~ל מזכיר ג~ך דבריו שבתוך

 לא ~רי דסו~ס לרווחא אלא כן נ~ט לאהמ~רש
 ~ואל אלא פסקו וסמך הדבר ב~ל ולא~רשה
 היו של~ם לטשות באיס ~יז ואס ~תובהונתב~לה
 ליהו חשיב זה וב~ביל תדשה כתו~ה לטשותצריכים

כמו~רד~
 וא~ך בד~~יו הרב כמ~ש

 ג~
 ~דידן אנן

~ואל
 ו~ל~

 ל~דש צריך היה ש~ם לעשות בא ואלו לו

 שרמזנו ס~~ה בא~ט~ז הש~ט וכפסק אחרת כתובהלה
 חלק זו לאשה ואין דמו דכמופרדין פשוט ~~כלטיל

 בטלה בגכסיונחלה
~ 

~~~
 אלמנה שבוטת מדין לדברינו ראיה להביא יש
 שנהגו~

 להשביע~
 וסמכו התקנה כתזבת לפי א~ילו

 ~ יעו~ש ס~ו סקי~ח א~ט~ז הש~ט פסקטל

~~~~
 התפיסה שלא הוא אלמגה שבו~ת נוסח ידוט
 מכרה ולא מחלה ושלא תפסה ושלאצררי

מוכת מז~ יעו~שי סצ~ו באהט~ז זה כל וכמ~ש כתובתהלו
 דא~

 בנכסי טוד לה אין לו מ~רה או מחלה
 חלק~טלה

 דא~ ונחל~
 ד~פילו גאמר אמור

 דוקאלו במחל~
~~ 

 היכא כל אבל מחילה הויא הכתובה קרטה
 א~כ גרשה ולא הואל אשתו טדיין חש~בא גקרטהדלא
 הואל הרי ומחלה מכרה דלמא טטגת לו אהנימאי

 ותרשנוי אשתו היא ~דיין גרשה ולא קיימתוהכתובה
 מחלה או שמכרה שי~ב~ר דלצד הוא פשוט ודאיאלא
 קיימת הכתובה וטדיין גרשה שלא הגםלו

 א~
 לה

 לומ~ לנגדי שטמד מה זהו כלוםי היו~שים~ל
 דהו~ל

 זוואשה
 ו~שביל ה~טל לה חייב היה שלא מ~ון לקת~

 התקגה בסוג נכנס ולא יתשב מכ~ לדין ז~ דין מתלהזה
 שלא שטשתה טשייתה היתהו~~ילו

 חטי~~ ט~~
 מטשיה

 ~קימים

~~
 חברי~ צרוף צריכה זו וסברא הואל

 כל ~ן טל
 הוא שכתבתימה

 טד ולמטשה דוקאי להלכ~
 רבנן טמי~י~כימו

 שמורי~~
 ישראל לבית הם

 משמרתי טל אז~ לה יש מכר דיןזו דמתיל~
 אטמודה~

~~~
 בין לפשר טירם של לב~ד גראה

 האל~נ~
 והיורשים

ג~
 ט~~ב שנלט~ד מה זהי אטב~רהי ברגלם אנכי

 שנה כאן ~גתמותלאב
 ל~

 וצוי~ם הדב~ים מכל ~םו~ר
 ~וימ~ן

הצטיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~
 אח~כ שם מסתחרר בראג~יל מערי באחת היה
 חובותיו ללקוט והוצרך לטירו ל~וב בדטתו גתן~
 איזה לו גשארה לגסי~תו םמוך אך סחורותיוולמכור
סחורה

 של~
 והוצרך הזאת ובטוגה בעת ~וגים לה מצא

למוכרה
 לו ישלת הזמן ולכלות לזמן לשמטון בהקפ~

 גדל ולא גדול זמן וגתטכב המטרב לערי לכאןדמיה
פר~

 בא שמ~ון גם היוס והן ראשו שעל
 לכ~

 לטירו
 אמת ואמר שמטון טגה חובו ות~ע ראובן הלךואזי
 ~פסדתי זמן שזה וראה דט אך כו~ך בי גושהשאתה
 ועשיתי השברי~ם לבית לבוא והוצרכתי מה סךבעסקא
 לבוא דיני ויצא בטרכאותיהס כידוט הטירמשפט
 ל~לםב~שרי~ן

 טשר~
 ומכללם למאה

 הזכרת~
 שם

 והרי למאה עשרה לטרך חל~ך לך והופרש בינושה ~~ת~
 ועל אותםי דורשך טד הטרכאות ב~ית יותן בכיהוא

ז~
 בדין ולך לי מה זאמר הלוה ראובן אותו ~תפלא
 פליליהם ליקר הלום עד יביאני ומיהטרכאות

 כי לגו אין ~קדושהדתיגו ולהני~
~  

 דת
 מש~

 וישראל
 יומ~~
~ 
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~ ~

 דין
 ז~

 שזרשו
 פת~

 גדולי ~מתלוקת מיס טלי
 אדס הר~שוןעולס

 הנ~
 ז~ל להריב~ש מציגו

 אדס שצוה מיורקא בטיר שנטשה צוו~ה בשטרשנשאל
 אשתו ואתריה בתו תטלנו שממונואתד

 וע~
 נשאל זה

 שכך במיורקא נעשה זו צוואה ושטר הואל אמרינןאי
 אי זו צוואה על טכו~ס בדיני לדון מטולםנהגו

 ובד~ת הואלאמרינן
 א~ ירוש~

 הצוזאה הפסק לה
 הואל ז~ל ~ריב~ש השיב זה וטלבטילה

 והי~
 להס

 איך א~כ מיו~קא קהל נ~גו כן כי כותיס בדינילדון
 וי~ך הכתות משתי אתד ממקומו ויסטילך

 ידונו במיורקא אלא ישראל בדיני לו שידונומרתקיס לאר~
 בנכסי הנז~ ויתזיקהו שיזכה ומי שלהס הדייןלפני

 ~ ז~ל הריב~ש ~פסק מה ז~ו היורש הואהמוריש

~~~~
 הוא שכנגדו

 הרשב~~
 זלה~ה

 ~דת~
 לדברי

 הסברא מן זלה~~~הריב~ש
 ומ~

 ו~תב הגמרא
 אס גס מיורקא קהל מעולס נהגו ~ן כי ומ~שז~ל
 איסור של המנהג מן ראיה מביאין אין כן הדבריהיה
 משוס ~לא אינו עכו~~ס בדיני שלדון ספק שאיןזעוד
 היהודיס שידונו מפקדת המלכות שס היתה ושמאדד~ד
 היה זה שמפני וכיון י~ראל בדיני ולא גויסבדיני
המנהג

 י~ ההו~
 ממון למסור שאין הזה בנדון לומר

 נכסיס ~ל אלא מפקדת המלכות שאין לפי לדיניהסזה
 ~תרת במלכות שהס נכסיס אבל מלכות באותה~הס

 של זו וכדיטה ~ל~ה מפקדתאינ~
 ~רשב~~

 היא כן
 סו~ס הרב~י בס~ הובאה בתשובה זלה~ה הרשב~אסברת
 ותבע בתו שמתה אתד על הרשב~א שנשאל יעו~שר~ו
 שאפט~פ הנדונייא לו שית~יר עכו~ס בערכאות תתנואת

 יודעין שהכל כיון ~שתו את יורש ~~טל ישראלשבדיני
 שס אשה הנושא כל הרי הכותים בדיני הולכיסשהס
 דיטה לב~ל באזרך הרשב~א וכתב וכו~ כן התנהכאלו
 ~דיני דנין אלא י~מר ולא הדבר יש~ע ומסיקזו

 בזה נתלקו עולס דגדולי לך הריישראלי
~ 

~~~~
 רבנן דברי אלא לנו אין בדידן

 הרשב~~
 והרשב~א

 סכ~ו בתומ~ש ה~י~ב להרב ראינו דמצ~נויען
 ז~ל כתב ~נז~ הרשב~א דברי שהביא שא~ר ס~בהגב~י
 ע~ש תולק הריב~שנ~ב

 וכ~
 כדעת המתבר דעת נראה

 בסי ולא כאן הריב~ש דברי הביא שלאהרשב~א
 ן~ למהר~ש בתשובה וראי~י הריב~ש דין שסש~ייך רמ~~

 כדעת פסק זלה~הוליסיד
 הריב~~

 על נשאלתי ואני

השאל~
 שנשאל

 עלי~
 תשובה באותה זכתב~י הנז~ הרב

 במקוס ז~ל כהריב~ש לפ~וק בעיני ~ר~השאין
 לה סבר ז~ל והרשב~א ההזא בנדזן עליו תלוקז~ל שהרשב~~

כוותיה
~ 

 ה~שב~א ד~רי להלכה תפס הרב~י רבינו
 פסק וכן הזכירס ולא הריב~ש דברי ו~שמיטזל~~ה

 ובעל אדרב~י ומוהרב~ימוהרשד~ס
 משפ~

 וכו~ צדק
 התבי~ב להרב עוד מצא~ו שנית וב~~ד~אעכל~ה

בסי~
 הריב~ש דברי והביא שס עוד ~~זררמ~ת

והרשב~~
 והרשב~א

 והאר~
 ז~ל כתב ולבסוף למעני~ו

ל~
 כהר~ב~א להלכה נק~ינן די~א ל~נין

 והרשב~~
 ז~ל

 הכי האת~וניס ומגדולי הריב~ש לגבי ני~הודרביס
 יעו~ש הרב~י בהגהות כ~ו בס~ זה ~טו~ר כמ~שס~ל
 מו~יגס

 הארי~
 המפ~ה בעל פסק לסתור הרבה

 במנהגס אין כך נהגו שאפילו וסייס כה~יב~שש~ס
 אלו התבי~ב הרב דברי ע~פ א~כ ~כל~ה כלוסמנהג
 הרשב~אמדברי

 והרשב~~
 הכרעתז מצד הן נזיז לא

 האתרוניס גדולי שכתב מ~ד הן ז~ל מנ~ראי~ו
 קדשו דברות במאמר שכתב במה הכביד וא~רוןפסקי
 הר~~ש דברי מלהביא ~שמיט בכוונה הקדושדמר~ן

בבי~
 הרשב~א לדברי דזקא והביא הנאמן

 מי טל וא~כ להלכהכמותו דהכרי~
 י~

 כי בט~ו להשען לנו

א~
 הוראותיו קבלנו ואבותינו א~תנו יטן מל~דו עוד
 בס~ מפורש הדבר שבא וכמי הנתילנוכאשר

 שד~~

האר~~
 ובס~

 ישמ~
 לב

 יעו~~
 מגאוני שהביא

 הוראות טליהס שקבלו בגודלן המעידיסישר~ל אר~
 מר~

 הרו~יס משכנית שבספר והגס בב~י הכרטתו עלגס
 ~בלו דלא שכתבו א~רת מערכה הביא למ~דמטר~
 ולא בש~ע שפסק מה על אלא מר~~ןהוראת

~~ 
 מ~ש

 מר~ן ~~ש אלא לנו אין מערבא בני א~ן טכ~פבב~~י
 וכמו מערבא רבני השרישונו שכך יען בב~יאפי~
 ספר בלקו~י הדברשבא

 וי~י~
 אס ש~נת ל~ז אות

 דברי טל אף היתה ז~ל מר~ן דברי קדמונינוקבלת
 ~רכו שלא אפע~פ ב~י הנאמן בביתו בו שהכריעמר~~ן
 תשובה ה~הור השולתןעל

~ 
 למוהרשב~א ר~יתי וכן הוא

 אל לכו והשיבו מוהריב~ע להרב ששאל ע~כז~ל
 ראיתי וכן לבד בב~י בהכרעתו אףיוסף

 אדיני האיש העיד והטד הואל וא~כ ע~כזלה~ה למוהריב~~
 השמיט בכוונה בב~י ד~ר~ן התבי~ב מר~ןה~ר~ש
 ולא הריב~שלתשובת

 ~בי~
 רשב~א תשובת אס כי

 גילה הנאמן בביתי מר~ן הרי א~כלהלכה
 בשיטת דקייסכהרשב~א והכרי~

 רשב~~
 דכו~יה ~שוט א~כ

ד~שב~~
 ~ לפסוק לנו יש והרשב~א

~~

 דמצאנו יען בש~ע מזר~ם דעת לברורי גבן פש
 וז~ל הרי~~ש לתשובת פסק סרמ~ח בתומ~שלו

 השטרואס
 צוו~~

 של בע~כאית לדון שנה~ו במקוס
עכז~ס

 ישראל בדיני לדון אתר למקוס את~כ ובא~
 הפסק לה אין ירוש~ אמרינןלא

 ע~
 דמור~ס נראה וא~כ

 מה דל~י אמת הן ~ריב~~ כד~רי להלכה ותניפסיק
 מר~ן הכרעת בתר דאזלינן ~ידינו דמשורששכתבנו
 ~ילו א~כ הנאמן בביתו דעתו שגילה מה עלאף

 אלא לני אין ~כ~ז כהריב~ש ד~סק למור~סמצאנו
 דלא במקוס אלא כמור~ס ק~ל דלא מר~ןדברי
 דעתו מר~ןגילה

 א~
 ~י~ה דלא לומר דאין בב~י

 ~וסקיס ~אר נגד אלא כהרב~י ד~לכה ~בותינו~בלת
 ~י~ל לא בש~ע דעתו מור~ס שגילה במקוסאבל

 ל~ו~י בס~ כתוב נמצא כך דהא אינו זהכהרב~י

וי~~
 ראיתי וכן בזה~ל הנז~

 למוה~יבע~

 ומסייס ז~ל
 ולא הקדמוניס קבלת היתה והש~ע הב~י עלדד~א
 הרי ~ל~הי וכו~ בימיהס נתגלה שלא בד~ה ספרעל
 וא~כ אחת בהדרגה היתה יתד שניהס על דקבלתסלך
 מר~ן דגלה הי~א ~י~ל~ו

 בש~~
 קי~ל לא

ודאי כמור~~
 ג~

 הוא הכי וד~י בב~י דעתו גילה אס
 כמור~ס ולא נק~ינן~וותיה

~ 

~~~

 שפ~ק למור~ס מצינו א~ילו הוא מזה ד~די~א
בס~

 רמ~~
 מ~א~ו ~ד הרי הריב~ש כסברת

 הרשב~א כסברת ופסק שתזר ~ס~ט בס~לו
 בדי~י שד~ין ב~~ום אשה הנושא ז~ל שכתבבסי~א יעו~~

 ~ר או ~תו אבי יוכל לא א~תו ומתהעכו~ס
 הוא ~מ~הג ד~ת ~ל אש~ הנושא כל לומריורשיו
 ט~כי ~עלה יורשה מ~ה דאס עכו~ס בדיני ולדוןנושא
 ופסק שתזר שס~ט בסו~ס למור~ס ומציני הואלוא~כ
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 בידינו ~מםור ~כלל לפי לומרהראזי מןכהרשב~א
 ~ נקטינן בת~אדכמשנה

~~~
 להםמ~ע מצינו ד~א לזה צריכים אנו דאין

ש~קש~
 אהדדי הנז~ מור~ם פ~י

 מקום באותו מת שהמצוה דכיון ~תם דשאני זי~לז~ל ותרי~
 לפלוני ואחריו סתם צוואה ועשה העכו~ם בדינישדנין
 הבריות בפי שמורגל כמו ~יה בדעתו דודאיאמרינן
 הראשון אם אפילו כפשוטו לפלוני ואחריודמפרשי
 פםק הכי משום ליורשוראוי

 שדני~
 משא~כ עכו~ם בדיני

 שעת היתה לא זא~ז שנשאו דבשעה אשה בהנושאכאן
 א~ך ~םמ~ע של זה חלוקו לפי א~כ עכל~ההירושה

 דיני אחר לילך דאין מור~ם יודה דידן בנדוןגם
 דגם הכתובה כדין ממש הזא זה נדון דהאעכו~ם
 שעת היתה לא הלואה שעתכאן

 ~פ~עו~
 כאן ואין

 ~לוי~ום
 מילת~

 בדיני זו הלזאה על לדון שדעתו
העכו~ם
~ 

~~~
 םרמ~ח בהגהותיו ברו~ך אמר~י להרב דראיתי
 נ~ב וכו~ במקום הצוואה עשה ואם וז~לשכחב

 בםהדותם וגם הריב~ש~~ל
 לד~ הי~

 הגוים בדיני
 איך וא~כ מרצ~ם מיור~א קהל מעולם נהגו כךכי
 וילך ממקומו ויםעילך

 ~רחקי~ לאר~
 לו ~ידונו

 ~תירה לכאורה יש זה ולשון יעו~ש ישראלבדיני
 וכו~ שם~ט בםו~ם הםמ~עלדברי

 ומ~
 לדברי שהקשה

 הריב~ש דברי דל~י י~ל שם למ~ש םותרים כאןמור~ם
 ויעוי~ מרצונם זה מנהג קבלו שהקהל ~יכי אלאאינו
 ומ~ש כנה~גבם~

 בת~ב~
 על שחולק ם~א ם~ ח~א

 נראה הריב~ש דברי בםתירת שם ומדבריו~ריב~ש
 מטעם ז~א שכ~תי כ~ו הוא הריב~ש שלש~עמו
 מהרי~ט מדברי מ~ואר וכן שם~ט בם~ ה~מ~עשכחב

חל~
 עליו חלק הוא אבל כנ~ל הריב~ש ש~ונת ~~מ
 לדבריו~םכים

 הרש~~
 הגם תראה זה מכל ע~~לי

 עכ~פ ~םמ~ע של וחלוקו טעמו על חלק הנז~שהרב
גם

 ל~
 הרב של נמי חלוקו

 דידן בנדון לני י~
 מחלק הוא ~הרי ישראל בדיני אם כי לדוןדאין

 מרצונם עליהם קבלו שכך יען ~ריב~ש דפםקומ~רש
 ~ןלא

 בנד~
 בדיני ד~ים שהיו הגם זל~~ה הרשב~א

 ~ירושו ז~ו דודאי זאת היתה מרצונם לאהכותים
 ברו~ך אמר~י הרבשל

 ~מחל~
 לרשב~אי ריב~ש בין

 לא בראג~יל ערי דמעקרא לנדו~ד נבוא מזהוא~כ
 נוםף עליהם קבלו כך לומר קהלה שום להם~~~בע
 קבועות ק~לות ~הם שיש למ~ום א~ילו זהעל

שיהי~ צר~
 לדון מרצונם עליהם קבלו שכך ידוע הדבר

 להם ~אין מלבד לא בראג~יל בערי כן לא עכו~םבדיני
 וזה הולך זה חו~ח ומדי בשנה שנה מדי אלאקביעות
 אלא מקום בשום בקביעות יושבים אינם גם~א

 להשתקע לשם הולכים ואינם בעיירות המ~זיריםכרוכלים
 ~ההילות בדיני זה נ~לל לא למקימם ולחזור ~הרוויחאלא
 זה מלבד ולא קבלו לא או עליהם קבלו כך עלי~םלומר
 נ~~וך א~רבאאלא

 ה~
 מילתא גלוי לנו יש אדר~א ~י

 משהי תורת אחרי הולכים המערב מנהגי על דעתםדכל
 משפט דהיינו אחרים אלהיםושם

 ~לילי~
 ובל יזכר בל

י~ד
 נכתבים מעש~הם כל כי ראו עינינו כי יען עלי~

 בםו~~י שט~ע ~בירו על שכותב מ~ם יש ישראלבםו~רי
 ו~רבה י~ראל בםופרי שות~ות שעושה וישישראל

 ~נינו אלה כל ישראל בםופרי ~~עותיהםממש~נים

 ~וא ברוך המקום דעת ד~ל מודעה מכאן וא~כראו
 עושים הם ישראל בדיני כתוב משפטלעשות

 יש~אל שטרי ל~ם יועילו מה הערכאזת ~לדעתם דא~
 ברו~ך אמר~י כדעת נניח אפילווא~כ

 שדח~
 דברי

 יודה הרב של חלוקו לפי גם עכ~פ בחלוקוהםמ~ע
 ~ ישראל דיני אם כי להם דאין יודה בנדו~דדמור~ם

~~
 נתיבו~ת הרב

 ~מ~ח בם~ לו ראיתי המשפ~~
 הטעם ועקר וז~ל זה באופן מור~ם דברי~מיישב
 לשם שנתן ~ירש כאלו הוי כן שנהגו דכיוןדהריב~ש
מתנ~

 הרב של אלה ודבריו ~כ~ל ירושה לשם ולא
 הרה~~ דברי הם המשפ~טנתיבו~ת

 בת~ מהרי~ט
 שנשאל ם~וחומ~ש

 בכע~
 חריפא בםכינא ופםק זה

 ולעשות תורה דין ל~ניח יאמר ולא הדברדישתקע
 הנזי הריב~ש דברי הביא דבריו ובםוף הערכאותמשפט
 קבע ז~ל איםרלאם ומהר~ם ז~~ל וכתב עליהםוסיים

 במקום הצוואה עשה אם וכתב ~ריב~ש לםברתבה~הותיו
 לדוןשנ~גו

 בעש~~
 בדיני לדון אחר למקום אח~~כ ובא

 ונ~ל ע~כ ה~םק לה אין דירושה אמרינן לאישראל
 מים מקור שיעזבו יתכן שהיאך היא מקופחת זודהלכה
 הרשב~א והרי שנהגו בשביל לערכאות ולילך ה~ אתחיים

 את ותבע בתו שמתה מי על ם~~ו הרב~י הבי~ובתשובה
 ועוד וכו~חתנו

 בםו~

 כתב שם~ט םימן
 וכו~ וכו~ הרשב~אמד~רי נרא~

 ואפש~
 דעתו על לומר

 ~וא הריב~ש של דט~מו איםרלאן מהר~ם~ל
 עקר הוא ירושה ליורש מתנה דלשון דינא ד~ךמשום
 אדין ואוקמה לגמרי ירושה מתורת עקרה דלאטעמא
 לה~יק הוא רוצה אלא מ~ני הכי עביד דאידמתנה
 מיורשיונחלה

 ורחמנ~
 הו~ל ד~~ך ~פםק לה שאין אמר

 העומדים אותם הלכך גמורה מתנה בתורתלשוויה
 כי מעםקם לזוז להם אפ~ר ואי עכו~םבמקום
 מתנה בתורת אמ~ינן למתנהאפםקיה

 הו~
 וכי דיהיב

 ונשווינה בהדייה נעקריהתימא
 מתנ~

 מצי לא הא
דבנמוםיהם

 נק~
 שנ~גו מיורקא בני אותם וכן ואזיל

 דתלוי מילי דכל עכו~ם בדיני לדון ברצונםמעולם
 מעקרא נ~ית דהכי ד~דעתא למימר דמצינןברצונם
 בדינינו להתקיים שאפשר דברבכל

 אפע~~
 פירש דלא

 שנראה מה ז~ו כפירושו דםתמו דמי דפירשכמאן
 בדברי ז~ל איםרלא~ם מהר~ם של דרכו פי עללפרש
 של ישובו ל~י לך הרי עכל~ה וכו~ שטפיה אגבהריב~ש
 נתיבות הרב שהביא הדברים הם והן מהרי~טהרב

המשפ~
 לא הרי

 פ~
 ~ריב~ש כדעת רמ~ח בם~ מור~ם

 דדעתו משוםאלא
 למת~~

 דינינו ול~י והואל איכוון
 נתכוון~ שלכך ~מו~יל בלשון הכי ע~יד הוה איג~ך
 חלילה זה וזולת כהריב~ש פםק לכך מהניהוה

 דם~ דבריו נ~יימו ו~ה הקדושה תורתינו מ~דלילך ל~
 ולדעת הרש~א לתשובת שם שפםק שם~ט ם~ עםרמ~ח
 תיים אלהים דב~י ואלו אלומור~ם

 וא~~
 ל~י גם

חל~
 ב~יר ההלואה נ~שית דאפילו בנדו~ד הדין יצא ~ה
 אם כי עליהם לדון איןפארא

 בד~
 וא~ילו תו~ה

יהיה
 המנה~

 לדון ~להם
 מנ~~ ~ערכאו~

 ~י~ו איםור
 הרשב~א בכרוכיא שצעקו כמו כללמנהג

 שםדרם כמו ~ריהם הבאים עולם גדוליוכל וה~שב~
 אדרב~י ומה~~י מ~רש~ם בם~רתם המה הלאהחבי~ב הר~

 מהר~ם עלי~ם ~וםף ומהרי~ט צד~קו~שפ~ט
 ד~םקיעו~ש אלש~

 ~ ועי~ כה~ב~~
 לה~ז

 בםו~~
 ם~

ש~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 לדברי שיישב ה~מ~ע של ישובז ש~ביא שאחר שםשס~ט
 ~~ עם רמ~ח דס~מזר~ם

 והקש~ שס~~
 םיים ~ליו

 דדברי הוא י~עקרוכ~ב
 הריב~~

 ש~עתקתי כמו ~ם
 שתמה רמ~ח בס~ לו ומצינו כמור~ם זדלא רמ~ח~~
 מור~ם כמ~ש הריב~ש כוונת היתה דלא מור~ם דבריעל
 רי~~ש דאפילו ס~לאלא

 ~וד~
 בדיני לדון בא~ אם

 שדנים במקום העסק ו~עשה הואל אמרינן לאישראל
 בדיני ידונו אלא חלילה שם וידונז ילך עכו~םב~יני
 לד~תו אם ~טו~ז פי~ש שלא והגם י~~שישר~ל
 או כריב~שההלכה

 כהרשב~~
 לפרש אלא נתכוון ולא

 מ~ם שפ~ק במה מור~ם על ולה~ות ~ריב~שדברי
 שאחד דבמקום פירזשז לפי מיהא נקוט עכ~פריב~ש
 לא ד~ת לפני בא הכתותמן

 אמרי~
 לדון לזיל להו

במקום
 ~נעש~

 פםק דלא הריב~ש לד~ת אפילו ~עסק בו
 ~תובע היו ששם מיורקא של במעשה אלא~ריב~ש
 יוצא ממנו ל~ר~קיםי לילך אזתם הצריכו ולאוהנתבע
 אפילו די~ת במקום זהנתבע התובע נמצאו שכאןלנדו~ד

 ~ בדי~ת לדון דצריכים יודה~ריב~ש

~~~~~

 ~עיין וז~ל שכתב ~~~ב סרמ~ח פת~ש להרב
 ג~ך שהביא ~קמ~ב סזפ~ר ח~~םבתשובת

~
 דמור~ם

 והתשב~~
 וכתב

 דפש~
 מור~ם ר~ה אלו

דברי
 ~~ב~~

 נ~א~י דבריו ~י דבריו על חולק היה לא
 אמרה לא נמי דהריב~ש לי ~רא~~יותר

 א~
 בעובדא

 אי~נו מתנה לשון משמ~ות דהרידילי~
 לש~

 ירושה
אלא

 בלשי~
 מתנה לשון הוי ליורשו ~ר~וי במי ה~ורה

 ירוש~ג~ך
 ~שכ~מ כוונת שאין ל~ ברור הוי אי ~בל

 דין גם הרי התזרהללשון
 תור~

 ~וא
 שמתנ~

 ~יא
 ל~ ויש ירושהולא

 וכיון הפםק
 שבלש~

 תליא ובכוונה
 כל כי התורה לשון ה~ירו לא האנשים ואלומילתא
 ~ר~ דין גם א~ך בער~אותהנהגתם

 הוא שמתנה
 ~לילה אבל ירושהולא

 לעלו~
 חקי לעקור ~ד~ת על

 השער~ כחוט אפילו התורהזמשפטי
 וקרוב

 לז~
 כוונת

 עכ~ל ע~ש שס~ט בס~הםמ~ע
 דהרב תראינ~ עיני~

אחר~
 אליו אשר חביב

 שומע~
 כוונת לפרש הו~ק

 שממנו ז~ל מהרי~ט ~רב בפירוש היא גם זהיא~ריב~ש
 לפסקי ישוביוצא

 מזר~
 א~ילו דנדו~ד יוצא וממנו

 לפי ואפילו בד~ת לדזן הם ד~יכים יודההריב~ש
~ירושו

 ז~
 מור~ם ראה דאלו כתב הרי הריב~ש בדברי

לדברי
 ל~ הרשב~

 נראה דכן ז~ל כהריב~ש פוסק היה
 ~ זפשוט דבריו מדקדוקפשוט
 ה~וב~ע~~

 נראה
 פש~

 שאין בנדו~ד
 ~טענת עצמו ~פטור י~ול הזההנתבע

 הות~
ונעשי~

 בדינה אם כי ידונו לא פארא בעיר ~לואה
 דהא חדא טעמיי מכמה נכזנה ב~יו אין פאראשל
 ~דוליכל

 ה~~~
 ענו אחד פה כולם ובתראי ק~י

 בקול ב~רתם ש~אריכו וכמו חלילה ~דבר י~עוא~ו
 הלא כך ~טוען למי ותרועהמר

 ~מ~
 מ~ר~י בספרתם

 ומ~~ט ~מהר~ד~םאדרב~י
 צד~~

 ומהר~ם ומ~רי~ט
אל~יך

 זכ~~~
 ישאר ב~ו~ך אמר~י ו~רב ס~~ר חתם

 כו~א~ז~י~
 זה יפקד ובל יזכר בל א~ד פה ענו

~ 

~~~~
 יקר לן ~די~א

 ~הדות~
 שכתב ה~בי~ב ד~רב

 הריב~ש ל~ו~ ~שמיט בכוונה ~ב~יד~ר~ן
 כדעת היא ~ד~י כוותיה ס~ל לא כי ביתז אל ~פהולא

 ~ר~שב~א
 אס~

 כן דעתו זמר~ן הו~ל ~~ך ~יתה אל
~א

 כד~
 ~ ~ו~עין אליו זדאי כהריב~ש ולא ~ר~ב~א

 לו שמצאנו מור~ם לדעת אפילו בתרזמה~~~~
 בסרמ~ח המפ~ה על הריב~ש סברתשהעלה

 בס~ הרשב~א ל~ברת ופםק שחזר לז מצאנזהרי
 הרבנים יצאו סתראי ~קיו להוו דלא וכדי יעי~ששס~ט
 דמוטב מלי בתלת דבריו ליישב זלה~ה הש~עמפרשי
 בקודש שני הסמ~ע של ישובז נהדר ב~ודשהראשזן
 של ישובז בשלישי וכל ברו~ך אמר~י הרב שלישובו

 זמדברי וכמש~ל ת~ס והרב המשפ~ט נתיבו~תוהרב מ~רי~~
 דאין בנדז~ד יזדו ומור~ם דהריב~ש לנדו~ד נלמדכולם

 ~ לעיל שחלקנו וכמו בדי~ת אם כילדון

~~~~
 הרב ש~עיד מה מרובה בתזספ~ זה על

אחר~
 מור~ם פסק דלא םופ~ר חת~ם חבי~ב

לד~
 הריב~ש

 אל~
 דברי ראה שלא משום

 דברי ראהואלז רשב~~
 רש~~

 וא~ך כהריב~ש פוסק ~יה לא
 יכול הנתבע דאין דכו~ע אלבא בנדו~ד דינאקם

 ~ כלל עצמולפטור

~~~
 האחרונים ל~פרי שראינו מה לברורי גבן דפש

 משבח על והעלו כולם ~שז אשר ~יניםבלקוטי

הדפו~
 ח~ב מה~ש~ך סברת

 ~רכ~~
 אם ז~ל ורכ~ט

 בעסקיהם יצטרכו שלא שנ~גו במקוםהעסק נעש~
 זאפילז מנ~ג מנהגם זה הרי בערכ~ות אלאלד~ת השותפ~

 מקום לאותו שם ללכת חייבים אחר למקום~לכו
 זלה~~מ~רש~ך

 הבי~ה זאת ו~ברתו
 ויא~ר הרב גם פ~ג אות שי~ן מערכת~שכנותיו ~ מש~~ הר~

אספ~ יצ~
 בעוניי וא~י יעו~ש מי~ם אות בלקוטיו ב~מרו

 ~ני דודאיאמרתי
 ר~~

 לא בתראי
 הבי~

 ס~רא אותה
 ~י קשה היה אך כן ומורין הלכה דהיא מ~וםאלא
 י~לה~יאך

 ז~
 והיא סברא כהאי לפסוק הדעת על

הי~
 ממש כמו

 ~בר~
 צווחו זבתראי שקמאי הריב~ש

 דלא באופן לפרשו ~וצרכו עצמו הריב~ש ואפיליעלה
 ~~בי~ט תלתאי אוריין משם וכמש~ל התורה ה~ךה~י

 ~יאך וא~ך והרח~ס המשפ~טו~תיבי~ת
 תיס~

 אדעתין
 מהרש~ך סברתל~םוק

 כמנ~ג לדון די~ מור~ ~פשט~
 ~ כד~תשלא

 גם מ~רש~ך הרב ד~ולי בחופזי אני~~~~~
 מ~ק~וא

 ב~
 ~רשב~א לנדון הריב~ש נדון

 לעיל שהביאנו ברו~ך אמר~י הרב של חלוק~כמו
 בפשיטות עליהם שקבלו איירי ד~ריב~ש ו~מרדמחלק
 מיירי לא ~רשב~א כן לא ומרצונםמדעתם

 אל~
 ש~א

~ש~
 קבלו ולא גזים ~דיני שד~ו במקום

 ז~
 הדרים

 מדע~ש~
 ~ם מוכרחים ~עיר מנהג אלא ומרצונם

 ברו~ך אמר~י הרב שחלק ו~מו עכו~ם בדיני שםלדון
 למהרש~ך לו יצא זמזה יעו~ש סרמ~ח בהגהותיוי~ז~ע
 דברי ואלז אלו ~יב~ש דברי ובין הרשב~א ~ברידבין
 ז~ו חייםיאלהים

 מ~
 בסברת לפרש לקוצ~ד שעלה

 לאורו ~ינו לא אשרמ~רש~ך
 וע~~

 ד~רי~ו
 ז~

 אין
 שאין ש~נז למה מ~רש~ך ~ב מדברי סתירהשום

 מכמה הו~חנו דכבר חדא כלום בנדו~ד הנתבעבדברי
 אמר~י הרב לסברת ~ילו אלא כ~ריב~ש דלאטעמי
 ל~רש עתה באנו כ~ותה אשרברו~ך

 סבר~
 מ~ש~ך

 אמר~י ~רב לשטת דגם לעיל ~ררנז הריעכ~~
 ברו~

יו~
 דלא בנדו~ד יודה ז~ל ד~ריב~ש

 דנ~
 בדין לי~

הער~אז~
 כי יען

~ ~~ 
 כן הרי~~ש

 א~
 ~~לו

 בפשיטזת~ליהם
 מד~~

 זמרצז~ם
 ז~ול~

 ~ך ~ה~ז
 בנדו~דאבל

 ~י~
 ~~לו מצ~ו

 כ~
 מ~~תם

 זמרצז~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~  

~ ~

בפשי~ו~
 נשמט ולא נודע לא זה מע~לס כך ונ~גו

 מ~יר לידינו שבאו מצינו איפכאואדרבא
 פאר~

 וסביבותיה
 בדיני העשויות ומשכונות ו~לואות ע~ות שטריכמה
 דעת על המקוס בני דעת היה לא ואסישראל
 להו א~ני מה הערכאות עפד~ע אלא התורהדיני
 במקוס הרי ישראל בני בסו~רי שכותביס שטריבהני

 בהס הכתוביס ותנ~יהס הס שוויא מגןה~רכאות
 על דעתס דכולס ידאיאלא

 דע~
 הוא ~רוך המקום

לדו~
 אין שס שהלך מי כל הכי דבלאו התורה בדיני

 ולהשתקע שס לגורד~תו
 אל~

 ל~סתח~ר דעת על
 באחת וישוב קבע להס ~ין גס ומה למקומוולשוב

 פעס אלא ה~להמהעריס
 בחו~

 מהר ברחובות פ~ס
 ואין בעיירות המחזריס כרוכליס לעיר ימעירלהר
 ו~תקנות המנהגיס בחוקי להכניסס וקהלות ישובכאן

 הקדושה מד~ת לזוז אין דיני~ס דבכלובודאי
~ 

~~~

 השבריס אל בא מהם אחד כשאיזה שלפעמיס
 חשבונו מסדר דהיינו הערכאות משפטעושה

 ~ובות בעלי כל יהיו משפ~ס וע~פ נמוסיהסכפי
 בדיניהס שיגזרו במה להתפשרמיכרחיס

 המע~
 הוא

 ישראליס חובות בעלי וגס עיניהס ראות לפי רבאס
 בעקבותיהס הולך יהודי הוא ~שר בהנשברשנושיס
 נעשה שהדבר משוס ל~י דפושרין כסא יעבור עליווגס
 אלא זה אין מנהגס ~צד או קבלתס מצד שניהסב~צון
מדי~א

 דמגיזת~
 יעשה מה דין שאין מקוס שבעה~ר

 הוא אשרהעלוב
 נוש~

 דין שאין במקוס והוא בנשבר
 טוב יותר מה סך לקחת מעוטו הרע מן לקבלמוכרח
 כי כלוס לקבלמ~לא

 אי~
 זהו במקוס אלהיס יראת

 של ~תו הוא זה ~ל והעד מרצונסי ולא דוקאטעמס
 מדה לידי באו אשר זלה~ה המת הארי~ה צדיקאותו
 אחד יהודי ממון בידו והיה ותרועה שבריס שלזו

 וכתבנו הנז~ היהודי לפנינו וקבל רב ממון המערבמ~רי
 פרע לגדל כדי השבריס לבית בא אשר הנז~ לתוגרלו

ע~~
 ראשו על אשר פרע וגדל ~דין את וקבל תורה דין
 שס בדינו יצא כאשר הפושרין אחרי הלך ולאעספ~א
 וידוע מקובל מנהג ל~ס יש באמת ~אס הערכאו~יע~פ
 המלוה מיכרחיס יהיו ~שבריס בית אל שבאדמי

 דינ~ כפיב~ו~רין ל~ו~
 הואל כך לטעון לו היה לפחות

 לו שיהיה ימנע לא כך דסברי הפוסקיס מןויש
 הוא ~אמת ודאי אלא ביניהס נהוג ומנהגא הואיל~זה ידיע~

 לא פארא שהעיר ~אמרנוכמו
 נכנס~

 כנ~ל זה בסוג

 מ~~
 זה מנהג ש~ין ועוד היא קבועה ~הלה דלאו

 כך מ~בליס ואינס ביניהסמקובל
 א~

 ~אמרנוי כמו בע~ך

 ז~כ~
 מ~רש~ך לדעת אפילו ~סקינו ליישב לי נראה

 דגס הוא וברירדשריר

 מהרש~

 דחייביס בנדו~ד יודה
 ~ מידי לא ותו בדת~ש לדוןהס

 ~יו~~~
 דעתי נחה ת~לי~ת החפוש אחר

 ח~ב חי~י בע~י בספרו החבי~ב להרבש~ית~ במ~
 ראובן בין שנפל דממונא דררא בהפרש שנשאלסקנ~ח

ושמע~
 אזמ~ר עיר תושבי

 וב~
 ~תושבי ויהודא לוי

 ו~~ל~ור~
 ל~י למשפט לעמוד ~צו י~~~ ליוור~ו

~קו~סול
 וכ~

 ושס
~~ 

 דברי ~ביא
 מה~ש~

 ובאגב הנז~

א~~
 מהרש~ך דברי נביא ואגבן מד~יו קצת ל~~יק

ז~ל
 וזל~~

 במ~ו~ א~ ל~יר שיש
 במ~הג נהגי אחד

 אי ~~~כאו~ ~~~~~תד~
 אמ~י~

 מב~ל מ~הג
 ~ין דילמאא~ ה~כ~

 הולכ~
 למ~ד דאפי~ו לע~ד ונראה א~יו

 מבטל בממוןמנהג
 הלכ~

 אפילו
 אי~

 לו
 מתורה ראי~

 מילתא דהוי משוס זה מנהג אחר הולכין איןבנ~ד
 לדון ולילך התורה דיני להניח דאסורדאיסורא
 אמר ארמיס לפני ולא דל~ניהס מ~וסבערכאות
 וכמ~ט הפוסקיס רוב שהסכימו ידעת וכבררתמנא
 מנהג שהוא אפילו יועילו לא האיסור נגד דמנהגכולס
 התורה מן בטול בו יש אס הוותיקין ע~פ והונהגפשוט

כ~~
 דלא יודו

 אזלינ~
 רוציס ~ניהס ואפילו וכו~ בתריה

 הרמב~ן כמ~ש לפניהס לדון אסור הערכאות לפנילדון
 מ~ א~ך סכ~ו הרב~יוהביאו

 מנ~ג יועיל
 ז~

 יהיה דלא
 בפירוש כן שהתנואלא

 להתדיי~
 לא ~ערכאות לפני

 ז~ל הרא~ש וכמ~שמהני
 בתשוב~

 בע~ל רבינו שהביא
 ~אפקורי שליט דאדס דנהי סכ~ו בחימ~שהטורי~ס
 לפני ולא דלפניהס האיסור אבל שירצה למיממזניה
 וראיתי כו~ איסורא למעבד שביק ומאן מחיל מאן~כו~ס
 בלשון כתב סרכ~ט בח~ב ז~ל למהרש~ךאני

 ז~
 א~ך

מאחר
 שראוב~

 שלא שנהגו במקוס שמעון עס ונתן נשא
 ~ן להס שהיה התורה ~דיני לדון בעסקיהסיצטרכו
 ולכאורה וכו~הנמנעות

 מכל הפך נ~א~
 מ~

 שכ~בנו
 ~טרכאות לפני לדון ללכת מהרש~ך התיר דלאוליתאי
 לפיחלילה

 קדו~
 יאמר

 דב~
 זה

 אל~
 הוא הרב מ~ש

 מקוס או~ו מנהג שהיה אחרענין
 של~

 בעסקא לדון

מש~
 דין כפי ומתן

 התור~
 היו שאס

 דני~
 התו~ה ע~פ

 להס כלל והעמדה קיוס היהלא
 אל~

 דניס ~יו
 וכל תקנותיהס יכפי נמיסיהס כפ~ הסותריסמנהג ע~~

 ישראל בדיני אפילו או~ס דניס היוזה
 ע~~

 המנהג
 חייביס אחר למקוס שהלכ~ אפ~~פ כתב זהו~ל

 הטסק שס שנ~שה ~מקוס של המנהג ע~פלהתנהג
 הרב התיר לא ה~רכאות לפני להתדיין שילכואבל

 כ~ש אסור כדינינו דניןדאפילו ז~~~
~ 

 כ~י דניס אינס
 הוזכר שלא ז~ל בדבריו למתבנן פשוט וזה התורהדין

 טרכאות ~שובה באותהבדבריו
 אל~

 בדיני לדון
 היא וההקפדה ז~ל הרב שהתיר מה וזהוהסוחריס
 כדין לדון קבלו אס אבל ה~רכאות בפני לדוןאלא

 שבעלי כל איסור כאן אין ~שראל דייני לפניערכאות

דינ~
 מדברי אבל כך נהגו או התנו או בכך ~רוציס
הרשב~א

 בתשוב~
 דאפילו מוכח סכ~ו הרב~י הביאה

 לפניהס הולך ש~ינו אפע~פ עכו~ס בדי~ילהתנהג
 מזה ללמוד ~בל ז~ל ~שובה באותה וסייס~סור

 קדוש לטס וחס חלילה~ ומשפ~יהס ה~כו~סבדרכי ללכ~
לנ~וג

 ככ~
 הסומךי ~כל אני ואומר

 בז~
 ש~תר לומר

 לנו ומה השלמה התורה דיני כל עוקר בכ~ל זההרי
 ואחריו רבי לנו שחד~ו המקודשיס ה~ודשלספרי
 ~~ביאו העכו~ס דינ~ בניהס את ילמדו אשי ורברבינא
 לא חלילה הט~ו~ס מדרשי בבית ~לואות במותלהס
 תחגור שמא בישראל כזאתהיתה

 התור~
 עליהס שק

 ילכו לא שא~ילו בגרון ~ירא~ זו תשובה הנהע~ךי
 אלא הערכאותלפני

 להתדי~
 ישראל לפני

 כד~
 הגויס

 הוא גמוראסור
 די~ ועל~

 הרשב~א תשובת לי~שב נהדר

זא~
 הולך שאיני שכל סובר ז~ל שהוא מהרש~ך לדעת
 מוכח ~רשב~א לתשובת ואלו אסור כאן איןלפניהס
דאפילו

 כדי~ה~ לד~
 דמשא נ~ל אסור ישראל בדייני

ומ~
 ~ומות דיש שאני

 שא~
 יתנהגו

 ע~~
 התורה

ד~~ינו
 ~ד~

 יהיה לא גמור התורה
 קיו~ לה~

 והעמדה
 ~ל ול~ך ימתן המ~אויתב~ל

 דני~ שאי~~
 הערכאות לפני

~לא



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 כדי ה~כו~ם כנמוסי ב~צמם הם שיתנהגו לנהוגאלא
 של ישובה מפני נהוג מנהגם ומתן המשאשיתקיים
 ומתן דמשא דינא שייך דלא ירושות בדיני אבל~יר
 ל~ניהם ~מוד בלתי העכו~ם כמשפט להתנהגאפילו
 נמצא~אסורי

 ~לכת ז~י בדין מדות שלוש למד
 בדין ואפילו ומתן דמשא ~םק א~ילו אםורלפני~ם לדו~

 אבל אסורי רוצים שניהם ואפילו כדינינו שלהםשדין
 דבריםשאינם וב~אר מותרי במו~מ לפניהם ~מודבלתי
 בנימוסיהם לנהזג אפילו וכדומה ומ~נות כירושותמו~מ
 הרשב~א לד~ת מיושב וזה אסור לפניהם עמזדבלתי
 המהומה ש~טה נחה זאת ובראזת~ו עכל~היזלה~ה
אשר

 עמד~
 דלא הת~ובות רבו דבנדו~ד ~ינינז לנגד

 נכנסו לא פארא שערי אמת והוא שכתבנו מהמלבד
 מילתא ש~מרנ~ כמו כלל והמנהגים התקנותבסוג

 ב~~י הרב של ישובו לפי זה על נוסף אלאב~~מא
 ומנהגם גמורות קהלות ש~ם למקומות דאפילוחי~י
 כך לנהוג דיכולים ~וא במו~מ דוקא כתב הרימנהג
 ידונו אפילו ~רכאות לפני אבל ישראל לפני לדוןודוקא
 לפני יבואו אפילו וכדומה ומתנות ובירוש~ת אסורכדינינו
 אתאן וא~כ אםור ה~רכאות כדיני לדונם ישראלדייני
 לו שמכר בעלמא הלואה אם כי כאן דאיןלנדו~ד
 משא ~סקי כדרך זה ואין במלוה עליו וזקפהסחורה
 מכר אלא בתדירות זה עם זה שמתחרריםומתן
לז

 סתור~
 לביתו לבוא המוכר זה של היה זרצונו הואל

 המ~רב לערי ~כאן מעותיו לו לשלוח אדע~א לומכרה
ועכבם

 ז~
 זה מקרי לא ודא~ זמני~ם זמנם זמן הלוה

 ב~~י הרב טעמא דיהיב כמו ומתן המשאמיסודי
 דעק~חי~י

 להתנהג יכולים מו~מ בעסק למה ט~מא
 אבל מו~מ ק~ום י~יה זה ידי שעל משום וכו~כך

 מדיני זה גרע ולא מו~מ קיום בכלל נכלל לאנדו~ז
 ומתנותירושות

 וכדומ~
 ולקוצ~ד זלה~ה הרב דכתב וכו~

 היה ישראל דייני בפני להתדיין בא היה אלודאפילו
צריך

 לד~
 ~טרכאות בדת אלא בדינינו

~ 

~~~~
 דדין לו~ר להתעקש שירצה למי א~ילו זה על
 דייני לפני לדון צריך הרי יחשב מו~מ לדיןזה
 בדיני אלא לדון אין וא~כ ה~~כאות לפני זלאישראל
 מהרש~ך לד~ת אפילו דינא קם וא~כ ~ ~וקא~ראל
 חשבינן אי אפילו מענה הזה ~לוה ב~ה ~איןזלה~ה
 ב~ני לדון בדין אינו כי י~ן הוא מז~מ זהל~ין

~רכא~
 זה דאין גם ומה

 ע~
 דערי גם ומה מו~מ

 שהר~נו כמו כלל ות~נה מנהג בסוג נכנםו לאבראג~יל
 ~ לעילהדברים

~~~~
 והיא מילתא חדא אלא לברר לנו נשאר לא
 כאן פסקינן לא אפילו נאמר ~מוראם

 דמהרש~ך בדינא זה ~נם לא וגם הריב~שכדע~
 וכמ~שזכוי

 עדיי~
 כאן יש נימא אם לברר לנו יש

מש~
 המלכות ומדין דד~ד דקי~ל ד~כותא דינא

 לקבל הזה התובע דמחויב נימא פארא בעיר דניםהם
 במ~ ~דיןעליו

 שהוא
 ש~

 או
 ל~

 הגם אמינא זה ועל
 ~ד~ד די~אדהאי

 ה~
 החולקים בו ורבי גדול מ~וע

 דלא הוא בקיצור פשיט ש~אה מהעכ~פ
 נכ~

 דין
 איזה חל~ים שהם נדו~ד דהא דמלכותא בדינא~ה

~שפט
 יעב~

 משפט או הערכאות משפט אי עליהם
 דמצד בררנו ~ברד~~ש

 הד~
 בד~ת אלא ידונו לא

 שפ~ק~מו
 והרשב~~ הרשב~~

 כמש~ל הרב~י ש~ביא

 להרשב~א מצינו והנה כוותיה הלכתא אוקימנאדהכי
באות~

 דעת לבטל צוחה בקול שהאריך אחר תשובה
 הוסיף שנהגו מקום ~~פ הערכאות בדיני ידונוהאומר
 הסומך שכל אני אומר ז~ל וכתב התשובהבסוף
 ואפילו הוא וגזלן טו~ה ד~~ד משום שמותר לומרבזה
 ישיבגזילה

 התורה דיני כל ~וקר ובכלל מקרי רש~
 וכתב הרב~י הוםיף אלו דבריו ואחר ~כ~ל וכו~הוא
 הרשב~א ~ב~וד

 דינא לטנין בתשוב~
 דמלכות~

 דינא
ד~

 הורמנא דאיכא במאי אלא אמרה שלא לך
 משפטי לנו שיש כמו כי המלכות מדיני שהםובדברים דמלכ~

 האומות בשאר כך לישראל שמואל שאמר כמ~המלו~
 שדיניהם אמרו ועליהם למלכות יש ידועיםדינים

 המלוכה ממשפטי אלו אין בערכאות שדנים דינ~םאבל די~
 הערכי בספר שמצאו מה ל~י דנים ה~רכאותאלא
 ~~כ ~~ו התורה דיני בטלה כן אומר אתהשאם
 לא ערכאותיהם בבית שדנין מה דכל למדיןנמצינו
 והחדוש דמלכותא דינא ~לייהומקרי

 הז~
 אפילו

 היא המלךגזרת י~י~
 לאמ~

 ב~רכאות אם כי ידונו שלא
 סו~ס ~דבר שבא וכמו דמלכותא דינא מקרי לא~כ~ז
שס~ט

 בסמ~~
 לתשובת מור~ם ~סק ששם ס~~א

 וסיים ד~ד משום בזה דליכא ד~ב הנז~הרשב~א
 מור~ם~לה

 ג~~
 אמרינן דלא ז~ל מהרי~ק לתשובת

 לתקנת שהוא או למלך הנאה בו ~יש בד~ר אלאד~ד
 אבל ~~ירבני

 ל~
 בטלו דא~כ עכו~ם בדיני שידונו

 כתב זה ועל ~~כ ישראל דיניכל
 הםמ~~

 ז~ל
 דיני בתר לילך בהדייא המלך גזר אם אפילודר~ל נרא~

 זה מכח זה ל~יים ישראל דייני ~ל דאיןה~רכאות
 אלא אמרו לא זה דעל ד~ד הדין מן לקייםדעלינו
 מחוקים ד~יםעל

 המלוכ~
 זה ד~~נין למדין נמצינו

 מגזרת יהיה אפילו ה~יר משפט עמו לעשותלכתוב
 ד~ד מקרי לא שם לדוןהמלך

~ 

~~~~~~
 בםו~ס שכתב להד~מ מצינו הנה הוא מזה

 יכול שאם יונה הר~ר וכתב ז~לשם~ט
 לכוף מקפיד המלך ואין ישראל בדין חבירו לכוףישראל
 מחמת ישראל של זכותו פקע שלא נמצא שלובדינן
 עכו~ם ~ל בערכאות לדון הולך א~כ אלא ד~דאותו
 ההם הדינים המלך קבע שלאכגון

 אל~
 בערכאות

 וכו~ חזקת פרק המרדכי מדברי כן ול~נ עכ~לשלהם
 שאינו בדבר אלא ק~מר לא יונה דרבינו אפשרמיהו
 ידונו כיצד בערכאות חקק שהמ~ך אלא המלוכהמדין
 אח~ לילך צריכים איןו~כן

 הר~ב~א וכדברי מ~פט אותו
 ד~ים ~הערכאות במקום דאפילו לך הרי ע~כדל~יל
 ויכול ד~ד מקרי לא לשפוט המלך שחקק מהע~פ

 הער~אות משפט עמו י~שה שלא לעכב הזה~מלוה
 על מקפיד אינו המלך כי שם היה אלואפילו

 אם ליה איכפת מאי הנאה לו ואיןהואל ז~
 ידו~

 בערכאות
 ישתוק או יתפשרזאו

 המלז~
 עד

 ע~
 ~וא

~ 
 מזכ~ר

לכו~
 ~שעת היה אלו אפילו ~אי ד~ת ע~פ ללוה

שה~
 אחרים עם נדון

 א~
 ל~בל חיוב עליו

~~ 
 דין

 לא ומעולם כלל שם היה שלא מכ~שכמז~ש
 נד~

 ולדעת
 המשור בערי הם ~ןכ~את

 אר~
 ~~פ שנ~גו ~לד~ם

 פוצה אין משהד~ת
 וא~

 עמו ל~א דצריך מצפצף
 ~ ~יינאבדיני

~~
 שהעידו מה לפי גם

 ל~
 ~ער אותו באי כל

 שרזצה מי כל ~ל דרכם שזה עיירזתאותם

ל~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

 כל ~מ~מינים ~~רים א~לרדזף
 מ~

 י~ם שתתת
 מרא~ זיוף של ~נקםועו~ים

 והולכים םוף ועד
 הכתוב מאמרם ע~פ להם ודנים עכו~םלערכאות
 במ~ום כי יען~םפר

 המש~
 השותדות מקבלת הרשע שמה

 פניםומשוא
 הית~

 לו שיהיה עליו יאמרו כזה משפט בית

 מש~~מק~
 עיין תלילה שם לדון תבירו ישראל לכוף

בטז~~ע
 תומ~~

 העכו~ם ~טרי מדיני ס~ת ס~
 ועי~

 בס~
 היה ש~ם ~מל~ךמאמ~ר

 מונ~
 כמה והולך

 ארצ~
 גוים

 כתב אתורן ועד ~ותד מקבלים שאינם להם~בדוק
 שותד דמקבלי להם הנ~מע ע~פ עכו~םדארצות
 לנרו~ד נלמד ומדבריו י~~ש כלל דין אינוודיניהם
 ואין מ~רא זה בכלל הנז~ העיירות דין נכנםדלא

 ~ י~רל~אריך
~~

~ 
 לנו נת~רר ~מרה שלא ~ד כי

 שז~
 לא המלוה

 אלא יד כתב ולא ~~~ לא זו הלואה על לויס
 דזה העיר אותה שער ב~י כל לנו והעידו ע~פ~לוה
 עליה ותתום יד בכתב שאינה מלוה דכל ידועדבר

 דנים ~ע~אות אין מלכות שלהאלםיו~ו
 עלי~

 כלל
 בעלי וכשב~ם ע~פ מלוהמכ~ש

 מלו~
 אפילו או ע~פ

בכת~י
 שאי~

 תלקם לתבוע ~ערכאות לפני ~אלםיו~ו עליו
 אפילו כלל נשמעים דבריהם אין תובות ב~יבכלל

יהי~
 מגן ההלו~ה ~ל עדים יש ואפילו מודה הלוה

 ובראשונה דמעקרא לנדו~ד תלמד מזה וא~כשויא

בשע~
 ולא ש~לו~ו

 ת~~
 באופן כת~י ממנו ל~תת

 כאלו ד~זי דעתא גלוי זה בו ל~בות בדיניהםהמזעיל
 ביניהםהתנו

 ~הלוא~
 ומכ~ש דוקא בד~ת לה ידונו זו

בכאן
 ~נום~

 שבאותו עוד
 זמ~

 שרצה
 ~מל~

 לעירו לבוא
 זהכי המער~ לערי מעותיו לו שישלת אד~א לו שמכרהוא

 מילתא ~לוי ~~י לבוא דירתו ע~ המלו~
 שלאיותר

 על~
 וזה כלל בדיניהם לבוא דעתו על

 לא הוא ד~י מעקרא ידיעתנו ~ה ואלופשוט
 צריכיםהיינו

 במאר~ לבו~
 זה טעם כי טרת~א

 י~האתר~
 לה~יק ~ביעה כדי בו

 ללו~
 למליה ל~לם

 דיני ~ת י~~ר ולאזה
 ~ערכ~ו~

 ז~ו פאראי ~ל
 ~י~זמ~נלע~ד

 כם~ בי~
 מזכ~~ת שתא דהאי לע~ור

 ~ וימ~ן וצוי~םאה~ה
~עיר

 סי~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~ 

~~~~~~ ~~~~ 

~ ~ ~ ~
 לטו~~

 על
 מ~

 כת~ר שנסתפק
 לקוטי ~םפר כתוב שמ~א מילתאדהאי ~ירוש~

 נמ~א ~שםדינים
 כתו~

 ממנו ~גדול ~~ד תקינו אשרה~נה מ~~ל~ שע~ ל~ורך בזה~ל
 ~תוכמ~

 ובמנין
 םפ~י וכת~רע~כ

 פי~ו~ ~ לי~ מ~יק~
 הוא

 ~~ צור~~שיה~
 ~~ד יכולים

 ~אתר~
 דב~י ל~~ל

 גדולים הקודמים י~יו ~ילו ה~ודמיםב~ד
~ 

 ~אתרונים

ע~~
 הו~ל

~~ 
 צורך

 ~ע~
 או ל~~ל יכולים

 דל~
 פירושה

הוא
 דמ~

 ~אמרו
 א~

 הקידמים דברי ל~~ל יכולים ~~ד

ל~
 ~י~יו עד אלא

 הראשונים מן ~דולים ~ניי~ ~~~

 ~~ צורך י~~וגם
 והגם

 הל~~ שא~
 ~פ~וש מורה

 ו~רון בספר נפל םופר טעות ~וליז~
 תיבו~

 נפל
 להוםיף וצריךכאן

 מב~לי~ שא~
 ~נת את השני ב~ד

 לצורך א~~ אלאב~ד
 ובעי~

 מן גדול שי~יה
בתכמה הר~~

 ובמנ~
~ 

~~~

 בא לו השליש
 ם~

 ב~ד לב~ל י~ ~ב~ול בכלל אםלהםתפק י~ ה~ירו~ים דלכל ~לשי
 ז~ו ד~זל ליתא ויש הואל~ ישוב תקנת גםהאתרון

~לית
 דבר~

 קוד~ו
 דלגבילך ~

 מ~
 לאו דמילתא בפירו~ה שנםתפקת

 הואל כי כללספק
 ולש~

 אור מר~א תכמים
 הואמצותצת

 ומתפר~
 דהגם לומר דכ~ונתו כפ~ו~ו

 דברי לב~ל יכולים ב~ד איןדקי~ל
 ב~

 אלא ת~ירו
 לב~ל יכולים ~עה צורך יס אם עכ~ז וכו~ ממנוג~ל א~

 ממנו גדול אינואפילו
 וא~

 ~~ב לשון ולשונם הואל
 ~~ת דילמא לומר הםפק ל~ית ~~יאנו מי מזהירופירושו

 מלבינו דברים ולבדותנפל
 ~ תליל~

~~~~~
 הש~ע בפסק יש~יתו ה~ותות

 בתומ~~
 םוף

 ששםסם~א
 מדקדקי~ פס~

 ודנין הש~ר לשון
 אותו ע~פעליו

 דקד~
 ~מיר לא ג~רא ~אי אמרינן ולא

 ומ~ני האיכולי
 כת~ ~

 אותו
 לשו~

 ~ ע~ך

~~~~
 מז~

 כתב
 כנה~~

 נפרדים בכללים
 כוונת מ~ינים שאנו ~יכא כל ז~לי~ג או~

 אתרת בדרך כתוב שהוא אפ~~פהש~ר
 אי~

 לתלותו
 ת~ו ב~ בית מהרד~ךמ~~ס

~~ 
 ~אפילו לפניך הרי

 ~פר ב~עות לתלות שיש~מקום
 א~

 אלא לתלות לנו
מדקדקין

 הל~ו~
 ~~אותיות ~מקום מכ~ש עליו ודנין

 כ~אי ופיר~י~ן הן ומז~ירות פורתותוהתבות
 נדו~~

 מי
הוא

 וא~~~ ז~
 ולא תלילהי ~פרים לשבש ~יכול הוא

תיםק
 אדעת~

 דברו לא כאן דעד ולומר כלל לתלק
מר~ן

 ומ~רד~~
 או בם~רים א~ל בש~רות אלא ז~ל

 לא אימאבכתיבות
 ז~

 דכבר אינו
 ידו~

 ~פ~ו מה
 הראשונים ב~יבות ~תוב שימצא ממה דיל~ינןהפוםקים
 אפילו ~ם ללמוד מאגרותיהם אפילוולמדין

 ל~תי~
~ט~

 ז~ל למהרש~ל ~מצינו כמו
 בתשו~

 ~שובות נד~סה
 ז~ל איסרלאם~ר~ם

 ~רב~ שב~
 על מהר~ם את להוכית

~כת~
 ובנ~מיה וא~ו מלא מ~ולם שם במכת~ו

 כת~
 משלם

 ~~ר קדמוניות ~ובות שם וה~יאתסר
 ב~

 כתוב

 ~ם ~איז~כשתסתפ~
 מ~

ב אי~ ~מות ~  
~~ 

 ~כל
 שלומים ~~~רת אפי~ו התכ~ים כתבי עללסמוך
 ~דקדקו את~תיי~ו להודאוק~ינן

 א~
 עכ~ד ה~ת

 ~~ ~רה~ג ~~י~ה זו ות~ו~תו מ~ר~~לדב~י
 ולמ~~ה ל~לכה טו~בס~ מו~~~

 ~נמ~א דכל לך ~רי יע~~

בכת~
 לא א~רת דרך א~יל~ התכמים ידי

 ~מרי~
 ~טעות

 בלי אונ~ב
 השגת~

 נדו~ד מ~~ש ע~ום בדיוק אלא
 מל~ ~הי~ תכם כתב הוא הלזהש~כתב

 הדינים
 ~~ותה~כות

 ולא~ מא~
 ד~~ת לומר

 ~לאלנו אי~ נ~~
 שכתו~ מ~

 ~ מדי לא ותו ~ר על

 הס~~~~
 ~ם אם כת~ר שנ~ק ה~ל~י

 שהד~~י~ו~ ~ת~
 ~~ד אם ד~זל ל~א בו יש

 כת~ר וכוונת לא אול~~ל יכו~~
 רצוי~

 יכולים אמרו דלא
 אלאל~ל

 ב~~
 ד~~ונא דררא דליכא

 דממונא דרראדאיכא ~~~ א~
 א~

 ~ד ~ום
 ~ולי~

 ד~רי ל~~ל
 ~דול ה~רון י~י~ ~פילו ת~ירו~~ד

 ~ מ~א~ו~



~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~

~ ~

לך
 דמ~

 בין כלל חלוק שוס דאין מוכח הגמרא
 ב~ד דאין זה דכלל ה~א דידוע לאיסוראממונא

 יע~ש מ~ה ב~דיות נזכר תחילתו וכו~ לבטליכולים
 ובכללס מקומות ובכמה ד~ב ובמו~ק ד~ב מגילהובמס~
 הלל התקין כי להו אי~עייא שם ע~ב דל~וגטין

פרוזב~
 נמי ~מא לדרי ד~למא או דתקין הוא לדריה

 הוא לדריה אמרת אי לבטוליה מינה נפקא למאיתקין
דתקין

 מבטל~
 תקין נמי עלמא לדרי אמרת ואי ליה

הא
 א~

גדול א~~ אלא חבירו ב~ד דברי לבטל י~ולים ~~ד
 ממ~

 שס וכתבו וכו~ ת~ש מאי ובמנין בחכמה
 ז~להתוםפ~

 אל~
 אי דמי היכי וא~ת וכו~ גדול א~כ

 יכול אינו ממנו גדול אפילו ישראל ברוב איסורודפשט
 דבר י~ח גבי מעמידין אין ב~רק כדאמרינןלבטל
 יכולין אין וב~ד אליהו יבואשאפילו

 לב~
 לא ו~י

 לבטל יכול קטן אפילו ישראל ברוב איסו~ופשט

כדאמרי~
 עליו נמנו וב~ד נשיאה דר~י שמן גבי

 דדוקא וי~ל ישראל ברוב פשט דלא משוםוהתרוהו
 דאשכחן מטעס לבטל יכול אין גדול אפילו דברבי~ח

 התס כדאיתא בנפשותס עליהס שעמדו מפניבירושלמי
 דלא והיכא ב~ה בתלמידי הורגיס היו ב~שדתלמידי

פש~
 ק~ן אפילו בנפשותיהס עמדו אפילו שמן כגון

 הללו התו~~ מדברי העולה עכל~ה לבטליכיל
 בטול שוס לו אין ונתפשט בנפשותס עליהםש~~דו ~~

 בנפשותס עליו עמדו אפילו נת~שט שלא וכלבעולם
אפילו

 קט~
 עליו ~מדו שלא דבר אך לבטלוי יכול

 אין דאמרו הוא בזה בעולם נתפשט אךבנפשותם
 גדול א~ך אלא חבירו ב~ד דברי לבטל יכולב~ד
 ובמנין בחכמהממנו

 וכ~
 וכן שס התוספ~ בפםקי בא

 יעו~ש ספ~ח ריש במג~אנרמז
 וא~

 הגמרא מדברי
 הספיקות שני לך יתברר הנז~ ~תוספ~ ומדבריזו

 דאמרו דמאי לומר כת~ר שרצה ספק דאותו לךיתברר
 דוקא אלא חב~ו ב~ד דברי לבטל יכול ב~ד איןחכמים
 שעהלצורך

 דלית~
 מדברי דהא כלל פירושה להא

 הדבר צריך שיהיה כלל נזכר ~א וכי~ והתוספ~הגמרא
 לבטל שיכוליס במקום אלא שעה לצורך דו~אלהיות
 שגדול ב~ד יבוא אס דהיינו כלל צורך שים בלי~פילו
 שיכול הדין חבירו ב~ד דברי לבטל וירצהמחבירו
 יכולים שאין ובמקום כלל צורך שום בלי אפילולבטל
 בנפשותס עליו ~עמדו דבר ~נתפשט היכא דהיינולבטל
 א~ילו כלל לבטל יכולים ~ין מחבירו הגדול ב~דאפילו
 שאמרו דמה בז~~ל בלשונם שכתבו מה וא~כלצורך
 אא~~גדול חבירו ב~ד דברי לבטל יכול ב~ד שאיןבמקוס
 לבטל י~ול אין גדול איני ואם ובמנין בחכמהממנו

 ~ מבטלין שעה דלצורך האחרונים כ~בו זהעל

~~~~~
 דאין הנז~ ~~מרא מן ~~ך לך

 דבמקום הוא אחד וכלל לאיסוראממ~א ב~ ~ו~
 יכול דאין ובמקוס בממון בין באי~ור בין לבטלדי~ל

 באי~ור ביןלבטל
 ב~

 ~ס וש~לים במ~ון
~ 

~~~
 ב~~ס מג~א להרב דראיחי

 תר~

 ז~ל ש~ב

וא~
 א~ך אלא ב~ד דברי לבטל יכולים ב~ד

 ביצה ו~תוספו~וכו~
 ובי~מו~

 ש~מ~ון דבד~ר ~תבו
 ~פקר ב~ד ~ר משום חבירו ב~ד דברי לבטליכוליס
 כן משמע לאולכאורה

 בגט~
 מ~ו פר~בול גבי ל~ו דף

 ידי על שמא דאיסורא מילתא ~וי דהתםי~ל
~ 

 יהיו
 מלהלוותנמ~~יס

 מלשו~ ע~~
 דדוקא לך יתברר זה

 משוס עכ~ז ממון שהוא הגס פרוזבול בדין בגטיןהתס
 הכי משום מלהלוות נמנעים שיהיו איסור בו יששהדבר
~מ~נן

 א~
 אבל חבירו ב~ד ד~רי ל~טל יכוליס ב~ד

 ~פילו הפקר ב~ד הפקר משוס לבטל יכוליס ממזןשאר
 שעקר ישוב חזקת מכ~ש בעליו בו ויגעו שטרחולממון
 זוכהיסודה

 תקנ~ מדין ב~
 שאלונקי רבני שיסדו

 חביב ן~ מוהר~י הגאוןמימות
 זלה~~

 דנכסי משוס
 זו תקנה נתפשטה ואי~ך ומשם כמדבר הס הריעכו~ס
בכל

 תפוצו~
 זוכה יהיה עכו~ס בקרקע הדר דכל ישראל

 היא אס או גדול אחר ב~ד יעמדו אס ודאי ישובבח~קת
 מלין בריש כותב אני זה כל לבטלי יכוליס שעהצורך
 כדבר נשמע לא חלילה מעולס כי יען רצונךלהפ~ת
 ומאן ס~ין דמאן חלילה לבטל זמן באיזה שעמדוהזה

 ~ וימ~ן וצוי~ס זיע~א טולס גאוני ת~נת לבטל~קיע
הצעיר

 ~י~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~
~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ 

~~~~~~ ~~~~ 

~~~~
 ועמדו אחת בחצר ~~פין ושמעון ראובן
 ביד אחד בשטר בב~א ומשכנוהשניהס

יהודא
 דסור~ משכ~נ~

 בידו שמשכנוה ואחר
 אח~ך חז~

 ושכר שוכר העמדת ידי על שלו המחצה לראובןושכר
 שכירות שטר זה על ו~תב שלו המחצה לשמעוןג~ך
 מהו לבדו זה וטללבדי

 הד~
 וכתב הואל אמרינן אי

 וגילה הואל אמרינן אי לבדו אחד כל טל ש~ירותש~ר
 בשכירות מחצה ולזה מחצה ממנו י~רע שלזהדעתו
 או לחצאין נפדית תהיה המשכונה גס ג~ךאמרינן

לא
 יומ~~
~ 

~~~~~
 הוא לזה

 ה~
 לומר כת~ר שרצה במה

 נאמר מזה מחצה אחד לכל ושכרהואל
 ידעתי לא לחצאין נפדית תהיה משכנתא של ~קרהגס
 ולז~ מחצ~ לזה ששכר בשביל וכי דמייןבמאי

 מ~ה
 היא הכי הקרקעות רוב הכי בלאו לחצא~ן נפדיתתהיה

 אדסשכירותם
 י~

 לשניס שוכרה הרוב על אחת חצר לו
 משום ואי המשכונה בזו שנוי ומה בתיס בעלי שלשהאו

 לחצ~ין לבעליהששכרה
 מחצ~

 לזה
 ומחצ~

 ~נא מאי לזה
 חלקו אחד כל ש~ר אפשר לבעלים או לאחריםשכרה

 נטפל יהיה אחד כל אלא בשכירות לחבירז ערביהיה ~ל~
 על שכירות ש~ר מד~ה אדדייקת ואדרבא חל~ולשלם
 וכל הואל מעקרא בתר נזיל אדרבא ~בדו אחדכל
 חבירו עס עצמו לצרף הביא~ו מי מחצה לו ישאחד
 כל למש~ן ליה הוה אחד בשטר משכונה שני~סלע~ות
 בשטר חלקואחד

 יא~~ לבד~
 אחד שטר מדעשו אדרבא

 ולא א~ בבת הפדיה ~תהיה ~נת~ונו ה~חה~אן
 ~י בש~ירות אחד ~ל שטר שכתבו ממה אבללחצאין
מזה

 א~
 נתכוונו דבודאי ~לל ה~חה

 ש~
 ערביס יהיו

 מקום ~אן אין וא~ך בשכירות לזהזה
 ל~

 זה מכח
 ~ ל~~ין נפדית זו מ~נתאשתהיה

 דין הנה הדין בעקר~~
 הוא הרי ז~

~  
 הנה

 היקר ב~רו זלה~ה מו~ריב~ו להרה~גמצינו
 ח~ב יצחקוי~ר

 ~נ~~ ס~~~
 ב~ר שו~יס בשני



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 וב~~לס ראובן ביד אחת בית י~ד שניהס שמשכנואחת
 שס ופסק הבית ~צי לפדות השזתפיס ~ן אחד באהזמן

הר~
 א~ד משכן שנא ולא לחצאין נפדית משכונה שאין

 יטו~ש שניס מ~כנזאו
~ 

~~

 נגד
 ז~

 בספר זל~~ה כמוהרר~ב להרה~ג ראיתי
 הממשכניס אס ז~ל שכתב סקנ~ט ח~במשי~ש

 מהס אחד כל יכול אס שלשה אושניס
 חלקוי לפדו~

 דקי~ל אףתשובה
 אינ~

 ה~משכניס אס לחצאין נגבית
 דאדעתא ~לקו לפדות יכול ~חד כל שלשה אושניס
 כיון נחיתדהכי

 שה~
 לפדות יכול אחד כל חלוקיס

 מאביהס ירשו אס אבל חלקו כל שיפדה צריך אךחלקו
 שכתב ה~ב ~ל זה לשון הנה ע~כ כולס אלא יפדולא

 נחית דהכי דאדטתא חל~ו אחד כל ל~דותדיכול
 בדטתי עלה ע~ך חלו~יסשהס כיו~

 לפר~
 דכתב דמ~י

 כל דה~נו בחצר חלוקיס היינו וכו~ חלוקיס שהסכיון
 ~בורר חל~ו אחד וכל והואל חלקו מבורר~חד

 ~~קו אחד לכל ומבורר הואל בב~א משכנוהששניהס הג~
 חלקו א~ד כל אין אס כן לא לפדותויכ~ל

 מבור~
 וזה

 הוא מי של זה וחלק הוא מי של זה חלק יודע אינוהממשכן
 ל~צאין נפדית ~~יה שלא אד~תא אלא יר~ לאודאי
 טטמאוזהי

 ש~
 חל~י לפדות יכול א~ד כל שאין יורשין

 נפלה שאח~ך הגס אבי~ן של כולה היתה ומעקראהואל
 ~לקו אחד כל לפדות יכוליס אינסלאחיס

~ 

~~~~

 דחלוקיס פי~ דהכי כונתהרב אס לי קשיא שהיה
 דאס נדון וממנה בקרקע חלזקיס היינודאמר
 לפדות א~יכול כל אין מבורר חלקו א~ כל הי~ לאהממשכניס

 הו~ל וכו~ י~שי אס אבל דבריו בסוף אדתני א~ךחלקו
 שלא גופייהו שותפיס אבל גו~יה בשותפיס וליתנילפליג
 כל לפדות יכוליס אינס משכונה בשעת חלוקיסהיו
 ימי תוך אחד כל חלק ובררו חלקו אפילו חל~ואחד

 אומר הייתי עכ~ז קושייא לי קשה שהיה הגסהמשכונהי
 דאור~ייהו משוס אולי ביו~שיס דינו נ~ט ה~באולי

 אבל תני הכי ומשוס אביהס מות אח~ לחלוקדיורשים
יורשים

 כלימ~
 כל אין אביהס מות אתר חלקו אפילו

 שלא שותפים לשני הדין והוא ~לקו לפדות יכולאחד
 בב~א ומשכני ועמדו המשכונה בשטת חלוקיםהיו

אפילו
 אח~

 ~כ~ז חל~ו אחד כל וב~רו עמדו שמ~כנו
 לפרש בד~תי זהו חלקו לפדות יכול א~ד כלאין

 דו~ק לי דנראה ~שוס חדא זלה~ה הרב בדבריבדוחק
 קאי הגופות על שהס הרב שכתב חלוקיס מלתלפ~ש
 ומאי שניס גופות שהם כיון לימר להרב הז~לדהכי
 על ~ליקי~ נאמר אס בשלמא הגופות על חלוקיםלש~ן

 או השותפין שאמרו חכמיס כלשון הוי קאיהקרקע
 ~בל הרבה ~זה יש וכן וכו~ ב~יסתם חלוקיםשהם אחי~

 ~ל קאי חלוקים שהס כיוןלומר
 הגופו~

 קשה זה ל~ון
קצת
~ 

~~~
 ו~ומר לחלק כך לפרש מצדד הייתי ע~ר והיא

 קאמר בקרקע בחלוקיס היינו דהרבדדיניה
 ~והריב~ו הרב של מפסק~ חלוק דינו יהיה שלאכדי

 בדהיו דבר זלה~ה משי~ש דה~ב מצדד ~ייתי לזהזלה~ה
 היו בדלא איירי זלה~ה מוהריב~ו זהרב בקרקעחלוקים
 בחצר ~ותפיס שני בדב~יו שם ש~~אה כמוחלו~ים
 אחד כל שיהיה שייך לא אחת ובבית אחת ביתמשכנו
 פס~י ~ני לקיים בדעתי שעלה מה זהו חלקומבורר
 האלהה~אונים

~~ 
 ~ פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר

 שאין דרכו יורה הא~ת~~
 ז~ ~ירו~

 אלא א~ת
 ~ירושו ~לוקיס שהס כיון הרב ~~ש הואהאמת

 אדעתא ירד דהכי בוד~י ~לוקיס גופות שהס כיוןהוא
 ומה לפדותי יכול חלקו לפדות שיבוא מישכל

 כוונתו דאם כמש~ל קשה שבאמת ~וא לזהשהכר~ני
 הוה א~ך קאי אקרקע הוא ~חלוקיסהיא

 בשטת ~לוקיס היו לא א~ אבל ולתני לפלוגלמי~ר לי~

~~שכונ~
 ביור~יס לידון יצא ולמה ל~דות יכול אחד ~ין

 ל~יל שיישבתי ו~גס עצ~ס ב~משכניס ולתני לפלוגהו~ל
משוס

 אור~~
 דוחק נלע~ד

~ 

~~

 לשאינס ~בקרקע חלו~יס בין לחלק סב~א אין ב~~ת
 ואדרבאחלוקיס

 נ~~~
 והס ~ואל ראייתי כלפי

 בב~~א למשכן באז ~בורר ~חד כל ו~לקחלוקיס
 מ~ושכן ה~ל שיהיה אד~תא אלא באו לאאדר~א
 שכתב הרב בד~רי המדקדק זעוד לחצאין יפדהולא
 וכו~בשלמא שהסחלוקיס כיון ירד דהכי דאדעתא זהבלשון
 שייך קאי הגופיס על ~לוקיס שהס כיון אמרינןאי

 אי אבל חלוק שגופס ידוע שהוא ד~י~כיון~יון~~ס לומ~
 יוצדק היאך הקרקע על חלוקיס ~הס כיוןפירוש א~רינ~
 וה~רקע ~ואל הוא דפירושו וכו~ חלוקיס שהס כיון שלזה לשו~

 הדבריס ה~ב של ב~אלתו הרי ~לוק שהואידוע
 שהיה ~ס נזכרולא סתומי~

 ~~ו~ הקרק~
 נז~ר ו~א והואל

שהיה
 הקרק~

 כיון לשון עליו לומר יוצדק ~י~ך ~ליק
 דהכי אדעתא ~לוקיס היו א~ לומ~ צריך והיהוכו~
 היאל דפירושו וכו~ כיון שלילה בלשון ולאירד

 נראה זה מכל כן ~ל ידועוהדבר
 פשו~

 דמה
 יכיל אחד כל שלשה או דבשניס וכתבהרב שפס~

 לפדו~
 כיוז

שה~
 חלוק גופס והממשכניס הואל פירושו חלוקיס

 לסייס במה מצאלא ומז~
 בסו~

 אס כי דבריו
 הקר~ע ונפל אביהס שמת הגס משכן אחד גוףשאבי~ס ביו~שי~

 לפדות א~ד יכיל אין גופות ~לשה או ב~ דהוו יתמיקמי
 למו ~שת בחלקית אך דודאי מזה נקטינןחלקוי

 זלה~ה ~והרר~ב הר~~ג דב~י עס זלה~ה~וה~יב~ו ~ר~
 שיכול בזה לדון נ~אה היה דלכאירה הגס דינאולענין
 זלה~ה מוהרר~ב הרב כסברת קי~ל לומר הקרקעב~ל

 הדין לך שיתברר וכ~ו עימדת בעליה בחזקתדקרקע
לזה

 ~סימ~
 עכ~ז יעו~ש ס~ב שי~ז

 לעד~~ נרא~
 לפסוק

 לא אלו ד~פילו ~דא זלה~ה מ~ריב~ו הרב ~לכפסקו
 הרב דברי הפך שפסק זלה~ה מו~ריב~ו להרבמצאנו
 מקוס היה עכ~ז זלה~ה ~~ב מוהר~רהגדול

 לתמו~
 ~ל

פסק
 ז~

 דשני שכתב דדבריו יטן זלה~ה הר~ב של
 כי לפדות יכול אחד כל ~מ~כנו~ותפיס

 אדעת~
 דהכי

 לעין אד~באירד
 כ~

 באמת דאס הסברא הפך דזה נראה
 ועל מי על ירדו חלקו אחד כל ל~דותאדעתא

 במשכונה עצמס לצ~ף הקורה בעיבי עצמסהכניסו מ~
 לבוא יצטרכו ולא חלקי אחד כל למשכן מ~קראהו~~ל
 ודיינאבדינא

 אל~
 ד~דעתא מודעה מכאן אדרבא בודאי

 ירד הקרקע כללמשכן
 ול~

 וראיה לחצאין נפדית תהיה
 בש~ר שלוו שניס ~דיןלזה

 אח~
 זהללות הלכי שמעק~א הגס

 מנ~
 וכתב ע~ם ~צרפו הואל לעצמו מנה ו~ה

 ע~בנים נעשו מ~תים אחד בשטר ממני שלוו~ליהס
 בס~ יעו~שזל~ז

 ע~~
 לנדו~ד נלמד וממנו ו~ב~י בש~ע

דזדאי
 ל~

 אלא אחד בשטר עצמם צרפו
 להיו~

 זב~ז קשו~יס
 הרב דפסק דעתי לקוצר נראה היה לחוד זה מכחוא~ך
 הא~~י את משיבין ואין הואל אך הסברא נגד ~ויזלה~ה

~מרו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 מפני דטתינו בטלה זו סברתינו מצד היה אלואמ~ו
 הרב הוא טליו לסמוך גדול אילן ומצאנו הואל אךדט~ו

מהריב~ו
 זלה~~

 מצד ~ן טליו לסמוך ד~תינו ~~ה
 זלה~ה מ~ריב~ו דהרב מצד הן כן נו~נת~הסברא
 ~ב~ראי דהלכה ~דק~~ל ~ב~רא וקי~~ל ~ביב א~רוןא~רון
מאביי

 ור~~
 ~טו~~ש ס~~ה ~ומ~~ש בש~ט כמ~ש ואלך

 נטלמו ~א זלה~~ה מוהרר~~ב ~גדול הרב ד~ריובודאי
 לנו יש וא~ך זל~~~ה מוהריב~ו ~רבמטיני

 ל~סו~
 ~דט~ו

 זהו ~לקו לפדות מהס א~ יו~ל לא ~מש~נודשותפין
 ~די שהי~ ~גס מדי ~או~ו המסקנ~

 להוסי~
 ו~הנה ~ה~ה לך

 מה ~נש~ט ~~דיס הטירמ~ול מן לצאת ג~סהזמן
 כן טל נ~מתס ~י~ן לבידא דארבמתא שנטש~

 ה~מ~ ~י~
 מסכיס

 ~רס~~ז לאב בש~א הי~ז עודילהאריך
 לפ~~

 וימ~ן וצוי~ס
 יע~ה סאליפה

~~~~~~~~~~~ 
 סי~~ט

 הפוסק הרב ~~~ש~~~~~
 לפטור הי~ו ראש למ~ל~

 ד~ואל טטיס וטטמא מהקנס ה~~רהאבי
 היה דלא וב~אן בטי קנין ומיהו וכתב ס~יסומו~~ס
 קניןשוס

 ~מ~~
 טדות ~~ב בידו דיש נר~~ו הפזסק הרב

 דפ~ור בודאי קנין שוס שס היהשלא
 ד~וותי~

 דמ~~ן
 ~קי~ל

~~~~
 בקנין ~דבר שהיה ב~ת~י ו~תס כתב שהוא
וש~~

 ש~תב ס~~ז ר~ז בסי~ למור~ס ומצינו
 מידו שקנו בש~ר ל~תוב צוה ואסוז~~ל

 ב~ד~~
 א~~ג

 ו~ן ו~ו~ מהני מיניה קנודלא
 בסי~~

 ~תב אס לטנין
 טלי שיקבלבשטר

 ב~~~
 יטו~ש וכו~ ובש~ד

~ 

~~~~
וברו~

 יש ה~נין שהיה במקוס דדיקא הוא
 י~ול מי עללו

 דמ~~ אל~
 יש ל~וד ה~~ין

 לא דא~ דכל ~נייה לא ואסמכתא אסמכתא ~~שבו
 זה קנין ~תבו כשאמ~ דאמ~ינן ~וא בזה ומקניגמ~
 בבד~~ד~וי

 ומקנ~ דגמ~ בודאי אמרינן אזי
 באותו

 היה ~אלו ליה ו~שבינן האסמ~~א ונסתלקהקנין
 קונה הריני יאמר אמור אי אבל בבד~חבאמיתות
 ה~נין ית~ייס במה ~ידו הסודר נטל ולא סודרב~נין
 אצבטות שלש בידו שיתפוס דב~ינן מצינו מזהוטדיפא

או
 שי~ו~

 לא ה~י הלאו ~צלו ולהביאו לנתקו שי~ול
 ~צ~~ה בסי~ יטו~ש קנה ולא ~לל תפיםה אותהמיקרייא
ס~~

 דלא בודאי בטלמא בדבור ומ~~ש
 קנ~

 ולא
 היה לא דנמצא קי~ג דסו~ס לההיא אלא ממשדמייה
 טל זאת לקנייה ואין הואל קנה דלא כלל ק~~עלו

 ~ י~ו~מי

~~~~

 ק~קט הי~ל דשלא ההיא דשאני ולומרל~לק
 בנתינת ~וא הקנין וטיקר ~ואל קי~גדםי~ס

אא~~
 נמצא ואס

 ~י~
 אבל קנין שוס היה לא קרקע לו

 בשס מר~ן ד~תב וםיטתיה הרא~ש םב~ת לפיבכ~ן

 ~יי ~וה בפוטל הקנין קבלתי הריני כשאמרנימא א~~ בושת מ~טס השדכניס לחייב זה ב~נם דנגטיי~~
 כההיא דינו והדר הבושת ~יוב חיזק זאתובאמירת
 בד~~ ד~וי ~תבו ואמ~ל ~קנין בקבל שכתבנודםט~ז
וא~~

 ~ס
 ~א~

 תיהוי בושת משוס ~וא ~חוב וטיקר ~ואל

 וי~זיק ה~נין הוה ~אלו ואמר ש~תס ~תימההאי
~בושת ~יו~

~ 

~~~

 או~י הקנין דבשלמא ביני~ס המר~ק דרב
 ~מו~ש קנין ~וי~אסמ~תא

 ולסל~
 האסמ~תא

בטי~ן
 בד~~

 הלבוש דברי הפוסק הרב ~ביא ~בר ~בל
 ותרוייהו הקנין ~אן מור~ס מצריך הטטמיסדמשני
דאלולי

 ~~ני~
 נמצא ~לל בושת לי~א

 הבושת דטיק~
 מ~~ייביסשמצדו

 המשוד~י~
 היסוד ובנפול הקנין ~וא

 שוס ישאר לא הקניןשהוא
 בוש~

 ית~ייב ולא ~לל
 בו~ת דמי ~שי~ור אפילו ~לל דברבשוס

~ 

 ז~~~~~
 ית~ייב דלא

 ה~וז~
 הבושת בדמי אפילו

 ל~רב~איתי
 הפוס~

 נר~ו ראש למ~לה
 ~~תב מר~ן דברי על דק~י מור~ס דב~י מסתימות~ן שה~רי~

 כדאי~י
 הו~

 שית~ייב
 ~~וז~

 הבושת לדמי בקנס בו
 משוס קנין דבטי מור~ס קאי וטלה ~בי~ו אתשבייש
 לדקדק מכאן אדרבא נלט~ד טני ואני ו~ו~הבושת
 קנין מור~ם הצ~יך דלא ונימאאיפ~א

 אל~
 היתרון משוס

 לדקדקו יש זה ודבר הבושת בדמי ל~לס ר~וישהי~
 משוס שית~ייב הוא ~~אי ~י ש~תב מ~~ן~דברי

 לומ~ מר~ן ד~וונת אלא ~בי~ו את~ביש בוש~
 אפילו ~קנס

יהיה
 גדו~ ס~

 הוי לא
 אסמ~ת~

 שית~ייב הוא כדאי כי
ה~וז~

 ולי~שב גדול בקנס
 או~

 בישת דמי ~ולו קנס
פירו~

 דוקא מנה ~וא הבושת דדמי ד~גס
 וז~

 טשה
 ויש ~ואל אפי~ה מאתיס~נס

 בו~~
 לומר כדי באמצט

 התנו ~א~י והוי ביניהס ששטר~ מה ~ל לשלסש~ייב
 ובזה נ~נס דה~י ו~דט~א כו~ך בו יש הבושת דמיוגילו
אתו

 דברי קאי וטלי~ס מר~ן דברי ~ט~ מדוקדק~
מור~~

 דמי שש~רו למה ~~וונה צריך קנין ומי~ו
הבושת

 יות~
 אבל קנין ~טנין ש~או ממה

 הראיי לשיטו~
 ~ קנין צריך לא למימ~אי~א

~~~~
 ג~~

 נסתלק
 הה~~~

 מדב~י ~פוסק ה~ב שטשה
 ~ל באמצט ו~בושת דהואל ס~ל דה~~ךהש~ך

 אס~~תא מי~שיב לא הבושת בדמי ביניהס דמש~~ימאי
 ו~ו~ קנין ב~יולא

~ 

~~~
 י~

 נ~~ו הפוסק ~רב ~דב~י לדקדק
 הלבו~ש ~רב דברי מ~ח ~בושת מדמיאפילו דפ~ו~

 דאלו~י מ~וס ~וא ~נין דמצריך דמו~~ס דטטמוש~תב
 ~לל בושת שוס ~אן איןהקנין

 בושת אין באומ~ך וא~~
 לא דבר שוס מ~לס דלא בודאי משלס מה א~~ככלל

 זלה~ה מה~יב~ו ה~ב וגס יותר ולא הבושת דמישיטו~

 הלבוש דמדברי במישו~הו~י~
 מו~~

 דליכא דבמקוס
 ~לל ביוש לי~א~נין

 ופטו~
 שס דאיהו והגס ו~ל מ~ל

 דחייב ותני פסיק ט~~ז הלבו~ש דב~י שהביאא~~
 מדברי דיק דאי~ו בצדו טטמו שס ה~י ~בושתבדמי

 דהי~אהלבו~ש
 שי~

 ממנו וא~כ ביוש משוס הוא קנין
 הדבר ~יה דאסנשמט

 בפירס~
 בדמי חייב ביוש דיש

 לגביהבושת
 ה~ת~

 ל~בי וא~כ יטו~ש דוקא בו ~זר אס
 ~שידוכין בשטת פרסוס ולא ~נין לא היה דלאנדו~ד
 חיוב ~וס ~חוזר על ואין ביוש שוס דליכאבודאי
 שאח~~ שאפש~ והגס ~~לביוש

 ה~ידזכין נ~פרםמו
כבר

 הו~י~
 ~שידזכין בשעת דבטי~ן נר~~ הפוםק ~רב

 הרב משס בדבריו י~ויין הפי~סוס דמהני~וא
ז~ל מ~~~

~ 

~~~
 יצא זז~ל בדבריו זלה~ה מהריב~ו ה~ב שכתב
 בו~ת דשייך הדבר נת~רםס דאס מזהלנו

חיי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 נתפרסס דאס לומר כוונתו לאו וכו~ הבושת בדמיחייב
 ה~ידוך שעת היה לא אפילוהיינו

 ~פירו~
 ונתפרסס

 למ~ש סתראי דבריו ניהו~ דלא כדי השידוךבשעת היינ~ דקאמר הדבר נתפרסס דאס הכוונה אלאאח~כ
 היה דלא בנדו~ד אבל שכתבנו ~~ש משס~רב

 חיוב שוס דליכא פשזט ה~ידוכין בשעתהפירסוס
 גס בושתדדמי

 נוס~

 ה~וסק הרב שכתב הטעס ע~ז
 זאת וחזרה ~ואל כלל ביוש שוס בה אין שבכאןדבחזרה
 צדקו בזה וגס בשאלה המובאיס הטעמיס ע~יהיתה
 מהריב~ו הרב שכתב הדבריס הס זהן ~פוסק הרבדברי
 מדין וגס וז~ל שכתב משד~ר של בנו ~רב משםזל~~ה
 כיון כלל יתחייב לאבושת

 של~
 אלא לבייש נתכוון

 ביעתותי וחלומות קטנה עדיין שה~ת מ~מת בושחזר
 לביישו מכווין שאין וכיון ליהמבעיתי

 פטו~
 כדכתב

 מתחייב אינו בנדו~ד וא~כ וכוי תר~א ס~ בחומ~שהרב
 גס ובזה משד~ר של בנו הרב דברי עכ~ל זהכל
 נדו~ד וא~כ ומודה אזיל מהריב~והרב

 עדי~
 מהנהו

 שמוכח כמו משד~ר של בנו הרב מהס שפיטרטעמי
 ~ השאלהמתוך

~~~~~~
 ת~יה היו אס אפילו אנא אמינא מזה
 אלא טעס שוס בלי הז~ת הבתחזרת

 לביישבמתכוונת
 עכ~

 דאס דקי~ל דהגס פטור אביה
 תהיההיו

 ~עכב~
 קנס חייב אביה עכ~ז הבת מצד

 אס אפ~לו כתוב הרי כאן וגס בשטר שמתניסכמו
 במקוס דוקא היינו חייב אבי~ הבת מצד העכבהתהיה
 וכו~ ליה מחייבין ואזי בקושח~ך כתקנו הדברשהיה
 מצד ולא הקנין מצד לא החיוב היה שלא בנדו~דאבל
הש~ח

 אל~
 חבירו את כמבייש דהוי דוקא ביוש מט~ס

 היתה ~ס דוקא הייני בבושתדחייב
 החזר~

 האב מצד
 אבל חייב לבייש ונתכווןדהואל

 ~כא~
 בו חזר דלא

 באה מכחס ואמה הבת אלאכלל
 החזר~

 אס אפילו
 על ~לא מחחייב דאין פטור איהו לבייש הסנתכוונו

 ~ ביתו אנשי מעשה על ולא דו~א עצמומעשה

~~~~~

 ראיתי אגב
 לתר~

 הפוסק הרב שתמה מה

 הביוש ~ין דמחלק מהריב~ו הרב עלנר~~
 ניהו ומ~ר הכלה לביוש החתןשל

 תמ~ רב~~~
 עליו

 אמת ו~ו~ ראה לאדמעולס
 נכ~

 דאפילו דאפשר הדבר
 דבמקוס חלוק אין בוד~י קנין שיש במקיסמעולס~היינו

 דלא וב~וס הקנס כל ל~שתלס לתרויי~ו מהנידמהני
 הקנס כל נוטל זה שאין וכמו לתרוייהו מהני לאמהני
 ה~ב של נדו~ד אבל הקנס כל נוטל אינו שכנגדו צד~ך
 הואל ו~אשה בושת מדין אלא כלל קנס בדיני נכנסלא
 דיאמרו בושת שיש אומר ~זר פנימה מלך בת כבודהוכל

בעל~
 טעס שייך דלא ובאיש וכו~ מוס

 ז~
 בושת ליכא

 דלענ~ד ~לא ה~ב ד~רי ~ל ל~שיב שנ~א~ מהזהו

 דהאיך בבושת דמחייב דבריו על תמיהא לי~שאר~
 בזמנינו ~~י בבושתמחייב

 ז~
 בושת דיני דנין אין

 ס~ב בתומ~ש מר~ן וכמ~ש בבבל בזשת דיני דניןדאין
 מור~ס דדבר~ דמפרשי פו~יס לשאר ובשלמאי~ו~ש
 אבל ק~ין דמצרכי הוא בושת מדמי איותר קאיהס
 המשביר ~רב על וכן קנין מצרכי לא הבושת דמיעל

 בסוף דבריושמביא
 ה~ס~

 בוגרת לבת דמחייב הרב
 ליכא יעו~ש וכו~ הבושת דמי אחיהששידכה
~ל~

 דקי~ל דהגס דנימא כלל קישיי~ שוס
אין

 דנ~
 בבבל קנסזת דיני

 עכ~~
 ו~לו התנו אס

 ~משתלמי מהני קנס~זל~ז ליתןעליהס
 ז~

 לדברי אבל ~זה
 ולא עליו דן ש~יה ענין באותו מחייב ש~יה הנז~הרב
 ומחייב דבריס שוס ולא בפה תנאי שוס א~ילו שסהיה
 קנסות דיני דניס אין הרי בעיני קשה זה ה~ושתדמי
 אני ~מרתי הדוחק ואחרבבבל

 לתר~
 ז~ל הרב דכוונת

 ~יתן עד ליה דמנדינן לענין אלא קאמר ממש ~גבותלא
 הכל~ אבי תפס אס או ~בו~תדמי

 שפסק וכמו
 ~ יעו~ש ~~ה סי~אבחומ~ש מר~

~~~
 היה ולא דהואל עלה דאתן למאי הדרן שי~יה
 בפירסוס שידוכין ~יה ולאקנין

 נוס~
 ~זרה ע~ז

 ארוס~ ע~יהיתה
 וגס

 נו~~
 אלא האב ע~י היתה שלא

 אבי וכל מכל ופטור ביוש שוס כאן דאין פשוט בתוע~~י
 הנז~הכלה

~ 

~~~

 ולא ~עולס ה~נין היה דלא משוסמהקנס הכל~ אבי לפטור הוצרכנו לא זה דברינו דכל
 ~דברי שנתן הל~וש של ה~ני ט~ס ל~י אלא לזההוצרכנו
 אבל בושת ואיכא ~הדדי ו~קני גמרי קנין דכשישמור~ס
 הקול ל~וציא מה~י דהקנין הראשוניס הלבוש דברילפי
 מט~ש הרב דברי לפי וגס לק~א מ~י הקניןדעדי
 עדיס ידי דעל מט~ש להרב דס~ל הפוסק הרבשכ~ב
 אמינא והוה לכ~ז צריכיס אנו אין א~ך לקלאמ~קי
 הכלה אבי פטור ~~י~ה בקנין זה כת~~י הוה אסדאפילו
 ועי~ וז~ל סק~ב בסט~ל הסמ~ע ממ~ש הואו~ילי

 לפנינו כשהטדיס דדוקא והוכרחתי ~תבתי שסבהגהד~מ
 ש~לוה אע~פ דאל~ך הקנין זמןוזוכרין

 מוד~
 שקנה לו

 מ~מ הקנין שראו אחריס עדיס יש וגס זה מזמןממנו
 וכו~ שהו~נו עצמס הקנין עדי אלא לקלא מפקי לאהן

 עדיס דוקא אלא לקלא מ~קי דלא לפ~יך הריעכל~ה
 שלא מי אבל דוקא לקניןשהוזמנו

 הוזמ~
 ראה אפילו

 ל~דו~ד נלמד ממ~ו וא~ך לקלא מ~יק לא מהקניןוידע
 דדוקא ~טור אחר מיד קנין יקבל ~כלה אבי אסדאפילו
אס

 הי~
 אבל שהזמינס עדיס לפני ~קנין

 ז~
 כת~~י ~כתב

 כלל העדיס עדות על סמכו לא א~ך החתן בידומסרו
 ~לוני אותו וא~ך דוקא ~מכו חת~י ועל לכך יחדוסולא
 הסודר לו המ~יס אלא עד לשס היה לא הקניןשקבל

 סמכו ולא לעדות שנתייחד משוס ולא דוקאלהקנות~
 דוקא כת~י על אלא עדיס שניעל

 וא~
 אותס הוי

 ולא הקנין שראו דמלוה כ~דיס ממנו שקבלוהעדיס
 ~א~ך לקלא מ~קי דלא הסמ~ע דכתב כך לשסנתייחדו

 זה וכעין כלל לקלא מפקי לא נחייחדו ולא הואל כאןגס
 שכתב בי~ת אות זל~~ה יצ~ק פחד להרב ראיתיממש
 חתמו ש~עדיס אע~פ קנין בו יש אס בעדיס יד כתבוז~ל

 ולמעשה להלכה כן ~מסיק חי~י בע~י הרב מדבריו~וא עכל~~ ממשעבדי לגבות לו יש גמור שטר דיןמעצמס
 נ~אבסי~

 י~ו~~
 יש אס בעדיס כת~י שכתב דבריו ופשט

 עצמס אותס ע~י הקנין היה א~ילו מו~יס קניןבו
 ~ילו אלא חתומיס היו אס דוקא מצריך ואפילוהחתומיס
 מעצמסתתמו

 דו~
 מינ~

 היו אפילו עצמס חתמו לא ~ס
 בכת~י החתימוס ולא ~ואל עכ~ז הקנין לעדותמזומניס
 על דלא ורזאיס דהואל לקלא מפקי לא ביניהסשעשו
 ביני~ם שעשו כת~י על אלא סומכיס ~ס לבדטדותס
 אס אפיל~ כן ואס לקלא מפ~י לא תוא~ך

 הו~
 ~בר

בקנ~
 ~טור הכלה א~י מימון דה~ר לומ~ יכוליס הוי

דיכול
 לו~

 כטעס דקי~ל
 הלב~

 הוא דהעיקר ה~שון
 דכשיש מט~ש הרב וכטעס קלאמטעס

 קנ~
 משוס חייב

ד~די~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 מפקי לא ד~עדים בנדו~ד זא~ך לקלא מ~~ידעדים
לקלא

 א~
 כלל ז~ור בזשת שזם כאן

~ 

~~~~
 מימון הר~ אם הביאור חזבת ע~נז חל
 ~חתם השבועה מכח לחייבו יש ~כלהאבי

 זמ~ינו אחרים ~יד בקוש~ח הדבר ש~יה~כת~י
 ס~ד מהרשד~םלהרב

 סקי~~
 ביטה שלא א~~פ כתב

 עזריאל נחלת להרב ראיתי זכן להחמיר הורהבשפתיז
בחידוש~

 לשבועות

 ד~

 משמע זקצת וז~ל שכתב כ~ו
 בסק~ח ושס בכתב שבזעה דהזי זנ~ב סנ~א רמ~אמתשז~
 זא~ך יעו~ש לחזש ויש ספק ~הזי ל~דייאמ~זאר
 נמצא ~קוש~ח קבל שהוא ~חת~י זחתם הזאל כאן~ם
לפי

 סבר~
 וא~ך ב~ה נשבע כאלו הוי הנז~ הפזסקים

 זבס~ סי~ט כ~ז בס~ זכמ~ש השבועה מכח לחייבויש
 ~יזר~ד צי~ד ל~ב מצאנז הרי יעז~ש ס~דר~ט
 סתפ~ט או~ח ברכ~י בס~ הנה ~~ל שכתבםט~ו
 זלא כתב ע~י בנשבע שמסכימיס ~רבה םברזתהביא

ביט~
 מר~ן ובפרט שבז~תז לקיים חייב שאינו בשפתיז

 ~ליו ר~ז להחמיר ש~זרה מהר~ד~ם וגם ב~יבתשז~
 דבדיני הלזי מהר~י זת~זבת ל~קל מעשה זהזרוחביריו
 שלא כיון דבר לחייבו איןאדם

 הוצי~
 מפיו השבועה

והרב
 שבו~

 זה םמ~ט ביז~ד יעקב
 הלכ~

 העלה
 דהחולקים לפניך הרי וא~ך עכ~ל כדבור אינ~דכתיבה
 לזה לחוש ואין רבז כמו רבו מ~רשד~ם סברתעל

 כלל~

~~~~
 מהרשד~ם לסברת א~ילז בנדו~ד יש מזה
 בכת~י דחתימה לעיל שהביאנז רמ~אזתשו~

 ~פיו כ~בטאהזי
 וחיי~

 דאין יזדז כו~ע בכאן עכ~ז

כ~

 אז~ן וראה ~ע קורא דאתה יתחייב זלא שבועה

השבו~~
 מר~ן כמ~ש הזא האדם בה שיתחייב

 נשבע הריני שיאמר דצריך יטו~ש ס~א סרל~בביו~ד
 ע~ך אמן יענה ו~זא אחר אדם שישביעהזאו

 שיכ~ב בעינן ~~פ כמבטא הוי בכ~י ~ב ד~םדם~ל מא~ זא~~
 בשפתיו ביעה לא אפילו ו~זי בש~ח נשבעהריני
 ש~ינו נדז~ד בכגון אבל דמהני פוםקים להנ~ו~~ל
 מודה הריני בו כתזב אלא נשבע ~ריני בוכתוב

 אחרים מיד זשנשבעתישקבלתי
 בז~

 כלל יתחייב לא
 שבועה שום מוציא אינז החתימה בשעת זעכשיוהזאל
 שנשבעתי מה מכח מחחייב הריני אזמר אלא מפיז~שה
 והן שזםחיוב עליז נשבעאין לא זה~מת זהואל אחריםמיד
 להרב ש~צאנו הדבריםהם

 חוו~~
 הובאז זלה~ה ~אי~ר

 ד~תב ההיא על ביזר~דסרל~ב הרב של בחידזשיודבריו
 שטר עליו כתב אם ~דין ס~ב שםמור~ם

 והזד~
 בז

 עליז אין נשבע שלא הוא האמת אם לפלזנישנשבע
 י~י~ר חוו~ת הרב וכתב כלל שבזעה איסזרשום
 אבלאם נ~בע ולא ש~בע הודה אם ודזקא וז~לשם
 נשב~ הריניכתב

 וכ~~
 ~ז~

 מובן זהחלוק יעז~ש חייב
 זאת בםברא י~י~ר חוו~ת והרב כת~י כאשרמאליו
 דם~ל~~ל

 ~פוסקי~ כסבר~
 ועכ~ז ~ד~ור דכתי~ה דס~ל

 הריני לכתוב דבעי~ל
 נשב~

 בכת~י הודה ~ם אבל
 שנשבעש~ודה

 ב~
 וא~ך מוריד זאינו מעלה אינו

 ~~ך דהא דס~ל~ב מור~ם של ~ותה ממש ~זא~~ד
 ~~ ~~יכל

 כולו הוא
 ~לש~

 ~ודה הריני הודאה

ע~~
 ~כ~~וש~ח

 שקבל~
 זמ~יים זכז~ אחרים מיד

 אחרים מיד שקי~ל דהיינו ~נז~ בכהקוש~ח דברבכל

זא~~
 ולא הואל

~ ~מ~  

 אין אחרים מיד שק~ל

~~
 לפטזר יש נמי זה ~עם ומכח כלל ל~ייבו במה

 הזאת הכלה שאבי ימצא המצא אם אפילובנדז~ד
 ~ת~י לחתום שבאבשעה

 קר~
 ו~זציא אזתו

 עתה נשבע ולא הזאל עכ~ז במלה מלהבפיו המלו~
 וכו~ ~יד בכהקוש~ח אומר היה ~לא~לל

 א~~
 ~י

 כי מפיו הזציא זלא שבזעה שום מפיו הוציאלא
 אחרים שהשביעזהו שבועה מכח מתחייב שהואאם
 אחרים השביעוהז לא האמת ~פיוכיון

 א~
 כאן

 בסרל~ב מור~ם שכתב ג~ך הדברים הם זהן כללחיזב
 רבים ב~ני שהזדה מי שכתב דבריו בתחילתס~ב
 כך דההודאה לדעת אתה צריך וכו~ שנ~בעואמר
 זכו~ ל~לזני גשבעתי שאני עדי ואתם לכם דעוהיא
 הזאל עכ~ז אלו דב~ים בש~תיו ביטה אפילוועכ~ז
 נשבע לא ~אמתולפי

 הודא~
 זאת

 כמא~
 דמי דליתא

וא~
 קרא אפילז לנדו~ד נלמד ממנו

 וש~
 כל והוציא

 שום עליה לחזל שבועה שום כאן אין בפיזמלה
 המו~ כל~יחיזב

 ומדברי מעלייתא הני מכל ~תורה מן
 דה~ר הדין לנו יצא סיני יוםף רב הפזסקהרב
 עינינו וליה וכל מכל ועטיר פטיר הכלה אבימימון
 אלה בםדר פליאהי מתור~ז זיראנו מש~יאהייצ~לנו
 אמרז~ת שתא בהאי משה את ה~ צוה אשרהחזקים
 כל זמזאס הצטיר יע~ה סאלי פה לפ~ק~הזרות

 ע~התאוה

~~~~~~~~~~ 
 םי~ט

~~
 מאיר וטען לאברהם תובע מאיר שתת~ לדי~ת
 למ~ה ח~ים איזה איהו גנב כמהשזה

 הנז~ מאיר זכשגנבם עמו מושכר ~נז~ מאירשהיה
 לא שעדיין בידז דמיהם ועדיין הנז~ לאברהםמכרן
 משה אלמנת בצדו ~נז~ מאיר העמיד ועכשיופרעו
 כל דעו ואומר ויתומיו היא ~חפצים ממנו ש~נבוהנז~
 של הם חפצים מאותם שמכרחימה

 מש~
 בעל

 דשל מעזת מאזתם מסולקות זידי היתומים ואביהנז~ האלמנ~
 זאברהם הירושה משפט זלהם הם והיתומיםהאלמנה
 לו שמכר דמיום כלום יתן שלא אמריז השיבהנז~
 כ~ר היום עד הנז~מאיר

 עבר~
 אותז יזציא ~רזזבולבידז י~ זאם שמיטה עליו

 ות~~
 מה א~ריז השיב מאיר

 ~רזזבול שלטיבו
 יד~ ול~

 ~ר~בול של ~מז אפילו
מהו

 יומ~
~ 

~ ~ ~
 אנן נחזי

~ 
 האלו שהמעות נניח בה~ח

 מאיר שמכר משעה אם החפציםשיוזי
 בד~יהם ונתחייב ~~ציםהנז~

 אבר~
 ליה חשבינן הנז~

 משעה ונעשה למאיר ולא נתחייב החפצים בעללמשה

רא~זנ~
 ל~ות דרוצה ~נז~ אברהם דטענת בודאי הוא כךזאם ד~י~ הלוה ~וא ואברהם ~מלוה הוא משה

 ~עברה שמיטהמכח
 ~טע~ ~~

 הזאל כלום
 יהיה לא א~ילו זא~ך המלוה הזא הנז~ משה ~יבזאת והלוא~

 ~בזת הם ~ו~ים פרזזבול שום והיור~ים האלמנהביד

ה~~
 זנאבד ~~בזל לז היה מורי~ם דילמא מכח

זכ~~
 בםס~ז מר~ן

 סכ~~
 ~דולים יתומים ~~ל

 שמאלי~ו טע~~~
 הי~

 אז ~זזבזל לא~יהם
 ~נ~ ש~

 שלא
 ~ם זא~ך ע~ך בש~יעיתישמטנו

 כ~

 הכא
 ה~

 שלא
יז~ק



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 ידו זזה לא לו התזיר שאומר שעה עד לו לוהשאזמר
 שביעה לישבע הוא דצריך בודאי דבזה ידומתוך

 ול~דאזריית~
 הרמב~ם ולדעת דהרשב~א אליבא הסית

 ועד~א דב~מ היו לא דהאומר דם~ל אמרנוכבר
 גס וא~כ משויל~ם דהוי פרעתיך לומר ותזרהכתישו
 העד ובא דב~מ היו לא אמר ומ~קרא הואלכאן

והכתישו
 ו~ח~~

 ועקר משויל~ם ~וי פרעתיך לטעון תזר
 ~ו הרמב~ם כסברת אם נקטינן כ~אן כאןההלכה

 בש~ע הקדוש מר~ן הורה זקן הורה כברכהרשב~א
 וז~ל ז~ל הרמב~ם כםברת דרך לו בחר ששםסי~ג

וכ~
 הזציא ואת~ך מעולם דברים היו לא תחל~ טען אם
 משויל~ם הוי ופרעתי לויתי ואמר ותזר עד~אעליז

 ~עכ~ל

~~~~
 עצמו הרמב~ם דגם דבנדו~ד לומר

 ו~כתיש תוזר והעד הואל משויל~ם כ~ןקרינן דל~ יוד~
 לויתי אמת ואומר שחוזר האתרונים בדבריוללוה
 לו התזיר לא שמעולם מכתישו והעד ופרעתיךוחזרתי
 הלו~ הריא~ך

 דאפילו נימא וא~ך העד את מכחיש
 לו והודה ותזר הואל ההלואה בעקר מכתישו אינוהלוה
 הלוה את~ך שט~ן במה ההכתשה מתקיימת הרי~כ~פ
 נימא ו~~ך פרעו לא עדיין אומר והעד ופרעתיך~זרתי
 ונשבע הואל ויפטר דישבע בנדו~ד יודה הרמב~םדגם

~תה
 שבו~

 דאורייתא
~ 

~~~
 כשהיה ו~עקרא דהואל אינו דזה נראה דלע~ד
 ותזר והכתישו העד ובא ד~~מ היו לא~ומר

לומר
 פרעת~

 ט~נה מאותה
 ממ~ נתתיי~

 משויל~ם דהוי
 העד אם תו לןומאי

 ישת~
 להעיד עוד יוסף ולא

 מאותה כ~ר פ~ו לא שע~יין לומר או פרעו לאשעדיין

שע~
 וחזר והכתישו ה~ד שבא

 פרעתיך לטעון אי~
 בפרק בהש~ות הראב~ד טעמא וכדיהיב לשלםנתתייב
 לויתי לא שאמר דמשעה י~א הלכה מלוה מהלכותי~ד
 םע~ה והסמ~ע יעו~ש וכו~ מעולם פרע שלא הודהכ~לו
 בס~ שם הסמ~ע מדברי משמע וכן ~םםקל~ב
 עד~א עליו שבא כפרן וכן וז~ל שכתב סקל~אע~ה
 משויל~ם ליה הוה הפיקדון לך החזרתי או שפרעוטען
 לו תייב שעדיין העד אמר בלא אפילו מייריושם
 מלשון לפניך הרי עכל~ה ~~ש מתתילה וכפרהואל

 מינה שמע וכו~ אמר בלא אפילו מלת שכתבהסמ~ע
 שאמר במה מכתישו העד ~ם מכ~שד~דרבה

 פרעתיך לומר שתזר במה גם להכחישו עודמוסיף להד~
 הרא~ונ~ טענתי מכת ממונא ליהדמתייבינן

 ש~~ר
 הש~ך למ~ש מילתא האי ודמייא בה והוכתשלהד~מ
 ס~ק ע~בב~~

 ם~~
 ~וכת ו~~כ וז~ל

 מז~
 דמ~ויב

 מסייעו ~חד ~ד לו ש~ש לישבע יכול ואינושבועה
 יעו~ש וכו~ לשלם ותייב פוטרו אינו הכיאפילו

 הרי יכול ולא לישבע שנ~תייב דמעקרא משוםדמלתא וטעמ~
 ולכך ממוןנתתייב

 עד~~
 כאן גם ו~~כ פוטרו אינו

 וכ~בא שכפר מה ע~פ ממון נתתייב ומעקראהואל
 חזרהעד

 והוד~
 שתזר מה מכח נפטרו לא שוב

והו~י~
 את ו~כחיש העד

 הלו~
 פשוט משנלע~ד זהו

~ 

~~

 היינו לך התזרתי דאמר~ ד~י לנו יוצדק זה
 דינו הוי את~כפרעתיך

 משויל~~
 לנו דיש אלא

 בתחילה שאמ~נו כמו ~תר באופן דבריולפרש
 לנטיל~ ת~ף ~יינו לך התזרתי ל~ש~מר דמ~

 ומעולם תזרה
 בדבורו עמד ~רי א~כ ~לזאה נקראתלא

 הראשו~

 דבריו שהרי ויפטר כנגדו וי~בע להד~מ~אומר
 מפרש הוא שעכשיו האתרונים דבריו הםהראשונים
 שהת~י מכת הוא להד~מ ש~מרתי מה ואומרדבריו
 לנטיל~ תכף לך~ותם

 לכאורה נראה זה כל
 לידו והגיעו דהואל אינו זה האמת לפי ~כןהשניי בפיר~

 מקרי פירעון לו ש~חזירה ומה בהלואה באו כברהרי
 מפר~נן ולא מעולם דבריס היו לא זה על יוצדקולא

 להסמ~ע מצינו לזה ודוגמא כהאי דחוק פירוש~דבריו
 שכתב םקי~ט פ~בבם~

 לתר~
 שם מר~ן פסק על

 איהו כתב זה על דמי דכיתור דמ~זים~ד
 לתר~

 וז~ל
 תאמר שלא ללמדנו הזא זה דין וכתבו חזרוומ~מ

דוק~
 להד~ם וטענו ע~פ מתתילה כשטענו

 כשטענואבל כ~ הד~
 מתתיל~

 אמינא הוה ל~ד~מ ואמר בשטר
 שלא היינו להד~מ שאמרתי מה לימרדיכול

 ~~לואה בעקר כפרתי לא אבל שטר עלי לכתובעדים עשיתי~
 אלו ה~מ~ע מדברי לפניך הרי עכ~ל ועפ~רקמ~ל
 ונאמר דבריו פשט בתר אזלי~ן להד~מ דכשיאמרמוכת
 להד~מ שאמרדמה

 הו~
 מפסק נראה וכן ~שוטו

 וכן וז~ל כתב דשם ס~ז ע~ט בס~מר~ן
~ 

 הוציא
 אינו וזה ל~ד~מ ואמר לו ח~יב שהיא ידו כתבעליו
 כת~י עדים שראו או בב~ד הכת~י הותזק אם ידוכתב
 ס~א פ~ב ב~~ למיר~ם ומצי~ו ע~כ ומשלם כפרןהותזק
 שהביא ואתר ~שטר מזוייף תתלה אמר וז~לשכתב
 לקיימועדים

 י~א פרוע הלוה אמ~
 דהוח~

 כפרן
 לזיתי לא ~מר כאלו מזוייף שאמר דמאתר ~אמןואינו
 דנאמן ו~ומריםוי~ח

 הו~
 דהא

 ל~
 רק בהלואה כפר

 ידון ואת~כ שיקיימנו לומר ורצה מזוייף ש~שטרשאמר
 ע~ט ~ס~ אליעזר דמשק להרב וראיתי ע~כיעמו
 באומר דוקא היא מור~ם דמתלוקתשכתב

 מזויי~
 אבל

 ומזה מ~לוקת ליכא מעולם דברים היו לאבאומר
 ~או להד~מ ס~ז ~~ט בס~ מר~ן דמ~ש לפרשמוכרת
~יינו

 מזויי~
 זהו יעו~שי

 תמצ~
 ~רי א~כ ברזתב דבריו

 דכו~ע אליבא להד~מ דבטע~תלפניך
 א~

 לעשות
 ב~

שו~
 סע~ט מר~ן מדב~י ג~כ מדוקדק וכן דתוק פירוש

 ~ יעו~שס~י

~~~
 פירוש לפי בין שיהיה

 ב~ הראשו~
 פירוש לפי

 בדבריהשני
 שמע~

 משויל~ם הוא דדינו נר~ה
 משום שמויל~ם דמי שכתבנו םי~ג בסע~ה מר~ןכפסק
כפירתו

 הראשונ~
 ותייב העד לדברי אח~כ בו שהודה

 לו לפרוע צריך אלא לראובן שבועה שום בלילשלם
 ירצה ~ת~כ ואםתתלה

 לתבו~
 שלא לו שישבע לר~ו~ן

 וכמ~ש הסית ל~ש~יעו יכול כדין שלא כלום ממנונ~ל
 דכל ז~ל תרומ~ה ~דול~י משם ~~מהש~ך

 ~יכ~
 דהוי

 בס~ יעו~ש הפירעון אתר להשביעו יכולמשויל~ם
 להרב ר~יתי וכן סק~טיע~ה

~~~ 
 דכתב סקל~א סע~ה

ש~~כ
 כנה~~

 א~ר להשביעו דיכול זה מלבד ולא יעו~ש
הפיר~ון

 אל~
 ~ודם דגם זה על ניםף

 הפירע~
 יכול

 ולאתר עליזלהחרים
 הפירעו~

 דלא דה~ם ישביענו
 לאתר ישביענו אלא שכ~ב ל~ש~ךמ~ינו

 הפירע~
ול~

 עצמו ל~ש~ך מ~ינו ~רי תר~ס שום בדבריו ~זכיר
 ע~ט בס~ ~ינו שה~י נלמד ומשם שכ~כ אתרבמקום
 שכנגדו כפרן שהזתזק מי כל וז~ל מר~ן שכתבם~ח
 שבז~~ בלינוטל

 על סתם יחרים ירצה זאס
 ממונושנוטל

 של~
 בס~ הש~ך שם וכתב עכ~ל כדין

קי~~
 קזדם היינו שבזעה בלי נוטל וז~ל

 הפיר~~
 זיכול

~~י~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~

~ ~

 א~ל הפי~עון קודם אףלהתרים
 יכול הפירעון לאח~

 ~כל~ה פ~~ים שני ממנו נפרע שלא ה~יתלהשביעו
 דא~~ מ~~ן דברי מ~~ש דהש~ך ל~ניךהרי

 יחרים
 קודםהיינו

 הפי~ע~
 הרי ל~שביעו יכול ~ח~כ אבל

 להשביעו יכול הפי~~ון ~ידם עליו דהחרים היכאאפילו

 ונימא הש~ך בפירוש להת~קש שיש יהגם כךאח~
 אמרו לפרש דבא היא ~כוונה אלא כוונתו כךדלא
א~ר

 מ~~

 היינו יחרים ז~ל
 א~

 הפירעון קודם הלוה זה
 להתרים יכול אזי שישביעו עד בידו ליתן רוצהאינו
 לא אם אבל לא ותו ה~י~עוןקודם

 ירצ~
 להחרים

 הרשות כך אחר הסית להשביעו ירצה אלא קידםעליו
 אימא אח~ך ולהשביעו קידם להח~ימו אבלבידו

 סברה זה שאין מלבד דלא אינו זה אשו~ת בשת~ייכוה ל~
 ~רצה למי לקלל מעקרא י~צה אם הוי דמאי ~ןלימר
 כדין ~לאליטול

 ואח~~
 דיכיל בודאי י~ביענו

 ~ כןלעשות

~~~
 הסב~ה דמלבד

~~ 
 זה כעין ממש מצינו

 מר~ן שכתב מה על שי~ז בס~ הםמ~עכתב
 כדין שלא ממנו שלקת מי על ויחרים יתן או וז~ל~ם
 שם וכתב וכו~ תח~ה שגתן בדמים טליו יטעוןאו

 למעבד מצי דהא דוקא לאי או דהאי סק~גהסמ~ע
 יח~ים לו שיתן ~ידם דהיינותרוויהו

 ואח~~
 יתבענו

 הםמ~ע מדב~י א~ך יעו~ש וכ~~ וישביענ~ לו ~נתןמ~

מוכ~
 הש~ך כונת גם וא~ך ולהשביע להח~ים דיכול
 ולהשביע להח~ים דיכול הוא כןב~דאי

~ 

~~~
 זה דכל

 נרא~
 גראה דייקינן כד אבל לכאורה

 מצינו ~א דמשויל~ם בדינא הנדו~ד לדוןדאין
 לומר שיכול וז~ל ש~תב סי~ג ע~ה בס~ שםלמור~ם
 לא ופ~עתיהחזרתי

 אמ~י~
 הו~ל

 משויל~~
 הס~ימו ~כן

 סכ~ג ע~ב בס~ עצמו ~מ~~ן מצינו וכן עכ~להאחרינים
 תשובת מש~ם ותני פסקדהכי

 ה~מב~
 במקום דמ~ויל~ם

 דהש~ך ~הגם םקמ~א ובסמ~ע יע~~ש אמ~ינן לאמיג~
 אזלינן ומו~~ם מר~ן פסק בתר אנן מפקפק סק~טשם

ו~
 להלכה דפםק צ~ח דף החיים צ~ור להרב ראיתי

 שכ~ך יעו~ש משויל~ם אמ~ינן לא מיגו דבמקום זהלכלל

מש~
 ה~ית גשבע דהלוה אלא זלה~ה של~ט הרב

 הוה ב~י דאי מיגו לו שיש מצינו הרי ובכאןיעו~ש ונ~ט~
 בטענתיהע~מד

 ~~א~ונ~
 ~נשבע להד~מ אומר שהיה

 העדכנגד
 ונפט~

 התוספות בעלי ~בותיני מציני דהא
 ענין על ~~י משם שם ~שו דל~ד תז~הבפרק
 דלהד~מ במי~~ נאמן בה יהיה לא דאמאי ~כו~ה~~א
 דהוי אמרוולמה

 ות~~ מ~ויל~~
 צריך שהיה משום

 הקשו דה~וספ~ת ו~גם נגדו ולישבע העד אתלהכחיש
 מ~א ס~ק ע~ה בם~ הש~ך כתב ~~~ ~~י ~י~וש~ עלשם

 תז~ו עצמם והתוםפית וקיימים שרירים ר~ידדברי
 בהש~ך יעי~ש פקפוק שום בלי ר~י כדב~י אחרבמקום
מה

 שתר~
 יעו~ש קושייתם על

 עכ~~
 דטעמא נקטינן

דנם~
 לומ~ נא~ יהי~ אמ~ינן לא למה

 ח~פי דידי
 ה~ד להכחיש רוצה שא~נו משום חטפת~ דלאבמיגו

 וגם ה~~שונה דטענתו לנדו~ד לנו יצא א~ךול~ביע

 מכתי~בש~יי~
 פשוט א~ך העד את

 די~ול~
 להאמין

 להד~מ א~מר דהיה ה~אשונה ~טטנתו ע~מדדהיה
 בדברי ~יינתי שיב וראיתי ~יינתי שובובפ~ט

 דהוי פרעתי תתלה שטען דמי שכתב~י ממההפך הש~~
 העד יבוא ~~ך אםמשויל~ם

 ע~~ז ~~עתי ויאמ~

 דהא~ת ~מש~ל וכו~ נתחייב הראשי~ דמשעה משויל~םהוי
 ~הואלהוא

 ולבסו~

 אף מכחישו
 בפירע~

 לה~חישו ישבע
 הש~ך מדב~י פשוט נראה דכןופ~ור

 סנ~~
 ~שם םק~א

 דכתב ה~מב~ם דברי על הםמ~ע קושייתמיישב
להאי

 דינ~
 עד~א דאם

 בשט~
 בע~פ ועד~א

 על מידו קניתי אגיואומר
 ~ב~

 בא ולא זה
 לעשות מצ~רפים שניהם לכתוב ממני ~אל ולאהמלוה
 זה ו~ל ע~ך פרע~יך לומר יכול ואיגו בש~רהמלוה
 צרוף בלי דאפילו ם~ל הרמב~ם שהרי הסמ~עהקשה
 שם ~ר~ן וכמ~ש פר~תי לומר יכול אינו ~ע~פעד~א
 יעו~ש עד~א לצרוף הוצרך למה וא~ך ס~ב נ~אבס~
 דא~ך הסמ~ע שהקשה ומה וז~ל הש~ך כתב זהועל
 מידי קשה לא לפע~~ד וכו~ לי למה פה דעל שניעד
 ד~ז פ~ע שלא לו שידוע בפרוש שכתב או פרעשלא ויכ~ישי שבכתב אותו יבוא אם אפילו מינה נפקאדהא
 ~ד שאותו וה~תא העד את להכחיש נשבעהיה

שבע~פ
 מלוה לעשות מצט~פים שניהם קניתי אגי אומ~

בשט~
 יכול ואיגו

 לומ~
 עכל~ה פרעתי

~ 
 שאומ~ הש~ך מדברי לפניך~~~

 שיצא דמי בפי~וש
 אומר דאם הוא דדיגו הגם בעד~א ש~רעליו

 עד איתו אח~כ יבוא אם עכ~ז משויל~ם הו~לפ~עתי
 בה שמכחיש שבי~ה ידי על נפטר ויכחישנישבשטר
 צריך בו מעיד והעד הואל דמלתא וט~מאהעד
 זה ה~י לבםיף ההכחשה ונתקיימה והואל להכח~הוא
נשבע

 ונפט~
 ולבסוף היאל ממש כאן גם וא~ך

 העד לדב~י הודה דמעקרא הגם מתקיימתהה~חשה
 שחחום העד לדב~י מודה דמתתילה שם כמוהוי

 ו~חישו כשבא ואח~ךבשט~
 וגפט~ נשב~

 כאן גם
 העד את להכחיש שנשבע מי כדין מדי לאות~

 שנל~~ד מה זהו דוכתיי ובכמה ס~ח ע~ה בס~מר~ן דפ~
 ~םדר בע~~ו אשנה ולכשא~נהכעת

 ל~~
 א~ת תש~א

 וימ~ן וצוי~ם ל~~ק ציין ת~ח~ם ~תא דה~י לשו~אה~
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

 אות הרועי~ם מ~כנו~ת בעל הגדול לה~ב~~~~

אל~
 כ~ה סי~

 שכח~
 דמ~אה קי~ל וז~ל

 ואמ~ לשולחנידינר
 שהשולחני רע ונמצא הוא טבא לו

חיי~
 מה פי על

 שנתבא~
 ש~ו ם~ בט~~~ע

 ע~~
 נס~~תי

 חובו שגבהב~אובן
 דינ~

 טוב לו ~מר לאומן והראה
 ~ע נמצא ואת~ךהוא

 וכשחז~
 הליה אצל

 אמ~
 ~~י לו

 לך ~פרעתי הדינר הוא זה א~יוד~
 דדינ~

 דהוי הוא
 כן אומר והלוה מנה הלויתיך לחבירוכאומר
 יוד~~ני

 וש~יל דמישתבע הוא הדין פרטתיך אם
 בתומ~ש ז~ל מהרשד~ם וכמ~ש ס~ט ~ע~ה בטו~~עכ~~ש
 אות במע~כת לקמן בזה שהא~כתי מה ועייןש~ף
מי~ם

 מד~
 ל~שבע ~צה לא והמלוה ע~ש בם~ד משביע

 אומ~ ו~ולחני מדינא שלים זיל ל~לחניואמ~
 מה

 איני אומר והלה מהלוה וגבה אשתבע זיל~פסדתך
 ועמ~ש ש~עה שום בלי אגב~ דמינך ~יין לישבע~וצה

 מש~ה ה~ב עכ~ל םקע~זהטזר
 ~ הצר~

 לי י~ בעוניי~~~~
~~ 

 הד~ ב~יק~ ~~ב על תמיהא
א~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 סמו~א~
 מהרשד~ם כסברת ולתני לפםוק לבו

 רברבי אשלי בו נח~קו זה דדבר שר זכר ולאד~א
ורבו

 החולקי~
 דעות ~מה אםפתי הרי מה~שד~ם על

 עלבחדושי
 הש~~

 הבאתי דשם םרל~ב ב~ומ~ש
 לי מנה כאומר הוא דהדין דס~ל דעותכמה
 הלא הלויתני אם יודע איני אימר והלהבידך
המה

 הל~
 כאו~ר דהוי הכריע רבה ניהו ומו~ר הדיינים בונחלקו ז~ דין כתב ע~ה בסו~ס טו~ז הרב בראשי

 מור~ם מדברי דבריו וסמך וכו~ הלויתני אם יודעאיני
 הרב ל~לכה דבריו ג~ך והביא יעו~ש סי~ח רל~בדם~

 ובהגהות ע~ה סו~ם יעו~שבאה~~ט
 ~גא~

 זלה~ה מ~ע
 דהאלוף וכתב כהרשד~ם דלא ותני פםיק שם רל~בבס~
 פסקו הדיינים שאר ~צירוף כהן מת~יה מוהר~רהגדול

שדי~
 הסית וישבע הלויתני אם יו~ע לאיני דומה זה
 דבס~ הגם הש~ך הרב וגם יעו~ש וכוי יודעשאינו
 ע~יו חלק ולא בםתם מהרש~~ם ~עת ה~יארל~ב
על

~~ 
 דאיהו מצינו הרי פנים

 ל~
 מצינו שה~י הכי ס~ל

 אם מר~ן שכתב מה על שכתב ס~ט ס~ק קכ~ובם~
 ד~נותן בח~בון שטעה מודההמקבל

 ישב~
 ויפטר

 אשתלין הנותן לו אמר דאפילו ס~~ט ם~ק שם איהוכתב
 ~ומר והלה בידך לי כ~נה ליה ד~וה מיפטרחושבנא
 יודע ואיני הלויתני למנה דמי ולא דפטור יודעאיני
 אלא פרעתיך ודאי ליה אמר הא דהכא פרעתיךאם
 ומיהו ידטנה ולא טענותא דמשתכח דאמרת הואאת

 עכ~ל בחדושיו הרשב~א עכ~ל ומפטר ידע דלאמשתבע
 לפ~יש נחית קכ~ו בם~ שם ואדרבא לפניך הריהש~ך
 מה~שד~ם לסברת םו~ר וזה הרשב~א כדעת מר~ןדברי
 כדי רל~ב בס~ מהרשד~ם הרב דברי הביא לאו~ודאי
 מוה~ר להגאון ראיתי וכן להלכה אותםלקבוע

 ג~ך רל~ב בס~ז~ל מ~~~
 שכת~

 מהר~ד~ם הפך נראה דאדר~א
 דחזה אמת הן יעו~ש ~כ~ו דם~ אלו הש~ך דברימכח
 בספרו ז~ל נאיים ן~ כמוהר~י להרב~וית

 הבהי~
 זי~ע

 וכתב הוא גם מהרשד~ם כםברת ותני דפםיק ל~בבם~
 בם~ הש~ך שהביא וכמו ג~ך מה~שד~ך םב~ת היאדכן
 יש עליו גם ~נים כל על יעו~שרל~ב

 היאך לתמו~
~ 

 ~וא
 שרים כמה םברתהניח

 וגדול~
 שמזכים

 המו~~
 ופםק

 מהרשד~ם כסברת~יהו
 ~ להוצי~

 ~ המו~זק

~~~

 הואל הר~י~ם משכנו~ת דהרב לומר באתי זה
 לנוח מקום ספיקו מצא מהרשד~ם כםברתופסיק

 אין בודאי מ~רשד~ם הפך הפוסקים לםברתאבל
 מאדם ~ותם שי~ח קידם הלוה אם כגון בהפךלה~ת~ק
 כי לו אמר לו אותם והראה ~שולחני אצלהלך
טובים

 ועתה הזה המלוה ביד ונתנם הלך ואח~ך המ~
 הוא דדין דאמרינן להחזירם המלוה כשבאהפעם

 לומר הזה הלוה שיכול נאמר האם ויפטר~לוה שי~ב~
 לי שאמרת ~וא אתה הרי לישבע לי למהלשולחני
 נשבע אני ואין לשלם אתה צריך וא~ך המה~ובים
 יתכן לאדזה

 דהי~

 מסופק עצמו והלוה השולחני ישלם
 דין הדר הרי לא או למלוה שנתן המעות הםאם
הלו~

 לי כמדומה לשולחני הלוה ~אומר ה~ולחני עם
 א~ילו הוא והחדוש השולחני פטור דודאי בידך לישמנה
 ש~מלוה הלוה יאמר אמוראם

 נאמ~
 ובודאי ~עינו ~וא

 הוא וצריך דבר~מת
 להמלו~ ~רו~

 השולחני עכ~ז
יכול

 לו~
 נאמן אינו ב~יני נאמן הוא בעינך אם לו

כד~
 ודין לשומר שמםר ~ומר

~ 
 ג~ך ~תבו ממש

 בנ~י הרב דבריו והביא עליו חולק ואיןמהר~ד~ם
 ודע וז~ל ג~ך ~תב סל~ב זי~ע והרב םרל~ג~י~י
 ואח~ך לאחר נתנם המק~ל שאם לשם מהרשד~םש~תב
 להחזירם ~מקבל ובא נחושת שהם לומר לוהחזי~ם
 כדאמרינן מהימן לא והיאך מהימן את אמר מציללוה

 עכ לשומר שמםר שומרגבי

~~~~
 השולחני א~ נפשך דממה לשולחני פטור יש

 לשלם חייב א~ך לו שהרא~ המטע דזהוללוה מוד~
 הלוה כדין דינו הדר א~ך יודע ואינו מםופק הואואם
 איני הלוה שאומר המלוהעם

 יוד~
 במחלוקת דנכנם

 אם כי השולחני ~ל דאין ~ו~ע בכאן אדרבה אלאוה~ע~ה
 מרח~והי וסיעת מ~רשד~ם למה טעמא בתר דזילחר~ס
 ד~לוה משום הוא ונוטל המלוה חר~ס דיקבלםוברים
 מ~ות היו ובודאי ידעמידע

 המלו~
 א~ך בידו בהלואה

 ברי דהוי פרעתיך אם יודע איני כאומר דינוהדר
 זה אבל בחזרה וספקב~יובה

 ל~
 כאומר עליו לומר יתכן

 חיוב שום היה לא דמעולם ~רעתיך אם יודעאיני
 טוב כי מעולם השולחני ולדעת ~שולחני עלללוה
 ~אינו שישבע הוא ודינו לו נת~ייב לא ומטולםהוא

 ~ וקי~ל ופטוריודע
ה~עיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 בר הר~ן מאת אחד ומכזן בית שכר שמימון
 שנה למשךצמח

 אח~
 בדמי ביניהם והו~וואו

 קורות עשר אחד בה היו הבית דהיינזהשכירזת
 והתקרה הם אותם לחדש וצריכים רעועים הביתמקורי
 אדעתה לו שישכירה עמו והתנה והמעזיבה~~לי~ם
 דצריך ומאי הנז~ הקורות ~שר אחד את בהשיחדש
 גם ואח~ך ביניהם הושוואו ו~ןלהם

 בעיד~
 ה~כירות

 פרו~יו חצר ~ל ל~מצעה שם יכניס שלא עליוהתנה
 מימון כי בהמה שום שם ישחוט ולא ~ם אותם~חלוב
 ~ורחיה כךהנז~

 לחלו~
 בא השנה אח~ ויהי ולשחוט

 אם כי הנז~ בבית תקן שלא וראה הנז~ ל~יתיהר~ן
 צריך שאין ~אומנים ~מ~ו ~ך כי יען דוקא קורותששה
 הנז~ הר~ן מצא כן וגם לא ותו קורות ה~שה אםכי

 ה~רות והכנים תנאו על מימון שע~ר לו שהעידועדים
 על ~~ירות תבע זה ועל החצ~ בתוך ו~חטוחלב

זה
 יומ~~
~ 

~~~~~
 לזה

 הו~
 הקירו~ בדין הנה

 לחדש שהושוואו
 אם כי תקון לא והוא ~שר אחדבבית

 ~היה מה להר~ן לשלם מימון דצריך פ~וט בזהששה
 ל~וציאצריך

 בחדו~
 צריכים נמצא שלא קורות ~חמשה

 ד~רי~קון
 מעקר~

 הר~ן דעתו גלה
 של~

 אלא לו ה~כירה
 שנמצ~ו ועכשיו עשר אחד תקון שיויבדמי

 שאינ~
 צריכה

תקון
 אל~

 דהגע להר~ן ביני ד~יני דאיידי בודאי ~שה
 מ~קרא ידעו אלועצמך

 דאינ~
 אלא צריכה

 תק~
 ששה

 בכך לו משכיר~ היה דלאבודאי
 ובפר~

 ~ניהם ~ם ~רי
 כדי הוא ה~ית שכירות דדמי והושוואו דעתםגילו
 נתן הר~ן כאלו הוי וא~ך קורות ע~ר אחד ת~וןשווי

 מימון בידהמעות
 לת~

 ש~ם נאמר ה~ם ביתו את לו
 ובודאי יתכן לא זה השליח למימון י~יו המעותהותירו

ד~יי~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ראוי שהיה מה דמי הר~ן ביד פרע לגדל מימוןד~יב
 ~ש~ בת~וןלו

 אדם בני יעריכו ד~יינו קורות
 ע~ר אחד בב~ין להוציאראוי כמ~

 קורו~
 יעריכו ואח~ך

 שיעלה מה ולנכות לבד קורות בששה להוציא רא~כמה

בת~ו~
 או עשר להאחד שי~ריכו מה מתוך הששה

 להר~ן אותו יתנו וה~אר הששה בתקון ~וציא כמהישבע
 הוא זה דדבר ו~~ם~נז~

 פשו~
 לך אביא הסברא מן

 לדבר~ייעתא
 מדאוריית~

 הוא תנא להרב הוית דחזה
~~ל

 משכנו~
 ~זת מים במט~כת הרועים

 ~עד לשמעון ~יתו השכיר ר~ו~ן וז~ל שכתבועשרים שלש~
 ~ד בבתים שיהיו הוצאזת שכל והתנו שניםחמש

 בא מעשה למשכיר ה~וכר בהם מחל לשנהזהובים ת~~
 כנה~ג ש~~ל דבר דהוי משום זכה דלא ודנתילפני

סר~~
 שומת דצריך ונלע~ד ~טו~ר בה~הו~ת כ~ה אות
 השכיר לא כי משכיר אמר דמצי הבתים בשיוויהבקיאים
 וכיון ההוצ~ות ~מחי~ת בצירוף אלא ~הואבסכוס
ד~דינא

 המחיל~
 ב~לה

 שומ~
 וא~ך ~כל~ה ~דרא

 דשכירות דעתם גילו שמע~רא במכ~ש נלמדממנו
 אחד בתקון הואה~ית

 עש~
 ת~ין לא ו~וא קורות

 בודאי דוקא ששה אםכי
 דצרי~

 לשלס
 מימ~

 להר~ן
 פי עלהנז~

 ע~
 הנז~ל
~ 

~~~
 ה~רות לשם ש~כניס על אותו שתבט במה
 על י~לה דלכאורה אמת הן ולשחוטלחלוב

 ב~~ למ~ש זה דין לדמותהדעת
 שם~~

 ~דר ~דין ם~ו
 דח~יב יצא ולא צא לו שאמר מדעתו שלא חבירוב~ר

לית~
 אינה ~ר אם צא לו ~מר לא ואם שכרו כל לו
עשוי~

 מר~ן וסיים שכר לו להעלות צריך אין לשכר
 זה ד~ך שאין אפט~פ לשכר עשויה ה~ר ואםואמר
 ~כ~ל ממון חסרו שהרי שכר לו להעלות צ~יךלשכור
 ב~ר הראשונים דדברי לפניך הריוא~ך

 דל~
 קיימה

 מזה ועדיפא מיירי קאלאגרא
 כת~

 ה~מ~ע
 למיגר עביד דלא בגברא אפילו איירי מר~ןדדברי דריש~

יעו~~
 גם ה~אוי מן וא~ך החצרשכר לי ליתן חייב צא לו אמר אם ועכ~ז סקי~ד

 כ~
 של דא~צ~ה הגם

 הנז~ להר~ן לאגרא קיימה דהוה למימר שייך לאחצר

שאי~
 אמצעה שמשכיר בעילם אדם לך

 ש~
 לבד חצר

 ה~אל~
 נגררת

 ~כ~ז הבתים אח~
 נימ~

 הכי אפילו
 כאלו ליה הוה טליו ו~תנה הואל לומר ה~אוימן

 לאגרא קיי~ה דלא בחצר הבית מן צא לחבירואומר
 שכר להעלות דחייב הואשהדין

~ 

~~~
 רב דייקת כד

 ~מר~
 ~ר דשאני ביניהם

 לו אמר אם אמרו למה ל~גרא ~יימאדלא
 חייבצא

 להעל~
 ~ם הסמ~ע כמ~ש הוא ~טעם שכר

 לא אצלו היתה לזה מ~ודם אפילו דאמרינןב~י~ד
 תדור ולא צא לו שאומר עכשיו עכ~פ לאג~א~יימה

ב~
 עוד ~צונו דאין דעתו על ~ילה

 כך ל~ניח~
 בנדו~ד א~ל ול~שכירו להרוית רוצה הוא אם אצלולו ו~~

 עומדת ~ר של שאמצעה נשמע ולא נראה לאמעולם
 דעתו ד~ילה בה שנאמר כדי לשכירות לבדההיא
 לא שם ~בהמות מכנים מימון היה לא ~~ילושהרי
 ~יהמטי

 רוח~
 ~ירות דשום כלל

 להר~
 לא וא~ך הנז~

~י~
 דעתו ד~לה למימר

 וא~
 והכניס מימון ועבר הואל

~
 ו~~ר ד~יר בודאי פרותיו

~ 

~~

 א~ מ~~ם
 דעתו ~לה דה~~ן לומר שייך לא

 לי~~שרוצ~
 דהא ה~ר אמצע של משכירו~ה

 ~ם מושכרים ב~ר ~ישהבתים
 א~

 והזולת מימון
 הבתיס אחר נגרר הוא ה~רואמצע

 ואי~
 כח בידו

 דבר שום בהל~שות
 לנו הראוי מן זה לפי ואדרב~

 שבחצר הבתים השכיר כבר והר~ן דהואללומר
 ול~

 נשאר
 החצר באמצע להר~ן זכותשום

 מ~
 הרא~

 דאדרבא לומר
 ל~ניס מימון להניח סדום מדת על ~ר~ן אתכופין
 אותה על םיים שס~ג בס~ מור~ס דהא הפרותשם

 צריך דאין לאגרא קיימה דלא בחצר הדר מר~ןד~סק
 בה דר שכ~ר ודוקא מו~~ם שם סיים שכר לולהעלות
 א~ע~פ בו לדור שיניחנו לכ~ילה לכוף יוכל לאא~ל

~כופ~
 נהנה שזה במקום ~ום מדת על

 זז~
 חםר אינו

 אבל ליהנות יוכל לא ליהנות ~~י ד~י בד~ר מילי~ני
 ולהרויח ליהנות ירצ~ החצר בעל דאי גוונאבכהאי
 רוצה שאין אלא יכול ~יה חצירולהשכיר

 א~
 כופין

 ליה לית דהר~ן בכאן וא~ך ע~ך בחנם ל~ותאותו
 כבר דהא ליהנות החצר בעל בעי דאי טעמאהאי

 לו להיות שייך דלא אמורהמלתינו
 ממנ~

 הן ריוח
 וב~רט נשכר לבדו חצר של ~מצעה אין שלעולםמצד

דשכור~
 לומר הראוי מן כן אס וזולתו מימון אצל היא

 או~ודכופין
~ 

~~~
 דנדו~ד נראה

 מ~
 למ~ש אלא דמי לא

 וז~ל ם~בםקנ~ד מר~
 ו~

 לב~ל ביתו המשכיר
 ואח~ך אחר~בית

 הבי~
 מיודעיו או קריביו עמו

 ואם עליו מעכב המשכיר הרי בבית כאחד עמולשכון
 עכ~ל עליו לעכב יכול אינו ש~חנו על סמוכיסהם
 הנז~ מימון ~פילו כאן גםוא~ך

~ 
 דרכו

 לשחו~
 ולחלוב

 על ה~~~ים ומיודעיו קרוביו הם כאלו ליהדהוה
 לדרוש יש ~סתם לו שכר אם ה~ינח הכי ~פילושולחנו

ולחקו~
 בכאן אבל לא או שם אותם לה~נים יכול אם
 פשוט לשם יכניסם שלא עליו התנה השכירותשבתחלת
 ~ל~ שהרי אותם יכניסדלא

 ל~שכיר ריצה דאין ד~תו
 דניחה כך לעשות שדרכו למ~קרקעו

~~ 
 יתקלקל ~לא

חצירו
~ 

~~~~~
 זה של דינו מה ~ביאור חובת עלינוחל

 ירבה שלא עליוש~תנה
 בדיור~

 ועבר
ו~רבה

~  
 חייב

 ל~עלו~
 מצינו הנה לא או שכר לו

 בית השוכר וז~ל שכתב ם~י שם~ג בם~למור~ם
 אם ששכרו ממה ביותר ל~חר ו~שכירו י~ז~מחבי~ו
היה

 רש~
 לא~ים להשכי~ו

 בענ~
 סי~ לעיל שנ~באר

שי~ו
 המות~

 ~מותר רשות היה לא ואם שלו הוא
 ש~תב ס~א למר~ן מצאנו ~~ו בם~ ושם עכ~ללבעלים
 ורצה קצוב לזמן ל~ירו ~ת המשכירוז~ל

 עד משכיר לאחר הביתלה~כיר השוכ~
 ~ו~

 שלא והוא זמנו
 ביתו בני מניןיהיו

 דהא~
 ~כל~ה ביתו מבני יותר

 מרובים ביתו שבני למי להשכיר רשות לו דאין ל~ניךהרי
 דבמקים מור~ם דכתב הוא בזהוא~כ

 שא~
 לו

 דראיתי א~א הביתי לבעל השכירות ש~ר הוי~השכיר רשו~
 ח~א ח~מ ב~ח זכו~ללהרב

 א~
 עוד וז~ל שכתב

הרב כת~
 מהרא~~

 ~בר דאם ז~ל
 השוכ~

 והרבה
 לו לשלם חייב דאינו המשכיר הרגישולא דיור~
 והמע~ה מחלו~ת דזהו כתב נ~ח ~ם~ שם והואשנטל השכיר~

 יעו~שו~י
 בדיד~ וא~~

 ~וא ~דבר ~ילו
 במחל~

אי~
 ב~~ מור~ם דפםק הנמ~~י דברי אלא לנו

 הואד~מותר ש~~
 לבע~

 ל~ושי דלא כדי אלא
 ד~דנימא ~לו~

~  

 אלא עליו ו~ל~ם ~נ~~י פלי~י לא
ד~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שהשכירדוקאבמי
 הק~~~

 השכירות ינ~ל מרוביס לדיוריס
 של בפר~ו סתורה עושה הלזה כיצד אמרינןדאזי
 הבית ל~על דהמותר להנ~ק~י דם~~ל הוא בזהחבירו

 הרב וכמ~ש לשוכר הוא בזה דאפילו ם~לוהתול~יס
 מאתריס בנו~ל דמיירי שהביא ז~ל ~הרא~~עזכו~~ל

השכירות
 בכגו~ אב~

 אלא מאתריס נטל דלא נדו~ד
 יםבור הנ~ק~י דגס פשוט בדיורין הרבה עצמואי~ו
 במקירן הדבריס ראיתי שוב הביתי לבעל ישלסדלא

 ו~עמובנמק~י
 הו~

 םתורה עישה הלזה כיצד משוס
 וא~כ תבירו שלב~רתו

 בז~
 אדס מ~וס נ~ל דלא

~ליס
 פשו~

 להנמק~י ליה הוה הכי תימא לא דאי דפ~ור
 להשמי~נוז~ל

 תדו~
 צריך דידיה בדיורין הרבה א~ילו

 ומכ~ש הניספים הדיורין על השכירותלשלס
 דלא הוא דהנמק~י דטטמי בודאי אלא מאתריםד~~ל היכ~

 הלה דכיצד ~עס שיש במקיס אלא למילתיהאמר
 וא~~כ מדיי לא ותו תבירו של בפרתו םתירהטושה
 ואם ד~~יר בודאי בתצר פרותיו בהכנ~תו כללהיזק שי~ ע~ה לא זה מימין אם בנדו~ד הדין לנויצא
 דאין מדי לא ותו שהזיק מה משלס היזק שוםעשה
 יעו~ש ם~ז ~ם~ג ב~י~ ומור~ס מר~ן למ~ש דומהנדו~ד
 ד~די~דאלא

 ל~
 מזיק אלא הוי לא דנדו~ד לשס ~מי

 ~זיקו לשלם הוא ותייבבעלמא
 המע~

 רב אם הוא
ותו

 ל~
 ~ וימ~ן וצויי~ס משנלע~ד זהו מדיי
הצעיר

 ~י~~ ~~~~~~~ ~~~~

 ונתן משמעין מקת שלקתבראו~ן~~~~~~
 והניתם המקת דמי לשמטיןראובן

 דמיס אותם לת~וב בא זמן ואחר בתנותולפניי
 ונתנם ~תשבין טטה שראובן לו ו~דמה ית~וןבהם ומצ~

 לי שהתזירם ואתר לו והתזירם אצלו והלך יתיריסלו
 אותס עס שס היתר סך אותו שהנית הוא שאיהונזכר

 ראיבן יתזירם אם הדין מהו מראובן שלקתהמ~ות
 לא~או

~~
 ~ס יודע איני אומר זה דראובן הגם בכאן
 לז~ות רוצה היא שעתה אלא לא או יתיריסהיי

 לכאורה יתיריס שמצא לו אמר ושמטון היאלבהס
 ~נה ~~ט ט~ה בם~ ה~~ע מ~ש הזא זה דדיןנראה
 אי~י אומר וה~ה ~הפקדתיך או שהלויתיך ב~דךלי

 הםית ישבע בידי הפ~דת אם או הלייתני אסיודע
 מה אם יודע איני יאומר הואל כאן גם וא~כוכו~

 אי הם שלי בידי הס טעות~התזרתי
 ~ל~

 יכול אינו הס
 דרב אלא ויפטר ה~ית ישבע אלא ממנולהוציא
 שאומר נתבע ~ותי התם דבשלמא בי~יהםהמר~ק
 ידט לא שמ~ילס אתו שהאמת להיות יכול יודטאיני

~התובט
 הז~

 ב~דו~ד אבל בתייבא ~פק והוי נושה
 שאינו אלא המעות לידו באושבבירור

 יוד~
 שלי אם

 ברי דהוי למימר איכא ~דרבא תבירו של או~ם
 ליודע ג~כ לדמותה אין וגס בפירטון ו~פקבתייבא
 הש~ע ד~סק פרטתיך אס יודט ואיני שהלייתניאני
 דהאומר ם~ט באיתו ט~הבם~

 מנ~
 ואיני בידי לך

 לתלק דיש יעו~ש ו~י~ ל~לס דתייב פר~תיך אסיודע
 ~יה בודאי ברור היה התם דבשלמא ביניהס~~כ
 אס היא שמםו~ק אלא שהלוהו הוא ~יודע ליחייב

 בי~אי יודע שהוא הגס כאן כן לא לא אוהתזירו
 שבאו בידאי יודע אינו שמטין מיד לידו המטותשבאו
 לו התזיר דשלו למימר דאיכא אלא תוב בתירתלידו
 לא כלל דמי לא וא~כ כלל לו נתתייבילא

 לז~
 ולא

 למתלוקת הוא דמי זה דדבר ללבי אני ואמרתילזהי
 או~ו את~~כ ותזר לתבירי שפרט במי שנתלקוה~י~~יס
המלוה

 שקב~
 אותה ~צא~י זה דינר לו ואמר המעות

 אומר לו שנתנה והלוה לי שנתת במעותמזוייפת
 הש~ך ~ביאו מהרשד~ם לדעת נתל~ו בזה יודטאיני
 דתייב פרטתיך אם יודע ~יני כאומר דהוי רל~בבם~
 היא וכן אתרת פעס לולשלס

 סבר~
 הביאו מהרש~ך

 כםברת ז~ל נאיים ן~ זי~ע הרב פםק וכן שם הש~ךג~כ
 בראשי הלא הוא כן לא גדו~ים שני ולדטתמהרשד~~ם

 ע~ה םי~ם בתומ~ש ~ו~זהרב
 והר~

 הביא באה~ט
 זלה~ה מוהרר~ט הגאון ובהגהות י~ו~ש להלכהדבריו
 אומר וגמר כמהר~ד~ס דלא ותני דפםיק רל~בבם~
 זיט~א דיינים כמה בצירוף מתתיהו האליף פםקד~ך
 םקם~ט קכ~ו בם~ יטז~ש דעתו כך ~~ך הרבוגס

 כאומר ~ינו דהוי אלא כמהרשד~~ם דלא ם~לדכילהו
 יתליף ולא ויפ~ר הלוה ויש~ע הליתני אם יודעאיני
 הרי יהנה דהמט~ה נק~ינן והכי יטו~ש הדינרלו

 דלדטת היא כך מתליקתס דתכלית ב~יניך רו~האתה
 והיה הואל היא דטתם מרתמיהי וםיעתמהרשד~ס

 היה אצלו שהתוביודע
 ברו~

 שהוא ~גם לו ש~תתייב
 הואל פירטון בתורת המעות ג~כ בידו שנתןיודט
 דהיי~י ראויה נתינה ~יתה אם נתינה באיתה מםופקוהוא
מ~ב~

 דליתה כמאן נתינה לאותה תשבינן לא או תשוב
 ויודט היאל כאן ~ם וא~כ ודאי מידי מוציא םפקואין
 א~א ודאי בתירת לידו ב~ו דהמטות~ודאי

 דליתי~ כמאן ~פק אותו לא או הם שלו אםהיא ~מסיפ~
דה~ת~

 הוא שמ~~ק אלא המטות שנתן במקום אפילו
 הודאי לגבי דליתיה כמאן לה ת~בינן נתינהבאותה

כ~
 המ~ות לידו שבאו לו ברור לידו דה~תינה כאן שכן
 לא אי שלו הווין קבלה איתה אם היא שמ~ופקאלא
 קב~~ מידי מיציא דידיה הם~ק דאיןבודאי

 הגם
 שב~ו בודאי אלא תייב שהיא בודאי אי~ו זהשודאי
 זה כל בידאי ספיקי טכ~זלידו

 לםבר~
 מהרשד~ס

 ו~תולקים ה~ו~ז ל~ברת וכן לשלס הוא תייביאייכ
 איני לאומר זהב דדינר ההיאדמדמו

 יוד~
 דאותה הגס

 לאו או הפירטון ממון לי נתן אם ~פק היאנתינה
 ב~אי הפיר~ון הדר ~טולם נתינה ויש הואלעכ~ז

 םפ~וההלוא~
 המטות ראובן ליד שבאו כ~ן גם וא~כ

 קבלה שאותההגם
 הי~

 ~תינ~ כבידאי הויה בםפק
 והויה

 אתר המטות מידו ימוציאין בתזרה וםפק בודאיכהלוא~
 לבי וטדיין הוא כן שכד~ריו תר~ם יק~לש~מעון

 ~נתן ראובן וז~ל ~י~ז ~~ט מש~ה ל~רב רא~י~יב מה~~
 ואמר טען ואת~כ שלו ~הם בתושבו לשמטוןמעות
 ~י~ו ושמ~ין שלו והם בתשבונושטטה

 שמטון שאין אפט~פ שטטה ראיבן יש~ט ש~ו הםאס בבי~ו~ יוד~
 אות צ~ג ם~ כנ~~ג ~י~ד ת~א הרד~~ז בריטו~נו
 ~דישי~ן מאמ~ר ל~~ב ראיתי וכן יטו~שי ב~גה~טה~
 יעו~ש ~~~ כנה~ג דברי הוא גם ש~ביא ~קכ~ג צ~גםי~

ושש~י



~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~

 האלה האדירים ה~לכים לד~ת לדינא שנתכוונתיו~שתי
 דן הייתי דלדעתיאלא

 שא~
 ד~ת כמו וכו~ שמעון על

 ה~ז~ הרבנים לדעת אבל כמש~ל בדינא ז~למהרשד~ם
 טענת ואין ~ואל למה ידעתי ולא לישבע שחייבאמרו
 כי נגדוודאי

~ 
 דבשביל ליטול זכה דמכחו ספק

 ויטול חר~ם אם כי עליו דאין למהרשד~ם ס~לזה
 בס~ מר~ן כמ~ש בחזרה וספק בחיובא בריכדין
 צד יש החזירו ובעצמו הואל ואולי יעו~ש םי~חע~ה
 זאפשר האיש אותו של שהם ~ו נתברר דאפשרלומר
 ~בועה הצר~והו לכך בו ל~זור שבא הואעכשיו

 ~ וימ~ן~וי~ם ודו~~
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~
 והת~ו הטובאק ~מכירת שותפות עשו ויעקב
 יבוא בוא אם לקנות שי~וא שהלוקח~יניהם

 אותה ימכור ולמטה מליטראלקנות
 יעק~

 מהטובאק
 יותר לקנות שיבוא ומי בשותפות הכניםה שלאשלו

 יעקב ט~ן זה ועל שותפות משל אותה ימכרומליטרא
 ~וא יתן מליטרא יותר לקנות לו~ח איזה בבוא~גם
 מהאליטרא שלמעלה ומה למוכרה אחת ליטראמשלו
 ובא דהואל טוען ואליהו שותפות משל אותהימכרו
 משל אלא הכל ימכרו לא מליטרא יותרלקנות

ש~פות
 יומ~~
~ 

~ ~ ~ ~
 האמת הוא אליהו כדברי הוא פשוט
 א~נא~ מדיני לזהוראיה

 דקי~ל
 ~קשה והרי אונאה מח~ר ובשתות מחילה הויאמשתות פחו~

 כל משלם למה וא~ך מחל כבר משתות פחות הרילן
 משלים ש~ה פרוטה אלא ישלם לא הראוי מן~תות
 בודאי אלא הוי ~חילה פרוטה פחות דשתותהשתות
 הכל ומשלם הכל עליו מגלגלים לשתות שהגיעכל

~ 

~~~~~~
 ם~ח רי~ח בם~ מר~ן בדברי מפורש מזה
 ב~ן חםר בין ע~ר כור בית לו אמרדאם

 הגיעו סאה ~כל רובע ש~וא מכ~ד אחד פחת אםיתר
 עליתר

 כ~
 או שחםרו הרבעים כל על ע~ו י~שוב

 הרבעים כל טל םק~ל הסמ~ע שם וכתב וכו~הותירו
פירוש

 א~
 ל~לל שבא דכיון לו ינכה עצמה הרביעית

חזרה
 צר~

 ג~ך זה וכענין יעו~ש הכל לשלם או לנכות
~תב

 מר~
 נוטל הכו~ס בדין ~~ח שנ~ח בס~

 שלש~
~~וט~  

 יעו~ש ~י~א ~סמ~ע ויעו~ש ~ וכו~ ~לו
ראיתי שו~

 גוא~~ להר~
 מ~ש ד~ן למציעא ~חדושיו זל~~ה

 לנדו~ד ראיה ג~ך ומשם תל~ח סי~ ח~א הרדב~זמשם
 ~ וימ~ן וצוי~ם ודו~קיעו~ש
הצ~יר

~~~~ ~~~~~~ 
 ס~ט

~~~~~
 תבע

 לשמע~
 אין ו~מעון ק~ לו חייב ש~וא

בידו
 כל~

 בידו יש ש~רי ~ליו טען וראובן
 לו שאין שמ~ון השיב וע~ז ~יו לו שהניח א~בית

 כפי לה שראוי לאמו הוא ומ~צה מחצה אם כי ה~בבית
 זה ועל הבעל בנכםי מחצה נוטלת שהאשההתקנה
 כל כדין לישבע אמו דצריכה ואמר ראובן אמריוהשיב

 שמטון בחזקת הבית כל הרי ~י הלאוהא~מנות
 להשביע רוצה שאינו אומר וש~עון בחובו איהוויטלנה
 ומחול אמואת

 ימחילנ~
 לא וא~ך עליה לו שיש לשבועה

 הבית חצי אם כי לוישאר
 ו~

 חובו לתשלום יםפיק לא
 הדין מהו ראו~ןשל

 יומ~~
~ 

~~~~
 מהבל שמעון דדברי הוא פשוטדבר
 ובב~י בטור יוצא מבואר ד~אימעטו

 זמן דכל צ~ו םי~ אהע~זובש~ע
 של~

 נשבעה
 האלמנ~

 לא
 ולא היא לאזכתה

 יורשי~
 זמן וכל הואל וא~ך יעו~ש

 בחזקת הבית זה הרי בקרקע זכות לה אין נשבעהשלא
 חובו ממנו לגבות ויכול הואשמעון

~ 

~~~~
 דוקא דאורייתא בכתו~ה המה מר~ן דדברי

די~
 כן לא צררי התפםת או פירעון חשש בה

 הבעל מות לאחר הכתובה גובה האשה דאין ~~ידןאנן
 או רב הן המת שהניח מה היורשים עם חולקתאלא

מ~
 מצינו הרי עכ~ז פירעון ~ששת שייך לא ~א~ך

להרב
 מוהרי~~~

 התקנות בםפר דבריו הובאו זלה~ה
 הראשונים בפםק פטמים וכ~ה כמה ומשולשושנוי

 המגור~ים כ~נהג שהם דידן בכתובות דגםואחרונים
 יעו~ש ~ל~ם לה אין נשבעה לא דאם בהו דיינינןעכ~ז
 אין נש~עה שלא כ~ז שמ~ון של דאמו ד~מרן למ~יוהדרן

 זכייהלה
~ 

~~~
 לישבע האשה צריכה הדין דמן דנהי ת~י~ני
 היורש יאמר אם התינח זכתה לא הכי ל~והא

 שרוצה דא בכגון אבל בשבועתו למחול רוצה~אינו
 דזה אלא לישבע צריכה דאינה נימא בשבוע~ולמחול
 חובו לבעל הוא מזיק זאת ובמחילתו דהואל יתכןלא
 רע~ח סי~ בחו~מ מר~ן לפםק זה ודמי למחול יכולאינו
 ואלמנה בנים והניח שמת מי וז~לס~ב

 ומת~
 האל~

 על שנשבעהקודם
 כתובת~

 ~יורשיס בחזקת הנכסים כל
 בהםונוטל

 ~בכו~
 דאין לפניך הרי עכ~ל ש~ים פי

~יור~
 לבכור לאזוקי כדי האלמנה בשבועת למחול יכול
 לבע~ח לאז~י כדי למחול יכול אינו כאןוה~ה

~ 

~~~
 אינו למה רע~ח דסי~ ההיא דשא~י תשיבני
 בחזקת דהקרקע משום להאלמנה ל~חוליכול

 מח~תו ל~וציאו יכול אינו ובמחילתו קאי הבכ~רהיורש
 דהקרקע כאן כן לא קאי ובח~תו היורששהוא

 וא~ך מידו להוציא בא וזה הוא ראובן בחזקתלאו הזא~
 אינו זה לאמו למחול שמעון דיכולנימא

 דה~
 ג~ך

קר~~
 בחזקת ז~ת

 שמע~
 ובחזקתו והואל קאי היורש

הו~
 המלוה לראובן ועומד משועבד הוא ~רי קאי
 כדי מידו להוציאו בא הוא הרי ~~ך זאתובמחילתו
 לראובןלאפסודי

 ז~
 חבירו של שעבודו לאזוקי יכול ואינו

 זהודמי
 למ~~

 מ~ז םי~ בחו~מ
 ס~~

 לחבירו שחייב דמי
 בידוויש

 שט~~
 למחול יכול ~ינו ~אחרים נושה שהוא

 ס~א צ~ט ובסי~ יעו~ש ו~~ ~חרים על לו שיששט~ח
 ~ז~לכתב

 נרא~ ~
 לו

 ממ~
 ~תו~ים שט~ח ~היו או

 של ואמר ~מועל
 אחרי~

 או הוא
 ע~

 בידי הוא
 על לומר נאמן דאינו מבורר הרי יע~ש לושומעין א~

 לא~ים ל~וב כדי א~ים של שהוא בחז~תו ש~ואהדבר

יא~
 מכח ~חו יו~ע ~בע אמו דאם הגם כאן גם
 קרק~~י

 הו~ל עכ~ז זאת
 וכ~

 נשבעה שלא
שום ל~ א~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 לבעל יורשת שהיא לאשה חשבינן דלא כלל זכייהשום
 כתיבה ש~ר מכח הנכםים במחצית ~זוכה כבע~חאלא
 ובחזקתו מיקרו היורש נכםי נ~ה שלא זמן כלא~~~
 הואל וא~ך ~דיה הבע~ח מהם להפ~ע עומדיםהם

 ~א דידיה בע~ח כח לאפוקי בא הוא זאתובמ~ילתו
 לפרוע קאי הוא וברשותו בשבועה למחול כמיניהכל

 הבע~ח ממנופרעות
~ 

~~~
 דראיתי

 להר~
 ~כתב םק~ד םיצ~ו באהע~ז ב~ש

 כשיש הרש~י כתב וז~ל ז~ל ש~י הרבמשם
 לא היורשים י~ל אביהם עלב~~ח

 ניח~
 השבועה לן

 וי~ל היור~ים ל~ובת חז~ל תקנו השבועה כי אמנושל
 וא~צ הכתובה יורשים ואז ~ז~ל בתקנת לן גיחאלא

 לכאורה וא~ך עכ~ל לבע~ח הכתובה ממעות~שלם
 היורשים דיכולים ז~ל הרש~י מדברינראה

 ~~ש היפך וזה דאחרים פםידא שיש במקוםאפילו למחו~
 לנדו~ד ראיה משם דאדרבא תראה דייקת כדאלא
דהא

 ל~
 דהבע~ח התם דוקא אלא די~יה ה~ הרב כתב

בא
 מכ~

 הב~ח דבזה האלמנה מתה וכבר אביהם
 כתובתה על נשבעה לא שהאלמ~ משום זכייה ליהלית
 ממון לבניו מו~יש אדם דאין ונימא מוקדםשהוא
 דלא אלא שבועה ע~י אלא בו לזכות יכול היהשלא
 מר~ן וכפםק עלה לוםוף דלא הבו ~מרו וכברקי~ל

 יכולים שמת המוקדם ב~ח דבני םי~ד םיק~חבחומ~ש

ל~רו~
 היה קיים אביהם היה דאילו ה~ם מהלקוחות

 ל~בות הבנים יכולים עכ~ז קדימה מדין לישבעצריך
 היורשים כאן ~ם וא~ך נשבע לא אפילו אביהם מותא~רי
 אפילו ל~בות יכולים מוקדמת שהיא אמם כתובתשירשו
 המאוחר ה~ע~ח של ש~~ח וידחה ~מם נשבעהלא
 זכייה שום לו נשארה לא א~יהם של בע~ח אותווא~ך
 אלו לו לישבע צריכה האלמ~ ~היתה שבועתומכח
היתה

 עדי~
 וא~ך בחיים

 מכ~
 ל~ית עתה בא מאי

 לזכות נשבעה שלא מה מכח הוא אביהםבנכםי
 לו~ היורשים דיכולים הרב דכתב הוא בזההיתומים
 מכח אביהם שהניח בקרקע הם ויחזיקי לאמנומחלנו

כתוב~
 הם מתזיקים זאת במחילתם ואדרבא אמם

 דיכולים הרב דכ~ב הוא בזה בידם ~יהםממון
 ~מם דעדיין בנדו~ד אבל לאמנו מחלנולומר
 דלית בודאי ל~בות הבן של בע~ח ובא חייתהבחיים

ד~
 זכתה לא שעדיין לישבע א~ו האשה דצריכה דיין ו~ית
 כמו וא~ך במקומ~ הועמד הבן של זה בע~חדהא
 זכ~ת שום לה יהיה שלא לאמו אומר ~בן היהשאם
 הבן זה של בע~ח כן כ~ו תשבע א~רעד

 דמי ולא אחרים להפםיד לאמו למחול כלל הבן בידכח ואי~
 בע~~ ל~ני אלאזה

 ויש הלוה מקרקע ל~בות הבאים
 וכ~ז לישבע המוקדם דצריך ומאוחר מוקדםלפנינו
 כאן גם המאוחר זכה נשבעשלא

 דנ~
 דכתובת

 דידה חוב בא שכ~ר קדמה דהיא המוקדמת היאאמו
 עשו הוא דדינא אביו מיתתמיום

 רבותינו ל~
 ופרעונו המיתה מיום שזמנ~ שט~~ כדין התקנותבעלי

הו~
 בנה על א~~ך שנכתב וחוב הנכםים בחצי שזכתה

ה~
 מפאת נ~~ווה דידה חוב ואפילו מאוחר ~ע~ח

 וחובאביו
 דבע~~

 איכפת לא הבן מ~את הוא זה
 זה ~רקע הוא דידה תשלום דםו~ם מידי ולאלן
 ~ם זה בע~ח ותשלום אביו שהניח היורש~ל

 דאפילו אחרים לאזוקי למחול הבן ביד כח איןוא~ך
 הלוה על בש~רו כתובה למוקדם נאמנות היתהאם
 ופםקוב~ך

 בחו~~
 יעו~ש ם~ז ו~י~א ם~א פ~ב םי~

 דלא ~כאן מכ~ש ה~וקדם ול~בי הלקוחות ל~בי מהנידלא
 בכוונת אלא למחול עכשיו הבן בא ולא נאמנותהי~ל
 זה לבע~ח לאפםודיהמכוון

 אי~
 וקם כלום במחילתו

 הבית מכל ל~בות נ~ויה הנז~ הבע~ח דיד דידןדינא
 ה~ן של אמו נשבעה לאאם

 מופל~~~~~
 משד~ר הבהיר םפר לידי ה~ אינה

 אהע~ז בח~ זלה~ה מהרש~א הרב בפםקיושם
 אחת שאלה נשאל ה~ דהרב ראיתיםיצ~ו

 וראיתי ממש ~בו~יהרב נדו~ כע~
 להר~

 כל הועתקה שלא ה~
 אלא ממנה נכתב ולא השאלה עלת~ובתו

 דשם נאבדו בודאי כי הנז~ בםפר לאהובאו דבריווםוף מע~
 ממשמעות שיהיה איך מצאתיי ~~ך כתוב הדבריםבםוף

 ד~יהו משמע מהם כתובים ונמצאו שהוב~והדברים
 בנדון דא~ילו ם~ל ואדר~א ~בו~י הרב דבריהיפך
 יכולים אינם עכ~ז האלמנה מתה דכבר שבו~יהרב

 הנמצאים הדברים לך מעתיק והנני למחולהיורשים
 אמו ~מתה ראובן וז~ל בקיצור ותשו~ בשאלהלפני
 שט~ח אביו על ויש אל~נה שבועת נ~בעהולא
 חובו ל~בות שמעון בא ועכשיו ~חיו לשמעוןשחייב
 מאוחר שהוא א~~פ אביו יעקב שהניחהקרקע
 מוריש אדם דאין וקי~ל נשבעה שלא ומשום אמולכתובת
 מהו לבניושבועה

 הד~
 דמצי נראה לכאורה תשובה

 אלא אינה דאלמנה שבועה דהאי כיון למימרראובן
 אי לומר היתומים מצו היתומים לזכות דרבנןתקנתה
 שהנש~עים אע~פ פ~ז בם~ דקי~ל זו בתקנהאפשי
 בם~ מר~ן ופםקו הרא~ש למ~ש דמי ולאוכו~

 בחזקת הנכםים כל שנשבעה קודם האל~ מתה וז~לם~ב ~מ~~
 הבכור בהם ו~~להיורשים

 פ~~
 דתרוויהו התם דשאני

 אמר וכי יורשיםהם
 הפשו~

 אפשי אי
 נמצ~

 ~ובה ~וא
 אי לומר ~מיניה כל ולאו הבכור מחלק א~וכתובת
 הנז~ מם~ר המועתק עכ~ל מצאתי ע~ך ו~ו~~פשי
 דברי מתחילת וא~ך כתוב נמצא לא התשובהותשלום
 לפםוק ה~ הרב דדעת מורה בשאלה המובא ה~הרב
 אלא הדברים כתב לא דהא הרשבו~י דבריהיפך
 נראה לכ~ורה דבריו בתחילת כ~~ש לכאורהבתורת
 הלכתא םלקא לא הדברים בםוף אבל ~שמעוכו~
הכי

 ופ~~
 ה~ ~רב לדעתי

 של~ ל~
 עיניו ~ור

 אפשר או ~בו~י~ם~ר

 דבםו~

 ודחה הביאו דבריו
 אופן באיזה א~ ט~ם מאיזהדבריו

 ועכ~~
 בדידן אנן

נד~
 שבו~י להרב אפילו שלפנינו

 א~
 יכול ~יו~ש

 האמורים זלה~ה מהר~~א הרב לדעת ~~שלמחול
~ 

~~~
 ראיתי

 להרה~~
 יהודה בית בםי מוהרי~ע

 בעיר לפניהם ~בא במעשה שנשאלםי~ד
אר~~יל

 בבע~~
 האלמנה ויורשי המת מנכםי ל~בות שרצה

 מה לקחת הם רצו מתהשכבר
 שהני~

 המת
 היתה ה~ והכתובה~כתובה מכ~

 בנא~~
 באותו שם ונחלקו

 והאלמנה דהואל פסק יאפיל מו~רר~א הרב דלדעתדין
 ~ד לישבע צריכההיתא

 הבע~~
 ולא אחריה שבא

 לבניו שבועה מוריש אדם אין בכלל ה~זנשבעה
 ~ליו חלקו וב~ד ה~ והרב היורשיםוידחי

 והיתה דהואלו~תבו המ~ה~ מכ~
 בנא~~ הכתוב~

 מה~ייה דלא ה~ם
 אם כי הבע~~ ל~בי ל~בות דידהל~ביקדימה

~ואל בשבוע~



~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~מרז זלא לגבזת היזרשיס יכזלים מתה זכברהואל

 מזריש אדס איןבז~
 לוסיף דלא והבו זכז~ שבזע~

 ~זת ~רז~יס מ~כנזת ל~רב וראיתי עיינתי שזבעלה
 תרת~ס ~דר וימ~ן וצויי~ס זדו~ק ע~ש וכו~ סי~דמי~ס
 ראיתי מצאתי זאת אחרי יע~הי סאלי פה לפ~קציזן

 ליתומיס שניתן קרקע וז~ל שכתב רמ~ח סו~סלהרב~י
 זהזקנה אמס ל~תובת משועבד יהיה שלא זקנתסמאת
 שטר הוציאז היתומיס אמנס כתובתה על נשבעהלא

 מחלשאביהס
 ל~

 השביעה
 והאלמנ~

 שמת מיד טוענת
 כמיניה כל ולאז לכתזבתי הנכסים נשתעבדזחמי
 דספר מימוניזת ת~וב~ עיין השבועה למחזלדבעלי
 תשובה ומצאתי שס ו~יינתי ע~ך ס~זמשפטיס

 ~מיה כש~ת דמיד שטוענת דבריה לפיוז~ל לז~
 יר~

 אותס

בעל~
 יאבל מקרקעי דה~מ איני זה לה ונשתעבדז

 זליתן למכזר יכילמטלטלי
 ול~

 כתובתה מהס תגבה
 יעו~ש ~ו~ מ~לטלי אגב מקרקעי בכ~זבה~תבינן מדל~

 ודו~ק תהלי~ת שפסקנו כמו עלהיזה
~ 

הצעי~
 ס~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~
 לאיזה מזדמן לפעמיס אשר הזמן

 לו אומר ~שופט והערכי העכו~ס עסדו~ד ישר~
 הכתוב קנייה שטר או החזב שטר להוציאלהישראל
 קא ואנן המשפט י~יה ועליו י~ר~ל בסופריאצלז
 תורתינו דבדיןחזינן

 הקדוש~
 על כלל חיוב שוס אין

 יוציא אס אבל אצלז הכתוב השטר אותו ע~פהישראל
 לישר~ל זחובה לעכו~ס זכית יהיה בדיניהס שטראותו
 ועל הקדזשה תורתינוהיפך

 ז~
 בידינז אבזתינו מנהג

 ישראל לסיפרילצזות
 לכתו~

 א~ן באיזה אחר שטר לו
 מיד עשיק להציל כדי בדיניהס אפילו הישראלשיזכה
 דתינו ~י וטל הואלעוש~ז

 הקדזש~
 וישר זך הי~ראל

 ~שטר בידס שי~חו לסיפרים זמצזויספעלו
 הישראל ויזכה זעס שיעבור עד המזוייף ~טר לוונותניס הראשו~

 ~ האמיתי ש~רז לו זיחזירז המזוייף יקרעו אזיבדינו
 שרירא רבינו וז~ל זז~ל כ~וש~תב סי~בחומ~ש ~רב~~ ממ~ש לזה ודין זדת סמך שי~~~~~~

 בפיקדון או בחוב ~חייבזהז מי בז~ שכתב במהגאון
 דוא~ר בי מקוס ביניהס ויש ממנו להזציא יכזליסזאינס
 על מישראל עדות ומקבל שזחד לוקח שאינו עכו~ס~ל

 ~שזפט ל~ני שילכו זתלמידיס לזק~יס רשזת ישחברז
 לעשזת זמצוה לזה חייב שזהויעידז

~ 
 הנה ~ל~ה

מלשון
 ז~

 זכות לז שיש יזדע שאינז מי דאפילו מוכח
 מד~א~ר לזה חייב שזה להעיד לילך לו מותר~כ~ז
 הדייניס על מו~ל הדבר דאס והתלמידיס ה~ניסילכו
 ~זדעיסד~א

 ~ד~
 עדזת הזי לא דאז חייב ש~זא

~~
 למימר הו~ל א~ך

 מצו~
 זלומר לילך הדייניס על

 חייב~זה
 ל~

 התלמידיס עס ה~ניס כלל למה
 שמצ~ לך לומראלא

 קנאת לקנאות ישראל בר כל על
 שאי~ מי אפילזה~ל

 כ~יגידו עכ~פ חייב שהזא יזדע
 שזה הב~דלו

 נתחיי~
 ע~פ לזה

 הד~
 על מצזה ~זי

 חייב ~זה זל~עיד לילך זהתלמידיס ה~ניסשאר
 ל~

 עושקו מיד עשוקלהציל

~~

 דסו~ס אמת
 י~

 ה~ניס נ~טז למה להקשזת
 הדייניס מפי הדבר ולכשיחברר ~זאלוהתלמידיס

 להעיד ~דין יודע ש~ינז למי אפילז הותר חייב~הוא
 ולמה להעיד אדס לכל הותר למימר הו~לא~ך
כנ~

 ותלמידיס ל~ניס זה דבר
 דוק~

 ראי~י
 סק~ב סכ~ו ~ומ~ש תשזב~ה פתח~י~הרב
שעמד

 בז~
 ברו~ך מקו~ר להרב וראיתי וז~ל שכתב

 לומר הגאון שהוצרך דמה שכתבו חסון מהר~אולהרב
 מ~ני דארעא ~מא שאר ולא והזקניס החכמיסשילכז

 העול~תק~
 הס גס ילמדז להעיד להס נתיר שאס

 רשזת ~לי אפילו דיניהס כל על לפניהסויבואו
 ותלמידיס לחכמיס דדזקא מ~ב בסי~ בזה האריךועזד בדי~~

הזתר
 ז~ ודימ~

 לחולה שבת בחלזל הרמב~ס שכתב למה
 נראה זלי וכו~י וחכמיס ישראל גדולי ידי עלשיהיה
 דאפילז רבזתא הוא ותלמידיס זקניס שרירא רבדמ~ש

 עכ~ל ~ז~ לעשותו זה דבר הותרלהס
~ 

~~~
 לילך דמזתר מבורר הנז~ הרב~י מדברי שיהיה
 חייב שהוא במקוסלהעיד

 ע~~
 ה~ורה די~י

 שאין הוא הדין תורתינו פי וטל הואל כאן גסא~כ
 לכתוב מיתר א~כ זה שטר פי על לעכו~ס זכזתשזס
 להת~ש ואין בדיני~ס גס זכות לו שיהיה שטרלו

 רב התיר דלאולומר
 שריר~

 זתלמידיס לחכמיס גאון
 דוקא אמת של דבר להעידאלא

 כג~
 על נתחייב אס

 אזי הערכאזת אצל והלך לקבל רצה ולא הדין~י
 ל~עיד לילך דהו למאןהותר

 שז~
 שלא מי אפילו חייב

 אתראה
 החוד~

 עכ~פ והדבר הזאל ויעיד יבוא
 דת פי על ~זאאמת

 מרע~~
 חייב שזה

 לז~
 אבל

 שלא מה ~ר עדות שכיתביס זהבכגון
 הי~

 לעולס
 אחת וזה זה דודאי אינו דזה אלא דמותר לן לימאמאן
 וה~דות ~ואל רא~ שלא מה י~י~ אס לי ד~ההן

 ~י ועל הואל ראה שלא מה יעיד לי מהאמת
 בא שהע~ו~ס אלא הישראל על בדינינו דבר א~מת ישלא הד~

 אחד ד~עס ~ודאי דיניהס מכח בעקפיןעליז
 להעיד ~התירז התסכמז ל~

 הו~
 גס עז~ו מיד עשוק להציל

 מ~ר זה מט~סכאן
~ 

~~~~~
 בחוב שחייבזהו מי וז~ל שכתב עייןאות ~~~ ח~א זכו~ל בס~ בפירזש נמצא דכך

 ~~דון~ו
 וא~

 רשות ותלמידיס לזקניס יש להציל יכזליס
 זיעידז השז~ט לפנישילכז

 חיי~ שז~
 לזה

 ומצו~
 לעשות

 יתפייס לא זאסכן
 השו~

 דרך ~עדיס שיא~רו במה
 לתכלית ~מביאס בדרך בדבריהס לשקר יכוליסכ~ל

המכוזן
 כי~

 ~ייב שהזא זיציב אמת הוא ש~כלית
 החובבאזתז

 ו~
 על ישביעס

~~ 
 י~וליס אינס שיא~ו

לישב~
 ~דין מן שחייב אמת שהוא אפע~פ לשקר

 א~~ הגב~ישס כנה~~
 ומוהריב~ל גאזן ר~ש בשס

 ח~~
 והרב

 ל~וב ד~וליס זכתב זה על חזלק ~רזמ~הגדזל~י
 אות בה~ב~י ח~ש הרב זת~ה ~יו ולישבע דבראיזה
 ל~ס כ~מ~ש ל~זב יוכלז דמהי~א

 בפניהס~ס שי~ב~ השז~
 ה~~

 לו ~ח~ב זה
 זיעו~ן עכל~~

 י~~ש מהטעמיס נ~א ומאי לישבע האוסריסטעס
 ~ות לי~ראל ~יש ~כל נ~טינן עכ~פ שיהיהאיך

 הזתר חבי~ו מיד להוציא~ול וא~
 ~~ני ל~ע~ לעד~

 תכלית~ו~ט
 ה~ו~

 אפילו ב~נו ש~כה המועיל בדרך
 זל~י ~אל שקריעידו

 י~ ~~
 זכזת לו

ו~ן ~



~ ~ ~ ~

 ~סכ~ו קדי~י~ן מ~מ~ר להרב ר~יתי ג~כ זה
 דמי בוטון די מהר~א כתב וז~ל שכתב סק~ו ~~
 לו שאיןשטוען

 ובק~
 הבע~ח הוליכו אם זה על לישבע

 כדינו ישבי~והו הב~ד אזי ב~ד רשות בלילערכאות
 שיעידו עדים לוויתנו

 עכ~~ שפר~
 הביאו זה ודין

 גוא~ל הרב~~כ
 תומ~~

 סקי~א םכ~ו
 מש~

 אתרים פוסקים
 ~יעו~~

~~~~~
 ז~ל גוא~ל להרב ראיתי מזה ועדיפא ג~כ זה

 ממנו ~נגנב מי ~ז~ל כתב ד~ם ט~ו בסו~ס ~~
 ז~ב בידו ~היה בדבריו מקולקל איש ור~ו וזהבכסף
 ואימדנות שונים ~ומנים בתנית להתיכו רוצהוהוא
 תיב ~~ביל לערכ~ות א~תו למסור רשד~ם והורהאתרות
 עד הכםף לשוויקרוב

 שיוד~
 דכתיבנא מאי מכל עכ~ל

 עשוק להציל שקר עדות להעיד דמותר לךיתברר
 עושקומיד

~ 
 להשי~~~~~

 ענינים הני כל דשאני ולומר זה על
~

 דכתיבנ~
 דין לו שיש בישר~ל איירי הם

תבירו ע~
 דמוט~

 בדינינו לדון עליהם
 וא~

 ובדינינו הו~ל

י~
 להציל מו~ל ועליני לקיים מוטל עליו ~כות לו
ע~ו~

 הע~ו~ם עם הוא דדינו זה בכגון ~בל עושקו מיד
 לא דיני~ם פי ו~ל ~די~~ם לד~ן אותו כופהוהעכו~ם

 לו להעיד דמותר מנ~ל שבידו ב~~ר זכותלי~ראל י~
 דגם ~לא אזלינן דיני~ם בתר וישר~ל דעכו~ם נימאש~ר
 מצאנולזה

 ארוכ~
 קי~ג דף קמא במם~ דאיתא ומרפא

 וז~לע~א
 ~גמר~

 ~ם לדין ~באו וכותי ישראל תניא

~ת~
 דינינו כך לו ואמור זכהו ישראל בדין לזכהו יכול
 ואם דיניכם כך לו ו~מור זכהו העולם ~ומותבדיני
 עקיבא ר~ ישמע~ל ר~ דברי ב~קפין עליו באיםל~י
 עקיבא ור~ ה~ ק~וש מפני בעקפין ~ליו באים אין~ומר
ט~מא

 דאיכ~
 הא ה~ קדוש

 ליכ~
 באין השם קדוש

 רבא אמר ~לא וכו~ והתניא שרי מי ~ו~םוגזל
 ל~

קשי~
 ודינים עכ~ל הלואתו בהפקעת וכ~ן בגזילו כאן
העולים

 מגמר~
 ליה דינינין ל~נינו בא אם לענין זאת

 דניתאבמאי
 לי~

 ~הלכות ~שי~י פרק ~מב~ם ו~סקה
 ב~~ע ראיתי דלא והגם הלי~במלכים

 פ~
 בודאי זה

 דבריהם שכמה כידוע סכנה לםבת מהדפוסדנ~מט
 פנים כל ועל םכנה בתשש וה~ום~ים מהש~סנשמטו
 זאת בהלכה משתמשים ~תרונים רבנים לכמהראיתי

עיי~
 דמלכא גו~פנקא ולהרב צ~ז סי~ ת~ב תוש~~י להרב

דף
 מ~~

 דשם סי~ת קנ~ד םי~ הש~ע פסק מורה וכן
 כמוהו היא הרי עכו~ם מכת הבא ~~רינן דלא~סק

אל~
 לגרעותא

 יעו~~~
 דמצינו והגם הרמ~~ם דפסק לגר~ותאהיא דיני עצ~ו דה~כו~ם לפניך ה~י

 כדין דדנין הש~ע כפסקמקו~ות ~מ~
 לזכית בין ה~כו~~

בין
 לתוב~

 הדבר שבא וכמו
 מפור~

 בם~
 מ~~

 סי~ז
 וב~י~ מרותקין עדיו והיו מעכו~ם ~טר שקנה ישראלבדין
ם~ו

 שטר ~מכר עכו~ם בדין סכ~~
 ישראל על לי שי~

 ישראל בדין סי~ז ס~ז ובס~ מתיל שאינו ומתלווחזר

שקנ~
 דאין אתר ישראל על לו שיש שטר מעכו~ם

 וכן~מי~י ~שביעי~
 פס~

 בפשיטות מור~ם
 דדנ~

 כדין ליה
 בסו~ס י~ו~שהכותים

 שס~~
 זאת קו~יא יעו~ש ~הגה

 מ~ה בס~ ו~סמ~ע ~ש~ע מפרשי בה נתעיררוכבר

תר~
 הואל כדיני~ם דנין בשטרות ד~אני אופנים בשני

 דמל~תא דינא והוי הוא כן המלךימשפ~
 ובתרי~ דינ~

 שני

תר~
 לכך ללוה ~זיקה מ~י ולא הואל ב~טרות דשאני

 ~מטי קנ~ד דס~ בההיא ~ן לא כדיניהם ליהדנין
 סי~ת קנ~ד ~~ ו~טו~ז יעו~ש כדיני~ם דנין לאהזיקה

~ר~
 שישראל במקום דהיינו אתר באו~ן

 מתיי~
 עצמו

 לו שהיה מילי ~כל דידיה תוב מפקע לא כותינגד
 ~םאף

 ב~
 סי~ת קנ~ת דס~ ה~יא מ~א~כ ישראל ליד

 והכל דבר לשום לכותי כלל הישראל נשתעבדדלא
 ועיין ע~כניתא

 ש~
 ~ סק~י מ~ה בס~

~~~
 לדברי בין ואתרונים רא~ונים הסמ~ע לדברי בין

 קנ~ת בסי~ מר~ן דפסק דמאי נשמעהטו~ז
 לגריטותא כמוהו הוא הרי עכו~ם מכת דהבאסי~ת
 דגם נלמדממנו

 לנדו~
 לגרי~ותא לעכו~ם לדון יש דידן

 לפסוק לני יש וממילא בו לישראל הזיק יש זהדדבר
 ה~ו~םדין

 לגריעות~
 ~סמ~ע וכדעת

 בתרו~
 שני

ומכ~~
 נשתעבד שלא דכל דם~ל הטו~ז של תרוצו לפי
 קנ~ד ד~י~ כההיא ה~כו~ם נגדהישראל

 י~
 לנו

 העכו~םדין לפסו~
 לגריעית~

 הסמ~ע לדעת ~פילו אלא
 הואל ~טרות של דיני פס~יפסקי הנהו בין דמתלקראש~ן בתרו~

 בנדו~ד גם הרי קנ~ד דסי~ ל~היא ד~לכותא דינאוהם
 לגריעות~ לי~ דדניןמוכת

 דהא
 ל~

 ואמר הסמ~ע תליק
 דשטרות בדינא אלא דמלכותא דינא מדין ליהדדנין
 אבל וכדומה ב~טרות ~יגבו קפיד והמלךהו~ל

 ~להם השופט מדין אלא המלך מדין ד~ינו קנ~דדסי~ בההי~
 ממש~ט שאינו נדו~ד וגם לגריעותא ליה דדנין בופסק
המלך

 אל~
 דעכו~ם בודאי שלהם הדת משפט פי ~ל

 שופטי~ם דגם והגם לגריעותא דינם להוי ~כתווהבא
 המלך פי על~ם

 עכ~~
 וגזירותיו המלך משפט לאו

 אותם שישפטו שופטים להם מתקין המלך אלא דנים~ם
 נקרא וא~ז ו~מיהם נמוס~הם פ~ על מתהלכיםוהשופטים
 ~סק דשם שס~ט בסו~ס למיר~ם ועיין דמלכיתאדינא
 יוכל לא עכו~ם בדיני שדנין במ~ום אשה שנשאד~י
 כללומר

 הנוש~
 על אשה

 דע~
 נישאה ~וא המקים

 וליכא סיים ושם ה~דושה תורתינו ע~פ יתנהגו~לא
בז~

 משום
 דינ~

 דמל~
 דל~

 שיש בדבר ~לא דד~ד ~מרינן
 וכו~ למלך הנאהלו

 יעו~~
 לנדו~ד נלמד א~ך

 דא~
 ~ום

הנא~
 דד~ד בדין נכנס לא זה דבר

~ 
~~~~~~

 יש ד~ד דינא דליכא דבמקים ה~מור מכל
 לדוןלנו

 כפ~
 הבא ועכו~ם דישראל הרמב~ם

 כאן גם וא~ך לישראל ליה דניתא ב~י ליה דינין~פנינו
 ~ישראל ובדיניני~ואל

 פי על בדינו הוא ~אי הז~
 בו י~ה לא ו~די~~הם שבידוהשטר

 י~
 כל לעשות לנו

 זכאי הישראל שיצא עד~צדקי
 בדינ~

 דעדיין אמת הן

י~
 יד

 הדות~
 ו~ו~ם דישראל ~מרא אמר דלא לדתית

 ל~נינו~בא
 אלא לישראל ליה דניתא במאי לי~ דיני~

 ל~ש עלינו לדוןי ישראל דייני ~פני באו אםדוקא
 לפני לבוא רוצה אינו לעולם העכו~ם אם אבלבזכו~םי
 מנא ערכאותיהם לפני לילך הוא ורצונו ישראלדייני

ל~
 שיזכ~ כדי שקר לו ל~עיד דמיתר

 שיש כמו בדיניהם
 הואל נימא בדינינו זכותלו

 ו~כו~~
 לילך רוצה

 לו יאמר א~ר לקיים ישראל ועל עמו ~דיןלערכ~ות
 ~הערכ~י

~~~
 דזה

 ל~
 ל~~ל ומשפטיהם ד~ואל יתכן

 ~שראל ימצא ה~צא אםבודאי דמ~
 איז~

 צד
 יציל שהצל בר~ט תבוא עליו בודאי ממשפטיהםשינצל באופ~

 דוקא לאו לדין לפניך שבאו בגמרא דאמר ומאיממונו
 בכל ~דאי כן לעשות עלינו שמי~ל ~וא שיבו~ועד

או~ן



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 מחשיב אבידה להשבת ישראל ממון לה~ל דמצינןאופן
ולא

 נ~
 אלא לדין שבאו שם בגמרא

 משו~
 אירחא

 לדון הישראל לכ~ות נ~ויה ידם ובעה~ר הואלדמילתא
 דבר יזדמן אם הכוונה באו~ נקט כן עלבערכאותי~ם

ז~
 אם אה~ן אבל כך עשה לפ~יך ויבואו

 י~
 אופן איזה

 בודאי לפנינו יבואו לא אפילו ל~נצל ~ישראלשיוכל
 ובפרט להצילו ~צדקי כמה לעשות הישראלדמותר

 לו יחשבלמצו~
~ 

~~~~~
 דאמר דקמא בגמרא שם םיים מזה
 ר~ דברי בעקיפין עליו באים לאוו~ם

 בעקיפין עליו ~אים אין אמר עקיבא ריישמעאל
 באים אין אמר לא עקיבא ר~ דאפילו בגמרא שםואוקי
 דליכא במקום אבל ה~ חלול שיש במקום אלאעליו
 פםקו זה ופםק הלואתו אפילו להפקיע מותר ה~חלול
מו~~ם

 בש~~
 וא~ך י~~ש בהגה שמ~ח ם~ חומ~ש

 עליו לבוא ללוה לו הותר הלוא~ו דאפילובאומרך
 דהעכו~ם היכא מכ~ש ה~ חלול דליכא במקוםבעקיפים
 דעלינו בודאי הישראל ממון לקחת בעקיפים באאד~א
 באיזה מרעתו להצילו ~צדקי כל לעשות חיובארמייא
 סמכו בודאי זה ועל דיין ולית דין ולית שיהיהאופן

 ~ וימ~ן וצויי~ם משנלע~ד זהו דקמאיי וקמאיקמאי
~צעיר

 םי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~
 ש~~ח ובידם ~ו~ם שני ~ת~ ד~ת ל~י

אח~
 שנושה כראוי ישראל בסופרי וח~ום כתוב

 ועשרים ושנים מאתים םך הנז~ העכו~ם שלאבי~ם
 סריזו אלי~ו בהמו~ןדורוס

 י~
 שכבר ~ען ~נז~ ואלי~ו

 אב~ם ביד~רע
 עםפ~~

 נאמנית בו אין ו~שטר והואל
 שכבר לו ואמר הואל אבוהן בו לתבוע אשגחלא

 הרי ואמר ~ען אליהו ~וד הדיןי מהונאבד
 י~

 לו
 דבריו ~גיע כאן עד פרוע שהש~~ז שיודעעד~א

יומ~~
~ 

~ ~ ~ ~
 לז~

 על ש~ר ~הוציאו יתומים דין ~נה
 ם~~ח ספ~ב בש~ע ערוך דינו הריהלוה

 ~בועת ישבעו שהיורשים הוא דהדין ם~ח ~~חובם~
 חזינא קא דהכא אלא וגובים וכו~ פ~דנו ש~אהיורשים
 דבר פיהם אשר בו דבר מלא ~רא הזהדהמלוה
 דינייהו הדר וא~ך וכו~שוא

 ~ד~
 על חשוד ~הוא מי

 חשוד ובדין חבירו על ש~~~ שה~יאהשבועה
 שכתב ס~ח פ~ב בם~ למר~ן מצינו חבירו עלש~~ח שהוצי~

וז~ל
 הי~

 שהנתבע י~א חשוד ~מלוה
 נשב~

 הס~ת
 מםתברא והכי שביעה בלי נו~ל שהמלוה וי~אונפטר
 צ~ב ובם~עכ~ל

 ם~~
 וכל ש~רו פוגם וכן וז~ל כתב

 ישבע ואמר שפרעו ~לוה ו~ען חשוד שהיה בזה~יו~א
 וי~א מהש~ר ויפטר הםית נשבע הנת~ע ~רילי

שכי~
 ~תב ~~ך שבועה בלי גובה בידו מקוים שש~ר

 ב~~~םמ~ע
~~ 

 םקכ~ו
 דה~

 הרמ~ה כםברת נק~ינן
 ~בוע~ בלי נו~ל דהמלוהדם~ל

 מר~ן ~כתב ו~מו
 כתב ולא הכריע לא צ~ב דבם~ והגם מםתבראד~כי
 םברת ~ביא שם גם עכ~פ כאן כמ~ש מסתבראד~י

 בלי די~ול דפםקהרמ~ה
 שבוע~

 ו~ביא ו~ואל באחרונה
 ~ לפםוק רוצה כותיה בודאי באחרונההרמ~ה

~~
 כםב~ת הוכיח שם םקי~ד צ~ב בם~ ~ש~ך
 למר~ן ם~ל הרמ~ה כד~ת ~וא דהאמתהםמ~ע

 צ~ב בם~ קדישין מאמר להרב ראיתי וכן דינאלפםוק
 דכן שהוכחתי פ~ב בם~ לעיל ועיין וז~ל שכתבסקכ~ג
 כמ~רש~ך ודלא ~ש~ך וכ~ך הםמ~ע וכפירוש כי~א~לכה
 כסברא קי~ל לומר המוחזק שיכולשכתב

 נמצינוטכ~ל הראשונ~
 למיד~

 מאמר ו~רב ו~ש~ך הםמ~ע לדעת
 פ~ב בם~ כמ~ש לפםוק דעתו דמר~ן דנק~ינןקדישין
 הרמב~ם םברת הביא צ~ב בם~ ואפילו מםתבראדהכי
 ואנן י~א בשם ~רמ~ה םברת הביא ואח~ךבםתם
 בס~ ומצינו הואל פנים כל על דמר~ן כם~מאקי~~ל
 בתר אזלינן לא בודאי הרמ~ה כםברת הכריעפ~ב
 דלא שכתב בפירוש ומצינו הואל צ~ב דם~ םתמהאותה
 דמר~ן כתב הםמ~ע הרי ובפרט ם~ם כאותונקטינן
 והביאה הואל אחרונה כי~א לפםוק דעתו צ~בבם~
 כן לא בידינו המםור הכלל דלגבי אמת ~ןבאחרו~ה

 כדעת ולא דמר~ן סתמה בתר אזלינן דל~ולםהוא
 אח~ך שמביאהחול~ים

 עכ~~
 הסמ~ע דב~י בלא אפילו

 לנו יש קדישין ומאמרוהש~ך
 לפם~

 כד~ת
 הרמ~~

 הואל
 נ~ינן א~ך כהרמב~ם ולא מםתברא דכוותיהוכתב
 שהעכו~ם בנדו~דלהלכה

 המלו~
 בר לאו הוא םתמו

 כדין דינו הדר דמזה דליתא כמאן דשבועתושבועה
 וגם שבועה בלי נו~ל ~וא שדינו ש~ר המוצא~חשוד
 היורשים שבועת לישבע חשודיס הם גם אחריובניו

 כלל שבועה בליונו~לים

~~~
 הנז~ לאלי~ו מצאנו דכאן

 תרופ~
 ש~מר ~מה

י~
 דברי דלפי אמת הן פרוע ש~וא עד~א לו

 עד~א לו יש בין כלל חלוק שום יש לא והש~ךהםמ~ע
 נאמר שם ם~ט צ~ב בס~ דהא לא או ~רוט שהואמעיד
 כיוצא וכל ש~רו הפו~םוכן

 ~ז~
 ~םמ~ע שם ופירש וכו~

 וכל הידוע ולי~ול לי~~ע שצריך שדינו שטרודפוגם
כיוצא

 בז~
 פוגם שאינו מי על ~~וען לרבית אתא

~הוא
 פרו~

 כ~ה ם~ק צ~ב בס~ יעו~ש וכו~ לו שישבע
 להםמ~ע ם~לובכולהו

 דמר~
 בם~ כהכרעתו ם~ל

 וגם שבועה בלי די~ול כהרמ~ה הוא דהדיןם~ח פ~~
 דכסמ~ע קדישין מאמר דהרב כתבנו וכבר ם~~להכי הש~~

 יביא אם גם הראוי מן וא~ך כמש~ל ~וא כןוהש~ך
 ל~י ~נז~ העכו~ם פרוע ש~וא שמ~יד עד~א~לי~ו
 ~וא הדין דעדיין ~ומר לנו יש הנז~ הפום~יםדברי
 דינו פרוע שהוא מעידי עד~א דהא שבו~ה בלידנו~ל
 תנא מח~ינ~ו מחתא דבחד ש~רו פוגם לדיןשוה

דמתנית~
 תפרע לא כתובתה ~פוגמת הכותב בפרק

 אלא ת~רע לא פרועה שהיא מ~ידה בשבועהיעד~א~לא
 ~ד בם~ ומ~ן ~פוםקים ופ~ינ~ו וכו~~שביעה
 דלאו לענין םי~ד ק~ח בם~ וכן ובם~ד בס~איעו~ש
 שם ת~י לבניו שבועה מוריש אדם ~ין אמרו מילילכל

 שוב יעו~שי להם א~ דין מעידו ועד~אדפוגם
 ~י~ד צ~ב בס~ל~ש~ך ראי~

 ש~~~
 וז~ל דבריו באמצע

 ש~~ח בידו שיש או ש~רו ד~וגם כ~ה ס~קהםמ~ע לש~
 ע~כ ק~י פרעתיו ~לא לי ישבע אומרוהלוה

 והנפרע פרוע שהואבעד~א ו~
 של~

 וממשועב~ם בפנ~ו
וכן

 הו~
 עכ~ל והרמ~ך הרמ~ה בדברי

 הש~
 וא~כ

~א ~בוע~ בלי ~ו~ל ~וד והוא דבפוגם למר~ן דם~לבכאן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~הוא מעידו בעד~א ה~ין~וא
 ~רו~

 בלי נוטל
 ~ ~בוע~

~~~
 הסמ~ע כס~רת ס~ל דלא ~~ו~ז ~ה~ב דראיתי
 דמאי וס~ל מר~ן בדב~י הוא שמ~לק אלאוה~~ך

דהכריע
 מ~~~~

 בס~
 ס~~ פ~~

 היינו הרמ~ה כסב~ת
 ~הוא הח~וד ~ל ה~וה בטו~ןדוקא

 פרו~
 ואין

 ~וא בזה כלום נפ~ע ~לא אומר אלא ~וגסה~~וד
 היא ~לה ז~ת ו~בועה הואל כהרמ~~ה מר~ןדהכריע
 ~גן לי אשתבע הלוה ט~ן לא אידהא

 ל~
 בזה טענין

 שבועה ~לי ה~~וד דיטול כה~מ~ה מר~~ן דפסקהוא
 והרמ~~ה הרמב~ס ס~~ת מ~~ן דהביא צ~ב בס~אבל
 ואד~בה הכ~יעולא

 הבי~
 ה~מ~~ס סברת

 לו לט~ון ~לי~ו ומוטל דהואל בפוגס מיי~יהתס בסת~
~צ~יךי

 לי~ב~
 א~ילו ויטול

 ל~
 מ~~ן בזה הלוה ט~ן

 הכריעלא
 וי~

 כהרמב~~ס ל~סוק לנו
 י~ו~~~

 הטו~ז בדברי
 פ~בבס~

 ס~~
 ~ואל בזה הדין לנו יצא וא~כ ודו~ק

וי~
 ~קטי~ן פרוע ~הוא שמעיד עד~א

 כס~ר~
 הרמב~ס

 והוא ~טרו ד~פוגסדס~ל
 ~שו~

 ויפט~ הלוה י~בע
~ 

~~~
 אין ~~ו~ה דא~ילו ב~דו~ד מזה ד~דיפא

 הנז~אליהו צ~י~
 ~ד דאות~

 ~מבי~
 ~הוא לו להעיד

 צ~ב בסי לה~~ך ד~איתי אמת הן פו~~וי ~וא~~וע
 אינו ~בועה ה~שוד את ~~ייב דעד~א ~כתבסק~ט
 ~בועה ~לי לי~ול הח~וד ~כנגד~ את לפטוריכול
 לפטור יכול אינו ל~שוד ~בועה ~מ~ייב כאן גסוא~כ

 הנז~ אליהואת
~ 

~~
 אותה התס וב~למא ביניהס המר~ק ורב אינו

 לומר דר~ה הוא ~צמה היא לחשוד ~מ~ייב~בו~ה
 ~טו~יהיה

 עליו ~נהפכה איתו
~~ 

 אינו אמרי~ן זה
 עד~א ~י ~ל ממון שיצא דינו הדר דא~כ ל~וט~ויכול
 הואל ב~דו~דא~ל

 ו~~
 ל~ייב אלא בא לא הזה העד

את
 התוב~

 ואינו ~~וד ~הוא ועכ~יו ויטול שי~בע
יכיל

 לישב~
 הטו~~ז סברת לפי דינו והדר

 דישב~
 ~לוה

 ט~~א ~תר דזיל לפוט~ו יכול עד ~אותו בודאיהסית
 פוטר ~עד דאין הש~ך דכתב סק~ט צ~~ בס~~ס
 הוא בנדו~~ד ~~ל עד~א ~י על יצא ~הממוןמ~וס

 הממ~להחזי~
 שיפטו~ ידי על דוקא

 בודאי ה~בו~ה
 הוא דכן הסברא מלבד ולאמהני

 אל~
 ~הש~ך דראיתי

 ו~וד וז~ל בפ~יטות כן ~כתב סק~ל ~~זבס~
 לד~ת וםיעתס ותוס~ רש~י דעת ביןמינה נ~ק~

 אס לענין והטו~רהר~ב~ס
 י~

 השטר ~ל עד~א ללוה
 ר~~י דלדעת ~י~בע השטר ב~ל דצריך פרוע~הוא
 ~נתחייב עצמה ~ביע~ אוחה להפך יוכלותוס~~

 אבל ~סייע עד להיות העד יועיל לא דשובהעד ~כ~

לד~~
 אות~ להפך י~כל דלא והטו~ר הרמב~ס

 ~בו~ה
 ~כמיס בתקנת א~~י אי לומר שיוכל ~ק~צמה
 ~בועה כשנת~ייב א~כ בע~פ תובעיס כ~ארוהריני
 ויהיס כן יאמר דאס כן ל~מר יוכל לא ~עדמכח
 תובעו כאלודינו

 בע~~
 בלא

 שט~
 הנתבע יפטר א~כ

 ~כל~ה מ~בועה ש~וטר מסייע ~ד לו יהיה דהאלגמרי
 בנדו~ד וא~כ הרבה אחריס במקומות ג~~כ כתבוכן

 העד~מביא
 ומכחי~

 אלבא מ~~ן בו דכתב הח~וד את
 ויפטר הסית דישבע למר~ן ס~ל דב~וגס דס~לדהטו~ז
 נמי מכ~י~ו בעד~א גסומינה

 והו~
 הס ד~וים ~~יד

 י~בע דינווהוי
 הסי~

 דהאי ~ודאי ו~פטור הלוה
 אס כי ~ליו ואין ה~בועה מן פוט~ו ~מביאעד~א
 לומ~ דאין~ר~ם

 גס פוטרו ~העד
 מ~~~~

 ו~מ~ש

 סקי~ד פ~ז בס~ה~~ך
 ~ י~ו~~

~~~
 כהטו~ז קי~ל לומר הנז~ אליהו דיכול דינא קס
 דוקא אלא כהרמ~ה ותגי ~סיק לא דמר~ןדס~ל

 טוען שהלוה אלא שבו~ה ~ייב המלוה ~אין~מקוס
 לא א~ילו הוא דהדין ועד~א בפוגס אבל לו~י~בע
 ~לוה ~י~בע הוא דהדין ליה טענין אנן הלוהטען

 ~וי~טו~
 ת~וב~ה פת~~י הרב ס~ר לידי בא זאת~~~~

 ~כתב ב~ו~מ צ~ב סי~ בסוף שסו~איתי
 עיבד בדין ס~ו ס~מ אפריס בית בת~ובת עייןוז~ל

 ומ~יק בזה והאריך היתומ~ס על ~טר שמוציאככביס
ולדינא

 כב~
 מבוא~ וכן מה~~ס דמ~מע כתבתי

 מתשובות
 בע~א ~שוד דין דנין דלא כ~ב ס~ להרמ~ךהמכונות
 דלע~א מ~וס ~טעמו ונראה ~בידו ב~טר לגבותהבא
ודאי

 ל~
 ה~טר ~יקבל עד ~ר~א ליה מתפיס ולא ~~ע

 לגבות בעקיפין עליו לבוא יכול ש~ע~א ~ידעכיון
 דא~ילו נראה זה ל~י א~כ ~כ~ל כלל ~בועה בליממנו
 בלי יטול ה~כו~ס ~ד~א לאליהויש

 שבו~~
 הואל כלל

~ל~
 אלא ד~שוד דינא דנין

 ~נ~א~
 בצ~ע אצלי הד~ר

הואל
 ול~

 א~ריס בית בס~ במקורן הדב~יס ראיתי
 א~ריס בית דהרב טעמא בתר דזיל למימרדאיכא
 יכול והעכו~~ס~ו~ל

 ל~~~ול~
 ולגבות הישראל על

 בודאי הסברא מן אמרינן הכי מ~וס ~בועה בליממנו
 ~ד פורע הישר~לאין

 ~יק~
 במקוס יוצדק זה כל השטר

 היש~ל בודאי בר~ע עלילות יעולל שהעכו~~סה~ייך
 ד~טרי ופ~וט דידוע אלו במקימותינו אבל ~רעלא
 לפני נינהו בעלמא ו~ס~א לכלוס ~שוביס אינןדידן

 י~~אל על ~טר בי~ו ~יש עכו~ס וכל ב~ה~ר~רכאותיהס
 ~עדי ~תוסוהוא

 הו~ מוכר~ י~~א~
 דייני לפני לדון

 מדב~י ואדר~ה תשוד ~דין לעכו~ס הדר בודאיי~ראל
 לא דהא הרא~וניס לד~רי סיי~תא נ~אה ~נז~הרב
ה~דיף

 כ~
 דין ליה דנין דלא העכו~ס

 ~~ו~
 במקיס אלא

 ~ייך דלא במקוס מינה דון להעליל יכול~ה~כו~ס
 גמיר חשוד דין בו לדון י~ בודאי ~נדו~ד כגון~לילות
 לא אליהו ~ס דינא וקס כת~תיוהנל~~ד

 הבי~
 שוס

 דידיה סייעתא~ד
 ישב~

 הביא ואס ויפט~ר הסית
 שני יביא ואס סתס חרס אס כי עליו אין~ד~א
 ו~ויי~ס תמט~ר אלול והי~ז וכלי מכל ~טור בודאיעדיס

 ~וימ~ן

הצעי~
~~~~ ~~~~~~~ 

 ם~ט

~~~~~
 ~~ה

 כמ~
 ~כהן יצחק הר~ר השכ~ר ~ניס

 ~~לי~חק
 דו~~

 בה ~דר אחת ב~ת
מטה מעל~

 ~מ~
 לו ו~דש תזר ה~כירות בדמי ופ~עו שניס

 שה~א ימיס חודש כמו וזה ~ניס שתי על א~רת~כירות
יוס

 סו~
 דו~ח ן~ להר~י הרי~כ ~בעו שניס ה~תי

 לו ~ש~ס ת~עו וגס ~זמן נ~לס כי הבית לולהריק
 האחרוניס שניס מש~י בו נושה שנ~אר ~דשיס ~ני~כירו~
 לו להוםיף עמוופשר

 תוד~
 יטב א~ר מ~ח למציא אחד

 דהיינו חדשים שלשה ~כירות במטבא ל~לס ועליולו

~יר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~

 ושכירות השנים משתי שנ~ארו חדשים השנישכירזת
 עת ה~יעו היום והן הנוםףחודש

 סו~

 ה~לשי ה~ודש
 לו ונתן הבית לו והוריק דו~ח ן~ יצחק דבריווקיים
 השלשה שכירות לשלם תבעו והרי~ך הבית~פתח
 ויצאחדשים

 יצח~
 לטעזן דו~ח ן~

 טע~
 ראה הוא כי

 אחדשזכר
 ש~ית~

 ~ביה שכורה א~ר אדם של בית
 לו לפרוע באוביוס

 השכירו~
 השכירות ~דמי לו נכה

 טח שהיהמה
 ה~~

 לקט~א הנק~א בסיד הבית של
 שהוציא מה שיעור להרי~ך ל~ות רוצה עתה הואו~ס

 כי שנים שב~ה זה לבית ש~שה בהאלקטראמכיסו
 ידע לאהוא

 שהמ~ה~
 והרי~ך ~ותה מתקן שהמשכיר הוא

ט~ע~
 הרא~ונה שכירות ביום כי כזב ודבר שקר זה ~ל
 יחשוב ולא מכיסו האלקטרא יעשה שהוא טליוהתנה

 מאזמהעליו
~ 

~ ~ ~ ~
 מי על הדין מצ~ באנז אס הנה לזה
 הנקרא והוא ~~ג טיתת לתקןמוטל

 ס~ב שי~ד ס~ בחומ~ש למר~ן ראינו מצאנולק~רא

שכת~
 מעקה לעשות תייב השזכר וז~ל

 ומזוז~
 ולתקן

מקוס
 המזזז~

 מרזב או סזלס לע~ות רצה אם וכן משלו
 להטיחאו

 הג~
 וסיים עכ~ל עצמו משל עושה זה הרי

 אומן ידי מטשה שאינו דבר כל הדין והוא מזר~םשס

ובכ~
 אחר הולכיס העניניס ~לו

 המנה~
 אם ו~~ך עכ~ל

 ~טיחת כתב מר~ן הרי הדין לפיבאנו
 ה~~

 על הוא
 ~יחת הוא דידן האלקטרא ו~סהשוכר

 הג~
 מ~שה ואי~ו

 נוה~ת הבית בעל א~ת אלא כללאומן
 לתק~

 אותה
 ~ יד כלאחר בשנה שנהמדי

~~~
 מנהג לפי אפילו

 הנהו~
 זאת במדינה בינינו

 לילך ל~ו ויש האלקטרא משלו מתקןש~משכיר
 מ~יא~ר

 דנהו~
 בדב~י ~ין עכ~ז מור~ס כמ~ש

~ 
 יצחק

 דהא כלום ~ו~תן~
 מ~ה~

 זה
 ידו~

 הזא לכל ומפורסם

וא~~
 מידע בדו~ח יצחק מסתמא הוא ידוע ו~~ר הואל

 ידע דלא לומר נאמן ואינוידע
 מ~ה~

 שיש וכמו זה
 דבר כל שכתב ס~ה סס~א בחומ~ש מר~ן מדברילדקדק
 וכו~ בשוקא כת~וה הן נאמ~ות הן לכתוב במדינהשנה~ו
 שיכתבוהו דעתו שטר לכתוב בםודר ~קנה מיכל

כמנה~
 לישנא כל שיכתבו לפרש צריך ואין המדי~ה

 בה דאיתש~ירי
 ע~~

 וז~ל כתב ~~ך ~ט~ו מ~ב ובס~
 מתקון ~י~י אפע~פ בש~רות לכ~ב שר~ילים~ון

 אלאחכמיס
 הדיזטו~ לשו~

 ~הוא במקוס לכתוב שנה~ו
 ~כתב כאלו ליה דנין ~כתב לא ואפילו א~ריוהולכיס
עכ~ל

 וה~~
 דסו~ס אלו דיניס ~סקי על ל~קשות יש

 שמא סוף סוף המדינה כל אותס לכתוב נוה~יסאפילז
 וכל הזאל זדאי אלא עליה קבל זלא מזה ידע לאהאי

 זאפילו ידע בודאי מסת~א אמרינן כך מנה~סהמדינה
יבוא

 דל~ ~ע~ לטע~
 ~אמן אי~ו מזה ידע

 ואדעתא ידע מידע בודאי דאמרינן משום לכתובר~ות ~תנ~ ול~
 ע~א בס~ הר~~י שהקשה מ~ה מדזקדק וזה נחיתדהכי
 דאס פסק ע~א דבס~ א~דדי ~טור דבריסכ~ה
 הלוה בצווי ~נ~~~ות כתבו דלא ואמרו לפ~יגוהעדיס
 אין בשטרות שכותביס כמו ד~טרא לשופראאלא

 עלסומכיס
 הנאמג~

 זבם~
 ס~

 הרא~ש כתשובת פסק
 לכתוב במדי~ה ~~~גז דבר כל שכתב חולק ~וסבלי
 ש~ר לכתוב בסודר שמק~ה מי כל ו~ז~ נאמנותהן

 לפרשז צריך ז~ין המדינה כמנהג שיכתבוהודעתו
 זה ועל אה~דיו~יין

 תר~
 תרזציס שלשה שס

 ותר~

 מיירי התרזמות דב~ל לומר ואפשר ז~ל הואקמא

 מנה~כשאי~
 ה~טרות בכל כן לכ~וב במדינה ~שוט

 הטור שהביא זהרא~ש כן כותבים ~בקצ~ןואפע~פ
 ע~ך המדינה בכל פשוט מ~הג כשהזא מיירי ס~אבס~
ו~ל

 תרו~
 םי~ד ~~א בס~ ופסק הטהור בשולחנו סמך זה

 נאמ~ות בו שיש שטרוז~ל
 ומנה~

 המקום
 שה~ב~

 כותבים
 והלוה ד~טרא לשופרא הב~לים המלכת בלינ~מנות
 שלא ואומרים כאן העדיס אם נכתב ברשותו לא כיטוטן

 כתוב שטרזת שבשאר רואים שהיו משוס אלאכתבוהו
 שאי~ו כיון הנאמנות ~ל סומכים איןכך

 מנה~
 פשוט

 דמר~ן ~פניך הרי עכל~ה השטרזת בכל כךלכתוב
 לאם כותבים השטרות שבכל ידוע מנהג ביןמחלק
 וידוע דהואל לומר ומוכרח השטרות בכל כותביםאי~ם
 מידע דודאי איתנהז תרתי כותבים השטרותשבכל
ידע

 היכא אבל נתית דהכי אדעתא ובודאי במנה~
 אלא הכי כתבי לא עלמא וכולי הואל אפשר ידעואם הלו~ זה בזה ידע דלא להיות יכול כותבים הכלשאין
 נחית דה~י אד~תא דלא אפשר לא ומקצתמקצת
 בהו כתבי דלא שטרות כאו~ן אלא יכתבו דלא הואודעתו
 מר~ן מדברי מוכרח ~~ך בו נמלכז ולאהואל

 ~ דידע ליה מחזיקינןידוע דבמנה~

~~~~~~
 הש~ך לדעת

 ב~
 וז~ל קל~ז בס~ ~כתב מ~ב

 נכתב כאלו אותו דנין נכתב לאואפילו
 משמע נלפ~ז כןי שיכתוב דעתו היה דמסתמאפירוש

 לא אם אבל מזה שידע שידוע דוקא דהיינובפשיטות
 כן ההדיוטות ~נוה~ים אפע~פ מזהידע

 א~
 אותו דנין

 אמ~ דלא משמע אלו הש~ך מדברי וא~ך עכל~~ה נכתבכאלו

~ותבי~
 אינו אם אבל מזה יודע שהלוה ~ידוע אלא

 ו~~ךלא ידו~
 מש~~

 ידע דלא לומר דיכול
 ממ~ה~

 עכ~ז זה
 בעינן דלא מזכת האחרונים מדבריוהרי

 ע~
 ~ידע

 מסתמא אמרינן ל~ל ידוע ~הוא כל ~לא גמורבבירור
 מיו~בים ובזה וז~ל ו~תב שם ~דבריו סיים ש~ריידע
 דודאי שפיר אתי שכתבתי מה ולפי וכו~ הרמב~סדברי
 מטלטליס בין ק~קעי בין בשטרות כותביס היו לאאלו

פשיטא
 של~

 יום בכל מעשים שהרי בדבר ספק היה
 שהרי י~ע דלא לומר יכול אינו וא~ך המטלטליםש~ובין

מסתמ~
 וא~ך המטלטליס ש~בו פעם איזה ראה או ידע

הו~ל
 ל~עלו~

 דאם תקנה מ~ום שהוא הדעת על
 ידע ודאי אלא מ~מטלטלים ~בו היאךכן ל~
 לא ~צמו דהש~ך לפניך ה~י ע~ל~ה וכו~~~אונים מתקנ~

 אמ~ינן ידזע שהוא כל אלא בבירור דידעי~ן עדמצריך
 או ראהמסתמא

 יד~
 ידע ביה וקרינן ~עס איזה
 ~ י~ו~שממנה~א

~~~
 ס~א בם~ תשוב~ה פתת~י ל~רב ראיתי

 סק~~
 שכ~ב

 ~מה עוד וכתב וז~ל יאי~ר חוז~ת הרבמשס
 ~כתב ~יהיה לא אס שובר כל לפםול כו~ביםשמקצתם

~ל
 ~ו~

 ללוה זה מודיעיס ואינם ממש עצמו הש~ר
 אירע ואס תורה של כדת שלא הואכלל

ו~לוה כ~ ש~ת~
 מוצי~

 ~לזה כת~י שובר
 וטו~

 שלא
 התגאי יד~

 לפ~יך הרי עכ~ה הר~יל דבר שאינו טענהטע~תו
 שאינז בדבר אלא ידע דלא לומר אותו מאמיניםדאין
 לפניך הרי וא~ך ~אמן איגז הר~יל בדבר אבלר~יל

 אינו ~כז~ע אלבא ~ר~ילדבדבר
 נא~

 ידעי דלא לזמר

זהנ~
 הזכרתתי

 לחט~
 לפי אלו ראיזת ~חר

 ~ע~
 ~ואל

 לא הזאת זב~ונה ~עת ~בר שכחה שלושר
 יוסי~

 ~ד
יה~ר



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שכתבי מהאחרונים למי שראיתי נאמ~ה ידע~י כייה~ר
 המ~הג מן ידע דלא לומר נאמן ~דם דאין זאת~ברא
 יה~ הדברים יצאו מי מבטין ידעתי לא ע~הולעת

 ~ אמן אבידהיחזיר

~~~
 ~ס~ חי~י בע~י בם~ עיינ~י

 ע~~
 ר~ב ס~ הד~ר

 הנכםים במקצת שוותר בכור בדין נשאלושם
 המובא דרבא מ~מיה פפי רב כסברת בכל וותרדק~ל
 ס~ והטוש~ע הרמב~ם ~סק וכוו~יה קכ~ו דףבבתרא
 שוותר בבכור נסתפק הנז~ והרב יעו~ש ס~תרע~ח
 לו יצא השאר לחלוק כשבאו זמן ואחר נכסיםבמקצת
 לו שזיכתה מה תובע מזה שידעועכשיו שני~ פי נוטל שהבכור ידע ולא וותר בטעות כילטעון

 התור~
 והרב

 כתב ולבסוף הדין בעקר וברוחב ב~ורך פלפלהנז~
 נכםים בשאר~ אפילו וותר אמרינן דלא אפשרומיהו
 נכסים באותם לוותר היה דכוונתו מודה כש~ואאלא
 אם אבל ~כל ויתר דויתר כיון אמרינן בזה בשארולא

 דעתו אין שחלק באותם שאפילו מכחיש הוהמעקרא
 שאומר כנדו~ד היתה בטעות ומחילה בכורתולוותר
שמפני

 שחש~
 חלק נ~ל שנים פי נוטל ~בכור ש~ין

 עכשיו אבלכפ~וט
 רצ~

 בז~ אף לחזור
 אמרתו צדק לא

 נאמן ואינו דטעי אינש עביד לא כזה פשוטדבדבר
 ל~קת ל~~יא הנז~ הרב האריך ובכאן וכו~ ט~יתילומ~

 או כך הדין אם ידעתי לא לומר נאמן אם~פוסקים
 מה מכל וז~ל וכתב העלה ~לבסוף אלא יעו~שלא

 שלא בדין ש~עה לומר נאמן שאינו לך יתבארשכתבתי
 גמירי דינא לאו דנשי ~רשד~ם דכתב הנשים ואפילוטי~ה איני יומו בן דקטן ~ים פי נוטל שהבכור יודעהיה
בדין

 ז~
 ומדברי הנשים אפילו טועים אינם

 שלא טוען היה אם דאפילי למ~מע אי~אמוה~יב~ל
 הנכסים בכל וותר כפשוט חלק שנטל דהבכורידע
 כלשון כתב קפ~א ם~ו בח~א מצ~תי ושוב יעו~שויתר
 ~יש יד~י וכי~ע מדאו~ ד~וי ~בכור ההיא והיינוהזה
 אמנם מחל ודאי בסתם שחולק כל א~ך ~~שלבכו~
 האידנא ובפרט גמירי דינא כו~ע לאו דכרין בניןכתובת
 מצי בסתם דחלקו אפע~ג דרביותא פלוגתאדאיכא
 דכתיבת דיגא להך ידע היה דלא ב~ענה מחלתילמימר
 בדיטא~ם ~חים ש~לקי שלפנינו בנדון ~דברים כללב~די

 בכל ויתר כ~שוט חלק הבכיר ונוטל שבארגזיבנכםים
 בהם חלק לו ואיןהנכםים

 אל~
 עכ~ל כפשוט

 נלמד ~מניא~ך הטהו~
 לנדו~~~

 דהא במכ~ש
 מ~

 ש~שוכר
 גהוג ממנהגא אלא מדינא לאו ~אלקטראמשלם

 ומנ~~
ז~

 ~מא מה חזי ופ~ק גדול ועד מקטן ביה ידעי מידע
 דמנהג דבכור מדין עד~ף וזהדבר

 ז~
 בר לך אין

 דהא מזה ידע שלאישראל
 אי~

 בית לו שאין מי לך
 שיש ומי הש~רים מנהג ידע מידע שוכר שהואומי דיר~

 מזה י~ע ~וא גם ~רי לאחרים ומשכירו קרקעלי
 ידע מידע כאלי בנדו~ד דינא הדרוא~ך

~ 

~~~~
 לומר נאמן דאינו ובר~ני הואל דאתן למאי
 מידע דודאי אמרינן אלא המנ~ג מן ידעדלא

 פרע שכבר ראשינים שנים הח~~ה לגבי פשוט א~ךידע
 לו נכה ולא שכירותםדמי

 מ~
 של בהאלקטרא שהוציא

 שנהכל
 שעש~

 בודאי
 דז~

 עדית
 ברור~

 היה דת~י
 בהאלקטרא שיוציא ~ה עליו יחשוב שלא לא כ~שכרביניהם
 האלקט~א דין לנכות לו היה לו השכיר דבסתם איתאדאם

שהוציא~
 ז~ ודי~

 פ~ה בם~ מור~ם שכ~ב מה הוא הזא

 ראובן וז~לם~ג
 שתוב~

 ~השיב לו לשלם משמעון
 השבוע זה לי פר~ת את~הלא שמעו~

 ולמ~
 חובך עכבת לא

 לא לאמר דיכול במיגו נאמן האמנתיך אומרוראובן
 עכל~ה שתפריעני אז זמני הגיע לא עדיין אופרעתי
 אבל מיגי משום אלא לראובן ה~מינו דלא לפניך~רי

 בודאי מיגו דליכאבמקום
 חזק~

 היה לא דאמרינן הוא
 השנים לגבי כאן וא~ך עוד ולתבוע ילחזור לפורעולו

 עלי~ם לו יש מיגו מה עליהם שפרעהראשונים
 ולא עליהם בו נושה שהיה מה פ~ע~כבר

 שי~
 לומר

 לא המשכיר ממון ידו תתת ית~ום ואפילו מיגו~ום
 במנ~~א ידע דמ~ע ם~די ואנן הואל תפיםתומהנייא
 ומחל ידע דמעקרא בודאיופרע

 ואדע~~
 נחית ד~כי

 הי~ו~נאי
 היה שתנאי ע~ות זהו ופרע דהיאל ביני~ם

 מיציאן יתפוס ואפי~ האלקטרא יש~ם ש~שוכרביניהם
 הרב שכתב וכמי~ידו

 כנה~~
 בשאר דא~ילו

 בחזקתי שהם הגם כפשוט אלא בהם יטול ולאוו~ר נכ~י~
 מאמינים אנו אין וותר ידע ובודאי הואל אמרעכ~ז
 אלא יטול לא חלקו שלא במה ואפילו ידע דלאלומר
כפשו~

 אותה ליה מהנייא לא בחזקתו שהם ~גם
 יוא~ל מוהר~ר ~קדוש ל~רב ראיתי וכןחזקה

 בדין שכתב סל~ג תוש~יבם~ זל~~~
 ובעת מחצה ושנים מחצה י~ול שאחד ביני~םתנאי ש~י~ ~ות~ין שלש~

חלוק~
 ואחר אחד לכל חלק חלקים שלשה על חלקו

 מהזמן
 תפ~

 ונטל מחצה ליטול ראוי ש~י~ שותף אותו
 לטעון ויצא שותפות משל מה דבר תפס~ליש

 טעי~
 ~י

 ~מן ~שותפית פרידת מפאת לו ~ייבים שותפיו~וא
 אם כי לו נתנו ולא מחצה ליטול לי היההראוי
 ויפרע לידו ממונם יבוא מתי מקוה היה זה ועלשליש
 טוענים ישותפיוממנו

 להד~~
 כי בדין שחלקי אלא

 ו~ל וכו~ כחלק חלק לחלוק נתרצי שותפותבימי
 ט~נו~י~ם שמוע כל אחר תשובה יז~ל הרב השיבזה

 מה ל~חזיר אבר~ם שחייב להםפםקתי
 שתפ~

 דמאחר
 ולא ער~ר ולא וכו~ הנזכר ~לש~ל~ו

 ש~תנ~י אומר שהיה בתביעתו ומחל ויתר אמרינןודאי החליק~ ע~ מיח~
הי~

 הוא שי~ול
 ממצ~

 לימר תמצא אם ואפילו ברייח
 אין כדבריושהאמת

 ל~
 גדולה מתילה

 מז~
 וכמ~ש

 ש~לק ~בכור של בדין ים~ט ם~ח רע~ח בם~מר~ן
 ~נכםים ~כל דוותר כפ~וט חלק ינטל נכםיםבמקצת
 דע~ד כיון כפשוט אלא בהם יטולולא

 מעש~
 חלוקה

ול~
 כ~~ ב~ם שחלק עצמם בנכסים וקו~ח יעו~ש מיחה

 מזו ~דולה מחילה לך אין דודאי כנדו~ד השותפיםדב~י
 שלא למימון הודה שאברהםולפי

 מי~
 ~ליקה של בשעתו

 לכן זה ענין לו הז~ירולא
 ל~

 ~וזקקת~
 למימ~

 להביא
 שהודה ~ודאתו פי על כי כדבריו להעיד חלוקהעידי
 עכל~ה וכז~ נתחייב לבד חלוקה בשעת מ~חהשלא

 דהשתא קי~ח ללמוד ישמשם א~
 ומ~

 של בנדו~ד אפילו
 היה שלא הנז~הרב

 הממ~
 ואי~א הנז~ אברהם ביד

 שתק דמע~רא ~ו דהאמתלמימר
 אדעת~

 עד
 ולא הואל עכ~ז אותו ויתפיס שלהם ממיןלידי שיזד~
ולא ערע~

 מח~
 שדבריו גמורה עדות ז~ו חלוקה בשעת

 על שחלקו דמאחר וז~ל בד~ב וכדכתבשקר
 ולאהנזכר ~או~~

 ערע~
 אמרינן ודאי ה~ו~ה על מי~ה ולא

 שיטול היה שהתנאי אומר שהיה בתביעתו ומחלויתר
 דמכח אלו מדבר~ו לפניך ~רי ע~ך בריוחמחצה
ששתק

 אמרינ~
 בודא~

 ש~~
 וותר לא שאמר בדבריו

~ל
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 ~שותפים כדברי שודאי הוא האמת אלא המ~הטל
 להיות והדרי ויתר ~ברשאומרים

 אדעת~
 כחלק דחלק

 ~כירות בטענת תפוס דהיה לנדו~ד מכ~ש וא~ךיאכלו
ובשטת

 פירע~
 פשוט מאומה ד~ר ולא בשתיקה נתנם

 ודאי אלא ביניהם תנאי היה דלא דבר ששקרוברור
 שהוא היה שתנאי ש~מר הרי~ך כדברי הוא כןשהאמת
 שאומר טענתו מצד זאם האלקטרא של השכירותישלם
 ובודאי כפירושו דסתמו בררנו כבר זה ממנהג ידעשלא
מידט

 יד~
 לגבי דינא קם וא~ך חיין אנו מפיו ולא

 עד שכירותם פרט שכבר הרא~ונים ~ניםהחמ~ה
גמירא

 הד~
 מהבל ודבריו פרט ~פרע דמה הוא

ימטטו

~~~~~
 שטדיין האחרונים שנים לשתי נבוא הבוא
 בודאי חד~ים שלשה שכירות בידויש

 דהואל ובררנו דהו~ל ימטטו מהבל דבריו בהודגם
 דכדברי גמורה עדות זהו שנים החמשה בשכירותופרט
 בשתי גם א~ך אמת הם טמו שהתנה ~אמרהרי~ך
 הש~ירות ~חדשו שבזמן נניח אפילו האחרוניםשנים
 ~הו אמרינן עכ~ז טליו והתנה חזר לא שנים שתי~ל

 וכמ~ש נכנסו הרא~ונים דשכירות אדטתהבודאי
 וז~ל ס~ח של~ג ס~מור~ם

 ש~~
 עם עצמו שהש~יר

 ~ם טצמו השכיר ~ח~ך בתנאי לשנה הקהלמנהיגי
 הראשון תנאי טל בודאי התנו ולא שנייםמנהיגים
 מה והנה ט~ל עצמוהשכיר

 ~כת~
 מנהיגים טם מור~ם

 בכ~ן וא~ך ~ראשונים עם מכ~ש נקטה לרבותאשניים
 דאדעתה פשוט טצמו הרא~~ן המ~כיר טםשחזר

 האלקטרא יטשה שהש~ר נחתי הראשונהדשכירות
 בזכרוני בא וכן הוא דמ~ש םקל~א שם הסמ~טדכמ~ש
 דברי מכח זה בדין גבר שהזרה הרא~ונים מןלאחד
 דהכתובה ~דטתה וכ~ אשתו דהמתזיר דאהט~זמר~ן

 של~ג דס~ אלו מר~ן דברי ומכח החזירההראשונה
 החמש ששלם תשלום פי טל דינא קם וא~ךשכתבתי
 אדעתה הם השכירות דבתחילת נאמנה ידיטה ~םשנים

שיצח~
 ישלם

 האלקטר~
 ~כירות הרי~ך דברי וצדקו

 ד~כירות אדטתה בודאי בסתם שהיתה נניח דאפילו~נייה
 זהו כללי באלקטרא לו לנכות יוכל ולא נחתיהראשונה
 ששקר מהם דמו~ח אומדנות כמה בצירוףמשנלט~ד

 מכח לי נתברר וכאשר מדבר דו~ח ן~ יצתקהיה
 ~ וימ~ן וצוי~םטטנותיו

~צ~יר
~~~~ ~~~~~~~ 

 ס~ט

 מה לבניו אדם שטושה ומוטד שבת הבגדיטנין

די~
 חלוקה לכלל יכנסו אם אביהם מיתת אחר

 אביהם להם וטשאם ~ואל נימא אז ו~~נים הא~הבין
 בל~ון מצינו דלא תלוקה לכלל י~נסו לא חייתובחיים
 טם היורשים יחלוקו לו שימצא מה כל אלאהת~ה
 וממנההאשה

 י~
 י~נסו דלא הבנים לבגדי ללמוד

 ו~נה הואל לו ימצא א~ר מקרו דלא חלוקהלכלל
 ס~ ב~~ט למר~ן ומצינו הו~ל דלמא או לבניואותם
 הטור שהביא ז~ה~ה הרמב~ם כםברת פםק םכ~וצ~ז

 ~בת דבב~די ום~ל חול לבגדי ש~ת בגדי ביןדמתלק

 מהם גו~הבט~ת
 ויהי~

 והביאו ~מגיד הרב טטמא
 יקרים ~גדים והם דהואל םקם~א והםמ~טהרב~י
 יצטרך אם דעת על אלא להם מקנה אינומסתמא
 להם כשיצטרך זכות לו ויש הואל וא~ך ימכרםלהם
 בדעתי ואני יטו~ש הח~וקה לכלל ויכנסו האב כשלהוו
 הדיוטדטת

 מפש~
 חלוקה בכלל יכנםו דלא לי פשיטא

 א~ך ~שיצטרך לאב ז~ות לו יש עדיין אלא יהיהדלא
 נינהו דהבן להם נצטרך שלא זמן דכל מוכחמשם
 האב להם נצטרך לא ומ~ולם האב ומת הואלוא~ך
 ~ודאי הבן מרשות הוציאםולא

 אי~
 בהם ליורשים זכות

כלל

 ל~ברי ג~ך ראיה להביא דיש ל~ורה אני~~~~~~
 ~תב דשם ם~ג רפ~ו ם~ מור~ם~דב~י

 קודם ומת נדוניה ליתן וקצב בנו ששדך מיוז~ל
 ל~ופהשנכנס

 אי~
 שהרי ~חלקו אלא הנ~וניה ~וטל

 הנדוניה דוקא משמע מכאן א~ך ע~ך ~אב בחיי זכהלא

דעשא~
 וקו~ם ד~שואין אדעתה לו

 הנשואי~
 זכה לא

 לכלל דנכנם ~ואכלל
 חלוק~

 בגדי אבל מינה דון
 ומוטדשבת

 שטש~
 בחייו לו אותם וזכה ללבוש לו

 הואל ט~~פ כשיצטרך לאב שחוזרים זמן ישאפילו
 בזכייתו הבן עדיין האב ממנו הוציאם לאובחייו
 אלא ממנו אותם מוציאים היורשיםואין

 די~
 לדחות

 דמור~ם ניסא לאידך זיל דא~רבא וני~א זאתראיה
 נדוניא דאפילו חדוש להשמיענובא

 דטשא~
 האב

 לא בה ולכ~יז~ה גמורה זכייה לו לזכותהאדט~ה
 זכייה שום ~הנשאר

 לא~
 דהז~נה לומר בא ~~ז

 דאב טדיין הבן זכה דלא זמן כל אלא היא מילתאלאו
 דאפילו וקי~ל הואל לומר י~ שבת בגדי אבלהוא
 להוציאם כשיצ~רך לאב רשות יש עדיין זכייהלאחר
 הואל להשמיטנו הוצרך לאמרשוחו

 בז~ ואי~
 חדוש שום

 לא מור~ם דמדברי נרא~ולכך
 מכרט~

 והגם מילתא
 ראיה מזה ויש ה~יקר ~וא הראשון ~צדדל~~תי
 הרוצהעכ~פ

 להת~ק~
 דוחה~ והדוחה לדחות יכול
בקש

~~
 האחים בדין רפ~ח בם~ הש~ט שפ~ק מהראיתי
 לא ~בל בניהם שטל ~בת בגדי ~שמיןשחלקו

 ג~ך נדו~ד לדמות נראה היה ג~ך ולכאורה חולבגדי
 ~טל שבת בגדי שמין לחלוק כשיבו~ו שה~יםוכמו
 כן הדין אביהם ~נכםי לחלוק שבאו האחים כןבניהם
 לדעת מבטייא ולא ביניהם לחלק יש ה~יון אחראלא

 בין חלוק דיש דכתב םק~א רפ~ת בם~ שםהסמ~ט
 מוציא אינו למה חוב דבבעל חוב לבטל ~חלקוהאחים
 קנוים להם טשאם והאב הואל חול בגדי ~בניםמן
 שהם שבת ובבגדי להוציאם יכול ואינו בידםלהם
 הרי באתים אבל יוצי~ם כשיצטרך תנאי טלקנוים
 ר~ות ואין בהדדי ו~~ש ~שזתפיןהם

 לשות~
 דבר ליתן

 ואםמ~ותפ~
 נת~

 ~מין ~בת בבגד~ ול~ך מידו מוציאים
 וא~ך יטו~ש אהדדי מחלי מםתמא חול בגדיאבל
 הוא הרי לבנים האב ~עשה מה בין חלוק ישהרי
 בידםקנוי

 א~
 וא~ך ש~ין ולכך קנוי אינו באחים

 אלא שמין ואין קנזי הוא הרי לבן האב שט~המה
 שאין שם הטטם דכתב מר~ן לדטתאפילו

 שמ~
 ~די

 בהם ז~ו שכבר מפני ~וא~ול
 לטצמ~

 א~ך
 ד~

 מינה
 זכו לא ~בתד~די

 עכ~
 יש

 דאי~ ל~ל~
 למימר

ד~די
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 זל~ז לזכות כלל נתכוונו לא הא~יס שבתד~~גדי
 רשות אין כזה דדבר דס~ל הסמ~ט כדטתואפשר
 ~וצי~יס ולכך ליתןלשותף

 ג~
 דהואל לומר יש

 ל~לוק באו טצמסוהא~ס
 יכולי~

 אינס דיות~ ל~מר
~צמו כ~~אב אבל להס נצטרכו והרי להס ליתןרוציס
 לבניו ה~גדיסטשה

 ומ~
 גילה לא טצמו והוא הואל

 שרוצהדטתו
 ליק~

 ד~ין לן לימא מאן מהבן אותס
 ואין היורשיס ~ו שיזכ~ כדי להבן טוד לזכותסרוצה

 סתירהמשס
~ 

~~~
 ~ס~ הש~ט שפסק ממה לדברי מפורשת ראיה
 הסמוכיס ו~תו ~נו מציאת וז~ל ס~בט~ר

 שלו אלו הרי וכו~ גדוליס שהס ~פט~פ שול~נוטל
 או בס~ורה הרויתו אס הדין והוא מור~סוסייס

 אתד בן מלאכת מוריש ~ינו מת אס א~ל~מלאכה
 אינו וז~ל סק~ה הסמ~ט וכתב טכ~ל יורשיסלשאר
 ה~וי~ו שכבר אף האב מת אס פירוש ~לאכתמוריש
 שכבר אובס~ורה

 נטש~
 וטדיין הואל מ~מ המל~כה

 ~זה וכיוצא מוריש אינו מת והוא~ידו
 כת~

 סו~ס ב~י
 א~יו ת~טו ולא א~יו בתיי שמצאו המציאה דאףקט~ז

 ~ ט~ך לטצמו המציאה א~יו כשמת~~ייו

~~~~
 לד~רינו הוכתה אין אלו מור~ס דמדברי הגס
 הג~ו~ת ~דברי מבואר הוא הרי דברידטטס

 בתו זכות ~וריש אדס שאין דכמו הוא דהטטסמרדכי
 לראו~ן שמטון יגיטת יוריש לא נמי ~כילבנו

 ומטט~
ז~

 ה~ן מן האב כ~ר תפס אפילו
 מ~

 טכ~ז שהרוית
 ~יד טדיין והסהואל

 הא~
 בנדו~ד א~ל יורשיס לא

 מט~השהבגדיס
 הא~

 היורשיס זכו למימר איכא נינהו
 שהביא ממהטכ~פ

 הסמ~~
 קט~ז סו~ס הר~~י ד~רי

 ~תיי שמצא המציאהדאף
 הא~

 ~~ייו ~~יו ת~טו ולא
 לטצמו המציאה אביוכשמת

 ט~~
 לנדו~ד ראיה יש משס

 דמדשתק הוא הטטסדהתס
 הא~

 אמרינן תבט ולא
 דה~ב ~זינן דאד~~ה מ~~ש לבדו ה~ן וזכהדמ~ל
 תבט לא ומ~ולס תייתו ב~ייס לבןזכה

 ה~ן הא~
 ~~ס לז~ות ~דיין דד~תו בודאי מידו הבגדיסלק~ת
 כלוס אתיו לשאר ואיןהבן

 מ~~ד~~ וטיי~ל~ר~
 ט~ד שתמה

 ~יניהס ~~רחק דרב רמ~א ט~ד הר~~~י דברי שמ~יא~סמ~ט
 לזכות יכול ה~ב שאין מ~וס הס רמ~א~ד~רי

 הרב~י וד~רי ~אב של הסבידו אפי~ ולכך א~ר ל~ן זה~ן יגיט~
 ושתק הואל ו~ט~ס ה~ן ביד ~ד~דיין דוקאהס

 הסמ~ט טל כן שתמה יטו~~ש זל~ז דמו ולא מתל~ודאי הא~
 הוא שגס כנה~גוטל

 כת~
 יטו~ש כן

 ו~כ~
 ~דידן ~~ן

 דשתיקה ~נז~ הרב~י מדברי מוכ~ת ראיה לנו~ש
 דגס נראה ולד~תי ל~דו הבן לזכותמוטלת דא~
 דפסק הגס הבן מיד לק~ס לא האב וטדיין לבןשנתנו במתנו~

 ה~ב דשתק היכא דאב דהס ~~ד ט~ר בסימןמור~ס
 לשאר ו~ין בהס מתל ~ו~אי בהו אמרינן לק~סולא

הצטיר ~ וימ~ן וצוי~ס ~נלט~ד מה זהו כללי זכות שוסיורשיס

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~
 ~הר~ להיות לדת~ש לפני

 שלמ~
 טטן סריזו

 שכת~שהשט~~
 נתהווה כך נר~ו הרד~ך טליו

 שנושה ~ובות של פנקס בידו לו היה הנז~ דודדהיינו
 ~גויס רביבוא~רהס

 שמ~ו~
 לטיר

 ולק~
 הנז~ דוד

 כדי מידוהפנקס
 לג~ו~

 הרד~ך שנושה התוב ~טד מהס
 שלמה טס הנ~~ דוד הר~ ונתפש~ הנז~ באברהס~נז~
 להסתתרר בהס לילך ס~ורות לו להקיףה~ז~

 שקבל הנז~ ~פנקס נתן הס~ורות ו~כלללטיר מתו~
 דורוס ותמשיס מאה מסך התובות של א~רהסמאת הרד~~

 ופנקס ס~ורות הכל ש~צירוף טד ה~ו~ותש~פנקס
 שלמה טל הרד~ך זקפו והכל מה לסךטלה

 ~~ו~
 ~~טר

תו~
 כ~ר~י ה~כס הטיד וכן

 א~יקצי~
 בפני הסופר

 מאברהס ה~ובות ק~ל שדוד המטשה היה ~כךהרד~ך
 ~~וב טליו וזקפס לשלמה ומכרן א~~ךו~זר

 ול~
 קבלס

 ~שלמה המוכר הוא אבר~ס שהיה אברהס מידשלמה
 לשלמה מכרס ודוד לדוד ~~ו~ו נתנס א~רהסאלא

 שלמה טטן~יוס ו~~
 של~

 הנז~ מ~סך גו~ייאנה לידו ~או
 דורוס תש~יס אסכי

 וס~
 גו~ייאנה לידי ~או לא ששים

 וטל טטמימכמ~
 נדוניס דורוס הששיס שיהיו ט~ן ז~

 לדודב~זרה
 ולנכו~

 בו שנושה ממה אותס
~ 

~~~~~
 הנז~ דוד ויודה הדבריס כניס אס תשובתי
 ו~ילי קאי וה~זיר ד~טמוד הוא הדיןטליהס

 תהיה אפילו קנייה לה אין ט~פ ומלוה הואלהוא
 סכ~~ו בסס~ו מור~ס ד~רי שמבוא~ כמואג~ק
 מהני דלא יטו~ש והש~ך הםמ~ט שציין הסימניסומן
 יטו~ש שלשתן ממ~ד אס כיק~ין

 מכ~~
 אפילו נדו~ד

 אס כי תיקון שוס טשו ולא היה לאקנין
 תשי~

 טליו
 אומר אני זה טל ~~וב טליו וזק~ס ההק~ותסך

 לו נת~ייב דשלמה והגס ודאי קאי וה~זירדבטמוד
 ד~יובו לומר לנו אין ~ודאי ה~ו~ות סך בטד~שטר
 דאפילו יוסיף ומ~ יתן דמה ה~ו~ות לו יהיודשלמה
 ובא ה~ובות דמי הנז~ שלמה לו שפרט יהיו היואס

 נקנו ובמאי קונות אי~ס דמטות לה~זיר יכוללתזור
 ש~א לוה ~דין ט~~ל סו~ס בש~מ ו~יין אלו ה~ו~ותלו

~שט~~
 דמשס וכו~ המלוה את לכפות ~~ידו

 קנייה כאן ואין המטות לו נקנו לא לוה ~לד~תיובו ~איר~
 אף ל~זו~ המלוהויכול

 כא~
 של ~תיובו

 שלמ~
 נטשה לא

 ויכול קניןשוס
 ~למ~

 ג~ה לא שטדיין ~הסך ~ו לתזור
 כאן דטד ולומר לד~ותואין

 ל~
 דמר~ן הרשב~א קאמר

 המלוה מ~ייב הלוה ~י~ב דאין ט~ל ~ס~ כיותיה~סק
 ל~זור דיכול הוא המלוה לגבי דוקא אלא לולהלות
 אינה דזו ~~זור יכול אינו שנת~ייב הלוה ג~י~~ל
 דהואלס~רה

 כא~ וא~
 מאי יתול מי טל קנין שוס

~נא
 לו~

 וטיין לתזור יכוליס שניהס בודאי מלוה או
 סס~ז ~~ב תוש~יבס~

 שכת~
 ובס~ וז~ל כנה~ג משס

 מוהרי~~ל ~שס כתב ברשותו שאינו מוכר ~דיןרי~ו
 ל~לקשאין

 ~י~
 מוכר

 ללוק~
 מקוס בשוס מצינו דלא

 ולא הלוקת יקנה או הלוקת יקנה ולא המוכרשימכור
 ביניהס תלוק דאין בהדיא ~ך הרי טכ~ל המוכרימכור
 כמ~ש הנותנת דזהו דאה~נ לומר ואין תוש~י הרב~כ~ל
 מהס ~תד טל שהוטל ~מקוס דלטולס כנה~גהרב
 המוכר נת~ייב אס דהיינו לקייס תייב ~~ירו גסלמכור
 הלוקת טל גס הוטללמכור

 ליק~
 מצד שהוטל ובמקוס

הלוק~
 גס וא~כ למכור המוכר ~ל גס הוטל ליקת

כא~
 טצמו ד~יב מצד טליו ~וטל זה דש~מה נימא

 שאינו במה תי~ט כ~לו ו~וי~שטר
 נימא ד~ייב ~יי~

 לתזור יכול דשלמה לומר אבל ~ייב דוד גםדאה~ן
מנ~ל
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 דודאי דאמרן הסברא מל~ד דלא אינו דזה האמנ~ל
~למ~

 נתן כאלו ל~למה תשבינן ו~פילו הואל יכול
 דמעות לתזור יכולמעות

 אינ~
 קונית

 לתזור הוא יכולדבתיובו פ~ו~ ו~~~
 ל~

 הרי הםברא זה מלבד
 הנז~ ט~ל דם~ מר~ן מפםק מיכרעהדבר

 דפם~
 לםברת

 לתזור יכול ה~לוה ~שטר הלוה נתתייב דאסהרשב~~א
 לפי לתזור יכול אינו דהלוה הוא ~אמת ואסוכו~

 הואל לתזו~ יוכל לא המל~ה גס א~כ זהדברינו
 דכלל כלל אותומכת

 הר~
 מוהריב~ל מ~ס כנה~ג

 ימכור ולא ~לוקת דיקנה מצינודלא
 ה~וכ~

 וכו~
 דבתיו~י לומר אתה דצריך ודאיאלא

~~ 
 לוה

 ומכתנ~~~בד ל~
 ז~

 וזה בו לתזור יכול המלוה גס
 הפנקס להתזיר ה~ ~למה דיכול מוכת זה מכללע~די ~שו~

 זה וכל מהס ~~ור ויהיה הנז~ לדוד דורוסהששיס
 אס א~ל הטד לדברי ה~ דוד שיודה לצדהוא

 לפרוע מתויב ד~למה בודאי אופן באיזה העד אתאותו יכתי~
 לי~בע ויז~יקו בהדיה דינא לי~תעי ואת~כהש~~ת

 ~ וימ~ן וצוי~ס מדי לא ותו משנלט~ד זהו העדיאת להכתי~
~~~~

 זמ~
 מעי~ת ~אלה לפני בא רב

 רבא~
 יע~ה

 אתת תצר ש~כר נר~ו עמאל ~לס~ענין
 יתאת ן~ מסעוד הר~מאת

 י~~
 דמי בםךה~כירות ~~~~ הנז~ ~לס ונתתייב

 ה~כירו~
 הנז~ ל~םטוד לפורעס

 ולא הנז~ בקר~ע הנז~ ~לם התזיק ~לאועד
~וס ע~~

 קני~
 לא כי ה~כירות מן בו לתזור רצה המועיל

 ועל כהוגין ל~לס מםטוד ~שכר ~כירות שטרנכתב
 פי את לשאול באוזה

 והית~
 ~לס דיכול תשו~~י

 נת~ייב ~כ~ר ידטתי דכבר והגס ~שכירות לב~ל~נז~
 ~י על םמכתי הנז~ למם~ השכירות דמי נגדב~טר
 להיות יתיי~ו ~לס ~ל תיובו דאין הנז~ל האלההד~ריס
~קנין

 ת~
 זה וטל וכמ~~ל

 וכת~ שר~~
 או~ע אלי

 כמוהר~ר ר~~ט עי~ת דאתרה מאריה הדה~מ ~כולל~רב
 השכירות לקייס ~דין תיי~ו הוא כי הי~ו בירדוגויקותיאל
 מיהר~ר הרב בפסקי כתוב שמצא מהמכת

 אב~א ה~ הרב פםק לי והטתיק זלה~הבירדוגו ~~א~
 םתירה לשמעון מכר ~איבןשאלה וז~~

 ונג~
 ונתתייב הענין

 תזר ואת~כ המקת דמי ~םך ב~טר לראו~ןשמ~ון
 לכאורה ת~ובה לא או לתזור יכול מהמקתשמעון

נרא~
 דמיס נתן ואס דמיס נתן מאלו תיוב עדיף דלא

 לה~~יר ויצ~רך ~פרע במי בו לתזור יכול מ~ךולא
 כד אך שטרו לו ויתזיר לתזור יכול נמי והכאמעותיו
 כ~ן דמיס דהנותן דמי דלא נראה ~פירדייקי~ן

 תנאי טל כנותן והו~ל שימשוך אדטתה נתן ודאימשך ~~
 עצמו ~מתייב אבל האדס גוף על תיוב שאיןכיון

 לו כאומר ~הוא לגמרי ~ייב תנאי שוס ~יב~טר
 פלו~ית הםחורה לי כשתביא מעכשיו טצמי מתייבא~י
 תל לו שהביאוכיון

 התיו~
 וראיה בי הדרי יאמר ולא

 ד~ב~ל מק~ה דאיןאדס דאפט~ג בםם~ו דאיתא מהאקצת
 בד~ב~ל דמתתייב היכי וכי בדשב~ל מתתייבא~ס

ה~~
 ד~ת~יי~ י~ל

 להביא ויש מ~ך שלא דבר ~טד

ראי~
 כתב ס~ד ש~ה בם~ בבכור דקי~ל מהא לזה

 ב~ו פדיון ב~ביל סלטיס תמש לו תייב שהואלכהן
 דמד~ת ובגמרא ע~כ פדוי אינו וב~ו לו ליתנסתייב
 יא~רו שמא פדוי דאי~ו אמרו ומ~ט לכשיתן פדויבנו

~~דיןדי~~ר~ז~~~ו
 וקשה

 םו~~

 א~ה

 פ~בד~ת~~

 הפדיון ~~ביל אלא בש~רנתתייב
 ולמ~

 נ~אר
 הוא כבר וגופו עצמו ~תייב כיון דטכ~פ לומרומוכרת התיו~

 ולא לכ~יתן פדוי ובנו ליתן מתויב ומד~תמתויב
 אתר מכהן ולא ממך אפדה לא ולומר ~ו ל~זורמצי
 נתתייב ~כ~רכיון

 לז~
 הא אנא לומר הכהן שיוכל

 בנך אפדה ואני לי ~נתתייבת מ~ות תןקאמינא
 ~מדר~נן אלא לך אט~ה מה ממני לפדות תרצה לאואס
התיו~

 ללמוד יש ומ~ס י~מרו ~לא מ~עס ~דוי ש~ינואמרו הפדיי~ אך מתויב ~הוא כיון להפקיע יכלו לא
לנדו~ד

 ~נתתיי~ דכיו~
 ~תזור יכול אינו המתתייב מ~~מ ל~זור יכול~אותו אף ד~ר איזה בעד ב~~ר

 להרב מצאתיאת~כ
 המ~י~~

 ~ראובן ~זה ~כיוצא ~נ~אל
 הצמר דמי מה סך ~טד לו ונתתייב מ~מ~ון צמר~~נה
 ופסק הצמר ~על ~מעון תזרואת~כ

 הר~
 יכול דאינו

 עליו תילקיס דורו מ~כמי שקצת שס וכתבלתזור
 על השיב ה~והרב

 דבריה~
 נראה ועוד ~טו~ו~~ד

 ול~תזיר בו לתזור הצמר ~על ~יכול היינו התו~קיסדאפילו
 יכול אינו המתתייב א~ל ~טרולו

 וכמ~~ לתזו~
 הרב עכ~ל

 רצה נר~ו יקיתיאל ~רב ומזה זלה~ה רפאלמוהר~ר
 לתיי~לסמוך

 תשובתי והיתה ~שכירות לקייס ה~ז~ שלס
 זלה~ה מוהרר~ב הרב של זו דס~רא אמת הןאליו
 דבריו לקבל לנוראוי

 ~ס~~
 דבריו דבכל הגס

 לשדות י~
 הארי את מ~יבין אין ע~~פ ל~דקדק ~נראה ~מונרגא
 בהאי נענה מה עכ~פ אבלצ~רו

 כלל~
 דכלל

 גס נתתייב המכר לקייס ה~וקת ~נתתייב מקוסדכל הכנה~~
 לענין קנין משוה ה~טר דתיוב הוא ו~~כהמוכר
 יש השטר ~כתב דלוה ~ההיא גס א~כהלוקת
 דהוי משוס ~תזור יכול אין ~לוה דלגבי לומרלנו
תי~~~

 כום יעבור המלוה על גס וא~~כ תייב ~אינו ~מה

להתתיי~
 הלוה דתיוב מר~ן פסק ולמה לו להלות

~נתתיי~
 ב~טר

 ל~
 ודאי אלא להלות ~מלוה יתייבנו

 הן ללוקת או ללוה אפילו קנין מ~וי לא הלוהדתיוב
 שכתב ממה ידי~ה לי קדמה דכבראמת

 ר~
 אתרון

 יע~ה ווהראןמרבני
 ז~~

 צרור בם~ ז~ל קצב~י מוהר~ת
 ש~ס דצ~דהתייס

 כת~
 ~תתייב דאס דינא בהאי

 המלוה יכול ב~טרהלוה
 לתזו~

 כתב לו להלות שלא
 אס הר~ב~א בנדון ז~ל ה~הרב

 נתתיי~
 בקנין המלוה

 הדר מצי לא למוכר דומה ~~ואללות
 וזכ~

 בהלואה הלוה

ול~
 ~לא וה~מ~~ן מיגאס מוה~~י על הר~ב~א פליג

 ~מוכר לא א~ל הדר מצי דמלוה בקנין שנתתייבבלוה
 מצי~ו דלא מוהריב~ל ב~ס הכנה~ג ~כתב מה ולפ~זוכו~

 מקו~ב~ו~
 ולא המוכר שימכור

 יק~~
 הוא הלוקת

 ~רשב~א ואפילו ד~ליג מ~ן ו~יכא דכו~ע אלבאמילתא
יודה

 וכמ~~
 או דםייס מאי אבל ה~ ~מקומות מר~ן

 כיוןשנ~ייב ~פירושו המוכר ימכו~ ולא הלוקתיקנה
 הד~ מצי לא המוכרהלוקת בקנ~

 להרמב~ן א~א אינה
 וכוותיה הדר מצי לה~ש~~א א~ל זלה~ה מיגאסומהר~י
 ו~~י סמכינן דעליה מר~ן וכה~רטתנקטינן

 לא בקנין דלוק~
 מ~מ תייב ~אי~ו ~מה טצמו דתייב משוס הדר~צי
 מכר אס אבל הרשב~א לד~ת הדר ~צימוכר

 ~ר מצי לא דלוקת דכו~עאלבא בקני~
 עכל~~

 מדברי וא~ך
 ~מאי זלה~ה מוהרר~ב ~ל כםברתו ~ראה הנז~הרב

 דמתזי כדכתבנו דכ~ה~ג כללא מההוא לןדהוק~ה
 דס~ל מר~ן דברי הפך שהס ~לל אותו לפידבריהס
 ג~ך ד~ריו לפי ללות למלוה יתייב לא ~לוה שלדתיובי

~יישב
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 האי ליכא הרשב~א דברי דלפי כתב איהו דהאנתיישב

כלל~
 יכול הלוה דאין דהגס כהרשב~א פסק ~מר~ן

 לפסוק לנו דיש נר~ה ~א~ך לחזור יכול המלוהלחזור
 הנז~ הרבניסכדעת

~ 

~~~
 מ~הר~ח דברי דלעד~ן ~ומד אני במקומי דעדיין
 לא הרשב~א דכנה~ג דכללא שכתב ז~לקצבי

 הלוס עד הביאהו דמי כלל גהירין לא דבריו כךס~ל
 כמו דכ~~ע אלבא כנ~~ג דברי להניח ~הו~ל כךלפרש
 מדברינ~שמובן

 בשוס מצינו ~לא ~ז~ל בדבריו ~כתבנו
 דליכא מוכח אלה מדבריו ~כו~ המוכר שימכורמקוס
 דכו~ע אלבא לל~קח מוכר בין חלוק ש~ס מק~סבשוס
 מי ידעתי ולא ס~ל לא הרשב~א ל~מר איה~ומנ~ל
 דהחיוב כפ~וטו הדבר להניח ה~~ל כן לפרשהכריחו
 ללוקח ולא ולמל~ה למוכר יחייב לא הלוה אז הלוקחשל

 כפש~טיה הר~ב~א פסק שפיר ואתיוללוה
 דפס~

 מר~ן
 לוה לגבי דגס מש~ס למל~ה יחייב לא הלוהד~י~ב
 השטר עליו כתב אפילו בו לחז~ר יכ~לעצמו

 ות~
 לא

 מ~הרר~~ב דהרב אמינה מסתפינא לא אי ולענ~דמדי
 כלל ראה לאב~דאי

 ז~
 ~ כן פוסק היהלא א~ת~ ראה דאלו כנה~ג הרב ~ל

~~
 יתקייס כיצד הכנה~ג של הכלל קשה דלדידי אמת
 וכו~ המ~כר ימכור ולא הלוקח יקנה או דכתבמאי
 גס לחזור יכול הלוקח שאין מ~~ס כל ה~אדפירושו
 מצד בא דהקנין דמשמע לחזור יכ~ל אינו~מ~כר

הל~~
 ומצד

 מ~שי~
 המוכר דמצד הגס המקח נתקייס

 ידע~י ולא המכירה בו שתתקייס מע~ה ש~ס היהלא
 לקייס המוכר יתחייב שמצדס הלוקח מעשה יהיוכיצד

 ידי טל למימר איכא הנז~ ה~בניס דברי לפידבשלמא
 דחיוב אלה דברי לפי אבל בשטר ש~חייבהחיוב
 דברי לפרש מצינן היאך ק~ין מש~ה לא הל~קח או~לוה

 בדבריס לו מכר אס כגין לפרש יש ואוליהכנה~ג

ועדי~
 לא

 מש~
 ולא המקח שיקייס בשבועה הלוקח ונשבע

 בויחזור
~ 

~~~

 דברי להיציא לנו ד~ין דאמ~ן למאי הד~ן שיהיה
 מפשוטו כ~~ג שלהכלל

 ול~רו~~
 דהרשב~א

דלא
 ס~~

 יש אלא כללא האי
 לנ~

 שכתבנו כמו לפרשו
 אפילו חיוב מש~ה לא שבשטר והחיוב מוסכסדהוא
 לחז~ר יכוליס וכולהו עצמו ללוקח אולל~ה

 הוה לא כנה~~ג דברי ראה ~לו דעתי לקוצר זלה~הר~ב ומוה~~~
פוסק

 כ~
 עד זאת סברתי על סמכתי לא ~תהלי~ת

 ד~ריו הובאו זלה~ה המשבי~ר הרב של פסקשראיתי
 משמעון סח~~ה קנה ראובן ז~ל הנז~ החיי~ס צרו~רבס~
 לו ונתחייב בספינה לשלחה ידוע לזמן לוליתנה

 המע~ת מן ~קצת ידו בכתב בממון לו נתחייבוראובן בשט~
 ורצה הסחו~ה הוזלה ביני וביני שתבע הזמן וטבר לונתן
 חיוב דאין עמו הדין ~עותיו ויט~ל בו לחזורראובן
 כבר שנתן מה נגד ואפילו לקנות לראובן מחייבושמעון
 מפסק עכ~ל זלה~ה המשבי~ר סי~ז סט~ל ש~ךעיין
 מ~וה הלוקח או הלוה חיוב דאין ומ~ו~ר מוכחזה
 מעות קצת נתן הלוקח בנדו~ד גס דהא כללקנין

ו~שא~
 ה~ב דברי לפי וא~ך בכת~י בהס עצמו חייב

 ה~שבי~ר ל~ב ליה הוה זלה~ה ומהרח~קמוה~~ב
 תיובו מצד לחזור יכול הלוקח ~אין המקח לקייסז~ל

 ש~י~ו במה עצמו שחייב מי כדין בכת~י עצמושחייב
 א~ דהל~ה תיובו ואין דינא ~אי ס~ל לא ~דאי אלאתייב

הל~קח
 מש~~

 ופסקתי סמכתי הזה ~אלן ועל קנין
 המשבי~ר ~ל דינו דעקר אמת הן בטלהדהשכיר~ת
 מחיי~ו המ~כר ד~מעון חיוב~ דאין דכתב במאיצל~ע
 חי~ב היה כיצד דצ~ע ~כו~ לקנותלרא~בן

 המוכ~
 דלא

 המחז~ק רב עליו שתמה כמו צ~ע דזהמהני
 חיוב מצד מקוס מכל יעו~ש אלה דב~יו עלבספרו זלה~~

 עצמו והרב ספק בשוס פגע ולא נגע לא עצמוהלוקח
 מצד המקת לקייס לראובן לחייב כלל מזה נרגשלא

חיוב~
 ~ לבי סמך זה ועל שלו בכת~י שנתחייב

~~~
 ס~מ בח~מ~ש תשוב~ה פתח~י להרב ראיתי
 יעקב שבות בתשובת עיין וז~ל שכתבסק~ג

 א~ד~ת שכתב סקמ~הח~ג
 ראוב~

 לשמעון שתובע
 שישכת~י

 ב~
 לו שתייב נאמנ~ת

 כו~~ ס~
 לאתר לוי בעד לו שע~ב רק ממנו לוה לאשמעולס מ~י~ ושמעון

 הנה הערבות חל לא קנין עשה שלא ~כי~ן מעוחמתן
 מודה רא~בןאס

 אפע~~ ל~
 דלכאורה

 נר~~
 דמשתעבד

 אני חייב בשטר לו כתב דאס ס~מ בח~~מכמבואר
 שלא אפע~ג ע~ב מדין קנין בלא אפילו מתחייבמנה ל~

 שעשה היכא מכ~ש דשטרי מילתא אלימא כי מע~תקבל
 ראיתי ברס ערב~ת בשבילכן

 בתשוב~
 סע~ב רמ~א

 היכא להפך שפסקו סקל~ז יאיר חוותובת~ובת
 לאחר ערב~ת בשביל זהשחיוב דידעינ~

 מת~
 קנין בלא מעות

 להוציא אין לכך כלוסאינו
 מיד~

 פסק וכן עכ~ד כלל
 המשול~ש חו~ט והרב ספ~ט זלה~ה עיי~ס הרב~ינמי

להר~~
 כהרב דלא מו~ח זה מכל א~ך יעו~ש סכ~ה
 ונצבו עמדז ודב~י זלה~המהר~ב

 ~ וימ~ן וצויי~~
הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 נושה אתד שעכו~ס

 בראוב~
 בכ~~י מנה

 עדי ל~ני העכו~~ס ובא נלב~ע~ראובן
 בו לתבוע כדי ~אזבן של הכת~י לו שיקיימוי~ראל
 לו להעיד ישראל העדי יכוליס אס הדין מהויורשיו

 של החתימה קיוסעל
 ~אוב~

 לא או
 ע~~
~ 

~~~~~
 בש~ע הלכתא אפסיקא הכ~~י בדין הנה
 ~רעתי לומר ויכול דמי ע~פ דכמלוהסס~ט

 כת~י הוציא ~ז~ל בסק~י הש~ע שס פסק זהומכח
 אנו אביהס כת~י שהוא שמודיס אפע~פ היו~שיסעל

 משבועת אפיל~ ופטוריס פרוע שהוא להסטועניס
 תורתינו בדין ואנן ה~אל וא~ך יע~~ש וכ~~הי~רשיס
 זה בכת~י לגבות יכולאינו

 א~~
 מ~מתו דכל ~שוט

 היו~שיס בו ~תבוע העכו~ס שילך כדי הואבקיוס
 ~ת~י דניס הס אשר ~רליס של הע~כאותל~י

 הוא דדעתו ואמר העכו~ס דעתו שגילה וכמוגמור כש~
 ספ~ניול הקונסול לפני אותסשיתבע

~ 

~~~~
 והדרן לו להעיד יכוליס דאינס הוא פשוט
 קמא בבא בסוף המובא דגמראלדינא

 הונא רב ואיתימא רבאמכריז דקי~~
 דסלקי~

 לעי~א
 ואזיל זכו~ לנכ~י ס~ד~א דידע י~ראל בר האילתתא ונ~~

 ליהומסהיד
 זפסקו וכו~ לי~ משמתי~

 ~ר~~
 כ~ת ב~~

 שיודע ישראל ~יש ליש~אל ~בע ~כותי אס יז~לס~ג

עדו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 במקום הוא אלא ~ד ואין ישראל ~ד לעכז~םעדות
 להעיד אםור א~ד עד ע~פ ממון ל~ייב הכותישדיני
לו

 וא~
 נ~~ד מ~נו ו~~ך ע~ך אותו משמתין העיד

 ~זה שיו~עים עדים הרבה יש דבנדו~ד דהגםלנדו~ד
 ~ל על ראובן שלכת~י

 פני~
 פי על וב~ינינו הואל

 דתם ו~~פ לשלם היזרשים ית~ייבו לא הקיוםעדות
 להעיד דאסור ודאי עספ~א וישלימו יקומו ערליםשל
 ואד~באלהם

 י~
 לומר

 דקו~~
 התם שהרי מהתם ~וא

 ישראל בר ~אי בגמראאמרו
 דיד~

 לעכו~ם בס~דותא
וכו~

 ו~כוונ~
 הזא אפילו דהיינו הפוסקים כל כמ~ש

 להעיד אסור עכ~ז לעכז~ם ~ייב שהוא בבירוריודע
 עדותו ע~פ בדינ~ו ממנו להוציא יכול ואינזהזאל
 מהיורשים ~מון יוציא הערלים שבדיני שברור שםמכ~ש
 ה~כו~ם זה עדיין אם מאו~ה יודעים אינםוהעדים

נוש~
 ~ל כת~י שזה יודעים שהם דהגם לא או בראובן

ראו~ן
 טכ~~

 או ~ייב עדיין הוא אם יוד~ים אינם
 וכדומה הוא אמנה שטר דלמאאו ל~

 היא~ וא~~
 יקומו

 ליזרשים הפסד זאת בעדותם ויגרימו הקיום עלויעידו
 ~ דאסורודאי

~~~
 וי~שו העדים יעברו אם הזא לספזקי יש דמה
 יש אם ליורשים הפםד ויגרימו הקיוםלו

 ל~ייבם יש או דזקא ב~מתאלדונם
 ממו~

 ש~פסידו
 שכתב למור~ם דמצינו מ~ום דידי זםפיקאהיור~ים

 וז~ל וכתב איהו סיים הנז~ מר~ן דב~י סיום עלשם
 אם אבל העדתי ~מת לומ~ דיכול לשלם ~ייב אינואבל
 ל~לם ~ייב ~עיד ששקר לברריש

 ע~~
 ומור~ם ~ואל ו~~ך

 אמת לומר שיכול משום התשלומין לפ~ור טעמאיהיב
 אמת לומר שי~זל במקום ד~זקא לומר יש א~ךהעדתי
 ולא ~ך נזשה שהוא בו יזדע שאניהעדתי

 אם י~ע לא דאיהו דא בכגזן אבל דפ~ור הואכלום הפסדתי~
 ל~כו~ם ~ייב עדייןראובן

~ 
 לשלם ד~ייב נימא לא

אלא
 מ~

 דסוף מתשלומין פ~ורים בזה דגם שנלע~ד
סוף

 היא~
 העדים ית~ייבו

~ 
 שאינם ד~גם עדזתם פי

 שאינו לן לימא מאן עכ~פ לו ~ייב שהוא זדאייזדעים

נוש~
 יודעים אינם היורשים אם מבעיא ולא בראו~ן

 דהזה דפ~ורים בזדאי לא או פרוע הזא זה כת~יאם
 ל~בירו כאומרליה

 לי שמנה לי כמדומ~
 אפילו דפ~ור ע~ה בס~ ~ש~ע דפסק יודע איניאומר ו~ל~ ביד~

 שמים ידימלצאת
 אל~

 שהם היורשים י~ענו אם אפילז
 במילייזד~ים

 דאבוהו~
 כאזמר ג~ך ליה הוה הוא ד~רוע

 בידך לי מנהל~בירו
 והל~

 דפ~ור יודע איני אומר
זא~ך

 פשו~
 שכתב והגם ה~לומין מן ד~ורים הוא

מו~~
 א~ת לומר ד~ול לשלם ~ייב אינו אבל בלשונו

 מינה תידזק לא וכו~~עדתי
 דדוק~

 אמר אם
 ~ברי מור~ם דודאי דפ~ור הוא הפסדתיך ולאהעדתי אמ~

 כאן מר~ן דכתב ~גמרא ד~רי על דבריו שבאו~מרדכי
 הואל וא~ך וכו~ לעכו~ם ~דות יודע שהיהבישראל

זביזד~
 בבירזר עדזת לז

~ 
 םיזם אתי לכך מיי~י

 אם אבל וכו~ העדתי אמת לומר שיכולדבריו
 יהי~

ב~~~
 ודאי אמת ל~עון יכול שאינו ה~ם נמי נדו~ד

 בו נושה ~וא אם יודע ואינו הואל הפסדתיךדלא

עדי~
 לפוטרו לנו יש עכ~פ לאו או

 מד~
 ~עיל האמור

 ו~ל~ בידך ליד~נה
 יודע איני אומר

~ 

~~~
 בס~ ל~ד~מ ראיתי

~~~ 
 על ס~ה

 מ~
 שכתב

 שהעיד א~ד דעד המרדכ~י משם~רב~י
 ע~

 ~ערכאו~תישר~ל
 דמשמת~

 משלם ואינו דוקא ליה
 כתב וכן וז~ל איהוכתב

~ 
 דף

 מ~~
 עד דאין ~~ב

 ~רר יש אם אבל העדתי אמת לו~ר דיכול ל~ם~ייב
 פרע שכבר עדים לו יש אם או ה~יד ששקרבעדיס
 והנה עכל~ה ~ייב העדלעכ~ם

 לכ~ור~
 לת~וה יש

 דבריעל
 ~ור~

 תרי הם ~ה אלו
 בבו~

 שכתב אלו
 העיד ששקר בעדים לברר יש אם אבלב~אשונה
 אם וכו~ פרע שכבר עדים לו יש או כתבוהדר
 וזה בו נושה מעולם היה לא שהעכו~ם היאהכוונה

הל~
 שהוא והעיד

 נוש~
 היא והשנית בו

 העכו~ם שהי~
 וזה~רוע

 הל~
 פרוע שאינו והעיד

 ועדי~
 בו נו~ה

היינו א~~
 ה~

 בבבא איתנהו וכולהו היינו והך
 עדים לו יש או לכתוב עוד ~וםיף ולמה העידש~קר הראשונ~

 נראה אלא פרעשכבר
 דהד~~

 דהיינו קאמר מילי תרי
 ידע לא דמעולם דהיינו העיד ששקר עדים לו ישאו

 נו~ה שהיה או בו והעיד איהו ואזיל בו נושהשהעכו~ם
 נכלל ג~ך וזה פרוע שאינו והעיד ~יהו ו~זל ופרעובו

 ~הוס~ף ומה העיד ~שקר עליי ש~עידו הראשונהבבבא

א~~~
 שהוא עדים יש או לומר ~ד~מ

 פרו~
 נתכ~ן

 ש~עכו~ם ידע הוא הזה העד דהיינולומר
 ודעתו בו נושה שאינו אזמר היה זה ו~אובןבראובן נזש~

הית~
 ~עד ~זל פרעו שכבר משום

 ~ז~
 שהזא וה~יד

 שהואיודע
 נו~~

 ידי יעל בו
 נת~יי~ ~

 א~~ך ~ם ע~פ
 לשלם ~עד ~ייב פרע בעדים~שכבר ר~ובן יברראם
 הגם בז נושה ש~וא יודע היה דאם לפניך הריא~ך
 ידעדלא

 מהפיר~~
 הראוי מן זא~ך פרעו למי~ר ואיכא

הי~
 שהעד ד~ם עדים במקום שלא אפילו לחייבו לנו
 להיות יכזל עכ~פ בז שנושה יודע שהיאאומר

 עכ~זפרעו שמ~
 מכ~

 דהעד משום אותז ~ייבנו לא ספק
 נושה עדיין שמא יאמר אמורהנזי

 ב~
 זבעקר ~ואל

 לאעדותו
 הית~

 ולא בו נושה שה~ה הוא דאמת שקר
 בעדותם דאזי עדים דאיכא במקום אלא ליהמ~ייבינן
 ברור ה~סד גרם דבעד~ו בודאייתברר

 וא~~
 ~ן גם

 ראובן שכת~י אמת עדות הם שמעידים ז~עדזתהזאל
הוא

 ז~
 ויכזל ~~סד שזם גרם דלא להיות וי~ול

 להיו~
שעדי~

 מן דפ~ורים ודאי לעכו~ם חייב ר~ובן
 דיקא ליהומשמתין התשלומ~

 כמ~~
 יעו~ש דעד~א בדינא מר~ן

בס~
 כ~~

 ם~ג
~ 

~ ~

 הזא בכאן ~ספ~י שיש דמה
~ 

 אלו העדים
 בגירםת ס~~ה שם הסמ~ע דברי דלפי יעידזלא א~ בדבר ה~ ~לול זאיכא ~ובים עדיםהם

 אם או להעיד יכוליםהרא~ש
 י~דו~

 ל~די ~~יקרא
 דאםהקיום

 ל~
 ~ם מר~ן וכמ~ש ~~ ~לול יהיה י~ידו

 להעיד דיכולים דס~
 יעו~~

 דכת~י בנדו~ד ל~סתפק יש
 אמרו לא כאן דעד לומר דיכולים לאי או יקיימו~ואם
 ידע מידע דהעד דזקא שם אלא להעיד דיכולשם

 משום ~לא ל~עכו~ם ודאי ~ייב ~בירו~ישר~ל
 בדיני~ם גם לו י~יד לא דליתא כמאן עד~ודבדינינו
 ~א ~~~ון א~ל ~~ ~ול שיש במקום דוקאאלא
 הוא ראובן של זה שכת~י יודעים שהםשהגם

 ~ייב זה ר~בן עדיין אם יודעיםאינם עכ~~
~ 

 יכולים וא~ך לא
לומר

 אפי~
 הואל יעי~ו לא ה~ ~לול שיש ~מקום

 ~לי כתוב מצאתי כאן עד לישראלי הזיק גומריםעדותם וע~~
 נשלם לאועדיין

 ~ענ~
 ע~ה וימ~ן וצויי~ם

~ 
~~יר

~~~ ~ ~ ~  ס~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 הואל בחזר~ת לבוא רצונו ו~תה הר~י שמכר מה
 ד~עותו ~םק נר~~ו ה~וסק והרב בדין ~ועהוהיה

 כנה~ג הרב דברי מכח לחזור ויכול ט~ותהויא
 פםק גר~ו דבריו ובס~ף באורך ~~ט מס~שה~תיק
 דמי לענין אלא ל~ור ~עותיה ליה אהני לאדדוקא

המ~
 מר~ן ממ~ש וחיליה לגמרי המ~ח לבטל לא אבל

םי~
 ק~~

 בזה ד~תו לסוף ירדתי לא באמת וכו~ סי~ח
 בם~ התם דשאני די~ל הרחוקים את שמקרבבמה

ק~~
 למכור דהוכרח בנדו~ד כן לא הטוב לרצונו במכר

 חייב ~היה ט~ותו לפי החוב דמי לשלםב~ך
 המסובב יתבטל הסבה ונת~טל חייב היה דלאזכשיתברר

גם
 אי~

 למקום שילך כדי קרק~ותיו למוכר נדו~ד לדמזת
 בם~ד שם ד~סק ס~ג ר~ז בס~ המוזכראחר

 כו~ך ~מ~ני בלבושהיה א~ע~~
 מכ~

 ה~כירה דבשעת כיון וכו~
 ולא הו~ל כאן גם וא~ך יעו~ש חוזר אינו אמרלא
 החוב ל~לם כדי אלא למכור ה~רח דלא ד~תוגילה
 חוזר אינו המקח חוזרי המעות של דהט~ות דהגםנימא
 בשביל למכור הוכרח וב~~ך הואל דנדו~ד אינוזה

 היסוד בגפול דאמרן למאי הדרן מעות קבל ולאהחוב
 זה ב~ין ~צמינו להכניס בנדו~ז לנו ומ~ן הבניןי~ול

 מסר דלא והגם ר~ה דם~ בדינא אונם מחמתבמוכר
 הואל עכ~פ כאןמודעה

 ול~
 גמר לא מעות קבל

 לחפ~ הראוי ומןומקנה
 ר~הי דם~ הדינים מאותם ולתור

 ב~~ ~יינתיה ושם מוצ~ב ספר נד~ס~וב
 רמ~~

 וששתי
 דאסיק נראה ה~אלה ומדב~י דהואל ~טי מנ~תיאכן

 היו כבר שהרי זכות לו שיש נר~ו הר~י~ד~תיה
 זכות להם ~יש הדיינים מפי וידעו י~~ב ~םמתדיינים
 מחילה לך אין ומכר והלך הדין ~ל עמדו שלאאלא
 ~כ~ה סוף ב~~ת ועיין טעות שום כאן ואין מזהיותר

 ודו~קי~ו~ש
~ 

הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 סי~ט

 ~ל החותמים ה~דים אם~~~~~~
 הנפ~

 יכולים
 אינם או ה~טר לטדי קרוביםלהיות

 שאין דהוה מדי הש~ר ל~די קרובים להיותיכולים
 דכתב הקי~ם לדייני קרובים להיות ~יום ~דייכולים
 הנפק על החותמים דעדים ול~נד~ן סי~ח סמ~ומר~ן
 ~די דשאני השטר ל~די קרוביס להיות יכוליםודאי
 הקיום לדייני קרובים להיות יכוליס אין למההקיום

הו~
 ודייני להזימה שיכול עדוח דב~ינן משום מט~ם

 כדכ~ב קרוביהם ~ל הזמה לקבל יכולים אינםהקיום

הסמ~~
 ~כתב םקמ~ט הש~ך לסברת ו~פילו ם~מ~ת

 יומ~ו דלא הכתוב גזירת ~שום הוא הר~ן שלדט~מו
 ל~די הקרובים הקיום בדייני בודאי בנים עלאבות
ה~~

 יוצא הממון דהא ט~מא האי בהו שייך לא
 זע~ז קורבה אין ולזה הקיום דייני ~ם הקיום~די ע~~

 חתימת על לה~יד נאמן הבן שהרי מצינו מזהו~דיפא
 יו~תו לא בזה שייך ולא ואחיואביו

 א~ו~
 בנים על

 אין שאם יוצא הוא לבד הבנים ע~פ הממון עקר~הרי

 ואינה מ~לה אינה שבשטר העדות עדות הבניםט~ות
מורדת
~ 

~~~
 דלא נראה הס~יפים מכל ~צמו מר~ן מדברי
 ואדרבא בזה ~סלות שום הזכיר ולא כלל לזהחש
 דייני להיות שיכולים בבירור להוכיח י~ מר~ןמדברי
 בס~ך מר~ן דכתב מהא השטר ל~די קרוביםהקיום
 ~~~פ חותמים השטר על החותמים דייגיםוז~ל

 לקרות צר~ים אין השטר בגוף ~יש מה ודוקאקראוהו ~ל~
 כדי והלוה המלוה הוא מי לראות הם צריכים מ~מאבל
 המעמידים ל~דים ולא השטר לדייני קרובים יהיושלא

 יכולים אינם הקיום דייני דגם נאמר ואם ~~ךב~ניהם
 ג~ך למר~ן הו~ל א~ך השטר לעדי קרוביםלהיות
 ~צריכים כמו השטר ~די ~ם לקרות שצריכיןלכתוב
 ל~ייני קרובים יהיו ד~מא והלוה המלוה שםלקרות
 מר~ן הוצרך לא דזה ולומר ע~ז תשיבני ואלהקיום
 ה~דים חתימת על הוא ה~דות ו~קר ד~ואללכותבז
 דהקיום ס~~א מר~ן כתב דהא ז~א קראוהו בודאיא~~ך
 דאם וכתב מור~ם סיים וע~ז ה~טר מאחורי להיותיכול
 ע~ך ה~טר מאחורי הקיום לכתוב יכול קצרהנייר
 דאינם בודאי ה~~ר ~אחורי הקיוס דבא היכאובודאי
 מי לראותצריכים

 ה~
 י~ידו ~העדים אלא ה~~ר עדי

 הדף באחורי ~הוא ה~~ר זה הקיום דייני לפניויאמרו
 מר~ן הצ~יך לא ~זדאי ג~ך וע~ז ~דיו חתמוב~נינו
 לא מר~ן הרי וא~ך דוקא והלוה המלוה שם לקרותאלא
 דאין ש~מ ה~דים ~ם לקרות הקיום לד~יניהצריך
 קרובים יהיו אם בין מדי ולא מינה נ~קה דלאצריכים
 הו~חה י~ גם כ~רים הקיום לדייני או הקיוםל~די
 ח~ימת על להעיד אדם דנאמן דכתב מר~~ן~דברי
 כבר והנהאביו

 כ~~
 יש ~הקיוס מר~ן

~ 
 דרכים ה~

 הקיוס מדרכיואחד
 הו~

 ה~דים ~יכוליס
 שה~ידועצמס

 ע~
 שנים או בשל~תן יחתמו החתימית

 ~בן אם גם ובודאימהס
 הו~

 על מעיד
 ~ל ~~וס עצמו הוא יכולאביו

 ה~י א~ך הקי~
 סו~ם ~כ~ז השנים ~ם ~ד אותו יניח אפילומוכרח
 לחתום ירצה לא וא~י~ לחתום צריכים ~צמם השניםהרי

 הרי ~כ~ז ל~חוהי וחד שיכת~ו ע~י ~ניס אלאבשלשתם
 דיין קרוב הוא הרי וא~ך מיהא ~חד שיחתוםמוכרח
 בודאי אלא השטר ל~ד קרוב השטר שמקייםזה

 ל~ד קרוב להיות יכול הקיום שדיין הוא ברורדדבר
 ק~ אות חו~מ זכו~ל להרב ראיתי כותבי ואחריה~טר
 שכתב קיוםב~נין

 דמהריק~~
 דדייני בפ~יטות כתב

 ראיתי ~וב ה~~ר ל~די קרובים להיות יכוליםקיום
 יקיימו לא דלכתחילה ~כתב סקמ~א סימ~ו ש~ךלהרב
 םגי קרוביהם יד וקיימו הדיינים עברו אסאבל

בד~בד
 יעו~~

 דלגבי יראה אדרבה בדבריו והמדקדק
 דאפילו ילמוד מ~ם מר~ן בתר דגרירי אנןדדן

 לע~י הקרובים בדייניס השטר את מקיימיןלכתחילה
 ודיין עד וז~ל שכתב הטור לרבינו מצינו דהאהשטר
 ה~טר לקיום מצטר~יןאין

 פירו~
 ~א מכירין אין אם

 מ~די יאחד הקיוס דייני חתימת ולא העדיםחתימת
 ~ל מ~יד מהדיינים ואחד ידו חתימת ~ל מעידה~טר
 מסהיד לא ה~י דמםהיד דמאי מועיל אינו ידוחתימת
 ~~ך וכו~האי

 ו~יר~
 הטור דמ~ש םק~ה הד~מ ~ם

 וכדברי יעו~ש הקיוס דייני היינו הקיום לעדיקרובים
ה~ור

~ 
 הרב~י הביאו הרא~ש רבינו דברי הוא

 וז~~
הל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ועדיין עד פי על מתקיים הש~ר שאין כיוןהלכך
 ~א~ך יעו~ש לעדים קרובים הדייגים אם חוששיןאנו א~

 דס~ל דמאן והרב~י והרא~ש ה~ור מדבר~ מזכתהרי
 דדייני ס~ל נינהו עדיות דתרי מצטרפין אין ודייןדעד
 הואל וא~ך השטר לעדי קרובים להיזת יכוליםקיום
 כוותיהו י~ד בסעיף ותני דפםיק ~צינו בש~עומ~~ן
 יסבור בודאי מצ~רפי ודיין דעד והרא~שדהטי~ר
 אפילו ותותמין קרובים להיות יכזלים קיוםדדייני

 לא יתתימו לא דל~תתילה כתב דהש~~ך והגםלכתתילה
 דאזיל לסברתו אלא כןכתב

 בש~
 מרזבו~ק מ~ר~ם

 מצטרפים ועד דדיין דס~ל והר~ן והרא~שוהריטב~א
 לכתתיל~ לכך היא ~תתדעדות

 דיי~ים יתתימו לא
 בודאי מ~~ן ב~ר דגררי בדידן א~ן אבל לעדיםהקרובים
 לעד הקרוב דיין בקיום ל~ום יכול ל~תתילה~פילז

 ~ וימ~ןוצויי~ם
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~~

~~~~
 להביא שלמה ביד נתן פאס מעיר שאהרן
 לסאלי להכא פאס מעיר מהתם אתתכסות

 להכא ה~ שלמה בבזא ויהי אזמור לעיר לשלתהיע~ה
 הכסות את בידו תייםראה

 ~נפש~
 ויאמר בה תשקה

 יהודי של ואמר שלמה ענה הזה הכסות מי שללו
 בכמה הנז~ תיים ואמ~ל למוכרה בידי שנתנהפאסי
הוא

 קנ~~
 ~מכרנה אם ואמ~ל דורום בי~ד ואמ~ל

 ריות אתרים דזרזס שני לך אתן אנילי
 זנתרצ~

 שלמה
 אזמור מעיר הנז~ יוסף בא היום ויהי לו ומכרההנז~
 שצו~הו כמו בעיניה הכסות לו שיתן ה~ז~ לשלמהותבע

 למוכרה צווני שלא הדבר אמת ~~יב זשלמההמשלית
 לבין ביני אכן בדבר מריתי אנכיאלא

 אהר~
 המשלית

 ואת~ דידי דברים בעל הואכ~
 וי~סף פה לך מה

 בע~ד הוא אני אדרבהטוען
 דיד~

 ב~צמך ~אתה הואל
 מה עמך לי ושלתה ללובשה לי ק~אה דאהרןמודה
 ~ם אהרן עם עודלך

 באמ~
 שהכםות הדבר נודע

 וע~ז דורום י~ב בםך אלא מעיר קנויה היתה לא~ז~
 ותבע תייםבא

 לשלמ~
 לו שיתזיר לו באמור הנז~

 קנה לא הוא כי בשזזייה עליו שהוסיף דורוסהשני
 על דורוס י~ד לו ושילם ריזת דורוס בש~י אםכי

 ולא שקר הדבר שנמצא ועכשיז הריות של וש~יםהקרן

נ~
 לו להתזיר הוא ~יך עשר ש~ים אם כי בה

 הכל על דזרוס~ני
 יומ~
~ 

~ ~ ~ ~
 עדיין היה ה~קדון אם דפשוט הוא לזה
מונת

 ב~י~
 הנז~ ש~מה בידו ומעכבו

 ולא בידו לתתו דמתויב פשוט בידו לתתו ירצהולא

יכו~
 איהו דהרי את דידי בע~ד לאו עליו לטעון

מוד~
 עכבו אם יא~כ ~תו אהרן נת~ו ולו שלו ~הוא

 ואין מפיו בולעו להוציא הוא ומתויב יתקרי גזלןבי~ו
 דאתי תדא סיי~א אלא אביא ולא לפנים צריכהזה

 קע~ו בסו~ס מר~ן שפסק מה והוא במכ~ש~ד~ד
 והפקידוהו ושמעון לראובן ממושכן שהיה סוס וז~לסמ~ט
 לשומרו אתדלכותי

 ללוי שישאלהו לכותי שמעון ואמ~
 ג~ה ר~ובן רצה אם ממ~ו ו~גזל ללזיזהלוהו

 משמ~~

 לקו~ת ללמוד יש משם וא~כ עכ~לי מלוי ר~הואם
 שמ~ון עם שותף ~ראובן התם זמה דהשתאלנדו~ד
 אלא ממך שאלתי לא דאני לומר לויויכזל

 ברור הוא והסוס הואל עכ~ז את דידי בע~דולאו משותפ~
 תלקוי ממגו לתבוע שמעון יכול עכ~ז השזתפותשל

 לעכבו דאפי~ירצה ~~וט הביאו ולו הוא גמור ששלובנדו~ד
 ושלו בו זכה דכבר יכול אינו לאהרן להתזיר~ כדיבידו
 הםוס דהתם הנז~ מר~ן מפםק נדו~ד ד~דיף ועודהוא
 תבי~ת אם כי לשמע~ן הי~ל ולא נאבדכבר

 תתבע אם ~מ~ל לשמ~ון לומר לוי יכול וא~כדוקא ממו~

או~
 אינז עכ~ז ראובן אצל נלך וא~כ לראובן או
 היו אם נדו~ד מכ~ש בידו וממונו הואל לדתותויכול
 אהרן אצל כלך לומר יוצדק לא בעין עדיין הכסותיהיה

 ליתן אתרת כסות לאהרן איןדהא
 ~ ו~~

~~~

 דכבר ה~תא הוא בדבר להתיי~ב שיש מה
 ט~ז םך הנז~ שלמה בה וקבל הכסותנמכרה

 שלמה דיכול אמרינן אי שמכרה ממה יותרדורוס
 דשמא את דידי דברים בעל אין ה~ ליוסף לומרהנז~
 דורוס י~ב הסך אם כי ממני יקבל לא המשליתאה~ן
 אהרן את תתבע ואת השאר לי וימתול בהםשלקתה
 עמוותעשה

 משהד~

 לבית הביא~ו זמי לא אז
 מתוס~א קכ~א בסי~ זלה~ה להרב~י שראיתיממה הספ~

 לו ושלתו זקוק לשמע~ן ראובן תייב היה וז~לשכתב
 השלית להשב~ע יכול ש~עון אין ונאבד ~לותוע~י
 בס~~ הש~ך להרב ~ראיתי עכ~ל ראו~ן שיבואעד
 סקל~~הנז~

 דבריו על וםיים הנז~ ה~ב~י דברי שהביא
 דילמא לומר יכול שהשלית הוא שהטעם ומשמעוז~ל

 שנאבד לי ויאמין לך וישלם ל~ביעני ירצה לאהמשלית
 לישבע מתזיב למדה~י ה~ך או הלוה מת אםול~~ז
 כאן ~ם וא~כ ע~כ המלוה נ~ד מיד ה~ומריםש~ועת
 דזרוס י~~ שהוא דהקרן ל~ר יכול ה~ז~ דשלמהנימא
שקנה

 בה~
 לת~ אני מתויב הכסות

 ושלת הואל בידך
 לך ~תבידי

 הכס~
 ומכ~תיה בה דפש~תי הוא ואני

 לתתה תייב שהייתי כמו שזוייה דמי בידך לתת אנימ~ויב
 מתויב שא~י במה אכן דמיהן או הן לי דמהבידך
 לא ש~וייה מדמי יותר בדיןלשלם

 אד~
 דשמא ע~ז עמך

 יותר שאתתייב במה לי ימתזל הנז~אהרן
~ 

~~~
 דייקת דכד

 אי~ ז~
 דרב

 ~מר~
 דכל בי~יהם

 עליו שאין במי אלא אינז הנז~ הרב~י שלדינו
 ד~קא שבזעה חיזב אלא ממוןתיזב

 בז~
 דיכול הוא

 ~מא ב~בועה לי ימתזל דשמאלומר
 יאמ~

 אותי
 ה~~ם ~~ןוכמז

 הש~~
 עליו יהיה אם ~ל כמש~ל

 כמו כ~דז~ד ממוןתיוב
 לקמ~ שאכתו~

 ~זט בעה~ו
 דהואל בדבר לעכב יכולדאינו

 ומתוי~
 לשלם בדין הוא

 ואי~ז ~ידו לשלם דמתויב הוא פשוט דורוס מי~ביזתר
 הזא דאי נפשך דממה המעות עליו ל~ביכ~ל

 מאהרן ~תבוע יזסף יוכל לא לשלמה אהרן ימתולשאם ~ע~~
 המקת מ~מי יותר ~סות את~כ שוה שהיההמותר
 ד~יאך יתכן לא זה ליז~ף מזיק זאת במתילתזוא~כ
 של ~סזת שהרי שלז שאינו דבר למתול אה~ןיכול
 ~ירו ולהזיק למתול אהרן יכול והיאך היאיוםף

פש~
 כוונת ו~ם כלל מתילה במתילתו ד~ין

 של~
לומ~

 לך לפ~ו~ ראוי שהיה ומה לי ימ~ול דאהרן
~זא

 ~הו כלזם בד~ריו אין זה גם בעדי לך יפ~~
 ~כת~~ו סקע~ו דסו~ דמר~ןדינז

 שהרש~
 של ב~ז

ש~~~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 לפרועשמעון
 מאיז~

 ואין מלוי או מראובן או שירצה
 ראובן ד~מא לראובן יתבע ש~וא לשמ~ון לומר יכוללוי

 מחויב ולוי הואל אלא לוימחול
 ~ו~

 ~רשות לשלם
 כאן גם וא~כ שירצה ממי לתבוע שמ~ון בידנתונה
 וחייבהואל

 ממ~
 אפילו ה~ שלמה ~ל הוא ברור

 בדין היה במדינה ~מנו הנז~ א~רן יהיה היואם
 יוסף ביד נתונההר~ות

 לתבו~
 מ~~רן שירצ~ ~חי

 מכ~ש קע~ו דסו~ס דמר~ן דינו ~וא והיינו משלמהאו
 יוםף שיניח תי~י מהיכא לפנינו אין שא~רןבנדו~ד
~נז~

 לשלמ~
 רוח לרדוף וילך הנז~

 ולר~ו~
 לתבוע קדים

 דמחויב הוא משה~ן דבר סוף כלל יתכן לא זה הנז~מא~רן
 ~ הנז~ יוסף הר~ ~ם לדין לירד הנז~ש~מה

~ ~ ~ ~
 הכ~ת משפט יהיה מה נבוא הבוא
 אנן נחזי הוא להשיב שיש ומה~נז~

 ~לוקחאם
 הז~

 יש או הענין לו נתאמת
 עדי~

 ~בר
 בה שלח ושלמה הנז~ יוסף של היא הזהשהכסות

יד
 פשו~

 ולא הנז~ לבעלים ~םות ל~חזיר דחייב
 ~גונב ס~ב שכ~ו בסי~ מר~ן דפסק ו~יינו בידונקנית
 ובאו הגנב הוכר ואח~כ הבעלים נ~ייאשו ולאו~ר
 שזה~דים

 בפנינו גנבה הוא ~לוני שמכ~ החפ~
חוזר

 החפ~
 עם דין ועושים חוזרים והבעלים לב~ליו

 להחזיר מחויב כאן גם וא~כ עכל~~י~גנב
 יתב~ ויוסף מיוםף יטול שנתן ומהלב~ליו החפ~

 משלמה
 הנז~~

~~~~~~

 היא הנז~ שהכסות עתה ר~ינז ראו
 במ~ט קצרו הנז~ ו~לוקח ~רוךמלבוש

 דקי~ל דהגם בידו נקנה לא עכ~זמתתתיו
 ש~

 נשתנית
 לברייתו חוזר שאינו שנוי~גניבה

 קנ~
 וכמ~ש הל~ת

 ו~לאה מכאן ס~ה ש~ס ובס~ ם~א שנ~ג בס~ מר~ןפ~ק
 ~פ~~פ הגניבה נש~נית בס~ה כתוב ושם יותר~תבאר
 כמו דמיה אלא להתזיר צ~יך אין הבעלים נ~ייאשושלא

 לברייתו החוזר שנוי יהיה שלא זהוא הגזילה בש~ שוהשהיתה
 שאינו שנוי והוא הואל כאן גם כן ואם ~~כוכו~
 דהואל לבריי~ותוזר

 לחזור היתכן וקצרו ארוך ו~י~
 ארוךלהיות

 ז~
 לא

 ית~
 חוזר שאינו שנוי הוי א~כ

 ~שנוי שאין הגם בנדו~ד דייקינן דכד אלאלברייתו
 בם~ מר~ן דפסק ד~גם קנה לא ~כ~ז לברייתוחוזר
ש~ם

 דוקא היינו קנה לברייתו חוזר שאינו דש~י ס~~
 שנוי אותו ידי ~לאם

 נשתנ~
 וכגון ~דבר שם

 ה~י~
דפס~

 בסי~
 שנ~~

 עגל איל ונ~שה טלה ~ון ס~א

ונ~ש~
 חוזר שאינו ושנוי ~שם שנוי דהוי וכו~ שור

הו~
 שאינו שנוי אבל דקנה

 ~דבר שם ו~דיין חוז~
 ~םוט נקרא ו~כשיו קסוט נקרא שהיה כדמ~קרא~ליו
לא

 ז~ בשנוי קנ~
 שמו וטדיין הואל חוזר אינו אפילו

 ס~ט ש~ס בסי~ מר~ן פסק הזא ממש זה ודין~ליו
 לא ~טנות ו~שאן גדולות קורותגזל

 קנ~
 קצ~

 לוחות
 שאינו ושינוי ~שם שינוי דהו~ קנה שמם שנשתנה~ד
חוז~

 לא עליו שמו ש~דיין בנדו~ד אבל לבריי~ו
 ~ קנ~

~~~~~~
 בפרק פ~א רב ש~מר מה ~וא מזה
 קני לא גובי ו~ביד דיקלא ~ציםהגוזל

 שפםק מה ו~וא ~~כ מי~~ דדיקלא גובי מיהתה~תא
 ש~ס בסי~ ג~כמר~ן

 ס~
 פשוט נדו~ד מ~ש וא~כ

 ~ ~שנ~י בזה הלוקח קנהדלא

~~~
 אלא לברייתו ~וזרשאינו שנוי טם השם שינוי דב~ינן אמרינן דלא תשיבני

 ד~

 ~יתה אם
 ~גזיל~

עדיי~
 ביד

 הג~~
 יצאת~ ש~בר ב~דז~ד אבל הגזלן או

 שנוי עם רשות שינוי ~וי כן אם לוקח ברשותוהוייא
 זה ~ין דקנה ונימא חיזרשאינו

 אמ~
 ~יקר כל דהא

 שינוי ~מו יהיה לא אם ב~נין חוזר ש~ינו שינוילמה
 שלא ז~ן דכל משום הוא קנה לאהשם

 נשתנ~
 שם

 שמו ו~דיין הואל כלל הדבר נשתנה לא כאלוהדבר
 ז~ל הלח~ם מדברי יוצא מפורש הוא זה ודבר~ליו
 מהלכות בפ~ב להרמב~םדמצינו

 גזיל~
 הלי~ד ואבידה

 ~צים ~גוזל בפרק פפא דרב דינים הנהו שםשכתב
 חופייא ועשאן עלין גזלדאם

 דקנ~
 ג~כ ופסק וכו~

 הרב שם וכתב י~ז~ש וכו~ קנה שלא וקצצו דקלדגזל דינ~

המגי~
 ~דקל שקנה העלין שהפריד לולב וטעם וז~ל

 שלא וקצצומחובר
 קנ~

 לברייתם חוזרים אינם שני~ם ואלו
 כאן שאין מה שנפחת אחר אף עליו שמו שד~למפני
 לח~ם הרב עליו וכתב ~~כ שם מ~ורש והכיבלולב
 עליו שמו שינוי דהוי משום הדקל דטעם ~~הכתב

משמ~
 תימא וזה השם ושנוי מעשה שנוי בעינן דתרתי

 בגנב ועוד קני לחוד מ~שהדשנוי
 טל~

 איל ונ~שה
 השם בשנוי וניקנינהו בגחרא כדאמרו השם שנויליכא
 נראה לכך וכו~ שור קרוי יומו בן דשור ותירצווכו~

 כיון כלל שנוי חשיב דלא לומר המגיד הרבדכוונת
 ונ~ש~ לטל~ דמי ולא ~ליודשמו

 איל
 שנשתנ~

 כלל הגוף שנוי בו אין דקלאבל ~ג~
 אל~

 היה שמעקרא
 שנוי הוי לא עליו דשמו וכיון נע~ר ו~שתאמ~ובר
 ~לח~ם מדברי למדין נמצינו הריטכ~ל

 דכוונ~
 הרב

 שנוי בו נ~שה אפילו שמו נשתנה שלא דכל לומרהמגיד
 ~ שנוי ~וי לא לברייתו חוזרשאינו

~~

 הרבה דדחוקים זלה~ה הלח~ם דברי דלע~ד אמת
 בדברי לפרש לשבח טעם יהיב איהו דהא~ס
 דכלהמגיד

 של~
 שמו נשתנה

 ל~
 וסיים שנוי הוי

 שנשתנה איל ונ~שה לטלה דמי ילאבדבריו
 הגו~

 אבל
 שמ~קרא אלא כלל הגוף שינוי בו איןבדקל

 ה~
 מחו~ר

ו~שת~
 והרואה ~כ~ל שנוי הוי לא ~ליו דשמו וכיון נ~קר

 שנוי כ~ן שאין הדקל טל יאמר היאך יתמה אלודבריו
 בדברי בגמרא ~רי ועקרו חחובר שהיה אלאהגוף
רב

 פפ~
 וגובי וכו~ קנה גובי ועביד גזל הכי מפורש

 דקל גזל ~רמב~ם שפסק וכמו ח~יכות חתיכותהיינו
 ו~~ו וכו~ חוליות חוליות כרתו ואפילו וקצצומ~ובר
 שנוי נשתנה שאפילו ד~טטם לומר ~מגיד ~רבקאי
 לא עליו שמו ו~דיין ~ואל חוזרשאינו

 קנ~
 יעו~ש

 נ~שה לא ד~דקל הלח~ם הרב לומר יוצדק איךוא~כ
 לך אין ו~רי ונ~קר מחובר היה אלא בגופושינוי
 יותר הדבר בגוף המ~שהשינוי

 מז~
 גדול אלן ש~יה

 חתיכות חתיכותוחזר
~ 

~~~
 ~ליז ~דיין זשמו דהואל לומר אנו דמוכרחים

 לא כאלו הוי שנעשה מה בגופו נעשהאפילו
 איל ונעשה טלה כוונתו וזהו כללנ~שה

 גדול ל~יות וחזר קטןשהיה הגו~ נש~נ~
 ונשתנ~

 לא שמו
 כ~

 ~אן
 שהיה אלא ומהותו כדמותו קאי קאי כדהו~הגוף
 השתא ~ליו שמו ועדיין הואל מחותך להיות וחזרמחובר
 לא וכאלז אינם כאלו חתוכי להאי חשבינןכדמ~י~

 ~ נשת~

~~~

 לח~ם הרב דמדברי האמור מכל נקטינן שיהי~
 ~ואל שינוי ~רי לא הדקל בשינוי דא~ילומוכח

כלל שנוי ~רי דלא לנדו~ד קו~ח וא~כ עליו שמוו~דיין
 ה~ ומ~ דהשת~

 חוליזת זחתכו גדול דקל ~יה
 גובי לקרותו הדר וה~תא דקל קרוי ~והומ~קרא

דד~~י



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~

 הוי לא טכ~ז הטטם זה בגמרא שמפורש כמודד~לי
 דלא בנדו~דשנוי

 נג~
 ולא

 ~ג~
 ממנו ~צר אלא בו

מט~
 ~םוט נ~רא וע~יין קםוט שמו היה ומ~רא

לא
 כ~~

 שנוי מקרי דלא ו~רזר פשוט שנויי הוי דלא
 ~כלל

~~~~
 הלוקח דאפילו פ~וט שנוי ~וי ולא הואל
 לו שטשההזא

 דב~
 קנה דלא בודאי שקצרו זה

 מצינודלא
 קנ~

 אופנים בשלשה אלא בגזילה
 דוק~

 ~ו
 ונשתנה חוזר שאינו~בשינוי

 שמ~
 ~דיין הזא אפילו ואז

 הגנב בדין שנ~ג בםי~ וכמ~ש קנה והגנב הגזלןברשות
 ושנוי י~וש הוא השני ואופן הגזלן בדין ם~ה ש~םובםי~
 וגזלן גנב ברשות ג~כ טדיין הוא אפי~ ואז גרועהשם
 קנהנמי

 וכמ~~
 הוא ה~לישי ואופן ם~ב שם~א בם~

 ויצא~ הנגזל נתייאש~ם
 אותה

 גני~~
 ~רשות גזילה או

 אם כגון הגזלן אוהגנב
 מ~ר~

 קנה ~~כ וכו~ ללוקח
 בםי~ יטו~ש לי~ כדאית מר לכל רשות ושינויביאוש
שנ~ג

 מם~~
 והלאה

 וזול~
 קנין שום ליכא אלו קנינים

 אחר לבטלים הכל להחזיר הלוקח הואומחויב
 ~ וכמש~למטו~יו שיטו~

~~~
 הוא ד~~ז

 דוק~
 ליקח ירצה ~לי בעל אם

 ירצ~ לא אם אבל שלו~לי
 וע~ה הואל לקחתו

 להיות והדר קומתו כמלוא ארוך שהיה לו שוהאינו
 אם בודאי קומה~ר

 ירצ~ ל~
 ~רשות מי~ו לקחתו

בידו
~ 

~~~

 אם טדיין לברורי גבן ~ש
 ז~

 היתה ~כםות
 בשטתשוה

 ונמכרה טשרים משל ד~ך קניית~
 ~ארבעה לשלם הזה הלו~ח מחויב אם עשרבששה
 ~ווייה מדמי הפח~ת ה~ך ש~וא ~נז~ יזםף בידדורום
 שקנא~ מהעל

 ~ו
 נימ~

 י~צה לא הגז~ יוםף דאם
 הלוקח עם דין לו יהיה לאלקבלה

 אל~ הז~
 ליזל

 ~מוכר שלמה טם דינאוליש~טי
~ 

~ ~
 וז~ל שכתב שנ~ה בם~~ הטו~ר לרבינו מציני
 הבעלים נ~ייא~ו הרמב~םכתב

 מהגניב~
 קנאה

 מחזיר ואינו וי~ש ר~ות ~שיגוי~לוקח
 להם ניתן אלא לבטליםטצמה הגניב~

 דמי~
 ד~יו מהן ומנכה

 ~ו נ~ל~ו זה בלשון ו~נה טכ~ל השוק ~קנתמ~ני

 ~דפום נפל דטטות כתב ב~י רבינו דלם~ והד~מהרב~י

ו~~
 ~ם ~~תו

 לדינ~ מינ~ נפק~
 נתיי~~ו דאם

הבטלי~
 ב~~רה טשרים ש~ה ~נה ואפילו הלוקח קנה

 ~~יח ו~רד~ם כלל מתזיר הלוקחא~ן
 ה~רם~

 כמות
ש~יא

 זישב~
 ~לוקת שאם מינה נפקא ולדידיה יעו~ש

 יעו~ש הבעלים ביד ~זול ל~לם הוא מחייב בזול~ה
 שנ~ג ב~י~ ב~ר למר~ןומצינו

 ם~~
 ואם וז~ל שכתב

לא
 הי~

 לא כלל נותן אינו מ~ורםם ~נב
 חפ~

 ו~א
 שכ~ו וב~יי ~~ךדמים

 ם~~
 אינו נמי כתב

 נו~
 כלל

לא
~~ 

 דמר~ן ~י~א ~~מ~ט זכתב יטו~ש דמים ולא
אזיל

 ותני ~~יק ולכך ה~ירםא ~משבש שבב~י לשט~
 ה~מ~ט מדברי לך ~י ~לל נזתןשאינו

 ~ג~
 דאי~ו

~לי~
 טל שם

 מר~
 שמשב~

 הד~מ בשטת ואזיל ה~ירםא

~כ~~
 ומודה ~יל

 דמר~

 אזיל בקצר
 ומ~ד~

 ל~ברתו
 ~ל ד~ה הש~ך לדברי מ~ש כלל ~ן דלא~בב~י
 שנ~~ ב~~ יטו~ש וה~מ~ט~ד~מ

 ~כתב ~ק~ה
 הגירםא ששיבש במה אתו והאמת הרב~י ~להשיגו דבתנ~

 שאינו הם מר~ן דדברי מפרשי והש~ך דהםמ~טהרי
 שיטור אפילו הזא ~ללנותן

 הפ~
 קנייתו בדמי שהפחית

~ 

~~~
 ם~ג שנ~ו בםי~ בהג~ה שם למור~ם דמצינו
 שא~נו מגנב ל~ח אם מר~ן שכתבשאחר

 לא כלל נותן אינומפורםם
 חפ~

 מור~ם םיים דמים ולא
 המקח דמי ליתן צריכים ה~לים דהרי פירושוכתב
 צריך המ~ח מדמי המותר ולכן השוק ת~נתמשום
 מור~ם וד~רי י~ו~ש וכו~ זאת םברא לפי לוליתן
 מר~ן דברי על לחלוק בא שלא כפשטן אםאלו
 וכ~כ עלי~ם ולםיים לפרשםאלא

 הםמ~~
 בפשיטות

 אותו ו~~פ וזל~הבםקי~א
 נוםח~

 ~מחבר ג~ך כתב
 מחזיר אינו מפורםם ש~ינו מ~נב דבקונה םתםכאן
 שנתן ממה המותר להגנב ליתן דעליו הזכיר ולאכלל
 טל םברתו כתב הקיצור מאהבת ש~ור~ם א~אבעדו
 מו~ים ומחבר הב~י דגם דם~ל מאחר המחברדברי
לזה

 לדינ~
 אותו ~נה שלא בלו~ח מיירי שהם ~לא

 לפי נמצא א~כ טכל~ה משויו בפחותבזול
 םב~

 מור~ם
 יחזיר ~המותר ~~ל ובכאן בב~י דמר~ן ם~לשהוא
 כ~ינא להיות הדר ~ראוי מן וא~ך לבטליםהלוקח
 ם~ל ו~ש~ך ד~םמ~ע דהגם המזתר דמחזירדמור~ם
 ומור~ם הואל עכ~ז ~מותר מחזיר אינו הם מר~ןדדברי
 בוד~י כשיט~ו שהם ובכאן בב~י מר~ן דבריפי~

 דהיכא בידינו המםור הכלל לפי נקטינןדכוותיה
דמר~ן

 ל~
 כאן גם ו~~ך מור~ם בתר אזלינן גילה

 מרנן וםברי והם~~ט ~ש~ך טליו ד~ליגיהגם
 ומו~~ם הואל ובכאן ~ב~י דעתיה גילהדמר~ן
 כוותי~ קיימי מר~ן דד~ריכתב

 דכוותיה נימא בזה גם
 עכ~ז צל~ט שהדבר והגם זה באופן גם נקטינןדמור~ם
 הואבנדו~ד

 אלב~
 ד~לוקח דכו~ע

 מחוי~
 להחזיר הוא

 בםלע נכנם לא דהאהמותר
 המחלוק~

 מחייב מר~ן אם
 אלא כדאמרן לא או המותר ל~חזירהוא

 ד~ק~
 במקום

 בםשנ~ג שם כגון ללוקח ממש קניןשיש
 ~נ~~

 ביאוש
 רשותושגוי

 בז~
 ואי~ו לגמרי קנ~ ~אמרן הוא

 םבר~ לפי כללמחזיר
 מר~ן בדברי וה~~ך הםמ~ע

 יוםף ירצה ואם כדאמרן לגמרי קנה דלא בנדז~דאבל
 אלא להחזירה הצוקח הוא מחויב מידו כםותולקחת
 לקבלו רוצה אינו שקצרודמ~ום

 נראה צדעתי יות~
 וליהד~ ~כו~ט אליבא ~מותר להחזיר הואדמחזיב

 אי~ו
 המוכר טם דינאלישתטי

~ 

~~~~~

 יכול אם דינו י~יה מה הלז~ח עם המוכר
י

 מה ~ו לש~ם ~מוכר את ולתבוט לחזו~
 ממנושנטל

 יום~
 קח~ו או המוכר לו יאמר או הנז~

 נימא א~ החזיר~ו או הבעלים וביד בידי בו שנתתכמו
 בידו ישאר וה~~ח ~נתן מה לו יחזיר אלא יכולדאינו
 הכםות תן לו לומר המוכר ויכול קנה דלא נימאאו

 ~שאר אצלי נמצא כאן טד בו שנתת מה לךונחזיר
 פטם לחדש מםכים ה~נאי ו~יןנאבד

 ~ זימ~ןוצויי~ם א~ר~
~~~יר

~~~ ~~~~~~~ 
 םי~ט

~~~~~
 אחד עכו~ם אצל לילך ש~~ן את שכר

בו שנוש~
 ל~

 וכה להולי~ו בו שנושה ק~ בידו
 לש~טון ראובןאמ~ל

 את~
 ק~ ותקח כו~ך ש~ירות לך

ז~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שמעון עשה וכן בשטר בי נושה שהזא לעכו~ם לתתוזה
 ו~ח~ך בידו והניחו השטר ל~ח ולא לעכו~ם הק~הוליך
 ראובן תבע זע~ז בז לגבות השטר והזציא ה~כו~םכפר

 מיד השטר לו תפס שלא על הוא פושע כילשמעזן
העכז~ם

 יזמ~~
~ 

~~~~~
 לזה

 הנ~
 וז~~ל כתב בסנ~ח ~ור רבינז

 אלא למלזה המעזת בידז נתן לא הלוהאס
 למשלח לפרזע ה~ליח חייב השליח ביד לושלחם
 המלזה מיד השטר ליקח בפירזש לו שאמרבד~א
 שיתן לו אמר לא וגם השטר לו הזכיר לא אםאבל
 השליח ~ור עד~םב~ני

 ע~~
 אלו הטור מדברי הנה

 רישיה סיפיה לאז דהטזר זה בדין ל~סתפק לןיש
 בד~א זז~ל שכתב דבריז דמתחלת סיפיה רישיהזלאז
 השטר ליקח בפירוששאמ~ל

 א~~
 מוכח מכאן הרי

 אם אבל השטר את שיקח לז שיאמר דז~אדבעינן
 נראה כנדז~ד שטר ~ליז לעכו~ם שיש בסתם לואמר
 נראה רבינו של האחרונים מדבריו אכן השליחדפטור
 מדכתב שטר עליו למלזה שיש שהודיעז במהדדי
 וכו~ ~שטר לז הזכיר לא אם אבל זז~ל דבריזבסזף
 הש~~ך להרב זראיתי סגי בעל~א דבהזדעה ש~מא~ך

 הטור בדברי הב~ח שפי~ מה דמביא סק~הבסנ~ח
 מזכרחים ~ינם הטיר ~ברי בפיריש הב~ח ודבריוז~ל

 מ~שובפרט
 ליקח בפירוש אמר לא דאם דבר~

 נתנם אם פטור בשטר שהוא שהודיעהז רקהשטר
 משמע בעה~ת מדברי דהרי זכו~ עדים בפ~ילו

 דתיבת אצלי זקרוב פטזר עדים בלא לו נתנםאפילו דב~
 עכ~ל כאן המחבר כמ~ש וצ~ל בסיפא בטור חסרשיקח
 אלו הש~ך מדב~י הרי בידי אינו הב~ח דםפרהגם

 השטר שיקח אמ~ל לא דאם ~ור ~דברי מפרשדהב~ח
 בפני לי נתנם אם ~ר בידו שיש סתס אמ~לאלא
 אפילו עדיס בפני לו נתנם לא ~ם אבל פ~זר~דים
 בעה~ת משם הש~ך ולדעת חייב השטר ~ח אמ~ללא

 דעת הוא דכן ומפרש פטור נתנם לאאפילו
 הב~ח לדעת כ~ז יעו~ש ~וומ~יה הטו~

 והש~
 ~בינו בדב~י

הטור
~ 

~~~

 כמ~ש דדעתז למר~ן זמצינז סמכינן דמר~ן אתכא
 השטר ~ח שאמ~ל בין כתב ז~ל הזא שהרי~ש~ך

 חייב השטר ז~ח המעזת תן שאמר בין המעזת~ן
למשלית לפרז~

 ע~~
 ~יחה גמר הוא גם הקדזש דמר~ן הרי

 זכהגהת ~טזר בדברי~יח~
 הש~~

 בנדו~ד פ~וט וא~ך ז~ל
 פטזר בודאי השטר ~יחת לו הזכירדלא

~ 

~~~
 ה~טור טעם דהא ולומר להשיב יש דעדיין
 אפילז השטר קח אמ~ל לא אם פטורלמה

 סק~ט הסמ~ע פירשהו עליו ~ר לז שיש לזהזכיר
 ה~ר ליקח אמ~ל לא אם אבל זז~ל ~~הזהש~ך
 אמר דמצי פטור עליו בשטר שתיוב ש~ודיעהיאע~פ
 הרב~י זכ~ך ~מזנתו על סומך שהיית~ייתיסבור
 אמונה בני דלאו ב~כז~ם ~בל יעו~שבעה~תמשם
 שזא דבר פיהם אשר הכתוב דיבר מלאומקראנינהז
 להרב וראיתי הדין מהו לבארצריכים

 הש~~
 בס~

 מבי~ט בתשו~ וז~ל ממש די~א ה~י שכתב סק~יהנז~
ת~ב

 פ~ סרל~~
 והמלוה ב~כר הזא ~שליח שאס

 דחייב ע~ז~סהוא
 אע~~

 השטר קח לו אמר שלא
 עצמז להטריח הז~ל בשכר שהוא ~יזן חדא טעמיסמשני
 מ~רתיס דבריו ואין ~~ו~ם ~~וא ~יון ~ב~ ~~דיםלשלם

 ~וא דנדז~ד נראה אלז הש~כ מדברי וא~ך עכ~לזצ~ע
 הדבר הרי וא~ך עצום בד~דוק המבי~ט תשו~ממש
 מחלוקת שהזאמפורש

 זהש~~ המבי~
 דראיתי אלא

 הוא גם שהביא ם~~י בסכ~ח קדישי~~ן מאמ~רלהרב
 לז הזכיר לא אם וז~ל וכתב הנזכרים המבי~טדברי
 בשכר השליח היה אם המבי~ט זכתב ה~טרשיקח
 חייב עדים בפני שיתן לו אמר לא אפילזאפשר
 בפני לז נתנו ולא כותי המלזה אם עודזכתב
 והרשד~ם דחייב אפשר בחנם שליח שהוא אע~פעדים
 נראה לכ~ורה א~ך יעו~ש דחייב ליה פשיטא קכ~ובס~
 ~ינהו סתראי קדי~ין ומאמר ה~~ךדדברי
 או דהיינז קאמר זה אז זה ~ז משמע קדישיןדלמאמר
 ~וא אם לישראל אפילו אז בחנם אפילו לעכו~םשליח
ב~כ~

 הש~~ך מדברי אבל
 דל~ משמ~

 חייב
 זספר ובשכר לעכז~ם להוליך שליח דהיינז בצירזףאלא המבי~~

 ~לא במ~ורן הדברים טיקר לראות בידי אינזהמבי~ט
 הרב ומדברי ס~י~ה שום שיש לומר חלילה דיי~ינןכד

 וז~ל כתב קדישין מאמר שהרב מבואר קדישיןמאמר
 היה דאם היא והכיו~ה ~פשר בדרך המבי~טדברי
 לישראל או דחייב אפשר בחנם אפילו לעכו~ם~ליח
 אפשרבשכר

 דחיי~
 אפשר בדרך זה או זה או דהיינו

 לעכו~ם דהיי~ו ב~ניהם ובאז נ~בצו ד~ם מינהדון
 להיות ויכול הש~~ך דברי הם והן דחייב בודאיובשכר

 עצמושהמבי~~ט
 כתב~

 ~ הש~ך כדברי בפירוש

~~~

 לענד~ן זאני דייני לדיינו דהכי זנדון נבין
 לם~ דהא השליח ד~ייב בו לדון י~דנדו~ד

המבי~ט
 ~סי~

 מהרשד~ם לס~ ו~כ~ש דחייב ותני
 לטכו~ם שלח ד~פילו כמש~ל ~דישין מאמר הרבשהביא
 בזה נשאר ולא דבשכר כאן מכ~~ש מחייב עכ~זבחנם
 הש~ך של גמגומואלא

 דל~
 אלא בזה ליה פסיקא

גמגם
 בדב~

 וצ~ע לבסוף וכתב
 ~ינ~

 בדידן זאנן
 שני של פשיטותייהו להניח לנז איןבודאי

 צ~תר~
 הזהב

 הש~ך של םפיקו ולתבוע והרשד~ם המבי~ט שהםהנז~
 הזי~ דחזיוהגם

 המפורסם לה~ב
 כמזהריב~~

 זלה~ה
 ב~א~בן שנשאל קכ~ח םי~ כר~ח בם~ דבריזהובאז
 של החובל לרב להוליכה אחת אונה שמעון טםששלח
 כז ושמעוז אחרת לעיר לו להזליכה לו לתתההספינה
 הרב זהשיב פזלסייא עליו כתב ולא לםפן נתנהעשה
 התם זעזד וז~ל כתב התשובה ובתזך שמעון דחייבשם
 בי~אלמיירי

 דשי~
 פיהם אשר הכא ברם להאמינז

 זאף כתיב שואדבר
 דחלו~

 אינז לעכז~ם ישראל בין זה
 דאית הכא מ~מ םקיו~ד נ~~ח סי~ בש~ך עייןמוסכם
 זה גם לה לעשזת יש אחרינא טעמאליה

 םפ~
 עכל~ה

א~~
 ~רשד~ם המבי~ט דברי דמניח נראה הרב מדברי

 דמעקרא סתי~ה מזה אין אפי~ה הש~ך של ספי~זותפס
 של כספקי זתני פסק הרב היאך ~דקדק אנוצר~ים
 תורה אינה זה הרבנים שני של פשיטזתם זמניח~ש~ך

~ 

~~~
 שהיה ~דז~ד ל~ביאלא ~ן ה~ב ~תב דלא לומר אנו דמוכ~חים

 שמעו~
 זלא דתייב א~שר אלא בזה כתב לא המבי~טא~ל מז~שד~ם אם כי השלית חייב דס~ל מצינז לאיבזה בחנם יח ש

 שלית אית~~ז דתרתי הי~א אלא דתייב זת~יפסיק
 ובשכרלעכז~ס

 זא~~
 דיש בזה גס דמגמגס הש~ך

 לעכי~ס ליתן שלוח דהיינו לטיבותאתרתי
 זהנ~

 שכרז
 זעכ~זאתז

 הש~ ס~~
 דליכא דבמקים בודאי דצ~ע

א~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 לי~ראל או ב~נם ל~כו~ם או דהיינו חדאאלא
 ~ל נדונו וזהו פטור דבו~אי וס~ל דרגא ~ותבזה בש~~

 רבינוהרב
 מוהרב~~

 היה דהיינו ל~ניו ~~יה זלה~ה
שליח

 לת~ בחנ~
 ~רב דסמך הוא בזה העכו~ם ביד

 ~ש~ך עיין מוס~ם אינו זה דחילוק וכתב הש~ךעל
 מוסכם אינו זה דחילוק בזה לומר כוונתו וכו~בסינ~ח

היכ~
 עייז ומ~ש בחנם לט~ו~ם שליח דהיה

 עצמו ה~בי~ט ~ב~י דאפילו לומר כוונ~ו לאובסיג~ח בש~~
 אינו דזה מוסכם אינו ו~ש~ר לעכו~ם שליחשהוא
כמש~ל

 הכוונ~ אל~
 א~ילו לגמנם רצה דהש~ך לומר

 תשמע ממנו א~ך המבי~טבדברי
 היכ~

 היה דלא
 מנייהו חדא אלא ובשכר ~כו~ם שליח דהיינובתרת~

 ה~בי~ט וגם השליח דפטור וס~ל ~ליג ה~~ך~ודאי בז~
 דחייב דינו החליט לאעצ~ו

 ה~לי~
 ל~יבותא בתרתי אלא

 שכתב הרב כו~נת זהו ליה מם~יקא ספו~י בחדאאבל
 חרתי דאיכא היכא אבל מוסכמת ~סברא איןבזה

לטיבות~
 דהרב בוד~~

 מוהריב~~
 לא זלה~ה

 יני~
 ס~רת

 דהל~ה ובודאי הש~ך כס~ ויפםוק ומוהרשד~םהמבי~ט
 ותו ומוהרשד~ם המ~י~ט כס~ומורין

 ל~
 דיגא וקם מדי

 וצויי~ם משנלע~ד זהו חייבידה~ליח
 וי~~~
~ 

הצ~י~
 ס~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~
 חובע יאודא שתת~ לדי~~ת לפני

 ל~מ~ו~
 על

 נ~ן ~נז~ שיאודאאודות
 ~סק~

 למשה
 היה בהם להתעסק העסקא מטות לו לתתשרצה ובש~~
 מקבל משה שמא ומחשש פעמיו לדרך לצאת הנז~יאודא ברצו~

 הוא יהיה לא למדינה ויבוא להתטסק כשילךה~ס~א
 הנז~ יאודא הלך אזי מידו ~סקתו דמי לקבל כדיבטיר
 הולך שאני דע ואמר לשמטוןוצוה

 חו~
 ושמא לעיר

 המתעסקכשיבוא
 מ~

 בעיר מצוי ~ני אהיה לא השדה

ב~קש~
 בידך ותניחם מידו העםקא דמי שתקבל ממך

 אין כי עוד ~ידו לתתם תוסיף ולא לשלום בואי יוםטד
 היה וכן הפטם זה זולת ~וד טמו להת~סקרצוני

כשב~
 בעי~ יאודא נמצא לא השדה מן המתטסק משה

 סכי כל מידו וקבל יאודא צוואת קיים שמעוןואזי
 אצל משה הלך יומים או יום לא~~ך אלאהעסקא
 כי יאודא של העסקא דמי לי תחזיר לו ואמרשמעון
 ו~זי ולבוא בקרוב כאן להסתחרר ~וד לילךרצו~י

שמע~
 איידי היום והן הדמים לו והחזיר אליו שמע

 לשלם לשמעון יאודא תבע וע~ז הנז~ משה הע~י ביגידביני
 תתן למה לו ~אמור הנז~ העסקא של הםך מכיסולו

 ~ ע~ך צויתך וכבר ~ואיל בידו ממוניאת

~ ~ ~ ~
 דפסק מהא ה~~ שמעון ד~ייב לטנד~ן
 ~~יה ראובן וז~ל ס~א בסיקכ~המר~ן

 ~~~ייב
 לשמטו~

 או
 שהי~

 הולך ללוי ואמ~ פיקדון לו
~~

 ז~
 וכו~ יכול אינו ממנו ולי~לי ל~זור בא אם לשמטוז

 ממה הי~ל ולא ראובן והטני המנה לוי התזירזאם
 עכל~ה ~ייב לוי שלו שמטון שה~סיד בט~יןל~בזת
 לסברת מיבטייא ולא הנז~ ל~מטון לחייב יש מכאןוא~ך

הש~
 דכתב דה~ני ~ס~ל סק~ז

 ה~~
 אלא דוקא לאו

 או ~ראובן לתבוט שמטון ביד הרשזת הטני לאאפילו

 שהביא ~ב~ח ול~כרעת הסמ~ט לסברת אפילו אלאמלוי
 ללוי לתבוט יכול שמ~ון דאין דס~ל בסק~זהר~~~ך
 עני איש הלוי משה כ~ן ~ם הרי ר~ובן ה~ני א~ךאלא
 וא~ךהוא

 אלי~~
 דכ~ע

 דיכו~
 והחזיר שפ~ע על לחובעו

 המטותא~
 ~ למש~

~~~~
 די~

 דבתורת ~ינהו הלואה מעות לאו שמ~ון~יד מש~ ~נתן אלו דמ~ות ולו~ר ל~ק~ק
 הוועסקא

 הפיקדון כדין להיות דיני הדר וא~~ך גבי~
 פיקדון ו~לגא מלוה ~לגא טיסקא דםתסד~~ם

 או הלואה כדין לי~ו דיינים אם דהיינו זה דברלגבי טכ~~
כדין

 ~יקדו~
 אמ~ל אם שבין החילוקים ביה לח~ק לטנין

 ק~הו~ך
 ז~

 מלוה הוא ~~~ אם שבין החולקים וה~ לפ~
או

 פיקדו~
 דוד~י ליה חשבינן פיקדון דלדין בודאי

 ג~ך לנזתן הנ~ה היא עסקאכל
 דמטקר~

 הנאת בשביל
 וכמו ה~יקדון כדין ודינה הטסקא לו נותן הואעצמו
 הואל וא~ך סקי~ב הנז~ בס~ הסמ~ע ~עמאדיהיב

ולדי~
 בם~ב עצמו למר~~ן מ~ינו הרי ליה דיינין פיקדון

~מחלק
 יז~~

 וליטול לחזור יכול אינו דבפי~דון הא
 ל~ימיד

 דוק~
 למפקיד זכות דאז כ~רן ~נפקד כשהוחזק

 הוחזק לא אבל ~ת~~יש~צא
 כפר~

 וליטלו לחזור הוא יכול
 וזה ~ואל כאן גםוא~ך

 מש~
 מיום כחו הורע לא האיש

 כחו כך מעקרא ככחו אלא היום עד הטםקא~חן
 פשע דלא ל~ר אנו יכולים וא~ך עומד דבחזקחועתה

 הנז~ למשה הדמים את בהחזרתושמטון
~ 

~~~

 בטטנות מפורש דכבר איני דזה
 יוד~

 דכשרצה
 משה בוא ~ביום שמעון צוה העסקאלתת

 להתטסק ברצונו אין כי מידו דמיו את יקחהאוהלה
 שסיים הדבר הוא וא~ך יותרעמו

 מר~~
 הנז~ בס~ב

בדין
 הפיקדו~

 דפיקדון מריה שווייה ואי וז~ל עצמו
 דלותביה ליה דניחא דעתיה דגלי ~יון לו להביאשליח
 עכל~~ה וכו~ ~וזר אינו לחזור בא אםליה

 וא~~
 כאן גם

 יותר עמו להתעסק ליה ניחא דלא דטחיה וגליהואל
 של לידו באווכבר

 ~מטו~
 בחזרתו הוא פושע בודאי

 אלא לשלםי הואוחייב
 כ~ דאי~

 י~ודה ביד
מיד פש~~ להוצי~

 שמטו~
 ולסדר ~נז~ למשה יהודה שיתבע עד אלא

 בנק~ת וישבט נכסיולו
 דאי~

 שמדקדק וכמו כלום בידו
 והטני הק~ לו החזיר ואם שכתבמ~~ן

 ראוב~
 הי~ל ולא

 שה~סיד ~ענין ל~רוטממה
 שמעו~

 ע~ך חייב לוי שלו
 המלוה שיברר עד אלא מתחייב לוי דאין זה מ~שוןמשמע

 נכסיו שיסדר ט~י כלום הנפקד או הלוה ~~שאי~
 כמ~ש המשועבדים מן ליפרט הבא כדיןוישביטהו

 י~ו~שבסיקי~ד
~ 

~~
 אם נפרע ~א בנק~ח לישבע הנז~ יהודה צריך

הי~
 צריך ט~פ מלוה היא ו~ם בשט~ זאת עסקא

 ממה בידו שאין כשישבט ה~ז~משה
 ~~ך צריך לפרו~

 הנז~ הסך בז נושה הנז~ יהודא שטד~ן בשבועתולכלול
 חזר וז~ל טרב בדיני ס~ט ~כ~ט בסי~ מר~ןוכמ~ש
 ה~או~ים בתקנת לישבע צריך כלום מצא ולא הלוהא~ר
 לכלזל וצריך מהטרב שיפרט קודם כלום לושאין

 שטדייןבש~טתו
 הו~

 יטשו שלא זה ~וב לו תייב
 בסמ~ט וטיין ט~כ הט~ב נכסי עלקנונייה

 סקכ~~
 דאם נמי לנדו~ד יוצאממנו וא~

 ~טם~~
 בט~פ היא הזאת

 בשבוטתו לכלולצריך
 של~

 לז וי~רט ממנו יאודא נפרט
 ו~אי~י הנז~שמטון

 להר~
 משם שכ~ קכ~ט בסי~ הבאה~ט

 ברור הדבר אם זז~ל זל~~ה יונה מהר~שהרב
ל~~ ~א~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~

 מודה ז~~רב לשלם במה לז שאין טכשיז נכ~יםללזה
 כיזן כך טל אזתז משביטין אין פרטו שמא שחוששאלא
 ד~שזם גלגול ידי טל ~לא זו שבוטה משביטיןשאין
 כאן גם ~~ך טכ~ל נ~בט הזא בטלמא קנונייאחשש
 ממה למשה שאין ז~זמר מודה זה שמטון אם אנןנחזי
 לשלם שמ~ון טל ~חזב חל אזי כלל הנז~ החובלג~ות
 צריך אזי בזה מודה אינו אם אבל כלל שבוטה שוםבלי
 או הגאזנים כ~קנת נכםיו שיםדר למשה לתבזטיודא
 לפרוט שמטזן מחויב אזי אלז ראיות וכשיביאישבט

 של המלזה הזא שמטון זליהד~ליזדא
 משה~

~~~~
 בחח~מ חי~י בנ~י להרב שראיתי

 םיר~~
 שנשאל

 למזכרם לשמעזן םחורות שולח שהיה ראובןטל
 שמטון שלח ולבםוף וכו~ יתימים של שהם ואמ~ללו

איז~
 שמטון זרצה הנז~ לראזבן םחזרה

 ~ט~
 םחורות

 היתזמים ו~פ~רזפום בראזבן שנושה םך בטדהיתז~ים
 בטד היתומים םחזרות שיטכב בדין שאינו ממנומונטם
 ליתזמים לתת שמטון דחייב והטלה ראובןחוב

 דאין מוכח ו~שם כלל דו~ד שום בליםחורזתיהם
 אלא דבר לשזם ולא נכםי לםדר לא ראובןצריך
 ראיתי וכן י~~ש מטזתיהם נזטלים היתומיםתחילה
ג~~

 הרב מו~ז ב~ת~י שמצא כר~ח בם~ מז~ד להרב
 משם אצלו כתזב זלה~ה ביבאם רפאל המלאךהקדזש
 לשמטון םחזרזת שולח שהיה בראזבן זלה~המהרי~ח
 הם הללו םחזרזת כי דע ואמ~ל בקומםיזןלמזכרם

 לזישל
 ז~

 לשמטון אגרת ראובן שלח ואח~ך טשה
 אותם זתן כו~ך מדמיהם או מהםחזרות קח לוזאמר
 כי שבמקומךליודא

 הז~
 היזם יהן הנז~ הםך ~י נזשה

 לזיבא
 זת~

 הםחורות טל וחשבזן דין לתת שמטון את
 לו והראה ראובן ט~י אליז שלחאשר

 שמע~
 הםך בחשבונו

 שהודיטך מכיון השיב זלוי ראובן במאמ~ ליודא פרטאשר

ראזב~
 אינו והוא שנינו בשות~ות היא שלי ~הםחזרה

 לך היה לא ידו טל לך ~שלחתי בטלמא שליחאלא
 וראיה לוי טם שהדין לי נראה לבט~חי לתת לולשמוט
 לליי שתובט בראובן םל~ג ט~ב דםי~מההיא
 טכ~ל וכי~םפרים

 א~~
 ומדברי חי~י בנ~י הרב מדברי

מו~י~~
 הנאמרים זלה~ה

 פ~ו~
 ללוי צורך שום דאין

 לגדל שמ~ין צריך אלא מטיקרא לראובן לתבוטלילך
 של דדינו לומר לנו יזצדק היאך וא~ך לוי ביד~רט
 אחר לילךיודא

 מש~
 ~זזר בידו ימצא וכשלא תחילה

~שמטו~
 שאיני נראה ש~באנו הרבנים מדברי הרי
צרי~

 ~ לשמטון אלא כלל למשה לתבוט

~~~
 דיננז דהא ביניהם המרחק ~ב

 ז~
 דינא הוא

 י~יימו והיאך שכתבנו קכ~ה דםי~דמר~ן
 דםי~ ~היא טם הנ~ז ק~~ה דםי~ דינים פםקיהני
ט~ב

 םל~~
 הביא שממנה

 מהרי~~
 אלא ראיתו הנז~

 בדברי כמבואר לחלקדמזכרח
 מהרי~~

 דהואל הנז~
 כלל ברשותו םחזרזת היו לא הנז~ האמצטיוראובן
 ~נז~ ל~מעזן הו~ל א~ך בעלמא שליח אם כי היהולא
 דראו~ן לבט~ח ונתנו לזי של ממון נ~לכאלו
 שחייב הואובזה

 הר~
 כההיא ממש זהוא מוהרי~ט

 לו שנתנם אזתו של אינם שהםפרים דידע ע~בדםי~
זא~ך

 פו~~
 ~וא

 שעש~
 דהזאל ב~ם ללמוד לו שאמר מה

 הואזיודט
 ש~

 בהם ללמוד הז~ל לא אמר דאדם
 בידו שיש חוב בנותן אבל זלה~ה חי~י דבנ~י ההיאוכן

 ~נדו~ד דידיה למלזה שי~ם א~לאדם
 פשו~

 הזא

 להזציאם שבא הזא זאי~ז ברשותיה הזו ו~~קראדהזאל
 ביד ולתתםמרשזתו

 שמטו~
 כי הכרח שום בלי

 של ה~ובמרצינו ~
 פשו~ מש~

 השלית יתחייב דלא
 נ~םיז הלזה שיםדר אחראלא

~~~~~~
 ה~~ך מדברי יוצא ומפורש הוא ברזר זה
 דברי דחה שם אשר םק~ז קכ~ה בםי~~
 ואיני וז~ל איהו זכתב שכתבנו הב~ח והכרטתהםמ~ט
 כיון מיםתברא איפכה דאדרבא להכרטתו טטםרואה
 יכזל היה לא לחזזר רזצה הלזה היה זאלו לו זכהשזה
 הרי ש~חזירז זה א~ך שמטון של מטות מ~ש שהזאנמצא
 לחזזר יכול ושמטון לראובן שמטון של מטות נתןכאלו
 בא דלא לפניך הרי טכל~ה שירצה איזהטל

 משום דז~א אלא וה~~ט הב~ח הכרטת טלהש~ך לחל~
 יזצא מ~נו א~ך לזה ונתן זה ממון נ~ל כאלודחשיב

 זאת םברא טל פליגי דלא בודאי זהב~חדהםמ~ט
 דם~לאלא

 דל~
 ונתנו זה של מ~זן נ~ל כאלו מיחשב

 היתה זאת הלואה ומטיקרא דהזאיל אלאלזה
 א~ ימצא זכשלא ליהדר טליההלוה ברשו~

 ממה
 אזי לפרז~

 ~ זימ~ן וצויי~מ הנלט~ד ופשז~יזה לפרזט טלהשליחחל
הצטיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 םי~ט

~ ~ ~
 מ~ל~לין והנית שמת בראובן לידי בא

ומכרז
 אז~

 דמיהם ואכלו היורשים
 אבי~ם טל לז שיש בש~~ח אותם לתבוע שמטון באהיזם זה~

 ממ~ת מהם ליפרט ורזצה אג~ק מ~ל~לי~שיטבוד
שתפםו

~ 
 שהדין זפםקתי אביהם להם ש~ניח המטל~לי

 המטל~לין בדמי שתפםו מה לשלם הם שחייביםהוא
 וז~ל ם~ד ~~ו בםי~ בחומ~ש בקצר למ~~ן שראיתיוהגם

יור~
 כגזן לטרוף יכזל ב~ח זאין אביו נכםי כל ש~ר
 שאומר מי יש בזה וכיוצא לכותישמ~רם

 ~וב~
 מן

 זכתב ע~ך גובה שאי~ו וי~א הי~~מים שבידהדמים
 דבמכר שנראה שכתב ב~ור טי~ בם~~ט ט~זהםמ~ט
 בטדם שקבלו מהדמים גובה הבט~ח אין לכ~טמטל~לי
משום

 שא~
 היזר~ים של המ~ל~לין

 משוטבד~
 להמלוה

מן
 ~ד~

 בטזדם אלא ~נז לא הגאונים תקנת לבתר ואף
 אותם ו~רז ~דמו אם אבל היורשיםביד

 אדין אוקמ~
 זה מלשון וא~ך טכל~התורה

 חיזב שום דאין נרא~
 בנדו~ד ט~~ז במט~טלין שקבלו מה לשלם היורשיםטל
 דקי~ל למאי א~א כן ~~ע כתב לא כ~ן דטדשאני

 מת~נת אלא לבט~ח משתטבדי לא דיתמידמטלטלי
 בו שכתוב אלו היתומים טל שיצא ~~~ז אבלהגאונים
 מ~לטלי לזששיטבד

~~~ 
 די~יינהו דהדר הזא פשוט

 משוטבדים הדין ומן קרקע כדין להיזת אלובמ~ל~לין
 הגאונים תקנת בלא אפי~הם

 זהיל~
 ר~י~ דברי

 ה~~ר
 זאם זז~ל ם~ז זה בםי~שכתב

 א~
 י~זל בט~מ

 ~לוה אז ע~פ ~זה או ל~זי שמכר כגזןמהל~ומות לטרו~
 מ~ל~לים לו ~יעבד זלאבש~ר

~~ 
 ~י רב לדברי

 בנכםים זמכרז שקדמו דית~מים בההיא שפי~גאון
 מכרו שמכרו מהמוטטים

 דבת~
 מ~לטלי מזו~י דתיקנו

 מיי~דיתמי
 ממ~~לי גבי דבע~מ ~יזן נ~י ההא לזזנם

~~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 נמי ג~ידיתמי
~ 

 על תמה ז~ל הרא~ש וא~א הדמים
 ~אי רבד~רי

 כיו~
 זוזי דהני

 ל~
 אלא אבנות נשתעבדו

 אנכסישעבודייהו
 אבוהו~

 יכולין ואין שמכרו וכיון
 למלוה דומה ~דבר למה מזונותיהס הפםידולטרוף
 בע~ח שאין הנכסים ומכרו ~יתו~ם על שיצאע~פ
גובה

~ 
 ע~כ אבוהון שבק הני ולאו שבידם המעות

 עכ~ל שבידם ממעות גובה בע~ח אין דבריו לפינמצא
 במטלטלים אלא נחל~ו דלא לפניך הרי הצריךהטו~ר

 אפי~ ם~ל האי דלרב לחוד הגאוגים מתקנתשנשתעבדו
במי

 שאי~
 אם אפי~ה הגאונים תיקון שעבוד כ~א עליו

 והרא~ש מהדמים בע~ח גובה היורשים אותםימכרו
 יגבו לאס~ל

 וה~
 בסקט~ו הסמ~ע שכת~ הדברים הם

 האי דרבו~גם
 גא~

 והרא~ש מהיו~שים שגובה כתב
 וכו~ מודים כו~ע דבמ~לטלי כתב והסמ~ע דפליג~וא
 לפניך הרי א~ך ע~ש בס~~ח הש~ך ~ליו תמהכבר
 בסלע נכ~ם זהדדבר

 המחלוק~
 הש~ך להרב ומצינו

בס~~ח
 דפ~

 האי כרב ותני
 גאו~

 מדמי דגובה

המטלטלי~
 כסברת הוא דהאמת נניח א~י~ דבנדו~ד אלא

 ממטלטלי גובה דאינו כהרא~ש דס~ל והב~חהסמ~ע
 ז~ל מר~ן דברי מדקדוק ג~ך שגראה וכמושמכר

 אלאנקט דל~
 ד~

 שמובן וכמו קרקע שמכרו יתומים
 ש~מ דמטל~לי דין להזכיר חש ולא וס~ד ג~מס~יף
 נחלקו מצינו לא ~רי עכ~ז נ~ינן ודאיכהר~ש
 נשת~בדו דלא במטלטלי אלא גאון האי ורבהרא~ש
 מ~לטלימדין

 אנ~~
 שמכר כגון בפי~ הטו~ר שכתב וכמו

 ~ג~ק מטלט~ לו שעבד ולא בשטר מלוה אולכותי
 האי רבלדברי

 גא~
 נכנם דלא הרי וכו~

 דין לית לו דכתב היכא אבל לו ~תב דלא היכאאלא במחלוק~
ולית

 די~
 דינם דהדר

 כד~
 המשועבדי~ מקרקעי

 מן
 היתומים מןדגובה הדי~

 ו~
 י~ג סי~ בב~י מפורש הדבר בא

 כותבים היו שאלי ~מגי~ד הרב וכ~ וז~ל המגי~ד הר~במשם
מטלטל~

 אג~~
 מהלקוחות אף גובים היו

 לפניך הרי עכל~~
דהדר

 מ~עות גובה דבקרקע וכמו מקרקעי כדין דינ~
 כן במטלטלי כאן אףשת~סי

 ו~די~~
 הש~ך כתב מזה

 מ~ש דלפיבס~~ח
 הרא~~

 עיקר דהאידנא ורשב~ם
 פשיטא א~ך ה~קרקעי כמו המטל~לי עלסמיכתם
 מכרו ה~ה חייבים קרקע מכרו דאם ~ורדלמ~ש

מטלטל~
 ~ייבים

 וצ~~
 ~ לדינא

 ל~נ~~~
 אג~ק מטלטלי שעבוד בלא דאפי~

 ה~ו~
הר~

 עלי~ם סמיכתם ועיקר הואל דיניהם הש~ך
 היכאמכ~ש

 ד~~
 דעתו וגילה כן בשטר בפירוש לו

 עלי~דסומך
 דלא דהיכא והגם דיין ולית דין לית

 סמיכתו דעיקר בשטר לו~ב
 עלי~

 וצ~ע ~ש~ך כתב
 עםלדינא

 כ~
 הוא פשוט בשטר כן לו דכתב היכא

 ש~ בלי מש~לע~ד זהו דמידכמקרקעי
 וצוי~מ פקפוק

 שתי כמו זה ~דמיתא מקדם אצלי כתוב היה כ~זוימ~ןי

 וה~ש~י~
 להרב כר~ח בס~ ו~י~י עיני ~~ ~יר היום

 נר~ומו~ד
 ש~בי~

 שאל~ ~~א
 ~~ע~

 שמכרו זה
היתומים

 מטלטל~
 והיו

 עדי~
 שם ו~סק המעות בידם

 במעות הי~~ים ד~ו ז~לכמ~ר~ב
 כסב~

 הרא~ש
 הםמ~עשהביא

 ותמ~
 הרב מורינו עליו

 יעב~~
 ו~םק

~~
 ששעבד מה מ~ח לשלם היורשים דחייבים

 לתק~ת אלא דינא ~אי נאמר ולא א~~קמטלטלי ~ו~ו~
 ו~בן ~לטלי לו שע~ד דכ~בי אנן ~בל לבדהגאונים
מ~ר~עי

 בשכ~
 הוא ~שוט ועי~א עליו

 ~ ד~וב~
 המ~ות

 הרב ~~לשבידם

 יעב~
 וכותי~

 כמה~ר ~רב פסק
 זיע~ארח~ט

 יעו~~
 שהנחגי ועלצתי ושמחתי וש~תי

 דפםקי ידוע כי אצלי הדין ונתחוור אמתבדרך
 מורינוהרב

 יעב~~
 בידינו ומוסכמים חשובים הם זלה~ה

 ~שהיו שם הייתה שהשאילה והגם בקצר מר~ן~פס~י
 היורשים מדמי בעין ש~בלו המעות היתומים בידעדיין
 דאם דכמו הוא אחד דדין מידי ולא נפקא לאעכ~ז
 לשלם חייביםבעין

 ה~~
 דזיל לשלם חייבים בנתאכלו

 ד~א טעמאב~ר
 היכ~

 אג~ק מטלטלי שעבד דלא
 ~דמי שתפםו ממה לשלם חיי~ים דאין הרא~שדכתב

 הניח זוזים הני דלאו משום הםהמטלטלין
 פטורים עכ~ז ~עין שקבלו הדמים יהיו אפי~וממילא אב~~

 ~ריא~ך
 א~

 דמים וכאלו בעין שהן במה עדיפות
 דחייבים נדו~ד כגון לשלם דמחייבי בצד וא~ך הםאחרים
 הוא פשוט ~שעבודמדין

 דבי~
 היו

 בעי~
 היו לא או

 יוכיח דקר~ע ודינא חייביםבעין
 דאי~

 אף חלוק
 לקרקע דשוו המשועבדיםהמט~לין

 כ~
 התם נקטו ולא

 כך שהיה מעשה משום אלא בעין היו דהדמיםהשואל
 ~ וימ~ן וצוי~םהיה

ה~עיר

~~~~ ~~~~~~ 
 םי~ט

~~~~
 להם ו~י~ שותפים היו ושמעון שראובן
 משות~ים שהיו אחד עכו~ם על אחדחיב

 ~ערכאות כתוב הש~ר ו~יה לוי עם הנז~ השותפיםבו
 נתחייב ~העכו~ם עכו~םשל

 לראו~
 מן אחד שהוא

 זה שבשטר חלקו לזי מכר ואח~ך וללזיהשותפים
 להם מכר שהוא ע~ג להם כתב ולא ~נז~לשות~ים
 כתיב היה והוא הואל לכך צריכים היו לא ~יז~ותו
 בו ול~~רע להוציאו יכול ~יה ~שותפים מן ~חדבשם
 שמעון והלך וחל~ש נלב~ע ראובן היום ו~ן העכו~םמן

 דל~ו עליו טוען והעכו~ם העכו~ם מן להפרעה~ותף
 את דידיבע~ד

~ 
 בא וע~ז וליי ראובן של הוא השטר

 בע~אות לו שיכתוב חי עדיין שהוא ללוי לתבוע~מעון

ש~
 שיוכל כדי השטר לו מכר שהוא עכו~ם

להכר~
 כלל לכתוב ~צה ולא עכב ולוי ~עכו~ם מן

 עמו יתפשר ה~יכוב שע~י בממון עיניו נ~ןכי
 מה לו יכתוב כך ואחרסך באי~

 ששמע~
 ~ ע~ך רוצה

~~~~~
 לו לכתוב חייב דלוי ~שוט שנלע~ד מה
 אומרואין

 וא~
 שום לו ואין הואל דברים

 אבידה מחזיר ובכלל סדום מדת אלא בזה ו~יןדררא
 הרא~ש בשם רע~ד בםי~ הטו~ר ממ~ש ולמד וצאית~רי
 ~כד וזה יין של בחבית זה בדרך באים שהיובשנים
 בעל ו~מר דבש של הכד ונסדק דבששל

 הדב~
 לבעל

 שלהחבית
 ~~ שישפו~ יי~

 דמי לו ויתן דבשו ו~ציל
 של ד~שו ולהציל יינו לש~ך היין בעל ד~ייבהיין
 סברת זוהיחבירו

 הרא~~
 ~סי~ מור~ם פסק וכוותיה

רס~ד
~~~ 

 ס~ל פלי~ו דהרי~ף והגם דבריו ב~ם
 כהר~~ש אנן עכ~פ להצילמחויב ד~י~

 נק~
 דהטו~ר מצד הן

ה~י~
 ~ביל בודאי בא~~ה הרא~ש דברי

 ד~
 היא

ה~לכה
 מ~ ~

 ~ם דמ~~ם
 ד~~ ~וותי~

 ו~ביא
 ~ם ומה ~ל~ין ויש בשם הרי~פסברת

 ~ד~
 אפי~

י

הרי~~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 שם מחייב דאינו דהרי~פ טעמא בתר דזיל יודההרי~פ
 היין בעל דיאמר פסידא ליה דאית משוםלהחזיר
 החזרת דזהו יודה בודאי בנדו~ד אבל בייני ליניחא

 ~ ממשאבידה

~~

 כל ס~א ט~ל בםי~ מר~ן ב~ש נכלל זה דבר
 ~ו ~ה~יד חייב וכו~ לחבירו עדות שיודעמי
 מדיני פטור לו העיד לא דאם ~סק ששםוהגם
 אנו ד~ין משום טעמא היינו בדי~ש וחייבאדם
 לשמים מםור דינו לפיכך עליו עדות לו שישיודעים
 אלא עדות לו שיש ביה דידעינן דא בכגוןאבל
 אלא הוא שלו זה שש~ר בערכאות לו שיעידדהיינו
 בודאי א~ך לו לכתוב שלא עליו ומעכב לושמכרו
 מילתא האי ודמיא זה ד~ר על להחרימודראוי

מר~ן למ~~
 בס~~

 לישר~ל תובע כותי אם וז~ל
 זי~

 לישראל
 לו העיד ואם לו להעיד ד~סור ישראל ~ד לכותיעדות
 שמפסיד עדותו וע~פ הואל הרי ע~ך אותומשמתין
 מ~עם ה~יד דאמת דאיכ~ל ה~םלחבירו

 ז~
 פ~רינן

 דיכול לשלם חייב אינו אבל שם מור~ם כמ~שליה
 איתו ~יה ובדינינו הואל ~כ~ז העדתי אמתלומר
 ליה משמתינן העדות בזה תו~לת ואין פטורישראל

וא~~
 הפסיד עדותו כבישת ע~י דבודאי נדו~ז מכ~ש
 ואין לשמתו דראיי פשוט חבירולישראל

 לו~
 דשאני

 מעשה וע~ה שהלך מטעם ליה דמשמתינןהתם
 גם לעכו~ם העדות ונתן עשה בקום הלךדהיינו
 חבירו ישראל עמד שע~י לחבירו הה~סד בא זהבכלל
 בנדו~ד כן לא שמתא נ~חייב זה בשביל המעזתונתן
 שום עשה דלא חדא כאן יש לריעותא~תר~י

 וכבש פיו םתם כאן אלא ~~דות ונתן דקםכהתם מעש~
 אלא ידו על מעות חברו נתן לא ב~ן ~םעדותו
 יפרע שלא לוגרם

 מ~
 דלא נימא א~ך העכו~ם

 חילוק יש דלא אינו זה שמתא אפי~יתחייב
 ז~

 אלא
לענין

 התשלומ~
 לפלו~י דיש הוא

 בי~
 בניזקין גרמא

 א~ל ד~רמילדינא
 עו~ לעני~

 לחלק דאין בודאי
 לשמעון ~סידא בבירור ~יש דידן לקו~חוחזרנז

 דחיי~ בודאי לוי של עדותובכבישת
 ~ שמתא

~~~
 אדם וז~ל בם~ב ממ~ש לזה מפור~מת ראיה
 שיב~א עדות שיודע מי כל על ~בה~ך להחריםרשאי
 עדות לו שיש מי דכל הרואזת עיניך הריויעיד
 ולבריות לשמים ב~מ מז~רם הוי ל~עיד רוצהואינו
 דכתב מדין זה הואועדיף

 ס~~ מר~~
 שהעיד מי על

 כתב התם דהא ליה דמשמתין בערכאות חברועל
 מי בגדון אבל יום ל~ השמתא דשיעזר סק~ד~ש~כ
 שיעיד ~ד בחרמ~ נשאר ל~עיד רצה ולא עדותשיודע
 טעמו יום ל~ שם דכתבוהש~ך

 הז~
 היה לא ד~תם

 הי~ל דלא לי~ ~ענישין עונש אלא נידזי בוכלל
 עדות לו דיש במקום א~ל אתו שהאמת ~~םלהעיד

ואי~
 ס~א ~נ~ו בסי~ למ~ש לנדו~ד דמוי קצתיש ~ שיעיד עד בחרמו דישאר פשוט להעיד רוצה
 לםיי~ אםו~ וכןוז~ל

 כדי דבר בשום ל~גב
 שם ה~מ~ע ו~תב ע~ךשי~גוב

~~~~ 
 למ~ש רומז זז~ל

 לאשת ~עשה נפח אותו וז~ל דכתב ~ק~חהריב~ש
 שכר לי ונתנה בעלה במ~תר מפתת~ת שניראובן
 לבעלה לו ~~יד בלי על ל~ענישו ראוי עבורםה~בה
 במחיר רבתה חנם על שלא להבין לו היהשכבר
 ספק במקום אפי~ ל~ניך ~רי ע~ך המ~~~תש~י

 חבירו שאשת שידע בי~ור שם דאין עונשנתנו
 להבין הו~ל אמרינן המחיר מרבוי אלא ל~נוברוצה
 ממון לאבד מעדותו לשתוק דרוצה דברור בכאןומכ~ש
 להענישו דראוי בודאיחבירו

 וא~
 דברים ואין אומר

 לו שיש לחבירו בתובע ס~ד י~ו בסי~ ~~ךועי~
 ועיין ממ~ן לתביעת ממש אותה דדימו בידוזכות

 ~~ה ארי~הגו~ר
~ 

~~
 פרק בכתובות דאיתא מהא לזה ראיה יש
 דרב לקמיה דאתו שטרי תרי הנהו נשוי שהיהמי
 ~תמא בניםן וחד בניםן בחמשה כתיב הוה ~דיוסף

 לההוא יוסף רבאוקמיה
 דהו~ גבר~

 כתיב
 ידך את א~ל אפסיד ואנא אידך א~ל בנכםיבניםן בחמש~

 בר אימור התחתונהעל
 ותשע~ עשרי~

 א~ל את
 את לך ~מר מצי ואילך מאייר טרפא מור ליונכתוב
 תקנתיה מאי ממנו לגבות מ~זם לך והנחתי בניםן תדבר

 בחו~מ מר~ן ופסקו הש~ם עכ~ל לזה זה הרשאהלי~תבו
 דבמקום הרואות עיניך הרי םכ~ג מ~גסי~

 תקנ~
 עשו

 ישראל להציל כדי אפי~ זל~ז הרשאה שיכתבו תקנהרבנן
 דאיכ~ל ספק במקים ואפי~ חבי~~ ישראל מידזה

דז~
 באחד איכ~ל םתמא בניםן בו שכתוב

הי~ בניס~
 עכ~ז לו מחוייב ~אייר הקונה זה אין וממילא

 בידו יש הרי בניסן בחמשה בו שכתוב דזהאמרינן
 מידו להוציאוכח

 וא~רינ~
 לה~ציא בידו כחו שיתן ל~ה

 ישראל להציל הכא מכ~ש נפםד זה יהיה ולאממנו
 דבעקיפין אלא לז מ~ועבד דהגוי ובודאי עכו~םמיד
 לו שיכתוב ע~י מידו להצילו דחייב בודאי עליובא

 מי בפרק בכתובות דהתם ו~גם לתבירוהאליחאל~א
 ~ירו את לכוף יכול דאין הריא~ז כתב נשוישהיה
 לושיכתוב

 הרשא~
 דשאני ולו~ לחלק יש ירצה לא אם

 מ~יע זל~ז שנותן ובהרשאה הואלהתם
 קצ~

 לאחד נזק
 לבעל םתם ניםן בעל ההרשאה יתן שאם משל דרךמהם

 ולומר לעכב יכול בניםן חמשה בעל אזי בניםןחמ~~
 יאמר ואם הל~ח עם ידייני בדינא לעמוד רצוניאין
 ההרשאה את לי תן בניסן ה~ לבעל סתם ניסןבעל
 בידך והרשאתי כחי לתת רצוני אין לו לומר ג~ךיכול
 זה למוכר הפםד שום שאין בנדו~ד אבל טעםמאיזה

 סדום מדת משום ליה כפינןבודאי

~~
 ראובן שאם דכתב ם~ט ס~ דסי~ מההיא ראיה יש

 אותו לכפות יכול אם שמעון בשם שטרוכתב
 מכר שטר לול~תוב

 וכ~
 וז~ל סקכ~ה הסמ~ע

 ולא בעינא דידך יקרא לא לו דאומ~ הטורל~ון
 זילותא לו שיש לומר ורצונו עכ~ל בעינא דידךזילותא
 ע~~ל משטרותיו למכיר צריך כאלו דנראהבזה
 אינו דאפי~ מכאן שמדקדקויש

 יכו~
 לו לכתוב לכו~ו

 הרשאה שטר לו לכתוב לכופו יכול עכ~ף מכרשטר
הואל

 וא~
 סדום מדת על דכופין זילותא שום בה

 אותו בו שייך דלא לנדו~ד ללמוד יש ממנווא~ך
 באמת בכאן שהרי וכו~ בעינא דידך ליק~א דלאט~ם
 ~ם ליה כייפינן ודאי א~ך השטר את לומכר

 אינה לו לכתוב ממנושתובע ד~אלי~ל~~
 מ~~

 בעלמא הרשאה כ~א
 כבוד ואדרבא זילי~א שום בה איןובהרשא~

 ה~
 לו
~ 

~~
 תקנה התקנות ~ב~פר מ~ורש הד~ר בא ראיתי
 משכנו או קרקע לת~ירו המוכר ש~לשתיקנו

 אם אף ישראל בםופר שטר וכתבובידו
 תנאי הי~ ל~

ביני~ם
 שיעש~

 ע~ז ע~~ם של בערכאות כמזה לו

~~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 מכירה או משכונה לו שי~דה הת~נה מכח הואמחויב
 שם ו~עמא בעש~ג כמוהאח~ת

 מפור~
 שמא דחששו

 וימכור המוכרילך
 אות~

 יועיל ולא אחר ל~כו~ם
 הרמאים חשש מכח שלהם בערכאות היש~אליםש~ר
 הוה דלא במקום אפי~ לו לכתוב שצריך ותיקנוחששו
 בודאי מבוררת דהפסידא כאן מכ~ש וא~ךת~אי

 ו~גם ה~כו~ם שכותבים ליחאל~א ולעשות לול~~יד דצרי~
 משכונה או קרקע מכר ש~ר על ~א התקנה היתהשלא
 דלא לחלק אין בודאי כלל הוזכר לא כזה ש~ראבל
 אלא כונתם עי~רהיתה

 של~
 ומה ללוקח הפסד יהיה

 יש מ~נו ובודאי חוב בש~ר לי ומה ~רקע בשטרלי
 ישראל לבר הפסד בהו דאית הענינים לכלללמוד
 היה דלא ב~קום אלא לתקנה הוצרכו לא שםואדרבא
 והוצרכו י~ראל בסופרי ש~ר לו כתב דכבר כיוןחייב
 היו לא כדנה במילתא אבל חשש משוםלת~נה

 הוצרכתי ולא חייב הדין דמן ביררנו ד~ברלתקנה צריכי~
 דסיימו ממאי ממ~ה ללמוד אלא תקנה אותהלהביא
 להודות הממ~ן או המוכר ירצה לא ~אם וז~לבסופה
 לילה משם יצא ולא הםוהר בבית יאסר בעש~ג~ק~ד
 שתקינו זהי הל~ק~ד ~יודה עד וי~ט בשבתות ולאויום
 וגם אחריהם שבאו בדורות ג~ך סיימו ושם נפשנוחי
 להוסיף וראינו ב~קבותיהם הלכנו שנים כמה זהאנ~נו
 או אחים שותפים יהיו אם וג~ך וכו~ וכו~ התקנהעל
 אנשיםשאר

 בקרק~
 שיודה לחב~ו אחד ויאמר אחד

 בקיצור ~כ~ל הנז~ הדרך על בעש~ג הודאהבש~ר
 לה~ניש ראוי פסידא מקום דבכל לפניך מוסכםהרי

 שפ~ו ב~י~ ועיין מהישראל ה~פסד שיוסר ~דולייסר
 ~ וימ~ן וצוי~ם משנלע~ד זהו ובסמ~עי במור~םס~ג

ה~עיר

 סי~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~~
 דו~ח ן~ יעקב שכה~ר

 נלב~~
 שנים כמה זה

 ~אלייא אלמנתו והניח יע~א סאליבעיר
 שנלב~ע ואחר ממנה לו שיש דוקא אחת ו~תת~ם

כה~~~
 ל~ה~ק הנז~ הבת ~ם הנז~ אלמנתו ~לכה הנז~

 ואחר תוב~בירושלים
 ז~

 כל ונשאר הנז~ הבת מתה מה
חלק

 עזבונ~
 שראויה

 ליר~
 לא כי י~ן אמה ביד באביה

 ~נז~ כהרי~ע שהניח מה הנז~ בתה עם האםחלקו
 היוםוהן

 האש~ של~
 דזוה~ר מכנק~א ל~כא מהתם

 למכור נר~ו מוייאל בן ~לי~ו כה~ר להחכםונא~יי~א
 הבחור עמד וע~ז ~מעות לה ולשלוחאותם

 י~ח~
 בן

 ולו הקר~ב היורש ש~וא הנז~ כהרי~ע שלאחיו
 שלהירושה משפ~

~~~ 
 הניח החפצים שזה ו~~ן הנז~

 בת מפאת מחצה בהם לי~ל וראוי הנז~ כהרי~עדודו אות~
 גםדודו

 המ~~
 ~שני

 ~ו~
 דבר שום ממנו ת~ול שלא

 לו ~לא~ה כדי~ת שתשבעעד
 משפ~

 י~ול והוא הירושה
 וע~ז~כל

 ב~
 אלב~ם כה~ר ביד ~נז~ ה~צים לע~ל

 שיראה עדהנז~
~ 

 תשובת יהיה
 האלמנ~

 וע~ז ~נז~
 הדין אם ~~יעולשאול

 ה~
 או מעוקלים ה~צים שיהיו

 ~ ע~ךלא

 ~היו הבית בתוך ינותנתהנושאת
 ש~רו~

 הקרקע מקניית
 להביא עליה ~ם שלי אומרת והיא שמה ~לכתובים
 וה~ה מיוחד ממון לה שהיה כדבריה שהוא ב~דיסראיה
 ראיה להביא ~ליה בר~ותה מ~ל~לים לה נמצאואם

 אלמנה ואפי~ בהג~ה ~ם מור~ם וסיים עכ~לב~דים
 ~~ך בידה השטרות היווא~י~

 א~~
 מכאן מוכח הרי

 ודאי למכור הנז~ האלמנה שהוציאה אלושחפצים
 ~ לדבריה ר~יה שתביא עד היורש~ בחזקת להומ~מדינן

~~~~
 שכתב

 מר~

 ונותנת שנושאת האשה בדבריו

 הואל דמשמ~ב~~
 ונושונו~~

 הוא ב~ה
 נושאת אשה שסתם בה~~ה שם מור~ם כתב~~~ ~ לא הכי הלאו הב~ל בחזקת הכלדח~מידי~
 לאו דנושונו~ת סק~ו הםמ~ע וכתב ע~ךונותנת

 את ומפקיד מ~ינה שבעלה כל אלא בפרקמטיאדוקא
 פ~ו סו~ס באהע~ז בהדיא הטו~ר וכ~ך בידה לואשר

 ~~~ך
~~~

 אלמנה מכ~ש
 ז~

 בעלה נכסי כל בידה שנשאר
 נתן לו יש אשר כל מותו קודם גם מותואחר

 דבר בשום חזקה לה שאין ודאיבידה
 שתבי~ ~~

 ראיה
 ומ~ל~לים בש~רות האשה מוחזקת ~אפי~ שכתבוסק~א והש~ך ההג~ה לםברת מיבעיא ולא לדבריהב~דים
 ואפי~ה החזרתי או דלהד~ם מיגו לה דאית ידהתחת
אינה

 נאמנ~
 הש~ך שהביא החולקים לסברת אפי~ אלא

 מ~ל~לים מעמידי~ לא האשה דמוחזקת דהיכאדס~ל
 חפצים שהרי מודו בכ~ן אפי~ה והיורשים הבעלבחזקת

 מיגו ~ם כאן ואין שלוחה בידאלו
~ 

~~~~~~
 ~~ל בסס~ב שם מ~~ן וכתב סיים מזה
 ונותן נושא שהוא האחים מן אחדוכן

 ל~ביא עליו וכו~י הם שלי ואומר הביתבתוך
 ואםבעדים ראי~

 מ~
 ראיה להביא האחים על

 ע~
 וכתב

 ל~בי דדוקא הרשב~ה בשם הד~מ כתב וז~להסמ~ע
 מת אם אבל להר~א האחים על דאמרי~ הואש~רות
 האחים על בהו אמרינן לא ~~לטליםוהניח

 מילתא שם עי~ ע~ךראיה להבי~
 ב~~מ~

 מפורש הרי א~ך
 שהמ~ל~לים בה אמרי~ האשה ~תה אם דאפי~יוצא

 מורישם שלהם
 ובחזק~

 ~ קיימי היורשים

~~~
 ממ~ש ~שיבני

 הרמב~
 אישות מ~לכות פכ~ב

 האשה ביד מ~ל~לים או מ~ות שנמצאו הריוז~ל

~י~
 ~ם ידיך ממעשה והו~א לי ניתנו במתנה אומ~ת

 ה~ו~ר ופסקו ע~ך נאמנת שלישהם

 ומר~
 באהע~ז

 ~ביב ן~ מהר~י משם סקי~ז הבא~~ט וכ~ב סי~בס~~ב
 להם דאין נאמנת דודאי היורשים נגד אלמנה כ~שז~ל
 כי~ליה

~ 
 לבד ספק ~~נת

 וכ~

 בחומ~ש ~ש~ך ג~ך
 ~ הנז~ הרב משם סק~הסס~ב

 ודוקא בהג~ה מור~ם שםסיים~~~~
 ד~אי ~כ~ח ב~ש הרב וכתב ב~~הנושונ~ו בשאינ~

 זה אדין דהיינו ארישא גם מור~םדברי
 נא~~ת אינה נושונ~ו אם אבל וכו~ לי ניתנובמתנה דאומר~

 לאובזה
 סת~

 דברי
 מר~

 אדברי דאהע~ז ~ו
 ~ן סס~בדחומ~ש מר~~

 תיר~
 סס~ב בחומ~ש הש~ך

 דא~ע~זדההיא ~~~
 בש~ינ~

 נו~ונ~ו
 ~כר~ ועש~

 ~מור
 מ~דוקלדבריו

 לש~
 ~רמב~ם

 ע~ ומר~
 מיל~א

בטעמא
~ 

~~~ 
 באהע~~ בב~י ממ~ש תשיבני

 ~~ו
 ם~

 ~ם

~
~  ~~ י~י~ ~~~ ~י~ ~~ ~י~ 

~ 
~ ~י~ ~י~ ~~י~ ~~~  ~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 דנאמנת במתנה לה נתנם ~בעלה ו~מרהמטלטלים
 או מעולם דברים היו דלא מיגו לה ד~יתהיכא

 הש~ך וכתב ע~ך~תזרתי
 דל~

 איירי ד~ם לומר שייך
 הכריח םק~ה םם~ב בש~ך ע~ש ב~ה נוש~~ובאינה

 ~לז~

~~~~
 םם~ב הש~ך כתב הרי חדא כלל םתירה מזה
 ם~ל הש~ך שהביא זלה~ה המ~מ דלםברתםק~ה

 דינא האי לי~ לית הרמב~ם דלדעת ם~לדהמ~מ
 דאלמנ~ להרמב~ם ם~ל ובודאי זלה~הדהרשב~א
 היורשים נגד נאמנת אינה מ~ל~ליםשחפםה

כעין ו~
 ז~

 באה~~ז ב~ש הרב כתב
 םפ~~

 םקכ~ט
 הביא ואפעפ~ך הרמב~ם על חולק הואדהרשב~א
 אותה לפםוק נתכוון ולא הרשב~א תשו~הב~י
 משם ~~ור בשולחנו למש~פ מנגדת שהרילהלכה
ה~מב~ם

 וא~
 ומה ~כי נימא אנן אף

 שי~
 ליישב

 בב~ש באה~~ז עיין אהדדי דםתרי הרשב~אתשובת

~~~
 םק~א םם~ב בחומ~ש הש~ך לדבריאפי~
שעש~

 חלוק
 ב~

 לי נתנו אחרים אומרת
 הם שהח~צים בנדו~ז אפי~ה לי נתנם בעלי אומרתובין
 שום לה אין ש~רי טענתה ג~ע מיגרע שלישביד
 ואפי~ דלהד~מ מיגו ולא דהחזרתי מיגו לאמיגו

 ודאיהרשב~א
 ~ מוד~

~~

 וז~ל ם~ד םצ~ו באהע~ז מר~ן ממ~~ש תשיבני אל

אלמנ~
 במתנ~ לי ניתן מנה שאומרת

 יכנם שלא
 מוחזקת היא אם~~בתי

 במנ~
 אין ל~עון ויכולה

 די~ז וגם ע~ך במיגו נאמנת כלום בעלי מ~לבידי
 דהו~ל משום קמיירי נושונ~ו דבשאינה לפרושי לןלית

 םק~א םצ~ו בחומ~ש ~ש~ך כדכתב דבריו לפרשלמר~ן
 דאלמנה דהרשב~א ההיאעל

 שתפם~
 ~ו~ מ~ל~לי~

 א~ך נושונ~ו אינה בין נושונ~ו דבין הש~ך עלי~דכתב
גם

 הש~ך ים~ור כך ~ודאי בדי~~
 ד~

 ~ קמיירי בין

~~~
 זה דין דגם

 אי~
 לד~רי םתי~ה שום ממנו

מ~~
 באומ~ת מיירי דא~ע~ז דההיא דחומ~ש

 נגד מיגו כאן דאין במיגו דמהימנא לי נתנםבעלי
 לא~ת~ה

~ 
 מממון דאומרת םם~ב דחומ~ש ~~יא

של~
 נתנו אחרים או

 ל~
 אמרי~ דלא

 ב~
 משום מיגו

 של הוא האשה ביד שיש מה דכל החזקה נגדדהוי

 םצ~ו ד~ע~ז דדי~ז םק~א בםם~ב הש~ך וכ~ףבעל~
~עמה

 האש~ ד~מ~
 נתנם בעלי שאומ~ משום הוא

 ~גד מיגו דאיןלי
 מלש~ ואדרב~ הת~~

 םברת דחה זה
 ההיא על שכתב אישות מ~לכות דפכ~ב~מ~מ

הםית ~שבע~ במתנ~ לי נתתי אתה ~~רה וז~לה~מב~ם דפם~
 שנת~

 ע~ך פירותיהם אוכל ואינו הבעל לה
 שאינ~ דאע~ף הוא רבינו דד~ת הר~~מופי~

 נאמנתי
 לי נתתם אתה ברי כש~וענת לי נתנם אח~לומר
 האש~ שאין לפינאמנת

 בכל בעלה בפני פניה מעיזה

דב~
 יודע שהוא

 ~מו~ ה~~
 ע~

 הש~ך וכתב
זה דמלש~

 דהרה~
 כגון ~יתומים נגד כן ~ענת דאם מוכת

 דנאמ~ת הרשב~א דכתב מ~ל~לים שתפםהאלמנה
 המ~מ דכתב ~רמב~ם לםב~ת היתומים נגדבמיגו
 הואד~עמא

 מש~
 ג~י א~ך ~ני~ מעיז~ האש~ דאין

 נאמנת אי~ה ודאי העזה כאן דאיןהי~ומים
 א~~

 קשיין
 אהדדי מר~ןדברי

 דבאהע~
 כההיא פםק םי~ב םפ~ה

 ם~ד צ~ו ובםי~ אישות מהל~ות ~~ב ~~~דה~מ~~ם
 פם~

 בכתובתי יכנס שלא לי נתנו מנה שאמרה האלמנהדין
 ~ש~ך ~ריע ומזה במיגו נאמנת בו מוחזקת היאאם
 נתתם א~~ דבאומרת דכתב דהרמב~ם ~עמודודאי
 החזקה נגד מהני שלה מיגו דאין משום הואלי

 אמ~י~ דלא ~ענות שאר או לי נתנם אתרבאומרת ~ ל~
 חזקה במקום מיגו דהוי במי~ונאמנת

~ 

~~~
 דאמ~~ למאי אפי~ שיהי~

 ד~
 בעלי ~ו~נת

 אם ה~מ היורשים לגבי אפי~ נאמנת לינתנם
 ביד הם שהחפצים בנדו~ד אבל החפצים בידה~יו
 להו ומעמדינן נאמנת דאינה ודאי מיגו כאן ~יןשליש
בחזקת

 היורש~
 וראוי

 מחצ~ להחלי~
 אלו בנכםים

 גםליורש
 המחצ~

 ומעכשיו מעתה בידו לתת ראוי הב~
 ~וא היורש הנז~ יצחק ש~רי ~מוחזק הואש~יורש
 כתו~ תוב אלא לה אין האשה אבל דאורייתאיורש
 פםקו שה~י יורש דין לה אין מחצה נו~לתשאפי~
 שהאלמנה מרחמוהי וםיעת מהרי~ב הראשוניםרבותינו
 הנכםים מתצית התקנה מתקני לה שזיכו כבט~חהיא

 זו לאלמנה יש בע~ת דין וא~ך כתובתה םכיתמורת
 שלא זמןוכל

 נשבע~
 מ~~ן ~פםק ביעקב חלק לה אין

 ~ לפנים צריך זה ואין םצ~ובאהע~ז

~~~
 םפק ויש ~ואל

 בדב~
 שמא

 אלמנ~
 כבר זו

נשבעה
 וכב~

 עם חל~ה
 בת~

 חפצים ונ~לו
 שמא או האל~ בחלקאלו

 יכול~
 לברר

 בע~
 שחפצים

 ניתנואלו
 ל~

 יכנםו שלא ע~מ תייתו בחיים מבעלה
 היש~~ בםפ~ר כתוב שהרי חלוקהבכלל

 התקנות םפר

תקנ~
 ערוכה ~ש~ה ש~ש

 ו~מור~
 לאשה שנתן שכ~מ

 זולת חלוקה בכלל נכלל י~יה ~בעל של חייתובחיים
 תלוקה ל~לל יכנםו שלא לאשה הבעל שיתןמחנות
 לםפוקי איכאגם

 שמ~
 נכםים לה נפלו זו אלמ~

בירוש~
 או ב~~נה לה נתנו או בטלה מות לאחר

 מות אחרי מציאהאותם מצא~
 בעל~

 אין אלו חלו~ות וזולת
 שא~י תברר ~ם אפי~ זכות שום אלו בחפציםלאש~

אלמנות~
 ~רויחה

 ועשת~
 אלו תפצים

 ממעש~
 ידיה

 לכלליבואו
 ניזונית היא חלקו שלא כ~ז ~~רי חלוק~

 ב~~י כמבואר מ~יו~שים כא~ הביתמתפיםת
 ~יי נ~ןהראשונים

 בםפ~
 מ~ני ~וי ו~עמא ~תקנות

 חלקושלא כ~~ קיימ~ל וביו~שים מ~יורשים כא~ רבותינושעשאוה
 מ~

 מיחו שלא ~וד ~ל לאמצע א~לו שאכלו
 קמייתא בםברא ם~א ר~~ו בםי~ בחומ~ש מ~~ןכמ~ש
 רבנן שעשאוה באלמ~ הן יעו~ש בםתם מר~ןשה~יא
 שלא עוד ~ל ~ו~תה ם~י תמורת הנכםים ב~ייורשת
 מתפיםת ני~~יתח~ו

 הבי~
 היורשים ככל

 ו~
 האלמ~

 בעלה לה שהניח מה אוכלת ו~יתה חלקה לא עדייןזו
גם

 מעש~
 לכלל יבוא ידיה

 ה~וק~
 מהריב~ו הרב כ~ך

זלה~~
 םק~ע אבות זכות ה~ב משם םק~ב

~ 

~~~
 םפיקות כמה ויש הואל שי~י~

 שמכ~
 י~ול

 ע~ך אלו בחפצים זו אלמנה שתזכהלהיות
 ב~די וא~ר~י אלו ב~צים בהם שתזכהראיות לאש~ יש דשמא אלו בחפצים ~יורש לז~ות י~ולתבידינו א~
מ~~יתינן ל~

 ובפר~
 עד למ~ה ולא ל~ל~ה ~~ל שכ~ז

 אבל ישצ~ו ~הור~ה חכמי עמישיםכימו
 לענ~

 עי~ול
 ביד מעו~לים אלו ה~~ם שיהיונלע~ד

 לאלמנה ~~לת עדהנז~ ~~רא~
 להודי~

 וא~
 ~שיב היא

 לואמריה
~ 

~ ~
 ם~י םע~ג ~חומ~ש ~ה~~ה ~ור~ם ש~תב

~ל~~



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 אם אבלו~~ה
 נרא~

 ~לאו לדינא ציית שהנתבע ~ב~ד
 מעותיו יעכבו לא הוא אלמאגברא

 אע~~
 בעיר ~הם

 א~ר התובע ילך אלאהתובע
 הנתב~

 וא~ך ע~ך
 ל~ינא צייתה מסתמא זו אלמנה גםלמימר ~יכ~

 ומ~
 הראוי

 למקומה התובעילך
 וי~~

 עמה
 וא~

 דבר ~ם ל~ל
 הם שהמעות התם דשאני לנדו~ד ראי~ משם איןאפי~ה
 אמת התובע שתביעת לנו שיתברר עד הנתבעבחזקת
 כן מור~םדמלשון

 מוכ~
 ילך או ~נתבע שילך ~תב

 מבוררת התביעה אין מ~~ע שניהם וידונוהתובע
ב~טר

 ו~
 נ~ט סי~ זלה~ה ש~י תוקפו להרב מ~תי

 קמיירי מבוררת בתביעה לאו זו דה~~השכתב
 דעל מור~םדברי מד~די~

 כר~
 ציית אי ולכאן לכאן לצדד יש
 ~ צייח לאואי

~~~
 הנכסים ואד~א מבוררת שהת~יעהנדו~ד
 ובכמה באהע~ז כמבואר קיימי היורשבח~ת

 ב~ת המטלט~ ש~י~מקומות
 והאשה קיימי היור~

 כתבנו וכבר היורש מ~ת להוציא ~תובעת היא~זאת
 דאיכא משום אלא החפצים בידו ליתן ראוי ~ראוידמן

 תעשה ו~ל שב אמרנו כן על הנז~ ספיקותלס~וקי
 ~ין לעקל ראוי בודאי אבלעדיף

 ז~
 ממלוה עדיף הוא

 הזמן בתוך דאפי~ יו~ד םעיף םע~ג מר~ן דכתבבשטר
 בשטר מלוה דוקא ~סמ~ע וכתב וכו~ ל~ליכול

 ואם מבוררתש~מלוה
 ישבע פ~ת~ הלו~ יטע~

 ~לוה ~~בע ע~ף במלוה אבלויטול המלו~
 ויפט~

 לא
 ע~ך~מעקלינן

 דשטר~~
~~ 

 בו אין אפי~ המעות עליו שמע~לין
 שפרעו עדים עליו יוציא שאם ~וא דדיןנאמנות

 ואח~ך לישבט המלוה צריך עדים יוציא וא~ליפטר

 בפיר~~י~~
 ~ השטר

~~~~
 תוציא וא~ל היורשי בח~ת דהמעות נדו~ד
 עדיםהאשה

 שיהנו אופן בא~~
 ל~

 יזכה
 ש~ בלי אלו ב~יםהיורש

 שלגבי ו~גם שבועה
 אלו הנכסים~י

 שז~ לישב~ ~ש~ ~ול~
 הוא

שהניח מ~
 ל~

 ותטול בעלה
 אמורה מלתיני כבר הרי מ~~

 ה~סיםשכל
~ 

 ש~בע עד היורש ב~קת
 היו אם ואפי~ ה~~ים חציו~ול ה~ש~

 עדי~
 אלו חפצים

 מוציאים ~יינו כתובתה מכח אותם ותופסתבידה
 מידהאותם

~ 

~~~~

 י~א סעיף צ~ו םי~ באהע~ז מר~ן ש~תב
 אלמנהוזל~ה

 ותפס~ שקדמ~
 ו~ינה מעות

 לא לישבערוצה
 מפ~ינ~

 כת~ הרי ע~ך מינה
 הב~ש

ס~~
 מ~~ק ~לקת והרב כ~ו

 ס~כ~
 תפסה אם דו~א

 לא דגופייהו ~יון מ~לטלים אבלמעות
 מקני~

 לה
 שליש ביד ~ם שה~צים נדו~ד מכ~ש ~ידה אותםמוציאים
 ויש קיימי היורשים ב~~ת אלו מטלטלים ודאי~~ך

להם
 די~

 ~ ~דין מכח ~~ול

~~~~
 מז~

 אומ~א שיש ב~אן מצינו
 גדול~

שמ~טל~
 כהרי~ע של בודאי הם אלי

 אלו כלים שהרי ~ורישםה~ז~
 ה~

 ואינם חו~ל מלבוש
 מה~א בידה הנז~ האל~ אותם הוליכה ובודא~ א~~~לבוש
 לה הני~ם בעלה ובודאילהתם

~~ 
 ~צים ובודאי כאלו ~פצים ל~ות בעלה מותא~י האש~ דרך

~לו
 בעל~

 ה~יחם
 ל~

 ראוי וא~ך
 ליור~ להח~

 לפחות

ה~
 בהם

 מ~ת~
 ומעכשיו

 מר~ כ~
 בחומ~ש

~ט~ו
~~~ 

 דיש ~תב
 לד~

 ~~פ
 אומד~

 להוציא

 דין ש~רי לזה וליתןמזה
 ז~

 מפסק ~וא מר~ן שהביא
 נאמר ושם הרמב~ם משם ס~ד סט~ו הטו~ררבינו
 לדייןיש

 לד~
 כילד אומדנא ע~ף ממונות בדיני

 שמת פליני ~צל ~קדון לי יש שטען מי וכגוןו~~
 סי~ בו ונותן צואהבלא

 מוב~
 הטוען היה ולא

 לבית ליכנסרגיל
 ז~

 שזה הדיין יודע אם מת של
 זה שאין דעתו וסמכא בזה להיות אמוד אינו~חייב

החפ~
 שנתן לזה ונותנו היורשים מיד מוציאו מת של

 סי~בו
 ו~

 ע~ך ~זה כיוצא כל
 א~

 גם
 ע~~

 אומדנא
 ~ ~נכסים ב~י לפחות ~יורש להחזיק ראויזו

שאי~~~~
 אין וגם הנז~ל ס~יקי מכח בידינו כח

 האומדנא ע~ף לדון ראויםאנו
 כדפ~

 הטו~ר
 שרבו דהאידנא בםט~ו בחו~ש ג~ך מר~ן והביאושם
 אלא להוציא אין בינה ובעלי הגוניס שאינם דיניןבתי

 ברורהבראיה
~ 

~~~

 אומדנא ע~פ אפי~ לעקל ראוי ~ול לענין עכ~ף
 שסיים כמו לבדזאת

 מר~
 וז~ל ה~ז~ בסי~

 מכל בדבר נ~ן ש~וא אדם ~עד שאםואעפ~ך
הדברים

 ונטת~
 ממתין אומר הוא שאמח ~דיין ד~ת

 לדברי שיודו עד ויחקור וידרוש עדותו דוחה ואינו~דין
 דמשמע העד שאם בדבריו מר~ן שנקט יהגם ע~ךהעד
 אין לא הלא~ה הדבר להמתין שראוי ~וא אחדעד
 העיד אם במ~ש שהרי לדי~ז ראיהמשם

 ונטת~
 דעת

 משמעהדיין
 שא~

 אלא דמוכח אומדנא שום ל~יין
מכח

 ה~דו~
 תהיה ו~ם ~צת נוטה דע~ו העד של

 ב~ד ש~רי עדים מ~עדאת עדי~א ידאי~אומדנא

מומחי~
 שכ~ מצינו

 מר~
 אלולי אומד~ ע~פ לדון להם דיש

 שרבומשום
 בת~

 עדות לגבי אבל הגונים שאינם
 ~חדעד

 ~ינ~
 מעלה

 ואינ~
 הוא מלא ו~רא מורדת

 ממ~ש סקט~ו סט~ו ה~~ע בדברי יוצא מפ~שוזה
 שורשמהרי~ך

~~ 
 מעדות עדיפא ~יא ~האומדנא

 ~ ע~ש ~מת מ~חישותשהם

~~
 לע~יל יש

 ז~
 באה~ג הרב מדברי ס~ך

 שכתבםיו~ד סע~~
 מר~

 חבירו על שט~ת לו שיש מי
 לע~לו~א

~~ 
 חוב וה~ה ו~~ל זלה~ה בא~~ג ~רב

 כשהלוה~ע~פ
 מוד~

 א~ך ~~ך לב~ד ונתברר ידוע או
 ידוע ש~דבר כאןגם

~~ 
 זאת האו~דנא מצד הן ~דין מצד

 שנראה עד אלו נכסים ל~ל ראויוד~י
 לדבר~ גם ומההאשה ~שוב~

~~ 
 ~כתב סקל~ד סע~ג

 ~דיין עיני ראות לפ~ הם ע~ול של אלושדינים
 ראוידודאי

 והג~
 להציל כדי אלו ח~ים לע~ל

 עוש~ומיד עשו~
 ננ~ ש~

 ~יל בלי הדבר
 א~

 אבדה
נחלתו

 ש~
 דלא היורש

 שי~
 לתבוע הנז~ ~יורש שילך

~א~
 הזאת

 ע~
 קל דבר

~~ 
 לעיה~

 ירושלים
 על מנה מו~א אדם איןדחז~ה תוב~~

 מנ~
 על מנה מ~ש

 מפרס~ת
~ 

~~~~~
 בס~ זלה~ה אלמא~ח מהר~י החסיד ל~רב
 דכ~ב ~יא ~ל נ~ט םי~ ח~ב ש~ית~פו

 ההיא על ~למ~ד ס~~גהסמ~ע
 דכת~

 ~ר~ן
~וציא

 שט~
 ב~טר דוקא הסמ~ע ו~ב ו~ו~

ולא מעקל~
 בע~~

 כתב
 ~ר~

 דו~א הנז~
 דמשו~ ה~

 ~~ש

הבר~
 ומבזבז

 מע~לי~
 הזמן בחוך

 דא~ ~ו~
 לחוש

 ברור בחוב~א
 אב~

 יהיה לא אם
 ב~~ ה~~

 ~~ן
 יש ידים ~ת לה דיש ע~ף בתב~עהאפי~

 ל~
 ל~ות

 כ~ לתו~ת~~
 מיד ל~ילו ד~ת שיו~ל

י ~~
ו~יי~



~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 דעדיפא ס~ה פ~ו דסי~ מההיא לדבריוו~~ייע
 משם הביאמינה

 כנה~~
 גאלאנטי מהר~ם משם שהביא

 דאין זס~ל הסמ~ע דברי עלשחזלק
 חלו~

 מלזה בין
 דלפי בידינו ש~לה מה שיהיה איך ע~ף למלוהבשטר
~עה

 א~
 הח~צים אלא חזקתו על הדבר ל~מיד לנו

 האשה תשובת שיתברר עד כהרא~ם ביד מע~ליםיהיו
 הפנאיזלאפם

 א~
 כ~ד וימ~ןי זצוי~מ יותר להאריך

 דהאי המשפטים ואל~ה בםדר החזתםהצעיר
 ע~ללהאי~ר שת~

 האר~
 ~ יע~ה סאלי

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~

 של יזרש על שט~ח הוציא
 טען זהיורש מה סךבשמעין שנזש~ שמע~
 ש~~

 ירש
 ו~חר כמשה~ן חרם קבל אז ונשבע כלזםמאביז
 לראובן לתבוע הוא חזר בשבזעתו ה~זרששנ~טר
 שיעידו עדים א~ה ימצא מחרתו או מחר יוםאולי ביד~ שטרו להניח רוצה וראיבן השטר את לושיחזיר

 דבר איזה ~אביז ~יזרש שירשלו
~ 

~~~~
 בידו שטרו לעכב דיכול הזא פש~ט דדבר

 מר~ן למ~ש מילתא האי דמייא ולא~

בסנ~~
 אמר ~אם

 המלז~
 יודע שאינו חברו שטר על

 םק~ב הש~ך שם זכתב בו גובה ~ינז פרעו הזאאם
 המלוה דצריך המלוה מן השטר את ת~בע הלוהדאם

 מילתא סיים הרי דהתם חר~ס אם כי עליז לז ואיןלהחזירו
 ממנו היזרשים בו זיגבו המלוה ימזת דשמאבטעמא
 בו זיגבו ימות שמא חששא כאן אין בנדו~דאבל

 עדים י~ציא לא אם גבייה לידי אתי לאדלעולם
 בסי~ הש~ך למ~ש דמיא לא גם ~ביז בשמעוןשירש
 מתחת היוצא בשטר מר~ן דכתב מאי ~ל ם~~יע~א
 של~ידי

 כתב וכו~
 הו~

 אזמר המלוה דאם ז~ל
 השבע אזמר הלוה או השטר את וקח לי השבעללוה
 שטוען מי ~ם דהדין מ~נח שטרו ישאר זלאוטול
 את יט~ל נשבע וכבר הזאל ~ן ~ם ו~ך שטרוויטול עמ~ דהדין אמרי~ כן טען הלוה אם הרי וא~ךכן

 טעם לך יוצדק נמי דהתם סתירה משם איןהשט~
 יכול דל~עמיםהנז~

 ל~יז~
 לידי השטר שיבוא

 הנפקד מיד יפזל שמאדחיי~ינן ~ירע~
 וימצ~

 המלוה ~ותו
 נדו~ד אבל הנפקד מבית המלזה אותו יגנוב שמאאו
 אמור~ מלתינ~כבר

 ליתי לא דמעולם
 דמי~ול~ פרע~ לי~

 מילתא האי
~  

 הטו~ז שפסק למה
 על שטר שהוציא בראובן ע~ב סו~ם הבאה~טדבריז
 השטר נתקיים ולאשמעזן

 ומב~
 ~לזה ראובן

 שלא טוטן ושמעון שמעון אתל~ביע
 ישב~

 עד
 שימצא דאפשר אומר והמלוה יקרענו או השטר~יבטל
 ו~סק לקי~ו שיוכל עדיםעוד

 דהד~
 וכו~ המלזה עם

 הב~ת משם כן כתב ספ~ב הש~ךוגם יעו~~
 דבטוע~

 מזויף
 מוסיף והש~ך המלוה ביד השטר ~ישאר הלוהישבע
 בין שחלק מה זעיין יעו~ש זכז~ אמנה בטועןא~ילו
 מ~ש ~ב~י ~~~יא נ~ח לדסי~ההיא

 הר~
 וא~ך יעו~ש

 דהגם בדומה דומה הזי ~דז~ד~ם
 שנ~~

 להיות יכזל

שאח~
 סי~ במר~ן ~עיין זדז~ק שירש לו שיעיד מי ימצא

 חייב דאין ללמזד יש דממנו סי~דס~א
 להחזי~

 במקזם

שא~
 זדו~ק חשש

~ 
הצ~יר

~~~ ~~~~~~ 
 ס~ט

~ ~
 שכנגדו על זהפכה שבזעה שנתחייב מי בדין
 אינו מידו קנז דאם ס~ג י~ב סי~ מר~ןפסק

 בז לחזוריכזל
 ז~

 עד בז לחזור יכזל מידו קנו לא
 ז~ל פ~ז בסי~ מר~ן פסק על ק~ל זמזה יעו~ששישבע
 תפס אח~ך אם ונ~~ר הנתבע נשבע דאפי~דפסק
 תביעה אותה על שתזפס וטזען עדים בלא משלוהתובע
 עם הדין באמת ~לא עליה לזש~בע

 התז~
 ונשבע

 נשבע כבר א~י~ כאן גם זא~ך יעז~ש זנפטרהיסת
 לזמר יכול הרי השבז~ה עליו שנתהפכהמי

 דלא אח~~
 דשבועתזישלם

 לשז~
 כאן אזתז מחייבין זלמה היתה

 שהעדים ~יירי כ~ב בסי~ דהכא ולזמר לחלק זדזחקלשלם
 בסי שם כן לא לך דנתתי מיגו ליה דלית עומדיםהיו
 ד~א דזחק זה שם וכמ~ש מיגו ליה בדאית אייריפ~ז
 פ~ב בסי~ כאן מר~ןדברי

 סתמ~
 במקום בין קמיי~י

 מיגו דלית או מיגודאית
~ 

~~~~~~~
 פ~ו בסי~ מר~ן כתב דלא ולזמר לחלק
 היה דלא דוקא בתובע אלא דיןאיתו

 לכז שבועה אם כי ממון ממנ~ להוציא יכולהת~בע
 בשב~עתו נאמן אינו לימר יכ~ל אח~ך ממנו תפסאם
זכזי

 אב~
 הנתבע על מעיקרא ~שבועה תהיה אם

 וטול השבע אלא לישבע רצ~ני אין אני הנתבעייאמר
 לתפוס יכול הנתבע אין התובע שבועת דאחר~ודאי
 ביה ידע מעיקראדהא

 דרוצ~
 זאפי~ה לש~ר לישבע

 ומכירו ביודעז א~ילו שבועת~ אחר ממון לו לתתנתכוון
 ד~~ב ודאי פרע כבר אם ומכ~ש נשבע הואדלשקר
 ~כדי זוזי איניש שדי דלא דח~ה ועזד בו לחזוריכול אינ~ זשוב לו נתן מתנה כאלו דהיי לתפוס יכולאינו
 שידע בשביל אם כי המעות מידו הוציא דלאזבודאי
 אבל האמת מדבר וחבירו שקר מדבר שהואבעצמו
 זנפטר נשבע דהיה זדאי האמת הזא מדבר היהאם

 סקי~ח יפ~ז בםי~ ~ז~א להר~ ראיתי מזהועדי~א
 ~ו זנ~ייב לח~ירו בתבע ה~וםקים מחלזקת~ה~יא
 מחל זהדרשבזעה

 התוב~
 אם שבועה ~ותה ל~בע

 לתפזס דיכ~ל דס~ל די~מ משלו לתפ~ם אח~ךיכול
 יש זממנו יעו~ש לתפום יכ~ל דאינו שס~ל מיויש

 בידו והיה המעות בידו שהיו לנדו~דללמזד
 רוחו מנדבת והואוליפ~ר לישב~

 רצ~
 ולתת לתובע ל~שביע

 מזו יזתר זמת~ה מחילה לך דאין בזדאי המעזתלו
 ולדעתי הכא מודה מתילה באותה דפליג מאןואפי~
 חי~י בנ~י להרב ראיתי כותבי א~י זהי דבר~~זט
 דאם ברו~ך מקו~ר הרב משם שכתב ם~ובםיפ~ו
 ראובן תבע זמן ולאחר ראובן על השב~עההיפך
 ~ול עליהם לז שנשבע הדמים לו לשלםלשמעון

שמע~
 ש~א בדטתי דמיתי לו לומר

 ונאמן לי תשב~
ב~יגו

 דפר~~
 ה~ך הוא שזה נראה כן ואם יעו~ש

 שכ~ימה
 דל~ ~~~~

 אמר
 אלא חי~ בנ~י הר~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 אם אבל המ~פך ביד המעות עדיין היו אםדוקא
 ו~תפוס לחזור יכול דאינו בודאי פרעוכבר

 להרבראיתי וכ~
 שפסק םקמ~ו פ~ז בסי~ קדישין מאמ~~

 בא שוב וששתיי אני שכתבתי ומ~עם בפשיטותכן
 באות שכתב יראיתי הרועי~ם משכנו~ת ספרלידי
 הנתבע שנשבע אחר שתפס תובע קי~ל וז~לשי~ן

 אם דדוקא ונראה תפיםתומהנייא
 השבוע~

 היתה
 ר~יא היתה אם אבל מדינא ~נתבע עלרמיא

לכשנגדו
 ו~כ~

 דהו~ל תפיסה מהנייא לא תו עליו
 דאמרכמו

 לי~
 מסברא וקיימתיה לך ומחילנא אישתבע

 ז~ םי~ אי~ך להרב ~ןומצאתי
 ש~

 עכ~ל אנכי
 עליון דעת לדעתו שנתכוונתי בדבריו ~מחתי אניוגם

 וצוי~ם~ו~ק
 ~ וימ~~

ה~~יר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~~~

~~~~~~
 ב~יני כ~מואל ומתני דתני מאן האי ואו~ע
 ~מוהר~ר סוה~ר מלא ~~ וכבוד המופלאהרב
 ~ לעד יגדל כסאו נר~ו בירדוגויוסף

~ ~ ~ ~
 אז א~ה

 שיברר הי~ו מ~ר ל~ני תבאנ~
 קמאי ואתו דעלו םפיקי האילי

 ממעכ~תאני ומבק~
 דעתו לי שיגל~

 הרתב~
 בזה
~ 

~~~~~

 פקדון בידו שהיה במי הוא קמא
י

 ש~
 ביד ~קדון בתורת ומסרו חברו

 פקדון כי ~עון לטעון ~שני ~נפקד ויצא בסתםחברו

ז~
 לו החייב פלוני של ~וא

~ 

~ ~
 שפלוני ואמ~ל לידו מםרו אם ~ואהשני
 ירצ~ שאםאמ~ל

 ביד יפ~ידם ל~פ~ידם
 הבעלים וברשות ש~ואל הזה התופס ~וען וע~זפלוני
 מכחיש הראשון ~נפקד ו~~י~ יחזירם לא לידובאו
 וםפק ה~קדון בשעת כן לי אמרשלא

 ז~
 הוא

לכשת~שו~
 להחזיר ~ייב בסתם לו שנתן דבאומר

~ 

~ ~
 הוא ~שלישי

~ 
 הנפקד מיד תפס

 יכול אם פקדון בתורת ל~ו באולא הראשו~
 שאומר החוב בעד לתופסוהתיפס ז~

 שנוש~
 אי בבעליו

 ~ ע~ך להחזי~ו ~תייבנימא

ו~~~י~
~~ ~~ ~  

~~ ~ ~~~~~~ 
 ד~סמ~ע א~יבא ז~ל מור~ם כוונת לפניך נאאציעה

והש~~
 ו~ו~

 וממ~
 ס~יקי ית~ררו

 די~
 והביאור

 ש~ביא ר~י סברת שהיא מור~ם ש~ביא ~מא~דהי~א הו~
 לש~ם חייב שהשלית דאחר ס~ל ~כו~ב ב~~המרדכי

 ~ת~יס~א~
 חייב והשליח ~ואל ~וא ו~~עם כלום

 א~ךלשלם
 אות~

 אינה ת~י~ה
 תפיס~

 שמוזכר וכמו
 ב~וען אבל יעו~ש ובש~ך ~ק~ו בסמ~ע ~טעםשם

~תו~ס
 נזק לו יגיע אפי~ לו נתנם ד~כי דאד~ת~

דחיי~
 א~י~~ לשלם

 ת~יםה ~~יסתו
 ו~~ר~

 הי~א
 יכול עכ~ז לשליח ~יזק ~מגיע במ~ם דא~י~ם~ל

 נתנם דהכי דאדעת~ טוען אינו א~י~ דהיינולתפוס
 יכול לו תייב ~מעות ובעל הואל הוא כחו אלאלו

 ~תבת ~ברא ו~יא לשלם חייב והשליחלתו~סם

 תימא בל~ון הכזתב בפרקבמרדכי
 ותיר~

 הואל
 יעו~ש לו חייבוהוא

~ 

~~~
 מור~ם שהוסיף

 וכ~
 שהיא שהפקיד מי

 ז~הריב~שי סבר~
 נכנס

 במחלו~
 הסמ~ע דברי ולפי

 דס~ל חולקים ~יש לסברת אזלא ~יא ו~ןדהאי
 שהשליח אמר לא אפי~ פלוני בשם לו שנתן~ל

 שהשליח מודה יממילא ש~ר אותו לשםאמ~ל
 תפיסתו הויא עכ~ז תפיסתו ע~ימפסיד
 התופס שאומר וכן האי אזלא בשי~תםתפיסה

 דה~ וכו~ פלוני ~ותושבשליחות
 תפיסה ת~יסתו

 ~~קדון לי נתן פלוני אותו שבשליחות טען לאאפי~
 בא~ר מהני לא קמא הי~א לםברת אבל חוביעל

 נ~ם בשליחו~ו ב~מר אלא פלוני אותובשליחות
 הסמ~ע שי~ת זו~י חובי עללי

~ 

~~~
 אזלא לא אד~בא ס~ל הש~ך

 אל~
 הי~א בשי~ת

קמא
 ד~

 מפסיד שהוא דכל קמא הי~א
 במקום אבל תפיס~ הוי לאהשליח

 דא~
 השליח

 אותו שבשליחות ~וען שה~בל כגון להפסידיכול
 ה~ליח אין ~תופס טענת ולפי לו נתנםפלזני
 ולא נתחייב בטענתו ש~רי תפי~ה תפיסתו והוייאחייב

ב~ע~
 התופס כטענת השלית ~וען ~יה דאם התופס

 קמא דהי~א אלבייהו קאי וכן האי א~ך פ~ורהוה
דהואל

 וטו~
 לפקדון לו נ~נם פלוני אותו שב~ליחו~

 פ~ור הוה ה~ופס לד~רי מודה ה~לית הוה איא~ך
 דאפסידואיהו

 ~ אנפ~י~

~~~
 השליח ל~~סד ~יישי דלא הי~א לסברת
 התו~ם יאמר לא א~י~ לך תי~וקא~ך
 ד~י~א ~עמא דהא פטור לו נתנם הבעליםשבשליחות

 התו~ס לטעון דיכול ~יכאהוא
 דעכ~~

 בעל
 דידי~ ממון וזה ליחייב ~~יקד~

 השליח לה~םד תיישינן לא
 ~ש~ך סברת תוכןזהו

~~~
 שהביא הרי~ב~א םברת שהיא בתרא לי~א
 דה~יטב~א בצדו ~עמו והביא בסיפ~גהרב~י

 ~לום בת~יסה אין ול~יכך מעלייא השבה דבעיס~ל
 בא ולא ~ואל השבה בעי דלא מידו תפסו ~םוממילא
 בתורתלידו

 פקדו~
 ת~יסתו זה הרי

 לשתי נחלקת היא הש~ך לסברת ~ריטב~א סברתשהיא ז~ דהי~~ תפיס~
 ליד בא דאם הריטב~א ~כתב הדין דתחילתמחלוקות
 מו~ם די~ז להחזיר דחייב פקדון בתורתהנ~ד
 ~~עם ו~גם להתזיר דחייב דס~ל קמאלהי~א

 להזיק יכול דאין משום הואק~א ~י~
 השל~

 אבל בתפיסתו
 ד~עי מטעם ~~י~ב~א~ברת

 אבל נינהו שוים~דין לענ~ עכ~ ~שב~
 ז~ ד~

 דה~י~ב~א
 ~~~יד מיד ת~ס דאפי~ דס~ל ~י~א סברתעל ~לי~ ~~

 שהואכל ב~~
 ממו~

 ~~~לים
 יכ~

 ~ב~ ובעי ~ואל מהני לאהרי~ב~א לס~~~ לאפ~י ל~ופ~ו
 אבל מעלייא

 ת~סו אם אבל שכתב ד~רי~ב~אדינא סו~
 מידו תפם אפי~ ~מא דלסב~א קמא הי~א סברתעל ~ל~ בודאי ז~

 השבה בעידלא
 ע~~

 מ~~ם ל~~זיר תייב
 י~~ דא~

להז~
 ל~~ל לשלם ~וא ומחויב הואל המפקיד

מכת ~~~ד~
 פ~יע~

 ~יש לס~רת אבל שפשע
 חול~~

 ~ודאי
 ובדעדיפאדמודו

 מז~
 ~ת~ת לידו בא אפילו ד~יינו

 ~ס~~א ה~~ך שיטת זהו~דון
 ז~~

~~~

 ~ודו דב~ס דס~ל ~ע~ש סברת
~~יד וחיי~ ד~~



 ~וא דפושע משום לשלםהמפקיד
 במ~

 שטוען
 תפסתיו ~נפקד באומר אלא תפסו בע~ך מידודלא
 בע~ךמידו

 והל~
 לידך בא ב~קד~ן ~לא כי לא טו~ן

 המפקיד דתייב הואבזה
 וז~~

 לנו יצא א~ך ~ופס
 ~תו~ס באו~ר~דין

 שב~ד~
 יאמר אם ~י~ לידו בא

 פלונישברשות
 ב~

 ובעי הואל ל~תזיר חייב עכ~ז לידו
 דהאי הע~ש דלסברת ותאמר לת~ה דאי מעלייא~שבה
 זכה לידו נתנו שברשות ~תופס דבאומר ס~לי~א
ש~יא

 טענ~
 ~תופס דברי לפי ~מפקיד את הפוטרת

 היה~אם
 טו~

 ~מפקיד
 כ~

 במקים א~ך פטור היה
 הו~ל ~נ~קד מיד תפס באם לתלק ~ריטב~אדיצא
 עצמו הנפקד בידו ב~~קידו וליתנילי~לוג
ויצא

 לטעו~
 ובאם לידו בא שב~תם ~תופס

 בודאי אלא לידו באו הבעלים שבשלית~תטו~ן

דה~
 דשייך ~ה~~ש ס~ל בעי ד~בה טעמא

 ברשות או בידו ה~קדו בסתם הנפקד טו~ןבין
 דב~י ל~זיר ~נפ~ד חייבהבעלים

 ~שב~
 מעלייא

~א~ך
 ז~

 הוי ד~רי~~א דינו תתילת ד~יינו הדין
 שברשות דבטו~ן דס~ל קמא ~י~א על פליגאדרבא
 הוייא לא ~ריטב~א ו~דעת תפיםה תפיסתו לונתן

תפיס~
 על דפליג ו~כ~ש

 םבר~
 דינא וסוף הי~ת

 ~י~א לסברת אפילו מוסכם אדרבא הוידהריטב~א
 ~~ן ש~תופס מיירי ד~ריטב~א וס~ל דהואלקמא
 המפקיד את פוטר הוי א~ך תפס מפקיד של~בע~ך
 וכ~ז תפיסה ת~יסתו דודאי ו~ויבט~נתו

 ~ יעו~ש ש~ך ~רב מדברי~ע~ש לסבר~ נרא~

~~~
 דס~ל ~סמ~ע לסברת ~~ך לברורי גבן פש

 שנתנו התופס שיאמר דב~י ס~ל קמאד~י~א
 חובעל

 ז~
 במ~ דס~י ס~ל ולהי~ח

 לידו דנתנם שיאמר
 ~יא מוסכמת י~ל שהביא י~א האי א~ך הבעליםבשם
 ~תולקים א~י~ בס~ם לו בנתן ס~ל דכול~ו דכ~עאליבא
 באה ולא ל~~יב וחייב מ~ני דלא מודו ~מא סברא~ל

םב~
 דלסברא תפס דאם צד על ~לא הריטב~א

 הואל מ~ני לאקמייתא
 ~חביר~

 אבל ע~י היזק לו באי
 אם כי תיישי לא הריטב~א םברתהאי

 ~ ~השב~

~~~~~
 שהפ~יד מי וכן דהאי ותני דפסיק להטו~ז
 ~מא הי~א לסברת ~אי ס~לנמי

 התופס ~צריכה וכו~ ק~א ש~י~א ו~גם ~~ךוכמ~ש
 האי אבל לי נתנם זה חוב דעללומר

 ו~
 שה~יד מי

 ש~רגיש וכמו המשלת ד~רשות לומר הצריכה לאוכו~
 ובשביל~סמ~ע

 ז~
 קאי וכו~ וכן ד~~י לומר הוצרך

 אין הי~תבשיטת
 ז~

 מילתא הטו~ז וכמ~ש דקדוק
 דאומר לי נ~ת תוב על לו לומר ~יך ד~תםבטע~א
 לא ש~ליתהתופס

 שליתו~ שינ~
 פטור י~יה ובזה

 ~ופס כשיאמר בפקדוןאבל
 דברשו~

 לידו בא המשלת
דיו

 ב~
 לא המ~לת ו~י

 שאינו ~~ם פטור והוי שינ~
 ה~~דון בידי נתת ~תוב ~בשבילאומר

 י~ו~
 בטו~ז

 ~ יעו~ש ו~~ך ~טו~ז כדעת נמי ~ב~ת דעתוכן

~~~

 לפ~ז
 ב~~

 לספקי
 דיד~

 ~~דון שנתן במי
ביד

 ~ המלו~
 התו~ס

 טוע~ ~ז~
 שבס~ם

 ~הואלו נת~
 רוצ~

 לדעת בבעליו שנושה תוב מ~את לתו~סו
~מ~ע

 ז~ ד~
 לא

 נכנ~
 כלל במתלו~ת

 וב~
 לסברא

 להסמ~ע דס~ל התולקים לסברת ובין דמור~ם~~א
~~~ ~ 

 כמ~ש לידו באו דברשות לימר ת
 וב~

 לסברת

 דצריך דכ~ע אליבא~ריטב~א
 וא~ להח~~

 אומר

וא~
 דברים
~ 

~~~~~~
 ~י~ז הש~ך

 נכנ~
 דלסברת במתלוקת

 הרי א~ך הריטב~א ו~סברת ~מאהי~א
 הי~ת ל~רת אבל להחזירתייב

 שני~
 מור~ס ש~ביא

 וממונו ד~ואל לה~זיר צריך דאינו~וא
 הו~

 לתו~סו יכול
 דעכ~זאלא

 ~ו~ הד~
 ~מא אסברא

~ 
 דסברת מצד

 בשיטתייהו קיימא~ריטב~א
 מור~ם ו~ביא~

 ורוב מנין רוב עולם דעמודי מצד~ן בא~ונ~
 ב~~

 סמכו
 עלי~

ומ~
 סברא דהי~ת דסברא ל~ש~ך דס~ל ~ם

תלמיד דאיז~
 טוע~

 תתם ~מרדכי ר~נו ולאו
 קם א~ך עלי~

 ב~ירוש הוא וכמ~ש ל~תזיר דתייב דהש~ך אליבאדינא
 הואד~דין

 כי~~
 קמא

 וכ~
 סברת ~יא

 ~טו~
 והב~ת

 ~ ~ש~ך דפירש~ מאי לפי ה~~ש סברתומכ~ש
~~~

 שהמ~קיד ~נפקד ~וען
 נתנ~

 ואמ~ל בידו
 בי~ו ~פקי~ו ~בע~יםשברשות

 בז~
 נכנסו

 ~סמ~ע דלסברתבמתלוקת
 ד~סבר~

 ל~תזיר תייב הי~א
 ~לסברת לה~יר צריך אינו הי~ת לסברתאבל

 הריטב~~
האתרונ~

 דבעיא קמא ~י~א בשיטת דאזלא נראה ג~ך
השב~

 לו נתנם שפלוני יאמר אפי~ ו~מילא מעלייא
 ל~זיר תייב אפי~הל~~דון

 א~~
 הסמ~ע לדברי

 ~התזיר תייב ~רי~~א ילסברת ~מייתא לסברא~י
 וממילא ל~תזיר תייב דאינו ~וא ~תולקיםולסב~ת
 מסכמת הריטב~א וסברת ~ואל להת~יר תייבל~י~ז
 הריטב~א סברת ג~ך והביא ~מייתא לסבראלדינא

 ~~ךבאתרונ~
 להתזיר דתייב בודאי נרא~

~ 

~~~

 נרא~ ~ש~ך לסברת
 ל~תזיר תייב דאי~ו

ד~~
 אזלא לא הריטב~א סברת לדידיה

 לשיטתאלא
 ~וי בסתם תפס ~~ילו דאמרי ~י~

ת~יס~
 ו~~~ידו דהואל ל~~יטב~א לי~ אית

 בס~
 צריך

 בס~ם ה~קידו לא אם אבלל~תזיר
~  

 שברשית א~~ל
 ~ריך ואין ה~ב~ ב~י דלא בוד~י בידו ~פקידםפלוני
 בידי נתתם פלוני ברשות באומר א~ךל~תזיר

 נכנסלא ב~~
 ז~

 ל~יר תייב אין דכו~ע ו~ליבא במתל~ת
 הוא ~~כי בודאי ו~~~ז הב~תוסברת

~~~
 הע~ש דלסברת

 ~~ ~ר~
 פירש ד~א לברורי

 ס~ל דה~~ש~ש~ך
 ~סב~

 ~ליגא הריטב~א
 ט~נ~ בטוען דאפי~ ום~ל קמא הי~אעל

 שפוטר
המ~קיד ב~

 השב~ בעי אפי~~
 מעלייא

 א~
 כאן יש ~רי

 וס~לה~ול~ים
 דצרי~

 נק~ינן בו~~י א~י~ה ל~ת~ר
 ~יא יחידאה ה~י~ב~א ו~ברת ~ואל קמייתאכסברא
ל~

 ומכ~ש ס~ל ~כי ~~ו~קים דרוב ~א ~י~א סברת כן
 בז~ דמ~~ בודאי ~י~תסברת

 כ~ב ד~ש~ך ו~~ט

ד~~כ~
 ~הו מכל נ~ינן ~כי בודאי קמא כי~א היא

~~
 שכתב
~ 

~~~
 למימר בעיא ~מי~א דסברא ס~ל דהםמ~ע
 דו~מא וא~ך בתובי לינת~ם

שיאמר ~ נבעי דידי~
 בפקדו~

 ב~רתי כבר הרי וכו~
 ד~~

 ו~~ת
 הע~ש וגם עליו פלי~יוהטו~ז

 ~ר~ ~
 לפי ל~רשו

 דכוותיי~ו בו~~י א~ך ~ש~ךסברת
 נק~י~

 והזא
בפ~רוש יתי~

 ומ~ ~
 ו~טו~ז ש~ש~ך ~ם

 כת~
 דלא עליו

ב~ירוש ~
 ~ ז~

~ ~ ~
 ~י ~םמ~ע לסברת אתרים מיד

 מ~~ לא ק~יתא דלסבראבמתלוקת נכנ~ ז~

משו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 חיישי דלא הי~ח לםברת אבל חבירו דמזיקמשום
 ה~בה צריך דאין הרי~ב~א לםברת ו~ם חבירולהזיק
 להחזיר ~ריך אינוא~ך

 ולםבר~
 היא כך ג~ך ה~~ך

 הי~חםברת
 וםבר~

 שוים הרי~ב~א
 בז~

 חייב דאינו

להחזי~
 א~ך קמא הי~א על ופלי~י

 לכאור~
 לנו דיש

 חייב דאינולפםוק
 להחזי~

 אך
 ומ~

 דכבר ~עשה
 ~עמי הנ~ מכל ~מא הי~א םברת דנ~~ינןביררנו
ד~ב

 הש~
 דכוותיה בוד~י לכך

 נק~ינ~
 ל~חזיר וחייב

 שאינו ~ה~עם שפירש מה לפי הע~ש לםב~ת גםומה
 דנפקד דבע~ך ~חופם דאומר משום הוא להחזירחייב
 בםי~ ~~מ~ע מדברי ו~םתפםה

 ע~~
 נראה םקם~א

 ~ יעו~ש קמא הי~א כםברת לדינאדמםכים

 מה~ו~~~~~~
 הוא

 דא~
 שהופקד אומר התופם

 שברשות אומר ואם להחזיר חייב םתםבידו

הבעלי~
 תפםו ואם להחזיר חייב אינו אתו הופקד

 חייב תפםו דנפקד בע~ך דלאו דבאומר חילוק ישבע~ך
להחזי~

 אומר ואם
 דבע~~

 חייב אינו אזי תפםו דנפקד
 זאת הג~ה מדברי במצודתי שעלה מה ~ולהחזי~י
 דיני כללי על לע~ד ~נ~ג ם~ר בידי שאיןולפי

 אינון בםפיקי דעתי ~ל לעמוד רציתי ולאהת~י~ה
 שום בלי הםפיקית לי שיברר כת~ר ל~טריחהוצרכתי

 בעה~ועיכוב
~ 

 ~ורהיורי~ו
 בענ~ י~~

 שהפקיד ראובן
 חפ~

 ביד
 בשביל לוי ביד ומ~רו שמעון ~לךשמעון

ע~פ מלו~
 ראובן כשתבעו היום ו~ן בראובן לוי שנוש~

 לך פרעתי ואמר ~ען ~קדונולהחזיר
 ש~ו~ ~~

 בך
 ~יודעלוי

 א~
 אותו החזקת~ ולכך בך נו~ה שהוא בו

בידו
 דלעד~~

 ~יםת שבועת אם כי שמעון על שאין
 אם ~האויפ~ר

 הד~~ הי~
 חייב שראובן בעדים ב~ור

 והלךללוי
 שמע~

 ~~מת עליו ד~ין ודאי ללוי ו~~ים
 והדבר הואל נדו~ד גם א~ך ם~ו ק~ה בםי~ וכמ~שדבר
 בודאי לשמעון מי~ו לו ויש בו נושה שלוי ל~מ~ןברור
 מדמי ופ~ור ~אמןדהוי

 הפקד~
 דיש והגם שמםר

 בידים מזיק ~וי ד~דו~ד ולו~ל~ק
 לראו~

 במםירתו
 לא אסד~א

~~~ 
 ב~בועת או מלוי פ~ור ~או~ן היה

 אוהיםת
 למרב~

 שמעון שהוא העד ~נגד בשבועה
אבל

 עכש~
 חייבו במםירתו

 ממ~
 קפידא אין א~י~ה

ב~
 וראיה

 מד~
 לאחרים ~חב במ~ום לבע~ח התו~ס

דלא
 ו~י~ ז~

 אם
 כב~

 מםרו
 למלו~

 ז~ה
~ 

 לא

עםקינ~
 ל~י מ~רו א~י~

 שנ~~
 החובות ושאר ע~פ מלוה

 בו זוכים ~בע~ח היו מונח ~שאר ~יה דאם בש~רהם

 מלו~והבע~
 ונתן ~~קדים מי וכן כלום נו~ל אינו ע~פ

 לבעלא~י~
 דז~~ בש~~ מלו~

 מניחו ~יה ואם ב~ולו
 ומםרו הואל וע~~ז עמו ח~יריו ~ס ~~יםהיו

 ז~
 זכה

בו
~ ~  

 א~ך מ~םידים ה~ע~ח אלו ~~שיו א~י~
הרי

 לפנ~
 מגיע אפי~ המלוה ~יד שמוםר מי ~ל

 לא לחבי~ו~יזק
 מבורר ב~ב התס ד~י~~ל וה~ס אי~~

איירי
 ~מ~~

 בו
 הלו~

 לא
 דא~ ~

 והוי מודה הלוה
 דידיה ~בי אפי~המ~יקו

 דש~~
 ~לא ואומר ~ען ~י

 ~ ~י~ הוא ונ~מןהזיקו

~~~
 אם דה~ה ם~ו םוף ק~ה בםי~ םיים שמור~ם
 למלוה לשלם צריך היה למפקיד מחזירוהיה

 ב~ום דו~א איכ~ל א~ךעכ~ל
 שהי~

 לשלם מחוייב
 אם כי עליו היה דלא דא כגוןאבל

 שבו~
 דחייב נימא

 דהתם ~ירה משם אין הפיקדון דמי לשלםשמ~ון
 הואל זה ל~עם דהוצרךאיכ~ל

 ו~י~
 במלוה יודע הנפקד

 אםאבל
 יהי~

 ודאי חייב שהלוה לנ~קד ידוע הדבר
 כלל ~םידו לא לדעחו שהרידפ~ור

~ 

~~~~~~
 ~חב מזה

 הש~~
 ~שם םקפ~ג ע~ה בםיי

 לחבירו ~משכון דנתן כ~אי הענינים לשאר הש~ךלמד וממני וכו~ נשבע ~חתן ~אבימהרש~ל
 לדחות דיש ~ש~ך ~ם ש~ב ~הגםוכו~

 דהמל~
 על

 ד~ה לא הרי וכו~המשכון
 אות~

 בדרך אלא ~פש~ות
אפשר

 ובפר~
 כתב דלא

 אות~
 מאי לפי ~לא דחייבה

 ~מלוה ויזכה ~ישבע כדי לקרובו הרשאה שיתןדבעינן
 להוציא נשבע ~רי~ז וא~ך המשכון ~ל לו שישבתוב
 שתפם במה ~תופם זכה דכבר בנדו~ד אבלמהלוה
 מ~נו ליפרע כדי הנפקד לו נתנו דהכי אדעתא~הא
~ך

~ 
 וא~ך ~נפקד מן ליפרע אלא המפקיד תו בעי

 אפי~ איכ~ל ובזה המ~יא ~וא המפקידאדרבא
 לאהרשאה

 מן ב~
 ~מלו~

 הוא עצמו בשביל דהא
 ~ יעו~שבא

~~~~
 שהביא הרא~ש בתשו~ מצאנומכלהו
 נ~ו בםי~הרב~י

 ~~ ופם~
 דממנה

 ~נ~ד זה שמעון יודע יהי~ אם דא~י~ ללמודיש
 ~~חיש רצונושראובן

 והוא בהלואחו לוי ~~
 לו חייב~ראו~ן יו~

 ללמו~ י~
 דחיובא משם

 רמיי~
 עליו

 ממכשול ראובן להציל כדי לוי ביד הפקדון שיתןדשמעון
 ובקצר נ~ו ~י~ בב~י יעו~ש ~שבה מצות ולקייםגזל
 דל~~ז אלא ז~םעי~

 נרא~
 ~לא נאמן שמעון ~יהיה

 יעו~ש והאלמנה הא~ו~רופום בדין שם כמ~ששבועה
 שיהיה נראה גם הר~~ש בתשו~בב~י

 נא~
 ~שליש כדין

 נאמן אותו שעשאו מ~ח נאמן שהשליש ~~עםשהרי
 בםי~ הםמ~ע וכמ~ש ישר~נו או י~ענו שמא חשוולא
 ם~י~~נ~י

 יוצ~ו ~~מי הנהו כל א~ך יעו~ש
 בלא אפי~ פ~ורויהיה בכ~

 ו~פר~ שבוע~
 חוטא אדם דאין

 בזה לויולא
 יורי~

 ~~~ריח ושלא המורה
 כת~

 באתי
ברי~

 ~ תצמיח מהרה הרמתה ותשובתך מילין

~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

 הן הה~~ה ~~ם בהו שייך ולא הואל צריכיםאינם
 הוא ש~אלמללא~ח מצד הן כו~ך הק~ה להם דאיןמצד

~~
 על ~אלמ~לא~ח בני ~ל עוברים ויום יום ו~ל

 מחנוח נםע שפלוני ויודעים ה~ויות~ל
 ז~

 זה לחנות
 של ~ות ~פי~ ~ה דבזמן הביח בבדק מר~ןוכמ~ש
 צבעים ושלנ~ום

 אינ~
 ~ר~~ם

 להמת~
 מי~ב יזתר

 םגי דב~י חזינן דהא~ודש
 ממ~ א~

 ~נדו~ד ללמוד יש
 ~יפו מ~םיד אינו ה~~ת מן יצאדאפי~

 פשו~
 ~וא

דא~
 ~ י~ח ~~יך

~~~
 ל~~יא י~ול אם ~א דידי ד~יקא

 בימ~
~גשמ~



~ ~ ~~

~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~

 דהא להוציא דיכול נראה דלדידי לא אוהגשמים
 ~עמא יהיב סק~ז ~י~ב בסי~הסמ~ע

 מר~ן למ~~

דא~
 וה~עס וז~ל כתב הגשמים בימות להוציא יכול
 לבית מבית נפ~ו ל~ל~ל האדס על קשה הג~מיסדבימי
 לשכור אדס בניודרך

 דיר~
 הג~מיס ימות בכל אחת

 הג~מיס ימות באמצע לשכור מצויה דירה איןומשו~ה
 בהס ד~ין דידן לחנויות ללמוד יש ממנה א~ךעכ~ל
 לחנות מחנות ~ונה עת ובכל הדירה ל~ניו קבועמנהג
 דלא ה~~מיס ימות כל זמן לו ליתן צריכיס אנו איןא~ך
 מפרש הייתי מסתפינא לא ואי הסמ~ע טעס בהויוצ~ק

מ~~
 מבית נפשו לטל~ל האדס על דקשה הסמ~ע

 בבית לן דכ~האדס לו~ אדס בני שדרך כמו הואלבית
 ~ינו וזה לגוף קשה הוא אחרת בבית לן ולמחרזה
 אבל הקור בימי אס כימזיק

 בימו~
 כאן אין החמה

 נפשו ל~ל~ל הםמ~ע מדכתב קצת מדוקדק וזההיזק
 לטלטל לפחות או כליו ל~ל~ל לכתוב דהי~לבמקום
 שוה דינס שיהיה לו~ בעולס שייך לא בתנויותוממילא חיי~ הגוף דלהיזק למחזי דנקט נפשו מלת ~איעצמו
 הני כל על מהרה ~י~יבני מכ~ר אני ומבקשלבתיסי
 נאם החו~~שי ולכת~ר אופניו על דבור דבר דידןספיקי
 יאמ~ אש~ יוסף אל לכו בסדרהחותס

 ת~~ו לכס
 ~ וימ~ן וצוי~ס לפ~ק רמת~ה שתהדהאי
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

 תשובתו היתהוזה
~ 

~~~~~~
 ~מיוס להידיד ליהוי ידיע כראוימ~~ר
 לי היה לא ה~הור ידך כתב~קבלתי

 ~רוד שאני מפני קודשו בדברות להשתעשע כללפנאי
 מה רואה אני היוס ו~אר הי~ו בני עס הי~יבהבלימוד
 הצוס יוס עד נאמני עסקי ואגב שעה להוראת~צריך
 מ~ש בכל והתבוננתי נכון על קראתיו ב~בת עשרהשל

 בקצר מלין אשיבך הפנאיולאפס
 אמי~~

 ~ בם~ד

~~
 ~הביא הע~ש ובדברי הש~ך בדברי ~הבנת
 ~ס~ל ההג~ה סדר מה~ך ~הר~~ך לפי כוינתיפה
 דוכן הדין על קאידהי~ח

~ 
 בתריי~א בחלוקה ~הפקיד

 בסתס בידו הפקיד דאפי~ וס~ל קמא הי~א סב~תועל
 אפי~ה לו נתנו ו~ב~ליחותו פלוני ~ל ~הוא אמ~לולא
 אע~ג לתופסן יכול מיגו לו ישאס

 ~יגי~
 היזק

 ~לשליח

~~
 מ~~

 בדברי
 הע~~

 הר~~ך בדברי מוכח הכי
 דכיוןסק~ט

 דהע~~
 וס~ל הי~ח ~ב~ת השמיט

 דיני בתרי ק~א י~א אסברת פליגא בת~א י~אדהאי
 שב~ליחות ~וען דאם קמא י~א בסברת מ~ש עלד~יינו
 ~י~א חולקין זה על לתפוס יכול בידו נתנו פלוניאותו
 ~טור טענתו ולפי כן ~טוען דאע~ף וס~לבתרא
 ~~בה למעבד דבעי לתפוס יכול אינו אפי~ההמפקיד
 יכול בכח מידו תפסו שאם הוא השני והדיןמ~לייא
 דאפסיד איהו וחייב מודה ה~פקיד ~ין אףלתפוס
 הר~~ך כוונת תוכןזהו

 והע~~
 פשוטים והם דבריו לפי
וברוריס
~ 

~~

 רבא המתילה אחר הרטו~ז בדברי ~~בין מה
 לקוצ~דכי

 ~וא ש~תילוק לו~ כוונתו שאין נרא~

 כוונתו אלא לא או שליחותו ה~ליח ע~הבין
 רצוי~

לתר~
 ~ליבא גם דתיקו ~הפקיד מי דוכן זו הג~ה

 ם~ל קמא הי~א דהרי ליה דק~ייא ומשוס קמאדהי~א
 לתופסז יכול אינו אפי~ה המ~ל~ ב~ס לו נתנםאפי~

 דוכן זו הג~ה מדברי הפך זו והרי ל~ליח היזקולגרוס
 נתנס פלוני אותו ~בשליחות ~וען ~אס ~ס~לשה~קיד מ~

 שהוצרך עד להסמ~ע ~הוקשה מה וזהו לתפוס יכוללו
 וע~ז הי~ח כ~יטתלה~מידה

 מתר~
 הא~ דבדין ~ר~ו~ז

 ~התופס משוס הטעם הי~א לסברת לתפוס יכולשאינו
 ~יב על לו נתנס ~ה~ליח ה~ליח מדברי לשנותרוצה
 ולכך ס~ראי ~ל חוב בשביל לתופסן רוצה והואאחר
 ההג~~ה כנדון וכל ל~ליח היזק וגל~וס לתופסו יכולאינו
 הרי המ~לח ב~ס לו נתנם ~ה~ליח ~טוען כלהזו

 ה~ליח מדברי כלוס מ~נה אינו התופס ~הואהנפקד
 בדבריו ומבורר פשוט וזה ל~פוס יכולולכן

~ 

~~~
 אתייא זו דהג~ה דס~ל מבואר ה~ו~ז מדברי
 ליי~בה הוצרך ולא הי~ת כם~~פיר

 אל~
 לסברת

 קמאהי~א
 מ~~

 דהי~~ת הסמ~ע כ~עם ליה דפ~י~א
 ב~ס לו שנתנס משוס אלא לתפוס דיכול קאמרילא

 לסברת בין וא~ך זו הג~ה כדברי ~פיר והויהמשלח
 לסברת וביןה~ו~ז

 הסמ~~
 ~~פקיד מי דו~ן זו הג~ה

 דאתייא הטו~ז לסברת מיבעייא דלא ~ן ומוריןהלכה
 לסברת אפי~ אלאככ~ע

 הסמ~~
 דלא דס~ל

 הסמ~ט דל~יטת נק~ינן ~כי מ~מ הי~ח לסברתאלא אתיי~
 כ~י~ת אזיל ב~~ע מר~ן כ~יטת ם~ל הי~חסברת
 וכן דהאיהרטו~ז

~ 
 לםברת אפי~ אתייא ~הפ~יד

 יהיב קא דאיהו דבריו על לי ד~~ה הגס בתראהי~א
 בין לחלק הי~ח לסברתטעמא

 נדו~
 לנדון מר~ן ביה דדן

 בםתס לו ~נתנו שהפק~ד מי דו~ן ההג~ה ~ל דינאסוף
 משוס ביה דאמרינן דמר~ן נדון דשאני לתפוס יכול~~ינו
 ולא בסתס לו~נתנו

 פיר~
 ~ב~~ר ~חיב על ~הוא לו

 אפי~ ~יירי דמר~ן דפ~יטא ליתאוהא
 לי ~~יר~

 א~י~ה ~בש~ר התוב מפאת לו נותנס ~הואהשליח
 מיהא נק~ינן מ~מ םק~א הסמ~ע כמ~ש ל~ופםם~כול

 קאי שהפקיד מי דוכן דהג~ה סובר הוא שגסמדבריו
 ~הוא מרווח דרך לנו י~ בדידן ואנן הי~ח ל~י~ת~פיר
 ~נתנו ~הפקיד מי דו~ן דינא דסוף וה~ו~~ז הסמ~עדרך
 ~אינו בסתסלו

 יכו~
 לו הזכיר ש~א משוס הוא לתפוס

 דמר~ן נדון מ~~~ך פלוני ~ליחות ~ו נותנושהוא
 לתפוס דיכול ס~ל משו~ה המ~לח ב~ם לושנ~~ס
 נינהוי הלכתא שהפקיד מי דוכן זו הג~ה דברי כלו~~ך
 אסברת ~חולק הרש~ך שגםשנית

 הי~~
 זו הג~ה ומעמיד

 וא~ך קמא כהי~א דהלכה ס~ל הא קמא דהי~אאליבא
 טוען שאס כן ומורין הלכה זו הג~ה דכו~עאליבא

 מכחי~ו שהמפקיד אף בידו נתנס פלוני אותו~בשליחות
 מודה ואם במיגו התופסנאמן

 התופ~
 נתנם ~בסתס

 משא~ך ל~ליח נזק ולגרוס לתפוס יכול אינולו
 התופם לדברי יו~ה שאס לו נתנס פלוני אותו~בשליחות כשטו~

 מתחייב היה לא א~ך הפקידו ~ברשותו ~שלחו למיולו~
 דאפסיד איהו התופס לדברי הודה ~לאועכשיו
 בנדון משא~ך התו~ס לדברי ב~כחשתואנפשיה

 דאיירינ~מ~~~
 ~ום גרם לא ביה

 הי~
 ולכך לעצמו

 ~מיישב מה זהו ל~וס יוכל דלא י~א להניס~ל
 כפי זו הג~ההר~~ך

 ס~ר~
 למדין נמצינו קמאי הי~א

 וגס או~ת וה~ והרטו~ז הסמ~ע ~וסקים הנך דכלדאליבא

ל~רש~~



~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~

~ ~

 הג~הלה~ש~ך
 ז~

 דוכ~
 הלכ~א כולה שהפקיד מי
 ~ כןומורין

~~~~~~

 התופס
 של~ מחביר~

 ב~ין כ~ך באונס
 מתחייבשהתופס

 כראוי ש~~ ש~~ ב~בי~
 פ~~ כפי בתפיסתו זזכה לת~ום יכולא~י~ה

 דברי
 הפוסקים וכל הסמ~ע שהבינם וכמוה~יטב~א

 לידו~~בא דדוק~
 ב~ור~

 פיקדון
 בעינ~

 ב~~יחות לו שיתנם
 וכל יכול אינו בסתם אבל לתפוס יכול אזיהבעלים
 יכול מ~צונו ש~א מד~ו שלא ~נתפס מידהתופס
 ~זה לן איכפת לא לשליח היזק שגורם אע~פלתפוס
 בתשו~ מבואר זה~כל

 הריטב~~
 בב~י מר~ן שהביא

 בר~ות דהתם דאבימי לעובדא דמי ולא וז~ל~כתב
 ו~ו~ לידו באו דברב~ל

 ומי~~
 בידו הפקידו לא אם

 תפיסתו ~דעתו ~לא ש~עון מיד ~ת~סו~לא
 ~כן לשלם חייבואידך ת~יס~

 ~יר~~
 וד~ה בפשיטות ~~ או~ת

 שרצ~ הרש~ךדברי
 הי~א ~םברת דלא זה שדין לומר

 מודים הפוסקים שכל ל~יות שיכול אלא דליתאקמא
 שגם ה~ או~ת העלה ולכן הרי~ב~א ~ל לדינובזה
 ו~פ~ נקטי~ן והכי היא הלכה הריטב~א של זוסברה
 כסתם בב~י מר~ן~הביאה

 מ~נ~
 ~ נקטינן דהכי פשי~

~~~
 כל שכתבתי

 ז~
 הרש~ך מ~ש על ראיתי

 לענין וגם וז~לבסק~ז
 ~רא~ דינ~

 עיקר
 הב~ח מדברי נראה וכן חול~ים כ~יש ודלא הא~כם~
 נרא~וכן

 הי~א שהשמיט הע~ש מדברי
 ו~י~~

 ולא
 בסק~ח לקמן כתבתי ועוד וכו~ שה~קיד מי וכןכתב
 הנה ו~~י הע~ש סברת נראהשכן

 מ~~
 נראה ש~ן

 ו~י~ח הי~א סברת מדהשמיט הע~ש~דברי
 פליא~ וכו~י קמא הי~א כסברתדם~ל מ~מ~

 לידידי נ~גבה
 דמדכתב מסת~רא איפכא דאדרבא ~~ל דבריועל

 סב~~ על שהפקידמי וכ~
 מר~~

 המלוה דיכול ד~םק

~תפו~
 וקתני ומסיק

 ע~~
 וכו~ ש~פקיד מי ו~ן

 ~בשליחות טועןש~ם
 לת~ום יכול לו נתנם פלוני או~

 מבי~~ וכו~ לתפום יכול אינו בםתם לו נתנם ואםוכו~
 השמש רואה כל לעיןהדבר

 ש~
 דקאמר במאי כונתו

 מר~ן ד~םק היכי כי כלומרו~ן
 די~ו~

 מ~ים לתפוס
 בשם לו שנתנם בנדו~ז ה~ן המשליח בשם לושנתנם
 לתופסן יכול אינו בםתם וכל לתופסן יכולהבטלים

 לה וכדמפרש חולקין ~יש כשיטת ממש יהיינווכו~

 ~הסמ~~

~~
 מ~ש

 ש~
 לק~ן שכתבתי מדבריו ~ם נראה

 הנה וכו~ ק~א הי~א כסברת דס~לס~~ח
 דל~יטת סובר ז~להוא

 הי~~
 מיד תפסו אפילו תמא

הנתפס
 של~

 היזק ולגרום לת~יס יכול אינו ברצונו
 כש~ו~~ה ומ~ו~ה בסק~ח ז~ל הוא כמ~שלנתפס

 הע~ש עללו
 דח~ דלמ~

 היא ~נת~ס פ~יעת ל~~ש

של~
 והי~ל ~עדים הפ~ידו

 כ~~וט~ ל~ר~
 ~מרי שלא

 ומ~ו~ה מידו התופס ש~פס עדכראוי
 ת~~

 יתיב

בכוונ~
 ד~ם דמילתא דק~שטא להע~ש ד~~ל ~ע~ש

 ומודה אזילהריטב~א
~  

 מידו ת~סו
 של~

 לר~ונו
שיתחייב

 ה~~
 אינו כראוי שמרו שלא בש~יל

זוכה
 התו~

 היזק ~רום ~די
 לנ~פ~

 ואינו
 מידו שחפסו כשטוען אלא התופםזוכה

 בע~~
 באונס

והמפקיד
 או~

 ~ה~ידו אלא מידו ת~סו שלא
 ה~פם לו שא~~ לתפום י~ל וע~ך בעדים שלאאצלו
 הייתאם

 מוד~
 שבאונ~ ל~ברי

 תפסתיהו
 מי~

 ~~ך

 לתפוסי~ל
 והנפק~

 שה~ידו שאומר דבריו לפי מתחייב
 פירושו כמה י~אה והרואה ב~ך שפשע בעדיםשלא
 בדין שלפ~ז ה~~ה בדברי מאד זרזה

 ז~
 האחרון

 תודה ואם באונס ממך תפסתי שאני התופס לושאומר
 מי דוכן קמא הי~א גם לתפוס שיכול תפטרלדברי
 שאם ~אמרי ~כי נמי דאינהו ~ו ~ודים~~~~יד
 יכול לו נתנם פלוני אזתו ~בשליחות התופסטוען
 אם לו שאו~ ~ט~לתפוס

 ~וד~
 ונמצא תפטר לדברי

 התו~ס ביד שהפקיד ~דין אלא חולקים שאינםא~ך
 דלסברא הבעלים ב~ם פיקדוןבתורת

 קמיית~
 יכול

 לו נתנם פ~דון שבתו~ כיון הריט~~א ולס~לתפוס
 מודה שאינו במה לעצמו היזק הגורם ש~ואא~~ף
 אפי~הלתו~ס

 כיו~
 למיעבד בעי לו נתנם פקדון שבתורת

השב~
 מ~לייא

 מ~
 כלל ההג~ה ~דברי כן נראה שאין

 בידו ~פקידו אם דדוקא בחיל קרי מור~~םדמל~ון
בתו~

 פקדו~
 לתפוס יכול בתופס א~ל קמייתא לם~ ~מודו

 ולא ב~ו~ס מחלוקתם עיקר דאדרבא מבואר זהדמ~ל
 הוצרך למה ~שה אכתי ועוד פקדון בתו~במפקיד
ה~~ש

 לפר~
 ממנו תפסו ~לא טוען דהנתפס

 שתפסו טו~ן והתופס בעדים שלא אצלו~הפקידו אל~
 מן מרוחקות ~~ותיהם ונמצאו גמור~אונם ממ~
 ה~

 ~ל
 שת~םו אומר שהתפום הטענות לקרב והו~ל~קצה
 מידו תפסו באונס שלא אומר והנתפס באונס~מנו
 ~או~ מ~טעם התופס זוכה ו~כ~ף מרצונו ~לאאלא

 מידך תפסתיהו שב~ונם לדברי מודה היית אםלנתפס
תפטר

 זו~~ ולכ~
 חייב וה~תפס ~תופס

 מאח~
 שמודה

 באונם שלא מידושתפסו
~ 

~~
 אני

 ~וז~
 פירושו על הרש~ך דברי על וצווח

 הע~~ש בדבריוה
 בכוונ~ דס~~

 דהי~א הע~ש
 התופס יטעון דאפ~~ ס~ל הריטב~א סברת ~היאהללו

 הנתפס לו יודה ואפי~ לו נתנם פלוני אותו~שליחות
 פטור ~וא ד~ז בידו ה~ידם פ~וני אותי~בשליח~
 השבה למיעבד דבעי להחזירם התופס חייב~פי~ה
 ב~שו~ שה~י תימה והואמ~לייא

 הריטב~~
 ש~ביא

 הוא מבואר בקצרה לעיל לשונו והבאתי ב~ימר~ן
 יכול ~א הבעלים ברשות התופס של לידו ש~אודכל

 דהכא דאבימי לההיא דמייא רלא נר~ וז~ללתופסו

כי~
 לידו באו שאלה שבתו~

 משמע~
 ~שבה נתחייב

גמור~
 ~התם דאבימי לעובדא דמי ולא

 ברש~
 בעל

 ת~סו ~לא הפקידו לא אם ומיהו לידו ~גיעודבר
 דהריטב~א ~לה מבואר הרי עכל~ה תפיסה תפיסתווכו~
 לס~ ומודה~זיל

 הה~~~
 דו~~

 שהפקיד מי
 כיון לתופםן יכול בידו נ~נו פל~ני אותו~ב~ליחות ~וע~ ש~

 הרש~ך שד~רי דבר סוף השליחי יפסיד לא~לד~יו
בכוונת

 הע~
 המחיל~ ~חר כלל מכווונים אינם

 מכ~ת
 י~ה ~דק לא הידיד שגם תר~ה אלו דבריומכלל
 הריטב~א תשז~ ממ~ו נעלם ז~ם הע~ש בכוונת ~ש~ךבדברי

 ב~ורה~~

~~~~~

 אלה מדברינו
 ש~

 לה~ש
~~~ 

 זו
 ש~קידמי דו~

 ~ל~ת~
 ~ר~יה בש~י היא

 סברת לפי לה ~~~ ~סמ~~וכשיט~
~~ 

 דס~ל
 המשלח בשם לו שנתנם כיון ל~וס~יכול

 ו~
 ~תנם

 בס~ל~
 ~ב~א סברת ו~ם ~תופ~ם יכול אינו

 ~ורין~~ה
~ 

 שלא א~י~ ממנו תפסו דאם
~ול באו~

 דל~ ל~ו~
 ~בה דלבעי ~~מא בהא

 ~יי~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 שמ~ון דחיוב ד~עמא לפרש הע~ש שהוצרךומה
 הכי דודאי לתופסו יכול אינו ממנו שתפסויודה דא~ דס~ל משום לאו בעדים הפקידו שלא משוםהוא
 ~עמא דליכא לתפוס דיכולנמי

 דהש~
 רבותא אלא

 וסד~א בידו שהפקידו הנתפס יאמר דאפי~ הע~שקמ~ל
 אפי~ה לתפום יכולדאינו

 יכו~
 ~ו~ן שהוא כיון לתפוס

 אצלו שהפקיד שפשע חייב והנפקד תפס מדעתושלא
 וע~ס מראש הג~ה דברי כל ונשארו בעדיםשלא

 ~ מדי לא ותו מכונן ועל בוריים על כפש~םבצביונן
~~~~

 שהפקיד בראובן השני ~םפק נבוא
 ללוי ומסרו שמעון והלך שחעוןביד חפ~

 ע~ף מלוה ללוי תייב ~אובן יודע שהואבאומרו
 היכא לברר אנו צריכים בם~ד זה ספק לבררוהנה
שעדיין

 החפ~
 שהוא ו~ו~ן שמעון ביד המופקד

 באוחרו המפקיד ראובן של ב~ח לוי בשבילתופםו
 ב~ח לוי וגם מע~ף ללוי תייב שראובן יודעשהוא
 ותובעעומד

 ליפר~
 מזה

 ה~~
 שמעון ביד המופקד

 הדין מהו ראובן נגד החזרתי או דלהד~ם מיגולו י~ ושמעון בדבר עד הוא הנפקד ששמעוןואומר
 ~וען היה אם כמו נאמן שמעון שיהיה אמרינןמי

 דילמא או ~ז~ במיגו נאמן שהוא לו חייבשראובן
 הוא ראובן לו שתייב ~וען היה אם לעצמודוקא
 דילמא או לוי בעבור לא אבל מיגו ליהדמהני
 לומר נאמן בזה דגם לו~ נראה היה ולכאורהל~ש
 לוי של חובו ולי~ול לישבע ונאמן ללוי חייבשהוא

 לשמעון לו חייב שראובן אומ~ שהיה ב~יגומהחשכון
 לזה וראיה נאמן נמי השתא הנז~ במיגו נאמןוהיה
 וז~ל בהג~ה סי~ח ע~ב בםי~ מור~ם שפסקממה
 היינו עליו הלויתי או לקוח ל~עון יכול דאדםוהא
דוקא

 שהחפ~
 שהפקיד ראובן א~ל ידו תחת

 ח~~
 אצל

 ~וען ושמעון שלו שהוא עדים הביא ולוישמעון
 שלקחו לומר נאמן ראובן אין עליו לו חייבשר~בן
 לקחו שראובן יודע שהוא אומר ש~עון אם אבלמלוי
מלוי

 נאמ~
 ואז מלוי לקחו ש~וא אומר שה~ה במיגו

 שלא ~ו לידו בא כיצד וליכא הואיל נאמןהיה
 סיקמ~ו מר~ן פסק בזה וכיוצא עכל~ה בידוראו
 שאילו נאמן ממך לקחה בפני שא~ל או וז~לםי~ד
 היהרצה

 טוע~
 הכי וא~ך ע~ש לקחתיה ממך ואומר

 שהיה דמיגו באתרין ואוקי מינה דון ~נדו~דנמי
 נאמן שהיה בחובי תופםו ואני לי חייב אתהאומר
 יודע שאני לומר נאמן השתא ה~ן דלהד~םבמיגו
 נראה היה זה בשבילוי תופסו ואני בך נושהשראובן

 ~לכאורה

~~~~~
 שפיר דייקינןדכד

 נרא~
 להא דליתא

 לידו בא פקדון שבתו~ כיון אלאמילתא
 בשביל לתפוס כ~ך לאו עצמו בשביל תופסוואינו
 השבה ולמעבד לב~ליו ה~קדון להחזיר ותייבאחר

 ידונו ראובן ~ד ותביעה ~ות ללוי יש ואםמעלייא
 בשמעון הנז~ל הרי~ב~א מתשו~ ~זה ~איהביניהם
 ולוי מראובן בידו הנפקד הדבר לוי אצל~~פקיד

רו~
 הרי~ב~א והשיב לו חייב שראובן בש~יל לתופ~ן

 נתחייב משמעון קבלו שאלה דבתוי דכיון נראה~~ל
 דהתם דאבימי לעובדא דמי ולא גמורה~שבה

 זו מ~שו~ ~נה עכל~ה וכו~ לידו הגיעו דברבעל ברשו~
 שאין שמאחר דהתם היכי~ דכי לנדו~~ ל~מודיש

 שמע~

 השבה למיעבד בעי דבר שום לו חייבהמפקיד
 בנדו~ז ה~נ ~לו שהפקידו ל~י ולהחזירומעלייא
 בש~יל לתופסו יכול אינו בראובן נושה אינו הנפקד שזהכיון
 להחזיר מעלייא השבה למיעבד ובעי אחרב~ח

 בו זכות לאחרים יש ואם ~צלו שהפקידולמי הפ~דו~

 הדי~
 ~ביניהם

 הביאה ~רמב~ן מתשובת ללמוד יש נמי~~~~
 לעכובי לאו מיהו וז~ל םק~הב~י מר~~
 לב~ד בע~ח ובא תפם אם אלא ~ענה בהךבידיה ~ד~

 כמיניה כל לאו כאן בע~ח אין אם אבל לוזכה
 דאיכא ואע~ג לו ~ופס ואני חייב אתה לפלונילומר
 לו שה~ידו למי להחזירו פקדון בכל נותן שהדיןמיגו
 ממ~ש הנה עכ~לי ביניהם הדין בו זכות לאחרים ישואם
לאו

 כ~
 ואע~ג לו תופס ואני חייב אתה לפלוני לומר

 שהמפקיד יודע שהוא ~וען ~הוא הדבר מיגוימבוארדאיכא
 ~~ך לאו ואפי~ה מיגו נמי ליה ואית ללויתייב

 הרמב~ן בתשו~ התם דשאני ולו~ לדחות ואיןלתפוסי
 לתפוס זה של כ~ך לאו בכ~ן המלוה שאיןמשום
 דדילמא משום מיגו ליה דאיתאע~ג

~ 
 היה

 לו ~ייב שאינו להלוה מודה היה בכאןהמלוה
 המיגו זה דיועיל לומר אפשר בכאן כשישנומשא~ך
 דהא ע~ך לו שחייב ש~וען להמלוה התופסשל
 כדי הוא בכאן המלוה שיהיה שהצריך דמהליתה
 כמ~ש מקויים שטרו בידושיהיה

 מר~~
 ו~ בסעי~

 דיכול או בידיה מקוים ש~ר בע~ח דנקיטודו~א
 מלוה ותובע ~כאן המלוה אם אבל לקיומיההשתא
 אע~ג ו~תופס דמי דליתיה כמאן ראיה בלאע~ף
 הוא שהדין אלא לתפוס כ~כ ל~ו מיגו ליהדאית
 לאחרים יש ואם אצלו שהפקידו למי הפקדוןשיחזיר

 בוזכות
 הד~

 ~ ביניהם

~~~~~
 שהביאנו ע~ב דסי~ הג~ה דהך לו~ צריך

דנא~
 ראובןיבמיגו שלק~ו יודע שהוא לו~

 זאת שב~~נתו משום ה~נו כנז~ לקחו שהואשיאמר
 ~היא אצלו שה~קידו מי ורשות ביד הפקדוןמעמיד
 הכי ומשום בחזקתו מעמידו זאת וב~ענתוראובן

נא~
 בידו שהפקידו הפקדון לעכב כ~כ ולאו

 יחזור אלא אחרבש~יל
 הפקד~

 היכי כי לבעליו
 מעלייא השבהדליעביד

 הדין זכות ~אחרים יש וא~
 ~ביניהם

~~~~~
 ש~ביא מה וליישב נפ~ין למשכוני ע~ך

 שאם מהרש~ל בשם ע~ה בסי~הרש~ך
 עדים בלא מוחזק היה החתןאבי

 וז~
 להו~יא בא

 שהרי ויפ~ר לבנו פסק שכך שישבעממנו
 ז~

 הפך
 דאית דאע~ג והרמב~ן הריטב~א מתשו~ שלמדנומה
 ולו~ לדחוק וצר~ך ל~פוס כמיניה כל לאו מיגוליה

 ב~ו~ לידו בא שלא מיירי דמהרש~לדה~יא
 אחר מצד האב לו חייב שהיהאלא ~דו~

~~ 
 לו שהיה

 הלואהבידו
 ול~

 לו וכתב מיגו ליה דאי~ כיון
 אורי~ם הרב שכבר אלא לתופםן יכול הרשאהבנו

 בפשי~ות וחלק זה דין דחהותומי~ם
 דכי~

 דכשלא
 דהוי משום לתפוס יכול אינו הרשאה לוכתב
 ~בת שאבי כיון לאחרים שחב במקום לבע~חתופס
 הא מ~ני מאי הרשאה לו כתב ~פי~ א~ךכו~ר
 ד~א לאחרים שחב במקום לב~ת דהתופסקי~ל
 קנה ~א הרשאה לו כתב ש~י~קנה

 כדאי~
 סי~



~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~~ה
 ס~~

 ולכן ע~ש
 העל~

 לשיטתיה אזיל דמה~ש~ל
 הו~ל ולכך לעדות ופ~ול כעד הו~ל ד~מו~שהדס~ל
 ~י~ל לדידן אבל בעליםכיד

 דכש~
 הז~ל א~ך לעדות

 ~ נקטינן ד~כי ופשיטא לתפום יכול שאינו דע~מאכאדם
~~

 שהלזה ~ דמי מזה ה~ש~ך שהוליד השני הדין
על

 המשכו~
 ושכח

 ~לו~ כמ~
 כמה יודע וק~ובו

~ל~
 כותב

 ה~שא~
 בסי~ מ~~ן שפסק ממה ממש הפך שזה תמוההיא ונוטל נשבע וק~~בו לק~ובו

 בידו לו היו ראובן וז~ל~~ל ע~~
 משכונ~

 בשביל תופס אני המשכונותאותם טוען ו~אובן ~משכונות תובעים וי~שי~ שמעיןומת שמעין
 שאמ~

שותפו לוי
 ששמע~

 לישבע ו~וצה הש~פות מדמי לו חייב
 אלו מש~נות עללוי

 א~
 כלום לוי בדב~י

 ~~ש~ך דב~י ולפי בידושאינם מא~~
 ש~אוב~ כיו~

 ויטול ליי שישבע למימר ~ו~ל שותפו יליייודע אי~י
 מאותםחובו

 המ~ו~~
 דכי~

 שותף שהוא
 א~~

 לו אין לוי ביד למשכו~ת דליתנהו דכיון ודאיאלא הרשאה
 בנדו~ז נמי והכי קי~ג ס~ק שם הסמ~ע כמ~שמיגו
 דכו~הממש

 ב~ו~ והדב~
 וגם זה לדין דליתיה

 דידן לגבי שלנו וספיקית אפש~ בד~ך דחאוה~~~ך
 וד~ותהם

 שד~
 ~ יראה ולא נ~אה לא הוא דחוי זה

~~~~~
 כלל ענין

 לההי~
 נ~ו בסי~ מ~~ן ד~סק

 ~כסים יודעים שאם ונותנת הנושאת אשהגבי
 חייבים הם מישל

 ואם שלו מהם א~ לכל ל~זי~
 ובאו החזי~ולא

 לב~
 היתה שאם במיגו מה~מני

 ה~ש~ך לשיטת מיבעייא דלא שלוא~ לכל מחז~ת היתה בעלה מות אחר מיד~וצה
 לה דיש משום להדמפ~שי ו~כנ~~~

 ד~
 לשיטת אפי~ אלא שליש

 לבד מי~ו מטע~ לה דמפ~שי או~ת וה~ב ב~ש וה~בהסמ~ע
 אומרת שהיא התם שאניאפי~ה

 שגי~
 הנכסים אותם

 חייבת ולכך פלוני שלהם
 להח~~

 לבעליהם ~נכסים
 כיון לב~ד ובאו ~חזי~ו לא ואם השבה מצותלקיים
ש~

 הנ~סים איתם מח~ת שהיתה טוב מי~ו לה
 ~אמנת עתה גם כלל היי~שים בהם יודעים היוזלא
בלא

 שבוע~
 דפסק וכההיא

 מ~~~
 ס~ח ~נ~ה סי~

 א~יך ~איתי ואמר ~~ באוז~ל
 ש~טמי~

 מעות
 ואמ~

 פלו~ של
 של או~ם

~~ ~ 
 ישה~גיד במקים טמונים אם

 וז~ל ה~ בס~ק הסמ~ע וכתב נאמן ליטלןיכול הי~
 לאותו ונותנו ~טלו היה ~צה דאלו ב~~ודנאמן
 עכ~לפלוני

 משא~
 מידה ~מו שה~פם הכא

שגוף
 הח~

 אלא עליו לבע~ח ואין ~מפקיד של ~וא
 בעלמאשעבוד

 אדר~ א~
 שהזא נילף נמי מהתם

 זכות ל~ח יש ואם לבעלים השבה מצות ל~יםצ~יך
הרי

~~ 
 ~ ביניהם

~ ~
 ב~~ד שביררנו

 ביד עדיין הי~ ש~
 ~ש הב~ח בשביל לתו~ו ורוצההתו~ס

 אסו~ה מעתה לתופסו כמיניה כל ד~ו מיגו ~מילו
 אם וא~אה~א

 ~ב~
 ש~וא לב~ח ומס~ו

 אומ~
 מהו

הד~
 ונר~~

 דל~מ
~ 

 לפני לו מסרו
 עד~

 איכא וגם
 זכה דלא דפשיטא מ~ו לבע~ח דל~ל ~אי~ע~

 מ~ ~חפ~ ב~יס~הבע~
 דע~ך ~~ד

 זמםר ~~ס ~ם דאם ~כנה~ג והביאוה~שד~ם קאמ~ ~

~~
 ב~ור בחוב אלא דזכה הב~ת

 ~הי~
 ל~ל דינו

 ב~ח שא~ ~ם~קו
 ו~~

 אם
 מס~

 זכה ~ופס לו
 תפסכאלו

 ה~
 בעצמו

 ש~~
 בם~ כדקי~ל ב~פיםתו

 אבל זכה וגבה א~ד קדםאס זיחלוקו ~וים כולם ב~ח שיד ~יכא שכל וס~י ס~הק~ד
 במקים ע~ף מלו~

~טלי
 הכנ~~ג כמ~ש כלל ליטיל דינו שאין השט~

 הוא לאלם פיך ~חהכי טעני דלא ואע~ג לקנונייא לחוש יש הכי לאו דאילמע~פ חידים השט~ות שבעלי ודו~א וז~ל ~~ אות הגה~ט ~~דבס~
 וא~ך עכל~~

 כיו~
 דינו שדין

 עםליטול
 ~ב~~

 זכה לא ותפס קדם שאפי~ פשיטא
 כיון נמי הכי~~ך ע~ש י~ ואות ו~ א~ת ט~ הג~ה ק~ה סי~ הכנה~גכמ~ש

 שהלו~
 אפי~ כיפר

 ת~~
דאית בענין הוא אם אפי~ אלא מיגו דל~ל בעדים היאאם מהני לא

 וכיוצא דהחז~תי מיגו לי~
 אפי~~

 בידו ש~יה ש~נפקד מידים ששניהם דכיון~תפיס יכיל אינו
 ש~יא המפקיד בשליחות הב~ח לזהמס~ם ל~

 הלו~
 ומעצמומאליו אלא

 כיו~
 מד~ך מכשול ה~ימו מצות ל~יים

 של מנכסיו ראובן שעל חוב לפ~וע ~צה ומעצמועמי
 יהב~ח ~פקד מידים ששניהם וכיוין ב~ח ללוי~~ובן
 הנ~ד שאם הנז~ל בהג~ה מו~~ם שפסק עצמוהדין א~ך בידו נמס~ו המפקיד בשליחות שלא לושנמס~ו
 ש~מפקידאו~~

~ 
 אמ~ל

 שבשליח~
 פלוני אזתו

 ~שיטות לכלחייב ~~ שאו~ לב~ר יכול ולא הואל לעכבן י~ל לאב~ו נת~
 בשם לו נתנם שלא כיון הסמ~~ לשיט~

 כיון הש~ך ולשיטתהמשלח
 שע~~

 ~זצה תפיםתו
לג~ום

 היז~
 שכיון ממש בעצמו שלנו הנדוןהוא וא~ך ולתופםן ל~בן ~ול אינו לכך ל~יח

 ש~
 לו מס~ם

 ליפ~ע לו נתנם ומעצמו מאליו אלא ~בעליםבשליחות
 יוכל לא ~אובן על לו שישבחוב

 ~ו~ם~
 והליה הואל

 יוכל לא והב~חכי~~
 זהו לוי חייבים ש~בעלים לב~~

 ו~ול~מ בם~ד השני זה בדיןהדין
~ 

~~~~~~
 השלישי לפ~ש

 ב~או~
 שט~ח עליו שיצא

 לגבות המלי~ובא
 מהק~ק~

 לו ש~ניח
 כפי ~נכםים ב~י לזכות ~וצה י~אל~אביו

כתב הת~נ~
 שצ~יכ~ כ~~~

 נשבעה וא~ל לישבע האל~
 לא שאם ל~נים צריך יאין פשזט זהו ~רקע כל~ב~ח יגב~

 זכתה לאנשבעה
 ויגב~

 ~קרקע כל הב~ח
 וא~

 חלוק

ב~
 אם או בחיים עדיין היא אם

 שכיו~ מת~
 שלא

 לאנשבעה
 זכת~

 מדעתו למחול ~צה יאפי~ בנכ~ים
 ייכול שלה יו~ש הוא ~ימ~מ

 ~ב~
 מכל ליפרע

~~קע
~ 

~~~

 ~ויות אידות על ידי אשיבה ~בעים
 עצמו זה ש~נדון אחי לך ידיעשבה~למללא~ח

 שהיה בזמן לפניבא
 בכא~

 כמו~~~ר ה~ב
 להצריך בכאן אני זדנתי יאי~ר נר~ואצ~אף יששכ~
חדשים שלש~

 בימ~ ב~
 זכת~י ה~שמים בימות בין החמה

 הלכה וזו ידי על ו~םכים לפניו והוליכ~ ~~ון בידזה
 עכשיוי ועד ומאזהעליני

 כ~
 ~כשיו ומ~מ דנים אנו

 כשבא אני רגילהזה בז~
 נד~

 להביא להם לו~ לפני כזה
 או~ו א~כי ז~זאה החובזתפנ~ס

 ופו~
 ~אות ~י ל~

 כיעי~
 ל~י~ א~

 רואזת ש~יניו מה ~א
 חילו~ ואי~

 בין
 לימ~ ~חמ~ימ~

 הגשמים
~ 

~ ~
 מ~ לבא~

 שיש
 ל~

 לעיל ~~על~~י במה
 לו שמם~ם הב~חדזה

 הנ~
 בשליחות שלא

 יכול אינ~ המפקידיםהבעלים
 לעכ~

 חיבו בעד
 יוכלשלא ~

 לב~~
 וכמ~ש לו חייב ~ז~ ש~מפקיד

 ~ר~
בסו~

 מי דוכן פסקא
 ש~ ש~~

 בשליחות לו נ~ם לא
 לעכבן יכיל אינו~אובן

 כי~
 יכול שאינו

חיי~ שראיב~ לב~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 שיש לויחייב
 לפ~פ~

 הריט~~א ם~ מור~ם ממ~ש בזה
 ~שבה דבעי הוא פקדון בתורת בידו כ~~~~ודדוקא
 של תפיםתו שע~י אע~פ תפסו אם אבלמעלייא

 לן איכפת לא הנפקד מפםידזה
 בז~

 הכי וא~כ
 דליבעי פקדון בתו~ לידו נתנו לא הרי בנדו~דנמי
 חובו על פירעון בתו~ לו שנתנו אלא מעלייאהשבה

וא~
 כדין שלא לו שמסרו בדין ~עה הוא אם

 מ~מ לשלםית~יב ועי~~
 הב~

 יכול מיגו לו ויש ש~פסו
 שפירלתופסו

 וא~~
 מש~ל לפי

 לפס~
 הריטב~א כסברת

 ב~י מר~ן מרברי נר~שכן
 ו~

 או~ת הרב העלה

לפס~
 כוותיה

 ה~ א~~
 הב~ח בנדו~ד

~ ~ 
 לו

 מיגו~שיו
 י~~

 כדין ש~א לו שמסרו והנפ~ד בתפיסתו
 דנדו~ז נר~ ולדידי בשמירתו שפ~ע לבעלים לשלםחייב
 הב~ח דיכול יודו הכא הריטב~א על חולקים יש אםאפי~

 כי~לתפו~
 וכיון ראובן של שהוא אדעתא לו שמסרו

 חייב והנפקד חובו בעד לעכבו יכול מיגו לושיש
 זהו בוי שפשעלשלם

 הנלע~~
 בכל בגבורתו כשמש ברור

 וה~ בסדר בס~ד הללוהדינים
 הול~

 לנחותם לפניהם

 בעמו~הד~
 לפ~ק חרמ~ז שתא דהאי להם להאיר אש

 בירדוגו יוםף וימ~ע~ה ו~וי~ם יע~א ארבא~טהחו~פ
 ~סי~ט

 אליו תשובתי היחהוזאת

~~~
 הדבר נכון אמת והנה ה~ר~א על

 בדבריו לפרש הביאני ולא כת~ר כמ~שהטו~ז דכוונ~
 לפני אשר הטו~ז שספר משום אלא בעוניי אניכמ~ש
 הקו~רים אחרי כמלקט ואהא ודב~ים ~עים מלאכולו
 םפר אחר חפשתי כת~ר כתב לפני וכשבא מילימילי
 ואתייא כת~ר כמ~ש רצויה שכוונתי וראיתי א~רהטו~ז
 לומר לנו נתיישב הטו~ז בדברי פירושינו דלפימבינייא
דהאי

 ו~
 דלא שכתב כס~~ע ולא ~י~א אםברת קאי
 וכוי הראשונה אסברא~אי

~ 

 ל~נ~~~~
 לא הדין

 כםברת לפסוק כונתי הית~

הש~~
 משום אלא

 שהסמ~ע בדעתי שהי~
 אבל הוא יחידאה וכו~ שהפ~ד מי וכן ב~איב~ירושו
 כת~ר ליכשכתב

 הטו~ דםב~
 כפירוש אזלי ו~או~ת

~סמ~
 ~םברת דנ~טינן הוא דהאמת לו~ ~זרתי
 ו~ שהפק~ מי וכן~אי

 ל~ורות ראוי
~ 

~ ~
 שה~~

 על כת~ר
 הש~

 הע~ש על שכתב
 נראהשמדבריו

 דפ~
 בשמים הנה קמא כי~א

 ראשונה שבה~פה~די
 עמד~

 ~יני לנגד זאת קושייא
 הו~כתי ~ה ובשביל כת~ר כמ~ש כן לומר ישדהיאך
 דסברת ולו~לד~ק

 מר~

 עובדא שהיא ב~~ע ז~ל
 דבריו פירש ולא דגמרא דינא ~תב ז~ל מר~ןדאבימי
 ויש י~א ו~ני והרמב~ם הרי~ף כמ~ש~א

 חולק~
 לא

באו
 ל~ל~

 דברי על
 מר~

 אלא
 מר~ן דברי לפר~

 השליח ד~ייב דכתב ד~~ן ם~ל ~מא ~~אד~~רת
ופטור

 התו~~
 לשליח פסידא מטי דלא ב~ום היינו

ו~יינו
 ~ופ~ בטו~

 ש~דעתא
 דמלו~

 לו נתנה א~ת

 ~~לי~ו~~
 י~ל

 ~טענ~ לי~~
 זאת

 ו~י~~
 ם~ל

 י~ול לוה של הוא ~~מונו ~ואל ~~ם~י~
 ל~פו~

 מלוה של שממונו הואל לשליח פסידא יגיעו~י~
 נחה זה דלפי ליישב בדעתי שהיה מה ז~והוא

 ~יא ולא הואל הע~ש דודאי הש~ך על כת~ר~ושיית ש~ט~
סברת

 הי~~
 םברת כ~א הביא ולא והי~ח

 וכ~
 מי

 בה~אה דהנה וכו~ מר~ן דברי על וכו~שהפקיד
 האי מדברי דהא הע~ש דברי על להקשות ישזאת
 יכול אינו דשלית פסידא דבמ~ום ~~ל ב~כרחוכן

 לשליח פסידא דמטי סתם לא אם זה ובשביללתפום
 ~היינו לשליח פסידא דליכא ובמקום לתפוס יכולאינו

 כן השליח יטע~ן דאם פלוני בשם לו שנתנםבאומר
 וכן האי מדברי וא~ך לתפוס יכול אזי פטורהיה
 לתפוס יכול אינו פםידא דב~וםנראה

קשה וא~~
 היא~

 אדברי וכן האי הע~ש הביא
 מר~

 בש~ע
 םתם חובו על פל~י בשם לו שנתנם דכל משמעדממנו

 פסידא דמ~י במקום אפי~ תפיסה הויאדתפיסתו
 הביא היאך א~ךלשליח

 לפסידא דחיישא וכן ~אי ~לי~
 ~תופס באומר איירי מר~ן דדברי ד~~ל אלאדשליח
 ל~ליח פסידא דליכא אחר חיב על לו נתנםשהשליח
 דב~י וכל קמא הי~א כסברת והוא כן יטעוןאם

 בפירוש הסמ~ע דדברי דס~ל אזיל לסברתו אלוהש~ך
 לט~ אזלי לא הי~ח דסברת דחוייםהי~ח

 לו ונתנם ~ואל
 אפילו הלוה משם שתפם דכל ם~ל הש~ך אלא פלוניבשם
 חיישי לא דהם תפיסה תפיסתו אפי~ה בסתם לונתנם
 זהו השליח של הפסידאלטעם

 ת~
 והגם הש~ך הרב

 הסמ~ע כמ~ש לפרשו ויכולים םתומים דב~ודהע~ש
 ואית הואל ה~~ך עכ~פ כת~רכמ~ש

 הסמ~ע דדברי לי~
 כדבריו יפרש הע~ש דגם ליה פשיט הםדח~ים

~ 

~~
 ת~וייהו ~י~ח י~א דהני זה פירוש לפי אגב בדרך
 בש~ע מר~ן בדבריפליגי

 דעת לדעתי נח~
 מאי דלפי הסמ~ע דברי על דק~ל מאיהדיוט
 לשליח היזק י~יעאפי~ פלוני בשם ליה שיאמר דכל דם~ל הי~ח םברתדמפרש

 אפי~~
 וי~ח האי בסברת מור~ם לחדש בא ומה מר~ןסברת היינ~ א~ך לתפום יכיל

 אלא באו לא וי~ת די~א םברות שני דהני בודאיאלא
 דקשה והגם ערוך ש~ס שהם מר~ן דברילפרש

 מו~~ם במ~ש זהפירוש בעי~
 וי~~

 וכו~
 דמלש~

 משמע זה
 להביא הו~ל לפרש הם דאם מר~ן דברי על לחלוקשבא
 מקום בכל שאומר וכמו פירוש בדרך קמא הי~אםברת
~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ 

~~~~ 

~~~
 נ~לקו לא וי~ח י~א ~ני דודאי לימר מוםיף אני
 דאלת~~ דמר~ן דינא בפירושאלא

 ~~ברת אלא
 ~ש~ך לסברת א~ך מר~ן דברי ~ל לחלוק באההי~א
 אפי~ ס~ל הי~ח דסברתדם~ל

 נת~
 אמר ולא בםתם לו

 שלשה הרי לפ~ז א~ך לתפוס יכול פלוני בשםלו
 פלו~י בשם שיאמר בעינן מר~ן דלםברת בדברמ~לוקות
 ולםברת פלוני ~וב ועל פלוני בשם שי~מר עדאלא פלוני בשם ם~י לא הי~א ולםברת דאבימ~ עובדאכההיא
 בידו נתנו אפי~הי~ח

 ה~~ ~ ~י~ בם~
 לבד בידו

 ד~וה וממונו ~אל הוא ~עמי~הו הואיל לת~םיכול
 וא~ךהוא

 לפ~
 יש

 דמני~ להקש~
 הני בעולם נבראו

 לא הרי מחל~יותשלשה
 שני א~ כי ~~~

 ~היא ~~ירוש דפליג ז~ל ה~רדכי רבינו הב~םותרויהו מ~ל~י~
 י~א דהני ב~אי אלאדא~ימי

 וי~~
 אלא באו לא

 דמר~ןיבדינא ל~ל~
 ואי~

 ~רא דל~י להקשות
 ל~ב~ זא~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

הש~
 דאי~

 בסתס בידו בנותן אפי~ ס~ל דהי~ת ליה
 קיימא זאת דסברא נימא היאך א~ך לעכביכול

 באומ~ל מ~ירי מר~ן הרי בש~עדמר~ן אליב~
 פלו~

 לי נתנה
 לו ~יאמר דבעי מיהת משמע וא~ך זוזי הני לךשאתן
 מה יוריד ומה יעלה דמה אינו זה מיהת המשלתיבשם
 מפסיד השלית הרי סו~ס ~משלת בשס לושאומר

 אנו אין ~וא הלוה וממון היאל הוא העיקרי דט~םבודאי אל~
 פלוני בשס אמ~ל לי מה וא~ך השלית להפסדתוששיס
 כל בודאי בפקדון דהיינו בסתס התופם ליד ~תןאו

 יכיל הלוה ממוןשהוא
 מש~ע~ד זהו לתפוסי המלו~

 ורתיק דתיקבדרך להלי~
~ 

~~

 הע~ש דאכתי וכתב כת~ר שהקשה מה
 למ~

 כתב
 בע~ך ~תפס טוען והתופס שהפקיד טועןשהגפקד

 נראה ל~~ד וכו~ דהנפקד ולימא מתלוקת לקצרוהו~ל

לומ~
 מה על בין אתת טענה למינקט רצה דהע~ש

 דהוא להתזי~ ותייב לידו באו דבפקדון התופסשאומר
 באונס שתפס ~טוען מה על בין דהריטב~א דינותתילת
 ~טוען מה על וקיימי התופס של הס טענות שנידהני

 בטוב ישבה דכת~ר גס ומה המפקידהנפקדישהוא
 נקטה דלרבותאטעם

~ 

~~~
 הש~ך דברי לפי הע~ש דדברי כת~ר ש~תב מה

 להע~ש וס~ל ~מא הי~א על דפליגידמפרשס~
 אצלו הפקידס פלוני ~~ס אמ~ל דאפי~ ס~לדהריטב~א

 דמדברי כת~ר וכתב להתזירתייב
 הריטב~

 מבורר

ד~
 יראה אס להתזיר תייב אינו פלוני בשס לו נתנס
 דמ~ש מסתפינא ולא אמינא כת~רבעיני

 באומר הוא להתזיר תייב אינו פלוני בשס לו נתנסדאס הריטב~~
 אבל סתס בידך שאתנס אמ~ל פלוני לתופס~פ~ד
 דבשעה ~מ~ל פלוני לו יאמראם

 שארצ~
 להפקידס

 לבעלם ונתזירם ואטלם אנ~ שאבוא עד בידךאפקידם
 להתזיר דתייב הריטב~א דיודה בודאי בזההרא~ון
 שיטלם ~דעתא הפקידם והויא בעי והשבההו~ל

 הי~א סברת על תולק הריטב~א בודאיבדי~ז וא~~
 דאיני בודאי גוונא ~כהאי יהיה אם קמא להי~אדהא קמ~

 ברשותו דהא ל~לית פ~ידא ליכא דהא ל~תזירתייב
 ויצא המלוה תפסם אם לע~ות בידו ומה בידוהפקידם
 שדברי והגס לו תייב הפקדון ~בעל ט~וןלט~ון

הרי~ב~~
 סובלים ~ינם

 פיר~
 כתב הש~ך כבר הרי זה

 ואפי~ה הכי משמע ~א הריטב~א דדבריב~~ק
~ 

 נראה
 הע~ש בדב~י ל~לפלאליו

~ 

~ ~ ~

 בדין השני למשפט ונ~ובה ראש נת~ה
 ~מסרנ~ד

~~~ 
 מ~~יד של ב~ת ביד

 ופ~קתי הב~ת בו שנ~שה ודאי יודע שהוא הנפקדוטו~ן
 דישבע עניאני

 הנפק~
 שישבע אחר הב~ת ויזכה ויפטר

~
 וכת~ר ע~ז ראיות והבאתי הוא

 האר~
 בסתירת

ראיותי
 ולבסו~

 בידו והעלה דברי הפך העלה
 דא~

 רשות
 מיד מו~א והמפקיד ~ע~ת ביד ל~סור הנפקדביד
 דה~ם לומר בא אני וע~ז וכ~~הב~ת

 די~
 ת~ובות בידי

 לא אכן הנז~ מראי~ת הרא~ש דברי להעמיד~צתיות
רצי~י

 להאר~
 בקיצור באתי אכן ה~תירותי בסתירת

~מ~
 יועמד שמהם נכתיות ראיות כת~ר ל~ני ל~ריב

 ~ עני ~י כמ~שהדין

~~~~
 אביא

 ל~נ~
 צ~ג סי~ בתו~מ מר~ן מ~ש

 טען ~~לסי~ג
 שמע~

 מזה תוב עליו ללוי שיש
 ליתנ~ יכול והיה ה~וב כדי בידו היה אם מה~שו~~ת

 הרי עכל~ה וכו~ מ~בין ואת~ך התוב ונו~נם נאמןללוי
 יכול אתד דשותףלפניך

 לטע~
 מה על

 שת~
 ידו

 בתצי לשותף ~מפסיד הגס לו וישלם בו נו~השפלוני
 אס ו~~ש ידו תתת והוא הואל נא~ן זה ה~י עכ~זשלו

 כנדו~ד לב~ת מסרסכבר
~ 

~~~~
 דשמעון ~יכ~ל התס דשאני ולו~ לדתות שיש
 וממילא לפרוע הוא ומתויב מלוי שלוההוא

 ממה יטול לא ואס בשותפות נישה עצמו הוא כאלוהוי
 אבל מזה הפסד לו שיהיה להיות יכול ידושת~ת
 הפקדון שמסר זה לנ~~ד הפס~ היה דלאבנדו~ד
 יש ~י עכ~ף כ~וס במסירתו דאין נימא הב~תביד

 בידו לעכב אפי~ נאמר דין דאותו ולומרלהשיב
 לו היה דלא בנדו~ד אבל ל~ב~ת לפרועלכתתילה
 דלכתתילה דהגס דרגא תד מיהא תותפסידא

 ל~
 יהיה

 ביד אותו למסור כדי בידו הפקדון לעכב רשותלו
 המלוה ביד כבר אותו שמ~ר בנדו~ד טכ~פ תובובעל

 לטעון במקומו הנ~קד זהוהעמד
 טע~

 נישה שפלוני
 הוא וזה המלוה הוא וכאלו מורשה מדין גרע לאבו

 הסבראמן
~ 

~~~~
 תוש~י להרב וראיתי התיפוש אתר זכיתי

 שנשאל קכ~ב ת~ב זלה~ה יואללמוהר~ר
 בעלה מנכסי מטל~לין לתתנה שהתפיסהבאלמנה
 מפאת בבעלה נושה תתנה כי טעון לטעוןויצאת

 האשה את ל~א~ין מעיקרא הנז~ הרב ורצההנדונייא
 אני ראייתי הבאתי שממנה ס~ז נ~ו דסי~ ההיאמכת
 דהואל ממנה ~עלה דידיה ו~ריא שקלא ואתרעני

 נתנה כברוהאשה
 בי~

 מאן ליכא מיגו לה ויש תתנה
 נישה שהתתן ~בועה אס כי האשה על דאיןדפליג
 שנתכוונתי ונ~ניתי וששתי התרעומת מן ופ~ורהבבעלה

לדעת
 ~ עלי~

 עדיפ~~~
 לראייתו שהביא הנז~ להרב ראיתי מזה

 מוכ~ וכן וז~ל כנה~ג הרבמ~ש
 כנה~ג מהרב

 שות~יס ושמעון ראובן רל~א אות ב~י בהגהת קע~וסי~
 ומשא אתריס ~ל ובממין עצמן של בממון ונותניםינושאין
 שמעון ביד ה~בונות ופנקס ראובן בידומתן
 שאינם ~לו ונתברר י~יריס מעות ראובןומצא
 ונותנים נישאיס שהיו מיהודא אלא הריותמן
 וכו~ הס השותפות של ~ומר ושמעון לו ונתנסעמו
 ע~הדין

 דא~י~ הרי י~ד סי~ ת~א הרדב~ז ר~בן

שמעו~
 מה~ותפות ש~ס ברי טוען

 ~א~
 במה ראובן

שהתז~
 שלו שהם ברי ~וען אינו יודא אפי~ ליודא
 ~ הצריך זלה~ה יוא~ל הרב עכ~ל התסכ~משמע

 ל~נ~~~
 לטע~ן ~נאמן ותני פסיק כנה~ג דהרב

 ומ~סיד נישהדפלוני
 לשות~

 במ~ום אפי~ השני
 היה לא אם ~עצמו כלל פ~ידא ליה מטי הוהדלא

 הרב כתב ליהודא שמסר בראובן התס שהרי לומוסרם
 היה שלא מוכת כנה~ג הרב ~מדברי זלה~היוא~ל

 לו שישיהודא יוד~
 איז~

 ביד מעות
 שמע~

 אלא
 ~ו~

 מצד
 הלךעצמו

 ומם~
 ליהודא הנז~ ~רבפטרו ו~~~~ הש~ף לת~ירו והפ~יד ליהודא

 ומעת~
 הנך נצבה גם קמה

 דברי דלפי סי~ג צ~ג מםי~ שהבאתיראיות
 דאפי~~שמע הכנה~~

 בשו~
 עבר אם פ~י~א לו שאין

 ומ~

נא~
~~

 ממ~ש בפי~וש לדברי ראיה יש
 מר~~

 ב~ו
 מ~ו שתבירו ו~ען ש~ר ש~~א מיוז~ל סי~

ב~י~~



~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~

 כמו רחוקים ממקומות המשיבין אם ואפי~דבריהם
 שחכמי מכ~ש וא~ך מקומות כמה בספרושתראה
 דאם בודאי יומים או יום אליו קרובים הםמראקי~ס

הית~
 מעלה והיה אליו מגעת היתה תשובה שוס להם

 דידהו תשובה שוס עלתה דלא ומדראינו ספר על~תה
 כדברי דינא קם וא~ך מענה מצאנו לא בודאי ספרעל

 פשוט בדעתי כי משנלט~ד זהו ה~ז~י קורייאטמ~רא~ב
 בסדר החותם הצעיר יע~א סאלי וימ~ן וצויי~םהוא
 י~ב~ לב~ית תיא~מ~רכה~

 ש~~
 ~ הצב~י לפ~ג התרמ~ה

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~
 פ~ז בסי~ מר~ן דפסק בנ~~ח שבועה שנתחייב
 דאם נ~ל וכו~ שישביעוהו ק~דס עליודמאיימין

 איום בליהשביעוהו
 א~~

 לזה וראיה ולישבט לחזור
ממה

 דקי~
 דאם

 קפ~
 ונשבע

 א~~
 ולישבע לחזור

 ~לא בידו אחז לא ואם וז~ל בסט~ו שם מר~ןוכמ~ש
תפלין

 א~~
 בדיעבד דוקא והתם וכ~~ ולישבע לחזזר

 למימר מצינן והיאך סק~מ ~סמ~ע שם וכמ~שקמיירי
 היינו בדיעבדינשבע

 בשקפ~
 ~מיירי מעצמו ונשבע

 הלשון מפשט שמשמע וכמו עליו איימו דלאובודאי
 עצמו דמצד דמשמע בדיעבד דמיירי בתפליןדנשבע

קפ~
 המשביעים העדים או הב~ד דעת בלי ונ~בע

קפ~
 קתני ועכ~ז בת~לין ונשבע

 א~~
 דהאיום ש~מ לחזור

 איימו לא אם ובדיעבד לכתחילה אלאאינו
 א~~

 לחזור
 בסכ~~ב מר~ן דפסק מהא ראיה להביא ישגם

 היסתדבשבועת
 א~~

 בסי~ג למור~ס ומצינו יעו~ש איום
 בלי נק~ח שצריכה בשבועה השביעוהו ואם וז~ל~כתב

תפ~
 משנה ~~ות הרי

 אס דוקא הרי ~~ך וחוז~
 במ~ום היסיתהשביעוהו

 נק~
 ~מרת ואי דחוזר הוא

 ולישבע לחזור צריך איום בלי בנ~ח השביעוהואם
 בהיסת השביעוהו דאם נקטולמה

 צ~~
 ולישבע לחזור

 דאין תרתי בהדאית
 ב~

 ~יום
 ב~ וא~

 דאם ת~ל נק~ח
 ולישבע לחז~ר צריך איום בלי בנ~~ח ~שביעוהואפי~
 לתזור צריך אין ~נק~ח איימו לא דאם ~ודאיאלא

ולישבע
~ 

~~~
 דאיתא ממאי מפורשת ראיה להביא יש

 לקמיה דאתא ההוא כ~ה דףבנדרים
 ללוה רבא א~~ל בחבריה מסיק דהוהדרבא
 זיל א~כ רבא ~~ל פרעתיה א~ל פר~יהזיל

 זוזי ויהיב קניא אייתי אזל דפרעתיה ליהאישתבע
 ב~ מסתמיך והוהבגווה

 למלוה א~ל דינא לבי ואזיל
 קניא האינקוט

 בי~
 כל דפרעיה ואשתבע ס~ת נסיב

 ההוא בידיה דהו~למה
 מלו~

 ואשתפ~ך ל~נייא ותבר רגז
 הגמ~ עכ~ל אשתבע דבקוש~א ואשתכח לארעא זוזיהני

 ס~ת למינקט הוצרך למה ז~ל ה~ס~ הקשו ושםהצריך
 ותירצוב~יה ~צ~ למינקט צר~כא לא היסת שבועת האבידיה

 דמוד~
 שבועות ובמס~ יעו~ש הוא במקצת

 התם דתנן ממאי רבא על ג~ך התוס~ הקשו כ~טדף
 שלא יודע הוי לו אומ~ים אותו כשמשביעיןבברייתא

~ל
 דע~

 מש~יעים אנו
 א~~

 ועל ד~תינו על אלא

ד~
 והיאך מברייתא ידע בודאי רבא וא~ך המ~ום

 ד~תם ותירצו וכו~ דעתך על שלא א~ללא
 ב~פ~

 ונשבע
 שנשבע עד וכו~ דעתך על שלא לו לומ~ ~בא הספיקולא
 על שלא מילת האי דתני למר~ן כאן ומ~נו יעו~שכו~

 ל~ תנ~ א~ך משביעים אנודעתך
 והרי האיום בכלל

 מוכת התוס~בדברי
 דבקפ~

 שבוע~ו הויא ונשבע
 דאיכ~ל ראיה דרבא מעשה מאותו ראיה דאין לומ~ואין שבוע~

 בקניא מעות נמצאו לאדאם
 ~ו~

 הו~ל ומשביעו מהדר
 לא דזה וכוי דעתך על שלא אמ~ל ולא עליו אייםולא
 רגז למה קפיצה ע~~ מעיקרא כ~נשבע דא~ךי~ן
 באותה רבא הרי לקניא ותבר מלוהאותו

 שע~
 שנשבע

 ובודא~ איימו שלא מחמת לישבע להחזירו צריך היהאם
דרבא

 הי~
 ו~~ך כלום אינה ש~ועה דאותה לו אומר

 מלוהא~ו
 למ~

 קצת ועדיין הואל ~רוגז הקדים
 לא שמאתו~ת

 דרבא בודאי אלא האיום ע~י ישב~
 דהיה אמרת דאי ועוד מלוהי אותו רגז ולכךפטרו
 ש~~דים זה דלוה בודאי א~ך אחרת פעם לישבעצריך
 דעם בודאיונשבע

 האר~
 השבועה בדיני ידע ולא היה

 ובשביל וכו~ לו אמרו שלא מחמת לחזור צריךאם
 דבעם אמרת אי וא~ך זאת בשבועה שיפ~ר לונדמה ז~

האר~
 דלמה ב~דרים התוס~ שם מקשוי מאי א~ך עסקינן

 הואל בנק~ת לישבעהוצרך
 ו~ו~

 ותיר~ו בכל כופר
 ~דוחקהתום~

 דבמוד~
 הוצ~ו למה קמיירי מקצת

 ד~אל לומר יכ~ליס היוהרי ל~
 וקפ~

 עצמו מצד ~נשבע
 נקיטת צריך אם י~עלא

 חפ~
 דלאו בודאי אלא לא א~

 ~תורה בדיני דידע בגברא אלא עסקינןבשופטני
ועכ~ז

 ~פ~
 ש~מ א~ך איום בלי אפי~ ונ~ר ונשבע

 ל~רב ראיתי זאת אתרי לכתתילהי אלא ~ינודהאיום
 שבזעה מחוייב וז~ל שכתב סקט~ו פ~ז בסי~גו~א

שקפ~
 ונשבע חוזר ונשבע

 ע~~
 קצ~ט אלשיך עיין ב~ד

עכ~ל
 וא~

 ספ~ בידי
 על לעמוד ז~ל אל~י~ך מהר~ם

 שכתב~י דמראיות נראה דלדעתידבריו
 ודו~קלתזור דא~~

~ 

הצעי~
~~~~ ~~~~~ 

 ס~ט

~י

~ ~ ~

 אינם ומ~צתם הרבה חובות עליו שיש חוב
 מהו אחד אלא לתבוע עתה בא ולאלפנינו

 מ~בינן או חלקם לא~ים להניח צריך ~ם~דין
למאי

 ד~~
~ 

~~~

 מיימוניות הגהות לדעת שנוי הוא במחלוקת זה
 גם ק~ד סי~ הש~ך דבריו הביא הב~חולדעת

 ספר מ~ם הביא ג~ באות זכו~להרב
 לפנינו שאינו למיחלק דמפר~י~ צ~~

 א~
 ק~ד בס~ כתב הרב~י

 דאין מיימוני הג~ות בתשו~ מ~ששהביא ~~
 הדי~

 יכול
 המטלטלין לאתד לפרועל~וף

 וכ~
 וז~ל הוא כתב

 הים במדינת מבע~ח אחד שאם דבריו עלותמיהני
 עד שיפר~ם ~~ד אותו ~~פו ולא האתריםיפםידו
 האחרשיבוא

 ולקת~
 ו~ד הד~י מדת

 דא~
 לא

 לכתוב מ~פוסקיםתד ליש~מי~
 כ~

 נראה הילכך
 דלי~

 לההיא
 א~י כו~ין ~ד אלא תובעו אין אם אלאתשובה
 להרב~י ומצי~ו הואל וא~ך עכ~ללפורעו

 חול~
 על

 ~~ר דלא ~ליה וכתב ~פ~ים ד~~ תשובהאזתה



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 בתר דאזלי~ דקי~ל וכמו נקטינן דכוו~יה בודאיכן
 הדבר שבא וכמו בב~י בפסקיו אפי~ ב~ימר~ן

 שד~הבס~ מפ~ר~
 האר~~

 נקטינן הכי מר~ן ~סקי בתר דגרירי א~י בניאנו כי אומר ואני וז~ל שכתב בחומ~ש
 נמי מפורש והכי נקטינן דהכי יעו~ש הב~י~סב~ת
 הדברים הובאו זלה~ה בירדוגו פתחיה הרבבכתבי
בס~

 יי~~
 דכוותיה בודאי וא~ך יעו~ש ליקוטיו בסוף

 ~ נקטינן הב~ידמר~ן

~~~

 דמגבינן הרב~י אמר לא כאן דעד ולומ~ להשתבש
 דקמן למאי~

 אל~
 לפנינו שאינם בע~ח יהיו אם

 היםבמדינת
 וכדומ~

 מדבריו לכאורה שנראה וכמו
 במ~ה מבע~ח א~ שאס דבריו על ותמיהני וז~לשכתב
 בא הב~י מר~ן דהא שיבוש זה עכל~ה וכו~ כולסיפסידו
 אס מפורש אינו ושם משפטים דס~ תשו~ עללחלוק
 ותני דפסק אלא לפנינו ~קרוביס או במ~ה בע~חהיו
 לזה מגביס אין לפנינו אינם מק~ם דאססתס

 וע~ז הכלשלפנינו
 ב~

 סברתו ולאלס עליו לחלוק
 האס במ~ה מבע~ח א~ יהיה אם דלפעמים כןכתב
 אבל מדה~ד ולקתה הלואתו יפסיד שלפנינו שזהנאמר
 ולא אחת בעיר כולם יהיו אם אפי~ פליג הואלעולם
 מדבריו שנראה וכמו להו מגבינן אחד אלא לתבוע~א

 כופין אחד אלא תוב~ו אין אס אלא וז~ל לבסוףשכ~ב
אותו

 לפור~
 דבתרווייהו ש~מ חילוק שים עשה שלא יעו~ש

 למי מגבינן רחוקים או קרובים יהיו אם בין ותניפסק
 לפנינושהוא

~ 
~~~~

 חילוק ליה אית עצמו הב~י דמר~ן אמרת ד~י

ב~
 על להקשותיש א~~ במ~ה ~הם או לפנינו בע~ח השאר

 מר~~
 ע גדולה ~מיהה שתמה הב~י

 דברי לקייס יכול הלא עליה לחלוק והוצרך ~נז~התשו~
 בדרך או במ~ה שאינו בבע~ח משפטים דס~ה~ו~
 עד להמתין לנו יש כן על לפנינו הוא אלארחוקה

 דגס נימא במ~ה הוא אם אבל חלקו לו מפרישיןאו שיבו~
 ס~ל לא דהרב~י בודאי אלא לזה מודו מיימו~תשובת
 ראשון שבא דמי ס~ל ולעולם חילוק שוס ביניהםל~ק
 בלי לעכבו לנו ואיןגובה

 פירע~
 שאינם בע~ח בשביל

לפנינו
~ 

~~
 בסי~ מור~ם ממ~ש זה לדקדק יש

 ק~
 בשס ס~א

 קרקע לגבות שבא מאוחר וז~ל ~שב~א~ו~
 ראשון זמן וכשיבוא לוגובים

 ודוקא ממנו יטרוף לגבו~
 לגבותכשבא

 מקר~
 ~שבא אבל

 ל~ו~
 מטלטלין

 בע~חי~ל
 ראשו~

 יבריחוס פן להגבותם שלא לטעון
 המוקדם יוכל לא המאוחר יגבם דאם ועוד יפסידוםאו

 דאין י~א לו נותנם עצמו הלוה אם אבל ממנולהוציא
בע~ח

 המוקד~
 דדוקא לפניך הרי עכל~ה לגבות יכול

 אם הא ליה דחיישינן הוא וצווח הראשון מלוה~עומד
 דזה הגס ביה משגיחינן לא ושותק טומד או לפנינואינו

 מידו להוציא יכול ואינו המטלעליןגובה
~ 

~~~
 דשאני תשיבני

 הת~
 וצ~וח עומד ~ין דחלקנו

 הוא הרי או לפנינו שא~~ כג~ן צווחלשאינו
 זמנו הגיע לא עדיין אם דוקא ושותק ועומדל~נינו
 ובר ~נו דהגיע היכא~ל

 פירע~
 ליה דאית נימא

 זה משפטיס דס~ תשו~ לסברח ואזיל דמודהלמו~~ם

 אפי~ דהא סבראאינ~
 בת~

 שעומד במקום עצמו ה~ן

וצוו~
 שלא

 יגב~
 יפסידם פן המאוחר

 פס~
 עמו ד~דין

 דינו הדרוא~ך
 ל~יו~

 כלאחר
 הז~

 לאחר וא~ך
 הזמ~

 חלק לו ולברר דידיה לפסידא ל~וש עלינו~מוטל
 אלא לחוש לנו יש ע~מו הזמן בתוך גס א~ךבראש
 עומד לפנינו שאינו זמן כל ביה משגיחינן דלאבודאי
וצווח

 בי~
 וצוי~ס משנלע~ד זהו הזמןי לאחר בין הזמן בת~ך

 ~כי~~רוימ~ן
~ 

ה~עיר

~~~~ ~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~

 מצא לא וכשתבעו מה סך בשמעון נושה היה
 אם כי בידו נמצא ולא לגבות ממה בידוי

 לו וכתב שמעון ועמד לוי על לו שיש אחדשטר
 בשטר מחוייב הוא ג~ך ראובן כי ממנו ~ו גבהלא ועדיין ~ובן ה~טר ותפס ומסירה כתיבה עליולראו~ן
 היוםובאו והן ועומד תלוי הדבר עדיין וע~ז ללויאחד
 ותוב~ים לראובן ומאוחרים מ~דמיס שמעון שלבע~ח
 בהם אין השטרות כ~ השטר עמהס שיחלוקלראובן

 ~ ע~ך~יסה
~~~~~

 אמת לזה
 נכו~

 השטרות דתפיסת הדבר
 וכמ~ש שתפס למוקדם אפי~ מהנייאלא

 שטרות תפס אם מיהו וז~ל ס~ג ק~ד בסי~מור~ס
 ~~ל ויחלוקו ממון כתופס הוי לא המוקדםאפי~
 לזכות זה לראובן ומשענה משען מצאנו דבנדו~דאלא
 למר~ן מצאנו דהא ~תו לזרים ואין בשט~ז לבדוהוא
 דממנה ת~י~ד ~שאלה הרשב~א תשובת שהביאב~~י

 דא~מוכ~
 זכה מאוחר אפי~ לב~ח ומסר כתב הלוה

 סברת הביא בסק~ח ש~ך והרב יע~~שבתפיסתו
 השטרות תפס אם מיהו וז~ל וכתב זאתהרשב~א
 ומסירה ~יבה הלוה לו נתן ואםוכו~

 עי~
 בת~ו~

 ~ינא לומ~ הש~ך ~~נת לפניך הרי עכ~להר~ב~א
 בכתו~ס אבל מסירה לו כתב בדלא איירידמור~ם
 מהני דל~רשב~א כתבנו וכבר בהרשב~א הואדינו
 כתיבה ויש הואל כאן גם וא~ך למאוחר אפילוכתו~ם
 ראיתי וכן זכה ודאיומסירה

 ג~
 כנה~ג להרב

 קנה בכתו~מ לו הקנה דאס מהרימ~ט משםשכתב
 סי~ כר~ח בס~ דבריוהובאו

 יעו~ש~ ~

 ועו~~~~~
 בשטרות דתפיםה מור~ם כתב אפי~ דהא

לא
 שמ~

 לא עדיין אם דוקא ת~יסה
 דינו דהדר וד~י כבר גבה אס אבל מהלוההתופס גב~

 מבואר דכן המאוחר בהם דזכה מעות שת~סכמו
 דבריו הביא זאת הג~ה חוצבה שממנו רי~ומדברי
 י~ברר ומשס ס~ד בסו~סהרב~י

 ל~
 ירוחם דרבינו

 ובשביל דידיה ~לוה ~ן קנייה שום בלי בתפס~יירי
 אבל זכה לא לכך גמורה בקנייה השטר לו נקנהדלא

 בודאי גבה אם כגון שב~טר מה לו ד~נהבמ~ום
 מדברי כן לברר רציתי ומעיקרא מידו להוציא ואיןדז~ה

 מור~ם לדברי טעמא דיהיב ~~י ק~ד דסי~הסמ~ע
 דכתבאלו

 דא~
 דלא וז~ל איהו וכ~ב תפיסה בשט~ת

 דהא וגבה קדםמי~רי
 אצל השעבוד גוף נשא~ ~די~

 ו~הל~
 א~ך ע~ך מחיל מצי ~מ~ל המלוה ירצה אם

 בשטרות ה~יסה דטעם מוכח ~לו הסמ~עמדברי
 מינה דון למחול דיכול במקום אלא מ~נייאדלא

~~
 ולא למ~ל מה לו נשאר דלא וגבה קדם אם

שו~



~ ~

~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 דזכה בזדאי טליו ~~בזד~זם
~ 

~~~
 אלו הסמ~ט דד~רי דראיתי

 י~
 פקפוק בהם

 וכז~ למוחלו ויכול הזאיל ~כתב דבמהחדא
 אינם דדבריז ~ליז זכתב ב~~ח ה~יגז ה~~ךהרי

 ונ~ת~בד ~ו~ל למחול יכול דאינז הזא דהאמתבדקדוק
 מדברי וא~ךמדר~ן

~~~ 
 י~

 במקום דאפי~ לומ~ לנו
~אינז

 י~~
 לא ~כ~ז דלוה ~~בודו ונסתלק למחול

 דאפי~ לומ~ אנו יכולים וא~ך השטר את התופסקנה
 ו~טבוד זכזת ~ום נ~אר ולא וגבה ~קדס גונאבכהאי
 אפי~ התופס זכה לא ~כ~ז דידיה הלוה ~ל זהללזה

תפ~
 המ~~ת
~ 

~~~
 דברי דבלא

 ה~מ~~
 ~צמו מר~ן מדברי הרי

 בסי~ מר~ן ~ב דהא זאת ~בראמפור~ת
 לי כתב ולא במ~ירה ה~טר מכר דאם ~י~זם~ו
 ~ ~ב~נין וכו~ לךקני

 נקנה לא
 ה~ט~

 אם ~כ~ז ללוקח

 פר~~~
 הלוה

 ללו~
 לפניך הרי ~~ך הלזקח זכה

 גבה כבר אם ~כ~ז ה~טר קנה דלא במקזםאפי~
 מור~ם ~ם דמחלק למאי ואפי~ שבידו במה~ה

 לא תפס אפי~ הלא~ה לך קני ב~~פ לומ~דב~ינן
 הלוקחקנה

 והמזכ~
 מיד מטותיו מוציא

 ד~למא ומוכר בלוקח אלא זה חלוק ~מר לאהלוהי
 דא כגון אבל זה ב~טר זכות ~ום ללוקח היהדלא
 לתזפס משו~בד הלוה~היה

 ז~
 דלא זדאי מדר~ן

צריך

~~~~~~
 מזה

 ~יי~
 אין ואם וכתב ~ם מז~~ם

 להוציא יכול המוכר אין ל~לם יכול~לוה
 הזאל כלום הלוקחמן

 י~ו~~ ותפ~
 וא~כ

 מכ~~
 נדז~ז

 ל~ה לז מ~~~בד מ~ודם~היה
 ז~

 הזא גם ונו~ף מדר~ן

תפ~
 זה דמ~ות פ~וט ל~לם בזה ללוה זאין מ~ות

 גבה ~גבה מה כדין דיני אהדר גמור קניןנקנו
~ 

~~~
 הדבר ~בא ראיתי

 מפור~
 כנה~ג בסי בפ~יטות

 ב~י הגהזתי
 םו~~

 כבר דאם מהרימ~ט מ~ם ס~ד

נ~ר~
 זכה השטר ~בידו מי

 י~ו~~
 פ~ ~~ כר~ח בס~

 דבריז הובאז~~ם
 י~ז~~

 דאם מכאן נקטינן שיהיה ~יך
 וב~דו~ד גבייה גבייתו ה~טר א~ התופס גבהכבר
 זה ראובן גבה לא ד~דייןהגם

 התופ~
 כאלו ~כ~ז

 בו נו~ה ה~טר ~ליו ~כתוב זה ולוה הואל ו~ומדגבוי
 כאלו ח~יבא~ך

 ודב~ פרז~
 בא זה

 מפור~
 בדברי

 ן~ מהר~א בת~וי כתב וז~ל סק~~ד ~~ז ב~י~ה~~ך
 חייבת ולאה ללאה ~ט~ח ב~תןז~ל חיי~

 ללו~
 לא דכה~ג

 ~קבל גובה ~ט~ח במוכר ~אי דהא מחילהמהנייא
 לא הכי דבתר דמחילה הנותן מחלו ~לא ~דה~טר
 והכאמהנייא

 כי~
 מתנה הרי לו חייבת היתה ~לאה

 ~נתבאר וכמו ו~ומד כגבו~ ~~יבא השטרות לה~נ~נז
 ומדברי וכו~ ~הזציאו ~ניםמ~וגיית

 תצ~ו ד~י~ הריב~~
 דהואל ~~ל ז~ל דמהראנ~ח לפניך הרי ~כל~הוכו~

וי~
 כגבוי הזי הלוה מ~ל מתנה מקבל אז הלוקח ביד
 זה וראובן הואל ג~ך א~ך מחילה ביה מהנייאולא

 אתו לזרים ואין וזכה כגבוי הוי הלוה לזי משל~ידו י~
~ 

~~~~
 דה~~ך

 דח~ ש~
 ם~רת

 ידים ב~תי מהראנ~~
 לנו אין ~כ~ז דבריו ב~זף ~ם ~תראהכמו

 בם~ ראיתי מצאתי ~הרי ז~ל מהראנ~ח דבריאלא

כר~
 פא~~ רבני ~ל פסק קצ~ח ~י~

 ד~סקו י~~א

בראו~
 לזי לוה ואח~ך ב~טר ל~מ~ון חייב ~היה

מראז~
 לוי ~ל לז ~יש השטר ~ר זראזבן ב~טר

ליהו~~
 ~היה ה~טר ~מ~ון מכר זה זאחר

 הנז~ ללוי ראזבן ~ללו
 יהוד~ זכ~ב~

 ~טר ליקח
 פר~תי כבר לו ט~ן הימנז לגבות לזי~ל

 לראו~
 שהרי

 הדין מ~מ~ון ה~טר לקחתי ואני ל~מ~ון חייבראזבן
 מהרשד~ם ד~ת היא וכך זלה~ה אדרב~י מהר~י ~ייןטמו
 ~ז~ס בטורו~י~

 פ~~
 זא~כ ~~ך קי~א סי~ ובכנה~ג

 כ~ברת כלהז ~~נן סברי ~פז~קים להקת והניהז~ל
 ~הוא זבפרט נקטינן כזותיה ודאימהראנ~ח

 תפו~
 יכזל

 דפסיק הר~~י~ם מ~כנו~ת להרב ראיתי וכן קי~ללומ~
 בידו יש והלוקח הואל נקטינן מהראנ~ח כסברתותני
 דינא קם וא~ך קי~ל לומ~ יכול ותפזס הואל לוהמ~ל

 זהו ותול~מי מידז להזציא זאין דמי כגבוי זהדראובן
 ~ וימ~ן וצוי~ם פ~וטמשנלט~ד
הצ~יר

~~~ ~~~~~~ 
 ~י~ט

 וכתב ~מ~ון ביד פקדון ~הניחברא~~ן~~~~~~~
 בםירצ~ו~ס~ב מר~~ן דכתב שטר~ליו

 ~היה ב~יגו החזרתי לומ~ הנפקדדנאמן
 יכו~

 נגנב לומ~
 וכו~ ~~ח הזאאם

 יעו~~
 האמין הנפקד דאם ידוט והנה

 הזא דינא הפקדון לו החזיר לא ~דיין לומ~למפקיד
 אז נגנב לט~ין דיכולדהגם

 נ~נ~
 ט~נת כ~ז ~ם וכו~

 ~~יקא וט~ז והאמינו הואל לטעון יכול אינוהחז~~י
 לומר למ~קיד שהאמין בנפקד ואת~ מםרךדידי
 הנא~נות כתוב ולאהפיקדון לי החזירלא
 בשטר כתב זלא למפקיד הנפקד ~האמיןאלא

 דאינז דק~ל הנ~ד יורשי ~ל גם~האמינו
 ב~י~~א יכמ~ש דזקא הנפקד ~ל אם כינאמן
 לפוטרו םתם נאמנות דמהני בד~א מר~ן ~ם דכ~ב~י~ז

 ~ם אבל ממנו לגבזת ובא חי ~הלוה ב~זדמ~בו~ה
 ~פ~טרו פי~ א~ך אלא מהני לא מיור~יו לגבזת ובאמת
 ~בו~ה בלי גובה ~אז ומיזר~יוממנז

 זא~~ ~כל~~
 גם

כ~
 ובא הנפקד ב~ת ~וא דידן ~פיקא

 ~מפק~
 ליטול

 דילמא ליתמי ט~נינן ~ם הנפקד ~ני מידפקדונו
 הפיקדון החזיראבוהזן

 הוא~
 נאמנות זה ל~פק~ד ואין

 מצי לא ואבזהזן הואל דילמא או הנפקד בניעל
 דקי~ל והגם ליהז ט~נינן לא לדידהז גם החזרתילמימ~ן
 מצי דהזה מה כל ליתמיד~~ני~ן

 אבוה~
 למיט~ן

 ~ם ~כתב ס~ד בםיק~ח מפורש הדבר ~בא זכמובמיגו
 ~לק היתומים ~ל היוצא ~יםקאד~טר

 הפקד~
 אינו

 היה קיים אביהם ה~ה ~אלו ~כיון ב~בו~ה אפי~נוטלו
 דנאנםו במיגו החזרתי לומרנאמן

 וט~נינ~
 ~כ~ל להו

 למיט~ן א~הון מצי הוה דלא ט~נה דאפי~ ל~ניךהרי
 ג~ך כתב וכן להו ט~נינן ~כ~ז מיגו מכח אלאלה

 מאי אפיי ליתמי דט~נינן ~קכ~ו ב~ים~ט ה~~ךוהוכיח
 ~צי ~והדלא

 למיט~~ אבוה~
 ~~ך מיגו מכת אלא

יעו~~
 לא ~צמו אבוהון ב~דו~ד ~כ~ז

 הי~
 לט~ין יכול

 הואלהחזרתי
 ו~אמי~

 דגם לומר יכזלני א~ך ~ליו למפקיד
 נאמנזת למ~קיד ליה לית אפי~ לט~ון יכולים אינםבניו

 מט~מא~ל~הם
 דל~

 והגם מ~~הון היתזמים ~דיפי
דכתב

 הסמ~~
 מר~ן דכתב מאי ~ל םקל~א בםי~~א

 דאםב~י~ז
 ל~

 לו כ~ב
 נא~ שיהי~

 יזר~יז ו~ל ~ליו

דא~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~~מ~ע כתב וע~ז מהני לא מיו~שיו לגבות ובא מתדאם
 דאע~ג והט~בם~ל~א

 דאבוהו~
 פרעתי למטען מצי לא

 היה ואם פרע שאביהם להיזרשים טענינן אנןמ~מ

הלו~
 לומר כנגדו פניו מ~יז המלוה היה לא חי
 המניה ולא ~דו הלוה המנוהו הכי ושמשום נפרעשלא
 שפרעהו ~פירעון לכפור נגדו שיעיז שירא יורשיונגד

הלו~
 דבני ולומר למיטעי איכא כ~ן גם וא~ך ע~ך
 דלגבי ו~גם החזיר אבינו לו~ר נאמנים יהיוהנפקד
 ואינו הואל דהאמינו דא~יהן נימא נאמן היהאביהן
 לטעון יכולים ~מא היתומים לגבי אבל ל~עיזיכול

~בינו
 ~ ~חזי~

~~~
 ד~

 ביניהם המ~חק ~ב ה~כל בעיני דייקח
 ~יתומים דיכולים אמרינן דלא איכ~לדהתם

לומ~
 היה ~צמה ~ענה דאותה מכח אלא אבינו פרע

 אמרינן אזי הנאמנות אלולי א~ם לטעון אביהםיכול

 אות~דאלימ~
 טענה

 לטעו~
 ~מן אפילו ליתו~ים אותה

 אבל הנאמנות מכח אותה לטעון יכול אביהםשאין
 החז~תיטענת

 בפקד~
 שה~מין הנאמנות בלא דאפי~

 נאמן זה נפקד היה לא למפקידהנפ~ד
 החזרתי לומ~

 טענת לה דאזלא ה~תא נימא דנאנםו מיגו מכחאלא
 נימא למפקיד שהאמין הנאמנות מכח לאבו~וןהחזרתי
 כתב לא דע~כ ועוד ל~ו טענינן לא אחריו לבניודגם
 להצריכו כדי אלא בסיע~א מר~ןכן

 אבל ולבטלו לגמ~י ה~טר לו לאבד ולא השטרעל למלו~ שבוע~
בנדו~ד

~  
 אזי החזיר ~בוהון שמא ליתמי טוענין

 טעין מצי לא דאבוהון דכמו איכ~ל בזה ה~טר~טל
 להו טענינן לא אחריו בניו גם השטר ומבטל~חזרתי

~ 

~~~~~
 לפשוט לל~י אני

 ~פיק~
 מזמנינו דידן

 עיםקא שטר מוציא אדם איזה דאםזה
 בעל גובה אזי עוי~א נאמ~ג בו יש אם היתומיםעל

 וחלק המלוה חלק~מעות
 ~פקד~

 קודם האמצע מן
חלוקה

 כד~
 דאם אלא הכי דדינם כולם חובות ~עלי

 דבענין ממון ~ך בעזבונו המנו~ח יניח לאלפעמים
 הב~ח מוכרחים ואזי לב~ח ה~יזבון ~י י~פיקלא

 יותרליטול
 ממחצ~

 הדין אזי הנלב~ע שהניח במה
 ומשולש שנוי בא זה וכבר הב~ח ליש~ע שיצטרכוהוא

 בם~ י~ויין יע~א פאם ר~ני רבותינו האחרוניםבדברי

 ~ינ~~וי~~
 זמן דכל ~ילתייהו טעמא ויהבי וסיקנ~ב

 ב~ישיש
 העיזב~

 ~ע~ח אזי לב~ח ~~ספיק שיעור
 והרי היורשים מחלק אלא ליפרע באנו לא אנויאמרו
 חצי י~פיק לא אם אבל עליהם נאמנות בידינוכתוב

 הם ~יכים אזי לב~חהעיז~ון
 להשלי~

 מחלק חובם
 האשה דחלק שבועה הצ~יכוהו וא~ך לא~ה המגיעש~י
 שיש כתוב~ה חוב מכח אלא ירזשה ~כח נוטלתואינה
 דאין נאמנות שום עליה לב~ח אין וא~כ ~מת עללה

~מנות
 מועי~

 דכ~בו הגם וא~כ חובות ב~לי לגבי
 טעמא ~אשה קודם חובם ~ובים דב~ח התקנהמתק~י
הוא

 משי~
 לענין אבל ~אוחר כב~~ח ~~ה דע~או

 לנגוע שבא כלמי בודאיה~ועה
 צ~~ בנחל~

 לישבע
כדין

 בע~~
 מו~ם

 דכל לנו ידוע ו~נה טעמםי זה~
 ממחצה יותר נוטל אפי~ זה בזמנינו ~יוצא עיסקאשטר

 דצ~יך אלא גובה ה~ה עכ~ז המת שה~יחב~~ים
~ישבע

 ה~~
 האשה בחלק וני~ע

 ו~
 היינו באמת

 ד~~~ימי~אומ~י~
 יכולים

 לומ~
 היכא ה~זיר אבינו שמא

 נאמנו~דלי~
 הי~ך כאן תי~י א~כ היור~ים על

 בחלק שנוגע בזמן אפי~ שטרו י~בה העי~קאבעל
 יכולה וא~ך נאמ~ת ליה לית האשה לגבי הריהאשה
 אפי~ דנאנ~ו במיגו לך החזיר ~עלי שמא לטעוןהיא
 דהואל בודאי אלא החזרתי לטעון יכול היה לאהוא

 זאת אשתו גם החזרתי לט~ון יכול היה לא דידהוהבעל
 ~ נצחת ת~ובה וזו החזיר שמא לטעון יכולהאינה

~~~
 ראיתי מצאתי דהא דעתי נחה לא דבכ~ז
 ב~פר זלה~ה כמוהריב~ולהרב

 וי~~
 ב~י~נ~ב

 כדברי הרא~ונים בפ~קי מצינו שוב וז~לשכתב
 כתוב מצא~י וז~ל שכתב זלה~ה בירדוגו מהר~יהקדוש הר~

 איני אני מ~ובים הנכ~ים אם הב~ח ל~עוןשיכול
 נגדם נאמנות לי שיש היורשים מחלק אם כיתובע
 מועטים הנכ~ים אם אלא נשבע ואיני אשבעולא

 מםפיק ~יורשים ~לק ~ם אבל ה~למנה חלק גםשנוטל
 ב~די דינא לי~עו והם שבועה בלי יטלנולחובו
 וגובים היורשים שחוזרים מדבריו יראה עכ~לאלמנה

מהאלמנ~
 בין השאר ויתחלק הב~ח שנפרע שאחר

 מכאן למדנו עכל~ה למחצה מחצה והיורשיםהאלמנה
 יכול האלמנה מחלק לגבות כח לו דאיןדבמ~ום
 בעל כאן גם וא~ך ליפרע בא ~ני היתומים מחלקלומר

 מגיע היתומים חלק היה אם לי~רע הבאהעיםקא
 היתומים ~~חלק לומר יכול א~ך ופקדון המלוהלחלק
 מ~יע אינו ואם שבוטה בלי ~ל ונוטל ליפ~ע באאני
 למחצה אלא היתומיםחלק

 בשהע~~
 לומר ג~ך יכול

 המלוה וחלק היתומים מחלק ליטול בא אני הפקדוןחלק
 עים~ משט~ אין וא~ך שבועה ע~י האשה מחלק נוטלאני

 תוכל ולא ראיה ~ום והיורשים הא~ה מןהנפרעים
 שיוציא שטע~ם ימצא בהמצא אם כי מהם ראיהלמצוא
על

 האש~
 אופני~ שני בו ויהיה והיורשים

 דהיינו
 כגון ~יורשים מחלק ~ירושה מרו~ה האשה חלקשיהיה
 ה~שה דאזי מתאבלים שאינם יורשים הם היו~~יםאם

 שטר ויהיה אחד חלק ו~יורשים חלקים שנינוטלת
 ק~ בו יש ו~עיזבון דינרים מאה במשל בו ישעי~קא
 וחלק מ~ בו עולה היו~שים חלק דאזי דינרים ק~ךאו

 וא~ך דינרים חמשים בו יש שבידו שבש~~םהפקדון
 חלק תשלם גם האשה מחלק לג~ות הואצ~יך

הפקדון
 שבשע~~

 הראשונים בדב~י מפורש מצינו לא ~זה
 או האשה ~ן הפקדון חלק לגבות י~ולאם

 ל~
 זבזה

 תל~וד אצלי צ~יך הדברעדיין
~ 

~~~
 האלדי~ מלא~י לשני ראיתי

 הרבנים ה~ה
 ~מוה~~שהרב

 י~ק~
 וכ~זהר~ר ז~ה~ה ~דליה

 ~לה~ה מלכאכליפא
 חו~~

 שהובאו יע~א אג~אדיר
 על שכת~ו ע~ב ק~א דף כת~י התקנות ב~~דב~יהם
 וזל~ה ו~יורשים האשה על שיצא עי~קא שטר שלפ~~ד
 וכמו כב~ח היא אשה דכחובת דכיון נראה מ~מא~ל

 דידה לגבי א~ך זלה~ה נהון כמהר~י מזהשנתעורר
 הדין ~ן דנשבעת הגם ולפ~זהמניה

 ונוטל~
 כמ~ש

 ה~קדון לחלק ~בל מלוה פלגא לע~ין הייני הנז~הח~

כי~
 כב~ח שהיא אשתו לגבי המניה דלא

 א~
 אינה

 החזיר שמא דט~נינן ב~בו~ה אפי~ אותונוטלת
 ל~עון דיכולה המניה לא דידה דלגבי דנאנםובמיגו
 ה~דמה כפי משנלע~ד זהו דנאנ~ו במיגו החזירשמא
 עכ~להנז~

 א~
 נר~ האלה הרבנים דברי לפי

 החזר~י לטע~ן י~ול היה לא ה~על דאפי~ להופ~יטא דמיפ~
 נאמנת אשתו עכ~ז ~~י~א לב~ל האמין והואהואל

לו~



~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 היה לא עצמו דהבעל והגם דנאנסו במיגו ~חזירלו~
 נאמנות היתה לא אם אפי~ החזרתי לטעוןיכול
 השתא נימא וא~ך דנאנסו מיגו מכח אלאבשטר

 לטעין יכולה אינה האשה גם החזרתי לו~~ נאמנותלו שאי~
 זו וטענה הואל ~חזירשמא

 גרוע~
 והבעל הואל היא

 אותה לטעון יכול היה לאעצמו
 אל~

 א~כ מיגי מכח
 ודאי אלא להאשה לה טענינן לא ליה דליתהשתא
 בכ~אי א~י~ ליורשים החזרתי דטענת דס~לפשוט
 הרבנים בדברי לדקדק שיש והגם ממש~ל הפךגוונא
 חלק גובה העיסקא ~על דאין נניח דאפי~~אלה
 העיסקא בעל הרי להקשות יש עכ~ו האשה מןהפקדון
 היורשים מ~לק נוטל אני הפקדון חלק לומריכול
 ~חזורואח~ך

 ~גב~
 לה סברי לא~ הנז~ ד~רבנים ~ראה אלאוכמש~ל הא~ מן בשבועה המלוה חלק

 ~הרב משם זלה~ה מהריב~ו דכתב דינא להאימעיקרא
 דהיכא לעיל שהביאנו זל~~ה בירדוגו כמהר~י~קדוש
 שבועה צריך אינו החוב לכל יספיק היתומיםש~ק
 מוכח ומדבריהם וכו~ היורשים מחלק לומ~ בע~חדיכול
 ההוא מסוףכן

 פס~
 דיש איברא וכתבו סיימו דהא

 דברי מתוך דנר~ דדינא אעיקרא ספק מקוםלנו
 הפוסקיםה~מים

 יש~~
 קידמים המאוחרים אפיי בע~ח ההוא המנהגדלפי ~אסטיליי~ כמנ~ג זאת דכתובה

 מהר~י מדפסק אשהלכתו~ת
 נה~

 בשבועה דגובה נר~ו
מן

 הד~
 כן אם כדת כתובה היא ואם המנוה דלגבי

 שניהם של החוב הניח בלא אלא דבריו מיתוקמאלא
 שהיא בכתובה מיירי א~ך בדבר~ו נזכר לאוזה

 תלוי ~כל הנז~ התקנה דלפי וכיון הנז~ ה~הלכמנהג
 הבעל בהם שמודה החובות שכל הבעלבהודאת

 ואח~ך שבועה ~לא תחילה גובים הם בע~ף ביןבשטר ~~
 כמו לקנונייא חיישינן ולא והיורשים האשהיחלקו

 הבעל ~ודה אם שאפי~ כדת כתובה היתה אםשחוששין
 ~ם אפי~ה א~ת שהוא מוקדם ~~ר על מיתהבשעת
 בשבועה אלא גובה אינו ~~ה לכתו~ קודם לגבותבא

 הבעל בהודאת תלוי שהכל הנז~ הקהל לתקנתמשא~ך
 בדבר גם כן אם א~~ו כתו~ לגביאפי~

 הז~
 בנדו~ד

 אילו עצמו שהוא בנאמנות עצמו שחייבכיון
 ~י הי~

 אשתו וגם ~בעל הודה כאלו הו~ל בו לחזור יכולאינו
אינה

 י~ל~
 ו~רי הבעל בהודאת תלוי שהכל ל~שביעו

 שחזר וא~~ף בנאמנות שהוא העיסקא בשטרהודה
 אשתו לגבי וגם עצמו לגבי כלוס בדבריו אין~~ך
 חילוק יש הזה בדבר גם לפ~זויורשיו

 ב~
 שהיא כתובה

 כב~ח שאינה הנז~ הקהלותכמנהג
 לכתוב~

 כדת שהיא
שהיא

 כב~
 ו~בנים האשה מן גובה ~קרן שבעל נמצא

 מוכח הנז~ הרבנים מדברי הרי עכל~ה שבועהבלי
 שאר ועל זלה~ה נהון כמהר~י סברת על הם~חל~ים
 ליתב~דצריך האש~ מחלק לגבית בא דאם עמו שהסכימוהרבנים

 לדברינו סתי~ה מדבריו אין כן ואם
 דבע~ח שכתב דאיהוהראשונים

 א~
 ~פקדון ~לק גובה

 דה~המכח
 דנאנםו במיגו לך דהחזיר לומ~ יכול~

 נדון דאותו דמ~קרא שיטתם ל~י כן כתבואינ~ו
 דאינו אמרי הוו וע~ז כדת כתובההיתה

 גוב~
 כלל

 דהוה הפקדוןחלק
 ם~

 שב~ל הענין הוא דהתם
 ראשין יגבה מי דייני ~וי א~ה וכתובתהעיסקא

 כתובת ד~תם זלה~ה כמהרי~ן מדבריכשביררו ולס~
 שבו~ה בלא ~כל דגובה ~מר חזרו ~יתהקאס~לייא

 לה דחשב~~כלל
 כיור~

 וא~ך וכמש~ל גמור
 א~

 מדבריו
סתירה

 לדי~
 רבגי דרבותינו בעקבותייהו דאזלינן אנן

 ומצרכינן וכו~פאס
 שבוע~

 מחלק ליטול ~בא ~ב~ח
 וכו~האשה

 של~
 בחלק ~ע

 האש~
 לומ~ הוא יכול

 דהיכא נימא אנן גם א~כ לגבות בא אניהיורשים דמחל~
 כל כ~ד עי~א ~טרדהיה

 העיזב~
 בעל יכול אזי

 דחלק לומ~העסקא
 ~פקד~

 מחלק אותו ליטול בא אגי
 נוטלו אני המלוה וחלקהיורשים

 מחל~
 האשה

 לא ה~קדון שחלק יהיה באופן אם אכן מדי לאוחו בשבזע~
 וכמש~ל ה~רשים מחלק לגבותו לויספיק

 ש~
 יהיו

 העזבון כל כנגד עיסקא ושטר מתאבלים אינםהיורשים
 מוכרח אזיוא~ך

 ה~
 חלק כל ליטול

 המלו~
 מחלק

 יש אזי ~אשה מחלק יהיה הפקדון תשלום וגםהאשה
 וכמוהר~ך גדלי~ כמוהרר~י ה~בנים כסברת לדוןלנו
 דחלק זלה~המלכא

 המלו~
 נוטלו

 בשבוע~
 ותשלום

 דיכולה כלל נוטלו אינו הפקדוןחלק
 האש~

 החזיר לומר
 ומדין דנ~נסו במיגולך

 ז~
 שהחזיר נפקד לכלי תלמוד

 ל~ו טוענין היורשים דאזי יורשיו על ולא עליולמפקיד
 דנאנסו במיגו החזיר אבי~םשמא

~ 

~~~
 לי שוה איננו דכ~ז

 הדע~ דאי~
 ס~רה סובלת

 ~מ~ ~נז~ הרבנים שלזאת
 הטענ~

 האב שאין
 אביהם שהאמין ~חזרתי טענת נדו~ד כגון לטוענהיכול
 דלא לבניו אותה נטעון אנן ניקום המפ~יד אתטליו
 זה וכעין מח~תו דאתו מאבי~ם אינ~ועדי~י

 מו~ד כמו~ר~ר ~רב הביאה הפוסקים סב~תראיתי ממ~
 ז~ל ומו~ריב~ל וז~ל סי~ב ב~~מ כר~ח בםפרונר~ו

ח~~
 ~~ל סי~ ז~ל גאלאנטי מ~ר~ם משם כתב צ~ד סיי
 סי~ ומהרי~ט ע~ד סי~ ומהרי~ט ע~ד סי~ומר~ן

ומ~רש~ך קכ~~
 ח~~

 ירושה משום ה~א בענין שכתבו צ~ז סי~

א~
 מכרתו לטעון יכול מו~ישו היה אם דוקא טענה

 אינו מורישו אם א~ל לי נתתואו
 יכו~

 לא לט~ון
 ליורשים לטעון דיכולים מצינו לא הרי ליה~ענינן
 דמהנייא טענהאלא

 לאבו~ו~
 לא אי אבל לה טעין אי

 ל~~ריב~ל וע~ע יעו~ש לה טענינן לא לאבוהוןמהני
 היכא וללקוחות ליורשים טענינן דלא סקל~טח~ג

 עדים ל~ביא צריך היה המוכר אושהמוריש
 יכול אביהם שאין דדבר לפניך הריעכל~ה יעו~
 לט~

 לא
 דעתי לעניות שנראה מה זה ליורשיםיטענינן

 ~ וימ~ןוצוי~ם
~צעיר

~~~~ ~ ~ ~  
 סי~ט

~~~~~
 מצינו ~ימתו ~חר עדים בו שהחתים כת~י
 וז~ל שכתב ם~ב מ~ בסי~ שפסקלמר~ן

 ונתנו עדים בי והעיד ידו כתבשכתב לו~
 למלו~

 זה הרי
 א~ילו דה~נו סק~ה ~סמ~ע ופי~ש ע~ך כ~רשטר
 ל~ו~י א~ ד~יכין אלא יעו~ש ממשעבדי בולגבות
 ~ימת כל לאו גמור שטר ~וי עדים בו והעידדמ~ש
 מ~ו~אעדים

 לי~
 בכל

 ענ~
 בעינן אלא כשר שטר

 לקיים ~באה עדים~ימת
 ~ענ~

 כ~~ש
 ~ חל~

 עדים בו ש~~ים כת~י וז~ל ס~ג ס~ט בםי~בע~ו ~ר~
 לקיים אלא ~ימתו ל~יים לא ~ימתואחר

~י~ ~ע~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 דיש הרי עכ~ל פרעתי לומר נאמןאינו
תלוק

 ב~
 פירש ~ן העדים תתימת

 הש~~
 מר~ן לשין

 יעו~ש קמ~ירי העדים בתתימת דהזא מ~ דסי~זה
 תק~תבש~ך

~ 

~~~
 קיום דבלשון ולומר לברר ראיתי עתה דהן
 לכתוב העדים דצריכים נראה ~וא~ענין

בלש~
 ואת~ך הנז~ התוב הנז~ פלוני כז~ת בפנינו זה
 שבפניהם זמטידים באו הענין לקיים ודאי דבזהיתתמו
 אם אלא כן אינו התתי~ה קיום לשון ואילונתתייב
 פלוני של ידו תתי~ שזו~י מעידים ~ו~מ אנ~נויכתבו
 על להעיד דב~והנז~

 התתימ~
 ~ל לה~יד באו ולא

 ~ מ~ני דלא הוא בזההענין
~~~

 מ~ה בסי~ ראיתי ושם גו~א ספר לידי בא היום
 ~תמו ואת~ך כת~י על הלוה תתם דאםסק~ת

 מיקרי אי שנויה ב~תלו~ת דהיא בסתם אתריו~עדים
 ~א מיקרי לא או ממשעבדי וטורף באו הענין~יום
 לוקת או מזתזק מיקרי מי נסתפק ושם ~ת~ימהלקיום
 אבל סתם ש~מו וכ~ז זז~ל בדבריו וסיים מלוהאו

 פירשו ואם כת~י הו~ל התתימה על ש~מופירשו
 גמור שטר הו~ל הענין עלשת~ו

 לפניך הרי עכל~~
 בפירוש פירשו אלא באו ה~ימה ל~ים מיקרידלא

 בלשון יכתבו אם אבל התתי~ עלש~מו
 ז~

 בפנינו
 י~בו אם ומכ~ש קנין בו אין אם ומ~ר ותתםכ~ב
 דאין בודאי ומסר וכו~ח נתתייב ב~נינו זהבלשון

 מבואר ~דבר בא וכן מזה יותר הענין עלמעיד ל~
 יעו~ש ~~יאו ~כ~א וה~מ~ע ס~ט סו~סבטו~ר

וצוי~ם
 וימ~
~ 

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 ס~ט

~~~~
 במתויב ראש למעלה עליונים הרבנים מ~ש

 לנו אין בב~ד ונ~בע שעבר ב~~תשבועה
 הראשוניםי הרבנים קמאי בו ד~ו דכ~ר בזהל~אריך
ומ~

 דמור~ם דינא דזקא אם יצ~ו מו~ד ~רב שנסתפק
 ו~ייים ביד הכתובים בספרים א~ורהוא

 בגליל~
 לא

~
 עליהם יש אם בדפום מודפסים שהם דידן ב~רים

 שבז~ז היתה ~ם ש~שבע דמי לומ~ קדושהתורת

שבז~~
 גם שבועה שבועתו היתה בזה דגם לו~ וצידד

 מש~ה רבינו בספר זברוחב באריכות בא כ~ר זהדבר
 האתרונים דברי כל ~וב~ו ששם מ~א אות שי~ןמ~ר~ת
 ומי הקדש דכספרי העלה ולבסוף הזא שם וגדולקטון

שנשנבע
 עלת~ ~~

 יעוש~ב שבזעתו לו
~ 

 עדי~~~~
 עלה ~נז~ הרב דהא מתזלשא אפ~ק לא

ונסת~
 זלבסוף עכו~ם ע~י ~תובים בספרים

 וז~לכתב
 ~ענ~

 ל~שביע דאין נלע~ד דינא
 הפוס~ים רוב דלדעת ע~ו~ם ע~י ~~דפסיםבס~רים
 ~ושה ב~םדאין

 כ~~
 הרב ש~עיד וכמו לישבע

~מ~י~
 ב~~ז

 הי~ ושכ~
 וה~ם ע~ע נוהג ז~ל הוא

 רזב כםברת צי~ ז~ל הנז~ דהרב דהגם למימרדאיכא
 עכו~ם ש~תבו בס~~ להשביע דאין דס~ל~~~ים

 לדתזת לדותה יד יש הריע~~~
 ולו~

 דבלא
~~ 

 הרב
 בספרים אותו משביעים אם לי~בע בבא אלאהנז~

 אם אבל כך ~ני דפסיק הוא עכו~ם ע~יהנדפסים
 כסברת קי~ל לז~ דיכול למי~ איכא כנדו~ד ונשבעעבר
 דספר ואומר זכות דמלמד זלה~ה ~ורנא ן~מהר~י
 ידוע כבר ~א ובפרט יעו~ש ~דושה בו יש גוישכתבו
 תייב אם ~פו~ים מחלזקת דאיכאד~יכא
 בס~ הש~ך שכתב וכמו להשביע אין לאו אםשבועה
 סברת ויש הואל כאן גם וא~ך יעו~ש סק~י~~ז

 לא משבו~ו ונפ~ר קדזשה ב~ם דיש דס~להפוסקים
 ליה~משביעינן

~~~
 פשוט בזמנינו המצויים ~~ד בספרי דעכ~ז

~י~
~~~~~~ ~~ ~ 

~~~~~~~~~~ 

~~ 
 מש~ה הרב טעמו ה~יא זכות דמ~מד ז~ל פורנאן~

 הכ~ד בספרי כן לא עע~ז אינם שבזמנינו והגויםהואל
 זהא~~רוסים הנוצרים אזתם שמדפיסי~ בזמנינו~מצויים

 קדזשה בהם דאיןפשוט
~ 

~~~~~
 צו~ד ה~~ בספרו את~ן לרב שראיתי מה

 בתומשים נסתפ~תי וז~ל סל~ו בתיו~די
 כת הנוצריםהמדפיסים

 האלפרוסיס~~
 לישראל ומוכרים

 בשילוש מ~מינים שהם לפי מהם ל~נות מותראם
 בס~ וראיתי השילוש לכוונת הוי~ה בשםכוונ~ם וא~
 ש~וא טוביטס נתום ל~גאון הת~ה ידעל ~ו~
 הרמב~ם דברי על שכתב וומאן בעיר המודפסהרמב~ם בסו~

 ועיי~ זז~ל הל~ח פר~~ו ~תורה יסודיבהל~
 בז~

 בס~
 דדבריו רבינו טל שתמה ס~ג דף חיור~ד תייאבני
 מ~ל~ ב~רק~י למ~ש ס~ר כאןמ~ש

 ס~
 שני נמצאת

 וכו~ ס~ת מ~ם אתד שכלדברים

 ומל~ד~
 התינ~ות בו

וכו~
 והמעיי~

 בהל~
 תשוב~

 ~ר~~ג
 ~ל~

 דיש והלי~ד
 בתשובה אזתםשמ~לים

 א~~
 ~יירי ס~ת ב~לכזת

~נ~
 אבל ב~ור בהם קורין ואין אותם שמקבלים

 ~~דינן לא דב~נך ב~ם ללמוד התינו~ות מ~ריםעכ~ף
 ~ונתם לפי מדפיסים ש~ם מה ל~~ז עכ~ל זכרםל~ד
 לתזור בלא~ה א~א המה רביםועמים

 ~שוב~
 א~כ

 ~ס שת~ד וב~~ד עצמן לס~ת א~י~ לשורפןצריך
 כדי מהם ל~נות ש~ור ודאי לישראל למכורמדפיסים
 אם זזה זכרםלאבד

 הי~
 כ~בים ~מדפיסים שאלו

 השם נת~דש ולא לש~ו שלא~ם
 ומצז~

 ~י לשז~~ו
 ~רמב~ם וכמ~ש לאפיקורוס שם להניתשלא

 ז~
 ~טעם

 השם כותבים שהם בנדו~ד אבל התורה יםודיבהלכות
 של השם הרי השילושלשם

 הוי~~
 ע~ז שם ~וא זאת

ומצו~
 צו~ד הרב עכ~ל לקנזתו שאין ומכ~ש לשורפו

הרי א~
 ל~ני~

 הכ~ד של הזמן בזה המצוים דספרים
 ~רע פרוסיסטאניס ה~ראים האפיקורוסשמביאים
 טעון דזה אלא יגנזו דקי~ל עכו~ם שכ~בו מספרגריעי
 נשבע כ~לו בו ~נשבע כלל קדושה שום בו ואיןשריפה
 שלהם ~ד~ותבספרי

 ול~
 לשאול ראוי

 י מספר הוא אם ~שביעוהו ם~ר באיזה לראותשהשביעוהו לסו~די~
 ~ לא אוהמינים

~~~ 
 אזר ה~וסק הרב ידידינו ד~ר מאי

 יזס~
 עי~ינו

 ק~ם ו~בע הזאל שבועתו ליה מהנייא~ם
 שלה~סק

 הבדי~~
 והא~ו~ים הראשונים בדבריו זצידד

 כמו~~ר הרב ~אז~ע שראיתי אמת ~ן שבוע~ולקיים
מו~ד

 י~
 ד~אמת קאי וקושטא האתרונים ~דבריז ש~שיגו

~
 הוא

 דל~
 לדינא ~א המ~ך דברי הרב~י הביא

 בסי~ גז~א ל~רב ראיתיוכן
~~ 

 דמהר~ם ש~~ב ~~~ו

א~~~



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~  

~ ~

אלשיך
 ~ס~

 דאם
 קפ~

 ולישבע לחזור צריך ונש~ע
 ~כ~ף אבל ~~ינן דהכי פשוט וא~ך יעו~שע~ף
 ומ~ם ~~~ונים דבריו דצדקו חכי יהגה~אמת
 כתנאי והיתה ~ואל שבועתו לקיים ו~~רדי

 מו~ד להרב ש~איתי והגםהשבו~ות
 י~~

 על שכ~ב
 דפסקד~ריו

 יעב~~ רבי~
 מ~ש לנגד עומד זל~~ה

 ~בינו ה~ב פסק שכך אמת ~ן נר~ו סיני יוסףהרב

יעב~
 לדעתי עכ~ף סקפ~ב התק~ת בס~ הובא זלה~ה

 הרב לנדון נדון או~ו קרב דלאנראה
 יע~~~

 דהא

לש~
 הרב

 יעב~~
 ~וא ~כי לנו ~נוגע פסק שבאותו

 דאם זלה~ה כמוהריב~ע הרב לוד~ודה
 קפ~

 ונשבע
 ונשבע עמד דמעצמו השאלה מל~ון כדמשמעכנדו~ד
 ע~פ נשבעדלא

 ~די~~
 וק~ינא

 בי~
 דא~ל בעליו ולקח

 דשבועה אימתה ליכא מאליו הנשבע אבל ליאישתבע
 כנדרי אלא ואינועליה

 זירוז~
 חבירו שיאמינ~ו כדי

 מלשזן וא~ךעכל~ה
 יתב~~ ז~

 דלשם דשבועה לך
 כלל עליה דשבועה אימ~ה ~וה דלא באופןהיתה

 אב~
כג~

 שהיתה בנדו~ד
 השבוע~

 בלי השבו~ות תוקף ככל
 דלא לומר חש~ן ח~ו היאך ותחבולה מרמהשום
 שלשם הרב דדברי הוא פשוט נתכוון באמתלי~בע
 שם וכמ~ש כתקנה ~שבועה היתה בדלא אלאאינם
 חבירו שיאמינהו כדי זי~וזין כנדרי אלאדאינה

דמסתמ~
 עצמו חצד ונשבע ועמד הואל דלשם

 ד~בועה אימתה ואין כ~וגן בשבועתו דקדקבודאי
 ~ע~יה

 קאמ~ו לא דע~כ ואומר אענה מס~~ינא לא~~~
 ~נתחייבדמי

 דקפ~ ~בוע~
 ע~פ שלא ונשבע

בדי~~
 שהי~ ~מי אלא ונשבע דחוזר

 שבועה חייב

בס~~
 ונשבע

 אמרינן דאזי בס~~
 דמ~

 כוונ~ו היתה
 נתכוון דלא בודאי א~א לו י~ הנאה ומהב~~יצה

 למרמ~א~
 ולחשוב ותחבולה

 מחשבו~
 בכגון אבל

 זאת בשבועה ~יתה דלא זאת וכוו~תו כחו דידעי~ןדא
 ירא שהיה מפניב~~ד

 יתר~ פ~
 עליו

 לישב~
 בס~ת

 בושים אדם שבני כידוע וכלימה ~ושת לו ישזאזי
 ל~~עונכלמים

 ל~ בס~~
 הסופרים אל נחבא הוא

 בכ~דלישבע
 ומא~

 לומר לנו
 מרמ~ דמ~

 ~חבולה
 בספר ליש~ע מהני דלא פשוט הכ~ד בם~ לישבעהלך

הכ~
 משום ~לא

 ~ הבוש~

~~~
 ש~תוב ע~ב ט~ל דף כת~י התקנות בס~ ראיתי
 שהפוסקים אמת הן וז~ל ~אס רבנימשם

 וקצבה שיעור נתנו לא אך ל~בא הלוה שישבעכ~בו
 וי~רנם ש~וןא~א

~~ 
 בתי בימי אחת והן וכו~ לבדו

דינ~
 שעברו

 זלה~~
 לעשות ~והגים היו לא

ל~א שבוע~
 אל~

 של~נינו בת~ד בימי אך וכו~ דוקא לשעבר
נ~תרבב

 הענ~
 מעורכי א~ה ע~י

 הדיינ~
 והיו

משביע~
 היו לא לב~ד הד~ר ~יע וכש~יה ל~בא

מוח~
 כיון בהם

 ~ ש~די~
 ו~ו~

 ל~ניך הרי עכל~~
הגם

 שהית~
 משביעים היו ולא בב~ד ק~ידא להם

 הב~ד רשות בלי מ~צמם נשבעים כשהיו ע~~זלהבא
 הואל לך ~קשי והרי שבועה א~~ ~בלים~ו

 ואינ~
בר~~

 לית ב~ד
 ל~

 דמיירי לומר דמו~רחים אלא איום
 המשביעיםבש~יו

 מאיימי~
 עליו

 וא~ בשבוע~
 היו

 מורידין ולא ~לין ~ב~ד דאין לך הרי מקבלים~~ד
 אם אפי~ ~יום הוא הע~ראלא

 ע~י אל~ יה~

 יע~א סאלי ~~ה הנלע~ד ז~ו ~ב~ד ~לא לבד~דים
 כי~ר וימ~ןוצויי~ם
~צעיר

 סי~ ~~~~~ ~~~~

~~
 ~עיר א~ יהודי שתת~ לדי~ת לפני

 שהוא לו באמור נר~ו עחאר ליוםףתובע א~~

נוש~
 הנז~ ויוםף לו שמכר ~אלמרג~אן מפאת מה סך בו
 הוא לא ~זה ~איש כי בידו ליתן יכול שאינומשיב
 אלא לו חכרלבדו

 ה~
 יחד שני~ם שיה~ עד אלא לזה יפרע ולא לומכרו ושניה~ ע~ שות~ א~~ איש

 יורינו טענותיהם הגיעו ע~כ המכירהכיום
 ~מו~~
~ 

~~~~~
 באחד הדברים

 משנ~ שלו~
 לתבוע אחד ובא

 חקורו ~ובא זהדין
 בסיע~~

 דשם ם~ט
 אם אנן נחזי חלקו לתבוע בא אחד דאם מר~ןפסק
 בעיר~ירו

 וז~
 ~כל על עמו לדון יכול לתבוע בא

 לא ה~תבע יטעון ואם הכל ממנוולהוציא
 חלקך אםכי בי~ א~

 וח~
 עד ב~ד ביד מו~ח יהיה חבירך

 אותו ויטול שותפך~יבוא
 הדי~

 עמו
 א~

 בעיר הוא אם
 כמי דינו הדר שמע דלאוידעינן

 שאי~
 ב~יר חבירו

 וכתב עליו הוסיף ס~~ג וה~~ך סקכ~ב הסמ~עכ~ך
 דאם הוא פשוטדזה

 ידעינ~
 ד~א

 שמ~
 שלא כמי דינו

 הדבר אם דאפילו היא ~רבותא אלא בעיר~יה
א~ בספ~

 בעיר אינ~ או בעיר הוא
 דיינינ~

 שאינו כמי ליה
 אבל הכל ליטול יכול ואינוב~יר

 הד~ לענ~
 אפי~

הדבר
 מסו~

 או שמע חבירו אם
 ל~

 לדון יכול שמע
 ~ספק הכל עלעמו

 דא~
 הש~ך ~~ך בזה ה~ד לו

 ז~ו יעו~ש סקט~ל בס~נ~בג~ך
 ה~

 שני~ם היו ~ם
 ~בעיר

~~~
 כתב ~תבוע בא ואחד בעיר אינו אחד

 מר~
~סיע~ו

 ס~
 ח~ו ליטול בא דאפי~

 דאין הוא חלקו ליטול דדוקא סקכ~א הסמ~ע וכתבלו שומעי~ אי~

שומע~
 ובזה וכו~ ח~ו על עמו לדון צריך אם אבל לו
 ס~ט דבסיע~ז אהדדי מר~ן ~סקימיישב

~~ 
 דבא

 אין חלקו ליטולאחד
 שומע~

 וסיקכ~ב לו
 ס~~

 משמע
 על אם כי לע~ב יכול איגו בעיר אינו ~ירודאם
 דיש אלא לעכב יכול אינו חלקו על אבל חבירוחלק
לחלק

 ד~~
 הוא

 ~ביע~ לע~י~
 דו~א

 לע~י~ ו~כ~
 ליטול

הממ~
 גם אבל

 מר~~ כא~
 לדון אותו לתבוע ~~ול דעתו

 בסמ~ע יעו~ש בעיר חבירו אין אפי~ חלקו עלעמו
 ~סקכ~א

~~~
 בסיע~ה הש~ך מדברי

 סקכ~~
 חלוק לנו יצא

 בסיום בסיע~ז ~אן כ~ב מור~ם ד~אחדש
 ~~ון ליטול הנ~קד בני ובאו ~מ~~יד מת דאםזה סע~

 ~~ה וע~ז חלקו לו נותנים אחדכל
~~~ 

 ב~כ~ה
 השותפים ~ן המ~קיד בני שנאד~י

 ותיר~
 דבבני

 המפ~יד מבני א~ דכל לנו ברורה~~יד
 י~

 לו
 לאחד שלוו בשנים אבלבו

 א~
 הממון יודעים אנו

 לנו יצא וא~ך הוא מישל
 הדי~

 א~ד דאם
~ 

 ה~ו~ים
 יכול ב~יר חבירו אין אפי~ ל~בועבא

~~ 
 וליטול

 חלק לו יש ~חד דכל וידעינן ~~לחלקו
ו~~ ה~~ ב~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

ו~~ה
 ~ר~

 פ~י ~ש~ך
 מר~

 עם דסיע~ז הנז~
 שהם ידועים בשאינם מיירי ~םיע~ז דכאןדהיינו םי~כ~~

 ולכך הוא מי של המ~ון יד~נן ולאש~~ים
מר~ן דק~~

 ש~ וכת~
 ולא לאתד ש~לוו

 כת~
 שהלוו שותפים

ולכך
 הדי~

 לי~ול ולא ~דין תל~ו לתבוע יכול ~דוקא הוא
 ~תםאותו

 של דהממון שות~ים ד~וו מיירי ~~י~כ~~

שניה~
 וכלשזנו

 שנק~
 שי~ול ~א דינו ולכך ש~ים שני

גם
 הממ~

 סקכ~ה ~ש~ך מד~רי זה כל
 וה~י~

 ראיות
 ~ז~ז מד~רי לדבריוגדולות

 סיקכ~~
 אתריס וממ~ומות

יע~~ש
 ~ת~

 דגם עוד
 ב~ הר~

 ג~ת
 פסי~

 ~בריו ותני

וכ~
 להר~ ראיתי

 מאמ~ר
 קדישי~

 ~סיע~ז
 דפסי~

 גם
 ~~ינן דהש~ך דכו~יה ל~~ן וא~ך הש~ך כם~רתהוא
 ת~י~ו אין אפי~ שניהם של ש~וא ידוע ~ממוןד~ם
בעיר

 ועל תלקו לו ליתן תיי~
 תל~

 יכול אינו ~ות~ו
 והט~ש הסמ~ע דמדברי והגם ~דין לתו~~ואפי~

 בין בהכי לתלק ירדו ולא הואל ~כי ס~לדלא נרא~
 ד~יע~זההיא

 לד~י~כ~~
 מר~ן ~~רי והשוו

 דהת~

לענ~
 לנו אין טכ~ז וכו~ לי~ל ולא ~אמר ת~י~ה

 הש~ך של וד~ול~ית
 ולת~ו~

 ולו~ הסמ~ט של ס~יקו
דמדלא

 מתל~
 לת~וע לנו יש אלא הכי ס~ל דלא ש~מ

 ~פי דטדיף ~~ך שלודאו
 ובפר~

 ה~~ע דד~רי
 וה~שה ~~ך ~יהם גמגם~ע~ש

 הש~
 טליהם

לא
~ 

 ד~רי
 ~ש~~

 ת~ים וראיותיו מללו ~רור שפ~תיו
 אינ~וגם

 ~ידית ם~רה
 ד~

 הוא ~~י ג~ת הרב ~ם
וגם

 הר~
 קדישין מאמר

 ~~~~~ ו~
 אתר ~םיע~ז

ש~~י~
 הםמ~ע ד~רי

 תמיהו~ ~~י~
 הש~ך

 ותילו~
שתל~

 ~ יעו~ש הש~ך ד~רי ~ר נו~ה דדעתו ש~מ
 ל~מ~ע ראיתי ~ת~י~~~~

 דל~ בםי~~~
 שאני

 ~~לי~
 שות~ים

~~ 
 שאינן

 שות~~
 ~עי~ר אכן

 והוא אתרון ו~וא הואל כהש~ך ~נ~ד נראההדין
 ~מש~למנין רו~

~ 

~~~~
 דאתד דמילתא

 שלו~
 משנים

 ו~~
 לת~וט ~תד

 יכול ~עיר שניהםאם
 לדו~

 תלקו על ע~ו
ועל

 תל~
 לי~ול גם ש~ית ת~ירוי

 ~ממ~
 לי~לו יכול כולו

 יאמר אםא~ל
 תל~

 ~~~ד ~ית ת~רך
 ~ד~

 עמוי
שלישית

 דו~
 ~רו ~ידוט

 שמ~
 דיכול ~וא ~א ולא

 ~ממון ~ם~י~א א~ל הכל על עמו ולדון ~ממון כללי~ל
 א~י~ נו~לאינו

 תל~
 ~כל על עמו ידון הדין א~ל

מ~~

 כמו
 הש~~ שכת~

 ~ ר~יע~ םי~כ~~י
 ~רור

 הדין גם שמעד~א
 א~

 ודינו ת~רו חלק על עמו לדון
 כמיהוא

 שא~
 ~ש~ך מד~רי כמו~ן ~עיר ת~רו

~סי~כ~~
 ~אתד

 של~
 ~ שות~ים שאינם משנים

~ ~ ~
 מש~ים

 ש~
 ~ו~ים

 ו~ממ~
 שניהם של הוא

 שאינםמשנים של~ כמי הוא הדין ~~יר שניהם ~ם~זי
 שות~י~

 אזי ~עיר אינם ואם כנ~~ל
~~י~

 הלוה
 לד~

 תלקו על עמו
 ול~

 ~מ~ון תל~ו לו
זהו

 ~תילו~
 ~ כנז~ל ~ש~ך וכס~רת דו~א ש~י~יהם

~ ~
 ~לו~

 י~וא ~וען
~~ 

 שאני עמי הוא ~ם וידין
 ש~ר~יוד~

 ל~~~ך עיי~ ~י י~תיש לא
 ~סו~

~כ~~
 אין ומר~ן ~רמ~~ם דלם~רת לד~א שהע~ה

~ד~~
 מ~ם אתד ו~א ~עי~ ~רו ואם יעו~ש כלום

 ו~~ך ~~~ל ~~~ד ~כל על ע~ו לדוןו~~רך
~ 

 ~~רו

ו~
 יש

~ 
 מה

~~ 
 יותר

 ו~י~
 ~ענות לו דיש

~~
 ~סמ~ע ~ין יש

 ו~~

 ו~~ ~~ע דלדעת
ול~ת

~~ ~~ ~~~ 
 ו~ו~ ~מ~~ם

 ה~
 דא~י~

 ~סו~ס יעו~ש ב~לים ~טנותיו ~תרות ~ענות לויש

קכ~~
 ~תד ב~א וכ~ז

 מ~
 אם לת~ע

~ 
 ~~עים

 הם אםאבל
 נתבעי~

 לא
 יתתי~

 תברו ב~ענות האתד
 בםמ~ע ועיי~ ~עיר ~ם אםאפי~

 סקכ~~
 ~ יעו~ש ~י~ת

~~~~
 ולא משנים בלוה הוא

 נכת~
 א~ל עליו ~ש~ר

נכת~
 דינו אזי עליו ה~~ר

 ה~
 ~סיע~ז כמ~ש

 משנים לוה וז~לס~ו
 וכת~

 אם מהם אתד ~שם הש~ר
 שלא אותות~טו

 נכת~
 לדתותו יכול שמו ~ל הש~ר

 מור~ם וסיים ט~ך כלום לך נתתיי~תי לאויאמר
 יכול בש~ר שכתוב זה א~ל השני מן ~שאהוצריך
 בלא כולולג~ו~ו

 הרשא~
 אם וה~ה

 שני~
 כתו~ים

 י~~רר מכאן ע~ך כולו לגבות יכול אתד כלבש~ר
 דאםלך

 נכת~
 אתד ~שם

 מ~
 שניהם ~~יו הגם

בשעת
 הלו~~

 ~ותו
 ~~ת~

 ~ל לג~ות יכול שמו טל
 שלאואותז

 נכת~
 ~י~ שמו טל

 ה~
 י~ול אינו שותף

 לא אם תלקו אפי~לג~ות
 ~ ~~ר~

~ ~

 הש~ר ~יה
 כתו~

 הגם שני~ם בשם
 שכת~

 מור~ם

וה~~
 ~ול אתד כל בש~ר כתו~ים שניהם אם

 נרא~ לדעתי וכו~לג~ות
 ~יא כן לא מר~ן דדעת

דהא
 כת~

 משנים שלוה אתד וז~ל םל~ד ~סיק~~ו מר~ן
 ות~ע מהם אתד ו~א אתדבש~ר

 ~תו~
 כולו

 תיי~
 לשלם

 ואם ע~ז ~סו~ם שנת~~ר הדרך עללו
 נכת~

 ~ש~ר
 זה ובא אתדבשם

 שנכת~
 א~י~ תו~ע שמו טל נכתב שלא אותו אם א~ללפורעו תיי~ ~כל ות~ע שמו על

 שומע~ א~מ~~
 נראה אלו מר~ן ומד~רי ע~ך לז

~שו~
 ד~ם דם~ל

 כתו~ הי~
 דינו שני~ם ~שם הש~ר

 לא אתד הו~או~וא
 יג~~

 ~דין ~~יארנו טה~ד אלא בו
 ש~ר בלאהלואה

 די~
 הי~ ~ם ~ין תלוק

 ~ות~
 ~עיר

 ב~ירוש ~א כמש~לוכו~
 כת~

 דאינו
 עה~ד אלא תיי~

 הש~רהיה א~ אלא אותו גו~ה דאתד ~סק ולא ~םי~~זשנתבאר
 כתו~

 וכמו ל~ד שמו על
 ~~ס~

 גם
 ~~סיע~ז ~

~~~
 מלשונו שכת~נו מו~~ם דמדברי

 ש~~~
 ו~~ה

 כתו~ ~י~אם
נ~אה ~~~ ולשון וכו~ שני~ם ב~ם

 דל~
 אלא לתלוק ~א

 מסכי~
 ומוסי~

 ד~רי על
 ד~~ה ל~רש ~ה צריך מתלו~ת ~לשזן ולאמר~ן

דלתל~
 מצינו מ~מזת ו~הרבה ~א

 ~י כי דכת~
 ל~ר~ ועיי~ ~וא לתלוק ודע~ולי~נא

 וואלית ן~ מהר~י
 ~סו~סזלה~ה

 ח~~ וי~~
 ~~וס~ים ~כלל

 ש~~
הר~

 שחולק אע~ג דל~עמים זל~~ה ממ~ם
 ~ור~~

 על
 אינומר~ן

 ~לש~ כ~~
 ו~ם יעו~ש וי~א

 כ~
 ~~ך

ל~רש
 דלתלו~ ~

 לא ד~ר~ן ~י~ מצאנו ~אן ד~א ~א
 הכים~ל

 ודו~~
 ~~ל ~כי דמר~ן נראה ג~ך ע~ז ומ~י~

 כס~~תו~א
 מור~~

 דהא ט~ז ו~ד
 או~

 ~א

שפ~
 ~סיע~ז מר~ן

 ו~כ~
 ד~ם זה ~סימן

 הי~
 ה~~ר

כתו~
 דין ואותו כולו ~~ות יכול אתד ע~ש

מור~~ ד~ ג~~
 דא~י~

 ~~ כ~~
 ~ד יכול שניהם

 לג~
 די~ים

 ~ו~ות הםאלו
~~~~ 

 ~ר~~ו ~ו~ת היא ~א
ו~יא

 מר~ ~~~

 ~יא ו~ש~ית ו~~אן ~סיע~ז
מור~~ ש~~ מ~

 ~סיע~ז
 ה~י~ ושני~

 ~~יא ~תיל זה א~ ~זה~סיע~ז ~א~ ~~י~ מר~ן
~  

 מ~~ם

~ני~
 ~~ר נכת~ו

~  וכ~ 
 וסיים

פ~ו דאל~ ~~~
 ד~~

 ה~הור ~שולתנו
 וע~~

 לתמוה יש
 ~~ ד~

 כתרזויי~ם~
 ~ו~ל לא

 ~ונ~ ~~~
 ול~ית

הראשונה
 ~~ שה~יא~

 ~ת~יל~ ~~יא~ ~~~י
 ד~ריו



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ה~~ל דלא גם~מה
 לפם~~

 דתתרפ~ב ההיא אלא

ד~~
 ~הזציאו בש~ר ~ני~ם כתובים היז דאפי~ בה

 על נכתב היה אם מכ~ש הכל ג~בהאתד
 שמ~

 לבד
 אם דדזקא תשמע ג~ךוממנה

 הי~
 ואם כת~בים שני~ם

 הי~לא
 אתד אלא כת~בים שני~ם

 אות~
 כתוב שאינו

לא
 יגב~

 הגם דמר~ן מ~כת אלה מדברינו ~ודאי אלא
 ערכו ~לא בו תזר בב~י דהרשב~א סברא אזתהדכתב

בש~לתנ~
 דכ~~נתו ב~דאי בסיע~ז מ~ר~ם ומ~ש ~ה~ר

 כל מר~~י עללתלוק
 לדינא אבל ל~טנ~ד כתבתי ז~

לא
~ 

 סי~ כר~ת בס~ זראיתי הזאל הוא
 כמ~~ פסק~האתרונים דרבותינ~ ~~~

 וצ~ורנם בסיע~ז מ~ר~ם
 ד~ת נראה ~כןממ~ינו עב~

 הש~~
 ס~~ בסי~

 דמר~ן סקי~ת
 יכול אתד כל שניהם בשם נ~ב דאם כמזר~םס~ל
לגב~ת

 ו~
 לרב ראיתי

 אתר~
 זלה~ה מ~~ריב~~ ה~א

בס~
 ~י~~

 כל יהיה פיהם דעל ב~דאי זא~ך םקנ~ו
 ~ט וכלריב

 ולזכר~
 משנלע~ד כתבתי בטלמא דב~ים
וצוי~ם

 וימ~
~ 

הצעיר
~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~
 של כת~י שה~צי~~ ראובן בי~רשי

 נכרת ו~ימתו כו~ך בו נושהשראובן שמע~
 ובשביל פרע שכבר שמעון ~~עןלכל

 שהאמ~
 לראובן

 כי בידו מלהניתו תש לאלקורעו
 םמ~

 בו שיקיים עלי~

 ~ קרי~מצ~

~~~~
תשז~י

 ~אי~
 תיוב אם כי ~מע~ן טל

 ~ענות כשאר ~~סשיקבל
 ם~

 דהגם
 ב~ שאין כת~י כל ~י~ל ~רי הי~רשים בידד~~י
נ~מנ~

 כמלוה
 ע~~

 בפשי~ות מר~ן כמ~ש ~יב

בסס~~
 שהוא בב~ד נ~יים אם דא~י~ וז~ל ס~ב

 ~אינו בעדים ט~פ מלוה דין אלא לו איןכת~י
 אלא ~לקותות מן ולא הי~רשיםמן ל~ גוב~

 ממנ~
 הודה אם

 פר~תי ~טן אם אבל פרטשלא
 נא~

 ~סית ונשבע

ונ~
 שאינו בעי מאי בידי ש~רך לומר יכול ~אינו

 ש~ר שאינו כיון ~ידו מלהניתותושש
 ה~י ע~ך גמו~

 דקי~ל מר~ן לדעתברור
 פסי~ דכוותי~

 דכת~י ותני
 ~סית אלא תייב ~אינו בעדים ט~פכמל~ה

 דנשבט מר~ן שם כתב דאפי~ באתרין וא~י~נ~ ד~ וא~
 מתוייב וע~ז ברי ~וטן דהמ~וה משום ד~קא ה~םהסית
 ה~יתליש~ע

 כד~
 שאין בכאן אבל ב~י ~ענת כל

 דשמא בספק ~וטנים שהיזרשים אלא טומדהמל~ה

~די~
 שמט~ן

 ל~
 מונת טדיין כת~י ונמצא הואל פרט

 א~ילו דהא ס~ק ~ענת אם כי כאן אין אב~םביד
הנת~

 שמונת
 טדי~

 ממנ~ אין
 בלשונו כמ~ש ראיה

 ~שש שאינו בעי מאי בידי ש~רך ולו~ ל~עון יכולואינו
 ~ וכו~מלהניתו

~~~
 ת~נ~

 מפ~
 סכ~ב ע~ה בסי~ מר~ן

 שאתה אבא של בפ~סו כתוב מצאתי אמרוז~ל שפ~
 לותייב

 מנ~
 מי יש אבא של כת~י שהוא לי ~~רור

 כת~י ג~ך זא~ך הסית אותו שמשביטיןשאומר
 ז~

 שמצא
 לא אביו בידמונת

 גר~
 ב~נ~ס אבי~ כת~י מצא מאם

 תייב ליהזי שמעון של כת~י שזה וברור הואלוא~ך
 אם דמ~ל נינהו אהדדי דדמייןה~ית

 הכ~בה ת~י~
 הל~ה בידבפנקם

~~ 
 שמצינו כל ה~ל~ה ביד

 בודאי וכ~טנת לדבר רגלים הוי בבירור להויד~ינן הכתיב~
 ויתתייב לי~תשבינן

 ש~ט~
 ~ ~סית

~~~
 דגם

 ~רב מדבר~ ומרפא אר~ה מצאתי ל~
 כמ~הריב~~המוסמך

 בס~ זלה~ה
 ~י~

 סי~ ת~ב
 דאם מר~ן שכתב דינא ד~אי שכתב~~ד

~~ 
 מצאתי

 ~וקא מיירי הסית ישבט וכו~ אבא ~ל ב~נ~סוכת~ב
 ~ת ~~ען ~ה ל~ה לא אביך מעולם הלוהבאומר
 ~~אל ברי כ~וענ~ ~~י ד~זי אביוכתיבת

 ומכתי~
 ה~א

 אמר אם אבל ההלואהבטיקר
 הלו~

 היה אמת
 ע~ך ברי ~ענת הל~ה ~ענת ~וי לאופרעתיו נוש~
 שכך לנד~~ד נלמדממנו וא~

~~~ 
 שמעון

 שאמ~
 שאביהם

 כמ~ש םפק ל~ענת דתזרנו ודאי ו~ר~ו בו נושההיה
 ~ ~ל~מ ד~קא תר~ס אם כי עליו ואין זלה~המהריב~ו
~~~

 אמת
 שז~

 ~ב דדברי דהגם אצלי כתוב ימים
 לדבריו ~סי~ע ~~י~ר נופ~ך עליהם ואוסיףיוצדקו

 וברור ל~~ היורש דצריך שכתב עצמו ~~ן דברימדקדוק
 קמיירי מכתיש דבלוה דמשמע אבא של כת~י שהואלי
 כת~י שה~א לי ~בר~ר לו~ לי~רש ל~ל מכתיש בשאינ~דאי
 לסי~ע נראה זה כל קמיירי ~הלזאה טיקר מכתישדב~~ה נרא~ בודאי אלא לו ~רע ש~ומר ~לא היורששל אבי~ המל~ה שכת~י מ~דה ~לוה הכי בלאו הרי אבאשל

 הרבדברי
~ 

~~~
 דלאיראה דהמדקדק

 יוצד~
 דין

 ז~
 דהא

 איתו משביעין וז~ל כתב קנ~ה בסי~הםמ~ע
 וממילא הכל בכופרהסית

 במוד~
 שבועה ת~ב מקצת

 עי~ר מכתיש אינו דאם ל~ניך הרי טכ~~הדאור~תא
 מקצת ש~רע ~ה מודה אלאההלואה

 דד~
 לומר

 במ~ד~ אייריד~סמ~~
 תמשים באומר היינו מקצת

 דזה הלוה לא מעולם ~תמשים אביך לי~לוה
 לפרש ~~א ל~תום להסמ~ע הו~ל ולא הסמ~טבדברי דו~

 הגם לישבע תייב ואמ~ קמיירי בין דבין בודאיאלא
 ל~י ~יורש~ביעת

 ז~
 ה~ם להיות ~יכול ~דאית אינה

 תשבינן אפי~ ~רעו להיות יכול טכ~ז אבי~ כת~ישה~א
ליה

 ה~~
 כאלו הו~ל לו תייב שפל~ני אומרת ~כת~י

 אפי~ ~נתבע את להשביע ~יכול בפירוש אביו לואמרה
 מר~ן שהוצרך ומה ~רע~י אבל הפנקס אמתאומר
 שי~יה כדי ~וא אבא של כת~ ~הוא לי ובר~רלסיים
~ענתו

 כאומ~
 שהוא מכיר אינו דאם וכו~ אבא ~מ~ל

 כלל מיקרי לא ~יוכת~י
 אפילו ~אי ~~~ ~ענ~

 יודהאם
 הל~

 יודע ואינו ה~ל ~~ו כת~י שהוא
 דיכול כאן מר~ן דכתבדינא דהאי דכתב ~כ~ד צ~א סי~ בש~ך ~עי~ עצמומצד

 להשבי~
 ע~פ

 פנק~
 ~יו

 אם יזדע שאינואפי~
 תשב~

 יכ~ל א~י~ה מדוקדק אביו
 אם יודע אינו אפי~ ש~תב זה מלש~ן וא~ך וכ~~ה~וה

~~~
 בלו~ דמיירי משמע מדו~דק אביו

 ב~ר שמ~ה

ההלוא~
 בתשבין שמוכתשים אלא

 ~ו~
 א~~ר זה

 והלה~אביך ~~
~~~ 

 בא ~~ז מ~ו או כולו ~רעתיו
 ~י~ל~ר

 א~
 להשביעו אביו יכול מדוקדק אביו תשב~ן

 דלא נ~אה ו~~ך הסמ~ט מדברי הרי וא~כיטו~ש
 זלה~ה מוהריב~ו הרב שלכדקדוקו

 הג~ עכ~
 ש~פ~ים

 זלה~ה מהריב~ו ~ב טל אצלי כתוביםאלו
 ~דיןלענין ע~~

 א~
 כדאי אני

 לת~~
 ה~ה וכבר ~ליו

~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 אם כי עליו אין פרעתי אבל הכתיבה אמת שטועןדכל
 מדי~ לא לא ותוחר~ס

 זל~~ה תוש~י לה~ב רואי אחרי~~~~~~
 וז~ל כנדו~ד משם שכתב ק~דםי~ בח~~

 ס~ז בדף אחתבפסקא
 ע~~

 ראיה שמביא ומה וז~ל
 ראובן של מכת~י ריבות דברי מתשובת המשיבהחכם

 לפרוע אחד לםוחר שמעון ושלחו לשמעוןשנתחייב
 ~לא לפי לשמעון הכת~י הםוחר לו והחזירמראובן
 כמצותו לםוחר שפרע ~וען וראובן ראובן ~ופרע
 למה דפ~עיה איתא ~ם טו~ן ושמעון בידו שהיהוכת~י
 ראובן עם הדין הרב ש~שיב מידו ~כת~י לקחלא
 נאמן כת~~י אלא כאן שאיןוכיון

 נגד פרעתי לומ~
 צריך ובעלמא~~~י

 שבוע~
 יכול ראובן שאין ובנדו~ד

 ~רי ~~ך חר~ס אלא ~מעון על לו אין ברילט~ון
 ריבות דבריהרב

 ש~בי~
 שהחכם אלא הנז~ הרב

 עליה ~~שאל שאלה אותו לדמות בדעתו היההמשיב
 ויצתה לראובן השליח ביד יטר~א ששלח מי~דהיינו
 השליח ביד שפרע ואומר ראובן יד מתחתהליטרא
 ביד דפרע איתא דאם טוענים הליטרא המשלחויתמי
 שחותמים הליטר~ות כדרך לחחום לשליח הו~להשליח
 זולת ראובן לפטור רצה המשיב ~החכם המקבלים~הם
 דינא בין שם מחלק תוש~י והרב דוקא חר~סיקבל
 הליטרא מ~גין ~יבות ~ב~י הרב בי שדיברדכת~~י
 המקבל בה שחותם עד הליטרא ~ות~ים איגםדלעולם
וכו~

 יעו~~
 ד~רי בנדו~ד שיהיה איך ב~עמא מילתא

 זולת ~ליו דאין ומזהירים מאירים ריבות דברי~רב
 נחמיר לא עכ~ז יתומים הם המוציאים אפי~חר~ס
 ~היו תיש~י ~רב משאלת שמבואר וכמו יותר~דינם

 אביהם ששלח הליטרא מכח שבאו יתומיםהתובעים
 זולת ראובן על שאין בו דנו ועכ~זלראובן

 תר~~
 ואפי~

 תוש~י הרבלדברי
 חיי~ ל~

 דרך מטעם אלא שם
 על שאין בבירור דינא קם ו~~ך יעו~ש וכו~~ליטרא

 תאוה כל ומואםהצעיר ~ וימ~ן וצוי~ם ותול~מ חר~ס אם כי הכת~י בעל אליהור~

~~~~~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~
 שהאשה

 סטריי~
 על א~וטר~ היא

 שהוא השטר ו~תב למאיר עיסקאוגתנה בני~
 אחד תגר אצל ~אשה הלכה ו~ח~ך ובניה האשהמממון

וגתג~
 למאיר סחורות להקיף רשות לו

 וגתחייב~
 לו

 היו~ והן ער~ק ומאירהיא
 סטרייא בני ~יתומים גדלו

 המגיע חלקם לקחת ורצו~~
 לה~

 ביד ~עיסקא בשטר
 לגבות ורוצים מה דבר אם ~י בידו מצאו ולא~איר
 שהוא לטעון הנז~ ה~ר ויצאממנו

 עדי~
 גושה

 ולגבות לקדום ~וא וצריך מה סך הנז~~מאיר
 יקדמו אפילוד~א

 היורש~
 להוציא הוא יכול ויגבו

 כתוב הוא במאיר הם ש~ושים ו~טר ~ואל~~ם
 היא ו~רי יתמי של אמםבשם

 ג~ך מחוייב~
 שיגיע מה דא~~ן טענו והיתומים בשטר מאירעם

 יכול איגו ליתומים שנוגע מה א~ל לטו~~ו יכוללאמם
 ~ידםל~וציא

 ע~

 ~ טעגותי~ם ~~יעו

~ ~ ~ ~
 לת~ר האשה שגתחייבה מה ודאי

 שהיא דהגם מממונם לפרעו היתומים ~ל בזהחיוב ש~ רמי דלא בודאי למאירהסחורות ב~יק~
 דידהואפוטר~

 ב~ק~ עכ~~
 זה

 אי~
 שייכות שום להאשה

 נתכוינה שהיא לומר תמצי אם ואפי~ ל~יתומיםבזה
 ל~ם ולהרויח בתו~ע ממונם ליתומים לתתל~ובתם
~כיס

 מההק~
 ואם

 כ~
 יתמי לצורך הלוית כאלו נמצא

 גמורה פוש~ת מעיק~א זאת אשה דהא יאמר לאזה
 כזה עני איש ביד היתומים מעות שנתנההיא

 יותר גסה פשיעה דאין ופשוט אחרים ממון לולהביא מכ~~
 על אלא ניתנים היתומים מעות דאיןמזה

 בס~המ~ורש הדר~
 ר~~

 אין התגר והיקף הואל וא~ך יע~~ש
 שרצוגם במה דבריהם צד~ו א~ך בו חייביםהיתומים
 מה והילך בידו שנמצא ~ה ממאיר לגבותלקדום
 למוהרי~~שראיתי

 סע~ז יאודא בית בס~ ז~ל
 וז~

 עוד
 אחים שני בשם ~שטר וכתוב ~אובן על חובבשטר
 ה~חרים האחים שני ועמדו מלויםשהם

 לטרו~
 קרקע

 מכר שטר ובאותו ~אובן של לקוחותמיד
~ 

 קרקע
 בשטר הנזכרים המלוים האחים שני יד מסולקתהנז~
 הוא ממון שאותו ~אחרים שנים עכשיו וטועגיםחוב
 שגי אותם ובין אבי~ם בין ש~יתה ~שות~~ האמצעשל

 חלק יטרפו יורשים ו~ם האב שנלב~ע ו~כשיוהאחים
 נכונה דברו ולא א~יהם מחמת להםהנוגע

 בז~
 שאף

 גכסי בכלל יתחלק לכשיגבה החוב שאו~ו ברור היהאם
 אלו עם אלו אתים לגבי אלא זה אין מקום מכלאביהן
 לגבי אבל שותפות בו ולאביהם להם דיש ומודים~ואל
 ל~ו טענין דאנן לאחרים לחוב כמי~ייהו כל ~אולקוחות
 עדים דיש יאת~ל חוב ב~ותו שיתוף ל~ביהםאין

 ומחל לאביהם פייסו דלא לן לימא מאן ש~תףדאביהם
 לא וה~ב הואל דין מן ובר לבדם לזכותם ונשארלהם
 כמלוה דינו הוי בש~ח שמונזכר

 ע~~
 טורף שאינו

 ולאזקמי ל~ון יש משם א~ך לשונו ע~ךמהלקוחות
 מחצ~ ד~וי בשטר היתומים שם דנזכרבאתרין

 ליתומים

ומחצ~
 מה ב~לקם לגבות ~ם דיכולים בודאי לאמם

 ~הם להוציא יכול התגר ואין להםשיגיע
 מכ~

 חוב
 שות~ים שני של שטר כאלו אלא נדו~ד ~וי דלאאמם
 יכול אחר אותו אין לאחר נתחייב מהם אחדדאם
 כלו השטר כל ולא לו שנתחייב זה חלק אלאלג~ות
 המלוים שני שם ב~טר ~תוב ומ~ררדהואל

 א~
 הרי

ז~
 לא ותו דוקא ~צה אלא אחד לכל דאין מבו~ר

 תלק אלא השטר כל לגבות מהם אחד של המלוהיכול ול~

מ~
 יציל~ו וצור משנלע~ד זהו ותול~מי דוקא לו שחייב

 ~ אמן נ~ל~ות מ~ורתו ויראנומשגיאות
הצעיר

~~~~ ~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 סחורות שולח שהיה בראובן

 מעות לו שולח ו~מ~ון מקנאסלעי~ת לשמע~
ממקנא~ס

 לרבא~
 ראובן תשבון באז היום והן יע~א

 עכו~ם עם לו שלת ~לוני שב~ן שמעון וטען שמעוןעם
פלוגי

 ס~
 כתב לו ושלת דורוס מאה

~ 
 ~גז~ ~מעות

 ד~א תמשים אם כי לו שלת שלא ~רוראו~ן
 ו~~



שמ~~
 ששלחתי כתב הרי

 אלי~
 ~חת

 ידי~
 אותו הוצא

 שלחתי שמאה תראהומשם
 אלי~

 שנאבד טוען וראובן
 ~ הדין מהו הכתבממנו

~~~~
 השליח זה אם אנן נחזי הוא זה בדין
 שרגיל הוא המעות שמעון ~מוששלח

 אפי~ או עמו לשלוחשמעון
 אי~

 אלא טמו לשלוח רגיל
 פי על פטור ~~משלח באופן שליחהוא

 הדר~
 שפסק

 ומור~ם מר~ן בדברי יעו~ש סע~א סקכ~א בחומ~שמר~ן
 ההלואה אם אנן נחזי אזי יעו~ש כליהם נושאיוכל

 שיכול באופן הם לש~עון לשלוח ראובן שרגילוהסחורה
 שמעון שישבע הוא הדין אזי פרעתי לטטון אולכפור
 וכדברי ס~ד קכ~א בסימן מר~ן פסק וכמ~שופ~ור
 סק~י שםהסמ~ע

 והש~~
 אחד פסק ראיתי וכן סקי~ט

 קע~א סי~ כר~ח בס~ממש
 שכ~

 מוהר~ר הרבנים פסקו

י~ב~~
 מהרד~ך משם

 זל~~~
 סייטתא ותמ~א יעו~ש

 ואם זהלדב~ני
 לכפור יכול שמ~ון שאין באופן הי~

 טוען ~אובן דאם לחלק יש אזי פרעתי לטעוןאו
 שמעון שכתב לו וברי שמעון כתב לידו שהגיעברי
 ראובן שישבע הוא הדין אזי חמשים ~ם כי בו ואיןהוא
 א~ כי בכתבו לו שלחשלא

 ושמעון דוקא חמשים
 דדמי לפרועחייב

 ז~
 שכתב ס~ב סקכ~א מר~ן למ~ש

 יד כ~ב מכיר ראובן אין ואם וכו~ בשטר מלוה היאואם

שמע~
 לשלוח רשות לו יש ושמעון הואל נותן הדין אזי
 עםהמעות

 המורש~
 שמטון שיקבל הוא הדין הזה

 כתב יודע ואינו דהואל השליח טם שלח שמאהחר~ס
 כדברי האמת שמא לחוש לנו יש אזישמ~ן

 ~אגרת לעצמו ~פס והשליח השליח עם מאהששלח שמע~

השלו~
 חמשים א~א שלח שלא זיוף אגרת וכתב אליו

 פרעתני א~ יודע איני המלוה כאומר דינו הדרוא~ך

והד~
 מ~~ן כמ~ש ~וא

 ג~~
 אפילו והתם בס~ח שם

 וכמ~ש איירי בשטרבמלוה
 הש~~

 פטור וטכ~ז סקי~א שם
 ד~לוה מר~ן שם דפסק והגם נתן וברשות הואלהלוה
 ומטעם מכחישו והשליח הואל דוקא התם לישבעצריך
 סקכ~א שם הסמ~עשכתב

 ו~ש~~
 אבל יעו~ש םקמ~ו

 הוא ~דין לשמעון שיכתיש לפנינו השליח שאיןבנדו~ד

שא~
 י~ו~ש בםנ~ט מר~ן וכמ~ש חר~ס ~ם כי שמטון על
 ועיי~ יעו~ש סי~ד בסע~בומור~ם

 סקכ~~ בש~~
 סקל~א

יעו~ש
 וא~~

 חר~ס אם כי שמעון על אין
~ 

~ ~
 ברשות אינו ~מטות שמטון טמו ששלח זה שליח
 שליח עשאו עצמו מצד הוא ששמעון אלאראובן

~ולי~
 אם בין נותן הדין היה אזי מעותיו לראובן

 אינו או פרעתי או ל~ד~מ לומר נ~מן שמעוןיהיה
נאמן

 הדי~
 לידו הגיע שלא חר~ס יקבל שראובן הוא

 להיות הדין דהדר שמעון לו ויפרע ד~א חמשים אםכי
 אם יודע ואיני שהלויתני אני יודעכאומ~

 פרעתי~
 דתי~ב

 דהשליח להיות דיכוללשלם
 ג~~

 שמעון ששלח באגרת זייף

לראו~
 ראובן ש~וא המ~וה ~ך חמשים בת אגרת וכתב

 דוקא חר~סיקבל
 ושמעו~

 וכמ~ש ישלם
 ג~~

 ב~קכ~א
 דישבע נאמר ~שם והגם יעו~שס~ט

 המלו~
 המ~קיד או

 הוה התם ו~~ב~ק~ח
 ג~~

 והשליח ~ואל שאמרנו כמו
~~ש

 המל~
 הםמ~ע הטעם וכמ~ש ~מ~יד או

שם והש~~
 ~יעו~

 נראה לפנינו השליח שאין בכאן אבל
 ובנדו~ד ד~~ל אלא מר~ן וכפסק ~~ס אס כי~ל~ דא~

 שמ~~טו~~
 שי~יע לו כתב שם ~אובן ליד ~שלוח ~~אגרת

 ראיתי ~א~רת שנאבד טוען וראובן דורוס מאהל~
 ל~ר~

 שכת~ סקט~ו םקכ~א קדישי~ן מאמ~ר דבריו ה~יאה~בי~ב
 לו ושלח בשטר ידוע סך לשמ~ן חייב היה ראובןוז~ל
לומר

~~~ 
 לחשבון וכשב~ו זוז חמשים ללוי תן כתבו

 ושמ~ון זוז ששים כתבו ע~פ ללוי שנתן ראובןאמר
 חמשים אלא לך כתבתי שלא לי כמדומהטוטן

 הכ~ב לי יראה כדבריוהוא וא~
 וראוב~

 שנאבד משיב
 ונפ~ר זוז ששים ללוי שנתן ראובן נש~עהכתב
 ד~רב הנז~ הרב וכתבעכ~ל

 עט~
 ז~ל

 תמ~
 על

 טוען והמלוה ~ואל לי~בע צריך דלמהכנה~ג ~ר~
 שם ישב קדישי~~ן מאמ~רוהרב שמ~

 כנה~~ דע~
 שריר

 מדרך ואין האגרת לו שנאבדה ואמר דהו~להוא ו~יי~
 הזה שה~ה לדבר רגלים א~ך לאבדם אלואג~ות
 נלמד ממנו א~ך יטו~ש שבועה עליו רמו ולכךמשקר
 ~רב דאפי~ במכ~שלנדו~ד

 יוד~ עט~~
 דצריך כאן

 ושמעון הואללי~בט
 ~וע~

 הגם אליו שלח שמאה ~ריא
 בת אגרת זייף השליח דשמא לספוקי~איכא

 בזה בודאי עכ~ז חמשים בתבאגרת מא~
 מוד~

 הרב
 עט~~

זלה~
 ונוסף ל~בר רגלים יש דבזה כנה~ג לסברת

זה ע~
 דראוב~

 ל~בטי ראובן דחייב יודה בידאי ליטול בא
 משנלע~דזהו

 במ~ר~
 כ~ן אין לדטתי כי באריכות לא

~קום
 ל~ארי~

 ~ וימ~ן וצוי~ם
~צטיר

~~~~ ~~~~~~ 
 סי~ט

 בתוע~~י בשמעון מנה נושה שהיה ~ראובן~~~~~~
 ישמעון ראובן נתפשרו אח~ך ערביולוי

 מנ~ לשמעון ראובןוהוסיף
 ~ליו וזקף אחר

 טליו וכתב ~שני ומנה ~ו ערב שלוי הראשוןשב~טר המ~~
 עים~שטר

 מס~
 שבו הראשון ~טר בידו וה~יח מאתים

 ש~רו לו שיחזיר לראובן לוי תבע ~יום יהן לויערב
 בערבנות מחלו הרי השני בשטר הכל עליו וזקףהואל

וא~~
 הש~ר לו יחזיר

 יומ~~
~~~~~

 בחח~מ זכו~ל ל~רב ראיתי אמת הן לזה
 להרב ~וד טיין וז~ל שכתב ~י~ן אותח~ב

 ב~ח מז~ב שהביא שםח~ש
 בתשוב~

 שפרטו דשטר דכתב
 יעו~ש הטרב דפטור בו ולוה וחזר ערב בוויש

 א~~
~כא~

 שוב אחת פטם ~מליה ונפרע דהואל ללמוד יש
 נסתלק שעה ומאותה הערב אמונת על ל~לות יכולאינו
 משם סק~ו בסיקע~ז להש~ך ראיתי כן גם וכןהערב

מהרשד~
 שוב אחרת פעם שלוה ~אם עוד וע~ש וז~ל

 להלואה משתעבד ו~ינו מהערבות פטור הערבגם

שניי~
 מ~ר~א ~תשו~ ועיין פשוט והוא ממנו שלוה

 משתעבד אינו דהערב למדנו מכאן עכ~ל ומהראנ~חששון
בפעם

 ~שני~
 ונ~רע הואל אלא

 ~ראשונ~ מלו~
 בטל

 הערבשעבוד
~ 

~~~
 לידע דצריך

 בכ~~
 אלא נפרע שלא דא

 עליושנזקפה
 במלו~

 חשבינן אי א~ר בשטר
לשטר

 כא~ הראש~
 פרעו

 שמע~
 ~נ~ לאי או

 מ~נו
 אחת הלואה ~ל ~נ~ב דשטר דפסק בסימ~חלמר~ן
 ביום ~ל אם ואפי~ בו ול~ות לח~ר י~ול א~נוופרע
 חוזר אינו שעבודו ש~מחל שכון מו~דם שאינואחד

 פרע ואםבו ולו~
 המקצת אותו בו ולוה ח~ר אי~ מק~

י~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

י~ו~ש
 וד~

 כחו זה וש~ר הואל למימר איכא נמי זה
 השטר טל הוא וסמיכתו סמיכתו עיקר עליו ו~יןחלוש
 דינו והדר פרע כאלו הו~לה~ני

 למ~~
 משמיה

 אינו הערב כי וזכו~לדמהרשד~ם
 מש~עב~

 בהלואה
 ~שנייה

~~~
 המ~ות נתן ולא ד~ואל ולומר ~ח~ק דיש

 פריעה שטר ל~ו במלוה עליו זקפם אלאבפירעון
 ש~ר עליו דכתב והגם שעבודו נמחל לא דמעולםיתקרי
 ואסיר לבעליו להחזירו דצריך הוא הדין מן וא~ךאחר
 וז~ל בסינ~ז מר~ן וכמ~ש ובחומותיו בביתולהניחו
 שטר וה~ה ביתו ~תוך פרוע שטר להשהותאסור
 אחר שטר עליו יכתב הואל וא~ך וכו~ שעבודושנמחל
 עולה ב~והליך תשכן אל באיםור להיות דינוהדר

 מזה אין ~ואי ומבוטל בטל וא~ך ל~חזירוומחויב
 אל משום עובר דהמלוה ~הגם אמת ד~ןסתירה
 לתבוע הלוה בא אם מילי הניתשכן

 שטר~
 אבל

 נתרצה ששמעון זהבכגון
 לזקו~

 ו~צה אחר עליו
 הערב מן בו שיגבה כדי ~אובן יד תחח שט~ז~להניח
 ידע והלוה הואל עובר ~ינו שוב ו~~ך יצטרך~ם
 לשטר הד~ר דדמי המלוה על איסור אין שיבומחל
 דהואל נימא כן זה וגם המלוה ביד הלוה שמניחאמנה
 את בו ~תבוע ~כיל המלוה ביד להניחו הלוהונתרצה
 הערב לגבי הלוה לג~י שעבודו דנמחל ~הגםהערב
 מה~שד~ם לעיל פטרו לא כ~ום עצמך דהגע נמחללא

 בכגון אבל ההלואה נפר~ה אם אלא זכו~לוהרב
 נפטר במאי אחר בשטר עליו זקפם אלא נפרעדלא ד~

ערב
 וכי נאבד או נקרע זה ל~טר חשבינן אפי~ ז~

משו~
 הלוה שאין דכמו ~ערב יפטר השט~ אבידת

 שטר דנאבד היכאנפטר
 הלו~

 אינו ה~רב נמי ~ך
 ~ כלל ששט~ז כחו יוגרע ובמאינפטר

~~~~

 במאי והש~ך הסמ~ע למחלוקת זה ענין לדמות
 בשטר וה~ה מור~ם וסיים מר~ן שםדכתב

 היינו שעבודו דנמחל הסמ~ע וכתב שעבודושנמחצ
 ההלואה נזשה ~וא זעדיין הקר~~ות שעבוד לומחל
 עובר ע~~זבלוה

 מש~
 יעו~ש עילה באו~ליך ~שכן אל

 ו~~ל שם ~ליג~~ך
 ~ב~~י~

 זה
 ~ז~

 עומד ו~יה
 ~~~ך יעו~ש ת~כן אל משום בו ~ין מלוה בול~בות
 לסברת הרי עכ~ז ניחא נדו~ד ה~~ך דלדברי~~ם

 דלגבי הגם הלקוחות ל~בי תשכן דאל לאו~סמ~ע~~כא

הל~
 ש~ינו במה עצמו ~ייב ~אלו והז~ל ומחיל ~ע

 בעצמו ל~ול אדם דר~~יח~ב
 עכ~~

 ולגבי הואיל
 ~וייה אחר שטר עליו וכתב שעבודו נמחל~לקוחות
 והחזיר ובעמוד שאינו כמי שט~ז ~הסמ~ע סברתלפי
 ~ ללקוחות נזק ומגיע הואל הלוה ימחול אפי~קאי

~ ~ ~
 מילתי~

 לשט~ז חשבינן אי דא~י~ אמורה
 ~ערב יפטר במאי הוא ונ~בד קרוע~אלו

 אל~ ל~ ~שבינן לא הלואה~ותה
 שטרו אבד כאלו

 הערב כען עד חייב לא מי בע~פ מלוה ל~יותוחזרה
 לגבי ו~ם כלל זה מחוב ~ה ערב נםתלק לא~עולם
 כ~בת דמיום ~ריעותא שום בש~~ז אין עצמם~וחות
 היום עדהשטר

 הז~
 דידיה הקרק~ות נשתחררו ~א

 ~מכרו לא שעדיין הקרק~ית ש~~וד לגבי מיב~ייאולא
ובאים

 ב~~
 פשיטא ל~בות

 דגוב~
 מזמן תחלה הוא

 אי דאפי~ אחריו שנכתבו ~טרות קודם יראשון~טר
~~נן

 ~ש~ ל~
 ויש ~זאל א~י~~ אינו כאלו

 נתה~ית השנית שמלוה מו~ים ~ע~ח ששאר אועדים
 שטר חש~ינן א~י~ הראשוןמשטר

 הרא~ו~
 שאינו כמי

~~~~~~~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  אלא יעו~שחרי 
 לעד~

 עצמם הלקוחות לגבי אפי~
 ליפרע כדי דהכי אדעתא בידו שט~ז והניחהואל
 ~טר מזמן בו וגובה המוקדםמזמן

 ~אש~
 וא~ך

 לזמן ל~איה זה הניח שני שטר שכתב הגם כאןגם
 ~ לזה ישוב קצת צריך ועדייןהגבייה

~~~

 בנדו~ד עכ~פ
 לג~

 ל~ט~ז ~שבינן ~פי~ הערב
 וא~ך הערב נפטר לא עכ~ף דליתיהכמאן

 זהו המלזה מיד השטר להוציא לכפות י~ולאינו
 ~~שנלע~ד

~~~~
 לרבינו וראיתי זכיתי החיפוש

 מהריט~~
 זלה~ה

 שהי~ בראובן זה ב~עין שנשאל צ~דבסי~
 חייב

 למדינת ו~וה המלוה והלך החוב בעד ערב ולוילשמעון
 קטנים יתומים אחריו והניח ומת פלוני בזמן לול~רוע אח~ שטר לו כתב הנשאר והיה החוב מקצת לו ופרעהים

 וביטל יעו~ש לו שומעין אין מה~רב לגבות באועכשיו
 כ~ב הטעמים ובכלל טעמים מכמה השטר הנז~הרב
וז~ל

~ 
 ופשע שרשע עסיקינן ברשיעי דלאו נאמר אנו

 ואפי~ ~חד אדם על חוב ~טרות ש~י לכתובהוא
 ~פו~ים כמ~ש הכרח במקום אלא התירו לאהעתקה
 נמצא בו ~בין אין ההכרח של הסיבה כתבו לאואם
 אלא אחד אדם על שטרו~ שני לכתוב ~וא גדולש~ון
 זהעדים והסופר ~~~ד ר~ע לעשות שלא כדיודאי
 ובטל א~ ~עבוד זמן ובטל ה~אשון ה~טר שבטלנאמר
 אשר לאלדי~ם ש~ו~ה ~ל ונס~ך הערבערבות

 הראשון השטר בטל בפירוש צטעון לו ויש חובובעל נשב~
 לתבוע ו~א זה ומצא ממנו ונ~ל הלוה בידונתנו

 מ~
הער~

 ~הגם וע~צתי שמחתי זאת וכראזתי עכצ~ה
 מטעמא צאו הראשון ~טר ומבו~ל בטל רבינודמדברי
 טעמא הרי ~לא ~פרוע והוי שעבודו ונמ~להואל
 ~סקי~ן ~רשועי ~לאו הזאל עמו ונימוקו וטעמוטעים

 שני דבשטר ובפרט לערב גם מחל בודאיומסתמא
 אותו ~ל ו~חל ~ני אשטר וסמך דמ~ל פשוטאמרינן לז~ רא~ון בשטר הי~ה שלא מה שבועה שם~יתה
 זה ב~ון אבלשטר

 ~~י~
 גילה השני ~שטר כתיבת

 שלוי לראיה בידו מ~יקו ~ה~א העדים ל~נידעתו
 ~ול פשוט ע~ז עדים ויש ש~שט~ז מה בסךערב

 ~ ~~רב מןלגב~ת

~~
 וז~ל צ~ה אות עיי~ן מ~רכת מש~ה להרב ראיתי
ראובן

 לשמע~ שנתע~
 שותפות ~שה ולוי לוי בעד

עם
 שמעו~

 ~רי לבטחין ה~וא השטר ושם
 הוד~

 שמעון
 ~אה ל~אורה וא~ך יעו~ש כלום לו חייב אינושראו~ן
 ע~ין ~אותו דל~וי נימא בעיסקא לו שהוסיףדגם

 ז~ הוד~י כאלווממילא
 מעיקרא ש~תם מלבד דלא אינו

 כן לא נשת~פו והדר חובהיה
 בכ~

 דמעי~רא
עיסקא ~י~

 ולבםו~
 ~י~ ~~ א~י~ אלא עיםקא

 מעיקרא
~לואה

 ולבסו~
 ~רי עכ~ז שות~

~~ 
 ו~תן בלשו~ז ~רב

 הוד~ הרי ואמרטעם
 אינו ~ראובן שמ~ון

 חיי~
 לו

 יעו~שכלום
~ 

~~~
 מ~ק ~רבראיתי

 בס~~~
 משם שכתב ס~י

 ש~תערב ר~ן וז~לכנ~~ג
 ל~מע~

 לוי בעד

וא~~



~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 בעד שיתערב ופ~יסו יהודה אצל שמעון הלךואח~ך
 המתחייב לזי מת ואח~ך ערבנזת ש~ר לז ועשה ~~ךלוי
 מעזת לו היז זלא מיהזדא להתפרע ~מעוןובא

 ~יז שיק~ל שמעין עםונתפשר
 החז~

 עליז זזקף לזמן
 ממנו ותבע ראובן אצל הלך ואח~ך בש~ר מלוההחזב
 על שזקף נפ~ר שכ~ר ראזבן וענה ערבנזתמצד
 עכ~ל שמטון עס הדין במלוהיהודה

 יעז~~
 אחר ~וב

 ספר לידי ובא ז~יתי רבזמן
 התשב~~

 בחלק שס וראיתי
 כתב דהא לדברי מפורשת ראיה דיש ר~ה סי~שלישי
 ~תזבת קזדס משכזנה שטר חבירז על ~ז היה אסשס
 בידו הניח והמלוה אחר משכזנה ש~ר זחדש חזראשה
 זנתתי יעז~ש ה~דימה הפסיד לא הראשון ש~רגס

 דעתו דגילה היכא מינה דון תהלי~תי בלבישמחה
 הערב דשעבוד בזדאי השעבוד מחל דלא כנדו~דבעדיס

 ~ וימ~ן וצזי~ס כתבתי והנלע~ד עזמדיבמקומז
הצעיר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~
 שנתן המלוה על זטזען הלוה בא שלפעמיס

 סחורות מפקיד הזא שלפעמיס העיסקאלו
 זלבני למלוה להשביע ורוצה המלזה של ביתו בניאצל
 סקי~א צ~ג בסי~ תשוב~ה פתח~י להרב ראיתיביתו
 אשת דאס סכ~ח דב~ק פ~ח ביש~ש עיין זז~לשכתב
 צריכה היא אף בשותפ~ זנזתנת נזשאת ג~ך היאהשזתף
 ~שלישבע

 והזב~
 החוש~ן ובקצו~ת באז~ת דבריו

 נתן אפי~ ואפשר באז~ת עוד וכתב המשפ~~טו~נתיבז~ת
 את להשביע יזכל מ~מ השבועה על לשזתףפ~זריס
 ז~רה לא אסאשתו

 בפירו~
 זהנה עכ~ל ט~ש ו~ו~

 כמ~ לפניני ~באיס במעשיס בודאילדעתי
 פע~ס

 אני לטיר בא וכשאני פלונ~ של מתעסק אניואומריס
 הסחורהמניח

 אני ועתה המעזת בעל ראובן בבי~
 זגס שנינו בין ונשבע אותי תשד שהוא כמוחזשדו
 בידס מפקיד זהייתי הזאל לישבע צריכה המלזהאשת

הסחורז~
 זי~בע תבע קא דינא ראזבן דלגבי בזדאי

ראו~ן
 שבוע~

 אש~ז לגבי אבל ס~ז מר~ן כמ~ש השזת~
 אלא מתעסק שאינז השותף דין דהא שבועה עליזאין

 דלא הגס לישבע דהצריכזהו הסחורה אצלזמניחיס
 שמ~עסק באזתו ששייך ~מו התי~ה מורה ביהשייך
 דה~עס דכתב סק~ה בח~ב ז~ל למהרי~ט ראיתיעכ~ף
 הצריכו לא דבשזתפיס משזסהזא

 אז~
 משזס לישבע

 לא דאי משוס אלא ה~רחה בשביל התירהמזרה
 לו שנתן אותז שמא חיישינן ישבע שהשזתףאמרינן
 השזתפי מן ממון לזקח ש~מ~עסק לחשזד יבזאהמעזת
 שיהיה כדי דישבע אמרז זה על ליקח הוא גסויבוא

 ~ יעו~ש חבירז על נזקפו לבו א~דכל

~~~~

 שנזתן המעזת ~בעל דדזקא ללמזד לנו יש
 ~שזתפ~ ממין גנב שמא לחזשדז ישעיסקא

 אשתז אבל ליקח הזא גס זיבזא לקח האחר שמאמחשש
 ממזן מן ~נוב ~~ר לה יבזא מאין המעות בעלשל

 מן שגינב למתעסק ~זשבז שהזא ניחא אפי~השזת~~
 ~זיקה ומה לה עשה הפסד מה אי~י ~~פ ה~יתפ~ממון
 היש~ש מד~רי מ~זקדק זזה הזא בעלה של הממזןהרי

 מתעסקת השותף ~שת אס דכתב לעיל שכתבנוז~ל
 נזשאת אינה אס אבל בשזתפ~ נז~ן אס דוקאנשבעת
 בזדאיזנותנת

 אי~
 ופשזט אצלה מפקידיס אפי~ לה~ביעה

 נא~ג בעלה יהיה אם אפי~ נפקה לא חר~ס מידיאכן
 ותזמי~ס אזרי~ס הרב זכמ~ש האחר השותףשהאמינו

 ~ זימ~ן זצזי~ס לעיל דבריוש~ביאנו
הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 ס~ט

~~~~~
 כההר~י בו נושה היה לחסן ן~ יודא בר שי~קב

אביקצי~
 זלא לז לשלס ותבעז מה סך נר~י

 נכנס חש~זת איזה ומטעס לשלס ממה בידונמצא
 אביו יזדא על התוב הנז~ ~ההר~י זזקף במקזמואביז
 התזב הנז~ יהזדא פרע שלא ועד בשט~ח יעקבשל
 זעל אב~ריה רדיף דעניזתא זצר~~ה ורגל יד פשטה~
 ~ביו לז באמור יעקב אל לתבוע הנז~ הר~י חזרזה
 הואל ~ען זיע~ב עומד ~חיזבו הזא זהרי פרעלא

 ~ נפטר הוא כבר אביו ~לוזקפן

~~~~~
 הרב ~ז נשאל כבר ממש זה דין הוא לזה

 בנ~י בספרו השאלה ובאה ז~למוהרח~א
 תייב דהבן בצדז תשזבתי והיתה קכ~ו בסי~חי~י
 הנז~ ~~ מר~ן שכתב שלזש~ מעמד מדין הזאיחיליה

ס~~
 או הממחה ראובן~ על לתזזר יכול הנמחה לוי דאס

 במלוה עליו זקפס ראובן של שאביז שאע~פ נלע~ד זז~ללא
 שכ~ ממה לזה זראיה מ~חזב שמעזן נסתלק זה בשביללא

 והרא~ש העי~ו~ר בעל בשס סי~ב סקכ~והטז~ר
 נסתלק לאדבהמחאה

 הלז~
 בפירזש שפיטרו לא ~ס

 גאז~ן האי רבינז בשס דקדזשין פ~ק סזף הר~ןוכ~ך
 חייב שהלוה במ~~ג באס בב~י דבריו הביא ר~תוב~ס
 למלוה לשלס עליז קבל חובזובשביל

 שלא כל אפי~~
 אלא אינז ראזבן של ואביז בפירוש זכו~ סלקוסלקו
 שהביא הרי~פ לס~רת דאף ואפשר בעלמאכקבלן
 ליפרע שנתרצית משעה ראזבן לזמר שיכזל שסה~ור
 שאני התס ממך נ~טרתימלוי

 שכי~
 חייב היה שלוי

~שמע~
 ר~זבן שהעמיד השתא

 לשמעז~
 לזי אצל

 ש~יה בחוב פירעון מעשה עשה שכבר ~פיר~זבן נס~ל~
 גברא למלזה הלי~ לזמר שיכול זכז~ ~שמעזן לזיחייב
 זמיד לי ~ייב דהזא בחרקאי לךיהבי

 וא~ך עכ~ל נסתלקתי זמיד אצלז לישהיה ב~זבי זכי~
 לא אביז אצל חוב לר~בן היהשלא בנדו~

 שי~
 האי

 אצל חזב היה לא שהרי זכית זמיד לך יהביגברא טע~
 דא~ר זכתב ~רת ראיה הרב שס עזד זהביאאביז
 מ~זרש הדבר מצא ~~~ך דנפשיה מסברא ה~ניןשקייס
 מזהרשד~סבס~

 זל~~~
 דאפילז לפניך מוכח הרי יעו~ע

לגבי
 אנ~

 דמר~ן אתכא ד~יכי
 פ~ ומזר~

 בס~
קכ~ו

 ס~~
 דבריז בסתס

 כפ~
 לא דאפילו הרי~ף

 עכ~ז בפירזשפ~רז
 א~

 ~זאל ע~~ז ה~ה על הנמחה יכזל
 עד בעינן כלזס האב אצל לבן היה לאזבנ~ז~ד
 ~בי יה~דא הזי לא פ~רו לא זאס ב~ירזששיפטרנז

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

~זא~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 בטל ל~ברת דאפילו ם~ל הרב הרי ופ~והואל
 מהני ת~ם ורבינו גאון ~אי ורבינו ו~רא~ש~עי~ו~ר
 אלא ~רי~ף םברת לפי שכן כל בדבריו כמ~ש~פטור
דראיתי

 דמר~~
 כשהיה בד~א וז~ל שכתב ם~ב קכ~ו ~~

לראובן
 מנ~

 לא אם אבל שמעון ביד
 הי~

 לא ~ידו לו
קנ~

 אח~ז מור~ם וםיים בו לחזור יכול משלשתן אחד
 שלא זמן כל בו לחזור ויכול ללוה המלוה מחלוא~י~
קנ~

 מקצת שמעון פרע ואפי~ וכתב מר~ן והוםיף ~נין
 וגובה חוזר לו נתנו אם מקום ומכל החוב מןללוי

 אח~~ז מור~ם עוד והוםיף נתן שע~פ מאחרמראובן
 זה צריך לגמרי הנותן פטר ~מקבל אם וכןוכתב

 למקבל ליתנם בידוש~מעות
 יעו~~

 בםמ~ט ושם ט~ך
 ואפי~ כתב דברישא אהדדי מור~ם דברי ~שהםקי~א
מחל

 המלו~
 כתב ואח~ך לחזור יכול ללוה

 ד~
 ~מקבל

 לחזור יכול אינו לנותןפ~ר
 ותיר~

 איירי דבםיפא
 א~י~ ~רישא דכתב ובמאי לחזור יכול אינו ולכךבקנון
 שם ו~ש~ך י~ו~ש קנין בלי בעלמא באמירה ~יינומחל

ם~~ו
 תי~

 מחילה מ~נייא לא לו מחל דאם דברישא
 לך מוחל אני לו דאמר אלא לגמ~י פ~רו בדלאהיינו

 אני לו בדאמר איירי ובםיפא פלוני אותו על~םמוך
 דכן וכתב קנין צריך ואין יתן לא אפי~ לגמריפוטרך
 אם בנדו~ד לדון זכינו וא~ך יעו~ש ~ב~חכתב

 ד~םמ~ע אליבא אפילו דמהני פשי~א ב~ניןהפטור הי~
 לא אםאלא

 ~וען ~~~ יעקב אם נחזי בקנין הי~
 א~יך על ואםמוך ~ט~ר א~ הרי לו ואמרשפ~רו
 לשלם הבן דחייב יודה עצמו הש~ך לםברת אפי~בזה
 בלשון ~פ~ור היה ואם פטור ~נז~ כהר~י פ~ורואין
 את~ ~רי ליע~ב כ~הר~י שאמר דהיינוזה

 בין פ~ור
 מודה הנז~ כ~הר~י אם יפרע לא או אביך יפרעאם

 כהש~ך קי~ל לומר ה~ יע~ב יכול כןשאמר
 דז~

 מיקרי
 לשון היה כיצד ביני~ם הכחשה יש ואם ופטורפטור
 ~~ כההר~י לו אמר שכך אומר דיעקב בעניןהפטור
 את~הרי

 ~וען ו~ר~י יתן לא או יתן אם בין פ~ור
 או כלל פ~ור היהשלא

 ל~
 הרי דהיינו זה בלשון היה

 יש בזה א~יך על ואםמוך ~טוראת
 לד~

 ~יה דאם
 לכהר~י יאודא שנתחייב זה דש~ר בעדים~וע

 ~חובמ~את הו~
 שהי~

 הוא הדין לכהר~י יעקב חייב
 או פ~רו שלא כהר~ישישבע

 לש~ הי~ של~
 ~~ור

 מחלת הש~ר על כטוען זה דין דהוי יעקב ~~מרכמו
 לא ואם יעו~ש םכ~ב פ~ב ~ם~ ~אמורלי

 הי~
 עדים

בד~
 אזי

 נא~
 יע~ב

 ~נ~
 ~יתה שכך הםית ~בועת

 במיגו דהש~ך אליבא ~מועיל בלשון~מחילה
 או בו נושה היה לא דמעולם לטעוןיכול שהי~

 הי~
 נושה

 וש~ר ופרעובו
 ז~

 לא
 מ~

 הלואתו
 נת~ו~

 ~לא
ש~י~

 ליפטר ואזי לו ולא באביו נושה
 מ~~ דז~

דומ~
 ~~ק קכ~ו בםי~ ~~ך ~ה~א ~א~ש לתשובת

 ש~מחהו בראובן נשאל דשםז~ך
 לשמע~

 אמו ~ל
 ~יה ולא הואל ליתן רצתה לא ראובן של אמוו~ח~ך
 משלב~ה

 בנ~
 וחזר

 ~מע~
 ראו~ לתבו~

 ור~ובן
 ביד מעות קצת ~רעה אמ~ שבפניו ~~נת שם~שיב
 בידו אמו שפרעה מעות אותם כי השיב ושמטוןשמעון

 ב~ ~ו~~~י~
 אחר ממון

 ו~~
 דישבע ~רא~ש רבינו

ראובן
 פרע~ ~מ~

 ~מו
 ב~

 ממה וי~ר שמעון
 ~~ל הנז~ בם~ בע~ש ~לבו~ש ו~חביעו~ש שפרע~
 לי ונרא~

 ראובן של שאמו ~ידו ש~דים מיירי ~רא~שדדברי

נתר~
 והעידו ליתן

 ג~~
 נתנה שאמו שראו

 יודעים אינם וגם כמה יודעים שאינם אלא בפני~םמעות ~
 על לשמעון נתנה אמואם

 ז~
 שראו אלא לא או ~חוב

 ראובן שישבע אמר למה דאל~ך לידו מעות לושנתנה
 ישבע לא למה ויפ~ר ה~יר~ן היהכמה

 שמ~ שמע~
שגב~

 לו חייבת אמו שהיתה ממה הי~ מאמו
 דל~ד~מ מיגו ליה לית דראובן דלהד~מ במיגונאמן ויהי~

 חייב ש~וא מעידים~הרי
 לשמע~

 מיגו ג~ך ליה ולית
 אח~ך פרעתי לומר נאמן שאינו פםק ש~רידפרעתי
 פרוע שהוא לו נדמה ~מו אצל והמחהו~ואל

 וכן ע~~ל ~חת פעם אדם שיפרט והלואי ופטורזה ב~מ~~
 ם~ק בםקכ~ו שם עצמו הש~ךמםיק

 דמ~ ז~~
 שפםק

 בענין חבירו אצל המחהו דאם ~~~ו ~נז~ בםי~מר~ן

דל~
 כתב עכ~ל אח~ך שפרעו לומר נאמן אינו קנה
 פרעתי דלא מיגו דליכא במקום דוקא דהיינוהש~ך
 פרע~י אח~ך לומר נאמן מיגו במקום אבל להד~מולא
 ~יו אם לנדו~ד מפורשת ראיה משם וא~ךטכ~ל

 נוש~ ~י~ שכ~ה~~י שיטידו הטדיםדאין י~י~
 ומכחו בי~קב

 לומר נאמן דיטקב בודאי ~אודא על זה שטרנעשה
 יפרע לא בין י~רע בין ~~ור שיהיה עליודהתנה
 מפאתו זה שטר נתהוה לא ומ~ולם דלהד~מבמיגו

ופש~
 ~ ~וא

~~~
 יעקב אם זה ב~פק לי דנ~אר

 ל~
 שום י~עון

~ענ~
 שנז~ף שאחר י~עון אלא שאמרן ממה

 ב~ום מ~ימן מי ~רעו אי~ו חזר אביו עלהשטר
 ם~ל והש~ך שהלבו~ש שאמרו דהגם כדאמרן מיגודאיכא
דדברי

 דםעי~ מר~
 אינו וכו~ ~מחהו דאם דכתב וי~ו

 דליכא במקום דוקא ~יינו וכו~ פרעתי לומר אח~ךי~ול
 ולומר ~דחות יכולני נאמן מיגו דאיכא ובמקוםמיגו
 בכאן אבל בעולם ש~ר שום היה ולא ~ואל התםדוקא
 דפרע איתא אם נימא א~ו ~ל ש~רדיש

 למ~
 לא

 עצמו זה םפק וגם למקרעיה אביו מיד השטרלק~
 שאחר ~ען אבל מיגו דליכא במקום אפי~ להםת~קיש

 אותו לפ~וע ~וא ומחוייב פרע לא שאביו לושנודע
 דמ~נייא ופרעו וחזר הנז~ כההר~י טליז~שחזר
 באופן חבירו ~צל ~~מחהו זאת~ענה

 דל~
 דכתב מהני

הש~
 והש~ך םק~~ו הםמ~ע וכמ~ש ם~ו

 ~ום~~
 ז~ך

 ~רע ולא ~ואל בכאן מ~נייא לא ג~ך נימא מייעו~ש
 וכטת שנא לא דילמא אוהשטר

 מ~
 דגם הוא שנלע~ד

 מיגו דליכא במקום בין ~ענתו מהנייאבכאן
 ד~

 דלא
 הואל נימא ~ש~ר~רע

~~ 
 לו ויש ~ואל ובטח םמך

 ~שטר לבטל~ענות
 ל~

 מדי לקורעו חש
 ד~ו~

 ~ומר
 פרוע ש~וא השטרעל

 וא~
 השטר לקיים יכול ~מ~ה

 לדעת דהש~רדה~ם
 הלו~

 ~ואל עכ~ז מקויים הוא
 לו קרע לא למה לומר ~ראוי מן וא~ך טענה לוויש

 לק~מו ~מלוה יכול ולא ~ואל אמרינן אלא~שטר
על

 ז~
 גם וא~ך מידו אותו ליקח חש ולא םמך

 לו וישהואל ~~
 ~ענ~

 אח~ך ~ר~תי או ~~טר ל~ל
 או מיגו דאי~א במ~ום ותבעתני דח~תני לאאפילו

~ח~
 על מיגו דליכא ~קים כשת~תני

 ז~
 ם~

 ו~~ח
 ואדרבא מידו ~טר את לקחת כלל ~שולא

 על אלא י~ב ~ל כ~וב ~טר ואין הואל ~ואמכ~ש ~דו~

י~ד~
 על ~ביו

 ז~
 כלל חש ולא ~מך

 ~ ל~ור~

~~~

 אם ל~ר לנו נשאר
 יע~ ט~

 ~~ר~י שמא
 בשטר נפרעכבר

 ז~
 מאביו

 די~ הי~ מ~
 ~ם



~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 זהספק
 נסח~

 בו
 הרב משם והעלה חי~י בנ~י הר~

 ללוה אבל פרעו לוה דלמא ליה ~ענין לקבלן דדוקאג~ת

א~
 שגם הנז~ הרב וכתב הקבלן פרעו בשמא לפ~ור

 נק~ינן והכי יעו~ש גדל~ת להרב מודה כנה~גהרב

יעו~~
 ~סי~ מלכ~ה למר~ן ועיין

 קכ~~
 ~~ז בסעיף

 כההר~י על ~בועה שום ~ין דבנדו~ד יתבארומ~ם

י~~
 ודבר הואל יותר כ~ן להאריך בדעתי שהיה והגם

 ואל להאריך מקום כאן ~ין ~גדולים נפתח כברזה
 יצילנו הוא דעת לאדם המלמדאלדי~ם

 מ~גי~ות~
 ויראינו

 אסורותבין ולהפרי~ ולהורות~ לדון מבין לב לנו ויתן נפלאות~מתורח~
 למותרות~

 ישיני בזכות ערבות~ שוכן בעזרת
מערות
~ 

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~ 

 י~~~ ~~~~ ~~~~~
~~~~

 עבור אחר ~עבר ~~י שביום למ~ר להוי
 ד~איל זה מענין אחד דין לפני באהתפלה

 בזה הדין מהו לברר ~מוכרחני אמרתי ואזי מינןמר
 דלא וראיתי ה~נה על ~ה~קפתי אחר ד~תכפי
 על ולא וזולא יוקרא ע~ע אלא חז~ל תקנתה~תה
 במצודתי שעלה ומה לדינא והדרן המ~בעותפסול
 ז~ל הרמב~ם לדברי פסק ע~ד בס~ דמר~ן דהגםהוא
 להרבומצינו

 המגי~
 בעי דלא הרמב~ם לדברי שפירש

 היוצא מטבע ל~לם צריך ו~ו~ המלוה כל אלאתגאי
 זה וכל ואמר ה~~ע דברי על סיים ומור~ם הואלעכ~ז
 הרמב~ם דברי דמפרש נראה זה דמסיגגון וכו~שהתנה
 של קמא וכפרוש איירי שהתנה זה דבאופןוהמחבר
 נק~ינן כוותיה התנה דבעינן וה~ו~ר והרא~שהתוס~
 לומר מקום כאן דישוהגם

 דאי~
 במאי נכלל זה דבר

 גילה ומור~ם דעתו מר~ן גילה ~לא במקוםדקי~ל
 ע הסמ דברי לפי בכאן דהא מור~ם ~תראזלינן
 התום~ דברי שהביא ם מור דברי על מקשהבסק~~ו
 שהביא דמר~ן דס~~ל משמע הרמב~ם דברי עלוכי~
 דהסמ~ע מחזי וא~ך הכי ס~ל לא הרמב~םדברי

 בהדייהו פלגןומור~ם
 וה~~עהרמב~ם דב~י בפירו~

 קלה ודעתי כנדו~ז לידי בא שתים ולא פעם לאעכ~ז
 דהואל ב~עמא ומלתא מו~~ם כדעת לפסוק ~היאכ~ת

 דעתו גילה דלאובמקום
 הדי~ מר~~

 אחרי לילךהוא
 הואל בזה גם א~ך אחרים פוסקים נגד מור~םדברי

 והסמ~ע ה~~ע דברי פירוש הוא כך אומרומור~ם
 לאאומר

~ 
 בדעת לפםוק גחית מור~ם הרי פירו~ו

 גדול וכחו הואל גק~יגן דכוותיה ודאי וא~ך כךמר~ן

ומפר~
 ז~ל הרמב~ם דגם

 יפר~
 הג~רא למימרת

 י~ר~ איירידבהתנ~
 בודא~ המוחזק הוא דהלוה בנדו~ד

 אין שהתגהכל
 להוצ~~

 גנדו~ד אתאן הוא וא~ך מידו

לפסק~
 ש~רי לגבי דדיגא

 א~ די~
 ~לא ש~ר ש~ם לך

 הן הוק~ו הן במז~מגים פרעוגו ~יהיה כתוב בונמצא
 שיפרעגו הלוה על מתגה שהמ~וה הוא ופירושוהוזלו
במעות

 בע~
 תנאי ~~ך והדר מזומ~יס ~ירוש זהו

 בשטרי ך וא וזולא יוקרא ל~נין וכו~ הוקרו הןאחר
 מזומנים במעות לפרעו ~מתנה זה תנאי פי עלדידן
 אליבא היוצא מ~בע לו לשלם ומחויב הדיעות כליצאנו
 ש~ר איזה ימצא המצא אם אפילו הוא ~החידוש עדכ

 יל סאב של דורוס לו נתחייב או לו שהלוה בו~כתוב
 נמצאו בהם וגם דהואל כוס יעבור עלייהו דגםוד~י
 בעינייהו כדורוס או מזומנים ~עות שלתנאי

~ 
 הוקרו

 לו לתת עליו ~התנה ליה דינינן הכי בזה גםו~ו~
מ~ביע

 ~י~
 סאב~יל רייאל בש~ר ~כתב דמה ציר~ בו

 שכוונת אלא נפסל אפילו יסאב~יל לו שיתן למימראלאו
 כז~ךשנתחייב

 ד~יסאב~י~ ממ~ב~
 ~יתן עליו והתנה

המ~בע
 ה~

 בכלל זה אין נפסל אס אבל וכו~ הזקר
 בדורוס או במז~מנים ~יפרע עליו ~כתב דתנאוהתנאי
 דמ~בע אדעתאבעין

 היוצ~
 הוא וחילי הואי בהוצאה

 בגמרא האמור המ~בע על חבירו את המלוהדהא
 עסקינן לאמי

 שקצ~
 מכר כגון פלוני מ~בע לו לתת

 בהם לו ונתחייב מ~בעות מאה ~יעור הלוהו אולו
 ועכ~ז ~ני לו ואין אחד מ~בע אותו ידוע היהאפילו
 גם וא~ך היוצא מ~בע לו לתת צריך אמרינן נפסלאם
 אלא פר~ו לא סאב~יל מטבע בשטר שפרט הגםכאן

 ~ פסול לענין ולא וזולא ייקראלענין

~ ~
 הלואה מכח נתהוית בין ~בש~ר מלוה לגבי
 בהם י~ ה~~רות וכל הואל סחורה מכחאו

 ממה גמי הבתים שכירות ולגבי הדי~ות כל יצאנותנאי
 תנאי היה אםנפ~ך

 ה~כירו~
 מ~ל דרך באוקיות

 דורו בחצי התנאי היה או אוקית ו בט אובמתקא~ל
 השכירות ~ל התגה כאלו הוי כך ו~ן כך ביןוכד~מה
 לא איני וזה ה~~בע על או האוקיית על אובמעות
 האוקיותמן

 ול~
 דהוי זה על והראיה המ~בעות מן

 שהרי ה~כירות הי~ה היוצא במ~בע לו ל~לםדעתייהו
 ממגו יקבל לא וד~י בבית עוד ~דור ירצה אם~תה

 לו לתת כדי ה~כירות מן לו יפחות ולאהאיםאב~יל
 ומוכ~חהאלפנס~ו

 דאדע~~
 וזה ירדו היוצא דמ~בע

 תנאי בה מצריכי דהתוס~ לחבי~ו סחורה ממוכרעדיף
 לחבירו ~חורה דבמוכר מור~ם פסק וכוותיהוכדאמרן
 סחורה שם לה אזדא במ~בע עליווזקפה

 ול~
 אלא הוי

 שמקשים וכמו מ~בע הלוהוכאלו
 התוספ~

 פירש~י על
 דמעות כיון ועוד וז~ל הטהור ~שונםוכתבו

 מעות הלוה בין לחלק כלל סברא אין במלוה עליוזוקף ~רקמ~יי~
 דבפרקמ~ייא מוכח מכאן עכ~ל במעית שמכרל~~ק~טייא

 וזקפההיאל
 ל~

 גחית במעות שי~לם ~דעתה אמריגן
 כן לא הלוהו כאלו הויאלא

 הסחורה ~אלו הוי ב~כירו~
 לו ל~לם צריך אלא ה~אה עליו זקף ולאבעין

 היוצא המ~בע דהיינו לשכור אדם בגי ~דרך~מו השכירו~
 ודו~ק~

~~~

 הוא הדין ודאי שבעפ~י הלואות דב~ר
 מ~בע ודאי תנאי היה ולא סתםוהלוהו הו~

 כמ~ש אותה ידון ביניהם הכח~ה י~ ואם יחזורשהלוהו
 מכר וכן ליהו מספקה ספוקי ואם זלה~ה זי~עהרב

 תגאי היה ולא ע~פ במלוה וזקפה לחבירוסחורה
 דנים היו ~כך כמו מטב~ משאר ומחצה סאביילמחצה ל~ יפרע דהייגו במ~צה לידון ליה דדייגיגןנלע~ד
 ~ך ~ותו ד~ם הייגו הפסול קודם דהא וזילאביוקרא
 דמ~~יגן משום וכו~ ומחצה מסאב~יל מחצה לו~יתן
 ממ~בע דמחצהלומר

~ 
 מזה ומחצה ג~~ה

~ 
לומר ~ג~ יש

~לא ~ ז~ בד~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אנכי דרואה
 דא~

 הואל זה לכל צריכי אנו
 השני את ~ם ~ראשין את ~ם לפנינו ~עידווכבר
 מי שכל לאמר היא ~מלך שגזרת שמעושבאוזניהם
 נחה בזה בהוצאה היוצא פרע לגדל צריך בחבירו~נישה
 דבריו בסתם מור~ם וכמ~ש שלטון המלך ו~זרתשקטה
 עכ~ז זה על החולקים סברת שהביא ו~גם ע~דבס~

א~
 מור~ם דדברי סתמא אלא לנו

 ובפר~
 ביו~~ד

 הכי ודאי יעו~ש החולקים סברת כלל הביא לאסקס~א
 באמצע ששי שביום ידידי ודע דד~די דקי~~לנקטינן
 זה ועל דעתי על עלה הידיד ד~ת על שעלה כמוה~ם
 שבררתיאחר

 במ~
 לפני לילך הוצרכתי דעתי ~נ~תה

 שעה באותה ג~ך אותו ומצאתי נר~ו מו~ד הרבעט~ר
 בענין עסוק הוא~ם

 ז~
 לברר

 הד~
 הדיעות וצירפנו

 העלינו הלכה וזו שויםונמצאו
 כמ~~

 מדיי לא ו~י לעיל
 וכתב דהואל מור~ם מדברי לדקדק הידיד שרצהימה

 דדעתו נראה מזה שהלוהו ממטבע לו נותןבלשונו
 בםחורה אבל תנאי צריך בהלואה דדוקא כרש~ילפסוק
 מור~ם דברי דהא זה דקדוק לך יוצדק היאך ידעתי לאלאי
 שכתב הרמב~ם דברי שהם מר~ן דברי על קאי~יירי
 ולכל וכו~ המטבע על חבירו את המליה המימראכלשון

 המלוה דמפרש רש~י לפירוש מבעיא לאהפירושים
 לפירוש ~ם אלא לבד פרקמטייא לו מכר היינוהמטבע ~

 פירשוה הרי הרמב~ם ולפירוש ושני ראשוןהתוספ~
 דהיינוכולם

 ב~
 וא~ך וכו~ לו ~לוה או סחורה מכר

 מכירת על קאי הוא ~מלוה מור~ם כ~ן שכתבמה
 וכל וכתב מור~ם קאי זה ועל ההלואה ועל~סחורה

 ~הלואה על בין הסחורה מכירת על בין משמע שהתנהזה
דוקא

 שהתנ~
 דדעתו זה דבר יאמר קדוש פה והיאך

 התנה לא אפילו רש~י כדעת בסחורה מור~םלפםוק
לא ז~

 י~
 ובפרט

 דלש~
 כי נכתב לא שהתנה זה וכל זה

אם
 בלש~

 הליאה בין ליה שאני לא ו~~ו~ר ~טו~ר
 ה~ו~ר מלשון משונה מור~ם שלשון הגם א~ךלפרקמטייא

 וק~ל דקדוק זהאין
~ 

הצעי~
~~~~ ~~~~~~~ 

 ס~ט

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~ 

~~
 יסאב~יל של הצ~ורו דבר ~ל מינן מר דשאיל מ~י

 ~יו~ והן בליוניס עשרים שומתו הית~שמקודם
 שלח

 לו יהיה ולא מ~ומתו ~יפחיתו לאמר מלכותו בכל~מלך
 דינו יהיה כיצד בליונים עשר חמש~ אם כישומא

 הנה ו~לויסהמלוים בי~
 ידו~

ששם סי~~ מ~ב בם~ ה~~ע פםק
 פ~

 של מטבע בשטר כתוב שאם
 כם~

 סת~
נות~

 פחות לו
 ~וא וא~ך ע~ש ו~ו~ כסף שבמטב~

 רייאל ~ן שוים אפיא כל היה לזה ש~ידם ידועהנה
 או ~לוה שירצה צ~זרו ובאיזה ~אלפונסו ~ל ~ןדסאב~יל
 סחורההליקח

 הסוח~ צר~ לפר~
 לקבל המלוה או

 שירצה מיואפילו
 להתעק~

 יסאב~יל ~ל דורו יטול שלא
 מאומ~ יעל~לא

 ויכול לו נתחייב סתם דורו כי ב~ו

 כתוב םתם והדורו הואל לך ש~תחייבתי מה זהולומר
 במטבע שנתחייב ממי עדיף והוא בו לסלקו יכולבשטר
 ויש ~דול יש מטבעות מיני עשרה יהיו דאפילוסתם
 סתם רייאל לו נת~ייב אם מכ~ש בק~ן לסלקי יכולקטן

 באיזה לסלקו דיכול ודאי הוא אחדדמטבע
 הואלוא~ך שירצ~

 וי~
 יוזלו הן יוקרו הן לפורעו בש~ר תנאי

 שנתחייבתי מה זהו לומר הלוהיכול
 ל~

 הדורו דהיינו
 ~ מדי לא ותו הוזל אפילו לקבלו ועליך יסאב~ילשל

~~~

 א~א נופל אינו זה ~ספק עקר דכל וראה
 הנודלכשיבקע

 לכשיבו~
 המלך ~זרת

 בז~
 אבל

 גזרת דליכא הדברנתברר
 ~מל~

 לא עדייז האידנא ועד
 אס שהרי וכל מכל כחוהורע

 ירצ~
 שמן בו ל~ת

 ה~יר שר ידי על המלד ~זרת אדרבא זיצהר~ירוש
 הוציאו ולא הידועה בשומתו המוכר שיקבלושמוכרח

 שקונים הסוחריס אם כי יגזרתו המלך א~רת של זהקול
 משגח ומאן אדום לערי אותם ומשלחיםהאליטאר~י

 ע~ד בס~ ועיין מדידהו פסיק דלא ובק~אבהו
 ס~

 ותן
 דרך אחת באגרת שהשבתי מה זהי עודי ויחכםלחכם

א~ב
~~~ 

 ~ וצוי~ם דרך עלי
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ 

~~
 וכדומה הלואה בחוב או בשט~ע שנתחייב מי

 בדורוס לחבירולפרוע
 פראנסי~

 הוקרו ~ן בעין
 הדורוס ~הם המטבעות והוקרו הוזלייהן

הנ~ פראנסי~
 לא אפילו ד~ת ע~פ באין אם פשוט

 התנ~
 על~ו

 בדורוסלפרוע
 פראנסי~

 ש~ייב הוא הדין וכו~ הוקרו הן
 לולשלם

 האלפראנסי~
 ר~י כ~ימרת קי~ל דהא

 סאה ללות דאסורדמ~ה במציע~
 בסא~

 בדינר דינר ללות וא~ור
 בדינר אבל זהב בדינר ד~יני תלמודאואוקמה

 דידיה לגבי ב~ה לדעת בין ב~ש ~דעתבין כ~~
 ~וי ~ב~

 מסקנא קי~ל והכי ב~ינר כסף דינר ללותומיתר
 קי~ל ו~ו~יה דרש~י אלבאדתלמודח

 הלכת~
 מר~ן כמ~ש

 וה~ם ס~א סקס~בביור~ד
 דמ~~

 ה~ל
 וכתב ת~י ב~

 דבר כל וכן בסאה סאה ללות ו~סורוז~ל
 ח~

 הר~~ש שטת כפי ו~וא ע~ך אז בהוצאה היוצאכסף מ~טבי~
 ללות הותר לא כסף מטבע דאפילו דס~לוהרי~~~

 הוי הכי הלאו בהוצאה יוצא הוא אם דוקא אלאבדינר די~
 בפרק ~רא~ש בדברי הטעם מפורש שבא כמופרי
 שהדורו ידיע דבר ~רי יעו~ש~זהב

 פראנס~
 הוא

לעולם
 חרי~

 וחזרנו בהוצאה
 דמות~ לדינ~

 דינר ללות

 בדי~כם~
 הוקר ו~פילו מר~ן דפםק כסף

 ~~ע ל~רב ועיין המטבעלש~ם צר~
 זל~~

 מה ~~ד בס~
 שהוא כל זהב בדינר דאפילו והעלה בחכמהשפלפל
 י~~~ כסף דינר כדין דינו רב זמן בהוצאהחריף
שהעל~

 פרו~ות לו נתן דאפילו עוד
 ~ת~

 ~ליו
 דינר~

 הואל רבית מקום כאן ואין די~ ל~ורע~צר~
שומתו ו~טב~

 ~ם ש~~וק שער ~ל פוסקים כדין הוי ידוע~

מד~
 ~גם לו נקנה ~~ין

 שא~
 בחליפין נ~ה מטבע

 הי~ אםד~א
 בלשון כתוב ~שטר

~~ 
 כל אבל

 שה~
~~ש~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 ע~ך כ~שב~ל מתחייב אדם קי~ל ~רי חיזבבלשזן
 היה לא אלז אפילז הדין מצד באנו אםזא~ך
 הדין בשטרתנאי

 הו~
 דורזס לשלם שיתחייב

 דאנן התקנה מצד באנו אם אפילז אלא שנתחייבכמו פראנסי~
 התקנות ב~לי רבותינז לנו שתקנו כמו בתרהגרירי
 שטר דכל כתוב נ~צא דשם אחישנ~ה ~~שבתקנה
 משכונה או כתובה אז עםקה או ש~~ח ביןשבעולם
 שיעלה העודף יתחלק הותירו אם זה על זה שיוצאוכדומה

 יוקרם מפאתבמעותיהם
 ב~

 לחצאין הנתבע ובין התובע
 פרשו הרי ~כ~ז הזלכים אנחנו ובעקבותיהםיעז~ש
 החלוקות וכל זז~ל וכ~בו תנאי והטילו הנ~זבתקנה
 וכו~ בשטר מפורש תנאי בניהם התנו שלא הכאיובנו
אמנם

 היכ~
 או בשטר מפורש תנאי בניהם דהתנז

 בין החיוב אז השטר הודאת בעת שנמצאז ע~ים~ע~פ
 לוההתנא

 התנ~ ב~
 מ~ כפי יתפרע הכל מ~וה

 שהתנו
 ואין סתם בתביעות אלא זאת תקנה נת~נה דלאבניהם
 אנו זכזה ~ל~ה התנאי בניהם שהתנו שיעידועדים
 שיפרענז תנאי בו שימצא שטר זא~ך יום יזם מדידנים

בדזרוס
 פראנם~~

 לקיים חייב מה~ת הן מה~ד הן בעין
 ~ וימ~ן ~וי~ם ופשוטתנאו
הצעיר

 ~י~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~
 עם נר~ו ~יםו הר~ד חסדו שהטיב ההטבה ענין
 ~מונה םך לו יביא שאם נר~ו זקין ן~הר~ד

 זהן המכר לו יחזר פלוני לזמן המכר דמי דורזסמאות
 חאסאני והדורו ~פאניול הדורו היה המכר שבזמןידוע
 חאםאני הדזרו הוזל המכר אחר זמן וזה שוהשומתם
 שמונים ~וים ח~סאני דורום מאה הפדייה ב~תדהיינו האלפנסי שוזי מדמי לרביע קרוב משומתווהזפחת
 אימר הרד~פ ענין זה ועל מ~מ ~האלפנםזדורוס
 מאזת ~מונה לו יתן אם דוקא אם כי לו יחזרשלא
 ל~ענתו זתבלין טעמא הר~~פ ויהיב האלפנםודורוס
 שוים זהיו ~זאל ז~ן באותו וכי זאמר ~~החדא

 אם הזא הידוע אחת שומא והאלפנסוהאלחאסאני
 הוז מעורבין מסתמא פונםו אי חאסאני ~ךנתתי
מקצת

 מז~
 וא~ך היו פונסו כלם אפשר או מזה זמקצת

למ~
 בהאלחאסאני לפרוע עתה לעת ותקרב ת~ר

דוקא
~ 

~~~~
 המעות כל לך נתתי המכר ~בזמן נניח אפילו
 אם כי עתה לעת אקבל לא עכ~פ~ס~י

 במקים אלא עמך חסדי הט~י לא כי יעןהאלפונםו
 האלחאסאני הוזל עתה ולעת והואל פסידא לי למטידלא
 כשומת אלא אקבל לא האל~ונס כשומת שוהואינו

 כי ב~חלה שוים שהיז~אלפונס
 א~

 לעצמו מרע אדם
 עצמו אצל אדם קרוב כי לאחריניומטיב

 יומ~
~ 

~ ~ ~ ~
 הרד~פ תחילה שטען במה הנה הואי לזה

 האל~אםאני ~יה המכר זבזמןשהזאל
 יכזל או ~ער~ת לו נתן ומםתמא שויםוהאלפונסו

 ולעת ~ונסו כלםל~י~
 עת~

 ~~אל~סאני י~ר~נו למה

 שמן ~זמר מקום היה זז טענה מצד באנו אםהנא
 חאסאני מ~ה לו לתת בניהם ל~ר הואהראוי
 ~נת ע~פ זהוא לפשר מנהגינו כאשר פזנסזזמחצה

 ז~ם לגו ש~ינו התקנות בעלי רבותינזהראשונים
 אז זהוקר ידזע במטבע שנתחייב כמי ~יאשתקנתם
 לא דוקא וגם לחצאין לפשר שתקינז הוא בזההזזל
 אם אבל תנאי שזם התנו שלא במקים אלאתקינו
 יפרע הזזלו אם בין ~זקרז אם בין לז שנתחייבהתנו
 וא~ך הוזל או הזקר בין שהלוהו מט~עלז

 אתא~
 לנדו~ד

 לו יחזר דורום מאות שמונה לו יביא שאם כתובשבא
 המטבעו~ שני היו ו~~ןהמכר

 שוים
 בז~

 זרצה המכר
 לומר כאן מקום היה בהאלחאםאני לפורעו עתהלעת
 שני והיו הזאל עכ~ז התקנה לענין דומה נדו~ד~אין

 שויםהמטבעות
 זמסתמ~

 ביד הלוקת נתן המכר בעת
 או פונסו כלם אפשר אז ומזה מזה המכר דמיהמ~ר
 ולא היו ושוים הזאל חאםאני כלם שנתן את~לאפילו
 להיזת היה החיוב בשעת ~ם ומסתמא קפידאהיתה
 הפרש להיות הדעת ~ל עלה דלא ומזה מזההפדייה
 לא המ~ר יאמר עתה שלעת בדין אינו א~ךבניהם
 ודעת דהואל כוחו זנגרע הואל האלחאסאני אם כיאתן
 כתיב נו~ם דרכי ו~רכיה זה ו~ל זה על היתהשניהם
 שניהם להפםד חסו התקנות ~עלי שרבותינווכמו

 ולילך שניהם ~~סד על לח~ס בנדו~ד פשוטנראה ~
 נרא~ כן פשרה שעשו רא~זנים ~לבעקבותיהם

 בנדו~ד
~ 

~~~~~

 מזה
 לנהו~

 ~ ~אופן
 ~טבעות שני שהיו

 זלע~שזיםי
 הוזל עתה

 מ~ אח~
 נראה

 שנתחייב כתוב שיבוא במקום אפילו בני~ם לפשרשיש
 לשמעון ל~רועראובן

 ס~
 דורוס מאה

~ 
 הן הוקרו

 לפשר ~אויהוזלו
 מטע~

 התקנזת שבעל דה~ם ה~ז~
 יפרע הוזלו הן הוקרו הן בשטר כתוב היה דאםכתבו
 דתקנתם אמורה מלתינז כבר עכ~ז בניהם שהתנוכמו
 ~נתחייב במיה~ה

 במטב~
 ובזה הוזל אז והוקר ידוע

 בכגון א~ל ~אם כ~י ישלם התנו שאם דתקינוהזא
 נתחייב דשניהם ואדעתא ~יים היו מטבעות ש~ניזה

 שיבזא הגם א~~ שוים יהיו אם מזה או מזהלפרוע
 לומר יכול ה~וה הרי הזזלו הן הוקרו הן ~טרכתוב
 הזזל שלא עתה לעת אבל בשניהם הוזלו אם התינחלו
 המזזלזל לי ותקרב שתבחר כחך מה מהם אחדאלא
 והיו ~ואל וזה זה על ~יה החיוב מעי~רא הרידזקא

~וי~
 ל~שר הוא זמום~ר וישר טוב ~יזתר צד כן על

 זה באופן אףבניהם
~ 

~~~

 תשבני
 מפס~

 סמ~ב בחומ~ש ה~ע
 סי~~

 ששם
 זהב מטבע לו נתחייב ~טר כתוב שאםפסק

 מטבע לו נותן כםףאו
~~ 

 ~ם וא~ך יע~ש ~ו~
 שיכול~ לומר יכולין ~רי ס~ם הד~ו וכתב ו~חייבהואל כא~

 בדורולפוטרו
 דורו שקרוי הפח~

~ 

~~
 מ~~ע בסך שנ~חייב במי מיירי הש~ע דהא אינו
של

 כס~
 שיכול הוא בזה זהב מטבע םך או םתם

 במטבע אלא נ~ייבתי ה~דזל במטבע ~א ל~מרהלוה

~ק~
 לסלקו יכול הת~תונה על בעה~ש ויד הואל ואזי

 שקרוי~מה
 מט~

 פחזת הוא אפילו
 א~ ~במטביעו~

 י
 ו~~ונסז ח~סאני הם דורוס ששני נדו~ד~כגון
 וידוע שוה וערכם לשניהם אחד שם ~יובובשעת
 מ~ע~הדבר

 ~ה ל~יות שני~ם דעת היה הלואה

~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

אתמי~א
 למ~

 זו בו לפורעו הגרוע יבחר עתה לעת
 אפילו לפשר ראוי ו~םברא הדין מצד כן על תור~יאינה
 בשר שעיני מי ~~ל הוזלו הן הוקרו הן בשטר כתוב~יהיה
לו

 נוטה היא זו פשרה כי ירא~
 הרב~

 ~יותר מאד
 הלוהלצד

 י~
 הרוב שעל ומפורםם ידוע הדבר כי

 מעות ~ידו שיש מי שכל ככולם הלוים רובוכמעט
 בידו קנוים הםבהלואה

 םחור~
 וידוע בה להםתחרר

 דהיינו הםחורה הוקרה האלחאםני שהוזל שבעתהדבר
 בשעה חאםאני דורו שוה שהיתה םחורה כל משל~רך

 לעת האלפונםוי עם שוה שומתו האלחאםאנישהי~
 חזרה האלחאםני שנזדלזלעתה

 שומ~
 םחורה א~ה

שו~
 בהאלחאםאני אבל ש~יתה כמו אחד דורו בהאלפונםו

 ועממיא לאומיא זה כל כידוע ושליש דורו שומתהחזרה
 ללו~ מטי הזיקה מהא~~ך

 לעת אדרבא זה
 ~רויחים הלווים הרי למחצה מחצה ~מפשריםעתה
 ימצא אםואפילו

 לו~ איז~
 בידו נמצ~ים

 מעות איז~
 ומיד שתכף ידוע ג~ך הרי הדורו הוזלת בעתבעין
 אפי~ נז~לזל שהאלחאםאני לדבר התחילו כי שמועבעת
 תכף עוד להזדלזל שיוםף קודם למאה אחדבערך
 זהומיד

 ר~
 וזה בכיםו

~ 
 וקונים םוחריםגדולים אצל ב~קו

בהם
 םחור~

 וזה
 ר~

 ~גיע שלא עד באופן ש~חני אצל
 ~ד למאה וחמש ארבע עד להזדלזלהאלאחאםאני

 את ~מירושהכל
 ממונ~

 פםידא להם היתה שלא בא~פן
 וא~ך שנים או מעיר לאחד אם כי ד~ובה לרובהכ~ך
 האמתית ש~םברא וברורפשוט

 בפוש~ר~ לב~
 יבוא אפילו

 ~ ~וא ופשוט יוזלו הן יוקרו ~ן בשטר כתובלפנינו

~~~
 הלוא~ בדיני הוא זה

 בנדו~ד אבל חוב או
 אם כי הקרקט לו יחזור שלא הרד~פ דבריצ~קו בז~ הלוקחי חםדו והטיב קרקע לושמכר

בדור~
 טענתו ע~פ והוא דוקא ~מעולים

 פםידא ליה דמטי במקום חםדו הטיב שלאשטען ~~ניי~
 ששון ן~ מ~ר~א תשובת ע~פ והוא אתוו~אמת
 אש~ר הנד~מ בם~ דבריו הובאוזלה~ה

 ששםםל~ו ל~למ~~
 ~ובא~

 אחד בענין הנז~ הרה~ג תשובת
 ~מכר שבזמן לבני~ם אלף י~ב בעד ב~~בה קרקעשמכר
 הוזלו המכר חזרת ובזמן ז~ב פרחי מאה שויםהיה

 פרחי ששים אלפים י~ב בשווי שיעלו הלואיהלבנים
 ועלז~ב

 ז~
 המוכר ו~לוקח המוכר בין הפרש נפל

רו~
 לערך הלבנים לפרוע

 מ~
 עוברים שהיו

 חלית זמןשהוא עת~
 ה~טב~

 כי ל~חזיר רוצה אינו והלוקח
 לו שיפרע עדאם

 כ~
 זהב פרחי למאה שיםפיקו לבנים

 ~נז~ הרב שהאריך שאחר יעו~ע ~מכר בזמן שהיהכמו
 מםתברא תו בזה~ל מםקנתו היתה הרמתהבתשובתו

 אם מחיובו ~זה הנתבע את לפטור רבי~א ~מאלי
 מה לו יתנולא

 שהי~
 דמי דנדו~ד משום זמן באותו שוה

 ל~רא~שז~ל ומצאנו ל~לם הדרא שומא דקי~ללההיא
 כשלא דוקא דהיינודם~ל

 השביח~
 שלא ~ו המלוה

~ייקרו
 הקרקע~

 בנדו~ד גם ו~ך וכו~ כלל מםתבר לא
 לומר לנו יש ~םבראמכח

~~ 
 הנתבע שעשה מםתברא

 דאין פםידא לו שיש היכא להתזירו הזה התיובהזה
 י~ב עתה לו יתן אם גדולה פ~~א לו יש ~זהםפק
 י~ב אז ל~קח שהיה מה שהרי הזמן זה שלאל~ם
 בעשרים עתה יקח~ו לא לבניםאלפים

 אל~
 יכיון

 דבנתיקרו וםוברים הר~~ש על תולקים שיש אףשכן
 אלא לואין

 ששו~ מ~
 יהיה שלא משום ~יינו מעקרא

 בנדו~ד אבל רבית ח~ש משום מעותיו שכרכנו~ר
 ~~וא ות~ בזה יודו דכ~ע ודאי הזמן אותו ~להמעות ~וי רק מעותיו שכר נ~ל אינו שהרי הכי למימרדליכא
 דהיינו ט~י דנקט להיכא אצטריך הרא~ש ד~בטעמא

 דין לית הלואתו ~~~ר רק לוקח כשאינו אבל~תייקרו
 כפי שיטול יודו כ~ע דודאי זה על שיחלוק דייןולית
 ~מגי~ד שהרב מצאתי מזו וגדולה לו ש~ןמה

 וכן וכו~ שחוזרת שומא ודין וז~ל כתב מלו~ל מ~ל~פר~ב םו~
 כופין אין הוזלה שאם אומראני

 להחזיר~
 א~ך אלא

 מתשובתו המועתק הרב עכ~ל חובו כשיעור לונותן
 נבוא ממנו וא~ך ~נז~ בם~המובאה

 לנדו~~
 לא

 ונאמר שנחזק למהמבעייא
 שהמ~~

 הרד~פ שנתן
 האלפונםו מעות הם המוכר בזמן להמוכרהלוקח
 והאלפונםובעין

 עדיי~
 ודאי בשוויו עתה לעת

 שכתוב כמו ה~לפונםו לו להחזירשצריך פשו~
 ב~טב~

 שאם
 אפילו אלא לו יחזיר המכר דמי לויביא

 ובעת ~ואל הכי אפילו חאםאני היו המכר שדמימונחת ב~נח~ יהי~
המכר

 מאה חאםאני מאה האלחאםאני הי~
 שומת וחזרה האלחאםאני הוזל עתה ולדעתמהאלפונםו דור~

 הדר פונםו שבעים כשומת חאםאנימאה
 די~

 ממש
 לא למוכר לומר הלוקח שיכול הנז~ דמהרא~שלדינא
 עד כו~ך אלה מהאלחאםאניאקבל

 שיעל~
 ~םכומם

 מכירה בשעת ש~ם ש~יו ~מו האל~ונםו םךכמו
~ 

~~~~~~
 הנז~ בפם~ד כתוב שבא מה הוא מזה
 שני פםקו ששם בםל~ו אש~לבם~

 בדין אפילו כן שפםק שלפנינו בדור שהיו יע~אמקנאם ר~~
 ~~חזיר חכמים שחייבו~ו הדראשומא

 המכר דמי ~לו~
 פםקם ~מכו למלוה ~םידא יהיה ~לא באופןלמלוה
 יעו~ש הדרא שומא בדין אפילו מהרא~ש תשובתעל

 על חלק נר~ו המחבר הרב ~ם ששםוהגם
~~ 

 הרבנים
 םמכו היאך ~יתה השגתו ותחילת ~שומא בדין~נז~
 ~ובתו בםוף מ~רא~ש שכתב מה על מקנאםרבני
 הרב כתב זה על כמש~ל וכו~ כו~ מםתברא תושכתב
 מ~רא~ש כי ~רואות עינינו הנה ז~ל ~בריהםעל

 את לחזק אחרים וטטמים דבריםמוםיף
 ~די~

 ב~דו~ד
 הבינו מקינאם חו~ר נפשינו וידידות באורךכ~~ש

 לי מםת~א תו מהרא~ש הרב כמ~ש כפשטןהדברים
 טעמא ~אי על לםמוך הרב דכוונת וכו~ רביתאטעמא
 לא אי גםלחוד

 אמרי~
 דברי ~ן ~ן ~י בע~מא

~קנאם
 עכ~~

 ~~ר הרב ~וםיף זה ועל
 לש~למ~

 ו~ב
 כ~א אות ~פו~ים בכלל ו~כנה~גז~ל

 כת~
 משם

 או שתים כותבים כשהפוםקים וז~לזלה~ה הרדב~
 שלש~

 טעמים
 ל~ות לבדו אחד טעם על שםומך מי יש אחדבדין
 טעם על םמכתי לא ואנימעשה

 האח~
 בעל דשמא לבדו

התשוב~
 ל~יף ~א ~לעקר א~ו כתב לא

 וכו~ו לשלמ~ה אש~ר ~רב טכ~לע~ך ~על~
 בז~

 ~וא

לח~
 א~ם טעמים כתב ומהרא~ש דהואל ולומר דברי

 ~~םבדינו
 שלבםו~

 מטעמא מם~ברא כתב
 לבד זה על לםמוך איןוכו~ רב~

 וא~
 ~~לה אתר אמינא

 ש~רי מתייא שמה לא מיהאד~י
 ~כ~~

 כתב ע~מו
 ~רדב~זמשם

 בזה~~
 כ~תבים כשהפוםקים

 שנ~
 או

 ~ל ש~ומך מי יש אחד בדין טעמיםשלשה
~  

 אחד
 ~~מוך מעשה ש~שים פוםקים ויש הואל וא~ך~בדו
 אחד טעםעל

 א~
 לוקת גם

 ז~
 והוא ה~ל

כמש~ל ~~~
~~ 

 דלא קי~ל לומר יכול
 ~דב~

 אלא



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

כרבנ~
 לרב ראינו הן ובאמת טליו החולקים

 ~ל שכתב סל~ה ח~ב תוש~י בס~ זלה~ה יוא~לכמוהר~ר אחרו~
אותו

 די~
 ~ב ~~מים שני מכח נ~ו בס~ ה~ו~~ר שכתב

 הוא דכך וז~להרב
 הדי~

 כי יוצדק דלא במקום אפילו
 אותו טל הביא דהטו~ר דהגם אחד טטםאם

 די~
 שני

 ~ י~ו~ש מהני ט~מא חד אפילו ~כ~פ~עמים

~~~
 כנה~ג שכתב הגם דבנדו~ד ~שוט נראה גם
 הרדב~זמשם

 דאי~
 במקום ט~מא אחד לסמוך

 הרבה טטמיס הביאשהפוסק
 בכא~

 לסמוך דיש יודה
 לו ומצינו הואל לבד זהטל

 למהרא~~
 זה ט~ם שנקט

 ~~מא לי ומסתברא בזה~ל ~ליו וכתבבאחרונה
 באצבע כמראה דהוי ותבלין ט~מא בה ויהיברביתא

 ראוידטטם
 והגו~

 לבד זה ~~ם סמך טל הוא
~ 

~~~
 לו מצאנו ~צמו כנה~ג שהרי זה ~ל חותכת ראיה

 ~שם סקי~ט הגה~ט סק~גבחומ~ש
 הבי~

 דברי
הסמ~~

 נתייקר דאם הש~ט דברי על שכתב סקי~ז דסק~ג
 כתב זה וטל זכו~ בלבד חובו כמו אלא לו נותן אינוהשומא
 זו סברא לפי אפילו ז~ל כנה~גהרב

 ~אוב~
 שמכר

 הטיב ושמ~ון לבנים אלף י~~ב בסך לשמטוןחנות
 לו שיחזור זמן שכל שטר לו וטשה ראובן ~םחסדו
 ההטבה ובש~ת החנות לו יחזיר שנים שלשה בתוךמ~ותיו
 היה ה~ר~ון ובש~ת ו~שרים מאה הזהוב שוההיה
 מאתים ל~רךשוה

 נות~
 מהמטות לבנים אלף י~ב לו

 תשובת היא ו~יא ~כ~ל סקנ~ב מהרא~שהישנים
 אש~ר הרב כדברי באמת ואם לטיל שהבא~ומהרא~ש
 ~סק דלאלשלמ~~ה

 מהר~~
 לו שהיו בנדו~ד אלא כן

 שטר אותו מדקדוק בדבריו כדכתב אחריםט~מים
 לנו הביא כנה~ג הרב היאך א~ךוכו~

 פס~
 מהרא~ש

 דברי טלבסתם
 הש~~

 נתייקר דאם דפסק
אינו הקרק~

 נות~
 הרב לנו הביא היאך חובו דמי אלא לו

 אפילו הי~נות מהמ~ות לו נותן המכר דדמיבסתם
 משום אלא דידיה בנדון הרב פסק לא הרינתייקרו
 ס~ל דהכנה~ג ודאי אלא אח~ים טטמים לושהיו
 אלא הטיב לא דודאי מהרא~ש שכתב אחרוןדטטם
 והותר די הוה למי~ב ~סידא ליה תמטי דלאבמקום
 אם כי ~טמים אותם הוסיףולא

 לרוח~
 ~ דמילתא

~~~~~
 בתחילת אפילו ~צמו אש~ל הרב גם הרי

 מקנא~ס חו~ר דברי ~ל זה כתבדבריו
 חזר אדרבא ~לא אלו דבריהם לדחות סמך לאטכ~ז
 מהרא~ש הבנת נניח אם גם בזה~ל וכתבמזה

וכמ~~ ~~שוט~
 דבריהם לדחות שם וחזר וכו~ מקנאם חו~ר

 והואל שנוי במחלו~ת הדרה דשומא דינא זמצאנוהואל
 במחלוקת הדברומצא

 ו~לו~
 יכול מוחזק שק~י הוא

 קי~ללומר
 יט~~

 אלא חלק לא ~צמו הוא הרי
 הואל~ומא בדי~

 ובמחלו~
 בדין אבל מוחזק והלוה ש~יה

 דהגם יודה ובודאי חלק לא דמהרא~ש~הטבה
 מהרא~ש סברת טל החולק מצאנו באמת ג~ךההטבה דבדי~

בטט~ו
 והו~

 בחומ~ש להכנה~ג מציני שהרי מהרשד~ם
 ז~ל ~כתב סק~ך הגה~טסע~~

 ראוב~
 חנית שמכר

אחד
 ל~מטו~

 חזר ימים קצת ולאחר גרוסוס בחמשים
 ומכר~מטין

 לר~וב~ החנו~
 יזכה שלא ואופן בסדר

ראוב~
 שלש~ לסוף רק בחנות

 שיפרט ובתנאי שנים

לשמט~
 להגטת יום שלשים תוך

 השל~
 המכירה דמי שנים

 שנים הםלשה ~גי~ו וכאשר גרוסוס החמשיםדהיינו
 הגרוסוס נתייקרו בחצר לזכות ראובןובא

 ורוצ~
 לפ~וע

 המכירה ב~~ת שוים שהיו הערך באותולשמטון
 אינוו~מ~ון

 רוצ~
 אלא

 שיפר~
 חמשים לו

 גרוסו~

הדי~
 טם

 שמ~ו~
 התחתונה טל בטה~ש שיד מטטם

 קנ~ב בס~ זי~ל ו~הרא~ש סקט~ו יור~ד חלקהר~ד~ם
 שוה האלגרוסום והיו לבנים בשטר כתוב ואפילוכתב

 כ~ך שוה ו~כשיו המכי~ה בז~ןמאתים
 הדי~

 טם
 ע~ך המכירה ש~ת של הסךוגובה שמטו~

 מלשו~
 הכנה~ג של זה

 דיד ~שום ~עמא למיהב שהוצרך דמהרשד~םמבורר
 שכ~ב רביתא לטטמא ס~ל דלא נראה טל~הבטה~ש

 מהרא~~ דברי דגם נראה וא~ךמוהרא~ש
 הם במחלוקת

שנוי~
 ד~הרא~ש ד~~מו נניח דאפי~ לדבר תשו~ כמה יש ל~ה
 משום חדא נזוז לא מהרא~ש מדברי ~כ~ז שנוי הואבמחלוקת
 ~ם ומה כמהרא~ש קי~ל לומר יכול מוחזקדהלוקח
 ולאו מהר~~ש כסברת היא הכרעתו כנ~~ג דהרבנראה
 ט~ד בם~ להכנה~~ג ד~צינומשום

 הב~

 מוהרשד~ם סברת
 אבל כתב ואח~ךברא~ונה

 מהרא~~
 בסברא וכז~ כתב

 כשמביאים ~וסקי~ וש~ר הקדוש מר~ן כדעת וקי~לאחרונה
 משום אי בתרייתא כסברא לפסוק ד~תייהו סברותשני
 ראיה ליכאהא

 דה~
 בה~דמתו החבי~ב להרב מצינו

 שהבא שתדעו שראיי וממה בזה~ל כתב הגדוללספרו
 כשאני זולת יפסוק לא כנה~ג זה חבורי מתוך הלכהל~סוק
 ההלכהפוסק

 בפירו~
 ברור בדברי ב~ור שיש או

 מסופקים שדברי כל אמ~ם בו לפסזק ~דטתי ברוראחריו שאי~
 הזה הדטת הביא והמחבר הואל לומר יסמוךאל

 בס~ זה ~הורגל כמו ס~ל דהכי ודאיבאחרונה
 לא שאני זאת אין עמו קדושים וכל המשבי~רהרב

 הגורל טליו ~לה אשר שפוסק לסבה בזהדקדקתי
להיותו

 ראשו~
 בראשונה סברתו כותב הייתי

שלזה אפט~~
 שומ~י~

 ~אמר
 טליו י~לה אשר והפוסק כהלכ~

 שאינה אט~פ באחרונה סברתו כתבתי באחרונההנורל
 שהביא ממה ראיה מזה ואין ~כ~ל הלכה לפסקמכוונת

 ~ באח~ונה מהרא~שםברת

~~~

 שמצינו ממה כמהרא~ש לפסוק דדעתו נראה
 הש~~ט דברי שהביא אחר ק~ג בס~לו

 בדי~
 שומא

 לו נותן דאין ממילאשנתייקרה
 אל~

 בו נו~ה שהיה מה
 דוקא מהרא~ש דברי אם כי ~ליה לנו הביא לאהרי
 במוכר אבלשכתב

 ק~ק~
 דבריו שהטתקנו וכמו וכו~

 ולאל~יל
 הזכי~

 ש~בר הגם כלל מהרשד~ם מסברת

מיד~
 הואל וא~ך ע~ד בס~ אותה ואסף והטלה לה ידט

 הזכיר שלא ק~ג בס~ כאן שתיקה זו מה לה ידעוכבר
 ישרה מהרא~ש דסברת ודאי אלא מהרשד~םמםברת
 הוא ו~ליהבטיניו

 נסמ~
 ישרה לבדה היא ולכך

 ברור א~ר ברור נראה ומזה ק~ג בס~ לפניולטלותה
 זלה~ה כמהרא~שדדעתו

~ 

~~~
 ז~ל שכתב סכ~ט ה~ מערכת משה~ר בס~ ראיתי
 וכתב םקינוס מאה בטד שדהו ל~בירו שמוכרמי

 לו יחזיר סקינו~ס מאה סך לו שכשי~זור הטבהלו
 ששה הסקינו~ס ~וה היה הטבה לו ~כתב ובטתהשדה
 לו נותן גרוםות שבטה שוה היה החזרה ובטתג~וםות
 מה ל~רך שווים אוסקינו~ס

 ש~ו~
 מהרא~ש טי~ן טכש~ו

ז~~
 טכ~ל י~ט אות הג~~ט סק~ג ובכנה~ג סקנ~ג

ובאמת
 י~

 הדין וכתב הואל הנז~ הרב בדברי לדקדק
 ~יין לומר טוד הוםיף מה האו~רו מהרא~שמשם

 שם הכנה~ג חדש לא הרי וכו~ הגה~ט ס~~גבכנה~ג
 שיראה כמו אחר פוסק שום מדברי ולא כלוםמדידיה

 ין~מ~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 לא ותו מהרא~ש םברת ~ם כי הביא שלא שסהמ~יין
 לדברי מקוס מראה מה א~ך ז~ל מנ~ר שה~יא וכמומדי
 כתב ולא ק~ג ~ם~ עיין כתב למה ועוד ק~ג דס~כנה~ג
 םברת נזכר ושס הקודס שהוא םע~ד כנה~געין

 לפסוק כוונתו מש~~ר דהרב ודאי אלאומהרשד~ס מהרא~~
 וכדי םברתו אס כי הביא לא הוא גם ולכךכמהרא~ש

 בס~ כנה~ג למ~ש מקוס מראה וכתב הוםיף דבריולחזק
 מזה נק~ינן כמותיי לפםוק כונתו ודאי מוה~א~שסברת א~ כי הביא מדלא כנה~ג דהרב היא וכוונ~וק~ג
 לפםוק לנו ראוי קי~ל ~טנת בלי אפילו הראוידמן

 הכרעתס האחרוניס ורבותינו הואל מהרא~שכםברת
 זלה~הכמהרא~ש

~ 

~~~

 נדו~ד כי י~ן בט~מא לפלפולא הוא זה

דהו~
 אפילו הט~ה ש~ר

 הואל התחי טל השטר בעל דיד פםקהרי לדעתימהרשד~~~
 ~הרד~פ דיין ולית דין ולית המוחזק הואוהלוקח
 תהיה שלא באופן אלא ה~~תי לא לומריכול
 דרמזנו הש~ע מדברי ג~ך ומבורר יודו וכ~ע פםידאלי

 יכול םתס ממטבע חבירו על ש~ר שהוציא דמילעיל
 ויד הואל הוא ו~עמא שבמ~בעות בפחותלפורעו
 הוא דהלוקח ובנדו~ד הממ~~ה התח~ עלבעה~ש

המוחז~
 שבידו ההטבה ובעל

 ב~
 הה~בה בעל יד להוציא

 ~ט~תי לא קי~ל לומר הלוקח ויכול התחתינהעל
 אדר שנה כאן ופשוטי פםידה לי תהוי דלאאדעתא אל~

 וצוי~ס לפ~קתרם~ה
 וימ~~~

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~~

~~~~~
~~~~ 

~~~~~ ~ 

~~~~
 לדין החצ~ות שכני באים יוס יוס שמדי
 יבוא החצר משכני אחד אם אודות עלתו~ה

 איזהלו
 מיחו~

 שרפואתו לו אומריס שהרו~~ים טד
 ~אלטם~~~ ידי עלהיא

 שטבר מי שכל בטולס וידוט
 אינו שוב האלטםב~א ידי על ונת~פא חולי איזהעליו
 עבר ואס בשולה בשטת האלטםב~א ריח להריחיכול
והריח

 מוכר~
 זה ועל מהס שנתרפא לתחלואיו לחזור

 ~שכניםבאים
 להתדיי~

 להתרפא שרצונו החולה השכן עס
 אליו באומרם עליו לטכב השכנים באים זה טלבהאלטםב~א

 האלעםב~א ידי טל ונתרפאו חולאיס עליהם ~ברושכבר
 מוכרח הריח אליהם יגיע שאם יטן ~עכב באו זהוטל

 אס מי מפני נדחה מי הדין מהושיוזקו
 החול~

 הזה
 או רפואתו ויעשה אחר למקים לילך מוכרחי~יה

 נדחיס יהיוהשכנים
 יומ~~
~ 

~~~~~
 לכאורה

 נרא~
 שצריך ~וא הזה שהשכן

 כד~צינו דחוי ולהיות הנזקלהרחיק
 ם~ג קנ~ה ~ם~ ~רב~י רבינו והביאה הריב~ש~תשובת
 שהי~ בשמטון שנש~ליע~ש

 ה~אות ידי וטל אורג מל~תו
 ועל וכו~ שכנו ראובן לאשת הזק מגיט היהה~ריגה

 מפני ~אובן ש~טן מה גם זל~ה ז~ל הריב~ש השיבזה
 זו היא גדולה ~ענה ב~אשה לה שמזיק אשתיחילי

 איני ולומר בידו למחות יכול אינו ששנינוואפע~פ

 בח~ות ואפילו הרחייס ומקול הפ~יש מפני לישןיכול
 ~דם בני בשאר זהו אחרת בחצר שהוא זה כ~ששבחצר
 לך אין בחולי מוחזקת זו שאשה כיון ~בלהב~יאיס

 כקוטרא לדידי הני יוםף רב וכדאמר מזה ~דולגירי
 מלבד לא זו ה~יב~ש ותשובת ע~ך דמו הכסאוכבית
 עוד לםמיך יש שטליה הנאמן בבי~ו הבי~השהרב~י
 וא~ך ם~ב קנ~ו ובם~ ם~~ו םקנ~ה במפה מור~ספסקה
 נ~קו להרחיק זה לחולה אומריס כאן דגס נראהלכאורה
 שיצא ידיטל

 חו~
 שלבו מה ויעשה לחצר

 ~ חפ~

~~
 אמ~

 דיש ולומר לחלק בדעתי עלה ג~ך דלכאורה
 הזאת האלעםב~א לנדון דה~יב~ש ההיא בין לחלק~

 הכאה כל אורג שהוא בשטה באורג התסדבשלמא
 כאלו הוי וא~ך הראש כאב יגדל ההכאה בשעתשמכה
 לך אין בלשונו הריב~ש שדקדק היא והיא בידיסמזיקז
 ~גירי לאשה מזיק דהיינו דהכוונה וכו~ מזה גדולגירי
 המריח כאן כן לא הנזק להםיר חייב זה ובשבילדיליה

 אחר אלא נחלה הוא ומיד תכף לא האלעםב~ארי~
 וא~ך שהריח מה בשביל חוליו עליו מתעורר ימיסאיזה
 שכתב הל~ה מהל~ש בפ~י הרמב~ס כמ~ש נדו~דלהוי
 חבירו של ירק בצד פשתן של משרה לעשות ש~אמי

 נבלעין ה~שרה מישהרי
 באר~

 ~ת ומפםידין והולכין
 שהן חבירו של הבצליס מן קרוב כרישין שנ~ע אוהירק

מפיגי~
 בצד חרדל שנ~ע או ~עמן

 כויר~
 שהרי דבורים

 ה~לין ~ו~ליןהדבוריס
 ומפםידי~

 וכיוצא אלו וכל הדבש
בהן

 א~~~
 את להרחיק ה~יזק ועל יזיק שלא ב~די להרחיק

 שזה הנזק לו יגיע שלא עד ירצה אסעצמו
 בתו~

 שלו
 מרחיק ~אינו בד~א מאליו לחבירו בא והנזק עושההוא

 אבל מזיק של מעשיו שיפםקו אח~ מאליו בא הנזקכשהיה
 חבירו את מזיקין בר~ותו שעושה זה של מעשיו היואס

בשע~
 זה למה הא בידו שמזיק כמי זה ה~י עשייתו

דומ~
 ואומר חבירו לחצר חציס ויורה ברשותו שעומד ~י
 הר~קית כל וכן אותו שמונעין טישה אניברשותי
 בחציו שהזיק כמי ה~ז הרחיקו לא אס למעלההאמורות
 הואל הריב~ש נדון דשאני כדאמרן לחלק דישנראה לכאור~ וא~ך יעו~ש םל~א םקנ~ה הש~ע פםק וכןע~ך א~~ מאל~ הנזק יבוא שלא עד להרחיק אבל בידיסהזק יהי~ שלא כדי וכו~ ~פחיס שלשה להרחיק צריךלפיכך
 בשעת מטיוההזק

 ההכא~
 נדו~ד אבל דידיה גירי הוי

 בש~~ ~יכף ההזק מטידלא
 שטושה כמו הוי הריח

 שזה כנז~ל שפםק כמו דהוי הזיקה מ~י ואח~ךבשלו
 והנזק בשלועושה

 ב~
 מאליו

 דא~~
 ~מש~ל יותר להרחיק

וא~~
 החולה דחוי יהיה לא זה דמטעס נ~אה לכאורה

 לא ~אן דעד ~ומר לחלק ואין נדחים יהיווה~נים
 ~רמב~ם~לק

 בי~
 שלו בתוך בעושה

 ומזי~
 ~יד לחבי~ו

 ממון נ~י לענין אלא מאליו בא ו~נזק שלו בתוךל~~ה
 כגון הגוף נזקי לעניןאבל

 ז~
 האלטם~א לעשות שרוצה

 בתוך בעושה דאפילו נימא לגופם לש~ניס הזיקאימטי
 ~ריב~ש דהא אינו זה לע~ב יכולים מאליו ~הזק ומ~י~לו

 כאב ~שום הנזק להםיר האורג שצריך אמר לאבנדו~ד
 די~יה מזיקב~ירי ל~ורג דחשיב משום אלא האשהראש
 דילי~ גירי הוי דלא במקום מינהדון

 ~נדו~ד
 דאמ~~

 ~לא
 ב~ום א~י~ שלו בתוך לעשות יכול תיכף הזיקאמטי

~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~י~

~~ 



~ ~ ~

~ ~

~  
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~ ~

 הזק של טעמא בתר זיל כי יען ז~להריב~ש
 לו ע~שה הוא באפי~ שמריח הרית משוס הואהאלעסב~א

 הגס א~ךהנזק
 ~אי~

 ל~חר אלא ~מיד תכף נעשה הנזק

זמ~
 ~~פ

 הוב~
 ~ופי שנכנס הריח ארס מכח

מאזת~
 שי~צא האלעסב~א בשזל משעת הרי ~מ~ילא ריח

 מא~תו המ~יח של באפיז ~נכנסריח
 רג~

 הנזק נעשה
 דיליה גיריוהוי

 של~ וה~
 באותה נחלה

 שע~
 עכ~פ

 שמכחה שעה באותה בגוף פעולתה עשתההריח
 שלשה ה~חיק שלא למי זה ודמי נחלה שיהיהמוכרח
 שאין דהגס הרמב~ס דכתב~פחיס

 הנ~
 בא~תה בא

 הכי בחצי~ שהזיק כמז הרמב~ס לה חשיב עכ~זשעה
 נכנס והריח הו~לנמי

 בג~~
 פעולתו שיעשה ~מ~כ~ח

 ועשה ל~וף נכנס תכף שהרי עדיפא ~זה חציו כאלוה~י

ו~~~
 זלה~ה הריב~ש ~סק דנדו~ד דינא הדר

~ 

~~~
 דעת היא שכן לי און ומצאתיבקשתי

 בראובן נשאל ששס תקנ~א בח~א זלה~הה~דב~ז הרה~~
 ~ן ונולד זה כנגד זה אחת בחצר דריס שהיז~שמעון
 קטן וכל סממניס במיני אותו לגדל ו~צ~לשמעון
 לידי יב~א מקטנותו בו רגיל ואינו זה ריחשמריח
 בן לו י~ כי לעכב שכינו ראזבן בא זה ועלסכנה
 ועל הזק לידי ויבואקטן

 ז~
 יכול ~אובן הרב השיב

 שעושה דבשעהלעכב
 שמע~

 כמזיק הוי לבנו סממניס
 יעו~ש דידיה גי~י ~הוי ראובן לבןבידיס

 וא~
 משס

 דהזקבאירה
 שב~

 הרית ידי על
 הגס דמזיק גירי הו~

 אין כאןשגס
 ב~

 אחר א~א תכף מת ראו~ן
 ז~

 ~~ז
 דמזיק גיריה~י

 ~א~~
 השכן למנוע דיש לכאן נלמד משס

 השכניס יזיק שלאהחולה
~ 

~~
 דיכול לנדו~ד ללמיד יש משס אדרבא באמת
החולה

 לעש~
 הס וה~כניס בביתו האלעספא

 מצינו דהא עצ~ס על יחוסו אס עצמס אתשידחיקו
 הנז~להרב

 שכת~
 המזיק על דבנדו~ד לי מסתברא וז~ל

 ~צמול~רחיק
 חד~

 ל~דס וראוי נ~שית ספק דהוי
 דבעיקר ותו דידיה מס~ס אפילושיתרחק

 הד~
 כתב

 הניזק על ~י אמר מילי לכל דלא~ ז~ל~ריצב~א
 או ישוב עיקר שהס בדבריס אלא עצמול~רחיק

 ת~מישו או ~דירתו י~ובו לה~יח למזיק לו שאין תשמישאו דיר~
 ר~ א~ילו ישוב עיקר מזיק של מעשה ~יה לא אסאבל
 לזה ראיה והביא עצמו להרחיק המזיק ד~ל מודהי~סי

מ~
 של ולא ישוב של דבר דלאו בנד~ד הלכך התוספתא

 עדיף הא וא~ת עצמו להרחיק המזיק על הואדירה
 דפוק ליתא ~א ה~נוק חיזת של ד~ר הוי דהאמישוב
 ב~צטרפות וכ~ש זה בלי וחייס גד~ס תינוקות כמהחזי
 שעל פ~יטא יריח אס ר~ובן של לבנו ~כנהשיש

 ~מזי~שמע~
 דלא נלמד מכאן עכ~ל נזקו להרחיק

 צריך התינ~ק דאבי הרב~סק
 להרחי~

 הואל אלא הנזק
 תינו~ות שאר כמו בשמיס בלי לחיות יכולוהתינוק
 אשר האלעסב~א לרפואת הצריך ~חולה בכגון~בל
 יסתכן מיד הרפואה יעשה לא דאס ידעיכ~ע

 בו יש גדולנפש ופקו~

 נוס~

 זה ~ל
 דבאומ~

 בחצירו א~ילו
 כמו כמת חשוב הוא הרי א~ך הר~ואה יעשהלא

 ירצה א~ר רחוק אי קרוב מקוס דכל רואותשעיניני

לי~
 סורו האלעס~א לעשות שס

 טמ~
 למו קראו

 חצר לך אין כמעט כי ליה קרוו~דחה
 ב~ שא~

 איש
 ~~ך האלעסב~א עליו שעבר א~האו

~ 
 לומר באתה

שידח~
 השכניס בשביל מ~ירו

 א~
 ימצא לא לעולס

 תקותו ואבדה אלעסבא רפו~ת לעשות שיקבלנומנוח
 האלעסב~א לעש~ת דיכול פשוט נר~ה ~ן עלב~מ
בביתו

 והשכנ~
 ביוצא נדוניס יהיו עצמס ~ל חשו אס

ח~
 ~ זימ~ן ~צ~י~ס ~דו~קי מדי לא ותו
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

 ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~

 ~מה~ר לפנינז שבא
 יעק~

 נר~ו וזאליד ן~
 חצר לויש

 סמוכ~
 הרי~א של לחצר ממש

 מחצר גבוהה היא הנז~ הרי~א של שחצר אלאנ~ע
 נעיצת מהריב~ו של הבית שגג בענין הנז~מהרריב~ו
 שלהקורות

 באמצ~
 בינו המפסיק הכותל

 לב~
 הח~ר

 לה~ביה הנז~ מהריב~ו רצה היוס והן הנז~ הרי~אשל
 ראש ע~ לה~ביה יכול אס הגיעה לשא~ל ונפ~ושויס הגג~ שיה~ באופן הכותל בראש ולנועצס~קורות
 לעכב הרי~א של הבית בעלי יכוליס אס אוהכותל
 אבל החזיק שהחזיק דלמה לי ולומרעליו

 במ~
 שלא

 ואפשר ה~ותליס על ול~כביד להגביה יכול אינ~החזיק
 מוגבה ש~וא הכותל בגובה זכות ~וס להריב~~ו לושאין
 לבדו התוספת בנה ה~ ~הרי~א ובודאי גבומכ~ד
 היה~היא

 צרי~
 להסתפק יש זה כמו והנה לי

 של אחת ובחצר חצי~ות שני בין המפסיקבכותל ג~~
 וב~ר דוקא הכותל באמצע הקורות נעוציסשמעון
 ועליה בית המפסיק ~כיתל על בנוי ראובן שלשמצדה
 ביתי על עליה לבנות ראובן גס רוצהוע~ה

 לו לחוות הנז~ הריב~ומאת נשאלני עיד לאי או יכיל ה~ הכיתל על העליהקורות ולנע~
 הד~

 שרוצ~ במ~
 להוסיף

 ה~ בכ~תל אמית שניכמו
 המפסי~

 הא~ טעמיס משני
 יצחק של החצר בעלי יען ראיה בהזק ניזוק שהואמפני
 כל ר~איס הס ה~ בגג עומדיס כשהס הנז~אםלח
 להציל יכוליס שאינס באופן מהריב~ו של התצראמצע
 ומחמת ראיה מהזקעצמס

~ 
 ועוד בי~~ס קטטה יוצאת

טעס
 הנז~ ~בית ע~ג קטנה ע~יה לבנות שרוצה א~
 או ~נז~ אמות ש~י להוסיף הוא בהכריחיל~ן

ל~
 ~ ע~ך

~~~
 קנ~ג שבסי~ מר~ן דברי להבין צריכיס מתחילה
 מה וע~פ הרמב~ס דברי ש~ססי~ח

 הריב~~בי שפיר~
 ונראה יעו~ש מהל~ש ~~ח ~~מ הביאו

 דברי ל~רש בד~תו עלה מתתילה שסד~ריב~ש
 לבדו ראובן של שהוא מענינו ~ידוע ~~ותלדמיירי הרמב~~

 וכיוצא ~~ רשית צדי בשני הכותליס שהיווכגון
 באו~

שא~
 שמעון אס לספוקי

 ש~ת~ ~~~

 בז
 קאי ועל~

 ממנז שקנה דהיינו שותף שהוא טו~ן ד~סהרמב~ס
 שאח~כ אלא הסית בשבועת נאמן ~ותלמחצית

 בה~י דאי וס~ל הרמב~ס בדברי כן לפ~שהריב~ש נד~
 שהוא טוען שאס כ~ב הוה לא הרמב~סאיירי

 אחת בקורה שנשתמש אחרנאמן ש~~
 סבר~ דא~

 כן לימר

דא~
 איני א~ ב~ורה ~נשתמש

 נא~
 ~~ה

~ 
 מ~ית

~~~ל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 קורה ~מקום דהיינו שהחזיק במה לומר וישהכו~ל

את~
 מחילה מטעם עלה ד~תי ברישא וכמו התזיק
 דלא נימא נמי הכי אחת קירה ~לא מחל דלאדאמרינן
 לומר הוצרך ו~~כ אחת קורה מקום אלא לוהקנה
 דבכגון שניהם בין המפסיק בכותל מיירי במז~לד~~ם

 הוא אפילו שניהם בחזקת הוא לעולםזה
 גבו~

 יותר
 וכמ~ש וכו~ חזית או בשטר ~ם כי תקנה ואיןמד~א
 בדבריו הריב~ש כאן וחידש ם~ז קנ~ז בס~מר~ן
 ותקרות קורזת עליו העמיס מהם שאחד אףדבזה
 אמרינן לא עליו העמיס לא עדיין וזה מצדוהרבה
 שניהם מסתמא אמרינן אלא לבדו בנאו שהעמיסשאותו
 הוצרך דלא מטעם מצדו זה גם בנה שלא ומהבנאוהו

 בודאי ובזהלו
 מסתבר~

 לומר
 שנא~

 אלא כן לטעון
 הפירוש זה על להריב~ש ~ו~השמ~מ

 דא~~
 יהוא

 הרמב~ם איירי המפסיקדבכותל
 א~~

 הוצרך למה
 שהוא נאמן להיות אתת קורה לנעיצת טעםהרמב~ם

שות~

 תפוק
 ל~

 בנוי והוא הואל בשבועה נאמן שיהיה
 היא וכן שניהםבמקום

 ג~~
 וז~ל הרה~מ כוונת

 בד~~
 וכו~

 שידוע זה בדין פירוש וכו~ תולקים המפרשיםוראיתי
 לטעון שמעון ובא ~דו ראובן של הוא שהכותלמענינו
 הושוו המפר~ים כל וכו~ בקורה שהחזיק אחרמכר
 בהם יש הכי וא~ילו וטענה ג~ש חזקת ~בעינןלט~בה
 למה אלא מהניא לא קודה דנעיצת ום~לשחולק

 שנע~
~א~~

 דבלא ז~ל הרמב~ם יסבור איך
 ח~

 וטענה
 הרמב~ם וי~יה הכותל בכל לאלתר ~ה אתתו~ורה

חל~
 כתב וע~ז ~~ה אל הקצה מן המפר~ם עם

וי~~
 לי

 שאי~
 כמ~ש וכוונתו וכו~ המתבר בדברי

 הסתם דמן איירי המפסיק בכותל דהרמב~םהריב~ש
 והוק~ל בנאוהושניהם

~~ 
 דלמה כהריב~ש

 צרי~
 קורה

 להביא הכ~מ ותזר ע~כא~
 ת~וב~

 הריב~ש של אחרת
 דלמה הק~שייה ישב תשובהשבאותו

 הוצר~
 ~רמב~ם

 וע~ז המפסיק בכותל מיי~י שהוא אחר קורותלנעיצת

תיר~
 קו~ה שצריך ומה המפסיק בכותל לעולם דמיירי

 ותבעו מד~א יותר הכותל שהגביה דאיירי משוםהוא
 בכל תלקו לו ל~לםבעדים

 ול~ ההוצאו~
 ליתן נתרצה

 תלקו אם כילו
 הצרי~ בד~~

 לעשות
 בי~י~

 מן
 לא אם זה ובעניןדו~א ~י~

 נע~
 לומר עתה ובא קורה שום

פרעתי
 את~~ תלק~ ל~

 ליה מהמנין לא הכותל בכל
 תובו כפו~עדהל~ל

 תו~
 דאינו זמנו

 נאמ~
 שמאחר

שמתתיל~
 שאינו דעתו גילה

 חפ~
 הד~א על בתוספ~

 נגד יכותל שיבנה עד אם כי תייב אינו הדיןומן
 זמנו כתוך הו~ל סכ~א סק~ת מר~ן וכמ~שההוס~ה
 לפרוע תייבשאינו

 ולכ~
 אינו

 נא~
 ~בל שפרע לומר

 היהאם
 בו~

 שמאחר לומר מה~ד היה ההו~ה ~ד

ש~
 עליו

 תו~
 אלא פרעתי לומר נאמן היה ~פי~עון

 ל~ינשי פס~א דלאמחמת
 ה~

 הכותל דבה~מדת דינא
 מסתמא אמרינן לכןיתתייב

 ל~
 קנ~ז בס~ וכמ~ש פרע

 ~עי כ~ע קורה דבנעיצת הרמב~ם תדש וע~זסי~א
 לומר נאמן ולהכי מכותל י~~ דעתא גילוי דזהדיתתייב

פרע~
 דהו~ל

 פרעת~
 דברי ~ירוש זהו זמני לאתר

 מבו~ר בכ~מ שם ולשונו הרמב~ם בדבריהריב~ש
 שרמז מה וז~ו ~ב~אר

 ג~~
 כי סקי~ב ס~ ב~~ך

 הריב~~ דברי בפירוש הסמ~ע דבריבאמת
 לא

 דגם זה פירוש לפי ל~שות שיש מה גם ל~בינםזכינו
 לו ש~ל ~האמי~ו לנו הוהברישא

 בקי~~
 מיגי ~בה

 ובודאי ~כותל בכל חלקי יפרעתיך אני שותףשיטעון
דיש

 לתר~
 מיירי דברישא הרט~ז כמ~ש בפשיטות

 שיאמר בטענותי~ם מוכחשים אינם ושמ~זןשראובן
 בפירוש לי מחלת לראובןשמעון

 לנעו~
 הרבה קורות

אלא
 שמע~

 ~מאחר אומר דעתו מ~ומדן ששמעוןאלא מידי ולא ליה א~ לא שראובן ומודה אזיל
 הרבה בקורות לו מחל ודאי אחתבקורה שמ~

 ול~
 מה גם מיגו כאן שייך לא וא~ך בטל זה שאומדליה אמרינז

 כוחל טוען אי אבל מר~ן שכתב במה הסמ~ע~פירש
 ו~ותל זה אצל זה דרין שהן ר~ל בו אני שותףזה

 ובמהכוונתו ידעתי לא ע~כ הוא מי של ~דעים אנו איןשביניהם
 תיר~

 והרה~מ הריב~ש ל~שיית
 קורהלנעיצת צר~ דלמ~

~ 

~~
 ה~ קושייה מכח שכתב לתמוה יש הרט~ז בדברי
דלמה

 צרי~
 בכותל קו~ה נעיצת

 המפסי~
 שהריב~ש

 שום ליכא מש~ל ולפי מפירושו בו~זר
 חזר~

 ואדרבא
 הזא ש~ירש הרט~ז מדברי נראה גם פ~רושוחזק

 שהוא ~ענינו ה~דוע בכותל דמיירי ה~מב~םבדברי
 נעיצת יועיל מה ל~ם ד~שה ולמאי לבדי ראובן~ל

 דנעיצת הרמב~ן כס~ ל~רמב~ם דס~ל כתבקורה
 ~ור הביאו דהרמב~ן תימא וזה וכו~ פיר~ת אכילתכמז קור~

 דמיירי אפשר ועוד וטענה ג~ש בחזקת בבאמי~רי
 אבל שהתזיק קורה לאותה דוקא דמ~ניהרמב~ן

 אפילו הכותל לכל מועיל שעה דבחזקת~תב הרמב~
 הקצה מן הוא זא~ךאחת בקור~

~ 
 והוסיף דברינו דבריו ובכלל כן שפירש ~צו~הבם~ מ~י שוב וכו~ הק~ה

 נראה ומ~מ יעו~ש סקל~ו ~סמ~ע על להשיב הנז~הרב
 בדברי לעיל שפירשתי כמו מוכרחים שדבריולקוצ~ד
 הרמב~ם דברי להשוות שרצה מדבריו שנ~אה~רה~מ
 כפשטה מר~ן דברי ש~ירש אף ומ~מ המפרשיםעם

 על מור~ם דברי מ~מ ~מפסיק בכותלדמיירי
 אם ~בל שכתבםעיף

 מוד~
 איירי וודאי וכו~ שמתחילה

 אבל הסמ~ע וכמ~ש מ~ניני לראובן הידועבכותל
 ו~ומו הכותל בגוף אף דזכה ודאיבמפסיק
 דמי~י בטיר מפורש וכן שניהם ברשות ש~נזיכיון

 היו סי~ט מר~ן מ~ש וגם לראובןי הידועבכותל
 בהכי דמיירי ודאי ח~ורים מקומות שמעון ובצדקורותיו
 שיש אמת הן ראובן של ש~וא מענינו הידועבכותל
 ובידוע המפסיק בכ~תל הנ~ל הדרך על ג~ךלפרש
 ש~רע לטעון יכול שמעון שאין באופן לבדו בנאושראובן
 שמאתר לומר בטענה שבא אלא זמנו תוךדהוי

 מ~ש זה פי ועל דוחק שזה אלא שפרעתי ראיה זהמצדו ש~ורי~
 שכתב קורות נעיצת בדין ארזיל במנהגי י~ודה ביתהרב
ז~ל

 בענ~
 נראה וכו~ בכותל נמצא אם קורות נעיצת

 של ש~וא מענינו הידוע בכותל דמיירי ד~ריופירוש
 לב~ת יכול ~ירה בלי אף המפםיק דבכותל חב~וראובן

 ~א בזה דנהגו כוונתו נ~ה דבריוומתתילת
אלא כמ~~

 שתפי~ מא~
 ~נ~ ודאי הקורות מקום

 ~~ו
 ממה אבל הכותלמ~ית

 שכת~
 לב~

 וזה
 ליתן הוא צריך הידוע בארשתלבנות ה~

~ 
 כותל

 הי~
א~~

 דלא דנה~ו מתתילה שכתב דמה משמע
ת ממנו קנה דודאי לומר רוצהאינו כמר~~ ~  אלא ~~ל 

 ~י הכינם משמע מר~ן ~~מדבריהכוונה
 ימכ~ר לא ג~כ ירצה לא ואםשירצה ~~ ל~ת~

 ל~ להק~ותהמ~ר שצר~ נ~~ ו~~ה~
 בע~~

~הוא ז~ ~א~ ~כ~ל שווי כפי



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 המפסיק ~כותל האמור מן יצא שיהיה איך י~ןשהוא
 אחד שבנאו עדיס שאין כל שני~ס ברשוח בנויוהוא
 שגבוה אף שניהס שבנאוהו בחזקת ליה מוקמינןלבדו
 לא ~השני הרבה ותקרות קורות עליו העמים ואחדהרבה
 וזה הוצרך זה אמרינן הכי אפילו כלל עליו~עמים
 אמרינן ג~ך השאלה בנדון וא~ך הוצרך לאעדיין
 הנז~ מהריב~ו זכאי וא~ך בנאוהו שניהס בין הסתסמן

 ביתו כותללהגביה
 ולנעו~

 הכותלי ברוס ביתו קורות
 היתה וזה ניהו הוא השואל הרב דברי הגיעוע~ך

 נר~ו אליותשובתי
~ 

 לטוב~~~~~~~
 חמרא לחייס הכתוב כל על

 ראיתי וראש ותחלה רבנן לפוסוחיי
 שהוא סי~ח קנ~ג הש~ע מדברי לייסד שרצהלמנ~ר
 משס הכ~מ ~פירשו מה וע~פ הרמב~סדברי

 דבכותל לפרש בד~תו עלה דהריב~ש כתב ~מירובראש הריב~~
 לפרש הריב~ש נדחק שאח~ך אלא וכוי מעניינוהידוע
 ~מז יש לא תשובותיו בשתי הריב~~ש מדברי וכו~יכן
 מהדוחק ולא כת~ר שכתב דעתין מהסלקא לאמזה
 הריב~ש ז~ל כן כתב ~טו~ז באמתאך

 שהבי~
 ה~~י

 וכו~ לוהוקשה
 ותיר~

 בכותל דמיירי
 החוצ~

 והאמת וכו~
 מדברי הטבבאר מבוא~ שכך שכתב להידיד ו~איתי הואל א~ך כת~רכמ~ש

 הכ~~
 לא שס באמת ~מרתי כן על

 כוונת כל שבאר ~אחר לכת~~ר שראיתי במה גסנתבארי
 דברי באמת וזל~ה כתב הרמב~ס דברי עלהריב~ש
 ע~ך להבינס זכינו לא הריב~ש דברי ב~ירושהסמ~ע
 הםמ~~ע ~~ירש מה גס זל~ה וכתב כת~ר ~ודוהוסיף
 אני שותף זה כותל טען אס אבל מר~ן שכתבבמה
 ובמה כוונתו ידעתי לא זה אצל זה דרין שהן ר~~לבו

תר~
 נעיצת צריך דלמה ~מגי~ד והרב הריב~ש לקושיית

 הםמ~ע דדברי שכתב אלו הידיד ~דברי וכו~י~ורות
 מיבניס אינס עצמס מצד דר~ל נראה הבנה להסאין
 נטיצת צריך דלמה קושיית נוםף הוםיף זהוזולת
 דדעת כתב למ~ ידעתי לא ובאמת~ורות
 נלע~ד האמת לפי להבינס זכינו לאהםמ~ע
 הריב~ש תשובת אם כי ראה לא ודאידהםמ~ע
 בכותל ש~ירש הכ~מ שהביאהראשונה

 להריב~ש לו והוקשה וכו~ לו ידוע ואיןאיירי החוצ~
 והס~~ט בתימא וסליק קורה נ~יצת צריך למהבאמת
 הרמב~ס ~ברי לפרש והוצרך זו תשובה אס כי ראהלא

והש~~
 אס לו ומה זו תשובה ע~פ

 םלי~
 בתי~א

 לא תימא האימשוס
 משחנ~

 ה~~ס דרך כמו הפי~וש
 בתימא יסלקי ~ליהס שמק~יס ומימרותאוקמתות
 ~תימא דסלקא מחמת נםתרת האוקמתא איןועכ~ז
 יש תמיהא מה וא~ךכידוע

 ע~
 ראה לא אס הסמ~ע

 דברי לפרש שחזר השנייה בתשובה הריב~שדברי
 בכותלהרמב~ס

 הידו~
 תימא אינה זו

~~
 יש הטו~ז בדברי גס וזל~ה שכתב להידיד ראיתי
 צריך דלמה הנז~ קושייה מחמת שכתבלתמוה

 בו חזר קורהלעשות
 הריב~~

 שוס ליכא מש~ל ול~י
 נראה גס בטוט~ד דבריו תזק הריב~ש ואדרבהחזרה
 הידוע בכותל הרמב~ס בדברי הוא שפירש הטו~זמדברי
 דם~ל כתב קורה נעיצת יועיל מה דקי~ל ולמאי איירימענינו

 אכילת כמו קירה דנ~יצת הרמב~ן כסברתלהרמב~ס
 בחזקת מיירי הטו~ר ה~יאו דהרמב~ן תימא וזה וכו~פירות
 ולקוצ~ד הטו~ז בדברי עיינתי בזה גס וכו~ וטענהג~ש

 ~זר דהריב~ש הטו~ז ~כתב דמה תימא שוס עליואין

ב~
 בתשובה שהרי בו חזר באמת

 הראשונ~
 הכ~מ שהביא

כת~
 דבכותל הרמב~~ס דברי לפרש שס

 החוצ~
 ואינו

 מה והוא אייריידוע
 ~פיר~

 שהריב~ש אלא הסמ~ע
 בתימא מזה וםליק קורה נעיצת צריך למה לו~וקשה
 קושייה מכח הכ~מ אח~ך שהביא ה~נייה בת~ובהאך
 לבדו שהוא לראובן הידוע בכותל דמיירי לפרש הוצרךזו

 רוצה שהיה ממה בו חזר הריב~א הרי וא~ך ~כו~בנאו
 דבכותללפרש

 החוצ~
 ~ איירי בנאו מי ידוע ואין

~~
 בכותל הרמב~~ס דברי מפרש דהטו~ז כת~ר מ~ש
 מצא היכן ידעתי לא איירי מענינו לוהידוע

 כן על הצריך הטו~ז ז~ל אדרבא כן כתב דהטו~זכתוב
 פי על לבדו לו הידוע בכותל הרמב~ס דמיירינלע~ד
 איירי טדיס ע~פ הידוע דבכותל לך הרי וכו~העדיס
 של שהוא ידעינן הכותל דמצד מענינו הידוע בכותלולא
 לבדואחד

 ואי~~
 דברי בםוף עיין עוד ופשוט עדיס

 תשובה שכתב משנה בכסף מצא~י שוב ז~ל שכתבהטו~ז
 כמ~ש בהדייא מזה משמע וכו~ הריב~ש משסאחרת

 בפירושו דכוונתו לך הרי ע~ך בו חזר עצמוו~ריב~ש
 לא דהריב~ש כמו וא~~ך השנייה בת~יבה ה~יב~ש~פירוש
 בידוע פירש לא הטו~~ז גס איירי מעניני בידועפי~ש

 ~ ו~~למענינו

~~~
 בלשונו לכ~וב הידיד הוסיף

 הטהו~
 ומ~מ ז~ל

 דברי מ~מ וכו~ כפשטיה מר~ן דברי ~פירושאף
 איירי ודאי וכו~ מודה ~ם אבל שכתב הך עלמו~~ס
 הידועבכותל

 וכמ~~
 נתיבות בםפר עיין ע~ך הסמ~~ט

 חבירו של היתה שמתחילה ז~ל שכתב סקל~גהמשפט
 טענה בלא דמיירי מפרש ולכך ~ירוש לזה איןל~טו~ז
רק

 בכלל הוא שזה מחמת הכותל בחצי שזכה שאומ~
 התקרה נתן ~~ך אלא ~~יה הוי דלא אמרלזה

 דלהטו~ז לך ה~י עכ~~ל ודו~ק כהםמ~עוהעיקר
 שיש והגס הסמ~ע כדעת מור~ס לדברי מפרשאינו
 והרב הואל להאריך אין ~כ~פ דבריו ~ל לדקדק~ה

 כדברי והאמת דוחק דדבריו כתב המשפטנתיבות
 עוד להאריך א~ןהסמ~ע

~ 

~~
 םי~ט מר~ן מ~ש וגס וז~ל כת~ר שכתב מה ראיתי

~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~ 
 קריתי אשר בספרי זה םעיף על קנ~ב בס~ ה~~עעל
 בתימא אצלי שנשאר ומה זהב ~עמוני בשסלי

 אב~א אצלימ~ש והיל~
 ש~~

 ראובי של קורותיו היו סי~ט
 ~איתי וכו~ חפוריס מקומות שמעון ובצד הכותלבתוך
 ל~או~ה שנראה זה דיןלברר

 שי~
 סעיף בין ם~ירה

 חצר כותל וז~ל שכתב סי~ח קנ~ז בס~ מ~~ן למ~שזה
 בנאו לבדו שהוא ~אחד שטען ה~ותפיס ~נישבין

 שםייע בחזקת זה הרי בבנין שםייע אומרוחבירו
 נראה א~ך וכו~ בנאו לבדו שא~ד בידועאפילו

 שבין בכותל מיירי נמי דבכאן נינהודסתראי
 ~בכאן וכי~ להוכיח ~יש כמו קאישני~ס

 קצר~י~
 ועכ~ז

 דהיינו הכותל מאחורי םימן היה דאפילו כאןפסק
 ~הוא לטעון יכול אינו עכ~ז הקורות הכנסתמקיס

 שות~
 הכותל דמעמידים פםק סי~ח קנ~ז בס~ ושסבו

 נעיצת כגון סימן שוס היה לא א~ילושניהס בחזק~
 קורו~

~~~

 קנ~ז דםמ~ ד~יא ולומר לחלקדצריכיס
 שכל אמות ארבע בכיתל מיי~י הוא~י~ח

~ד



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 וכן עמו לבנות תבירו לכפות י~ול ~שותפין מןאחד
 עדיס שיביא עד וז~ל וכתב שסייס הסעיף מסוףמשמע
 זל~ז שכופין אמות ארבע ~ן דב~ותל באי~ה משסוכו~
 ובדיןאיירי

 הו~
 קיימה שניהס דבחזקת לימר

 גבוה בכותל איירי זהבסעיף ובכא~
 דאי~

 לשלס מתויב השותף
 אמרינן בזה אמות ארבע מגובהיותר

 אי~
 עמו לתת תיוב עליו ואין דהואל עמו שותףשהוא לומ~ לשותף

 ~מות מארבע יות~ תזקה ל~ותף דאין ודאיבגובה

ועדיפ~
 תבי~ו ובא הגביה האתד דאס מצאנו מזה

 וזה שהגביה במה ליה דניתא דעתו דגילה עליווסמך
 הטעס םק~ל הסמ~ע שס וכתב גאמן אינו נתתיאומר
 בדין ואינוהואל

 פשו~
 בשותפ~ תלקו ליתן שיתתייב

 בדבר דא~ילו לך ה~י וכו~ כותלו לו שסמךבש~יל
 במקוס כגין לשלס להתתייבהוא שבדי~

 שגיל~
 דע~ו

 ואינו הואל עכ~זשס ~מוזכ~
 ~שו~

 נתתי לומר מהימן לא
 נתתי לומר נאמן אינו ודאי מד~א יותר בגובהמכ~ש
 ה~עיפיס שני נתתוורו וא~ךתלקי

 דכא~
 איירי קנ~ג ~ס~

בגובה
 למעל~

 על אמות מארבע
 כ~

 ~גובה גס שותףשהוא לומ~ נא~ן אינו
 הו~

 לבדו בנאו ש~אובן וידוע
 צ~יכיס אך אמות ~~בע של בכותל איירי קנ~~זוב~~
 שראובן ידוע שהיה ~כותל קנ~ג בס~ דכאן לומראנו
 לז~ ו~הכרת משלובנאו

 קנ~ז בס~ למ~~ן מצינו דהא
 הכותל בדין פסק שססי~ב

 גבו~
 ידוע שהיה בד~א ז~ל

 אינו אם אבל התובע אותו בנאו זה שכותלבעדיס
 דכאן הוכתה מכאן ע~ש שניהס בתזקת הוא הריידוע
 ראשי אפילו ולכך בנאו שראובן בידוע איירי קנ~גבס~

 מהני לא שמעון לצד תפוריסקו~ות
 וכ~

 למדיס נמציני
 ע~א ד~ו דבתרא בפ~ק בגמ~אמפרש~י

 דפיר~
 ההיא על

 אין דכוי ~~ה ומידה שס דאמר הונא דרבמימרא
 ששמעון דבידוע מוכת דמפרש~~י יעו~ש תזקהלהס
בנאו

 ק~
 ~ ובב~י יעו~ש זה~ דין מקור הוא וממנו ~יירי

~~~
 נמצינו שיהיה

 למדי~
 יש תלוקיס שלשה זה לפי

 שאתד ידוע אפילו אמות ארבע של דכותלבדבר
 בנאומהס

 נאמ~
 תייב ובדין היאל פרעתיך לומר תבי~ו

 למעלה ו~גובה ס~ת קנ~ז בס~ שפםק מה והואלשלמו
 אפילו בנאו מי ידוע ~ין אס תלוק יש אמותמא~בע
 לומר נאמן עכ~ז בנאי ש~וא לתבירו ~אתדמודה

 שפ~ק מה והוא אותו בנינו ~נינו שאנתגו במיגופרעתיך

מר~~
 סי~ב קנ~~ז בס~

 והיכ~
 בנאו מהס שאתד שידוע

 פרעו לומר נאמן תבירו אין מד~~א שלמעלה הגובהעל
 ת~וריס קורות ראשי כגון ~ימן איזה בו היהאפילו

והו~
 ~ סי~ט קנ~ג ב~~ דידן דינא

~~
 זה דין מקור שממנו הרמב~ס דברי על צל~ע
 פר~ת ד~רמב~ס דיניה ~ס אלו ~ר~ןדדב~י

 היו דכתב מאי על הוא לי דקשה ומאי הל~טמהל~ש
 מקומות שמעון ובצד הכיתל בתוך ~אובן ~לקו~ותיו
 וכו~תפוריס

 דלמ~
 בלישניה למינקט ~~מב~ס הוצרך

 כיתור הוא זה כל ~כותל בתוך ראיבן של קורותיוהיו
 דכותל איירי ובי~יעדהזאל

 ז~
 היו לי מה בנאו ראובן

 שייך לא דהכא לא או בוקורותיו
 לומ~

 ידוע דבלא
איירי

 דה~
 עס זה סעיף האי לן ת~ה

 סי~~
 קנ~ז דס~

דא~~
 ידוע דבאינו מוכת דמ~ס נינהו תב~אי

 נא~
שמע~

 במיגו
 וא~~

 הרמב~ס על קשה
 למ~

 בלשניה נקט
 שממנה הגמרא ומן ראובן של קורותיוהיו

 דין ~ו~
 בנויס ר~ובן של קורותיו ~יו לפרש מוכרת אינוזה

~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~
 ת~רה היתה דאס נאמ~ דשס ם~זקנ~ז

 של שהוא סימן הוא הכותל על מהס אתד שלומעזיבה
 הוא איירי ושס והמעזיבה תקרה לו שיש מהסאתד

 לו שיש מי בתזקת ~ופו ועד מתתילתו הכותללהעמיד
 במקוס מיי~י שס מ~~ן דדברי ו~גס וכו~ מעזיבהעליו
 בושאין

 די~
 קדי~~ן מ~מ~ר הרב כתב ה~י תלוקה

סקי~~
 דין בו שיש דבמקוס נקט דמילתא דאו~תה

 מסתמאתלוקה
 כופ~

 מר~ן נקט דלא לך הרי יעו~ש
 לו יש לבד והאתד תלוקהדין

 ~ני~
 אותו מעמידין ע~ג

 הוצרך למה לנו יתיישב זה פי ועל בתזקתו כולוכותל
 וכו~ קורותיו היו למינקט והש~עהרמ~~~ס

 דאיכ~
 למימר

 עכ~פ בנאו מי ידוע אינו דאפילו לומרדכוונתו
 הוי ולפיכך שלו שהכותל עליו מעידיןביתו קורו~
 ~א~

 יש
 של ולא בו נעוציס שקורותיו ראובן של שהואעדיס

שמעו~
 בצדו תפו~יס מקומות יהיו אפילו

~ 

~~~
 דראיתי

 דא~
 מדברי דהא אמת זה

 הביאו הפרישה ~רב ומדברי קנ~ז ובס~ זהבס~ הרב~
 שני של דבכותל באירה ומ~ס באורך ~~י~~שלשון

שותפיס
 שתוצ~

 א~ילו בנאו מי ידוע אין אס ביני~ס
 ול~תד בו נעוציס ותקרות קורות מהס לאתדיהיה

 הוא שכך שניהס בתזקת אותו מעמידין ה~י א~ילולו אי~
 זההדרך

 נוע~
 לכשיצטרך הצורך לעת וזה ~צורך לעת בו

 ~~ז קנ~ז בס~ דהתס לומר אנו צריכיס וא~ךיעו~ש
 ~ל הכותל גבי על והמעזיבה ~תיקרה היה דשסשאני

 הכותל ל~עמיד מהני לא תק~ה ~ו לבד קו~ותבנעיצת
 וא~ךבתזקתי

 הדר~
 לומר מוכרתיס עלה דאתאן למאי

 היו נקט למה קשה וא~ך איירי ב~דיס בידועדכאן
 דמילתא אורתא הרמב~ס דילמא ואולי ~אובן שלקו~ותיו
נקט

 דאי~
 יות~ ~ותל להגביה האדס מדרך

~ 
 התיוב

אל~
 בו לבנות א~ך

 דה~
 בכותל

 ג~ו~
 איירי

 כ~~
 כמו

 ל~יישב וצריך דעתי נתה לא ועדייןשכתבנו
 ע~
~ 

~ ~
 ז~ל עייאש ה~ב~י דברי שהביא לידידי ראיתי
 איירי מענינו הידוע דבכותל בו לפ~שו~וצרך

 בלי המ~סיקדבכותל
 תפיר~

 עוד וכו~ ל~נות יכול
 הנז~ הר~י דב~י סוף להביא ידידיהוסיף

 לתפירות הכינס משמע מר~ן דלדעת הכריעדב~יו ומסו~
 ימכור לא ואפי~ ~מוכר שירצה במה ממנו לקנותסכדי

 ~ו~ נ~וגו~מנ~ג
~ 

~~~~~~
 ידמה כן לא

 יאודא בית דדברי לי ד~~א~
 בכותל~יירי

 ובידו~ השותפ~ שבי~
 ש~וא

 ~י~ת קנ~ג ~ש~ע דב~י הריב~ש כדפי~ש מהס אחדשל
 וצריך תפי~ה אפילו מהני לא איירי ובידועוהואל

לנעיצת
 קור~

 ~~ע כמ~ש
~ 

~~~~~
 לא אס מר~ן דלדעת ידידי מ~ש

 יר~~
 למכור

 ימכו~ לאלו
 הקל~ לדעתי לו

 נ~אה אדרבא
 ~ד~תב השות~ין שבין בכותל אלא כאן דבר לאדמ~~ן
 וכו~ יתמוטט שלא כדי ת~רתי לטעון ראובן ויכולז~ל
 זהמלשון

 מ~~
 שיכול דבכותל

 שמע~
 עליו לבנות

 ~מז~ איירי ראובן שלבע~ך
 ל~ור כשיבא שמא תשש

 אדרבא ~רי וא~ך ~ירות לעשות ~וצרך ~כותליתמ~ט
 יכול ראו~ן של כורתו ש~על מורה מור~סמלשון

 ~בין בכ~ל ובודאיהקו~ת ל~ני~
 ג~ול~

 בכותל דאי איירי
 איירי עצמו מצדשנודע

 לשמע~ וא~
 בו

 ~ מג~ שו~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 הלום עדהביאהו
 ז~ לשמע~

 כותל טל קורותיו לםמוך

~אוב~
 להקדים הוצרך הכותל של ההתמו~~ות שמפ~ד עד
 אלא הול~ל לא ל~כהרפואה

 אזתם הכנתי ז~ בל~ו~
 לא ותז בכותל הקו~ות להכנים ~מני לקנות שירצהל~י
מידי

 אל~
 בודאי

 מלשו~
 השייך דבכותל מורה מור~ם

 ~יירילשניהם
 אכי~

 ומחמת ראובן של שהוא בידוע הוא
 של כורחו בעל עליו שמעון לםכך יבואשמא

 ואתי ~ותל חצי לוכשיפרע ראוב~
 להתמו~~

 הקדים כן על
 לשום צריך ואיןהחפירות

 דוח~
~ 

~~~~~
 לעקר נבוא הבוא

 די~ ~די~
 דכותל אמת

 הואל בודאי נר~ו מהריב~ז ~ל כזהזה
והוא

 בי~
 ולא שניהם

 ידעינ~
 שבעלי לימר לנו יש בנאו מי

החצירות
 בנאוה~

 וראיתי שניהם שבין כותל והוא הואל
לכת~~

 אפילו לומר צדד שמעקרא
 בעדים יתברר א~

 הוא נ~ע אםלחשיצחק
 שבנ~

 ברשותו ~ מכיםו הכותל
 לבנות יכולים וכו~ הטמיםו החצר וב~לי הואלטכ~ז
 ~ירצה מקוםבכל

 בי~
 ב~ורך ל~וםיף בין ~כותל לגבוה

 בפםקא בםכ~ה שם הרב~י מדברי ~דברוהםביר
המתחלת

 וכ~
 ~לכה ומשם וכו~ ד~רמב~ם כתב

 ~ירצה מקום לכל הקורות לשנות דיכולידידי ~על~
ומ~ה מטל~

~ 
 בפשי~זת הדבר בא וכן דברת

 בפריש~
 זל~ה

 באיזה גם אמר כאלו ליה הוי ~י~צה מקום באיזהומ~ש
מקום

 שירצ~
 בראשונה הכניםה דאם

 הי~~
 יכול למ~לה

ל~נים~
 לומר אין אבל א~ר במקום עתה לעת

 אם כי הקורות בטנין להוםיף דיכיל לומר רבינוכוונת ד~~
 בכל דא~ך שירצה במקום ולהניחם זה ממקוםלהיציאם
 בםכ~ה הב~י גם לי למה דכתבהכותל

 כת~
 דלא

 רבינו ל~ון ליהמשמע
 כ~

 יחד שלשתן דה~ה ונראה וכו~
 יכול דקות שלשה מוכנםין היו אם דהיינו לטשותיכול

 בתר דזיל אחר ובמקום טבות הרבה אח~ךא~ילולהכנים
 הואלטעמא

 זאי~
 למחצה הקנין

 ובפר~
 דכתב להרא~ש

 פרשה הרי ו~ו~ באבנים אפילו חולק ~עמאדמאי
 ריב~ו ביד קנוי ~הכותל שנ~מר דלצד לפניךפתוחה
 כמבזאר זה בית ט~ג אחר גג להוםיף לז ישנר~ו

 ל~ות דיכולב~רישה
 שלשת~

 להוםיף דהיינו ביחד
 מ~ה מקום באיזה ולעשותו אחר גג דהיינובקורות

 מעלהאו
~ 

~~
 ה~מב~ם דגם לומר שהוצרך ~פוםק להרב ראיתי

מוד~
 זה לדין

 דאי~
 קנין

 בוד~ לחצאי~
 דהואל

 טליו נמצאו לאו~דבר
 חולקי~

 אלא לת~ום י~ הכי
 תקרה ידי על גמורה גג לו יש נר~ו שהריב~ודבנדו~ד
 היו לא אפילו הרמב~ם לדטת למימר איכאומעזיבה
שלשה

 שני~
 בידו קנוי לומר הוא יכול טכ~ז חזקה של

 ~~יא טל הםמ~עוכמ~ש
 דמור~~

 אין שכתב דםי~ח
 וכו~ תקרה טשה א~ך אלא טצמה הכותל על~איה
 ליה כדאית מר דכל פירוש םקל~ו הםמ~עוכתב
 הרמ~םלסברת

~~~ 
 דבמקום ~ך הרי וכוי שנים שלשה

 לז יש הכותל דגוף לומר ~וחזק ותקרה קורות~עשה
 הואל בזדאי וא~ך מחצהבו

 והו~
 בו לו ויש שותף

מחצ~
 טת שבכל השותפין כותל כדין דיני הדר

שירצה וזמ~
 יבנ~

 וכמו שירצה במקומו עליו
 שהשו~

 ה~רישה
 ז~ל שכתב משמו כמש~ל אלודברים

 ו~ר~
 להרא~ש

דכתב
 דמה~~

 לך הרי וכו~ באבנים אפילו טמו חולק
 גם לומר לנו יש באבנים חולק לזמר דמצית~במקום

 מקום באיזה ל~נות שיכזלכן
 שירצ~

 נלמוד זממנו

 קודם דאפילו הםמ~ע לדטת דהרמב~ם אליבאג~ך
 הכותל בגוף לחלוק שותף ליה שמשוה כ~ו שניםש~ש
 ~רב אמת הן ו~קרות קורות טליו לבנות הדיןהוא
 החזיק מיד דלהרמב~ם שכתב הםמ~ט טל הקשהקצו~ה

 נתיבו~תטיין
 ~תיר~ המשפ~~

 ~ נכון טליו

~~~~~
 ויכול דהו~ל כת~ר כ~~ש ה~מת מבינייא

 ~~~~ ~~~~~~י~
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

 הכי בםר~ו במםקנתו זלה~ה מהריב~ו כמ~ששנוי

~ ~ ~ ~  ~~י~ ~י~~~~~ ~~~
 זמטזיבות ותקרות קורזת עוד לבנות שירצה מהנר~ו
 הריב~ש דכתב ~~ותפין שני שבין כותלכדין

 שז~
 ~טמים

 הואל אך שירצה זמן באיז~ י~מום וחבירו ~יוםעליו
 שכותל הדברונודע

 ז~
 הריג~א של םימן בז היה

 המנ~ג ט~פ לבנזת זלה~ה מזהר~י ~רה~ג לוזיכה זמכח~
 בכותל ריג~א שכשתמצא במקומנוהידוט

 ז~
 מקזם מזרה

 ריג~א בו שיש צד אותו לבעל רשותשיש
 לםכ~

 ~יז
וכאלו

 ז~
 הוא ~דות הדבר

 שהו~
 כותל בנאז וחבירו

 צריךבאמת ז~
 טיו~

 המנהג על
 ~ז~

 דהואל טיבו מה
 צריך ל~ה שני~ם מקום על אותו עו~יםזהכותל
 של ובחזקתו הואל להטידהריג~א

 שניה~
 זה כותל הוא

 מה הוא לזה ודוגמה בנאזהו שניהם בחזקת~~י
 במקום שני~ם קורות נטיצת צריך למה הריב~ששהקשה

שאי~
 ידזע שאין במקום א~ כאן גם וא~ך וכו~ ידוע

 צריךלמ~
 ריג~~

 שניהם ולא בנאו ~אחד בידוע ואי
 כו~חו בטל לםכך ~הגו הריג~א כשתהיה למהא~ך
 בידזע אי נפשך ממה וא~ך כולו בנאו שראו~ן ידוטהרי

 ששמטון אזמרים למה קשה הריג~א והניח בנאושראובן

ינטו~
 בשאינו ואי בהאלריג~א ~ורות

 ידו~
 לריג~א צריך מה

 ~ שני~ם בחזקת כותל כל הכיבל~ו
~~~

 המנהג של ה~טם לומר ~וכרחים
 הו~

 הואל
 שני~ם בין הבנוי שכותל הדין כפיוקי~ל

 בנאוהו שניהםמםתמא
 וז~

 נע~
 ולאחר ~יום טליו

 חברוגם ז~
 ינעז~

 האלריג~א טזשים ~ה לכשיצ~רך עליו
 ריג~א תמצא דלא דהנהידוט היא והפירושלםימן ז~
 מצדו לו יש ולאחד השותפין שני של בכותל אם כיכותל ~~

 טל בית אפילו מצדו לו יש ולחבירולא גביו טל זטלייהבית
 ולמה ~בית לבנות חב~ו שירצה ב~קום ריג~א ~ושיםזה

 דטד לומר לםימן הוא זהטושים
 כא~

 ~ום הוא
 ב~אז לבדו הטלייה בעל ~ל הוא ואילך ומשם~משותף
 ז~ םימן בא הזאולזה

 של
 האלריג~~

 תא~ר שלא כדי
 נ~תן שהדין וכמו שניהם בחזקת הוא הכותל גובהאפילו
 כן לא האמתאלא

 הו~
 לומר בא זה דםימן אלא

 לטת לו וצריך הו~ל משלז אות~ בנ~ ראובן זהכותל ד~וב~
 לו ~וצרך לא טוד ו~מטון עלייתו טליו לבנותטתה
 בודאי זהו עמו בנאולא

 םימ~
 של

 האלריג~~
 מנהגינו לפי

ד~י~
 ~ותל יתמוטט ~לא ב~מא הכנה דהוא לימר

 ריג~א שיש דבמקום לומר הטדות ~נו מהיכן הזאדא~ך
 בא לא ודא אלא ראובן של ב~~ך לבנות שמטוןיכול

 ~ כדא~ן לסימןאלא
~~~~

 נר~ו הריב~ו והודה ~ואל
 דבמקו~

 לו שיש
 ומכחה ריג~א לו היתהבית

 זכ~
 לבנות

 דכל~זה מוכר~
 מ~

 הרי~א של הוא ומטלה מריג~א שבנו
~~ 



 ירצ~ ~ם באמתאך
 מתצה פרע לגדל נר~ו כמוהריב~ו

 הבית שמגג ה~זתלשל
 ומ~ל~

 על לם~ך הוא י~ול

או~
 דינא ~דר שניהם מקום על בנוי ו~וא הו~ל כותל

 שאחד בידוע אפילו הש~פים שני שבין ~ותללדין
 יכול הכ~ל ~צי לפרוע חברו שירצה זמן כלבנאו
 י~ו~שי םיו~ד קנ~ז בש~ע ו~מ~ש כמש~ל כחו~ר בול~שות
 היה רב זמן זהוכבר

 כעי~
 טרזמ~ן ~~ר~י במקומינו זה

 לערך הוא ותשלומין וים~ך הכותל שומת חצי דיפרעלו ופםקני שלפנינו זה בנדון הוא גם ל~~ך שר~ה~~ז
שעה

 שנ~נ~
 ונעשו ז~ה שעה דמאותו הי~ן ~~וחל בו

עליו
 תו~

 ואין זלה~ה מוהרי~ע ~רב וכמש~ל בעלמא
 והרי~א דהיאללז~ר

 נ~~
 זה בכותל נשתמש

 ז~
 כמה

 הושחר ומםתמאשנים
 ונפ~

 שכר לשלם עליו נגלגל
 ~~~ה בם~ ו~מ~ש הכותל תצי משוזי לו ולנכותהשמוש
 זה בכותל נינהו ושותפים דהואל אינו זה יעו~שם~ז
 זזה משתמש ~ייתי בחלקי לומריכול

 עד~

 לא ד~א
נשתמש

 ~ל~
 הלום עד הביא~ו ומי שמצדו הכותל בצד

 הו~ל היום עד להתעכב נר~ו הריב~ו ~ל ה~רלבעלי
 וא~ך ~ודם הם ~ם ול~שתמש מקודם הם גםלבנות
 בו ויעשה ה~ותל חצי י~רע נר~ו ~הריב~ו דינאקם

חו~ר
 לם~

 הגג על הוא גם
~ 

~ ~ ~ ~
 להו~יף יכול אם הדין מהו נבוא הבוא
בכותל

 ז~
 תרמ~ב משנת שרוצהי אמות שני

 לפנינו ע~רלפ~ק
 ענ~

 דאין לפםוק דעתינו ונטתה עלייתו לבנות השותפיןכותל להג~י~ שרצה ישעייה ~ל זה
 וחילינו שמצדו הכותל חצי אם ~י להגביה כחלו

 מ~ש שהביאנו אחר מילין בריש בקיצור לך מביאה~יני הי~
 פםק ימר~ן הואל אומר גמרנו קנ~ז ב~~ והב~יה~ור
 ~וותייהו ודאי ז~ל יונה ורבינו הרא~של~רת

 דם~ל הגאונים םברת הביא קנ~ז בס~ דמר~ןוהגם נקטי~~
 בשם אם כי הביאם ולא ~ואל לעכב יכולדאין
 יונה ורבינו ~רא~ש םברת הביא קם~ד בם~ גםי~א
 ו~ן וכו~ המסור הכלל ל~י נקטינן ~כי ב~ראבי~א
 כר~ח בם~ זל~~ה מו~ד עט~ר המופלא להרבראיתי
 והגם י~ו~ש אלשיך מהר~ם ~סק שכךשכתב
 שלשטעמו

 הרא~~
 מטעם הוא טליו לעכב שיכול

 רוצ~ איננישי~מר
 מחר אי היום או איירי שתמ~ט

 אני דרוצה טעם שייך לא ובנדו~ד וכו~ וא~~ךאבנה
 כותל דהאל~שתמש

 ז~
 קורות עליו ובנוי ~וא גבוה

 ו~י~הבתי~
 שמוש שייך ולא הואל ו~~ך לתשמיש עימד

 וכמ~ש לעכב יכול דאין נימא הר~~ש של ~עמושהוא
 בנדו~ד עכ~ז ו~ו~ ~מבי~ט משם ~~ט חי~ בע~יהרב
 ישהרי

 ~~ עדי~
 השני

 ש~בי~
אבנה מ~ אי ד~י~ם הרב~י

 נסרי~
 דאין לעכב יכול לחוד זה ומטעם וכו~

 במקו~ בעי דהרב~י לומרסברא
 טעמים שני שיש

דהיי~
 אבנה מ~ר או היום וגם ל~ש~~ש א~י רו~ה

 ~ואל בכאן ו~~ך ל~ב יכול ~ינו טעמא בחד אבלוכו~

~ ו
~  הר~~~ 

 לע~ב יכול אין
 ז~

 דודאי אינו
 וכי עצמך ד~גע ~גי ~מאבחד

 ~ד~ א~
 לעכב יכול

~
 ~ירו

~~ 
 ~~קו

 נ~
 אחד

 ומ~
 כך דהרב~י גם

 מל~נומ~מע
 ד~

 מחר או היום דקאמר םגי ~עמא
 לומר ~כו~~ משמעו~~

 דבמקו~
 טעמו שייך דלא

דה~~~
~ ~ייך  

 ~~א~ש ~רי ו~רט לעכב ~חר
 בדב~יוה~ר

 א~
 חד

 שהו~ טע~
 דלא ~עמא

 ו~מו ב~וירו~עט
 שב~

 מפזרש ~דבר
 ב~

 חי~י ~ע~י

 לא ובודאי ~רב~י של הוא ~~ני הטעם וא~ךיעו~~ש
 שייך ~אין ב~ום אלא~תבו

 מע~ טע~
 עדיין האויר

י~ול
 לעכ~

 מחר או היום מטעם
~ 

~~~~
 דהרא~ש טעמא אלא נקט לא ב~~~ע שמר~ן
 לענין אבל ברישא הטו~ר שהביא ~ואשהוא

 מה~י בחדאהדין
 ~עמ~

 מחר או יום מ~עם או ~חריני
 לעכב י~ול דרי~ו ~~מו דהוא ה~ובד מטעם אווכו~

 דם~ זה הדין ציין ~אה~ג להרב מצאנו שהריוהראי~
 דטעמו ירוחם לרבינו ומצאנו ורי~ו מהרא~ש הואקנ~ז

הו~
 הביא לא ~ר~~ן הרי תקשה וא~ך הכובד משום

 דלא מחזי וא~ך הרא~ש טעם אלא דרי~~וטעמו
 הרא~ש חששת שייך דלא וב~קום הרא~ש ד~ת ~םכי פם~

ני~~
 ציין באה~ג והיאך לכובד חיישי~ן דלא

 דמר~~

 פ~ק
 הרא~ש שהביא הטעם ~תב הש~ע ~פיל~ ודאי אלא~רי~ו
 ל~ובד חיישי~ן דלא למידקאין

 וכ~
 מם~ נמי נ~אה

 שיכול ש~תב הרשב~א לםברת פםק ששםקם~ד

להגבי~
 יש ו~תב זה על וםיים שירצה ~מו ולהכביד

 שאומ~מי
 נ~גו שלא במקום דה~מ

 השותפ~
 להקפיד

 ~רי להקפיד שנהגו במקוםאבל
 ז~

 ע~ך עליו מעכב
 להקפיד שנהגו ד~מקום רי~~ו םברת על דםמך שםמשמע
 ~מרשים גם שם ~ציין ו~מו ~ע~ב י~ול ~כובדעל
 והר~י הרא~ש בשם םק~~ז טו~ר ז~ל ו~תב הםמ~עשהוא
 של טעמו בפ~יטות ~תב דאפי~ו לך הריע~ך

 רי~ו טעם על גם אלא םמך לבדו עליו לאלבד הרא~~~
 ל~~בדדחייש

~ 

~~
 ~ל

 ז~
 ~כותל רוחב כל על לבנות בבא

 ובשלו הואל ה~ותל בחצי בבונה אבל רי~ושנחלק ~ו~
 כן י~ורין ~לכה ~ור~ם כמ~ש הוא הדין בונההוא
 שממנו ו~עליה הבית ב~רק ~נמק~י עיין דכו~ע~לבא
 אינו בונה הוא ובשלו הואל הוא ד~עמו זה דיןמקור
 דמ~תמא הוא דה~טם לומר וי~ולים ע~יו לעכבי~ול
 לא ה~ותל חצי טל אם כי אינו והבניןהואל

 יעש~
 שום

 שום יעשה הימים באורך אפי~ו למימר אי~א אוהזק

~ז~
 ~ליו לעכב יכול ~ין בונה הוא ו~שלו הואל עכ~ז

 ש~ם מור~ם דברי וא~ך יודה יונה רבי~ו ואפיל~~לל
 דכ~ע אלבא הם הנמק~ידברי

~ 
 ו~י~ו דהנמק~י מוםד יסוד שבנה לכת~ר~~~~~~

 וה~~ת בזה להאריך הוצרך ~ן ו~לחלוקים

 שי~י~ איך חלוקים לומר הביאני~
 חצי דעל פשוט

 מדי דנים אנחנו וכך ~קפוק שום בלי לבנות יכולה~ותל
 יוםיום

~ 

~~
 מטי דלא הבקיאים ~י על יתברר אם באמת
 שוםמזה

 נ~
 הוספ~ מה~י

 בודאי אמ~ שני של
 דלא חי~י בע~י הרב ו~מ~ש םדום מדת עלדכופין

 הזק ~ש במקום ~לא יונה ר~ינונ~ק
~ 

~~~

 נהגו לא דבמח~ק כת~ר דכתב מאי לפי גם
 וא~ךל~קפיד

 ה~
 דב~ינן ד~קם~ד דברי הם

 לא אם אבל שמק~ידים ~יודעעד
 נרא~

 שמקפידים
 מודו~ו~ע

 ה~ר בעל הראוי דמן להםתפק ידידי שרצהמצד ~
של

 יצ~
 מכיםם אמות שני שם יבנו אםלח

 וק~ם ~נ~ט ~ם~ המ~זכר לחצר הםמוך גגכדין
 וגג ד~~אל ~דברהב~י ל~

 ז~
 של

 אלא לו סמו~ה ~י~ נר~ו ריב~ו שלב~צר לפני~ בנוי אםל~ יצ~
 ש~~

 הר~י של
א~לח

 ~~ גבו~
 ~~ך ר~י של

~ 
 ~זך ~~ הוי

ל~ר



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 תשמישן שאין במקום לגגו ה~~זך גג אלאלה~צ~
~בוע
~ 

~~~~~
 אפשר

 כוזנ~
 נ~ע הרי~א בית וגג הזאל כת~ר

 באמצע למרחוק לראות יכול הרבהגבוה
 בס~ המזזכרים כהנהו דינייהז והזי ~ריב~ו שלה~ר
 אינו לחצר הסמוך זה לגג חשבינן אפילו ע~~ז א~ךק~ס
 הואל הוא חדא ~עמי מתרי הזיקו לסלק לכו~ויכול

 שזב רב ז~ן ועמדז קבוע אינו הגגות~מיש
 א~

 יכול
 ס~א סקנ~ז ריש מר~ן שכתב דהגם מעקה לע~ותלכו~ז
 כו~הו מחיצה בלי רבות ~ם כך עמדזדאפי~

 לעשו~
 בכל

 אין של~לעשו~ בעיר מנהג יש ואפי~ זסייםמור~ם שירצהזמן
 ~ק~ב שם הסמ~ע כתב הרי וכו~ הרוב אחרהולכין
 אין זה כמו תדיר הזי~ו דברי דבמקום הואדה~עם
 מר~ן דבר דלא לך הרי ~כ~ל המנ~ג אחרהולכין
 שאין גג אבל תמיד ההזק שברי במקום אלאומור~ם

 לא קבועהזקו

~~~~
 מור~ם שם ~יים הרי

 ב~י~
 ז~ל וכתב סקנ~ז

 שוב ראיה הזק זל~ז שמחלו עדים יש א~ךאלא
 ~ל ליורשים טענין אנן וא~ך עכ~ל למחות יכזליםאין

 ראיה מייתי הוה קיים אביהם היה אלו נ~ע~י~א
 אבוהון שאלו זה דדבר אמת הן ראיה בהזק לושמחלו
 ש~ביא וכמו שנוי ב~חלוקת הוא ראיה מיי~י הוהקיים
 הרי עכ~פ יעו~ש יזרשיו אות בלקו~יו ז~ל מהריב~והרב
 צריך הוה אבוהון דאפילו נראה ם~ב בס~ מור~םמדברי
 ראיהלהביא

 טעני~
 הוה אל~ ליתמי

 אבוה~
 מייתי הוה

ראי~
 הרשב~א מדברי הם אלו מור~ם דדברי והגם

 הרב~ישהביא
 וש~

 כיון הכא וזל~ה שכתב מצינו
 והן ראיה מייתי הוה קיים אביהם היה אלודאפשר
 במילי ידעו דלאהם

 דאבוה~
 בשם יוצא הש~ר וגם

אבוה~
 ליתמי ~ענין שם אמרו דלא נראה זא~ך וכו~

 עכ~פ מ~ייע דש~ר ב~ום אלא קיים אביהם הזהאלו
 זה פיו פוצה אין רבות שנים ועמדו הואל ~דו~דגם

 הוה אלו נ~עון בזה גם הוא דין וא~ך למחילהסייעתא

אבוה~
 ז~ל מהריב~ו הרי גם ומה ראיה מייתי הוה

 כתב אלשיך דמ~ר~םהביא
~ 

 ליתמי ד~ענין בפ~יטות
 יכולים זא~ך ראיה מייתי הוה קיים אבוהון הוהאלו
 יעו~ש מוחזק קרוי דהמזיק סי~ב םקנ~ד ועיין קי~ללומר

~ 

~~~

 הרי~א לבני לשלם נר~ו מהריב~ו ~ול העולה
 ואם עליז ול~כך ומעלה בית~ שמגג כותלחצי

 הכותל עובי חצי על אמ~ת להזסיףירצה
 עש~

 יעשה
 הכותל רוחב כל על לבנות ירצה~ם

 כ~~ר ביד תלוי ז~
 ל~ילעשות

 מנה~
 דר~א ש~ם דליכא יעידו אם או העיר

 ~ וימ~ן וצוי~ם משנלע~ד זהו ממד~סי כו~ין אזימזה
~צ~יר

 םי~~ ~~~~~~~ ~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ 

 ו~מע~~~~~
 בשותפ~ אחד חצר ל~ם יש

 פתח פתחים שני לה יש אחת בית לויש זראוב~
אחד

 ל~~ פחז~
 ה~ר שער לבית אחד ו~ח ה~ר

 עמד ש~ה ש~ים כמוז~~מ
 הפ~ זס~ ראזב~

 ~פתזח

 זע~ז באבנים ל~זתמו זהו~יףל~ר
 ו~~

 ~שמיש הניח
כי

~ 
 שנשאר ואחר החצר שער לבית הפתוח הפתח

 ~נה שלשים כמו וסתום סגור לחצר הפתוחפתח
 אח~

 זה
 בין הש~פ~ ונשארה השותפ~ שמעין וגם ראובןמת

 עוד לפתוח ורצו ראזבן יורשי עמדו זה אחרבניהם
 ועל הםגור פתחאותו

 ז~
 עם ראו~ן יזרשי לדין עמדו

 דהואל מהדי~ן ונמנו שמעוןיורשי
 וראזב~

 לא
 יכולים יורשיו או הוא הריהפצמין פר~

 לפתו~
 רב~י ו~בז

 יורשי ביד פס~ד יע~ה לבידאדאר
 ראזב~

 שיכזלים
 יורשי אך עשו וכן קדמתא כקדםלפתוח

 עת שבכל מחאה זכתבו ככרוכיאצעקו שמע~
 ור~

 שידר~ו
 דברי לסתזר ~ין מצד אז ראיה איזה מצד הןויחקרו

 ידיהם הריהפסקנים
 נ~וי~

 לדין לעמוד
 ל~ו~

 זל~~ום
ו~~

 עש~
 עדים שני מצאו החפזש אחר שמעון יורשי

 ~ה כמה שזה וראו ידעו שהם להם שהעידולזכ~תם
 וראו ידעו והם אחת ירושה מפאת ראזבן על ל~מעוןתביעה
 ראובן בין שערבו דברים כרכורישאחר

 ושמ~~
 נכנסו הנז~

 ערעורז לשמ~ון מתל שראובן זה בדרך ביניהםמפשרים
 לסגזר ל~וםיף רשות לו ונתן הסגור ה~חעל

 בערעור מחל שמ~ון והר~ בבניןאפילז הפ~
 הירוש~

 מתילה
 ~צדדים שני הנז~ הפשרה על והסכימו כרא~יביניהם
 ע~~ל זה על וכתבו פתגם דנה על קנין מהםונטלו
 לדין ו~מעון רא~בן יו~שי באו היום והן הנז~קב~ע
ל~נינו

 יע~
 ה~תח על לחזור רצונם שמטון שיירשי

 ויורשי העדים להם שהעידו זה זכותם ע~פלםוגרו
 בא~ ואנחני יומ~~~י הדין מהו מעכ~םרא~בן

 לא
 זה בתגר עצמינו להכניסרצינו

 ה~
 וכבר הואל מצד

בדי~~
 יורשי ביד ~~ם~ד ~נחנו ~רתו לבידא דאר ~ל

ראיב~
 ממק~ם ונעקר~ הואל אך אח~ות םבות מצד הן

 ל~יב יכולנו לא בוש עד וה~ירו כאן עדובאו
 ~ ריקםפניהם

~~~~
 לגרוע לנו דאין הוא~ ל~~ד ~נ~א~ מה

 הואל אלו עדיםעדות
 כראוי ונתקבל~

 כמו אלה המה מה העדים ~מות נתבאר שלאמצד
 להש~ע ש~צינו ד~גם מעכב זה אין ראובן יזרשי~טענו
 ל~~~ם וישר טוב דלכתחי~ה פםק סי~ב כ~חבם~
 וכמו מעכב אין ~רםמם לא אם עכ~פ העדיםשם

 שם מור~םשםיים
 ואי~ יעי~

 כאן
 להאריך~ מק~

~~~
 הפתח בעלי בפני העדות נתקבלה שלא מפני
 שם הש~עוכמ~ש

 דצרי~
 דבר בעל ב~~י להעיד

 הם והעדים הואל ~~בה שום כאן אין הזה לדברגם
 ו~ז ~~ז סעיף ה~ בם~ עיין אחרתבעיר

 ~ ופשו~

~~

 מצד ~ם
 שז~

 חמש כמו
 שני~

 בעלי שע~דו
 ופתחוהפתח

 או~
 ע~פ

 הבדי~~
 אי~ו זה גם האידנא עד אלא ראיתם הוציאולא החצ~ ~בעלי

 בעל שמ~ון היה אלו דאפילומעכב
 ה~

 חי עודנו
 לו ואמרו הא~מהעל

 י~ בדי~~
 לי אין ואמר ~דים~ לך

~דים
 זאח~~

 ז~ ה~~ הים ממדינת עדים באו
 מביא

יםותר
 יעו~

 בחזמ~ש
 נדו~~ מכ~ ס~~

 דאין
~~ 

 במילי ידעי דלא היור~יםאם כי
 דאבזה~

 זה על נו~ף
 דהיו~שים עוד ~םף עמהם במדינה אינםשהעדים
 אמרז לאאלז

 שא~
 אדרבא אלא עדים להם

 את יםתרו לזכותם ר~יה שימצאו זמן~בכל ע~~מ~~
 ה~י~א עד מצאו זלא דהואל אדעתין תיסק~היכא א~ ~ד~

יגרע
 פ~ז~ ~חלת~

 כל אלז עדים פי דעל
 ~ ~~ ~יב~וכ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

~ ~

 בסוג נכנם אינו
 הכחש~

 אלו הע~יס שהעידו מה
 ב~ת התווך שבכלל הטידו שהס בקב~טשבאו
שנתפשרו

 בירוש~
 היה

 בכ~
 ם~ק הפתח בעל שראובן

 ועל זה מפתח וזכותוכחו
 ז~

 ראובן י~רשי ט~נו
 אלו עדיס שלשעדותס

 מכחש~
 שבו ~בידס ~שר לש~ר

 מראובן שמעון שגטל מה סך שבעדבזה~ל

ק~
 תביטה שוס ראובן נגד לו ~שאר שלא בקש~מ

ע~ך
 וא~~

 דהפשרה מ~זי זה שבשטר טדים מדברי

הית~
 סלוק בעד ולא ~קבל מ~ות מה סך בעד

 וא~ך שבקב~ט הטדים שמ~ידיס כמ~ מהפת~~ש~בו~
 זה דאין אמינא זה טל בעדותס כמוכ~סמ~~
 הסך מהו נתברר ולא דהזאל כלל ה~ת~ה ב~וגנכנס

 סך אלא ר~ובן מאתשנטו~ק
 מ~

 דבר כל הרי םתס
 לכוללו אנחנו יכוליסודבר

 ה~~ מ~ בס~

~~~
 הסך מהו זה בשטר מפורש הוא אי אפילו גם

 מאתים או מנה סך כתוב היה אס כגוןשנטו~ק

שנטו~
 הפשרה היתה דוקא דבזה לומר לנו אין ~כ~ז

ותו
~ 

 מוכחשין העדיס דהוו ~נימא מידי
 דז~

 אינו
 דדברי אומרים היינו זה באופן כתוב הוה אידא~ילו

העדי~
 שבק~ע

 אמ~
 בש~ר הוזכר שלא ומה דברו

הפשר~
 ש~יה

 הפשר~
 ב~עבוד שמחל מה ~עד גס

 אורחא דודאי ולימר להשיב לגו יש זה עלהפתח
דמילתא

 ש~

 של שטר אלא בידו וליקח כותב אדם
זכותו

 וא~~
 ב~למא

 הם~
 דמילתא אורחא מידו שנתן

לבו~
 יו~ ואולי פן דבריס בזכרון

 מחרתו או מחר
 והמחילה הפשרה ל~טל ראובן ~ד לטטון ~יורשיםיב~ו
 בטעותכי

 הית~
 כמה מפורש הדבר להיות ~ב ז~~ על ~

 מה לדעתקבלו
 י~ש~

 שמחל מה ~ל אבל ישראל
 ~פתחשעבודו

 מ~
 בשטר בהזכרתה לר~ובן לו יש זכות

הפ~ר
 איג~ ואדרב~

 יבואו אס דממ~ן לחובחו אלא
 הרי ~דו~ה ב~טות מתילה מכח מפשרתס חזרהלידי
 שמעון יבוא בוא ואס הפתת על לערער יחזורראובן
 ימצא שס שס הרי שעבודו לו מחל שכבר שטרולה~יא

שהמחילה
 ~ית~

 לומר דדוחק בירושה פ~רתס בעד
 באופן וכו~ גמור בנין יבנ~ שמעון דילמא ל~וש~~~לו
 לערער ראובן כשיבוא ואזי ראובן של ערעורש~ב~ל
 כבר שמטון לויאמר

 מחל~
 לי

 ול~
 ויכבוש ירושה מצד

ש~~~
 לזה דחיישי אינשי עבדי לא ~אי דכולי שטרו את

וא~
 לכתוב האדס מדרך

 ולכב~
 ש~ר אלא ידו תחת

 לזכות אינ~ הפתח של זו מחילה אבל זכות בו~ש~לו

ראוב~
 זכות אלא ואיגה בשטרו לבוא

 שמע~
 ו~שוט

דאין
 מ~

 ביד ולמו~רה לכותבה אלא ~םופריס
 ראובן ביד ולאשמעון

 ואי~
 נדנוד שום מז~י

 ראובן יורשי שביד ~טר עדי עס שבקב~עבעדים הכחש~

כ~
 ו~י~

 להכני~
 בס~ הר~ן~שפ~~ר~ן דברי בכלל אותם

 לנו דישכ~ט
 לתר~

 כדי הדחק צד טל אפילו ~עדיס דברי
 יהיושלא

 מוכחש~
 להכניסו אין נדו~ד יעו~ש

 זו עדות ~ידבנדו~ד ז~ בכל~
 מצד הן והצל~~ רוח~ דר~

 כמה ~רר ולאדהואל
 נ~ ממ~

 אגחנו הרי מ~ סך אלא
יכולין

 להכגי~
 דב~~ ~ל

 ב~
 ומחילת דהואל מצד הן מה

 דמילתא אורחא שמעון של לזכותו אלא אינה זהפ~ת
 שזכות~יא

 ז~
 ולא שמעון ביד ולמוסרה לכותבה
 ~ ראובןביד

~ ~ ~
 ממה פקפ~ק מצאנו ולאוחקרגוהואל
 אלו ~דים טדותל~רוע

 א~~
 עתה לעת

 וסגור בקנין שטבודו סלק הפתח שבטל לפנינושגגלה
 ו~נו הואל טוד לפותחו שלא הוא הדין יפתח לאיהיה
 בטל דהא ק~ד בםיג נכנם זה ~נין ואין זה טלמידו
 פתח נגד אמות ארבט בחצר ז~ייה ~ו יש הזההפתח
 פתח לו שיש ו~גס יעו~ש ס~ג קע~ב בס~ כמ~שזה
 טכ~ז זה לביתאחר

 בארב~ זכ~
 פתח כל לפני אמות

 ס~ג קט~ב בס~ וכמ~שופתח
 יעו~~

 ובטל ה~אל וא~ך
הפתח

 הז~
 לו יש

 ארב~
 ובטת זה פתח נגד אמות

 מידו קנו ~רקט של מגו~ה אלא זה ~וא ק~דלא הרי ב~נין הפתח של שע~ודו ב~להפשרה
 גס דהקנה אמות ארבט מאותו שעבודו ם~קדהיינו
 נדו~ד וטדיף ק~~די הוי דלא בוד~י וא~ך בה חלקלחבירו
 לתשובת שמצ~נוממה

 הרשב~~
 ~סי~ הד~מ הביאו

 ז~לק~~א
 כת~

 הד~ר היה אס הרשב~א
 י~

 כדי בו
 לחבירו לכופו יכול אין לחל~ק שלא קנין וקבלוחלוקה
 ע~ך ~ע~מא ~~ד ד~וי ~מרינן ולאלחלוק

 ותשו~
 זו

 הוא דמילתא ~~טמא י~ו~ש ס~א ~~גהפסקה
 לח~ירו ומשטבד מזכה ~תד כל ~רי לח~וק שלאוקנו הוא~

 בשלו ~השתמש מזכותוחלק
 ובשבי~

 ק~ד הוי לא זה
 לנדו~ד במכ~ש תלמוד ממנווא~ך

 דל~
 ש~רי ~~ד הוי

 ה~צר ותשאר ל~לוק שלא אלא הקנין היה לאהתס
 שניהסבחזקת

 להשתמ~
 היו אלו שבאמת נדו~ד מכ~ש

 בטוד ה~צר את לחלוקבאיס
 של~

 ~טבודו ראובן ~לק
 בראש אמות ארבט ליטול בדין ראוי היה א~~ךמהפתח
 הדר מהפתח שטבודו ~לוק ידי על וטכשיו פתחונגד
 יד אלו אמות ארבט בחצר שותפו ויד ידו להיותדינו

 ק~ד הוי דלא ודאי וא~ך שוהשניהס
~ 

~~~~

 כתוב בא שראינו ממה זה קנין כח לגרוע לני
 ביני~ס מפשרים נכנסו ובכן ז~לבקב~ט

 ונתן הפתח על ערעורו ל~מטון מ~ל ראובן שהר~זה בדר~
 בבנין אותו יסתיס ירצה ואס הפתח לסגור רשותלו

 ~ל קנין מהס ונטלו וכו~ מתלושמעון
 דנ~

 פתגס
 מלשון נראה ל~אורה וא~ךטכל~ה

 ז~
 שראובן ד~מרו

 לשמעון ר~ובן לו שמחל בקנין קבל ~היינו לוהקגה מחיל~ בלשון דילמא להסתפק לנו יש וכו~ לשמעוןמחל
 בזה ה~וסקיס למחלוקת שבאנו נראה לכאורהוא~ך

~ 

~~~

 רמ~א ~~~ הרב~י הביאו ~ר~ב~א מדברי ראינו
 דאפילו ו~בורר מוכח משס~

 בקרק~
 מהנייא

 יעו~ש מידו קנו קרקע של מגופה דאמרינן בקניןמחילה
 ~רועי~ס משכנו~ת הרב כתב וכן ה~ו~ז ~תבוכן

 יוא~ל הרב הוא אחורן ועד וא~ו אות מי~םמטרכת
 ד~מרינן העלה הלכה ד~ך יעו~ש סל~ז ח~בבתיש~י

 מידו קנו קרקע שלמגופה
~ 

~~

 ~ק~ד ח~א כר~ח הנ~מד בס~ ראיתי זה נגד
 ש~ב~א ז~ל ~ו~ר אבן ~ר~ש דברי שסשהביא

 ד~ריו ~תחלת עליהס וכתב הרש~~אדברי
 עלחולק דמ~~ד~~

 מכ~ ~רשב~~
 ת~ו~ת

 ~רא~~
 וכו~

 הוא דזה מהרשד~ם דברי טל לוהוקשה ואח~~
 הפ~

 גמרא
 םיים זה ועל ו~ו~ חזקת דפרקטר~כה

 וכת~
 לכן ז~ל

 בתשו~ת זלה~ה מו~ריבו~ן האלהיס איש כמ~שנראה
אחד

 ש~ד~
 ו~ב נדונייא ל~ ונתן בתול~

 ל~
 דאם

 מ~לבי חז~
~ 

 ה~דוגייא
 ו~על~

 דאפילו הרב
 ב~גין ~ית~

 מחילה הויאלא
 דל~

 ב~וב אלא מ~נייא
 ומ~

 מה~יא

דחזק~
 ב~ין עצמו שסלק לו בכותב איירי הבתים

 ~ל ~קנין הי~ דודאי אמריגןדאז מדו~
 הקר~ גו~

 ~~ן



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ה~יא ומוקי דו~ד על אלא בקנין זו מחילה נזכרשלא
 דלאדהרשב~א

 הית~
 ממש הקרקע גוף טל המחילה

 מחיל~ מהני לאדבזה
 זכות כל לו שמחלו הכוונה אלא

 דאז קרקע ~ותו על לו שישושעבוד
 המחיל~

 שייכה
 לההיא הרב~ח פירשה דכן ו~~ב ולשעבודלזכות

 במחלוקת דנדו~ד נראה לכאורה וא~ך עכל~הדה~שב~~א
 מה~ייא אי שנויהוא

 מחיל~
 אפילו זה ראובן שמחל זו

 ~ לא אובקנין
~~

 נראה דייקינן כד
 פשו~

 מבעייא ולא ומהני דמהני
 בםלע הוא גם נדו~ד באמת הוה איאפילו
 של דמגזפה באמת ולומר ל~םוק לנו ראוי~מחלוקת
 דעינינו י~ן ז~ל צור אבן כמהר~ש דלא מידו קנו~רקע
 הדעית כל על עמד כבר ~רועי~ם משכנו~ת להרבראו
 מהרשד~ם םברת גםוהביא

 ודחא~
 ~מד דכבר וכתב

 דברי לה~יא עוד ~וםיף עליו והשיג מ~~א הרבעליה
 הלכה וזו כהרשד~ם דלאהפוםקים

 ה~ל~
 מש~ה ~הרב

שפ~
 דע~י כמ~ד דקי~ל נראה דינא ולענין ז~ל קאמר

 הזאל וא~ך עכל~ה כדברירנא למחילה שפיר מהניקנין
 אחרוןורב

 הו~
 הםברות ~ל לו נגלו הרועי~ם מש~נו~ת

 הורה כבר זה על נוםף שומעין אליו הכריעוהוא
 יוא~ל הרב הוא דידןתנא

 מי חביב אחרון אחרון זלה~~
 כבת~אי ~לכה ואילך דמ~ביי קי~ל דהכי אחריויבוא
 םכ~ה בחומ~שיעו~ש

 ועי~
 שכתב םק~ח בפת~ש שם

 ~בים נגד יחיד אפילו כבתראי דהלכה כנה~גמשם
 והרב מש~ה והרב ~ו~ז שהרב נדו~ד מכ~שיעו~ש
 בודאי מ~ני בקרקע מחילה דקנין הכריעו כולםיוא~ל

 נק~ינןדכוזתייהו
 ועי~

 הנד~מ נר~ו לשלמה אשר בם~
 האחרונים שמצינו כל ז~ל כתב קוף אות בלקז~ו~שם

 הא~ ביןמכריעין
 הולכ~

 ה~ב קי~ל לומר ואין הכרעתן אחר
 יצחק ויאמר הרב כתב וכןפמ~א

 םמ~~
 וא~ך עכל~ה

 משכנו~ת הרב דלדעת אמורה מלתינו כברנדו~ד
 והכ~יע הפו~ים תעלומות כל נגלו אליוהרועי~ם
 מהנייא ב~ין ד~חילה ום~ל כה~שד~ם דלא ז~לאיהו

 ~ נק~ינןוכו~יה

~~~
 המחלוקת בםלע נכנם לא דנדו~ד מזה דעדיפא
 בזה יודה ז~ל צור אבן מהר~ש זאפילזכלל

 היא מםקנתודהא
 דהרשב~~

 לו שכתב במי איירי
 ~ותו ~ל לו שיש ושעבוד בזכות לושמח~ו

 קרק~
 דאז

 המחילהא~ינן
 הית~

 על
 ז~

 באופן היה הקר~ע וגיף

המו~
 הכי נ~י ~דו~ד וא~ך בדבריו כמש~ל מהדין

הוא
 בכ~ דהכ~

 בזה~ל בה כתוב נמצא כך ~ב~ע
 רשות לו ונתן הפתח על ערעור~ ל~מעון מחלשראובן
 אפילו הפתחלםגור

 בבנ~
 ~נו יש כאן גם ~~י וכו~

 אלו אפילולומר
 הי~

 שבו גמור ש~ר לפנינו יוצא
 ב~נין כך שעשו בזה~לכתוב

 ה~
 לי~ דיינין

 אפילו
 מחילה דהזכירו דהא זלה~ה צור אבן מה~~שלדעת
 של דו~ד עלהוא

 ~ערעו~
 אבל וכו~

 הקנ~
 היה

 ומהני ~~ע גוף על מידו ש~נו המועילבאופן
 דכו~עאליבא

~ 

~~~

 דמילתא לרוחה אלא בנדו~ד כ~בנו לא זה
 מ~בדרך

 שלא
 הי~

 ~אמת לפי אבל היה אם
 ש~ר לפנינו ואין הואל זה בםוג נכנם לאנדו~ד
כ~וב

 כ~
 בו להםתפק

~~ 
 לפנינו

 אל~
 ~עדים דברי

 וכי~ קנין ונ~לו זל~ז ומחלו ד~ד ביניהם שהיהה~~ים

וא~
 ל~ון על מעידים ~עדים

 קבל אם ~י~ כי~ ~נ~

בק~
 או לו שמחלו

 בלשו~
 קניי~

 וא~
 מ~

 יכני~נו
 מחלו אמרו והעדים דהו~ל ולומר הםפק לביתל~א
 גם דילמאזל~ז

 ~קנ~
 בלשו~ ~~

 לנו תלילה זה
 לנו יש זל~ז מ~לו בלשונם נק~ו ~עדים אפילואלא מ~

 ~הם שנ~לו ד~םופריםלומר
 הקנ~

 עשו חזקתם בודאי
 הביא~ ומי דכ~ע אלבא המועיל אופןכהוגן

 ל~~פק

 של~במק~
 לפנינו נראה

 לש~
 דאמת מםופק או גרוע

 העמד הדבר ועשו שנתפשרו העדים והעידו ~ואלהוא
 וחזקתם בקנין בקיאי ו~םופ~ם דהב~ד חזקתו עלדבר

 ערעור שום בלי המומה~ד אופןעשו
~ 

~~~~

 דומה נדו~ד
 למ~

 בם~ הםמ~ע
 ע~~

 םק~~ו
 זל~~ה מהרא~ימשם

 דש~~
 וכל בו כתוב שהיה

ה~
 עליו קבל

 בקני~
 ולא

 הי~
 בו כ~ב

 במנ~
 דכשר

 ב~הלמקנה
 ופ~

 לחוש לנו דיש
 שקנ~

 אחר בדבר
 בעלויד

 השט~
 ~עמו הרי התם דשאני יעו~ש על~ה

 כ~ג א~ הגב~י ~נה~ג הרב דבריו שהביא כמובצדו
 במדל~ב לכתוב ורגילות הואלד~עמו

 וז~
 וכתב שינה

 שנוי ויש הואל התם דוקא ו~~ך יעו~ש םתםבקנין
 כל דאמרו הוא מהנהוגבכתיבה

 המש~~
 על ידו

 לבית הביאנו דמי ~מורה מלתינו כבר נדו~דאבל ה~תונ~
הםפק

 לומ~
 להם שעשו ~~ד או םופרים איתם דילמא

~נ~
 ~~נין ו~בו ~טו דילמא

 בלש~
 ועיין מחילה

 ובפת~ש וה~ו~ז םקי~א םמ~ב בש~ך ~ש~עבמפ~שי
 ~למד ומשם דמה~~י ~היא על אפילו מ~שותראה
 בודאידנדו~ד

 אי~
 גמורה וראיה יעו~ש ל~םתפק לנו

לדברינו
 עיי~

 דצריך שכתב ם~ד םמ~ב הש~ע בפםק
 שט~ בםוף יכתיב שלאליזהר

 וכו~ עש~ ועד משלש
שמא

 יעש~
 הםמ~ע שס וכתב וכו~ עשרים מעשר

 ב~וף וחמשין תלתין אשכחן דאי הנמ~~י משםםק~ו
 ~יה וחמש ~~ת שמא חיישינן ולא כשרשטה

 הםמ~ע עוד וכ~ך יעו~ש שליחותן שע~ו ה~דיםעל ד~~

~~~
 ההיא על

 דגמ~ריאו~~
 ~וא דגם הלביש משם

כתב
~ 

 י~ג י~ב נמצא
 כש~

 טל דחזקה
 העדי~

 שעשו
 דליכא דבמקום באירה משם וא~ך י~~שכהוגן
לפ~ינו

 במ~
 לנו אין ~ש~ר בלשון להםתפק

 ~קתן אדרבא אלא כ~וגן שלא עשז העדיםדילמא להםתפ~
 ~ כ~וגןשעשו

~~~~~~
 מ~ב ~~ ה~יב להרב עיין הוא זה מכל
 במילתא ~יקא ז~ל שכ~ב ~ל~זהג~~י

דתליא
 דרבזות~ בפלוגת~

 ~~ר בעל יד אמרינן לא
על

 התחתונ~
 אלו אפילו לך הרי עכ~ל ז~ל הרד~ז

 הראוי ל~זן בו ויש ש~ר ל~נינוהוה
 ל~~ת~

 בו
 ודברהואל ע~~

 ז~
 ~פוםקים במחלזקת תלוי

 א~
 ל~ו

 לעת מכ~ש הש~רכח לה~רי~
~~ 

 ש~ר ~ם לפ~ינו שאין
 בולהםפתק

 דא~ פשו~
 בשום ע~מנו לה~נים לנו

 צרי~ ~י~ לא הראוי דמן לךודע ם~
 ראיות ל~ביא ל~ו

 להביא לן די והוהלזה
 ממ~

 דמ~ר~ש ל~יל שכתבנו

א~
 ז~ל ציר

 מש~
 הרב

 יעבי~~
 זלה~ה

 דמ~ר~
 ~היא

דהרשב~א
 בק~~ דמ~ל~ דכ~

 מש~ היי~ מה~י
 דשם

 מעל ושעב~ו זכותו ~סלק כתובהי~
 ה~~~

 ומחל
 בו דפירשוכו~

 ה~~
 יעבי~

 באותו דמפרשינן
~~ 

דמ~
 שכתבו

 ה~ מתיל~
 ~שעבוד ~לוק וד~רים דין על

 על אבלוכו~

 גו~

 ~וף ~נין עשו ודאי אמרינן ה~רקע
הקרק~

 שכתב ~עיל יעויין
 א~ ~הר~

 צור
פירש ש~ זל~~~

 יע~י~~ הר~
 ה~שב~א דב~י

 ו~
 ל~~~ח מ~א

~יי~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ראיה ל~ביא והותר די הוה מזה וא~ך לעיליעוין
לדברינו

 הואל ל~סתפק מקום היה התם ~הרי במכ~~

זנמצ~
 כתוב

 בש~~
 שעשה

 ל~
 ~מרינן עכ~ז בקנין מחילה

 וכו~ השעבוד ~לוק על קאי היא שאמרודהמחילה
אבל

 גו~

 וקנו כהוגן העדים עשו מס~~א הקנייה
 להס~ק במה כתוב ~מצא דלא נדו~ד מכ~ש א~כהמועיל קני~

מ~ן
 ספ~

 אלא בס~ק זה דבר להכניס רקיע זמאן
 למלין קנצי דמילתאי לרווחה אחרות ראיות ל~ביאהוצרכנו
 ~נז~ היורשים רשאין ~מ~ון יורשי שביד קב~עדע~פ

 דברים ואין א~ ואין ו~פתח ~דלתלסגור
~ 

~ ~ ~
 העיר רבני דבר ~ו~טי א~יבה אמרתי
 מעיקרא זחתמו ~כתבו יע~ה לבידאדאר

 ראובן יורשי ביד כתבו זו הקב~ע לפניהם ~~להקודס
 המחילה אחר אמינא דבאמת הפתח לפתוחלחזור
 פר~יראובן ולא הואל פסקיהם עקר ~בנו ראינודהנה
 מדין ראייתם ומייתי ולפותחו לחזור הוא יכולהפצמין
 לא אמינא ואנא יעו~ש סי~ב קנ~ד מור~ס שפסקהחלון
 מר~ן מדברי לדבריהם ראיה מייתי לא למהידעתי
 קס~ב ~ס~בש~ע

 ש~
 למבוי הפתוח פתח בדין פסק

שאינו
 מפול~

 לחזור יכול הפצמין הרס ~לא זמן ~~כל
 ממרן ולא מור~ס מדברי להביא להם ימה יעו~שולפותחו
עצחו

~~ 
 הפתח ~היה נדו~ד המחילה אחר באמת

 דמי לא ה~ותפין לחצרפתוח
 ל~

 מבוי לדין ולא חלון לדין
 קמ~ב להש~ע מצינו ה~ותפין לחצר פתוח ~תח בדין~~רי
 רוחותיו מכל הרבה ~תחים לו שיש בית ז~ל שכתבס~ג

י~
 לו אין פתח לו יחד ואם רוח לכל אמות ארבע לו
 לה~מ~ע ~ס ומצינו ע~ך פתחו כנגד אמות ארבעאלא
 דהנשארין הטעם ~תח לו ייחד זאם ז~ל ש~בסק~ח
 ~תח לו שיש כיון לעולס יפתחז ולא כסתומיןנח~בין

 דומהפתוחואינו
 למ~~

 סתום בבית ס~ו בסמו~ המחבר
 זה ודין אמות ארבעלו די~

 ודבסמו~
 הרמב~ם מדברי ~ניהם

ד~ם
 כי~

 אם להפתח סופו ~מרינן כלל פתח לו דאין
לא

 פר~
 הבית פתח דבדין ב~~יטות לך הרי ~~ל פצמיו

 ובטל בטלו אזי אחד פתח לו וייחד הואל לחצרהפתוח

~עבוד~
 ופצמיו צורתו שהוא כמות הפתח נשאר ~פילו

~ 

~~~
 דהואל הוא דה~עס המגיד ~רב הדבר בא
 זכות נסתלק ולהוציא להכניס מהם אחדוייחד
 ~סמ~ע כדברי מ~נה הכסף ג~ך כתב וכן יעו~שהאחרים
 ~אחר ג~ך בהרב~י הדבר בא וכן~נ~~ל

 בית של זהדין ~הבי~
 שי~

 ~רבה פתחים ~ו
 ומ~~

 הרב
 הרמב~ס דברי עלהמגיד

 הוסי~
 הרי וא~ת ז~ל וכתב

 בפ~ק ואיתא אמות ~בע לו יש סתום בית ב~מוךכתב
 ומידב~ק

 ע~~
 בבית דהתם ונ~ל ~תום מבית לו יחד

~אי~
 ~סמ~ע דברי הם והן וכו~ אחד פתח אלא לו
 קס~ב כנה~ג בדברי הדבר בא וכןהנז~

 סקי~
 שמחלק

 ד~ב~
 ~דין אחד פתח לו ויחד ~רבה פ~ים לו היה

 ~~פתחים ~ודע פתח לו דבייחד ז~ל ו~תב ~תום~ית
 לו ~אין סתום בית אבל דמו זכסתומיס ~יו כלאהאחרים
 אם כי א~פתח

 ז~
 ולא ה~~ס

 פר~
 עשה דלא כל פצמיו

מעש~
 נראה ~מתוכו

 ~םל~
 שע~דו

 אמרינ~
 סופו

להפ~
 כל

 פר~ של~
 ייחד אלא סתמו לא אפילו כנדז~ד ~תחים שניהפתוח בי~ בדין לך הרי עכל~ה פצמיו

 וזכותו כחו לבטל מה~י יחוד אותו מהם אחד פתחלו
 אבנים עליו וסדר וסתם הואל בנדו~ד וא~ךמה~חר
 שנה שלשים זה האחר ה~ח לו וי~ד ~ח גבי~ל

 לפותחו ר~ות לו ונתנו הפוסקים הרבנים קמוהיאך
 יהיה ל~ולם דסגור הנז~ל הסמ~ע בדברי באי~ר
 ~יניהם שלטו לא הפוסקים דהרבנים פשוט יפתחלא

 קמ~ב ה~~ע בדבריהפקוחות
 מדל~

 הש~ע דברי העלו
 ש~תס ד~ל עלהנז~

 ופשו~
 על עיניהם ~מו היו אלו

דברי
 מר~

 זהו דינאי והדר שבחייהו היינו דרבנן במודיםיבואו בודאי עתה לעת בהו הדרי הוו אלו
 יע~ה סאלי פה אדר ארבעה וימ~ן וצוי~םה~לע~ד

 ~ לפ~קהתרס~ג

~~~~~~~~~~ 
 סי~ט

 י~~~ ~~~~~~~~י~~
~~~

 דשטרא בלישנא ~הדייהו רבנן דפלגן מאי ראינו
 ~דש דרך לדרכו אחד וכל לקמייהודאתא

 הדבר וראינו הואל בדידן ואנןפנה
 נח~

 עלי
 ד~

 א~נו
 לדינא ~נוגע מה על אלא באנו ולא אמרו לקצרעת

 ~ וצוי~ם יראה אםדוקא

~~~
 גדולה אחת בתים ב~ני בשותפים הדין בעקר
 הרמ~ך הפוסק להרב ראינו הנה קטנהואחת

נר~~ו
 ד~סי~

 כדעת ותני
 הר~ב~~

 הרב דבריו ~ה~יא

~ ~ ~ ~

~ ~~~ 

 ~י~ ~~~~

~~ ~ 

 ~רה~גמוהרמ~פ ב~~ובת ה~קו~ות עיניו ~לטו דלאפשוט
 אסף לו שם ששם ס~א בס~ יעו~ש י~~ל ~ס~המובאה
אי~

 ~ס וחלק ובתראי קמאי הפוסקים ל~קת כל טהור
 הדבר ותלה עמד ומנ~ר כנגדו ~ס הפוסק הרבעל

 המוחזק מיד ממון להוציא ולא דדינא~ספיקא
~ 

~~~~
 הו~ על~ דאתן למ~י נבוא

 ~עמדו דבנדו~ד
 ~ ~ניס שבע וזה ~נים שבע זה לדורוחל~ו

~~~
 ב~~ל בו כתוב ה~טר לפנינו יצא יצוא היה
 וס~ע תבקא כאנת כיף דדאר לקסמאדוקא

 הנז~ פד~ר ~~ים סכן מדי תבדא ~בדו עלאם דישנין
 היה לא~לו

 ב~
 לשון אלא לפנינו כתוב

 ז~
 ותו ב~בד

לא
 מ~

 יתנהגו שנים ה~בע ~אחר דנים דהיינו ודאי
 מה יע~ו או גורלות ~י~ילו הדין ע~פ הנז~בקרקע
 שהדבר ואמרנו הואל חדא טעמא מתרי~ירצו

 א~ו בקטנה ~דר מי א~ך זלה~ה מהרמ~פ כמ~ש~נוי במחלז~
 כי ~גדולה ~נים ~בע גם אדור לו לומר לחברויכול
 קי~ל לומר כבר הדר זהיכול

 כדע~
 וכו~ הרשב~א

וכמ~~
 לדעת דאפילו לומר יש גם הנז~ מוהרמ~פ

הרשב~~
 לכוף יכול בק~נ~ שדר שמי אמר לא עצמו

 זה ד~יינו בסתםהדבר ~י~ אם אלא בה ~וא לדור להוציאו בגדולה ~דרלמי
 הי~

 וזה בגדולה דר
 בק~נ~

 על
 ~ק~נה דר אני עתה ~לעת ~יא ~דעתי לומר יכולזה

ואח~
 וכתבו וחלקו ~עמדו בנדו~ד אבל חלילה אחזור

 הוסי~ו ולא ~נים ~בע במקומו ידור אחד שכלב~טר

לכתו~
 כל ~כות~יס כדרך תלילה יחזרי ~ש~ע אחר

 אלו דנים היינו בודאי זה ב~פן החולקיסהשותפין
 שטר באהיה

 כז~
 הוא שהדין לפנינו

 שא~
 ~בע

 ע~פ החלזקה יע~ו~נים
 ~ד~

 והגם
 שבשב~

 שעברו



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 על נתרצו אפשר אכפת לא בקטנה וזה בגדולה דרזה
 טעם מאיזה והחליפו ונתרצו הואל שיהיה טעם מאיזהכך

 מחט אפילו דחליפין דומייא זל~ז ~חלו אפ~רשיהיה

בשריו~
~ 

~~~~
 לפנינו בא היה ואלו הואל

 שט~
 כמו כתוב

 הנוספים אלו תבות בו היו ולא דזקאשאמרנו
 פ~ודעו וואחד כל יבקא דה~הום שבע ולאחרדהיי~ו
 השבע שאחר בו דנים היינו וכו~ למוואדע יבדלווא~ל
 יתנהגושנים

 ע~~
 שבעל חלילה לחזור וא~צ הדין חלוקת

 לדעת לב יש לנו א~ך בגדולה ידורהקטנה
 בשטר כתוב שבא דמה ונאמרנעמוד הי~

 ז~
 יבדלו וא~ל

 הדין כפי הגורל ~~פ יבדלו הוא דפירושו וכו~למוואדע
 פירושו אם~תמיהא

~ 
 היינו לא

 צריכי~
 זו להוספה

 ומה הוא ~ך הדין תיבות הני נ~תבו לא אפילוהרי
 זו הוספה שלטיבה

 לדקדקיש
 היא~

 שבא מה יוצדק
 כת~

 הלשון זה
 יבדלו פירושו שיהיה וכו~ למוואדע יבדלווא~ל

 הרי וכו~ בגורל חלוקה לעשותהיינו
 ~ס~

 בתומ~ש הש~ע
 ע~ש עליו ודנין השטר לשון מדקדקין ואומרמכריז
 זה חליפין היינו יבדלו לשון ידוע הרי סט~ו ס~אבס~
 זה של יקח וזה זה שליקח

 והיא~
 דפירוש לומר ~ום

 האלבד~לה ~יא היכן א~ך הגורל ע~פ היינויבדלו
 במקומו אחד כל שישאר להיות יכול הגורל ~~פהרי

 ~ בדאל~ה כאןואין

~~
 אמורה מלתינו וכבר הואל לקוצ~ד נראה כן
 היהדאם

 ב~
 שנים שבע שחלקו בו כתוב ה~טר

 דנים היינו וכו~ שנין שבע מנור כתוב היה ולאדוקא
 מחדש חלוקה יעשו שנים הז~ שאחר היא שהדין~ו

 עתה לעתבודאי
 שב~

 העקר על מרובה בתוםפת כ~וב

בזה~~
 בודאי וכו~ למוואדע יבדלו וא~ל וכו~ דהרלהום

 לישנאהאי
 יתיר~

 תטעה דאל לך לומר אתא לטפויי
 חדשה חלוקה חלו~ה יהיה שנים הש~ע דאחרלומר
 וא~ל י~קאוו דה~ל~ום דהיינו הוא ~ך אלא הדיןע~פ
 דהיינו למוואדע יבדלו דהרלהומםי מה אידאדהיינו
 בק~נה שדר מי יבדלי דהיינו הרשב~ש שלכדינו

שב~
 דלי~נא ובודאי שבע בגדולה ידור

 יתיר~
 לזה זו

 דהמו~ר בההיא בגמרא מ~~ש הדבר שבא וכמונתכוונו
 רי~ד בם~ מר~ן ופסקו ודותבור

 ם~~
 דמדהוצרך

 דאפילו אתא לטפויי ודות בור לעצמו ששיירל~תוב
 להרב ראינו יכן םקי~ב בסמ~ע י~ו~ש לו הניחהדרך
רביני

 יעבי~~
 לבתו שהעניק ראובן בדין שכתב זלה~ה

 ולא ימשכנ~ ~לא הבעל והתנה אחת ביתבנדונייא
 היה לא התנאי דזה~עבדה

 צרי~
 ומדכותבו לכותבו

 הבע~ת י~כלו לא מיתה לאחר שאפילו אתאלטפויי
 וכו~ליטלו

 ~ יעו~~

~~
 הרב~י ~ביאה הרשב~א לסברת ראינו דראה אמת
 באיזה שנשאל הר~ב~א כתב ז~ל ס~אבס~

 לטפויי צריך דלא מילתא דכל ב~ימרא להשתמש~אוי ענ~
 בידינו כח ~ין בזה והשיבא~א

 לד~
 אלא בדמיונות

 מה ידענו לא אמרו שלא ובמקום אמרו שא~רומקום
 קש~ וא~ך יעו~ש ~ל~ה בידינו כחואין

 רבינו על

יעבי~
 זה בכלל שנ~~מש

 בנדו~
 אתר אלא דידיה

 בהגב~י ם~א בס~ חי~י בנ~י להרב ראינוהחיפוש
 בגמרא ~אמור מאי על לא היא ~רשב~א דדעתשכתב
 דהיינו בגמרא האמור באופן הכ~נה אלא ~מרדוקא

 בזה לכותבו צריך היה לא הדין דמן ודות בורכעין
 מילתא דדרשינן אמר ~מור עצמו דהרשב~א זהוכעין
 הרשב~א כתב ולאיתירתא

 דל~
 אלא זה בכלל ל~שתמש

 חזרו שכתבוהו ואחר ה~נאי לכתוב צריכים שהיובאו~ן
 לטפויי אמרינן דלא הר~ב~א דאמר הוא בזהוכפלוהו
 אמר בריש אלא באנו לא כי חי~י בנ~י בס~ יעו~שאתא
וא~ך

 ד~
 דמה פירושם לפי נניח אפילו בנדו~ד הוא

 בגורל יחלקו הוא פירושו למוואדע יבדלו וא~ל כתובשבא
 והוא והואל יתירתא מיל~א זה לשון הוא א~ךחדש
 כדעת היא שהאלבדאלה אתא לטפויי בודאי יתיראלישנא

 שנראה מה מכ~ש בזה פירושם לפי אפילו זהוהרשב~ש
 שכתבו כך הוא פירושם אלו מילות דהוי הואלקוצ~ד
 לאחר פירשו כך ואחר שנים שבע על ~חלקומעקרא
 הז~ שלאחר וכתבו הוסיפו זה על יהיה מההשבט
 וא~ל פמודעו וואחד כל יבקא או שניהם לרצוןהוא

 בהכריח מוואדעהום יבדלו אזי נתרצו לא אםדהיינו
 כפירושו סתמו יבדלו ימים כמה על פירשו שלאוהגם
 מרחמוהי וסיעת להרשב~ש ערוך זה שדין ומצינוהואל
 מאי על ו~אי נתכוונו לזה ודאי זה כמו זהשידור

 ק~י זה על כבר שחלקו החלוקה על דהיינודהתחילו
 ידור זה גם דר כבר והחחר הואל היינו יבדלווא~ל
 הדבר שהסביר וכמו הקצרה דעתי שנטתה מה זהושבע

 נר~והרמ~ך
~ 

~~~
 שכ~ב ם~ל הגה~ט םמ~ב כנה~ג להרב ראיתי
 מן לאחד אומדנא ואיכא מסו~ק כשהלשוןז~ל

 אומדנא בתר אזלינןהצדדין
 אפע~~

 הפך הלשון ש~תם
 נבוא ממנו וא~ך עכ~ל ז~ל מהראנ~ח וכו~האומדנא
 הואללנדו~ד

 וי~
 מניח שותף ~ום שאין גדולה אומדנא

 חוזרים אלא בקטנה ידיר ואיהו בגדולה לדורלחבירו
 אחד שדר במי הרשב~ש דפסק הוא זו אומדנא ומכחחלילה
 נגד בגדולה חבירו לדור דירתו ל~נות הוא מחויבמקידם עמי דבר ולא ודר עבר שכבר הגם בקטנה ואחדבגדולה

מ~
 דםתמו חלילה לחזור היתה הכי דעתו דודאי הוא שדר
 ולברר היפה נוה לתת האדם מדרך ~איןכפירושו
 גם לדור אדעתא אלא שתק לא ובודאי הרע נוהלעצמו
 ואומדנא הואל וא~ך הרשב~ש חייבו הכי משוםהוא

דמוכ~
 לנו שהביא זלה~ה דמהראנ~ח לדינא ~דרן הוא

 לא וא~ך הנז~ החביבהרב
 מלב~

 הרי שכתבנו הטעמים
 דכל לפניך זלה~ה הר~אדברי

 המםופ~ לש~
 בפירושו

 לתת מםעוד הר~ וחייב לא~מדנא הקרוב כפירושנקטינן
 שבע הוא גם ל~ורלשותפו

 שנ~
 י איהו ~דר מה נגד

 ~ וימ~ן וצוי~ם שנלע~ד מהזהו
הצעיר

~~~ ~~~~~~ 
 סי~ט

 וםמוך אחת עלייה לו שהיתהראובןאודות ~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 לו היתהל~לייה

 םוכ~
 לעלייתו ~וך בנוייה

 ומתוךהנז~
 ~סוכ~

 ~ח היה
 פתו~

 הנז~ ה~~ה בגג
 עולה והיה הםוכה בתוך סולם עושה היהשממנו
 בגג להשתמש הולך ומשם הסוכה ש~ג ~תמאותו

ה~לייה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 בםוד לסוד או הצירך בעת בגדים לשטוחהעלייה
 לעלות דרכם הי~ החצ~ בני גם ומכללם וכדומהגגו
 לםתור ר~ובן רצ~ היום ו~ן לגגותי~םמ~ם
 מקום נשאר יהיה לא דבענין עלייה ולעשותההסוכה
 החצר בעלי השכנים באו זה ועל לגג ממנולעלות
 לעלות המקום להם שישאר ~די לסתור שלא עליולעכב
 כן על בזה החזיקו רב זמן זה כי יען לה~תמשלגג
 שהוא כמות המקום שיניח זו ב~ענה עליובאו

 יומ~~
~ 

~~~~~
 לוי עם שהדין שפסק להידיד ראיתי ~נה
 בפניהם הדלת ולסתום לסתורשיכול

 בקצר החתום על לבוא הראוי ומן הידיד ~מ~שהד~א

אמי~
 מו~רח קודשו בדברות לה~תעשע כדי אך

 ~ גרגרים ושלשהבשנים לבו~

~~~
 פסק~ שםמך להידיד ראיתי אמיר בראש

 על

פם~
 רשב~ם וכסברת םי~א ק~ם ~ס~ מור~ם

 מור~ם דפסק ברור קודשו ומדברות קמא כי~אדפםק
 אלא להסתפק מקום מצא ולא כן ומורין הלכה הואזה
 בי~א תפסינןאי

 בתר~
 נרגש ולא קמא בי~א אז

 מה מר~ן דעת לפרש קודשו בדברותלהעלות
 הי~

 והוא
 דנראה מר~ן בדעת להסתפק מקום כאן שישבאמת
 עקר כי יען לשכנים חזקה מהנייא מר~ן דלדעתלכאורה
דין

 ז~
 רשב~ם פירוש ע~פ בנוי הוא מור~ם דפסק

 ליה דאמר ההוא על חזקת בפרק דאיתא מאי עלדפירש
 שני ואכלתי זבינתה ~נך א~ל ארעא בהאי בעיתמאי
 ד~יינו רשב~ם ופירשו הואי גואי בשכוני אנא א~לחזקה
 בית דרך עובר והייתי הפנימי בביתהייתי

 ~חיצ~
 וכו~

 בבתי פירשו אלא כן פירשו לא והרמב~ם הרי~פ כןלא
 היינ~גואי

 באר~
 להסמ~ע ומצינו יעו~ש וכו~ מר~ים

 ~~מיט המחבר דמר~ן שכתב סקי~ח קנ~ג בם~שם
 דפרק מעובדא למדוהו והרא~ש דרשב~ם משים זהדין

 פרשוה והרמב~ם והרי~פ~זקת
 בטנ~

 וכמ~ש אחר
 יעו~ש בםי~א קמ~ו בם~ והמחברהטו~ר

 וא~~
 מקום יש

 רשב~ם פירש השמיט ~מר~ן דהואל להסתפקכאן
 שלחנו על~העלותו

 שול~
 שהשמיט זה מלבד ולא ה~וה

 לפירוש להלכה פסק קמ~~ו בם~ שם אלא רשב~םפירש
 ס~ל לא דמר~ן לומר מקום יש א~ך והרמב~םהרי~פ

 ~ כלל רשב~םלדעת

~~~~
 ששם למר~ן דמצינו דהגם לומרדמצינו
 אפשר ה~מב~ם לפירוש קמ~~ בם~פסק

 דהא לזה והראיה רשב~ם כפירוש~ ג~כיסבור
 ~תבו ומור~ם וה~ור ז~ל כתב קי~ח בם~ שם~םמ~ע
 ובס~ אחד כאן הפירושים שני ע~פ הדיניםשני
 קיימי הפירושים דשני נראה מזה א~ך ע~ך השניקמ~ו
 שני הטור דלדעת סקמ~ו ב~רישה ג~ך וכ~ךלדינא

 למרן ~מצינו הגם וא~ך יעו~ש לדינא ~~לים~פירושים
 קמ~ובם~

 פ~
 שכן יעו~ש ~רמב~ם לפורוש

 יעו~ש קמא כםברא~םי~א ס~
 א~

 לומר סתירה ממנו
 הוא דגם למימר ואיכא רשב~ם כפירוש ס~לדלא
 גילה דלא והגם הפרושים לשנייסבור

 מ~
 כאן דטתו

הרי
 ~יי~~

 ומור~ם ד~תו מר~ן ~ילה דלא היכא כל

גיל~
 לנגד עומד דזה אלא מהר~ם כדברי קי~ל ד~ו

 דמר~ן היכא דוקא אלא זה כלל נאמר לא ~י י~ןעי~י
לא

 גיל~
 אלו כ~ומר כ~ל דעתיה

 מר~~
 לא ~ב לא

 דעת ולא רשב~ם דעת לא קמ~ו בםימן ולאכאן
 אומרים היינו אזי ש~קם ~מור~ם ומצינוהרמב~ם

 גילה ומור~ם הואיל דעתו גילה לא שמר~ןהגם
 הוא גואי בתי שפירוש בנדו~ד אבל בתריהאזל~נן
 ומר~ן בפ~ושיםחלוק

 נק~
 הרמב~ם כפירוש בהלכותיו

 זו מה להלכה רשב~ם ~ירוש שפתיי על העלהולא
 כדינא מילתא כי כוותיה קיי~ל דלא ובודאישתיקה

 להשמיע~ו הוא חדוש הפירושים במחלוקת ~לויםשהפסקים
 וא~ך זל~ז םתראים שנראים הגם הפירושים כשניד~לכה

 ~ שתיקה זו ומה להשמיענו צריך כזהחדוש

~~~
 כפירוש פםק הטור דרבינו שמצינו הגם כי גם

 לדינא עולים שתיהם והרמב~ם והרי~ףרשב~ם
 ~~ם בם~ להרב~י מצינו הרי ובםמ~ע ~פרישהוכמ~ש
 רשב~ם פירוש שם שהביא אחרסי~ו

 ופירו~
 הרי~ף

 פירש שר~ח נמוק~י וכתב ז~ל וכתב סייםוהרמב~ם
 טפי מחוור סוגיין פירוש דל~נין ואפע~ג הר~ףכפירוש
 נראה דינא לעניןכרשב~ם

 שי~
 אשל~י להני לחוש

 לפירוש הםכימו לא שהאחרונים נמק~י וכתברברב~י
 תזקה ליה מהנייא עצמו בפני דר שהיה דכיוןרשב~ם
 על הקשה הרא~ש אבל עליו דרך לפנימי בישאלא

פירו~
 שאם שנ~ל וכתב רשב~ם לפירוש והסכים הרי~ף

 ממני קנית שא~ה היום אותו למחזיק מערעראמר
 אפילו ~ענה אינה בעיר הייתילא

 דר~ הל~
 מרחוק

 מדברי ~י וא~ך ~~ך שליח ידי על מכר כברשמא
 דהנמק~י ומביא בהדייהו פלגן סברות דהני מבוררהרב~י
 והרא~ש רשב~ם ל~ירוש הםכימו לא שהא~וניםכתב
 הסכיםאדרבא

 לפירו~
 כדנא מילתא וא~ך יעו~ש רשב~ם

 החבל הוא גם אחז מר~ן דאפשר לומר יוצדקהיאך
 הרמב~ם כדעת סתם קמ~ו בס~ ששם והגם ראשיןמשני
 רבה צריכה כזאת מילתא רשב~ם כדעת ~םאפשר

 חדושלה~מיע~י
 לדינא עולים הסברות דתרי כז~

זו ומ~
 ~ שתיק~

~ ~
 נשאל ששם ם~ב ח~ אות מש~ה ל~ר~ב ראיתי
 מפולש ~אינו מבוי כעין אחד מעברבע~ין

~מקו~ה
 ובדר~

 בנויות מדריגות הנכנס לימין הלזה מעבר
 של לעלייה משםלעלות

 ראו~
 הלזו המדריגות ~בצד

 מהם אחד כותל ו~ד העלייה כותלי שני בין זויתקרן
 ו~אותו לוי של מזו לפנים זו החצרות לשני פתוחפתח
 העליות ב~לי כל של הזבל שם משליכין זויתקרן
 קדמוניות משנים עו~ם מימותההם

 ו~
 עמדו היום

 על לערער בצדה אשר והחצר העלייה מכח ~באיםבאי
 אליהם באמו~ החצירות בעלי מכחהבאים

 מא~
 תבוא

 ובעלי הזק לי ולהגרים שלי באשפה הזבללהשליך
 שם להשליך אבותינו לנו הניחו מקום אומריםהחצ~רות

 הביא הנז~ והרב יקום מי דבר חצירותינוזבל
 שהביא ואחר והרמב~ם הרי~ף ודברי רשב~םדברי ב~וב~

 מעתה אמור ז~ל כתב כנז~~בריהם
 לד~

 אחר דגרירי
 לו מצינו עצמו ומ~~ן ב~עמר~ן

 דהשמי~
 ה~לה ולא

 כד~ת להלכה דס~ל ש~מ רשב~ם פירוש שול~ועל
 ודעמיה כ~שב~ם ס~ל דלא והנמק~י והרשב~אהרמב~ן
 אנן ~ור דברי ~~תיק סי~ג םק~מ ~מור~םואפע~פ

בדי~
 דפליג היכא כמור~ם ולא גרירי ~~ן בתר
 עכל~~ מר~ןאסברת

 נראה ~לה הדברים ~~פ וא~ך
 נינהו ~כתא לאו מור~ם ודברי בבירא פיתאדנפל

~ 

~~~
 לחלק יצא אלה דב~יו אחר הנז~ להרב דראיתי
 אלא והרמב~ם רשב~ם נחלקו דלאולומר

 דעביד ~שום גוואי דש~ונידין באו~
 בראי בתי דמזבין אי~

ומש~



~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 בנד~~ד אבל גוואי לבתי להכנים ל~מו דרךומשייר
 העלייה לבעל ידוע ה~א הא~פה מקוםשקרקע

 וז~
 בא

 דלא נראה הזבלים עמו ~שליך ~היה מחמתלהחזיק
 ל~עלתה

 וכל קפדי הוו לא הש~א עד אימור חז~ה
 תל~ק ~שתלק ואתר וכו~ קפיד מצי למיקפד דבעיאימת
 להרב~ת ראיתי כ~תבי ~אתרי ז~ל וכתב סיים עודזה

 שהיה ~מי ~נ~אלבתשובה
 מ~~מ~

 ו~ו~ ת~ירו בתצר
 ז~ו~ גוואי דשכוני מ~ך תזקה לו עלתה דלאוהשיב
 קש~והדר

 וכו~ תזקה להם דאין מ~ך ליה
 ותר~

 כדכתיבנא
~עוד

 תר~
 לנו ד~ין העלה הלכה וזו ב~ת בס~ במ~ש

 וכז~ מקפידים ~ינם זל~ז השכנים שמאהבת אלאלומר
 ~הור איש שאםף בכס~ף נתפ~ה להרב צפינוובצפייתינו

 זאב~י שמ~ר~י שם וכתב האתרונים רבני דעותכל
 עשהזלה~ה

 מט~~ ~
 דבתראי דלרובא כיון וא~כ ע~ש

 הרי~~ ~ליגי ~א מ~דאיכא
 דינא לענין ורשב~ס

 רובא פליגי ולמ~ד רשב~ס לסברת הרי~פומודה
 אתת ב~שואה דבמ~תמשים ם~ל קמן דאיתיהדמינכר
 דרבוותא דבפלוגתא מ~ד ואיכא חזקה מהנייאלא

 שמעינן מילי הני מכל קמא מרה בחזקת ארעאאוקמה
 הגם הנז~ דהרב לפניך הרי ~כ~ל חזקה עלתהדלא

דמעקרא
 טל~

 דמר~ן לומר בדעתו
 ל~

 לדעת ס~ל
 הראשון תלוקו לפי מכ~ש ביה הדר את~כרשב~ם
 בו שמשתמשים למקום גוואי ~כונת ביןשמתלק

ב~שוא~
 עקר כל במתל~קת נכנס לא זה כנדו~ד

~ 

~~~
 ~דיפא זאת אחרי

 אחרון להרב ראיתי מז~
 מן הוא דמר~ן ב~שיטות שהכריחחבי~ב

 למהר~ם ראיתי מצאתי כי יען רשב~ם כסברת~סוברים

אלשי~~
 דפסק רשב~ם כסברת דפסק ~לה~ה

 אמרו לא כאן שעד ועוד וז~ל קמא כי~אכאן מור~
 לי מכרתו אתה לומר יכול חבירו בתצר~המשתמש

 תבירו בחצר מי~חד מקום שיש היכא אלא לי נתתואו
 תבירושאין

 משתמ~
 יכיל הכי מ~ום זה אלא בו

 מקום דכתב הרמב~ם וכדדיק לי מכרתו אתהלומר
 כאן פעם אבל מסויים במקום דו~א דמשמעמסויים
 היה החצר דבכל כיון ת~ה כאן אין ~אןופעם
 מהר~ם דברי היו אלה וכו~י עמו בעה~במשתמש
 מוהרמ~פ הרה~ג חביב אח~ון לרב ומצינו זלה~האלשי~ך

זלה~~
 דברי ~ל שכתב ם~ה מש~ה שמ~ו בס~רו

 ז~ל ~מר~ן כיון דבריו ל~י ז~ל אלו אלשי~ךמהר~ם
 מעמיד היה ז~ל ס~~ו קמ~ו בם~ כתב~~~כ

 בהמ~
 בחצר

 ע~כ חזקה זו הרי ו~~ן וכו~ מסויים במקוםחבירו
 הרמב~ם לשון שהעתיק בהדייאהרי

 ומ~
 שפירש

 בדברי נפרש ~ך הרמב~ס בדברי ז~ל אלשי~ךמהר~ם
 וזכה~ר~ן

 שמ~~
 זלה~ה מ~רמ~פ מדברי הרי עכ~ל

 החצר בעל היה דאם היא מר~ן דדעת ותניפסיק
 לא המחזיק עםמשתמש

 על~
 לו

 חז~~
 דכאן והגם

 ר~ב~ם לפי~וש לפסוק דעתו מר~ן גילה לא קנ~גבס~
 דין ו~ירש שנ~~רי

 ז~
 הרמב~~ם בדברי קמ~ו בס~ח

 ומ~ הכי יוצאה הל~השמשם
 בכל הדין למי~~ל לו

 וא~כמקום
 פשו~

 ורב הואל
 אתרו~

 כן ~כריע חביב
אליו

 שומע~
 ולא

 תז~ ~לת~
 ~ אלו לשכנים

~~~~~~~~
 בעל ~ל שהוא ידוע ש~ר~ע דבנדו~ד

ה~ליי~
 להשתמש החזיקו ש~שכנים אלא

 הפוםקים מדברי כמפ~ש הנז~ במחלוקת נכנם זהוגם
 קרקע חז~ת על בין היא דמחל~תם ~מ~ומםהנז~

 במחלוקת נכנם דלא לע~ד נראה תשמיש תזקתאו
 לדתות ~~רקע בעל שבא במקום אלא תשמישתזקת
 ~עם ובלי סבה בלי בתשמישלמחזיק

 הו~ בז~
 שנכנס

 נדו~ד כגון אבל במתל~קתהדבר
 ~ס~כה בעל שרצ~

 להכניסה כדי אותהלסת~ר
 בעליית~

 דיכול יודו כו~ע
 חצר על צנור ש~וציא במי ס~ו קנ~ג בס~ מר~ן~מ~ש ז~ דדמי מל~תמש ולמונעם לסותרה העלייהבעל
 רצה שאם וכו~ המים שם שיקלח כדיחבירו

 הצנורבעל אח~
 לס~תמ~

 שכשם עליו מעכב ~חצר בעל
 ~תזיק כך תבירו ל~ר מימיו לשפוך הגג בעלשהתזיק
 לרשותו אצלו באים חבירו של גגו ~ימי שיהיו ה~צרבעל
 התזיק כך ז~ל שכתב סק~~ו שם להסמ~ע ומצינוע~ך
 רצה אם אבל קיים הגג בעוד היינו התצרבעל
 כ~ך עליו לעכב יכזל ~חצר בעל אין עלייה מגגלשנות
 דתולק הרי~ב~א ולאפו~י והר~ן הרא~ה בשםנמק~י
 ק~ם בס~ שכתב הרב~י משם כתבנו וכברע~ך

 לדינא וס~ל פרשב~ם על החולקים מכת הזאדהנמק~י
 החולקיםכדעת

 יעו~~
 דאם הצנור בנד~ן ס~ל ו~~ז

 עלייה בו לעשות גגו לסתור רצה הגגבעל
 הגג בעל של גגו במימי שהתזיק התצר בעל שלהחזקה בו~ל~

 שכתב הש~ע דברי שהביא ~סמ~ע דבריומפ~י~ות
 היינו עלי~ם וכתב וםיים התצר בעל התזיק כך~זה~ל
 רצה אבל ~יים ~גג~עוד

 לשנו~
 מגג

 עליי~
 וכו~

ודלא
 כהריטב~

 דברי דעל מ~רה זה לשון פ~י~ות ~ו~
 חלק דלא נראה הש~ך גם ס~ל ד~כי קאימר~ן
 בזה הסמ~עעל

 ו~
 נתיבו~ת ~רב

 המש~~~
 הביא

 הסמ~~דברי
 ל~ובה שוים דכולם דנראה יעו~ש אלו

 ~סתור בא שאם מר~ן דברי על יוצדק הנמק~ידדברי
 לעשותה סוכתו ל~תור שבא נד~~ד גם וא~ךיסתור
 מן לעלות שהחזיקו השכנים חזקת לב~ל יכולעלייה

 לגגותי~םהס~ה
~ 

~~

 זה פסק על ל~שות מקום היה דלכא~רה אמת
 על לבנות באו דאםדאמרינן

 גג~
 יכול עלייה

 סקנ~ג מר~ן דפסק מהא הצנורלסתור
 ס~~

 שכתב
 ונפל לחבירו הידוע קור~ת ~נעיצת שהתזיקראובן
 ובנאו הבעל וחזר כותלאותו

 אי~
 לו

 לנעו~
 או~ו על

 התדש~ותל
 וכיו~

 ראובן ובא רעוע היה אם ש~ן
 מ~סק ע~כ עליו לעכב יכול חבירו ולתקנולשפצו

ז~
 בידים ל~~ילו בא אם אבל בנ~ל דדוקא מוכח

 יכ~לאינו
 ~ו~

 ~ליו קורות בנ~יצת התזיק וחבירו
 ~הנמק~י פס~א להאי ם~ל לא דמר~ן נראהוא~כ
 עלייה עליו ולבנות לסותרו יכול הגג בעלדפםק
 ת~ מערכת מש~ה הרב בה נתעורר כבר זוקושייא
ם~ג

 ו~~
 דשנייא פשוט נראה ז~ל

קורות נ~יצ~ חזק~
 לאלת~

 ב~א ל~רות~ו עקר ו~א מזיקו הוא
 באות~ שהחזיק כיוןודאי

 לאו לו ונ~ת~בד כותל
 ~כא אבל לאלתר ולהזיקו חזקתו לבטל כמניהכל

 קא ולא גגו של גשמים במי לז~ות חבירו גגדשעבוד
 אלא מדי מחסיריה קא ~לא לאלתר הזיקעביד

 לפי נמי ונדו~ד ע~~ל גגו לסתור יכול מליהנותליה ד~ימנ~

תרו~
 כההיא להלכה ~ולה ג~כ זה

 דצנו~
 ~אן דגם

 דו~א הריוח מני~ת אלא לתבירו ~ין הסוכהבסתירת
 שום לו עושהואין

 הזי~
 ~ה זה מכלל

 שומ~
 ש~רב

 לו שהוקשה ~נז~אתרון
 פס~

 הנ~~י דפסק דצנור זה
 ~ם הגג לסתור שיכולוהרא~ה

~~ 
 הרשב~א

הש~~ דפ~



~ ~ ~ ~
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~ ~

הש~ע
 בד~

 לאו הרי פריך ומאי הנז~ קורות נעיצת
 קא ~גברא וגברא דינין ~סקי הני חוצבו אחדממקור
 שכתב ה~~ע דברי על להקשות ה~א כוונתו אלארמי
 מעכב החצר בעל הצנור לסתוס אח~כ רצהבזה~ל
 וכ~~עליו

 מל~~
 נראה זה

 דוק~
 בלי לסתור בבא

 שפסק כמו דינו הוי הגג לסתור בבא אבלטעס
 וא~כ עלייה לעשות לםתור דיכול והרא~שהנמק~י
 בעל לסתור יכול דאין קורות נעיצת עס יוצדקהיאך
 זה ועל ה~~ע דפסק כותלו ~תה~ותל

מז~ לתר~ הוצר~
 ~סיקא דמר~ן ס~ל הוא גס ה~ז~ דהרב למד אתה

 שאמרן כמו ודאי הוא ודקדוקס והרמ~ה הנמק~יליה
 הוא דוקא סבה דבלא דנראה לסתוס דוקאמדפסק
 עלייה לע~ות בבא אבל ל~תיס יכול דאינוד~מרו
 ~פ~יטות לו יצא ג~~כ זה דקדוק ומכח לסתוריכול

 ~ כה~מק~~ פסקדמר~ן

~~~~~~
 לנעיצת ~צנור ההיא בין לחלק עוד נראה
 בנעיצת התס ד~אניקורות

 קורו~
 המחזיק

הוא
 ~נע~

 תלייא ובו חבירו של כותלו על ק~ותיו
 במה לדעתו שזכהמילתא

 לזמ~ שנע~
 לכן ~ירצה

 לו מחל מ~קרא כי לסותרו יכול הכותל בעלאין
 בעל הצנור בדין כן לא לרצונו כותלו לוושעבד
 דבר שע~ה הוא~גג

 ז~
 ח~ירי לתצר גגו מי שהוציא

והח~
 כל אך זה החזק זה

 לרצ~ ז~
 דהיינו הגג בעל

כל
 זמ~

 המיס להורדת משועבד הוא הרי בעולס שהגג
 בידו הר~ות גגו לסתור ירצה אס אבל החצרלבעל
 המים להורדת זה גג ~עבד לא ודאי מעקרא כייען

א~
 לגג שישנו זמן כל

 ז~
 לכשירצה אבל ב~ולס

 ~צונו ל~טל נ~תעבד ולא ברצונו תלוי זה גגלבטל
 ~ירצה זמן כל אלא ~עבדו ולא לעולס גגוול~ניח
 בידו ~רשות לסותרו כשירצה אבל בעולס הגגלהניח
 עולה ג~כ זה תלוקוע~פ

 לדינ~
 צ~ור כדין נדו~ד

ופשוט
~ 

~~~~~
 מה ~ן לעיל האמור כל שהבאנו אחר

 מ~~ש הביא מ~~ה בעל דהרה~גשכתבנו
 כהר~ב~ס למע~ה הלכה דעבדינן משנ~~ בכס~פהרב

וכ~
 מ~~ה להרב לו עלתה

 נוס~

 הרב דברי ~וד

אתרו~
 בל ביתד שכתב

 תמו~
 על לסמוך

 פסיקא הכי דמר~ן מוכת דממנו אלשי~ךמ~ר~מ דב~
 א~כ דצנור מההיא לעיל שהביאנו מ~א~ות גסליה
 ~כת~ ה~ו~~ן קצו~ת דברי על לה~יב אתראין אנואין

בסי~
 כרשב~ס דפסק הרב~ח דברי לדחות ס~ת קמ~ו

 כוותיהו קי~ל דלא מהתולקיס הוא גסכי
 ו~

 גס
 ~ לאחת אחת המ~פ~ט נתיבו~ת הרב דבריו דחהש~בר

 בדבריו ש~ביא אחר נר~ו הפוסק להרב~~~~~
 הב~~ת דברי שדחה ~חוש~ן קצו~תדברי

יצא
 לתמו~

 תחלה דבריו על ולהשיב
 ורא~

 ז~ל כתב
נראה

 שא~
 ~נז~ הגאוניס דברי לדחות כדי בדבריו

 המ~פ~ט נתיבו~ת הרב לתמיהת נתכוון זו ב~מיהתוע~כ
 ~חר הואשגס

 שהבי~
 קצו~ת הרב דברי

 החיש~
 הנז~

דפלי~
 אלשי~ך מוהר~ס על הנז~ ב~ת סברת על

 הרב כתב זל~~ה ומהרי~ט ומהרשד~ס ומהרת~שז~ל
 ידעתי לא דפליג החושן ~ות הרב על משה~א~על

 לב~ מלאוהיאך
 לתל~

 כל על
 הנ~

 גדוליס
 ~ יעו~~

~~~~~
 הריב~ש על החושן ~צות ~רב תמיהת
 ותחלה דבריו ליישב שרצה לידידיראי~י

ורא~
 דבריו כי יען נקטינן דכב~ח מדעתו להכריע יצא
 לדבריו וראיהמוכ~חות

 ממ~~
 מר~ן הביאו הרמב~ס

 מסויס במקוס בהמה מעמיד היה ז~ל ס~~וסק~ס
 כחך יישר אמינא זה על ידידי דברי היו אלהוכו~
 שהכריע זלה~ה הרמ~פ הרה~ג להכרעת נתכוונת~בזה
 הידיד על ותמהני מהכא כרשב~ס מר~ן שד~תמזה
 והלך מעקרא זו ראיה בידוש~יה

 אזלינן אי לחפ~
 והו~ל בתרא י~א סברת ~ו דמור~ס קמא סבראבתר

 ל~כריעמעקרא
 דמר~~

 אחר ואולי ליה פסיקא הכי
 ~ לידו נזדמנהזה

~
 קצו~ת הרב דתמה מאי ליי~ב ~רצה לו ראיתי
 הרב~~ת עלהח~ש~ן

 מנע~
 דהוי בכותל קורות

 הכותל בעל שגס הגס~זקה
 משתמ~

 והידיד בכותלו

 ~החזיק כיון בכותל דגס ז~ל זה על הישוב מןהעל~
 מעמיד כמו והוי מסוייס דבר הו~ל קורותבנעיצת
 לתשובה ע~כי בזה דבריו היו אלה מסויס ב~וסבהמה

 זה כי יען לזה נתכוונתי הידיד ו~חי שאני שמ~תיזו
 נעיצת בדין ס~כ קנ~ג בס~ ה~~~ע על ~חדושי רבזמן

 הרב ~ביאו ב~ד הרב דברי הב~תי שס וכו~קורות
 ז~ל י~ג אות תי במערכת שכתב ~~ועי~סמשכנו~ת
 י~ראו~ן

 סומך ושמעון העמודיס על עומד גג לו
גס

 הו~
 ולעת העמודיס על גגו

 ראובן רצ~ עת~
 לומר יכול ~מעון אין גגו ולבטל העמוד~סלהסיר
 כמה בהס והחזקתי לתשמישי העמודיס נ~תעבדוכבר
~ניס

 דאי~
 עומדת חזקה

 לתשמי~
 ע~כ הבעליס ~ס

 הרב זה על וסייס ס~מ ~~~ד הרבדברי
 מ~~~

 וכתב
 קורות נעיצת בדין להתיישב וצריךז~ל

 ד~
 קנ~ג

 הש~ע על בחדו~י שס ואני בתימא וסליקעכ~ל
 ~עמוני ספר לי קריתי אשר הקטן בספריחומ~~ש

זה~
 כותל דשאני לחלק יש דלענד~ן וכת~י ישבתי ~ס
 ד~מקוס אחת ב~ת נשתמשו מקרילא

 שנע~
 לא זה

נע~
 סט~ו דסק~ס לה~יא קורות דנעיצת ההיא ודמו זה

דפס~
 הוי לא מסויס במקוס ב~מה מעמיד היה

 לתשמישו שי~ד זה ומקום הואל הט~ס ושס וכו~חזקה
 דבודאי הבעליס ~ס משתמשיס היולא

 כ~
 איירי

 היה ~בית ובעל ~ואל התזיק היאך תקש~ הכיהלאו
ג~כ

 וכ~ מ~תמ~
 וא~כ יעו~ש גאלאנטי מהר~ס פיר~ו

 מקוס קורות ~עיצת דידיהדומייא
 ז~ שנע~

 לא
ז~ נע~

 ולכך
 החז~

 ב~ד דהרב דעמודיס בההיא ~בל
 ברזל העמוד ראש דהיינו עליו גגו זה ~הניחמקוס
 בב~א נשתמשו ושניהס עליו זה ~~ניח המקוסהוא
 והן ~ישבתי מה זהו חזקתוי לו עלתה לא זהועל

 ~ לדברי חבר מצאתי כי שמחתיהיוס

~
 במה

 קצו~ת הרב ~תמה ממה ליישב ידידי שרצ~
 וכו~ ומזחילה ומרזיב חלון ~זקת מדיןהחוש~ן

עיי~
 ו~ר~יות ז~ל ו~ב בטו~ו~ד שמחלק משה~א להרב
 ומזחיל~ וחלון מצנור החוש~ן קצו~ת הרבשמביא

 יש
לדחות

 עושה וכו~ דצנור ~דא טעמי מכמ~
 ד~

 ~בוע

~נרא~
 ממעשיו

 שעוש~
 לעולס שס שי~~ר מעשה

 מ~ערער ~ערעור דעקר ועוד ושמוש בדירהמשא~כ
 וכו~ ו~נור המזחילה לסתורהוא

 ובמקז~
 הצ~זר

 מ~מערער תשמיש ~וס היה לא ו~~לוןוהמזחילה
 כן~אין מ~

 בחז~
 שמשתמש במה ל~~תמש שרוצה בית

 ~ ההוא במקוס ~ס זה המערערבה

~~~
 והמ~זיק ~מערער דרו אי ודאי ד~א עקר הוא

ש~ה
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 להיות שקנה טוען זהיה שנה אחר ~נה שניםששה
 שנה אחר שנה שנים שלשה שהחזיק מחמת עמושותף
 שהפסיק רצופים שנים שלשה אין דהא חזקה הויודאי

 ~א זה שנשתמש זו בשנה נמי והכי ~נתיםהמערער
 מזחילה מש~~כ רצזפים חזקה הוי לא והרי זההשתמש
 בחזקת הוי לסלקו רוצה שהמערער זחלונותוצנזר

 תראינה עיניך עכ~ל בנתים הפסק בלי רצופיםהמחזיק
 לעיל בעוניי שחלקתי למה מקבל הזא הראשזןדישזבז
 אין למה ובקורזת קורזת נעיצת לדין הצנזר דיןבין
 הקזרות זבעל הזאל כ~לו הכזתל בעל לס~זריכזל

כשנזעצם
 עוש~

 זהן לרצזנו לעולם שם שישאר מעשה
 ~ דברי ממשהם

~~
 דהקשה מאי להשיב שנ~גש להרב ראיתי לא
 קצו~תהרב

 החוש~~
 דהזיא קורזת מ~עיצת גס

חזקה
 לנזע~

 יעבזר קורות נעיצת בדין דגם ובודאי
 והצנור זהמזחילה החלון על שכתב הי~וביםכזס

~ 

~~
 מחזקת ג~כ ראייה החוש~ן קצז~ת הרב שמביא מה
 בחזקת ~החזיק באחד המרדכ~י שכתב ממהישוב

 גוואי דשכזני ההיא בפירזש תלייא ומחלקותן זכז~ישוב
 נרא~ב~מת

 שרצה מה באמת אך מ~זלם קשה דזו
ידידי

 לתר~
 ק~ם דבס~ הגם ~ור~ם דדעת דאפשר

 לו עלתה לא שניהם דבנ~תמשו רשב~ם לדעתפ~ק
חזקה

 אפש~
 זע~ז ~פדי לא השזתפים אהבת מ~ום

 גיסא לאידך לפסוק דעתו נטתה ישוב בחזקת כןלא
 ~ כחך י~ר הזאי ומזיק~זאל

~~~~
 בשכוני דהתם אחר מטעם ליי~ב עזד נראה
 אהבת משום זתלינן חזקה לז עלתה דלא פסק זהמכח המע~ע~ של שהוא ידוע והקרקע הזאלגוואי

 ~א קמא מרה בחזקת הקרקע ומעמי~ן ש~קהשזתפין
 ~סברת פסק זה טעם ~ייך דלא ישוב חזקת בדיןכן

 ~ כלל קושייא ~זה ~איןהחזלקים
~~~

 הסוכה דבעל היא דמילתא מסקנא לדינא
 והשכנים דהואל כרצונו זלבנזת לסתוריכול

 אלא אינז זה זכל כלל החזיקז לא עמו משתמשיםהיו

לרוח~
 הזאת הסוכה ובעל הזאל דבנדז~ד דמילתא

 הי~הוא
 היה רזצה היה אשר ובעת בדירה עקר

 מחלוקת בםוג כלל זה נגע לא מלהשתמשמונעם
 להתלמד אלא כתבנו ולא ~ליו והחזלקיםר~ב~ם
 סאלי פה הת~ס~ז בסיון משנלע~ד זהו אחרילמקום

 ~ זימ~ן וצוי~ם יע~הורבאט
הצעיר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~
 יהודא אודות

 מ~צרו במבוי גשרים שני שעש~

לחצ~
 שכנגדו

 וע~~
 בנה הגשרים

 עליי~
 וה~פיל

 לעכב יכולים דהיז בודאי לכתחילה המבוי לבנימעט
 שלאעליז

 יבנ~
 מור~ם מר~ן וכ~םק לכותל מכזתל

משם
 הריב~~

 זז~ל םז~ך ~~ה בס~
 וה~~

 רוצה אם
 וכ~ש בר~ה אפילו זרזכבו מגמל למעלה זיזל~וציא
 לעשזת יכול אינו א~ל עליז לעכב יכולין איןבמבוי
גשר

 מ~
 בני ~ל ו~א~יל

 רשז~
 מבוי בני או הרבים

 אחד זיזזאפילו
 א~

 לפניך הרי וכו~ שזפך או מאפיל
 שכבר השתא אבל עליו לעכב יכולין היודלכתחילה

 ל~ם אין דשזב בודאי ימים לחודש קרוב זה הזיזבנה

טענ~
 בס~ הוא זה דין דהא כלל עליז

 סז~ך קנ~~
 שאמרנו הר~ות כל זז~ל כתב סל~ה שם למר~ןומצינו
 ואינז מחל זה הרי ושתק חבירו זר~ה הרחיק לאאם
 שמחל ממנו שראו והזא ל~~חיק ולהצריכו לחזזריכול
 שראהו אז לעשזת לו ~אמר אז מיד עמז שםייעכגון
 בלי בצדז~עשה

 הר~
 על ה~פיד ולא זשתק

 די~א אפע~פ להזרות ראוי זכן זה על מור~ם זסייםזכה ז~
 מאי דכל לפניך הרי עכ~ל שנים שלשה חזקהבעינן
 זשתק דכשראה מר~ן עליה כתב סמנא ב~אידמתני
 וכן עליו םיים מור~ם וגם למ~ות יכול אינזשוב
 כגון זז~ל בסקע~ז הסמ~ע שכתב זהגם ל~ורותראוי
 מיד דר~ל דנראה כתבתי בפרישה מיד עמו~סייע
 דכתיב ושתק ראהו אס זלאפזקי חזקה הזהשסייעז
 זהאחר

 דל~
 ידעינן א~ך אלא חזקה הוי

 דיד~
 בנזקיה

 ליה מהני לא שתק דאפילו נימא כאן גס וא~ךעכל~ה
 נמי וכן מנזקיה הניזק דידע שיתברר עד חזקתוליאודא
 חלון בפזתח שם שכתב ס~ז קנ~ד בס~ מר~ןפסק
 מחילה הוי דלא דכתב חבירולחצר

 הניזק ידע א~ך אל~
 המבוי בני ~דעי עד מינה שמע א~ך יעו~ש ערערולא

 דהא זמרפא ארוכה מצינז הרי לזה ושתקימנזקייהז
 מר~ןכתב

 בסימ~
 לו ש~יתה מי וכן וז~ל סי~ב קנ~ד

 מצדדיה או כנגדה ובנה חבירו ובא מוחזקתחלון
 לחזור יכול אינו החלון בעל זשתק סתמה אוה~חקה בל~

 עשוי אדם ~אין מחל ששתק כיון החלון לפתיחולערער
 וכתב ע~~ך מחל ~~ך אלא זשותק בפניו אורזשסותמין
 הםמ~ע זכתב עכל~ה מחילה הוי ומיד שם ע~זמור~ם
 הנ~ל וסייטתו הרא~ש מחילה הוי ומיד וז~ל זהעל

 עשוי אדם שאין המחבר שכתב מטעם בזהמודים
 והרמב~ם מחל א~ך אלא זשותק בפנ~ו ~ורולסתום
 טעם ג~ךשכתב

 ז~
 דגם דס~ל אפ~~ג החלון בסתימת

 ה~ל נזיקיןבשאר
 חזק~

 יזדעין כשאנו דוקא ~יינו מיד
 בסתימה זכאן בס~ז המחבר זכמ~ש זשתק בהנזקשהרגיש
 עכ~ל וכו~ אדם דאין הוא דחזקה הרגיש דסתמהשקמ~ל
 הרגיש מסתמה ביה אמרינן האור דסתימת לפניךהרי

 מה על לערער יכולים אינם ושוב ומחלו ידעוובודאי
 ~ וימ~ן וצוי~ם~מחלו

הצ~י~
~~~~ ~~~~~~~ 

 ס~ט

~~~~~
 ביד אחת בית משכן נר~ו שמזאל שה~ר

 דס~רא משכו~ה כדין נר~ואברהם
 ה~יר של הביבין לפנות העיר בני עמדזהיום ו~
 ומנהגאאותם ולת~

 נהז~
 שהקהל במחז~ק קדמתה מקדם

 בעלי על מ~ה ~~ועלים ושכירות ~~וצאהמטילין
 למשפט נגשו זה זעל השוכרים על ומחצההקרקע
 המזטל מחצה לשלם מוטל מי על הנז~ ואברהםשמואל

 ~ ע~ך הקרקעעל

~~~~~
 אברהם חייב הקרקע על שמוטל דמה ת~בתי
 מה ידוע דהנה הוא דידי זטעמאל~לם

~~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בעלי רבזתינושכתבו
 התק~ז~

 בס~ דבריהם זהובא
 לבאר ראינו וז~ל סקצ~ז התק~ בקיצור ח~בכר~ח

 דבריס איזה בחידוש ה~שכונה בעל שמוסיף~~תוםפת
 שמוםיף התוספת שכל הוא קדם מימי הנהוגשהמנהג
 בעת קיים הנשאר רק הבית בעל יפרע לאב~יקון
 נניח אפיל~ בנדז~ד דנתי ומזה וכו~ המשכונהפדות
 לעשזתו אברהם שיכול מדברים הוא זהשדבר

 קיזם ~ל דבר זה זאין הואל פנים כל ~ל המשכונהעל ולהוסי~
 מוכרחים שנים ~לוש או שתים מדי דלמרב~ ידו~כי

 על שאין ודאי א~ך לאיבו~ הולך וזה אחר תיקוןלעשזת
 אשר עד הפדייה יומי יגיעו לא כי חיוב שוםשמואל
 שחייב~י ממה ז~ו ~כשיו של תיקון ונפול ילךהלוך

 מכיסו לשלםלאברהם
 וכ~

 של אחד בפסק ג~ך ראיתי
 מוהר~ר הגדול~רב

 יעבי~~
 חמר כרם בס~ הובא ז~ל

 כ~וב התשובה באמצע ששם סקפ~דח~א
 וז~~

 והנה
 הכרחי תיקון הוא שאם בידינו המקובל המנהגכפי
 תכליתו ~נמצא המשכונה על ויתוסף ה~וה יתקננוו~יים

 בעלמא לנוי אלא הכרחי אינו אם א~ך הלוהלאחריות
 רצפה כגון המתקיים דבר עשה ולא הכרחי אפילואו

 ~תה מכאן א~ך וכו~ המלוה יפםידנה אבנים שלשאינה
 פשוט זהו לא~בוד מהרה שהולך לנדו~ד במכ~שדן

~ 

~~~
 זה אחרי

 ב~
 הנז~ל בספר ~ובא אחד ~סק לידי

בסימן
 קצ~~

 בחצר משכונה לו שיש מי וז~ל
 אלגז~א לפרוע מוטל מי על הנגרים מים בהשיש

 תנקייא בעד לקוואדאש שנוטל ומה אלג~אמעהנותנים
 הצנורותשמנקה

 במשכונה שכותבים מאחר ברור נרא~
 הבאר וזכות שמוש זהו א~ך ~באר וזכות שמוש ~ל~ם
 דהכי ואדעתא הבאר תמורת הם הנגרים המיםכי

 לפרוע מוטל הקרקע בעל ועלמשכן
 ~לגז~~~

 אמנם
 המשכונה בעל שעל נראה אלקוואדש שעזשהת~ייא
 וגם בפעם כפעם נקוי צריך בבאר גם כי לפרועמוטל
 המשכונה בעל על ולכן ופ~ם פ~ם כל ודלי חבלצריך

לפרו~
 בענין זמן כמה זה פסקנו זכן אלקוואדס חלק

 הרב וחתוםזה
 מוהריב~~

 מוהריבו~ן עמו והסכימו זצ~ל
 יעו~ש זלה~ה אלבאז ומהר~ש עלאל ומהרא~ןומהרש~א
 נדון הדין הואוא~ך

 דיד~
 דלקוו~דס תנקייא כמו הוי ממש
 ~ופשוט

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~
~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~ 

~~~ 
 ~אובן של הבית בה~שיש

 ושמ~ו~
 לוקח העלייה בעל

 שמעון היום והן עלייתו מצנור היורדים המיםל~צמו
 הביתב~ל

 תב~
 הא~ הדבריםי שני

 גם ~רוצה היא
 רוצה לחצרו ויורדים הואל הצנזר ממימי לי לקחתהוא
 לשמעון לכפות רוצה הוא השנית ב~םי ~יי~ לולהיות
 כלים שם לשטוח כ~י העלייה לגג לעלותלהניחו

 ~מש חום הצריכים דברים ושארהמכובםים
 יומ~~
~ 

~~~~~

 שנל~ד ומה השאלה על ל~ובה
 זכות שום ~צר לב~לשאין הו~

 ל~
 במים

 מהצ~ורהיורדים
 ול~

 מה דעל הגגות בתשמיש
 שטע~

 לו נתן מי ידענו לא העליזת גג ~~ג בגדיז לשטזחשרצונו
 ~צא מבזרר כבר דהא חבירו של ב~שותי רגל ~ףמדרך

 שמן הוא הדין שנים של והעלייה דהבית ~פזסקיםמהגמרא
 ולמ~לה ו~תקרה בעה~ב רשות הוא ולמטה הבית שלהתקרה

ה~
 העלייה בעל רשות

 וכשיאר~
 בעלייה או בבית קלקול שום

 הש~~ע וכמ~ש כלום ז~~~ז להם ואין שלו את מתקן אחד~ל
 לבאר מור~ם שם והזסיף יעו~ש ס~א קס~דבס~

 יעו~ש לתקן לשלם העלייה בעל חייב הגג צורכי וכלז~ל ב~שיטו~
 והואל העלייה בגג שייכות שום הבית לבעל שאיןהרי

ו~י~
 בו להשתמש לו תהיה ~ות מה שייכות לו

~ 

~~~~
 סקט~ו ס~ד קנ~ה בס~ להסמ~~ע ראינו דראה
 שכתב קס~ד דסימן זה מור~ם פסקשהקשה

 מה עם העלייה בעל על הוא בגג שיארע קלקולשכל
 הריב~ש משם פםק ששם קנ~ה בס~ ג~כ מור~םשפםק
 העלייה גג בתיקון הבית לבעל דמחייב יעו~ש מזההפך
 מדברי א~כ בצ~ע הדבר הסמ~עוהניח

 הסמ~~
 אלו

 רשות הוא העלייה דגג קם~ד בס~ דפסק זה דדיןנ~אה
 הוא בו שייכות שום הבית לבעל ואין דוקא העלייהבעל

 שייכות דיש נראה דמשם קנ~ה בס~ שפסק ממהמוסתר
 שייכות לו זיש הואל הוא וא~כ העלייה בגג הביתלבעל

 בו להשתמש רשותו דקרוי למימראיכא
 ג~כ~

~~~~
 קנ~ה ב~~ להרב~ח ראינו דראה

 שתר~
 לקושיית

 יעו~ש סתראי ~ור~ם דברי הניח ולא ז~להסמ~ע
 אפילו עכ~ז שוטף שאינו לגשם שוטף גשם ביןדמיישב
 דהא בגג שייכות הבית לבעל דיש נראה נמי ישובולפי

 ~ לתקן הניזק ~ל שוטף גשםבמקום

~~~
 ~מקשה הסמ~ע לדעת דאפילו פשוט נרא~
 בצ~ע מור~ם דברי ומניח אהדדי מור~םדברי

 ותני פסק דמור~ם דמפרש הב~ח של תרוצו לפיובין
 לנו חלילה לתקן ~בית ב~ל על שוטף גשם~מקום
 להשתמש בגג לשותף נחשב יהיה לתקן ו~ליו דהואללומר
 ש~ דמי~ו

 רשות הבית לבעל שיהיה לומר לאדם פה
 לבעל הוה ולמעלה ~תקרה ומן הואל בגגלהשתמש
 יש זכות מה א~כ הש~ע ופסקו שמוסכם וכמוהעלייה

 היתה ולא אחרים של שהוא במקום להשתמש בולו
 בעל דאין לומר אלא קנ~ה דס~ בפסק מור~םכוונת
 שב~ל אלא הגג לתקן העלייה לבעל לכוף י~ילהבית
 יכול ~זק לו יש הבית ובעל לתקן רוצה אינו אםה~ליי~
 ואין משלך תקן לתקן רצית אם לומר ה~לייהבעל

בע~
 ~ מדי לא ותו ~תקן העלייה לב~ל לכוף יכול הבית

~~~
 לרבותינו מצינו הרי גם

 האחרונ~
 וקיימו ~זקו

 שום הבית לבעל שאין קס~ד דס~ מור~םלפסק
 להתחייב אופן ~ל כללחיוב

 בתיק~
 העלייה גג

 ששם קס~ד ב~~ המשפ~ט נתיבו~ת הרב אדםהראשון
 דשאני מור~ם לדברי ~זב~שה

 נד~
 שפסק הריב~ש

 קנ~ה בס~מור~ם
 מד~

 ועלה קס~ד ב~~ ד~סק זה
 תקוני וכל וקיימים שרירים ק~~ד דם~ מור~םדדברי
 מדברי מוכח וכן יעו~ש ה~לייה בעל על הםהגג
 משחא הבהיר ב~~ זלה~הי מהרמ~א חביב אחרוןרב

 יעו~ש קס~ד ~ס~דרבותא
 וא~

 ה~חרונים לרבותינו הוא

שומע~
 אפילו נדו~ד דלגבי אמורה מלתינו כבר ובפרט

הסמ~~
 הבית לב~ל רשות שום דאין יודו והרב~ח

 ~ ה~לייהבגג

~~~~
 ~ל בגדיו לשטוח שהחזיק הבית בעל שטען מה

 אם הוי דמאי כלום בדבריו אין העלייה גג ~~
~ז~ח ה~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 לבין בינו שהי~ה חסד מאהבת אלא זה איןשוטח
 העלייה לבעל נתונה הרשות וזמן עת זבכל ה~לייהבעל
 סט~~ו ק~ם בס~ מר~ן למ~ש כלל זה דמי ולאלעכב
 טענת בטוען מיירי דהתם וכו~ בהמה מעמיד היהדאם
חז~ה

 שי~
 טענה עמה

 קנ~
 אבל במ~ה לו נתן או

 ~ כלל ט~נה עמה ~אין חזקהנדו~ד

~~
 ב~ל של בפיהו היתה אם אפילו בנדו~ד גם

 הואל כלום ~טנתו אין לי מכרת טענתהבית
 מור~ם למ~ש דינו הדר בגגו מ~תמש הזא גם הגגזב~ל
 עם משתמש הבית שבעל זמן דכל סי~ג ק~םבם~

 יעו~ש כלום בחזקתו איןהמחזיק
 ועיי~

 הובאו לה~ב~ח
 כתב וז~ל הנז~ ק~ם בס~ סקכ~ה מ~ק בס~דבריו
 ראז~ן בחצר משתמש שהיה שמעון ס~ו בתשזבה~רב~ח
 ביתו ובני הוא ו~זלך שבחצרו מבאר מים זשואבשכינו
 של בחצרו המועדת המוצנעלבית

 שמעוןי ומ~ ראוב~
 הנזכרים התשמישים בכל משתמשים הי~ אחריוובניו
 ירושה מכח והבא חזקה בכחו~אים

 צרי~ ~~
 טענה

 אנכי שגם חזקה דין אלו ל~תשמישין דאין טו~ןוראובן
 שהדין ופסק הנז~ התשמישים בכל מ~תמשים בי~יובני

ע~
 ודין מקפידים לא לזה זה שכנים דמאהבת ראובן
 ובית ובאר החצר יצא שלא כיון כלל ליכא זראיהחזקה
 וא~כ עכ~ל עיקר כל כלל הבעלים מרשות שבוהמוצנע

~
 ל~שתמש הבית בעל ביד כח ~אין בנדו~ד דינא

 ~ בגגכלל

~~

 היורדים במים לזכות גם שר~ה שטען מה

מהצנו~
 דהואל ימעטו מהבל דבריו בזה גם

 לוקח העלייה בעל אלא לו לקחת כלל החזיקולא
 ריח שתהיה לומר רקיע ומ~ן ספין מאן גגו מיבעצמו
 דינו והרי הבית לבעלזכות

 ע~~
 חומ~ש בש~ע וסדור

 בעל שיחזיק עד דבטינן פסק ששם ס~וסקנ~ג
 יעו~ש לא הכי הלאו דזכה הוא חבירו של גגובמימי הח~

 ח~ן כאן הנחמות ~ב לח~ ט~ו ~גלע~ד ז~וופ~וטי
 ~פרט מן לפרטוכבוד

 יצילנו וצור יע~ה סאלי פ~
מש~יאזת

 וימ~~
~ 

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 בשותפות אחד כותל ל~ם יש ושמעון ~ראובן
 ו~ן ביתו קורות עליו לו מונח אחדוכל

 ובנה ראובן עמד~יום
 בחצירו אחת עליי~

 ול~גביהלבנות והוצר~
 הכות~

 ~יניח כדי שמעון ובין שבינו
 בנה לא אלא והצליח עשה וכן העלייה קורותעליו
 שמעון ובין שבינו הזה הכותל כל ע~ג ~חדשכותל
 הכותל חצי ע~ג בנה אלא ולרוחבלאורך

 באור~
 מ~מ

 הכותלובעובי
 בנ~

 כמו
 היום והן הכותל רבעי שלש~

 על לער~ר שמעוןבא
 בנ~ אש~

 ~~ותל ע~ג לו
 ברשותו שלא לבינושבינו

 ושכמ~ה משפטם יהי מ~
~ 

~ ~ ~ ~
~~ 

 לבנות יכול ראובן אם הבנין בעיקר
 זה שדבר ראינו מצאנו לאאו

 קנ~ז ם~ ~טו~ר רבינו והביאם ~ר~וניםבמחל~ת נפת~
 כותל יו~ר להגביה ~אחד רצה אם י~א וז~לסכ~ו

 אחד וכל בו שוה שניהם שיד בידו שהרשותהשותפות
 זה או לה~ביהו צריך שזה ו~עמים בשלו להשתמשיכול
 וטעין מגביה זה אלא להגביהוצריך

 וז~
 וט~ין מגביה

 שלא ובלבד ~לו על מגביה אחדשכל
 יגבי~

 כ~כ יותר
 הרא~ש וא~א ~בקיאים לדעת בכך הכותלשיתקלקל

 ~כותל המ~ום חצי לומר עליו מעכב שחבירו כתבז~ל
 רבינו כתב וכ~כ שלי אויר שתמעט ~וצה ואינישלם
 ~~י הרב וכתב הטו~ר עכ~ליונה

 זלה~~
 סכ~ב ~נז~ ס~

 זלה~ה הרא~ש כדעת זלה~ה ירוחם רבינו ~רבשדעת
 ס~ט קנ~ז בס~ ב~ר פסק וכוותיהו ע~כ יונה~רבינו
 בקצר קם~ד בסו~ס הביא ג~כ וכן דבריובסתם
 הר~~ש סברת דהביא אלא וי~א י~א בשם זהמחלוקת
 ופסקה ~ואל וא~כ בתרא אומרים ביש יונהו~בינו
 כו~ייהו בודאי זלה~ה ורי~ו ה~א~ש לסברתמר~ן
 הגאונים סברת מר~ן שהביא והגםנקטינן

 דס~
 דאין

 בשם קנ~ז בס~ ~בי~ה חבירו על לעכב יכולאחד
 עכ~פ קמא י~א בסברת הביאה קס~ד בסו~ס גםי~א
 בס~ והביאה הואל עבדינן ורי~ו הרא~ש כסברת~נן
 דאנן בתרא י~א בשם ~ס~ד ובס~ דבריז בםתםקנ~ז
 דמר~ן כסתמא הזא דהדין הוא בידינו המסורהכלל
 ע~ב סי~ ת~ב כר~ח להרב ראיתי וכן בתרא כי~אאו

שכתב
 ש~

 ~ יעו~ש כ~ט סי~ אלשי~ך מהר~מ פסק

~~~
 הוא עליו לעכב שיכול הוא הרא~ש של שטעמו
 קנ~ז בס~ הרב~יכמ~ש

 סכ~~
 של דטע~ו

 איירי שתמעט רוצ~ איני לו שיאמר הוא~ר~~ש
 מחר או היום או שלי כותל בחצי להשתמש א~יורוצ~

 ואסמו~אבנ~
 שלם ש~יה הכותל חצי על הקזרות

יעו~~
 אני דרוצה זה טעם שייך דלא בנדו~ד וא~כ
 כותל דהאלהשתמש

 ~ו~ הו~ ז~
 בנויים וכבר למעלה

 הואל וא~כ ל~מיש עומד ואינו בתים שני קורותעליו
ולא

 שיי~
 רוצ~ דאני כאן ~רא~ש של טעמו

 להשתמש
 חי~י בנ~י ל~רב ראיתי וכן לעכב יכול דאינונימא
 ראוי ואינו גבוה דהכותל הי~א דכל דכתבםצ~ט
 ~ יעו~ש כורחו בעל לבנות די~ול הרא~ש מודהלת~מיש

~~~
 ~ש~י טעם בידינו יש עדיין הרי דידן בנדו~ד
 ~ורות ~נה מחר או דהיוס ב~י הרבשהביא

 שגם ו~גם שלי הכותל חצי על אותם ואסמוךנשרים
 ג~כ יוצדק לא למימר איכא זהלטעם

 כ~

 הניח ד~א
 ויכול הכותל בעובי רביעלו

 לסמ~
 אחרים ק~ות עליו

דה~
 רחב זה כותל

 הרב~
 עליו לט~ן יכול עכ~ז

דאינו
 וי~מצם ~בע מלא א~ילו מ~לו לו ליתן רוצ~

 לע~וב יכול לחוד זה מטעם וממילא עצמו עלהוא
 סברא דאיןעליו

 דהרב~י לומ~
 מצרי~

 הוא טעמי תרי
 חד מכח מעכב לא הלא~ה עליו לעכבדיכול

 לעכב יכול אדם אין וכי סברא זהדאין טעמ~
 ע~

 חבירו
 משמע ~ך דה~ב~י גס ומה א~ד נזק יזיקואם

 או היום או דקאמר ~י טעמא דבתדמלשונו
~  ד~א דבמקום היא דכוונתו דמשמעוכו~ 

 שי~
 טעם

 ד~רי וב~ט השני מטעם לעכב י~ול דתשמישראשון
 ש~וא טע~א חד אלא בדבריו הזכיר לאהרא~ש
 ובודאי הר~~י של הוא השני ט~םנמצא חי~י בנ~י בס~ ~פורש הדבר שבא וכמו קמאטעמא

 דל~
 כתב

 ד~א ~מק~ם אלא ~ניטעם
 שי~

 ט~מא
 א~~ ק~

מט~
 ד~א גם ומה עליו לעכב י~זל לחוד זה

 מר~
פ~

 ~רב וכמ~ש ורי~ו הרא~ש משם זה דין
 בא~~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

זל~~~
 של וב~עמו

 שהביא ז~ל להרב~י מצאנו הרי רי~
 זל~~ה רי~ו של~עמו

 ל~כ~ שיכו~
 יו~ר מלהגביה עליו

 ~ו~ל שאין ~י~אי
~~~~ 

 ~מוך כמו מ~קיים

א~
 זלה~ה דרי~ו ~עמו לנו יוצדק ~רי נמי בנדו~ד

 עליו לעכבויכול
~ 

~  שמר~~

 לא בקצר
 נק~

 הרא~ש של ~~מז אלא

דמיעו~
 ולא ~אויר

 נק~
 שהביא השני ~~ם

 לא וגםבב~י
 נק~

 דכובד ט~ם
 הבני~

 של ~עמו שהוא
 משמע וא~כר~ו

 דמר~

 אלא ~יש לא בש~ע בפ~יו
 מדי לא ותו האויר ~עם שהוא הרא~ש שלל~מו
 יכול דאינו נימא האויר ~עם כ~ן דאין בנדו~ז~~כ
 ו~~ם ה~עמים מן חדא דמר~ן ז~אלעכב~

 הרא~ש בדבריברישא הכתז~
 דנק~ ~ו~

 דלא היכא ד~~ה
 הרא~ש ~~ם~ייך

 ושיי~
 ~~מו הוא הב~י שה~יא השני ~~

 ר~של
 יונ~

 הר~ שהר~ והר~יה לעכב דיכול ~~ה
 באה~ג

ציי~
 דדין

 ז~
 ורי~ו מהרא~ש ~וא

 זל~~~
 כמ~ש

 כטעם לא אתו אחרת דדעת זל~~ה להרי~וומ~ני ה~ו~~
 הכותל כיבד בשביל אחרינא מ~עמא אלאהרא~ש
 מר~ן ד~וונת ודאי אלא רי~ו של ~עמו ~ביא לאומר~ן
 ~~עמים מןחדא

 נק~
 אחר ~עם דשייך היכא דה~ה

ולא
 שיי~

 בודאי ה~יר ~עם
 דיכו~

 לפי וא~כ לעכב
 כיתל להגביה שלא שמעון על ~אובן לעכב יכולזה

 ~שביניהם

~~~
 מעיקרא לבנות ב~א דוקא ~זא נראה ד~~ז
 דא ב~ון אבל השותף לעכב דיכול~וא

 צייר וכבר שמעון דעת בלי ובנה עמד ראובןדכ~ר
 קל כו~ל בשביל הבנין דיפיל לומר סברא איןוכייר

~ז~
 מנה בשביל אלף ויפ~יד

 וכ~
 דברי מדקדוק נראה

 בבנה ולא לה~ביה שרצה ב~ד מחלוקתם דכתב~~ור

~~~
 ו~

 קנ~ז בם~ מר~ן דברי נמי מדוקדק
 ולא לבנות בבאדבריו דנק~

 בבנ~
 משתמע נמי ~ן כ~ר

 פםק דלא נימא וא~כ יעו~ש קם~ד דםו~םמד~ריו

מר~
 יכול

 לעכ~
 אם אבל מעיקרא לבנות בבא ~לא

עבר
 יכול ~דאי ובנ~

 לסמו~
 הגאונים םברת על

ש~~א
 מר~

 לכ~ילה דאפילו דם~ל וקפ~ד קנ~ז ב~~

אי~
 היא דמםתברא מיל~א כדנא ו~לתא לעכבי יכול

 ממ~~ ראי~ ~לי~ ליויש
 מר~

 בדין ס~ב קע~ח בס~

 שיר~שות~
 כיורד חשיב ועבדה המשות~ת לשדה

 ואפילו ~ארים ונוטלברשות
 בשד~

 שאינה
 כמ~ש לזרועאלא לי~~ עשוי~

 הםמ~~
 וםיים כארים נו~ל אפי~ה

 מי~~ ואם ~להמור~ם
 השות~

 לעשות שלא השני
 א~~ר שאי דבר הוא אם מוחה והוא בנין שבנה~ון

של~
 לו ליתן חבירו ~ריך לבנות

 ו~ חל~
 צריך אינו

לב~ו~
 טול לו לומר ~ירו י~ול

 ואבנ~ עצ~
 עכ~ל

~רי
 עי~י~

 ~פילו ~ו תמצא המשותף ~בר ~רו~ת
 בא אםמעיקרא

 ל~~~
 עבר אם ע~~ז בו למחות יכול

 הואל ~י נימא כאן גם וא~כ לעכב יכול אי~ו~
 ~אובן בו ~שו~~ים זהוכ~ל

 ושמע~
 וכבר הואל

 כיורד~וי בנ~
 וא~ ברש~~

 ~יא כן ד~~ן נימא
 ד~~

~~ד~~
 ~מר

 שהו~
 או

 מ~~
 היום מ~ת או כובד

או
~  

 ז~א לשעברי אפילו ל~כב יכול אימא וכ~~

ד~
 עוש~ ~~ ש~יגה דמי ~מירי כ~ע זה כותל

 עליו

 לכך ~עומד דבר הוי וא~כ ~יתו ~~ג וחדרים~ליות
וכמ~ש

 מר~
 הם דחצירות םעי~ז שע~ה בם~ בפירוש

ראוים
 לב~~

 ~רי וא~כ ועליות ~תים ~הם להוסיף
 דכותלמו~ח

 ז~
 לבנין ~ומד

 הו~
 ואין אומר ואין

 לעכב יכול דלכתחילה נימא אם אפי~ וא~כד~רים
 עבר אם עכ~פ הנזכרים ~עמי מתלת ~עםמאיזה
 דלא בודאיובנה

 גר~
 משדה

 העומד~
 והלך לזרי~ה

 הגם ברשות יורד ד~וי מר~ן בה דכתב ונ~עההוא
 או כ~לים מרויח זריעה דע~י שנ~עה ~מה היזקשיש
 נדו~ד כמו ~וי ארעא מי~כחיש נ~יעה ידי~ל

 ליה חשבינן ~כ~ז הגובה ידי על הביתדמיתכחיש
 אינו זה דכותל אמרינן אי כאןא~~ גם א~כ ~רשותיורד
 וראובן הואל עכ~ז כך מונח ~ישאר אם כיעומד

ז~
 ~~לי~ם אותם ד~בדי כו~לים כמה יש ו~~כ שותף
 דאפילו ~ודאי א~כ זה רא~בן שעשה כמו עליהםלבנות
 חלקו ע~ג יבנה שלא בו למחות יכול לכתחילהאם

כמ~~
 בודאי בנה וכבר הואל עכ~ז שם ~הג~~ ~~ור~ם

 כותל דלגבי והגם זה לענין ברשות כיורדדחשיב
 במה חלקו לו ליתן ל~מ~ון ראו~ן לכוף יכולאינו

 וב~ר ובב~י ב~ו~ר קנ~ז בם~ כמ~ש הכותלשהגביה
 מר~ן פםק ח~ירו לשדה וביורד ושתק דראההיכא
 בזריעה או בבנין חלקו לו ליתן דחייב ~ע~ח בם~~אן
 רא~ דלא היכא~פילו

 הואל אותו
 והו~

 ברשותי כיזרד
 דירד ~גם קע~ח דס~ התם דשאני דא מן דאשנייה
 בשדה ו~פילו חבירו הודעתבלי

 שאינ~
 ~~ויה

 נ~נה הריעכ~פ לי~~
 במ~

 כן לא שבנה במה או שנ~ע
בכותל

 ז~
 שעתא ~האי זה בבנין שמעון נהנה לא

 הוא ~ם גבו על לבנות כשיבוא הצורך ~עתואהנ~מ
 יעו~ש בםקנ~ז כמ~ש חלקו ליתן ליה דמחיי~ינןבודאי

וא~~
 ~בר דכבר היכי דינא קם

 י~ול דאינו בודאי ובנ~
 לםותרולכופו

~ 

~ ~

 סכ~ג קנ~ז בם~ להרב~י ראינו שמצאנו
 יר~ם רבינומשם ש~בי~

 זלה~
 ח~ב כ~ז בנתיב

 מה לםתור כופהו עוד וכתב הרא~ש כדב~יכתב
 למימר דאיכא ס~ירה משם אין יעו~ש מד~אלמעלה שבנ~

 לא ב~צרדמר~ן
 ~ ~ם~

 דבריו דהרי
~ 

 לבנות בבא
 לבנות בבא דוקא הרא~ש כדברי דבריו ומד~~יאדוקא
 כבר אפילו לומר הוסיף ולאד~א

 ~נ~
 רבינו כםברת

 הואל זלה~היר~ם
 ונק~

 מעיקרא לבנות בבא דבריו
 ול~~ למ~~י איכאא~כ

 ~יל לא ~בר אם אבל
 רבינו םברת להביא הו~ל לטעות ויכולים הואלוא~כ
 נתכוון לא ~ב~י ~ביא אפילו בודאי אלאי~יחם

 לפם~
םבר~

 זו
 ~ בקצ~

~~~
 ירוחם רבינו אפילו למימר איכא דבנדו~ד

 יוד~זלה~~
 וכבר דהואל

 בנ~
 דהא יפיל לא

 ובםברת זלה~ה כ~רא~ש סבר ירוחם דר~ינוכתב
 משום הרב~י מ~ם כדכתבנו ~וא ~עמו מצאנוהרא~ש
 לומרשיכול

 באזירי אני רוצ~
~~ 

 ב~עם נזכר ולא
 ~בנין כובד משוםהרא~ש

~~ 
 קאמר לא דע~כ ~ימא

 ירוחםרבינו
~~ 

 משום אלא ל~~יל
~  ~עמי 

 כברדאפ~
 בנ~

 זאין ~~~רי אני ~וצה לומר יכול

תק~
 הוא אם אבל לה~יל~יכול ~~~ יכול ע~ז אויר לו יבוא ~מהיכן בדבר

 נ~
 ~~עם רביר~ו

 הכותל ויפוליכביד דשמ~
 ריר~ו קאמר הזה לא בזדאי בז~

 ~~י~ול הרי כשיפול ~~מא בתר דזיל לה~ילדצריך
~~ן



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 דמי לונותן
 הבנ~

 דזה םדום מדת טל כופין ובודאי

נה~
 ולומר לטכב יכול לכתחילה ואפילו חםר אינו וזה
 בנה דכבר היכא טכ~פ בבנין טוד לטרוח רוצהדאיני
 שבנה הבנין להפיל לעכב יכול דאינו נותנתהםברה

 ~ הכותלט~ג

~~~~

 לא זה וכותל הואל לנדו~ז יוצא ממנו
 העיכיב לו נש~ר ולא בו להשתמש טומדהיה

 או היום שמא הב~י שה~יא השני טטם מצד ~םכי
מחר

 בידאי א~כ ~כובד מטטם או נשרים קורות י~ש~
 אלא יםתו~י לא בנה יכבר הואל ירוחם רבינודיידה
 של השני טטםדלפי

 ה~א~~
 עליו להתנות צריך ג~כ

 יכול לבנית יבוא מחר אי היום שאם ראובןטל
 טל לםמוך ~אוי שהיה מה נשרים קיר טללםמ~ך
 ויכול הכו~ל רביע לו הניח הרי ובפרט כותלחצי

 מחלקו לו נטל דלא בנדו~ז גם ומה טליולםמוך
 למימר איכא ~א~כ רביט לו ~הניח הכותל רביטכ~א
 יודה למימר איכא הרא~ש ואפי~ טטם שום כאןדאין

 הדחק ידי על לםמוך ויכול הואל הגאוניםלסברת
 וטטם הכותלברביט

 השימו~
 טטם וגם כ~~ש א~כ

 ~ כו~כ כו~ד כאן איןהכובד

~~~~~~
 באם

 בהנ~
 י~~~ הרא~ש דפליגי מינח

 טכ~ז כותל רביט בנטל גםיונה
 ~דכתבנו מודו בודאיובנה ~טב~

~ 
 בםי~ ז~ל חי~י בט~י להרב ראיתיכות~י~~~~~

 דיכול מכח הגאונים כםברת דפםקצ~ט
 כםבר~ ~י קיים לומר המזיק דהואהמ~חזק

 האומרים
 בדידן דא~ן הגם יא~כ יטי~ש מוחזק הואדהמזיק
 כםברת ~נ~ז בם~ דפםק מר~ן כדברי אלא לנואין

 בתרא י~א כםברת קם~ד ובםי~ דבריו בםתםהרא~ש
 הר~~ש נחלקו לא הרי טכ~ז לי קיים לומר יכולדלא
 וכ~~ והגאונים יונהו~~

 אל~
 הכא א~ל לבנות בבא

 אלא הרא~ש בדברי זה נזכר לא בנהדכבר
 ז~

 םברת
 יכיל וא~כ ירוחםרבינו

 המחזי~
 כםברת לי קיים לומר

 לא דבנה היכא בזההגאונים
 יפי~

 ומר~ן הו~ל
 משם ביררנו וכבר ובנה טבר באם בקצר דטתוגי~ה ל~

 דנחלקו פוסקים כמה משם שכתב חי~י בע~יהרב
 הוי איבמזיק

 ~וחז~

 מוחזק דאיקרי הוא ניזק או
 מזיק ו~פ~ט לי קיים המזיק לומר דיכול הרבוכתב
 הזיקו דאיןכהאי

 ברו~
 שום יהיה לא דשמא

 בםי~ המאםיף הרב כתבו זה וחלוק מודו כ~טדבזה הי~
 וב~וחב באורך יטו~ש וק~א וק~ צ~ט בםי~ חי~יבט~י

ומ~
 מו~ד הרב שכתב מינה דעדיפא מצינו הרי גם
 ~משפט נתיבות דהרב ט~ב םי~ כר~ח בםפרונר~ו
 מר~ן דדטתהוכית

 לפם~~
 מכח הג~ונים כם~רת

מ~
 םי~ מר~ן דפםק מ~היא לו ~~ו~שה

 ם~י שמ~~
 ~יטי~~

~~~
 דהוא

 תמ~
 וישב המשפט נתיבות הרב טל

 הרבקושיית
 במ~

 כםברת בקצר מר~ן דפםק
 יפיל בנה דאם רביר~ו כ~ברת פםק ולאהרא~ש
 הרב ~ל כישובו נניח דאפילו הון כל כטלוששתי
 לא דמר~ן ביררנו הרי טכ~ז נר~ומו~ד

 פ~~
 כה~יא

 ז~ינו ומינה זיט~אדר~י
 לנדו~

 םמכינן ובנה דהו~ל
 מילתא הני מכל ובפרט זיט~א דהגאוניםאדט~א

דאמ~~
 דאין

 ~י~
 ה~אל ד~מוש ה~א~ש של טטמו כאן

 בקי~ לםמוך יכול וגם גבוהוה~ותל
 לצד נשרים

 כובד חששת כאן אין וגם הכו~ל רביט ~להדתק
הואל

 ול~
 רבטי ג~ טל אלא הכותל כל טל ובנה הכביד

 דיינא ולית דינא לית וד~י בזה האורך חצי זטלהרוחב
 טליו לקבל דצריך אלא לפחותי יפיל לא ובנהדהואל
 מחר או הי~םשאם

 יר~
 לבנות הוא גם

 שצרי~
 ליתן

 טליו ויניח מחלקו לו של~ח הכותל רביט שיעורלו
 להניח לו ראוי שהיה נםריםקורות

 טלי~
 י~ן והוא

 להודות צריך וגם בבנייני להוציא ראוי שהיהמה
 מכח הזה הבית יפםיד שאם טליו ול~בל ~דים ~פנילו

 כדין לשלם לו שראוי מה לו לשלם צריך הזאתהעלייה
 הביתהפםד

 מ~
 והדבר כטת משנלט~ד זהו העלייהי

 ילכשאפנ~ תלמיד אצליצריך
 והצוי~ם בטה~י אשנה

 ט~הוימ~ןי

~~~~~~~~~~~ 

 םי~ט

~~~~
 תובט דו~ח ן~ אברהם הר~ שת~ לדי~ת ~פני

 שכה~ר בשביל נר~ו ~וחביט אלי~ולכהר~ר
 הנז~אליהי

 י~
 הר~א ו~ין בינו ~משותפת אחת בית לו

 והר~ בה לדור אחד לאדם שכרה הנז~ והרא~ל~נז~
 אדם לאותו ישכירה שלא טליו מעכב הנז~אברהם
 והרא~ל פלגאה גברא שהוא אדם אותו שהואבשביל
 ישכיר למי מצא שלא טוטן~נז~

 אות~
 ~ ט~ך זה זולת

~~~~~
 לטכב הר~~ב דיכיל נראה היה לכאורה

 אדם לאותו אותה ישכיר שלא הרא~לטל
 הטור רבינו דכתב מהא בשכירותו נזק לו וישהואל
 בחצר בית לו שיש דמי בקצ~ ~ר~ן ופםקו קנ~ובםי~

 ום~ אומן או גרדי ~מל~כתו לאחד יש~ירנו לאהשיתפין
 לטכב הוא יכול מ~~ב וא~ ~~ות~ין כל נת~צויאפילי
 היאל כאן גם ו~~ך מאלו לאתד ישכירנו שלאעליו
 הזה שהשיכר וא~ר השותף אב~הם זה בטטנהואתי
 ~ליו לטכב דיכול נימא א~ך כידוט פלגאה גבראהוא
 משאר זה נזק יגרט ולמה בשכירו~ו נזק לו וישהואל

נזקי~
~ 

~~~~~~
 ישכיר לא ש~ם טוטן הנז~ ה~א~ל

 ז~א ~~נו ~ותה שישכור מי ימצא לאלזה אות~

דה~
 דמ~ו כ~היא ~~שיטות כתב ה~ור רבינו

בחצר השותפי~
 לעכ~

 אינו א~ילו וכו~ לגרדי אותה י~כיר שלא
 דבריו ו~ביא זה בםכום ממנו ~ישכי~ה מימוצא

 הנז~ הרא~ל טוטן בכאן ואפילו בםק~ויהםמ~ט ג~~
 שלא שכתב הטיר ~דברי ולא זה זולת שיכ~ ש~םמצא ~ל~

 שישכיר~ מימצא
 זה בםכום ממנו

 אב~
 מצא טכ~פ

 ~נדו~ד אבל ~פחות ממני ~ישכירמי
 שטוט~

 מצא ~לא
 שוכרשום

 ני~
 רבינו דודאי ז~א לטכב יכול שאינו

 מצא שלא נ~ט דמילתא אורתאהטור
 כלל שישכירה מי ימצא לא ~בל בפחותאלא ב~י~ לשוכר~
 ז~

 מילתא
 אבל דש~יחא במילתא דבריו נקט הלכך שכיתאדלא
 ג~כ שאינו בודאי כלל שי~כירה מי מצא לא אםה~ה
 טטמא בתר זיל ד~א לזה לשוכ~היכול

 ~יכ~
 מצא דלא

 בשו~ שישכיר~מי
 לשוכ~ה יכול אינו לזה בפחותי אלא

 ~כמים טליו חשו דלא ומשום ה~ד לו דישמשים

~~ו~



~ ~

~  

~י~ ~~י~
~ו

 בפחות שישכרה מצא לי מה א~כ דא~ים היזקאבמקום
 היזקא במקום סו~ם כלל שישכירה מי מצא לאאו

 שנא ולא עליו חשו לאדאחרים
 במקו~

 או גדול הפסד
 להאריך ואין~ן

 בז~
 איכא וא~כ הוא פ~וט דדבר

 די~וללמימר
 לעכ~

 הרא~ל ~ל הרא~ב
 ש~~

 לשכור
~ 

~ ~
 לההיא דמי דלא בנדו~ד לחלק יש האמת דכפי
 וכו~דגרדי

 לזה ~כרה אם היזקא ברי דהת~
 ברי לא נדו~ד אבל וכו~הגרדי

 היז~
 למימר דאיכא

 עם פלגא גברא הזא ~פי~ שוכרדהאי
 ע~ אחרי~

 זה
 עמ~ם יהיה החדשיםהשכירים

 באהב~
 גם ו~~חוה

 ממנו עצמו לשמור הנז~ הרא~~ב יכול ה~יזק דזהי~ל
 כאן ברי לא וא~כ רוח בנמיכות מעט ~וא שיתנהגע~~י
 המרד~~י משם הב~י דכתב למאי אלא זה ד~י ולאהיזקא
 יכזל אבל לגרדי ~ו~רו י~ול אינו דדוקא ר~יבשם
 כן ובתר ~ליו לעכב יכול ואיגו וכו~ ל~די ל~יכרוהוא

 מיר~ם וה~יאו ע~כ הלוקת עם דינא השכןלישתעי
 לא שהלוקח הוא דה~ט םק~ח הםמ~ע וכתב~ם~א
 בנו בה לדור הלוקח דקנאה לומר ויכולים היזקאברי
או

 ל~שי~נ~
 ~ היזקא ברי משכירה א~ אבל ממלאכתו

~~~~
 טמו יהיה שמא םפק והדבר הואל כאן גם

 יע~ה לא אובמחלוקת
 עמה~

 בחצר מחלוקת
 לע~ות ולכ~יבוא שט~א בהאי היזקא ברי לא~רי

 שלא ומכ~ש הל~קח טם דינא יעשו מחלוקתעמהם
 זה שותף שתיק בעי אי דהא כלל בהזק נדו~זנכנם
 זה י~יה אם ~פי~ מריבה בשעת ~יו בולםזיהיה
 ויכלם יבוש בודאי עכ~ז אלמא גברא~שוכר

 ול~
 ירים

 זה דבר נכ~ם ולא רואות עינינו כאשר נגדו ראשעוד
 אפילי לכתחילה אפי~ לזה לשו~רה ויכול נזיקיןבםוג
במ~ום

 דאיכ~
 יכול א~ר שוכר

 ל~כו~
 דאין לזה

 דאין בנדו~ד ובפרט נזק~ום כא~
 כ~

 דהא זה זולת שוכראחר
 לכותי המ~כיר בדין ק~~ה בםי~ מר~ן פ~ק מזהעדיפא
 שם וםיים היזקא דמםליק עד איתודמ~מתין

 א~ל אלו בדמים לישר~ל לשוכרה ב~יכול במד~~אוז~ל בםמ~~
אינו

 חיי~
 אפילו וזה ע~ך בפחית לישראל לשוכרה

 ד~ין בכאן ומכ~ש ממון היזק העכ~ם מן יבוא שמאלח~ש
 כ~א ממון היזקכאן

 הי~
 דוד~י דלית בודאי מחלוקת

 ריקנית להניחה הרא~ל על מיטלדאין
 שי~ ומ~

 לי~ב
 דבמקום מר~ן דכתב זה דיןבין

 פח~
 לעכו~ם לשכור יכול

 דכתב לעכו~ם למו~רה יכול דאין ק~~ו דםי~ ה~יאעם
 זה ~וג גם יעו~ש פשוט דבר הוא ם~א שםמור~ם

 מחלו~דב~
 ~רי לא

~~ 
 רע

 דפם~
 ת~ובת משום כנ~~ג

 מקרי לא דזה ם~~ה םק~ו ~בא~~ט ו~בי~וה~ונים
 םי~ בטור ~יין ובפרט דע~ו~ם דומייא אלא רעשכן
 חלו~ים הגאונים דדברי יתמצאקמ~ה

 המ~
 דברי על

 דפםק ז~תום~~רא~ש
 מר~

 ימצא דלא במקום כיותיהו
 יקנ~מי

 וכעת ידו~קי בצדו התם דא~ר ישכיר או
 וצוי~~להאריך א~

 וימ~
~ 

~עיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ~י~ט

~ ~
 מש~ ש~~

 ~י~ עטאר ן~
 יוצא צי~ור לו

 יוצא ראשו ~ותל בעובי טמון והואמ~רו

מתי~
 ~יום והן שבמבוי הביב בתוך יוצא וםופו העלייה

 ויעשה המבוי בתוך לקלת םופו ל~וציארוצה
 נ~

 קטן
 נבלעים שיהיו כדי הצינור ל~י המבוי ~~עבתוך

אות~
 ובעלי מ~קרא הצינור בו ~קלח שהיה לביב המים

 מעכבי~המבוי
 שיש ~עמי מכמה ע~ז

 הזיק בהן לה~
 ~ בתשיבה שיתבררכמו

~~~~~
 לעכב המביי בעלי ~יכולים הד~א

 קנ~ג םי~הרב~י ממ~
 מש~

 ראובן וז~ל הרשב~א
 גגותיו שופכישמחזיק

 לרשו~
 רשו~ה בני הרבים

 יכולי~
לעכ~

 הנשפכים שהמים מפני עליו
 דר~

 חוםמים מרזיב
 אתהם

 העוברי~
 שפעמים ועוד

 יורד~
 על בקילוח

 ברה~~ר העוברים שלהמ~ואות
 אות~ ומקלקלי~

 עכל~ה
 תשובה מהאי וא~כ ~~ ם~יף ה~~ ב~י~ בקצרופםקו
 שני לנו יוצדקו בנדו~ד גם שהרי בנדו~ד לדוןיש

טעמי~
 הביב שהרי חדא הרשב~א ~ל

 הז~
 ה~עמים רוב

 לבני היזק יצא מזה וא~כ עתה ש~וא כמו מלאהוא
 נאםפים הצינור מן שיצאו המים כל יהיו ~עי~זהמבוי
 וחוםם המבויבתוך

 שא~ הג~ ושבי~ עוברי~
 ~חםימה

 םו~ם עכ~פ את~כ אלא הקילוח בשעתבאה
 די היה לחוד זה ומטעם ~חצר בעל של מכחובאה ה~םימ~

 הרש~~א כתב לא ד~א החצר בעל על לעכבו~יתר
 אלא לעיכובא ולא דמילתא לרוו~א אלא ה~עמיםשני
דגם

 טע~
 ש~רי ג~כ בכאן יוצדק דהרש~~א ~שני

לפעמים
 מניחי~

 כמה זה במבוי
 דברי~

 יםחורה משואות
 המבוי לב~י י~יה וא~כ ~ואות ~עינינו כמווכדומה
 מתשמישמניעה

 ז~
 מונחים המשואות י~יו ופעמים הואל

 ו~ל~לם ~ילוח ויצאבמבוי
~ 

~~
 יש

 טע~
 הפעמים לרוב שהרי מזה יותר

 דלרוב כתבנו כבר יסתם לא ואפילו זהנקב יםת~
 יהיה וא~כ גדייתיו כל על מתמלא זה ~ביבה~עמים
המים

 נאם~
 וכשיתר~ה ~מבוי בתוך

 יכנ~
 לחצירות

 כעין עשוי הוא כילצאת ~מי~ דרך שום לו ואין ק~ן מבוי ו~וא הואל~מבוי
 ~ו~

 וזה
 הו~

 גדול היזק

ועדיפ~
 הנז~ל ת~ובה באותה ~רשב~א םיים ~זה

 מקלחין ~ם וכ~שוז~ל
 לבי~

 יתקלקל שמא בתים בעלי של
 ויצופוה~יב

 המי~
 אפילו ~רי ע~כ בתיהם וישטפו

 מכ~ש רבותינו ח~שו ל~עלה מלמטה יצופו שמאלחשש
בנדו~ד

 דקרו~
 הואל בנקל ~תיהם שיציף יותר הדבר

 פשוט ~מבוי לקרקע שוה שהוא מהם יש ~חצרותופתחי
 ד~יוברור

 ~י~
 לע~~~ ויכולין

~~~

 היא הרשב~א דחש~ת ולומר לחלק
 ש~~

 יצופו
 וםרו~ים ע~רים שהם ~שום ~וא הביב מן ה~ם~

 דה~ז~~
 וםרוחים עכורים הם לעולם מבואות ~י

 ~ אדם בני ורגלי ע~רע~י

~~
 ~יותר

 י~ מז~
 אם אפילו ~נדו~ז

 ל~
 כל י~יו

 טעם ישהטעמים
 הי~

 מצינור דהא יותר
 ~י לרבינו ומצינו וכיוצא ונט~י ~בים~ מי שופכיםזה

 רוח דיש וישב פרשת הזוה~ק משם שהביא ם~דבאו~ח
 נט~י במימםאבה

 לפי~
 להשלי~ם שלא בזוה~ק הז~יר

ל~ר~
 שלא

 ~ז~ י~
 מור~ם ופםקו ב~מ גדול היזק

 בדבר ויש הואל וא~כ ם~ט םי~דבקצר
 הי~ ז~

 ע~כ
 ה~בוי מבני ~אינו ~י א~י~ בידם למחותיש

 דחמיר~
 ~םכנ~

~~~~
 ~ר ל~ל ויש ~ואל דבכאן לומר

 ז~
 צינור

 ה~ם ומ~ליח למבוי אחר מ~ום יוצא אחד~

וא~~



~ ~ ~ ~

~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ואין החצר בעל החזיק הצינור בזה דגם נימאוא~כ
 להצויא החזיק החצר ובעל הואל עליו לעכביכולין
 וז~ל הנ~י ~שם הב~י כתב דהא ז~א מימיו זהלמבוי
בםי~

 קנ~~
 נ~י כתב

 פ~~
 ביב על שהחזיק מי דבב~ת

 ישפוך שלא בידו ממחין אחת כביםה ~י לשפוךחבירו
 כביםו~ חמשבה

 לבד גשמים למי החזיק אם או
 והביאו עכל~ה כביםה מי בה ישפוך שלא בידוממחין
 ~רי םי~ב הנז~ בסי~מור~ם

 ~כא~ מוכ~
 החזיק דאפי~

 להוםיף יכול א~נו למבוי מימיו להוציא אחד לצינורכבר
 החזיק דאם בלשונו הנ~י שכתב והגם אחר במקוםאחר

 דמשמע כביםות חמש להוציא יכול אינו אחתבכביםה
 להוםיף יכול ~חות אבל מוםיף דאינו הוא ה~דוקא
 רצה שלא בנדו~דוא~כ

 להוםי~
 איכ~ל אחד צינ~ר אלא

 דהםמ~ע ז~א להוםיףדיכול
 ם~~

 כתב ז~ך
 ~מ~

 לאו
 הםמ~ע דברי דגם ובודאי ~~ או ד~ ה~ה אלאדוקא
 טע~א בתר דזיל ב~ ה~ה אלא נקט דו~אלאו

 משום הוא דוקא לאו דה~ הנ~י דברי על הואכתב למ~
 לא אבל עליו קבל אחת כביםה של היזק החצרדבעל
 לו יצא ומזהיותר

 להסמ~~
 כביסות ה~ דוקא דלאו

 קבל לא דהא ג~ ה~ה אלא עליו לשפוך יכול דאינוהוא
עליה

 אל~
 הםמ~ע דברי גם זה מטעם וא~כ אחת

~נ~
 עליה קבל לא דהא ב~ דה~ה דוקא ~לאו ודאי ג~
 עצמם הנ~י לדברי תמ~ל אם ואפילו אחת כביםהאלא
 זה צינור להוםיף יכול אינו כן אע~פ הי קאמרבדו~א
 הוא זה צינורשהרי

 אחת בכביםה ש~חזיק ממי יות~
 אבל הגשמים בזמן אלא ממנו יוצא הקילוח ואיןהחצר מג~ אתי כבר ב~ שהחזיק הצינור זה שהרי ה~~שופך
 ונט~י כביםה ממי מהחצר יוצא הוא עכשיו להוציאצי~ור
 ולא החורף בימות לא פוםק שאי~ו ק~לוח וזהוכיוצא
~ימות

 ה~י~
 בכביםה שהחזיק ממי יותר הוא ~~כ

 רואות עינינו כאשר כביםות ה~ להוציא ורוצה~~ת
~ 

~~
 זה צינור להוציא רוצה שהוא שכתבנו זה מט~ם
 לצינור חשבינן אי אפי~ ומנט~י החצר ~ביםתממי

 ~ימות הצינור זה יוצא אם דהיינו אחת כביםהזה
~~שמים

 לימו~
 האחר שצינור בזמן דהיינו ה~שמים

 כביםה םוף כמו אלא הוי ~לא דבעניןמקליח
 דמי הנ~י משם כתבנו שהרי זה מט~ למונעו יש~כ~ז אח~

 ומכ~ש כביםה מי להוציא יכול אינו ~שמים למישהחזיק
 אלא ג~ דוקא לאו הםמ~ע דברי דאפילו ~יררנודכ~ר
 דדוקא ולומר לדח~ת הדוחה יד יש דעדיין אלא ב~יה~ה
 ~וםיף דאינו הוא לשפוך חבירו ביב על שהחזיקמי
אבל

 ז~
 ש~חזי~

 של דהשותפים הוא וה~~בוי למבוי
 וא~~ המבוי בני בשלשהחזיק ז~

 חזקתו דתהני איכ~ל
 מו~ם שםיים למה זה דדמי ואיכ~ל שירצה מהלהוםיף
 בםי~ ב~~~השם

 ~נ~~
 אבל ~ז~ל םי~ב

 השופ~
 ברש~תו

 ביבדרך
 העו~ר~

 החזיק שלא אע~פ ח~ירו בחצר
 וברשותו הואל שירצה מה לשפוך יכול אחד לדבר~לא
 ~ופך ברשותו דה~י איכ~ל וא~כ ש~פךהוא

 ויכו~
 ל~וציא

 לו ויש ~אל שירצהמה
 חל~

 דאין אינו זה במבוי
 שום אין דהתם לראי~ דומההנדון

 היז~
 דבשעת כלל

 הול~ים ואח~כ ברשותו שו~ך הוא~ש~יכה
 דר~

 ביב
 התוס~תא משם ~נ~י שהביא דדיוטאות ~~היא והויחבירו

 בםי~ בשמו הב~י~הביא~
 קנ~~

 שבשעת בנדו~ד אבל
 המבוי לבני ~יזק יש הש~יכה לאחר גםהש~יכה
 לע~ב יכולין ודאי המבוי לבני נזיקין כמה שישכמש~ל

 לו ישו~ילו
 חל~

 הרשב~א משם וכדכתבנו במבוי
 קנ~~ םי~ מר~ןשהביא

 לעכב יכולים הר~ה דבני ם~ט
 ודאי גגותיו מימי להוציא שרוצה לזה דגםה~ם

 בדלא מיירי דהתם לומר ואין ברה~ר חלק לו ישהוא ד~~
 היה שם גם אם אבל כללהחזיק

 מוחז~
 מי להוציא

ג~
 ז~א אח~ם ~גות מימי להוציא יכול אחד

 עליו שיקבל דמי לומ~ םו~לתהדעת דא~
 נ~

 יסבול אחד
 ממש דמי זה ד~ין בזה כיוצא אחרים נזקין כורחובעל
 בםי~ מר~ןלמ~ש

 ם~~ ~נ~~
 יכול החצר מבני א~ דאין

 נכנם ~עה~ב היה ~ם ~ם והרי וכו~ ב~יוריםלהרבות
 על ל~רבות יכול אינו ועכ~ז ביתו ובני הואויוצא

 דרך לבע~~ב וש אפיל~ והיוצאים הנכנםים~שכנים
 ם~ה ~ס~א בםי~ מר~ן כתב בזה וכיוצאבהם

 דבר בחצר לעשות יכול החצר מבניאחד דא~
 ד~ שא~

 בני
 לו שאין לנו יצא מזה וא~כ בח~רותיהם לע~ותואדם
 על יותר זה צינ~~ להוםיףרשות

 שה~זי~ מ~
 דהא

אפילו
 י~

 שיצא צינור לו
 כב~

 להם יש ומפאתו
 המבוילב~י חסימ~

 אי~
 החםימה שתהא אחר צינור להוםיף להם

 ~ומו~משני
 כתבנו כבר ובפרט

 דליכ~ דבז~
 גשמים

 הח~ימה עלייהו קבלו ולא מקליח הראשון צינוראין
בימות

 ה~י~
 כתבנו הרי החםימה טעם דבלא גם ומה

שי~
 המים שנאםפים ט~ם ו~ש המ~ואות ~לקול טעם
 מכול~ו ו~דיפאלבתיהם

 הוא~
 זה וצינור

 רוצ~
 ל~~ציא

 וכתבנו ביררנ~ וכבר ונט~י כבים~ מיממנו
 ~~ מש~

 ביררנו כבר ו~ם זה לדבר כלל החזיק לא ~ריוא~כ כבים~ מי להוציא יכול אינו גשמים למי ש~חזיקדמי
 הג~מים בימות אם כי מקליח אינו הראשוןדצינור

 ביןבימות ~חורף בימות בין מ~לח הוא להוםיףשרוצה וז~
 מי של זה קילוח יהיה אם אפי~ כלל עלייהו קבלו לאודב~ז ה~~

 ואין וכיוצא ~ביםה מי שהוא כ~שגשמים
 ל~אר~

 בזה
 לכם והיתה בםדר החותם ~~ד וימ~ןי וצוי~םיותר
 ~ע~ה םאלי פה וברכתי~ה שתא דהאי עולםחוק

~ 
הצעיר

~~~~ ~~~~~ 
 םי~ט

 ל~לוח בפעם כפעם השר ד~וג~~~
 ליהודי~

 לתת
לו

 םוםי~
 כמו משרתיו ~ליהן ~רכוב

 והדבר הואל וברור ~שוט ל~~א לבה~ייםבפ~ם ש~~
 על ~היהודים משלח דאינוידוע

 ז~
 בשביל אלא

 ~כש רוכבי םוחרים כולם עמנ~ מבני שר~תידע דמיד~
 בודאי ~דר בא~לי עבודתם לעבוד ופרדיםםוםים
דעלי~

 הו~ל לבדם
 מ~

 על והעד זה
 ~ר שהרי ~

 כי זה על ליהודים משלחאינו
~ 

 ב~ים
 שמתאםפיםבזמן ובמועדי~

 הבית~
 זמנים בשאר אבל

 שא~
 ב~לי

 שא~ה דרך ו~ואלים השר משרת~ באים בעירהםוםים
 לא או היהודים של בהמות כאןיש א~

 וכשה~
 או~ים

 כולם ~י בהמה ~ום כאן שאיןלהם
 מ~

 אזי ל~יר
 ~ר שהטיל נ~מע לא ומעולם ב~ח~ן הו~יםכ~לם
 שאר על ~זירה שום~עיר

~~ 
 לו להעמיד

לר~ב ב~ו~
 מ~~ עלי~

 דלא מודעה
 מ~ הו~ב~

 ~א זה
 הבהמותבעלי ~

 ~קהל דשאר זדאי וא~~
 ל~ שא~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 ודבר האחרים בנחלת ~בו ולא פ~זרים הם~~ות
 ~חו~מ מור~ם בדברי זברור פשוטזה

 סקס~~
 ס~ו

ש~ת~
 אבל הקצובים במשיס זע~ז שותפים הקהל וז~ל
בעלילו~

 אין קצתן על העליל המז~ל ואם שותפים אינם
 כלן על תחלה העליל ואפי~ ליתן חייביםהאחרים
 גם זא~כ ע~כ פטורים בחוכמתן נפטרו או קצתןזברחו
 שאר ה~המות בעלי על אם כי אינה ~עלילה הואלכאן

 פ~זרים בתיםבעלי
~ 

~~~
 ~נה~ו מה אפילו אלא א~ם בני שאר מבעייא
 באיס כשהם בתים בעליכמה

 מ~ו~
 ושומעים לעיר

 קרוב כי הי~ודים בהמות לו ל~חת לבוא רצונושהשר
 האדון לפני לראות ללכת לרכוב הם וצריכים אי~םיום
 לבהמותיהם הברחה עושיס הם זה על עז~איר~ה

 אזתם ~שולחיםמהם י~
 מחו~

 שמ~מינים מהם ויש העיר
 ה~ר משרתי ילכו כ~הלזך דהיינו ז~ם יעבור עדאותם
לפני

 האד~
 ל~וב ~ זו גם אותם מזציאים זאזי יר~ה

 הם פטורים ~ם גםדודאי
 ממ~

 בדברינו מור~ם שסיים
 על תחלה העליל ואפילו ו~~להנז~ל

 כול~
 קצתן וברחו

 יבריחום ~ם מכ~ש ע~כ פ~ורים בחוכמתן נפטרואו
 והגם ד~~ורים בודאי העלילה קודם י~מינזםאז

 להאריך מקום כאן אין זה על רא~תעוד ~י~
~ 

~~
 הבהמות על שולת ~שהשר לפעמים ~מצינו מה

 בממון ומתפשרים הבהמות בעלי אצלוהולכים

ס~
 של החמרים מן בהמזת משכיר זבו השר עם מה
 דמידע הגם נלע~דג~ם

 ידי~
 לקחת ~ולת דכ~השר לעולם

 בהמות שני אתד מאדם לקחת מדר~ו אין ב~מותלו
 לוקתאלא

 מלוי ובהמ~ משמעון ובהמה מראובן בהמ~
וכדומ~

 י~ ~ראובן ~גם
 בהמות ארבעה או ~ל~ה לו

ושמע~
 ~מו שוין גזירותיו אחת בהמה אם כי לו אין

 אתת בהמה~לוקח
 שי~

 מראובן לוקח אינו כך ל~מעון
 וא~כ אחת בהמה אםכי

 תיס~
 דכ~נתפ~רו לומר אדעתין

בממ~
 ~י~ ראובן זה ממון ישלמז ~~כ

 רבות בהמות לו
ושמ~ן

 שי~
 מה~ד דאינו אומר אני ע~ז כחלק חלק א~ בהמה לו

 מור~ם דפסק כההיא דינייהו הדר בממון ונת~רו הואלאלא
 בעצמן ~~ומרים העיר ~ומרי וז~ל ס~ג קס~ג בם~~~כ

 ~ובה ל~נה קצבה לתת המו~ל עם ונתפ~רובלילות
 עכ~ל ~~וה לשמור ~וצרכו שמתחילה אפט~פ הממוןלפי

 ודו~ק בקיצור באו ו~דברים הכי כאן גםוא~כ
~ 

~צעי~
~~~ ~~~~~~~ 

 ס~ט

~ ~

 לפ~ק תרנ~א
 ~ל~

 מכ~ המערב ערי בכל ה~
ר~

 ~דל כי עד מאוד ~בד ~רבה וע~מה
 כל ויליק~~זר

 ~ש~
 ירק כל נשאר ולא ה~דה

 לארצינו הגיע הנ~~ ~תר~א ו~סיון~ו~ בע~
 לתפ~~

 וי~וא

העיר~
 ~ל~ עלה כי

 ה~ומה מקיר
 ונתמל~

 כל
השווקים

 והרחזבו~
 מ~כבות ות~י והחצרות והבתים

 עומדים פועלים ל~כזר צריכים היו עמנו מ~ניו~בת
כל

 ~יוםי~
 ב~בדות אותם לכבד ~~ החומה ~רזת מה~על

 מ~ר יעלזשלא
 ~חומ~

 זיש לחצרות וי~ואו
 מ~

 עומדים
 לפתח יכנםו ומשם למבוי יכנסו שלא מבואות~אשי
 ו~ל מבוי בכל חצרות כמה ויש~ח~ת

 ז~
 ~שבו

 הם שפטו~ים המבואות באמצעי א~ר ה~רותבעלי בד~ת~
~ל~לם

 ~כיר~
 חשבו כי ~וע~ם

 בדע~
 הו~ל דלא

ז~
 ~ממנה לחומה ~סמוכים התצ~רות על אם כי
 שמהם המבואות לרא~י הםמוכים החצי~ות ~עליעלו
יכנסו

 תחל~
 ~מבואות בני להתדיין באו זה ועל

 ואמרו ענו הס וגם ידוע דבר והוא הזאל ביניהםודנתי
 ובסופו המבוי ברא~י הפוע~ים יהיו לא דאם מזה~ידעו
 ~ם~~ג בם~ מור~ם ד~סק מההיא ל~לם הםחייבים א~~~ כום יעבור ~לי~ם ש~ס מוכרחים החומה קיר~ל
 ואם וז~לס~ו

~~ 
 אשר ה~הלות כל ~חת עיר על עלילה

 וכעין יעו~ש ליתן תייבים יעבור עליהם ~גם לחושיש
 סו~ס קדי~י~ן מימ~ר להרב ראיתי ~~כזה

 קס~~
 שכתב

 של~יים גם שניים עליות בו ~יש ביתוז~ל
 ונפל~

 דליקה
 זמחמתבבית

 ז~
 ~בר ~עלייה ב~ל

 ג~
 עלייתו

 יע~~ב ~בו~ת בס~ ~עלה נ~רפו ולא ו~עלייה הביתנצול זמז~
 הובא וכן ע~כ הגג לסיזע לתן צריכים ~תחתזניםדגם
 סו~ס חי~י בנ~י בסי~ג~כ

 מן אחד וז~ל ב~גב~י ש~~
 ל~וא ראויה שהיתה אחת עליל~ שראה ב~צרה~וכנים
 ופזר ועמדעליהם

 ממו~
 לשלם חייביס העלילה ואיבד רב

 לב~ד נראה ואם ~כתב ס~ד רס~ד בס~ מור~ם~פסק מ~ לך יק~ה ואל יעו~~י יש לזה כדומה ו~רבהע~ש
שלא

 ~וצר~
 להו דדינין ~כא ד~אני וכו~

 כדי~
 העלילה

 כל ועוד היא צבור וצרת ~ואל הצבור עלהבאה
 הוציאם ודתבריה די~יה אד~תה פועלים מוצא ~היהמי
 ב~~ אלו חלוקיםועיין

 פת~~
 בחומ~ש

 ס~
 וסרס~ד ~~ג

 ~יעו~ש

~~~~~
 חלק כולס החצירות שכל בזה ~תי הפירעון

כחל~
 הגם ישלמו

 ~י~
 חצר

 ב~ ~י~
 ארבעה

 הזיקם פנים כל טל בתים ~ני ב~ ~י~ וחצר בתיםבעלי

~ו~
 יעלו אם מ~ל דרך

~ 
 הארבה

 וי~
 ~י לפניהס

 ~רים ואחת בתים בעלי ארבעה בה דרים אחתחצירזת
 ארבעה בה שיש ~לזה נאמ~ ה~ס בתים בעלי שניבה
 ו~תצר המאה מן ~לי~ים שני יכנ~ו בתיםבעלי

~י~
 פ~וט אלא המאה מן ~ליש יכנםו בתים ~ני בה
 הואל וא~כ לזה יכנסו לזה ~~כנסו וכמו שוהדהזיקם
 הזיקה להוומטי

 ב~ו~
 דמי ולא שוה יהיה פרע~ם גם

ז~
 למ~י כלל

 ד~ס~
 בשומרי ס~ו קס~ג בס~ מור~ם

 כתב ועכ~ז ~וה הזיקם דהוי ~עצמן ~שומריםהעיר
 ל~נה קצבה ל~ת המו~ל עם נתפשרו אח~כדאם
 ב~וה ל~מור הוצרכו ~מתתילה אפע~פ הממון ל~יג~בין

יעו~
 דין ועקר התםהואל ד~אני

 השמיר~
 לשמור ניתן לא

בשו~
 אלא

 דינ~ ה~מיר~
 וכמו הממזן על להיות הוא

 אפילו וא~כ יעו~ש מר~ןשפסק
 יקר~

 ששמ~ו לפעמ~ם
 ל~י לשלם דינם הדור כ~נת~רו אח~כ~והי

 לא מעולם בכאןאבל ~~מ~
 הי~

 על דינם
 הממו~

 כל אלא
אחד

 י~ל~
 ~ דמי ד~א הזיקו

 לכבוד אלא
 והוצאת ~~י~ות ותקוניהבתים ו~בו~

 הזב~
 דינם נתן דלא

ליחל~
 מדי לא ותו ~זיקו מ~לם א~ד כל אלא ~ממון לפי

 ו~~יקם והואל הזוקה משלמת ~צר כל כאןגם
 ~ ו~מ~ן וצוי~ם שוה יהיה דינםגם שו~

~צ~יר
~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~
 לדי~ת

 שתתעל~
 האל~ייא~ין אומני כל

 סאלי עי~ת של ~זמני וכל יע~ה רבאט~~ת
י~י~



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 הרבאט ואנשי נר~ו יצחק ~ד זבאו נקבצו וכולםיע~ה
טענו

 שיצ~
 כסף כלי ומוליך לעירם הולך יום בכל הנז~

 אותם ונותן זהולך סאלי בעיר ~ן בחנותושעושה
 עושים שהם כמו רבאט בעיר לו למ~רםלסרסור
במלאכ~ם

 ול~
 במכיר~ו פוחת ש~וא אלא זה מלבד

 באו זה ו~ל בו מוכרים שהם מהשעור ~שתותיותר
 ואמרונקבצו

 שא~
 מקפח הוא כי לעירם שילך רצונם

פרנסתם
~ 

~~~~~
 מק~ח שהוא ג~כ כ~דו טענו סאלי עי~ת

 ל~חות שתות פחות מוכר והזא הואל~רנסתם
 ועל דבר שום מהם שיקנה מי מוציאים ואינם שלהםמשער
 ממה בפחות ימכור שלא עליו ל~ב רוצים הםכן

 ותול~מ טענתם זהו מוכריםשהם
~ 

~~~~~
 פ~וט ראשוןי ר~שון על

 ה~
 רבאט דבני

 שנינו ערוכה וגמרא ע~יו ~עכביכו~ים
 בריה הונא רב אמר ע~ב כ~א ד~ יחפור לאבפרק
 מעכב מצי אחריתי מתא אבר מתא דבר פשיטאדר~י
 קנ~ו בס~ מר~ן ופסקה הפוסקים כל ופסקוהיעו~ש
ס~ז

 וז~~
 בעיירות למכור סחורותם המביאים סוחרים

 כדרך יד על יד ~ל מלמכור עליהם מעכבים העירבני
 עליו לעכב הוא ראוי וא~כ ע~כח~וונים

~ 

 שיצ~~~~
 בזול ומוכרה בסחורה מוזיל הוא הנז~

 דבני הא י~א דכתב קנ~ו בם~ס למור~םומצינו
 דוקא היינו אחרת עיר בבני למחות יכוליםה~יר
 ~עיר בני כ~אר שמוכרים ללקוחות פסידאבדליכא
 למחות יכולים סחורות מוכרי אין בזול נותנים אםא~ל
 כאן גם כן ואם עכל~ה יש~אל הלוקחים שיהיוובלבד
 מתרי אמת זה אין לעכבי יכולים דאין נימא מוזיל~הוא
 מחלוקת הוא מוזיל המזכר דאם ~ה דהדין חדאטעמי

 קנ~ו בם~ס להרב~י וראיתיהפיסקים
 שכת~

 נ~צא וז~ל
 דברים שלפסקן

 וכ~
 לדין יכשהגיע הדינים ומהדר

 ואם וז~ל כתב אלא דינים כשאר בסתם פםקו לאזה
 ממה בזול יו~ר ס~ורותם מוכרים הבאים~םוחרים
 שהי~ודים ~שיטא עכו~ם הקונים אם ~עיר בנישמוכרים

 להר~~י יהודים הם הקונים ואם לעכב יכולים העירבני
 עליהם לעכב יכולים ~~י ירוחם ורבינו ולהרא~שהלוי

 עכל~ה עליהם לעכב יכולים אינם והמרדכ~יולהרמב~ם
 ש~י במחלוקת הוא זה דדין לפניךהרי

 ומר~
 בב~י

 א~כ במחלוקת הדבר הנ~ח אלא ד~ו גילהלא
 מוזלים הסוחרים אם בין ~לק ולא דבריו דסתםבש~~ כ~~

 ליה שאני דלא ש~מ לאאו
 ו~

 מור~ם מלשון נראה
 ~ראה םתם פםק ולא י~א בשם זאת סברא~הביא
 שום הביא ולא דבריו דסתם ז~ל מר~ן ~לדלחלוק
 רוב ~סברת וס~ל מחלק דאינו ש~מ מהחול~םסברא

 מוכר הוא אפילו אותו לכוף דיכולים דס~לה~וסקים
 לכופו ויכולים קי~ל מר~ן כסברת אנן וא~כ~זול

~ 

~ ~ ~
 הו~ מז~

 דהא
 יצחק שמוכר סחיר~ עק~

 לישראל הנא~ שום מטייא לא בזולהנז~
 וא~כ דוקא לעכו~םאלא

 א~
 כמ~ש מ~וקת שום כאן

 וכן עליו לעכב ד~ולים מודו דכז~ע הב~ימר~ן
 ואם ~דבריו כמ~~ל מזר~ם~~כ כת~

~ 
 יכולים כאן גם

לעכ~
 אומר ואין

 וא~
 ~ דברים

~~~
 היה לזה שקודם

 יצ~
 למכיר ~גיל הנז~

 עליו מ~בים ~יו ולא רבאט בעירסחורתו
 ~חורתו למכור ~~יק כבר הוא הרי כן ואםכלל

 חזקתוומהנייא
 שא~

 ידעו שכבר עליו לעכב יכוליס
 שכתב ישוב חזקת כדין דינייהו והזי ומחלומהזיקו
 י~ וכן קנ~ובסו~ס

 להוכיח
 מכמ~

 דמה סעיפים
 ועי~ עוד לעכב יכולים וא~ם למכור החזיקששתקו
 ועי~ וז~ל שכתב ס~ מ~ אות חח~מ זכו~ללהרב

 בלקיחת שהחזיק דמי שכתב מ~ג סי~ ח~אבמוהרח~ש
 יורשים שבניו בבתים ~החזיק כמו הוי וכיזצאהצמר
 כן דםב~י פוסקים כמה והביא יעו~שחזקתו

 ~ יעו~~
~  זה לדבר הנז~ ליצחק לו יש חזקה דדין ל~~יך~

 לו ויש הואלוא~כ
 חזק~

 יכולים דאין נימא
 כדי ~ו להחזיק זמן איזה בעינן אי לענין גםלעכבי
 אלא זמן שום בעי~ דלא בודאי חזקתז לושתעלה
 סחורו~יו מוכר שהוא בומשידעו

 בעיר~
 ולא ושתקו

 קנ~ד בסיי מר~ן וכ~סק לאלתר חזקה ליה הויאמיחו
דלא

 מצרי~
 למחזיק אלא שנים ג~ חזקת

 בקרק~
 ~ל

 הזה וכדבר ראיה ~זיק כגון ענינים לשאר אבלחבירו
 יעו~ש חזקה הוי מיחו ולא בהזיקו ומדהרגישוהואל
 לעכב יכולים דאינם נימא כאן גם א~כ קנ~דבסי~

עליו
~ 

~~~
 לרבינו ראיתי

 מה~יט~~
 שנשאל קכ~ח סי~ זלה~ה

 ~בית להלות אחד במקום מוחזק שהיה ראובןעל
 גם והלוו ולוי שמעון ובאו המה ישראל מבני לאלעם
 כמו ועברוהמה

 ש~
 שש עבור ואחר מיחה ולא שנים

 באומרז הנז~ל ולוי שמעון על רא~בן ערער~נים
 ושמעון מו~זק שהוא במקום להלוות רשות להם~אין
 ה~יבוילוי

 לא שמעולם השיב ור~ובן לנו מחלת את~
 החזקתם שאתם משום מחאה ע~יתי שלא ומהמחל
 באורך השאלה י~ו~ש וכו~ חזקה לו אין והגזלןבגזל

 בנ~ד הילכך וכתב הנז~ הרב הדין פסקולבסוף
 ח~ם היה לאאם

 הי~
 כמו ושתק בראה ת~ף קינה

 יש אם אמנםשכתבנו
 חר~

 שישבע ולו~ כן הדבר אין
 שראה היא השבועה ~~א זאת לשבועה מקוםאין

 כמ~ש ~תה ~ד ראה שלא שטוען מה לאפוקיונתפייס
 לא בנדו~ד אמנם ~~נים מהל~ פי~אהרמב~ם

 משש יותר לו יש והרי יד~תי לא טעין מצי ~היכיזי שיי~
 עכ~ל ע~ה עד ראה שלא יאמר וכיצד שמלוהשנים

~ 

~~~~
 שמוכר בו וידעי הואל הנז~ יצחק דגם מעתה
 למוחזק מיחו לא ומעילם ~באט ב~ירסחירתו

 ~כ~~יתקרי
 מוזיל שהוא בנדו~ד

 הםחור~
 השער מן

 דעד ולו~ עליו לעכב העיר בני יכוליםשלהם
 כא~

ל~
 כ~כ פסידא לן הויא דלא בזמן אלא~ מקול~ז ~חלנו
 שאתה עכשיו אבל השער מפחית היית ולאעמנו את~ וגם ~לנו השער כפי מוכרים אנחנושהיינז
 יושבים אנחנו ונשאר לקונים ולהוזיל השער לפחותרוצה
שומים

 ונתקפח~
 וסברה החזקת לא לזה פרנסתנו

 מור~ם למ~ש מילתא האי ודמייא היא ונכונהישרה
 כביסה מימי לשפוך שהח~יק במי םי~ב קנ~דבסי~
 מהזיק דיותר לו~ דיכול הוא ו~טעם יעו~שאחת כביס~ ממימי יותר לש~וך יכול דאינו ח~ירו לחצראחת

 ~ לסבול יכוליםאינם ז~

~~~
 לו~ הנז~ אומנזת ב~י יכוליס כאן גם כן

 ולקפח השער להוזיל ~כ~ז למכור דה~~תדהגם
 ~ם ד~אני ולומר להשיב ואין החזקתי לאפרנסתנו
 להוסיף יכול אינו לכך איירי קר~ע ובח~תהואל
 למימר איכא ב~דו~ז אבל שהזיק ממה יותרהמזיק

לא
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 יתכן לא זהלאי
 ד~

 בעינן דלא בהו דקי~ל מאי כל
 אלא ~ניס ג~חזקת

 לאלת~
 טעמייהו הרי חזקה הויא

 ~דאי בהזיקו ~שתק וידע דהואל הוא דהטעסבצדק
מחל

 וכמ~~
 ובדברי ס~~ז קנ~ד בסי~ בדבריו מר~ן

 ממנו כאן גס וא~כ סקז~ך ~סהסמ~ע
 יוצ~

 לנדו~ד
 דאינס בודאי ~להס ה~ער כפי למכור ירצהד~ס
 מהשער לפחות אבל ומחלו ידעו ~הרי לעכביכוליס
 פחיתת ע~ז ונוסף בעירס למכור דהיינו ב~תיסולילקו
 דרכי ודרכיה תורה אינה וזה ה~זיק לא לזההשער

 ~ ותול~מ בזה מ~נל~~ד זהו כתי~ינועס

~~

 מלבד
 ז~

 יכוליס היו לא אס אפילו
 לעכ~

 מה~~ד עליו

~ל~
 ארוכה להס יש אפי~ה אצ~ס ויסתחרר ילך

 וז~ל ~נ~ו בסי~ הרב~י דכתב מהא למונעו כדיומרפא
מהרי~ק

 בש~ר~
 שזה וכתב אלו בדיניס האריך קצ~ד

 מקוס בכל לדור יכול שאדס בתשו~ הר~~ששכתב
 פ~יטא עליו לעכב יכוליס ה~יר בני ואין~ירצה
ש~~ל

 שא~
 ב~ד ע~פ עליו לעכב יכוליס העיר בני

 הן ~אפיה ד~א לסגור הטיר בני יד תגבר אסאבל
 בידס ~הרשות פ~יטא דבר ~וס ע~י הן ה~רע~י
 ידע לא א~ר ופתלתול העקש ~ס כי ע~ז יחלוקולא
 דאפילו ל~ניך ה~י עכ~ל להוראה הגיע ולא יביןולא

 לילך הס יכוליס הדין מצד לעכב מצי דלאבמקוס
 ~ ע~י אותו ולעכב ה~ראצל

~~~~
 וז~~ל וכתב עליו תמה בבד~ה מר~ןשהרב
 להתגבר זה יופקד היאך בעיני תמוהיסודבריו

 הרב שהפריז ואע~~ג ב~ד ע~פ ושלא ה~ר~~י
 הנראה מלכתוב אמנע לא דבריו על החולקנגד להחרי~

 עכ~ל בדבר פניס מ~א ואין היא שמיסדמלאכת
 פםקו נניח לא עליו תמה ז~ל דמר~ן מ~מע הריא~כ
 הרב דהא הבד~ה תמיהת מכח מהרי~ק הרב~ל

 חמיהא תמה אלא הטנין החליט לא עצמו דהוא~ד~ה
 פסק ~בהג~ה בד~מ ~מור~ס גס ומה לו והלךבעלמא
 יכוליס דאין הר~~ש סברת ~הביא ~אחרכוותיה
 סברת והביא אצלס לדור שבא מי על העיר בנילעכב

 יכוליס העיר בני אס ולכ~ע לבסוף כתב~חולקיס
 בב~יס ~ימחו המושליס עס ולגרוס הדלתלסגור
 בידס הרשות אחר מונח ע~י או אצלסלגור

 ~יכא קי~ל מור~ס כסברתואנן יעו~~
 דל~

 דעתו מר~ן גילה
 בבד~~ דמר~ן ~גס כאן גסוא~כ

 מהרי~ק על תמה
 ~ קי~ל דמור~ס כגלוייה דעתו גילה ~א וב~ר הואלז~ל

~~~~~~~
 ממ~

 בס~ זלה~ה מהריב~ו להרב ראיתי
 ~ס~ס מור~ס דפסק מאי על ~כתבקמ~~ו

 דראובן בההיא זלה~ה ת~ה הרב של תשובה אות~רצ~ד
 הרב וכתב יעו~ש וכו~ ל~מעון בטוח חוב~המציא
 ת~ה הרב דדברי כתב של~ה סי~ בב~י דמר~ןהנז~

 ממנו ~פך בקצר הכריע ולא הואל אפי~ה~מגומגמיס
 לדינא דאשמטיהאלא

 דת~~
 אנן פסק~ ז~ל ומור~~ס

 בידינו המסור הכלל לפי נקטינןהכי
 דהיכ~

 ~מר~ן
 עבדינן כוותיה פסקו ומור~ס בש~ע אחד ~יןהשמיט
 דאפילו לפניךהרי

 תמ~
 בתר ז~ל מהרי~ק ה~ב על

 אמת הן אזלינןמיר~ס
 יתמ~ דלכא~ר~

 הרב על
 מ~ס בליקוטיו כתב ז~ל הוא ~הרי זלה~המהריב~ו
 הרב כתב עוד וז~ל זל~~ה בירדו~ו כמוהרר~פהרב
 אף היתה מר~ן דברי קדמונ~נו קבלת אס ~אלההנז~
 שלא אע~פ ב~י הנא~ן בביתו ~וא שהכריע דבר~ל

 ~ הקצר בספרו הטהור השולחן עלערכו

~~~~~
 ~~אל ז~ל להרשב~א ראיתי וכן הוא כך

 ו~~יבו מוריב~עלהרב
 לכ~

 אל
 ר~יתי וכן לבד בב~יבהכרעתו א~ יוס~

 למוהריב~~
 וכו~ ז~ל

 האדיריס המלכיס מדברי הרי א~כיעו~ש
 וכבר הואל כמור~ס ~יהו ~סקהיאך וא~~ שבב~י דעתו גילוי על ~פילי מר~ן בתרדאזלינן האל~

 מר~~

 דעתו גילה
 ואוליבב~י

 דל~ ל~ר~ י~
 הנז~ הרבניס קבלת היתה

 דעתו ~~ן ~גילה ~יכאאלא
 וע~

 גמורה הכרעה
 בביתו ~~כריע בהכרעתו ~כתבו בדבריהס ~מובן~כמו
 תמיהא איזה תמה אלא הכריע דלא היכא אבלהנאמן
 גמגס אלא הכוונה כתב שלא או כנדו~דבעלמא
 דהרב~י ז~ל הר~ ~ה~יא של~ה דסי~ כה~יאבדבר
 דדבריכתב

 ת~~
 של בעיניו הוא פ~וט בזה מגומגס

 וכ~ותיה הכרעה מקרייא לא דבזה ז~ל מ~ריב~והרב
 דב~ר כללא הך כתבו דלא י~ל גס פסקינןדמור~~ס
 ~ור~~ס גילה דלא היכא היינו בב~י אפילו אזלי~מר~ן
 ~קצר דעתו מור~ס דגילה היכא אבל בקצרדעתו
 בב~י הכריעומר~ן

 איכ~
 אזלינן מור~ם בתר ל~ימר

 הך היאולא
 כלל~

 אלא מר~ן הכרעת בתר דאזלינן
 פוס~יס שאר לגבידוקא

~ 

~~~
 שכתבו כך מל~ונו מ~מע דלא דוחק נ~ל דזה

 דברי על היתה קדמונינו קבלת ~סב~אלה
 פ~טן ולפי ו~ו~ בב~י בו שהכריע דבר על אףמר~ן
 אס ~איל קא סתס הקבלה דעל מ~מע דבריסשל

 כן אמרינן בב~י גס אס בש~ע כמר~~ן דקי~להקבלה
 הואל וא~כ נינהו ד~ויס ה~יב וע~ז כוותיהדהלכה
 קי~ל ב~~ע דפסק דמאי דקי~~ל כמו הסושויס

 הכי בב~י דפסק מאי גס א~ך מור~ס כסברתולא כוותי~
 אלא דבריס של פ~טן זהו מור~ס כסברת ילאנקטינן
 אנן דצריכיסבידאי

 לתר~
 קמא בתירוצו מהריב~ו הרב על

 את בצמא שותה והוא המלכיס נגד דבריו יהו ~לאכדי
 פסקיו בכלדבריהס

 יעו~~
 א~ל מ~מ מ~~ה הרב וכ~ך

 ~תרדאזלינן

 מר~
 בקצר מור~ס דעת אפילו בב~י

 ~ה~ך

~~~

 דלנדו~ד דמילתא לרווחה אלא כתבנו לא זה
 ~מר~ן ~הגס הוא דודאי לכ~ז צריכיס אנואין
 ד~סק מור~ס כסברת אנן ז~ל מהרי~ק על תמהבבד~ה
 תמיהתו דהא עבדינןכוותיה

 ט~
 לא מ~רי~ק

 שכתב בליקוטיו הנז~ להרב ~ראיתי בבד~ה אלאבב~י הובא~
 קבלת ~יתה דלא ~זכרנו האדיריס המלכיסמפי

קדמונינו
 אל~

 וה~~~ ב~י על
 בבד~ה הכרעתו על אבל

 היתה לא בימיהס טבעו יצאשלא
 קבל~

 וכו~ ע~ז

יעו~~
 מה~י~ק ב~ר דאזלינן הוא פשוט כאן גס כן ואס

 ~ דיין ולית דין לית כוו~יה פסק ומור~ס הואלז~ל
 מצאתי ~קודש בספרי באמתחתי בחיפו~י זאת~~~~

 מחייתס ~הי~ מגנאסייא בני על הרב ~נ~אלראיתי ר~~ סי~ חי~י בע~י הבהיר ~ספרו כנה~גלהרב

תלוי~
 והיו בעירס א~ר ה~ויס מאת הצמר בקניית

 ונתעוררו אזמיר בני קמו אח~כ לאיזמיר אותומוליכיס
 מהגויס ~צמר ממגנאסייא לקנות עצמס הס~הלכו
 אזמיר בני על מגנאסייא בני ככרוכייא צעקווע~ז
 חיותייהו להס פ~וא~ר

 ועלת~
 מלך לפני צעקתס

החייס
 זלה~~

 אחר להס והשיב
 כמ~

 ראיות
 ד~

 ~דין
 ~ר ~תא דבר ~מרו דלא עלי~ס לעכב יכוליס~ינס
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 באו אם דוקא מעכב אח~ינאמתא
 למכו~

 אם אבל
 זה מטעם יעו~ש דמעכב אמרו לא בזה לקניתבאו

 אינם הדין דמן ד~גם כתב ולבםוף אח~יםומ~עמים
 מגנאםייא בני הם יכו~ים ~~ז לעכביכולים

 אני ~ה~תי וכמו דמה~י~ק מההיא באפיי~ודשא לםגו~
 שכתב הנז~ ~הרב ו~~יתי בלבי שמחה ונתתי ממשעני
 ואפי~ה ז~ל מה~י~ק ה~ב על תמה מה~שד~םדגם

בםו~
 אחרי יבוא דמי מה~שד~ם כתב דב~יו

 דתשו~ כתב ב~ח דה~ב כתב גם יעו~ש ז~למה~י~ק המל~
 כ~ז עם יעו~ש צודקת אינהמה~י~ק

 כת~
 הנז~ ה~ב

 בד~ה דה~ב דהגםבסו~ד
 וה~~

 על חולקים ב~ח
 הדב~ ה~ימה~י~ק

 העי~ ובני הפוםקים מחלוקת
 ק~וים

 ז~ לעניןמוחזקים
 ויכולים

 לומ~
 מה~י~ק כם~ קי~ל

ויכולים
 לסגו~

 יעו~ש באפייהו דשא
~ 

~~~~

 יהיה היו אם אפילז לכ~ז צ~יכים לא בדידן

המז~
 עכ~ז המוחזק הוא

 כב~
 דיכולים כתבנו

 העי~בני
 פםק ומו~~ם ז~ל כמו~~ם וקי~ל הואל ל~ב

 ~ לעכב דיכולים ז~לכמה~י~ק

~~
 תטעה דאל שכתב זלה~ה חי~י בע~י לה~ב ~איתי
 אמ~ה לא זלה~ה מה~י~ק שהגאוןלו~

 אל~
 בשבא

 הש~ ע~י העי~ יושבי של בע~כ הוא גםדוקא
 ולכן

 ~ש~ ע~י עליו יעכבו הואגם
 בע~כ בא כשאינו אבל

 הש~ע~י
 העי~ אנשי בני גם מ~מו בא אלא

 אינם
 לםגו~יכזלים

 שהדב~ים אלא אינו זה באפיה דשא
 בע~כ בא שאינו במי אפילו דינו דן שמה~י~קמוכ~חים

 ~ יעו~ש שהביאמה~איות

~~~
 דב~

 כל על ח~שתי
 ודב~ דב~

 ומצאתי
הנז~ שיצח~

 םג~
 עליו

 המדב~
 הש~~ה מן הן ~תו~ה מן הן

 יפנ~ אש~לכל
 ~ או~ה ימצא במקומו אכן תב~א ימצא

~~~~~
 יע~~םאלי העי~ בני למחלוקת העי~ה נבוא הבוא

 על
 יצ~

 שלא לי באומרם
יוזיל

 השע~
 להו דפסק

 לחיותיי~
 אכתוב ומעק~א

 ~ ששוהד~ן מה אכתוב ולבסוף לכאו~המשנלע~ד

~~~~
 רבי ס~ דף הזהב בפ~ק

 אומ~ יוד~
 לא

 ~הוא ~ני לתינוקות ואגוזים קליותה~נוני יחל~
 יפחות ולא מתי~ין וחכמים אצלו לבואמ~גילן

 מהשע~
וחכ~~

 והוסיף ע~כ שויםקי פליג ואת אמגוזי מח~קנא אנאליה דאמ~ ד~בנן מ~ט שם הגמ~ וז~ל ע~כ זכו~ל
 מ~וח דקא משום ד~בנן מ~ט זכו~ל וחכ~א וז~לבגמ~
 מוזיל שזה פי~ות אוצ~י דכש~ואים שם ופי~ש~ילתרעא

השע~
 ~ השע~ מוזלי הם גם

 פשי~~~~
 במשנה

 ~~ו~
 דמחלק ד~ישא דבדינא

 דלא בודאי וא~וזיםקליות
 שי~

 דמ~ווח טעמא
 פ~נםתם מ~ח ואינו קאי כדקאי השע~ דהאלת~עא
 ח~וקו מכחאלא

 ול~
 ד~ישא בדינא חכמים אמ~ו לא

 דםיפא בדינא כן לא מ~י~ין זחכמים אמ~ו אלאזכו~ל
 ובשביל זכו~ל ח~מיםאמ~ו

 ז~
 ליכא ד~ישא דבדינא

 דאנא טעמא למיהב בגמ~ הוצ~כו ע~ז ת~עא~~ווחת
 ואת באגוזיםמחלקנא

 חל~
 של פשטן זהו שויםקי

דברים
~ 

 יבו~ ~~~~
 הוצ~כו למה ו~בנן ~~י מחלוקת נכון על
 להם די ולא בבזת ת~י בהנילחלוק

 דרישא משים בה לחלוקאחת בב~
 וםיפ~

 לת~וויהו איצט~יכו
 ~ישא איצט~כידל~~י

 ל~ לומ~
 ~קון להם יש דאפילו

 יבשביל שוי~י~חלק
 ז~

 ת~יה לא
 ל~

 קפוח
 ~פ~נם~

 וליכא דהואל הוא וה~~ עליו לעכב יכוליםאפי~ה
 כן גם וםיפא עליו לעכב יכולים בזה ת~עא~~ווחת
 ב~ה ת~עא הרווחת דאיכא דהגם לו~ ל~~יאיצ~~יכא

 לתקן בידם ואין הואל פ~נםתם ומק~ח הו~לעכ~ז
 דמילתא וכללא לעכב יכולים פ~נםתם תתקפח שלאכדי
 דהיינו ד~~י אלבא לטיבותא ת~תי דאיכא היכא~וא
 אינם אזי לתקן בידו יש וגם ת~עא ה~ווחתדאיכא
 אלא דליכא בבות ת~י הני בכגון אבל לעכב~ולים
 איצט~יכו ג~כ ול~בנן לעכב יכולים לטיבותאחדא
 לע~ב יכולים ד~ין איצט~יכא ד~ישא בבות ת~יהני
 לתקן בידו ~ויש ת~עא דה~ווחת טעמא ליכאא~י~
 לתקן דיכולים לטיבותא ובחדא פ~נםתו תתקפחולא
 פ~נסתו שמתקפח איצטריכא וםיפא עליו לעכב יכוללא
 ויש הואל לעכב יכילים אינם עכ~ז לתקן בידיואין

 ו~ישא םיפא וא~כ לטיבותא חדא דהיינו ת~עאה~ווחת
 ~ אתייה לא מחדא וחדא ו~בנן ל~~יאיצט~יכו

~~~~
 כםב~ת פםקי דכולהו הפוםקים לכל מצינו
חכמים

 דא~
 עליו ל~כב יכולים

 וז~ל ~י~ח רכ~חבם~ מ~~ פם~ ו~
 ~ות~

 ואגוזים קליות לחלק לחנוני
 להזזיל ויכול אצלו לבוא שי~גלו כדילתינוקות

 עליו לעכב יכולים השוק בניואין השע~
 יעו~ש~

~~~~
 אם הגמ~ בדב~י לך שבי~~תי מה לפי

~ 
 לפ~ז

 דיכול כאן מ~~ן דפםקמאי
 לחל~

 משום הוא
 דיכול כ~כ ה~~נםה קפוחשאין

 לומ~
 יש ה~י להם

 ומ~י שויםקי לחלק דהיינו לתקןבידכם
 דפ~

 דיכול
להוזיל

 השע~
 ~ לת~עא דמ~ווח משום הוא

~~~
 שמוזיל בנדו~ד כן

 השע~
 ובהוזלת

 השע~
 לא

 דיכולים נ~אה לעכו~ם אלא לת~עאמ~ווח
 ואין לתקן בידם ואין ~~נםתם מקפח דהא עליו~~כב
 בםי~ מו~~ם פםק זה ומטעם ת~עא ה~ווחת שוםכאן
קנ~ד

 דב~
 אם מ~כב מצי לא אח~יתי מתא אב~ מתא

 ת~עא ה~ווחת היתה לא אם אבל לתרעא מ~ווחהוא

ליש~א~
 עליו לעכב יכולים בודאי בלבד ל~ו~ם אלא

יעו~~
 לוי יכולים כאן גם וא~כ לעיל דב~יו והבאתי

 יוזיל שלא עליו לעכבדיכילים
 ול~ השע~

 יקפוח
 משנ~ל זהופ~נסתם

~ 
~~~

 ~כ~ח בסי~ ל~ד~מ ~מצא~י אעשה ומה
 בני שני אם נל~א י~וחם רבינו כתב וז~לשכתב

 ד~יםאדם
 בעי~

 במעט להלוות ~וצה והאחד אחת
~בית

 יות~
 כדאמ~ינן עליו מעכב מצי לא מחבי~ו

 ~אבפ~ק
 יחפו~

 הרב~י כתבו וכן עכ~ל חנוני לענין
 במעט להלוות ה~וצה וז~ל במחם~ב וז~ל קנ~ובםי~
~בית

 יות~
 מעכב מצי לא מחבי~ו

 מו~~ם ופ~י עכל~~
 עי~ ו~ב מי~~ם וסיים ס~ה קנ~ו בסי~ זהלדין
 ומ~ ~כ~לי םי~ח ~כ~ח ם~לקמן

 סי~ לק~ן עי~ שםיים
 י~ו~ ~ביני כמ~ש לו~ כוונתו סי~ח~כ~ח

 דב~ו~י דכמו
 לעכב יכילים אינם כאן ~ם לעכב יכיליםאינס

~ 

~~~
 ~בינו של לםפרו זכיתי לא הדל

 ירז~
 לראות

 שו~שם על ולעמודהדב~ים
 ול~~~

 ~אך
 טעמא חד יש ד~וני דבההיא דמולא ~~צ~~ דלד~י ד~נוני לההיא ד~בית זה דיןמדמה

 ב~י~
 ד~יינו

 חליק ואת אמגוז~ מפליגנא ~א לישיאמ~
 אדם בני בשני אבל ת~~א ~רווחת יש דמוזילובהיכא שו~

 ל~ו~ם ב~בית~מלוים
 היא~

 יו~ק
 טענ~ ש~

 מה~ו
 ט~י~~י

 ~ ד~יבנ~
ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 האי הונא רב אמר התם דתני ע~בכ~א ד~ יחפור לא ~רק בגמרא מצאתי אלה
 בר ואתא ריחייא דאוקי מבואהבר

 חברי~ ~בוא~
 מוקי וקא

ג~י~
 הונא ~ב לימא לרבא רבינאא~ל לחיותי פ~ת את דא~ל עלויה דמעכב הוא דינא

 דא~
 יהודא כר~

 לתי~קות ואגוזים קליות חנוני יחלק לא אומר ר~יד~נן
 תימא אפילו מתיר~י וחכמים אצלו לבוא שמרגילםמפני
 דר~י עליה רבנן פליגי לא ע~כ~בנן

 ה~
 דא~ל אלא

א~
 הכא אבל שויסקי פליג ואת אמגוזי מפליגנא

 טעמי מהנהו ~עמא לשום דליתא דבמקום לפניך~רי הגמר~י עכ~ל לחיותי פסקת את דא~ל מודו רבנןא~ילו
 לתקן הוא גם דיכול האחר ה~עם או תרעאד~רווחת
 דאיכא לגמרא ליה אית וכו~ מפליגנא אנאדהיינו
 לחיותי פםקת את ליה דיאמר ר~נן דיסברולמי~~
 דרבית דינא יליף ירוחם רבינווהואך

 ~ד~
 ~ החנוני

~~~
 דהיינו לישבן יש אהדדי מור~ם פסקי דלגבי
דבכאן

 בסימ~
 ירוחם כרבינו פסק ס~ז קנ~ו

 אם כי הנאה מטייא דלא ברבית אפי~ להוזילדיכול
 לא ההנאה דאם פםק בהג~ה הםימן ובסוףלעכו~ם
 פםקה וההיא לעכב העיר ~ני יכולים לעכו~ם אלאמ~ייא
 הרושם עליה שרשם וכמו נל~א ירוחם מרבינו ~יאג~כ

 נל~א הירוח~ם כתב יז~ל קנ~ו בםי~ הב~יו~ביאה
 בני בזול יותר מוכר אפי~ עכו~ם הלוקחים שאםס~ו
 מהל~ בפ~~ו המ~~~ד הרב כתב וכן מעכבי מצוהעיר
 עכ~ל מיגא~ש ן~ בשםש~נים

 ו~
 ר~י דב~י קשייה כן

 נינהו סתראי מור~ם פםקי וגם דבריועם
~ 

~~~
 אחת עיר בבני מיירי ז~ דבםעי~ לישב יש דזה
וכמו

 שכת~
 בעיר הדרים ~דם בני שני בלשונו

 דסוף הג~ה באותה אבל לעכב יכול אינ~ לכךא~
 א~רת עיר בבן מייריהסי~

 ד~
 רשות לו אין ה~אוי

 אלא לבוא שיכול בו התרו ולא אצלם להסתחררלבוא
 יכולים העיר שבני ובשביל העיר לבני הרווחהמשום
 ומאי תרעא לנו שירוח כדי בו חפצים אנחנולומר
 בתר דאזלי~ןחזית

 ריו~
 רווחא בתר ניזל אדרבא דידכו

 ~ום להם תהי לא אם ולכךדידן
 הרוו~

 העיר לבני
 יכולים לעכו~םאלא

 לעכ~
 מפורש הוא הרי זה וחילוק

 ה~מב~ן עליו ~תב המתחלת בפםקה קנ~ו בסי~בב~י

ו~~ל~
 רבינו דברי נתחוורו זה

 ירו~
 ופסקי ~~דדי

 רבינו פסק על בעיני שהקשה מה אכין אהדדימור~ם

 נרא~ דלדעתי שכתבתיירו~
 דינא ההוא דמי דלא

 בידי ו~ין הואל תלמוד ~צלי צריך זה לחנונידרבית
~~

 ~ורש על לעמוד ירו~ם
 ~ הדברי~

~~~
 ~נ~ל

 ~שו~
 מדין לאו ירוחם דרבי~ו הוא

 ~מרא שם דאיתא מאי אלא יליף ממשה~נו~י
 י~ור לאב~ק

 דא~~
 מאי על ב~מרא ~ם דהקשה

 דבר הו~א רבדאמר
 בר ואתא רחייא דאוקי מבוא~

מבוא~
 על לעכב יכול דהראשון ~~כ לאוקי חבריה

 ~ש~~~י
 מתיבי ה~מרא ~~ל עליה ב~~א שם

~~ש~
 אדם

~~ 
 חבירו של ~ותו ב~ד

 ~יכול מפני ב~ו ל~ות ~ול ~י~ו ~י~ שלמר~ו ב~ ומר~
 ~ה לולומר

 עוש~
 היא תנאי בשליי עושה וא~י בשלך

 מבוי ב~י ~~יןדתניא
 ז~

 ביניהם ל~ושיב שלא זה את
לא

 ח~~
 ולא בורסקי ולא

 ולשכנו אומניות מבעלי א~
 כופהואינו

 ~~סי ~כ~ל כופהו לשכנו אף או~ רשב~~
 מעכב מצי לא דלשכ~ו ~תבו דב~יתא דר~~ןוכוותיי~ו

 אמרת דאי חיותו לו ~וסק שהרי הראשון מבואהלבר כלל תקנתא ליה לית התם והרי הפוםקים כל~סקו
 שוםדיש

 תק~
 שוס בו יש או הראשון מבואה לבר

 רוצהכשהיה התם תלמודא ליה דחי מאי ~~כ העיר לבנירווחה
 רבינ~

 רבנן אמרי לא ע~כ רבגן אפי~ת דחי מאיוכו~ כר~י דאמר הונא רב לימא לומר
 או לתקן בידו יש אם גם הרי לתקן בידךדהינו שויםקי פליג ואת אמגוזי מ~לקנא אנא דאמ~להתם אל~
 י~

 ד~וקי דב~אי בודאי אלאנינ~ו שוים ~רבנן לישראל תרעא הרוזחת דהיינואחר צד
 ואת~ ריחיי~

 חבריה
 ג~כואוקי

 כאן י~
 פםק~

וגם לתקן בידו ואין לראשון חיים
 ליכ~

 הפוסקים פםקו ועכ~ז כלל הרוותה שום
 ~י~ דפליגי דברייתא כרבנן לעכב יכול הראשוןדאין

 בעיני פשוט וא~כ בשלו עושה אחד וכלהואל לעכב יכול אינו חיותו לו פוםק דאפילו וס~לדרשב~ג
 זלה~ה ירוחם רבינויליף דמכא~

 לדינ~
 מדינא ולא דרבית

 ~דחנוני

~~~~
 כד~מרינן וכו~ ר~י כתב זה ~וא הד~מ דלשון
 לענין מלת עכל~ה חנוני לענין יחפור לאבפרק

 דז~א ~גוזים דמ~לק ~נוני היינו ל~וחנוני
 דל~

 מצינו
 ~לא יחפור לא בפרק ~גוזים דמחלק ד~נוני זהדין

בפרק
 הו~~

 בפרק כאן שגם והגם
 ל~

 מ~יא יתפור
 ר~ לימא לו~ רוצה כשהיה דחנוני זהדין

 הונ~
 דאמר

 הו~ל לא עכ~~ וכו~ יחלק לא דם~לכר~י
 ל~ני~

 משנה
 מידיו ולהרחיק מקומו עיקר שהוא הזהב דפרקערו~ה
 ליחפ~ו מפר~ דאדרבא ובפרט ליחפ~ו מפר~להביאה
 כ~היה תלמודא שמחלק וכמו כלל לדבריו משמעלא
 ר~ לימא לו~רוצה

 הונ~
 ליה זדחי כר~י

 ~ל~
 בודאי

 להיות צריך חנוני לעניןדמל~
 לענ~

 ואפילו מבוי בני
אם

 תרצ~
 אותה ~ל דקאי איכ~ל ~נוני מלת לקיים

 חבירו של חנותו בצד חנות אדם עושה דתניברייתא
 כזו~ייהו דפםקו דרשב~ג כרבנן החם לה ומוקיםוכו~

 דהיינו הד~מ דאמר חנוני לענין מלת וזהוהפוסקים

לענ~
 והדברים ~בירו בצד חנות לעשות שיכול חנוני

 ~ ופשוטיםברו~ים

 פ~~~~
 דרבינו דינא להאי דפסק ע~ז יעיד מור~ם

 אותו גבי ס~ה קנ~ו בס~יר~~
 ד~

 מבוי דבני
 ירו~ דר~ ~ס~ד ולפניו חבירו בצד חנות לעשותדיכול
 לחנוני מותר מדין יליף הוה דאי יליף דמ~תםש~מ
 םי~ח רכ~ח בס~ דין אותו לפני להביאו הו~ל וכו~לחלק
 מור~ם ומ~ש חוצבו מכאן רביר~ו דדברי בודאיאלא
 רכ~ח בס~ ל~מן עי~ ירוחם ~~בינו דינא האיבתר

 לזה דוגמא יש ~~כ דשם לומר כוונתוסי~ח
~ 

~~~

 ש~ול שהדין דידן לדינא תבנא שיהיה
 בהונו ולהוזיל ורצונו חפצו לע~ות בעי~והנז~ יצ~

 משנלע~ד זהו לחיותינוי פסקת ליה למימר יכליולא
 למחי~ה כי החותם כ~ד אכי~ר וימ~ן וצוי~ם כזאתלעת

 קרננו תרו~ם שתא ב~אי אלדי~םשלחנ~י

 ל~~
 סאלי פה

 ~יע~ה
ה~עיר

 סי~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~
 צריכה שהיתה ב~ר בשותפים

 תק~
 הכרחי

ז~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~

 מר~ן כתב עמהם לתקן רצה לא מהםואחד
 אינו החצר מבני אחד אם וז~ל ס~ה קם~אבסי~
 ביתו לה~כיר רוצה ואינו הצריך ~תיקון ליתןרזצה
 עד השכירזת ויקחו הבית וישכירו הם יתקנושבחצר
 והנה יעו~ש לו המגיע מח~קושיפרעו

 פש~
 מר~ן לשון

 ומאי ~ה~כירה שירצה למי הבית שוכרים דאנןהוא
 המגי~ו מחלקו אותו ~נכין השכירזת מדמידתפסינן
 שהרב לי באומרים דשמעתי אלא זתול~מבהזצאה
 דכוונת בזה מפרש הרועים~שכנות

 מר~~
 דשזכרים היא

 מן אזתו מנכין ואין ~עצמם השכירות ויקחזהבית
 שיפרע ~ד ר~ל לו המגיע מחלקו שיפרעו עדההזצאה
להם

 בעה~~
 שאכלו ומה ביתז לו יחזירז ואזי ההזצאה

 ע~ז הרב של שדחזקו ושמעתי השכיר~ מדמיאכלז
 מכיםם ההוצאה ~מון יוציאו השזתפים דהיאךהוא
 ממנז לגבות ~ השוכר על יחזרוואח~כ

 מע~
 זה מעט

 תורהאינה
~ 

 דבר י~מר קדוש פה דהיאך משמוע נבהלתי~~~~
 חבילות קושיות זה על דיש ~לבד דלאזה

 ~ רבית בכלל נכלל דזהחבילות

~~
 שנא מאי

 מההי~
 האמורה חבירו בחצר שבנה דמי

 מה דכל נאמר דשם ס~ד ~ע~הבסי~
 הפיריש זה סובל מר~~ן לשון אין גם מהוצאתו לומנכין ~תפ~

 שיפרע עד השכירות ויקחו הזל~ל הכי פירושודלפי
 שיפרעו עד דתני במאי אבל לז המ~יע חלקולהם
 שיפר~ו עד השכירות יקחו לא דכוונתו משמעמחלקו
 נפרעים יהיז שכירות מאותו דהיינו לו המ~יעמחלקו
 קמא למרה קרקע יחזזר ואח~כ ~הוצאה דמי שיכלזעד
 ושם דכתיבנא במה נדחק הנז~ שהרב ששמעתיוה~ם
 כעת זכיתי זלא לפירזשו שלו וסמוכות כסאעשה

 ~ הבא~ר על ולעמוד הספר זהלראות

~~~
 של תמי~תו דעי~ר הוא עתה לכתובמשנלע~ד

 מפ~ו~ן הדברים להוציא הוצ~ך דבשבילההרב
 לשכור השותפים י~ולים דהא כלל תמיהה שאינהלעד~ן
 דמי כדי עד זליקחהבית

 הזצא~
 דהיינו יעשו וכיצד

 ולהקדים לשוכרה אדם איזה ירצה כמה הבית עליכריזו
 ויאמר אצלינו שיבוא מי ואזי כו~כ הביתבשכירות
 הבית בשכירות מקדים בתורת כז~כ לתת רוצהאני
 צריך אפי~ לי שוכריןאזי

 ל~חו~
 השכירות משומת לו

 בחזדש דינר שוה תהיה התיקון לאחר אפילודהיינו

וע~
 לו אותה שוכרין אנו השכירות הקדמת ידי
 ם~ה בסיק~ג מר~ן שכתב י לן איכפת ~א דינרבחצי
 ~ובו מכדי יותר לקנות רוצה המלוה אין ואםוז~ל
 אין חובו כדי שהוא שמה מאחר מעותי לי פרעואזמר
 ~מכור הלוה את וכופין עמו הדין הראוי שי~רבז
 ע~כ מעותיו לזה ויפרע למשכנו או הקרקעאת
 ובתשו~ למשכנו או וז~ל סק~ד הש~ך שםוכתב

 להשכירו דהיינו ד~מ וכתב משכירין או איתא ירו~ורבינו רשב~~
 ייכל לא אם אבל החוב דמי אחד ב~~םשיעלה
 ממתינים אין מועט אחד בדבר אחת שנה רקלהשכירז

ללו~
 דכאן נ~ל ויותר לזוין בפני דלת תנ~זל דא~כ

מיירי
 שמשכיר~

 מיד השכירות השוכר ש~ן אותו
 ~י~ןדאל~כ

 ששכירו~
 לבסוף אלא משתלמת אינה

 בדיןאינו
 שימ~~

 ונראה המלוה
 של~

 המ~~ר השמיט
 דהא ~יד לשלם ששוכרים שכיח דאינו משוםהשכירות
 לבסוף אלא משתלמת אינהשכירות

 לכ~
 או מוכרים

 הרי עכ~לממשכנים
 לפני~

 ~לם הזא שהדין דבמקום
 שו~רה או ממשכנה או הקרקע שימכור דינא ממונזלז
 הש~ך זפירשו הרשב~א וכמ~ש השכירות הקדמתע~י
וא~כ

~ 
 לז~ דהזצרך הנז~ הרב של דבריז לפי כאן

 ויהיה ההוצאה להם שישלם עד השכירזת יקחודהשותפין
 אונאה דהוזייא משום ההוצאה על נוםף השכירותדמי
 אותו יקחו ו~ח~כ הדבר יוציאו שהשותפיםבדבר

 הי~ל הרי בדבר אונאה שיש דבריו ולפיבפרזטרוט
 מעט ימכרז דהשזתפים לו~ זאת סברא בעללהרמ~ה
 שוכרים אז ממשכנים אז בתיקון חלקו כדימהקרקע

 משיקחו לשותף לז טוב והוא השכירות בהקדמתאותו
 על יתירות ה~ירות דמיכל

 ההוצא~
 דאין ודאי אלא

 מר~ן כתב המלוה דלגבי דהגם זה לכל צריכיםאנז
 הזםיף זגם ממשכנים או הקרקע דמוכריםבסיק~ג

הש~
 השכירות בהקדמת ש~שכירים דהרשב~א משמיה לו~
 בצדז טעמו הד~מ משם הש~ך בדברי שם פי~הרי
 דלת נעילת דמשום הד~מ כתב ולזה דלת נעילתמ~ום
 דמי אחד בפעם שיעלה כדי אותה ששוכרין הואדין

 יעו~ש השכירות בהקדמת גם לי~ הש~ך והוסיףהחוב
 ובהקדמת אחד בפ~ם אותה דשוכרים זה כתבו דלאהרי

השכירות
 אל~

 במקום אבל דלת נעילת ~ם
נעילת ~יכ~

 דל~
 פחתינן לא וגם אחד בפעם ליה שכרינן לא

 דליכא מכ~ש מוקדם בתורת השכירות ליקחמשווייה
 הרב כמ~ש ההוצאה על נוסף ה~כירות שיקחולמי~
 ממה יזתר דהא דלת נ~ילת ~ן אין זה דבנדוןז~ל

 לתקן רוצהשהשותף
 השותפי~

 יזתר להו ניחא חביריו
 שייך דלת נעי~ ומהלתקן

 כ~

 דפשט בזדאי ~א
 בבנין מוציאים שהשותפים היא ד~כזונה מורהמר~ן
 מדמי אותו וינכו קמא קמא הבית משכירותויקחו

 בחלקו לשותף שמ~יעההוצאה
~ 

 זלה~ה וואליד ן~ כ~ר~י להרב ראי~י זאת~~~~
ב~~

 וי~~
 ע~ז שנשאל סקפ~ב

 בשות~
 שלא

 הנז~ הרב להם ו~~יב חלקו לפרוערצה
 וז~

 ~אם
 בידםאין

 במ~
 בידז הבית ימשכנו ל~לם

 ויהנ~
 ב~ירות

 ד~~נו שהוציא ההוצאה מחמת בבנין שהשביחה~בח
 שכירותו שוה כמה ~~ו שהוא כמות הביתשישומו
 ראוי שאינו וה~ם חודשבכל

 הז~
 שראוי אפשר לדירה

 ואחר אחר לדברהוא
 שיבנ~

 השמאים ישזמז אותו
כמ~

 משל דרך בכחי~ח ש~ירותו
 א~

 עכשיו
 שני ש~

 אותו שיבנה ~אחראיקיות
 יהי~

 א~יות שבעה שוה
 אוקיות ~הב~ להם שעזלה מה בכח~ח לשית~יםי~רע
 חלקם שי~ורכפי

 בח~
 או~ות בתמשה הוא ויהנה

 עכ~ל הש~ים שיפדו עד הבנין הוצאת מחמתשהשביח
 ודבריי ד~תו ~ילה מהרזיב~ו דהרב ה~םיהנה

 לגמרי השכירות הש~~ים שיקחו מר~ן דבריפירוש דא~
 משכ~ו~ הרב דברי דלפי הרועים משכנות הרבכמ~ש
 ~שכונה בידו אותה לעשזת צריכים אנו איןהרועים
 מק~ם שוה שהיתה מה אפי~ו~ם

 הבנ~
 הרי עכ~ז

 שישלם עד ל~ת~ים יהיה ד~כל להרב ליהאית
לא ל~

~ 
 מה להם ל~לם דצריך ס~ל ה~ז~ הרב

 מה וגם הבניןקודם שהי~
 שנתרב~

 ~ח
 ה~נ~

 זוכה אי~ו
 אלאבו

 מ~
 ב~ו או~ז שעשאו

 מינ~ ~ון משכזנ~
 הא

 הכל לנכות צריך משכונה בידז נעשה ולא הוציאאם
 כפשט מ~רש הנז~ שה~ב מורהוזה

 מ~~~
 דכל

 מ~
 ~י~ו

 חלק מהוצאת יתנכה השכירזת מד~יהשותפים
 ~ ~שות~
~ל~



~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 מנין לי תמיה נמי זלה~ה מהריב~ו הרב דעל
הזציא

 ד~
 השותף רצה לא דאם זה

 שירזית כדי משכונה אותהדעושה ל~נו~
 השזת~

 השכירזת
 אלא כתב לא מר~ן הרי ההזצאה שהזציא מהבשביל
שזכ~ים

 אזת~
 יד על זגובין אותה שוכרים ~יינו

 דממשכנים דינא האי הזציא זמאין בכחז~ח ידעל
 לפרש מהר~ב~ו הרב של כזזנתז זאם בידזאזתה

 דכוונ~

מר~

 בבת דהיינז אזתה שזכרים שה~זתפים שכתב
 דמר~ן נראה ד~ז מו~דם בתז~ ~שכירזת ויקחואחת
חייש

 בהזצאת כיסן יתבטל שלא ה~זת~ין לפםי~
 בתשו~ה הרב כתב לזה תייש זמ~~ן הואל זממילאהבנין
 רוצה שאינו מי חלק השותף בידי שימ~כנז הת~וןזה

 לשכור שיכזל דכמז היא אחת ודא דדא ~מהםלבנות
 אחר תיקון נמי כן השכירות בהקדמת אחתבפטם
 את זכופין שכתב בםיק~ג מר~~ן וכמ~ש למשכןיכזל
 או למכורהלזה

 למש~
 הרשב~א משם הש~ך וכתב

 זלכך הם דשזים ש~מ זכו~ לזמן לשכזר יכזליםד~ם
 התיקון זה שי~~ו בתשו~ לשזאל ~תב מ~ריב~והרב
 שישכירו היא שהכוזנה מר~ן בדברי כן לפרש יתכן לאזה

 שהש~ך כתבנו כבר דהא השכירזת הקדמת ע~יאותה
 בהקדמת לשכור שיכול ת~נו דלא הד~מ בשםכתב

 במקום אבל דלת נעי~ דאיכא במקום אלא~שכירות
 ~ נ~~ד דליכא כתבנו כבר ובנדז~ד לא נע~דדליכא

~~~
 דשם הש~ך כתב ד~רי אחרת ועוד

 מר~
 בסיק~ג

 ממשכנו או הקרקע דמוכרין אלא כתבלא
 השכירות השזכר לו ולהקדים לזמן שישכירז כתב לא~בל

 משום ~יקון להאי כתב דלא והטעם הרשב~אוכםברת
 שכירזתדם~ם

 אל~ משתלמ~ אינ~
 לבםוף

 לכ~
 לא

ח~
 אנז היאך כן זאם שכיחה דלא ~לתא לכתוב הרב
 דכזזנתגאמר

 מ~~
 בהקדמת ~שותפים אותז שישכירו כאן

 לה כתב לא ש~יחה דלא מילתא ה~יה~ירות
~ 

~~~~~~
 כאן לכתוב למר~ן הז~ל דלא לייא כלפי

 השותף רצה לא דאם אלאבםיקם~א
 מילתא דהיא ממשכנים אז מחלקו מזכרים ~מהםלבנות

 ~ בםיק~ג וכמ~שדשכיחא

~~~
 די~א ח~ב תוש~י להרב ראיתי

~~ 
 שכתב

 פ~בתו~
 שהיה אלא עוד ולא וז~ל אחד

 בשותפות שהיו החנויות מ~לו כשבנה מדקדקאביז
 על בב~ד משכו~ לעשותבי~יהם

 הבני~
 משלו שהזםיף

 הרוזחים זכל אחת עי~ה שהיז איתאזאם
 לא~

 למה
 שהכל כיון שהוםיף הבנין ~ל בב~ד משכונהיעשה
 להםכים אפשר אי לו שעשו הב~ד ז~ם האמצעמן
 אחד שכל ביניהם ידזע ~היה לא אם ~משכו~~ל

 מזכח הנז~ הרב מדברי ~רי ~כל~ה לעצמזנפרד
דכך

 הד~
 ממשכנין בבנין שהוציא דשותף בב~ד פשוט

 ותמ~תי זל~~ה מהריב~ו הרב זכפםק תבירז חלקב~ו
ב~ומה

 עומד~
 הדבר ועדיין

 צרי~
 תלמיד ~לי

מ~יכן
 י~

 באו מהריב~ו הרב דברי כי זה דין ל~ם
 לי צריך ~ם ראיה ש~ם בליב~י~ר

 ~ז~
 דשיימינן במ~ש

 היתה כמהל~קע
 שו~

 שהוםיף זמה השותף לז זישלם
ב~כירות

 בעד הו~אות למזציא ריזח י~יה הב~ין מכ~
ממונז

 ~~ו~י~
 משכו~ה לו אזתה שעושה ידי על זה ירזיח

 ~ צל~עכ~ז

~~~
 הדין ב~נין

~ 
 חובתינו

 לשת~
 דברי את בצמא

 דאם הטוב מנה~ם ~לק~ל הר~שו~יםרבותינו

 ~ו~דין לפרזע ~שותף ירצה~א
 הבדי~~

 את זממשכני~
 כאשר בניכזי משכנתא כדין השותף ביד המעכבתלק
 וכן הואיל הדיינים ב~ינייראה

~ 
 מפורש ~דבר

 ובספר תוש~י~ס~ר
 וי~~

 ל~ניות ~נראה זוהי כמש~לי
 ~ אכי~ר וימ~ן וצויי~םדעתי
הצ~יר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 מושכרת אחת ~נות בידו היתה שראובן
 מה~כז~ם ושכרה שמעון והלך אחדמ~כו~ם

 ורזצה מצרן שהוא טו~ן וראזבן ממנה ראובן להוציאובא
 כי וט~ן לפנינו העכו~ם ובא מצרנות מדין בהשישאר
 הוא ורצזנו יזתר לראובן להשכירה רזצה אינו הואגם

 ע~כ לז קשה וראזבן לז נוח דשמעון לשמעוןשישכירה
~ 

~~~~~
 בשכירות מצרנות דדין ידזע ~נה הוא לזה
 דל~רמב~ם וה~א~ש הרמב~ם מחלוקתהיא

 בשכירות דגם ס~ל ולהרא~ש בשכירות מצ~נות דיןאין
 הואל ס~ל דה~מ~~ם כוזתיה ואנן מצרא דבר דינאיש

 דאין סנ~ט קע~ה בםי~ כזזתיה פסק בקצ~ומר~ן
 דהא יודה הרא~ש אפי~ ובנדו~ד בשכירות מצרנותדין
 לרבינומצינו

 הסמ~~
 דגם קי~ב ס~ק ~~~ה בםי~ שכתב

סברת
 הרא~~

 מצרנות דין דיש דס~ל מור~ם שהביא
 קדם אם היינו ~כ~זבשכירזת

 השוכ~
 וקנאו הממשכן או

 דאפילו לפניך הרי א~כ י~ז~ש לםלקו יכול המצרןדאין
 דינא בה ויש הוי ממכר ליומא דשכירזת דס~למאן
 או שממושכנת מי קדם אם דוקא הייני מצראדבר

 שממושכנת מי לכ~חילה בא אם אבל וקנאה ~ידומושכרת
בידו

 לקנו~~
 ב~ דאין מודה הרא~ש א~ילו

 דבר דינא
 מגוי ושכרה שמ~ון הלך שכבר בנדו~ד כ~ש וא~כמצרא
 בודאי והלאה מכאן בשכירות בה לזכות רוצהו~אובן
 דבעינן ~הא לומר ואין מצרנות כאן ~ן הדי~זתדלכל
 הרא~ש לד~ת בה שיזכה הוא וקנאה קדםדוקא

 המצרן לגבי דוקא היינו לא לכתחילה בה לזכזת באאם אב~
 א~ילז למימר איכא כנדז~ד מצרן ש~ינו מי ~גביאבל

 בה לזכות יכזללכתחילה
 הממש~

 שמזשכרת מי או
 מר~ן דכתב מהא דהא ז~אבידו

 בם~י~
 טען דאם מ~ה

 לםלקני מכחה שבאת שדה למצרןהלוקח
 שכזר~

 ~א
 משכזנה או שכורה היא דאם ש~מ וכו~ משכונה אזבידך
 מצרן שאי~ למי אפילו לםלק יכולאינז

 וממ~
 הוכיח

 ביד כח דאין קי~ב בםעיףהםמ~ע
 ~מש~

 אז לזכות
 בא אם לכתחילה אבל דוקא זקנאה ~ם אלא~וכר
 כנ~ד א~ילו לזכזת יכול אינולזכות

 לוק~
 מצרן שאינז

 ליכא ~רא~ש לםב~ אפילו בנדו~ד נראה לכאורהא~כ
 ~ מצרא דברדינא

~~~
 נ~ט ב~עיף שכתב הט~~ להרב ~אינו דמצאנ~

 ששזכר במי אלא נתלקו לא ו~א~שדהרמב~ם
 ~דם ובא בית שוכר הזא אם אבל נשכר שא~לו וביתבית
 ~~אשון ~וכר דיכיל ~דאי עצמו בית אותז ושכראחר

 ובודאי יעז~ש בזה מודה הרמב~ם וגם לעצמזל~זי~~
 הטז~זדברי

 דאמ~ א~
 בידו מושכ~ת ש~יתה דמי



~ ~ ~ ~
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 אם אפילו נותנת ~םברא ודאי מצ~נות מדין בהיזכה
 ביתי לך לשכור לי ניחא לא יאמר ד~גוי ימצאהמצא
 אםיביא ~זדאי לי קשה ואתה לי נות השני זה כייותר
 ליה פםקינן בודאי דקמן מאי כמו לפנינו לדיןהגוי
 השוכר מינה ויםתלק ראשון לשוכר אותה לשכורדצריך
 ~צרנות לב~ל לי נות זה טענת כי מצרנות מדיןשני

דשכירו~
 ~ גריעא היא

~~~~
 לדקדק ~יש

 ולומ~
 ם~ל דמר~ן נראה דלכאורה

 היא אלימתא טענה לי נות זהד~ענת
 דה~

 כתב
 בא ה~שכונה בתתילת אם זז~ל נ~ת בם~יףמר~ן
המצרן

 ולעכ~ וער~
 כוונתו שמא כי לך אלוה אני לומר

 י~מר כי ~י~ לעכב יכול אינו למלוה למכורלה~~ים
 היאך כאן גם וא~כ ע~כ קשה ואתה לי נות זהלו
 בבית מצרנות מדין לזכותיכול

 ז~
 יאמר הבית בעל הרי

לו
 ז~

 ~םתם הואל לי קשה ואתה לי נות השני השוכר
 ~ לבםוף אלא מש~למת אינהשכירות

~~
 ודאי בידו מושכרת כבר שהיתה ד~נדו~ד אינו
 דםי~ מ~היא ור~יה ביה לו דנות דעתיהגילה
 לשומר שמםר דשומר ~~ורצ~א

 תיי~
 לפיכך שם וכתב

 השני השומר אצל זה דבר לה~יד הבעלים דרך~ם
 דעתו שגילה כל לפניך הרי ~טור הרא~ון השומרהרי
 הואל כאן גם א~כ בו רצוני אין לומר יכול אינושוב

 רציני טענת לה אזדא רבים ימים בידו מושכרתוהיתה
 דשאני זה ראי~ על ל~שיב שיש ו~גם וכוי קשהשזה
 מעיקרא מיתה דלא משום פטור הראשון ד~שומרהתם

 ליה ניתא דמםתמא דעתיה אמדינן זה ובשביל~מפקיד
 בשעה המפקיד ג~כ שם אם אבלבשמירתו

 שב~
 למםיר

 לעכב דיכיל בודאי בו מיתה שני שומר בידהפקדון
 הראשיז יהיה ודאי שני שומר מיד נאבדה ו~םעליו
 ולית דין לית דעתו שגילה דכלתייב

 דיי~
 גם ~א~כ

 עוד רצוני ~ין לומר הבית בעל ובא הואלכאן
 טענה דטענתו נימא לי קשה הוא כי הר~שוןבשוכר

~ 

~~~

 הרא~ש מתשובת
 שהבי~

 נראה שט~ז בםי~ הטור
 אינו הקרקע בעל אסדאפילו

 רוצ~
 ~שוכרה

 ו~~כ המצרן שמעון עם שהדין שם הרא~ש כתבעכ~ז

קש~
 זה לטעון יכול הקרקע בעל ראובן הרי

 לי נ~
 ~ לי קש~וז~

~~~
 ו~ין הואל זה טעם שייך לא דבשכירות בודאי
 ש~ר שמא למימר איכא גם כ~ך ~םידאכאן

ק~
 וא~כ ~מצרן ע~ז טעין

 דא~ו דהרא~ש מדיני~
 דיניה דהרי מכ~ש לנדו~ד למד אתה ש~~ז דםי~תשובה
דהרא~ש

 בדל~
 היתה

 מו~כר~
 היה אלא שמעון ביד כלל

 שמעון רצה ללוי ~ששכרה לעצמו בה מ~תמשראובן
 דהיתה בנד~~ד מכ~ש וא~כ מצרא דבר מדינא בהל~ות

 בעל וכבר השוכר בידמוש~רת
 הקרק~

 ד~~ גילה
דנ~~

 ק~ה אתה לט~ון יכול אין שוב ודאי ביה ליה
 המצרנות לבטללי

~ 

~~~
 מר~ן דברי

 עצ~
 בםי~

 נ~
 מר~ן ד~רי כן מורים

 הקרקע ב~ל ד~ול כתב לאעצמו
 לומ~

 זה
 בבא אלא לינ~ת

 לטע~
 בתתילת

 שמא כי המשכונ~
 נות זה לטעון יכול ד~יכא ~וא בזה להעריםכוו~ו
 דבר דינא ב~ול כ~ן ואין הואל את~ האמת שמא כילי

מצ~~
 יוד~ א~ אבל ערמה כאן אין דשמא

 הדבר
 ~דו להוציאה ויכ~ל ודאי לה~רים דכו~נתובבירור

ולמ~כ~~
 ב~ט~ו א~~~ גו~ר ~רב וכמ~ש המצרן

 מ~

 שלא ~~ז לה~ים שצריך כתבו ד~גאוניםמהרשד~ם
עשו

 קנוניי~
 ערמה דכשיש לפניך הרי יעו~ש ביניהם

 ט~נת במהרה נפלהבדבר
 ז~

 כאן ויש הואל לי נות
ביטול

 דינ~
 דאין לנדו~ד םייעתא הרי וא~כ מצ~א דבר

 ט~~ת ומבטל לי נות זה לומר י~ולהבה~ב
 המצר~
~ 

 בליקוטיו ~לה~ה מהריב~ו להרב ראיתי כותבי~~~~~
 מי וז~ל בפשיטות זה דין שהביא ש~אות

שהית~
 ושכרה אתר והלך ביד~ שכורה תבירו קרקע

 ב~יר פשוט המנהג וכן ה~ני לםלק הראשון שוכריכול
 ולא פייא בכרא כרא דאנשי בפומייהו ומרגלאטי~ואן
 זלה~ה מהרש~א בכ~י כתוב מצאתי םיקע~ה בטו~זועי~
 לי נות זה לימר יכול ד~ין טעמאדיהיב

 וז~
 לי קשה

 ~שכירות ימי כל לך נוח דהוא היכי כי ליהד~מרי~
 עתה גם לך נות יהיה בה דר היה שהשוכרשעברו
 וביררתי הוכתתי כבר הצעיר אני ולי עכ~ל ולהבאמכאן

 טע~ה האי בלא דאפילו הנז~ ~רא~שמתשובת
 מצרא דבר דינא שיש במקום עכ~ז בידו כברמישכרת דהית~

 הרא~ונים רבותינו בהם דפםקו שלני ~בתיםוכגון
 מדינא לזכות יכול לבית מבית דאפילו יע~ה פאםחכמי
 הרי וכו~ תצר של באמצ~ה ומשותפים דהואלדב~מ
 יכול אינו בכה~ג דאפילו הר~~ש מת~ובת לךביררתי
לימר

 ז~
 משום ודאי הוא וטעמא לי קשה וזה לי נות

 לבטל היא וכוונתו המשכיר זה ענה שקר למימרדאיכא
 גםהמצרנות

 איכ~
 ~~ך פ~ידא כאן ואין הואל למימר

 יכול הרי הראשון בתודש לו לפר~ע ירצה לאדאם
 לי נ~ת זה בט~נת אלימתא ט~נה כאן ואיןלהוציאו

 לבטל בש~ירות לי קשהוזה
 ~ינ~

 דב~מ
~ 

~~~~
 וז~ל מ~ אות ~מ~ש תלק ת~ב זכו~ל הרב ~כתב
 בםפרראיתי

 אתר~
 רם~י מתת~מ מתדש הנדפם

 המוכר דאם בפ~יטות דכתבכ~א
 תפ~

 ולא באתר
 בידו דהרשות מודו כו~ע בזה לי נות זה דאומרבמצרן

ואי~
 ~פך נראים ודבריו יעו~ש לםלקו יכול המצרן

 אם דאפילו דכתב ם~ו קע~ה םי~ מור~םדברי
 מ~ר של בע~כ המצרן קנה אפי~ה בזה רוצההמוכר א~

 ז~ אות הג~~ט שם כנה~ג ועי~ מימו~ן מתשו~והוא
 ~~ז תולק הבי~ו שלא ג~ אות תי~יובנ~י

~ 
 שכ~ך אמת

 על גם מ~מ שם ~הביא כמוהדרישה
 מדברי כלל זכר לא איךעיון צרי~ הדריש~

 מ~ר~
 עצמו הוא ו~ם אלו

 םק~זבםמ~ע
 נר~~

 צריך וכעת מו~~ם לדברי דמםכים
 תשו~ לראות וגם בדברל~תיישב

 ש~ ~~~ב~
 מחדו~יו בב~י

~~ט
 ומ~כ~~ ~שכירות אלא אי~ם הד~י~ ~ד~רי ו~ש~

ד~םי~
 לא ~הו

 ולשון מ~י~~ ב~ת~
 ד~ק~ מו~~

 א~א
 לה~א~ש ד~~ילו ועז~ק מו~לל~ון

 וד~~~ ~~~
 ד~~ל

 ליה אכ~ת כ~לא היי~ו דדב~מ בה איתד~כירות
 דב~כי~~ת ~ה~~ למחות יכול בלא~האבל ~מו~~
 דאינ~

 מ~~
 לי נוח זה יאמר לבםוףאלא

 לי ~~ר~
 ו~~

 במש~נת~
י~מ~

 ~מ~ש הזמן לי ירוח ~י לי ~וח בזה
 ה~ו~

ו~~~
 איברא בםנ~ח ולביש

 ד~די~
 הרא~ש דמת~ ~~

 ב~~י~ו הטור שה~יא~ציין
 דדב~מ ~ו יש המ~יר מעכבאם ~א~י~~ ~ראה ל~ונ~ מ~ש~

 ~כ~למ~ו דכ~~ ~אמ~ וא~ י~ו~~
 הר~

 ז~ו~ל
 וא~~

 דאם זה ודבר הואל
 זה או~ר~משכיר

 ~ו~
 ש~ויה מ~~ו~ת היא ~ש~ירות לי

 דיכול נימאא~כ
 המ~כי~

 לומר
 כם~ לי ~יי~

 ד~א ~קטינן דה~א~~ ~ו~י~ דודאי ז~א ~רא~ש~ל החולקי~
 ~צר דמר~ןמצינו

 פ~
 ~~י~ ד~~ש ד~א האי



~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

~  סעי~~
 בשותפות שדה ששכרו שנים ~~ל ס~א

 ~וצה וה~ני לאחר ~קו לשכור רו~ה מהםואחד
 שותף שהוא כיון עמו הדין המצר בן מדין בולזכות
 ~~ כלל מהרא~ש הוא זה דדין באה~ג הרב וכתבע~כ

ודי~
 שט~ז בםי~ ~טור שהביא הוא א~ דכלל זה
שהביאנו

 למעל~
 בטור ושם

 דהמשכי~ מפור~
 היה לא

רו~~
 מר~ן פסקה הרי ועכ~ז למצרן ~שוכרה

ס~א בסעי~
 דיכ~

 א~כ ל~ב יכול ה~רקע בעל ואין לזכות
 דר היה שלא במקום אפילי מוכח מכ~ןהרי

 ~לגו בתים עכ~ז ~~ת ~~ית דר היה אלאמעקרא ב~
 היכי כי ~נת בלא אפילו המצר מדין לזכותיכול
 נותדהוא

 ל~
 שהביא וכו~ שעברו ~כירות ימי כל

~רב
 מהריב~

 למה לה~שות י~ וא~כ מהרש~א משם
 היכי דכי טעם לאותו זלה~ה מהרש~א הרב~הוצרך
 נוחדהוא

 ל~
 מתשו~ת הרי וכו~

 ~רא~~
 מר~ן ש~סק

נרא~
 אותו שייך דלא במקום דא~ילו

 טע~
 טובדא דהא

 בשותפות ~רקע שוכרים שהיו בשנים ~יתהדהרא~ש
 לאח~ חל~ו ל~כור ~וצה מהםואחד

 וכמו
 ועכ~זשם שמפור~

~  
 בקרקע ~שותף לזכות דיכול הרא~ש

 דב~ממדינא
 ל~ ו~

 וא~כ מה~~א של טעמו שייך
 הוצרך למה~ה

 ~~רש~~
 זה לטעם

~ 

~~~
 האמת לפי

 נרא~
 מהרש~א ~ל לט~ אנו דצריכים

 ש~יה במי הם מהרש~א דבריד~א
 שוכ~

 בית
 לכן ~מצר בן מדין עכשיו בה לזכות ורוצהמחבירו
 ל~טל מהרש~א של ~~ א~וצריכים

 טע~
 נוח זה

 שרצה בדין היתה הרשב~א של ב~שובתו אבל וכו~לי
 מכחלזכות

 ~ות~
 בלא א~יל~ למימר איכא ובשותף

 לטעון יכול אינו מהרש~א שלטעמו
 ז~

 דהא לי נוח

 עדי~שות~
 ולענ~ד ממצ~ן

 נרא~
 נסתלקה דבזה

 על שתמה זכו~ל הרבתמיהת
 שרא~ מ~

 א~רון בם~
 המ~כיר דיכול מודו דכ~ע ~שיטות דכתב מח~הנד~ס

לו~
 הרא~ש מתשובת עליו תמה זהוא וכו~ לי ~ח זה
 טליו תמה וע~ז חולק שה~א~ש ממנה דמ~מעהנ~~
 דבריו כל לעיל שהבא~י וכמו מודו דכ~ע ~מריך
 דהאמת נראה ה~טור אני ולי לעי~ יעו~ש זכו~לל
 ס~ הרב כמ~שהוא

~~ 
 ת~ו~ ושאני מודו דכו~ט

 שהיה משום הרא~ששל
 ושות~ שות~

 אבל ממצרן עדיף
 לבד מצר~ות מכח ~תי הואאם

 זל~
 היה

 שו~

 אי~ל
~ם

 מ~~ הרא~
 וכ~ז וכו~ לי נוח זה לומר דיכול

 לכ~ז צריכים ~נו אין בנדו~ד אבל אגב בתו~תכתבנו

ד~
 דר ~י~ כבר

 ב~
 ויצדק

 ל~
 מהרש~א של טעמו

וא~כ
 דזכ~ די~ ~

 של כ~ס~ו המצרנות מדין ראובן
ט~ז
~ 

~~~
 י~ ד~דיין

 יד
 ה~ו~

 נאמרו לא דע~כ לדחות

דברי~
 דר שהיה ביש~~ל א~א אלו

 בבי~
 ישראל

 אבלחבירו
 ב~ג~

 דא
 דהל~

 והשכירה השני ~וכר
 ד~א מ~רנות כאן אין נומא ~ימיד

~  
 ~סעי~ מר~ן

ל~ח
 ~ הקונ~

 ~כ~י
 א~

 ע~~ז ~כ לסלקו יכול המצרן

 הטעם דהרי להשי~י~
 מ~ור~

 והביאו בגמרא שם ~תוס~

~ה~מ~~ ~  
 והש~ך

~~ 
 ד~~ה הוא דהטעם

 די~ ~י ~~~כו~
 ארי לו די~ר מ~ום דב~מ

 לך~~ית
 ממצ~

 זה טעם ~יך דלא בנדו~ז אבל
בו~י

 ד~
 וכמו ד~רנות דינא בו

~~ 
 שהביא ~~~י

 ב~~~ו~~~ע
 דב~ונ~ ד~~

 רעוע כותל מע~ו~ם

זכ~
 המ~ן

 כ~ דא~

 וכו~ לך אברחית ~~רי ~~ם

 אותו קנית לא דאם ~מצרן לודיאמר
 הי~

 ע~כ נו~ל
 דזכה בודאי זה טעם ~ייך ולא הואל כאן גםוא~כ

 ~המצ~ן
~~~

 ח~ב כר~ח בס~ ראיתי
 ד~

 שהביא ע~ב ל~ו
 שפסקו הראשוניםפסקי

 בנד~
 דבמקום אחד

 זכה וכו~ לך ~ברחית אריט~נת דאי~
 המצ~

 הטעם דבנפול
 יטי~ש ה~ניןיפול

 א~
 הרי שיהיה

 ~תבר~
 כשמש לך

 בחנות לזכות ראובן דיכ~לבצהרים
 מד~

 והצוי~מ ~צרנות
 דהאי בצ~ע שונא~י אמ~ת אנשי בסדר הי~ז כי~רוימ~ן

 ~ הפרט מן לפרט אמרתיך צפנתי בלב~ישתא
הצ~יר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~ט

 ביד ב~רו אחת בית שמשכן ב~~ובן~~~~~~

שמעו~
 דסוריא מ~כנתא

 וא~
 עבור

 מהזמן
 בידו ~יש ~משכונה שטר למכור שמטון רצ~

 בכתיבהללוי
 ומסיר~

 לתבו~ ראובן בא וע~ז
 ולומר

 ע~ז מ~גות מדין זאת במכירה במ~כונה הואדיזכה
יורינו

 מו~~
~ 

~~~~~

 אם לחבירו שט~ח ד~כר זה דין הנה
 הוא דב~מ מדינא לזכות יכול~לוה

 דיכול ס~ל המבי~ט דלהרב הפוסקים במחלוקתנפתח

הלו~
 ונס~ייע מצרן ש~וא לומר

 לז~
 מדינא

 ל~בירו ~ת ד~מש~יר שי~ו סי~מר~ן ד~~
 לז~

 ~צוב
 עצמך תטריח למה לומר המשכיר דיכול לאחרלהשכירו ור~

 לי הניחו לא~ריםותשכיר
 ו~

 לו דשומעין
 ומז~

 נסתייע
 לומר הלוה יכול בשט~ח דגם לומר ~מבי~טהרב
 ס~ו בסי~ ו~ש~ך יעו~ש לאחרים ותמכור תטריחלמה

סקע~ג
 חל~

 דש~ני המבי~ט של ראייתו ודחה עליו
 ~~ינן אי הדין ולענין יעו~ש שלו ~בית הואלבית
 ~ש~ך כסברת או המבי~טכה~ב

 הנ~
 וכמו~~ זלה~ה הצרפתי אליהו כמוהר~ר ה~ההא~ונים ל~בותי~ מצאתי

 זלה~~ש~ט
 חז~ות סמוכות שעשו זלה~ה וכמוהרי~ב

 בזריע כוותיה ו~ס~ו הש~ךלדברי
 הנטוי~

 כמ~ש
 מו~ד ~ה~ב כר~ח בםפראחד ~~~

 י~~
 סי~ ח~א

~~~ 
 ובסי~

 ד~ני ומ~ומייהו ~ואל וא~כנ~ד
 ז~ו~~

 יצאו דנורא
 כאן ~ם וא~כ האלה המלכים אחרי יבוא מי~ד~רים
 דלא לכאורהנראה

 זכ~
 דב~מ מדי~א ראובן ג~כ

 דרב תראה ש~יר דייק~ דכדאלא
 המר~

 בי~י~ם
 א~א זלה~ה ~מב~ט על ה~~ך חלק לאדהא

 ~שוט שט~חלחבירו במו~
 בשט~ א~

 ו~י כהאי ~~כנתא
 ה~בדיודה

 ש~
 משכונתא דהא זלה~ה המבי~ט להרב

דסוריא
 די~

 שכירות
 לז~

 ל~ יש
 לדינא חזרנו וא~כ

 ת~דיח למה לומר ~שכיר דיכול שי~ו דס~דמר~ן
 גם וא~כעצמך

 כ~
 הזה הממשכן לו יאמר

~ למ~  
עצ~

 דהואל לאחר משכירה כמו דהוי לאחר למ~כנה

ובי~
 הרב ~הזכיר וכמו בה לזכית יכול היא

 חילק ~ע~ג ס~ובסי~ הש~
 ז~

 ל~רת בדחיי~ו
 ~ואל הבית ~אני דבית מההיא שט~ח דשאניו~ל ~~י~

 ה~~ הר~~ם ~~ו ~~כ זה ומטעם הואושלו
 ~ יעו~שהש~ך ~בד~

~~~
 דז~

 אם הוא דוקא
 עדי~

 מכר לא
 ~טראת שמע~

 ו~ע~
 ~אובן ~א ~~ר

 ~י ~ער~~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 דאינו ~שוט השטר ~ת מכר שמטון כ~ר אסאבל
יכול

 ~אוב~
 משכונתא דש~ר דין ד~א מצרן אני ~ומר

 הבית ובשכירות ~בית ~~כירות ליה ~משוינןילפינן
 דמה שכתבו הראשוניס ל~בותינו ראינו מצאנוג~כ
 בסי~שכתב

 שי~~
 למה לשוכר לומר המשכיר דיכול

 כן לומר המ~כיר בא אם דוקא ~יינו וכו~ת~רית
 אס אבל לאתר ~שוכר ש~שכירקודס

והשכיר~ טב~  המשכיראין
 יכו~

 לעכב
 ודקדו~

~רמב~ס מלשון זה
ומר~ן

 דנק~
 בלשונו

 ~מ~
 דמשמט ו~שכיר טצמך ת~ריח

 לטכב יכול אינו ושכר מכר כבר א~ אבלדל~בא
 ש~סקו ק~~~ט בסי~ ג~כ חמ~ר כר~ס בספר ~~~זי~ויין

 ~~אורו~כ~
 ~גדוליס

 כמוהר~~
 זל~~ה הצרפתי אלי~ו

ו~מו~רי~ב
 זלה~~~ וכמו~רש~~

 וכתבו הנזכריס
 יהודה ובית ~ש~ה ומ~א~ת ומו~ריק~ש מ~רשד~סחילקו שכ~

 ובני ומהר~~ךלכמוהרי~ט
 א~ר~

 יטו~ש זל~~ה והרדב~ז

וא~~
 ~ואל

 וטיק~
 השוכר שכרה כבר אס הבית שכירות

אי~
 גס א~~כ לט~ב י~ול ~משכיר

 כן במשכונ~ כא~
 לבוא ודיו~וא

 מ~
 ומכר עבר ~~ס כנדון להיות ~דין

אי~
 ראובן

 יכו~
 לתבוט

 טוד~

~~~

 הממשכן בחצר ~ממושכנת ~זה ~הבית דבנדו~ד
 טבר א~ילו א~~קיימא

 ו~כ~
 משכנתא ~שטר את

 ר~ובן דיזכה נימאטכ~~ז
 ~ממשכ~

 החצר מצרנות מדין
 ~~מש~נתאו~גס

 אי~
 רבינו כתב דהא דב~מ דינא בה

 די~א זלה~ה הרא~ש אביו משס בסיקט~הה~ור
דמשכנתא

 י~
 לומר המצרן יבא אס דב~~מ דינא בה

~לו~
 וי~א למלוה למכור ל~עריס כוונתו שמא כי לך
 ב~דאין

 לומר השדה בעל שיכול משוס דב~מ דינא

 ~ו~ז~
 ~י

 וז~
 הסכיס ז~~ל והרא~ש לי ~שה

 לסבר~
י~~

 בת~א
 ו~וותי~

 סנ~ת סיקע~ה בקצר מר~ן ~סק
 יכול הקרקטדבטל

 ז~ לומ~
 בנדו~ד טכ~ז לי נוח

 ~ז~זת ראובןי~ול
 מדי~

 בתר זיל דהא מצרן
 דפסק בתראד~י~א ט~מ~

 מר~~
 בו ד~ין כוותיי~ו

 די~
 ~בטל מטטםהוא מצרנו~

 השד~
 אבל וכו~ לי נות זה יאמר

 דלאבנדז~ד
 יוצד~

 דהא זה ~עס
 שמטו~

 ~תיד אינו
~פדות~

 בממשכן ~לא יוצדק דלא זה וטעס ~וד
 שאינו זה שמטון אבל ל~דותה וט~יד שלוקר~ט

קרק~
 ל~ס~לק רוצה וטכשיו בידו ממושכנת אלא שלו

ממנ~
 קמא י~א לסברת יודו בתרא דהי~א נימא

 בהו~ייך
 די~

 לכאורה נראה כ~ז מצרנות
 לזכו~

 ~ממשכן
 המצרנו~ בדי~הז~

 זה מ~טס
~ 

~~~

 ~~ס אין שפיר דיי~ת כד
 ז~

 דהא מספיק
 ~ירכא דדינאאעקרא

 דה~
 היא משכנתא

כ~כי~ות
 לזמ~

 ~רמ~~ס כםברת קי~ל וב~כירות ארוך

~אי~
 דב~מ דינא בה

 וכפס~
 הנ~~ סי~ בקצר מר~ן

 נ~~~~י~
 דאין נ~ח בסעיף כתב דמר~ן והגס

 לי נוח זה מטעס הוא דב~מ דינאבמש~נתא
 וז~

 קשה
~י

 דמ~מ~
 דינ~ ב~ דאין הוא לחוד זה דמ~~ס

 דב~מ
ו~יפוק

 ל~
 פסק כבר ושכירות כשכירות הוי דמשכנתא

 דאין ~רמב~סב~
 ב~

 ד~~מ דינא
~ 

~~~~
 ~רא~שדטל

 מרי~
 מר~ן דפסק דינא דהאי

 ס~ל איהו דב~מ דינא בה ליתדמשכנ~א
ד~כירו~

 ~יי ממכר דיומא
 וי~

 וכמ~ש ד~~מ ד~א בה
 ד~~א~ש לומר י~וליס וא~כ יעו~~ש סקי~בהסמ~ט
 זה לטעס היצרך ולפיכך אזיל~~יט~יה

 גו~
 וכו~ לי

במ~כנת~
 דב~מ מדין למעטה כדי

~ 

~~~
 בסנ~ט כמ~ש כהרמב~ס ד~סק ז~ל למר~ן

 בה דלית דמשכנתא דינא בסנ~ח לכתובכשרצה א~
 דב~מדינא

 ה~א~ש שכתב טעס להביא ~זלרך למ~
 וזה ~י נוחדזה

 דבמקזס ולומר לט~ות יש דממנו לי קש~
 הרי במשכונה מצרנזת דין יוצדק זה טעס שייךדלא

 במקוס ד~פילז לך תיפוק כהרמב~ס ד~סקלשיטתו
 במש~נתא אין עכ~ז וכו~ נז~ל ~ה טעס שייךדלא

 מ~רנותדין

~~~

 על דגס הוא דהאמת
 מר~

 אל
 בעיניך יק~~

 לו~ הזצרכנו דהאכלל
 דאי~

 מצ~נזת במשכנתא
מט~ס

 ז~
 ב~ענה בא המצרן דזה מטעס הזא נו~ל

 הממשכן רוצה דהיזס בדבר יש דעורמה דגסלומר
 מחרותו או מ~ר ויוסלמשכנה

 יחז~
 זאבדה לז זימכרה

 ש~ביא קמא ~י~א כתבו זה ומטעס ~מצרנות~ענת
 בא כ~לו המש~נתא דזה דב~מ דינא בה דיש~טור

למוכר~
 הרא~ש הוצרך ו~ז לטענתו וחוששין ממש

 זה לטעס מרחמוהיוסי~ת
 דז~

 ל~פיל כדי נו~ל
 הי~א דסברת לומר יכוליס ~בל המצרן טטנתארצ~
 הרמב~ס כסברת י~ברוקמא

 דשכירז~
 אין

 עורמה דליכא ~מקוס ~משכזנה גס ומ~ללהדב~מ דינ~ ב~
 די~ברז ~ודאי מחרתו או יוס ימכורדשמא

 דא~
 בה

 כלל דב~מדינא
 וז~

 ספר ~ותח כל ב~י~י פ~וט
 במקוס אלא במחלוקת זה נכנסדלא

 שי~
 לחשוש

 במקוס אבללעורמה
 דליכ~

 כנדז~ד ~ורמה ~~ש
 את הממשכן הוא~המצרן

 הקרק~
 שוס כאן ו~ן

 להיות רוצה אס ~י~ענה
 מצר~

 שכזנה להיזת ~משכונה

גבי~
 ומר~ן הרמ~~ס לפסק חזר~ו בזה

 דשכיר~
 ודומייא

דידיה
 אי~ משכנת~

 ~ דב~מ דינא בה

~~~
 ב~

 ד~כירות דביררנו דהגס נחתינן ובה סלקינן
 המ~ונה דידה זדומייא דב~מ דינא בהאין

 מצר~ דיש קימ~ל הרי בדינן ~נןעכ~ז
 בשכירז~

 א~ילו

מבי~
 ~נו בעקבותיהס אשר לרבותינו מצאנו דהא
 ה~דוליס המאורזת המה הלא~ולכיס

 שפ~ק אף וז~ל ש~תבו זלה~ה המשבי~~ר והרבזל~~ה יע~י~~ הר~
 והמצרן מחבירו בית השוכר סנ~ט בסיקע~המר~ן
 אין לעצמו לשזכרו מידו ל~וציאורוצה

 שומעי~
 היינו לו

 שותפיס שאינןדוזקא
 בחצ~

 או בית לו ש~ה אלא
 שותפיס שהס בנדו~ד אבל ח~ירז ל~ית סמוכהחצר
 לז יש אחד כל זאפילובח~ר

 ב~
 זאמצע ידוע מיוחד

 ~~ני השוכר לסלק ~שותף מצי ביני~ס מש~ף~~צ~
 י~ו~ש וכו~ המיס ובאר ה~רשיתוף

 וא~~~
 לדין זכינו

 דמםכנתאדהגס
 ד~

 שכירות
 י~

 פסק ובשכירות לה
 הרבגיס כמ~ש לחלק יש הרי דב~מ דינא בה דאיןמר~ן
 לדין זכינו ו~~כהנז~

 דב~מ מדינא ראובן דזכ~
 למה לומר ויכול היא וביתו ~שטר בעל דהואמצד

 נ~כר לא הש~ר ועדיין ~ואל וכמש~ל עצמךתטרי~
 וא~ילו כבר בנמכר אפילו לז~זת יכול ~שניומטעס
 דלא במקוס עכ~ז הקרקע בעל הוא היהלא

 דינא מט~ס לזכות יכול לי קשה וזה נו~ל זהטעס שי~
 דלגבי לעיל כדכתבנידב~מ

 ~ די~
 דב~מ דינא

 ל~עלי זיש חומה מו~יס דידן זהחצרזת הואלבשכירזת
 שזתפ~בתיס

 החצר ובת~מיש באמצ~
 זשות~

 ממצרן ~דיף
דיהבו

 המ~
 זהו י~ו~שי טעמס ז~ל

 ממני ד~ת כי שגיאות מכל יצילנו נ~לית לשמיא~יני ולי~ משנל~~~
 ש~ש לאד~ י~ח ערש~ק הי~זפליאה

~א~י לפ~~ ת~~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ וימ~ן וה~י~מ יע~הסאלי
~צעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 ~י~ט

~~~~~
 ובה א~ת חצר לו יש אזולאי ישעיה ש~ר~

 והבתי~ ועליו~בתי~
 מושכרת אחת היתה

 והטלייה סריזו שלמה ביד ואחת טטיי~א אבר~םביד

הי~
 הי~~ והן בה משתמש ישעיה ביד

 ישעיה הלך
 כולה החצר כלוהשכיר

 לראו~
 את ל~זציא ראובן זבא

 וא~א~ה~
 הבתי~ מן של~ה

 הנז~ אברהם הר~ וטען
 ט~כ כולה החצר את ו~ח מצרןשהוא

~ 

~ ~ ~ ~

 אברה~ שהר~ הזא שנ~ל מה
 להיזת יכ~ל

מצר~
 דין בה לו יש דידיה בית לגבי דהא

מצרנות
 וכפ~

 הואל וא~כ סקנ~ט קט~ה בסי~ הטו~ז
 א~כ מצרן ~ה להיות יכול בידז המושכרת ביתוו~בי
 כולה החצר ~ל מצרן להיותיכזל

 והג~
 בה~מ דין דאין

 הטו~ז וכפסק בה דר שהוא הבית לגבי אלאב~כירות
 בשכירות דב~מ דינא ליכא לבית מבית אבלשכתבנו

כ~ס~
 הרמב~~

 לרבותינו מצאנו הרי עכ~ז
זלה~ה הראשוני~

 ה~~
 כמוהר~ר

 יעבי~~
 והובא משבי~ר וכמוהר~ר

דבריה~
 דפסק ~י~ג כר~ח ~~~

 דבב~י~
 הו~ל שלנו

 מז~י~זה~
 בכל ל~לן אחד ~שמיש להם זיש חומה

תשמישי
 ה~

 ושותף שזתף כדין הוו
 טדי~

 ויכול ממצרן
 אפילו מצרןל~יות

 מבי~
 מר~ן למ~ש אותה ודימו לבית

ב~יי
 בשני~ ס~~

 וא~ד ב~ותפות ~דה ששכרו
 מה~

ר~
 בו לזכות רצה והשני לאחר חלקו להשכיר

 וא~כ י~ו~ש טכ~ל שותף שהוא כמו עמו הדיןדב~מ מדינ~
 ג~

~א~
 א~ה~ היה ד~יקרא

 וישטיה ממנו זה בית שוכר
 לאתר חלקו לשכור רוצה ועכשיו בחלקו משתמשהיה
 דאברה~בודאי

 ולא לטצמו אותו ליקח יכול
 נכנ~

 ~~ר
 מ~ש בכללזה

 מר~~
 לאחד נכ~יו כל דהמוכר ל~ו ~י~

א~
 ירצה א~ אפילו לסל~ו יכול א~ של המצר בטל
 כלל~זת

 הנכסי~
 נדו~ד ד~אני יעו~ש

 בהרב~ דמיי~י דכתב הסמ~ע דברי מלבדלא דהת~ מהת~
 קר~ות

אבל
 יכו~ בשני~

 ליקח
 או~~

 אחת שדה של המצר בעל
וא~כ

 ג~
 כאן

 א~
 אפילו אלא ~רבה כאן

~~ 
 נניח

 האחרוני~ ה~~עדברי
 מש~מט ד~א ~~תב בסקס~ב

 כ~הלשז~
 מר~ן של נ~ז~ו אל זה ~ב לא עכ~ז י~ו~ש

 וכו~ ~חת בבת נכסיו כל~המ~ר
 דהת~

 הי~ל לא
 א~ ~ימצרנזת ש~~

 בש~ה
 אח~

 מוכר ~ז~ר היה א~ אבל

הא~ר~
 בהס ~י~ל לא

 שז~
 ז~ת חצר לגבי אבל זכזת

 בירר~כ~
 א~ ~ל~בי

היה א~ה~ של ~ית מש~יר יש~יה היה
 כ~~ מצר~ אברה~

 ה~ז~ז
 האחרות ירצה א~ ג~

 בה~ ~רןהזי
 מ~ן

 ~ת~
 ל~לק הוא די~זל ~שוט א~כ
 ~ השנילשוכר

~~

 היה שלא מה
 כא~

 א~ה~ ~~יר
 בשטה הנז~

~ ~ ראז~~~~  
 היה אלא

 במ~~
 אחר

 יצא כששמעואח~כ
 ל~ו~

 שהוא
 מצר~

 ל~סק זמצינז

הרמ~~
 ו~סקו

 מר~
 דא~ ל~ד בס~

 ממדינ~ ה~צרן היה
 אי~אחר~

 י~ל
~  הלו~ 

 ע~ל
 א~

 ~ה
 שו~

 סתירה
 א~ר~~ בנדו~דדהכא

 דר ה~~
 ז~~ ~בי~

 את שמוט
 י~ה ~שכירותאשתו

 ~ע~
 מצר~י~ ~ס זבעלה שהיא

 והאשה הואלז~~כ
 ~ ~וענ~

 ~ין לה דיש וד~י
 ~~נז~

 זה מי~טיה ~בית את ~שכרה היא האשהדהא
 וה~~

 ב~ל~דאברה~
 הוא

 המשל~
 הוי אפי~ה השכירות

 דהא האשה ביד היא שכורה~אלו
 א~

 לא
 ישל~

 הבעל
 היא מחויבתהשכירות

 לשל~
 והיא ~ואל השכי~ות את

 דב~מ דינא לטטון יכולה וא~כ ~בית את ששכרההיא
 וז~ל ז~ך אות ט~ז בסי~ כנה~ג הרב ~ב מזהוטדיפא
 דשכירות אומר הייתי זה דבר דנראה מ~תפינאאיילא
 שלוו ו~שה ~יש דין לו יש ואש~ו הבטל ~שכרוהבית
 מכ~ש וא~כ יטו~ש בליקוטיו מהריב~ו ו~ביאוטכ~ל

 דברשזתה ודאי כולה הבית כל המשכרת היא שהאשהדידן נד~
 ויכולהקיימא

 לטט~
 ~~ דדב~מ

~~~
 ג~

 ביד שכורה תהיה א~ אפילו בנדו~ד
 אפילו בה לדון יש טכ~ז ~שתו ביד לאדוקא אברה~

~~
 דין לו יש אחרת בטיר יהיה

 מצרנ~
 מ~ינו דהא

 שכ~ב זלה~ה מהרי~טלהרב
 משו~

 רבו
 דהג~

 דקי~ל

דא~
 ה~מ מצרנות איבד אחרת בטיר המצר בן היה
 לפשר יש שותף שהוא ~מצרן א~ל שותף שאינובמצרן

 וסיי~ביניה~
 מ~ אות בליקוטיו מה~יב~ו הרב טליו

 אלא בשותף נחלקו דלא כתב ב~~ מהריק~ש ו~רבוז~ל
 דין בקרקטכשיש

 חלוק~
 דבשותף לפניך הרי יטו~ש

 דחלוקה דינא בושאין
 כו~

 ש~וא מידו
 טדי~

 וממנה
 דהא לנדו~ד ללמודיש

 הרמב~~
 דבשכירות ס~ל

 הטו~ז ~ב הרי ואפי~הדדב~מ ליכ~
 דא~

 עדיף בה דר הוא
 וכמו כשותף להיות דינו הדר ~~כ דעלמאממצרן
 זה לטנין טדיףדבשותף

 ג~
 בתוכה ~דר זה במ~ן

 שותף שהוא ~יררנו כבר גמי החצר שאר ולגביש~מע משע~ מצרן להיות יכול ~עיר אינו ואפילו טדיףודאי
 הואל~יקרי

 משותפי~ וה~
 בה ואין ויציאה בכ~י~ה

 ז~ל דמהריק~ש לההיא דינו הדר ו~~כ חלוקהכדי
 ברור משנלט~ד זהו עדיףידשותף

 וצויי~~
 ~ וימ~ן

הצטיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~
 היה הכהן ששמעון להיות שת~ לד~ת לפני

 אחד בגד אחד גזי ביד זראה אר~אט בשוק ~~~

שרצ~
 ד~יני ואיידי ממנו לקנותו ה~ שמעון ורצה למוכרו

 באביני
 אד~

 ורצה צבט ~מטון שמו ~ה א~ר
 אותז לקחתהוא ג~

 בג~
 ואמר

 שמטו~
 כהן

 לשמעו~
 האחר

 ונחלקז ~נותו אותי ה~יחה~ז~
 בי~

 שנינו
 ושמ~~

 הנז~

האמי~
 טזרמ~ כהן שמעון ועשה מזה זה נפרדז ו~ח~כ לו

וזה
~~ 

 לך לו ו~מר אחר גוי אצל הלך טשה
 בג~אות~ ז~

 ובינך ביני י~יה והריוח בו זנרזיח ~לוני מ~י

ו~

 שמ~ון ביד ומסרז ~נאו גוי אותו ע~ה
 כ~

~~ 
 ולהז~א ~ש הבגד לשרוףלילך

 ממ~
 הכ~~

 ~זלז כי

מ~זב~
 א~ ויהי ז~ב של ~וט

 ~ו ש~ך הבגד שלקח

 לו זאמר שמ~צ בופגע
 קני~

 א~ר בינך ~יני אותו
 ש~~ז זאני אז~ז קנה הגז~ אלא לאליה

 וכשרא~
 ~ון

צב~
 זה

 ה~ברי~
 עשה

 ג~
 ~וי אצל ו~ך תחבולה הוא

השות~
 בגד באותו חלקז ממנו וקנה

 ~ ב~~
 ומכר

 ה~זילז
~  

 ~ו ליתן כהן ~עון אצל והמחהז
 ועלבבגד מ~~

~ 
 ~ת עמדו

 הש~~~
 ל~ ל~ך תובט



~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

 בבגד מחצהלו
 וש~~

 מצרן ~~א טען
 ב~ות~

 ויקח מכירה

הו~
 הגוי חלק

 יומ~~
~ 

~~~~~
 מצרנית מדין ב~~ו ~ס ה~א ~זה

 ~י~
 בדברי

 מצינו דהא חדא טטמי מתרי מ~ומהש~ך
 סנ~ג קט~ה םי~ בחומ~שלמר~ן

 פם~
 דב~מ דינא ד~ין

 שהביא שם למור~ם דמצינו ~לא יטו~~שבמטלטלים

םבר~
 המטלטלים בכל ~כן וז~ל וכ~ב ז~ל מהרי~ק

 הם שותפים ~ם מ~מ דב~מ דין בהם ש~יןא~~~~
 לסלק השני השותף יכול חלקו מכר ו~חדבמטלטלים
 לו נוח השני השותף ש~ין ~ב~ד נראה אםהלוקח
 דסברת תדע ידוט והנה ט~ככר~שון

 מהרי~~
 זאת

 מיחזי לא בקציר מר~ן דמדברי הגם מור~םשפםק
 אדרבא ~לא מהרי~ק ~םברת דפליגמיניה

 נרא~
 דדברי

 למר~ן מצינו הרי עכ~ז מר~ן דברי טם מםכימיםמור~ם
 ולא ידים בשתי מ~רי~ק דברי דחה דשם הנאמןבביתו

ם~~
 שאינן בדבריו בהד~מ דמור~ם ~לא כלל כוותיה

 ~יהו והכריע מ~רי~ק דברי לדחות הכריח הרב~יכדברי
 מהרי~ק דברי לקיים מילתא ~לייא הדיין טינידבראות
 הרועי~ם משכנו~ת הרב משם ~צלי כתוב וכבריטו~ש
 זלה~ה בירדוגו כמוהר~פ המטרב רבניומשם

 מור~ם דברי נגד אפילי כוותיה אזלינן בב~ימר~ן דהור~~
 לטיל יטויין בש~טד~םק

~~~~

 להאריך מקום כ~ן
 ~ל~

 כםברת נניח ~פילו
 זכו~ל בס~ דבריו הוב~ו כנה~ג שהביא ז~ל~~ב הר~

ח~~
 וז~~ל מי~ם ~ות

 וטיי~
 קכ~ד אות ה~ב~י בכנה~ג

 מ~~ם דבמ~ש ממ~ב הביא ושוב מחלוקת דהביאוקכ~ה
ז~ל

 היכ~
 לב~ד דנראה

 דא~
 בזה כראשון לו נוח השני

 בס~ שם ועיין להםמ~ט וציין מודו טלמא דכוליאפשר
 דנר~הקצ~ז

 כ~
 ועיין יעו~ש מודו כו~ע דבזה מדבריו

 שיהיה ~יך יעו~ש ~ו~ מור~ם טל ~לק םקד~ןלהש~ך
 ~פילו גווני דבכל וד~ינר~ה

 נ~~~
 יכול עכ~ז לב~ד

 דחולק כהש~ך קי~ל לומרהמוחזק
 בהדיי~

 המ~ב וגם

 ~דעיתדהשי~
 ל~

 ודו~ק ~פשר בדרך ~לא כן כתב
 שמשוה מי לםברת דאפילו אומר אני זה וטלעכ~ל
 שנראה ~מקום ומודה אזיל מר~ן דגם ום~להדעית
 ולא יעלה לא בנדו~דלב~ד

 ירא~
 זה דבר דהא

 תובטו ~וא ~רי~ה קודס ~~ילו ובפרט טומדהוא לשרי~
 שים כ~ן ואין ~זאת יבעונה בעת ב~נינו ונחלקו~ו~ו

 כלל דב~מ לדינא דליתא בודאי כללהמשך
~ 

~~~
 זה קנין ~הא ~חרת וטוד

 הו~
 וכבר מ~עכו~ם

 ביה לית העכו~ם מן דהקונהקי~ל
 דינ~

 וכמו דב~מ
 בס~ מר~ןשפ~ק

 קע~~
 דטעמא דקי~ל והגם יעו~ש סל~ח

 הי~ד~ילת~
 לך אברחית ~רי לומר שיכול משום

 ~ומד הדבר אפילו כאן גםממצרך
 לחלוק~

 עלילות מלאים וכולהו העכו~ם עם לחלוק ומר קשהטכ~ף ~כ~
 בין החלוקה משת~יה יותר נוח דבר לך ואיןברשע

 לחבירוישר~ל
~ 

~~~
 ~חר מצד זה ~~ן שמעון ל~ות שיש דר~יתי
 כ~~קר הם הרי עכו~ם דקי~לדנכםי ממ~יוהוא

 יעו~ש קצ~ד בס~ מר~ןוכמ~ש
 וא~

 העכו~ם של~ח מ~עה
 צבע שמעון מיד~מעות

 הי~
 ונ~לק

 זכ~
 שמעון בהם

 ~~ם ידו תחת הבגד הוא ותפוס הואלכהן
 דפס~

 מור~ם
שם

 בם~
 זה וכל הסי~

 ל~
 ~בל בקרק~ת אלא מ~י

במטלט~~
 וא~כ ע~כ ~מעות בנתינת קנה

~ 
 הראוי

הי~
 דמשעה לומר לנו

 ~ נקנ~ המעו~ שנ~
 ה~ד

לשמ~~
 ולא

 נש~
 לו

 להש~

 שום
 זמ~

דמשעה ~~~~ מן בו ל~ות
 ז~ שנםתל~

 זכה
 ז~

 מצינו הרי

 לה~~

 ס~~ד
 ואס במשך איירי מ~ר~ס דדברידמפרש

 ל~
 לא מ~ך

קנ~
 במטלטלים אפילו

 ע~
 ש~דם ומי ~מעות נתינת ידי

 ס~ט~ז ~ם הסמ~ע מד~רי ואפילו יטו~ש זכהותפס
הרי עכ~ מ~כ~ בלי ד~יירי ~ור~ם דברי דמפרשמחזי

~  המוח~ 
 ולא והואל כ~ש~ך קי~ל לומר יכול

 ר~יתי מצאתי ובפרט הנז~ שמעון וזכה קנה לאמשך
 ד~ברי ו~~ם וז~ל שכתב ס~~ו בח~ב זל~~ה יואללהרב
הסמ~ט

 ל~
 הכי למימר מצי

 וכמ~~
 ~סמ~ע הרי הש~ך

 ד~ריו ב~רעצמו
 בדר~ש~

 דברי על קצ~ד בס~
 הרי עכל~ה יעו~ש הש~ךכדברי ~~~

 לפנ~
 ~ב מ~ברי

 מור~ס דדברי מודה הםמ~ע אפילוי~~~ל
 במ~

 איירי
 בטענתו זכות ל~מעון י~וא~כ

~ 

~ ~
 דז~

 ז~ת טענה מ~ח בא לא ש~ך
 אל~

 ~וא
 וכבר מצרנות ~ענת מ~חבא

 ידי~~ ל~ ~מ~
~פס~

 בםי~ז מור~ם
 ~סי~ בם~

 ~~ל שם שכתב
 יותר לו פסק ואם שתבע ממה יותר ל~םוק לדייןאין
 ור~יתי ע~כ וחוזר בדין ט~~תהוו

 מ~
 שם ש~ב

 ~סמ~ע דלדעת ~יא מדברי~ם והמו~ם ו~ש~ךהםמ~ע
 ~פילו הוא מור~םבד~רי

 רו~~
 ~~ה ~~ובע הדיין

 עכ~ז יותר לתבועויכול
 ל~

 יוכל
 ה~~

 שהוא לו לומר
 ולדעת וכו~ יותר לוחייב

 ה~~
 ראה אם

 ה~י~
 שהתובע

טוע~
 יכול

 לו~
 לו

 דטוע~
 וחייב הוא

 ל~
 י~ר לו

 לא אםאבל
 הי~

 דיכול אסור ט~ה
 להיו~

 ~ויתר
 ~תב םי~ז תשובה פתחי ~על להרב ~ראיתי וכו~עמו

 מעי~ל והרב ~ש~ך בשטת ~זילדהאו~ת
 צדק~~

 ם~ם
 הראוי מן ו~~כ יעו~ש ~~ך עלהקשה נ~

 לחו~
 לסברת

~םמ~ע
 והר~

 מעי~ל
~~~ 

 אלא לן הוה ולא
 להשי~

~
 זכיי~ לך ד~ין לו ולומר

 כמו כלל המצר~ת מצד
 עכו~ם נכםי מכח דזכה ליה לטעון ולא ולשתוקשאמרנו
 הםהרי

 דז~ אל~ ~פ~
 ~ינו

 דל~
 בתובע ~~א נחל~ו

דלא
~  ורו~ 

 מת~יעתו מעט מחבירו להוציא
 בש~ר דילמא לס~וקייש בז~

 מח~
 ~סמ~ע דנחל~ו הוא ובזה

 ל~טור ש~וצה בנת~ע אבל בטעמא ~ילתאוה~~ך
 ~א~העצמו

 ואות~ טענ~
 לא טענה

~~ 
 ~ה

 שיזכה ~חרת טענהלו וי~
 ב~

 הואפשוט הדב~ כלל~ נח~ו לא בזה
 דה~

 חזינן קא אנן
 טוע~ דהו~

 שי~ר
 מצרנות טענתמכח

 הי~
 הואל ונאמר אנן ניקום

 מ~ טע~ו~~
 לפניך ~רי

 ל~
 ועל מחל

 ז~
 נ~מר

 וגם יעו~ש ס~ט בסי~ז מר~ן וכמ~ש ל~לם פיךפ~ח
 טע~ות בכמה לזכות רוצה היהכאן

 ש~
 יש אמת

 ו~סומכו לסעדולנו
~ 

~~~
 ~ל דעם

 ז~
 הואל

 והי~
 בלבי מנדנד הדבר

 כהן שמעון דמעקרא ר~יתי~ם
 ~מ~

 לשמעון
 שהב~חצבע

 או~
 ל~נות

 ב~
 שניהם

 ואח~
 על חזר~

 ד~ית בפשרה ביניהםפשרת~
כהן שמ~~ ו~ת~ דרר~ ~~ ב~

 לשמע~
 דבר צבע

 שמע~ ~תר~ מ~
 צבע

ולקח ונם~~~
 שמע~

 לו ו~לך ~~ד כהן
 של~ ו~י~

 וצויי~מ
 ~~מ~ן

~צעיר
~~~ ~ ~  

 סי~ט



~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

~ ~

 לפני
 יצ~

 משה שרצה אודות על למש~ך תובע
 דר הוא ויצחק בה לדור לבנו אחת ביתלתת

 שאל עליו לעכב בא זה ועל הנז~ הבית בה שישבחצר
 דנים שאנו מה ~י על ה~צרן הוא כי בנו בהידור

 שמי זאתבעירני
 שי~

 שאצלו ובית חצר באיזה בית לו
 ~י על והוא המצרן הוא לומר יכולנשכרת

 כמוהר~ר המה הלה בידינו שישרבותינו פס~
 בבית הם דמשותפים דידן דבחצרות דפםקווהמשבי~ר יעבי~~

 שלו הבית לו מבורר אחד שכל ~גם וכו~ ובה~ךשער
 וא~כ יח~בו בחצר לשותפיםטכ~ז

 שות~ ~~
 רצה א~ד

 שהוא ~ומר האחר השותף יכול לאחר חלקולשכור
 כמומצרן

 בפםק יטו~ש םס~א ק~~ה בס~ הש~~ שפ~
 ומכח יטו~ש חמ~ר כר~ם ב~~ הוא הנהדידהו

 באזה
 יצ~

 שהוא לטעון הוא גם
 מצרן~

~ ~ ~
 סל~ז הנז~ בס~ למר~ן מצאנו הנה לזה
 ממנו ~קנאה אותו לבן מכרה דאםכתב

שאין
 המצר~

 וכתב י~ו~ש שחולק מי ויש לסלקו יכול
 שמכר באחד לדינא צ~ע וז~ל םק~ל ~ש~~ךשם

 דהבן לסלקו יכול אם לסלקי המצר בעל ובא לבניושלו קרק~
 דז~ו לומריכול

 בא~וזת מחזיק שאני ~ר טוב יות~
 הדעת ולזהאבותי

 נוט~
 להבאה~ט וראיתי עכ~ל וצ~ע

שתמ~
 הש~ך להרב ליה דמ~~קא ומה ה~~ך ~ל

 לסלק יכול המצרן דאין להבאה~ט ליה פשיטאמפשט
 אות הרוטי~ם משכנו~ת ל~רב ראיתי וכן יעו~שלהבן
 הביאו זה ב~י~ תשובה פתחי והרבמי~ם

 במוכר דאפילו מזה דעדיפאז~ל הרי~~ תשוב~
 לב~

 המצרן אין בנו
 חת~ם להרב ראיתי מכולהו ועדי~א יעו~ע לסל~ויכול

 במוכר דאפילו לה ו~סיק נוטה דדעתו בסי~אםופ~ר
 לםלקו יכול המצרן איןלחתנו

 הוא~
 חלוק מצאנו ולא

בי~
 בידינו עלה יעו~ש קרובים בגאולת לברתא ברא
 רבנים אצל הוא פשוט להש~ך ליה דמס~אד~י

אחר~
 דא~

 ~ הבן לסלק יכול המ~ן

~

 שכתב מי~ם אות ח~ב זכי~ל להרב ראיתי אמת
~

 מש~
 ~רב משם כתיב ומצאתי וז~ל אמת דבר הרב

 המצרן אם לבנו במוכר נסתפק ~ש~ך ו~~ל אמתדבר
 ס~ קנין לס~ דשייכה תשובה ואשתמיטתיהמסלקו
ל~ב

 דאי~
 דודאי חלוק

 מ~
 הרי וא~כ ~כ~ל לסלוקי

 כמה פנים כל על שנויי ב~חלוקת הוא ד~דברלפנינו
 ז~ל צבי נחלת להרב מצינו דהא חדא בדברתשובות
 ק~~הבםי~

 דמ~ר~
 איירי הם סל~ב קנין דס~ ההיא

 אם אבל לבן למכיר בבא אלא ~דיין הבן קנהבדלא
כב~

 מכר
 לב~

 א~ילו ו~וד יעו~ש יודו ה~ תשובת ~ם
 קנין דס~ דתשובת אמת דבר הרב סברת כפינניח
 הדר כבר במכר אפילוהיא

 דינ~
 כמ~ש דקי~ל למאי

 שהפוסקים במקים וכן וז~ל סמ~ה הנז~ ב~~מור~ם
חלוקים

 ~י~
 מוחזק כבר והוא הואל הלוקח מיד מוציאין

י~ו~
 מדאורייתא קנין הוא הלוקח דקנין הוא והט~ם

וקנ~
 מפסוק ~מכתא הוא המצרן

 ו~שי~
 והטוב ~ישר

~ 

~ ~

 שי~ה
 הד~

 למאי
 דאת~

 דאם ~יררנו הגם ~לה
 קנהכבר

 הב~
 התינח לסלקו יכול המצרן אין

 קנה לא הבן ש~דיין נדו~ד בכ~ון אבל קנה כבראם
יכולים

~ 
 הש~ך נראהמדקדוק דכן קודם שהמצ~ן לומר

 מכר כבר דאם מר~ן דפסק ההיא על לספיקודמייתי
 למכור בא אם אבל מכר בכבר דוקא הבעליםלבן

לכתחיל~
 יעו~ש מהו לבנו במכר מייתי זה וטל לא

 הראשוניס הבעלים לבן אלא בנו מדמה דלאדמשמע
 לא לכתחילה אבל כבר במכר דוקא בעלים דבןוכמו
 דהרב ו~גם לא לכתחילה אבל קנה כב~אם דוקא נמי המוכר לבן ~דין הוא יעו~ש שסייםוכמו

 הוא לבנו מכר דאם ל~באה~ט וס~ל הש~ך טלתמה באה~
 להפוםקים מצאנו לא טכ~ז הראשונים בעלים מבןטדיף
 דנקטוהנז~

 דבריה~
 לק~ות בבא אבל מכר בכבר אלא
 ~ מצאנו לא זהלכתחילה

~~~~~~
 מצאנו קנין לספר השייכים תשובות ~טת
 למילתיי~ו דמפרש אמת דברלהרב

 וישר טוב ואין מסלקו ~מצרן לבן מ~ר ~ברדאפילו
להחזיק

 הב~
 נח~~ת הרב לדעת ואפילו אבותיו באחוזת

 כבר דאם מודו קנין דס~ דתשובת דכתב ז~לצב~י
 המצרן תחילה דבא מבינייא ואתייא קודם המצרן מכרלא טדיין דאם ס~ל הרי עכ~ף מסלקו המצרן דאין לבןמכר

 קודם המצרן לקנותוהבן
~ 

~~

 שכתב מי~ם א~ בח~ב זכו~ל להרב דראיתי אמת
 בספרו עמ~ש מצרנית מהני בנו לגבי אי מצרן וז~ל~

 כן דמסיק פ~א ~~ אהרן פני בסי ועיין ט~בדשכ~ו
 ~וא דכתב זה מלשון וא~כ יעו~ש למצרן קודםדהבן
 מדברי לדקדק יש נמי וכן קודם הואלקנות והמצרן ~וא לכתחילה בבא אפילו משמע למ~ןקודם

 ~ש~
 עצמו

 ד~בו םופ~ר ח~~ם ו~רב הרי~ף ת~ובתומדברי
 וישר דטוב משמע וא~כ מזה טדיף וישר טובלך א~

 אלא כבר קנה לא אפילו וא~כ מדמצרן טדיףדידיה
 קודם הוא לק~ות לכתחילהבא

~ 

~~~
 לכתוב והו~ל ב~ירוש ~דבר כתב ולא הואל

 מכ~ש ידעינן ואנן לקנות בבא אפילודינייהו
 ול~רב קנין דםפר לתשובת דמצינו גם ימה קנהבכבר
 וכולהו למילתייהו דמייתי צבי נחלת ולהרב אמתדבר
 ס~ר כ~ובת ס~ל לכתחילה לקנות דבבא עכ~פס~ל
 מודים והם קודם דהמצרןקנין

 ה~ עכ~~ לז~
 הדבר

 שנויבמחלוקת
 ו~דר~

 למאי ג~כ
 דפ~

 בסעיף מור~ם
 דבר דכלמ~ה

 שהו~
 ל~וציא אין הפום~ים במחלו~ת

מיד
 הלוק~

 וםיים
 על~

 למצרן למכור יש לכתחילה אבל
 או מצרן ~בי בו יש וישר טוב אם מ~~וקת ישובכן

ל~
 ~כור יש דלכתחילה ז~ל מור~ם פסק אלא לנו אין

למצר~
 מדי לא ותו

 ועדי~~
 בררנו ד~בר כאן נוסף מזה

 אחד כל אפילו בחצר ~שותפים הנז~ הרבניםמפםק
 עדיף דשותף ו~י~ל להו יש שותפים דין עכ~ז בית לויש

 ל~ות ~~ק דיעה הוה ~א אי אפי~ וא~כממצרן
 זהו זכות לי יש שותפים מדיןמצרנות מד~

 ~ משנל~~

~~~
 ד~רי~ם ביררו ולבסוף דהואל

 דמ~
 שנ~ן

 לא בו לדור הביתלבנו מש~
 ~ור~

 לו נתנה שכירות
 בחנם לדוראלא

 נתנ~
 לו

 הדר~
 ד~סק דמתנה ל~ינא

 בם~מר~ן
 ק~~~

 דינא בה לית מתנה דהנ~ן ~נ~ד
דבר

 ~כ~ מצר~
 שמעון

 במ~
 משנלע~ד זהו אביוי לו שנתן

 ~ וימ~ןוצויי~מ
הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 סי~ט



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~

~ ~ ~ ~

 ביד השררה עם הכנסת בית חצי משכן
 וניתנה המשכונה זמן בכלות היום והןשמעון

 לפדות ראובן בידרשות
 ולחזור לפדותה ראובן רצ~

 טען זה ועל לוי בידולמשכנה
 ~מ~ו~

 יהיה ~הוא
 בידו ממושכנת ותשארמצרן

 יומ~~
~ 

~ ~ ~ ~
 הנה הוא ~זה

 ידו~
 שכירות ל~ין דמשכנתא

 ס~א סקע~ב ביור~ד מר~ן כמ~שתחשב
 מדברי מוכח וכן יעו~ש לה יש שכירות דיןדמשכנתא
 שם שכתב קט~ז ס~~ק סקע~ה בחו~מהסמ~ע
 וכן להם אחד ודין הם דשויםבפשיטות

 מוכ~
 מכמה

מקומות
~ 

~~
 ב~פ~ו זלה~ה מוהרי~~ב להרב ראיתי דראה אמת

וי~~
 ~רקע שמשכן בראובן שנשאל סק~ח ח~ב

 ביד אשתו לו שהכניסה ברזל צאן נכסי שלאחד
 ובא~שמעון

 הדין מהו שמעון מיד להוציאו האשה
 כאלו לה ח~בינן משכנתא אי הנז~ הרב נסתפקושם
 ח~בינן או להוציאו האשה ויכולה ל~ירותיו ~רקעמכר
 יעו~ש לעכב יכולה שאינה לבד פירות למוכרלה

שנשאר
 הס~

 ~י~ו~ש ע~~ מחב~ המוציא ב~ין אותם ודן אצלו

~~~~
 דין לאו ~משכונתא להסתפק תטעה אל

 לא זה הרבי של ספיקו מכח לה יששכ~רות

ית~
 והסמ~~ דמר~ן משמיה לך כתבנו דכבר

 דמשכנתא
 דלענין אלא בזה ידע מידע הרב וגם היא~כירות
 שכירות דין דמשכ~נתא דהגס להסתפק הוכרח שסדינו
 לנו יש ארוך לזמן היא והשכירות הואל עכ~ז להיש

 לפירותיו קרקע מכ~ כדין לה דינין אםלהסתפק
 לעכב ~~שה וי~ולה ~עליה הבעלים שםשמ~ת~ע

 דבר דינא לגבי אבל יעו~ש לבד ~ירות לדיןאו
 דבר דינא שיש דבמקום מידי ולא מינה נ~הלא מצר~

 לזמן השכירות תהיה בין לן שאני לא ~שכ~רותמ~רא
 שנאמר וכמו דדב~מ לדון לנו יש קצר לזמן אוארוך
 אפילו בין ג~כ מצרא דבר דין דליכא ובמקוםלקמן
 דבר דין ויהיה כמכר לה חשבינן לא ארוך לזמןתהיה

 ~~צרא
~~~~

 שכירות דין דמשכנתא ובררנו הואל
 מצרן להיוח שמעון דיכול זכינו הרילה י~

 דקי~לדהגם
 כשט~

 דפסק ז~ל הרמב~ם
 מר~~

 בס~
 עכ~ז יעו~ש דב~מ דינא בה לית דשכירות סנ~טקע~ה
 ולענין וז~ל שכתב ~נ~ט בס~ הטו~ז להרב מצינוהרי

 מסלק הראשון השוכר ודאי עצמו הבית אותוש~ירות
 שכלה אחר לדחותי הבא אח~יו שישכור השוכראת

ז~

 מודה הרמב~ם גם שבזה ונראה הראשון שכירות
עכ~ל
~ 

~~
 לשנ~ דין בפסק ראיתי אלו הטו~ז דד~רי אמת
 הרב עטרות המה הלא אחד בסגנון שנתנבאו~יאים
 והרב נר~ו אצראף יששכר כמוהר~ר מו~חהמופלא
 כמוהר~ר~מופלא

 יום~

 דדברי שכתבו זלה~ה ~רדוגו
 תוך לאחר בית אות~ שהשכיר במש~יר המההטו~ז
 הטו~ז דפסק הוא בזה הראשון של הש~ירות זמןימי

דהראש~
 לדבריהם ונסתייעו השני השזכר את מסלק

 בן מהר~י~תשוב~
 שוש~

 בס~ הרב~י שהביא זלה~ה

 עליהם חלקתי ההדיוט אני לע~ד אבל יע~שקע~ה
 אחרי לו בה~כיר דאפילו הטו~ז דברי ופירשתיבזה

 לדחות הראשון יכול עכ~ז הראשון שכירות יומישנשלמו
 ממנו שנסתייעו זלה~ה שושאן ~~ מהר~י ודבריהשני

 בו ופירשתי ~ירושס לפי הקשיתי ~דל אנילדבריהס
 ואדרבא אחרפירוש

 סל~
 דאפילו לדברי םייעתא בידי

 את מסלק הר~שון השכירות יו~י אחר ~כ~האם
 ~פ~ז בתשובתי תהלי~ה בידי זה כל שכתוב כמוהשני
 על בחדושי יותר ברוחב הדברים עוד ובאובקיצור
 עלי הטובה ה~ כיד יעו~ש סנ~~ט םקע~ההש~ע
ומצאתי

 איל~
 אפילו הט~ז דדברי עליו ~סמוך גדול

 הגדול הרב והוא איירי השכירות יומי אחר לובהשכיר
 בספרו לו שם אשר בלקוטיו ז~לכמוהריב~ו

 וי~~
 ח~ב

 שכורה חבירו של קרקע שהיה מי וז~ל שכתב מ~אות
 השכירו השכירות של הזמן כלות ואחר לזמןבידו
בעליו

 לאח~
 הראשון השוכר יכול

 לסל~
 עיין השני

 הנז~ דהרב לפניך הרי עכל~ה םנ~ט םקע~הטו~ז
 סמך על דנים אנו וכוותיה שנלע~ד כמו ותניפסיק
 השכירות ~זמן כלות אחר ואפילו הטו~ז של זהפסק

 יום יום מדי דנים וכך הראשון דזכה לדוןמנהגנו
 יכול זה דשמ~ון לומר בנדו~~ד לנו הראוי מןוא~~כ
 דמשכנתא דכתבנו הגם דהא במכ~ש ואדרבא מצרןלהיות

 במשכנתא עדיפות יש מצאנו הרי עכ~ז הם שויםושכירות

 פסק קע~ה בס~ למר~ן מצאנו דהא המצרנות מןיות~
 אפילו לאחר מכרה ואח~כ לאחד ביתו המשכירוז~ל
 ע~כ מידו להוצי~ו יכול השוכר אין המצר בןאינו
 מצאנו המשכונה בדיני אבל מר~ן כפםק קי~לוהכי
 ו~ח~כ שדהו הממשכן וז~ל כתב בסנ~ז שםלמר~ן
 להוציא יכול המלוה אין המצר בן אינו אפילו לאחרמכרו
 דא~ילו וי~א ז~ל וכתב מור~ם עלה וסייס ע~כמידו
 ואנן עכל~ה לסלקו המלוה יכול וקנאה ~מצרןקדם
 אלו מור~ם דדברי הגם דנים אנו אלו מור~םכדברי
 הואל בזה כדברי~ ~ושים אנו עכ~ז מר~ן נגדהס

 דנו ~כך הת~נות בעלי האחרונים לרבותינוומצאנו
 שפ~ו א~ד בפסק שתראה כמו מור~ם ~ל זוכסברה
 צפט ן~ שמעאל של ~חד בפסק הש~ן משנתוהוא

 יעו~ש ועצומים ~דולים ר~נים שמונה ~לי~וחתימים
 עכ~ז מר~ן הוראות עדיין נתפשטו לא ש~ימיהםוהגם
 ב~יצור מפורש הדבר שבא כמו דנים אנוכוותיהו
 ביתו הממשכן וז~ל שכתב זלה~ה למוהר~בהתקנות
 לסלק יכול אצלו שממושכנת מי לאחר מכרהואח~כ
 שממוש~נת מי ויד לשוחף לא אבל למצרן ואפילולהקו~ה
 ה~ודם וכל ~וים השותפים וידבידו

 ז~~
 הוא וכן

 ופשט הש~ן ~~שבתקנה
 המנה~

 מור~ם ~הביא כי~א
 למידין נמצינו וא~כ דנים אלו וכדבריו עכ~לסקע~ה
ד~שכנתא

 הג~
 משכירות עדיפא היא עכ~פ ~יא דשכירות

 לא מור~ם כדעת ת~סינן אנן במשכנתאדהא
 כ~

 בשכירות
 כדעת דניםאנו

 דפ~ מר~~
 מכרה הקרקע בעל דאם

 בן אינו אפילו מידו להוציאה יכול השוכר איןלאחר
 כמ~שהמצר

 ~ ס~~

~~

 ס~ק בסק~~ה הסמ~ע להרב ראיתי דראה אמת
 להוציאה יוכל השוכר אין וז~ל כתב דשםקט~ז

 בדרישה זה לפני והכרחתי דכתבתי מאי לפימידו
 ~משכנתאדשכירות

 ד~
 שכתב מה א~כ להם אחד

 ~ול ו~נ~ה המצרן ~דם דאפילו נ~ז בם~מור~ם
~ממשכן



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

 מידו להוציאההממשכן
 הו~

 יכול~להוציאה בזה נמי הדין
 לפי וא~כ ~~כ ל~~תו ~~כ והמתבר מידוהשוכר
 דלגבי הוא הדין ~וא במכ~ש לאו אלו הסמ~עדברי
 במ~כנתא מ~ר~ם כדעת דפסקינן אנןדידן

 י~ כ~
 לנו

 הםמ~ע וכדעת ב~כיר~ת ג~כ כוותיהלפסוק
 מפורש דמדבריו צ~ב ס~ בסקע~ה הרב~י דברילפי ומכ~~

 נל~ד מ~יכן א~כ ממשכנתא עדיפאדשכירות
 מסתברא איפכאאדרבא הקו~~

~ 

~~~
 שהביא קע~ה בסו~ס פ~~ש להרב דראיתי
 אולי וז~ל עלי~ם ו~תב אלו הם~~עדברי

 להדייא כתב סמ~ג בתשובהמהרש~ל
 דא~

 במשכנתא
 ואפילו כן אינו בשכירות מ~מ המצרן מידו להוציאהיכול
 ממנו להוציאה יכול השוכר אין לאת~ים המשכירמכרה
 הב~ת פסק וכן הש~ך והביאו למעשה הלכה ~סקוכן

 וכתבבתשו~ה
 שכ~

 בין תלוק דיש הרמ~א דעת היא
 עכל~ה יעו~ש למשכונהשכירות

 וא~~
 בראותינו

 בטותים אנתנו זה על האלההרבנים דב~
 לד~

 ולהורות
 בשכירות גם ולא במשכנתא מור~ם כדעת לפסוק לנודדי
 שני עצמו מור~ם דלדעת האלו הרב~ים ~לדעתהואל
 וא~כ הס~~ע כדברי שלא למשכונה שכירות ביןליה
 לענין משכירות עדיפא היא דמשכנתא בידינועלה
 והלך בידו שכורה בית לו היה דאם באומרך וא~כזה

 לסלק הראשון השוכר יכול לאתר ושכרההמשכיר
 שממושכנ~ מי מכ~ש ה~ניהשוכר

 הממשכן והלך בידו
 דיכול אתר בידוהשכינה

 הראשי~
 ראיה נל~ד זהזולת ~ השני מיד להוצואה

 עצמ~
 למר~ן ~צינו ממה

 מ~ילת אם יז~ל שכתב סג~ת קע~הבס~
 כיונתו שמא כי לך ~ליה אני ולומר לערער המצרןבא המשכונ~

 אינו ללוה למכורלהערים
 יכו~

 לו יאמר כי לעכב
 וזה לי נות זה השדהב~ל

 עכל~ה וכו~ ממנו לי ~ש~
 לית משכנתא וז~ל כתוב ז~ל הראשונים בכת~יומצאתי
 בשני או שדות בשתי ודו~א מצרא דבר דינאבה
 מהן אתת השדה בעל ומשכן זל~ז הסמוכיםבתים
 אחת בתצר אבל המלוה לסלק יכול המצר בעלאין
או

 בשד~
 מן אתד ומשכן שותפים שני של אתת

 המלוה לםלק האתרים השותפין יכולים לזולתהשותפין
 ז~ל מוהריב~ש כ~ך ממצרן עדיף דשותףמהמשכונה

 נאם ~צאתי ע~כ האתרונים בפס~י מצאשכן
זלה~~ יעבי~~

 אתד מספר אצלי ומוע~ק שמצאתי הטהור עכ~ל
 יעו~ש~ בכת~י ~מוה~י~בשל

~~~~

 הנטויה בזרוע לומר לגו יש הרי זה בראותינו
דשמעין

 ז~
 שהרי דדב~מ טענת לטעון יכיל

כתבנו
 משמי~

 ממצרן עדיף דהממשכן רבא ד~~רא
 כשותףוכתו

 וכפס~
 פת~ש ~ס~ ה~בר בא וכן מור~ם

 קע~הסו~ס
 דכ~

 ~ואל וא~כ ה~ותף ככת המ~כן
 ז~ ו~לך כשותף כ~ווהשתא

 ביד וה~כינה הממשכן
 להוציאה זה יכול מצרן שהוא מי ~ד ~~ילו אתראדם
 של דכתמידו

 ז~
 ואדרבא ממצרן דעדיף כשותף

 הרב משם שה~גו מההיא עדיףן נד~
 יעבי~~

 דשותף

אמר~
 והעדיפות דדב~ם בה לית מ~כנתא ~יה

 ואומר צועק ~שדה בעל דהתםהיא
 נו~ ז~

 וזה לי
 ועכ~ז לי~ה

 פ~
 ה~ם

 דטענ~
 טענה זאת

~א הנשמע~
 ~~ מצר~ ~~~

 אינה שותף ל~בי
 ~ו~

 כלום
 לומר יכול ולא טענה אותה שייך ד~אמ~~~דו~ד

 וואליד ן~ למ~~ר מצ~נו דהא לי ~ה ~ה~וח

ז~
 לומר יע~ה תטוואן בעי~ת דמנ~גם ש~ב בל~~ו

 ז~ל יכתב ~ל~א פיי~א ב~ר~א ק~~א הראשוןהשוכ~
 בכת~י כתובומ~~תי

 מהרש~~
 ט~מא דיהיב זלה~ה

 לי~ דאמרינן לי וז~ק ז~נ לטעון יכולדאי~
 כמו

 השוכר שהיה ~עברו ה~כירות י~י כל לך ניתדהוא
 וא~כ ע~כ ולהבא מכאן ג~כ לך נות יהיה בהדר
 בידו ממושכנת והיתה הואל ג~כ לנדו~ד נלמודממנו
 בידו להשכינה מעקרא לו נות לראובן והיה שמעוןשל

 ימעטו מהבל ודבריז לו נאמר כן עתהגם
~ 

~~~
 ש~נינו זה בנין דכל לי ~וה איננו זה דכל

 מוהרי~ע להרב מצאנו כשותף דינודמ~שכן
 שכתב המצרנות בדיני יהוד~ה בי~ת בספרזלה~ה

וז~~
 היינו כשותף דינו דהממשכן לעיל שכתבנו ומה
 דמיקרי~ה הוא בה דר עצמו המלוה היה אםדוקא
 בכל כשותף ודינו גביהשכונה

 עני~
 היה לא אם אבל

 עדיפות לו אין בזה שכר לו מעלין את~ים אלא בהדר
 ~בל לסל~ו למצרן אין ו~נאה קדם אםאלא

 שות~
 לסלקו עדיפות לו אין לאתר נמכרה אם ~בלמסלקו
 נמי וכן ע~כ הלו~תמיד

 נלע~~
 הסמ~ע מדברי לדקדק

 דכ~ב מאי על שם שכתב קט~ז ס~ק קע~הבסז~ס
 ~שכיר ומכרה בידו שכורה הבית היתה ד~םמר~ן
 דשכירות בדרישה דפרשתי מאי לפי איהו כתבוכו~

 דאותה דומייה דמשכונה משמע וכו~ שויםומשכונה
 שהיה איירישכי~ות

 ה~וכ~
 דידה ~~כ ודומייה דר

 זל~~ה מוהריב~ו להרב וראיתי יעו~ש דר שהיההממשכן
 שממוש~~ת בנד~~ד וא~כ א~מ ע~ע בלקוטיו דבריושהביא
 ה~ם בבית דר מי~רי לא ביה~כבידו

 דשמעו~
 הוא זה

ש~~
 ממוש~נת דכאלו דינא ליה יהבינן לא בה~ך באותה

 להיות לו זיכו לא דהא דמילתא וטעמא בה ודרבידו
 ד~רא דטלטולא צער משום אלא בה ודר הואלכשו~~
 שיצא מזה וישר טוב ~ךו~ין

 בי~ ות~~ לתו~
 לאתר

אבל
 שמעו~

 דאפילו כלל צער שום לו יש לא זה
 ל~ר בידו נתונה הרשות הרי אתר ליד מידוהמשכונה ת~

 עולם עד ~םמתפלל
 וא~

 כ~דו ל~~וד שיוכל מי
 לצאתלדתותו

 תו~
 וכמו מאהלו

 שב~
 ב~~ מפורש הדבר

כר~ח
 ח~~

 אתת ש~לה הביא ששם סקל~ג
 להר~

 ה~ד~ל
מוהר~ר

 יעבי~~
 בשו~פות בה~כ לו שהיתה במי שנשאל

 רצו הק~ים ואת~כ תלקו מכר ואת~כ ~חריםעם
 פתת ושם לדתותו ~כולים דאינם ופסק מביה~כלדחותו
 לא וא~כ יעו~ש ~דול ב~יזוי הדותים כנגדפיו

 לא שהרי ~ביה~כ מידו שתצא ~מה זה לשמעוןצער י~
 מ~מת צער לויש

 שהיה משום ואי הדיר~
 ש~~

 ~~כ
 ו~תמת להרוית כדי הוא השליתות דתועלת ~ינוזה

 מכת מצרן להיות כתו אלים איןהריות
 ז~

 ~ם דהא

הי~
 כתב לאתרים ומש~ירה בידו ממו~כן הבית

 בה לן לית שמשתכר השכירות דב~בילז~ל מוהרי~~
 שמשתכר השליתות מכת זה וגםדדב~מ משו~

 ממ~
 ליכא

 דדב~מ~

~~~~
 א~ילו ~רוע ~וא אדרבא דידן דינא הדר

 אתת בית בידו שמושכרת ממיהשכירות מ~
 הו~ל ~עם ~~כ דהתם ל~תר ושכרה הביתבעל וה~~

 הוא ~ה ~ל ממכוגו לדתותו ~א וזה בה דרו~וא
 וישאר ליה קרו דתוי דלאו כאן אבל כתועדיף
 ה~י ולא~ס נלע~ד מ~ש ז~ו ~פיי גרע זהבמקומו

נר~
 מקים כאן שאין

 להאר~
 וצוי~ם

 וימ~~
 ~כ~ד

 בתמוזהתותם
 תרנ~~

 יע~ה סאלי פה
~ 

הצעיר

~~~ ~ ~ ~  

 ס~ט



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ביד מושכרת בית לו היה
 שמט~~

 ובתוך לזמן
 בחצר ראובן טם שותף ~הוא לוי הלךהזמן

 ~לכשיכלה מהי~ם ראובן של בית אותה ושכר ג~כ ~םודר
 ש~יאהזמן

 מושכר~
 שמ~ון כשמוט ~יום ~הן שחעון ביד

 שליי ובפרט מצרן שהוא וטען בא הבית שכרשל~י
 דר שהוא בית לו ישכבר

 ב~
 צריך ~אינו

 לז~
 ומש~ם

 שידח~ בדין אינ~ בטלמאהר~חב
 ששמע גם ומה ה~א

 ולוי מלרן להוי איה~ ~א~כ לאחר ל~שכיר רצונושל~י
 להשכיר~ ירצ~ אפיל~ט~~ן

 שיכול בדין אינו לאחר
 ומידי לו קשה הוא כי לו להשכירה לכפותושמטון
 י~מ~~~ ~~ב וטם עמו למו תשית בחלק~ת אך יוסיום

~~~~~
 שקנה קנין בהאי אנן נחז~ וראש תחלה
 הגיע לא וטדיין מרא~בן לויהבית

 לא או ללוי קנ~י~ ~~יה אי שמע~ן של השכירותשל הזמ~
 כמקנה הוי א~כ שמטון ~יד קנויה והשתאדה~אל
 מר~ן למ~ש דומה והוי ברשותו שאינו דברלחבירו
 זו שדה דהא~מר ס~א רי~אבס~

 כשאקחנ~
 קנויה

ל~
 ~ואל הכא דשאני נימא או ט~כ כלום אמר לא
 ראובן של אלא שמעון של אינו סוף כל סוףוה~ר~ע
 א~כ לחזור עתידה הזמן ולכשיכל~ שכ~רה אלאואינה
 ~כדי ברשותו שאינו דבר מקנה כדין דינו ה~ילא
 זה בדין להאריךשלא

 ~ביאו זה דספק ראיתי הנ~
 לזמן לחבירו בית המשכיר וז~ל א~~ש בח~א זכו~להרב
 לאחר השכירה הזמן ובתיךקצוב

 לכשתכל~
 ההוא הזמן

 םמוך נמי ושם טכ~ל ס~ל ח~ב דב~מ בו לחזוריכול
 וז~ל שכתב ל~ סו~ס שלמה כרם הרב ג~כ הביאלזה

ראו~
 השכירה השנה תשלום וקודם לשנה בית שכר

 אפט~פלשמטון
 שטש~

 אם טכ~ז כד~ן וקנין חזקה
 שאין בזמן דהחזיק כלום לשמטון ~ין המשכירמכרה
 כתב ~~ש ח~ב הנז~ ובספר ט~כ מ~ני ולא ל~ראוי
 למוכרה יכול קצוב לזמן לחברו בית ~משכירוז~ל
 כמי הוי ולא זמן ל~שיכלה הזמן תוך להשכירואו
מ~

 םקצ~ב כנה~ג טיין לך מכור מאבא שאירש
 ט~ע כמ~ר~ד~ם ודלא ז~ל מהריק~ש וכ~כ י~טאות ~גה~~

 ~למ~ה בכר~ם לעיין ויש ה~ה~ט סקצ~ב כנה~גוטיין
 עכ~ל הנז~ ממחלוקת רמז הזכיר דלא למ~דסו~ם
 דדבר לנו נתברר ומת~ב מח~א המובאים זכו~להרב
 במחלוקת שנוי הואזה

 דלדע~
 והרב דב~מ ~רב

 דליתה כמאן קנייה א~תה מ~רשד~ם ולדטת שלמהכרם
 מ~ריק~ש ~הרב כנ~~ג שהם אחרים פ~סקים ~נ~וולדטת
 לו ש~~נה קנייה דאותה~~ל

 תו~
 קנייה ה~יה הזמן

 הדבר הריוא~כ
 במחלוק~

 ד~איתי אמת הן שניי
 ששם קט~ד שי~ן מטרכת קאמר שפיר מש~הלהרב
 בדין נם~פק הואגם

 ז~
 דיכיל הפוסקים סברת והביא

 הזמן תוך ולשכורלמכור
 ~הבי~

 מהרשד~ם םברת ג~כ
 החולקז~ל

 ולבם~
 וז~ל כתב

 מ~ על~
 דאין האר~ש

 קמאי גאוני כל נגד בהא ז~ל ~ו~רשד~ם ט~דלסמוך
ובתראי

~~ 
 להרב מצ~תי

 מהריט~~
 תורת ~להרב ~פ~ט

 ז~ל ~חביב ~~רבחסד
 בתשוב~

 טמו ~הםכים ~~ס

מהרי~~
 טכ~ל

 טכ~~
 כן הרב כתב דלא ברור ב~דאי

 דלא משוםאלא
 יד~

 ש~ביא ~פוםקים מםפרי ראה ולא
 דהם ש~מה כרם והרב דב~מ דברי ש~ם זכ~~ל~רב

 גאוני סברת ל~ניח דאין ~תב לכך ח~לקמ~רשד~ם
 טזר מלא ולא ה~אל משמע מ~רשד~ם נגד ~כו~קמאי
 ~מצאנו אנן אבלכנגדו

 שהביא זכ~~ל ל~רב ראינ~
 להעמיד אלא לנו אין מהרשד~ם לםברתע~זרים
 האי וא~כ קי~ל לומר המוחזק ~יכ~ל במחל~קתהדבר
 ראובן טדיין כאלו וחשבינן דמי דלית~ כמאןקניי~

ל~
 בזה נפקותא דיש ללוי שכר

 כמ~
 שנאמר

 לקמ~
 בס~ד
~ 

~~~

 ~צמו ל~~ן מלינו שפיר ההתב~ננות דאחר
 ולשכור למכור יכול דהמשכיר ~ס~ברים מכתה~א

 ~ז~ל ס~א שי~ב בסי דפ~ק למר~ן מצינ~ דהא הזמןתוך
 לחביר~המש~יר

 אי~ו קלוב לזמן ~כו~ בית
 שישלם טד ~~שוכר ביד ל~ניחו צריך ולוקח קייםוהמקח ל~וציא~ חיי~

 לפניך הרי ט~כזמנו
 דמר~

 קיים דהמקת ותני פסיק
 אחר~ן להרב ראיתי וכן שימתין הלוקח שצריךאלא
 דמלכא גושפנקיההרב

 בחבור~
 ששי ב~רק להרמב~ם

 דס~ אל~ ומר~ן ~טו~ר ד~רי שהביא שכירותמהלכות
 דיש מ~כח דמכאן וכתבשי~ב

 כ~
 למכ~ר בט~ה ביד

 דכתב והוא ה~י ממכר ליומא שכירות לן איתו~פילו

רבינ~
 ביד להניחו צריך ול~קח קיים ~המקח הטו~ר

 דכתיבנה זה כל לשלול דבאו זמנו שישלם טדהשוכר
 הקניי~ אזלינן מר~ן דבשטת דאנן לפניך ~ריטכ~ל

 ~ קנייה

~~
 מהרשד~ם אפילו דבנדו~ד נלט~ד מזה טדיפא
 יודווסייע~ו

 שמטון דהא לוי דקנ~
 ז~

 הש~כר
 זה בית בידו מושכרת היתהלא

 לזמ~
 אלא קצוב

 שאין הח~רף יומי נכנםו ~אח~כ םתם בידומושכרת הית~
 בפסק כדקי~ל ~פסח וטד מ~חג להוציאוי~ול

 נכתב זה ועלםשי~ב מר~~
 כא~

 ת~ך בשאלה
 הזמ~

 ~ואל וא~כ
 מ~שד~ם קחשיב לא כאן דטד נראה לדטתי הואוהכי
 יכול אינו שוב לחבירו בית ששכרדמי

 למוכר~
 ו~א

 לזמן בשכרה דוקא אלא הזמן תוךלשוכרה
 דאזי קצו~

 בבית למשכיר כלל זכות שום נשארהלא
 אם א~יל~ ז~

 אם או ~בתים ~וקר~ ~ם או משכיר של ביתונפלה
 אם א~ ~שוכר טל והוםיף אחר אדםבא

 כל שמ~ורש כמולבריה כללי~
 ז~

 סי~א שי~ב ס~ בחומ~ש
 אם אבל יטו~ש וי~גוי~ב

 הית~
 שכורה

 יומי ~כנס~
 מ~י בכל זכות לו דישהחורף

 דאמר~
 ~יש ~ואל א~כ

 אזיל מהרשד~ם אפיל~ בה זכיתלו
 ומוד~

 לסברת
 ~סברא ~יא דכן ~ברור פליגתא מפשינן ולאהפוסקים

הואל
 וטדי~

 למשכיר זכ~ת יש
~ 

~~~~~
 דאמרן מאי מכל

 לו ונקנית ל~י דזכ~
 ו~נייה ה~אל ו~שתא~~~ית

 קנ~ה הויי~

נ~ל~
 מכח מצרן ש~וא ~טוטן שמ~ון ~טנת בבירא

 ~ו~ז כ~ברת דקי~ל דהגם בה דרשה~א
 בסו~~

 ~~~ה
 מצרנ~ת דיש כהרא~ש קי~ל דלא דאפט~ג דם~לסנ~ט

 לזכות שבא במי דוקא ~~ינובשכירות
 של~ני בבי~

 שמושכרת מי אבל ~~י דאמרן הואביתו
 בית איז~ ביד~

 אחר אדםוהלך
 ושכר~

 הוא לומר ראשון שוכר יכול
 שכן והוא הואלמצרן

 סברת ז~הי ב~
 ~~ו~

 דא~ילו
 ~שכירות זמןלאחר

~ 
 ~משכיר ~~ך

 ושכר~
 מי יכול

 ב~שד~
 מכ~ש מצרן שהוא לומר

 מדברי מ~~ו דבזה החורף יומי בתוך היא לל~יש~שכיר ש~שכירו~ בנד~~~
 ן~ מהר~י מת~ובתהרב~י

 ז~ שושא~
 דלא ~ראה שהביא

 די~ו יוצדק דלא אנכי ר~אה דבנדו~ד אלא יטו~ש הואכן
 ז~ לוי ד~א ה~~~זשל

 לו יש הש~י השוכר
 ~ואל ולכך מהרשד~ם ~ש~תקיימי ~ת~ חל~

 לרבינו ומצי~ו בחלקו ודרחצר אם כי רא~ ול~
 י~בי~~

 והרב
~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 דידן דחצי~ות שכת~וזלה~ה
 ~ש~~ ~ו~פי~ שה~

 כניסה
 לדין אחד ~ית לי יש אחד דכל הגם ו~ו~ו~~ה~ך
 ית~~ו~ותפים

 ו~ני~
 לכל שותף כדין ליהו

 ד~~
 י~ויין

 היאל וא~כ סי~ג ח~א כ~~ח ~ס~ר שהו~או~ד~~יהם
 וש~רה ו~~ך לו יש שותף דין זהולוי

 יומי לא~~
 יכיל ואינו לשמ~ון לדחות דיכול ודאיהחורף

 שה~י ממצ~ן ~דיף כחו הקינה זה דהא מצ~ןש~וא לומ~
 שיתףהוא

 גמי~
 יהואל

 יומי ולאח~
 החז~~

 זמן כלה
 מ~ה ל~שזת ה~ית הדרא א~כ שמ~ין שלהשכי~ות
קמא

 אל~
 דאם

 י~בו~
 וישכי~נה

 לאד~
 יכול ד~~~א

 לו~~שמ~ון
 ללוי ושכ~ה ו~~ר הואל ו~~כ מצ~ן שהוא

 ~דיף שיתף הוה ~א אי אפילו ~חצר שותףש~וא
 ~ב~ א~ קי~ל ה~י ~כ~זממצ~ן

 זכה קטן חלק א~א לי אין אפילווקנאה המצ~ני~ מן א~ד
 י~ו~~

 ~ס~
 דזה כאן מכ~ש א~כ םי~א~~~ה

 השוכ~
 אחש~וה לא

 אלארב~ן
 למצר~

 ולוי דוקא
 הד~

 דאחשי~וה מל~ד לא
 דזכה ~ודאי לשותף אחשי~~ה רבו~ינו אלאלמצרן

 לדחות ~יכול זה~שכי~ות
 ~שמ~ו~

 שד~
 ~ה
~ 

~~~
 שט~ן

 ~מ~ז~
 זה לוי כי

 ה~וכ~
 לו דיי כ~ר

 ילא ~ה דר שהוא~~יתי
 השכי~

 אחר לאדם להשכי~ה או ~~למא~~וחא א~ כי זה
 פשוט הנ~

 דד~~י פשיט ~וחא משום לעצמו שכ~ה זה ליידא~
 מירידים ואי~ם מעלים ~ינםלוי

 דהג~
 דמ~ינו

 ס~ט ק~~ה~ס~ למו~~~
 שכת~

 ליה לית הלוקח א~ וז~ל
 ל~וחא ~ק לה א~צ והמצרן ש~תא ליה ודתיקאא~טא
 ויש ד~~מ דינא ליה דלית י~א~טלמא

 ומד~~י תולקי~
 ה~י ט~כ ה~אשינה כםב~א נ~אה ומהרי~ומ~~א~י
 דליכא קמא כם~~ה לפ~וק מו~~ם דד~ת מוכחמשם
 מי~~ם אית מש~ה לה~ב ראיתי וכן ד~~מדינא

 כםב~ת ז~ל אהרן זקן ה~במשם שכ~~
 י~~

 דליכא קמא

דינ~
 ~ ~~למא ל~וחה ~צריך ד~~מ

~~~~
 נדו~~

 תשו~ות ושתי ~אני
 ~ד~~

 דלא חדא
 דד~~מ דליכא קמא י~א ב~לי וס~לנחלקי

 א~ל דוקא מצ~ן מדין לזכות ש~א ~מי דוקאהיינו

 ד~בכגו~
 דהוא

 שות~
 ד~זה ~וד~י

 ~די~
 דהא ממצ~ן

 שאין מקוםכל
 נגי~~

 דוקא לליקח אלא למיכר הזיק
 דין היה לא ואפילו ~מצרן מן השותף ה~דיפי~זה

 יז~ה~~~נות
 בד~~

 מוה~י~~ו ~ד~~י זה כלל ש~א וכמו
 סקפ~וז~ל

 שכת~
 דדב~מ ~יה דלית מילי ~כל אי וז~ל

אי
 ~~~ינ~

 םי~ג ~~ח שי~ת ~יין ממ~רן טדיף שותף
 ת~א ~דקומשפט

 ד~~
 ~ורך שהוא ש~ל כייל ד~ללא

 וכל ממצ~ן טדיף שותף אמרינןהליקח
 ~הו~

 צירך
 איןמוכר

 לחל~
 ה~יאם ה~~ח ~ב~י למצרן שו~ף ~ין

ה~~
 להרב ראיתי וכן ~כ~ל יטי~ש ם~~א אבות זכית
 םי~א ת~ב בתוש~ייוא~~ל

 דג~
 ~יא

 נשתמ~
 זה ~כלל

יטז~~
 זה ולוי הואל כאן נם וא~כ

 שות~
 ללוקחה יכול

 ~ח~ת ו~וד ז~ת לרוחה ~ם כי צריךלטצמו~אינו
 ש~נה דטלמא ~אדם מיי~י ד~ם כטקר ~~םו~וא
ובא

 המצר~
 המצ~ן כח ~דיפו דלא הוא בזה להוציא

ו~~
 מד~רי ~ם שמפורש וכמו הליקח

 ם~~
 י~י~~ש פ~ט

 שכ~~ לוי שכב~ ~דז~דא~ל
 והוא מותזק ק~וי והוא

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~

 מזה
 י~

 לנו
 לומ~

 זה לוי אם דאפילו

יר~
 יוכל אחר לאדם ל~שכירה

 הו~

 וישכירה ממנה שמטון ~תלדחות
 ואל אח~ ל~ד~

תתמ~
 תש~ינן אי אפילו שה~י זה ד~ר יוצדק הי~ך

ללוי
 ז~

 הרי ~כ~פ אר~א דהאי ~~לה הוא
השוכ~ ~מטו~

 יכול
 דדינין הטו~ז וכס~~ת מצ~ן אני לומ~

 יוםמידי
 יו~

 מט~נת ומ~~א א~וכ~ יש הרי דל~ה אלא
 הואל לי להשכי~ה ~וצה שאין שאימ~לוי

 ~ל~
 אתדר

לי~ו
 לדו~

 ~ני איתגו~ א~גו~י יו~ יו~ ומדי ~יחד
 שמ~ון ~ל~יתו

~~ 
 ט~נה ומכח לוי של ~יתו ~ני

 וכ~ר קשה וזה לי ניחזה יא~~ כי דטלמא לאד~ אות~ ולשכי~ לדחיתו יכולזאת
 נוד~

 ק~~ה ~ס~ מ~~ן ~סק
 נחותה שיש ד~מקוםסי~ח

 אין ד~למא ~אדם למוכ~
 לאותו לסלק יכולהמצרן

 דניח~
 ליה

 ~י~
 או המוכר

המשכי~
 ליה ניחא זה ולוי הואל כאן גם א~כ

 יום ד~~די שטו~ן זאתדטטנה אח~ ול~~יא שמ~ון לדחות דיכיל ודאי ~שמ~וןזלא באח~
 יו~

 ט~נה בהדייהו פלגן
 למר~ן ~אינו מצ~נו מזה ~די~א דהא היאהנשמ~ת
 ם~י~~~~~י

 מחס~~ג
 שכת~

 ~או~ן ~ל המ~ד~י ~שם
~היה

 ד~
 ולא ה~ית בקצת להחזיק ורצה לאה ~~ית

 יכולה שאינה טי~נת והיא לו~לתה
 לד~~

 התואנות אלה מכל א~~א כאריה ~לי דדמיתטענה שפי~ ~מו

והקנטורי~
 ~יניהם שנ~שו

 ~~ ד~ אד~ א~
 ~כפיפה נחש

~~כ
 וכת~

 ומסיים וז~ל הד~מ שם
 ש~

 לצ~ת וצ~יך ~ריך
א~ילו

 דאם ה~ב~י מד~רי מוכח י~י~ש החו~ף ~אמצ~
היה

 ד~
 תוך אפילו להוציאו יכול ש~נ~ו ונ~שה ~מו

 שה~יא ל~ד~מ שם דמצאנו אמת הןהזמן
 הנמק~י מש~

 והיה לת~י~ו ~ית ~שכר דמי ה~ואל דפ~קשה~יא
 מן להיציאו יכול אין שונאו ונ~שהאוה~י

 הבי~
 ~~כ

 לה~~ ~איתיה~י
 זכו~ל

 שכת~
 ג~כ ודט~ו כנה~ג משם

 ~~כ דהאי הואכן
 טם פליגא היא ה~~~י שכת~

 בד~ריו יטו~ש ~ד~מ שה~יא הנמק~~ים~~ת
 ת~~

 א~ש
 ~ל ד~~יו לפיא~כ

 ה~~
 כנה~ג

 וה~~
 לנו יש זכ~~ל

 כדעת ~לא ~~~י מ~~ן שה~יא המ~ך כד~תלפםוק
 כפי אפילו כמ~~ן זקי~ל הואל הד~מ שה~יאהנמק~י
 וא~כ השילחן על ~ותם ה~לה ולא ב~~~י ~ה~יאמה
 ם~ל דמר~ן והזכו~ל כנה~ג לד~~י מ~~ייאלא

 היה דאפילוהמ~ך כדט~
 ד~

 לנד~~ד קו~ח להוציאו יכול שם
 דאח~י זה ~ל נוםף זה ל~ית שמ~ון ~ה~יא הואדלא
 הת~רףיומי

 הו~
 הוא אפילו ודאי ~ה טנין

 מצ~~
 יכול

לדחותו
~ 

~~~

 אפילו
 לד~~

 ~מק~י דד~~י דם~ל ז~ל מו~~ם
 הר~~י שה~יא המ~ך דב~י ~ם פליגילא

 לתרווייהו ~פםק לו מצ~נושהרי
 בש~~

 ם~
 שי~~

 ם~ט

פם~
 פסק ובםי~ד הנמק~י ם~רת

 המ~~ לםב~~
 א~כ

 דם~לודאי
 דל~

 ודאי וכוותיה ~ליגי
 נקטינ~

 הואל
ומרן

 ל~
 דבנדו~ד ~ודאי טכ~ז ד~ת~ גילה

~ 
 ~א

יודה
 דיכו~

 ~ליג לא כאן ד~ד קטטה מטטם לדתותו
 וה~או הואל התם אלא להוציאו יכול דאין ום~להנמק~י

~

~~~~ 
~~ ~  ~~ ~ ~ ~ ~ ז~ 

 מצ~ן והוא הואל שונאי שה~א למי לשכור ולהכ~יחו
 הדב~ישתק~

 וטיין יאמר ולא
 ב~

 ז~ל יהודה ~ית
 בטל דאם ~שכי~ות~דינ~

 הק~~
 שיו~יאו דתחר ידטינן ומידט טטם שום בליא~ילו ה~וכ~ ל~וציא רוצה

 כל ~םלאחר י~כיר~
 ז~

~ה ז~ יטו~שי ל~וציאו יכול



~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 וימ~ן~ וצוי~ם דעתי לעניות שנראה
ה~עיר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

~ ~
 לידה~ק רהוט רהו~י שטי~ן במשל~ש דשו~ט
 מי על מינן מר דשאיל ~אי על מה~ךלהשיב

שהי~
 הלך בידו שכורה ובעודה ב~כירות בית ~ידו

 שהוא המצרן ובא בחצר בית להאי בי~~הסמוכהוקנה
 זה שקנה הבית בזה לזכות לו המשכיר ~ביתבעל

 הרב ד~ת ולפי הואל דינו מה מדדב~מ מידוולהוציאה ~שוכ~
 ההיא על כתב ת~ט ובס~ שמ~א ~ס~ זלה~המשי~ש
 שדה ששכרו בשנ~ם ס~א ם~ קע~ה בס~ מר~ןדכתב

 אם שהשני וכו~ להשכירו רצה מהם ואחדבשו~ות
 הנז~ הרב וכתב ע~כ עמ~ הדין בדדב~מ לזכות~צה
 ~יה אם למכור השני רצה אם ה~ה ~נזכריםבס~
 יעו~ש במכירה אפילו לזכות השני ה~וכר יכול~לו

 למר ליה חז~ דשפירובעינא
 שכת~ מ~

 מהרח~ט
 שלנו דחצירותזצוק~ל

 ד~
 גם וא~כ להם יש שו~ים

 ב~ להני וליתנינהו ל~רבינהו ידידי רצה בנדו~דכאן
 דפםק השות~ כדין חצר לעשותםב~ת

 מר~
 קע~ה ם~

ם~~
 ע~פ בהם ולנהוג

~~~ 
 ~אלא ז~ל ~שי~ש הרב

 זלה~ה מהרח~ט דברי על גדול דוחק להידידדנשאר

שכ~~
 דאפילו ם~א ם~ קע~ה דם~ מר~ן דברי על
 יכול ושכרבעבר

 השות~
 ה~וכר מיד להוציא שבחצר

 דמדברי ליה קשה זידידיהשני
 מר~

 אלא מ~מע לא
 ~ו~ א~באם

 שכר כבר ~ם אבל וכו~ להשכיר
 על בתימא הידיד וםליק להוציא יכול שאינומשמע

 נר~ו דבריו תוכן אלה מהרח~טדברי
~ 

~~

 בםברא הוא יחידאה לאו ז~ל מהרח~ט דד~רי יד~י
 במודפםים וה~א ערוך פםק בידינו ה~י אלאזו

 מוהר~ר ~רבנים בו חתומים םי~ג ח~א כר~חבם~

יעבי~~
 זלה~ה והמשבי~ר

 ש~
 יע~ה סאלי לרבני ~שיבו

 לו יש אחד כל אפילו דידן דחצירות הדין הואד~ך
 ~ם ו~~תפים הואל לי~~ יש ~ו~ים דין ~ו~דבית
 כך פיהם ועל ו~~ ה~ר שער ובית המיםבבאר
 ובית בש~י~ת בית בידו שיש במי יום יום מיד~ דניםאנו

~םמוכ~
 יוכל להשכירה בעליה רצו לה

 ז~
 הדר

 צדיק אוזן לשכך וכדי המצרן ה~א לומרבשכירות
 נקט דלא מר~ן מדברי מהרת~ט על ל~ שק~הב~ה
 להעלות ראיתי וכו~ לשכור~ רצה באם אלאדבר~ו

 ל~
מ~~

 טר~ח באגב דאתייא ומילתא זה בענין זמן זה אצלי
 על כתיב להוכתב

~ 
 בם~ גוםחו וזה אצלי מ~ש הילך

קע~
 ~~ם ואחד בשותפות שדה ששכרו ש~ים ס~א ס~

רוצ~
 רוצ~ והשני לאחר חלקו ל~~יר

 בו לזכות
 עמו הדין המצ~בן מד~

 שות~ ש~~

 מפשט הנה עכ~ל בו
 ~ל זהל~ון

 מ~

 ש~~ה לא בד~~ין דדזקא נ~אה
 שיזכה ~וא בזה להשכירה רוצה אלא מיירילאחר

מר~~
 הש~ירות

 לשות~
 אחר לאדם שכרה ~ב~ אם אבל

 ומםלקו השו~ף זס אתילא
 וכ~

 נמי ~רא~
 לש~~ מפש~

 שותף שהוא כיון וז~ל שכתב קי~ד בם~קהסמ~ע
 דיש זה לפני מור~ם שכתבלהי~א

 בשכירו~
 מש~ם

 כ~~ך המח~ר והרב וקנא~ האחר ק~ו שלא כללאחר לכתחיל~ קודם הזא שותף דהוא טעמא האי בלאדדב~מ
 דכוונתו רצוי~ הםמ~ע כוונת הנה עכ~ל וק~ללשטתי

 א~כ איירי שכרה לא ובעדיין הואל מר~ן דדברילומ~
 אלא שותף משום ~עם לתת צריך לא מור~םלדעת
 ז~ל למור~ם ס~ל לחוד מצרן דמטעם ליהתי~וק
 ~~ בסעיף וכמ~ש מצרא דבר בדינא לזכותדיכול
 מי ויש וז~ל לזה~קודם

 שחול~
 דיש ליה וסבירא

 סקי~ב הסמ~ע שם ופירשה ע~כ מצרנות דיןבשכירות
 בבא אלא איירי אחר אדם שכרה לא ב~עדייןדדוקא
 כאן אזיל בסקי~ב שלשם ולש~תו לכתחילהלז~ות
 הואל דמ~~ן לומר כאן הוצרך זה ו~ל קי~ד~ם~ק
 שותף מט~ם למינקט הוצרך בשכירות דדב~מ ליהולית
 זה ועל מר~ן איירי לחבירו שכר לא בדעדייןועכ~פ

קש~
 דהא לי

 כלל~
 מ~~ם דבכל ~בותינו לנו כללו

 דשותפי דינא ביה אית דדב~מ ביה לית~אמרו
 ממצרן עדיףדשו~י

 וא~~
 הואל

 ופ~
 נ~ט בס~ מר~ן

 שומעין אין לםלקו ~וצה והמצרן וכו~ ב~תהשוכ~
לו

~~~ 
 ממנו

 מיד ומוציא עדיף שותף אבל לדון י~
 חזר כאן היאך וא~כ הבית ה~כי~ כבר אפילוהשוכר
 לשכור ברוצה הדיןלפסוק

 שכר לא בדעדיין דמשמ~
 השותף כח עדיף כבר שכר אפילו הרי מייריקא

 ~להוציא
 הרב לרבותינו רואי אחרי~~~~~~

 יעבי~~
 והרב

המשבי~~
 ח~א כר~ח ב~~ דבריהם ~~ובאו

 חלקו ששכר אחד אודות על שנש~לו נאמר ושםםי~ג
 מיד להוציא השותף דיכול שם ופםקו לא~רבחצר
 ופשטוהשיכר

 ם~א בסי מר~ן כאן דכתב מהאי ל~
 אלא איירי לא מר~~ן הרי קשה לפי~ז וא~כיעו~ש
 אפילו פסקי והם ל~כור רוצ~~ אלא שכר לא~דעדיין

 שכרבדכבר
~ 

~~
 דין עקר לראית הוצרכתי ז~

 דפם~
 מהיכן מר~ן

 עליו שציין ב~~~ג להרב וראיתי ומ~באימוצ~~
 ה~א~~ מכללי~הוא

 אינם הרא~ש וכללי ס~ב א~ כלל
 ראה אכןבי~י

 ז~
 ם~ הט~~ר דלרבינו מצאתי

 ושמעון ראובן ז~ל הרא~ש לא~א שאלה וז~ל~הביאו שט~
 כל והיו בשותפ~ חצר להם עוד ו~ו~ בתים שנישכרו
 ו~לך בתלקו משתמשאחד

 ראוב~
 ללוי ביתו ו~ש~יר

 איני ואומר עליו מעכב~מ~ין
 חפ~

 של בשו~ות
 תרצה עכ~פ ואם ביד שנתק~טט אני ירא כילוי

 שכי~ות לך~ ואתן המש~תף החצר לי ~נחלהש~ירו

 אם ממנ~ המגיע חלקי כפיהחצ~
 שומע~

 תש~בה לי
 ~~ירות ליתן שטוען חדא שמעון עם שהדיןיראה
 ושכירות מצרן הוא כי ה~יעו כפי~חצר

 שי~
 בו

 בשות~ות ששכרו דשנים א~מר אני ו~יד והישרהטוב
 ביחדלדור

 אי~
 מן אחד

 השותפ~
 ~חר ל~~שיב יכול

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ 

~  ~~~~~~ 
 ש~לה ד~ור הרב~~ ~ם עלהוציין

 זא~
 א~ ב~לל

 ה~ב ש~ין כ~~ס~ב
 באה~~

 ו~נה
 די~

 ה~ס זה
 הרא~ש זרבינו ~~א~שמרבינו שהו~

 ידו~
 ש~רות ד~~ל

 דדב~מ יש דס~ל אזיל ולשטתיה הוי ממכרליומא
 דגם זה בם~ הרב~י כאן כתב פ~ים כל עלבשכירות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

הרמב~ס
 יו~

 הואל בזה
 וי~

 ושותף ביניהס שותף
 וזהו צ~ב ם~ ~ה בם~ בהרב~י זה כל עיין~דיף

 דפסק דין דאותו לומר דנתכווןהרב~י כוונ~
 ז~ל ~~א~~

 פסקו ולכך בשותף אותו יפסוק הרמב~ס גסבמצרן
 הגס ס~א בם~ מר~ןכאן

 שהו~
 בש~ת אזיל

דס~ל ~רמב~~
 דא~

 יודה הרמב~ס גס עכ~פ בשכי~ות דדב~מ
 מהרא~ש ~וא זה דין ועקר הואל לדיננא ת~נאוא~כ
 מיירי ושכר בעבר אפילו מיירי בפשיטות ה~א~שהרי
 הרב פםקוא~כ

 יעבי~~
 ותורתס אמת הס והמשבי~ר

אמת
~ 

~~~~~
 חובת עלינו חל

 להקשות דיש במאי הביאו~
 הוא ז~ ודין דהואל לכאורה זהבפםק

 דמכח שהשיב שס הרא~ש לרבינו מצינו הרימ~רא~ש
 שהוא מ~וס חדא לעכב השותף י~ול תשובותשתי
 לקבל ר~צה ~ני לך לו לומר יכול מזה ודעדיפאמצרן
 השני זה ו~טעס לאחרולא

 פשו~
 הזה ה~ותף דאפילו

 יכול זה כל עס כלל לעצמו לשוכרו רוצה אינוהשני
 פס~ו השני זה ו~עס לאחר י~כי~נו שלא עליולעכב
 דכאן א~דדי קשיין וא~~כ ס~ב שט~ו בם~ עצמומר~ן
 אלולי אבל משמע שותף מדין בו לזכות ~כולכתב
 לעכב יכול אינו לעצמו אותו ורוצה שותף שהואזה
 תפיק והרי~ליו

 ל~
 כמ~ש עליו לטכב הוא דיכול

 כסתראי מחזי מר~ן פםקי וא~כ ס~ב שט~ובס~
 רוצ~ הייתי לעצמיוכשאני

 ~ר~
 בדינא כאן דמר~ן

 הש~ירות דין מ~ור ושס המצרנות טעס נקטדמצרנות
 ~יה אס כאן גס אה~ן אבל הצודק טעס שסנקט
 בעיני נראה דזה אלא לעכב יכול ל~ברוצה

 הוא הברורוהאמת דוח~
 דז~

 הרא~ש מלשון לך יתברר
 וכו~ בשו~פות בית ששכרו בשניס דינו כתבדהרא~ש

 נמיוכן
 מר~~ נק~

 בית ששכרו שניס ש~~ז בס~
 שדה בדבריו ~ר~ן נקט כאן למה וא~כ וכו~בשותפות
 דלזהאלא

 נתכוו~
 אלא ~צה לא מצרנות בדיני דכאן

 דכ~ב הראשון ~עס דהיינו דמצרנות דינהלהביא

 דבשדה בשותפי שדה שקנו בשניס כתבו ולכךהרא~~
 שהוא טעס אס כי יוצדקלא

 מצר~
 עליו לעכב ויכול

 לקבל רוצה אני ~ך לומר ~ייך ולא לעצמוולשוכרה
 דריס הס וכי זאת לטענה הביאו דמי לאחרולא

 אס כי להס אין ויוסליל~
 ש~~

 יכוליס הרי שותפו~
לחלוק

 אות~
 היזק ואין חלקו ויעבוד יחרוש אתד וכל

מז~
 ומריבות ק~~ות טעס דשייך בבתיס אבל לזה

 אחד כל דיכול פשוט אתת בבת דריס שהס ידי~ל
 נקט ולכךלעכ~

 כא~
 כ~ן להשמיענו כדי שדה מר~ן

 ע~כ בזה הוא יודה הרמב~ס דאפילו דשותףדי~א
 יתב~ר האלה הדב~יס פי על וא~כ המועתק מןהוא
 דמאילך

 מר~~ דנק~
 רצה אחד אס ס~א בם~ כאן

 לאו הוא וכו~להשכיר
 דוק~

 ~ בדיוק ולא

~
 ~כוונת דמר~ן א~ר

 המכו~
 רוצה בלשונו נקט

 שלא כדיל~כור
 ת~ע~

 דאי הוא והטעות
 ~ני~ הכיאמר ~ו~

 ששכרו
 שד~

 אחד והלך בשותפות
 שהוא כיון להוציא השותף יכול לאתר חלקווהשכיר
 כאן דעד ואומר טועה היית~ וכו~שותף

 ל~
 הוצרך

 לתלותמ~~ן
 הדי~

 נשכר שכבר משוס אלא בשותף
 היה השכירות ב~חילת אס א~ל להוציא באוזה

 היה לא אס אפילו אומר הייתי השכירות קודסלעכב ב~
 שהיה אומר ~ייתי מצרן דין אם כי ~ותפיםדין

 זוכ~

 קי~ב ס~ק הסמ~ע וכמ~ש ס~ל דהכי הרא~שוכדעת
 נ~ט דס~ מר~ן מדברי כן להוכיח יש זאתוםברא
 אין להוצי~ו רוצה והמצרן מחבירו בית השוכר~כתב
 שבא במי דוקא דמ~מע וכו~ לושומ~ין

 להוצי~
 מה

 בא אם הא למצרן שומעין דאין ~וא כבר לוששכר
 אתי וא~כ זוכה י~יה לזכות השכירות ~ודסלכ~חילה
 בבא דאפילו ~ינו לכתוב כאן הוצ~ך כן ~ל~~עות
 קודסל~כות

 השכירו~
 שזו~ה הוא שוחף מ~וס דוקא

 זה ועל זכה לא השכירות קודס לזכות בבאאפילו לחוד מצרן ט~ס אלא שותף של זה טעס אלוליאבל
 מר~ן לכתובהוצרך

 הד~
 השכירות קודס לזכות בבא

 השותף כדין להוציא יכול שכר בכבר אפילו לעולסאבל
 ה~א~שוכדברי

 כ~
 למ~~ן ס~ל

 והרמב~
 שותף מדין

 דינו לכתוב הוכרח זה מ~עס דאס עלי תקשהואל
 מצרן בדין נטעה שלא כדי וכו~ לשכור רצה~אס
 דשותף בדין כאן דעד ולומר גיםא ל~דך ל~~ותדיש למימ~ איכא אדרבה הרי כדאמרן ש~תף בלילחוד
 אלא לזכות דיכול מר~ן ביהפסיק

 בב~ דוק~
 לזכות

 יכול זה אין ושכר עבר כבר באס אבללכתחילה
 דהואל י~ן לא זה שותף הוא אפילו מידולהוציא
 מחבירו בית השוכר פסק נ~ט בסי~ןומר~ן

 ע~כ לו שומעין אין לעצמו לשוכרו מידו להוציאורוצה והמצר~
 וא~כ הוא כללא ממצרן עדיף דשותף דקדקנווכבר

 יכול המשכיר אין זה בדיןבאומ~ך
 להוצי~

 בשכבר
 להוציא יכול ~ותף הא מצרן דו~א לדון יש מינהנ~ר
 ס~א בס~ דנקט מאי ודאי ~~כ נשכרה כברואפילו
 ומה כדאמ~ן נטעה שלא אלא ~ינו וכו~ רצהבאס
 דהר~~ש מדין הוא מקו~ו ס~א דסי~ ודינא הואלגס
 להוציא יכול ו~כר בעבר אפילו הוא דהרא~שודינא
 גס דודאי לומ~ לני דישודאי

 לד~
 שאני לא מר~ן

 הוזקק לא ודאי ~כר כבר אס או לשכור רצה באסלן
 אך כדאמרן נטעה ~לא כדי ~לא רצה באם~כתיב
 לכתוב למר~ן הביאהו מי בדבר להתיישב צריךעדיין
 ד~~~דין

 נ~~
 שלא שכר שכבר במי

 נטע~
 לומר

 ולשכור לעכב בא השכירות מתחילת אס ~בל שכרכב~ דוק~
 מלשון לשנות ס~א בס~ שהוצרך עד עמו הדיןאי~ו

הרא~~
 מי וכו~ להשכיר רוצה מהס ואחד ולכתוב

 שרצה במי נ~ט בס~ ל~תוב ~ו~ל הלוס עדהביאוהו
 דם~ דינא יכתוב ואזי לזכות יכול המצרן שאיןל~שכיר
 כמ~שס~א

 ~רא~
 דאפילו

 השותף יכול שכ~ בשכב~
 ממה ט~יף יותר והוא למינקט הו~ל וכך מידולהוציא
 עתהשצריכיס

 דנ~ט דמאי דברינו לפי לומ~
 לאו הוא ס~א בס~ דנקט ומאי דוקא לאוהוא נ~~ ב~

 להתיישב צריך כןעל דוק~
~ 

~~~
 להר~ ראיתי ~חיפוש

 זי~ע
 זלה~~

 בם~
 מר~ן בדעת לי מס~א וז~לשכתב י~
 ד~יןבשותף שפ~

 ב~
 לדעת וא~ילו לשוכר לםלוקי דדב~מ

 להשכיר ברוצה דוקא אס כוותיה שפסקהרמב~ס
 דילמא או שכרלא ו~די~

 אפי~
 שותףשהוא מתמ~ לי~ מסליק מצי שכר

 דעדי~
 נמי ובמצרן ממצרן

 מס~~
 ל~

 מצי דלא הוא ש~ר בשכבר דוקאאס
 מ~~

 אבל ליה
 ותי~~וט וכו~ להשכירברוצה

 מ~
 לד~ דמצרן חדא

 שאין שכר לא עדייןאפילו מר~~
~~~ 

 מ~~ב דאי מ~ב
 ברוצ~ דמייר~ בשותףאמאי

 ~~ה ול~~כיר ל~ות
 א~יל~ הא שותףמ~עס

 מצ~
 נמי

 ~אי ~~ די~
~וצרך



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 דשותף ודאי אלא שותף לט~ם~ונרך
 הז~

 אבל דמטכב
 םפיקא אי~א ~כתי בשותף אבל ~עכב מצי לאמצרן
 היה שלא בה זטוד שותף ~עם תרתי בעי~ימא

 אף דמצרן ונימא בתרתי ליה מטדיפין ולאהשכירות ~ש~
 כיון ~י ו~סת~רא שכר אפילו ושו~ף שכרדלא

 ם~ל רבוותא וכמה ו~רשב~א ה~א~ש ד~תדבמצרן
 שומ~ין דאין ס~ל רבוותא וכמה והרמב~ם למצרןדשומעין

 מפשינן אמאי הרמב~ם דעתו גילה לא וב~ותפיןלו

פלוגת~
 לא ~ם נמי ~במצרן והגם בינייהו אח~יתי

 מר~ן דמדבר~ כיון מ~מ הכי למי~ר מצינן כ~רשכר
 דלא הבו בהא אבל נקטינן הכי שנא דלאמוכח

 לספיקותיו שנ~וונתי ששתי זאת בראותי עכ~לטלה לוסי~
 שגם ג~כ תראה שממנו ד~ריו לךוהבאתי

 מנ~~
 פםיק

 וכו~ רצה אם בלשניה נ~ט ~פילו מר~ן דדבריותני
 להוציא השותף יכול שכרה בכבר א~י~ו הואהדין

 מהרח~ט ד~רי על לתמוה להידיד נשאר לאומ~תה
זלה~ה
~ 

~~
 במאי

 דמקש~
 דדברי נאמר אם זו די~ה דלפי

 ~ה~ציא יכול ושכר טבר בכ~ר אפילו איירימר~ן
ממנו

 ~יא~
 שפסק מה טם זה דין יוצדק

 מר~~
 בם~

נ~ז
 וז~~

 בן אינו אפילו לאחר הממשכן מכ~ה אם אבל
 ~זדאי וזו ט~כ מידו להוציאו יכול המלוה איןהמצ~
 דם~ מההיא עדיף ~וא גביה ישכורה הואלטדי~א
 וכמ~שם~א

 ~ר~
 ת~ט ובם~ שמ~א בםי משי~ש

 ם~א בס~ דכאן לחלק דיש הוא ~ך הב~ורהאמת ע~~~
 הוא דגם לו שיש כח ~מו בשכירות לזכותבבא

 דהוא נ~ז בס~ אבל שותף והוא הואל כחו טדיףבזה שוכ~
 שיש מ~ח יותר הקרקע בגוף לזכות ובא גביהממו~כן

 מפורש הרי זה וחלוק כחו הטדיפו ~א בזה בולו
יוצא

 בבד~~
 פםקי מיישב שבו הב~~ת

 הרא~~
 ~הקשה

 ח~קו כך מהאחרונים הרבה גםהרב~י
~ 

~ ~ ~ ~

 שקנה השוכר בזה הד~ן ל~קר נבוא הבוא
 המצרן ובין בינו הדין יהיה מה בחצרהבית

 ולקחה הואל מר~ן לדטת דאפילו כת~ר כמ~שלעד~ן
 הזה הלוקח זכהכבר

 השוכ~
 שו~ף דק~וי בחצ~ בית

 אם או להוציאו י~ול לו ששכר עצמו ה~ית ב~לואין
בא

 לט~ב זה יכול לקנותה לכתחילה מעלמא לוקח איז~
 דיש כמותו מו~~ם דפםק הרא~ש לדטת דהאבידו

מצרנות
 בשכירו~

 וז~ל בס~ם~ וכתב
 וי~

 שחולק מי

די~
 כמו הםמ~ע פירשה ~שכירות

 דאמר~
 בא אם דהיינו

 ד~למא אדםלקחתה
 ז~

 טבר כבר אם או קודם
 וקנא~

א~
 והגם לסלקו יכול המצרן

 דמר~~
 ם~ל לא

 כ~
 ~כ~ף

 דשנים בדין מיהא דהרא~ש כוותיה ~םק מר~ןהרי
 דכמו א~כ ם~א ~~ כמ~ש מודה בזה וכו~ששכ~ו
לדטת

 ~רא~~
 ד~יכא במקום בפשיטות לו מצינו

 המ~ן אין וקנה קדם אם בשכירות דב~מדינא
 יכו~

להוצי~
 דמודה ששכרו בשנים נמי הדין הוא א~כ מידו

 מאי ~ל בזהמר~ן
 דמצינ~

 ומור~ם ה~א~ש לדטת
בדינא

 דמצ~~
 טבדינן

 לד~~ ל~
 ו~ר~ן הרמב~ם

 הואל ששכ~ו שניםבדין
 שותפי~ ~~

 ראיה וזו ל~ם יש
 ~ליהשאין

 ~ ~וב~

~~~~
 ממ~ש לזה םתירה שום

 מר~~
 אם וז~ל סנ~ח

 מטכ~ ~לי~ נמ~רת למ~ו~ה הםמוכה שדה~
 ~ל

המלו~
 המלוה קדם ואם וכי~

 וק~
 מיציא ~מצר בן

 ד~תם ~~כ~מידו
 לדט~

 מר~
 המלו~

 ~ם כי לו אין

 ולכך לםמוכה ולא דוקא טצמה ~דה לאותה מצ~ןדין
 הממושכנת טצמה לאותה~~ילו

 ד~ק~
 וקנאה טבר אם

הוא
 דזכ~

 שייכות לו ואין הואל ולכך ~~ז בס~ וכמ~ש
 הלוה ~הוא המצרן יכול וקנאה עבר אפילו להבסמו~ה
 אבל מידו ל~וציאה אחר מצרן או~צמו

 בידו שיש בז~
 בחצר מושכרת~ית

 דחשבינ~
 שד~ כתצי ליה

 דם~
 דר כ~לו דיגו הדר שותף דהוי שדה חצי בידווביש ם~~

 דבדבר הדברים ולהטעים ~חצר בכל או השדהבכל
 חלק ב~ל דינו הדר מבורר חלק כל שאיןהמשותף

 בכל שייכות לו יש אחד וכל ז~ות ו~זה זכות לזהיש
 ד~ין הכל בידו מושכר כאלו אתד כל הוי וא~כהמ~ום
 בא ואםב~ירה

 איז~
 תלקו למכור או לשכור מהם אחד

 כאלוהוי
 מ~ משכי~

 טל וא~כ חבירו שביד
 כ~

 אמינא
 חלק בשכירות הדר זה וקנאה קדם אםדודאי

 ז~
 לחלק

 ם~ב בס~ מר~ן וכמ~ש לסלק~ יכ~ל ~מצרן איןהאחר
ודו~ק
~ 

~~~
 דמי הוא האמת אפילו דסו~ס לומר ~וד ת~יבני

 ב~ר בית או שדה חצי בידושמושכרת
ליה חשבינ~

 ~שות~

 קדם ואם
 וקנ~

 אינו ~צמו המצרן אפילו
 מ~מוכר שקנה השוכר זה אם התינח לסלקויכול

 במשל ממנו מושכרהמ~ום הי~
 וחלק מראובן שכו~

 אחר מ~ן יבא אפילו וקנאו השוכר זה ו~דם למכורבא האח~
 ~מרינן אה~ן מצ~ן להיות ובא ~ו ש~~כיר ~אובןשאי~ו
 דהואל ותשבינן בידו מושכר ראובן וחלק דהואלדזכה

וה~
 בכל שייכות לו יש הוי בחלקם ברירה ואין שותפין

 דהוי וקנה שקדם שוכר כאלו והוי ה~דה ב~ל אוהחצר
 ב~ל טצמו ~או~ןכאלו

 הקרק~
 של וכתו ~ואל קנה

 ו~~ילו וכו~ ליומה ושכירות השוכר ביד הואראובן
 אבל הכי אמרינן שותף במקיםלמר~ן

 בכג~
 נדו~ד

 ד~בית כת~ר טליושנשאל
 וראוב~ משמטו~ שכור~

 מדין לזכות המש~יר טצמו בא ועכשיו ~שוכר וקנאוחלקו מכ~
 שוכר ~יהיה נאמר האםהמצר

~ 
 מגברה עדיף עצמו

 בעל שמטון ~הוא ~חמתיהדאתי
 הקרק~

 יכולני ו~~כ
 על מ~כב מצי דהלוה נ~~ח דם~ דין היא דזולימר
 טבר א~ילו הוא ופירושוהמלוה

 וקנ~~
 יכול המלוה

 לפרשו ראוי דכן ממנו ל~וציאהלוה
 ט~~

 הש~ך מ~ש
 במקום דאפילו ל~ימר איכא וא~כ יטו~ש מ~אס~ק

 דבנ~ול מר~ן לדט~ הכי אמרי~ן שותף ליהדחשבינן
 םיים נ~ח ס~ שם ג~כ דמור~ם והנם הבנין יפולהיסוד
 וז~לוכתב

 די~ דלמלו~ וי~~
 ~קאי ~וא ופ~טה מצרן

 ממנו להוציא יכיל המצרן אין וק~ה קדם ~ם טלוד~י
טיין

 איכא ט~ש ובטו~ז םק~י בסמ~~
 למימ~

 ~י~ו

דו~

 בידו הממושכנת הק~קט בטל שאיני ~חר מצרן
 אםאבל

 ב~
 איכא בזה לםלקו בידו שמש~ן מי

 למי~
דבנ~ו~

 בטל שבא ~יםוד
 הקרק~

 יפול מידו ~הוציאו

הב~~
 ~ל בידו ~ח נשאר לא דהיינו

 שו~
 דמה

 ולא בידויש זכו~
 ~די~

 ~ מ~מ~י~ דאתי מגברא

~~~
 שממושכנת דזו היא מילתא לאו שפיר דייקינן כד
 בידו הב~לים כת ש~ה ובאותה הואלבידו
 א~כ ד~רא~ש אלבא הוי ממכר ליומהושכירות

 שהוא ~משכיר ~לו הוי לה הסמוכה לשדהשלקחה בש~~
 ממנו להוציא ש~יד והנם לקחהמצ~ן

 מ~א השתא מ~מ טצמו איהועצמו שד~ אות~
 ב~~~

 ב~ו שהיא
 ג~ול כחו שוכרשל

 ל~~י~
 וקנאה קדם אם

 ~~ת ב~~ מו~ם דאמר מ~י ובודאי ~~ש לד~תז~ו ה~וכ~ ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 ופירשה וכו~ מצ~ן דין דלמלוהוי~א
 ~םמ~~

 וה~ו~ז
 להוציא יכול המצרן אין וקנאה הממשכן קדם ~םדהיינו
 ~מצרן בין לן ~~ני לאודאי

 הממשכ~
 ~חר ל~צרן עצמו

 וא~כוכדאמרן
 הדר~

 ~קונה השוכר דזה לנדו~ד נמי
 ~קנה מה דינו ~דר עליו שותף ו~ם הואל מר~ןלדעת
 בעל קנה כאלו השכי~תבשעת

 הקרק~
 ואפילו עצמו

 הקרקע בעל באאת~כ
 ז~

 אפילי להוציא בידו המושכרת
 הנראה זהו הקונהי השוכר זה וז~ה ~~וציא יכול אינוהכי
 טרחא אם כי זה אין הפרט מן ובפ~ט דעתינולפי

 זלה~ה רב המלאך הרא~ג זקן הורה ד~ברבעלמא
בם~

 משי~~
 ובודאי הדין הוא דכך ת~ט ובס~ ~מ~א

 לנו יש~ליו
 להש~~

 וכמ~ש ~גדו חולקים יהיו ~פילו
 מ~ה ם~ קע~ה בם~מור~ם

 יעו~~
 שלא במקום מכ~ש

 יותר להשען לנו יש מי על דבריו על תולקמצאנו
 כזה גדולמאילן

 דר~
 מ~נלע~ד זהו חיליה ורב גובריה

 ~ אהובך מ~תי שגיאהי מכל יצילנוולי~ה
הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 ~י~ט

~ ~ ~
 קע~ו ב~~ מר~ן דפםק דהגם הדבר נכון
 דינא בה לית דשכירות הרמב~םכםברת

 בםו~ם הטו~ז ~ב~ת קי~~ל אנן ועכ~זמצרא דב~
 הוא ביתו שלפני ב~ית לזכות שבא במי דדו~א~נ~ט קע~~

 בידו שמו~כרת מי אבל ~ידאמרינן
 איז~

 והלך בית
 שוכר יכול ושכרה אתראדם

 הראשו~
 מצרן שהוא לומר

 הטו~ז םברת זוהי בה שכן והוא~ואל
 ואנ~

 דינין הכי
 האחרונים םפרי בכמה שבא וכמו יום יום מדילה
 הטו~ז של דינו יוצדק דלא אנכי רואה דבנדו~דאלא
 הוא הנז~ ומשה אל~אני משה הוא זה שוכרדהא

ד~
 ומצינו חצר באותה לו שיש בבית חצר באותה ג~כ
~הרב

 מוהריב~~
 דידן דחצי~ות שכתבו זלה~ה והמשבי~ר

 ויציא~ כנים~ בית להם ויש חומה מוקפים~הם
 א~ת

 דכל דבתצר דיורים הני ה~א אחד מים של ובארובה~ך
 בהו ודינין יחשבו שו~פים לדין מיותד בית לו ישאתד
 כר~ת בם~ ~הובאו בדבריהם יעוין דבר לכל שותףדין
 ם~~גת~א

 וא~~
 לו יש ~זתף דין משה והאיש הואל

 בה ודר ב~רו שהיא הזה הבית ושכר כבר ~לךו~וא

 וזאעקנ~יזם~
 ואין לד~ו~ו ~יכול ~אי

 יו~~
 לומר י~ול

~הו~
 דיוםף עדיף כתו ש~כרה זה משה דהא ~צרן

 לואין
 אל~

 לו יש ומשה מצרן שם
 שו~ ד~

 ושותף

~די~
 ממצרן

 וכמ~~
 בס~

 ק~~~
 לא אם ואפילו ~~ה

 זה ש~ר~יה
 ~ות~ ה~ר~

 אתת בבית ד~יםש~יו ~נ~ וכ~ון ~צרן אלא
 שכור~ ו~ית~

 הזולת מן ~ידם
 אתד הלךואת~כ

~~ 
 דיכול ודאי מהב~לים ושכרה

 הבית מן שות~ול~וציא
 דמ~

 והוא בה דר ו~וא הואל ~וא ב~כירזת~וא יזכ~ י~מר ומה יענה
 ~צ~

 ~י
 שיכרגם

 מצ~ א~~
 שהוא

 ג~~
 דינייהו והדר ~ה דר

לשד~
 ש~ו

 מצרנים ב~
 ~ב~

 ד~ה ו~נה א~ וקדם
 ~ותף אם ומ~~ש יעו~ש סי~א קע~א ~ם~וכמ~ש

 וד~רי דקנה ב~אי ד~ו~דול~נה ק~
 הטו~

 ~מורים אי~ם

 שא~ בראו~אל~
 ובא~תו בית באותו לו

~  
 ~כות שום

ו~לך
 ושכר~

 אזי מהבעלים
 שמ~

 לומר יכול בה הדר

שהו~
 הטו~ז בדברי לך ואין מצרן

 אל~
 חדושו
~ 

~~~

 הבית בידו שיש ראובן ~~ען מה
 היה דלכאורה הדבר נכון ~מת מצרןשהוא ממושכנ~

 שדין שמצינו שה~ם אתיזה כדי בה יש שט~נתונראה
 ומור~ם מר~ן מחלזקת הואזה

 קע~~
 מר~ן זז~ל םכ~ז

 מכרה אבלשם
 הממש~

 אין המצר בן אינו אפילו לאתר
 יכולהמלוה

 להוצי~
 שם מור~ם עלה וםיים ע~כ מידו

 לםלקו ~מלוה יכול וקנאה המצרן קדם דאפילווי~א
 ומר~ן הואל הראוי מן יא~כ עכל~ה ולה~רות לדון נ~לוכן

 עבדינן כות~ה דקי~ל מר~ן כםברת בזה פליגיו~זר~ם
 בתקנה התקנות בעלי לרבותינו מצינו דינא בהאיאפ~ה

ש~~
 כםב~ת שם שפ~קו רבנים משמנה התתומה הש~ן
 הרבנים פםקו דלא ולומר לדחות ואין שבכאןימור~ם
 הוראת להם נתפשטה לא שעדיין דורם לבני אלאהנז~
 כאותו פםקינן א~כ גרירי מר~ן דבתר אנן אבלמר~ן

~~
 מוהרר~ב להרה~ג ~תקנות בקיצור ראיתי שהרי אינו

 בקיצור שכתבזלה~~ה
 התקנו~

 פ~קו ~~ל ם~ה תומ~ש
 מכרה ואת~כ ביתו דהממשכןז~ל

 לאת~
 שממו~כנת מי

 ל~ותף לא אבל למצרן וא~ילו הקונה ל~לק יכולאצלו
 זכה הקודם וכל שוים השותף ויד אצלו הממו~כןויד

 וכו~ פםקו מקור ז~ל ה~ז~ הרב וםייםעכ~ל
 הו~

 בתקנה
 בם~ מור~ם שהביא כי~א המ~הג ופשט הש~ןמש~
 ראיתי וכן לע~ד נראה כן לשותף לא אבל םנ~זקע~ה
 דשותףדנים

 עדי~
 עכ~ל שוין ושותף וממשכן ממצרן

 דין עכ~ז מר~ן הוראות שנת~שטו שלאחר לפניךהרי
 לנו היה הראוי מן וא~כ מור~ם כםברת נתפשטזה

 אצלו הממושכן ~אובן דב~ילשמוע
~ 

~~~
 ~ט~נתו זה ~אובן ~ה דלא נראה העיון דאתר
 שיש ללוי זה ק~קע מכר ~ממשכן שמ~וןדהא

 זה בתצר ביתלו
 שי~

 הנמכרת הבית בה
 וא~~

 הואל
 וכמו שותף כדין להיות דינו הדר חצר באו~ו בית לוויש

 גו~פנקי בם~ יעוין ובתראי מקמאי אצלינושכתוב
 שכתב כר~ת ובם~דמלכא

 מוהריב~~ מש~
 והמשבי~ר

 שמכח וכמו להם יש שותף דין שלנו דתצירותזלה~ה
 ז~דין

 דנים אנו
 גוא~~

 בהם דנים אנו וגם
 ל~ית מביתמצרנות ד~

 מכ~
 וכמו ממצרן עדיף דשותף

 מראקי~~ לרבני שכת~ו בפ~ק הרבנים~פםקו
 יע~ש

 הכי זה לענין ~ן גם א~כ ~י~גבכר~ת
 נקטינ~

 ~ואל
 ~י~ למי מכ~ה זהומוכר

 דינו ~דר ב~ר בית לו
כמוכר

 לשות~

 דשותף ז~ל הם דפ~ו
 וממש~

 וכל שוים
 כלום ר~ו~ן ~טענת ואין ז~ה~ודם

~ 

~~~
 דבז~נינו הזא לי דק~ה דמ~י

 ז~
 דכל

 הי~ך א~כ תומהמוקפות ~~רו~
 תמצ~

 שאי~ו המצרן
 מידו מוציא ~~~~שכןשותף

 וג~
 ~ו~ים היו בזמניהם

 ואם תומהבת~ם
 נע~י~

 דבריהם
 ש~ות להם היז לא הנ~~ ~~בניםדבזמן ד~~ נר~~ ב~דו~

 ~מ~יהם ד~ים היו דכךכתב ~~ר~~ וה~~
 זדז~~ וצ~~

~ 

~עיר
~~~~ ~~~~~~ ~~ 

~

 שמכרה מכר
 הבתול~

 תיים של בתו היתומה
~אייג

 ליצ~
 ובא

 ~שו~ לע~ ה~צ~ אבר~
ד~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 כח לודאין
 להוציא~

 להרב~י מצינו דהא חדא הלוקח מיד
 לית מאשה דהלוקח הרשב~א תלמידי מ~ס קע~הבס~

ב~
 ראו בעסקיה שי~קח מי לה דאין משוס דדב~מ
 שס שהד~מ והגס יעו~~ש קייס ממכרה שיהיהחכמיס
 האשה ~ן בלו~ח דגס ז~ל מהרי~ו משס כתבבסק~ט
 טכ~ז יע~ש דדב~מ בושייך

 אי~
 אלא לפסוק לנו

 מכמה דדב~מ שייך דלא דס~ל הרשב~א תלמידיכסברת
 דתלמידי ד~א אלא תני לא הב~י מר~ן דהא חדא~~מי
 דהלכה קי~~ל וכבר כוותיהו לפסוק דד~תו ש~מה~~ב~א

כמר~~
 ומשולש שנוי אצלינו כמ~ש הנאמן בביתו אפילו

 דהרבשד~המ~מיה
 האר~~

 הקדמוניס מטרבה רבני ורבנן
 סברת דהא ועוד בב~י אפילו דמר~ן כותיהד~סקינן
 סמ~ו בסקט~ה בקצי~ ז~ל מור~ס פסקה רשב~א~למידי
 כוותיהו לפסוק כוונתז ידאי י~א ~שס שכתבהוהגס
 החולק סבר~מהרי~ו הביא זלא הואל דדב~מ שייךדלא
 במחלוקת זו דסברא לרמוז אלא י~א בשס כתבהולא
 הואל וא~כ ס~ל סברא כהאי איהו אכן שנויההיא

 ו~ר~ן הואל נקטינן כוותיה ודאי קי~ל הכיומור~ס
 בב~י זה דין מר~~ן גילה לא ואולי אס אפילו וטודגילה ל~

 נשאר הדבר והיה כותבו היה לא מור~~ס ~סוגס
 ודאי טכ~ז זלה~ה ומהרי~~ו רשב~א תלמידי ביןלמחלוקת
 הפוסקים ו~ס~ רשב~א תלמידי כסברת אלא לדוןד~ין

 קרוי הוא דהלו~ח מרנןדסברי
 מוחז~

 דטקר
 ו~מו בטלמא אס~כתא וקרא מדרבנן אלא אינודב~מ דינ~

 ספ~י ובכל יטו~ש סמ~ה קע~ה בס~ ו~ור~ס מר~ןשפסק
 מוחזק מיקרי דהמצרן ד~~ל מצינו דלאהאחרוניס

 הריא~ז דגס זכו~ל הרב וכתב ז~ל הרמ~ה סברתזולת
 ורוב מנין ר~ב זה וזולת ס~להכי

 בני~
 סברי כלהו

 התקנות בס~ אחר בס~ ראי~י וכן המוחזק הואדהלוקח
 ה~בניס דפסקוכת~י

 כמוהריב~~
 והרב והמ~ב~~ר

 ~~לאלו מימוןכמו~ר~ר
 בה לית האשה מן דהקונ~ זלה~~

 ~~ב דל~ח הנז~ בס~ יט~שדדב~מ
 וא~~

 לחוד זה מטעס
 הדב~מ לבטל והותר דייהוה

~ 

~~~
 מטטמא דדב~מ לב~ל בנדו~ד מצינו אחרת וטוד

 הוא הנז~ הבת שמכרה זה מכר דהאאחרינא
 דדב~מ לבטל יש ג~כ זה ומטעס נשואיה פרנסתלצורך
 המוכר וז~ל שכתב סס~ג ~~ו~ר לרבינו מצינודהא
 מזון או קבורה צורך או המלך מס לפרוטכדי
 דד~~מ בה לית והבנותהא~ה

 י~ו~~
 מר~ן דפסקו

 ל~עות ~ין בסמ~גבקצר
 מיגרט נ~ואיה דלצירך ולומ~

 דתני הנהו ומכל והבנות ה~~ה למזון ממוכרגרט
ה~ו~~

 זה
 ל~

 למיל~א ט~~א יהיב הרב~י דהא יתכן
 הס טרודיס אלו ש~ל דדב~מ ~הס אין ולמהיז~ל

 בהס יש וא~ת מוכריס גדול צורך ומשיסלמכור

די~
 אטרח למה אומר שהרי לוקח ימצאו לא המצר בן
 יכוליס הבטליס ואין אותי ויסלק ~ה ~יבוא כ~י~קת
 המעות את המצר בן ~יביא טדל~תין

 ~כ~ל ויקנ~
 נשואין צורך גרט לא בודאי זה ד~ט~ס לפניךהרי
 וטדיפא מזה גדול צורך לך ואין הטו~ר דתני הנ~ומכל
 וכו~ נ~ואין לצורך ~כר~ס ס~ת דא~ילו מ~~והיא
 הוא פשוטוא~כ

 דליכ~
 ~מעות הס צריכיס דהא דדב~מ

ל~רך
 נשו~~

 כדי קודס אחת שטה ויפה ונדונייא
 דמטטס ובודאי הנשואיס לטכבשלא

 ז~
 דיי ג~~כ

 דדב~מ כח לבטלוהותר
~ 

~~~
 מצינו דהא רוותא ג~כ דנוסף

 במצר~
 זה

 בהס דר והוא ומכופליס כפוליס קרקעות לו~יש
ומשכיר

 מ~
 הלו~ת ה~ני את לרחוק ~ו ומה

 לסלקז תורה אינה זו בה לדור אא~ק אפילו לושאין
 בס~ מור~ס הביאה זו וסברא המצרןולזכות

 ליה דדחיק ארעא ליה לית הלוקח אסזז~~ל מ~~
והמצרן ש~ת~

 אי~
 דלית י~א בטלמא להרוחה רק לו צריך

 נ~אה ומהרי~ו מהרי~א ומדברי חולקיס ויש דדב~מבה
 יוכל ולא העיר מן שהלוקח ודוקא הראשונהכסברא
 ~ודס המצרן בלא~ה אבל אחר במקוס ביתלמצוא
 קמייתא כסברא לפסוק דטתו דמור~ס ל~ניך הרי~כל~ה
 כסברא דטתס ומהרי~ו דמהרי~א דמסייס מצד~ן

~מיית~
 רברבי אשלי והני דהואל לומר דדעתו ש~מ

 דמסייס מצד הן נקטי~ן הכי קמא י~א כשיטתקיימי
 לא אז הטיר מן הלוקח היה אס בין ומחלק~ור~~ס
 נחית דהא ק~ל קמא י~א דכסברת ג~כ ~~מ~כו~
 אלבא לתלק ו~חית כוותיהו דקי~ל ~~מ ~לבייהולחלק

 זאת דסברא ~ס ומה כוותייהודהילכתא
 קמיית~

 נראה
 טצמו למר~ן ס~ל~הכי

 דה~
 קפ~ט בס~ הסמ~ט כתב

 לה ילפינן קמא די~יא דינאדהא
 ממ~~

 לאשה מכר דאס
 ל~רוח להו דדחיקא משוס דדב~מ בהו ליתוליתמי

ו~יזבי~
 מור~ס דהגהת נראה הכי ומשוס אח~ במקוס

 כתב דשס ס~~ז קודס ~ס כי כאן מקומה זה ~יןזאת
 הרי עכל~~ה דדב~מ בהו לית ולק~ן לאשההמחבר
 הואל וא~כ וכו~ לא~~ למוכר שיה הוא זה דדיןלפניך
 גם ומה כן כאן גס דדב~מ דליכא שס פסק~ר~~ן
 כתב המ~רי~א ~םטיף בסוף שכתב הסמ~ט~דברי
 י~~א האי נחלקודלא

 קמ~
 מור~ס שהביא החולקיס טס

 דהיה היכאאלא
 צרי~

 להת~רנס דהיינו להרווחה
 הואל בה לדור כדי אלא להרווחה אי~ן אס אבלממנה
 א~כ דדב~מ בס דלית מידו כ~ט כלל די~ה לוואין
 הלוקח ז~ה דכ~ע ואלבא במתלוקת כלל נכנס לאנדו~ד
 משכנות להרב ראיתי וכן כלל דירה ליה ליתד~א

 היכא אהרן זקן הרב משס שכתב קנ~ו אותהרועיס

 יעו~ש מםלקו המצרן אין ללוקת כלל דיר~ לי~דלי~
 לדחות דיש ודאי דכתיבנא תריצי טטמי הני מכלוא~כ

 הלוקח וזכהה~צרן
~ 

~~~
 אני דלמודעי

 צרי~
 בס~ למור~ס מצינו ד~א

מ~ט
 שכת~

 לאשה לסל~ו יכול אינו מצרן דוקא
 וא~כ ממצרן טדיף דשותף לסלקה יכול שותףא~ל
 לסלק ד~כזל ה~ה ל~ה לסלקו יכול שהשותףכ~י
 דב~יו הובאו אבות זכות הרב כתב וכן האשה מן~קינ~
 דשותף הב~ח כתב וז~ל דפ~ז כר~ח~ס~

 עדי~
 ומפיק

 אומ~ אני וכןמאשה
 בהו ד~ית דאמרן הנ~ו בכל

 כתב וז~ל מש~ה הרב וכתב טכ~ד טדיף דשותףדדב~מ
 ממצרן עדיף דשותף האשה מסלק דשיתף עיי~שמהר~~
 י~~ש ~ו~ ומזוני כרגא כגון הנהו בכלו~ן

 לפניך ה~
 ללוקת ל~לקו ויכול ממצרן טדיף ~שותף ברזרדבר
 ממי לסלקו יכול וכן ה~~ה מן~קנה

 שמ~
 למז~י

 הרבנים וכמ~ש הוא כך לדור בקונה דגס ופשוטוכו~
הנז~

 דל~
 ~מצ~ן מן טדיף אלא אמ~ו

 דוק~
 ~~כ

 המערב ~בני לרבותי~ו מצינו דהא בבירא פי~אנפל
 אר~ש מטיבי שלשה המה הלא~~מונים

 כמוהר~~

יטב~~
 כתבו זלה~ה רמ~א והרב והמשבי~ר

 דיינין בית ל~ יש אחד וכל אחת בתצר בתיסבשני ד~פיל~
 זמ~תפיס ~כו~ וגוא~א מצרנות לענין ~ותף כדיןליהו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 לי~ו חש~ינן החצ~ ו~תשמישי חצר של ~~מצטההם
 הואל נימא כאן ~ם וא~ככמשותפים

 וחצ~
 הזה ה~ית

 היא הנז~ היתומהשמכרה
 ~~תו~

 ובת~מישיה החצר
 ~ ה~צרן א~רהס זה וזכה כשזתפים להיות דינם הדרא~כ

~~~
 לחלק ומרפא ארוכה מצאנו הרי דלזה

 ליכא דאמרו ד~מקום אמרינן לא כ~ןדטד ולו~
 ללו~ח זכות יהיה אם דוקא טדיף השותףדדב~מ
 קנה אם או מהאשה קנה אם כ~ון דוקא ~טמאמחד
 להני דליתנהי ב~קום או אשה ~לי מזינותלצורך
 ליה דלית טטמא חד משום אלא זכות לו ואיןט~מי
 דהחוט ~ודאי ח~רו אלו דכל בנדו~ד א~ל דירה~ית

 והדר ינתק במהרה לאהמשולש
 דינ~

 דאליס לומר
 מתורתם זה וד~ר זהי משותף א~ילו זה דלוקח~ו
 מוהר~ר ר~ותינו המה הלא ס~ידהני

 כ~~י התק~ת ~ס~ ד~ריהם שהז~או זלה~הו~מ~~א והמש~י~~ יט~~~
דל~ח

 ט~~
 טל שנשאלו ~ותו למדתי

 שות~
 חצי שמכר

 ל~טל ט~מיס שלשה או שנים והוי לו המשותף~ית
 ~ה~תולה אף ולפיכך וז~ל ל~סוף וכת~ודדב~~מ

 אפילו ממצרן טדיף דשו~ף וקי~ל בחצר שותפותלה י~
 להמצרנות ליה לאפקו~י טטמא חד אלא דליכא היינוהכי
לא

 מפק~
 כנז~ ח~רו אלו ~כל טכשיו אמנם לשותף

 שותףאפילו
 ל~

 כח ל~טל כחז אלים
 הלוק~

 טכ~ל

וממנ~
 הל~קח יצחק דזכה דינא קם א~ך לכאן למ~י

 התרמ~ה סיון וימ~ן וצוי~ם מצפצף ואין פוצה ואין~~יתז
 ~ יט~ה םאלילפ~ג

הצטיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~~~~~ ~~~~ 

~ ~ ~
 מפתח לו יש ראובן ממו~רי

 חנו~
 אחת

 ~קרן היא הנז~ והחנות כםף קניןקנויה
 שמטון ~ה ויושב ממש סמיכה אחרת חנות אצלזוית

 ראו~ן טמד לימים אחרי מאיש אותה ששכרבשכירות
 ~אופן ~מו~מ ממנו היזק לו שיש ה~ שמ~ון טלוטען

 החנות של השכי~ות א~ן אני זאומר טוען הנז~שראובן
 ומטי לי סמוכה והיא הואל ממנה שמ~ון ו~אהנז~
 כי טוטן ושמ~זן כמוהו ונותן נו~א אני שאין הז~אלי
כב~

 לי ומה לזמן הבעלים מיד בידו שכ~ה היא
 שתרזיח ~די ~רנסתילדחות יל~

 ~ יומ~~ את~

 ~~~ו~~

~  ~ 

~~ ~~ 
~~~~~ 

 משזם הזא אם ממקומו שמעון את לעקור שרזצה זה~אובן

 קנזי~שהחנו~
 החנות בשכי~ות לזכות הוא ורוצה בידו היא

 דדינא אעיקרא זה על ט~נתו כח זהו מצרנותמדין
 מ~רא לחקיריש

 ~ד~
 דד~~מ בהם יש אס דחנזיות

 דדמו דדב~מ בה יש לחנות מחנות יבודא~ לאאו
 לרבינו מצינז לא הבתים ד~דין והגם נינהול~תים
 בזה הפוסקים מחלוקת ש~~יא םפ~א קע~ה ב~י~הטור
 חלק הרמ~ה ולדעת דדב~מ אין ת~ם ר~ינודלדעת
 מ~ם ישאם

 ליכ~
 סיים הרי ~כ~ז יכזי לזה מזה

וכ~ב
 וא~

 נכונים ר~ת ~ברי דהגם כתב ז~ל הרא~ש

 סיים וטלה כן נה~ו לאאפ~ה
 וכ~~

 דאין ~רצלוני הר~י
 טכל~ה וכו~ ~מטל~ ו~א ~קרקטות אלא דמצרנ~תדינא
 ~רמ~ה כס~רת ותני פסיק הטור דר~ינו לפניךהרי
 בה דמ~יל ז~ל הרא~ש א~יו ס~רת מדה~יאחדא
 דמסיים וטזד ~נה~אמשזס

 וכת~
 לפםוק דדטתו ~שזט א~כ וכו~ הרמ~ה כס~רת~היא ~רצלונ~י הר~י וכ~ך

 הר~~י ו~ם הרמ~הכס~רת
 כת~

 ~פשיטות
 והרש~~א ו~טיטו~ ~רצלונ~~י וה~~י דהרמ~ה כ~ןהלכה ולטני~

 והרא~ש ~~תים מצרנות דישס~ל
 כת~

 כר~ת נהגי דלא
 רש~י ומד~רי ור~~ש רי~~ם משם המרדכיי~ם

 ~~תים מצרא ד~ר דינא דיש משמט כולהו~~מרא
 סנ~ג קט~ה ~ס~ ~קצ~ ~~כ פסק וכוותיהו ~~~ייטו~ש
 הקרקטות ד~כל ~ל~רצלונ~י הר~י ס~רת ~ד~ריו~נקט
 יטו~ש מטלטלים אלא אימטיטו ולא ד~~מ ~ינאשייך
 אלא אתמטטו לא הרי ~כלל ~~תים ~םא~כ

 ~~תים מצרנות דין י~ ולכן הנז~ ~ס~ מור~ם סיימהוכן מטלטלי~
 ~יטז~ש

~~~~
 בהם דיש היא דהלכה ~~תים ומצינז הואל
 סמוכות יהיו אם ~חנו~זת ד~ם ודאי מצרנזתדין

 דהרי להס אחד דטטם דד~~מ ~הם דיש זדאיזל~ז
 כתב הרי ~~תים מצרנות דין דאין דס~ל ר~תלסברת
 ~יה לאם דדמו משום הוא דטטמו סקצ~חהסמ~ט
 ~יןהפםק

 השדו~
 דנםתלק דדיקלא רכ~א או סלט

 ה~יאם אח~ים טטמים ~םדד~~מ
 הס~~~

 ו~כ~ז
 והכי כתב והרא~ש הואל כוותיה קי~ל דלאהסמ~ט כת~

 טלה הטור וסייםנה~ו
 וכת~

 ~נ~ל הרי~א דברי טליו
 והט~ם יכו~ מצרנות יש חזקה שיש ד~~ דלכלדכ~ב

 מזל~ז וליכנס ל~ותחה יכולים ה~תים ש~ין~חומה
 ויכול הואל דבתים דטטמייהז לפניך ה~יטכ~ל
 כן ד~דין ודאי ~חנות גם וא~כ מזל~ז וליכנסלטר~ם
 אלא אמטיט דלא מר~ן כיונת וז~ו לטרבם ויכולהואל

 ~מטלטלי

~~~
 אם שכתב זלה~ה למוהרי~ע ראיתי

 מכ~
 ב~ל

 הסמוכה החנות בטל יכול אין חצירו אתהחנות
 דלא מדד~~מ לזכותלה

 שיי~
 ת~מישן שאין בד~ר זה

 ראיתי וכן ממורי שמטתי ו~ןשוה
 שלמ~~ חש~ להר~

טכ~~
 הו~ל לחצר מ~ית אלא אמרו דלא לפניך הרי

 ותשמישן הואל לחנות מחנות אבל שוה תשמישןואין
 יש הקרקעות דבכל דמר~ן לדינא הד~ינןשוה

 ~ דד~~~

~~~

 דכ~ז
 קנויה ראובן של זה חנות היתה א~ הו~

 שמ~ון בה שיש והחנית וחזקה קרקט~ידו
 אזנמכרת

 שיי~
 לר~ובן ~ין בנדו~ו אבל הנז~ל דין

~זה
 החנו~

 א~לס~א הנקראת המפתח קנין אם כי
 חנות היתה אםאפילו

 ז~
 ראובן אין נמכרת שמ~ון של

 אי דאפילו דב~מ מדינא בה לזכותיכול
 חשבי~

 ל~נין
 ~ולם ~אוני לכמה מצינו הרי ישוב כחזקתהמפתח
 אז קרקע כדין ישוב לחזקת חשבינן אי בזהשנחלקו
 בס~ יעו~ש טלטולכדין

 כנה~~
 וס~ח סל~ז כר~ח ובס~

 זט~הוט~
~ 

~~~~~

 שה~א ~ס~א קט~ה בס~ להש~ך
 מ~

 ~מה
 יש ט~טול דין חנות דחזקת דס~לגדזלים

לה
 וא~

 במחלוקת הוא זה ודבר הואל וא~כ דדב~מ ~ה
שנוי

~ 
 אם א~ילו לומר הראוי

 הי~
 של חגו~ו

 לזכות יכיל אינו נמכרת טצמהראו~ן
 ב~

 ~~~מ
 מ~ריב~ו להרב דראיתי~א

 זל~~~
 שכ~ב ~ק~ד
וז~ל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 הלכ~ ול~יןוז~ל
 דגס ביניני פ~וט דמנהג

 שהס וחנייותבתיס בחזק~
 חזקו~

 ד~ב~מ בהס אין ק~קע
אס

 קרק~
 ש~ביא ~~ת וכסברת נמכר לה הם~וך

 מצרנות דאין סקצ~חהסמ~ע
 ~ל~

 וסייס י~ו~ש בשדות
 וה~ך ~עכו~ס בקרקע יש~ב חזקת לו יש אחד אסגם

 לבעל ~שות יש אחר לי~ראל הק~קע ו~כרהעכו~ס
 כמבואר לקנייתו יב~ח בתוך ללוקח לסלקהחזקה
 זל~~ה מהריב~ס בפםק ~~ח אבות זכותבס~

 כל ולכן כהפקר הם הרי ~ו~ס דנכסי ה~עסשס וכת~
 כחזקת והוו זכההקודס

 קרק~
 הואל וא~כ ~כל~ה

 ו~אי א~כ נהגו ד~ך למעשה הלכה מביא הנז~והרב
 נמכרת עצמה ראובן של חנות היתה דאס נקטינןדכך
 הסמוכה בחנות לזכות אבל המצר מדין לזכותיכול
 ~כול אינו קר~ע חזקת ראובן חזקת הי~ה אסאפי~ו
 דב~מ מדינא~זכ~ת

~ 
 של ~חנותו היתה אס הוא וכ~ז

 אבל וטרייא שקלא להא צריכיס היו נמכרתש~עון

בנדו~
 אלא נמכרת שאינה

 שרוצ~
 בשכירות לזכזת

 ק~ויה ראיבן של החנות היתה אס אפילו דב~ממדינא
 ק~קע שכירות שהרי דדב~מ לו אין וחזקה קרקעבידו
 דשכירות ס~ל דהרמב~ס והרא~ש הרמב~~ס מחלוקתהיא
 ממכר ליזמא דשכירות ס~ל והרא~ש דדב~מ בהאין
 הואל ם~ל דהרמב~ס כיותיה זאנן דדב~מ בה וישהוי

 פםק סנ~ט קע~ה בם~ומ~~ן
 ~ כוותי~

~~~~

 ראובן של היא הזה החנות תהיה אס א~ילו
 הםמוכה החנות בשכירות לזכות יכולאין

~ה
 מדי~

 מצרנות ~יח כאן דאין בנדו~ד גס ומה מצרנות
 בתחילת או המכר בתחילת היא המצרנות דהאכלל

 ושתק ידע כבר אס אבל דהר~~ש אלבאהשכירות
 שמעון ביד שכורה שהיא נדו~ד ומכ~ש מצר~זתואיבד
 כמהזה

 מ~
 דדב~מ לגבי סו~ד כללי יש מצרנות דין

 ~ צו~ך ללא זה כלכתבתי ~ציני להפקת יהרני ל~אובן זכית ריח שוס כאןאין

~~~
 לשכור לילך יכול ראובן אס לשאול כוונתך
 ויוציא ממון תיספת פתוי ~~י מבעלה זהחנות

 מדין יתקרי ו~שע רשות לו אין ודאי ממנה שמעוןאת
 סק~א ~ל~ז בם~ ועיין וכי~ בחררה המהפךעני
ד~ב

 של~
 שנק~א מלבד

 אל~ רש~
 ל~~יז שמיםיפין

 ובפ~ט י~~ש כזה רשע מעשה שעשה בבה~ךטליי
 וילך עכו~~ס של הזה החנות תהיהאס

 ~אוב~
 להשכירה

הרי
 ז~

 חרס בכלל הוא והרי שבר על שבר מוסיף
 זלה~ה ~רשו~סרביני

 וכמ~~
 ~ ם~א רל~ו בם~ מור~ס

~~~
 ולהיות רשע להקרזת ירצה אס אפילו גס

 בש~ירותעכ~זמוחרסויזכה
 ל~

 כלל מטשיו אהנו
 חנות בשכירות מצרן שהוא לומר שמעון יכולדםו~ס
 כתב הרי דדב~~מ בשכירות דאין שכתבנו והגסזה

 הבית אותו שכירות ~לענין וז~ל סק~~ט םקע~ההטו~ז
 הבא השוכר את מסלק הראשון השוכר ודאיעצמו
 הראשון השכירית זמן שכלה אחר לדחותוא~ריו

 ונ~א~
שבז~

 בין ~דול חל~ק לפניך הרי הרמ~ה גס מודה
 אס בין בשכירות לבית מבית מצרן להיות ~צהאס
 באיתה ~זכות~וצה

 ו~ותי~ עצמ~ בי~
 פסקינן טי~ז דהרב

 למע~~הלכ~
 האחרוניס בם~ הדבר הובא וכן יוס בכל

 לימר ~עולס נה~ו דהטז~זד~יתיה
 בלש~

 קר~א ע~בי
 ט~י~יס של זה חנות תהיה אפילו וז~~א פיי~~אבקר~~א
וילך

 ראו~~
 יכול וישכרה זה

 שמע~
 זה

 ל~~~יר~
 ולהיזת

 פסק םל~~ח קע~ה בס~ למר~~ן דמצינן והגסמצרן

דהק~נ~
 כתב הרי לסלקז יכזל המצרן אין מכו~י

 אברחית ארי לז דאומר הזא דהט~ס םקם~והם~~~ע
 אוחו שייך דלא בנדוי~ד וא~~כ יעי~~ש ממצרךלך

 ידאיהטעם
 דזוכ~

 ראיתי וכן דב~מ מדינא שמעון
 הראשוניס פסק שהביא ע~ב דל~ו כר~חבס~

 זכה וכו~ לך אברחית ארי טענת דאין דבמקוסשפסקו
 יפול הט~ס דבנפולה~צרן

 הבני~
 תהיה אס בין וא~כ

 ראובןושכרה הלך עכו~~םאס של או ישר~ל של זהחנות
 לא עכ~ו ר~~ג חרס על וטב~ יתקרי דרשע מלבדלא
 דב~מ מדינא בשכירות יזכה דשמ~ון כלל מעשיואהני

~ 

~~~

 זה לשמטון לםלק שרוצה זה ~ובן של דעתו
 ליה ומטיהואל

 הזיק~
 הרבה ינותן נושא שאינו

 יכזל זה דבר דבש~יל זה דבר מלומר חלילהכמותו
 זז~ל סי~ח ~כ~~ח בם~ מר~ן ממ~ש ולמד וצאלםלקו

 להר~ילס כדי לתינוקות ואגוזיס קליות לחלק לחנונימית~
 כדי מהשעור יותר בזול למכור יכול וכן מ~נושיקנו
 עכ~ל עליו לעכב יכוליס השוק בני ואין ממנושיקנו
 שימכור וגורס בידיס מעשה עושה אפינו ~פניךהרי
 מבנייותר

 השו~
 מכ~ש עליז לעכב יכזליס אינס עכ~ז

 השפיע יתברך מחסדז אלא מעשה שוס עושיס אינסאס
 אשמת עליי ואין לסלקו יכוליס דאין ודאי ~ובהלו
 ~ינו וכ~ז כללדבר

 צרי~
 הטרחתי רצונך ולהפקת לפניס

ק~
 ~ וימ~~ן וצוי~ס קזלמזס

~צ~יר
~~~~ ~~~~~~~ 

 םי~ט

~~~~~~
 בראוב~

 בית ואותי מעכו~~ס אחת בית שקנה
 ~זקת בה לשמ~וןהיה

 קרק~
 זמן ואחר

 בא ו~ז משמעון החזקה וקנה לוי הלךא~וך
 ולו שלו הוא בית אותו וקרקע הואל מצרן שהואלטעון ראזב~

 צדק מורה יורינו לקנותנאה
~ 

~~~~~
 רבותינו דיעות בהו רב~ חוקזת דיני הנה

 האחרוניס בכתבי בידינו כמ~שהאחרוניס
 בתשזבת יהעלה וז~ל שכתב סקם~א ק~~ה בס~להש~ך מצאני הנה בקצרה משנלע~ד לפניך נא אציגהאכן
 חנות דבח~קת ל~ב~~ן

~ 
 אין הדיעות לכל בתיס

 למכור כשרוצה דדב~מב~
 החזק~

 בתשובת וכ~כ לא~ר
 החכמיס הקדמוניס ג~לי כל שפסקי צ~ט ם~ ריבותדברי

 אשר קדזשיסהשלמיס
 באר~

 כולס אחרוניס וגס המה
 לית חזקה דבשוסהםכימו

 ב~
 זכו~ דדב~מ

 הרי י~ז~~
 בח~ה דאין עולס ~אוני משס ותני פםיק דהרש~ךלפניך
 ישוב ב~קת איירי הש~ך דדברי לימר ואיןדדב~מ
 ~הביא ~דושיס דםפרי והגס קרקע בח~קת ולאדוקא
 ספר שהס דבריומהס

 ב~~
 ל~ב

 ריבות דברי ~~~
 ן~ ימהר~אומ~רשד~ס

 ששו~
 אינס אלו ום~ריס וכו~

 אס דברי~ס על לעמודבידינו
 ישוב בח~ת ~יירי ~

 מדבריו עכ~ז ~רקע בחזקת אפילו איירי אודוקא
 כלס בלש~נ~שכתב

 הםכי~
 דבשוס

 חזק~
 לית

 ב~
 דדב~ימ

ע~~כ
 מלש~

 משמט חזקה דבשוס זה
 ב~

 בין קרקע ח~ת
 א~~כ דדב~~מ בהו לית ו~כ~ז קמיירי ישובחזקת

מד~י נ~טי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

מדברי
 הש~~~

 דליכא
 מצרנו~

 בשום
 ~ חז~~

~~~
 שכ~ב סי~א בח~~ב זלה~~ה יוא~~ל ל~רב דראי~י
 כ~ב ה~זקה ב~נין גם ומהוז~~ל

 הש~~~
 בס~

 דין שאין גדולים כמה בשםקם~~ה
 מצרנו~

 ב~ום
 ~ה ~קורים דידן ח~קה וגםחזקה

 קרק~ ~זק~
 לא

יצאה
 כ~ב בשו~ף ו~ם ה~קנה מדין ~לא שאינ~ מכלל~

 קע~~ה בס~ כנה~גהרב
 בהגהו~

 ה~ור
 או~

 קל~~א
 דין לו יש אם דרבוו~אבפלוג~א

 קרק~
 יכול והלוקח

 קי~ללומר
 אל~

 דראי~י
 פס~

 מוהריב~~ט ה~דמזנים

ומוהריב~~
 מוה~~~ר מרבו~יהם שקבלו ~כ~בו זלה~~ה

 זו שחזקה זלה~~ה סרירז זמוהרר~~מ הצרפ~יוידאל
שבאה

 קרק~ מחמ~
 פרטיה לכל לה יש קרקע דין

 מצרנו~ לגביואפילו
 האחרונים בה נחלקו ולא

מ~קני אל~
 החזקו~ ~קנו~

 האחרונים ושאר מוהריב~~ל
 לפי עיון צריכים ודבריהם צדדיה לכל כקרקעשדינם
 זו בחזקה שמדברים הא~רונים בדברי ~ראי~ימה

~באה
 קרק~ מח~~

 והביאו
 מ~לוק~

 דינה אי עליה
 כמ~לט~ שאינם ~ובם וה~ריטו כמטלטלין אוכקרקע

וכמ~~
 ש~ם כנה~~ג והוסיף והכנה~~ג הש~~ך בדברי

 ~ו~ףלגבי
 אי~

 וכנדו~~ד דדב~מ בו
 עכ~~~

 בצירוף
 מדברי א~~כ ~כל~~ה וכו~ ספק מכלל יצא~~ לאהעדים כ~

 חזר ה~~~ך ד~רי מ~חילה שהביא הגם הנז~הרב
 מוהריב~~ע הרב מפסק דבריווס~ם

 ומוה~יב~~~
 זלה~~ה

 גקטינן דכוו~יהו פשוטא~~כ
 בחזק~

 ק~קע
 י~

 בה
דדב~~מ

 והג~
 לדבריהס עיון והצריך ~מה הנז~ דהרב

 עליהם לחלוק לבז מלאו לאעכ~ז
 בפ~י~ו~

 דברי מכח

הש~~~
 ~י~~ל דידיה ~ון ובאו~ו הואל אלא

 צ~ו~
 טטמים

 דליכא במקום ~בל בםפק העמידו דין לאו~ואחרים
 אלא לנו אין דידב~ם מכחם לבטל אחריםט~מים
 ורבינו מוהריב~~ע קדמונינודב~י

 יעב~~~
 אנן אש~ ז~~ל

 נגדם ראש ירים ומי דב~יהם א~ בצמא~ו~ים
~ 

~~~~
 בספ~ו אח~ון להרב ראי~י ~דש זה

 ז~~ל שכ~ב קפ~~דזלה~~ה וי~~~
 ע~

 הש~~ך ~~~ש

 ~נו~דבחזק~
 ומטי דדב~ימ משום בו אין ב~ים או

ב~
 דס~~ל משזם היינו גדולים כמה משם

 דבחזק~
 ישוב

 וזה כטלטולדינה
 מחלוק~

 ~ם ה~אשונים בין ישנה
 מהרי~~ע והרב כטלטול או כקרקעדינה

 ז~~~
 שכ~ב

 מצרנו~ דין לודיש
 כקרקע דדינה כמ~~ד דס~~ל אפשר

 דמיירי אפשראו
 בחזק~

 שהי~ה דהיינו קרקע
 בעד רביע לו שנשארה לגוי ומכרה ישראלשל החנו~
 זו דחזקה מודו כ~עדבזה החזק~

 די~
 עכל~~ה לה יש קרקע

הרי
 דדע~

 לו~ זלה~~ה מהריב~~ו הרב
 דבחזק~

 קרקע
 אלא קע~~ה בס~ השי~ך דבר ולא דדב~~מ בהיש

 כוס יערז עליו דגם והגםי~וב בחזק~
 קושיי~

 יוא~ל הרב
 דכ~בו הנז~ הר~נים על שהקשהזלה~~ה

 דבחזק~
 ישוב

 הש~~ך שהביא הראשונים מדברי הרי האחרוניםמיירי
 מדבריהםמיכח

 דבחזק~
 הרב על וגם מיירי קרקע

וי~~

 ~ואל עכ~פ הנז~ קושייא ~קשי כן שפירש זל~~~ה
 דמוהריב~ע בעקבו~ייהו ודאי ~י ו~ני ~סיק הנז~והרב
והרב

 אזי~ יטב~~~
 אחרון ואחרון נק~ינן כוו~יה ובודאי

 בחזקה ראובן דיזכה בנדו~~ד לפסוק לצו יש ו~~~כתביב

זא~
 מכח

 ~ המ~נו~

~~~
 כן נפלה אחרינה דמטעמא

 טענ~
 דדבי~מ

 ~וידהא
 ז~

 ~~ה שקנה
 הוה משמעון זא~

 או~ו בה שיש ב~רשו~ף
 בי~

 מגוי ראובן שקנה

 אנ~ו בעקבו~יהם אשר האחרונים לרבו~ינוו~צינו
 לו יש זה אפילו חצר דשו~ף דכ~בוהולכים

 בי~
 מיוחד

 לו ישוזה
 בי~

 ה~צר באמצע הם ושו~פים הו~ל מיוחד
 מ~ח ח~יבי כ~ו~פיםו~ו~

 ז~
 א דגוא~ דינא ביניהם ~נין

 דמצ~נו~ודינ~
 בס~ דב~~ז יעויין ד~ו~פים ודינא

 ה~בנים מ~ם~~~א כר~~~
 יטב~~~ ה~~

 ~מ~בי~~ר ו
 זלה~~~

 יט~ש
 לו יש זה לו~ח וגם הואל כאן ~ם וא~~כבדבריהם

שו~~

 שיש וה בחצר
 בבי~ זא~ ~זק~ ב~

 ראובן ~ל
~דרינן

 לדינ~
 דמי סי~~א סקע~~ה ב~~מ~~ש מ~~~ן דכ~ב

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 קנה זולחזקה

~ 

~~~~
ל~~י~

 זו ו~~ובן ד~ואל ול~מר ע~~ז
 הבי~

 היא
 וללוישלו

 ~קונ~ ז~
 בחצר שזתף ש~וא הגם

~~~~ז
 ~י~ בבי~

 לו
 שו~פו~

 החצר ב~מושי שו~ף אלא

~ו~~
 וא~כ

 אינו זה ~אובןזהי דיז~~ ני~~
 ס~ם דכב~

לן
 מ~~~~

 והיה ~~בה ה~צרנים היו ואפילו וז~~ל ס~ומי
 ~דם אם מאוד קטן ב~לק אלא מצרן ~~ינו מיב~ם
 קדם א~ ללוקח וסלק~וא

 וקנא~
 מהמוכר

 ולומר לה~~קש וה~וצה הואי הכי כאן ~ם וא~כ~כ~ל ב~ זכ~
דכאן

 והבי~ ~וא~
 ר~ובן של והא בה לו אין עצמו

 ר~יה להביא עליו ראובןיז~ה
 מפורסמ~

 ~י לדבריו
לגרוע

 הלזק~ מק~
 שבחזק~ו

 קיימ~
 נדז~ד דגם אלא

 לאלד~~י
 י~ר~

 המצרנו~ מדי~
 גדול חלק דבטל

 כאן גםשוים ~~
 בדינ~

 דבעל הגם דשז~פי
 הבי~

 שהוא
 ב~ש~ש בין החזקה בעל עם שו~ףראובן

 ובין הבי~
 לו אין ולוי גדול בדבר שו~ף והוי החצרב~שמיש

שו~פו~
 החזקה בעל עם

 זא~
 ולא החצ~ באמצע ~לא

בשו~פ~
 ~בי~

 כגדול כקטן עכ~ז

 ~שמעו~
 וכל שוה ודינן

 זמר~ה ע~ש ל~שרי כ~ה משנלע~ד והו זכהיהקודם

באר~
 ~ וימ~ן וצויי~מ ל~~ק

הצעי~
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~
 קנה סאלי מ~יר

 בי~
 רב~ט מעיר אחד מעכו~ם

 שמעון ובא םאלי בעיר לו ישאש~
 באו~ו יזכה שהוא לראובןלו~ המצ~

 הבי~
 מצרא דבר מדינא

 אמ~ דיןהדין
 דיכול

 לזכו~
 דכ~ב והגם דב~מ מדינא

 הכ~י מן הקונה סל~ח קע~ה בם~מר~ן
 א~

 המצרן
 המק~ל ב~ר~ מ~ורש הטעם מצינו ה~י עכ~למםלקו
 הוא דהטעם סנ~ז בסיקע~ה הרב~יוהביאו

דיכול משו~
 הלוק~

 ממצרך לך אברחי~ ארי למצרן לומר
 האי יוצדק ~א בנדו~ד וא~כיעו~ש

 טע~
 דארי

 שמכר זה קרקע דהא לךאברחי~
 העכו~~

 לראובן
 איןלעולם

 העכו~~
 לישראל מיו~ד ומקום בו דר

 כ~ן דאין פשוט בודאיאך ~~
 טע~

 ו~ו~ לך אברחי~ ארי
 ~צרא דבר מדינא שמעוןיז~ה

 וא~
 דא~ילו לו~

 הלוקח לו~יכול ~נדו~
 לך א~רחי~ ארי לקונ~

 ו~~וונ~
 ~יא

 לזה דמקודם לו ~ומרדיכול
 ~יי~

 שו~~
ובשעה ~~~~ ~~

 שהיי~
 להוציא רוצה

 הוצאו~
 ~רקע ~ל

לבינו ש~
 צריך היי~

 טור~
 מן לה~ציא

 נו~ וא~ ה~כו~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שאתה שבשעה והטוב הישר ועשית זוהי וא~כ ממנולך
 טוב תקון ~איזהצריך

 ל~
 ~לתבוע חבירך מיש~אל לתבוע

 סנ~ז בםיקע~ה הרב~~י כתב דהא אינו זהמעכו~ס
 מעכו~ס דזבין היכא וכל בתשו~ במרדכי וכתובוז~ל
 חלוט ~בית שאין הטכו~ס מכח הבית דהוציאכיון
 לעכו~ס או עכו~ס לאותו ומשכירה דחוזר א~~געוד
 כלוס דב~מ ~נא ~שוס בה ולית קנה לא שכירותאחר
 משס מסולק הוא הרי עכו~~ס של אי~ הקרק~ד~וף
 לםלקוע~כי שבידו אברחיתוכו~כיון ארי אמר מציושפיר
 המצרן יצטרך שלא לענין דגס כדברינו ~אמתו~ס
 אברחית ארי מקרי ההוצאה על העכו~ס עס ודיינאדינא
 לא ושכירות הואל לומ~ המ~דכי הוצרך למה כן אסוכו~
 אס אפילו ליה תיפוק שירצה כ~ז להוציאו ויכולקנאה
 הואל עכ~ז קונה השכירותתהיה

 וס~~
 של דיניה

המצר~
 ולא הלוקח עס ליהוי החצר של ההוצאה על

 הקונה ישראל לומר יכול עדיין א~כ השזכר העכו~סעס
 אס דהא וכו~ אברחיתא~י

 יתרוע~
 ביתך ש~ין כותל

 מן להוציא טורח צריך היית מקודס הנמכרלבית
 קל דבטעס בודאי אלא ממנו לך טוב ואניהעכו~ס
 אינוכזה

 יכו~
 לדחותו יכול ו~ינו המצר בן לדחות

 קנייתו וע~~י שס דר ~עכו~~ס אס רבה בטענהאלא
 לאותו ושכרו חזר ואפילו ממ~ש מדוקדק נמי וכןנדחה
 משמע עצמו~כו~ס

 דדו~~
 אס

 הי~
 העכו~ס שם דר

 א~כ לו ושכרה וחזר הואל ס~ד והוה קמיירימעיקרא
 ~ק~קע וגוף הואל אמר לזה היזק שוס לו נםתלקלא
 לו~ יכול שירצ~ זמן כל להוציאו ויכול ישראל שלחזר
 לעכו~ס דירה שוס שאין בנדו~ד וא~כ וכו~ אברחיתארי

 המצר בן דזכהפשוט
~ 

~~
 בעי~ת זה וקרקע הואל ד~~מ דינא לבטל אין
 בעי~ת ללוקח מכרה והמוכר קיימא יע~הםלא
 זכותו ~מצרן איבד ~א זה מטעס גס יע~הרבאט
 היה ד~ס שכתב םל~ד בםיקע~ה למר~~ן דמצינידהגס
 לסלקו יכול איגו אחרת במדינה ה~צרבן

 יעו~~~
 ומצינו

 דאס שכתב כנה~גלהרב
 המצר~

 הקרקע במקוס הוא
 שנוי במחלוקת הוא אחרת ~עיר ~וא והלוקחו~מוכר
 הפוםקיס כםברת קי~~ל לומר יכול זה לוקחוא~כ
 ליכא אחרת ב~יר והלוקח המוכר ד~ס לי~ודאית
 ~ר~ן וכמ~ש מוחזק דמיקרי ~וא הלוקח דהאדדב~מ
 משכנות ~רב בפשיטות וכ~~כ םמ~ה בסיקע~הומור~ס

ה~~ע~
 הלוקח בין שיפול ספק דכל קכ~ח אות מ~ ~ות

 הואל למצרן וחימרה ללוקח קולה דייניןו~מצרן
 הואל וא~כ יעו~ש אקרא ואםמכוה מדרבנן אלאאינה והמצרנו~

 בעיר והמוכר הלוקח היו אס דדב~מ דליכא ~~דו~יכא
 ~ קי~ל לומר יכול זה לוקח א~כאחרת

~~~
 שהרי ימרפא ~~וכה ג~כ מצאנו הרי דלזה

הר~
 הרב משס הביא בליקוטיו זלה~ה מהריב~ו

 מר~ן ופ~קו הרמב~ס דכתב ד~אי דמפרש שמעוןמטה
 מלשון וכו~ אחרת במדינה המצר בן היה דאסכאן

הרמב~ם
 ד~~ משמ~

 אלא דוקא לאו ומיהו רחוק
 והכנה~ג עכ~ל אחרת ~~ר שהוא כל יוס דרך מקוסאפילו
 ~~מבתשו~

 ס~
 יוס שבכל קרוב דבמקוס כתב פ~א

 יכול יוס ובחצי מצ~יותשיירות
 ר~

 ללכת אחד
 ולבו~

כה~~
 לא

 נכנ~
 המבי~ט מהכ~י וגרע הרמב~ס בדין

 וא~כ מ~ אות בל~וטיו מהריב~ו הרב ~~ל~עו~ש
זכ~נו

 ל~דו~~
 ורבאט סאלי דעיר

 עיירות דשתי ~~

 ברביע דהא העולס לכל כידוע חשיבי אחת כעירגינהו
 הוא פשוט א~כ ולבוא לילך אדס יכולשעה

 דל~
 מלבד

םברת
 הר~

 אפילו אלא להרמב~ס ופירושו שמעון מטה
 רבאט נכנםה דלא הוא פשוט המבי~ט משסלס~כנה~~ג

 להאריך וא~צ אחרת עיר להקרא ימצרנות ~עניןו~לא
 עיר ורבאט דםלא עולס באי לכל י~וע כי זהבדבר
 בבן הוא וכ~ז ~סיאחת

 המצ~
 אבל ~חרת בעיר שהיה

בנדו~ד
 דאדרב~

 והלוקח שהמוכר אלא בעיר המצר בן
 בין ~היה אס דאפילו לומר יכוליס אחרת בעירהס

 לםלארבאט
 ~הל~

 לס~ כנה~ג הרב יודה אחד יוס
 דאס זה דין דהא אחד יוס דמצריך שמעון מטההרב
 וכמ~ש שנוי במחלוקת הוא אחרת בעיר והלוקחהמו~ר
 מצרנות מדין ל~ו דנדו~ד גס ומה יעו~ש הכנה~גמשס
 בית דהא ליה אית שותף דין גס אלא קמיירילחוד
 לזכות המצרן ~באזה

 ב~
 שיש בחצר עומדת היא

 היקיף הנמכר זה ובית המצרן ובית הקרקע בהלמצרן
 וכו~ ויציאה בכניםה הס ומשותפיס להס ישאחד
 כמוהר~ר הראשוניס לרבותינוומצינו

 י~בי~~
 והמשביר

 שו~פיס כדין וכו~ החצר אמצע לשותף דאחשיבוזלה~~ה
 סי~ג ח~~א כר~ח בס~ מפורש הדבר שבא וכמוגמוריס

י~ו~~
 בית בספרו זלה~ה עייאש ~הר~י לה~ב ומצינו

 המוכר היה באס הפוסקיס שנחלקו דהגס שכתביהודה
 הלוקח מיד ל~וציא המצרן מצי אס אח~ת בעירוהלוקח
 ה~י יעו~ש ביני~ם לפשר דיש ~ודו ~ו~ע בשותףעכ~פ
 הלוקח היו באס אפילו ממצ~ן ע~יף דשו~ףלפניך
 בעיר כאן מכ~ש ~חוקה שהיא אחרת בעירוהמוכר

~בא~
 ובודאי בזה ר~ש די~יס מאן ליכא בודאי וםלא
זכה

 המצר~
 שוס בלי

 ד~
 ~ כלל ו~בריס

~~
 בםיק~~~ה מור~ס לםברת לחוש איןבנדו~~

 ודחיקא אר~א ליה לית הלוקח אסדכתב ם~~
 רק לה ~~צ והמצרןש~תה לי~

 רווח~
 בה דאין ב~למא

 הרב וכ~כד~ב~מ
 זק~

 ~ביאו אהרן
 הר~

 הרו~יס משכנות
 יתיריס בתים לו יש ראובן וז~ל שכתב קנ~ז אות מ~אות
 דירתו צורךעל

 וב~
 לשמ~ון א~ד בית מכר המצר

 ממנה להפקיעו ראובן ורצה זולתה לו אין כי בהלדור
 לו שומעין ~ין המצ~ בן שהוא מפני מידוולהוציאה

 הואל כאן גס וא~כ עכ~ל והישר הטוב הואדזה
 לדור במה לו אין הלוקחזה וראוב~

 ושמע~
 לו יש המצרן

 ~~כ דירהבית
 נימ~

 לדחות יכול ה~ה המצ~ן דאין
 דבתצרות אמורה מלתינו דכבר לתוש אין לזה גסהלו~ח
 של באמצעה ומשותפיס הואל יקראו שותף לדיןשלנו
 לזכות דיכול ובודאי ממצרן ~דיף ושותף וכו~חצר

 אומר וא~ןדב~מ מדינ~
 וא~

 וצוי~מ דבריס
 וימ~
~ 

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ם~ט

~~
~~~~~ 

~~~~~ ~~~ 

 נעלמ~~~~~
 ר~ קולתלי די ה~ בר~ך אוצלתני די

 קאללך ברדוגויוםף
 באיי~

 אלמאל~ח ר~מ
 פלעקדאמצרן הו~

 דד~
 יםאל מא די לסאני על ~ולו

 דורוס ~~רין מייא בםך הינא תחייבתלו אנא דימצרנות
~לא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 נסבקלו לס~ר תנאס כל מעאה ועמלת סהר סתיןעלא
 מר~ן בדברי יעיין די~להא דורו ועשריןא~בעא
 ל~רוע רוצה אס ואפילו שס ובסמ~ע ס~חבסיקע~ה

 דב~מ דינא לו אין עכ~ז מיד דורוס ועסרין מאהסך
 בכל אותה ~סיד תנאי בהס יש דבשכירותמטעס
 התנ~י לקייס מאמינו אינו והמשכיר ואחור פניסשנה
 שהמשכיר כיון אחר טעס עוד ס~י הנז~ בס~יעו~ש
 היה שאס כמו דב~מ דינא בה לית אחרתבמדינה
 המצר~ן

 במדינ~
 סל~ד הנז~ בסי~ מר~ן שכתב אחרת

 להס יש אחד ~דין ה~ בסי~ הבית בבדק מר~ןוכ~כ
 לית ~בשכירות פסק דמר~ן אחר טעס ועודע~שי

 לאחר ביתי שהשכיר מי פסק דה~ו~ז והגס דב~מדינא ב~
 השכירות זמן ~כלות לשני השכיר השכירות זמןובתוך
 ד~~מ דינא בו שיש לזה יודה הרמב~ס שאפילוהראשון
 השכירות זמן בתוך ~ו שהשכיר דוקאהיינו

 להיות מצי לא ל~ני השכיר הזמן בכלות אס~בל של~הראשו~
 ויתן ישא חתני רפ~ל רבי והרי ע~ש בב~י מר~ןכמ~ש מצר~

 לכתוב ראיתי לא מוסכס הפנאי שאין ולפי בהלכהעמו
 נר~ו בירדוגו יוסףלכמוהר~ר

~ 

~~~

 דברי על להשיב בוש עד יוסף בי הפציר היוס
 דלא ביני שידעתי והגס לעיל האמוריס נר~ו מור~י~
 ידעתי עכ~ז סברא ולאגמורי אימרה לכווניידענא
 ולמודע~י היא דתורה ובפרט זה על יאשימני שאלבעט~ר
 ומסקה שמעתתא רווח בעה~ו רבי שע~י צריךאני

 דהלכתהאליבא
~ 

 דב~מ דינא דליכא ברישא לי ע~רו~ת מ~ש~~~~~
 שס ומהסמ~ע ס~ח סיקע~ה דמר~ןמההיא

 דבמוכר דכמו לומר נתכוון דמור~י נראה הנהע~כ
 למכור לי ניחא זה בלוקח לומריכול

 בהמת~~
 ללוקח ולא

 לטעון יכול נר~ו כההר~י כאן ו~ס לי קשה הוא כיאחר
 לו ~שהשזה

~ 

~~~~
 לדמות יש אס לדעת אנו צריכין ו~~ש
 דה~וכר ולומר ב~~תנה למוכר זהמשכיר

 לטעוןיכול
 ז~

 או כן המשכיר גס לי וז~ק לי נוח
 במוכר אלא וז~ק ז~ן זה ל~עון יכול אמ~ו דלאדילמא
 חשש יש בזה הקרקע דמי כל בו נושה ונשארבהמתנה

 אינה ~כירות דקי~ל הגס השכירות לגבי אבל וז~קז~ן
 זימניה יוס שלשיס כל סוף עכ~ף לבםוף אלאמשתלמת

 זלה~ה מהרימ~ט הרב הוא התעודה לאבי ומצינוהוא
בח~~א

 שפ~
 תנאו כפי השכירות פורע אינו דאס

 הגשמיס בי~ות וכן זמנו תוך להוציאו די~ול פ~וטנראה
 הרב משס ג~כ שי~ן אות בח~א זכו~ל בס~ ועי~יעי~ש
 למצרן למכור ויכול הואל וא~~כ יעו~~ש זלה~הפרמ~א
 להוציאו יכול הראשון החודש משתלוס לו קשה יהיהואס
 כי לי קשה זה לטעון יכול דאינו נימא א~~כמביתי
 נתקן יהיה הרא~ון החודש ומסוף הואל כ~ך פסידאאין

 הישר ועשית מצות לנו ~ין קל בדבר דידיההפסידה
 ואתי דחיק זה דחלוק אמת הן זאת בשבילוהטוב

מרחי~
 בעובי עצמו להכניס הזאת ולצרה לו דמה

 ה~~כירה~ורה
 ~ה~

 לסלוקי יכול החודש דתשלוס ונימא
 נותנת ה~רא דאדרבא וכו~ה~זק

 להיפ~
 יצריכוהו דלא

 החודש לתשלוס שמא מח~ש וכו~ ו~שית לקייס~מיס
 נוסף ממנו שישכירהו מי ימצא לא מהביתכשיוציאו

 ~ל כשיתע~ש החודש לתשלוס דשמאע~~ז
 ~תשלומ~

 לא
 ודיינא בדינא עמו לירד ויצטרך הבית מן לו לצאתירצה

 הנזק ה~חקת בדין קנ~~ה בסי~ מר~ן פסק זהוכעין
 ש~רחיק ואע~~פ שס וסייס נזקו את ~הרחיק~צריך
 וכתב שהזי~ה מה מ~לס והזיקה אש יצא אסכשיעור
 ל~רחיק צריך ומ~~מ שהזיקה מה משלס סק~~גהסמ~יע
 ולא השכניס בתי ידלוק שאולי הנז~~ל שיעורלכתחילה
 בדיני ע~ו לירד ירצה שלא מפני וגס לשלס ממהיהיה
 ליה דיי הוה לחוד השני זה מ~עס הרי עכל~~הודיינא

 דלא והותר דיי לחוד זה מטעס כאן גס וא~כלהסמ~~ע
 טעמא בצירוף מכ~~ש ~בית בשכירות זוכה המצרןליהוי
 שישכירה מי ימצא לא מהבית כשיוציאו דשמאקמא
 מר~ין ופסקו דקי~~ל לההוא לן דאהני הוא זה וטעסממנו
בסי~

 ל~~~
 המקח להשהות ~ין אחרת בעיר המצרן דאס

 ~קחו מפסיד זה ונמצא לקנות המצרן ירצה לאדשמא
 מהיכז וא~~כ זה ~עס מ~מ הרועיס משכנות בס~ועי~

 ספק להסתפקהרגליס
 ז~

 וז~~ק ~י ז~~ן טענת ולב~ל
 במשכירני

~ 

~~~
 הספק לבית הביאנו מי דלכאורה ואומר אשיחה
 הרא~ש רבינו לסברת דא~כ משוס זה חלוקול~לק

 בשכירות מצרנות דישדס~~ל
 היא~

 כל הרי מתקימה
 הרא~~ש אמר דלא לומ~ ואין לי וז~~ק לי ז~~ן יאמרמשכיר
 המשכיר קפיד דלא היכא אלא בשכירות מצרנותדיש

 ~ור~~ס ופ~קו הרא~~ש לסברת זה בסי~ הד~~מוכמ~~ש
 דקפיד היכא אבל בהמתנה דמוכר בההיאבס~~ח

 לי קשה וזה נו~~ל זה ל~עון יכול נמי הכי איןהמשכי~
דה~

 שכתב ס~~ב שט~~ו בסיי הטור לרבינו ראינו מצינו
 אביומ~ס

 הרא~~~
 ~היה ושמ~ון ראובן על שגשאל

 שדהביניהס
 מושכר~

 ראובז אח~~כ ורצה בשותפות
 דהדין שס ופסק עליו מעכב ושמעון ללוי חלקולשכור
 הרבה עליו ולגלגל לעכב יכול ראובן ואין שמעוןעס

 האמת ו~ס יעו~~ש וכו~שכירות
 הו~

 ס~~ל דהרא~~ש
 היאך א~~כ וכו~ וז~~ק ז~~ן ל~עון יכול המשכירדאס
 על לעכב יכול ראובן דאין ה~א~~ש שספסק

 מכח ~ליו לעכב יכול ראובן הריוכו~ שמע~
 ז~~~

 וכו~ וז~~ק
 דאיכא ם~~ל לא דהרא~~ש למימר דאיכא בודאיאלא
 כ~~ך ~סידא כאן ואין הואל בשכירות וז~~ק ז~~ןטעס
 חששו לא להוציאו יכול החודש ולתשלוס דהואלכמש~~ל

לצער
 מו~

 מצוה בשבילו לבטל
 דמצרנות~

~~~
 שהביא הרא~~ש דברי לפרש בדעתי שעלה אמת

 הטו~~
 עצמו שמשכיר איירי ש~~~ז בסי~

 ל~
 קפיד

 ט~נה מכח אלא קפיד ולא וכו~ וז~~ק ז~~ן טטנתעל
 הוה אי נמי הכי אין אבל יעו~~ש שס כמ~~שאחרת

 לו שומעין אפשר וכו~ וז~ק ז~ןטעין
~ 

~~~
 אות זכו~~ל ל~רב דראיתי

 שי~~
 ~שס שכתב ח~~ב

 המ~כיר דאס הדרישה מ~ס אהרן ידהרב

חפ~
 וכו~ וז~~ק ז~ן ד~ימ~ במצרן ולא באחר

 ואפילו לסלקו יכול המצרן ואין בידו דהרשותמודו כו~~

להרא~~~
 בה אית דשכירות דס~~ל ודעמיה

 די~
 דב~מ

 יכול הכי בלאו אבל למשכיר ליה איכ~ת כשלאהיינו
 דשכירות ט~מא והיינולמחות

 ~ינ~
 אלא משתלמת

לבסו~
 הרב משס זכו~~ל הרב שכתב ~דבריס ~כלית זהו

 ועל וכו~ הדרישה מ~ס ~ןיד
 דבר~

 ~ייס ~לו
 ד~תשובת קשה איברא וז~ל וכתב זכו~להרב

 לשונו מפ~ט שט~ז בסי~ הטורשהביא ~א~~
 נרא~

 ד~~ילו
 קאמר ואיך דב~מ דינא ביה אית ~שכיר מ~באס

 ~ יעו~ש הכי ס~ל לא הרא~ש הרי מודודכו~~ע



~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 בראזתי
 ז~

 מכח דהרא~~ש מפ~ש זכו~~ל דהרב
 דיכול ם~~ל דלא ממנו נראה תשובה~ותה

 לחשות עת אמרתי כן על וכו~ וז~~ק זי~ן המשכירלטעון
 קפיד בדלא שט~~ז בםי~ שם דהרא~ש ולומרמלדבר
 שיהיה איךמיירי

 נקטינ~
 בעל דהרב האמור מכל

 מתשובת במישור הוכיחזכו~~ל
 הרא~~~

 ליה דלית
 ר~ה הנז~ דהרב והגם במשכיר וכו~ וז~~ק ז~~ןטענת להרא~~~

 הר~ מדבריוידע
 בהמתנה במוכר המדברים הבית ~דק

 עליהם לו הוקשה לא עכ~~ז בס~~ח מור~~םופםקה
 ז~~ן ליה לית שהרא~~ש מוכח שממנה הנז~מתשזבת
 בודאי אלא וכויוז~~ק

 דאיכ~
 מה לחלק שיש למימר

 ~ עני אנישחל~תי

~~
 נימא א~ילו הזי דמאי זה על תשיבני

לא דהרא~~~
 ס~~~

 טענת
 ז~~~

 הרב הרי עכ~~ז במשכיר לי
 ס~~ל הפוסקים דכל כתב הדרישה משם אהרןיד
 מרחמזה~ וסיעת הרא~~ש דגם והזסיףהכי

 דס~
 דיש

 זכו~~ל דהרב נימא אפילו כן ואם בשכירזתמצרנות
 דבריו עלתמה

 שכת~
 ת~ו~ והביא מודה הרא~~ש ~גם

 טענת ליה לית דהר~י~ש ואומרת המנגדת הרא~~ששל
 מיהא פוסקים לשאר ע~~~ז במשכיר וכז~ זז~~קז~~ן
 הוא והדבר הואל וא~~כ במשכיר טעמא האי ליהואית

 זולת הפוסקים דלכל קי~~ל הרי שנויבמחלוקת
 דידיה והקנין הו~ל המחזיק הוא דהלוקח ס~~לכולהו הרמ~~~

 דהקרא מדרבנן היא והמצרנות מדאורייתה קניןהוי
 בסי~ מור~~ם פסק דהפוסקים וכוותייהו היאאסמכתא
 אפילו כאן גם וא~~כ מוחזק הוי דהלוקח יעו~~שקע~~ה
 במצרנות לי נוח טענת דליכא יסבור דהרא~~שנימא
 המשכיר דיכול דס~~ל נק~ינן פוסקים כשארעכ~~ז
 זאת הרא~~ש תשובת דהא אינו דזה לי נוח זהלטעון
 דס~~ל והרא~~ש זכו~~ל ~רב מוכיח ~ממנה שט~~זדסי~

 למר~ן מצאנו וז~~ק ז~~ן לטעון יכול אינודהמשכיר
 וא~~כ יעו~ש סס~~א קע~~ה בסיי הטהזר בשל~נושערכה
 המשכיר ואין נקטינן כוותיה היר~ותיו אחר דגרי~יאנן

 זז~~ק~ ז~~ן לטעזןיכול

~~~
 שפיר דייקינן דכד

 נרא~
 הפרישה דהרב

 יד~
ורא~

 הרב הוכיח שממנה הרא~~ש מתשובת
 לראות לפני כעת הדרישה ספר שאין והגםזכז~~ל
 מוכח ממנו עצמז זכו~~ל הרב מלשון עכ~~ז הדבריסיסוד

דבע~
 ~משמע כמז זאת מתשובה וידע ראה הדרישה

 מתשובת קשה דעדיין איברא זז~ל שכתבמדבריז
הרא~~ש

 שצי~
 מת~ובת מדכתב הרי וכו~ הטור שהביא

 דס~~ל דמאן באצבע מ~רה הרי זכו~ שצייןהרא~~ש
 זראה ידע וזי~ק ז~~ן לטעון דיכול מודהדהרא~~ש
 מודה הרא~~ש דגם ותני פס~ק ועכ~~ז הרא~~שמתשובת
 הרב דלדברי הרא~~ש בד~רי מחלוקת דיש ג~~כדינא הד~ וא~~כ זכו~ לי ז~~ן ל~זן המשכיר דיכולדס~~ל
 דכוותיה הר~~~ש דלדעת ס~~ל הדרישה משם אה~ןיד

פ~
 ולדעת וז~~ק ז~~ן לטעון המשכיר דיכול ס~ל מר~~ן

 לטעון יכול אינו הרא~ש דלדעת ס~~ל זכו~~לה~ב
 דבכל ע~~ה דבסי~ ג~כ מור~~ם לפסק ג~~כ הדרןוא~~כ

 לומ~ המשכיר וי~ול מוחזק הלו~ח הוי הפוסקיםמחלוקת
 וז~קז~~ן

 וזכ~
 ~וכר
~ 

~~~

 בקושיית הדרישה הרב יענה מה לדעת לנז נשאר
 נראה תשובה דמאותה ~ו~ל הרב~

 דא~
 המשכיר

 וז~ק ז~ן בטענת לעכביכול
~ 

~~~~~~
 ללבי אני אמרתי

 לתר~
 דאות~

 תשובה
 ש~י ~חצר בשותפים איירידהרא~ש

 תשובה כאותה בסיס~א מר~ן פסק שותפים דהוומכוח
 דינא לי~א דבשכירזת כהרמב~ם דס~להגם

 דב~~
 עכ~ז

 כהרא~ש פסקב~ותפים
 די~

 וכמו דב~מ דינא בשכירזת
 כיון עמז הדין וז~ל זכתב בדבריז בסיס~א שם ~ר~ןשסיים
שהוא

 ~זת~
 רזצה ג~כ הייתי טעם מאותז זא~כ יעו~ש

 וז~ק ז~ן לטעון יכול ~משכיר אין דב~זתףלומר
 מהרי~ל תשזבת מצאתי ב~יס~ט בהגהות חי~י בע~יהרב זכמ~

 לא~ה דאמרינן דהא וז~ל קנין לס~ השייכיםבתשובות
 מצרן לגבי מילי הני דב~~מ דינא ביהו ליתוליתמי
 שותף אזי וליתמי לאשה זבין ואם עדיף שותףאבל
 ביהו לית דאמרן הני ~כל אומר אני וכן ומסיק~דיף

דינ~
 עכל~ה שזתף ולא דוקא דב~מ

~ 

~~~~
 עדיף דשזתף האחרונים ספרי בכל הובא זה

 כמ~ש בזה לחלק רוצה הייתי זא~וכראותי
~ 

~~~
 אלמאליח תו~~~י הרב מפםק וידעתי דראיתי
 פסידא שיש ~במקום שכתב סי~א ס~בזלה~~ה

 בכללי נכלל ולא ממצרן עדיף שזתף אמרינן לאלמוכר
 פסידא שיש במקום ממצ~ן עדיף דשותף כללא~~י

למוכר
 וכ~

 יהודה בני ~םפרז מוהרי~ע להרב ראיתי
 אחרון לרב ראיתי וכן המצרנות בדיני אר~~ילבמנה~י
 גס עליו יעו~~ש סיקפ~ו יצחק וי~מר ~נק~~ספרו
 הוא סברא המוכר וצורך למוכר פסידא שהואכאן
 עומדת במקומה הקזשייה ועדיין ~וין וה~צרן השותףדדין

~ 

~~~
 אנו דמוכרחים

 ל~ר~
 דהרב עני אני כמש~~ל

ב~ל
 הדריש~

 תשובת מפרש
 הרא~~

 דבלא
 דמדקדק זכו~ל ~רב דברי הפך דבר ~משכירקפיד

 זק~ל הרא~ש דבריפשט
~ 

~~~
 הדברים אלה דכל עלה דאתן למאי הד~ן שיהיה
 נצרכולא

 אל~
 דבלאו הדין מוצא זלברר ללבן

 ל~מן ~כירות שהיה נדו~דה~י
 מרו~~

 השנה ובסוף
 לשלםצריך

 ממו~
 שירצה למי ~פילו כמכר דהוייא בודאי רב

 ב~כירות דדוקא וז~ק ז~ן טענת בה לית דבשכירותלומר
 ב~ון אבל מועטשהזיקה

 ד~
 ומה~~מים כמכר הוייא

 ~הנז~

~~~

 הזא לי עטרות כמ~ש ד~א שהדין נר~ה שיהיה
 להא אעשה ומה אכן אמת ותורתואמת

 כמוהריב~ו ~ביב ~חרון לרב ראינודמצאנו
בס~ זלה~~

 וי~~~
 שהיתה מי וז~~ל שכתב שי~~ן אזת בל~קוטיו

 יכול ושכרה ~חר והלך בידו שכורה חבירוקרקע
 בעיר פשוט מנהג זכן השני לסלק הראשוןה~וכר
 סיקע~~ה בטו~~ז ועי~ יולא פייא בקרא קרא לזמרטיטואן
 טעמא די~יב זל~~~ה מהרש~~א בכת~~י כתובומצאתי
 היכי כי ביה דאמרינן וז~~ק ז~ן לט~ן יכולדאינו
דהו~

 ~ך נוח
 כ~

 ה~וכר שהיה שעברו השכירזת ימי
 פיתא נ~ל וא~~כ ולהבא מכאן ג~~כ לך נוח יהיהדר

 ~יתאמ~ דלאבבירא
 ד~

 שלא במי אלא וז~~ק ז~~נ
 מ~לם בידוהי~ה

 וב~
 מ~נות מדין מתדש בה לזכזת

 וזק~ל לי דז~ן דינא ליכא בה דר שהיה דא בכג~ןאבל
~ 

~~
 כמו אמוד ערב ליתן נחית ~כהר~ם ע~ז נזסף
 ~~י סיקע~~ קדישין מאמר ל~רב ומצינוהלוקח

 אם וז~~לשכתב
 ~ל~ח כמו בטוח ערב המצרן יעמ~

 ~ו יש שכ~ר~ס כאן גס וא~כ מצרא בר לטעוןיכזל
ערב

 בט~
 ~זכר כמו

 דב~מ דינא בו דיש בודאי הז~
~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 דב~מ דינא מכאן לב~ל כת~ר שרצה מה
 ~סוד האחרון השוכר על שהתנ~התנאי מכ~
 אחר בזה גם וכו~ הראשון לשוכר מאמין ואינובסיד אות~

 ב~ למישדי איכא ~זה דגם רגליו כפותנשיקות
 נרגא

 ורצה לשכור או למכור בבא אלא זה דין איתמרדלא
 מצרן אלא בידו היתה שלא המצרן בהלזכות

 אמר וההוא בידו שכורה הי~ה שכבר בנדו~ד ~בללה ה~ו~
 אותה לסוד בידו מושכרת היתה זה תנאי על הואשגם
 תנאי וקיים קאי בדיבוריה הוא שלעולם ואחורפנים
 מאמינו דאינו לומר הנז~ יצחק כה~ר יכול אינו ~זהגם
 ודומייא תנאו יקיים לא שמא לומרשוב

~ 
 ל~עמא

 דשכירות ההיא על מהר~~א משם מהריב~ו הרבדכתב
 שהיה כמו ליה אמרינן אלא וז~ק ז~נ ל~עון יכולשאינו
 מכ~ן כך לזה מקודם לךנוח

 ול~ב~
 לדבר וא~כ

 זה לתנאי מקודם והאמינו הואלנימא הז~
 כ~

 ולהבא ~כ~ן
 מאמינו איני לומר יכולאינו

~ 

~~~
 דבר דינא מנדו~ד לב~ל כת~ר שרצה מה

 וחיליה אחרת בעיר דר הוא והמשכירהואל מצר~
 המצר בן דהיה מר~ן דפסק דסיל~ד מההיאלאורייתה
 וכו~ א~רתבעיר

 ומההיק~
 בבדק מר~ן הרב שהקיש

 דפסק דינא להאי אחרת בעיר המוכר דהיה דינאהבית
 ה~מת דכפי דהגם נראה לכאורה יכו~ בסיל~דמר~ן
 בדק דה~ב זהדין

 הבי~
 שנוי הוא דבמחלוקת מצאנו

 בנ~י הרב והביאם ה~ולם אבות עמדו זו מבוכהדעל
 בהגה~~ו הע~ר ובס~ר ם~כ ה~ור בהגהות םיקע~החי~י
 והמצרן אחד במקום והקונה המוכר היה וז~ליעו~ש
 בן מהר~א השיב שם היה שהבית במקוםהיה

 וה~ים הלוקח דזכה מהרלב~ח ב~~ תשובתוהובאה ששו~
 הרמב~ם אמרה שלא כתב ~ם ומהרל~ח הרדב~ז~מו
 נמכר שהקרקע במקום בעיר אינו המצר כשבןאלא
 בס~ ועיין זה מדעת הוא סינ~ו ~מבי~ט והרבע~כ
 עכל~ה סיקי~ח אלשקר ~מהר~ם ועיין סיז~ך ~הרןבני

 דלדעת ~נוי במחלוקת ~דבר הרי וא~כב~יקע~הי
 והרב מהרלב~חהרב

 ~מבי~~
 המוכר יהיה דאפילו

 בעיר הוא והמצרן הואל עכ~~ז א~ת במדינהוהלוקח
 ממנו ומוציאו הלוקח זכה לא שם נמכרשהקרקע
 שנוי במחלוקת והדבר הואל ~דידן אנן עכ~זהמצרן
 בסיקע~ה מור~ם כמ~ש הלוקח דזכה אמורה מלתינוכבר
 על בפירוש ג~כ מפורש הדבר בא וכן יעו~שסמ~ה
 אחר הע~ר בספר וז~ל חיי בני בהרב דנאמילתא
 םיים בסיקע~ה משמו שכתבתי ה~ול~ים סברתשהביא
 נבחרה מש~ט מעתה וז~ל וכתב רע~ה ב~ימןשם
 א~כ המוחזק הוא הלוקח הפו~~ים כל שדעת כיוןלנו
 ליהו דאית רבוואתה הני ככל ~י~ל הלוקחיאמר
 הלוקח זכה ~מ~ר במקום היה לא המצר שבןדכיון

 ~ כמ~ש אמת דין דהדין נראה לכאורה וא~כעכל~ה

~~~
 לרב ג~כ מצאנו זה דראה לי שוה אינ~ו דכ~ז
 שהביא זלה~ה וואליד ן~ כמהר~י חביבא~ון

 ~ד ~~ל נ~ו א~ כנה~ג כתב וז~ל ~נה~גמשם
 מכר דכש~מוכר רבוואתה הני אמרי דלא ~~וטנראה
 אחרתבעיר

 אע~~
 לית הקרקע במקום עומד ש~צרן

 ~שהיה דוקא אלא דב~מדינא בי~
 הקו~ ~~

 המוכר עם
 שאינו זר לאיש מכר ~מוכר אם ~ל המכירהבעיר
 במקום עומד או שם ש~רקע במקום העומדמצרן
 שהמצרן ודאי המ~ר במקום ~ומד שאינו כל~ר

 מידמוציא
 ~ונ~

 ~ר~ות עיניך הרי א~כ ~~ל
 ~ה בעיר ~מצרן דאפילו דס~ל ל~ו~יםדאפילו
 גם יהיה ~ם דוקא היינוהלוקח

 הלו~
 עם בעיר

 המוכר עם אינו ~לוקת שיוסף ~נדו~ד ו~~כהמוכר
 כהר~ם ד~ה מודו ~~ע תוב~ב ירושליםבעיר

 המצר~
וא~

 דברים ואין אומר
~ 

~~~
 מ~

 ~~ו~ז דברי לפרש ע~~ר ~רצה
~  

 מהם
 השוכר לענין בהינומא יוצאתתורה

 י~מי תוך השני השוכר ~כרה אם דוקאדדב~מ הראש~
 וכתב וכו~ הראשוןשכירות

 שכ~
 הגיעו ע~כ הר~~י

 מהיכן ילמדני רבי מדבית מבקש אני בזה קודשודברות
 שהיא כמות קלה לדעתי כי הרב~י מדברי זהדין

ד~
 ולא יוסף בית~ ~ברתי ה~ברה

 לי נרא~
 לדעתואדרבא מז~

 הדיו~
 מ~א להי~ך נראה כמוני

 כמ~הר~י הרב משם במחוס~ל הרב~י שהביאתשובה
בן

 שושא~
 ראובן ה~לים ואם וכתב בה שעסוק זלה~ה

 ו~וא שכירותוזמן
 חפ~

 והמצרן
 ח~~

 כבר אם בו
 מידו להוציא בא והמצרן לו לתתם הבית ב~להסכים
 זמן כל אמנם הראשון דיןהיינו

 שעדי~
 הסכים לא

 שניהם ובאין לו להשכירו הביתבעל
 כא~

 נראה
 תלוישהכל

 בד~
 במשכונה כמו נאמר ולא הבית בעל

 הזמן שהשלים כיון להוציאו י~ול א~א גביהדש~ונה
 הנ~מר שירצה למי והאי עכל~ה ~ירצה למיולהשכירו
 למי ל~רשה אבל המצרן שהוא שכנגדו למי היינוכאן

 דהא ~~ן לא זה ~חר לאדם היינושירצה
 בב~

 זה
 בין להרמב~ם ביןנקטה

 להרא~~
 ל~רמב~ם ~תינח וא~כ

 דיש ד~~ל להרא~ש א~ן ב~כירות דדב~מ לי~דלית
 יכול היאך בשכירותדדב~מ

 שירצה למי ל~שכיר~
 ~~ר בי~ו לעכבה דיכול נימא דלא לגלוייאלא
 בא ע~ז גביה דסורייא במשכנתה כמו ליהולימא
 ~דם אבל למצרן וישכרה מידו להוצ~אה דיכולל~מר
 דדברי נמצא ו~~כ דה~ו~ז דינו וזהו דלא ב~דאיאחר
 הש~ירות זמן שכלה שאחר ש~תב ששון בן מהר~יהרב
 למצרן לתתה היינו להוציאהיכול

 א~~
 אחר ל~יש

 אחר א~ילו השני השוכר בשכרה אפילו יכולאינו
 דה~ו~ז דינו וז~ו השכירות זמןשכלה

~ 

 מדקדו~~~
 חלוק מדבריו לדקדק אין הטו~~ז דברי

 וז~~ל כתב וע~~~ר שכתר~~י אמת דהןזה
דה~ו~~ז וה~~

 ~ס~
 ו~וך ל~חר ביתו שהשכיר מי

 ~ר ו~טו~~ז וכו~ השכירות זמן בכלות ל~ניהש~יר ~~
 ולענין ז~~ל אלא אלי מלות נמצאו לאלפנינו

 שכיר~
או~

 הר~ון ~ו~ר ודאי עצמו הבית
 זמן שכלה אחר ל~ותו ~בא א~ריו שישכירהשוכר מ~ל~

 הרמב~~ם דגס ונראה הרא~וןשכירות
 ב~ מוד~

 עכ~ל
 או~ן בכל לפר~ם אנו יכולים אלו ה~ו~~זודברי

 ימי תוךבשכר ב~
 השכיר~

 ~ אח~~כ או

~~
 וואליד בן מ~ר~~י בס~ ג~~כ מפורש הדבר בא
 קרקע שהיה מי וז~יל שכתבנו ~לה~~ה~

 ש~
 ~ירו

 כלות ואחר לזמן בידושכורה
 הז~

 ~~ירו ה~ירות
 ~שוכר יכול לאחרבעליו

 ל~ל~ ~ראשו~
 עי~ ה~~י

 סי~ב~ו~ז
 םנ~~ קע~~

 ~י עכל~ה
 ל~נ~

 לדברי ד~רש
 ~זמן בכלות בשוכר דאפילוה~ו~ז

 ~ ~מיירי ~ש~ירו~
אר~ה ל~ מצא~ הזה ~~ר דבנדו~~ד לענד~~ן~~~

 ומרפ~
 ולי~א וז~ה

 ~~נ~
 ~ב~~מ

 ד~~א ~נה~~ג הרב דכתבדהגם
~ שא~  

 ב~יר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 דזכה מודו כו~~ע המוכר~ם
 המצ~~

 הנה
 הג~

 ד~פרי

~פוס~י~
 האלו

 ספר לא ~ידי מצוי~ אינ~
 ספרולא ~לי~~ החולקי~ הפוסקי~ ספרי ולא ~מ~י~~ט ספרולא מהרל~~~~

 כנה~~~ החבי~ ~ר~
 מחלוקתן ושורש יסוד לד~ת

ו~ה
 טע~

 של
 כ~

 א~ל ~וריו על אחד
 עכ~~

 שנראה מה
 ד~ריה~ המ~יאי~ הק~שמ~פרי

 ~ראה ~קיצור
 אחרת ~עיר והלוקח המוכר היו אם דס~ל הפוסקים~ל דטעמ~

והמצר~
 דד~~מ ~ה לית הקרקע בה שיש ~עיר

 נרא~
דטעמ~

 הוא
 משו~

 אחת ~עיר ו~לוקח ו~מוכר דהואל
 אינווהמצרן

 מזומ~
 לפני~~

 אינו
 ~די~

 נטפל שיהיה
 מעותיו על עכ~ה לו ותהיהלמצרן

 ו~~
 ה~צרן שמא

 דימה שממנו הטעם ו~וא לקנות ירצהלא
 ~ר~

 ~ד~ה

ד~~
 היה דאם לדיגא אחרת ~עיר המוכר היה

 ~חרת~עיר המצר~
 דאי~

 הס~רא מן זה
 ומ~

 ~יפסיד הגמרא
 שירצ~ ס~ך על מקחוזה

 המ~ר~
 ~ יקח לא דשמא ליקח

~~~~
 הר~ כת~

 היה א~ דדוקא כנ~~ג
 ג~

 הלוקח
 זכה ~עיר עמו היה לא א~ א~ל דוקאהמוכר ע~

 טעמא ~תר זיל דהא היא וישרה נכונה וס~רא~מצרן
 פוסקי~ הני~מה

 ~~ל
 דא~

 המוכר אחרת ~עיר היו
 הלוקח זכהוהלוקח

 משו~
 דאינו דמוכר פ~ידא

 וא~כ אחר לוקח אחר לחזר וילך שלפניו הלוקחשיניח ~די~

מטע~
 לו יצא זה

 דא~ להר~
 ~עיר הלוקח יהיה היו

 זה ומוכר ~ו~ל ד~א המ~רן דזכה פשוטאחרת
 צריך א~כ לפניו~לוקח אי~

 הו~
 לחזר אחרת ~עיר ~שלוח

 ומוכר ~א~רות עמו ומתרצה ממנו שקנה זה פתחםעל
 אדר~א ~וד~יוע~ז

 ס~ר~ אי~
 ולא הלוקח ~ו שיזכה

 הוא צריך סוף סוף ~זה או לזה ימכור דמ~להמצרן
 ~ד ~~עות ו~המתנת ~איג~ות ~כתי~ת נפשולענות
 ליהו אזדו וא~כ הלוקח מאת אחרת מ~יר לושי~ואו

הנהו
 טעמי~

 הנז~
 ~ המצר~ וזכ~

~~~
 הנהו כל ~נדו~ד

 הכא שייכי טעמי~
 עם ואינו ~ה שהקרקע ~עיר הואשהלוקח ד~ג~

 ~עירהמוכר
 תו~~~ ירושל~

 נמצא הרי עכ~ז
 ש~

 עטרות
 הזה לשוכר השכירה והואנר~ו

 וכת~
 עליו

 ~ט~~~
 של

 השוכר ~עד הפורע והואה~~ירות
 היוש~

 וא~כ פה
 הלוקח כאלוהוי

 והמוכ~
 זה ואין אחרת ~עיר ממש

 הקדושה תורתינומחוקי
לו שמשל~ מי הנז~ כהר~י שיני~

 ~ת~לו~
 והוא הנז~

 יוש~
 העיר ~תוך עמו

 בעיר ~אי~ול~י וישכיר~
 ויש~

 תשלום ~כל
 ~~נ~ שנ~

 רועה
 דרכי דרכיה המעות ~ו י~ואו מתי קדים ורודף~וח

נועם
 כתי~

 ח~ו תורה אינה וזה
~ 

~~~~~~

 נחלקו דלא מסתפינא ולא אמינא מזה
 מתוש~י הוא המוכר א~ אלא הנז~הפוםקים

 וס~~ל נחלקו ד~זה ~ה הנמכר שהקרקע הזאתהעיר
 יהיה היודאפילו

 ששניה~
 ס~ל אחרת ~עיר יחד

 דזכהלמ~~ל~~ח
 המצר~

 וט~מא
 דמילת~

 ועתיד דהואל

~ו~
 י~וא לכאן לחזור

 לכא~
 וימכור

 והפוסקי~ למצר~
האחרי~

 זכה לא אפי~ה ם~ל
 המצר~

 המוכר א~ א~ל

הז~
 הוא

 תוש~
 אחרת עיר

 הר~ כת~
 חי~י ~נ~י

 יודה מהרל~~~ח ד~פילו גימל ~ות ~ה~ה~~~י רט~~הםי~
 ל~וא עתיד אינו והואדהואל

 לכא~
 למי למכור יכול

 ~שיר~ה

~~~~
 ממנו

 יוצ~
 של לחלוקו

 ה~~
 שכתב זלה~ה כנ~~ג

 מודו כו~ע המוכר עם ~עיר ~ינו הלוקתדאם
דזכה

 המצ~
 ~אותו דוקא ~יינו

 נדו~
 המוכר שהיה

 פי על ומוכר דהואל ~ה נ~כר שהקרקע ה~יר~תוש~י
 ימכור לי מהאגרותיו

 לשמעו~
 המצרן לרא~~ן או הלוקח

 ואינו אחרת עיר מתוש~י הוא א~ א~ל~דכת~נו
 יותר~תיד

 לקנות שירצה יודע אינ~ ו~~ לכא~ ל~ו~
 דאפילו הוא פשוט העני הוא ומי העשיר הוא~י
 אגרותיו ע~פ לו מכר והמוכר הזאת ~עיר הלוקחי~יה
 ~ה דכל הלוקחדזכה

 שאד~
 לו שיש ממעותיו תופש

 הקרב מן ~ידו ה~א וכל כמציאה הוא אחרת~עיר

 קוד~הקר~
 ידע לא כי והנאה שמחה ליה הויא

 לא ו~זה ממנו שיקח מי לידז ימצא המצא א~הוא
 הישרתיקנו

 והטו~
 דאדר~א

 טו~
 ל~~ל הוא וישר

 לנדו~~ד יוצא ממנו וא~~כ המוכרי תקנת מפניהמצ~
 הוא ~זהדהמוכר

 תוש~
 ירושלם

 תו~~~
 הוא פשוט

 וצויי~מ משנלע~ד ז~ו ~לוק~ידזכ~
 וימ~~

 הצ~~י ה~כ~ד

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ם~ט

~~~
~~~~~ ~~~~~~ 

 ראו~~~~~~
 ת~ע

 לשמעו~
 מכר ששמעון ואומר

 ו~ן אחד חמורלו
 היו~

 ~ו נמצא
 מו~

 החוזר
ושמעון

 השי~
 שלו היה לא ~חמור ~זה ואמר

 לוי מ~ת אותו קנה~לא מעול~
 ונתחי~

 העדים לפני לו
 דאינו החמור~קניית

 חוז~
 המועיל כ~ופן ~מום עליו

 לקניית ~~מ ש~ות שתי ~~~ר ואחר הדיןמן
~א ~חמו~

 ראו~~
 לי ותמכור ריוח דורו חצי לך אתן ו~מ~~ל

 לך דע אמ~ל הרצוי ו~שעת לו ונתרצה החמוראותו
 ~ני שנתחיי~תישכמו

 למו~~
 ה~~שון

 ש~י~
 חוזר ~ני

~י
 מו~ ~שו~

 והלכו לך מוכר אני כך המועיל ~אופן

שניה~
 ו~~~~ל איתו מצאו ולא הסופר אצל

 ראו~~
לשמעו~

 אחר לעת איכ~תי מה
 ~שיזדמ~

 מוכן ~סופר
 ע~ור אחר ~יני ד~יני ואיידי וכו~ לך להודותאני

 המו~ נוד~ ימי~של~~
 וע~ז

 טע~
 טל דכ~ר שמעון

 ~ ~כ~ד לו מכ~ זהתנאי

~~~~~
 ו~אש ~חילה

 צריכי~
 ל~רר אנו

 שייך אם ~~מונה ונותן נושא ש~ואזה ~נד~
 הרמ~~ם ם~רת מצינו דהנה לא או טעות דמקח דינא~ו

ופםקה
 מר~~~

 רכ~~ז סי~ ~חומ~~ש
 סעי~

 דהנושא ז~יך
 זלומר לםפוקי איכא וע~~ז אונאה ~ו אין ~אמונהונותן
ד~מו

 דאי~
 ~מום חוזר אינו נמי כך אונאה ~ליו לו

~ 

~~~
 תראה שפיר דייקת דכד

 המרח~ דר~
 ~יניהם

 אונאה ג~יד~שלמא
 דע~י~

 א~י~ הוא דלוקח
 טל ~פד ~א הוא דהא ל~חול דעתיה האונאהת~יה

~ ~~~~~~~~י~~~~~~~~~ י  

 ~ד~רי מפורש זהוטעם
 הר~

 המגי~~ד
 פר~

 מ~לכזת י~~ג
~כירה

 הלכ~
 ~ודאי ~מזם ~~ל אונאה ~ו אין לפיכך כ~ד

 מום ~לי שלם מקח ל~ות היה דעתו ~מםתמאחוזר
 מר~~ן וכמ~~שכלל

 הלו~ת דכל ז~ סעיף ~ל~~~ ~סימ~
 י~ו~~ש מום מכל השלם ד~ר אלא לו~ח אינוס~ם
 המקח וחוזר מחילה ~כלל נכלל ~א דמום ~ודאיוא~כ

~ 
ורתי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 בהו דלית דקימ~~ל הקרקעות מדין הוא לזה
 שייך ואפ~~ה כ~~ט סעיף מר~~ן וכמ~~שא~נאה

 טעות דמקחדינה
 כמ~~

 אני ~ס א~כ ס~ג רל~ב ~סי~
 אונאה מדין ד~י~מעט ~~ס באמונה ונותן נושאאביא

 ותוזר איתמ~ט לא ~וסמדין
~ 

~~

 ס~ק רכ~ז בסי~ ~ש~ך דכתב מהא לזה ראיה יש
 דהנ~שא הזהב דפרק מ~ש~ס לדקדק ~נ~ל וז~~לט~ז
 מקת בי~ול דין כך א~נאה ל~ שאין כשס באמו~הונ~תן
 בש~ס בברייתא דהא זה מטעס בהס~ין

 בתד~
 מתתא

 טס באמונה ונ~תן נושאמ~תינהו
 ~אומ~

 שאין מנת על
 ובעל אונאה להס אין תני שניהס ~על אונאה עלילך
 וכו~ במאתים מנה שוה א~י~ א~נאה עלי לך שאיןמנת
 לו אין מקת ~בי במפרש ~בא דמםיקלמאי

 באמונה ונותן נושא ~ס א~כ סכ~א ~בש~ע בש~סוכמ~ש א~נא~
 לו אין ב~~ס אמר יתד שניהם דעל ה~אכן

 ד~
 א~נאה

כנ~ל
 עכל~~

 דנו~ן אלו דינים השוה והש~ך הואל ~א~כ
 מנת על הא~מר לדיןבאמונה

 שאי~
 אזנאה עלי לך

 שוהלענין
 מנ~

 לענין גס דודאי אביא אני ~ס במאתים

ז~
 ~שס ~~ש~ואו

 דבא~מ~
 א~נאה עלי לך שאין מנת על

יכול
 לתזו~

 דה~ס כלל ל~וקי ליכא דין דבא~תו במום
דקבל

 עלי~
 עליו קבל לא במום באונאה תוזר שאינו

 ודאי שלסובמקת
 תפ~

 שקנה מי עצמך דה~ע
 חפ~

 שאין
 ~אם כלל אונאהבו

 ב~ ואין הואל נא~
 אין אונאה

 דיןבו
 דחזר~

 במקום אפילו דבודאי יתכן לא זה במום

שאי~
 במום לחזור י~~ל אונאה

 וכמ~~
 וזה רל~ב בס~

 עלי לך שאין ע~מ באומר דכמו לדין זכינו וא~כפשוט
 דאינ~או~ה

 ונותן נו~א ~ס במוס וחוזר באונאה ת~זר
 ה~סבאמונה

 שאינ~
 תוזר

 באונא~
 כמ~ש בצדו דטעמו

 אדעתא דמסתמא תוזר במ~ם אפ~ה המ~יד ~רבמשם

דת~~
 מתתינהו ~תת במתתא דהא לזה וראיה נחית שלס

 דבאומר וכשם ע~מ ~או~ר עס ונותן נושא דברייתאתנא
 תוזר ונותן נושא ~ם ~מוס חוזרמ~מ

~ 

~~

 מר~ן דכתב חליפין מדין ראיה יש
 ס~~

 בו דאין
אונאה

 מת~ אפיל~
 אתמעט דתליפין ~כוי ~דול בשריון

 במוס דתוזר אצלינו בר~ר כבר הכי ואפילו מקחמתו~ת
 ומור~ס מת~א ~הרב הרדב~ז סברת היא דכן אצליכמ~ש
 ~המבי~ט~לאנטי

 וכנה~~
 בספרו אחרון לרב ראיתי וכן

וי~~
 א~כ כן דפסק סק~~ו ת~ב

 מינ~
 אפילו דבאומרך תוזר דודאי באמונה דנו~ן דידןלנדון קו~~ לד~ן יש

 וכמושמפ~רש ~ליה מקח ~ם כלל מקרי דלא חליפיןבדין
 ~~כ ~הביא זלה~ה הרשב~א תלמידי בשם בב~יהדבר
 זה ~עםהסמ~ע

 םקל~~
 ס~ל הנז~ הרבניס ו~~ז

 מכח חוזרדבמום
 דאמיד~

 דרצונו ד~~ם היא הדעת
 ודאי מ~ם לענין עכ~ז בחליפין במאתים מנה שוהלקבל
 ונ~תן נושא כ~ש וא~כ המום מן השלס בדב~ ה~ארצונו

 דין ~ס להיות ה~אוי ומן עליה מקח דשסבאמונה

אונא~
 שו~י על הקנין מעקרא היה דלא משום אלא בו
 אלאהמקח

 ע~
 זה בש~יל הל~קח שנתן הדמים

 אי~
 לו

 דשס חוזר ד~מ~ם הוא וב~~ר פש~ט ~~כ א~נאהדין
 עליהמקח

~ 

~~~
 ראיתי

 לה~ו~~
 בפשי~ות דכתב סקי~א רכ~ז בס~

~ז~ל
 הנו~

 תםר אפילו אונאה בו אין ב~מונה
 א~מ~מדה

 מהמש~

 ומש~ל מדה ~זכיר שלא
 תוזר במום אבל דמים באונאת ~דוקא קל~ת ת~א~~~ך בשכירות~

 רש~~כ~~
 עכל~ה

 ו~
 סרכ~ז חיי בני להרב ראיתי

 ~ז~ל שכתב ~~ א~ת הטורבה~הות
 דזה ~~נכ~ן סק~ו ח~א הרש~ך כתב אונאה דיןלו א~ באמ~נ~ ~נו~~

 אלאאינו
 באונ~ דוק~

 ומ~ל מדה באו~ת אבל דמיס
 אונ~ה לו יש לעולס וכדומהומניין

 הביא חיי בני הרב ד~ס לפניך הרי עכ~לסקל~ת ח~ מהרש~
 דנושא עלי~ן דעת דעתו הםכימה ~ך מ~רש~ךסברת

 ~וזר דבמוס בו יש באמונהונותן
~ 

~~~~~

 שה~יא ז~ל גוא~ל הרב דב~י שהבאתי א~ב
 בני ה~ב דב~י והבאת~ מהרש~ךדברי

 ~ס שהביאחיי
 ~ו~

 דבשני~ם בעיני קשו מהרש~ך דברי
 סתר~י מחזו ודבריהם סקל~~ מהרש~ך דבר~הביאו
 ~וא~לד~~ב

 הבי~
 אין באמונה דנו~ן כ~ב דמהרש~ך

בו
 או~א~

 שלא מ~מש~ל א~ מהמדה חסר אפילו
 כתב חיי בני והרב וכו~ במכירתו ומ~קל מדההזכיר
 בא~נאת אבל דמים באונאת אלא אינו דזה והנכוןבוה~ל
מד~

 ומשקל
 י~

 בעיני ~שה זה על וכו~ אונאה לו
 דברי הביאו אלו נביאיסשני היא~

 מהרש~
 ~חד בסימן

 דהרב א~~ר וא~י זל~ז מכחישין ודבריהם סקל~חשהוא
 פירש קל~ח בס~שס

 דב~י~
 דאס

 הזכי~
 ומ~ל מדה

 ואם אונאה לויש
 ~וא~ל ~הרב א~נאה לו אין הז~י~ ל~

 לא דאס דין והשמיטנובא
 שכתב הזכי~

 מהרש~
 ד~ין

 הז~יר דאם בבא ~שמי~נו בא ב~ח והרב אונאהלו
 אלהים דב~י ואלו ואלו אונאה לו דיש מהרש~ךדכתב
חיים

 זה~
 ס~ריהס ~אין הו~ל ~ישב שנראה מה

 בידי~

~~~~
 דאתן למאי

 על~
 ~מור מ~ם ~~א בנדו~ד

 לפניך הרי במש~ל ~לא במדה לא תלוישאינו
 ~וא~ל הרבדברי

 וב~
 ל~~בה ש~ים כלם תיי

 ראיתי וכן חוזרמהרש~ך דלדע~
 למ~רי~~~

 ז~ל
 בס~~~

 שכתב

~~~י~~~~~
~  ~~~~~~~~~~~~~~~ 

 וא~כ תוזר ודאידלוקת
 ~וקח לבר~רי ג~ן ~

 דנו~זד~ם ז~
 ~ חוז~

~~~
 ה~י בנדו~ד ד~אן

 שובר~
 שהרי בצדו הלוקח של

 ~נה הקנייה ב~עת כי עליו טוטןהמוכר

עלי~
 והלכו ל~ מ~ר ה~א כך מ~בעלים הוא שקנה דכמו

 ו~ו~ הס~~ראצל
 וכמ~~

 דבזה אני א~מ~ וא~כ בשאילה
 הייתי מסתפינא לא ואי הנז~ הלו~ת טענתב~לה

 בקניית חבירו ~ל ל~קח ש~ס התנה לאדאפילו ~מ~
 על לחז~ר יכול לוקת שוס איןעכ~ז ה~מו~

 ה~~כ~
 ו~ילי

 דזה משוסה~א
 מנה~

 א~ד ~~ם דאין ידוע
 מוכ~

 איזה
 ~אינו לחבירובהמה

 מ~לי~
 ~צל

 הס~פ~
 לקונה ~מ~ייבו

 ~נים אינם וא~ילו המו~יל באיפן עליה ליהדרדלא

בשע~
 הל~ח א~~ המוכ~ מחזי~ ~ניין לאחר ~קניין

 ומחייבו ~סופר אצל~מ~ליכו
 הל~~~ ואי~

 ~ה ~וצה
 אלא ד~י א~עתא ממך ~ניתי דלא ואומרו~צפצף
 ד~~י לוקחיס של ~בדע~ם ע~ו והולך ~אש~כ~פף

~נו כא~
 המדינ~ ומנה~ ה~~

~ 
 ~ל ~~לכים ~אינם ~א

 יאמר שלא כדי ~כחשה מש~ם אלאהס~פר
 שלא בתנאי אדר~א ממךקניתי ~ל~

 הי~
 מום בו

~ וא~  יד~ע זה~מנהג 
 ד~

 ה~א
 ואי~

 ~~ ~ל ~~לכים
אל~

 לא דא~ילו לומר יש זה על ~חשה מ~ום
 מועיל ~יה זה תנאי הל~ח עלהמ~כר ה~נ~

~~ 
 ד~~ דהוי

הנהו~
 ודין דמי נכתב כאלו נכתב לא אפילו

 ז~
 ה~א

מ~ש

 מ~~

 ~ם ו~~ן ~~א שכל ~זל~ה ם~ו רל~ב בס~
על

 מנה~
 ~~יתי ד~ו~ל אלא ע~כ ~~מך ~וא המדינה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 באים אינם אדם~ני
 בטענ~

 ל~טל אמר~י כן ~ל זו

ט~נ~
 ולא הדין מצד זה הלוקח

 מ~~
 המנהג
~ 

~~

 מוכר שתנאי אמת דין ד~דין ואומר אטנה כן
 ם~ו רל~ב ~ם~ ~ר~ן דכתב הגם ~דין מןמוטיל ז~

 שאינו לו אמר דאם סתם ונותן הנושא שכלוזל~ה
 מום לו שיפרש עד חוזר זה הרי סתם במום טליוחוזר
 פלוני מום ~ו שיש א~~ל לא ו~כאן וכו~ בממכרושיש
 לוי של מטקרא היה זה חמזר דהא מהני בכאןטכ~ז

 מוכר ש~טוןוכשלקחו
 ז~

 שחמור ללוי להודות הוצרך
 המוטיל באו~ן כו~ך במומו שיפחת טד טליו ק~לוזה

 הלו~ח כשבא ואח~כ ס~ז בםרל~ב מר~ןדכתב
 ללוי אני שנתחיי~תי כמו ואמ~~ל טליו ~תנה מידול~נות הז~

 מוכר אני ד~~י דאדטתא לי להתחיי~ צריך אתהכך
 בפירו~ ~וי ו~~~כלך

 ו~~טתא המוטיל זה תנאי התנו
 ולא הסופר א~ל הלכו ~הרי לזה וראיה נחיתדהכי
 דלא הגם וא~כ אזתומצאו

 הוד~
 אין טדים ~פני ט~ז

 לשקרי אל~ סהדי אי~רו דלא התנאי ל~ל מטכבזה
 ימטטז מהבל ודבריו תביטתו ~~כ מודה זה ולוקחוהו~ל

~ 

~~~
 ~ומר היה לא דאפילו לומ~ יכול דבנדו~ד ~ם
 אלא וכו~ לך מוכר אני ~ך שלקחתי כמולו
 מומין כל ~ליך שתקבל ט~מ אמ~ל ~מציאות אםאפילו
 מטקרא דהחמור בנדו~ד טכ~~ז זה תנאי מ~ני דלאסתם
 סמיך דידיה הלוקחין ואחר ולקחו אחר אדם שלהיה
 ממנו וקנאו זה באונראה

 והתנ~
 מתנה אני ~רי טליו

 דלא ~וא ~טטם ד~א מהני בסתם אפילו מום כלטליך
 לומר דיכול סקט~ו הסמ~ט כתבו בסתם זה תנאימהני
 טמי הת~ית אפילו למוכרהלוקח

 אלא דטתך ~~ ל~
 שהמוכר בנדו~ד וא~כ ט~כ לי אמרת דטתילאשבוחי
 כלל זה בחמור י~ט לא הזההאחרון

 דל~
 טטם שייך

 ידט דלא המוכר זה בשמטון ידט הזה הלוקח דהאזה
 הטובה זובבהמה

 הי~
 השבחה שייך ומה רטה אם

 גמור ~נאי להתנות היתה דכוונתו ודאי אלאבדבריו
 ~ פשוט נלקוצ~ד זה לחזור יכולואינו

 ~םרכ~ז ארי~ה גו~ר להרב ראי~י כות~י~~~~
 שאם כחב םפ~ד לוי לבית ומהר~י ז~לםקי~א

 כמזאמ~~ל
 אונאה לו אין לך מוכר אני כך אני שקניתי~

 מכר דבשטת נדו~ד כ~ש וא~כ טכ~ל במוםאפילו
 שא~ה תנאי דהיינו לך מוכר אני שקניתי כמוואמ~ל פיר~

 ~ם~ כמ~ש וכו~ כז~ך שתפחת טד כו~ך בדמיה לינו~ן
 לחזור יכול אינו ~א~ונה נו~ן ~לי דאפילו בודאירל~ב
 הדבר את בסדר הנלט~ד זהו~וי

 ~ז~
 ד~אי ~טשה

 ~ יוימ~ן וצוי~ם יט~ה סאלי פה לפ~ק תרמ~ד~~א
הצטיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ם~ט

~~~~
 במ~י

 דכת~
 ד~דברים רל~א בם~ מר~ן

 חיי בהםשיש
 א~ נפ~

 משתכרים
 או מלגיו זה שתות אם הדין מהו בלבד השתזתאלא בה~

מלב~
 ד~

 ימכור בחמש קנה אם א~כ מלבר יהיה
 מה אבל בשבט ימכור שש שוה בטינן מלגיו ואםבשש

שקנ~
 למוכרו יוכל לא בחמש

 ~ש~
 שש ~סר בשש א~א

מ~
 דכתב מהא מלבר שש דודאי הספק לי ונתברר הששי
 טל להוסיף שרצו מדינה בני וז~ל סט~ו שםמר~ן

 שאם שתות טל יתר יוסיפו לאהמדות
 ~ק~

 משל
 על יותר בידם הרשות שש וטשאוהו~מש

 ש~
 לא

יטשו
 וכת~

 אינם שתות טל די~ר כ~ח ס~ק הםמ~ט
 אבל דמוכרים פסידא משום להוםיףיכולים

 בש~
 לא

 בעשרים שהיה בסלע שתות שהוםיפו ומצינו הואלחשו
 שהרי פסידא כאן אין ~שש דתמש וטוד ארבעיו~וםיפו
 שום כאן ואין שתות להשתכר ל~וכר שעור ~כמיםנ~נו
 טדיין הרי א~כ ט~כ הריוח מן אלא הקרן מןהפםד
 שהרי ביני ד~יני מאי הפםד ~מוכריש

 הו~
 לא

 ש~ות הוא הריוח דשי~ור וד~י א~א מל~ר ש~ת אםכי הרזי~
 ~~ה וק~לימל~ר

ה~טיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~
 לס~דייא תובע טאטייא אליהו תורה לדין לפני
 טם אחד םוס לו שהחליף לו באמוראדהאן

 ונשתמש הנז~ אליהו הר~ הסוס ~לקח וא~ר אחרסום
 חולי דהיינ~ מום בו שהיה לו נידט ח~י כמו~ו

 שהחזלי ~נז~ הרא~ל ~טן זה וטל אדבא~בהנקרא
הזה

 ידו~
 בגופם שנכנס לאחר הבהמות ~ו שמתים לכל

 וטל חדשיםשש
 ז~

 זה שהחליף ה~המה זה כי טטן
 שהחולי ובודאי זה מחולי מתה חדשים שלשהכמו
 והזי סטדייא ~רשות שהיתה בזמן זו בבהמה היההזה

 יודט אינו שהוא טוטן הנז~ וםטדייא בט~ותחליפין
 מה וכל לא או מעולם זו בבהמה זו חו~י היהאם

 ט~כ ~~ן שקר אפשר טליושטטן
~ 

~~~~~
 תחילה

 ורא~
 יכול אם לברר אני צריך

 הואל זה מום מכח לחזור הנז~אליהו
 לידו ~את לא זוובהמה

 בתור~
 בתורת אלא מקח

 ס~כ רכ~ז ם~ בש~ט ~קדוש למר~ן מצינו הנהחליפין

כת~
 תמכרו דכי הוא וטטמא אונאה בו אין דחליפין

 הרב~י וכמ~ש מ~כר נקרא החליפין ואין כתיבממכר
 תלמידיבשם

 הרשב~~
 דבריז בסיום מר~ן סיים וט~ז

 למימר דאיכא אונאה להם איןדהחליפין
 ז~

 רוצה
 שאין דכמו נראה לכאירה וא~כ מ~שריון יותרבמחט
 דטטם טטות מקח דין אין כך אונאהבחליפין

 ז~
 דכתב

 ליה ניחא דזהמר~ן
 במח~

 גם יוצדק משריון יותר
 יהיה אם אפילו אד~תיה דאסיק למימר דאיכאבמום

 ~ בתליפין ליה ניחא טכ~ז מום~ו

~~~~
 לא דבנדו~ד למימר דאיכא

 טע~ יוצ~
 זה

דזה
 ~פ~

 וחלי~ין דהואל מהשריון יותר במחט
 להרב מצי~ו הרי לזה לת~מיש ו~א לסחורה נעשהזז

 רכ~ז בםי שכתב חי~י~נ~י
 זה וז~ל ה~ אות~ הגה~~

 או~אה ד~ין ~ה דין ~ם שנסתפקתי ימיםמדת
 רוצים היו אפילו או לתשמיש דהוי בכלים דוקאגאמר בח~יפי~

 לסחורה רוצים היו אפילו דמיירי ו~כרטתילםחורה
 דממכר ב~כר אלא~חליפין א~א~ שאין הרשב~א תלמידי בשם מר~ן שהביאדהטטם

 כתי~
 מצאתי ואח~כ

 על שעמד ספ~ג חומ~ש תלקלמוהרשד~ם
 ז~

 וה~ריע
 ו~ייןכמ~ש

 במהרש~
 ש~ואל בני זבס~ סרי~ח ח~ב

 עכ~ל מהר~ד~ם טם שחולקים ר~~ט ו~רדב~זסכ~ב
 הפו~ים מחלוקת היא הרי דידן ספקא~כ

~~א~ דד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ינאה
 בתליפי~

 דין לדמות דרצינו בדידן אנן גס וא~כ
 נכנם נדו~ז גס הרי ~חלי~ין אונאה לדין בחליפיןמיס

 יכול אינו דלדידהו מי~~י ~בנ~י מהרשד~סבמחלו~ת
 במליפיןלתזור

 העשז~
 וא~~ באונא~ ~סחורה

 במוס גס
 ולהחולקיס לס~ורה הע~ויס חליפין אפילו חוזראינו
 חי~יומהרש~ס בנ~י ~סברת אנן ע~~פ וכו~ לחזוריכול
 ~ל קי~ל לומר י~ול תפוס סטדייא והר~ הואלנקטי~ן
 ~ לאונאה המוס לדמות אדעתין דסליק למאי לכאו~ נראהזה

~~~
 שהביא ~~ אות חחמ~ש זכו~ל להר~ דראיתי
 לחס והר~ מת~א הרב ומשס הרדב~זמשס

 ~בי~יס מבל הני ד~ל וה~נה~ג המבי~ט והר~שלמה
 ~ין דא~ילו בחלי~ין ומזרה מוס טענת דישס~ל
 מזס ~מזרת דין יש בחליפיןאונאה

 בחליפי~
 דמסתמא

אדעתא
 דחפ~

 ראיתי ו~ן עמו החליף שליס
 דבמוס ~ן דפסק סקט~ו ח~ב בספרו ז~ה~המהריב~ו ל~ר~

 מדברי שהביא ~נה~ג מדברי הוא וכחו החליפין~זר
 יע~שהרדב~ז

 ו~~~
 במליפ~ן מוס דיש בלקוטיו הנז~ הרב

 ראיתי ו~ן בעוניי אני ו~מש~ל מקרקע ראיהוהביא
 של אמד בפסק דבריו הובאו זלה~ה גאלנטילמ~ר~ס

מהריט~~
 סק~ה

~~~ 
 הגבו~יס הריס ל~~י ומציני הואל

 א~~כ חוזר ~מליפין דמוס עליון דעת דעתס~ס~ימה
 דברמצד

 ז~
 לחייב יש

 לסעדיי~
 המליפין דמי להחזיר

 הנז~לאליהו

~~~
 ~מריס מטעמיס הנז~ סע~ייא לפ~ור לנו יש
 זה ממוס ידע לא מעולס טען דסעדייאמדא

 או מת זה סוס אס לו נודע לא היוס ועדבממכרו
 שבועה ע~י אפילו נ~מן אלי~ו אין וא~~ חי ~ואעדיין

 ~ סעדייא מאתלהוציא

~~~~~
 מחמת מת ~מא הסיס שמת עדיס יביא
 אליהו שק~ה אחר בו שנולד אתרחולי

 מיס בו לישבע~~היה סעדייא שמייב נראה דלפ~ואלא
 היה זה שחולי לי ש~רור עליו טוען ואליהו הואלזה

 מת ימ~חו חדשיס ששה ~מו זהבסוס
 וא~~

 הו~ל
 בידילך י~ ~ס יודע איני אומר והלה בידך לי מנהכאומר

 דפ~
 שאינו הסת דחייב ע~ה בס~ הש~ע

 זה על להשיב ~יש וה~סיודע
 ולומ~

 נדו~ד דשאני
 איני אומר והלה בידך לי מנה דהאומרלה~יא
 הוי ~ידך לי מנה לו ואומר הואל התס דשאנייודע

 אמר דהא בך ~ושה שאני יודע שאתה ובודאי~טוענו
 מההלואה וידעת לך לויתי דה~וזנה בידך לי מנהלו
 ז~ ידיועל

 בו שנושה יודע שהוא ברי וטוענו הואל
 שסעדייא טוען שאין ב~דו~ד אבל הסת משביעול~ך
 ספק ~טענת ~וי א~כ מוס בו שהיה בברוריודע
 ~ליה משביעין אין ספק טענת כל~קי~ל

 ובתלו~
 זה

 ~ס~ הסמ~ע על שתמה הש~ך ת~יהתנסתלקה
 ~קימו אצלי וכ~~שס~י~ג רל~~

 ע~~ וא~~
 חלוק

 ז~
 נימא

 ש~ועה חיוב סעדייא עלדאין
~ 

~~~
 ס~א ר~~ד ~ס~ למור~ס דראיתי

 ד~ת~
 וז~ל

 ידע שלא המוכר ישבע ראייה מביא אינוו~ס
 המו~ר אס ספק ~הוא והגס ופטור זהבמוס

 יוד~
 ~ענתוהוי

 ס~
 ע~~ז

 נשב~
 ~רב וראיתי המו~ר

 ~ין דקי~ל מה ~לו מור~ס דברי על ש~קשהרמש~א
 ~~נת עלנ~בעין

 ות~ ספ~
 הממור דמת ד~ון

~~~
~  

~ ~ ~ ~  ~~ ~  

~~ 

~~~ 

~  

 א~~מספק
 בנדו~ד

 ג~~
 ~ליו טוען הוא אפילו

 ~ע~
ס~

 צ~יך א~כ מנכסיו נקי יוצא זה ו~ליהו הואל
 ~ ופשוט לישבעהר~ס

~~
 שכ~בו הפוסקיס דברי שהביא כנה~ג ל~רב מציני
 לישבע צריך להחזירו ובא ב~~ח מוס שמצאדמי

 במוס ידעשלא
 ז~

 על המו~~ ט~נת דהא והקשה

הלי~
 נשבעיס ואין ט~ס היא זה ב~וס לישבע דצריך

 ועלעליה
 ת~~ ז~

 ילא דהואל
 הו~

 המו~ר על מ~טל

ליד~
 אס ידע הלוקח אס

 י~
 ע~ז לא או מוס בו

 הלוקמצריך
 ע~~ לישב~

 ראיתי ו~ן ה~נה~ג של תרוצו
 הס~ימה ש~ך ~קט~ו ~~ב ז~ה~ה כמוהריב~ו אמ~יןל~ב
 דעתדע~ו

 דהזאל באתרין וא~י מינה דון וא~~ עלי~
 במיס ידע סעדייה אס לידע הו~ל לא זה אליהיוגס
ז~

 לישבע סטדייא צריך ט~ס שהיא הגס לא או
 ר~~ד סי~ דמור~ס דינא ממש הואונדו~ד

 ס~~
 דוק

ה~יב
~ 

~~~
 אפילי סעדייה דפטור ~רור נ~~ל דע~~ז
 לא הנז~ סעדייה דהאמשבועה

 נתבר~
 לו

אס
 בהמ~

 מולי מחמת או זה חולי מחמת מתה זו
אחר

~~~ 
 משבועה פטור למהוי דסעדייא דיניה הדר

 מחמת מתהדלא למימ~ איכא זה מוס בה שהיה יודה אפ~לי דהאזאת
 ז~

 ~ולי או מלא~ה מחמת מתה אלא
 מצינו דהא טיבה מה זו שביעה וא~כ וכדומהאמר
 ס~~זלמר~ן

 פס~ ס~~~~
 ~ענה למבי~ו הטוען ~ל

 יתמייב לא הודה אסשאפילו
 ממו~

 אין ש~פר אט~פ
 אותומחייבין

 הס~
 יעו~ש
~ 

~~~
 זה חולי מחמת זו שבהמה יודה אס אפילו גס

מת~
 הרב ו~ביאז ~נה~ג משס ~תבנו ~בר

 צריך מוס מדין לחזור ~בא ד~ל א~ ~ית מ~~בז~י~ל
 במיס ידע שלאלישבע

 ו~
 באונאתו ידע שלא או ומחל

 יע~~~מח~
 זלה~ה מיהריב~ו הרב פסק ~כן וכתבנו

וא~~
 שבהמה סעדייא יודה אס אפילו הדין לנו יצא

 שישבט א~~ אלא מתחייב אין מתה זה חולי מחמתזו
 הנז~ סעדייא דכפר השתא ומתל ידע שלאאליהו
 מתחייב שאין תביעה כל דפסק הש~ע לפסק דיניהדר
 ~פירתה על ~ביע~ מתחייב אין בהודאתה ממוןעליה
 הודאתו ע~פ ממון מתחייב אינו יודה אפילידהא
 במזס ידע שלא הנז~ אליהו שישבע לאחר אלאלבד
 והש~ך הסמ~ע בו נ~לקו ממש זה ~עין דהאומחל
 כל בכלל זה דאין ס~ל דלהסמ~ע צ~א ס~בריש
 שאיןשבועה

 מ~חיי~
 זאס הו~ל בהודאתה ממון עליה

 בעה~ביודה
 מתמיי~

 והש~ך התנוני ש~ועת ~תר ממין
 בהודאתה ממון מתתייב שאין ~בועה בכלל זה דגסס~ל
הואל

 ואי~
 שבועת אחר אלא תכף בהודאתו מתחייב

 סק~ב ובש~ך סק~ב בסמ~ע יע~שהחנוני
 ומ~

 שפירשו
 ס~ז דמר~ן בדינאשס

 י~~~
 זה ודין הזאל א~כ

 לומר י~ול סעדייה והש~ך הסמ~ע במתלזקתנ~נס
 אות בלקוטיו מוהריב~ו הרב וכמ~ש מוחזק זהזאהואל לי~ טענינן א~ן איהו טטן לא ואפילו ~~ש~ךקי~ל
 דינין בתי בכל הוראה ~שטה ~~לק~

 לד~
 למוחזק

 אפי~ו קי~לבטענת
 ~יכ~

 איהו טען דלא
 יע~~

 ש~יא
 מאיו מהר~י משס זהד~ר

 ז~ה~
 הי~ס שפ~ת בעל

 ~ ~~יס כמהמשס

~~~
 דמעי~רא בכאן מצינו ~רי הני מ~ל דעדיפא גס

 בטענתו כתוהגריע
 שט~

 ש~שה דזה שמ~ן



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ימיס שמנה עבור ו~חר זה ~וס ~קנהחדשים
 זה במוס שידע דעתו ~ילה הרי א~כ זה מוםלו נוד~

 אחר חדשיס משני יותר בו נשתמש שהרי בוומחל
 ס~ג סרל~ב הש~ע וכמ~ש מחילה והוי המוםידיעת
 אח בסדר הנלע~ד זהו לפניםי צריך זה ואיןי~ו~ש
 כאן ~וב כיהאור

 ~נ~
 ~ וימ~ן וצוי~ס לפ~ק תרמ~ד

הצעי~
~~~~ ~~~~~~ 

 סי~ט

 ל~~~~~~
 אצראף למאיר תובע אלקאייס אב~הס

 ארב~ה כמו זה ממנו שקנה העורות אודותעל
 שוים שאינם מצא למוכרם אברהם כשבא והיוםימיס
 אסכי

 לע~~
 ואברהס בהס שנתן במ~ות חלקים שלשה

 כברהנז~
 פר~

 ולא מהדמים מה סך הנז~ למאיר
 שעה ובאותו מהדמיס מקצת אם כי בו נושהנשאר
 הנז~ לאברהם הנזי מאיר המחהו הפירעוןשל

 לעשות כדי מאיר של אחיז עזוז ביד בידו ~ארמה לפרו~
 ~יזה ~םלו

 חפ~
 תבע היום והן המעשה אופן ~ו

 בו נושה שעדיין ~סך לו לנכות למאיר הנז~אברהם
 לא עדיין~י

 פר~
 מה תשלום להחזי~ וגם אחיו ביד

 ע~כשאנהו
~ 

~~~~~
 לת~י~ת שעור ~נז דרבותינו ידוע הנה

האונא~
 לקרובו לתגר~או שיראם בכדי הוא

 בין חלוק דאין בסק~ט וכתב ס~ו רכ~ז בס~וכמ~ש
 הראוי מן וא~כ להם אחד דש~זר מ~ח לבטולאונאה
 זמן התבי~ה עד הקנייה מיום ו~ברו הואל כאןגם
 דאין וד~יגדול

 אשמ~ ~לי~
 הנז~ מאיר ופטור דבר

 מר~ן מל~ן שדקדק סק~ו שם להש~ך דראיתיאלא
~תב

 דאח~
 ~וב לקרובו או לתגר ~יר~ה כדי ששהה

 יכולאינו
 לתבו~

 ודקדק אונא~ו
 הש~~

 וז~ל
 משמ~

 שכבר
 המעות נתן לא דאס אשר~י בהגהות וכ~כ המ~ותנתן

עדי~
 ~רציתי לא לו~ר יכול נתתי לומר דיכול מיגו

 וה~ם עכ~ל~~~

 שהש~
 מצאתי הרי בצ~ע הניח

 ראיתי וז~ל שכתב א~ אות ח~ב יחח~מ ~ו~ללהרב בהדיי~
 ש~מרנו זה דין שהניחלהש~ך

 ה~נה~ג אמנס בצ~~
 משם בפשיטות זה דין כתב י~ג אות הגה~טשם

 ~הביא אשר~יה~הות
~ 

 והביאו ברוך רבינו משם
 ממילא ש~ן ו~יון יעו~ש שפ~ד ם~ רוקאנטימהר~י
 פשיטא בידו ~המ~ותהל~ח

 דנא~
 נתרציתי לא לזמר

 ביד עדיין שהמעות זה דדין לפניך ~י א~כעכל~ה
 ~ואל נימא כאן גם וא~כ הוא ס~א בר הואהלוקח
 דלא לומר יכול בו נושה ש~דיין הםך ב~וועדיין
 נגד באונאתי ל~ולנתר~י

 אינו כבר שנתן דלמה ו~~ם ד~עתי ~מי~ו בינ~ה עדיין ~ת~ ~שעו~

יכו~
 ~בי ול~יא ~יש~ע

 מ~
 שעדי~

 יכול מי~א בידו
 באונאת מ~לתי לא ו~ומר ל~~ב~וא

 הדמ~
 שעדיין

 המחהו שכבר ו~גםבידי
 לפ~וע הנז~ ~רהם מאי~

 שנ~א~מ~
 ביד בידו

 עז~
 ד~וי ~ומרלנו אין ~כי אפילו ב~~ג אחיז

 כא~
 מאיר ונסתלק הואל פ~~ו

המוכ~
 ~זוז ביד לפרוע דינו ו~ר

~ 

 א~~
 זו ~~אה

 במ~~ דהי~ ~~
 לא ~~~ז

 לעזזז הנז~ אברהסנשתעבד
 לפרו~

 ב~~כ בידז
 יכול אברהם דהא חדא ט~מימ~רי

 עיינתי לומ~
 וט~יתי כלום אצלי לו היה ולאבחשבוני

 שהזדיתי במ~
 הזאל כאן ~ס וא~כ סי~ג קכ~ו ב~~ מר~ןוכמ~ש
 ודאי בעדים ~ונאה לו דיש הדברומבורר

 דל~
 ~שתעבד

 בפני היתה לא זו שהמחאה ~וד דנו~ף גסומה
 חזקה מכח דפ~עתי במיגו טעיתי לומר יכולדאינו שאומ~ מי יש לדעת ו~פילו מר~ן שסיים וכמו~דיס
 וקוניס דטעו אינש~ עבדי דהא יודה ב~אן שס~~~ש
 נשת~בד לא זה מטעס ו~~כ ובשבע בשש חמששוה

 ווכול בידו מעותיו כאלו והוי מ~ג בהאי הנז~אברהס
 ~ל~כבם

~~~
 ~י~ דמעק~א אחר טעס בה

 ~לשתן מעמד
 היה לא ~נז~ ~זוז ד~א הנז~ אב~~ס נשתעבדלא

נזש~
 לקחת המחהו אלא כלל חוב שוס ~נז~ במאיר

 ב~ס לו לקנית כדי הנז~ אברהם מידהמעות
 הנז~ עזוז ~נה לא א~כדבר אי~

 הש~~ וכמ~~
 ב~~

 דדזקא זלה~ה אלשקר מהר~ס בשס סק~וקכ~ו
 אבל בז שנושה חובו בעד לפלוני לתתם המחהואם
 לקנות לו לתתם המחהואם

 איז~
 לא דבר

 וא~כ י~ו~ש שם טעמא ויהיב שלשתןבמ~מד ק~
 דב~עות חדא טעמי להני ואיתנהו הואלכאן

 לא דעזוז שנית כמ~שי בחשבוני ~יינתי לומרויכול המח~
 נו~ההיה

 במאי~
 ~ידו המעות ל~ב ~רהם יכול
 ~ ~ונאתומצד

~~~
 ד~ב~~א משח~א להרב דראיתי

 זלה~~
 ~מוקיו

 ~~ך ד~תב דינא האי על שכתבסרכ~ז
 יכול בידו עדיין~אס

 לעכ~
 ~ב וז~ל ז~ל ~א כתב

הש~~
 דאס הג~א בשם

 ~די~
 וכו~ המעות נתן לא

 בשעור דוקא דהיינו פשוטונראה
 אונא~

 דהמקח
 קיי~

ומחזי~
 דהא ה~ונאה

 מ~
 למימר

 ל~
 אבל נ~רציתי

כשהי~
 דא~כ נ~רציתי לא למימר מצי לא מקח בטול

 ויאמר בטל המקח שהרי בכללותו ~מקח להחזירהו~ל
 לא המוכרלו

 ~מקח יקבל או המקח ונתבטל לך א~ו~
 דמי ול~רוע המקח ל~ייס ~מיניה כל ולאו שהואכמות
 כיון וא~כ מילתא תלייא ברצונו ולאו בלבדש~ויו

שש~
 הוא חייב המ~ח זקיים

 לפרו~
 בערך דמיו

 יש הרי א~~ ~~כ וברור ~מנושלקחו
 חל~

 ~דין
ז~

 שעו~ ב~
 לנדו~ד יוצא וממנו מקח לבטול אונאה

 דאינו ודאי מ~ח בטול דהוי משתות ~יותרשנתאנה
 אפילו ולגבות כלל לחזוריכול

 מ~
 שעדי~

 וקם בידו
 דחייבדינא

 למאי~ לפרוט הנז~ אבר~
 הנז~

אומר וא~
 ואי~

 כ~ח וימ~ן וצוי~ם דברים
 ל~~ק~ תרמ~~ אד~

~עי~
~~~~ ~ ~ ~ ~  

 ס~ט

~~~~

 קנ~
 של ברמיל

 מ~
 מ~ת ש~ופים

 דזרזס עשר שבעהבםך ~מ~
 ז~ ב~ק~~

 כמשלש
 היום והן~דשים

 תב~
 ל~~ו~ לראוב~ שמעו~

 ~~ך לו
 הלוקח וראובן~נז~

 טו~~
 שלא

 יפר~
 אם כי לו

 ~לש~
עש~

 לפי דורוס
 שידו~

 כמו ש~ופים מיםשל שה~~~מיל הסוחרים לכל
 ז~

 ממ~ו שקנה האלב~מיל
 ידו~

~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 וארבעים מאה בהםשיש
 ליטרו~

 אם כי מצא לא והוא
 שלשה אם כי ~ו ל~רוע מחויב ~ינו ולפ~ז דוקאמאה
 המאה תשלום מ~מ דוקא דו~וסעשר

 לער~
 שבעה

 ש~ינו טוען ה~וכר שמעון והר~ ע~כ וארבעיםלמאה עש~
 ואמ~ל עמו התנה המקח ב~עת שהרי כלום ~וחייב
 ואת~ לפניך מונחים בראמיל כמה ישהרי

 ותקרב תבחר
 לומר תבוא ~חרתו או מחר ואם תרצה אשרמהם
 הרני בו להיות הראוי השעור מן חםר או~ושמצאת

 כלל עלי דו~ד לך שאין עליךמתנה
~ 

~~~
 חדשים כמשלוש שזה המוכר שמעון טען

 חלף וכברהמכר מזמ~
 הל~

 מקחי והבטול האונאה זמן
 שמצא הלוקח ראובן שאומר שמה ש~ון טעןעוד

 שראובן נפי ענה שקר אפ~ר חסר הברמילמםפר
 הניח אלא שלקחו בשעה ~אלברמיל מדד ~אהלוקח

 ובכל ואחיו אמו לפני בביתוה~לברמיל
 יו~

 ממנו מוציא
 שלש עבור אחר אלא החסרון נודע ולא מעטמעט
 דיכול מועיל בה ואין הבל זו טענה זה ולפיחדשים
 אפילו מאמינם אני ואין ממנו גנבו ואחיו אמולהיות

 ע~כבשבועה
~ 

~~~~~
 עמו הדין הלוקח ראובן שטען שמה נראה
 שמצא המאה לערך אלא לו לשלם מחויבואינו

 וז~ל ם~א ר~ט בסי~ מר~ן ו~םקו הטו~ר דכתבמהא
 מינו היה אם מ~וים שאינו דברלחבירו המקנ~

 יד~
 אע~פ

 של ערימה כיצד קנה זה הרי ידוע ומשקלו מדתושאין
 הערימה מדת שאין אע~פ בכו~ך לך מוכר אניחטים

 ~מכרוידוע~ה~ז
 קי~

 יותר או חםר שנמצא אע~פ
 שער לפי אונאה להם ויש בדעתם שהיה האומדעל

 מדברי הרישב~וק
 מר~~

 במקום דאפילו מוכח אלו
 הלוקח לחזור יכול אעפ~כ בדעתם שהיה האומדשמצאו
 משעור ~חות שנמצא היכא מכ~ש ~ונאה בדין המוכרעל

 שאינו דבר הברמיל לזה חשבינן אי אפילו הריהאומד
 ~ האונאה להחזיר חייבמםוים

~~~
 ז~ל םי~ט רכ~ז בחומ~ש מר~ן למ~ש ג~כ זה

 קנה בשתים או בםלע אכםרה פירותהלוקח
 חשבינן דאפילו מוכח מכאן גם הרי ~~כ אונאהומחזיר
 זה ללוקח יש אעפ~כ אכסרה כפירות הברמיללזה

 דם~יקא ואומרים וי~ח שם מור~ם שכתב והגםאונאה די~
 דדברי סקל~ד שם ~מ~ע כתב הרי מוציאין ואיןהוי

 חליפין דרך דהוי מעות חפן אאם אלא קאי לאמור~ם
 מור~ם אפילו הרי א~כ מו~מ דרך דהוי פ~ות ~ח~ןולא

מוד~
 אונאה דין ללוקת דיש בנדו~ז

~ 

~~~~~~
 דסר~ט מ~וים שאינו מדבר עדיף נדו~ז

 דבר דנדו~ד רכ~ז דסי~ אכסרהומפירות
 המוכ~ דברי ש~רי יתקרימסויים

 מוסכמים הלוקח ודברי

בי~
 לו יש ש~אלברמיל שניהם

 שעו~
 ידוע

 אל~
 ש~ענת

המוכר
 הו~

 שהן לו ו~מר המכר בשעת שהתנה מכת
 ועל דו~ד י עליו לו אין יו~ר או תסר ~לברמילימצא
 בפחות אלא נתאנה לא דאפילו כאן למימר אי~א ~ןידי

מ~חו~
 דדין אונאה לו לחזור חייב ~כי ~ילו

 ז~
 דמי

ממ~
 האומר וז~ל ס~ח סרי~ח בתימ~ש מר~ן ל~ש
לחבירו

 ב~
 יותר בין חסר בין לך מוכר אני עפר כור

אם
~  

 סאה לכל רובע ש~וא מכ~ד אתד מ~דה
 על יז~רה~יעו

~ 
 שחםרו הרבעים כל על עמו יחשוב

 וכל ה~ירואו
 ~י~~ כו~ מבי~ שפי~

 ע~כ מ~דמים לו
 מוכר שאני זה שברמיל ללוקח המ~ר שאמר בנדו~דהרי

 בית כדין ממש הוי יותר או חסר תמצאהו אם בין~ך
 מכ~ד בחלק אלא האוגאה היתה לא אם אפילו וממילאכור
 ובנדו~ד אונאתו לתבוע הלוקח יכול מ~תות פחות~הוא
 הואל הלוקח אותו לתבוע יכול בעצמו מכ~ד חלקאפילו
 הטו~ר לרבינו ומצינו מכר מחלק יותר גדול חםרוןומצא
 מכ~ד מחלק יותר החםרון נמצא דאם ם~ח רי~חבם~
 והביא ללוקח המוכר לשלם חייב עצמו כ~ד ~לקאפילו
 הרבעים אפילו וז~ל סק~ל רכ~ז בס~ ~ם הסמ~עדבריו
 במה חזרה לכלל שבא דכיון לו ישלם או לו ינכהעצמם
 היותר או הפחותשהוא

 ביות~
 ניתן לא דודאי מהרבעים

 בם~ וכמ~ש עצמם הרבעים אפילו לשלם צריךלמחילה
 לכ~ע שהוא זה בדין מפורש הדבר הרי א~כ ע~כ~כ~ט
 המוכר לדברי בין המדודדבר

 ב~
 דדינו הלוקח לדברי

 ם~א רל~ב ר~ם ושבמשקל שבמדה דבר מוכר כמוהוא
 ימצא דאפילו הלוקח על המוכר וה~נה הואל דכאןאלא
 עפר כור בית כדין דינו ממש הוי ודאי ~סרון~ו
 או חסר שהוא דכל יתר בין חסרבין

 ית~
 מכ~ד חלק

 חייב כן על יתר מחילה והוי לחזור יכול דאינוהוא
 ולומר ל~לק ו~ין עצמוי כ~ד חלק אפילו ~ללהחזיר
 ש~ור חכמים דנתנו הוא כור בית מכירת לעניןדדוקא

 ~ לא ד~א מכירת לענין אבלזה
~~

 סק~ז רי~ת בם~ הסמ~ע להרב מצינו שהרי אינו
 ~ת לחבירו האומר מר~ן דכתב ~היא עלשהקשה

 שהוא כל פחות אפילו ב~בל מדה לך מוכר אני עפרכור
 אמ~ל אם אבל ז~ל הוא וכתב ע~כ מהדמים לוינכה
 בטל המקח גב על עומד ואינו סתם עפר כורבית
 דסרל~~ב מההיא לו הוקשה וע~ז לכור קב פחתאפילו
 מאה כגון ושבמשקל שבמדה דבר לחבירודהמוכר
 וא~כ האונאה לו ומשלם דקנה וכו~ צ~ט ונמצאאגוזים
 והוצרך לגמרי בטל שהמקח אמרינן בכ~ן למההוק~ל

לתר~
 מדה הוייכדין והתם וכו~ שהטעהו כ~י הוי דכאן

 ~ בדב~ק יע~שבחבל

~~~
 לדין כור בית דין משוה שהסמ~ע ל~ניך הרי
 אגי ו~ף להם אחד דדין ש~מ רל~ב דסי~פירות

 שיש והגם נינהי שוים זה לענין גם ד~דאי~ביא
 מר~ן דמ~ש למימר דאיכא לנדו~ד שכתבנו אלובדינים לחל~

 היכא דוקא מסוים ~איגו דבר בדין ס~א ר~טבס~
 עליו התגה ולא בסתם ממנודקנה

 ש~י~
 דין ~יו לו

 וכו~ ע~ר כור דבית ס~ב רי~ח דס~ ה~יא ו~ןאונאה
 ~רי יתר בין חסר בין לו שאמר~גם

 חלק יתר בין מכ~ד חלק חסר בין לומרכוונתו דא~ינ~ פיר~
מכ~ד

 א~
 לא כ~ד מחלק ~תר על

 ול~יכך התנ~
חוזרים

 ~ זע~

~~~

 הלוקח על ~מוכר בפירוש עליו שהתנה בנדו~ד
וא~ל

 שא~
 עליו לו

 דו~
 כלל

 ה~ וכוונ~
 שאין

 איכא א~כ כלל אונאה עליולו
 גדול חסרזן בו ימצא אםואפילו ~~אי~ דמ~~י למימ~
~~~ 

 דמי לו לה~יר
 כמ~ש כללאונאתו

 מר~~
 ~ירש דאם ס~א ~~~ז ב~~

 לו ואמר ללוקח~מוכר
 ז~ ~~

 ~מאתים לך נ~ן שאני
 ש~נו א~ייודע

 שו~
 על מנה אלא

 מנ~
 ~~י לך שאין

~ונאה
 א~

 עליו לו
 אונ~

 גם ~כ ~~כ
 ~ דמ~ני נימא דו~ד ~ליו לו שאין ראובן עלשמעון ~~~ בנדו~~

~~~

 שרב תראה ~פי~ דייקת כד
~ ~  ~ר~ןדמ~ש ~יני~ 

 ז~ חפ~
 מטעם הוא וכו~ לך ~וכר אני

דמרא~
 לו

 האונא~
 וכ~~ש בד~זק

 ~ח~~ מר~
 סימן

כ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

כ~ב
 דצ~י~

 ~ו לפרש
 האונא~

 וכן נה קרוב או בדקדוק
 דהואל וז~ל דםק~א זה כדין בםק~~ל הםמ~עפירשה
 אינו אם אבל ומתיל ידע מאה אלא שוה אינוואומר
 הלוקח דעתיה םמכא לא בדקדוק האונאה לואומר
 א~ל מ~יל ולא מ~ווין דעתיה דלאשבוחי ~לוק~ום~ר
 מ~ני דלא ודאי בדקדוק האונאה לו פירש דלאנדו~ד
תנאיה

 ממ~~
 דאומר וז~ל םכ~א בתחילת םרכ~ז מר~ן

 אונאה עליו לו יש אונאה עלי לך שאין ע~מלחבירו

בד~~
 שימחול כדי בו יש אונאה כמה יודע שאין בםתם

 פשוטוא~כ
 הו~

 מעלה לא שהתנה זה דתנאי
 ג~כ מ~ורש וכן בםתם והוא הואלמוריד ול~

 בםרל~~
 ם~ז

 בדקדוק האונאה ל~רשדצריך
~ 

~~~

 המוכר שטען שמה נקטינן האמור מכל שיהיה
 דו~ד עליו לו ~אין עמו התנה שכך הלוקחעל

 ליה קאמר לא דהא חדא ימעטו מהבל דבריו~לל
 דאמרינן דלוקח דעתיה םמכא לא ובודאי בדקדוקהאונאה
 דעתיהדלאשבוחי

 מכוו~
 אמרינן הו~ אי אפילו שנית

 מהני בםתם אונאה עלי לך שאין ע~מ לחבירודהאימר
 חםר שהוא לו א~ר ולא הואל מהני לא בנדו~דכאן
 מיהא דהתם אונאה לך שאין ע~מ שאומר מי כמובודאי
 ודאי שיש אמ~ל עכ~פ בדקדוק האונאה אמ~ל לאאפילו
 בנדו~ד אבלאונאה

 ל~
 אלא חםרון שיש ודאי ~ו אמר

 אין חםרון בו תמצא ~ם אפילו כ~~ש א~שרבדרך
 בדרך הם דבריו דכל דמשמע וכו~ אונאה עלילך

 תמצא אם מעקרא אמר הזה המוכר אם וא~ילואפשר
 לא ולבםוף דוקא מא~ אם כיבו

 נמצ~
 מאה אם כי בו

 הואל בדקדוק האונאה מפרש מקרי לא הכיאפילו
 אמרינן אפשר בדרך שהוא וכל אפשר בדרךואמרה
 בם~ מר~ן דהא קמכווין דלוקח דעתיה דלאשבוחיביה
 אני יודע ליה שיאמר עד בלישניה נקט םכ~ארכ~ז
 ~וד~י יודע שיהיה עד משמע מנה אלא שוהשאינו
 דעתיה דלאשבוחי אמ~ינן ~כי הלאו בו יש אונ~הכמה

 ~ םעיפים מכמה מוכת וכןמתכוין

~~~ 

 לו אין תנאי בלי ש~פילו המוכר שטען מה
 שהרי זאת היתה הלוקח של מידיו כי דו~דעליו

 ואתה ~ניך האלברמיל הרי ואמ~ל פירש המקחבשעת
 ~רם הלוקח של הגרוע ומזלו תרצה אשר ו~~בתבחר

 ברמיל בחלקו שיעלהלו
 גרוע~

~~
 הבל זה

 ובטענ~
 כחו לגרוע המוכר הוםיף זו

 תרצה אשר ברמיל תקח ללוקח שאמר זודבטענה
 הלו~ח זה ונמצא ור~נים מלאים ב~אלברמיל דישנמצא
 קנה~אלו

 דר~
 שהיא מי בחל~י י~לה אולי אםמכתא

 דא~ילו למ~ד איכא כזו וקנין גרוע שהוא מי אישלים
 אונאתו דמי לי להחזיר מכ~ש קנה לא קנייהלגבי
 לגבות דיכול בודאי הלוקח של ~ידו המקח ודמיהואל
 מר~ן למ~ש ~ומה זה דדבר דכ~ע אלבא אונאתו דמילו
 מה כל לחבירו דאומר וזל~ה ם~ב ר~טבם~

 לא ומשך הלוקח ורצה בכו~ך לך מוכר אני זובתיבה שי~
 דלאקנה

 םמכ~
 אינו שהרי דלוקח דעתיה

 יוד~
 מה

 בקובייא כמשחק אלא זה ואין זהב או תבן אם בושיש

וכ~
 דמר~~ן םק~ב הםמ~ע וכתב ע~כ בזה כיוצא כל
~~ל

 לםבר~
 דםבר הרמב~~ם

 מש~
 אינו בקובייא

אלא
 ~מכ~

 ~~~ל ~הםמ~~ע הרי גזל מ~ום בו ויש
 קנה לא בקובייא מ~~ק שהוא ~כל ותני פםיקדמר~~ן
 מודו ומור~~ם ~טור רבינו אפילו מו~ימ דרך הואואם

 וא~~כ בם~~ב הםמ~~ע ~ם שםיים וכמו קנהדלא
 יודע ו~ינו הואל ג~~כ~נדו~~ד

 ז~
 יעלה אם הלוקת

 ודאי תםר או ~לם ברמיל~תלקו
 דאי~

 א~א
בקוביי~ כמש~

 כל דוגמת הוא אםמכתא ומקח
 מ~

 בתיבה שיש
 מה הלוקת יודע היה לא דהתם הגם לך מוכר אניזו
 זהב אם ת~ן אם בתיבה~יש

 ל~ד~
 הואל ~נדו~ד דגם

 בברמיל יש וכמה זה בברמיל יש כמה יודעואינו
 דהיינו בהאלברמיל שיש המין מהו יודע הואאפילו ז~

 כמה יודע והמוכר הואל הכי אפילו ~רופיםמים
 ~וא אםמכתא דדרך ודאי ידע לא והלוקח~האלברמיל י~

 דם~ל מאןוא~ילו
 דמש~

 הכי אפילו קנה בקיבייא
 ודאי לא והלוקת ידע והמוכר מו~מ ~רך ~הוא~אן
 שיש מה כל כמו לנדו~ד יש אחר דטעם קנהדלא

בתיב~
 שהמוכר מ~ום הוא טעמו דהתם לך מוכר אני זו

 והלוקח ידע שה~וכר בנדו~ד כך ידע לא והלוקחידע
 הםמ~ע ר~ינו זה חלוק וכמ~ש קנה דלא ודאי ידעלא

םר~
 םק~ב
~ 

~~~
 מפירות תשיבני

 אכםר~
 דבר לחבירו וממקנה

 הוא דהדין ידוע משקלו שאין שאע~פ ידועשאינו
 הואל בנדו~ד כאן גם וא~כ אונאה ומחזיר המקת~נקנה
 ~מדתו אע~פ ידועומינו

 ידועה אינ~
 איכ~

 למימר
 ואיכא לדברינו םתירה אין זה מפני אםדקנהי

 בפירות התם דשאני קנה דלא ב~דו~ז םברידכ~ע למימ~
 ר~ט דם~ ידוע שמינו דבר לחבירו ומקנהאכםרה
 שם~ים וכמו הלוקח לפני ומפירםם גלוי שהמקחמ~ום
 מוכר אני ~ים של ערימה כ~צד ואמר ר~ט בם~מר~ן
 שערימ~לך

 ההיא וכן לפניו מונחת
 כאז אבל לפניו ו~לוים מונחים ג~כ שהפירותמ~ום אכם~ דפירו~

 נעלם האלברמיל ב~וךש~מקח
 ומכום~

 וד~י מעיניו
 כדין הואדדינו

 משח~
 דלא ל~ימ~ ואיכא ממש בקובייא

 והוא הואלקנה
 דר~

 וחלוק ידעי לא והאי ידע והאי מקח

ז~
 הוא אם בין חלוק יש ידוע שמינו דבדבר שכתבתי

 מדברי אותו למדתי ומכוםה נעלם הוא אם לביןגלוי
 פאםרבני

 יע~~
 כ~~ח בם~ דבריהם שהוב~ו הראשונים

 ממנו הוציא ולא ושרפו םקלי שהמוכר ~כת~י קפ~זם~

לשלי~
 ד~~י על דבריהם ו~מכי אונאה בו דאין ולרביע

 דםברהר~ב~ז
 בכע~

 אלא דאיני זה
 כמ~~

 בקובייא
 ~ל~ה דבריהם וםיימו פוםקים הרבה כםברתוקנה
 לכנא~~ם דהמוכר כתב ם~ב םי~ ח~ג מהרש~ךוהרב
 דישולכוז~א

 הרמב~ם לז~ממ~ש ר~יה והביא אונא~ ב~
 אכםרה בד~ים הלוקח וז~~ל מכירה מהל~פ~~ג

 מםתפינא לא אי המתילה ואחר ר~ט בם~ ג~כמר~~ן והבי~
 שכתב להנהו כלל נדו~~ז דמי דלא אמינאממעכ~~ת
 אל ~נר~ים דברים ~הם ~ון התם דשאני~~מב~~ם
 לפי ~דעת באומד עליהם לעמוד האדם וי~ולהעין
 וכיוצא ונחושת כםף מעורב~~וא

 וא~
 יודע מהם אחד

~מר
 ו~נ~

 ממש ודמייה שבו והפחת היתרון אהדדי
 גמר יודע מהם ~ד דאין דכיון בקיביאלמ~חק

 וםיימו ~~~ב ר~~ט בם~ ~מ~~ע וכמ~~שאהדדי ו~נ~
 ~הרר~~י וכ~~ךוכתב דבריה~

 נה~
 את שאל שהוא זל~~~ה

 של שי~~ה על לעמוד אפשר שאי לו ואמרו~אומנים
 פירות להמוכר דמי לא וא~~כ והאלכ~~~אה~לכנא~~ם

 וידע~ ~ונה וקנה ~מוכר מכר ד~י אדעתא וא~~כוכו~
 ומעתה בדבריהם וםיימו זל~זומחלי

 אי~
 צריכים אנו

 הטו~~זלמ~~ש
 םרכ~~

 ע~כ שפיר אתי מ~~ש דלפי םי~~ט

ד~רי~~



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 על לעמוד והרוצה בקצור הרבגים של הצריךדבריהם
 הכרם אל ילךדברי~ס

 ול~
 שהםפר מ~ני אלא זה כתבתי

 ~ אדם כל ביד מצוי איגוהנז~
 הסמוי דבר דכל מוכח האלו הרבנים מדברי~~

 כמשחק אלא הוי לא ידוע מינו א~ילו העיןמן
 האמורים מהרש~ך שמדברי והגםבקובייא

 נר~~
 דכל

 דרך הוי לא הכי אפילו ידוע שמינודבר
 כתבדהא אסמכת~

 קנ~
 ו~אלכנא~ס האל~וז~א ודין אונאה ומחזיר

 ממנו אין הכי אפילו ו~וסה ידוע מינםשהם
 מהרש~ך גם בנדו~ד למימר דאי~א לנדו~דםתירה
 התם דשאנייודה

 ה~לכו~
 הכסף טמון שהוא ~גם וכו~

 העפרבתוך
 טכ~~

 ויכול עיניו נגד מ~ולה העפר הרי
 שנראה וכמו הטפר מן יצא כסף כמה לשערהאדם

 ששאלו שכחבו לטיל הנז~ הרבנים ~למדבריהם
 לטמוד יכול אדם שאין ואמרולאומנים

~ 
 שטורם

 יכול אדם אם מסופק שהדבר מוכח מדבריהםהרי

לעמ~
 ע~י אלא הספק להם נתברר ולא שעורם על
 ש~פר דכל ס~ל דמהרש~ך למימר איכא וא~כהאומניס
 לשער האדם יכול עיניו לנגד ~ס והאלכנא~ס~אלכוז~א

 אונאה ומחזיר קנה ועי~כ העפר מן יצא כסףכמה
 מעיני ומכוסים נעלמים שרופים שהמים בנדו~ד כןלא

 דלא יודה מהרש~ך גםהלוקח
 כמו דינו דהוי קנ~

 וכמש~ל לך מוכר אני בתיבה שיש מהכל
~ 

~~~
 חלוק דאין וס~ל פליג מהרש~ך נימא אפילו גם
 דב~בין

 אנו נסתר שהוא לדבר נעלם שהוא
 פאס רבני העליונים ה~~נים דברי אלא לנו~ין

 איך נ~טינן וכחלוקייהו הולכים אנ~נושבעקבותיהם
 אינו אפילי נעלם דבר כל הוא הדבר מסקנתשי~יה
ידוע

 מש~
 הםמ~ע ~שם כתבנו והרי יתקרי ב~וביא

 ואפילו קנה דלא להרמב~ם ליה אית בקוביאדמשחק

מא~
 מו~מ דרך שהוא בכאן ~נה בקוביא דמשחק ד~~ל

 סק~ב ר~ט בס~ הסמ~ע וכמ~ש ק~ה דלא מודיוכו~
יעו~ש
~ 

~~~~
 פירוש דם~ל סק~ב ר~ט בס~ הש~ך לדטת
דברי

 מר~
 שבס~~ב הםמ~ע מדברי ~ך

 הש~ךו~דברי
 דמש~ מ~מ~

 אלבא קנה בקוביא
 מחלק הנז~ הרב גם הרידהרמב~ם

 דמש~
 ב~ו~א

 לדרך שחוק דרךהוא
 משח~

 וממילא מו~מ דרך שהוא
 לדברי בין ה~מ~ע לדברי בין מו~מ דרך שהואנדו~ד
 בקוביא דמשחק דס~ל מור~ם שא~ילו ליהו איתהש~ך

קנה

 ב~~
 קנה דלא מודה

~ 

~~~
 ש~בני

~~ 
 נעלם שהוא דבר דכל ~~בו

 כגוןומכוסה
 האל~וז~~

 הוא דדינו והאלכנא~ס

כמש~
 בקובייא

 ו~
 שכתבנו דברינו הפך הס וא~כ

 ~ר~ן ~וקח מעיני ומכוסה נעלם שהוא דברדכל
אזיל

 ומוד~
 זו בתיבה שיש מה כל כמ~ש ק~ה דלא

 א~ ~~ דלא לך מוכרא~י
 צריך דה~ה כלל קושייא זו

אתה
 כי~ לדע~

 ~רב~ים ~סק
 דקנ~

 מחזיר ואינו
 לדברי בין והרי והאלכג~~ס האלכוז~א בדיןאונאה
ה~מ~ע

~ 
 דאפילו ם~ל כול~ו הש~ך לדברי

 מא~
 דס~ל

דמש~
 לא מז~מ דרך הזא אם קגה ~ובייא

 ~~ ה~ ~ר~~ דבריוא~כ ק~
 אלא ו~~ך הםמ~ע דברי

 לומר אגחנוד~ריכים
 שהר~ני~

 מ~ני ~ל ת~סו הנז~
 ~~ל ד~ר~ן סברי דהיינוראשיס

 דמש~
 קנה בקובייא

 בדברי הש~ךוכפירוש
 מר~

 של ~וקו להו אית אבל

 חלוק דישהסמ~ט
 מש~ ב~

 כמ~ש למו~מ ~ובייא
 דס~ל מור~ם דאפילוהסמ~ט

 ד~~
 ד~נה בקובייא

 אני זו בתיבה שיש מה כל כמו ידע דה~וכרבמו~מ
 וכמ~ש קנה לא ידע לא והלוקח הואל לךמוכר

 ~יימו מ~רש~ך דברי שדחו הדחייה בסוףבדבריהם
 למשחק ממש דמי האלכוז~א דנדוןדבריהם

 ומקני גמרי יודע מהם אחד שום דאיןדכיון בקוביי~
 ה~י עכ~ל יע~ש סק~~ב סר~ט ~סמ~ט כמ~ש~הדדי

 ליהו שיש הגם היא דם~רתם מפורשמדברי~ם
 חלוק ל~נין קנה ~קובייא המשחקס~ל דמר~~

 ז~
 כחלוקו ס~ל

 וא~כ הסמ~טשל
 מ~

 הרבנים פסק נטים ומה טוב
שפסקו

 לכוז~~ בדי~
 הואל אונאה מחזיר ואינו דקנה

וטעמא
 ה~

 מפני
 ~~אלכוז~

 הלוקח בין המוכר בין
 משחק כדין אהדדי ומקנו וגמרי ידעו לאבשניהם
 למימר דאיכא הברמיל בזה בנדו~ד וא~כ ממשבקובייא
 דעתו גילה שכן ובפרט סחורותיו יודע ידטשהמוכר
 האלבארמילים הרי לוואמר

 תב~ לפנ~
 זה ו~רב

 בארמיליס לו שיש ידע דמידע מילתאגלוי
 חסר~

 א~כ
 ומכוסה נעלם והדבר הואל יסברו הנז~ דהרבגיםודאי

 קנה דלא מידו ודאי ידע לא ו~לוקח ידטוהמוכר
~ 

~~~
 למדין נמצינו שיהיה

 דט~~
 המוכר של זו טענה

 לא ~נייה לגביא~ילו
 נקנ~

 כ~ש האלברמיל
 או~אתו לי להחזירשמחויב

 ואי~
 הואל לימר

 והי~
 יכול

 בטלו ולא מטיקרא ה~חלבטל
 איכא א~~

 יכמ~ש ~ונ~תו טל ומחל וקבלסבר למימ~
 בדי~ מר~~

 מקח
 אחר בו נשתמש אם אבל וז~ל ס~ג רל~ב בס~טעות
 ו~דיפא ל~חזיר יכול ואינו מחל ~~ז המוםשראה
 סק~י הםמ~ע כתבמזה

 וז~
 ש~לוקח דבר הדין והוא

 והמוכר כן לעשות הקפיד ולא לאלתר להבחינויכול
 חוזר אינו סתם לומכר

 א~ ע~~
 למימר איכא

 לנדו~ד הואקו~ח
 שה~נ~

 ואמ~ל המיכר עליו
~ 

 חםר
 לאלתר אותו למדוד הו~ל א~כ לך מוכר אני יתירהן

 שהרי אינו זה שמחל ~מימר איכא אותי מדדומדלא
 מהאל~מיל ש~ופים המים להוציא הקונים ד~ךאין
 מעט מעט אם כי אחתבבת

 הצו~ לע~
 מתרי

 של דרכי שאין מפני חדאט~מי
 ~םו~~

 כלים לו להיות
מרובים

 לערו~
 טטמם יפוג שלא שנית הכלי בהם

 א~כ ערוי ט~י כחם נחלשויהיה
 א~

 יותר אוגס לך
 וא~כ~זה

 מ~
 נמכרו וכבר ~ואל וא~כ לט~ות בידו

 כמ~ש אונאתו דמי לו לנ~ות המוכר על שרופיםהמים

מר~
 הלוקח צריך אינו בנדו~ד גם ומה סי~ח סרל~ב

 הדין אלא בעיניה ~דיין הוה אי אפילו ה~חלהחזיר

הו~
 קנוי המקח שיהיה

 וחיי~
 להחזיר המוכר

 האמורים ~דברים ע~פ אלא בס~ד לקמן שאבארוכמו האונא~
 למימר איכא כזה שד~ר בידינו שטלה מיהא נ~וטלעיל
 והלזקח ידע ~מוכ~ ומסתמא הואל בטל שהמקחבו

 נ~נה לא דלכ~ע וכמ~ש ידטלא
 המ~
~ 

~~~
 לא עצמו ש~וכר נימא אפילו דבנדו~ד

 כדין דינו ~וי וממי~א זה בברמיל ישכמה יד~

מש~
 ו~אל~ז~א ~אלכגא~ס מכירת כמו והוי ב~~ייא

 ~ונאה מחזיר ואינו דקנה רבותינושכתבו
 ~י~

 הכי
 ל~~ דצריך דיין ולית דין ליתבנדו~ד

 לו
 ד~

 אונ~ו
 ביד המקח דמי ו~דייןהואל

 שה~ ~לו~
 א~ילו

 ~~וביא שהמשחק דס~ל סי~ב ר~ז בס~ ומור~םהטו~ר רב~
 ~~ל ר~ז ב~~ שס כ~בו הרי הדמיס מחזיר ואי~וקנה

ד~~



~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

 שהפסיד מה ממנו מוציאין אין ~אמנה מ~חקיס היודאס

וי~~
 ממנו מוציאין אין המטות טל משכון לו נחן א~ילו

 דמיו הלוקח ~טדיין ג~כ ~נדו~ד ואוקי מינה דוןא~כ
 הנז~ הר~ניס וגם אונאתו דמי לנכות דיכול ודאי~ו

 טטמא אונאה מחזיר ואינו דקנה האלכוז~א ~דיןשכת~ו
 טדיין אם א~ל המקח דמי המוכר ~דתפם הואדידהו
 דיכול דמודו לומר לנו יש הלוקח ~יד המקחדמי
 התשו~ה ~סוף מד~ריהס שמו~ן וכמו האונאה דמילנכות
 ~דינו זכה הלוקח ראו~ן הוי הצדדין מכל ~יהיהאיך

 אונאתו~ דמי לנכותויכול

ו~~
~ ~~ ~  ~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~חר ואתה לפניךמונחיס

 ותקר~
 גרס דידיה מזל

 לפניו שנשארו שהאל~ראמיל לנו יגלה ומי שטותזה
 לפנינו טדים אין הרי זה משיטור יותר ~הסנמצא
 יותר ~הם שנמצא לפניו מונחיס טדיין שהיושאותס
 שהרי כאן אין המוכר של ~רי טטנת ואפילומזה
 לקח הלוקח שזה אפשר וממילא ידט לא ~ואגס

 וממילא הש~ור זה שהוציא זה והוא ש~הסהגדול
 כמשחק אפילו כאן דאין המוכר ~טנת להאזדא

 ~ירויח להיות יכול ~~ו~ייא משחק דשאני~קובייא
 לנו יגלה מי ~נדו~ד א~ל ו~קנה גמ~ דהכיואדטתא

שי~
 ש~~ס הגדול זהו למימר דאיכא ~דבר ריוח

 דהכי ו~דטתא ריוח צד שום כאן שאין למפרטונודט
 ~ כלל הלוקח נחיתלא

~~~
 היוס טד המכר שמיוס המוכר ג~כ שטטן מה
 לו הלך חלף וכ~ר ג~ח כמו יש הריהזה

 שהרי כלום המוכר ~ד~רי אין ~זה גס האונאהזמן

כת~
 לו שהיה י~רר ואם וז~ל ס~ז רכ~ז ~ס~ מר~ן

 נתאנה אם לידט זה ז~ן ~תוך חקר לא כן וטלאונס
 אלו מר~~ן מד~רי הרי ט~כ טדיין ~ו לחזוריכול
 ~נדו~זיוצא

 שנתטכ~ שא~ט~~
 ולא חדשים שלשה זה

ת~~
 כבר שהרי אונאה לו דאין אמרינן לא אטפ~כ

 ~רמיל ~יזה שקנה שמי הסוחרים לכל שידוטכתבנו
 הקונה ואין יד טל יד טל ממנו ומוציא ב~יתו אותומניח
 מתרי ל~~וף טד אלא שלים או חסר אס לידטיכול

 ~ לטיל ~כת~נוטטמי

~~~~~
~ ~~ ~ ~ ~ ~י~~~~~~  ט~~~ 

 אפילו אונס שום ~זה הלוקח היה לא אם אפילו
 ~רכ~~ז ה~~ך כתב שהרי ומחל ~ידט אמרינן לאהכי
 מחל~י לו לומר י~ול המעות נתן לא ט~יין דאסס~~ד
 סרכ~~ז ה~אה~ט ד~ריו וה~יא נתתי לומר דיכולמי~ו
 ~הש~ך והגססק~ט

 אטפ~כ וצ~ט ד~ריו ~סוף כת~
 הר~הרי

 ז~ל זכו~ל
 כת~

 הגה~ט שם שהכנה~ג
 ~ת~

ז~
 ר~ינו משס כן שה~יא ~שר~י הגהו~ת משס ~פשיטות

 ~פ~ד סי~ רקאנטי מהר~~ס והביאוברוך
 ה~י יטו~~

 הלוקח ו~~~כ היא מוסכמת הרש~ך של הזאתש~סברא
 דמי לנכות יכול ~י~ו מק~ו דמי וטדיין הואלהזה

~ונאתו
~ 

~~~~

 רכ~ז ~ס~ דרבות~א מש~~א להרב שמצינו
 וז~לכתב

 כת~
 מיגו המעות נתן לא דאס

 ונראה ~כיל נתרציתי לא לומר יכול נתתי לומרדיכול
 ומ~זיר קייס דהמקח אונאה בשיטור דהיינופשוט
 וכשתתבטני נת~ציתי לא למימר מצי והאיאונ~ה

 תו~ט אני לךלפרוט
 אונא~

 ~ידי אותה וא~פוס
 למימר מצי לא מ~ח בטול כשהיה אבל לך שלסל~לתי
 ~כללותו המקח להחזיר לו היה כן דאס נתרצי~ילא

 טכ~ל ~טל המקח~הרי
 הר~

 ~נדו~ד וא~כ משח~ד
 אין למימר איכא א~~כ מה~תות יותר היא~האונאה

 וטכשיו המקח להחזיר דהי~ל ~ונאה דין טליולו
 נימא כן אם החזירושלא

 שמחל~

~~~~~
 לדברינו מ~טיא ולא סתירה מ~ס אין

 הוא אנוס שהלוקח שכת~נוהראשונים
 ~אונאה הלוקח ידט ולא שכת~נו טטמי תרימכת
 אלא לכ~ז צריכים אנו דאין ~שיטא ה~תא ~ד אלאזו

 אס~רת וםמכינן אונם ~וס כאן דאין נניח אםאפילו
הש~ך

 וכמ~~
 האונאה ~היה אם אפילו ~~~ו~ד אפי~ה

 נתרציתי לא הזה הלוקח לומר י~ול אפי~ה מ~תות~יתר
 ממ~שהיפך

 הר~
 קאמר לא דט~כ משחד~ר

 חלוק אותומשחד~ר הר~
 אל~

 ~מוכר
 ח~~

 ~ש ששוה
 יכוליס שנינו ואנחנו הואל לומר המוכר דיכול~~מנה
 ~נדו~ד א~ל יד ~ה לשלוח לך היה לא המקחל~טל
שאינה

 אונא~
 יהיה אפילו ודאי ~מנין ~לא ~דמים

 לו וינכה דקנה ב~אי מחצה אפילו ה~רמיל מןחסד
 זה ~אין וללוקח ~מוכר ליה איכפת ~מאי אונאתודמי
 דיןאלא

 ~כת~
 ~מדה לח~~ו המוכר סרל~ב מר~ן

 חוזר שהוא ~כל וטטהו~משקל

 ~שלס~
~ 

~~~~
 מר~ן למ~ש דמי זה

 םרל~~
 ראובן וז~ל ם~ה

 אחרת ~טיר לו שיש בתים לשמעוןשמכר
וקודם

 גמ~
 מקומות קצת וקלקלו כותיס נכנסו המכר

 ור~ו~ן בו לחזור שמטון ורוצה הכותלים ו~ישנו~~תים
 כדי מהדמיס לו ינ~ה טו~ר מום שהוא שכיוןטוטן
 ראובן טם הדין המקח ויקייס לקדמותו ה~יתשיחזור
 לא ~ד~ר פסידא אין שאם מוכח מכאן הריט~כ

 מתבטיל המקח אין למוכר ולאללוקח
~ 

~~~~~~
 מזה

 כת~
 כסף ~ו מכר רל~ג ~ס~ מור~ם

 כםף~חזקת
 ונמצ~ צרו~

 םיגיס כםף
 והגס ע~כ כסף מין שהכל אונאה לו ומחזיר קייםהמקח
דהתם

 כת~
 ~~טור לא ~ונאתו דמי לו ומחזיר מור~ם

אונא~
 לא פםידא שום ~~ןאין שהרי הוא טטמא בתר דזיל איירי דוקא שתות

 ללוק~
 כמו ~לא למוכר ולא

 אם איכפת מאי כן ~ס ~ונאה ומחזיר דקנהליטרא ~צי אס כי מצאה ולא צרוף כסף אחת ליטראמכר
 או ~שתות האונ~התהיה

 האונ~ה דמ~זיר בודאי ~יות~
 ~מ~וס אפילו הרי א~כ קייסוהמקח

 שי~
 טרחא

 קייס המקח טכ~ז סיגים הכםף להתיך ~צריךל~וקח
ואינו

 יכו~
 שאין בנדו~ד ~~~ש לחזור

 הלוק~
 לחזור יכול

גס
 המוכ~

 לו וינכה קייס והמקת ל~זור יכול אינו
 ודמי הואל החסרוןדמי

 המק~
 הלוקח ביד עדיין

 פשוטיס ~דברים להאריך ואין חדשיס כמ~לוש ט~רואפילו
 יותרכזה

~ 

~~~

 בשביל מאמינו שאינו ג~כ המוכר שטטן מה
~הני~

 זו ~טטנה גם וא~יו אמו אצל הברמיל
 בה~ הרמב~ם פסק שהרי פיהו יפצהה~ל

 שאל~
 פ~ד

 ~צ~א בס~ מר~ן ו~סקו~ל~ת
 ס~~~

 ~צל המפקיד שכל
 ובניו אשתו ולאו מפקיד הוא ובניו א~תו ~~ד~ט~ה

 אל~דוק~
 בביתוכמ~ש עמו השרוים קרו~יו שאר אפילו

 ה~מ~ט כמ~ש הוא וה~עס םכ~א רצ~א סי~ ומר~ן~רמב~ם
 הרב כתב ~ה ועדיפא רש~י משםסקל~ט

 אד~~
 זלה~ה

ב~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אחד הפקיד דאס אל~י~ך מהר~ס משס חייס מייסבס~
 ~~קיד קא הנפקד של דידיה דשותף אדטתא השותףאצל
 ~א בבית טמו ו~חיו אמו הוה לא אי אפילו כןאס

 בבית טמו שרויס והס הואל הכי אפילו נכריסאנשיס
 ליהו אית שותפיס דין כלס ביד מושכרת והיאאחד
 הוא ידוט ודבר הואל המוכר נחית דהכי אדעתאובודאי
 ממנו ומוציא בביתו אותו מניח ברמיל איזה ~קונהשמי
 ואחיו אמ~ וגס הוא פקדון כדין דינו א~כ מעטמטט

 ~ דנאמניסודאי

~~~
 זאחיו אמו צריכיס אינס שבזעה אפילו דבנדו~ד

 אלא טליהס ואיןכלל
 חר~~

 ~פק טטנת כל כדין
 יוכל אבל ~ליה משביטין דאין םי~ז ע~ה ס~ מר~ןשכתב
 שהרי ~פק טענת היא טטנתו ג~כ המוכר וזהלהחריס
 ספק טטנת וטענתו יותר בו היה אס יודט אינו הואג~כ
 עליו שאין לכאורה נר~ה היה טצמו הלוקח ואפילוהיא
אלא

 חר~~
 כפי ואפיל~ םפק עליו טוטן שהמוכר מפני

 מאה דמי בידו שיש מודה הוא הרי הזה הלוקחהאמת
 טענתו הרי בידי לך אין שאומר השאר ועללי~אות
 בודאי יודע אינו לוקח של דידיה לגבי שהרי ~פק~טנת
 היה הברמיל זה שהרי דו~א מאה אס כי בו היושלא
 איכא וא~כ ממנו שגנבו להיות ויכול ואחיו אמו אצלמונח
 הלוקח שמחויבלמימר

 הז~
 המוכר דהו~ל הכל לשלס

 ידטנא חמשין אומר והלוקח בידך לי מנה לואומר
 משויל~ס דהו~ל סי~ג סע~ה מר~ן ~תב ידענא לאוחמשין

~ 

~~~
 שהרי חדא ~מת זה

 ~פ~
 הלוקח של

 הו~
 שמא

 אמורה מלתינו וכבר גנבו ואחיואמו
 דכ~

 המפקיד
 שהוא דבר וממילא מפקיד הבית ב~י דש~ראדטתא
 או טליו נשבעיס ואחיו אמו הרי הלוקח בומ~ופק
מקבליס

 חר~~
 ודוגמא היא כשבועתו ושבועתס

 נפקד של אמו שתשבע ~כ~ג רצ~א סי~ מר~ן מ~שהוא לז~
 דהתס יהגס ע~כ שניהס ויפטרו ונגנבו אותסשהחביאה

 וממילא לא או אמו מיד נגנבו ~אס יודע הנ~דאין
 אמת לו משיב והנפקד בידך לי מנה המפקיד כאומרהוי
 הר~וי מן וממילא החזרתי אס יודע ואיני בידי לךשיש
 הוא כאלו נשבטת ואמו הואל ודאי אלא לשלסמחייב
 התנה כאלו בידו שהניח בשעה דהכי דאדטתאנשבע
 ועי~כ גבה הפקיד מעקרא וכאלו אמו ביד שיניחעמו

 ואמו הואל המנה כל לשלס מחויב אינו הזההלו~ח
 ~ זה על נשבטיסואחיו

~~~~
 דאשתו אדעתא המפקיד דכל זה טעס בלא גס
 זה לחייב אין הכי ~פילו מפקיד הואובניו

~ל~
 שהרי גביה ~פק הוא א~ילו כולו הברמיל ב~מי

 לא הכי אפילו לא או ג~בו ו~חיו אמו אס יזדעאינו
 המוכר שהרי משלס לישבע יכול ש~ינו מתיךאמרינן
 כמ~ומה טוען שהתובע זהיכא ו~אי טענת ט~תואין
 וחמשין ידענא חמשין אומר והנתבט בי~ך לי שמנהלי
 לישבע יכול שאינו מתוך ביה אמרינן לא וד~י ידענאלא

 מר~~ן וכמ~~ש ספק טענת ~לא כאן אין שהרי~שלס
 מת וז~~ל רצ~~א בס~ מר~~ן שכתב ו~גס סי~~חס~~~ה
 חבירו אצל וה~קידו צרור שק לו ~~יחאביו

 ו~ש~
 בו

 מרגליות שמא בו היה מה יודע איני אומרהמ~יד
 בו~יו

 ו~
 חייב אני כמה יודע איני אומר ~ומר

 כתחז~~ל השומר ישבע מלא היה זכזכית שמא לךל~לס
 על יותר בו שהיה בבז~אי יו~ע ש~ינו ברשותושאינו
שוה

 כ~
 מר~~ן הרי ו~~~כ ע~~כ לו שהזדה מה וישלס

 ~ייב הנפקד ס~ק טוטן המפקיד שאפיליכתב
 כתבו וה~~~ך הםמ~~עהרי לישב~

 דדוק~
 הוא ~לגול בתורת

 לצאת ואפילו לישבט צריך אינו גלג~ל בלא אבלנשבע
 ~ שמא אטטנת צריך היה לא שמיסידי
~~~

 הזה שהלוקח הוא בידינו ~~~ינו מה שיהיה
 המוכר דטטנת מכח חר~~ם אלא עליו ש~ין לכאורהנראה השא~ ועל המאה דמי אס כי לשלס מחויב~ינו
 ~ םפק טטנת על נשבעיס ואין םפק טטנתהיא

~~~
 מדקדוק דבריו וסמך שכתב זכו~ל להרב שראיתי
 דכל ז~ל מהרימ~ט ומדברי זלה~ה הטו~רדברי

 המקח דמי ועדיין ~זמן בתוך אונאתי תבט ולא ששהאמי
 להתרצות דעתו טל טלה לא דמעולס לישבט דצריך~ידו
 אלא אדעתיה אסיק לא דזה אינאה יהיה ואוליאס

 ה~אהו לא ולכן אונאה לו היתה שלא בדעתו לודנראה
 ומחויב הואל וא~כ ע~כ לו נידע דאח~כ אלאתכף
 שלא עליו מגלנין ידאי א~כ זו שבועה לשבע הזההלוקח

 ~ דו~א מאה אס כי בברמילמצא

~~

 של ואחיו שאמו דינא ~ס כן
 הלו~

 ח~~ם יקבלו
 כלוס הברמיל מזה גנבושלא

 והלו~
 שבוטת ישבע

 שלא ובכלל זכו~ל הרב כמ~ש באונאתו מחל שלאהסת
 אלה בסדר מדיי לא ותו דוקא מאה אס כי בומצא

 ט~ל להאי~ר שנה כאן ה~ צוה אשרהחקיס
 האר~~

 לפ~ק
 וימ~ן יצוי~ס יע~ה סאליפה

הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 ואמ~ל שמעון ובא צבוריס פירות לפניו היו
 בכו~~ך פיר~ת של זה צבור לי למכורת~צה

 ונתרצ~מעו~
 מכי~ו שמעון המ~ות הוציא ומיד ראובן

 ונתנס המעות ~אובן ותפס שפ~עו ואחרופרטו
 רצ~אח~~כ בכי~

 ~ הדין מהו בו לחזור

~~~~~
 הנ~

 הס~ק
 ה~

 דהא לנות מקוס מצא
 שכתב ס~~א םקצ~~ט בחומ~~ש למר~~ןמצינו

 בלא בידו מעות לו היו כיצד קונות מעות ישז~~ל
 לי מכור לחבירו ואמר משקל ובלאמנין

 חפ~
 שלך

 ~קחס שבידי אלובמטות
 המוכ~

 מנינס לידע דקדק לא
נקנה

 החפ~
 מ~ני בי לחזור יכול מהס אחד ואין ללוקח

 וא~~כ עכ~~ל רבנן ביה גזרו לא מצוי שאיני דברשהוא
 יודע הליקח היה ולא צבוריס והפירות הואל כאןגס

 קנה המעות המוכר קבל דאס למימר איכאמנינס
 או צבוריס הפירות יהיו אס לי דמה הלוקח אותסקנה

 דרך שאינו כל צבוריסהמעות
 ~ק~

 וממכר
 לא למימר והדמיסאיכא מקח ש~ור ידעיוה~~ר שהלוק~
 גזרו~

~~~
 קנה דלא גי~א לאידך אדרבא לה~תפק דיש
 ~~ה צבוריס פירות בקונה דגס הוא דא~~כחדא

הואל
 ול~

 למה א~~כ מנינס ידע
 ל~ מר~~~

 תני~ו
 ~~ות שהמ~ת להו ו~י דפ~יק ~יניס הנהוכל

 תורה ~ל דרכה ~יא דכך להשיב יכולני זהדעל ~ל~
 דין כ~ן פסיק ומר~~ן ל~בר~בר ל~~

 הנלמ~
 מגמרא

 ב~ומה ליהו דינין בדידן ואנן יט~~ש רמ~~ודמצי~א
 ~י ו~פרט ותולדות אבות לחשוב כרזכלא לאוד~ר~~ן

~צ~~ו



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 שהמעות אח~ח דרך תני דשם ס~~ה קצ~~ח בם~מצאני
 ושייר תנא מר~ן וא~כ כאן שנאה זלא בזקונזת

~ 

~~
 בדעתי ג~~כ דהיה אמת

 למפש~
 מםיום זה ספק

 לא מצוי שאינו דבר שהוא מפני שכתב מר~ן דברי~
 צבזרים פירזת בקונה ונדוק נלמד ממנו ו~~כ ע~כ בוגז~ו

דא~
 די~ן הדר א~כ כך למקני אדם דבני אורחא הוא

 אורחא אין ואם קונות אינם דמעות קניות שארבדין
 כך למקנידמילתא

 ~שו~
 בתר זיל דהא במעזת דקנה

 בם~ האמזר המעות בחפינת דקנה~~מא
 קצ~~

 הזא
 ראיתי זה וכעין בה גזרו לא שכיחא דלא מילתאמשום
 אריה גור בס~ דבריז הובאו פאלקו~ן דז~ד בנילהרב
ז~ל

 שנסתפ~
 חצי בקונה

 חפ~
 דהואל אמרינן מי מחבירו

 זא~כ חפצו חצי להציל המוכר מוכרח הדליקה תבואואם
 חצי מצילאגבו

 חפ~
 דומה ממש והוא ~מכר ~בי~ו של

 לוקח של ביתו היתה דאם סי~ה קצ~ח בם~ מר~ן~מ~ש
 הזא דמצוי משום במעות הלוקח דקנה למוכרמישכר
 הואל כאן גם וא~כ יציל הדליקה וכשיבזא ביתואצל
 לו שיש משום יציל הדליקה תהיהואם

 בחפ~
 וא~כ ~חצה

 דבחצי דילמא או במטותקנה
 חפ~

 גם מכר שמא חיישינן
חצי

 ~פ~
 דהרב לפניך הרי יעו~ש כלל מציל ואינו לאחר

 נשרפו חששת דליכא מקום כל ולימר ~דמות ~צההנז~
 שאינו מקום כל אביא אני אף קזנות מעות~מרינן
 דמעות ~ד~ת ואזקמה ~בנן בו גז~ומצוי~לא

 קונות~

~~~

 דינא להאי דייני לדיינו היכי ידעינן לא דסו~ס
 דרכם אם צבורים פירזת קניית לנו נתבררדלא

 כךלהמכר
 זל~

 יהיו
 המע~

 להמכר דרכם אין ~ו קזנות
 החפוש אחר אכן המעות וקנו מצוי שאינו דבר והויכך
 רבנן מחלוקת הוא זה דדבר ראינו מצאנו זהספק

 םרכ~ז למר~ן דמצינו וה~ו~זהסמ~ע
 סי~~

 דכ~ב
 דספיקא וי~א מור~~ם שם וסיים וכו~ אכסרה בדמיםהלוקח
 שם והסמ~ע ע~כ המאנה מיד ממון מוציאין ואיןהוי

 למה מור~ם על תמהבסקל~ד
 ~סר~~

 מ~~ן שם דכתב
 ח~ים של זו ~רימה לחבירו דהאזמר ג~כ דינאהאי
 שם ומור~ם אונאה ומח~יר דקנה בכו~ך לך מוכראני
 וכתב מר~ן דברי על הגיה בכאן ולמה כלום הגיהלא

 ומכח הסמ~ע של תמיהתו זהו מוציאין ואין הוידםפיקא
 הוצרך זוקושייא

 לתר~
 לא כאן מור~ם שהגיה ז~ דהגה

קאי
~~ 

 קנין דרך דאין משום אכסרה ~מעות דוקא
 מקח דרך יש אכסרה בפירות אבל בחליפין אלאבכך
 ומנין מדה בלא ופירות תבואה כרי לקנות אדםשרגיל
 סתםומשו~ה

 בסר~~
 לפניך הרי עכל~ה פלוגתא בלי

 לקנות העולם דדרך ותני פסיקדהםמ~ע
 פירו~

 אכסרה
 ה~גיל ודבר הואל ק~נות המעות שאין הוא דיןוא~כ
 הסמ~~ע על דתמה לו מצאנו רכ~ז בס~ ~ז~ז הרב אכןהוא
 וגם אתרוייהז פליג דהי~א ברור נ~~ל כן על ז~~לוכתב
 רבינו ~ביא לא הכי ומשזם שכיחה לא אכםרהבפירות
 לעיל רבינו דכתב והא ביניהם חלוק דאין א~סרהפירות
בס~

~~~~ 
 ותני פסיק ז~~ל דה~ו~~ז לפניך הרי יעו~~ש וכו~

 וא~~כ שכיתא דלא מילתא הוו ותרוייה~ ביניהם חלוקדאין
 סברתול~י

 פשי~
 והדבר דהואל ~לא מעות בהם דקנו

 נגד ~מ~כר מן להוציא לנו אין שנוי במחל~תהוא
 ~ וימ~~ן וצוי~~ם ~זאת בעת הנלע~~ד זהו הסמי~עיסברת

הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 ם~ט

 בלי סתזרה לחבירז מהם אחד שמכר שזתפים~~~
 זעבר המזכר זנתאנה חבירזידיעת

 באונאתז המוכר ומחל עבר לא עדייןאו האזנ~ זמ~
 בפירז~

 מהו
 או מחיל חלקו אמרינן כן גם השני השותף אםהדין
 ויכול חבירו חלק למחול השותף ביד כח שאין זאת~~ללא

 בעל הזא מי לחקור יש אינאתו לתבוע השניהשותף
 ואת~~ל השני או שמחל השזתף אם ה~יקח שלדברים
 מהו השני ה~~ף הזא הלוקח של דינושבעל

 הד~
 אם

 יהיה המקח גם ~מרינן או דזקא אונאתו לו ל~לםצריך
 ע~~כ ב~ל שהמקח זנתאנה שמכר ~ליח כדיןב~ל

~ 
~~~

 אם השאלה בלשון בררנו זלא סתומים הדברים
 שתות על יזתר או משת~ת בפחות ~יתההאונאה

 בכל הדין לברר מוכרח כן זעל דוקא אונאה בשעוראו
 דין לו יש ~שותף אם לן דמספקא במאי הנההצדדים
 זמזר~~ם ם~~ג סקע~~ח למר~~ן ראינו מצאנו לא או~~יח
 בקרקע בין ברשזת כיזרד חשיב דשותף דכתבסקע~~ו
 דאחד השו~ף דאם מור~~ם שם וכתב המ~ל~ל בדברבין
 שא~~א דבר הוא אם יבנה שלא בו מוחה וחבירו בניןבנה
 דיכיל הזא וה~עם ע~~כ חלקו לי לי~ן חבירו צריך לבנותוש~א

 הענין ל~ובת אני בדבר חלק לי ויש הואל לומרהשותף
 קפ~~ה בס~ הםמ~~ע ה~עם וכמ~~שנתכוונתי

 ס~~~
 א~~כ

 בשליח כן לא זה מ~עם שליח כדין לאו השותף דיןהרי
 כן זעל וכו~ ש~רתיך לתקוני ~משלח ליה לומרדיכול
 המקח נתבטל משתות בפחות אפילו השליח נתאנהאם

 הדבר זהרי יעי~~ש ס~~ל רכ~~ז בס~ מר~~ן כמ~~שלגמרי
 מאי על שכתב ם~~א סקפ~ה הסמ~~ע בדברימפורש
 הסמי~ע וכתב הזא שליח ש~סרסור ז~~ל מר~~ןדכתב
 דקמ~~ל זהעל

 בז~
 שהרי כשותף דיחשב תימא דלא

 ל~ו~ת לומר ויכול מכירה מהאי הנאה לו ישג~~כ
 מדברי הרי וכו~ ליה אי~ שליח דין אלאנתכוונתי ה~נ~

 שותף~ מדין שליח דין שחלוק מפורשהסמ~~ע

~~~~
 משתות ובפחזת בשתות הש~ף נתאנה אם וד~י
 ~ליח כדין המקח לב~ל יכול השותף איןודאי

 א~א דכתבנו רכ~ז בס~ מר~ןדכ~ב
 דעדי~

 מזה
 ודאי מ~תות בפחות השותף ~~אנה דאםמצאנו

 להחזיר מחויבהליקח שאי~
 דהא השני לשותף אונא~ ח~

 תייב אינו משתות פחות דכל ס~ג ~כ~ז בס~ מר~ןכתב
 בפתות למחול הכל דד~ךלהחזיר

 משתו~
 וא~כ ע~כ

 המ~תחף וז~ל ח~י ~ם~ מר~ן וכדכתב להחזיר מתויב~ינז ~~י תלק אמרינן משתזת בפח~ת שנתאנה בשותףגם
 המדינה ממנהג ישנה אל בסתם תבירועם

 דרכן ~דם בני שדרך כמו אמרינן זא~כ ע~כסחורה באות~
 כלל ~ינה לא הזה ה~ותף כך משתזת בפתותלמחול
 על ולא הלוקת על לא הזה ל~ותףו~ין

 השות~
 שום

 ~אינו מי וכל בה~~ה שם מור~ם כתב וכן כללדו~ד
 או~זשנה

 פוש~
 שותף דכל בשלו כמו חברו בשל יע~ה

 בפ~ת דהמתאנה מוכת מכאן הרי דמי ~רשזתכיורד
 שנוי שים לו איןמשתית

 ופ~ור~ לשות~

~~~
 דאם

 השותף נתאנ~
 ~ בשתו~

 על ביתר
 הל~ח על ל~ור ~שותף דיכול זד~ישת~

 להתזיר או הלוקח על אלא ה~ני השותף על דינוואין
 זלא המקת לב~ל אי א~נאתילו

 א~רי~
 ומתל הואל

השות~
 מחילתז ~ויא באונאה שמכר

 ~~ מתיל~
 לתלק

ת~ירו



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~~ ~

 אין שה~י אינו זהחבי~ו
 ל~

 מזו ~דולה ופשיעה שנוי
 חלקשימחול

 חבי~~
 לגבי מחילה מחילתו אין כן ועל

 כחוב הויא הזה השותף חלק של זו ואונאה ח~י~וחלק
 בם~ מ~~ן ~כתב למחול השותף מצי ולא הלוקחאצל
ע~ז

 ד~ותפי~
 כתוב הוא אפילו אחד גבי חוב להם שיש

 ע~כ החוב כל למחול יכול מהם אחד אין שניהםט~ש
 ועדיפא כלל חבי~ו תלק למחול יכול ~ותף דאיןה~י
 אם שבזעה לענין דאפילו בם~ל קע~ז בס~ מצינזמזה
 אחדשותף

 פט~
 להשביעו האחר י~ול משבועה למת~םק

 כ~חובעל
 ול~

 ~ את דידי דב~ים בעל לאז ליה לימא
 דאפילו~~~

 לענ~
 ממון ספק על ד~תייא שבועה

 דאיכא כאן מ~~ש למחזל יכול השותף איןעכ~ז
~פםד

 ב~ו~
 דיכול ודאי י~~ או בשתות ~נתאנה

 למחול דש~ף כחיה אלים דלא הלוקח לתבועהשותף

ממ~
 ~בי~ו
~ 

~~~~~~
 ~כתב קע~ו בם~ למ~~ן ~~כ ~צינז מכולהו
 שתעשה מה כל ~שמעון שאמ~ ~אובןוז~ל

 והלך בשלי עשהבשלך
 החו~ זפטו~ שמע~

 שגיהם של
 השות~ים מן האחד דאין מוכח ה~י חלקו ל~ לשלםחייב
 לו ~י~שאפילו

 שיעש~ בפי~ו~
 בשלו שיעשה כמו בשלו

 הם אפילו ב~ותפים גם ודאי א~כ בכלל המחילהאין
 נתכוון לא ודאי בשלו כמו בשלו לעשזת ב~שותכיו~דים
 הםחו~ה באונא~ לחבירולמחול

 דהמחיל~
 ~ היא ב~לל לאו

~~~
 השזתף בדין םי~ד קע~ו בם~ מז~~ם שכתב
שמ~~

 פשיעה הוי הזמן קודם
 וחיי~

 לשלם

השות~

 הלוקח על לו שאין דמשמע ע~כ ~קו לחבי~ו
 פ~ו ס~ באהע~ז ה~אה~ט זכמ~ש חבי~~ על אלאכלום
 בסחו~ה השות~~ם וז~ל~י~ג

 ש~כ~
 ~לי מהם א~ד

 חבי~זיד~ת
 א~~

 הלוקח
 להחזי~

 והוא הואל הםחו~ה
ד~כו

 למכו~
 מה לחבי~ו לשלם חייב השזתף זה רק

 דב~יהם והובאו ע~כ הזמן קודם בממכ~ושה~םידו
 אות ~ו~לה~ב

 ~ שי~~

~~~~~~ 
 להוי הש~ף מחל דאם ה~י נימא אנן
 עם ולא שמחל ~שזתף עםדינז

 הלוק~
 לא

 הזמן קודם הסחו~ה במ~ירת התם דשאני זהי~ן
 עם הוא דדינוודאי

 השות~

 לא שה~י קיים והמקח
 שעתא ~~י םחו~ה האי בקנין הפםד שוםהגיע
 בשוזיה הםחו~ה הל~ח זה ל~ח שה~י השנילשזתף
 דת~עומתאלא

 השזת~
 עד הניחה שלא חבי~ו על

 ~התיי~~ שד~כה מכי~תהזמן
 עשה לא הלוקח ~בל

 על דברשום
~ 

 אבל דו~א חבי~ו עם השותף דין
 וכ~ש בשתות שנתאנהבכאן

 שותפים של כחוב הוי ביות~
 להחזי~ אז ומחויב הלוקח~בי

 המקח או האונאה לו
 כ~חלוא~כ

 שות~

 אין ללוקח
 במחיל~

 כאלו והוי כלום
מחל

 חו~
 לתבזע יכול ה~ותף שאין שאמ~נו שניהם של

לשות~
 הלזה עם הוא דדינו אלא דמחל מאי על חבי~ו

 לומר יכול אינווהלזה
 כב~

 דחייב אלא לי מחל שותפך
לשלם

 ל~זת~

 מחל שלא
~ 

~ ~
 ע~ז בם~ ~ם ה~ך לה~ב ד~איתי

 כ~שניהם א~ילו דכתב מו~~ם דברי עלש~קפק ~י~~
כתובים

 בש~
 החוב למ~ל האחד יכול אין אחד

 ל~שות יכול ~ותף דכל למחול דיכולם~ל והש~~
 בשותפ~

 מה
 מור~ם דב~י אלא לנו אין עכ~ז בדב~יו יעו~ששיר~ה
 למחול י~ול אחד אין בש~~ כ~בים שני~ם דא~ילודס~ל
 מו~~ם על חלק לא עצמו ~~ך וא~ילו ~טרכל

 אלאבפשיטות
 ד~םז~

 זא~כ יע~ש בצ~ע הניח דב~יו
 ~ין ודאי משתות ב~~ת השזתף נ~נה דאםנ~אה
 חל~ו דגם אלא אונ~ו לתבזע יכול תבי~והשותף
מחול

 הוא~
 ל~ל אדם בני ודרך

 בפ~~
 מש~ת

 הםחו~ה ימכזר אחד שכל השותפים נחתי דהכיואדעתא

ולוות~
 בשתות נתא~ה ואם אדם בני שמוות~ים כד~ך

 עם הוא ודינו אזנאתו לתבוע דיכולדודאי
נתאנה ו~ הלו~

 בית~
 זהז ~~חי לבטל יכול משתות

 שנ~א~י מ~
 ~ בעה~י אשנה ולכשאפנה שעה לפי משנלע~דזהו

~~~
 םפ~ לידי בא

 מ~ש לו ו~איתי ז~לנאיים כמז~ר~ הגדול לה~ב יע~ב ז~ע
 בםז~

 נשאל ~ם
 ונתאנו םחו~ה מכ~ו מהם ששנים שותפיםבשלשה
 פש~ו וה~ש~נים אונאתם תבעוואח~כ

 ביני~
 אח~כ

 לבםזף והעלה הפש~ה לקיים ~צה לא השלישישותף
 מחמת ו~ם וז~לוכתב

 ה~אשו~ המכ~
 ידי על שנעשה

 השותפים מן אחד שהואשליח
 אי~

 מכירה זו מכירה
 שכתב כמו זל~ז הם שלוחיןםהשזתפין

 הטז~
 בם~

 ~שםע~ז
 ה~מב~

 ש~ה ש~יח ו~י~ל הוא ופשוט
 ~נז~ משה לגבי מבעייא ולא בטל מכ~ו ~הוא~ל
 נמצא~לא

 ~ש~
 ליכא דידיה דלגבי ה~א מכירה

 ~שזת שנתן הנז~ יעקב לגבי אפילז אלא כלל~כירה
 המכ~ למכו~ ה~ליזםף

 ב~ל
 שטע~ כי~

 בכל א~ילו
 רבנים א~בעה ע~ז וחתומים עכל~ה בטל מכ~ז~הוא
 א~ה ~~י יע~ש ז~ל נאיים ן~ כמוה~~ימכללם

 ~בי ~יא כלום לאו באונאה הש~ף דמחילת~עיניך ר~~
 דא~ילו ש~~ו מה בעיני ד~ה אלא חבי~וחלק

 יכול משתות~פחות
 ל~ו~

 דב~~ת דלקוצד~ן
 ה~

 ו~ך
 יש בזה ב~ח לוותר אדם~ני

 ל~עדי~
 ה~ף כח

יות~
 ע~ז דם~ ~~ך דב~י בזה להעמיד ויש מהשליח

 וצוי~ם יע~ש~י~ט
 ~מ~~
~ 

הצ~י~
~~~~ ~~~~ 

 ם~ט

~~
~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~ 

~~~
 אח~ינו

 אב~~ כה~~
 ~טל ומ~אנוהז א~ויילום

 ו~וה עליו מיושבת ודעתו~~ד
 ב~ני~

 ואמר
 מית~מחמת

 שמאשה ~ה~א
 יצ~ ~

 מנכםי ת~ל בני
 דורום מאה מנכםי תטול צולטאנא ובתי דו~וס מאותד~
 ~~ם ותז~ה ~רום מאה לה יתייחדו ~וב מזלובתי

 ו~אש~ דוקאלפי~ותיהם
 ת~קד

 ת~~ בזש~~
 ~ם

 ואם דורום מאזת א~בע מנכםי ויתייחדובק~ן
 ~~ם לנדונייתה בהם תזכה לחו~תה בתימ~ים ז~~
לא ~~

 ז~~
 ~ול ~י בני י~א בהם יזכה בהם

 לה ויתנו כתובתה להיפ~עו
 ~ס~

 ש~י ~~ה על
~עמים

 כס~
 בני יאודא עם נ~ונית ותשאר כ~ובתה

 מי~ ימי כל דוקא אחתבעיסה
 ~םי ושאר אלמנזתה

 ו~~בקו~ט
 ושט~~

 ושעבודייהו אינ~ו
 ו~

 אנ~
 וי~ה בני ליאודאאותם נ~

 וי~~~ ~זר~ זכ~~ ב~
ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 טל והוכ~נוהו וכו~וי~ן
 ונתן אחסנתא אט~ורי ד~~

 ומצאנוה~ לבקרו טוד נכנסנו ביוס ~ו דבריוי ו~זקטטם
 זכתה שאס לנו ואמר טליו מיוש~ת ודטתו חולה~דיין

 ל~ופה מריסה~תולה
 יטני~

 טל נוסף ~נו יאודא לה

הד~~
 ~~האלספל~י הקטנה הבית לה יוסיף לטיל האמור

ש~~~~
 נ~סיו ~כלל יאודא יז~ה ז~תה לא ב~~מ ו~ס

שנת~
 לא אשתו זמול כסות שלטנין צוה ~וד לוי

 יתן שאם לנו אמר גס רצונוי לפי אס ~י יאודאטל ~~רי~
 אין א~יו בת ללונ~ה דורוס טשרה סך בנויאודא
 ו~רר כללקפידא

 של~
 אמר מצואתו ~זרה משוס

 זאת צוואה טל ו~תוס ~ראשונה מצוואתו ~זרזלא ~~
 ~צרפ~י א~נר כמוהר~ר דטמיה רישאהמופלג ~ר~
 השואל ~~ב ד~ר הגיטו ~אן טד דטמיהי צו~מו~ד זל~~~~

יוס~~
 ~ טליון ~סדר

~~~~~
 מארי ~בנן דנורא זקו~ין מד~וזקקו לזה

 דטתינו ל~וות מדין טל דיתביא~רא
 ~איזה א~גור אתגורי דר~~ן ברור ש~יא כמותהקלה
 במאי נדט לא ואנ~נו זו ~צוואה להס שנולדספק
 ~ספק ליהו~פל

 הוא~
 סתומיס לידינו ~גיטו ו~דבריס

 הוצר~נו כןטל
 דטתינו ל~וות קולמוסנו ~ן לה~רי~

 ולדרוש זו ~צוואה לדינא שנוגט~מה
~~ 

 לסיפא מרישא
 כל~ל

 וקו~ קו~
 במטג~י ינחנו וה~ דר~נן ספי~א לצ~ת

 ~ אכ~יצדק
~~~~

 ~ת זהרא שאמר במה וראש
 יצ~~

 תטול ~ני
 לנו דיש בני ליאודא והשאר וכו~כו~כ

 דהיא ~ני יצ~ק מבת הנ~לה שהטביר ~מהלדקדק
 ד~מקוס מדאורייתאיורשת

 א~י~
 לפי ונמצא קיימא

 מצינו דהא מ~ני ט~~ז לזהי ומיטט לזה ~י~הצוואתו
 מ~ני ירושה ~לשון לזה ומיטט לזה רי~האפילו
 שפסקוכמו

 הש~~~
 ומכ~ש יט~ש ס~ב רפ~א ~ס~

 לשון אלא ירושה לשון הזכיר דלאזו ~צווא~
 מתנ~

 וכמו
 ת~ול ולשון וכו~ תטול שמאשה זהרא ~צוואה~לשון שמפור~

 רנ~ג ~ס~ וכמ~ש מתנה לשוןהוא
 ס~~

 וגס יט~~ש
 הוא ~כל ~ני יאודא בו יז~ה והשאר שמסייסמה

לשו~
 מצד ~ן מתנה

 ד~ת~
 יז~ה ולשון יזכה ~שון לו

 מצד ~ן רנ~ג בסי ~מ~ש מתנה לשוןהוא
 ~~ת~

 לו
 ל~ות~ו ~ו ~וזקק לא זה דל~ון ו~ו~ וימש~ןימכור

אל~
 וטל ~מתנה ~ו ~נתן משוס

 לכתו~ הוז~~ ז~
 לו

 הזאת הצוואה ו~ל הואל וא~כ ~מתנה הנ~תב~~ון

 ~~ו~~
 ~~י~~~~י~~~~~~~

 ד~כור ומצינו ~~ור הואזהרא
 טדי~

 טכ~ז
 ~~ירושו הרמ~~ן לס~רת מ~טייא ו~א זאת צוואהמהגייא
 תצא ~י פרשת התורהטל

 יוכל ~א פסוק טל ~~~~
 ו~וי זה יטשה שלא אזהרה ז~~ל הא~ובה ~ן אתל~~ר
 ~אין לי יר~ה ה~כור ~שנ~אה ~ן פני טל ש~מרוממה
 א~ל ה~כור ~~יי אלא נוהג הזה ~הדין הזאת~מצוה
 ~לק יורש ~הוא אט~פ אבי~ ב~יי ה~כור מתאס

 הזקן רצה אס ל~נו הדין מן ומורי~ו ~קבר~כירתו
 יטול הבכור של ו~נו ~נכסי ו~ך ~ך ~ני ירשוואמר
 במקום קיימיס ש~יו כדרך ~יימיס ~~ריו בנכסיכו~כ
 לא אם הזה ~לאו טל ~ובר אינו וכן בכור שםשאין
 פני טל מצ~תי לא כי מיתתו לא~ר הבכורהכיר
 פני טל א~י~ס א~רן פני טל ב~ייורק

 תר~
 אביו

 טכ~ל כלםוכן
 הר~ וכת~

 רפ~א ~תומ~ש ~ת~ש
 סק~~

 לד~~י סמו~ות טשה ז~ל פיק ישטיה מוהר~רד~גאון
 יט~~ש המשנה מןהרמ~~~ן

 וכת~
 פדאווה שמהר~~ס

 בטל ~תב וכן הרמב~ן כתשו~ת פ~ק ב~שובהז~ל
 התו~ן קצות והרב ~גרשוניט~ודת

 וכת~
 טוד

 ראה דלא משוס הוא ~הרמ~~ן ט~א בס~ פסקדלא דמהרי~~
 ס~רת דלפי מ~אן נקטינן א~כ טכל~ה הרמ~~ןדברי

 זהרא תהיה היו אם דאפילו הנז~ והר~ניסהרמ~~ן
 אין וכאלו מדי ולא לן נפ~א לא ~~ור ~ת היאהנז~

 בכורכ~ן
~ 

~~~
 החול~יס לס~רת אפילו הוא מזה דטדי~א

 הרמ~~ןטל
 ה~~ ~ה~י~

 א~ב ה~וטיס משכנות
 מצינו ד~א ארצה האמת מד~רי יפול לא ט~~זסכ~ו
 וז~ל שכתב ס~ז ר~~א בס~למר~ן

 אי~
 הדבריס ~ל

 אמר אס א~ל ירושה לשון ~ש~מר א~א אמוריס~ללו
 טל נכסיו ~מ~לק לפיכך ~יימיס דבריו מ~נהלשון
 והשוה לא~ד ומיטט לא~ד וריבה ש~~מ כשהואפיו
 או הב~ורלהן

 שנת~
 דבריו ליורשו ראוי שאינו למי

 טכל~הקיימיס
 ו~ת~

 ורי~ה וז~ל סק~~ט הסמ~ט שם
 והשוה ~א~ד ו~יטטלא~ד

 לה~
 הוא כן ה~~ור

 ריבה ובהאי דנ~~ות פר~~ז הרמ~~ס~שון ג~~
 ומי~~

 לאחד
 ~לשון דאפילו ~ת~אר דכבר פ~וט לטנין תידושאין

 ירש לא ~לשון דאמר לא אס ~יימיס ד~ריוירושה
 ירש לא ~ני פלוני דאמר~גין

 אל~
 השני ו~ני כו~~כ

 ס~ג כמ~ש קיימיס דבריו אין ירושה ד~לשון כו~~כירש
 ~פירושיס מן כמה סו~ליס אלו ~סמ~ט ד~רי והנהטכ~ל
 טל אלא ל~ש~ן לנו ואין ור~וקיס ד~ו~יסו~ו~ס
 פירוש וגס ~ס~~ו הש~ך ~גדול ~~הן שפיר~מ~
 לפרש הש~ך דכוונת פלפול דרך הוא טצמו~ש~~ך
 קאמר דה~י ~סמ~ט~דברי

 הםמ~~
 אמר אפילו פירוש

 דקאמר דהאי ~ר~ן ~ד~רי פירש דהסמ~ט ~~וונהו~ו~
 ~~נה האי ~ינו וכי~ מתנה ~לשון אמר אס א~ל~ר~ן
דלא

 דמר~ן אלא י~ול ו~לוני יטול פל~ני ~לשון א~ר~
 יטול ופלוני כו~כ אלא יטול לא פ~וני באמ~איי~י
 ~פ~וט גס ~דוש שיש מצינן ו~זה מר~~ן איירי ~זהכו~כ
לדטת

 פלוני מהני דלא דהגס מר~ן בדברי הסמ~~
ל~

 פלוני ד~יינו מת~ה ~לשון ירש ופלוני י~ש
 להקשות הש~ך ~זר זה וטל מהני יטול ו~לוני~טול ל~

 ד~אומר מר~ן דברי ומפרש דהו~ל הסמ~ט~ד~רי
 קא יטול ופלוני יטול לא פלוני היינו מתנהב~~ן
 כתב אמאי קשייא א~~ ב~כור אפילו מהני ו~זהמיירי
 מתגה לשון יטול הרי וכו~ פלוני איש ~אומרבס~א
 זה וטל וכי~הוא

 תר~
 שאני ד~כור לומר ואפשר

~ל~
 ~כור ובאומר מתנה לשון ~אומר אלא ~יה מ~ני

 ס~ד ~מ~ש מפשוט טדיף ~כור דט~כ בפשוטאלא מהני לא יטול לא לשון אמר אס אבל ~פשוטיטול
 מבואר ~כ~ל לדינאוצ~~ט

 מסו~ יוצ~
 דמפרש ה~~ך ד~רי

 ~נתן איירי דמר~ן ~סמ~ט דאמרדמאי
 ב~שי~

 לא
 ר~ותא דתמצא ~וא ~זה דוקא הפשוט לגבי ~ואיטול
~פ~ו~

 בזה וגם וכו~ ~גי יטול ב~ומר דוקא ו~בכור
יש

 ר~ות~
 ירושה ל~ון ~יה מ~ני ולא הואל ~בכור

 דאפילו הש~ך לד~ת למדיןנ~צינו
 היכ~

 בבכור דאמר
 בנדו~~ד מכ~ש לדינא דצ~ט יטול ופלוני יטול לא~לוני
 לשוןשאמר

 מתג~
 היה אס אפילו וכוי תטול ז~רא

אביה
 טדיי~

 זאת צוואה מהני הוה ~י
~ 

~~~~
 בה נימא לידן דאתא

 מילת~
 ~דקדק דיש מאי

בד~רי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ר~ק~~ט אלו ~~מ~~ט~ד~רי
 דכת~

 דכ~ר וז~~ל
 דאפילונת~אר

 ~ל~ו~
 ד~ריו ירושה

 דאמר ~א א~ קיימי~
 לא~לשון

 יר~
 לא ~ני ~לוני דאמ~ כגון

 יר~
 אלא

 כו~יך ירש השני ו~ניכו~~ך
 ד~לשו~

 ד~ריו אין ירושה

קיימי~
 לפני כמ~~ש

 ז~
 הרואה לכאורה והנה ט~~כ ~ס~~ג

יתמ~
 אדר~א ~ס~~ג זה דין נרמז היכן

 ~ס~יג ~~
 כת~

מור~~~
 ~~רת

 ר~
 לא אמר א~ וכן וז~~ל ~מגיד

 ד~ריו הכל ירש וראו~ן~מטין יר~
 ~יימי~

 אי~כ טכ~~ל

אדר~~
 ~מר אפיל~ הרי לייא כלפי

 מטקר~
 לא פלוני

יר~
 יר~ ופ~וני

 מהני
 ה~

 אמת
 דמור~~~

 ~אומר ד~ר
 לא ~אומר איי~י ו~סמ~ט י~ש לא פלוניסתם

 לי~ו אית דינא ~ד סוף ~וף כו~ךאלא יר~
 דה~

 לדטת

מור~~
 ~וא דמהני דס~~ל

 ~טט~
 לא ~לוני דכ~אומר

ירש
 חש~ינ~

 ימטטו מה~ל ד~ריו
 וכמא~

 דמי דליתנהו
הו~ל

 והתנ~
 וא~ר כ~~דר וא~~כ ~~ורה מש~~ך טל

וראו~ן
 יר~

 ד~ריו הכל
 קיימי~

 א~~כ
 ג~

 ~לוני כשאמר
 ~ש~ינן אפילו כו~~ך אלא ירשלא

 ~ז~ ג~
 קצת לו דזכה

 דליתנהו כמאן ~ד~ריו ~ש~ינן א~כ טקי~א הויאטכ~~ז
 ו~~~כ ~כו~~ך יזכה ופלוני טליו ~~מר הא~ר לזכיו~דר
 אדר~ה א~ו ~סמ~~עד~רי

 ה~
 ד~רי הפך

 ד~ריו טל קאמרוהיאך ~~~~~ מור~~
 וכמ~~~

 ~~~יג
~ 

~~~

 דא~ר
 ה~י~

 ל~ו יש
 לתר~

 טל ~~מ~ט ד~רי
 א~ת ~קירהפי

 שי~
 ~ד~רי ~~קור ~נו

 הנז~דס~ג מור~~
 דכת~

 וכ~
 לא אמר א~

 יר~
 וראו~ן ~מטון

 ד~ריו הכלירש
 קיימי~

 הנה ט~כ
 מלשו~

 ~ה
 דסיי~

וכת~
 משמט וכו~ וכן מר~ן ד~רי טל

 דג~
 מר~ן

 להאימודה
 דכת~ דינ~

 איהו
 ר~ מ~~

 וא~כ המגיד
 מאי לדטת לנויש

 ~י~
 האי

 מור~~ דכת~
 דין לאותו

~כת~
 לא ~אמר או מר~ן

 יר~
 ~מטו~

 לא ראו~ן אלא
אמר

 כלו~
 דשאני לומר דצריך א~א

 הת~
 אמר דלא

כלו~
 הואל

 וכול~
 יר~שת

 ראו~~
 לא דאמ~ ~מאי

 לא דקאמר~מטון יר~
 יר~

 ד~ר טוקר והוי זה אלא זה
מן

 התור~
 ~לא תלויה ראו~ן ירושת אין ~כאן א~ל

ירש
 ~מ~ו~

 ירש לא שאמר ~מה חש~ינן א~א
 שאמר ~אותה ~מטון וזכה אח~י~י מיל~א דהויהכל יר~ וראו~ן אמר הדר כאלו פסיקתא מלתאת~לה ~מטו~

 ולא ייר~ני הוא ~ני ראו~ןמר~ן
 יר~

 ד~ריו ~מטון

 ש~ דכת~קיימי~
 ו~טקרא מלות תרי דהוי ~סמ~ט

זכה
 ראו~~

 ומ~
 ירש לא אח~כ שאמר

 ~מטו~
 הויה

 ד~רי ליישב נראה זה כל א~ריתימלתא
 מור~~

 ו~ר~ן
 בקו~ייא נשארו ה~מ~ט ד~רי וא~כ סתראי ל~וידלא
 ~כת~נוכמ~

 ומ~
 ד~כור ~אמר

 ל~
 אמר א~ מהני

 יר~ ופל~ני ירש לאפלוני
 אדר~א ~רי ~ס~ג כמ~ש

 ~ הי~ך נראהמס~ג

~~~
 ~נמזקי דר~ות~א להמש~~א ראיתי החיפוש דלא~ר

מ~ר~~
 ד~רי טל זה ~ס~ שתמה ז~ל

 ד~רי יוצד~ו דהיאךואמר מו~~~
 ~ור~~

 אלו
 ט~

 מר~ן ד~רי
 ~~~ט מד~ריהרי

 נרא~
 דדוקא

 ~ני פלוני ~מקדי~
 א~ל דמ~ני הואייר~ני

 דמור~~ ~דינ~
 ~ואל

 לא פלוניואמר וקד~
 יר~

 יר~ני ופלוני ואמר ~זר אפילו
 יעו~ש ד~ריו תכלית זהו ~עקירה נתרפ~תבמאי

 וכת~
 ר~ק~~ מ~ר~~דג~

 ד~רי טל תמה ~~א~~~ג ז~ל
 זה דין ולטד~ן וז~ל ~כתברמ~א

 שכת~
 צ~ע ~רמ~א

ול~
 מ~~ דרכי לספרו זכיתי

 הר~ פיר~ ט~כ
 מ~חד~~ר

 ~לוק דיש איהו ~תמה כמו היא תמיהתודכוונת
 ~י~

 והיאך ת~לה ירש לא לאומר תתלה ירשא~ר
 אלו ד~ריוהשוה מור~~

~~ 
 ~אומר דאיירי הש~ט

 יר~
 ת~לה

 למדיןנמצינו
 דלהר~

לא דמר~ן ם~ל ומשחד~~ר ~אה~ג
~~~ 

 דינא האי
 ~ דמור~~

~~

 ד~רי טל ת~התי לכאורה אמח
 ~ר~ני~

 ~נז~
 מד~ריי

 מר~~~
 ~~~י

 דש~
 ~~זי

 ד~~
 ס~ל איהו

 ד~וי~
 ול~ה~

 הקדי~ א~ ~נא
 ולא ראו~ן ירש

 ~מטון יר~
 לא אמר א~ שנאולא

 יר~
 ~~טון וירש ר~ו~ן

 ~וי~
ה~

 וד~ריו ל~ו~ה
 קיימי~

 מצינו דהא
 ~~~ ~~~י ~~

 אלו ד~ריו ~הם ז~ל הר~~ה ד~רי ה~יא~ה
 ~~~גכאן דפ~~

 דא~
 לא ופלוני יר~ני ~ני פלוני אמר

 ו~~יא דמהניירשני
 ד~רי א~רי~~

 הר~
 ~מגיד

 זאת הג~הד~רי שה~
 ט~יה~ וכת~

 לד~רי יש ~איה ו~צת
הרמ~~

 מד~רי אלו
 הר~

 וא~כ וכו~ המ~יד
 דה~מ~ה הר~~י~ד~רי משתמ~

 לד~רי ~הולך מםכי~
 ~דא אמר מרהמגיד הר~

 ומא~~
 ~ ~ליגי ולא

~~~
 ד~ז~

 הוית
 להר~

 מה~י~ט
~~~~ 

 סצ~ו
 אלא ~~וה להשוותס הר~~י דטת דאיןד~פשר ~כת~

 וכמו אמר ראייה קצת~דרך
 ראי~ ~אין אט~פ ~אמ~

 לד~ר זכרלד~ר
 ~ יטו~~~

~~~
 ~ד~רי נ~מט מ~אן

 מר~~
 אלו

לד~רי מסכימי~ אינ~
 מור~~

 ~סק~ט הס~~ט דטת נימא נמי וכן
 י~ש לא ~פ~וט אמר א~ הוא ~פשוט ~ד~ש דישדאמר
 אפילו זה ד~אופן ~ו~כ י~~ ה~ני ו~~י כו~כ אלאראו~ן
 ואמר הואל מהני לא~פשוט

 ~לשו~
 ירושה

 כמ~~
 ~ס~ג

 הסמ~ט ד~ונתט~~כ
~~ 

 ~~ל איהו
 דמר~~

 דוקא ~ס~ג
 ד~ריו יר~ני לא ופלוני ~רשני ~ני פלונינ~ט

דדוקא קיימ~
 ~~~די~

 דד~ריו הוא ירשני פ~יני
 קיימי~

 א~ל
 ~~קדי~א~

 יר~ני ופ~ני ירשני לא פלוני ואמר
 אמרלא

 כלו~
 ~ד~רי הפך

 מור~~
 לה~מ~ט דס~~ל

כמהר~~
 כ~~~ ואמ~ סמך זה וטל ומ~~ד~ר ר~ק~ש

~~~~
 כד~~י ולא הש~ט כד~רי דהיינו מהני דלא

וד~~~ק מור~~
~ 

~~~
 ומש~ד~ר ו~אה~ג ה~מ~ט לדטת ז~ינו

 וג~
 מד~רי

 מו~~ כ~מהרי~~
 צריך דדוקא ~~ל דמר~ן

 לא ופלוני יירשניפלוני להקדי~
 יר~

 דד~ריו ~וא
 קיימי~

 א~ל
 לא פלוני~אומר

 י~~
 ופליני

 יר~
 ד~ריו

ד~רי ~~~ ~לי~
 ~ור~~

 אלא לנו נ~גט זה ד~ר הדין ~~ר ולטנין
 מ~ינייאדאתייא

 ד~ל~~~
 יטול ופלוני יטול לא פלוני

 מכ~ש והש~ך הסמ~ט ד~רי לפי מהני מר~ן לדטתאפילו
 לשון דאיהו יטול ~לשון דכול~ונדו~ד

 מתנ~
 דין לית

 ופ~וט דמהני דייןו~ית
~ 

~~~~~
 ה~ני הספק אל נ~וא ~בוא

 דורו~ שמא~ הנז~המצוה שצו~ ~מ~
 למזל יתיי~דו

טו~
 ~אכול כדי

 וא~ ~ירותיה~
 ~ז~~ק ת~נה

 תזכ~
 ~ס

 י~~הקרן
 ~פירות ה~~ ~וב מזל תזכה א~ כאן לחקור

הואל
 ו~~

 וכמ~ש לדשל~~ל קנייה דאין ומצינו דשל~~ל
 י~~ש ס~ד ר~ט ~~~מר~ן

 דג~
 מקנה אינו ~~כ~מ

ד~של~~ל
 יע~ו~

מזל ~~~ בודאי דבנדו~ד אלא סכ~א רנ~ג ובס~
 טו~

 דנדו~ד הנז~
 ממ~

 לפירותיו ד~ל ה~נה כאלו ~וי
 ~פחהאו

 ופר~
 ר~ט בס~ כמ~ש דקנה לעו~~י~ס

~~ו~
 ס~~ד

 יטו~~
 והוי

 מר~~ כמ~~ ממ~
 בס~

 רנ~~
 דא~סכ~

 ~די לפלוני לפירותיו זה דקל תנו אמר
 ~ית או פירותיושיאכל

 ז~
 זמן עד בו ~ידור כדי

 ד~ריופלוני
 ל~י~ותיהם ה~ף להס הקנה ש~~י קיימי~

זה~ף



~ ~ ~ ~
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שכ~~
 דל~ ~~ניי~ דמי ולי~י~י~ ליזדבן וז~ל

 ~~ן ~דיף
 טצמו מראובןוה~שה

 ~ו ז~ו ~~ית מן יצא דא~
 א~ל לו נתנו זהו~או~ן ~ניי~

~~ 
 סתמא לראו~ן נתנו

~~ 
 זו~ין היויור~יי

 ה~
 ודלא נ~ל ~ן ~~ זו~ין ~יו סתמא

 יודט דלא ~~תב~ה~ב~י
 ~ט~

 י~~ש בצ~ט והניח ~ד~ר

ו~~
 להרב ראיתי

 מוהרי~~~
 דדט~ו ס~~ו ז~ה~ה

 ~ד~ת ~~~~~יקושיית לת~~
 מור~~~

 ד~ריו ת~לית ~יא וזו ~ד~מ
~כתב

 ~י~ ~~אוני~ ד~וונ~ וז~~~
 ~ית לו א~ר ~אלו

 ז~

ל~
 ~די

 שתדו~
 ~~ניי~ ל~רנס~ תצא א~ ואחריך ~ו

טכל~~
 מד~~י נק~ינן שיהיה איך ~אורך יט~~ש

 ~ד~~~~

ומ~רי~~~~
 זל~~~~

 ~ת~ס ~מה דא~ילו
 הז~ייה~יתה א~ ~יו~~ ~ב~

 מטקר~
 דת~אי אדטתא

 ~~נאי נת~~ל א~ ז~
 והוא המתנהנת~טלה

 ~ד~~
 דמתנה ~תשובה ~רא~~ש

 לא מנתטל
 אמרינ~

 ~~ס~ ל~ ~ין ירושה ~ה
 וא~~~

מ~~~~
 נדו~~ד

 דמטול~
 ~לל ה~ת זכתה לא

 ו~ית~
 צ~י~ה

 ואח~~~ לנשואין זו~ה~היות
 לא ~~~~ א~ א~~~ תז~ה

תז~~
 לנשואין

 ל~ מטול~
 שיאמר ~די ממון ~שום ז~תה

טליו
 י~וש~

 ל~ אין
 ה~סק

 ~ ~~ו~ וז~

~~~

 ס~רת שה~יא ~הר~~~י דמצינו מהא ת~י~ני

ה~וס~י~
 דקי~ל מאי טל ~יוהא דמק~ו

 ל~אין ירוש~
 ה~~ק

 והקש~
 זה טל ז~~ל ~לוי יוסף ר~ינו

מ~א
 אמ~ דא~

 ו~נשאר ~בת ~כל שקל ל~ני תנו
 מהנ~~י~

 מות~אח~
 אין ל~לוני יהיו

 לה~ ~ותני~
 שקל אלא

 מס~יקשאינו א~ע~~
 ל~~

 ~~ני ~הנשא~ יז~~ היאך ~~שה זה וטל
הרי

 י~ו~~
 שלשה בזה ונאמר ~~סק ~~ אין

 ~רוצי~

תר~
 ל~ני ~קל תנו אמר דאלו דאה~ן ~וא הראשון

 שלא נמצא~שבת
 זיכ~

 אלא להם
 ש~~

 שבת ב~ל
 ו~~~

 אה~~שז~
 ~יטלן הס~יקו ~א ~אלו ~~סק לו אין

 ומתו ושבת שבתבכל
 אות~ יו~שי~ י~רשי~~

 א~ל
 מ~ו~~י בו ז~ו לא~שאר

 ~תרו~
 ד~~ני הוא השני

~ת~
 ~יורש ליד ~או שלא

 מטול~
 ~יד לנ~~י ד~וינ~ו

שליש
 ומשו~

 יטשה הכי
 מ~ שלי~

 ו~ו~י בידו שהושלש

ו~הרמב~~
 מתר~

 דשאני
 הת~

 ~~ל שקל תנו ~אומר
 לא ואמר ש~י~ש מיי~ישבת

 משו~
 אני י~ושה

 ב~תנה אלא הפסק להשאין נות~
 ל~ וי~

 כל יטוין ה~סק

ז~
 הנז~ ~ימן ~הר~~י

 והנ~
 ~חר ~ש~ט ~מ~~ן מצינו

 בס~~ת דרךלו
 ~~מ~~~

 ז~ל
 וכת~

 ~ליש יד טל ~מטותנתן א~ ול~י~ך ז~ל
 ואמ~

 ש~ת ב~ל שקל ל~ני תנו
ולא

 משו~
 נות~ה אני י~ושה

 ~ה~
 והנ~אר

 מהנכ~י~
 מות~אח~

 לה~ אין ל~לוני יהיו
 שקל אלא

 אט~~
 ~אינו

 ט~כמ~~יק
 ו~ת~

 ~~~ז הסמ~ט
 ~~ל דלא מלשונו ומ~מטהמחבר ~~~ו~ ~ת~ ד~רמ~~~
 ~ת~ו~

 ו~ו~ הר~~ן
 ~~ל לא ~אומרך וא~כיט~~ש

 להר~~~~
 תרו~

 הר~ן
 ~~ל דלאמ~~~ש

 תרו~
 דאומר הר~~י ש~~יא ~~א~~

 ס~ל דלא זדאי ~יורש טדיין זכה לא שקליטול
 דלא ולומר ל~~ש ומצ~יך ת~וצא~~י להרמ~~~

 וא~~ ירוש~ ~שו~
 ~לש~ן דנ~ט למר~ן ומצינ~הוא~

 דלא ש~~מ א~~ הרמ~~~
 אותו למר~ןס~ל

 ת~ו~
 ~~ל יטול דא~~מר ואומר ~מחלק

 לא שבתבכל
 יזכ~

 לא שטדיין בד~ר א~י~ ~~מ וא~כ טדיין
 זולת ~~סק ל~ אין י~וש~ דא~ינן למ~ן ס~~ל ב~זכ~

 לא ואמר ~ירשא~
 מ~ו~

 י~ו~ה
~ 

~~
 אינו

 וחליל~
 דודאי ~ן לומר

 ~ד~~
 ~ו זכה דלא

 מצינו לאטדיין
 ~ו~

 ת~ובת חולק~טל
 ~טילשכת~נו ~רא~~

 דב~~~
 ~גון ~ו ז~ה לא שטדיין

מתנה
 ע~

 ~לא ~~סקי לה אין ירו~ה תנאי~יאמר

~טמו
 ד~רמב~~

 ימאן מ~ן למה
 ~ת~ז~

 ו~וצרך הנז~

 ~וא ~מ~רשי דמיירילומ~
 מ~ו~

 דס~ל
 ד~אומ~

 יטול
 שבת ~~ל ש~ל~ני

 ל~
 לא טדיין מק~י

 ז~~
 דס~ל אלא

~~רמ~~~
 שלו ה~ל יחיה חיו א~ דהא מק~י ז~ה דודאי

ומטתה
 נתנ~

 מעק~א ~וונתו ~ך ד~~י לו
 שליש~יד ~שנתנ~

 נת~~
 שיהנה אדטתא

 בה~
 אלא ~ניו

 והוי אחר ~לוני י~ול ואחריו ושבת ש~ת ~~לש~ל שיחלק~
 ולא הרא~ון דז~ה לפלוני ואחריו ל~ני נ~~י~~ו~ר
 דלאאמרינן

 דלא זה ~אופן י~י~ א~ אבל ~~שא~י ז~~
זי~ה

~~~ 
 ביחידות ~מטות נתן אלא ~~ן

 וא~
 תז~ה

 תזכה~~ת
 וא~

 ודאי י~ודא יז~ה תז~ה ~א
 ד~ר~ב~~

יוד~
 טדיף דנדו~ד אמינא ואדר~א דיי~י ולית דין ולית
 ~נאי טל~מתנה

 דמתנ~
 היה תנאי טל

 מז~~
 מטכ~יו לו

אדטתא
 מ~כ~יו ~לל זכה לא ~כאן א~ל התנאי ~יקיי~

 טד צריךא~א
 שיתקיי~

 ד~יינו התנאי
 תז~~

 ל~שואין
 ~מטות ~ז~האזי

 וז~
 דיש דם~~ל מאן דליכא ~שיט

~ומ~
 בזה

 לה אין י~וש~
 ~~םק~

~~
 ~איתי ~חי~וש אחר א~ת

 למ~ריט~~
 ל~ח ~~~ ז~ל

שש~
 שכיב טל נשאל

 מ~~
 א~ו~ר~ ומינה שצוה

 אזי לנשואין בני י~יט א~ לו ואמ~ נ~~יו ~ל~ל
 ~נ~סי~ל~ תת~

 הללו
 ו~~

 ידוטה לי~יבה י~יו מט~שיו לאו
 לתקו~ת ויהי ~ליה ~~ידש~מטון

 השנ~
 ה~ן מת

ול~
 יז~ה מי לנשואין ז~ה

 ה~ב השיב זה ו~ל ו~ו~ ~נ~~י~
 בס~ףוז~ל

 ו~ת~
 השואל לשא~ת נבוא

 אזי ~אמ~ הג~

תת~
 לו

 הנ~~י~
 לש~ן שהם

 מתנ~
 לדברי מ~~מ

 ~גאוני~
ו~~מ~~~

 וכוי הפסק לה ~ין מתנה א~ילו
 וא~~

 ~שתא
 אי ניחושל~אי

 כ~ר הרי מתנ~ לשון דאמ~ משו~
 ל~~~ת הוא כירושה ליו~ש מתנה ~לשון~~~~ו

 ~גאוני~
ו~רמ~~~

 ואי ~לכה ו~ן
 ~שו~

 ~רי מט~שיו שאמר
 מהני ~א מטכשיו ד~~ילו כתב ק~~ח ~~ ז~להרי~~ש
 ~ריט~~ל

 ל~ני~
 דשא~ת

 ~י~ מה~יט~~
 שצוה ~נדו~~ד

ד~א
 יז~~

 ו~~~~ז לא ~~י ~לאו לנשואין יז~ה א~ אלא

~~~
 ה~~ק לה ~ין די~ושה ~זה

 ~ ~~ן ליד~ירושה ~א~ ל~ דמ~ו~~ הג~
~~~

 הסברא ד~תי ~ל~י תמהתי זאת ד~ראותי

 מצאתי ולא בטיני ישרה ~יא כת~תיאש~
 ה~ וטזרני ~~ל מ~~רתי לחזור~נוח

 וראיתי לידי ואי~~

 מש~~~~~~ר~
 הלכ~ו פי~ב זכייה ~~ל~

 שש~
 פסק הביא

ז~
 ר~ינו ~ל

 מהריט~~
 וז~ל טליו אי~ו וכתב זלה~ה

 פסקא לענין נוחה דעתי שאין ~י אחשוך לא ה~יןולטקר
 שכתב שיטשה מנת טל למתנה נדו~ז ודמידדינא

 בזה והאריך ~~סק לה ~ין ירו~ה א~רי~ן ד~א~רא~ש ב~

~ר~~
 ש~א ~יון

 ~אן אין התנאי ~תקיי~
 מתנ~

 ויכול
ל~~~יקה

~~ 
 לא ~נדו~~ז

 זכ~
 לנ~ואין יגי~ א~ א~א ל~נו

 שלא וכיון מע~שיו הי~יבה ל~ברת יהיו לא~וא~
נתקיי~

 ודב~י בנו מ~נת ~טלה ~~נאי
 הר~

 אחר
 ~האמת ~יסמכו מה טל ~~~ אין~מחילה

 יו~~
 ד~כו

ודו~~

 ולדעתי בלבי ~מחה נתתי ז~ת ו~~אותי ט~~ל

~~ו~
 הרב דעת על בזה לסמוך לנו דיש

 משל~~
 דהואל

 ונמוקו וט~מו ב~וטו~ד הרב דב~י ודחה ~ואובת~אה
 דהרי רבתי תמי~א ~אמת דל~י~מו

 הר~ ג~
 מהריט~

 מודה~צמו
 דלא ב~נאי המתנה היתה דא~

 אמרינ~
ב~

 עצמו איהו ש~ירש ו~מו ה~סק לה אין ירושה
 שפירש ז~ל ~גא~ני~ בדב~י לטיל שכתבנוב~~~ו

 בבית ידיר א~ היא הנותןדכוונת ש~
 לא א~ הא י~~

ידור



~ ~ ~

~ ~

~  

 ~י~

ידו~
 ~ס זה ~ו זה לי ומה טנייס יזכו

 יזכ~
 לנשואין

יזכ~
 ~כי הל~ו במטות

 ל~
 ~הדדי קשיין דבריו ולדטתי

 נקטינן משל~ס ד~רב דכותיה פשוט לדטתי שיהיה~יך

ול~
 ל~ אין י~ושה למימר כלל הבת זכתה

 הפסק
~ 

~~~
 ~ת~

 מור~ס מדברי יוצא דנדו~ד ראיתי התיפוש
 ואין וז~ל מ~~ן כתב ד~ס ס~ז רמ~ת בס~טצמו

 לפלוני ואתריך ב~ומר אלא אמוריס האלו הדבריסכל
ו~א

 אמ~
 אס אבל מהיוס

 אמ~
 מהיוס ואת~יך לו

לפלוני
 ומכ~

 ט~כ ~לקותות מיד מוציא השני הראשון
 וי~א ז~ל ו~תב מו~~ס שסוסייס

 דל~
 בכה~ג ~מרינן

דירוש~
 ל~ אין

 אמר בין לתלק דאין וס~ל וי~ת ~פסק
 אבל לא אומהיוס

 הסב~~
 ~א~

 נרא~
 טכ~ל ~קר

 ~~ומר כסברת הלכה דפסק מו~~~ס מדברי ל~ניך~רי
 כאן גס ~~כ הפסק לה אין ירושה אמרינן לאמהיוס
 דלאהגס

 אמ~
 כאלו מטכשיו יהודא יזכה

 אמר~
 דמי

 הוצרכו לאדהא
 יזכ~ לומ~

 לך נכסי באומר אלא מהיוס
 ~היוס לפלוני ואת~יו לשני לומ~ ~ריך ~זי ה~~שוןדזכה
 הסמ~ט וכמ~~ש מהיורש ולא מ~מת זכה כאלו הוידבזה
 הפי~ות אלא בנכסיס לה~א~ון אין דאז הטטס ס~~~בשס
 בנדו~ד א~כ יעו~~ש וכו~ להשני מהיוס והגוף חייו ימיכל

 לאדמטולס
 זכת~

 י~ה ואת~י~ לומר צ~יך למאי הבת
 כפירושו סתמו ~רי מהיוסי~ודא

 ד~כוונ~
 ש~ס ~יא

 לא ואס מ~יוס והכוונה בממון היוס תזכה ~בת~זכה
 ואד~~א כלל זכ~ה לא והבת י~ודא י~ה אזיזכתה
 אמ~ בין לתלק דאין ואומ~יס הי~ח ~פילובנדו~~ד

 מ~יוס
 לאאו

 בכא~
 וז~ל סק~ך ~ס~~ט שס כתב דהא מודו

 ירושה ~מ~ינן דב~~ג ואומ~יס תולקיס פירושוי~ת
 דטכ~פ כיון ~וונא בכה~י א~ילו הפסק להאין

 וכו~ בגוף ~ס ז~ה תייו ימי כלבפירות זכ~
 ~כל~~

 א~כ
 בפי~ות ולא בגוף לא הבת זכתה לא דמעולסבנדו~~ד
 ~זה אמרינן דלא~שוט

 ירוש~
 לא ותו הפסק לה ~ין

 זה וכלמידיי
 ל~

 ולפלפולה דמילתא לרותה אלא כתבנו
בטלמא

 דדינ~ דא~ק~~
 נכנס לא

 ז~
 אין ירושה בדין

ל~
 שהוא במי אלא הפסק לה אין אמ~ו לא דהא הפסק

 הסי~ן ב~יש ז~ל הטו~ר רבינו וכמ~ש ~תורה מןיו~ש
אבל

 ב~
 זה

 ממ~
 ~הנית מהאשה היא אס בין נפשך

~תריו
 המצוו~

 אמה שכתובת ~צוואה מן מובן ~רי ~זה

 כתוב~הי~
 אמה וכתובת ו~ו~ל כדת

הרי ד~וריית~ כתוב~
 ~י~

 אס כי לבת
 טשו~

 וכמו ~~ב בנכסי נכסי
 יוא~ל ~~בש~כ~יט

 זל~~~
 בסברות ס~ז ת~ב בס~תוש~י

 שהבת ה~נה פי על שנה~ו במקוס דאפילוברו~ות
 לאשטדיין

 נשא~
 אס טכ~ז כזכ~יס תולקת

 כת~
 ~ה

 כדתכתובה
 טשו~ נוטל~

 נכסי
 יע~~ דוק~

 ואס
 אמו~

נ~מ~
 דהבת

 הזא~
 כתו~תה ~~י~ה אתרת מאשה היא

 אין ג~כ כ~ר ג~כ דתולקת בינינו ~נהוג ~קהלותכמנ~ג
 הואל האב בנכסי נכסי טשור אם כיל~

 ו~ב~
 נלב~ט

אמ~
 בס~ מפו~ש ~דבר שבא כמו אמה ירושת ונטלה

 ה~קנו~ ספ~~יש~
 איזה ~יש נימא ו~~ילו יטו~ט

 ש~פילו יע~ה ~ם בטי~ת~נה
 ל~ האש~

 עס ~לוק
 תהיה אלאהיו~שיס

 נ~ע~
 טכ~ז כדת

 הב~
 לא שעדיין

 נו~לת~שאת

 ת~

 זכיי~ה כל ~רי עכ~ז כז~יס
 ~ינ~

~ל~
 לא ומטולס האת~וניס מ~ות ~ו מד~בנן

 ובודאי זכריס שיש במקוס יורש שסטליו נק~~
 דל~

 נגטה

~ל~
 ~~עה

 ענ~
 ז~

 ו~ו הפסק לה דאין ירוש~ בדין

~~~~~~

 מה
 שצו~

 ויוסי~ו כתו~תה לאלמנה שי~~עו
לה

 שטו~
 כתובות שני

 כו~נתו ~ס ל~~פק י~
 ~כוונה ~ו אלמנה שבוטת בלי להלפ~וט

 שתשבט את~
 לה ויוסיפו יפרטו אזיכדת

 כט~
 התבי~ב להרב מצינו זה

 מותו ~שעת שצוה במי נש~ל סקפ~ד תי~י בט~יבס~
 מספיקים ~ינס לי שיש ש~נכסיס דעו לטדיסואמר
 בכל ושלט~ה ~שאה להיות מת~צה ואני אשתילכתובת
 מותי אתר שישארונכסי

 לטשו~
 מ~ס

 תפצ~
 ט~כ ורצונה

 מותו בעת ה~לס שהתכם כיון וז~ל זה טל ה~בוכתב

~מ~
 מספיקיסלכתובת אינס לי שיש שהנכסיס יודטיס הוו
 פטרה זה ה~יאשתי

 משבוט~
 ו~ודה

 ש~ו~
 ת~ב

 ל~
 ולא

 דאס צרריא~~ס~
 ול~ דאתפס~ אית~

 תייב
 ל~

 מה
זה

 שאמ~
 הוו לומר כוונתו ודאי ~לא וכו~ יודטיס ~וו

 מודה ~תייב ו~ו~ל כתיבתה לאשתי תייב שאנייודטיס
 אדס לת~ךואס

 לומ~
 ~בטל שהודה זה יושיטנו מה

 לפוט~~ צררי ~תפיסה שלא מיתתובש~ת
 מש~וטה

 שהיא שהשבוטה כייןוהלא
 צ~יכ~

 בנושת היא לישבט

ז~
 תפסה ולא בתייו הב~ל התפיסה שלא

 אי~
 כלוס משלו

כמ~ש
 הטו~~

 אלמנה ש~וטת בנוסת צ~ו ס~ ~אהט~ז
ובנוסת

 שהבי~
 עדיין א~ וכו~ הס~ן בסוף שס ה~ב~י

 ש~א לישבט מתוייבת~יא
 תפם~

 פט~ה ומי ~~ייו כלוס
 ד~יון ל~ אמו~ את~ א~ זאתמ~בוטה

 ~ני דל~
 לישבט דצ~~כה בתלמוד מקוסבשוס

 ת~ס~ של~
 אלא

שצריכ~
 דלא לישבט

 וז~ צ~~י ~בעל אתפיס~
 שכת~ו

הרבניס
 דצ~יכ~

 ע~י הוא בטלה משל תפסה שלא לישבט
 ש~ינה במקיס א~כ אגב ד~ך ק~מ~יגלגול

 צ~יכ~
 לישבט

 הבטל אתפיס~דלא
 ~ינ~

 ~~סה שלא לישבט צ~יכה
 עכל~הוכוי

~ 

~~~
 הוא דעדיין ~ו~ה ~י א~~כ כתובתה להשיפ~טו לצי מצו שמצוה לנדו~~ד בקו~ית ~מד ממנו

 ל~תייב
 ומצוה כתובתה

 טלי~
 ~ו~יף ואד~בא לפ~עה

 כתהתת
 גת~

 בתו~ת ~ה
 שעו~ מתנ~

 שני
 כת~ו~

 פשוט
 ~מ~ינן ~וה אי ו~פילו כלל שבוטה שוס ~ליהדאין

 לאדשבוטת
 תפס~

 כלוס מבטלה
 ל~

 ~י על א~ייא
 הואל נשבטת דאינה ~ומר הייתי בנדו~~דגלגול

 ואנ~
 קא

 טמה וטושה כתה דמגד~לתזינן
 ל~ ל~ טוב~

 תד על
 ל~שות כוונתו ודאיתרי

 טמ~
 טובה

 כפול~
 א~ילו~

 ש~צונו ומכ~~ש לה חייבש~ינו ~~
 לוות~

 אס ~~ילו ~ה

 ~יז~ ~לקח~נמצ~
 ל~וס ~ין ומכ~~ש ~~תו בתייס דבר

 מכ~ל~שביט~
 דב~ ז~ ס~קי

 ~שוט
~ 

~~~
 ~טזל ~לונית ז~מר בדב~יו ה~צווה ש~ו~יף
 מאות~~בט

 דו~ו~
 ולא סתס וכו~

 אמ~
 מנכסיו

 לנויש
 לתקו~

 לה~ב~~י מ~י~ו דהנה לא או זכתה ~ס
 דאוקימנא דהגס ה~~~ן משס שכתב ~כ~~ה ~נ~~גבס~

במסק~~
 למנה חיישינן דלא ד~למודא

 קבו~
 ~כי אפילו

 דזקא מנה לפלוני מנה נותן ~ני ה~יה~ומר
 קאמ~

 ד~ית~ ~יכ~הלכ~
 ממש מנה בטיניה

 לו שאין והיכא זכו~ אבוד מנהמראהו נ~~ ~מ~
 איכא מנכסי אמר ~לא כלכלל ~~י~ מע~~

 דל~ למימ~
 זכה

מ~נה מק~~
 דמנ~

 דוקא
 קאמ~

 והא
 לי~

 הר~~~י ו~ייס ליה
 דזכיי~ עשי~י ~רק המגי~~ד ה~בדגס

 ~~ב
 מו~~יס ו~וסיף ~י~ט הנז~ בס~ ~~~~ע פסקס ~לוודיניס יע~~ ~

 דב~יו מל בסי~~טשס
 וכ~

 וכ~ש וז~~ל
~ 

 אמר
 דזקא זהוביס או מעותלו ל~

 לי~ לי~ ו~י קא~
 ~~ד

 או מנ~סי ~מר לאאס
 לשו~

 שמשמע ~תר
 ~~~ כ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 דו~וס מאות ארבט תטול ו~מר הואל כאן גס וא~~כט~~כ
 יש במכ~יש מי~~ס דכתב זהוביס או מטות מ~ששהס
 הלאו שזכתה הוא בטין מטות למת יש אס דו~א לומרלנו

 זכתה לא~כי
~ 

~~~
 לזה גס ומרפא ארוכה מצאנו התפוש דאחר
 ב~~ הרב~~י דבריו הביא ז~יל מ~רד~ךמדברי

 שכ~מ שלשיס בית מהרד~ך כתב וז~ל הס~ן בסוףהנז~
 הוי מנכסי אמר דלא אט~ג נכסיו בטזבון מ~והש~יה
 זאת בצוואה והמנות הואל כאן גס וא~כ ט~כ אמרוכאלו
 אמרוכאלו מנכסי~ אמר דלא דגס בודאי וטזבוני נכ~יו כלמתלק

 ובפר~
 מוכת ד~ריו מ~יש דכבר זאת בצוואה

 בצוואת מצי~ו דהא קאמרדמ~כסיו
 זהר~~

 ת~ול כ~ב
 מזל~~יו בצוואת וכן מגכסיו דו~וס מ~ות ארבטסך

 שאמ~ו כמי אמרו דלא הגס כאן גס א~כמנכסיו אמ~
 ~ ~~~וניס דב~יו ד~ך טל אזלי דב~יודכוונת

~~~~~
~בוא

 למ~~ נבו~
 שיפרטו המנות וצוה

 מנכסיי נזונית ותהיה וכו~ כתובתהלאשתו
 ז~~ מצווא~ הנה וכו~ יאודא שולתןטל

 דאשתו מבורר
 כתובתה לפירטה מדמצוה כדת כתובה כדין היאכתובתה
 כוונתו אס דטתה מאי זאת בצויאה לה~תפק ישוא~כ
~יא

 ותהי~ שאמ~ ~מ~
 הוא יאודא שילחן טל נזונית

את~
 ת~טה שלא זמן כל דוקא או כתובתה לה ~יפרטו

 כתובתה שתיבטת האל~נה כדין אבדה תבטהואם
~ 

~~~

 ~אה הטיון דאתר
 ~שו~

 לא הזה דהמצוה
 ~הטדיף כמו האשה כת להטדיף אלה בזהנתכוין

 ~תתבט לאתר דאפילו כוונתו כך הכתו~ה בדמיכתה
 מזונותיה אבדה לא ~כ~ז לה ויפ~טו~תובתה

 דאס ס~ג ~צ~ג באהט~ז ש~~ט ה~ור פ~ק דהאיאזדא מבי~
 בשטתצוה

 מית~
 לו שומטין אין מנכסיו אשתו תזין אל

 מ~מזונות ולםלקה כתובתה לה יכוליסלפרוט היו~שיםואין
 כל כרתס טל נזונית היאאלא

 ז~
 כתובתה ת~ט שלא

 נפרש אס בכאן וא~כיט~ש
 במ~

 לה יפרט שאמר
 תהיה שאמר ומה הס שירצו בזמן כו~תה בטלהיינז
 פרט לא שטדיין זמן כל היינו יהודא שולתן טלנזונית
 לה כשיפרט אבללה

 תהי~
 מ~ולקת

 ז~
 דב~יו יתכן לא

 יפרטו שאמר דבמה הצוואות בתרי בזה ימט~ומהבל
 בידס דאין לפניך טרוך הש~ט פסק הרי כרתה~טל
~ת

 ובמ~
 ג~כ יאודא שולחן טל נזונית תהיה שאמר

 צ~~ד בס~ ~ש~ט פסק~~י
 ס~~

 היא ו~מדור דהמזונות
 בטל~ בתיי שהיתה מהכפי

 נג~רת שתהיה ולא יט~ש
 ~~ציוה ד~רי יתקיימו היאך וא~כ את~יס שולתןטל

הזה
 במ~

 ~ הדין נגד שהוא

~~~
 טקיבא כ~~ דק~ל ~מאי זה ללמוד לנו דיש

 דקל~~ נותלין י~~ר~
 יתירא לי~נא דכל

 אתא ל~פוייבשטרות
 דפסק~

 ס~ב סרי~ד בש~ט מר~ן
 דשייר לכתובדמדהוצרך

 דא~ילו אתא ל~פויי ודות בו~
 וא~כ כן דפסק את~יס ובמקומות יטו~ש לו הניתהדרך
 שתהיה בצוואתו המצוה אמר לא ~ס אפילו כאןגס

נזונית
 משול~

 יהודא
 אל~

 מפרשי הייתי סתס נזונית תהיה
 ~ה שיפ~ט ~תר אפילו הכוונה דהיינו היתורמכת
 היא לכשתתבטד~ייני

 כתובת~
 כתובתה אבדה דקי~~ל

 שתתבט אתר דאפילו ל~~ויי היא דכוונתו אמרינןדכאן
 דבריו לפרש ב~נו דאס בכאן מכ~ש נזוניתת~יה

 ואין הדין נגד דבריו יהיו וכו~ בע~כ להד~יינויפרטו
 לי~ דרשינן דלא בידאי ל~בריו~יום

 ~ בל~פוייא~א אלא

~~~
 הואל יתי~א לישנא דבשלמא זה טל תשיבני
והוא

 יתי~
 יהיו שלא כדי ב~פויי לד~וש לנו ~ש

 דאד~בא בכאן אבל יתריסדבריו
 המצווה נתכוון לז~

הו~
 אדרבא

 לג~ו~
 שלא זמן שכל כתה

 תבט~
 כתובתה

 כבודה לפי בביתה ולא יאודא שולתן טל נזוניתת~יה
 המצוה דברי ננית ~פילו נימאוא~כ

 הז~
 אס ב~פק

 לה ל~~דיףכוונ~ו
 המזונו~

 אתר אפילו יהודא משולחן

 ל~גריט ~וונתו איש~~~~
 כח~

 קודס
 קי~ל הר~ שתת~~

 טל הש~ר בטל יד בש~ר המסופק לשוןכל
 כמ~ש רבותינו תל~ו כבר הרי אמור אני לזהאלא התתתונ~

 מ~ב בס~~ש~~ט
 ס~~

 הש~ר בטל יד אמרינן דלא
 שאין במ~וס א~א התתתינהטל

 ~ש~~
 לגמרי ב~ל

 ב~זקוסאבל
 שהש~~

 ומצינו יט~ש וכי~ לא ~ו ב~ל
 שיתב~ל טד בטינן דלא כתב סקי~א הנז~ בס~ שסלהש~ך
 רביס אתריס טניניס בו כתוביס היו אפילי אלאלגמ~י

שי~
 ~יוס להס

 ולדב~
 יתב~ל שלא כדי יתב~ל אתד

 ופירשה התתתונה טל בטה~ש יד אמרינן לא דבראותו
 ידוט פלוני לזמן מא~ בש~~ כתוב ~יה א~ כגיןשס
 הק~וב פסת מפרשינן הכי אפילו סתס ל~סתומאה
 יתב~לשלא

 יטו~ש פ~ת של המנה לגבי הש~~
~ 

~~~~
 להגריט דכוונתו ליה מפ~~ינן ואי הו~ל כאן גס
 מה לגבי זאת צוואה מתב~לת אתא האשהכת

 ולא הגרוט בדרך לפ~שה לנו דאין דודאי לאש~שכתב
 כך דהיינו כתה ולהגדיל ~אשה ל~בת אלא להדרשי~ן
 וכו~ כתוב~ לה יפרטי זמו~ל שהאשה המציוהדטת
 שלא זמן כל אבל כתובתה היא שתתבט בז~ןהיינו

 בזהודאי תבט~
 ד~~ ל~

 אלא ב~~ט טרוך דינה שה~י
 וגם כתובות שני שטור לה ויוסיף לה יפ~טשתתבט את~

 כל יהודא משלתן נזוניתתהיה
 ז~

 ומתנה תו~פת בתורת
~ 

~~~~

 וי~א וז~ל וכתב ~סיים שם למיר~ס דמצינו
 אבל ב~טות למת~י דליכא בדבר דוקאדהיינו

 דאמר כגין הניתן בו ש~טה ~אפשרבדבר
 ל~ו~

 דלא
 הש~ך שס זכתב ט~כ ~ש~ר נתבטל ודאי במתנ~מהני
 מיסכס וי~א לשין מור~ס כתב דאפילו ק~כבס~

 ~ יטו~ש הש~טלדברי הו~
~~~

 מו~~ם דדב~~ שכתב קכ~ב בס~ להש~ך מצינו
 במי~ס

 שכת~
 בלשון המתנה

 הנת~
 כיון

 דהרא~~
 אבל כן וסבר ~טה שהנותן י~ל א~כ דמהניסיב~
 ~הנותן לא אס דמהני דאמר מאן דליכא א~ננובל~ון
 בלשון השטר לפ~ש דא~שר היכא הלכך בכך~~ה
 אמרינן לא דמ~ני אתר באופן לפר~ו ואפשראתנני
 גס וא~כ ט~כ התתתונה טל הש~ר בטליד

 כ~
 ~ואל

 ו~דוריס הטולס לכל הם ידוטיס הכתי~ה דתנאי זהודין
 דמצינן מאי כל דידאי בזה ידט דלא מאן וליכאבש~~ט

 מפרשינן בכוונתולפרש
 ול~

 אמרינן
 ~ ש~ע~

~~~~
 שס מור~ס כוונת פירש סקכ~ו שס דהס~~ט

 הרי ~תננו ובמלת אתננו המצוי~בדאמ~
 וטכ~ז הש~ך וכמ~ש מהני דלא תולקין טליהליכא
 דאפ~לו משמט וא~כ דבר בזה דמור~ס הסמ~טפירש

 הכי אפ~לו טטה אפשר אמרינן במתליקת שאיניבדב~
 אמרינן דלא ~י יודה ~סמ~ט גסנדו~~ד

 ~טט~
 הואל

 מאן ליכא כתובה דתנאיודין
 יד~ דל~

 וא~כ כלל ביהו
 ראיות לי ויש דרשינן למדרש דמצינן מאי כלהו~ל
 אלא כלל שטטה ~מרינן לא הידוט דבדבר זהטל

 ~ להאריך מקוס כאןשאין
וי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 כח להשביח אלא נתכוון לא דודאי לומר לנו
 ונכחבה הואל ~צוואה לבטל שלא כדיהאשה

 ~ המםיפק בדבר לבטלו שאין לה יש שטר דיןונחחמה

~~~
 צריכים אנו אין דבנדו~ד דמילתא לרוחה זה
 שפםק מה ~ל להש~ן לנו ד~ש זהלכל

 שכתב םט~ו ם~אבס~ ה~~~
 וז~~

 מדקדקין
 לשו~

 ודנין השטר
 גמיר לא גב~א האי אמרינן ולא דקדוק אותו פי~ל
 כך ומ~ני כך ב~~ן הוא שהדין םבור והיה האיכולי
 י~ כאן גם וא~~כ ע~כ ל~ון אותוכתב

 בדברי לדקדק ל~ו
 וכו~ נזונית ות~יה כתובתה לה יפרעי שכתב~צוואה
 שולחן על נזונית תהיה ~כ~ז לה שי~רטו שאחרמשמט

יאוד~
 התזרה כמשפט עמה י~שו דלא בזה ונתכוון

 שיש מה זהו נזונית תהיה לא הפירעון לאחרדהיינו
 המצוה בדברי ל~רשלנו

 הנז~~

~~~~

 קודם דהיינו לה שיפרעו דכוונתו ד~ריו לפרש

שתתב~
 וית~ו

 נום~
 ~כ~נתו כתובות שני ~עו~

 קידם הייני יאודא מש~לחן נזונית שתהיהאדעתא
 דהכי אדעתא וכוונתו לםלקה שירצו קודם אושתתבע
 דו~א יאודא שולחן טל נזונית שתהיה כדי לההוםיף
וגם

 אדע~~
 ש~תבט קודם לסלקה ירצו ש~ם

 לא כתוב משפט ל~~ות תרצה אם הכי הלאולםלקה יכול~
תקח

 התוםפ~~

~~~~~

 הואל יתכן לא זה
 ונכת~

 שום בלי הדבר
 דפשט התנאי להול~ד לנו מנין כללתנאי

 ~שוט וא~כ כלל תנאי שום טל מורה אי~והלשון
 נתכוון דלא שא~רנו כמו ה~אדכוונתו

 אל~
 כחה ליפות

של
 הא~~

 לאחר דהייני אתא כ~ובתה שחתבט לא~ר
 אלא נזונית ת~יהשתתבע

 מ~
 בזה לנו ~~ומד

 שכיב כתב דשם ם~ו םצ~ג באהע~ז למר~ן ~מצינימה הו~

מר~
 מיגר ימי כל ~נכםיו נזונית אלמנתו שתהיה שצוה
 אלמנתו שאין שאומר מי יש כתוב~ה טל יתראלמניתה
 ומצינו וכי~ בב~ד כתובתה בת~יעת מזונותיהמ~םדת
 ריב~ש דבתשובת שכתבו שם ולהרב~ש חל~ם להרבשם
 בלשון לה דכתב איירי שם זה דין חוצב שממנהז~ל

 לשון לה כ~ב לא דאם משמט מדבריהם וא~כמחנה
 חל~ם דהרב אמת והן מהני לאמתנה

 כת~
 דמר~ן שם

 הריב~ש דברי מכח עליו ותמה דבריו בסתםכתב
 מהני לא הכי הלאו ~תנה משום באימר איירידשם
 חל~ם הרב מדברי וא~כ דבריו םתם מר~ן היאךוא~כ
 מתנה לשון כתב בין ליה שאני לא דמר~ן משמטז~ל
 דבריו בםוף םיים טצמו ז~ל הלח~ם הרי עכ~פ לאאו

 שכתב השני הטעם על הרב שםמך ואפשר וז~לוכתב
 הצוואה בלשון ג~כ מ~ש לאלמנה מסייע וטודוז~ל
 יע~ש וכו~ ברור זה אין ומ~מ וכו~ כתובתה עליוחר
 הרב לדטת זה טעם הםפיק דלא מלבד לאוא~כ
 שהיה ~טם אותו אפילו דב~דו~ד ~וםף הרי ז~לתל~ם
 כתוב והיה הואל עליו לסמוך ~ת~מ ~לבד~ו
 היה ולא נמצא לא בכאן כתובתה על יתרבצוואה
 אלא יתיר לשוןשום

 אמרינ~
 נזוניח ותהיה שכתב דמה

 ק~ת~ במאי וא~כ ה~ירטון אחרהיינו
 הנז~ האשה

 ~ הפירעון א~ר~מזונות

~~~
 דאי~ נרא~ הטיון דא~ר

 לאו~ו דומה הנדון
 דבש~מא זיע~א דהריב~שדין

 ה~
 שת~יה דאמר

 על יתר אלמנו~ה מיגר ימי כל מ~כסיו נזוניתאל~~ו
 הלשין וכו~כתוב~ה

 הז~
 בו יש

 ס~
 ב~ד בתנאי אם

 נזונית תהיה ~כ~ז בכתובתה שתפרע אחר אוקאמר
 מחנה בלשון דאמר דוקא הריב~ש כתב זה עלקאמר
 העודף טל אלא נתכוון לא מת~ה בלשון ונחןדהו~ל
 אחרדהייני

 שתתפר~
 הוא ו~ומד מחויב הכי הלאו

 אםאבל
 ל~

 דבתנאי ~מימר איכא מתנה לשין אמרינן
ב~ד

 דברי~ו ~י על כתבנו כבר ~נדו~ד אבל ~אמ~
האחרונים

 דמדקדקי~
 לה שיפרעו וא~ר והואל דבריו

 אחר דהכוונה ודאי נזונית תהיה אמר ו~ח~ככתיבת~
 תהיהשיפר~ו

 נזונ~~
 נ~ן דבמתנה פירש כאלי וא~כ

 כתובות שני שעיר יוםיפו ~וד שיפרעו ~חר דהיינולה
 ~ לה נתן מתנה בתורת כו~הו יהידא משלחןומזונוח

~~~
 ראי~י

 םופר חתם ~~ל חביב א~רון לר~
 שתלק בראובן כנ~ו~ד נשאל ש~ם ק~ם ם~אהע~ז בחל~

 זה ~גד וז~ל וכתב לאחד ימיטט לאחד וריבהנכםיו
 לשלם ראו~ן בני מחויב הנז~~ל ראובן לבני שנת~י~ה
 רחל אשתי צרכי כל להםפיק מחויב וכן החובותכל
 יו~לו לא אם ואמנם בבית טמו אתו חייה ימיכל

 בשבוט שבוע מדי לה לחת ראובן מחויב יחדיולש~ת
 וכבתחילה כקדם בביתו ת~~ר ו~כ~ז זהובים שניםך
 בני על מוטל לאשתו כתובתה ופר~~ן שעבודותיוב
 טל ומחצה זה טל מחצה ושמעוןראובן

 ז~
 הצוואה ~כ~ל

 נבוא לדין שזכינו אחר בזה~ל בזה הרבוהשיב
 להםפיק בני ראובן ומחויב ~כתב שלפנינו לנדוןבטז~ה
 למטליותא דברים שני בזה מבואר יכו~ יכו~ אש~יצורכי
 ב~ד ד~נאי מזונותיה חיוב מלבד שחזון חדאדא~הי
 לא שאם כתב שהרי כתובתה שתב~ה אח~אפילי
 כחב ועוד לשבוע זהובים שני לה יתן יחדיו לשבתיוכלו
 בדידיה יכי וקשה וכמאז כקדם בבי~ה שתשארלה
~ליא

 מילת~
 אותה יזון ט~כ הלא זה פ~ר ל~~יל

 אלא כבודה לפי מדור לה לתת וגם ב~~ד ~ומתכפי
 ב~ד תנאי פי טל ומזונות דירה שאבדה אאחר~~כ
מ~מ

 היחה דכן נהי אך וכו~ ציוא~ו ~~פ ותזון תדו~
 הניח שלא כיון מ~ום מכל השטר ול~ון המצוה~וונת
 ממנו שתזון כו~כ מנכםיולה

 יתדו~
 קנתה לא ~ו

המזונות
 עכ~~

 דהא זאת ~צוואה ממש ואין
 כב~

 ~ג~ונים
 זלה~ה מאיר בית והגאון ז~ל ב~פלאה הגאוןמארי
 בם~ הש~ט דפםק דהריב~ש דינו על ככרוכיאצווחו
 מילתא דכל משום דכתבנו ם~וצ~ג

 דלית~
 בבריא

 הוי ~א מנכסיו לזין האשה תקנה ב~ה בשכ~מליתא
 הגאונים שני והםכימו ודבשלב~ל ממש בו שאיןדבר
 שנוכל וכו~ שתזון מנכםי מניח אני לה שיכתוב~צריך
 וכו~ בטולם הם שנכםיו לפירותיו דקל כמו ~הואלומר
 ת~אי טל המגיטו מחלקו יותר שקיבל הבן עכ~פ~ך
 הוא גם התנאי יקיים לא ואם אלמנתו שיזון~~ד
 לו וינ~ה הזה כשיעור אחיו משאר יותר יקבללא
 לאלמנה ליתן ~אב שרצה שעור לפי שלו הטופייאנה~~ק
 ~אורייתא יורשי בין יתחלק שטורואותו

 שו~
 ב~זה

 ו~תב הואל הנז~ הרב מדברי למדין נמצינועכל~ה
 למ~תב צריך היה דלא ב~קים ותדור נזונית תהיהלה
 ו~~כ דאשה למעליותא אלא נתכיון דלאודאי

כאן מ~~~
 ל~ דכת~

 אם הדין נגד משמטותו שהוא דבר
 דלא ודאי כ~ש~ל אתי כחה לג~וט דנחכווןת~שו
 ליהדרשינן

 ~גריעי~~
 יפול שלא כדי למעליותא א~א

 ~וואה לשון מורה דכך זה טל ~וסף בזה הצוואהשטר
 מצי~ו ובכאן הש~ר לשון דמד~דקים שכתבנוכמו

~לשון ד~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

הל~ון
 כ~

 לה שיפרעו מזרה
 ואח~~

 בזה נזזנית תהיה
 לדקדק שנשאר אלא קאמר דכך דיין ולית דיןלית

ג~
 במה להאשה שייחד להמצזוה מצינו שלא זה בדין

 משם שכתב ח~ם להרב ומצינו פרעונה אחרתזון
 דין דאותו הנז~הגאונים

 זה~~~ דהריב~~
 במניח הוא

 וכו~ לפירותיו דקל כמו ממוןלה
 כמ~~

 הרי בדבריו
 לי נתן דתנאי אדעתא שיהודא לומר מפורשהדין
 גם דהיינו כנז~ל בדיניה הרב שדן וכמו וכו~אביו
 לתת הוא צריך אזתה לזין יהודא רצה לא אםכאן
 הואל היורשים ובין בינו אותו לחלוק המזונזתשעור
 התנהואביו

 ~ שיזו~
 משמע בו יזכה וה~אר אשתו

 ד~ידאדעתא
 נת~

 לא ואם אשתו את שיזון אדעתא לו
 שצוה ומה ז~ל ח~ם הרב של כדי~ו י~ה לא בודאיזן

 לנו יש בזה גם בכםות י~ודא אותה ~יפרנםכן
 אחר אפילו נ~כוון לה להשביח דודאילדון

 ~כתבנו מהטעמים כבודו כפי אותה יפרנם יהודא~כ~ז ~תתב~
במזונות
~ 

~~~

 מ~ דלפי הזא מהםם לבנו שנשאר מה
 ~תבנו

 הרב מדברי וגם אתא לט~ויי יתיראדלישנא
 דכוונת כתב יתירא לי~נא מכח שהרי כן שכתבח~ם

המצווה
 הית~

 יש הנה הפירעון אחר על
 להקשו~

 טליו
 דפסק דהריב~ש דין אותו~ל

 הש~~
 ומקשה צ~~ג ~ס~

 דוקא הרי בםתם פסק מר~ן למה חל~ם הרבעליו
 ל~ון לה לכתוב דצריך כתבהרי~~ש

 מתנ~
 ד~ת וכן

 בתנאי לזון לה דנתכוין נימא הכי הלאו ז~להרב~ש
 לשון היה לא דאם לומר יש דהיאך להקשות יש הריב~ד
מתנ~

 הוא יתירא לישנא הרי קאמר ב~ד דבתנאי נימא
 לישנאוכל

 יתיר~
 לטפויי

 את~
 ובודאי

 נום~
 אחר ~ל

 םו~~ר חת~ם ~רב על לדקדק לי יש גם ~אמרהפירעון
 מזון להםפיק ראובן שמחויב המצוה ~כתבד~נדו~ד
 קאמר דכתובה פירעון דבאחר הרב ואוקמה וכו~להא~ה
 םפיקו שפתיו ~ל ~~לה ולא נםתפק לא הרבהיאך
 לה בכתב דהריב~ש דדינו שכתבו והרב~ש הרחל~םשל
 מתנהלשון

~ 
 אמינא מםתפינא לא ואי בעיני תימא

 החל~ם ~רב בדברי ליה ניחא לא ח~םדהרב
 לא אפילו הוא בםתם מר~ן דברי םבר ז~לואיהו והרב~~
לה כת~

 לשו~
 וכמו יתירא לישנא משום הוא ו~עמו מתנה

 איהושדן
 א~

 אתא לטפויי יתירא לישנא מכח דינו
 ~ וצלי~~

~~~
 לתת ירצה אם שי~זדא שצוה

 ~שר~
 דורום

 ~א~ללונ~
 בזה המצוה ~וונת יד~נו ~א ק~ידא

 יש דהמצוה ~וא זהנראה מותר דברי אם כי כאןואין
 ~ל ק~~ה~ו

 לונ~
 מנכםיו נ~נית לונה ~היות רצונו ואין

 ועל דוקא דורזם עשרהזולת
~ 

 הוא
 מצוו~

 ירצה אם
 עכ~ז ~~ידא יש יותר אבל ~פידא אין דורום עשרהלתת
 ב~~פ לו לצוות ליה ו~וה ליכתב נתנו לא אלודברים
 ולרצון הואל הצוואה בזה המקבלת ביד כח ~יןהואל
 ~ יתיר םפק אם כי כאן אין דבר םוף מםור הדבריהודא

~ ~
 לבקרו כ~~לכו ~ני שביום הנז~ ל~מצזוה שמצינו
 וצוה וחזר לי~ודא שנתן הנכםים מ~צבחזר
 בס~ ומצינו וכו~ נוםף עוד לפלונית לתן יוםיףשיהודא
 םי~בר~ן

 דש~
 וחזר נכםיו כל שנתן דשכ~מ בש~ע פםק

ב~צת~
 בכל ת~ר מ~מא

 יעו~~
 מצינו הרי בכאן

הר~
 מרפא חכמים לשון לשונו ~מתק ~ז~ ~מםדר

 דלא ואמרפירש
 משו~

 ו~ו~ כן צוה חזרה
 ונתכו~

 ~רב
 מור~ם ~םק והוא המועיל בתי~ון זה לתקןהמםדר

 םי~ב הנז~בס~
 ~ י~ו~~

~~~~~~
 דבנדו~ד לזה הוזקק ד~ל~א דלרוחה נראה
 ~וד זאמר חזר לא דהא חזרה שום ישלא

 ד~היה כו~ך ל~לונית מוסיףאני
 מ~~~

 ונתן דמדחזר
 זאמר חזר דכאן אלא יהודא מצוואת דהדר ש~~מלפלונית

~וד
 יוסי~

 וכו~ בית ל~לונית יהודא
 דמשמ~

 דיהודא
 נכסים דשאר לו אומר הרי דהיינו יוםיף לו שנתתיממה
 א~כ כו~ך מהם יתן לושנתתי

 משמ~
 לזכות שצוה דמה

 יתן יהודא שמצווה ~לא עומד במקומו ~דייןיהודא
 אני ~~ר הוה אי דבשלמא בידו י~ארוהכוונה

 בזהל~לונית מוםי~
 י~

 הרי זאת הוםפה נולדה מהיכן לומר
 י~א~ר ~

 נתן לא בכ~ן אבל חזר ו~אי אלא לבנו נתן לו
 דאותה והכוונה לידו הבא מן ליתן ליהודא מצווה אלאהוא
 ממנה לו שיתחםר מצוה א~י לו שנתתינתינה

 ~ מדי לא ותולאחותו ויתום~

~~~~~
 ~לא במה לן דמם~קא ל~אי נבוא הבוא
 כתבזה זאת צוואה ~ש~ר כתובנמצא

 וכו~בשוקה
 ~שו~

 זאת צוואה ~ייתה לא אם ד~~ילו
 אצלינו ~מ~ש אותה מעמידין היינו מיתהמ~מת

 ימים ~לשה אחר הצוואה שהיתה דבנדו~ד אלאוברוחב באור~
 בש~~ ערוך דינוהרי

 כתובה היא א~ילו ס~ו ס~~~ב
 י~ו~ש מםותרת שמא חוששים איןסתם

 םק~אי ובסמ~~
 וש~אה שגגה מכל יצילנ~ ישר~ל וצור בזה מ~נל~~דזהו
 בסדר החותמים כ~ד הנפלאה בתורתו ~ינינזויאיר

 זאת ~שנתנו י~ראל כל אל מ~ה דבר א~רהדברים ~ל~
 ~ י~~ה םאלי ~ה לפ~קתרמ~ט

ע~~ה
~~~~~ ~~~~~~~ 

 ס~~ט
הצטיר

 ם~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~~
 ש~שה והמתנה הצואה על ל~ובה

~ינטו הר~~
 ~אדמה ~ני ~ל חי ~~ודנו הן נ~~

 לכ~א אוקיות ~~ יורשיו יטלו מיתתו ש~~ת וכתבצוה
 ושאר מידי לא ותו וכו~ דוקא גמורה ירושה בתורתדוקא
 בין החובות וכל בטין ומעות ומט~ מקרקעי נכסיוכל

 ~ןב~~ר
 בע~

 בכהקוש~ח ב~ו אסתר בהם תזכה
 קודם א~ ולש~המהיום

 מית~
 וה~ה~ז

 וחיי~~
 שזיכה חו~ג

 א~ ולש~ה מהיום בריא ~~נת גמו~ במתנה ל~אוחם
 תמצית היו אלה וכו~ ובש~ב~ן כו~ ~ק~ש~ח ונ~הוכו~
 מטי~ת ע~ז ונשאלנו הנז~ ~צוואה מדברי לנוהצריך

 שהשבנו מה ו~את יט~~יט~נג~א
~ 

~~~~
 שיורשיו בזה~ל בצוואה כתוב שבא דמה פשוט

 גמו~ ירושה בתו~ דוקא אוקיות ה~ כ~א י~לוי
 מירושתם ~לו היורשים כל מםולקים יהיו ובוהותול~מ
 ומתנה מ~~י מיורשיו נחלה םלוק דלדין פשוט וכו~וכו~
 דוקא א~יות ה~ םך שבעד ~אומר מצד הן בתורהעמ~ש
 יהיו ~אמר ~לה דמדבריו מםולקים יהיוובזה

 שבא ו~מו הוא ~ליהם ומתנה ייר~ו לא כאומרהוי מםולק~
 ~ם שכתב רפ~א בם~ס שבב~י הרשב~א בת~ו~הדבר
 הבתים שבאלו בצוו~~ו וכתב ליורשיו שנתן ראובןבדין

 והשיב מירו~תם יורשיו וזכות חלק כל םלק להםהנתונים
 היורש לםלק יכול האדם ש~ין ~לום בדבריו שאין~~ז

 שהוא מפנימירושתו
 מתנ~

 הרי ע~ש וכו~ בתורה עמ~ש

ל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 יק~ דבאומ~לך
 יהיה ובזה כו~~ך היו~ש

 מסול~
 מי~ושתו

 לא אפי~ בתו~ה ~מ~ש מתנה ליהחשיב
 ~לשון אמ~

לא
 מצאנו בנד~~ד ע~ז ניסף כנ~ו~~ד ממש הן והן יי~~
 ומצאנו ותול~מ דוקא או~יות ה~ י~לו בזה~ל כתובשבא
 דאס שי~~ח בסי~ מ~~~~~ס ל~~בראינו

 אמ~
 יטלו

 ל~ כאומ~ הוי ~לבד מלתבלבד מא~
 ע~ש מ~ה אלא יטול

 מלת שכתוב בנד~דוא~~כ
 דו~~

 הוי
 כ~ומ~

 ~ל~ד

ואדרב~
 כתוב כאלו הוי מידי ~א ותו ~אן עוד נוסף

 ד~~יו ~אין נ~אה וא~כ ~וקיות ה~ כ~א י~ול לאב~י~וש
 א~~ן ועד הפו~ כל ופסקוה שנינו ערוכה דמשנה~יי~ין
מ~~ן

 ~קדו~
 יכול א~ס שאין רפ~א בסי~

 לסל~
 הי~ושה

 ליו~שו ~אוי שאינו מי להו~יש יוכל ולא ליו~שו ש~~ויממי
 הוא הכי כאן וגם וכו~ שכ~מ או ב~יא הוא אסבין

 ליו~שיו ~סלק זה בסלוק היה אס א~י~ה~~וי ומ~
 והוא הואל קיימיס דב~יו אין אח~ים ליו~שיומזכה הו~

מתנה
 עמ~~~

 דהוי מ~וס בתו~ה
 כאומ~

 לא
 שמעון יי~~

 ופס~ ~אוב~כי~~
 דבריו דאין ג~ בסעי~ מ~~~ן ~ס

 ~יו~שיו שמסלק ~~יעותה דת~תי כאן מכ~~שקיימיס
ה~אויס

 ונות~

 לי~ש ~אויה ~אינה לבתי
 והד~

 דינה

כאומ~
 כלוס א~~ דלא בן שיש במקוס תי~שני בתי

 היו~ש ס~ק לא אפי~ ס~~א ~פ~א סי~ הש~עדפסק
 לא אפי~ דהיינו עקי~הבתו~ת

 אמ~
 בני יי~ש ~א

 ~כב~ כאן מכ~ש מהני לא עכ~ז בתיאלא
 אמ~ן

דממה
 ש~מ~

 מסולקיס יהיו
 מל~ ומדאמ~

 הוי דוקא

כאומ~
 היו~שיס יי~שו לא

 והד~
 שאי~ה לבתו זיכה

 חולקת ~הבת התקנה שמדין ~הגס פשוט ד~דבריו~שת
 דהא יו~ש שס עליה אין עכ~פ ~זכ~יס כדיןבאב

 באביה ליטול ש~אויה אדין התק~ בעלי ארכבוההתק~ עיק~
ובמקוס

 עישו~
 ~לק לה זיכו נכסי

 כזכ~
 ה~י וא~כ

 הש~ע שפסק ע~וכה משנהמצינו
 האומ~

 תי~שני בתי
 לא בן שישבמקוס

 אמ~
 ~~ויה שאיגה לה וחשיב כלוס

 במקוס ואפי~ ~ן שיש ~מקוסלי~ש
 ~י~

 לה
 מעלה אינו דאו~ייתא יו~שת ואינה הואל עכ~זניכסי עישו~

 ראוי מיק~יה דלא התק~ לדין נלמד וממנו מו~ידואינו
 בשט~ המתבונן ובפ~טלי~ש

 ובזמנו הצוואה
המכ~ ובזמ~

 אסת~ ~ני שמכ~ו
 כמ~ש המקבלת

 ל~תו ~נ~ן דבזמן בא~ה משס הצוואה ע~ג~כתוב המכ~ בש~~
 ~לק לה אין כן ואס גדוליס בניס ובת היתהנשואה
 לכאו~ה ~ן ואס התק~ מדין אפי~ אביה בביתונחלה

 מועיל בס אין המצוה ~דב~ינ~אה
~ 

~~~~
 הזאת בצוואה ~אינו דמצאנו

 עק~ ~ל~
 ירושה

 אמ~ ההוא אלא לגמ~ימיו~שיו
 ה~ ~יטלו

 מנכסיו לכ~אאוקיות
 והשא~

 וחלוקו הואיל עכ~ז לבתו
 מ~~ן וכמ~ש מהני לא ירושה בלשון הוא להסשחלק
 הבכור להס והשוה לא~ ומיעט ל~~ ~יבה דאסס~ז
או

 ~נת~
 אס ליזרשו ~אוי שאינו למי

 ~מ~
 ירושה בל~

 ה~~ב~א ת~ ~פ~י דאמרן מה לפי מכ~ש ע~ש מהנילא
 דודאי י~לו לא כאומר הוי דנד~~ד הנז~~לומה~שד~ס

ל~
 ~ יעו~~ מהני

~~~~
 זה דדין

 לז~ ד~יב~
 יוצדק לא לזה ומיעט

 כולם יהיו אס ~פי~ או~ן בשוסבנד~ד
יו~שיו

 נד~~ דה~
 הן הית~ צוואתו הנז~ ~י~ו הר~ח

 ס~ה למ~~ן כן גס שם ומצינו האדמה על חיבעוד~ו
 לג~וע ולא להו~יף יכול ~ינו ב~יא היה דאסשפסק
 משא~ ל~~ ולא לב~ורלא

 לא נד~ד וא~כ ע~כ יורשיו

 ~ לא~ ומיעט לא~ ד~יבה דין בונגע

~~~~
 כל אין וז~ל שפסק בס~ז שס ג~כ דמצינו

 אלא אמו~יס~ללו הד~~י~
 א~ל י~ושה לשון ~שאמ~

אמ~
 לנו יש בנדו~ד הוא וא~כ וכו~ מהני מתנה ל~
 נכסיו שחלק מצאנו בכאן שה~ילקייס

 ואמ~
 יטול פ~

 בסי~ למ~~ן ומצינו וכו~ א~קיות ~י י~ול ו~~ אוקיותה~
 שציוה שכ~מ וז~ל כתב דשס ס~~ב~נ~ג

 ואמ~
 פ~ יטול

 מתנה לי יטול נכסיוכל
 ~ו~

 ~ואיל כאן גס א~כ יעו~ש
 דב~יז זיהיו מתנה בל~ חלק הו~ל יטול בל~ נ~סיוו~~ק

קיימי~
 היה דאס ו~ ס~ק והסמ~ע בס~ז מ~~ן וכמ~ש

 י~ו~ש מהני ובקנין מתנה בלשון נ~סיו וחלקבריא
~ 

~~~
 ~נ~ג בסי~ שס למ~~ן מצינו ד~א אינו דג~ז
 בש~מ המוטיליס ~נה של אלו ~שונות וז~~לס~ג

 ע~כ מועיליס שאינס וי~~א בב~יא שמועיליס שה~הי~~א
 אפי~ לנד~ד ובפ~ט נקטי~ ב~~א כי~א ~כללו~פ~י
 י~אלד~ת

 דס~~
 יודו בכאן יטול ל~ מהני בב~יא דגס

 ד~א מתנה ל~ הוידלא
 עיק~

 במימ~א היא ~חלוקתס
 שמת מי פ~ ששתד~ב

 דאמ~
 יחזיק או יזכה אי יטול

 וגס ה~מ~~ה דלדעת נחלקו ובזה מתנה ל~ כולןוכו~
 משום קנה לא ותקנה דמשוך דס~~ל ה~מב~סלדעת
דלהבא

 ~ש~~
 המ~יד הרב וכמ~ש

 י~ו~~
 דמילתי~ ס~ל

 ששתד~ב
 דוק~

 שאמר ~יימיס דב~יו דוקא דאזי בש~מ
 הואיטול

 לאח~
 ~בל מתנה ל~ דיטול הוא ~זה מי~ה

בב~יא
 האומ~

 מ~וך כאומ~ ~וי יטול
 כאלו דהוי ותקנ~

אמ~
 ותקנה

 יהיה אפי~ ולכך זמן לאח~
 ~קנין הדב~

~ני~
 הוי~ דב~יס

~~~

 הביאה ה~א~~ש ס~
 הטו~

 ה~ב~י הביאז וה~אב~ד
 ומשמע בב~יא כ~ש ~ש~מ מ~מהני דאד~באס~~ל

 כאומ~ הוי דלא~נו
 תקנה

 ב~י בה~ב יע~ש זמן לאח~
 והוא וז~ל כתוב שבא לנד~ד נלמוד ממנו כן ואסכ~ז
 ~ין יתחלק פטי~תו ~מצב לו הנמצאיס נכסיו~מכל

 גמז~ה י~ושה בתו~ אוקיות ה~ יטול פ~ שיו~שהיו~שיס
 ק~י ה~י בכאן וכו~ היו~שיס כל מסולקיס יהיוובזה
 ~מהבחיל

 שבא כמו נתכוון למתנה לאו יטול שאמ~
 וכו~ גמו~ י~ו~ה בתו~ת אוקיות ה~ יטול שכ~~אמפו~ש
 היאוי~ושה

 מית~ לאח~
 דלא ש~מ וא~כ מחיים ולא

 אלא מ~כשיו היינו יטול שאמר במהנתכוון
 דיטול יודה קמא סב~א בעל ה~א~ש אפי~ובזה מית~ ל~ח~

 ז~
 לא

 זה דיטול דכ~ע אליבא כן ואם מתנההוי
 כאן האמו~

 דדב~י ~נ~~~ דאמ~ן למאי ~דרן וא~כ מתנה הוילא
 מועיל בס ואין הבלהמצוה

~ 

~~~
 דייקי כד הוא דה~מת

 ~פי~
 כביעתה פשוט

 לא כאן ד~ד היא קיימת זאת דמתנהבכו~חא
 אפי~אמ~ינן

 באומ~
 לא פ~

 יי~~
 כלוס אמר דלא וכז~

 דעוקרמשוס
 דב~

 ולא ושתק כן באומר דוקא תו~ה
 ד~~י~ן הגס בנד~ד כגון א~ל נכסיו יטול מיסייס
 כ~לו ~ה בסלוקליה

 אמ~
 לא פ~

 יי~~
 והוי כו~ך כ~א

 עמ~~מתנ~
 ו~יים הואיל עכ~ז בתו~ה

 ופי~~
 י~ול מי

 קיימים ד~ריו נכסיו כל תטול בתו אסת~ דהיינונכסיו
 ~~~ז ~מגיד הרב שהביא ה~שב~א מ~שו~ הואוחילי

 מו~~ם ופסקה ה~ב~י והביאודנחלות
 בס~~

 אם זכן וז~ל

אמ~
 י~~ וראובן שמטון י~ש לא

 קיימים דבריו הכל
 ~סמ~~ בדברי מפורש הוא ה~י והט~סע~כ

 ~~ה
 שאמ~ דידן דינא היינו וא~כי~ו~ש

 כ~א א~ כל יטול לא
 ואס~~ אוקיות ה~דוקא

 ח~~ינן ~י א~י~ ב~~ר תזכה
~י



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 תזכ~האי
 אם ~~ דמור~ס בדינא ~תה ירושה ל~ הוא

 ש~מ צוואתתהיה
~ 

~~~~
 דכבר

 ידו~
 בדין מור~ם בדברי החקירה לנו

זה
 די~

 לקיים לנו יוצדק היאך לחקור לנו

פ~
 דברי ~ם מור~ם של זה

 ה~~~
 בם~ג שם דפםק

 שאמר או וז~ל שם שכ~ב ~~~~הלדברי
 ל~

 יירש
 ~ר~זבן אמר אם אבל כלום אמר לא ראובן אלאשמ~ון
 דב~יו שמ~ון יירש זלא נכםי כל יי~ש או יירשגיבני

 תחילה באומר דדוקא מוכח זה מלשון ~~~כיקיימים
 לא שמ~ון ואח~כ יירשראובן

 הו~ ייר~
 א~ל דמהני

 ירש וראובן שמ~ון יירש לא ואמר דב~יובמקדים
 פםק ומר~ן~ואל משנ~ אינם אלו מור~ם דד~רי נר~ זא~כ מ~ניילא

 כהרמ~~
 ~ כן ם~ל דלא

~ ~
 א~י הרב מדברי ומרפא ארוכה ~צאנו דלזה

 ~שאל צ~ז םי~ בח~ב מוהרי~ט הואהת~ודה
 שציז~בראובן

 יטלז כתובתה אשתו שתטזל לאתר ואמר
 בנחלה הנוג~יםהיורשים

 אל~
 שאני בלבד לבנים

 הכל שישאר מה וכל ~וד ולא מנכםי להםמשאיר
 אני לכלכאשר

 נות~
 השואל החכם זשם וכו~י לאמי

 פםק שהוא הרמ~ה דברי בין ~פיקות לונפלו
 פלגן אי מור~ם פםק שהוא הרשב~א דבריו~ין הש~~

 ~שיבו ו~~ז כד~מרןיבהדיי~ו
 מוהרי~~

 ז~ל
 להנחיל לאב רשות נתנה שהתורה ז~ל דהרמ~הטעמו וזל~~

 חלק ל~ז~יש רשות לו אין א~ל שירצה מבניולאיזה

 וכן לאתיויז~
 בתתיל~ בא~

 חלקו ירש ראובן שאמר
 לא אתיוותלק

 אמ~
 לאורותי כמיניה כל דלאו כלום

 בלא דראובן לירושה דתלייה היכא וכן לאחריםתלקיה
ירש

 דשמע~
 לא גופא ~~מא דמהך נראה

 זכ~
 שלא

 רצה ~מ~ון שחלק אלא כלום מטצמוהנחילו
 אבל להעבירה ~שאי ו~וא שתמכר לה אפ~רואי יר~ ראובן אלא שמעון ירש לא וא~ר לראובןעו~רת ש~הי~

 בדבריואמר
 ל~

 ראובן אלא שמעון ירש
 יר~

 ~נכםים
 ~רשב~א פליגי ~בהא קאמר מכתו דירש דמישפ~ר
 וכו~י ליה י~יב מתנה דבתורת ום~ל ~~ה שהביאז~ל
 אלא שמעון ירש לא באומר אלא הרמ~ה דבריואין
 לראובן ובאה ~משמשת מאליה דירושה דמשמעראובן
 דברי היו אלה וכו~ ~~מעון ש~קרהמחמת

 ב~נין לנו הצריכיםז~ל מהרי~~
 ז~

 דידיהי ~נדון קיים שמכחם
 ומר~ן ד~ילכתא אלי~א קיימי מו~~ם דדברי ל~ניךהרי

 לזה מם~יםז~ל
~ 

~~

 דק~~ב רמ~ה בםי~ חםד תורת ל~רב ראינו ~אה
 לא תחיל~ שאמר ~א~~פ רש~י ם~ היה דכךכתב

 ופלוני םיים אם בתורה עמ~ש מתנה דהוי שמעוןיירש
יירש

 קנ~
 ל~נמ~~י ראיתי וכן וז~ל וכתב ~וד והו~יף

 רשב~א בשם מנחלות ו~ פרק ריש ה~ה וכ~כשכ~כ
 הרמ~הומדברי

 שכת~
 נראה ~יה רפ~א חו~מ ~~ור

 יי~שני בני ראובן ~אומר דוקא אלא ~יימים ד~ריושא~ן

ול~
 יירש

 שמעו~
 להר~~י ראיתי א~ל לכאורה נראה כן

 ונימוקם הם נכונים שדבריו שכ~ב ה~מ~ה דברישה~ק
 וע~~זעמם

~~ 
 דברי ~ם מ~כימים ז~ל ה~ה שדברי

~מ~~
 וב~ל המ~ה בעל ~בנים ~מ~כו ואתריו

 ~~יאו ז~ל רבוותא דה~י כיון וא~כ ז~ל מ~עובעל ~לבו~
 ~שב~א ודברי ~רמ~הדברי

 נראה אין ה~~ ~כת~

 ל~~~ל~
 הרמ~ה דברי מל

 כי~
 נסתפקו לא שהם

~~י

 ומע~
 ש~~ ם~ ב~ה מצ~תי זה

 וז~ל ~כתב

אפשר
 ~ש~

 המ~וארים הגאו~ים דברי לםתור מאד
 אחרים ג~ו~ים בדב~י מדוקדקיםבהדייא

 ~ י~ו~~

~~~~
 והרשב~א רש~י מד~רי שנר~ אחר בדידן אנן גם
 שדברי א~פ~י ~כה~ג הירושה ל~~בירשיכול

 לומר לנו יש כן מדבריו נר~ אין המו~ן לפיהרמ~~
שגם

 הרמ~~
 עכ~ל שכתבתי כמו ~מהם חזלק אינו
 ~ ז~ל חםד תורתהרב

~~~
 מוהר~ר להרב ר~ינו אחרן ו~ד ~ינינו האיר ה~

 םקנ~ג ח~ב יהודא בית בם~רו ז~ל ~ייאשיהודא
 במםמרים זהחזיק בפםק חריפא בםכינא פםקששם
 פלגן לא והרשב~א דהרמ~ה ז~ל ~הרי~ט הרבלם~

 ו~או ו~לו ה~ הרב של וכחלוקובהדייהו
 הש~~

 ומור~ם
 ~דאבםברא

 ו~~~
 םאדירים המלכים אחרי יבוא מ~

 מור~~ם פםק אתר לפק~קהאלה
 ז~ל~

~~
 רפ~א בםי~ באה~ג הרב מ~ש לנגדינו ד~~ד אמת
 וכו~ יירש ושמ~ון יירש לא ראו~ן אמרוז~ל

 הרמ~א שכתב זהדין
 ~ל~~

 לםפרו פה זכיתי ולא
 וד~י כמפור~ת ~יא הרי הרב של ו~מי~~ו ~~כד~מ
 ~ברי ~ם מור~מ דברי יתקיימו כיצד לה~שותכוזנתו
הש~~

 מצאנו וכן
 ג~~

 בנמוקי משד~ר בם~ ~פורש
 ההג~ה דברי יתקיים איך בעיני ק~ ~ז~ל שכ~הרמ~א
~ם

 הש~~
 שמעון י~ש לא ואמר הקדים אם שאמר

 עמ~ש מתנה~וי
 בתור~

 רבק~ש ר~מ בזה קדמני וכבר
 ליישב פרמ~א ~ם~ ומ~ש בצ~~ו~ניח

 ז~
 נתישב לא

 שהם משד~ר והרב בא~~ג הרב דברי לפי ~~~כלי
 עם מור~ם דברי יתקיימו כיצד בדברמפ~~ים

 במקום לד~ריהם לחוש הראוי מןוא~כ הש~~
 המחזיק מן הוצא~

 לנו דאין הוא דהאמת אלא ד~ורייתא היו~שיםשהם
 באה~ג הרב דהא למעלה ~~ליונים הרבנים דבריאלא

 בהדיי~ו דפלגן בפשי~ות כתבו לאומהרמ~א
 ~יון והצריכו ~ני~ם ~ברי יתקיימו כיצד להםד~וקשה אל~

 לנו דאין ו~שוטלתר~י
 להני~

 של פשיטות
 גדולי כמ~

 ומהרי~ט והלבוש ~םד תורת הרב המה הלא~ולם

ומו~י~~
 ו~רב

 מ~~
 י~ודא ו~~ב פרמ~א והרב ז~ל

 הני כל ל~ניח לנו אין ז~ל~י~אש
 חב~

 דכתבו נביאים
 פקפזק משום פלי~י ולא ל~ובה שוים ז~ל ומור~םמר~ן

 והן ומהר~~אהבא~~ג
~ 

 שהביא ת~ה ה~ב דברי
 ~גאונים דברי לםתור מאוד ק~ דכתב ת~חהרב

 אחרים גאונים דברי מדקדוקי ל~דייאהמבוארים
 ולהנית הבאה~ג לדקדוק לחוש לנו אין אנן וגםוכו~י

פשי~ותייהו
 דהנ~

 הקישייא מכת נביאים חבל
 ב~למא~

~~~~~
 מדברי ד~דרבא תראה שפיר דייקת כד

 להביא יש ומתמי~תםהבא~~גומ~רמ~א
 קושייא להם הוק~ ה~ הרבנים דהא לנד~דראי~
 היא וקושיתם בצ~עועמדה

 ~יא~
 מור~ם דברי י~ישבו

 יכולים הלא קישיתייהו מאי יחמה ו~רואה הש~עי~ם
 ~ר~ן על פליג דמו~~םלומר

 כדר~
 מקום בכל

 כתב מור~ם דכתב משום ואי ~ושייאי כאןוא~ן
 בכמה מצי~ו הרי מחלוקת ל~ ש~וא וי~אי בל~ ולאזכן בל~~

 שאינו בל~ וכותב מר~ן אדברי ~ליג דמור~םמקומות
נ~א~

 בדברי שבקי למי זה דבר כ~דוע ~ליג שהוא
 ומור~ם~ש~ע

 כ~ ו~
 בפשיטות

 ~ר~
 בי~ד פר~ת

וכמ~
 מלאים ~ום~ים

 אי~ מז~
 בהם ל~ריך

 ומור~ם מר~ן בעיניהם ~ושואו שלא קושי~ייהו מאיוא~~
ז~ל

 אל~
 ~~ה ~בר לומר אנו דמו~תים

 ל~
 ידיעה

~ב~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~

 הרמ~ה דברי שהביא הרב~ימדברי
 ו~וסי~

 מס~מת דכךואמר ~לי~~
 וא~~ הרש~~אי דע~

 ו~ר~~י הו~יל
 מאו~זה דבר לא בד~~מ ומור~ס שניהם דעתה~וה

 במ~~הבא ואדרב~
 ו~~~

 תולק ~אינו המיבן בל~ הר~~~א ס~
 וכ~~ש בהדיי~ו ~לגן ד~א ו~ודה אזיל הוא דגםש~מ
 ~וא גם ~זיל ז~ל דהמ~~ה ~~ת~רב

 בשי~~
 ~רב~י

 ~ו~וואו ~יאך להם הזק~ וט~ז שויןי והרשב~אדהרמ~ה
 מ~ינייא אתייא בצ~~טיוהניחו

 ד~~
 ומהרמ~א באה~ג

 ומור~~ם מר~~ן ~ליגי ולא הם דשוים ס~ל דמור~םמודים
 מי~~ם ופםקו כך ס~ל ו~זור~ם ומר~ן הואל כןואם
 קיי~ל הריב~~ע

 כוות~
 ומ~נו פו~קים א~ף ~גד אפי~
 ~זוזלא

~ 

~~

 בםי~ הם~~ע דברי הוא ~נ~די ש~מד מה
 ב~שוט הזא דהחידוש דאמרסק~ט ר~~~

 לאאמר א~ ~ו~
 ייר~

 כו~~כ ירש ה~ני ובני כו~כ אלא שמעון
 אפי~ זהדבאו~ן

 ~פ~ו~
 בלי וא~זר הו~ל מ~ני לא

 קיי~ים דבריו איןירושה
 וכמ~~

 ו~וונ~ו ע~~י בס~ג

פשוט~
 ד~וונתו ו~ ס~ק הש~ך כמ~ש היא דכוונתו

 בל~ במרבה חידוש שום ~ין הפשוט דלגבילומר
 יירש ראו~ן ~מר ~ם כגין מ~ניי ירושה בל~ אסי~ד~א מתנ~

כו~כ
 ושמ~ו~

 כו~~
 ו~~כ

 חידו~ מ~
 בפ~וט כאן כ~ב

 לומר באנו אם~לא
 בפ~ו~ די~

 אמר דאס הוא
 יירשלא בפשו~

 ראו~~
 דב~ו~ן כו~כ ~~ני ובני כו~כ ~לא

ז~
 יש ולכ~ורה מת~הי ל~ ~לא ירו~ה ל~ מהני לא
 ה~מ~~ דב~י עללתמוה

 בל~ אמר ד~ם ש~תב אלו
 לאירושה

 כמ~~
 מור~ם ~דרבא הרי בס~ג

 ובאומרך ~זהניי יירש ופ~ יירש לא פ~ אמר ד~םבם~ג ~~~
 מהני לגמרי ירש לא אמר~~י~

 מכ~~
 לא ~אומר

 אלאירש
 כו~~

 זט~ם ~ני ודאי ל~~רי סלקיה דלא
א~

 ל~~
 ה~~ם דהא

 ירש לא פ~ באומר מ~ני למ~
 דברים ~ם ש~~כ ומה עצ~זן בפני דברים תחילהשאמר מ~ ו~~זרי~ן לדיבוריה ד~~קי~ן ~~~ום הוא ירשופ~

 לנו וא~כ י~~~י סק~ה הסמ~ע ו~מ~שאחרים
 י~

לדע~
 היכן

 ~~צ~
 ד~~~ג ~םמ~ע

 שכ~~
 א~זר אם

 מ~גיי לאירושה בל~ו~
 אל~

 ~~ל ד~ס~~~ע לומר מוכר~ים
 ~מר~ן וד~י הר~ב~א לת~ובת ~~ק דמור~םדהגם
 בהדייהו ~גן ו~י~לג ~ך ם~ל לא ודאי הר~~~ה לס~ד~י
 פ~ באומר אלא מר~ן לד~ת מ~~יולא

 יר~
 לא ו~~

ייר~
 לא ~~ במקדים ~בל

 יר~
 לפי וא~כ מ~ניי לא

 ~סמ~~~ברי
 ~רי ~לו

 ד~לג~ ס~~
 ~ינ~ו

 מר~~
 ומו~~ם
~ 

~~~~

 ז~ל מוהרי~ע ל~רב ראינו דראה
 שכת~

 דהסמ~ע
 ש~ביא הרשב~א דברי על ~ליגלא

 ה~~
 ופסקו

 פ~ ~אומר בין ל~ק ויצאמור~ם
 ל~

 ירש ופ~ ירש
 מור~ם וכס~רת דמ~ני ל~~מ~ע~ס~ל

 ול~
 ~ס~~ע יצא

 ל~ ביןלתלק
 ללשו~ מת~~

 ירו~ה
 אל~

 לא ב~ומר
 כו~כ זאמר הז~ל כו~כ זפ~ כו~כ אלא~~ש

 בז~
 נפל

~לו~~
 ע~ע ביני~הו

~ 

ו~~י~
~ ~~~ ~~ ~~י~  ~~~~~ 

 כלל ~ירשו לא בניו אמר ~ לא בנד~ד הריתלו~ו
~~ אל~

 או~יו~
 ~~ ז~~

 אוקיו~
 הדר נמצא וכו~י ו~שאר

 ~~מ~ דיד~~י~
 לא

 ייר~
 ~א

 כז~~
 כו~כי זפ~

 ובז~
לדע~

 ~םמ~ע דדברי ~~ל מוהרי~~ע הרב
 דבל~נינהז הילכ~

 ירזש~
 מתנ~ ו~ל~ ~הני לא

 דמהני הוא

ומ~
 א~ אפי~ בנדו~ד נענה

 ~יה
 צווא~

 פינ~ו הר~ח

 בריא מתנת ~~יא מכ~ש שכ~מ ו~ואה~
 דל~

 מהני
 סיים דאם כהרשב~א דם~ל להפוסקים ~~י~~לל

 ~ דמהני נכסיו יטולמי ופי~~

~~
~~ 

 להרב מצאנו כן החיפוש
 מהריט~~

 ב~י~
 הרמ~ה דדברי כ~ב ר~ה ניהו מר ~גםצ~~ב
 איך הר~~י על לתמוה ויצא פלי~י מיפלגו~ר~~~א
 ~ומדי~ הרי ו~~כ ~ותםהשיב

 דברי לנגדינו
 נביאים חבל הנהו כל סברת ~ידינו שיש ו~גםוהס~~עי מו~ריט~

 ~ין מהני נכסיו יטול מי ופי~ש סיים דאםדא~רו
 לס~ לחוש לנו יש עכ~פ מור~ם לדעת בין מר~ןלדעת
~ס~~ע

 ומוה~יט~~
 לפסוק ואין פליגי מיפלג ד~~רו

 דברי הוה אי ואפי~ ם~ל לא ומר~ן הואל מור~םלד~ת
 ש~מ ב~ז~~ת ה~ פינטוהר~ת

 ומכ~~
 ~היא

 ~ לעיל כמ~ש כלל נכסיו חילוק ביהמ~ני דל~ ~ברי~

~~~
 דנד~ד דרכו יורה דה~מת

 דמתנת~
 כ~ע ~א

 לטיבותא תרתי בה ומצינו הואל דקיימחיודו
 י~לו לא דאמר דהגםח~א

 יורשי~
 א~ כי

 אוקיות ה~
 כמו וכז~ יטול לא כאומר והוידוקא

 דאמר~
 ל~ילי

 ו~מו ירושה בל~ולא במתנ~ ו~תן ו~מר דבריו שסיים לו מצינו הרי~כ~פ
 שב~

 וז~ל הצוואה בשטר כתוב
 בו ~זכה וכו~והנ~אר

 מ~ת~
 וכו~י א~ ולשעה ומעכשיו

 דכאןו~~ם
 בברי~

 ס~ב רנ~ג בםי~ ~~כ ומצינו איירי
 היהד~ם

 מונ~
 ומכללם המועילים ל~ונות

 מונ~
 ל~

 דכל י~א שם מר~~ן ~תב ~ס~ג וא~~כ יעו~שייזכה
 מהני לא בבריא אבל ו~ו~ בש~מ דוקא לי~ני~ני
 דכבר ב~ריא מתנה ל~ אי~ו יזכה ל~ דגם נמצאוא~כ
 במה ברור הדבר ע~~ז נקט~~ בתרא ד~י~אהוכחנו
 לספוקי ליכא תזכה בל~ כתוב אפי~ לא~~רשנ~ן
 נ~ן מתנה בל~ לאודשמא

 דז~
 מבורר

 ממ~
 שבא

 ~נ~ן בפירושכתוב
 ל~

 ו~ז~כשיו מ~תה
 ולש~~

 א~
 בריא ל~תנת דנתכוון פשוט זאת דבכ~יבה מיתהקודם

א~
 הנז~ סי~ הש~ע כמ~ש מיתה לאחר ופירות מהיום

 ו~יין גמור~י במתנה לו להקנות כוונתו הריו~~כ
 יצחק וי~מר~ס~

 ח~~
 יעו~שי בדבריו מ~ורש שכך

ועדיפ~
 שמתנת והגם וז~ל זה בשטר נמ~כ מזה

 א~בו~~ ע~ד אותו הוכתנו ע~ז בריא מתנת הואה~ הר~~
 בחתומיו עדיו לך הריאתסנתא

 זכי~
 לו

 ~יהיב מתנ~ דבתור~

~~~~
 דברי~ וסוף הואל

 אי הגם יהיב במתנה
 אמר ירושה ל~ בבניו ~אמר י~ול ל~חש~ינן

 שסיים דבריו ו~י~מים אזלינן דבריז סוף בתרע~~ז
 של זהבל~

 ~ז~נ~
 ~כ~ע אליבא

 ~ז~
 ב~~יטות יוצא מפורש

 נחלות מה~ ~~ה~ד~רי
 הלכ~

 לפיכך וז~ל ש~תב ~~
 וכז~ פ~ אישהאומר

 מ~נ~
 כגון ו~י~ בלשונה ש~ימה

 ~שאמר אלו זכו לאתיו נכסי שארכל נות~ א~ אבל ~~ור אמר ~ם אבל יותר א~ר~לא
~ 

 וכמו מתנה
 הרי עכ~ל ~ס~וך~י~באר

 מ~ ל~
 ש~א

 בניבאזמר במשנ~
 ל~

 סי~ם אם ו~~ וכו~ יירש
 וםיים מהנימתנ~ בלשז~ זנ~

~~~ 
 ו~~זט בסמוך וכמ~ש

 ~כתב בס~וךשיתבאר ~מ~
~~~ 

 עמ~ש קאי ~וא
 ו~ל ~~ ב~~את~כ ~~מ~~

 ~ ~שאמ~ ב~~~
 ~ם א~ל ~~ושה

 ~~ז ~~ה וכ~ב ו~~ לפיכך קיימים דב~יו במתנהנתן
 כ~ הז~ רבי~ דב~י ביאור זכו~~~~א

 ~~מ ב~א
 ~יזרשו ראז~ ש~ינו ב~י ~לום אמרלא

 ז~
 זבב~י בבכזר

 אפי~ ~לום אמרדלא
 דו~~ ~~ו~י~

 בל~ון ~~~מר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~ל~ אבלירו~ה
 מ~ש לפי א~כ ~כ~~~י מהני מתנ~

ה~ה
 ~תחיל~

 אני א~ל ירש לא ~~ אמר שאם ה~סק
 לא~י~ נכםי שאר~ו~ן

 אלו זכו
 וכ~~~~

 הרי ~סמ~ך
 ~ד~א ~~ ~ה~ הר~~~~ם ~~~ש הוא ~~מוך שנת~ארמה
 להר~ ראיתיוכן

 הה~~מ דמ~ש שכ~ ז~ל מוהרי~ע
 וא~כ וכו~ ~ד~א ~~ ~~~ הר~ב~ם ~~~ש ~םמוךוכמ~ש
 יר~שה ~הם מו~יל שאין הדינים כל ד~ל לךהרי
 אם ירש לא ואמר התחיל ~פי~ מתנה ל~ ~הםמהני
 הש~ע פ~ וה~א הה~מ וכ~~~ש זכה לפ~ ינ~ן אלאםיים
 אלי~א א~י~~אתי

 ~הסמ~~~
 ~הן ס~ד רפ~א ~סי~

 הוא דנד~~ד למדין נמצינ~ ~ס~~~י ~סמ~ע ד~ריהם
 אלי~א אפי~ ~אתי הש~עפ~

 ~ ~פש~~ דהסמ~~

~~~
 ~~שי~ות כ~

 מהרי~~~~ הר~
 ~~~ פסקו ~~וף

 ע דכ~ אלי~א ~ריא שה~א ~נד~ד אמ~ם זז~לצ~ב
 ל~ ~כשיקנה מתנה בל~ שיאמרצריך

 ההקנא~~ מדרכי בא~
 מ~~ירו אני ~ני ~~ ~תנה ~ל~ שיאמר ד~עי~~אז~ן

 הקנייה מדרכי ~א~ פ~ לבני נכסי כל נ~תן ~אנימנחל~~
 י~ו~ש ~כ~לי א~תו יורש ~ה~ן כל~ם אמר לאהאל~ה
 אלי~א מוסכם נד~ד הרי וא~כ ~הםי ודו~קבד~ריו

 ~ דכ~~~

~~~~~~~
 מ~ן ~~~ הרש~~~א תשו~ות ~ם ג~כ אלה

 הרש~~א ~ת~ דשם ~ם~~י רפ~א סי~~פשי~ות
 נמ~~ הכי הרב~יה~יאה

 ~א~
 ~~ן אחי~ת ~ני ל~ שהי~

 ~כ~ מסולק~ת יהי~ זה ~~ד ל~ וכתב אחיו לבן ~נחן~~
 דזהע~ז

 חשי~
 ~תורה עמ~ש מתנה

 ה~א~
 יהיו ואמר

 ~כ~~מ~~לק~תי
 הרש~~א

 מר~ן ~פ~ ~כו~ ~~לים דד~רי~
 הסמ~ע וכ~ זאת לת~ ס~י רפ~אב~י~

 ~םקי~~
 וז~ל

 השאר ~פירוש אמר ~לא דכיון הכל י~רש האח~ן
 אח~תי~ ל~ניי~ן

 סלוק~ הוי ~~א כלזם אמר לא
 ~לוק

 כ~~תנה~הו~ל
~~~~ 

 םיים דאם לך הרי עכ~לי ~תורה
 ת~לתאפי~

 ד~רי~
 טכ~פ ~תורה ~מ~~ש ~~תנה דרך היו
 ~ קיי~ים האחרוניםדבריו

~~~~~
 ~מתנה לספוקי לנו שנ~אר למה נ~וא ה~וא
 קו~~ ל~תי הא~ שנתןז~ת

 ~סח~רה
 לחקור יש ~ע~ז ~ק~םי לה הקנה ~הכל וכו~ופנקםא~ת ~ש~~~~

אה~ן
 קו~~

 ~כמ~ש ~הם מו~יל ~~~~ם ה~א דין ~ם~ורה
 קנין ~דין ר~ג ו~םי~ ~רקע~ת מכירת ~דין קצ~ה~סי~
 ה~ר אין הרי ~~~~~ אך יטו~שי המ~ל~~ ד~רכל

 ~~י~ כמ~ש ~מםירה בכ~י~ רק מ~עיל~~~~ס
 ס~~

 ם~~א
 אג~ק הש~ר לו יקנה אלא מ~י~ה יצ~רך לא אוי~~ש
ויאמר

 ג~כ וכ~~ש וכו~ ש~רא האי לך קני ~ע~פ ל~
בסי~

 המתנה ~דין ם~~
 כדי~

 שם ~כמ~ש המכירה
 ר~ג~ב~י~ בס~~

 ס~~~
 ה~א הכי ג~כ כ~י ~דין

 כדין קניי~
קניית

 ש~~~
 ס~~ סי~ מר~ן ~כמ~ש

 ~ם~ ועיין ם~ו

מ~כנ~~
 ה~ו~ ס~רות ~ה~ר איש שאםף מ~ מ~~ הרועים

ומסי~
 כדין ודינם ישראל של כ~י כדין גוי של דכ~~

ש~~~
 נמצא שלא נד~~ד ~א~כ ~כו~ ~מםירה ~כתי~ שנקנה

כ~~
 ~לא ~מסי~ כתי~ לא

 אג~~ קני~
 לך קני ואמירת

 ~נייבמאי
 ~~ו~ו~ ו~פר~

 הן ~ני ~מאי אשראי של
 ה~נה א~י~ א~~ן בשום כלל ~נין ש~ם להם מצאנ~לא ~רי זאתי אסתר קנתה ~מאי גוי של הן ישראל~ל

 אג~ק לואותם
 ~כמ~~

 ם~~ ר~ג ~~י~ מר~ן
 ובמ~~ם

םס~ו
 י~ו~שי םכ~~

 ואי~
 קנין שום ע~פ ל~~ל~ה

מטמד ז~ל~
 שלשת~

 ~ לא ~תו
 בעי~ מ~ו~~~

 ב~ליפין נקנה מ~~ע דאין קיי~ל הרי

י~ז~
 ס~א ר~ג ב~י~ ג~כ

~~~~ 
 יהיה כיצד ~א~פן

 זה ~ו~ן נ~צא לא ו~כאן המ~~קנין
 ד~הני~

~~~~
 ~ש~~ח ~ין המתנה לקיים יש דנד~ד לומר

 הואל ~עין ~במע~ת~~הלואות
 ומצינ~

 ש~תנ~ו לו
 ב~חילתו ~ש~ר כמ~ש וש~ח קנין ~~י היתהזאת

 ג~כ ~~סוףבקוש~ח
 כתו~

 ~כח ~א~כ ~קוש~ח ~נד~כ
חומר

 ה~~וט~
 ~סי~ מור~ם ו~מ~ש הקנין יתקיים

 ואם וז~לס~ד ר~~
 נש~~

 לקיים
 ~א שלא אעפ~י המק~

 םר~ז כדלטיל ש~ו~תו לקיים צריךל~ולם
 סי~~

 וםי~
~~ג

 חמר כרם ~ס~ אחת ~ת~ ראיתי ו~ן י~ו~~י ס~~
ח~א

 םקל~~~
 נקנים ש~רות דאין אמת הן הת~ו~ה ~ז~ל

 יש אך ~מסי~ בכתי~~~א
 לשמ~~

 שהחלוקה ~נד~ז
 השבו~ה מכח אםקיימת

 לחלו~ שנש~~
 ~רורים ~פ~י

 ~ליהם ~~~לו טפ~י ~~~ית אלא יהיה לאא~כ
 ל~נות דרך שאין אעפ~יב~~~עה לתלו~

 ~כ~ז ~טפ~~ ~~~
 הש~ועהמכח

 נסתל~
 נימא ~א~כ עכ~לי מ~לקז כ~א

 ~ ~נוי ד~ר כל יהיה הש~~עהמכח

~~~
 לא דבנד~ד

 י~~ד~
 אינה הש~ו~ה דהא זה

 ~סי~ מור~ם ~כמ~ש גמור קנין~~~ה
 שם שסייםס~ד ר~~~

 ~כ~~
 ~ושה אינה הש~ו~ה ~~~יהו ~ז~ל

 שבו~תו לקיים לכוף נוכל לא אם ל~ן גמורקנין
 למ~י הדרן וא~כ י~~~ש ~לום הקנין אין וכו~ שמתכגון

 דלנ~דא~רן
 ~ ~נתה ~מאי זאת אסתר לד~ת יש

~~~
 אר~כה מצאנו זה דלכל

 ~מרפ~
 ממה

 בת~רת כ~~ז ~לי~ קבל המצוהדהר~ח שמצינ~
 ~~שטכ~ן חיו~

 הד~ר ש~א מפ~רש ששם הצו~אה ~ל~ ~~פ~רש שמ~ינ~~כמ~

 ~~וש~~~~חי~~
 הד~ר כן ~מצ~נו ~ה~איל ~~ש~כ~ן ~~סוף

 שמצינו הגם מפ~רשכך
 לקיים צדדים ~צדדי צדדים ~ידי~~

 ח~~ות ~שטרי זגם הצ~~אה ~~~ת לו ~היו ~מ~~תהמתנה
 ~כ~ז~כתי~

 הואיל צדדין אותם אחר ל~~ש לנ~ ~י~
 שי~

 הצווא~ ד~רי כל לקיים הת~רה מן תר~~ה~ידינ~
 אפי~

 ש~נה מטותלג~י
 הר~~~

 א~ר
 הצווא~

 של חו~ות לג~י וגם
 ~מע~ג אלא קנייה להם שאיןאשראי

 והתקופ~
 היא

 ד~רי ~ם~ ז~ל אירגאס מוהר~~י הרה~גמד~רי
םי~ יום~

 כ~~~
 היו ש~א תימא דאפי~ ליתא נמי הא א~ל ~ז~ל

 שהרי דכ~ע אליבא קיימת ה~תנה אל~ שעה ~אותהלו
 ~ק~ג ~נכסים ג~ף ~שע~~ד עצמו ~שיע~ד טצמ~~יי~
 כמו הוא הפו~~ים ~הסכמת ס~ סי~ ~ש~ע קיי~ל~כבר
שהביא

 הר~
 שבת~רת כנה~ג

 תיו~
 להתחייב אדם יכ~ל

 מ~~ם אצל~ מצ~י שאינ~ אז ~דש~~ל~צ~ו
 דה~י~~

 ~ל
~ל

 גופ~
 וגיפו

 ~ע~לם ישנ~
 וכיז~

 א~ ש~ה כשהגיעה שכן
קודם

 מיתת~
 כל המתנה מ~~לי ~החלט קנ~ ראו~ן של

 לא נכסים שאזתם הגם אז לו הנמצאיםהנכ~ים
 הי~

 לו
~שטת

 ה~תנ~
 חי~~ לשזן ל~מר ת~~ה ~אל ~כז~

 דוקא
 ~נכסים גוף שע~וד ל~ א~לדחהני

 הכתו~
 לא ~צו~אה

 דז~אמהני
 דחיו~

 תדע היא מילתא חדא ושע~וד
 ~כו~ וכו~ מ~ש ~פ~ מדאשכחן ~יא מילתא חדאוש~~~ד ד~י~~

 דמתנה העולהכלל
 ז~

 אלה ~כל~ה ומקויימת מאושרת
 ~ ז~ל אירגאס מ~רה~י ד~ריהיו

~~~~
 בל~ ~נכת~ה ~ואיל נמי ~נד~ד

 ~לש ~עמים ~~יוב שמזכיר הצ~~אה~שטר שראינ~ כמ~ ~י~~
 כת~ב הש~ר~~ש~לי

 ~~ש~כ~~
 שיהיה מה כל הרי א~כ

 מיתתו ~שעתלו
 ~כת~

 ~הם
 מכ~

 ~יו~ו
 כמ~~

 משם
 לכ~וב משנלט~ד זהו לעיליהרה~ג

 ~~ני~
 ~קצר זה

 תרנ~ד הנ~מותבא~ אמי~
 לפ~~

~צעיר ~ וימ~ן ~צ~יי~מ יע~א םאלי
~~~~ ~~~~~~~ 

 ם~ט
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 רזחו ~נדבה רח~ל בניס חשיך
 לה~די~

 כ~מ

שימצ~
 ~כ~ף לז

 ב~~~
 ~ו~ט הכ~ל מיתתו

 זהלואזת ב~יןז~ז~זת
 ו~קפו~

 וכ~מ זב~~פ בשטר
הכ~ל דמ~~~

 קדו~
 ימות ~ס בתג~י ~ך ל~נייס לאל~יז יהיה

 ~~ חסר ז~ס ב~מ בנים זבליבחז~ל
 מהנ~

 ה~~דש
 יזרי~ו זאתי מתנתו קיוס יהיה כיצדבטל

 מז~~~

~~~
 הדבר לכתזב בא~ו אס

 מת~~ כדי~
 מהיום בריא

ול~חר
 ל~ מי~~

 ~~~יב רצין ל~שזת כלל יוצדק
 ורצונו דהואל חדא ~~מימכמה

 להק~ו~
 מה גס

 דשלב~ל הוי זה ~זו~ו יוס ~ד מהיוס ידיו~מ~שה שירוי~
 ~דם איןד~יי~ל

 ~~קנ~
 ס~~ט ב~~ע כמ~ש ד~לב~~ל
 ~י~~ש

~~~~
 מכ~ן שי~נה ו~ז~~ מק~ א~י~

 בידזשיש ~ז~זעו~ זלהב~
 ~ת~

 כ גי
 ל~

 ~זי דהוי ה~ניים קני
 ~~ינו ד~ר ~זקנה אדס אין דקי~~ל בר~ותז ~אינוד~ר

 ~אינו כמובר~ז~ז
 מק~~

 בעולס ~אינז ד~ר
 י~ו~~~ סרי~אג~כ וכמ~~

~~~~~~
 א~י~

 ~כ~ז ~~ח~י מ~
 התינ~

 י~ול קו~ט
הוא

 ~הק~ז~~
 יה~ו ב~ין מ~זת גס בק~~ס

נקנים
~~~ 

 מז~חים ~יהיו דהיינו
 ז~~נ~ קרק~ ~~~

 לז
 ס~~ג זכ~ז~ש מ~ות גבו ז~לקר~

 ס~~
 הלואזת נ~זי ~~ן

 יכולבש~ר
 ~~~ו סי~ כ~~ש ו~זסי~ כתי~ ~~~י להקנזת~

 הלזאות ~ך~~ש
 ל~ ~~~

 מצינז
 ~~י ~~~א ~נין ל~~

 וזולתמ~~ג
 אי~ ז~

 ססי~ו ~זור~ס עי~ן קנייה ל~ס

~~~~
 ה~דיב רצון לכתוב באנו אם אלה ג~ ~פ~י
 כדא~רן בריאבמ~נת

 ל~
 יד לו ~זצ~נז

 ~~ה לו ~יש ~~~~ילהלזאזת ~~
 מ~~~

 להלואזת
~יהיו ~~~

 ז~~~ט~ למקרק~י וא~~~ ~~טר י~יז זא~י~ זמן אח~

ו~~ו~
 ~יקנה ב~ין

~~~~ ~ 
~~

 ראינו דמצאנו אמת
 להש~~

 ~~~ב ס~~ז ~י~ב סי~
 אינן ה~דריס ודין ה~~ייס זדין ~~~ש דיןז~ל
 אלא ~ק~ייתו ההדיוטכדין

 דב~קד~
 תייב ל~נייס

 זכו~לקייס
 יהיו ה~דיב דזה לכאזרא נר~ כן זא~

 ~לב~ל דבר דהוא שירזיח מה לגבי א~י~ ~יימיסדבריו
 מדבר הוא קל ד~כ~פ בר~ותז ~אינז דבר לגבימכ~ש
 ~~נייס הקדש בכותב דא~י~ נד~ דייקי~ כד אכןשלב~ל
מתנתו

 שוי~ מג~
 חיזב אלא אלז דבריס מהנו לא דהא

 נדרו לקיים האדס ~לל~יות
 אב~

 הזי לא קנין לג~י
 הזא תיובז אלא גמורקנין

 מדי~
 שס מר~ן זכ~ז~ש נדר

 ש~ינז א~פ~י זז~ל דבריזבסיזס
 מ~קד~

 שאינז לפי
 מדין והזא הזאיל זא~כ ז~ז~ נדרו לקיים תייב ה~זב~זלם
 נדרו את לקייס חייבין ~ין יור~יו הוי ~ליו ~תינןנדר

 ר~ז סי~ של בס~י~ זגס ס~ד ר~~ט סי~ מור~סזכמ~ש
ס~ד

 נדר מ~זס מחוייביס היורשיס דאין מקימז~ זבכמ~
 זכתב סייס ס~ז סר~~ז למר~ן דמצינז זהגס אביהס~ל
 זאמר ~~מ כ~הוא אדס ציוה אס כן זהדבר והואזז~ל
 ~כ~ל ה~נייס ז~ו ל~גייס יהיה זה אילן שיזציא~~מ

א~~
 הרי מו~י~ס דברי לקייס היזר~יס דמחוייביס מש~

כתב
 ס~י~~ הסמ~~

 ב~י דהרב
 כת~

 היזרשיס היו אס ~זקא
 ~ליהס ד~לז אמרינן דאז אבי~ס ציזאתבמ~מד

 ד~ל~~

~י~
 ~ייס מחויי~ים אין נדרו לא ו~בנים מת דהנזדר

~~ש
 א~א~

 היורשיס בפני לצזות ~צונו אין דהנודר לנד~ד

 מזתו אחר כ~~א ליתן רזצה אינו ~תה זל~ת הו~ילגס
 לא זקייס חי ~ודנזוהוא

 יד~
 לא היזרשיס גם מותו יוס

 ימזת מי יחיה מי יד~נז לא כי אלה המה מהיד~~ו
 ל~ניז לצוזת יזרש ל~יזת ~תיד מי ליד~ הנ~תןבחיי

 ג~ומ~
 דהזאיל משוס אלא ~ינו היזרש וחיזב הזאיל

 חזששני הרי נדרז לקייס זחייבה~דר ~לי~ קבל הזא ~ס כאלז הזי המצזה לפני ~ז~דכ~יהיה
 היזר~ שמ~

 הזה
 לישאל יכזל ~צמו המצוה אפי~ דהא נדרז ~ל זי~אלילך
 נדרז~ל

 זכמ~~
 ~~ד ר~ט בסי~ מור~~ס

 זהש~~
 ~צמז

 הנודר וז~~ל כתב ס~~ז רנ~ח סי~ביז~ד
 צדק~

 י~זל אינז
 קיוס מה זא~~כ זכוי לח~ס נ~אל א~~כ אלא בזל~זור
 ה~יל ארצה מדבריז יפול שלא בטוח שיהיה הזה ~מצזהיהיה
 נ~לה היזרש התרתוע~י

 זנ~~ס~
 מלבד לא גס ומה צוזאתז

 לצוות זהתנז הואיל חיזב ~וס בנ~~ד היורש ~ל~~ין
 המת דברי לקי~ס מצוה ~~וס ~פי~ אלא ~פניהסשלא
 זז~ל ס~ב רנ~ב בסי~ מר~~ן ש~~ זהגם ~ליהסיאין
 זכו~ זמת ~ציזה בריא א~י~ המת דברי לקייס~זצוה
 ל~ליש ~כשיו שנתנו זהוא זכתב ~ס מר~ן סייסהרי

ל~~
 שצזה אז ז~~ל שכתב שס להש~~ך זמצינז ~כ~לי כך
 וכמ~ש הרי~ב~א כמ~שליור~יס

 ~כ~לי לק~זן הסמ~~
 בביתו הרב~~י הביאה הש~ך שרמז הריטב~אז~~זבת
 דברי ל~ייס היז~ש חיזב מצינז דלא ~ך הריהנא~ן
מורישז

 אל~
 ל~ני במצוה ~ז בהשליש או מתרתיי בחדא

 הוא דרצונז ובנד~דיזרשיוי
 לצזז~

 היורשיס בפני ~לא
 יהיהזגס

 שלי~
 היורשיס ~ל חל לא מזתז יזם ~ד בנכסיו

 המת~ דברי לקייס מצזה משוס א~י~ חיזבשוס
~~~~

 ארז~~ל לא כאן ~ד לז~זר
 ד~~

 דברי לקייס מצזה
 ב~ני ~צזזאה יהיה אס דזקא אלא מזרישזהמת

היזר~
 אז

 במשלי~
 דבר איזה ~ל ציזה בדלא דזקא אלא

 מנכסיז מצזה דבר איזה ל~שות צזה א~ אבלמצזה
 ~לא אפי~ לקייס מצזה משוס בז יש נימאכנדו~ד

 דחילזק ~ילזק אינז דזה אלא היורשיס במ~מד היה לאזגס השלי~

ז~
 דאין ~ך נזתנת והסברא נפקד זלא נזכר לא
 דברי לקייס היזרש ~ל ~יש מצוה תיזב דהאלחלק

 דבר ~שוסלא המ~
 אל~

 ל~שזת דבריז לקייס מצזה משזס
 זמ~~ הו~יל זא~כ דבריו ~פלו שלא למת נת~רלו

 לדבר אז מצזה משוס צזואתו יהיה לי מה ~ליהאתינן ז~
 נח~ר משום הזא חיובו הריאחר

 זבז~
 למת נפקותא ~ין

 ~כי ס~~ס הרשזת לדב~ או מצזה לדבר ציזא~ז ת~יהבין
הוא

 נת~~
 וא~כ שלז

 פשו~
 דאין

 לחל~
 כלל~

~~~
 הזאיל וסמך ~~ד צריך אין זה דדבר מלבד
 תנא ~מצ~נו ~~ז ~י~שנו ~כ~ז היא כךזהסברא

 אשה ~ל שנשאל ז~ל מוהריב~ו הרב והזא לןדמסיי~
 לקנזתשצייתה

 ל~
 ז~ז~ ס~ת מנכסיה

 ו~ר~
 סתר ה~

 המציזיתדברי
 זכת~

 דהיא כיזן בנד~ד לומר ואין וזל~ה
 דבריה לקייס היורשיס חייביס ~צוהדבר

 כ~~~~
 מר~ן

 ~ו זז ~~תייס תנו האזמר זז~ל ביז~ד ס~ד רנ~ח~י~
 יתנז לבה~ךס~ת

 ~~ה~
 זכו~ רגיל שהזא

 וכ~
 ב~מ פ~

 יתנו זמדכתבו סכ~גסרנ~ג
 לב~~

 ד~כ~פ נר~ ~גיל שהוא
 ~י~וליס אי~ייא לא הא משוס אי ליתן היורשיסחייביס
אנז

 לזמ~
 ל~ייס היור~יס רצו דאס לה~מי~נו דבא

דבריו
 ול~שז~

 שיתנזהו הס~ת
 בביה~~

 או רגיל שהזא
 שאמ~ מלשון ~נראה ליו~שיס בציוה דמייריאפשר

 תינו

~כ~~
 הרי

 במצז~ ל~ני~
 ~ליו אין מצזה ~~ד

 חיו~
 כ~א

יי

וכ~
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 ז~
 לא

 הזה המק~יש היה אם אלא ה~צ~כנ~
 ו~ה קנה ~כ~ר מה ~וקא להק~ישרצינו

לצאת ש~תי~
 מ~ות~

 ד~ר
 ~בל וכו~ בהמתי שתל~ מ~ כג~

בנד~ד
 שרצו~

 להק~יש
 ש~~י~ מ~

 ו~~ה להרויח
 ~כו~ ~פק~ונ~ת ~ח~ים ~ל ל~ שיש הח~~ות גםלקנות שעתי~

 מכ~ש הנ~ר עלי~ חל לא עצמ~ ~מצוה אפי~ הזהלדבר
 וכמ~שי~רשיו

 בש~~
 רי~ב סי~

 ס~~
 אמר ~ם וכן ז~ל

קרק~
 זה

 לכשאקחנ~
 יהיה

 א~ם שאין כלום איני הק~~
 ~כו~ של~~ל דברמקדיש

 הש~~~ דב~י שיל~~ ומ~
 דס~ז

עם
 ס~י~

 ו~צינ~ י~ו~ש םקכ~ה בסמ~ע ~~ש זה
 ג~כ

ביו~~
 ~~ ס~~ז רנ~ח סי~

 אי~
 א~ם

 מק~י~
 שאינו דבר

 לו יש א~ פסק בס~ח ושם ~~~~ פק~~ן כג~ןברש~~~
 ~אמר א~ ~לח~ב

 הק~~ יהי~
 או

 כלום אינ~ לצ~ק~
 במתנת הזה למצו~ה מצאנו מקום מה ~~~כ י~~שוכ~~

 דבריו כל שי~קיימ~בריא
~ 

~~~~
 א~ רצ~נ~ הזה ~מצווה היה לא אפי~ ~~ז

 לתת

 ~מ~ל~קרקע~תי~
 בעי~ ~מע~~

 ל~ ש~ש
 ולא עתה

 ש~תי~מ~
 ~מצ~ו~ הרי עכ~פ ~להרויח לקנות

 אין הזה
 הנכםים ל~מןרצ~נ~

 המ~ מ~
 י~עיל מה ~א~כ אלה

 ~~צוא ל~ת הרי זאתבצ~~~ת~
 ז~

 ה~בר ~כנס מי~ה
 ~סל~

המחלוק~
 ~ס~ם ~ינא ~ם ~~~ג וסקי~~ב דס~~ס ~~ינא

 י~ו~~ר~ן
 ~בר כל וא~כ המ~זיקים הם ~~יור~ים

 של~
 היה אימתינתבר~

 בי~
 הצוואה קו~ם אם ה~צוה

 יזכ~ את~~א~
 היור~ים בו

 נג~ וז~
 הן המצוה רצון

אמת
 דלז~

 בסי~ כנה~~ג הרב מדברי תיק~ן ~זצאנו
 לי~י בא המ~םף אמר ~ז~ל קכ~ד א~ת ~הגב~יר~ן

 ו~שיתימ~שה
 כתיקו~

 לה~חייב הרשב~א
~צויתי בחייובי~

 ~ו~
 בש~ר לכתוב

 ~האמין ~מתנ~
בכל למקב~ הנות~

 המ~ל~לי~
 בש~ת ל~ ש~י~ המקבל שאמר

 ~ל הרא~ש מתש~~ נלמדוהוא ה~תנ~
 ע~~

 רבינו הביאה ס~ה
י~קב

 בעה~~
 צ~ג סי~

 סכ~~
 ז~ל הר~~~ב נד~ס ~שוב

 כתב רי~ז בס~ ל~וראיתי
 כ~

 ~כ~פ עכל~ה
 בנד~~

 לא
 המ~ל~~ שיהי~ ~צ~ות רצונו דכ~ן כלל זה תי~וןיו~~ק
 מהיכן ~א~כ ~כו~ הא~~רו~ ולמנות העניים לזכ~תוכו~
 עס~ינן ברשי~יו~י אל~ ~~ל~~ להם ~היו האפו~רופוס או ה~נייםי~~~

 להאמי~
 לשקר יבו~ו ו~י~ז להם

 לו היה שהניח כ~מולומר
 הצו~א~ בש~~

 יתכן לא זה
 דבר כנה~ג~הרב

 ביד~~
 ו~ו~ק למקבל

~ 

~~

 ד~די~א
 ~ו~~ מז~

 ~סי~ מ~ר~ם דברי לנג~י
 ~מקדיש וז~ל שכתב ם~ארנ~ז

 קרק~
 ~לאחר מ~י~ם

מ~ת~
 אפ~ר אי ד~א כלל קדיש לא י~ם שלשים לאחר או
 פירות אכיל קא ד~א זמן לאחר ~~ירות מהי~ם גוףל~מר
 מכאן ~א~כ ~כ~ל הק~שמשל

 נ~~
 בקרקע ~אפי~

 הי~ו~
 להקדי~~ א~ל~

 הואיל ק~שה לא לעניים
 ור~נ~

 שישתמש
ביה

~~ 
 י~ם

 מ~ת~
 ל~רב ~ראיתי אמ~ הן אם~ר וזה

הג~~~
 בסי~ ז~ל וואליד ן~ מ~הר~י

 קפ~~
 שנרגש

דידי~ בנדו~
כח לגר~~ ~אין ~ז~ל א~ פסקא שכי יע~~ש אל~ ~דברי~
 ה~ק~~

 ז~ל רנ~ז םי~ בח~~מ ב~ג~ה מור~ם ממ~ש ~~
המק~יש

 קרק~
 כנה~ג להרב מצינו הרי דלזה ~כו~ מ~י~ם

 ה~סי~
 ב~ג~~~

 ~~תבתי ~~ל שכ~ ב~ אות
 ב~

 ש~ברי
 אינם אלורשב~א

 אל~
 ממ~ן דה~י הבית בדק בה~דיש

 ב~ק בהק~ש מיירי הרשב~א אם תאמר ושמא וכ~~~ב~ה
 י~~ד הבית בבדק הרב~י ל~רבנים להם היה לאה~ית
 ~מ~ר~ם רכ~חסי~

 במפ~
 דת זה דין להביא רנ~ז בסי~

 ~~ית ב~ק ב~קדש דמייריר~ב~א
 קדש~ לנ~ אי~ ~~כ~~

 ל~בי~~ ~מ~ה~צ~כ~ ה~יתב~ק
 עניים ~ין ש~מ

 נחלקו ~לא ~~תבתי ~יגי פקחתי א~~~כ ה~ית~ב~ק הקד~ כ~י~
 בזה~זבהק~ש

 אל~
 ~יש ~~דש בםתם

 מ~בו~~~
 ~סברי

 לבדק הוא הקדש סתם לצד~ה בפיר~ש א~ר שלא~כל
 ~מר ולא ה~איל וסוברים חולקים ~ישהבית

 לבדק בפירוש א~ אבל ל~ניים הוא סתם הביתלב~ק בפירו~
 ל~ יש הבית ב~ק הק~ש ~~ין י~~ו כ~עהבית

 ~~כ~
 הבי~ו

 ~ין הנז~הרבנים
 ז~

 ז~ל הרשב~א של
 ~שיי~

 לזמן ג~כ

הז~
 ~~מר היכא

 בפירו~
 גוף אמר ~אם הבית לב~ק

 ו~ירותמ~יום
 ל~ח~

 לא מיתה
 קנ~

 ש~תבתי ~ממה הק~ש
 סתם במק~יש אלא חלקו לא הח~לקים ~אפי~ תביןבין
 לצ~קה בפירוש באו~אבל

 כ~~
 ~ין לו ~אין יו~ו

 כנ~~ג הרב עכ~ל ה~ית~ב~ק הקד~
 ס~~ ~~לי~

 מ~הריב~~
 ז~ל

 דבר הבית ב~ק בק~שי ~מור~םפסקו
~ 

~~~
 ~אי~י לפי ~~י נחה לא ~~כ~ז

 להגאו~
 מ~הר~ר

 ז~לעקיבאאיגר
 סי~קמ~~ בםפר~

 ~מור~~ם ~~פרש
 ~בהק~ש ~לי~ לתמוה יצא ~מזה ~בר עניים~~קדש

 למ~עני~
 דין עניים ו~ין לאכול אסור יהיה

 להםיש הדי~~
 ~~ני~

 קישייתו
 בצ~~~

 ~~~ו הגאון גם
 קז~יית~ ליישב ל~ כתב~ם זלה~~~

 ~ל
 ~גם ה~א ~ייש~ב~ מור~

 לאכיל אסור עכ~~ז מור~~ם דבר ~ניים ~ק~ש~ב~ין
 ~ ע~~ש וכו~ מפקיר מ~יןפיר~ת

~~~~
 ל~ברי בין ~~ז~ הגאון ל~ברי בין ~ם ~~בינייא
 שנ~א~ נ~יאים שני הם ז~ל~ו~ו

 בסגנ~~
 א~

 ~~גאון הגם ~א~~ ~בר ~ניים בהק~ש אפי~דמור~~ם
 הרבה ז~ל עקיבאמוהר~ר

 ~~יהותי~
 מור~ם על

י~מר כיצ~
 בהק~~

 דקי~ל אנן מ~מ פיר~ת לאכול ~אם~ר עניים
 אפי~ מור~םכ~~ת

 נג~
 ש~מ~ין אליו פוס~ים א~ף

 על תמיה~תיו עליו יישב דו~ו מר הגאון ל~בריגם ~מ~
 פוםקים כהני קיי~ל ל~מר היורשים י~ולים וא~כמור~ם
~םברי

 ~~רנ~
 דלא ס~ל ~ניים ב~קדש אפי~ דמ~ר~ם

 ~לכ~ורא אמת הן ה~ק~שקנה
 לתמ~~ י~

 דברי על
 ז~~ל ~~~ו ומר ה~~גאון

~ 
 לפרש הלום ~ד הבי~ם

~מ~~ם
 בהק~~

 לפרש הו~ל עלי~ ולתמ~ה ~בר עניים
 ~בר הבית ב~ק בהק~ש~מור~ם

 כמ~
 בת~ הדבר שמפו~

 מור~ם ~ברי מקור שממנוהרשב~א
 יהיה ~אזי זלה~ה הח~י~~בהרב שפירש~ ~כמ~ א~
 מש~

 אמת
 ~אמת ~תורת~

~~~
 קושיית קשיתינהו הנז~ דסגא~נים לע~ד נר~

 ~~~אל ~מ~~~ם הרב~י על ~~י~רא ש~ק~כנה~ג

~~י~
 בז~נינו שכית לא הבית בדק הק~ש

 למר~ן ל~ מ~
ומור~ם

 ל~תו~
 כנה~ג שהרב ~~גם למשיחאי הלכתא

 ד~~ש בזה~ז באומר אפי~ אתשיל דמור~ם יתיבתי~
 הביתל~דק

 ~לכ~~
 נראה לגב~~י ~ק~ש ד~~י ס~ל

 ב~יניהם נראה ~רבניםלי
 ~~ח~

 דלא משום זה תי~
 לסתום למ~ר~םה~~ל

 המק~יש בפי~ וה~~ל~כ~~ב דברי~
 הביתלבדק

 גי~
 ס~ל הוה אי ו~שלמא ~כ~~י מהיום

 לבדק ~י~ הוא סתם הקדש בזה~ז שי~מר ~מילמור~ם
 כנה~ג הרב ש~ביא כן הםוברים כא~תםהבית

 מ~ר~ם דנימאניחא הו~
 נתכוו~

 הק~ש ~אמר כמי לפם~ק
 ~הא~מר כאן פ~ ~~~ז לבד~ה ~קדש ~~י בז~~זסתם
 מש~ם הפ~~ת לאכול אםור הקדש זההרי

 ד~קד~
 סתם

 הק~ש ~וי ~צמו הזהבז~~ן
 לבד~~

 מקדשי לי~נות ~אסור
 ~א~ר דס~ם כאן פםק~ ~~י ~לכך הרש~~א ~תשו~ב~~ה
~א~מר

 ה~~
 תי~זש ה~מי~נו דאם~ר ~ם

 ז~
 ~כל

ה~ומר
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 הק~של~ד~~י ~וי בז~~ז א~י~ ס~ם הקדשהאומר
 א~~

 ל~י
 ס~א רנ~ת סי~ ביו~ד ~~ור~ס דהאמצי~ו הוא כן לאהאמת
 כוונתו סתם הקדש א~ר א~ ומ~מ זז~ל כ~בד~ס

 כוונ~וסתם להק~~
 לצדק~

 דבא~ר כאן פ~ק איך ו~ו~ו~~כ לעניים

הקד~
 הו~ל ה~י אםי~ ש~וא סתס

 וא~כ מותרי לטנייס ד~תמו ס~ס באומר אבללבד~ה הקד~ באומ~ ל~~~
כד

 ~ל~
 הגאוניס ~ל ההכרת ז~ו ל~רש הו~ל נ~~ה

 בפסקו מור~ס דודאי הכריתוז~ליומזה
 ז~

 ל~י אזיל
 ~אפ~ה לע~ייס הוא ה~דש ד~תס ביו~ד ~פ~םברתו
 זהו הפירו~י ולאכול ליהנות דאסור כאן~~

 ~ סברת~

~~~
 המפרשי ~גאוניס ~י~ ~לפי ~~~ דלכאורה אמת
דמר~ן

 כא~
 היכי הוא לענייס הקדש בםתס

 מצא~ו מזה ~פך ~רי ה~ירות לאכול דאסור כאן~סק
 ש~ ~~רי מז~ הפך ביו~ד שפ~לו

 האומר רנ~ט בסי~

סל~
 ס~ע עלי ה~י או לצדקה זו

 ע~
 שלא

 ו~ו~י ל~~ירו או לעצמו ללות ~ין לשנותה יכולגבאי לי~ באת~
 כהקדש הצדק~ דאין ~ס מור~סוסייס

 א~דדיי פס~יו ק~יין וא~כ ו~ו~ממנה ליהנו~ ומות~
 ד~מקדיש הכא דש~~י~ושייא אינ~ דז~ אל~

 איירי ~רק~
 ובז~

 הוא
 דירת או פיר~ת אכילת דע~ידאסור

 קרק~
 קא

 התס אבלארעא מת~~י~
 סלע יזיף סל~

 ול~ פ~ר~
 נ~~ר

מנ~סי
 הקד~

 זה ודבר א~ור~י לא זו הנאה כלום
 ז~ל בדבריו ~~תב הרשב~א מדברימדוקדק

 הקדש משדהיונק דהאיל~
 דבז~ מ~~~

 דהזי הוא
 ק~יד~

 ~ וק~ל

~~~

 בכל תט~~ו ~יהיה
 ~צדדי~

 הנדיב רצון למלאות
 הכללכתוב

~~~ 
 ~קנה

 מ~נת ב~ו~ ושיקנ~
זלא ברי~

 ה~ורה מן תרו~ה לו דמצאנו אלא בידיניי עלת~
 בסו~ס ב~~י הרב והביאה קי~ב סי~ בת~ג הרשב~אמת~
 יע~~י תי בעודנו ~ן לבניו נכסיו לחלק שרצהבמי
 ז~ל כתב לבסוף יעשה היאך שצדדאתר

 זמ~~~
 אם

 לויש
 עס~

 מסויימיס שאיגס מ~ל~~ אז ~חורה או
 לאחד ולרב~ת ביניהסלתלקס ור~צ~

 ולמע~
 לו יודע אי~י לא~

דר~
 ~~יתה ול~~ר מעכ~יו בריא במתנת לזכו~ם שיכול

 שי~ מ~ש~
 לפיכך פטירתז בש~ת לו יהיו לא היוס לו

 לואין
 ~קנ~

 ונכסיו עצ~ו שיחייב ר~ל ב~ייוביס ~לא
 למע~ שירצ~ מ~ כפי וא~ ~~ לכלמעכשיו

 לרבות או
 דלא דב~~~יס מ~ורר אלו ר~ב~א מדברי הריעכל~הי

 מועיל תיוב ל~ מ~נה ל~מהני
~ 

~~
 ביאור צריכין אלו הר~ב~א דדברי אמת

 במ~
 שכ~

 עסק לו י~ אם ומ~מ~ז~ל
 וסתור~

 מ~~~ליס או
 מסויי~~יסשאינס

 זרוצ~
 וכו~ יודע איני וכו~ לח~קס

~מא
 מ~

 הי~ס לו שיהיה
 ל~

 פ~ירתו בשעת לו יהיו
 קשיס אלודברים

 דמ~ הבנ~ קצ~
 עםק לומר כוונתו

זסתורה
 ש~ינ~

 ב~ולס ישנס הכוזנה אס מ~ויימיס
 יודע אינו אלא ידותתת

 כמ~
 ומנינם ~~~~לס ~ס

 יש לזה כוונתז זהוומספרס
 להקשו~

 י~יה לא ל~~ה
 מ~ייס שאינו דבר להקנות די~ול קיי~ל הרי קניןלהס
 בםי~ כמ~~ש ידוע ומשקלו מדתוואין

 ר~~
 דאפי~ ~ש

 זממ~ר מקתלגבי
 קנ~

 קנה ודאי במתנה כאן ~מכ~ש
 מהני דלא לך נתון שבבית מה כל לו יאמראפי~
 ם~ב ר~ט סי~ כמ~ש וממכרבמקת

 ב~תנ~
 ע~ש~ מהני

מ~
 ז~ל וא~~ר שסיים

 מ~ שמ~
 לא ~יוס לו שיש

 מטעס אס ק~ה פטירה ב~עת לויהיה
 ז~

 הוא
 לז~זת דרך ידעדלא

 ל~~
 קשה ז~ו~ בריא במתנת

 ת~וק ~סוי~ים שאינס ~יריא~אי
 ל~

 המסזיס דבר א~י~

 מאי וא~כ פטירה בשעת יהיו לא שמא זו ת~~איש
 משום אי ק~ עיד ומיעו~יי ברבויי לי~א~~י

 י~ע דלא הואזו ת~ש~
 כיצ~ הרשב~~

 זכיתס ת~יה
 דהיינ~

שמ~
 של כוונתו ~יתההרי בלא~~ הוי מאי שצי~ה צוואתו עלתה ולא יהיו לא

 הז~ ה~צו~
 משתמש הוא שי~יה

 שיש~~מ~ מוע~ וז~ ריבוי יטול זה מותו אתר אך מותו יוס עדבש~ו
 ~ה שמא היתה זו תששא מה וא~כ את~יו

שי~
 לא הי~ס לו

 יהי~
 בש~ת לו

 היתה כך בלא~ה לעשות בידו מה נשאר לא אםא~~ן הוי מאי וכז~ מית~
 ע~מכוונ~ו

 שיש~~
 ואס את~יו

 ל~
 בידו מה נשאר

 ~לעשות

~~
 הוא הא~ת

 מ~
 הוא הרשב~א בד~ת ליישב ש~ר~

 דכוונתנראה
 הז~ ~~צוו~

 דכוונתו שאמרנו כמו

ל~ק~ו~
 לזה לרבות לו אשר כל לבניו

 ~ז~ ולמע~
 ע~~ז

 דלא הר~~~אא~ר
 יד~

 הוא ידע דלא והט~
~~ בשלמ~

 להקנות יכול מ~ויימיס לה~~ו~ס שרוצה הדבריס היו
 או פ~דבר

 כו~~
 השתא אבל ל~~ וכו~כ ל~~ פ~ מדבר

 לבני ו~תור~תימט~ט~י כ~ מ~נ~ הריני י~מר י~ש~ כיצ~ מסויימיסש~ינם
 ז~

 וזה הר~ה
 מע~

 יש הרי
 לא דילמא~ששא

 יהי~
 ~יורשיס דהיינו מותו בשעת לו

ש~~~
 י~~~ו דילמא להם

 ז~
 לו שיש המ~ל~~

 עת~
ל~

 שנינו ויד הס את~יס ואלו ~נאה בשעת לו היז
שוה
~ 

~~
 לבניו לזכות שרצה במי הוא הרשב~א דכ~ונת י~ל
 הן עתה לז שיש מה הן מז~ז אתר נכסיוכל
מ~

 מסויימיס שאינס דעסקיס אמר וע~ז לקנות שעתיד
ו~י~

 שאינ~
 ונג~ר מסוייס ש~ינו דבר היינו מםזיימיס

 שמוסיף עסק או פרקמ~יא כגוןאלא
 ומ~רב~

 או

מתמע~
 שעתיד אלא בידו ע~ה ~ישנו דבר ד~עינן

 דבר אי ב~שותז ~אינו דבר התוספת והוי ב~להתזסף
 תל דלאשלב~ל

 ~קני~
 יש גס כד~יי~ל

 תשש~
 דילמא

 הליך עתה שמצזימה
 יל~

 יבו~ו תדש~ת ופניס לאבדון
 זהז וא~כ הקניןי יתזל לא תדשות פניסועל

 כוזנת~
במ~

 אתר י~לו שבניו הזא רצונו הזה דהמציוה שאמר
מ~תו

 ז~
 מועט

 וז~
 ודילמא לו ימצא א~ר בכל מרובה

 שי~מ~
 לו

 ע~~
 תד~ות ופניס מותו בש~ת לו י~יו לא

 והמצ~וה דהואל לומר הרשב~א יכזל ואה~נ לכאןיבא~
 הראוי מן מותו אתר לו ימצא אשר כל לזכותרצו~ז
 לא הול~ל עכ~ז מסזיימיס תפציס לז שהיואפי~

 לקנותו ועתיד מצוי ~אינז דבר קנזי להס יהיהכיצד יד~
 בריא במתנת לית~ז יכולדאינו

 מש~~
 אד~ דאין

 מ~נה
 ה~ד~ה להגדיל דהר~ב~א אלא שלב~לי דברלתבירו
 ולזהנתכ~ון

 נק~
 שמא דהיינו בלשונו פסיקתא מילתא

 פניס אלא פ~ירה בשעת לו י~יו לא ~יוס לז ~שמה
 שריבה מה בידו עלתה לאתדש~ת

 לז~
 שהיה דדבר

 תלף הקנין עליו לתזליכול
 הל~

 לו
 ומ~

 לו ~בא
 טת~

ביד~
 הרשב~אי בדברי לפ~ שנר~ מה ז~ו לו נקנה לא
 זכתב הרשב~א סייסוע~ז

 לכ~כ~
 בזה תקנה לו אין

אלא
 בתיו~י~

 ולאתר מעכשיו זנכסיז ~מז ~יתייב ר~ל
מותו

 מ~ ~~
 לו ~יראה

 למע~
 ~ עכ~ל לרבות או

~~~~
 ~תיוב עיקר

 היא~
 בדברי נתפרש לנו יהיה

 דברי שהרי כ~ירזשו סתמוהרשב~א
 מ~ש על קאיהס הרשב~~

 ה~
 לו יש אם זמ~מ ז~ל

אז עס~
 סתור~

 לתלקם זרוצה מ~ל~~ או
 בי~יה~

 וע~ז ז~ו~
 לדבר ת~ון מצא זלזה ו~~ דשמא ידע ולאנסתפק
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 זה דדבר משמע תיו~יס ~~ה~ה
 שרוצ~

 המ~ל~ לתלק
 דלאעצמן

 מצ~
 ע~י לתלקס יכול בהקנא~ס תיקון

 ~יתתייב הזא התיובתיוביס
 ב~לי~

 ימצא א~ר מכל
 למית~ז ס~וךלו

 ~יזכ~
 בכל ג~כ ~צמו ותייב פ~ בז

 קייס ~דבר ואזי שלישיס בשני פ~ שיזכה לז י~צאאשר
 ~ שלב~ל בדבר א~י~ ~צמו לתייב אדס~יכול

~~
 שכתב שהתיזביס לפרש ד~תי על שעלה אמת

 מ~ בסך שיתתייב ~סהרשב~א
 במאתיס זהוביס

 פ~ שיזכה בתיוב לה~ייב אבל ~מ~ון ומנהלראובן
 דבר לא למימר איכא ~לישיס שגי זפ~ בנכסיסבשליש
 אל~ זהי בתיזבהרשב~א

 חדא ~זהי ד~תי נתה דלא
 תזזריס הס הרשב~א דדברימ~וס

 ע~
 שכתב האופן

 שרצ~ מי עלדקאי
 מ~ני דלא ממש נכסיו לתלק

 כזונת אס ~נית כדאמרןי תיוב דמהני כתב ~~זקנין
הרש~~א

 לז~ שיתתיי~
 ~אה

 ולז~
 לאתר דהיינו מאתיס

 מאתייס י~ול וזה תובז מכת מנה י~ול זהפ~ירתו
 ר~יבן שי~ול הוא שרצונו המצווה רצון לא סו~סעכ~פ
 של תיוב וע~~י שליש ושמעון מעזבונו ~לישיס~ני

 לא מאתייס זזהמנה ז~
 יתמל~

 מ~וס הוא ו~~~ס רצונו
 ירויתדלפעמיס

 ז~
 זה יכול ואזי רב מ~ון המצווה

לגבות
 ~מנ~

 והשאר שנתוסף הר~ות מן המא~ייס זזה
 בשוהי~לוקו

 וא~~
 המצווה אם

 הז~
 ראובן שי~ול רצונו

 א~~כ אתריו הנשאר בכל דוקא שליש ושמ~ון שלישיס~ני
 קצת ממון בםך שיתתייב בתיוב תיקן ומה הועילמה

 זסךלזה
 ממו~

 לזה קצת
~ 

~~~
 ~נכסיס יתמ~~ז אס נ~נה מה אתרת זעוד
 הדין דאזי ד~א מא~ייס אס כי מהס ישארולא

 אתד לכל מנה דהי~נו ש~רו שעבוד כפי י~ול כ~~אהוא
 וכמומהס

 דקיי~~
 ~וסקים ו~אר והרמב~ס הרי~פ בדעת

 ס~ל הרשב~~א אם ו~תינח יע~ש ס~ו ב~ק~ד הש~ע~פ~
 כאן ג~~כ יוצדק הממון ל~י דתולקיס דס~ל ר~תכד~ת

 ימצא כ~לא אתרון ביוס מ~תיים ולזה מנה לזהכ~יכ~וב
 לשניהס כדי המצזהבנכסי

 אפ~~
 וזה שליש יטול זה

 ס~ל הרשב~א אס א~ל מ~כשיו אהנו וא~כ שלישיסשני
 א~כ והרמב~סכהרי~~פ

 נ~~ מ~
 הנכסיס לכשיה~ו בזה

מוע~יס
~ 

~~~
 מאתייס לראובן ל~תתייב הר~ב~~א כוונת אם
 ולשמעוןזהזביס

 מנ~
 ולזה לזה לכתוב לו למה

ל~
 לכתוב הו~ל

 מנ~ אל~
 וי~ול תוב בתורת לראובן

 מןאותו
 ה~מצ~

 מאתיו תלקו מרובה רא~בן יהיה ובזה
 אותו תולקי~זהשאר

 בשו~
 ילזה לזה לכ~וב צריך ולמה

 וכ~לו עצמס ו~סתורות המ~~ לתלק הכוונה אסדבשלמא
 מנכסיו שליש לזה יוצדק לזה מעכשיו תלזקהעו~ה
 הואיל שלישיס שניזזה

 מעכשיו ת~זקה לעשות ונתי~
 כ~א ול~רש לכתזבצריך

 מ~
 החיוב יהיה אס אבל שי~ול

 הואיל א~~ מ~ובה תלקו שי~יה כדי זהוביס מה~סך
ואין

 ז~
 בתורת ~י~ול לזה לכתוב די הוה ממש תלוקה

 ימלוקו ו~שארהמוב
~ 

~~~
 עכ~פ זה או~ן ~ל עוד להשיב מה ד~ש אמת

 נר~ הנ~ל מהדקדוקיס~
 פשו~

 ~יא הר~~~א דכוונת
 שלישיס בשנישיתתייב

 ממ~~
 וכו~

 לז~
 ~ לזה ושליש

~~~
 לתלק שרוצה שמי הרשב~א מד~רי נק~י~ שיהיה
 מה בתייונכ~יו

 יהי~
 התי~ון ~ותוי אתר ב~ס

 שכל שיתמייבהוא
 מ~

 פ~ירמו בשעת לו שימצא
 ופי פ~ בו שיזכו תוב ב~ו~ מ~כשו חיי~~ע הכ~לוכו~ קו~

 ובזה מותו א~קידסלש~ה
 ע~

 דהואיל ב~לוס יבוא מקומו
ובתורת

 גתתיי~ ת~
 שלב~ל דבר על אפי~ תיו~ו תל

 ופסקו בעה~ת משס סי~א ס~ םי~ ה~ו~ ל~~ש דינאוהדר
 שלב~~ל בדבר ~צמו המתייב ז~~ל ס~ו בש~ע מ~~~ן~ס
 ו~~ש זכו~ תייב אצלו מצוי שאיגו בדבר~ו

 בסמ~~
 סקי~ח

 נ~שי מ~תייב ~ריני כתב ואס בלשון תלוי שהכלשכתב
בידו~ מצוי שאינו דבר זהוא במתנה שהוא אף זכז~ליתן~לך

 יע~ש וכו~ בעולס ש~זא גיפו ~ל תל התיוב ~~~מ
 שמתתייב ש~י לך מבורר ה~~ע מ~סק הריזא~כ
 לו ימצא אשר ~ל לזכות שירצה למילזכות

 ~ המקבליס בו יזכו מיתה זו מ~וא ל~תהמרוס כפ~ תת~

~~~
 זלזמר לה~תפק יש דעדיין לומר ~וד ת~קפק
 כתב לאדע~כ

 הש~~
 או בדשלב~ל ~צמז המתייב

 קצוב בדבר שנתתייב ב~י דוקא היינו אצלו מצוישאינו
 שבל~ע בדבר ~צמו הממייב אבל עדיין שלב~לאלא
ואינו

 קצו~
 כהרמב~ס קיי~ל דלא זהגס קנ~י ד~א איכאלמי~

 קצוב שאינו בדבר מתתייב דאס דס~ל הפו~ כס~אלא
 הרמב~ס על דמלקו שכתב ס~ג ס~ בסי~ הש~~עכ~~ש
 שהוא לומר את~יו הבאיסכל

 מ~תעב~
 יעו~ש נק~י~ והכי

 למי~ אי~דמ~מ
 דוק~

 שאינו בדבר ל~תתייב שבא במי
 תרתי כאן דיש בנד~ד אבל דמהני ~א בעזלס והואקצוב

 איכא ~בעזלס ואינו קצוב ~אינו בדבר מתחייב~י~ו~א
 דז~א אלא מהני דלאלמי~

 דה~
 ב~ה~~ת של דין עיקר

 למד הרב~י כתב בדשלב~ל מתחייב האדס ~~ורשהביא
 כדקי~ל שיקנה מה לתובו דמשעבד מדאשכ~ןאותו
 זכו~ משת~בדד~קני

 וא~~
 לש~בד יכזל שהאדס לך הרי

 יודע דאין קצוב ואינז שלב~ל דבר שהוא הגס שיקנהמה
 יקנהכמה

 המע~
 משתעבד שיקנה כ~מ ועכ~ז רב אס הוא

 כמו א~כ קצוב שאינו בדבר אף להת~ייב יכול הואוא~~כ
 ברשותו זאינו קצוב שאינו תרתי דאיכא בש~בודהתם

 דשאני ת~יבני ואל ממנו הלמד בדבר ה~הג~תעבד
 הוא העיקר דסו~ס ז~~א קצבה לו יש ו~תזב הו~ילהתם

מ~
 במקזס אפי~ ונשתע~ד ש~שת~בד

 דאיכ~
 וממנו תרתי

הזא
 הלימוד~

~~~
 הרב~י הביאה ~רשב~א בת~ בפשי~ות בא נמי
 ~צ~ו שתייב מי שאלת הרשב~~א כ~ ז~ל ה~בסי~

 גמור בקנין יוס ל~ עד מכאן ~ירויח ~~מ לתבירולי~ן
 נכסיוכל

 שקנ~
 לפי כלוס אמר דלא א~ינן אי ושיקנה

 שתייב ~וא ברור דבר ת~ובה דבשלבל~ע מקנה אדסשאין
הוא

 ~דל~
 אמרו

 בדשלבל~~
 אבל דקל פירות כגון אלא

 ליתן עצמוהמתייב
 מ~

 שזה קיימיס דבריו הדקל שיו~~א
 לך הרי טכ~ל ~מו מתייב אלא הפירות מקגהאינו

 ~ בפשי~ותהדבר

~~~
 ~~כ~ת תסד תורת להרב ~~כ מצאתי זאת אתר~
 מכל עצ~ו ש~לק אביו בתיי אתד באדסשנשאל

מ~
 ז~רב ב~זב הדבר זהיה וכו~ אביו אתר שישאר

 בדשבל~ע שנ~תייב כמז הוי במיוב והיה ~זאל ס~וקדסלוקו כת~
 זה ~ל לגמגס מקוס זאין ז~ל ~רב כתב וא~~כדתייב
 והם קצבה להס שאין בדבריס שנתמייב מממת~ח~ב
 האתיס בהס שיזכו אביהס מיתת אחר ישאר א~~הכליס
 יוד~ דמי קצבה להס ואין אביהס מותאחרי

 יהיו כמה
 שאיס בדברי המתמייב דס~ל ורבותי~ו הרמב~סדלדעת
 דהרמב~ס ~לבא ש~וצרך יעו~ש וכו~ לא קצב~בהס
 דלא לךהרי

 נ~תפ~
 הרב

 אל~
 דס~ל הרמ~~ס לדעת

 הרמב~ס ~ל ~תול~יס ~פו~קיס רוב לד~ת אבלהכי

דאנ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

דא~~
 זה בס~ק נ~נס לא כותי~ו קי~ל

 ~י~ ~ג~
 כ~ן

 שאותותר~י
 ש~ק~ דב~

 הוא
 ו~א ~~~ה לו ~~ין ד~~

 יטו~~ש ד~~לבל~ט דהוי ידו תחתהיה
~ 

~~~

 ה~יק~ן הוא ~~זה ה~זלה שיהיה
 ~יכ~

 הוא
י

 בנדו~~
 ב~~ת ~~ו ~י~צא מה ~~ל ~צמו לחייב
 ~~נייס בו ~זכומו~ו

~ 

~~~
 ~~סק רנ~ז סו~~ס למזר~ם ראיתי

 לת~ו~~
 הר~ב~א

 ~ריא ולכן ז~ל שכתב ר~ןשב~ס
 ~רו~~

 לחלוק
 לט~זת ור~צה ~חריו יורשיו ירי~ו ~לא מותו אחרנכ~יו
 וא~ילו בקנין ל~קנות צ~יך בריא ב~ודו לצוזא~וסדר
 אם מהני אינוקנין

 ואין בידו ~~ין ד~ר ל~ם לי~ן רוצ~
 דרך אלא מ~ני ואין ברשותו ~אינו דבר מקנהאדם
 ~ם ו~ן ט~~כ ~ירצה מה כפי אתד לכל שמודההודאה
 ~ת~~ש להרב ראיתי ~ם אגב ובדרך דסר~ן הרשב~אדב~י
 משםשכחב

 הא~~וני~
 ד~ר~~ן הר~~~א ד~רי על דקדוקים

 הרש~~~א בד~רי ~כ~ו~ו מה ~ם ~ן ד~ריו ובכלל הכלויי~ב

ודו~~
~ 

~~~
 בסר~~ז זי~ל ~לוי גו~~ל להרב ב~שי~ות מצאתי
 שיש נ~ל ומי~ו וז~ל ~כתבס~~יז

 תקנ~
 אח~ת

 בריא במחנת ~ו~ן ה~ני שאמ~ כגון בריא במתנתלתת
 ו~ו~~ך לכ~ו~י ז~ו~ים ~ך כל ~~~כסי ~~י~ה ולאחרמהי~ם
 ו~יון יורשיו ירשו זה~ארלכלוני

 ~~יר~
 ~שוה או ~~~~סיו

 שי~~~רו דהיינוק~~~ר

 מאות~
 אותם ויתן הנכסים

 בשם ס~~ס הרב~י ממ~שכנראה הז~ובי~
 ~ר~ב~~

 ו~ן ~הרמב~ן
 דגטין פ~קהר~ן

 מ~~סי האו~ר דכל רשב~א כדברי ~~~
 ו~~ך ~~תנ~ ה~~~לי זכו בעין המ~ות היו שלא~~ט~ג
 דיכול ונר~ה ס~~ט ~~~ב~ש~ך

 ג~
 ז~ ב~ו~ן ל~ת

 ולומר
 ב~ורת לפ~יני ~~תחייב ~אני עדיס טליהוו

 חו~
 ג~~ור

 לו שימצ~ו המטלטלים כל לולתת
~~~ 

 אחת
 קוד~

 ~~ו~ו

חו~
 ~~ידו ונקנו ליורשים ~ישאר ~לוני מד~ר

 כ~
 נראה

 ~~ב~א בשם והרב~~י ב~ור יטו~~ש ס~ו ס~ס לעילממ~ש
 סו~ס בב~י ז~ייןי~~ש

 ר~~
 נראה ח~ו~ה

 ו~~שובח~
 וכו~

טכ~ל
~ 

~~~
 מ~ל המוס~ם הטולה

 הפוס~י~
 דב~יא הוא

 ל~קדי~שרצ~
 שישארו נ~סיו

 אח~
 גק~ ויהיו ~~ו~ו

 שי~~ייב הוא האחד האיפ~ים בשני הוא גמורבקנין
 אחת ולש~ה מ~יום ל~לוני מ~כסיו זהובים כו~ך~םך
 ז~זי ל~לוני מית~זקודם

 ח~
 מה מכל ליפרע ~חיוב
 לושימצא

~ 

~~
 ~וב בתורת ג~כ לה~חייב

 גמו~
 נכסיז כל ל~ת

 וכו~והמ~ל~לים
 שימצ~~

 מיתתו ~ודם אחת ש~ה לו
 זכשיהיה וכו~לפלזני

 ב~ח~
 ~מקבל~ ~ה אזי א~ו מהאו~~ים

~~
 זה חיוב שיהיה ~צריך ~ראה דט

 בקבל~
 ~ח~יות

 דג~דה~
 ד~סק ~מצינו

 הש~~
 טצמז ה~~חייב

בדשלבל~~
 בגליון ז~ל שם ~ת~ש הרב כתב וכו~ חייב

 טצ~ז שמחייב זד~קא זז~ל נ~ב ז~לדהגר~ע
 לית~

 ~ירות
 קודם ישתדפו באם אחריות ו~~קבל ~צמו ומחייבהדקל
 ליתן עצמו במחייב ~בל דמים לי~ן שמחזיב לושי~ם
פירות

 דק~
 ומתנה

 של~
 כלל חל לא אחריוחם יקבל

ההתחיי~~
 םכ~ג קצו~ה טיין ס~~ד בח~מ מהרי~ט

 רישן אלו פ~~ש הרב ד~רי על לי דק~ה אמת הןעכ~ל
 ז~ל ~תב ~מתחלהל~ופן

 ודזק~
 וקבל טצ~ו שמחייב

 דבעי משמע זכו~ ישת~~ו באםאח~יות
 דוק~

 שיקבל
 ~ך קבל לא אם בםתם האבפירוש

 בפירו~
 מהני לא

ומס~~

 שסיי~ ה~ך נשמע דבריז
 ב~תתייב אבל ו~תב

לי~ן
 ~ירו~

 חל לא באחריותם יתחייב שלא ומתנה הדקל

כל~
 מלשון וכו~ ההתחייבות

 ז~
 בא~התנה דדוקא נ~אה

שלא
 ק~~

 הדיוקים קשיין וא~כ מהני סתם הא אחריות
 איך דבריו טל לטמוד בידי אינו מ~רי~ט וספרא~דדי
 בידי מהרי~~ט ם~ר דאין הגםשיהיה

 לטמו~
 דבריו טל

עכ~~~
 לקבל וישר טוב טליו החוב לכתוב כשירצה בנדו~ד

 ~ום כאן אין ואזי עוי~א גמורה באח~יות החובע~יו
 ~פקפוק

~~~

 בס~ מ~ורש ראיתי
 ט~~

 להרה~ג המכונה סזפ~ר
~~רינו

 יטב~~~
 מתנה ש~ר נוםח שכתב זלה~ה

מהיום
 ולאח~

 לבנותיה ~זבונה ל~ת שרצתה באשה מיתה
 שיכתוב וכ~בוכו~

 בא~
 טלי הוו לנו ו~מרה ~לונית

 בכל וכתבו במדל~ב קגו~ש ממני וקנו ע~געדים
 מ~כשיו הנז~ לבתי מקנה א~י טוד וכו~ ז~ות שלל~ון

 לחבר יש ~~ג~ה ימצאו אשר המ~לט~ים כל מיתתיו~אח~
 ב~ניןהדבר

 חיו~
 דהוי ושטבוד

 דבשכ~~ט~
 מיתתי ~חר

 ג~~כ מכאן הרי עכל~ה וכו~ לכל כאשר הכלבב~תי
 דכשיתחייב הוא זישר אמת שכתבנו מה דכלבאירה

ש~קנ~
 נשאר לא ו~טבזד חיוב בתורת וכו~ מ~ל~~

 ~~קפוק

~~~~~~
 יזסף דברי בס~ להרה~ג ראי~י מזה

 סכ~~
שנשא~

 כתוב שהיה אחת בצוואה
 ב~

 ויהיו
 ~לשטה ומ~כשיו בריא כמחנת וקיימים שרירין אלהדברי

 קוד~אח~
 וטל וכז~ בק~ג זנ~ים גוף בשטבוד מיתה

 כ~ז~
 ליתא נמי הא אבל וז~ל הצוזאה לקיים הנז~ הרב

 המתנה הנכסים אלו ש~ה באותה היו שלא תימאדאפילו
 בש~בוד עצמו ושטבד חייב שהרי דכו~ע אלבאקיימת
 קי~ל וכבר בק~~ג ונכסיםגוף

 בש~~
 ו~סכמת סמ~ך סי~

 יכול חיוב שבת~רת כנה~ג בטל כמ~ש היאהפוסקים
 אצלו מצוי שאינו או שלבל~ט בדבר א~ילו להתחייבאדם
 בטולם ישנו וגופו גופו טל חל דהחיובמשום

 זכיו~
 ~כן

 בהחלט קנו ראזבן של מיתחז קודם אחת שעהכשהגיטה
 ז~ל וכו~ לו הנמצאים כל ה~תנותמקבלי

 חיובבלשון לומ~ ת~ט~
 דז~~

 שטבוד לשון אבל דמהני הזא
 וש~~וד דחיזב אינו זה מהני לא בצוואה הכתובונכ~ים גו~

 ליה ילפינן משטבוד דמהני דהח~וב היא מילתאחדא
 לך הרי יטו~שוכו~

 לדע~
 לא אפילו הרב

 הי~
 הדבר

 חשיב ונכסיו גופו בשטבוד אלאבחיוב
 לי~

 וקנה כחיזב
 ו~טבזד חיוב לשזן שניהם בצרוף יהיה אם אם כ~שהמקבל

 ~ דמהניבודאי

~~~

 מוהריב~ו להרב ראיתי
 זלה~~

 הגדול בספרז
 כתוב המתנה דבש~ר גם ומה וז~ל שכתב~סקפ~ט וי~~

 בדשבל~ט אף חיוב ובלשון הנז~ האשה חו~ג ~תחייבהלאמר
 ביד קיימת המתנה דמה~ד באו~ן ס~ס מר~ן כמ~~שקנה

 י~ז~ש~ההקדש

~~~
 הטזלה

 דהמצו~
 שלשי אופן לעשות יכול גם הנז~לי אופניםמשני בא~~ צזז~ז ל~שזת יכול ~זה

 כל מיתה קודם אחת ולש~ה זמעכשיז מטתהשיקנה
 מ~

שי~
 מה תכ~ה לו

 שקנ~
 בחו~ג ונתחייב שיקנה זמה

 יזכל דבאזפןז~לא אלא מ~ני אזי זכו~זכו~ נכסיםובשטבוד
 זעל במהיום אזתם זהקנה הזאל שבי~ו ממה כלללמכור
 טוב כן טל ל~צמ~י ששייר ~~טר בגזף לכ~וב צריךכן

 ~ו~ב הכל ואזי הראשזנים מ~נים אחד באו~ןלכתוב
 זצוי~םזקיים

 זימ~~
~צ~יר ~

~~~ ~~~~~ ~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 י~~~

~~
 ה~נין

 צוו~~
 בפםק הנז~ל עיםה האשה שציוותה

 ר~וי נכםיה ~ל וזיכתה לזהשקודמ~
 תוב~ב ירושלים ע~~ק עניי ולהקדש עירה עניילהקדש ומוחז~

 האשה ~ו שמרדהו~~ל
 ול~

 הוא עדיין גטה קבלה
 ~נז~ עי~ה שהיא המורדת אשתו ~םי לירשתובע

י~
 עמה נ~וי היה כי

 בכתוב~
 ועל כדת

 ז~
 תבע

לבטל
 הצווא~

 תכלית ז~ו התורה מן היורש ~וא כי יען

~~נ~
 ~צור

 ~ יומ~~

 ת~~~~~~
 לחקור יש זראש

 במ~
 צוואה שנעשית

 רבני ~ידזת ידי עלזאת
 ה~ הע~

 הם
 הש~ע מ~ש ידוע ~בר הצוואהעדי

 בםו~~
 ובםל~ז וא~ו

 תנו דהאומרם~ך
 בדייני דגין אין ~רי לעניי מג~

 העיראותה
 מביא~ דא~

 העיר אותה מאנשי ראיה
 דבטלה נראה וא~כוכו~

 צווא~
 חלק לגבי אפילו זו

 מ~צחה שבטלה עדות מדין תוב~ב לירזשלים~נוגע
 ב~~ הש~ע וכמ~ש כידוע ~ולהבטלה

 נ~
 ם~ו

 ~ יעו~~

~~~
 ראינו דמצאנו

 למר~~
 פםק םכ~ב ל~ז ב~~ שם

 נ~גו דעכ~יו ~כתבו ו~רשב~א הרא~שלתשובת
 ~ה~דשזת ועל וה~כמתם תקנתם על מה~~ל עדיםל~בל
 שראה שכתב שם פת~ש ל~רב מצינו הרי עכ~זזכו~
 םקצ~ז ריבזת ~ברי משם ש~ביא נ~שבם~

 דכיו~
 ~ינו

 מנ~ג מכח אלאמה~ד
 לכ~

 הוא אם
 מג~~

 קבוע
 קבזע אינו אם א~ל ~~ל~ה יבטל העיר ל~לוידוע
 מבטלינן לאוידוע

 הל~~
 מ~מע דכן ~תב פם~ה

מתשו~
 כגה~ג ומשם פדוואה מהר~ם ומתשובת רמ~א

 וכן בפת~ש ע~ש שמואל מש~טי ומשם מ~רי~ומשם
 םל~א יצחק ויאמר ב~~רו זלה~ה מהריב~ו להרבראיחי

~אם~
 ם~ל דהכי אחרונים פוםקים כמה ~הור ~יש
 שם ע~ע וידוע קבוע מנהג שיהיהדבעינן

~ 

~~~~
 ~ברת שהביא שאח~ פ~~ש להרב ראיתי דראה

 הרא~ש לדברי דמפרש~~פו~קים
 ו~רשב~~

 ז~ל
 זכתב הוםיף וידוע קבוע המנהג להיות צריךדמצריך
 זה מכל אין לע~ד אמנםז~ל

 הגדולים אלו כל כי ראי~
 חבזר שנתפשט קודם היוז~ל

 הש~~
 בזמנינו אבל בעולם

 קבוע מנהג הוי בש~ע זה מנהג הוקבע שכברמאחר

 אי~לדורו~
 עצמו אי~ו ד~א ~דא זה על לםמוך לנו

ש~
 יעקב שבות ש~רב יעקב שב~ הרב משם כתב

 מהר~ם מדברי ראי~הבי~
 לובלי~

 דב~י שראה דאפילו
 יכולים ואין נוגעין העיר דבני ~םק הכי אפילוהש~ע
 ראייתו לדחות צדד פת~ש שהרב ו~גם יע~שלהעיד
 ~רי עכ~ז ה~ יעקב שבות ~רבשל

 לבםו~
 הדבר ~ניח

 יעקב שבות הרב של פשיטותיה ל~יח לנו ואיןבצ~ע
 להרב מצינו הרי גם ומה פת~ש הרב של הצ~עמלפני
מוהר~ר

 י~זד~
 ובתראי םבוראי מרבנן זלה~ה עיי~ש

שכתב
 בבי~

 ואפע~ג ז~ל ~תשובה בתיך םי~ג יאו~א

דאית~
 התם

 בםו~~
 ע~ים ל~בל נהגו ~ע~~יו ל~ז

 ז~ל הרב מוריגו כבר וכו~מ~ל
 בפם~

 הקדש של אחד

ח~ר~
 דבםתם ~רחבה בדעתו ל~וכיח האריך אחת
 לי~מוקמינן

 מ~ירשת ~קנה שתהיה עד אדינא
 ל~רב הרי י~~ש ו~ו~פשוט ומנה~

 מוהרי~~
 זתני פםיק ז~ל

 ו~דיפא ידוע מ~הג מצריך ז~ל ר~ומשם
 מז~

 דמצ~נו

 אחרו~לאחרו~
 ז~ל מו~ריב~ו ~וא חביב

 דכ~
 בםפרו

וי~מר
 יצ~

 הפום~ים כל ל~ת שהביא אחר ם~ל
 המנהג שיהיה ~ד דוקא דב~ינן ו~םק ד~תונטתה
 ובעינן נזוז לא האחרונים רבותינו מדברי וא~כידוע
 הלאו מ~קהל עדות ~בל נ~גו מיגאדור ~ב~ירשיודע

 ~ שויא מגן ~דש ~~והכי

~~~
 ~ם

 דמצר~ינ~
 לידע

~ 
 נהזג ~דבר

לא עכ~~
 בעינ~

 ~ך על ויעידו ~~ים שיבואו עד
אל~

 ימצא אם נגלות הגלות באם דיו
 איז~

 או צוואה

הקד~
 עדים בו חתומים ו~יו לזה מקידם ש~יה

 אזיהעיר
 מז~

 לנו יש
 דודאי ולומ~ להוכי~

 כ~
 מנהגם

 מהריב~ו ל~רב שראינווכמו
 זלה~~

 שכתב ם~ל שם
 בנדו~ד ~כא מ~אמור נק~יגןוז~ל

 כיו~
 לא ש~מקוה

 שרוצים אלא הקהל בחזקתהיה
 לזכו~

 על וכו~ בו
 ~מנ~ג ראיה להביא הקהלבני

 ~בו~
 בני ל~כשיר

 שכשמ~די~ ו~ףהעיר
 אדם שום

 דב~
 לעדים ומייחד

 שראינו כ~ו ~ירמעדי
 ל~יז~

 הקדש של שטרות
 ואין ה~יר מבני עדים בושחתומים

עדים להבי~ מצריכי~
 מחו~

 כאלו והוי נ~וג שכך מ~יחים הייני לעיר
 בזה ערעור ~נפל שעבר מה על אבל עליהם~בלום

ל~
 עכל~ה ~בע מנ~ג שיש שמענו

 מלשו~
 של זה

 ~~זת שטרי איז~ שראינ~ דבמקום לך יתבררהרב

זכ~ומ~
מנ~ג שהו~ הזכח~ ~~י ה~יר בע~י חתומים הם
 ש~ קבו~

 ויש עליהם קבלו
 לה~ע~

 על
 לכ~ורה נראה כך בנדו~דל~שיר ז~

~ 

~~
 ימיגרע דנדו~ד בנדו~ד מזור יג~ה לא זה גם
 וע~רזתי~ם העיר לח~מי הוא ~ה~דש הואלגרע
 ה~~~ידים העיר רבני מלכיהם המהבראשיהם

 עצמם על ל~~יד באו כאלו הויא~כ בצווא~
 במ~

 להם שנוגע

וא~~
 בני עדות לקבל שנ~גו ידוע מנהג יהיה אפילו

 דזקאה~יר
 ב~שו~~

 ב~שוואה העיר לבני בהנאה כללית
 שנזגע למהלא

 לעדי~
 הדבר שבא זכמו בפרטות

 שהזא שלו כנדון יאזדא בביתמפורש
 כ~י~

 ממש נדו~ד
 אפילו דבנדו~ד זעוד ז~ל עליוזכתב

 תהי~
 תקנה

 דדוקא ~~עם מהני לא ה~יר ודייני עדימ~ור~ת
 ככהן כ~ם ~ללית והנ~תו נפש לכל שוה שהואבדבר
 שהיא להפרט אלא נוגע שאינו גוונא האי ב~ימשא~כ
 בה שיזכוהמתנה

 הת~~
 הב~ד הם בראשי~ם ועט~ותי~ם

יצ~ו
 פשיט~

 אופן דבכל
 דני~ אי~

 אות~ ב~ייני
 ~עיר

 הנאה צד להם שישבדבר
 וז~ מיו~ד~

 וברור פשוט דבר
 עכ~ל הםברא וע~פ הדין ע~פ ויציבאמת

 ~י~ וא~~
 לנו

 םלוק העדים יםתלקו אם אלא לזה ומרפאארו~ה
 ולאגמור

 יהי~
 ל~ם

 ~נא~
 לקיים יכולים ואזי זה מ~קדש

~צווא~
 הנאת משום ~דות דב~םול

 ממו~
 שי~י~ בעינן לא

 בכשרות םופו יהיה אם דיו אלא בכשרות ום~פותחלתו
 ~ יע~ש םי~ח ל~ז ו~ם~ ם~~ו ל~ג בםימן מר~ןוכ~~ש

~~
 זה

 הז~
 שמצא מה

 הר~
 לנדון זלה~ה מו~רי~ע

 יעו~ש שלוי
 בםי~~

 כי תקון שום מצא שלא
~ 

תק~
 יע~ש זה

 שכת~
 איהו כתב ~צוואה ~םוחרים נגד

 יש ~הרי ~ם ו~~לו אדי~ים במים צללו בזה גםז~ל
 המתנות של הנאות מאותם עצמם דייגים שיםלקו~ון
 נ~שם אות ככל לדון יכולים~זי

 ד~ג~
 הדיינים

 םלוחמהני לכ~~
 ב~

 ב~חי~ה
 בי~

 עדים ג~י משא~כ בםוף
 דמהני בש~ע פםק ~עדים וגם מחלוקתדהוי

 םלו~
~~םו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~

 אלא ~קון אין לך הרי עכל~הלב~וף
 סל~

 מן הנאה
 הרב הוא ~וב ~י ידיד שרצה ומה מ~יי לא ותו~עדים

ה~ו~
 ~עיר בני עדות להכשיר נר~ו

 ממ~
 שמצינו

 כאלו לפניו ו~ודאה ביחידי לדון דיינים עלי~םשקבלו

הוד~
 ~םתמא לומר נלמד משם א~כ ~לש של בב~ד
 גםאמרינן

 לז~
 עדות שיקבלו עליהם קבלו מסתמא

 א~ר העירימבני
 המחיל~

 ~רצה מה על
 לקר~

 את
 בלאו א~שר דלא משום הדיינות דשאני בז~ועהרחיקים
 אחד אם כי לדון ראוי נמצא לא עיירות שכמהה~י
 למנות הרבה חכמים שמצוים במקומות וא~ילו~עיר

ב~
 ביחידות ול~ון ללמוד רצונם דיינים כמה שלש של
 ש~~יה קבלו וגם יחידי לדון עלי~ם לקבל הוצרכולכך

 לפניוהודאה
 כ~ודא~

 דאל~כ שלש של ב~ד
 מ~

 הועילו
 לישבב~נ~ם

 ולדו~
 יכול חייב שיצא מי הרי ביחיד

 הרב בד~רי מ~ורש הדבר שבא וכמו הדיןלסתור
רבינו

 יעבי~~
 ~בעומדם הרמאים משרבו ז~ל שכ~ב זלה~ה

לדין
 ורוא~

 על ~ענו~יהם ומשנים האמת מן בורחיםהראשונים ~ענותיה~ ידי על ובאה ממשמשת חובה
 הראשונה טענה על אלא לדון שלא שלפנינו ב~דנ~גו ז~

 לדון התחילו ש~ם נהגו הכי ומשום ~חריהם נ~גווכן
 אחדאצל

 מבדי~~
 אחר דיין אצל הדין לגמור יכול אין

 שלאכדי
 ישנ~

 זה ענין מה א~~ עכל~ה טענו~יו
 דנים דמדמצינו לומרלזה

 ביחידו~
 לפניהם ו~ודאה

 דגם נימא הוד~הה~א
 לז~

 עדות ~קבל קבלו מ~~מא
 וכן א~שר משאי אפשר דנים אין הרי העי~מבני
 ס~ל יצחק ויאמר ל~רבראיתי

 שכת~
 מ~ח בפשיטות כן

 ל~ביא דאין ולהרש~~ש להריב~ש מצא דכן ו~תבםברתו

ראי~
 ~נהגו ש~אינו ממה ~~~ מבני ~דות שנכ~יר

לד~
 לקהל יחיד בין בדייני ה~סי~ דיני

 ~ ב~יהם לחלק שי~ גדולהדםברא שכת~ יע~~

~~~~
 הקדש משפט מה הדין לעקר נבוא הבוא
 ~מורדת נ~ע עיסא האשה שעשתה זוומתנה

 לנו דיש הוא האומר ב~ירת לה~יב ~יש ומההנז~י
לקיים

 ה~~ד~
 דמצינו הגם חדא טעמיי מתרי וה~נה

 נ~נםדהדבר
 במחל~~

 ב~ש הרב וכמ~ש
 בס~~

 ם~י~ז
 דא~ילו ר~ב~חמשם

 א~ ~~חיל~
 יכ~ל הבעל

 אם מכ~שא~כ למחו~
 עבר~

 או זמכרה
 נ~נ~

 ומתנתה מכרה
 רלב~ח לדעתקיימת

 ולדע~
 בצ~ע הניח ב~ש הרב

אם
 מכר~

 כנה~ג ובס~ יע~ש
 ם~~

 סל~א ~ג~~ט
 עזבזנה ~כסי דדוקאו~~ל כ~~

 יור~
 שמ~רה מה אבל הבעל

 נ~ל ואינו י~ב ~דר הרד~ך יורש אינוונ~נה
 וכ~

 מצאתי
~~ב~

 זה ~רי א~~ ע~כ ז~ל יעיש ן~ למהר~א ~~י
 דלדעת זהלעומת

 כנה~~
 ~~דש ז~ל יעיש ן~ ומהר~א

אינו
 הק~

 מ~~~ו עלי~ם נוסף ורלב~ח ~רד~ך ול~עת

זלה~~
 דגם

~~ 
 דעברה סיבר ודאי

 ~כר~ ו~כר~
 קיים

 ~רב~~ מדברי שמבוררוכמו
 ש~ביא

 בס~~
 א~ר סקי~ז

שכ~ב
 דלדע~

 ס~ל רלב~ח
 דדע~

 דא~ילו הרא~ש

ל~חיל~
 יכול אינו

 מלי~~ ביד~ למ~~
 ~~ב ו~ו~יף

ז~ל
 אל~

 ס~ך מהרי~ו בתשובת
 פם~

 לכ~ע
 יכו~

 ~מ~ות

 ~ס~ו~~
 ~מוך

 בהג~~
 בריר~ מכאן עכ~ל

 דמהרי~ו
ד~א

 ~~יל~
 די~ול ~וא ס~ל

 ב~ למ~~
 ~מכור שלא

 עברה אםאבל
 ו~כר~

 או מכרה ודאי
 ~זאלוא~כ ~יימ~ מ~נ~~

 ב~ח~ו~ ו~ד~
 לדינא ~דרן שנוי

ל~ דא~
 ~ ~י~ל דינא אלא בזה לדון

~~~
 דיש ~א דמצינו ~גם בנדו~ד דקי~ל בדינא

מחלו~
 הא~~ יורשי בין

 הבעל יורשי ובין
~ 

 הבעל
 מערכהעצמו

 מערכ~ לקר~~
 והללו מיי~נים ~ללו

 לעיל שכתבנו כמומשמאלים
 ב~ס~

 האלבאנק~ז מעות

עכ~~
 בין הוא דהס~ק בנדו~ז

 הבע~
 ~~נ~ מקבלי ובין

ל~
 בזה שדבר מי מצינו

~ 
 רז ד~ל ~אחרון הרב אם

 אניסלא
 ויאמר בס~ו ז~ל ~ו~ריב~ו מזהר~ר לי~

 שנשאל ~ק~~ט ח~ביצחק
 שנתנ~ באש~

 ש~מ במתנת

 שסיגל~מ~
 ~ב ו~ביא ידיה ממ~שה

 מחל~
 הפו~ים

באותו
 ולבםו~ ענ~

 ז~ל ~ב
 ו~~

 בזה לומר שנראה
 דמ~בלהוא

 המת~
 הנ~רא הוא

 מוח~
 ~ו בנכסים

 זל~ה וכ~ב ס~ם ולבסוף ה~רישה ~דברי ראיהו~ביא
 לבעל יש אם ~~ק לנו שיש בנדו~ד נמ~ הכאוא~כ
 אחר א~~ לא או מלוג נכסי והם אלו בנכ~יםפירות
 במתנתש~תנ~ם

 ברי~
 וה~על המקבל בחזקת הם הרי

 דנכ~ים ~י~ לה~א עליו מידו מי~ה אחר להוציאהבא
 ~מקבל מיד ל~וציא מלוג כנכסי ~םא~ו

 המ~נ~
 א~א

ד~דיי~
 לפ~ק יש

 גבי ד~י~ בז~
~~ 

 בחזקת אוקמוה

המקב~
 במקומו ~ס~ק עדיין המ~ל~לים לגבי אבל

עו~
 בתר דאזלינן מ~ח אלו מדבריו הרבי עכ~ל

 דקרקע מדבריוכדמוכח המ~~
 דהי~

 מקבל ביד מ~זק ~קר~ע
 מוחז~ים ~יו דלא ובמטלטלים למוחזק אותו זיכההמתנה
 אמת הן ליהי מספיקאס~וקי

 דלכאור~
 דדינא אע~רא

נרא~
 פרכה דיש

 דהנ~
 מ~ריב~ו להרב ראינו

 מ~רי דהמ~בל י~יףדמי~ף זלה~~
 מ~ז~

 מדברי ~בעל לגבי
הפרישה

 דמתר~
 לי~ ~ש~ מאי

 דפםק הרמב~ם על
 כוותיההש~ע

 בס~~
 דכתב ס~ט

 האש~
 בנכםי שמכרה

 מוציא הבעלמלוג
 ~~ירו~

 והרב וכו~ הגזף לא אבל

ה~רי~~
 דנפקא מאי כ~ב

 מינ~
 הוא ד~גוף לומר

 פירות אזכל ו~ינו הואלדהלוקח
 לתר~ והוצר~

 דנ~~א
 ועל עליו הבית נפל שאםמינה

 אש~
 קר~י ד~ל~ח

 מת ש~בעל לומרמוחזק
 תחל~

 הרב למד ומזה יע~ש
 מוחזק ~וי ד~ל~ח ז~למהריב~ו

 א~
 מצינו הרי באמת

להר~
 מחזי וא~כ חז~ה קושייאהנז~ל ה~ריש~ ד~רי על שהקשה בס~ל~ו שם ב~ש

 ל~ו~~
 הואל

לי~ ו~~רי~
 של ~רוצו

 שתי זה על הדי~י נסתר י~י~ הפריש~
 ד~רב~ש ד~גם חדא בדבריתשובות

 ~ש~
 על

 ~~ישה דברי לס~ור לנו אין חז~ה קושייתוונראית הפריש~
 כ~פרישה קי~ל לומר המזחזק ויכזל ה~ב~ש קושייתמכח
 מערכת ל~כו~ל ~ראיתי וכמו קושייה עליו ישא~ילו
 וז~ל ר~~י מר ~ה מכת~י מצאתי ז~ל ש~בקי~ל
 למימר מציקי~ל

 ~מו~~
 ~~רת ד~ו דה~לקים ~ף

 ~איזתהמםייעים
 יעו~~ וגו~

 משם כן ש~ביא
 ש~רב~ש ~גם ~אן גם וא~כ~וסקים כמ~

~~ 
 ~רוצו על

 עדיי~ ~~רי~~ ~רב~ל
 ~י~ל לומר אנן יכו~ים

גם ומ~
 ~~ שה~ב~~

 על
 קוש~ז ~רי הפריש~ ~רו~

 ר~י~ איז~ משזם או ~ברא מצדלא
 ~יוצא דינו ~ו~ר

 של ~רו~ומכח
 ה~ריש~

 עקר אלא
 דמ~ ~~ קו~~

 ~~א מאיהרמב~ם ל~~ ~~ ד~ו~~ ת~~ ז~ א~ ~~ריש~~מ~~~
 מינ~

 א~ר
 ~~~ו~

 ~לז~חל~רא א~ ~~ח של
 מו~

 ו~~כ מו~~יםהוו ~~ דיו~שי קי~ל ~ר ~י
~ 

 מה ז~ו
 ~ב~

 ל~מי~נו ~רמ~ם
 צר~~ ~אי~~ משנ~הוי

 א~ל ~זשיי~ו ~ז
 בד~ ~אמ~

~ז~~
 ~בעל ~ם

 יכזל מזחזק ~וי ~
 ל~~

 ~~צד
 לא ~רב~ש גם~~א

 ומ~ יחל~
 ~ם

 הוא~
 זעינינו

 ~י~ו ~~ב יקרזת אורראו
 ~ל~~~

 ~ו דל~ניו
 ~י יי

~ע~מו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~ושיית ראז זעיניז ה~זםקיסת~לומזת
 הרב~~

 ה~רישה על
ועכ~ז

 פם~
 הפרישה ~דעת חרי~א בםכינא

 אחרון מרב יזתר להש~ן לנו יש מי זעל קי~לאומר דהלוק~
 ~ שומעין אליו אלז הפרי~ה דברי על ~םמך ~מוךמופלא

~~~
 ק~וי מי נדז~ד בכעין שדבר מי ~אנו לא כי גס

 יש עליו הפרישה זולת לוקח או בעלמז~זק
 ה~ה~ט חי~י בנ~י להרב ראינז דמצאנז זהגםלהש~ן
 זהרמב~ם והרשב~א הרא~ש מחלזקת על דל~תשכתבאזת

 הגוף גם להזציא הבעל יכזל זרשב~א הרא~שדלדעת
 בנ~י הרב כ~ב זה על הפירזת דזקא הרמב~םזלדעת
 דהבעל ~םק הלכה זלענין ז~ל הלזי מהר~ש משםחי~י
 כהרא~ש קי~ל הבעל זיאמר מוציא נקרא ולזקחמז~זק

 הרזאה ולכאזרה עכ~לי הפירזת גוף דמוציאוהרשב~א
 ידמהזאת

 דחלז~
 זה על הנז~ הפריש~ דברי על הזא

 המקבל לזמר יכזל עכ~~ז חלוק נימא אפילז חדא להשיבייש
 פם~ז םמך אחרון הרב גם זמה הפרישה כדעתקי~ל
 יעז~ש בםכ~ה מור~ם זכמ~ש קי~ל כבתראי זאנן זהעל
 שהביא הלזי מ~ר~ש בז שדבר נדז~ן קרב דלא גםומה
 היה שהבעל במ~זם דבר דהתם לנדו~ד חי~י בנ~יהרב
 ואכיל דהזאל פירזתאוכל

 פירז~
 בחזקתז ליה חשיב

 הגוף כקנין לאו פירות דקנין דקי~ל ד~גם הזידלוקח
 בדין מהנה זאחת בש~ע מקומות בכמה וכמ~שדמי
 דקנין דפםק יעו~ש ם~~ט שמ~ז בםי בבעליםשאלה
 לענין עכ~ז הזא הגזף כקנין לאזפירזת

 ז~
 מוחזק לקרזתו

 דחשבינן מזרה זהשכל הדעת כך פירות דאזכלמשזם
 מדין לזה וראיה ראשון כלזקח דהזי מ~זם מוחזקליה

 בנכ~י דבעל פםק ששם םי~ד קע~ה בם~מצרנזת
 ואפילו מצרן הזי אשתז שלמלוג

 םלק~
 עצמה ה~שה

 הםמ~ע שם זכתב המצרן מיד מוציא הבעל מצרנות~דין
 יעז~ש ~זי לזקח בעל ליה דחשיב משזס הטעםםקכ~ב
 פירזת ליה דלית במ~ום נלע~ד זה ~עם לפיזא~כ
 וכמ~ש לוקח לקרותז ראזי איןלבעל

 הרא~~~
 הביאז

 באעה~זהרב~ש
 ם~~

 הרא~ש דלשטת שכתב םקי~ז
 אשזת אין כאלז הוי פירזת אוכל אינז בבעלהדהמורדת
 זוכה זאינו יעו~ש קרוב בתזרת אזתה יזרש אלאביניהם
 פירזת דליכא במקזם~מצרנזת

 דל~
 יזרש אלא לזקת הזי

 מפזרש הדבר ראיתי החי~זש אחר תהלי~ת זהוחלזק
 ם~ך םקע~ה בחומ~ש כנה~ג שכתבו ממש לזה~רזב
 א~תו בנכםי דבעל נ~~בז~ל

 חשי~
 שלו ונח~ב ~לוקח

 םמ~ע מידה קנז אפילו המצרנות למחזל יכזלהזאין
 ז~ל ולרשב~ש זר~ש לר~ח זה ~~ם ול~י המא~ףאמר
 הוי דיורש דפם~ז והג~אזא~ז

~ 
 שמחלה מידה קנז

 על לערער יכזל הבעל זאין מחילה מחילתהללוקח
 ממנז א~~כ וצהיר נהיר םלוקינז הרי עכל~ההלזקח
 מוחזק לבעל חשיב לא הלוי מהר~ש דדעת לומרנבזא
 לזקח ~ם ~ליו דהזי פירזת אכילת ד~יכא במקוםאלא
 ~ירזת אוכל היה לא דהב~ל נדו~ד בכגזןאבל

מרדה מ~
 זא~

 מהיכן ידענו לא יורש שם אלא לוקח שם לו
 הרב גם בנדו~ד למימר זאיכא מזחזק שם עליונקרא
 דידן לדינא והדרן מותזק שם לו דאין יזדה הלזימהר~ש
 קי~ל מכת והה~דשות ה~נזת מ~בלי דזכז דינאד~ם
והג~

 ~~כ שה~קדשות
 תפזשי~ אינ~

 זכז הכי א~ילו

הוא~
 זרצונם האשה ~חי ידי תחת הוא המ~ד~ת ונכ~י

בזה
 זיורדים עולים ~~ה זה זעל ~מרזחמת דברי לקיי~

 בזכותלח~ש
 ההקדשז~

 כדעת קי~ל לומר יכזלים הרי

 זכמ~ש להקדש ו~זכזת ומהרי~ו ורלב~חהרד~ך
 שיכזל הזא עצמז התופש דוקא לאז וז~ל י~ד אזתהגב~י כנה~~

 שבידו מה להחזיק א~ילו אלא בידו להחזיק קי~ללומר
 זה זדין עכ~ל ששון ן~ מ~ר~א קי~ל לומר יכוללאחר
 במערכת שהביאו קאמר שפיר מש~~ה להרב ראיתיג~כ
 להחזיק ז~ולזן דיכזל חם~~ד תור~ת ה~ב משם ל~ אזתק~
 במכ~ש לנדו~ד נבזא משם וא~כ י~~ש ללזי שבידזמה
 וראינו להעניים להחזיק שרצונו יז~ר עדיף נדו~דדהא
 פשוטיםאנשים שני דאפילו תתקי~ו הר~ב~א ~שם שכתב הפזםקלהרב

 שנת~
 זכו~ כגזברים הזי הקדש בידם

 לקיים זרצונם אחיה בידי מםור שהכל ג~~כ בכאןא~כ
 ~ ~י~ל זיאה יאה נראה דלזה בודאי אחותםצוואת
~~~

 מכח להקדש לזכות דיש הוא הדין אלאקי~ל מדין להקדש לזכות צריכים אנו דאין לעד~ן גם
 דמצי הוא דלכתחי~ה דם~ל ל~יל דכתבנו ~הרי~זם~רת
 א~כ זתמכור תתן ~לא המזרדת באשתו למחזתהבטל
 בכבר אבל למחזת דמ~י הזא לכתחילה דדזקא זברזרמזכח
 כוזנתו הזא הכי דזדאי קיימין מעשיה זמכרהנתנה

 מינ~ דזן למחות יכזלבלכתחילה דמד~ם~
 הא לכתחילה דזקא

 ~יתה בודאי וכוונתו קיים מכרה ומכרה עברהאם

לפםז~
 ד~~ל כ~רא~ש

 דהב~
 לוקח ולא הזי יזרש

 הרא~ש דלדעת רלב~~ח שחשב כמו נימא דלא משוםאלא
 לזה למחזת יכול אינו לכתחילהאפילו

 הזצר~
 מהרי~ו

 ~צמו דמהרי~ז לזמר דדזחק למחות יכזל דלכז~עלומר
 אתברר לא מקמ~י חד חי~יה ורב גובריהדרב

 בעיניז הוברר ולא זמכרה עברה באם הדין~הו לי~
 זמכרה עברה באם אבל דלכתחילה דינא אלאלפםוק
 מזכח זמדבריז הז~ל אינו זה ליה מםפיקאםפוקי
 למחזת דיכול לומר ליה ~םיקא לא לכתחילהדא~ילז
 למחזת דיכול מזדה עצמז ד~רא~ש דםבר מכחאלא
 הרא~ש כדעת לפםוק קרזבה דדעתו מילתא גלויהרי
 שבאמת והגם קיים מכרה ודאי ומכרה עברהבאם
ראינו

 להרב~~
 זהרא~ש הרשב~א דברי שהביא שאחר

 ~םק ~~ך מהרי~ו בתשזבת אלא בזה~ל זכתבםיים
 ובדיעבד בהג~ה בםמוך פםק זכן למחזת יכוללכז~ע
אם

 מ~ר~
 צ~ע

 א~
 דלמהרי~ו לומר דכזונתו לזמר לפרש

 יתכן לא דזה ומכרה ~ברה באם עיון מצריךעצמז
 שהביא לדידיה קאי היא הרב~ש דכוונת אלא ~אמרןכמז
 ועל הרא~ש זםברת הרשב~אםברת

 לדינא יכריע כיצד ליהמםפיקא םפזקי הז~ ז~
 בדי~

 אם ~כתחי~ה
 ~מחות דיכזל פשיטא הרשב~א ומדברי ה~אל למחזתיכול

 הרא~שימדברי
 נרא~

 ולזה למחזת הבעל יכול דאינו
 ברר זה ז~ל דלכתחילה ~דין יעשה מה מ~זפקהזא

 הרא~ש לד~ת אפילו לכתחילה זה דדין מהרי~ומדברי
 לדידיה ואח~כ בלכתחילה לז נתברר ובזה למחזליכול
 מםפיקא זם~זקי דהואל מכרה בדין מספיקאםפזקי
 אז הרא~ש כדעת אם ה~ין ~הוליה

 כדע~
 הרשב~א

 עברה באם צ~ע ובהרשב~א כהרשב~א דילמאא~כ
זמכרה
~ 

~~
 ה~וםקים םברת נגלו הרב~ש דלדעת לומר יש

 בזה החולקיםהאחרונים
 בא~

 זעל ~מכרה ע~רה
 אבל בזה ~דינא הצ~עזה

 ~דע~
 שהזא מהרי~ו

 ~רא~ש כד~ת לפםוק היא דכוונ~ו נכר ~כחומקמאי ת~
 בלכתחי~ה ליה פםיקא דזדאי בדבריז להםתפק דאיןבודאי
יכזל

 למחו~
זמכרה עבר~ א~ אבל ם~ל כך והרא~ש הואל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 הכי ~יים מ~רה בודאי הרא~ש ולדעת הזאלזמכרה
 דמהרי~ז מורה כך ד~~~ת זבררנו הואל וא~כ ם~לודאי

ב~~~
 אזיל הרא~ש

 זדוק~
 עברה אם אבל ~~תחילה

 מכר~ומכר~
 ל~ור~ם ומצינו הואל נק~ינן הכי קיים

שפס~
 וא~כ יעז~ש ס~ג בהג~ה זלה~ה מ~רי~ו לםברת

הואל
 וידז~

 מר~ן גילה דלא דבמקים המערב טרי בכל
 ועיין פוסקים אלף ~ד אפילז מור~ם בתר אזלינןדע~ו
 אפילו י~א בשם כתב אלא בסתם הםברא כתבלא ~פיל~ מור~ם בתר דאזלינן שכתב יצחק זיאמרבס~
 י~א ב~ם שכתבז דה~עם ואמרינן בתרה אזלינןהכי
 מקומות זבכמה יעו~ש יחידאה סברא שהיא משוםהוא
 להסתפק מקום מה וא~כמזה

 בז~
 דראיתי אמת הן

 כדברי פסקינן ואפילו בזה~ל שכתב נר~ו ה~וסקלהרב
 באמת עכ~ל האחרונים חלקז שלא במקזם היינומור~ם
 מצא היכן ידעתילא

 כל~
 זלא נברא לא זה כלל זהי

 דפסק מור~ם דמדברי הזא והאמת היזם בלתינשמע
 נזוז לאכמהרי~ז

~ 

~~
 ~עם בנותן יש

 לז~ז~
 זאת סברא מכח ההקדש

 דהא בדבר מחלוקזת שלש מצינז בנדז~דדהא
 דמידק כמש~ל הרב~ש הביאז הרלב~ח לדעתמצינו
 יכול הבעל אין לכתחילה דאפילו הרא~ש מדברידייק
 ודעת לכתחילה אפילו למכזר האשה ויכולהלמחות
 הקצה עד הקצה מן פליגי ז~ל יעיש ן~ ומהר~אכנ~~ג
 עברה אפילז לי~זזםבירא

 זמכר~
 זסברת ב~ל מכרה

 יכול דלכתחילה דס~ל המכרעת סברא היאמהרי~ו
 ודאי וא~כ קיים מכרה זמכרה ובעברה למחותהבעל
 לפסוק לנזיש

 כםבר~
 ממזצעת סברא דהיא זאת מהרי~ז

שהרי
 דעדיפ~

 קי~ל כללי כ~ה בס~ כנה~ג כתב מזה
 כשני קי~ל למימר מצי דהמוחזק אפע~ג ז~ל ~~לאות

 הם הפוסקים סברזת אם ~כ~פ לי ~מםייעיםפוםקים
 םברא זאחד אחרון לקצה זאחד אחד לקצה אחדשלשה
 אמצעית כסברא נ~~ינןאמצעית

 זל~
 המוחזק מצי

לומר
 קי~~

 הביא ט~ה באות ששם והגם עכל~ה זכז~
 על החזלקיםםברת

 ז~
 ל~זציא אלא נחל~ו לא הרי עכ~פ

 ליכא מזחזק הבעל שאין נדז~ד בכגון אבל המוחזקמן
 אי אפילז הממוצעת מהרי~ו כםברת דדינין דפליגמאן
 האש~ אחי ~ענילא

 קם וא~כ ופשזטי קי~ל המוחזקים
 קי~ל לומר יכולים תפזשים האשה דיזרשי מצד הןדינא
 מהרי~ו לםברת פםק דמ~ר~ם מצדהן

~ 
 דםברת ~צד

 קרינן ~עמי תלת הני מכח ממזצעת סברא היאמהרי~ו
כאן

 זהחז~
 במהרה לא המשולש

 ~ל~
 זזכו ינתק לעולם

 זצזי~ם הנלע~ד זהז המתנהימקבלי
 וימ~~

 הצעיר הלכ~ד
 כאן חזק~ם א~ת זאכל~ו בסדרהחותם

 שנ~
 בסת~ר מתן

 ~ יע~ה םאלי פה אףיכפ~

הצעי~
 ם~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~~~~
~~~ 

 שבעת הנז~ הצזוא~ ענ~~~
 צזואת~

 ~ז~~ל~ אמרה
שחצי

 עזבונ~
 יז~ו

 ת~~ו ירושלים ועניי חכמי ~
 נמצאושם

 ב~
 מעה~ק שד~ר אחד רב ~~וגאדור ~יא

 ~הזר איש ואםף נר~ז הנז~ השד~ר זהלך תזב~ב~בריא
 ~ימזתכמה

 מכמ~
 הנשים שרוב ל~ שהעידו ~נ~ים

 קוד~ אדמ~ ערי לכל וקרז ד~עיעב~י
 ירושלים בשם

 יהי~ ת~ז טבריא לעה~ק דגם לומר רצה זה זמכחתוב~ב
 היא גם ונחלהחלק

 ולעה~~
 ועל זצפת~וי חבת~ו

 ע~כ לאי אז נר~ו ~שד~ר ~רב דברי היעמדזנשא~נו ז~
~ 

~~~~~
 עצמינו ל~ניס שלא הראזי מן לזה

 להבדיל ~גבו~יםה~רים ב~
 ב~

 לקודש קודש
 שגאזניי~ן

 אר~
 בםפוקיי~ז למיקם יכל~ ת~ו ההדורה

 זעל פרכי ומנייהז מל~ימנייהז
 כיוצ~

 ב~תר אמרז בזה
 בר~ן עייל מאן תזרה תצא ~הם אשר דנוראז~ז~ין
 הזכרחתי אמרז לגדזל מ~רבין ואין הזאל אךלהתםי

 הקלה דעתילגלזת
~ 

~~
~~ 

 אין הקלה דלדעתי זאומר
 להם~פ~

 והכל בזה
 לירו~לים מעלין~~

 ~שובזת וארבע כא~י שנ~
 ~ שריין לחדא חדאבדבר

~~~~~

 קורין הנשים שרוב שנניח הגם נהדר בקזדש

 אר~ל~
 מידי עכ~פ ירזשלים בשם ישראל

מעז~~
 הש~ע דפסק לדינא הדרן וא~ך י יצאנו לא
 על זדנין השטר לשזן מדקד~ין ז~ל ס~~ז םם~אבחומ~ש

 כל גמיר לא גברא ~אי אמרינן זלא דקדזק אזתזפי
 כך ומפני זה בענין כך הזא שהדין סבזר ז~יההאי
 דעבדי במקום דאפילו לך הרי ~~כ לשזן אזתזכתב
 ודנין השטר לדקדק לנז יש עכ~פ ~ברא ד~עואינשי
 אותוט~פ

 המזבן ד~דו~
~ 

 ושטר הזאל כאן זגם הש~ר
 זלזמר להשתבש לנז אין ~ירזשלים~ ~יל קריצוואה
 כל לקרות מה~ועים היא גם איתתאד~~י

 אר~
 ישראל

 נתכוונה דלא לאמר לנז דיש זה~מת ירזשליםבשם

אל~
 אלקינו בית עיר לירזשלים

 דמםחמ~
 כ~בו לא

 נ~כזונה דלירזשלים ידעי דמידט טד ירזשליםב~~ר
 ~ מדי לא זתזדז~א

 שנניח דהגם דמסתברא מילתא בא~~~~~
 בשם ארצות ~ארבע דקרז הרוב מן היאזז דאש~

 בענין עכ~זירזשלים
 אלא נתכזזנה לא בזדאי ז~

 המקודשתלירושלים
 מחברותי~

 ~אל הזא ז~~ם
 הזאת להאשהומצינו

 זעניי לחכמי עזבזנה חצי שזיכ~
 אמרה ו~חציעירה

 דלא בזדאי לירושלי~
 הקודש טרי לכל זלא ירושלים מערי אחד לעיראלא נ~וונ~

 ~יינו לירזשלים שאמרה במה ~י~ה דכזזנ~ה אמרתדאי
 הדעת על להעלזת זה דבר הי~ן ~~ודש עריכל
 לעיר מחצהלתת

 מולדת~
 זמחצה מוגאדור שהיא

 אם ז~לזאי ארצות ארבע לכליתחלק
 הית~

 צזזא~ה
לתת

 לאר~ מממונ~ חל~
 מולדתה

 ז~רב~
 הידות

 הייתילירושלים
 מ~ י~~

 נתכ~נה אזלי להם~פק
 כאחד מזלד~ה עי~ ת~י~ ואזי ארצות ארבעלכל
 עתה אבלמ~ם

 שזיכת~
 לעיר מחצה

 מזלדת~
 לא

 לומר הדעתעל יעל~
 דמ~~

 ~כונ~ ~ני
 ~ארצזת לארבע

 ~ ליתןדחליל~
 זו לעשזתאשה זו לםברא

להעדיף ~ו~~~ םזט~
 אר~ שת~י~ ~גביר~~ ש~ת~

 ש~יא חו~ל
מזגאד~ר

 אר~ מעיי~ו~ עדי~~
 ~י~~ליס ואפילו ישראל

 ~י שהדבר מלבד לא ~זדמין עירך עניי ד~י~לד~ם
 ענייבמחלזקת

 עיר~
 ע~ע ~ודם מי ירושלים עניי עם

 כםברת שנניח ד~גם חדא זה בדבר יש תשובזתהרבה
 לעניי קודמין עירך ט~יהאומרים

 ישר~ אר~
 ע~פ

 ~ואלבנדז~ד
 ומח~

 לתת שנת~ונה חזינן
 לז~

 ולזה
~רי



~ ~

~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 גילתהה~י
 בדעת~

 ~יתה קודמין עירה עניי ה~~בריםמן הית~ דאי דידה לגבי הם דשזים
 מזכ~

 עזבונה כל
 ל~ר דאין עירהלעניי

 ש~~נ~
 להם

 מח~
 די שה~א

ם~וקם
 ~המ~~

 ~~זקם כדי על
 נתכ~~נ~

 דזה ליר~שלם
 ~יים הקרן להיות במת~ה ז~כ~ונה דהזאל ~כןלא

 לא וכה~הכהנה קר~ יהי~ אם בודאי הפירות מן י~נו ~~~חוהעניים
 יספי~

 למחיית ולרביע לשליש הר~חים
 מילתא גילוי הרי זא~כ יע~ה מיגאדור של ~~~חעניים
לעניי קזדמ~ עיר~ דעניי מהסזברים זו האשה היתהדלא

 אר~
 טעם יש גם הן אחת ודא דא אלא ישראל

 יזתר ~ירה ~~יי לה~דיף דאין בנד~ד~חר
 ולרבנן לעניים קיים להי~ת הי~ה זכ~ו~ה ~ואילישראל מאר~

 אשר מצי~ן עירה ל~עדיף אין בודאי בתירהה~וסקים
 תצא~~~ם

 תור~
 ~עדיף לנו הרא~י ומן

 אר~
 ישר~ל

מכ~
 תצא מצי~ן כי האר~ות שאר

 זכ~ תזר~
 וברה

זא~כ
 אי~ בנ~ו~~ ~שו~

 ל~כניס מ~בות ~ח~זב לנז
עצמינו

 כ~~
 ו~ניי ענייך בדין

 אר~
 קודם מי ישראל

 אחרים ~עמים עוד ~להביא י~~ר להאריך ~ידינוויש
 והדבר הואלאלא

 פשו~
 בזה להאריך לנו ~ין מעצמו

 זאת מילתא כי שכתבנו מה על ראיזת להביאזלא
 ~א~כ לפנים ~יכהאינה

 הד~
 דאתן למאי

 על~
 הואל

~זיכת~
 לומ~ הית~ עיר~ לעניי מחצה

 ~אמרה דהמחצה

יהי~
 תהיה לא א~כ ארצות ~רבע הוא לירושלים

כהני~
 ת~ול ת~~ל שהיא מ~גאד~ר דאז כ~ונד~ית

 מ~צ~ ארצותוא~ע מחצ~
 ~ אתמי~א

 פשז~~~~
 דלא הדבר

 ~כוו~
 מערי אחת לעיר אלא

אר~
 מערי כאחת מוגאדור תהיה ואזי ישראל

 דהיינוהקודש
 יהי~

 מחצה
 לאר~ ומחצ~ למוגאדו~

 ישראל
 עיר על אלא נחכו~נה ולא הואלוא~כ

 מערי א~
 זו דאשה ~~יח הגםה~זדש

 סבר~
 ארצות דארבע

 ע~~ז ירושלים בשם קרואה מ~ם אחת כל~ק~דש
 דדייני שודא ~צד סתם לירושלים שזיכתה בנדו~דב~דאי
י~

 נתכ~ונה מחברותיה המק~דשת לירושלים לומר לנו
 ל~ביה נכסי האומר בגמראכ~~ש

 ופ~~
 ב~רנ~ג הש~ע

 ק~דם הוא ת~ח ובהם ~ו~יה שני ~יו דאםי~ו~ש
 ~דיף מחבירז המו~ש כל לומר יש הכי כאן זגםוכז~

ה~
 ~ושת מצד

 ~ האר~
 מצד

 ו~רוה פ~~ו ופרח כ~~ר ~ס~ר עיין עולם באייזשבי מ~ יושבי~ ~דוש~
 המרובה ירושלים מצד הן מ~שצ~אונך

 באוכלו~י~
 כידוע

 לירושלים ד~דאי הזאפשוט
 האמ~

 תהלה עיר שהיא

~כוונ~
 ~ ו~שזט

 ב~רומ~~~~~~
 הוא

 ממ~
 הרב מד~רי שנראה

 ~יא ~צוואה בעלת ש~א~ה נר~והפ~סק
 שהית~ ז~ל ~הרי~א ~דק~ת ר~דף ~ם של~תו

 ביתו
 לר~~ה~תו~ה

 לכ~
 ר~נן ~ן נ~וג שד~ר הן יר~שלים י~~בי

 בבית לעצמם ה~א~~ת על זמקב~י ~~רים על~דלגי
 הוא וא~כ כח יגיעי ינוחו ושם מנ~ח ימצאו צדיקא~תו
 ~ודאי א~י~ ב~ית ימצאו שם שם יר~שלים יושבי וכלהואל
לא

 מקרב~
 תוב~ב ירושלים לבני אלא זו א~~ של דעתה

 ז~דדמי
 מאתיים תנו האומר ~~ד רנ~ח ~יור~ד למ~ש

 ל~ת יתנז הכנסת לבית תורה ~פר אוזוז
 הכנ~~

 ש~זא
 ע~כ שם דר שהוא בעיררגיל

 וא~~
 גם

 כא~
 הואל

 ~ביעי מק~ע איש יע~בו~בית
 לה~כ~~

 יזש~י שם
 כ~ בודאייר~שלים

 שלזו הנ~ים אלו יעקב לבית תאמר
 נתכזו~~בוד~י

 ה~נס~ ~~י~ מאתיים תנו באומר זכמו

 ששמ~ הג~ כנסיו~ ב~י לכל ש~~חלק אמ~ינןלא
 כולם

~ית
 ~נס~

 אמרינן לא נמי הכא
 שתתחל~

 ~רצ~ת ~ל
 מהם לאחת אלאהקודש

 שדע~~
 קרובה

 בזזוגם אצ~~ ורגיל~
 מדי~

 ~~ו~י~ נכסי דהאומר דדייני שודא
 נו~נים

 ~הי~~למי
 דע~ו

 ~~וב~
 ~ אצלו

~~~~~
 אנו דא~ נניח אפילו לצד הזא בקודש
 דאש~ ב~דאייודעים

 זו
 ידע~

 ערי לכל
 ~ם~ק הדבר נניח אלא ~אמתי בשמה אחת כלה~ודש
 אלא ירו~לים קרו דלא ידעה מידע זו אשהדשמא

 ד~קא הגדולה העירליר~שלים
 ול~

 דוקא
 נתכוונ~

 ולא
 היתה לכולם שמא דילמא או ארצותל~אר

 קורא~
 בשם

 ולכולםירושלים
 נ~כ~~נ~

 ע~~ז
 א~

 לנו
 ~~זי~

 ולזכות
 ~רזשלים דהואל במילתא ו~עמא דוקא ליר~שליםאלא
 יש הצדדיןלכל

 חל~ ל~
 במ~ון ~נ~ה

 ז~
 ~ס~ק אלא

 או ~לו אםהוא
 מקצ~

 לנו יש
 ל~ לזכו~

 הכל
 דד~י ודאי מ~י מוציא ארצות שאר שלספק ואי~

 ~~וא יורש כל ז~ל ס~ג ר~פ ~~~ ה~ור רבינולמ~ש ממ~ ז~
 מידי מוציא ~פק אין ספק שהוא אחד ויש יורש~דאי
 זהודאי~דאי

 נו~~
 עכ~ל הכל

 וד~
 מוס~ם הוא זה

 וה~~ע ה~~~ר מדברי לך ש~ב~ר כמו דכ~עאלבא
 ~יעז~ש

~~~~~

 ד~~ק דינא מהאי דקש~ מאי ליישב יש אגב
 שיושב ~רי ~ל ס~ו ר~פ בס~הש~ע

 ו~~ עמי חלוק אני אחיך לו ואמרובא בנחל~
 איני ~ו א~מר

 לו שיש ~ול שיצא אף נאמןמכירך
 א~

 עכ~ל ~ים במדינת
 ~ר דמרי מעובדא ד~~ל דמציעא בגמרא מימ~אוהוא

 יעו~~איס~
 ל~~שות יש ובא~ת

 ז~ ד~
 דאיתא ~י עם

בהכוחב
 ד~

 רנ~ג בס~ הש~ע ופסקו פ~ה
 במי םכ~~

 לטובי~ נכס~שאמר
 ששמו אחד ובא

 כ~
 ~וא אני ואמר

נו~ל~
 שראוי אחר טוביה יש ואפילו

 ל~~ת~~
 בו

 הטעם ~~מ~ע שם ~כתב יע~ש לוממתינים א~
 שהוא ש~מ לבוא נפשודמדהקדים דאמרי~

 ~רו~
 ~כוונתו לו

 צריך דהא נפשו שיקדים לרמאי ~יישינן ולא אליוהיתה
 מרתתלהי~ת

 שמ~
 היא שדעתו ~יברר אחר י~א

קרוב~
 וכו~ ~וחר אליו

 ומז~
 ל~קשות יש

 למ~
 בה~וא

 דהוא איסק בר דמ~יעובדא
 מוח~

 ואתא אח לו שיש
לי~

 עצמו מד~דים אמרינן לא למה
 ז~

 ~~י לבוא
 ההיא כמו האמתי האחד~וא

 ד~ו~י~
 דא~א

 וא~כ ני~ו ~וא ודאימדה~דים דאמרי~
 למ~

 ~עובדא ~~יך
 עדים ל~ביאדמרי

 אמ~ ~~ א~ד~ וקשי~ אחי~ שהו~
דעל~

 ~לב על
 ~א~פ~ ל~ר~

 לעת אך אחר
לי ~ר~~ ע~~

 ל~ר~
 ~טו~ר מ~~רי שהבאנו ~~~ל ~דין ~י על

 ~יכאדכל
 שי~

 ~~ק ויורש ודאי יורש לפנינו
 וראי~י ודאי מידימוציא ~~ א~

 ג~
 המשפט נתיבות בס~

 ~יינו עדים צריך ד~יורש ~א ונראה ז~ל ~כתבר~פ ב~
 יורש כאן ~שישדז~א

 וב~
 וא~ר אחד

 ש~ו~
 בנו

 ומ~~
אחיו

 מהיר~~~
 כאן דלי~א ~י~א אבל עדים צריך אזי

 ולאיורש
 ידעינ~

 ~רובו אני ואמר אחד ו~א ~~א מי
~יורש

 נאמ~
 אותו ויורש

 נתייש~ ב~~ א~ עכל~~
ק~שיי~י~

 בר דמרי ד~עובדא
 ע~מד מרי ש~י~ ~י~

 ודאילירש
 וז~

 ~א
 ע~ ליכנ~

 אזי ~ירוש~ו
 ~וא והוא זדאי מידימוציא ~~ אי~

 ש~~ מ~
 אבל הט~ר

 ו~י~ ל~~י~ נכ~יבאומר
 מי יודעים אנו

 דאמר כההיא דינו הדרזה טו~י~ ~ו~
 נתיב~ ~ר~

 ד~~ום ~מ~~ט
 מי ידעינןדלא

~~~ 
 ~וא א~י ו~ר שי~וא מי היורש

~זבו



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 הזי ל~זביא נכ~י דבאזמר ליה מאמיניםקרזבו
 לז ש~ש שיודעיןכמו מ~~

 במקומז~ יור~
 אחרים

 זאי~
 ~נו

 הוא מייזדעים
 הלכ~

 ש~דום מי
 ול~

 א~רי~ן מרתת
 ל~נינו זאינו יזרש לו שיש במזחזקין דימ~ ~יהויהזא
 אזתולידע

 ~ל~ דאתן למאי הדרן זא~~ ופשז~
 בנדז~ד

 ~נא~ר דל~ד כדאמרןהזי
 אש~

 קרז דלא יזד~ת זו
 הקזדש ערי לשאר זלא ממש לירזשלים אלאירושלים

 אש~ זאי של~~~ל ~~
 דלכל ה~ז~ים מן היא זז

 ארב~
ארצי~

 סוף ירזשלים קורים
 ~ז~

 ירושלי~
 חלק לה יש

 א~צ~ת זשאר ודאי יורש ירו~לים הזי ממ~נ זא~כבראש
 ~נז~ ~ינא ו~דרן םפקהיי

 דאי~
 ם~ק

 מוצי~
 מיד~

 ה~וש~ע כמ~שזדאי
~ 

~~~~
 להשתב~

 מידי מוציא ~פק אין אמרו דלא זלזמר
 אלאזדאי

 בירוש~
 שבוש דזה במתנה לא אבל

גמו~
 שגי~ם זיבזאז הם ד~קזלים

 מכ~
 דקי~ל הכלל

 ממונזת~דיני
 דאי~

 ודאי מידי מזציא םפק
~ 

 לי
 ~ מתנ~ לימה יר~ש~

 עי~ ~~~~~
 ~ו~ר

 ~רנ~~
 ז~ל כתב ששם סי~ח

 שכ~ממתנת
 כיזר~

 שויזה
 רבנ~

 זהגם ז~ז~
דמידע

 מ~~ ידענ~
 כתב ש~ם ס~כ בםרנ~ג הש~ע

ד~~
 דהלבז~ש הס~~ע שם זכתב וכו~ למחזת יכול היורש

 דמ~בל משזם ה~עםכתב
 מתנ~

 יזרש מחשיב ~~מ
 גמיר יורש אח~~זה דלא ז~תב עליו חלקזהזא

 ולא הדמיון בכףכיזרש א~~
 יזר~

 ~נדז~ד עכ~פ יע~ש גמור

פשז~
 כדין דדינז

 יזר~
 ה~נייה ז~קר דהזאל ממש

 מק~ל לי מה יזרש ~י ~ה מיתה לאחרהיא
 ~ב~קר מיתה לאחר אלא זכייה אין ולשני~םהזאל מ~נ~

 דליזרש זכ~ו ליורש להשזו~ז לנז יש הס~ק היאהז~ייה
 לי כך זדאי מידי ~ציא ס~ק איןאמרי~

 לעני~
 נדז~ד

 הזודאית ירזשלים מידי מזציאים ם~ק שהם ארצזתשאר אי~

~דאמר~
 מה לקיים רגלים ~ארבע מיזסד ש~דבר הרי

 הלכ~ד זימ~ןי זצזי~ם אשיבנו לא ארבעה זעלשנאמר
 מה ב~דרהחזתם

 נור~
 אין הזה ה~ום

 ז~
 אם כי

 אלקיםבית
 שע~ וז~

 השמים
~ 

~~~~
~  ~ ~  

 ~י~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~
 שלא צזזאה כ~ב מותז ש~שעת אחד ערל אזדות
 צזואה זכחב ליזרשו ראויה ש~יתה אחז~ותירשנו
 הנז~ ל~~ל והיה חקז בת סתזואר שהיא זזגתושתירשנו
 ו~שרים מאתים מ~ך ראובן על~י

 יהיה מה לר~ובן לת~ע הנ~~ה~ונה ובא~ דזרו~
 דינ~

 תוכל אם
 אלי שלת הנז~ ~~וסק זה~ב מראובן ל~~זתהא~ה
פסקז

 פס~ אש~
 ~י~ה וזאת פ~זרי הנזי שראובן בו

 ~ אליו~שזבתי

~ ~ ~
 מה ~ל על ~~זבה

 שכת~
 ידיד

 ז~תי~ר~ו אזה~
 ~דב~~

 שנ~ע~ד זמה ~וב

 ל~שי~תתיל~
 ~וא קזדשו דברות ~ל

 הנ~
 וראש ~חלה

 יורש דגוי מוםד י~זד לעשזת שהז~רך ~ז~ להרבראיתי
 זמד~רי בקדושין דרבא ממ~~א ~רה דבר אביזאת
 דינז מה חדש בדבר לידון יצא ואח~כ רפ~ג ר~סהש~ע
 אם לס~ואר שנ~ן במה הערל~ל

 שי~
 מתנת בז

 בידי~ואייתי שכ~~
 הרא~ש עם זהרמב~ם הרי~ף מת~זקת

 בנדו~ד לידון יצא זמזה הגר במתנת ה~זרים ב~לזרבינו
זכתב

 בדב~
 דלהרא~ש מעתה אמזר זז~ל

 זרבי~
 ~~ז~ר

 משזם שכ~מ מתנת מהני לא דבגר היכיכי
בירזשה דליתי~

 לב~י~
 בירזשה דאיתיה אפ~~ג בגיותז לז שנולדו

 בגים לגבי מיהא הא גירזתז אחר לז שיזלדול~נים
 משכ~מ נמי ו~כי מקרו ירזשה בני לאו בגיותו לושנולדו
 הכי מקרי ירזשה בר לאו ישראל דלגבי לישראלדגוי
 ~תנת מהני לא~מי

 שכ~~
 זתמיהא נר~ז דבריו ע~כ

 דרב קולמוסז מתחת אלו דברים יצ~ו איך מילתאלי
 לא כאן דעד ביניהםהמרחק

 ב~ל~ נכנ~
 המח~~ת

 הגוי לבנז לא הזא ירו~ה בר דלאו הגר מתנתאלא
 בר ~אינז דמי מזדז דכו~ע עמו שנתגיירו לבניםולא
 לא זהרמב~ם דלהרי~פ אלא מתנה בר אינזירז~ה
 משום בניו לגבי אלא זה כללנאמר

 ~ינו ב~ו שאינם לאח~יני ~ילז ז~ל זה~ז~רהרא~ש ולד~~ עי~ ר~ז~
יכול

 לית~
 בר תורה מד~ר שהזא בגוי אבל

 ~גוי ירוש~
יזרש

~~ 
 מנין זכו~ אביז

 ל~
 במתנה שאינז

 בז~
 כו~ע

 מתנתו דהזיהיזדו
 מתנ~

 לבניז אפילו
 זמ~~~

 לא~ים
 והרמב~ם הרי~ףלסברת

 זא~
 ~ לגוי מגר ילפזתא שזם

~
 בגזי ש~~מ מתנת דין דליכא שכתב ~ני ~~ם
 אלא ז~ז~ ככתזבין שכ~מ דברי חז~ל ת~ינזדלא

 דעלה אמת הן הזאי כך דהאמת זדאי דע~ו ת~רףשלא ביש~
 להיות שכ~מ בגוי ת~נו דלא דהגם לומר הדעתעל

דב~יז
 וכמסז~י~ כ~ובי~

 ~וי אבל לגוי שנתן בגזי אלא

שנ~
 לישראל

 איכ~
 דבאומרך הישראל דקנה למימר

 לזה ~דוג~א מהגזי מכ~ש המ~בל קנה ~י~ראלאפילז
 ש~ח י~ראל של שזר בדין דל~ז בב~ק בג~ראאיתא
 עכז~ם ושל רח~~א אמר רעהז דשזר ~טזר עכי~ם שללשזר
 א~ילו חייב ישראל לשלש~ת

 נ~
 ה~~ם ~ם ו~יתא שלם

 ~זפיע משום אז וכו~ גוים זיתר ראה משזם לה~ד~שי
 מור לכל זכז~ ~ארןמהר

 כדאי~
 ופ~ז ~ש ליה

 נימא אנן אף ג~כ לכ~ורה זא~כ יע~ש ת~ו בס~בש~ע
 זז זח~נה ד~ואל~י

 חל~
 ~יקנ~ כדי ~פילו

 ראו~ן

משמע~
 ~ מגוי ראזבן ש~נה מכ~ש

~~~
 ~אמ~ כפי

 מילתא לאז
 מ~~ ה~

 דרישא
 ~יתה לא שכ~מ ~דברי ה~~נה ע~רד~ל

 תקנתמחמת
 לומ~ ה~ונ~

 כדי השכ~מ נכסי שה~יעז
 ממ~~ ~למ~ דא~י המ~בל~יקנה

 בקו~ח
 לממ~

 ~כ~מ
 לא ~ב~ינז תקנת ~~ר אלא הי~ראל אותז שי~נהגוי

 ת~רף שלא כדי אלאהי~ה
 דע~

 ומצד הש~מ של
להיות
~ 

 נח~ר
 ז~

 ל~קנתו חשז דלא ~ע~ז~ם אבל המ~בל

מאיז~
 ~~ם

 יקנ~
 הישראל

 וע~~
 בתו~~~

 ב~
 דל~ח

 דממנ~ ו~ו~ והתיר עמדד~ה
 ~ם ה~קי~ו דלא מוכח

 לישר~ל פסידא דיש נגיחה ב~ם אלא דע~ו~ם מ~זןחז~ל
 וגזל הואל ~לל ה~קיעו לא ~סידא במקזם שלא~ל
 ~אי~~ ~ז~ זא~~ יע~ש אסור~וי

 ריח זמא~ה ~~ם
 ~~~ ה~זי ודבריהואל

 ל~רו~ו חיי~ינן לא
 מאיז~

 ~עם
 ~ יש~ל ה~לי~ה

~~
 ס~ב ב~~ו ה~ע למ~ש ~מי לא

 שםש~תב מ~~~ בדי~
 וז~~

 ואם
 הנז~~

 ו~קבל ~תי
יש~א~ והנ~



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

ישראל
 קנ~

 הרא~ש מ~ם הטעם זמ~רש ז~ז~ הישראל
 כ~ש במ~ג ישראל של ממון רז~ל דהפקיעו דכיוןזה~ז~ר
 דר~נן הוא ~~~~א מילתא דהתם ע~כ גוי ~לחמונו
 קנין ולע~ות ל~~וח יצטרך שלא כדי משום ~ך~קינו
 זמכח יע~ש התוספ~ בדברי די~ד בג~ין שמפורשכמו
 ישראל אפילו זה וזכה זה ממון ~פקיעז זה~~ם

מי~ראל
 בז~

 הפקיעז זה ומטטם הואל דאמרינן ~וא
 ישראלממון

 מכ~~
 שכ~~מ צזואת אבל גוי ממון שיפקיעו

 אל זה קרב דלא אמורה מלתינוכבר
 ז~

 ופשוט
 ~ שכ~מתקנת דליכ~

~~
 מתנת היא זו מ~נה דאי וז~ל הפז~ק ה~ מ~ש
 זכו~י הקנ~ה ד~כי מחסרא חםורי היא הריבריא

 הקנאה ~ח לזכות ~א אלו ה~ינח אך הדבר נכוןא~ת
 תהיה אם לעיין כ~ן מקזם היה לחבירז מישראלכמו
 כתו~ס זה בכת~י כ~י~ה היתה ~ם אפילז לא או זכייהלה

 כתי~ה הוה אי ~~ילו זדאי זל~זי ישראל שמקניםכדרך
 ד~~ר ~~~ ועיין לא או תזכה אם לעיין מקום צריךהיה
 דלא דם~ל מהר~ד~ם סברת שה~יא י~ז בס~מ~~ה
 ובנדו~ד יעו~ש ישראל ליד גזי מיד כתז~ם קניןמהני
 כלל הקנאה דרכי שוםדליכא

 הי~
 לסתוזאר דאין נ~אה

 ~ קנייה שוםזו

~~
 זערכז הרב~~י ~ביאז הנמק~י בפסק נ~נה זמה

 הש~ע ז~ל םכ~ה ~~ו ~ס~ השולחן עלמור~ם
 שכיזן שאזמר מי יש לישראל חזב ~טר שמכר~זתי

 בדיניהם מכר זכזתז כל~בדיניהם
 דייני~

 חזר ש~ם ליה
 בדיניהם שנ~ן כל זכן מזר~ם זםיים נמחל אינוזמחלז
 פסק ג~כ שס~ט ובסז~ם ע~כ משלם כתז~ם בליאפילו
 ישראל בין דדינין לענין הרא~ש לתשובת שםמור~ם
 ~היה מה הו~ל דהיינו בדיניהם הלזה לישראלהקונה
 הקונה לישראל דנים אנז כך כדיני~ם העכז~םמרויח
 שס~ט ב~~ דמור~ם זהגםיע~ש

 השטר מכר זהכותי כת~
 ס~ק ~~ז זבס~ ~ק~ט שס~ט בסו~ס הש~ך הריזכז~
 מור~ם מפ~קי הרי יעז~ש למכר מתנה דין השזהפ~ד
 שט~ח לישראל שנתן דגזי זברזר מוכחאלז

 ~י~
 על לז

 דיינין כדיניהם אלא משה כדת ליה דיינין לאחבירו
 בין דברלכל

 לענ~
 שאר לענין בין הקנייה דרכי

 נתן או בכת~י כתב אם הערלים זבדיני ~ואלזא~כ דברי~
 זאת אשה תזכה במתנה זה יד כתב םופריהםע~פ
 קנייה צד כאן אין ובדינינז הזאל כחה נגריעלמה
 לה דינין דיניהם דעפ~י בחיל קרז מור~ם דבריהרי

~ 

~~
 דבר לא דמזר~ם זלזמר לחלק ~דעתין תיםק אל
 כמז כחז נגרע אפשר בכח~י אבל ב~טראלא
 זכ~ש וז~ל שכתב נר~ז ~פוסק הר~ ~~ין שכךשנראה
 זכז~ בעלמא בכת~י אלא ~נוטאריו שאינז זזבמתנה
 למר~ן שמצינז כמז הם שקולים קנייה דלענין אינודזה
 בכתו~ם נקנה כת~י של שטר זכן ז~ל שכתב ס~ו ם~ובם~
 להקת ~~ביא עיין מערכת מש~~ר להרב ועייןיע~ש

 נקנה גזי של כת~י דאפ~לו ~~לה הלכה זזזהפזסקים
 קניית ל~נין שמצינו כמז זא~כ ~כ כשטרבכתו~ם
 לשטר יד כתב בין גריעזתא שזם יש לא מחבירזי~ראל
 הדין הוא כתו~ם לקנין הושזאזדכזלהו

 לדי~
 דנתינת זה

 ח~זק אין בודאי לישראלהגזי
~ 

~~~~~
 זה דבכת~י

 מראובן הזה הערל בידי שי~

הז~
 לחבירו ישראל שבין מכת~י ~דיף

 דקרזב פרעתי לטעזן יכזל ~בירז ישראל שב~ןדבכח~י

 לומרהדבר
 דכמלז~

 ועכ~ז בכתז~ם נקנה ואינז דמי ע~פ
 דבר הערל שביד בכת~י אבל כמ~ש הואהדין

 ~רעתי לטעון יכול דאין זעממייה אזמייה לעיניהוא ~שו~
 ~כן והזאל בעי מאי בידי שטרךמכח

 הו~
 שטר דין

 לויש
 כמ~~

 נ~דר בקודש הראשון בספרתם הפוםקים
 שאם שכתב ס~ב הרב בס~ ז~ל אדרב~ מ~ר~םהוא
 ~ליו לומר נאמן אינז ידם שבכתב ה~זחריםמנהג
 שס~ט בס~ הרמ~ק כתב וכן יעו~ש כש~ר הויפרעתי
 דעתו נראה ~כך ז~ה~ה יוא~ל להרב זעיין כנה~גמשם

 מוהריב~ז הרב הוא אחירן יעד יעו~ש ~בריזמדקדזק
 כת~י על העלה ה~כה ~זז מ~ג בס~ יעז~שזלה~ה

 פשיט זה וא~כ יע~ש חשיב דכש~ר יע~אשבזב~טאל
 ~ בזה לפק~ק זאין גמור לשטרדשזי

~~
 לנגד שת שלא הפו~ק הח~ בדברי ל~~~פק יש

 כתב שהערל בש~לה שבא המ~ורר הלשוןעיניז
 הלשון זכו~ ס~זואר האשה תירש נכםיז שכלצזואה
 מתנת לשון לאזהזה

 ~רי~
 דאין הוא שכ~מ מתנת זלא

 מתנה ל~יןכאן
 אל~

 על ק~ה וא~כ ירושה העברח

ה~
 ~יך הפוסק

 הני~
 ~ם הדין ל~רר שלפניז מה

 לדרוש זהלך לאחריני מיזרשיז הירזשה להעביר יכזלהגוי
 במתנת ~ז שכ~מ במחנת היא ~ם זה גזי מתנתדין

 ~ תימא זהבריא
~~~~~

 שהעביר הזה הערל דהעברת הדין לברר
מיזרשיו

 לאש~
 ל~עביר דיכזל אמרה הד~א זז

 שנינז ערזכה משנה בישראל דהא הקדזשה דתינזע~פ
 מיזרשיז ירזשה הישר~ להעביר יכזל שאין דהט~ דקנ~זב~ב
 על מתנה דהזימשזם

 מ~~
 הרמב~ם זפ~קה ~תזרה

 שאינו למי להזריש יכזל אדם וז~ל דנחלזת פ~זבריש
 א~~פ היורש מן הירושה להעביר זלא ליורשוראזי
 לבני והיחה נ~לות בפר~ שנאמר ל~י הזא מ~וןשזה
 ואין תשתנה לא זאת שחזקה לומר משפט לחז~תישראל
 ב~י מר~ן שפ~ק מה זהזא יע~ש זכי~ בה מועילהתנאי
 אביז את יורש דגוי דקי~ל הגם הזא ז~~כ ס~ארפ~א
 מיזרשיו הירושה להעביר הוא יכזל ~כ~פ תורהדבר
 והזא הזאל להעביר שיכזל הראוי מן בישראלדהא
 דכתיב משום אלא קיים שבממון תנאי וכל ממזןעםק

 לגוי מינה דון וכו~ ישראל לבני והיתה נחלותבפרשת
 ביה כתיבדלא

 זהית~
 זלא להעביר הזא יכזל זכז~

 באב כגון דאזרייתא גזי בירושת אלא זה לכלהזצרכני
 לזה שאין היורשת היא שאחותז בנדו~ד אבללבנו

 הל~ט נחלזת מהל~ בפ~ז הרמב~ס כמ~ש התורהמן שור~
 שאר אבל תורה דבר אביו את יזרש הגזי ז~לשכתב

 הרב זכתב ע~כ מנהגם לפי אותם מניחיםירושזחיהן
 ירזשותיהן ~שאר רבינז שכתב שמה זה על ז~להמגיד
 שהיה מצי~ו שלא מפני הוא מנ~גם לפי אותםמניחין
 נחלזתסדר

 אל~
 פשיטא בזה עכ~ל בלבד לישראל

 דתינז ע~פ אפילו שירצה מה ל~תנות ~גזידיכול
 מדין הזא זקו~חהיקרה

 הג~
 לירש תכמים לו שתקינז

 שפסק כמז הגזי א~יזאת
 הרמב~~

 הל~י ה~ בפרק
 מזעיל ש~נאי ~תבז ~כי ואפילז רפ~ג בס~ מר~ןו~~ו
 הגר בנז להוריש שלא חז~ל תקנת ~פ~יע זזבירושה
 תזר~ מדברי אינה שהיורשת הזה בערלמכ~ש

 א~א
 שתקנז חז~ל מתקנת ~נ~גם עדיף לא זדאיממנהגם

ה~
 להפקיע הגזי אביז יכול זעכ~ז יורש הגר

 מכ~~
ביזר~

 ~ להפקיע דיכול זדאי ~גזים תקנת מחמת
זמ~ת~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~
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~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~ו~יע אחרי
 א~~י~

 זאת ~ל את או~נו
נ~נה

 לד~~ רא~
 יע~ה מה

 ישרא~
 ב~וא

 של זה דיןל~ני~
 ט~ ם~ווא~

 היו אם ודאי ~ערלית
 ~~ני שבדיניהםיהיה

 ה~~י~י~
 ~~זכה הוא ~דין ~~הס

 גס ~~~~ז מ~נת ~דין או בריא מתנת מדיןס~ו~אר
 בר לאו ד~גוי הקד~שה דתינו דל~י ~גם בדידןאנן

 כמש~ל ה~א שכ~ממתנת
 וג~

 בדין
 ~ז~~~

 אין בריא
 נקנה ידכ~ב

 בדינינ~
 מי~ראל

 לחביר~
 ב~תו~ס א~א

 שפסק מה כפי דיניהם ט~פ לפסוק לנו ישטכ~ז
 ~בםו~~ס סכ~ה ס~ו בס~ ז~למור~ס

 שס~~
 ש~~ב~ו

 בישראל ~פילו ד~א חלוקי~ס לכללעיל
 מגוי שקנ~

 מישראל ל~וציא א~ילו כדיניהסדיינין
 ~חביר~

 ~זכ~ש

בישר~~
 לדינא ~ד~ן הנז~~ל דברי בלי דאפילו דיניהסט~פ לי~ די~ין ד~ך בודאי לישראל זכ~ת ויש וגוי

 ~ישראל דגוי קמא במס~האמ~ר
 ~ב~

 וכ~~ לפ~יך
 ~רי טכ~פ בש~ט מ~~ן פסקו לא דין דא~~ודהגס

 ~~ל מהלכ~ת בפי~בהרמב~ס
 הל~~

 ומצינו ט~ש פםקו
הפוסקים

 ב~~ ז~ל י~א~ל ל~רב וטיין זה בדין נש~מש~

 לה~רלית פסקינן ד~ך הוא ~ש~ט א~כ פסק ש~ךצ~~
 מת~ת תהיה אםבין

 הער~
 או בריא מתנת אחיה

 לפסוק עלינושכ~מ
 ~ ~נז~ ם~ואר ~~זכה הדין ל~

~~

 אם
 בתורת לא~ לסתואר שנ~ן מה תה~י מהו~

 דהיינו ירושה בתורת אלאמתנה
 הנחלה ~טבי~

מזוגת~
 לז~נ~ו

 כמ~
 נראה בזה ~צ~~אה מלשון ~נראה

 דאס זי~תרי~~ר
 ה~~~

 ודאי להעביר שי~ול בדיניהם
 ~ך דבדיני~ו ~צד הן נק~י~ןדה~י

 ~ו~
 ~~וי דיכול

 ~מולהטביר
 ה~א הכי ~בדיניהס ~ואל מצד ~ן ש~תבנ~

הד~
 ל~סק נמי דינא

 מור~~
 דס~

 ם~~~
 ם~~ה

ודס~ שכתבנ~
 שס~~

 ~הקנין דה~אל
 בתור~

 בדיניהס מהני ירושה
 ו~דר המ~טיל בא~כן א~ בריא במתנת נתן כ~ל~הוי
 לישראל אפיל~ מדמהני דאמרן נמי קו~ת לדיןדינא

 מיד להוציא הגוי מידהמקבל
 ח~יר~

 דיניהן ~ע~פ ה~אל
 לה~~יט ם~ואר להאשה דמה~י ג~כ פשי~א ~~א~ך
 בדין בכת~י א~ד בפ~ק ראיתי זה ~כטין הטרלית~ד
 ~לא י~ראל בסופרי ב~~ר מי~ראל קרקט ~קנהג~י

כתב~
 ה~נין ~היה ~סו~יס

 בםודר~
 ואח~כ גוי של

 ~~י אי אחר לישראל קרקע או~ו מ~ר הגויאות~
 ~~ קנין מעקרא הגויקנין

 משם וכתבו לא
 רבינ~

י~ב~~
 הג~יס דיני ולגבי דהואל מרחמ~הי וסיעת ז~ה~ה

 ביד~ שישכל
 ס~כא ש~ר

 ג~ דט~~
 סמכא הרי כאן

 ולגבי ה~~ל דינינ~ כפי ש~ר ~אינ~ הגם בש~רד~תו
 כמ~ דינ~ ~זי ~~ר ~~ידיניהם

 אלהס~~ה ~~~ בס~ מ~ר~~ם ~~סק
 נדון לדידן ~נן וגס ~נז~ הרב דברי הי~

 ~ ~נז~ל דמ~ר~ם ~דין יר~שה מדין לזכות שבא למיגס

~~~~~~
 ג~כ שמצאנ~ ממה להביא לנו יש מזה

 לתש~~ת שפסק ס~א רט~ח בס~למור~ם
 שנהגז במקום הצוואה ט~ה ואם ~ז~ל שכתבהריב~ש
 לד~ן אחר ל~ק~ס אח~כ ~באז כ~~י~ם ~ל בטרכא~תלדון
 י~ראלבד~י

 ל~
 עכ~ל הפסק לה אין דיר~שה אמרינן

מז~
 בירזשה דא~יל~ נלמד

 לחבירז ישראל בין א~יל~ טצמ~
 מכ~ש ~ך לדון שנהגו במקום הער~א~ת ב~ראזלינן

 בדיניהם אם צל~ט אך ליהז ד~ן דכך פשוט לכ~תיישר~ל ב~
 מ~ש ~לפי ~~אל נטנה מה קיימת הצוזאה ~~היהלא
 ליהז נד~ן ~ס ה~א אחםנתא אטב~רי בר דג~ילטיל

 זהנרא~ לפניך ~בא זישר~ל גזי ~דיןבדינינ~
 ה~א לנו

 מההיא ליה דינין ~דינינוד~דאי
 דקמ~

 מסקנא כדא~רן

ד~יל~~
 בדיניהס יהיה אם

 דמ~~~
 בריא

 ~מזכינן דינין ה~י א~ן אף הטרלים בנמוסימ~נייא שכ~~ ~~
 בלשון אלא מתנה בלשון הדבר יהיה לא ואםלס~ואר
 ל~עביר~~~י

 להעביר ~יכול בדיניהן יהי~ בין מיר~שת~
בין

 ל~
 ה~י ~מש~ל להטביר י~ול ~בדיננו הואל יהיה

 ~~~~ ליה~דינין
 לדיננא

 קשת אשה ה~י בין הדין מה~
 כת~י בטל האי ~ביןר~ח

 הדין ודאי ז~
 פ~ו~

 בכת~י ~ז~תה דה~אל~~~רן כמ~ ג~כ
 ~שו~

 ממנו להפרט דיכולה

 לגב~ת לה פסקינן כך אנן גס בדיניהם זכ~ת לה יהיהא~
מ~ל~~

 הנז~
 וס~ ס~ז דס~ לטיל ~מםומנים דינין מהנ~~

ש~~~
 מה כפי לה ל~ת וצריך

 שהית~
 בדיני בו ~זרוחת

 ~ למ~ליותא לה לדון הגה~ת בתרי מיר~ס ~מ~ש~~ויס

~~~

 היד~טה הקו~יא ומפורסס הדבר ידוט אמת
 בתרי מר~ן שפסק מה טל הש~ט מפרשישמקשים

מקומ~~
 והיו מגוי ש~ר שקנה מי בדין ~י~ז מ~ה בס~

 ס~ו ד~~ דקמן דינא וב~אי ש~ין תרי מרוחקיןטדיו
 הוא הרי ג~י מ~ח ~הבא מר~ן פסק דב~להוסכ~ה
כ~וה~

 ל~טלי~תא
 ~בשט~י~

 ק~~ד ~בס~ מ~ר~ס אזיל
 זהיו מגוי ~רקט שקנה דישר~ל מר~ן פסק שססי~ח
 הקונה הישראל כ~~~י של גגו טל חלונותלישראל

 יט~ש לגריטותא אלא דינ~ ה~י דלא ~כו~ ל~~ורי~ול אינ~
 נינה~ סתראי כ~~תיה קי~ל דאנן מר~ן פסקי~א~~

 ~ל
 סקל~ח מ~ה סי~ דהסמ~ט זה טל חר~צים כמה מצאנוזה

תר~
 תר~צים ש~י

 תר~~
 שה~א ש~ר~ת דשאני ה~א ראש~ן

 מדינא דאינו דסקנ~ד ~היא כן לא דמלכותאדינא
 ואח~כ י~~ש מור~ס מדברי זה ~דקדקדמלכותא

 תר~
תר~~

 זכתב ש~י
 טקר שה~א טלי~

 ~התירו~
 ה~א ~ני

 לגבות נהגו ~ה~~תי~ם ה~אל מ~ה דס~ הה~אדשאני
 ומהשטר ש~רבא~תו ב~

 מ~כ~
 ~כן זכז~ הישר~ל שחייב

 אותו ~קנה ב~~ר וה~א ה~אל ס~ו דס~ההיא
 ~כ~~ ב~~ילתוכח אי~ ממ~~

 ל~
 י~ראל דאדרבא דסקנ~ד ההיא כן

 מוחזק היהזה
 בחלונ~

 בא וזה
 ~ ~כו~ להזיק~

~~~~~~

 סי~ח בסקנ~ד ז~ל
 תר~

 דשאני אחר בא~פן
 מ~הבס~

 ~ס~~
 מתחייב דישראל היכא דכל

 לא הכ~ת~ינגד
 מפק~

 של~ הח~ב
 לו שהיה מלי בכל

 קאי מוכר במקום דהקונה יש~אל ליד בא אם~ף
 לכ~תי כלל ה~ראל נשתטבד דלא דסקנ~ד ~היאמשא~ך
 דברלשזם

 ע~~
 סקנ~ד ~~אה~ג

 תר~
 דה~ם ~חר באופן

 מ~הבס~
 ~ס~~

 לענין שהזא
 ~~נ~

 אבל דמלכותא ~דינא
 נמי איס~ר ראיההזק

 אי~
 בדבר דד~ד ל~מר שייך לא
 ~ יע~שאיםזר

~~~
 ז~ל מ~הרי~ע

 תר~
 התם דשאני אחר בא~פן

 הרי הש~ר שהוא הגוי וכח הזאל זס~זבסמ~ה
 כן לא ש~ר הזכיר~ שכלם הישראל ביד טתההוא
 ביד החלון זכות של ~~ר ש~ם דליכא דסקנ~דההיא

 לגריע~תא אלא אינז גו~נא בבהאיישראל
 ~~כ~

~~~~
 מר~ן דפםקי זבררנו הואל

 ל~
 שאמרנו למה הדין חזר א~ת דברי~אלז זאל~ סתראי

 מבעייא~לא
 לתרז~

 עקר שה~א הסמ~ט של הש~י
 תרוצ~ ~לפי ~ש~ר לגבות נהגז זהגזיםדה~אל בטיני~

 ה~ו~ז של
 בכת~י כלל דו~ד ש~ם דאין פשיטא ז~ל מזהרי~ט~הרב
זה

 ש~תוי~
 ל~י א~ילו אלא לשלם

 תרז~
 ~ל ר~שון

 גם בה נג~ז ד~ד דמ~~ם באה~ג של זתרזצזהםמ~ט
 ד~ד איכאבנד~~ד

 ה~
 הן מערבא דבני דה~לך בדינא

בדינא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 בסתם הלוהמיד
 דל~

 זכה
 המלו~

 לה~מיד והוצרכו
האי

 דינ~
 סי~ד דסרמ~ג ד~~ר~ן זדינא זאת דהג~ה

 ~~יל דלא ומ~ידים לפנינו הקנין עדי ביש ~יירי~~
הנ~י

 לפניה~
 ונתחייב

 ב~ת~
 זכה דאמרינן הוא בזה

ה~בל
 הקני~ מ~~

 העדים כ~~ין ~יירי נ~ו ובם~
 והב~ח הס~~ע לד~ת וא~כ ~סמ~ע פירשה וכןלפנינו
 או ~ליש יד מ~חת יצא כן זו מתנה ~~רוהש~ך
 דבסתם שיעידו ל~נינו העדים אם ~בעלים ידמתחת
 ואם הוא וקיים חזק תנאי ~ום היה ולא קניןק~ל
 לה~ז~ז דראיתי ו~גם מועיל בז ואין הבל לפנינזאינם
 מכר לש~ר ~וב ~~ר בין חלוק יש דסבר רמ~ג~ס~

 ~יים שליש יד מ~חת יצא דאם ליה ס~ירא מכרובש~ר
 זכה הקנין שקבלדמשעה

 המק~~
 ~סק לא עכ~ז יעו~ש

 מיגו שום לנו~ן ליה ד~ית ~ליש מיד ביוצא אלאכן
 ה~ו~ז אף ~צינו הנו~ן יד מ~חת יוצא הוא אם~בל
 בעי דאי במיגז היה ~נאי לז~ר הנותן ונאמןמודה
 הביא ז~ל איגר ר~~~ק הגאון הלך זו ובש~ה יע~ש~לייה
 מור~ם דברי ~ל שכ~ב סקי~א ר~ן בס~ פת~שדבריו
 וז~ל איהי כתב קנה בריא ד~מתנתדכ~ב

 עיי~
 תשוב~

 שליש ביד במסרו דוקא דהכא שכתב ~ט~ז בם~רעק~א
 בש~ראבל

 קני~
 עדי דליכא הנותן ב~ות שנמצא

 בהדייא פ~ק וכן כ~~ם אינז םתם שהקנה ל~נינוקנין
בתשובת

 המבי~~
 ~ י~י~ש

~~~~~~
 ש~ר לדין זה ~~ר נחשוב אם בין למידין
 יצא ולא ~ואל א~כ אמת ו~וא כדאמרןמכר

 יזדה הש~ך ואפילו כדאמרן ב~ל הרי המנזח~ר~ות
 ביד בנמצא אבל שליש ביד בנמצא אלא פליגד~א

 שטר דבנמצא ה~ו~ז לדעת כדמצינו גרע הזאהבעלים
 הוא שליש בידמתנה

 עדי~
 הבעלים יד מ~חת מיצא

 אם בין מכרי בש~ר ס~ל הכי נימא הש~ך גםוא~כ
 ג~כ ~צינו לא הרי גמור מתנה לש~ר אותזנ~שוב
 עדים ואין ~נותן יד מתחת דביזצא דס~ל פוסקשום
 כתבתי זה וכל הואי וב~ל ממש שום בו שיהיהלכנינו
 יצא ולא דהזאל נר~ז הפוסק הרב אז~ע דברילהעמיד

מ~ח~
 ~ לחזור יכול המנות יד

~~

 זבטת המנזח ביד נמצא זה ש~ר אם יוצדק זה כל
 נמצא היה אם או עשאו ~נאי ש~ל אמר~מ~ו

 כן ליתמי ~טנין הוה ש~רז~יו בין מונח מותואחר
 בנדו~ד ~בל יטו~ש סקכ~ב רמ~ג בס~ ~סמ~טכדכתב
 בפה ואמר ~~~ר זהמקיים המ~שר הוא הנזתן~דרבא
 זהודה במ~ל~~ חלקז בשביל בנו לזכות שכ~בומלא
 כמפזרש כלל תנאי שזם בלי איכוין גמורה דלמתנהבפיז

 זכיתי ולעמרם וכו~ נתן דלכולם ו~ומר ~מזדהבדבריו
 זכו~ המתנה בש~ר רואים ש~תם כמו ~קרקעותלז

בז~
 לב~ל סברא איזה ולא ~וסק ~ום מצאנו לא
 לא שזכרנו הפוסקים כל שהרי זו מתנה ~~ר~זמנה
 הראשונים בעליו ביד הנמצא ~~תנה ~ו מכר ~~ר~גריעו
 ימצ~ו המצא ואם תנאי על כתבו דילמא מ~וםהוא
 דהש~ר מרנן םברי כזלהז תנאי היה דלא הקניןעדי
 איזה לז היה עצמו לבין ~ינו בדעתז דאפשר הגםקיים

תנאי
 פ~ו~

 אז מזכר ברשזת עדיין י~יה אפילו וברור
 רק~ע ומאן ספין ומאן הלוקח או המ~בל קנהנו~ן

 זאת הוד~תו אחר בו לחזור המנוח שיכול לומרשיכזל
 גמורה דלמתנהשהודה

 איכוו~
 טצ~ו נר~~ו ~ר~ה זכדכתב

 שלא משום ואי חוזר ~ינז ~מד א~ילו שכ~מדהודאת
 דליכא ב~ו~ו~ד כ~ב ה~וסק ~רב הרי עדי אתםאמר
 דסו~סוכו~

 משבי~
 מ~לתא לי ותמיהא בנו לעמרם הוא

 הרי לבנו אזתו וזיכה חזר בפ~ק דבו שר זכר לאאיך
 לשם כוונתז היתה ולא להשבעה ח~ש לאדהמנוח

 ~כלל ~~

~~
 בגדר זה נכנס דלא לומר כאן מקום לן ה~ה
 כבר שהיה מצד הן עדי אתם לומר צריךשיהיה

 שלא להודות אלא בא ולא כראוי כתוב מתנה~~~ר
 עדי ~תם אזמר דכ~ן מצד הן תנאי שום בוהיה
 ~חרינו ושלח חולה שהיה כאן וכ~וב הואל הואממש
 לכם דעז לנו ואמר מתנה שטר לפנינו והמציאאח~מ
 ~יטידו אדעתא שהרי מזה יותר טדי אתם לך איןוכו~
 עליהם שלחעליו

 ובפר~
 הם ~ן כי הדבר מסור דלהס

 המזומנים הבקיאיםהסו~רים
 לבדי~~

 אדעתא ודאי
 שיאמר בעינן וחוקה גזרה ולא עליהם שלת עליושיעידו
 כל אלא טדיאתם

 שידעינ~
 אמר ~דזת דל~ם ליה

 ס~ח פ~א בס~ זעיין דיי להם ~ותם זמסרהדברים
 הפנאי אין להאריך מקום כאן שהיה והגם שםובש~ך
מסכים

 וא~~
 שום רא~ו לא שכתבנו ה~~מים מצד

 שיכולזכות
 המנו~

 עומד ובתק~ו שכתב השטר לב~ל
~ 

~~~
 הואל שכ~בנו הראשוניםדברינו פי על זה ש~ר לב~ל ומרפא ~רוכה דמצאנו

 ול~
 באה

 מכר לש~ר המטל~לין ידי על אלא כסף אין חנםזו מתנ~
 המק~ל ליד הגיע שלא זמן כל הוא ~~ל אךתחשב
 דנקנה והא ז~ל ס~ג קצ~ה בס~ מור~ם דפסקמהא
 וזכייה במתנה היינו ~קונה בפני ש~אהמקח

 שאינו שאפשר ~מקת אבל ליה ניחאדזדאי וכיוצ~
 חפ~

 לקנות
 סופ~ר ע~ט בס~ ראיתי זכן ע~כ חוזרים ושניהם קנהלא

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~ ~~~ 
 אינו שמאכי

 חפ~
 ה~ר דנקנה במתנה משא~כ לקנזת

 ~צ~ה בס~ מור~ם וכמ~ש ליה ניחא דודאי בפניזשלא
 לעדים ידיטה קדמה שאס ואפשרס~ג

 שחפ~
 ~מקח הוא

 שיד~ו זצריך הקנין משטת דקנה נראהזה
 שחפ~

 הוא
 כנודע הש~ר לידו שיגיע עד יזכה לא נמי ש~רובקנין
 עכ~ל דאתמר מ~עמא בעדו לזכות יכזל אחדואין
 דאם ~ניךהרי

 ל~
 קנה לא ה~ונה מדטת הקנין היה

 היהלא זה דעמרם זהגם מזר~ם כמ~ש לחזזר יכולים~ניהם
 חו~

 ידט מידע למימר זאיכא לעיר
 ושת~

 זה
 זה דעמרםאינו

 ק~~
 כמי וקנין הקנין בשטת היה

 בפ~ הרמב~ם בדברי שמפורש וכמו כידזע ~יבפניז של~
נ~~

 שקנה ק~ן וז~ל ס~ז רל~ה ב~~ הש~ע ופסקוי~ו~ש דמי בפניו שאינו כמי שהקטן י~א בדין מלה~מ

~~~~~ ~  ~~~~~~~~~ ~~~~י~~~ 
 לו ואיןדמי

 אלא זכיי~
 בנת~

 כשלא אבל והחזיק דמים

נת~
 יהנה לא זהחזיק דמים

~ 
 זלא סודר קנין לא

 שמקנה כמי דהוי שטרקנין
 לאד~

 ~הוא אחר
 והרב מור~ם משם דכ~בנול~יר ת~~

 יעב~~
 דשניהם ז~ל

 ~חזזריכז~ים
~ 

 דכא~~~~~
 במעות לז מקנה כאלז מתזי

 שנ~ה מטל~ל~ במ~זם הזא לבן האב ש~נהזה קני~ דה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 זה אין עכ~ז~ו
 מ~ל~

 תדא מוריד ואינו
 דה~

 ~~ק
 אם א~ל ותזקה מ~ית ב~ינן דתרתי רל~ה בם~מר~ן

 אחתחםר
 ג~ מהנ~

 בו לחזור יכול ה~וכר
~ 

~~~~
 ~א בכאן

 י~
 כ~ן

 המ~ו~ נ~ינ~
 ש~רי

 ל~
 נ~ן

 ~~ו~ה ה~וב בעד אם כי דמים ~ום~קטן
 ~ונה אינה ד~לוה קי~ל וכבר המטלטלים מפאתבאביו

בכם~
 ע~ע ם~י קצ~ה ב~~ ומור~ם ס~י ר~ד בםי כמ~ש

 חליפין קנין לא דמהני כאן מצאנו ולא הואלוא~כ
 דמדעת נאמר אמור אם כאן אין מעזת גם שטרקנין ול~

 כל היההקטן
 ז~

 יחול מה ~ל מצא~ו לא
 הקנ~~

~~~~~~
 דלגבי זה על

 א~ די~
 שלא זמן כל ק~ל

 כלהשטר נכ~~
 יכ~ משניה~ אח~

 לח~ר
 א~י~

 אי
 נכתב שכבר דהגם ק~ה היה לא גדול עמרםהוה
 נכ~ב לא כאלו הלוקח ליד ~גיע ולא הואל עכ~זהשטר
 מח מצ~ו שהרידמי

 וק~
 ה~טר נכתב באם ה~וםקים

 אם הםופר בבית מונח עד~ןוהוא
 קנ~

 לא או הלוקח

עי~
 סם~ה ובמהרי~ט ק~צ ב~~ זלה~ה חי~י בנ~ בם~ בזה
 אלומע~נים

 ו~י~
 רש~י בדברי

 בקדוש~
 ד~ה כ~ו דף

לא
 קנ~

 הש~ר הגיע שלא זמן דכל באירה דמשם ו~~
 אמינא ואנא יע~ש קנה לא הקונהליד

 דבכג~
 נדו~ד

 השטר שעתיד ידועדמידע
 לחזו~

 להיות ~אב ליד
 עמרם יגדל עדלמשמרת

 ב~
 אלבא למימר א~א

 הואל וא~כ דמי נכ~ב לא כאלו נכתבאפ~ו דכ~~
 ל~ אין דא מחנתא יח~ב מכרדלשטר וברר~

 להשען מי על
 עמרם ~קטן שזכהלומר

 ז~ זא~ הנ~
 לד~א כלל נוגע

 ד~תם םי~ח רמ~גדם~
 דוק~

 א~ל ~ות לקטן ~ש

בכג~
 כמש~ל ז~ות מקריא לא ובמכירה הוה דמכירה זה
 הרב ומשם קצ~ה ב~~ מור~םמשם

 י~ב~~
 ודאי ~ל

 ודו~ק אחר יד על לו מזכה הוה אי אפילז זכהלא
 זכה ו~~ן ~זאל אלא כמקח חשיב לא דנדז~ד לומרואין
 שירצה במה לםלקו שיכול נימא ה~קנה ~דין ב~מזלירש
 ~ליא בדעתוולאו

 מי~ת~
 וא~כ

 נימ~
 בד~תו ולאו הואל

תלי~
 במתנה לז ~~ה כאלו הוי

 וא~
 לח~ר~ יכול האב

~~~
 ד~בר א~ו

 נוד~
 האחרו~ם מ~~רי

 דא~
 האב

יכול
 לםל~

 שירש בנו
 מכ~

 ב~~ה או במעות אמו
דבר

 עי~
 ובם~ סק~ז ~וש~י

 ז~~
 דיש הרבה במקומות

 שאמרן למה ד~ו הדר וא~כ דבר בכל ~מהם לח~וקלי
 ל~םשמכר

 זהדר מכר כאן זאין בנו ידיעת בלי אב~
 שאר דמח~בים אלא לח~ר ~א~ דיכולדינז

 אח~
 זאלמנת

 אב~ שהודה המטל~~ לו לשלםאביז
 לז ח~ב שהוא

דהיי~
 מה כגגד

 הקרקעו~ ~ה~
 האב שכחב בזמן ש~ם

 הנחה פי~~~~~ ~ כדא~רן ו~ו~ שכ~מ הודאת~ש~ר
~ 

 דגם פ~וט
 הבתזל~

 אחותם חנה
 כפי לה לשלם האחים הםמח~בים

 מ~
 שישלמו

 דתדלעמרם
 ד~~

 בהז~אתז הזכירה שלא הגם ליהו א~ת
 מודים היורשיםהרי

~~~ 
 הנדזנ~א בזה ו~רזחנז

 באה ולא~נה שנטל~
 יכול~ ~~זב~ בפנק~~

 לזמר היא
 מפאת באביה ש~שת המטלט~ של ה~זב מכחגטלתם ~הי~

 לה הרא~ נכםי ע~ור ואח~כאמה
 שתט~

 ~~כ באביה

מ~
 ~קרקעות נכםי בעשור חלקה ומכרה חנה ~~תח~בה

 נגד אחיה לכל מאביהשירשה
 םי~~

 ש~~שז הנדזניא
 הנד~יא בםיזם חלקז לתת מה~כים אחד כל צריכיםלה

 זגתברר אמה בירזשת לה הראוי חמישי חלקדהש~א
 ומכרתו ז~~ה שמאמה א~~ עם ב~ר~~ת במחצה~לקה
 בז זכזלהם

 לבד~~
 ~נדונ~א שנטלה זמה

 יכול~
 היא

 ~מטלטלים ~ב ~~ד שנטלתםלו~ר
 ~י~

 אביה ב~ד לה
מ~~ח

 עזב~
 ו~יד אמה

 א~יה שהזדה הודאה רעו על~
 יבואו כאן גם זא~כ עמרםלא~יה

 בידו שיש ומי אביה לה ש~~שה ~נדונייא~~ם במט~ חלק~ ח~ב~
 בילעו~ציא יתר~

 מפ~
~ל נכםי בעשור ליטול לה שרא~ ומה

 שנ~לה מה בעד ג~כ ומכרתו חזרה זה הרי א~י~
 אתיה~כל

 ובוד~~
 שירצ~ מי כל

 מחלקה בח~ק לז~ות
 נכםיב~שור

 הנ~
 צריך

 לת~
 לא ותז הנדוג~א בנ~ום

 ~מידי
~~~~~~~~~~

 המ~וח ~םף הר~ דיכול שברר~ז אחר
 הבוא המחנה שטרלבט~

 נב~
 דאתן למאי

 הא~ה של ~~ה מהע~ה
 בםל~

 זה
 שעשת~

 לה
 דברי נחשב יהיה למאי לדעת לנו יש הנה~ק~קעות
 ~אמרה~~ח

 ולהח~ר י~~ ~~~~~ לבט~ רצי~ שטכש~
 אותם שירשו המתנה בשטר המ~כרים הקרקעותכל
 שמ~ש~ו בנ~ הן בשזה אותם ולחלוק הזכרים ב~יוכל

 השנ~ה מן הןהראשונה
 כ~~

 לבד יאכלו כח~ק חלק
 ~~כ ~בכורה משפט לו כי שנים פי יטולמדוד
 להם להקנות דכוונתז הדב~ים ~לה מדקדוקדלעד~ן
 איכוון למאי הכי ~ימא לא דאי שכ~מ מתנתבתזרת
 הירושה משפט הוא כך צוזאתו ובלא הואל זאתבצוואה
 לימר ~יי הוה בכור הוא שדוד להשמעינו כו~נתזואי
דוד

 בכו~
 ~לא הא~ה על כוונתו ואי לא ותז הוא

 בדידיה ולאו ימעטו מהבל דבריו מחצה בהםתטול
 ~~~תה בםלוקה ~לא מילתאתלייא

~ 

~~~
 החותמים החכמים שכתבז במה אחרת ועוד
 היות וז~ל דברי~ם בתחילת ~צוואהעל

 מת שממ~ו הח~לה עליז וכבד דוי ע~ע מוטלזכו~ אמו~~
 חזר אזי כתבו השטר באמצע ~ם ו~ז~בעה~ר

 על להשמיענו בזה כוונתם היתה מה וכו~התזלה יום~
 וממנו חולה שהיהפ~ק

 מ~
 אלא היתה לא כוונתם אם

להעיד
 שבט~

 זעשתה המתנה שטר
 האש~

 מאי םלוק
 מת וממנו חולה היה שכתבו במה לןאיכפת

~ 

~~~
 שכ~מ למתנת לומר שכזונתם נר~ה

 להם זזיכה הואל דםו~ם תשיבני ואל~וונתו הית~
 זו במתנה הוםיף מה הירושה דין ~וא וכןבשוה
 דנתכוון א~ינא לזה ירז~ה מדין לזכות אזחם להניחהו~ל

בז~
 נכסי בעשזר הבת תזכה שלא כדי לבנ~ו לתת

 היתה שתיק זהזה מצוה היה לא דאם ה~ ה~רק~ותמן
 על גם תשיבני ואל בהם נכסי ע~ור נוטלתהבת

 הבת כח להגריע היתה כך כוזנתז ד~םלו~ר ז~
 ל~ דיי הוהא~כ מז~

 נ~םי עשור בתי ת~~ל שלא לצוזת
 הואל הדין מן מ~ני זה דאזפן לא הקרקעזתיותומן
 הכתובה מתנאי נכםי עשזרואין

 יכו~
 לםלקה הוא

 הטז~ר זפם~ה יעו~ש דס~ח בכתובזת היאערזכה זגמר~
 ~צז~ מי זז~ל ם~י ~ם זהש~ע סק~גבאהע~ז

 בש~ת
 שומ~ין מ~כםי גדונייא פרנםת ~בנותי תפרנםז אלמיתה
 מן הרי התקנות אחר ~נגררים אנן גם זא~כ יעז~שלז

 ~בזררהתקנה
 דמ~

 שיר~ה אחר באביה הבת שנזטלת
 תקשה זא~כ יע~ש נכסי ~זר מדין הזאבאמה

 במ~~מ לתתהו~רך ל~~
 ~ ~א זתז בתז לםלק די הז~

~~~
 א~גו דזה

 דלשתו~
 ד~זאל אמרי~ן לא ו~תוב

 כזזנתווכל
 הית~

 הבת ~םלק
 מ~

 י~ש~ לי
 זה

 זכזונתו הואל ~בת תטזל שלא יאמר ~ז שעשהכמז
הי~ כ~

 לו ~טז~ה זו בדרך בחר
 ז~ ~לש~

 לזכרים לתת

~מת~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

במ~נ~
 טוב שנ~אה ומה וסביר גמיר דינא דלא שכ~מ

 זה דרך הוא יותרבעיניו
~ 

~~~~~

 מט~ור הבת לםלק האב כוונת ~תה דלא
 ~~א הנכםיס כל ~לנכסי

 מקרקעו~
 דוקא

 לבוא צריך היה דוקא מאלה הבת לסלק בא הוהו~י
 ומאיזה מסולקת ~~יה דבר מאיזה לברר ~רחאבמאריך
 בערשיה רמיוקציר כד קצרה דרך לעצמו ~רר לכךלא
 ~ הבכור הוא ~הר~ד דרך לו ~לל זאת מיתתו בדרךגס

~~~~
 ~כך זה לדברינו ראיה להביא בידינו שהיה

הז~
 ~~~ר דברי ~קדק ~דין

 ולדו~
 מכח ע~יז

 ד~ל~ח נוחלין יש בפרק כרע~ק דקי~ל ממאיקו~ת
 ל~~ויי ולמימר ~בש~ר יתירא לישנא ~פילזדדור~ין

את~
 ופסקה

 מר~~
 ומכ~ש יע~ש ס~ב סרי~ד בחומ~ש

 היה בעלמא שי~ה לימא ולא כולו הל~ון כללמדרש
 ~תירא לי~נא ענין לה~יא צריכיס ~נו דאין אלא~ח
 ס~א סו~~ס ה~~ע ~םק זהוא גדול אילן בידינו וישהואל
 הש~ר לשון מדקדקין וז~ל~פסק

 ודנ~
 אותו ע~פ

 וכו~ האי כילי ג~יר לא גברא האי אמרינן ולאדקדוק
 לא ודאי כאן גס ולומר לסמוך יש זה על א~כע~ש

 ~ שכ~מ ~מתנת אלי קרקעות לתת אלאנתכוון

~~~~
 שכ~מ דלמתנת ~לה דברינו ולפי הואל

איכוו~
 בלשונות לפ~פק מקוס כאן אין ודאי

 במה השנים הם ד~ובים ליורשיו בהס לז~ות ש~אאלו
 ליורשיו ירשו דלשון הזכריס בניו אותס יר~ושאמר
 אס שפסק ס~ב רנ~ג בס~ הש~ע כפ~קקגו

 גס יע~ש קנה ליור~ו שראוי מי על ירש אויחסן אמ~
 יחלוקו כולס ואמר שםייס השני לשון הוא ~ובכי
 יחלוקו דלשוןזכו~

 מתנ~
 בש~ע ג~כ ~פ~ק כמו הוא

רפ~~
 זםייס ירז~ה בלשון ש~תחיל זהגס יע~ש ס~ח

 דמ~ם ו~~ז םק~~ו רפ~א בם~ עיין מתנהבלשון

באי~
 ליה מהני דלא למאן ירו~ה ל~ון א~ר אפילו

 בלשון וסייס י~ושהלשון
 לב~ל מתנה ~שזן מהני מתנ~

 מהנו דתרוויהו כאן מכ~ש י~ו~ע הקודם ירושהלשון
 וזה מהני ליור~ו שראזי למי ירושה דלשוןכדאמרן

 ~~שו~

~~~~~~~~
 אחר

 של~
 מםברא זה כל שכתבתי ימיס

 דברי םפר לידיבא
 יום~

 מוהר~י להרה~ג
 בס~ ~ס לו ור~י~י זלה~האירג~ם

 שנש~ כ~~
 על

 ובשלישית זשלישית ושנייה ראשונה צוואה ועשה שצוהיעקב
 שהגם זמבאר זמםדר מצווה הריני שלישית וז~לאמר
 כלתי נדוני~תכי

 ~ש~
 ארבע מסך היא בני ראזבן

 ח~ת ~ת לפני במחשבה עלה ~ך דוקא~ימאות
 שעה אותה לו הב~חתי ז~ךבני

 להוםי~
 נדונייתו על לו

 ~עיס םך לכלתי שהב~חתי התוםפ~מלבד
 בנותי לנדוניית שנתתי הםך כפי תהיה שנדונייתוכדי דזקא~

 חלוקה לידי ב~ואם לחלוק האחיס שםוף מ~ר לכןהי~ו
 דוקא~י שבעים מנכםי יקח הנ~ל בני ראובןבראשונה
 ו~אר בהסויזכה

 כ~
 בני הבניס יתל~ו יחדיו נכםי

 שהוד~נ~ו וה~נות הדורונות ורק ~ך כחלק תלקהנז~ל
ושנתננו

 במתנ~
 בניהס של המילה בעת מהס אחד ל~ל

 ע~עור שוס עליהם יהיה ולא חלוקה יפול לאעלי~ס
 ו~שיבע~כ

 ~ר~
 לדעת אנו צריכיס והנה וז~ל זה על

 וז~ל השלשית בםדור כמ~ש המצוה ראו~ןכוונת
 תל~ה לידי בבו~ס לחלוק האתים שסוףמאחר ולכ~
 יק~ בניראו~ן בראשונ~

 יתדיו נכםי כל ושאר דוקא~י ~בעיס

 כח~ק חלק בני הבניסיחלוקו
 דלכאור~ ע~~

 נראה
 מעכשיו נכםיו כל לחלוק כוונתושאין

 ר~
 שםיף כיון א~ר

 יורשיס שהבנים ה~זלס דרך שהוא כמו לחלוקהאחיס
 אביהס נכסי ביניהסזמחלקיס

 הנ~
 לידי כשיבואו

 אז ~ ביניהס יחלקו והשאר דוקא~י ~בעיס ראובןיקח
אבל

 ז~
 לראובן לזכות לבד כוונתו היתה דאם אינו

 הול~ל לא נכםיו שאר על לצוות ולא דוק~~יהשב~יס
 ושאר הול~ל נמי אי הוא יתירה דלישנא יח~וקו נכסיו~אר
 מינה שמע יחלו~ו מדקאמר בשוה אותו ירשו נכסיכל

 י~לוקו לשון שהרי נכםיו ליהו יהיב קא מתנהבתורת
 פשי~א דם~ג בב~ב כדאמרינן הזא מתנהל~ון

 מ~ל~ בפי~א הרמב~ס ופסקו ע~כ פלגא בנכםיפלוני יחלו~
 םר~~א בש~ע ומר~ן ם~ה פ~ג כלל והרב~שמתנה
 וכשראיתי ה~ורעכ~ל

 ~מצאתי בלבי שמח~ נתתי ז~
 ~שיש לנדו~ד בקו~ח אדס יל~ד ומהם מפורשיס דבריכל

כפ~
 בא מתנה לשון גס מ~ס יותר דב~יס לשון ויתור
 פשי~אבכפילא

 אכוון שכ~מ דלמתנת דיין ולית דין דלי~

ות~
 עוד ויחכס ~חכס

~ 

~~~

 לומר יוצדק היאך לומר תשיבני
 משכ~מ דהו~ בז~

הוא~
 והלכה נכםיו כל תלק ד~א חזינן זמחזה

 כמ~ש מתנה שמה לאו במקצת שכ~מ דמתנת היאפםוקה
 דכאן אינו זה גס םזפז ועד ~תחילתו םר~ןב~וש~ע
 ש~ו מיתה מחמתמצווה

 כא~
 בתתלת שכתזב מה מצד הן

 התזלי עליו וכבד דוי ע~ע מוטל פלוני וז~להצוואה
 כמ~ש י~שב מיתה ~חמת למצוזה וזה וכו~ מתשממנו
 דזקא וי~א וז~ל ס~ה םר~ןמזר~ס

 שלש~
 הראשוניס ימים

 או ימיס~ ~לשה לאחר אבל כשכ~מדיגו
 שקפ~

 עליוהתולי
 והגס ע~כ מי~ה מתמת כמצווה דינז שלשה תוךאפילו

 דין כתבדמזר~ס
 ז~

 י~א בלשון
 ~יי~

 דין שכתב בטור
 תלק דלא הרב~י וכתב הרא~ש רבינו אביו משסזה

 בין דמחלק במאי אלא הרמב~ס רבינו עלהרא~ש
 עליו והכביד מםוכן היה בדין אבל ל~ח~כ ימיסשלשה
 מודה הרמב~ס גםחוליו

 ולי~
 וא~כ יע~ש דפליג מאן

 מ~גי אלא י~א בשם זה מור~ס כתב דלא יוצאממנו
 בדין אבל לאח~כ שלש תוך שביןהחילוק

 שקפ~
 דהיינו

 ~ מיתה מחמת מצווה מקרי דלא דפליג מאן ליכאהכביד

~~
 הוא מיתה מחמת דמצווה תחילתו על גילה םופו

מדפםק
 מר~

 אבל וכו~ שמתנת בד~א ם~ו בםר~ן
 שנראה אלא פירש לא אפילו ~ו מיתה מחמת פירשאם

 נותן ~הואמדבריו
 מח~~

 וכיוצא מיתתו על שמ~אונן כגון
 מיתה דמחמת מו~י~יס הדבריס כל ~אן וגם וכו~בזה
 ודוד בניו שיחלוקו צזה מלא בפה דהא ~דא נותןהוא
 הולך שהוא דמחמת מ~יחין הדבריס וזה הבכורהוא

 אמרלמות
 ~ כ~

~~
 החכמיס שהיו וממה אשתו יד לםלק שהוצרך ממה
 תכניס אם לי~ו מםפיקא דםפוקי אשתו דעתמגלים

 ב~יל וקרי מוכח זה מכל הנז~ל המתנה תל~הלכלל
 היה מיתה עםקדעל

 ע~~
 ם~יד צריך ואין אלה כל

 דבריו ה~א מיתה מחמת ומצוה והו~ל מזה יותרוסמך
 אפילוקיימיס

 גם כדאמרן במקצ~
 של~ ממ~

 כתוב נמצא
 מוריד ואינו מעלה אינו בדעתז מיושב הר~י שהיהכאן

 במזר~סועיין
 סר~

 ם~ו
~ 

~~~~~
 מ~

 כתבוה כאן כתוב נמצא שלא
 בשוק~

 וכו~
 שכ~מ או בריא מתנת תהיה אס שאפילוהגס

 דמקיימי~קיס

~ל~ת~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ש~ר נפל לא נכתבה לא דאסהלכ~א
 אל~ הצוזא~

 בכאן
 מיתה מת~ת דמצוה זבררנזהואל

 הז~
 טריך דינז הרי

 הזכתה זמדין יט~ש זי~ב סקי~א זבסמ~ע ס~ו רמ~בבס~
 מ~נין לדבר מקום כאן אין אחסנתא אטבוריטל

 אחסנתא אעבזרי שום נמצא זלאהו~ל ז~
 בכא~

 ~יהיה איך
 ~הגריט ממה מצאנז זלא צדדין זצדי ~צדדין כל עלחזרנז

 זו מיתה מחמת מצזזה מתנתכח
~ 

~~~ ~ ~  

 מי~ה מחמת למתנה זז דמתנה זבררנז הזאל
 ד~ה~י יוצא מפזרש סלו~ה הרימת~יבה

 שצזזה מי זז~ל ס~ב באהע~ז מור~ם דפסקמהא
לבניז לת~

 כז~~
 זצווה לאחרים או

 כ~
 זשתקה א~תו לפני

 אין דבריז למקצת אמרה אם ולכ~ט וי~ח לקייסשצריכה י~~
 מחיל~ הזי לא שתקהזל~קצת

 במה אבל ששתקה ~מה
 נרט~ל לזמר יכולה זאינה לקיים צריכה איןשא~ה
 אומרת זאת~כ מתנתז לקיים קניין קבלהזאס

 ש~
 מחלה

 ומהכתזבתה
 שקבל~

 וברשותה בידה ~יו שהנכסים משזם
 זכמז ט~כ כתובתה זגובה טמההדין

 מחלו~
 שכתב זז

מור~~
 כ~

 כן לאי זי~א לקיים שצריכה י~א דבשתיקה
 בתומ~ש ג~ככתב

 סרנ~~
 להרב~ש וראיתי יעז~ש ס~א

 היא שתיקותא דמהני קמא י~א דםברת שכתב סק~זשס
 הרב דמדברי אלא יט~ט סק~~ז סצ~ג מר~ןסברת
 וא~כ כן מ~מט לא סק~החל~ם

 הרי בשתק~
~חלזקת הי~

 זטי~
 הריב~ש דס~רת בסק~ז להח~מ

 השנייה סברא טל אפילו תולקת היא באחרונהמור~ס שהבי~
 וכתב מ~י אין אמרה דאסדס~ל

 א~
 מזר~ם מדברי

 אתייא ע~ש וכז~ ברשזתה הנכ~ים אס בין דמחלקנראה
מבנייא

 דבנטל~
 ואינה לקיים צריכה דכ~ע אלבא קנין

 לטעו~יכזל~
 ד~תו~ תטרף שלא טרוף מש~ס

~~~~
 דלא הט~ם ~כתב םק~ז שם בהרחל~ס

 לזמר~ שיי~
 שיהי~

 דיש נרט~ל מכח ב~ל הדבר
 להב~ש ועיין יעז~ש לשכ~מ בריאבין חל~

 שהקשה להחל~ס טיין זז~ל ח~מ הרבטל שהקש~ מ~ בסק~~
 למ~

 לא

אמרינ~
 נרע~ל

 זתר~
 קשה זלכאורה זכו~ שכ~מ שאני

 נתרט~ל אמרינן לא בכתזבה דהא ~ו קושיות מהוטליו
 וכז~ דכזונתזואפשר

 עכל~~
 קוריי~ט מהר~א להרב זראיתי

 א~ל זז~ל הנז~ל הרב~ש דברי על שתמה סקי~זז~ל
 ~ובא לי תמי~א הרב~ש קושיית בעיקר ~קשה~ היאזו

דמ~ש
 בכתוב~

 לא
 שיי~

 הוא נחרע~ל
 במזחל~

 הכתובה
 אבל בסק~ה כמ~שבפירזש

 במזכ~
 נותנס אז נכסיו

 על תמה דא~כ כתובה למזחלת דמי לא מסכמתוהא~ה

טצמ~
 ~דיניס דכל

 דם~~
 היכי נחר~ל לטעזן דיכול~

משכח~
 מ~ירת טל ש~סכימה דההסכמה ני~א אי לה

 לחזד דהסכמה וד~י אלא דכ~ובה מחילה ~רזינכסיז
 להרב~ש ק~ל מאי יד~נא לא זה לפי זא~כ לתזדזמחילה

 ~ טכ~ל חל~ס ~רב של דבריועל

~~~~
 דאין רבה המחילה דאחר אמינא קלה בריה

 דיניס בהנהו דודאי כלוםבתמיהתו
 דס~~

 הגס
 מ~זס לאז ~בעל נתן או שמכר ממה טצ~השמסלקת

 ז~
נימ~

 עזמדת אינה דהא דמחלה
 טת~

 או להתאלמן
 אלאלהתגרש

 מצפ~
 ויהיה ~בטל ירויח אזלי ומיתלת

 ממ~ל~
 י~י טל אז גרזשין ידי טל או ממנו לג~ת

מית~
 ב~כ~מ בכאן אבל

 ~מו~
 רזאה כשהיא למיתתו

 מ~ילה לך אין ידז טל מםכמת והיא מ~ני מפזרשהזא
 שמותלת מזהיותר

 כתובת~
 ורוח הזאל

 הול~
 ישזב ולא

 תהיהמהיכן
 ל~

 נ~כזזנה דלמחילה זדאי אלא גבייא ~זד

 ברזר הרב~ש דבריו~~כ
 מלל~

 לדטת ~בנייא ~תייא
 לא זבמזחלת זאת ~יא דבמזחלת שכתבנו זוהרב~ש
 אפילו אלא ~ל~יה ~וא זפשוט נחרט~ל ט~נתשייך

 ליכא דבשכ~מ כתב הרי עצמה חל~ס הרבלם~~ת
 נתרט~לי~~~ת

 את~
 סלוקה זה~ה הזאל ~~~כ לנדו~ד

 אחרזנה בסברא מזר~ס זכמ~ש קנין ידיעל
 עצ~ה שסלקה דמה הן סלוק סלוקה ודאיהרב~ש מ~

הוי~
 בחלק מחילה

 ~כתזב~
 היתה מחלה לא אלז דהא

 ~~כתובה חלק מחלה זטכשיו אלז בקרקעות תלקגו~לת
 אי~א איבטית ~רב~ש כמ~ש נרט~ל טטנת ליכאזב~תי~ה
 ליכא לזמר דיי לתוד ~כ~מ זהיההזאל

 נח~~
 זכמ~ש

הרתל~ם
 ואלב~

 ~ סלז~~ מהני דכ~ע
~~~

 בידינו למטשה ~לכה ~זא
 ומבזא~

 בתשז~ת הדבר
 עוזיאל מזהרר~י המה~ג המה ~לא התקנות~בני
 כר~ת בס~ דבריהס הזבאז זיט~א דאנאן אבןומיהר~~ס

 בתורת נכסיז לחלק שצוה בשכ~מ שנשאלו סקע~טח~ב
 יגרע שלא לערטר באה ~טירתו זאחרמתנה

 דב~
~חלק~

 לעש~ת הצוזאה בשעת זשתקה ששמעה ומה
 ל~ דתקיףנרע~ל

 שכל בתקנזת מבואר עלמא
 מ~

 שחלק
 כמנהג לז הנשואה אשתו בהסכמת שלא מנכ~ובטלה
 קאסטילייהקהלות

 יתנכ~ ל~
 לה

 מתלק~
 כלום

 אל~
א~~

 הדבר היה
 זבקנ~ בה~כמת~

 זלא גמזר
 יזי~

 לה
 עכ~ל ~~נה וטענתה ה~שה ש~תקהמה

 מכא~
 ~פורש

 לנדז~ד יוצא זמפזרש נרע~ל טענת דליכא לנדז~דיזצא
 בגדר זה נכנסדלא

 שצרי~
 בהםכמת הדבר שיהיה

חעי~~
 הגריעז לא דהא כלל

 אל~
 היה שלא משזס

 ש~ בלי קיים קנין שס ~יה אס אבלבקנין
 תנאי

 ~דברשיהיה
 בדי~~ בהסכ~

~ 

~~~~
 ומד~רי ~סקל~ב זלה~ה יוא~ל ~רב שמדברי
 זלה~ההמשבי~ר

 שהבי~
 שס

 נר~
 דבמזחלת

 הסכמת צריךעצמה
 בד~~

 אלא הצריכז דלא אפשר
 לזה סייטתא זיש מיירי בהכי דשם לגמריבמזחלת
 זז~ל הפסק בסזף זל~~ה יזאל הרב שס שכתבממה
 בריא במתנת מיירי אלא דלאקמ~ל

 שמזחל~
 זמבטלת

 הכי זא~ילו מעכשיוכולה
 צרי~

 דמזה זכו~ חכס מציאת
 דו~א לומריש

 ~ול~ כתזבת~ במ~ל~
 מ~ה נשאר זלא

 ולא לה לאומטכשיו
 ליזרש~

 איירי דוקא
 קצת אלא מחלה דלא נדו~ד בכגזן אבל תכסמציאת צרי~ לכ~

 כח~ וטדי~משטבוד~
 בזה כלל נשתנז לא יורשיה זכח

ל~
 ~זיאל יאודא מזהר~ר הר~ניס ד~רי הס והן דברז
ומ~ר~~

 סעדי~א
 זל~~~ אב~

 לחזד דבקנין דפסקז
 מחיל~ כאן זאין ~ו~לסגי

 לג~ת ממהע~יין ל~ ויש הואל ~~ובתה
 לנו דישאמת ~

 ש~ב ז~ל יזא~ל ~רב כדברי לפר~
 ומבטלת שמזחלת בריא במתנת מיירי אלא דלאקמ~ל

כול~
 ~כי זאפילז מעכשיז

 צרי~
 אפע~ג תכס מציאת

 דאדרבא לומר תטעה אל זכז~ הטובזת כלדאיכא
 עד~ף הוא ~כולה שמזחלת דמה מוכחזה מלש~
 ממ~~

 הוא אפילו ד~ט מאי למימר דאיכא אינו זה~צ~
 מזחלת היא א~ילז לומר כזזנתז הזא שאמר ~מחילהעל

 וגס כ~ה גס דהגריעהמעכשיז
 מבטל~

 ~ל הכ~ובה
 אפילז כתבזה

 במזח~
 ~צת

 כנדז~
 זהכתזבה

 חלקיה לכלבתו~פה עדי~
 ז~

 ז~סק כלל בדבריס נכנס לא
 ות~יה קנין אלא הצריכז דלא יוכיח שכתבנוהרבניס
 קיימת~צוזאה

 זא~
 ~ירצ~ מי זאפילו כלל בזה ל~ק

ל~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 בפםק וראה הואל אלא להשען מי על לז אין הרילפקפק
 מה דאפילו ז~ל יוא~להרב

 שנתנ~
 צריך בריא במתנת

 אמור הרבניס דברי אין עכ~פ חכס~ציאת
 אל~

 במחלה
 כמו במקצת אבל כולהבכתובה

 ז~
 ונשאר נזכר לא

 העמדהו בתקנה ס~ק כל קי~ל והרי בם~קהדבר
 ~ יעו~~ש סקי~ח ~הע~ז כמ~ש ד~תעל

~~~
 החותס הפוםק ~רב העיד דכבר ל~ווחה הזא זה
 חבירו וחכס זה שטרעל

 ידי על זה כל ~הי~
 המאי~רהרב

 ל~ר~
 להשיב כלל צריך אין ומעתה זלה~ה

 הו~ל כאן כתובה דחדוש שיי~ה דמאי כתובה חדושעל
 מטרתא אפוכי תנאיה לכל בתזקפה עדיין היאוכתובה

 ~ לילמה

 י~~~
 הזאל בכאן גרע~ל טענת מעקרא לעקור

 ופשרנו האשה אוזן וגלינו כתוב בכאןומצינו
 בדבר עכבה ~הי~ה נראה זה דמלשון וכו~ביניהס
 גלתה שהרי טנ~~~ל כאן אין וא~כ לפ~ר שהוצרכועד
 ודמי דידיה בנח~~ר לה ניחאדלא

 ז~
 מור~ס למ~ש

 ~ין דבריו למקצת אמרה אס ולכ~ע וז~ל ם~בםק~ו
 במה אבל ששתקה במה מחילה הוי דלא שתקהומקצת
 מר~ן פסק וכן ע~כ לקייס צריכה איןשאמ~ה

 רצתה ולא לאחר ~רבאס בם~~
 לםל~

 הבעל וחזר ~צמה
 לומר יכולה אינה אחר לאישומכר

 נ~~
 וטעמא י~ו~ש

 פניה שהעיזה ~זינן קא ואנן הואל בתרוייהודמילתא
 ~על בנ~ר ניחותא דל~ל מילתא גלוי הרי לאו~אמר
 מה א~כב~לה

 ששתק~
 הםכימה או דמזר~ס בדינא

 עשתה מרצונה ודאי אמרינן דמר~ן אלבא השניבמכר
 וא~~כ הראשון הפ~ס כמו לא אומרת היתה הכיהלאו
 הוא הפשרה ידי על אלא נתרצית ולא הואל כאןגס
 שעשתה מה כל ובודאי לה חביב בעלה שאין מילתאגלוי

 לרצונההוא
~ 

~~~

 זאת דמתנה שצדדתי לצד ~לה דברי~ו
 הרב מדברי ~נראה מה לפי וגס היאשכ~מ מתנ~

 לומר דעתו על עלה דלא נ~ר קולמםו שמביןהפוםק
 שמדבר כמי בעלמא כספור ~מצזה דברי וחשיבזה
 צדקו עכ~ז מותו אחר עצמס מצד בניו יתנהגוהיאך
 ש~ביא מה מצד הן הםלוק מקייס במה נר~ודבריו
 זהםלוק הואל כאן דגס והעלה זלה~ה יוא~ל הרבמדברי
 מצד הן מהני להרא~ש אפילו היורשיס לגבינעשה
 כאן נוסף גס דיי הרמב~ס כםברת הוא מר~ןדפםק
 הכתובה כמחילת למיתה םמוך והםילוק הואל מש~ללפי
 והואל הרב~ש כמ~ש בכתובה טנר~~ל ~ייך ואיןחשיב
 לך אין בהס כלל תטול ולא עצמה וםלקה קנין~קבלה
 לבניו אותס זיכה דלא שנאמר והגס מזה יותרמחילה
 החלו~ה בניו בהס ויתנהגו אחריו ישארו אלאבמתנה
 וא~כ אחריו המוריש אותס הניח כאלו נשארוא~כ
 הטו~ר שכתב הרא~ש רבינו תשובת מצינוהרי

 אבל לטרוף שלא היינו הםילוק דמהני במקוסדאפילו בם~~
 הרי ו~~ טוליטולה ~נת לפי האשה חלק נתמעטלא

 י~יה דאס ה~ור שהביא הרא~ש בדברי שסמ~ורש
 םלוקה המיתה א~ר על וגם ה~ר~ה על גסהסלוק

 מכלסלזק
 וכ~

 באורך~ יעו~ש

~~~
 יוצדק אי~ון שכ~מ למתנת דלאו ג~כ נחשוב אס
 לעיל שכתבנו מה ~ל ~~כלך

 ד~
 לא בעינן

חדו~
 ולא כתובה

 מ~י~
 הרב וכמ~ש חכס

 הפום~
 ואין

 ~ הדבריס לכפולצריך

~~~
 יחשב לםלוק הוא זה םלוק אס הידיד ~נםתפק

 חלק לענין חדש בדבר לידון יצא ומזה למתנהאו
 הואל בטליס או קיי~יס דבריה נא~ר א~ור אסהבכורה
 לבית הביאו מי ידעתי לא לבעלה ולא לאחריסונתנה
 גס עצמה שםלקה בחיל קרי הש~ר זלשון הואלהםפק
נוםף

 ע~
 ממנה ~נטלו אחר זה

 הסילו~
 מצא ב~נין

 דאבא מוכח ה~י להס ולחלוק בניו את לצוות כחיוסף
 באשה עםק ואין זכו קא האשה מכח ולא בראמזכה

כאן
 אל~

 מידי~ לא ותו עצמה לםליק

~~~
 שכאן בשביל הוא הםפק לבית שהביאהו מה
 מעתה עכ~ז וכו~ לה שיתברר ו~גס ~תובנמצא

 אמינא אנא וכו~ בק~קעות חלקה כל הנז~ האשהזיכ~ה
 שראה לו רב ידיו הםלוק דברי על נוםף זה שכותבשמי
 פםק הביא ששס םקמ~ה ח~א כר~ח בם~ ~צאתיזה

 ז~ל דאנאן אבן זמוהר~~ם עוזיאל יאודא מוהר~רהרבניס
שכתבנו

 למעל~
 שס םייס מהני בקנין םלקה דאס שכתבו

 וכמוהר~ר צור אבן כמוהר~ש משס נמ~ך עוד וכתבאח~כ

יעב~~
 בכתובות אמנס וז~ל מקנאס ~חכמ~ כתבו זלה~ה

ק~~~
 כשותף ועשאוה כבוד התקנה חכמי לה חלקו כבר

 ש~טול דהיינו הבניס בין שותף לבד ולא הנכםיסבגוף
 מחצה ~תטול הבניס כל כנגד שותף אלא מהסכאחד
 ולא מדבורה לה יפה בבעלה מיחתה ולא ~תקהואס

 דאפילו דאפ~ר אלא עוד ולא כלל מחילהחשיבה
 מת~ה אלא הנכםיס בגוף מהנייא לא גמורהמחילה
 וח~וס עש~בגמורה

 כמוהרריב~~
 בריא מתנת אבל זצ~ל

 מימי שמעון רבינו בשאלת ועיין האשה הםכמתא~צ
 ע~כ זלה~ה מוהררמ~ט וכ~כ הרדב~ז ושו~~תזלה~ה
 אפילו לפניך הרי עכ~ל צור אבן כמוהר~שבכתבי
 מתנה לשון לכתוב לאשה להצריך רצה בחייסבעודנו
 שנ~צא מה וישר טובובכאן

 מלו~
 ~ זה בםלוק אלו

~~~~~
 הפוםק הרב שנםתפק למה נפ~ין משכוני

 בטעות מחילה לטעון זאת אשה יכזלהא~
 והיא חדא טעמי מתרי זה םפק שהתיר להידידוראיתי
 לצד אלא בטלה לא ודאי דמםתמא ~חרונה~כתב
 בטילה אינה שנאמר דלצד בטילה שהמתנה יתבררשאס
 דבטילה אדעתה אםיק ודאי אלא םלוקה אהנימאי
 ידע~י לא המחילה אחר וכו~ מ~לה זה ובשבילהיא
שוס

 בי~ חלו~
 פשרה

 זא~
 באות שכולס פשרות לשאר

 מו~תיר אחד שכל ספקעל
 מ~פ~

 לידי יבוא לא דילמא
 אשה תאמר ואסברור

 מאי כך ובין כך בין זא~
 שיהיו כדי סלוקה אהני דעתה לפי כאן גס להאהני
 מבטל המצווה הוה לא הכי הלא~ הבניס בכלל בניהגס

 זאת עשתה דמםפק למימר איכא ועדייןהמתנה

 שנתבר~והשת~
 ~עות מחילה הויא

~ 

~~~
 מ~רי דלא ד~~יה מסברא שכתב הראשון בצד

 מ~ופקיס שהס לה שאמרו מה בטעו~מכחמחי~ה
 דבזה יישר אמרינן בזה וכו~בדין

 נתכו~
 הרב לדעת

 משכנות בתשזבת ועיין וז~ל םקי~ג ר~ה בם~פת~ש
 הדייניס ועשו וכו~ לדיין שותפין שהיו באחיסיעקב
 אחד ט~ן ואח~כ ביניהס~שרה

 הצד~י~ מ~
 הט~ה ~הדיין

 שיזכה לו ~רור ~אין לז באומרואותו
 בד~~

 זמת~
 זה

 זוכה היה שבודאי לו נתוודע ועתה להתפשרהסכים

בד~
 פ~רה שהוא וטוען

 ב~עז~
 ד~ינו השיב ז~ל והרב

 בטענה בקנין ה~שרה לבטליכול
 זא~

 להפוםקיס מצי~ו ולא
 המע~ה בעיקר גמור בטעות רק בט~ות פ~~השיב~ל

כגזן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~לא מח~ת ~שר ד~ושהכגון
 מצ~

 מצא ואח~כ עדים
 ב~~ד ~חייבו~ו כגון אזעדים

 ~בוע~
 אד~~יה אסיק דלא

 ~צמו שהוא מ~ום לא ~בל יטעז~ב~ד
 ~וע~

 בדינו

ואי~
 ברור הדין שאין לו אמרז רק אותו מט~ין ב~ד
 עכ~~ז היה ואלו ~יזכהכו~כ

 רוצ~
 ~~~ות בדין דוקא

 רק יזכה ואוליבידו
 דל~

 וגמר ל~פיקא נ~~יה מחית
 ~רא~ו~ים בתשובת הנמצא וכל כלל ~עות כאן ואיןומקני

~ז~
 חייב שהוא בפירוש לו שאמרו היכא דזקא ~יינו
 ~ לך שכתבתי כמו ~תברר מכאן ~כ~ל בברורבדינו
 ~הי~~~~~

 זו מ~ילה ש~ר להשוות בידי כאן מקום
 כותבים שאנחנו הנהוגות מחילותכשטרי

 ת~ובות ט~פ מיוחדים ו~ם נשענים אנחנו ועליהםיום מדייו~
 והמחילה הואל וא~כ יעז~ש הרב~י שהביאהרשב~א
 יגרע י לא כ~ולות ובל~ונות וברוחב באורךנכתבה
 עוד רצי~י לא באזרך הדברים ועלו ~ואל אלאכחה

 טר~א במאריךלבוא

~~~
 בקצר~ שראיתי מה אמינא מזה דעדיפא

 בס~
 וז~ל ~כתב סי~ט או~ממשה~ר

~~ 
 דקיי~ל

 בכתב אבל בע~פ דוקא מחילה הזיא לא בטעותמחילה
 ועיין ע~ח שבקונטריס הפר~ח בתשובת עייןמ~נייא
 ס~~כ אהע~~ז בחלק מחדש שנדפסו בתשובותיוכנה~ג
 בטעות מחילה טענת שקטה נחה לבד מזה וא~כעכ~ל
 חזינן ומחזה ~זאל עיני לנגד ~וא ~מוה דזה אמתהן
 הרב~י שהביא ז~ל הרשב~א תשובת הפך הואדזה

 מחילה מהני דלא באירה דמ~ם לך ~רמזתיבםי~ב
 אניס ודלא ~גוי בדלא לו ~תב אפילו שכתב ממה~כתב
 דמשםיע~ש

 דל~ באיר~
 עכ~ז בכתב היא אפילז מהנייא

 לבני וסמך סעיד זה גםבנדו~ד
 יום~

 התורה מן היור~ים
 ~ קיימא בחזקתםדקרקע

~~~~~
 קיימת זאת דמתנה דכתיבנא מאי מכל

 חזקזהסלזק
 זא~~י~

 לז לשלם צריך ועמרם
 ברור אם מב~ת חנה וגם אביז צוואת ע~פהמ~לטל~
 וזאת בסדר משנלע~ד זהו כךי דינה עצמה סלקהשלא

 יע~ה סאלי פה לפ~ק אמ~ת דוב~ר שנה כאןהתרומה
 ~ זימ~ןוצוי~~ם

~~~~
~ ~  ~י~ ~~ו~ 

 י~~~ ~~~~~~~

~~~~
 חזקת היה וליוסף בנים שלשה אחריז והניח מת
 הבנים נשארו הנז~ יו~ף מות ואחרי אחדישוב
 משתמש אביהם שהיה כ~ו הנז~ בהחזקהמשתמשים

 ה~ז~ בהחז~ה משתמש לבדו ~גדול האח נשאר זהו~חר
 ~ל נוסף הקרקטי לבעל השכירזת המשלם הואוהזא
ז~

 הנז~ העדים שכרו ~דזל שזמן והעידו עדים שני באו
 שיש הנז~ מהחצר ועלייה אחד בית דהיינז אחדמקום
 הקרקע שכירות משלמים והיז ~נז~ ישוב חזקתבה

 ה~ז~ הגדול והאח ל~דו הגדזל האח ~יד הנז~והחזקה
 לבעל ~כירות משלם היה~וא

 הקרק~
 לעצמז לז זלזקח

 העדים היז ~ה שזמן בעדו~ם הוסיפו עוד החזקהיד~י
 עםשותפין

 מסתח~רים זהיו הנז~ מהאחים ~~ני הא~

 ~גדול האח מיד בידם השוכרים הנז~ ובה~לייה~בית
 הבית שכירות פורעים היו שותפותם ימי וכל~נז~

 שכירות כל ה~ז~ הגדול האח ביד כמנה~ם הנז~והטלייה
 שותפם שהוא השני האח ומעולם קרו~ח והעלייההבית

~~ול~
 שום השכירות מדמי בידו לעכב מפיו יצא לא
 והן הנז~י בחזקה ח~ק לו שיש לומר מצדו~רוטה
 אפוטרזפוס בא רב זמן זה ~שני האח מות אחריהיום
 שכירות לו לתת הגדול להאח ותבע השני ~אח~ת~י
 והלאה ומכאן ~יזם טד ה~ני האח מיתת מזמן~חזקה
~~כ

 רוצ~
 האפוטרופוס

 להשתמ~
 להשכיר היתומים בחלק

 שמיום אמר ההוא הגדול האח כי הדיןי מהז ידוי~ל
 הוא אביו~יתת

 המשתמ~
 לבדו בה

 והו~
 העומד הוא

 מעולם ואחיו בידו החזקה שתשאר הקרקע ~עלנגד
 ה~ ישוב בחזקת הזוכים מן להיות דעתם על עלה~א

יומ~~
~ 

~~~~~
 נלע~ד ~וא לזה

 פ~ו~
 ז~~י~ו דהואל

 משזתף השני האח שהיה דבזמןהעדים
עמהם

 הי~
 עדות זו השכירות משלם

 אלבא זו ישוב בחזקת המזחזק הגדול לאחיובחזקתו שמ~ גמור~
 דמחילה והגם זוי בחזקה זכזת שום לו נשאר ולאדכו~ע

בחזק~
 לא אז מהנייא אי שנויה היא במ~לוקת ישוב

 המה הלא האחרונים ובס~ סק~ם בכנה~ג זה עלעיין
 בס~ אחורן ועד ק~פ זבם~ כר~ח והרב משד~רהרב
 ובכמה סי~ד ח~ אות רי~ת ליצחק לקוטי ובסיאש~ל
 יוצאה תזרה שמהם הפוםקיםספרי

 שמחיל~
 בחזקת

 ע~ע מערכה לקראת מערכה שנויה היא במחלוקתישוב
 דרבוותא בפלזגתא שהיא דכיון ~בותינז הכריעו הריעכ~ז
 שהיא מי ביד אלא קמא מרא בחזקת ארעא אמרינןלא
 זה את גם ~יין בחזקתי~י לה מוקמינן בידזעתה

 הנז~לבספרים
~ 

~~~
 של דמחילתו בנדו~ד גם

 ז~
 ידי על היתה האח

 דשתיקה הםוברים מכת ויששתיקה
 לשון בכל אמרינן שתיקה ידי שעל בפירושממחילה עדיפ~

 ס~רא שגם והגם ומהניי נתכוון ~מועילק~ן
~ 

 יש

עלי~
 ב~קוטי עיין משםי שמוכרע כמי ~חו~קים כת
 אמזרה מלתינו הרי טכ~ז ~~ח ר~י אות רי~~חליצחק

 ~ קי~ל לומר יכול המזחזק הגדול~האח

~~
 ש~מחילה מצינז שבאמת הגם לנגדי דעמד אמת
 מערכה שיש שכתבנו כמז שנזיה במחלזקתהיא
 למאן א~ילז אז הקזדש בם~רי כמ~ש מערכהלקראת
 הגם בסמוך כמש~ל ממחילה עד~א שתיקהדס~ר
 דאיכא במקום התינת קי~ל לומר יכזל שה~חזקשכתבנז
 מחל אז ~תיקה ידי על א~ילז שמחל מילתאגלוי

 חזקתז דמי תבע לא שהאת נדז~ד ב~ון אבלבפירוש
 בסקנ~ז ש~סק למור~ם שמצינו אמת הן דמחלי לימאמאן
 טשר שנים העיר מן נםע אחד שאם הקדמונים נהגוז~ל
 אבל חזקתו אבד לחזור דעתז שאין בדעתו וגילהחודש
 עד חזקתו אבד לא בכך בדטתז גילה לאאם

 שדעתו גילה ואםשנים שלש~
 לחזז~

 אפילו חזקתז א~ד לא
 ע~ך חזק~ו אבד לא בסתם דא~ילו וי~א שניםבשלשה
 כו~יה דקי~ל אתרזנה מסברא אלז מור~ם מדבריהרי
 שלא זמן דכלנראה

 גיל~
 לא לחזור דעתז שאין דעתז

 מחל כאלז דהוי שנים שלשה עברו א~ילז מחילההוי
 זמור~ם הזאל זא~כ דעתז גילה ולא הזאל מהגי לאעכ~ז
 אלו י~א סברתה~יא

 לדון לגו יש הכי בא~רזנ~
גם זמ~



~ ~ ~

~ ~ ~
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~ ~ ~

 ז~ל כתב ששם סקל~ג ח~ב ת~ש~י ל~רב מצינ~ הריגם
 המנהגדכן

 פש~~
 ממקים בניסע המ~רב ערי בכל

 שנים כמה ~הה אפיל~למקום
 ול~

 תבע
 ש~ין חזקת~

 עכל~ה מור~ם שהביא אחר~נה כסברא י~~ש דיןבה
~ 

~~~~
 בספר מ~~ד להרה~ג ראיתי ~כן לנגדי ע~מד זה

 צודקות בה~כת~ת פסק שכן ספ~הכר~ת
 אבד לא רב ז~ןשתק דאפיל~

 שמא~תו ~~גם יע~~י תזקת~
 שם~סק

 ~ב~ר~
 שלא הס~ברים כת דיש

 כדברי~
 עכ~ז

 העיד העדהרי
 בנ~

 י~א~ל הרב האר~ש אד~ני האיש
 ז~ל בתראשכ~מ~ר~ם כי~א המערב ערי בכלזלה~ה~המנהג

~~~
 האת ~היה דבנדז~ד אנכ~ דר~אה

 השני הז~
 משכירה הגדול אחיו ז~~~הבעיר

 וג~ב~
 השכיר~~

 שנים משלשי~תר
 ז~

 שנתייאש גמ~רה עד~ת
 דפסק שנים משלש י~תר העיר מן ~יצא גרע~זה מחזקת~

 ~ראייה חזק~ו אבד דלאמ~ר~ם
 לז~

 שראיתי ~ה לפי ~וא
 ב~~~ח יע~~ש הרא~ונים משם אש~ל ספר בלק~~יכת~ב
 ~בא ~יצא בחנות ~אתד התזיק אס יש~ב תזקת ז~לשכתב
 אחרי~השני

 אבד מיחה ~לא
 בכל מחאה ~צריך חזקת~

 ~מזהר~ש ל~ אמר שכן ~כתב ~רמ~ז פסק כן שניםשלש
 יד כתב ~ינ~ מ~~ בכסקי מצא שכן צ~רבן

 הרבנים מדברי הרי עכ~ל האתר~ן הצרפתי~ידאל מ~הר~~

 תתז~ א~~האל~
 ~שתק ב~י~ היה דאם פקיחא בעינא

 הני לדעת לב לנו יש שהרי העיר מן מיצא עדיףה~א
 בני אנן הרי הכי פסקי היכי זבתראי ס~ראירבנן

 ~א~כ מ~ר~ם א~ מר~ן שמביא בתרא כי~א קי~למערבא
 עבר~ דאפיל~ בתרא כי~א פסק ~מור~םהואל

 שלשה
 י~בד לא עכ~ז העיר מן משיצאשנים

 יש הכי חזקת~
 המערב שמנהג ה~יד העד ת~ש~י שהר~ גם ~מה לתפוםלן

 בתר~י רבנן הני פסק~ היאך א~כ בתרא י~אכהני
 תוך מיתה לא אם אחריו השני ~~א העיר מןדביצא
 אבדשל~ש

 חזקת~
 רבנן הני מרנן דםברי ~דאי אלא

 לא כאן ד~דסב~ר~י
 אמר~

 בסתם ביצא ~פ~םקים
 לא א~ אבד אם ~ניםשל~ש

 כמ~
 אלא מור~ם ש~ביא

 דיש אצד~די למצדד באמת דיש העיר מן ביצאד~קא
 ~יצא דה~אל ל~מרסברא

 שלש~
 ~דאי כאל~ ה~י שנים

 שלא זמן דכל ס~ל אתר~נה ~סבראנתייאש
 העמד ~לכך דנתייאש מוכחמאין דעת~ גיל~

 בחזקת~ ~תזק~
 אבל

בהיה
 בעי~

 ושת~
 לא למה דעתיה מאי מיחה ~לא

 לת~עבא
 חז~ת~

 מילתא גיל~י ד~זי זדאי אלא פלא זה
דליאזש

 ~א~ איכ~~~
 אדברי פליגי לא הנז~ הרבנים דברי

הר~
 יזאל

 ~ה~~
 ~לא ב~יר ~ישנו ~~אל ~ברי אלא

מיתה
 חזקת~ אב~

 י~שב האח שזה לנד~~ד נלמד וממנו
זר~אה

 משכי~ ~גד~ל שאתי~
 הש~כרים מן ~ג~בה החזקה

 י~ר יאוש לך אין ש~תק~ה~א
 מז~~

~~~
 שזה דבנדז~ד ~לזמר להסתפק מקום כאן דהיה
 א~כ בחזקה ~ם שות~ין הגד~ל אחי~ עםהאח

 דקי~~ל מאי סמך על ~~א זה אח ששתק דמה לזמריש
 על זה תזקה ל~ם איןה~~תפין

 ז~
 ש~גם םמך זה ועל

 ל~ת הגד~לשאחיו
 ע~~

 משתמש
 ז~ ב~

 ~יד רב
גם

 ה~
 הגד~ל שנשתמש כמו בה להשתמש לת~~ע

~ 

~~
 ל~ור צריך באמת דמעקרא אינו

 למ~
 רב~תינו

 למה קנ~ו בם~ במח~~קת מזר~ם שהביאהראשזנים
 אבד י~א שנים שלשה העיר מן ביצא ~לא נתלקולא

 פסקו לא האחר~ניס רב~תינו גם אבד לא וי~אחז~תו
אלא

 בהי~
 ~לא שניס שלשה בעיר

 מיח~
 לעיל כמ~ש

 אלא פח~ת ולא שנים שלשה למה לדעת לב ישלנ~
 ה~א דט~מיי~ו ל~מרמ~כרח

 דתל~
 הזא שנים בשלשה

דאמרינ~
 שיכ~ל שיע~ר ~שתקוה~אל חזק~ היי שלשה דכל ~ש~ם ה~א נתייאש

 תביר~
 ליא~ש זו בשתיקה דכ~~נתו פשיטא מיחה ~לא לימכרת עלי~ ל~עון לבוא

נתכ~ו~
 לאבד מהני ~יא~ש

 שערו ~כמים ~ל~ך חז~ת~
 מהעיר ביצא אוהדבר

 שלש~
 תבע ~לא שתק או שנים

 שנים שלש תזקת שע~~ה במקום הרי פאס רבנ~כמ~ש
 ~א~כ לתזקה יאוש להי~ת שתיקהע~לה

 ממנ~
 נב~א

 מאביהם להם ~~א יד~ע זה תצר שחזקת הגםלנד~~ד

ש~תפי~
 דין בה יש ~רי עכ~פ להם

 חל~ק~
 דהא

 בה ~יש הואל ~א~כ וכ~~ בית נגד בית ח~לקיןל
 הגם חלוקהדין

 שש~תפ~
 לב~א מק~ס כאן יש הרי נינהו

 קמ~ט בס~ ~ש~ע כמ~ש ~זקה בטענת הגד~להאח
 לי מכרת ~ל~מר לזכ~ת מק~ם שיש ~א~כ יע~שס~ב
 ~ישה~אל

 כא~
 חזק~ שני

 ה~אל בה שדנין הדין ה~א
 ז~ הרי שנים שלשושתק

 אחד דדין נתייאש
 להם~

~~
 ד~בר ט~בה ל~ספ~ אלא כתבנו לא זה

 מילתנ~
 אמ~רה

דבכ~~
 ה~איל

 ~ז~
 בע~דנ~ הן עצ~~ האח

 ~ם בש~תפ~ת
 הי~ ~נז~העדים

 זה הרי הגדול לאחיו ~שכיר~ת ~ורע
 מן שיצא ממי עדיף ~ה~א בפיר~ש ~נתייאש מילתאגל~י
 רצ~נ~ שאין ~אמרה~יר

 ע~ד לש~ב
 בפח~ת דאפיל~ לעיר~

 אבדמשלוש
 תזקת~

 ~היה ה~איל דהכא דכ~~ע אליבא
 שכיר~תמשלם

 א~
 י~תר עד~ת לך

 מז~
 ~יתה לא אל~ ~אפולו

 ח~ה לז עלתה עכ~ז ~ל~קה ~ן ~ שייך זולקרקע
 אין דמע~לם שניםבשל~ש

 מד~
 ~ל~~ם לד~ר הש~תף

 להרב ~~צינ~לחביר~
 מהרי~~

 במק~ס דאפיל~ שפסק זלה~ה
 לאחרים משכי~ אתד ש~תף היה אם חל~קה שייךדלא
 ~כל ~~גם יע~~ש ח~ה לו עלתה לעצמ~ מהם~ג~בה

הפ~ס~ים
 חלק~

 הלכתא ~לא~ הנז~ מה~י~ט סברת על
היא

 ~מ~
 לדעת גם

 מ~הריב~
 דמהרי~ט שכתב זלה~ה

חזר עצמ~
 ב~

 ~שי~ש בס~ מ~ה~~ב להרה~ג מצינו ~ר~ עכ~ז יעו~ש
ה~באו

 על ש~ב יע~~ש אש~ל בלי~~~י דברי~
 דאיכא היכא מ~מ זה בחל~ק ז~ל כמ~י~ט קי~ל דלאאף זל~~ ז~

 אדברי~ סומכיןצד
 חצר שירשו שנים משל ד~ך ~ה~א ז~ל

 בשותפ~ת ביתא~
 ועבר~

 שני מהס אתד ~אכל ימים
 שליש ואתדשלישים

 ~עבר~
 שני כך

 ~ט~ תזק~
 ~וכל

 היה כן ~על הבית שתות שקנה שלישיםשני
שלישים שנ~ גוב~

 נרא~ בז~
 דיהיב ~עמא עיקר דהא תזקה דתזקתז

רשב~ם
 דש~ת~~

 אין
 ל~

 חזקה
~~ 

 דרך
 הש~~פי~

 זה
א~כל

 כ~~~
 אוכל ~זה ~נים

 ~ד~
 ~נחזי

 כיצ~ אנ~
 דרך

 כדבר תהיה לא ~מע~לס ~~ש~תהש~תפין
 ששני הז~

 שלשים שכירות ~גובים אחת בביתש~תפים
 א~~י~~

 יאמר
 ~אתה שלישים ש~י אני א~~ל אל~ בשניםל~

 של~
 ~בשנים

 זה להפך כנגדסא~~ת
 דב~

 ה~איל ~רח~ק זר
 ~א~

 דרך
 להם יש כךילעש~ת

 ח~~
 זה על ~רב וכתב

 ~א~ך עכ~ל של~ש של בב~דעמו ש~סכימ~
 ממ~

 לנד~~ד במכ~ש נלמד
שהאח

 עצמ~
 שמי ב~לם היתכן ~כיר~ת משלם היה

 ישלם בקרקע חל~ו לושיש
 ~שכירו~

 יחז~ר ~~ח~ך
 י~~ר דתמיהא מילתא לךאין זיתב~

 מ~
 ועיין

~ 
 מ~ר~ם שפסק

 רא~בן ז~ל ~~א קמ~בבס~
 ~שמע~~

 ~רע~ר ל~ס שיש
 ~ז~ה משמעון ~אובן ~ה ישוב חז~ת עלביחד

 היש~בהרי לשנ~
 ~זקה היתה שאל~ לשמ~~~

 לראוב~
 היה לא

 מ~מע~קונ~
 הדין והוא בזה כי~צא בכל ~ה~ה לשנה

אס
 כ~ל~מן ממנ~ שכר~

~~~ 
 קמ~ז ~ב~י~ ~~ב מ~ז

~~~ 
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 המערער אם ז~ל מור~ם עודכתב
 קרק~ שכ~

 המוחזק מן
 לך הרי עכל~ה זכ~ז זאבד ב~ד כ~םהזי

 ד~~
 ע~י~

 ~כיר~ינש
 זז שכירזת זמשלם השכיר ימדחזינן דיל~

 יק~
ס~דזת~

 שכבר
 ש~~ע~ד מה ז~ז זזי חצ~ ~~חזקת נ~ייא~

 ~ וימ~ןזצזי~ם
הצ~יר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ם~ט

 החצראידזת י~~~ ~~~~~~~~
 ~בהלמדינ~

 זשם הי~ז עטר ~~ יעקב כה~ר ידידנו~ה ד~ אשר יע~ה דרבאט
 ש~

 לז
 קזנסל~דז שררת במשרת זלשרת ל~בזד עמי~ם לנ~סעמזד
 עמד ~ך שם לז ומקזדם שכמז על נשא אשרשררתו
 שם ~ך לו זמקזדם ~ל רפאל כה~ר מו~א משמר~ועל
 ז~~ל משה השר אחיו שררתז הנה~ת לושם

 זה~
 היזם

 שאלש~זל
 האי~

 והחזקה במפתח הדין מהו ה~ כהרי~ע
 ז~ל רפאל כה~ר אביו מיד קבלה שהוא ~נז~ החצרשל

 גם ונחלה חלק להם יהיה לומריבזאו אולי לאביז קזדם שם דר שהיה משה בני אוליזמחשש
~ 

 ואביהם הזאיל
 על ה~ כהרי~ע של אביו רפאל להשר קודם שם דרהיה

כ~
 דברי הגיעו כאן עד ומ~שיז הדבר משפט מה שאל

 הנז~ ע~ר ן~ יעקבכה~ר
 ~ יומ~~

~~~
 הרב לידידנו ראינו

 הפזס~
 הנז~ החצר זמפתח בחז~ת ל~זת נר~ו יעקבלסיי שזי~ה נר~ו מזהריק~ו

 דש~ע מדינא זחיליה כלל זכות שזם כלום דודו לבניזאין
 זהואיל טענה צריך אינו ירושה ~חמת דהבא ס~י~מ~ו
 יעקבז~ה~ר

 טזע~
 ממזרישי ירשתי מצאתי ואומר מלא בפי

שדר
 ב~

 מ~ני יותר
 ח~~

 אדם שזם בו מיתה ולא
 ודר כמו~ז קם לו הנז~ בנו הידיד שגם זה טלונזםף
 ויורשי חזקה משני יותרבה

 כה~~
 ה~ה גדולים משה

 מיחז לא זמעולם היום עד רפאל כה~ר חזקתמימות
 הר~ חזקתודאי

 רפא~
 הרב דברי תזכן ~לו הוי חזקה ובנו

~ו~
 נר~ו
~ 

~~~~

 וטזען דהואיל תפסיה אמת אמת בתריה ענינן
 כפי ומח~תז מידו להוציאם אין ירשתימצאתי

 מחמת הבא בזה~ל שכתב הש~ע~שט
 ממורישי י~שתי אניואומר ש~וע~ ירזש~

 א~~
 א~ך ע~ך אחרת טענה

 סר~ג אבזת זכזת שהרב ידיעה לנו שקדמה והגם דייבזה
 היורש טען לא דאםכתב

 ששמ~
 לקזחה שהיא מאביו

 החסיד ~רב דבריו והביא יעו~ש מ~ני לאבידו
 הרב שם שם הרי םכ~א ליעקב משפטיך יזרו בס~זלה~ה מהרי~~

 לי~ב אמת ותתן יעו~ע ידים בשתי דבריודחה
 להגאזן מ~צ~ב בס~ ו~יין נזזז לא זמ~ם הם ~ך הש~עדברי ו~~

מוהר~ר
 ז~~ יעב~~

 לא זז דסברא משם ו~ראה בס~ד
 זתז ה~~ע דברי כמשמעזת אלא ~גבזה דעת ~לעלתה
 הרי~ע זזכה נזוז לא הש~ע מדברי וא~ך מידילא

 ~ המזחז~

~~~

 ע~דו נר~ו ~פזסק הרב שהידיד שראינז מה
 משם הבאה~ט שהביא מהרי~ט הרב דברילנגדו

 ואפילו בזה~ל שכתבכ~ה~ג
 בגדו~

 עש~ים מבן פתזת
 ו~ידיד ע~ך חזקה לז עלתה לא אביו בנכסי~נה

 ששלמו אחר חזקה של שנים שלשה שצ~יך היא כוזנתזאם נס~
 שיהיה עד ת~ה לו עלתה לא דהשתא עשריםלז

 ב~

 מהרי~ט בדברי הכילפרש יזצדק היאך יד~ו לא המחילה אחר זכו~ רל~ה דס~ההיא זכמ חז~ה הזי עשרים כשעב~ז תכף דילמא אוכ~~ג
 שכת~

 זאל חזקה לשני יעלז לא עשרים~נות שכל מזרה זה הלשזן זכז~ חזקה לז עלתה לא ך~פחזת בגדזל זאפילז בז~~ל
 למחזת יכול הריש~ם י~ג ועברז ה~יל הרי יעלז לא ולמה ~ך הזא הכידאם האמת לפי יקש~

 זלמ~ במחזי~
 חזקה לשני יעלו לא

 דכוזנת לזמר ניחא מי ולדידך במ~ונך תשובה יש זהעל
 מבן המחזיק שיחזיק דבעינן לזמרמהרי~טהיא

 שבע~
 עשר

 על עש~ים עבזר אחר החזקה תשלזם שי~הזלמעלה
 מלבד לא עזד ל~קשזת יש ג~ךזה

 מ~
 דאין שהקשינז

שי~יה צריך זלמה להקשזת יש עזד הלא כך מורה מהרי~טלשזן
 שבע~ ב~

 שלשה שע~רו אחר הרי זלמעלה עשר
עשר

 גדו~
 ל~ה זא~ך המחאה לענין הזי

 ל~
 חזקה תהיה

 מבן מאביז שירש~מ~זנו
 שלש~

 ב~ הרי זלמעלה עשר
 עשרים מ~ן פחזת קטן משזם הוא הטעם זאי הזיהמח~~
 אתמיהא זה ~ל אביו בנכסי מכירה מכירתו הזילא
 חז~ה של שמה דכרמאן

 באזפ~
 לך ~זק הרי זה ו~עם

אפילז
 יהי~

 מאת שקנה בבירור הל~ת ביד גמור שטר
 זה על ת~יבני ואם ~נייה ~נייתו הזי לא ך~ מבןפחות
 לזמר דבאלזמר

 כא~
 פחזת ~נכסי דבמתזיק מ~י~ט הרב

 לזמר ~יינו חזקה חזקתו הוי לא מאביו שירש ך~מ~ן
 זנהי לז ~ר ודאי ח~בינן דבחזקה לומר לנזדאין

 פחות קניןקנ~ינז שא~~
 מב~

 אמרינן מימר עכ~פ עשרים
 המכר דמי שיחזיר עשרים ~~ןלפחזת

 ללז~
 על

 ז~
 ~א

 תז~ז דאין לומרמהרי~~ט
 חז~

 ~כאשר מכר לא דאמרינן
הזא

 האמת~
 קנייתז אין ך~ מבן פתזת לענין זלא

 דכזזנת לזמר לז יצא הידיד למה ידענו לא א~ךאתשיל קני~
 עד עשרים מבן פחות בנכסי ח~ה הוי דלאמהרי~ט
 שיהיה עשר שבעה מבן בנכסיושיחזיק

 תשל~
 החזקה שנזת

 חלזק מה ידענו לא עשרים עבוראחר
 מ~~

 עשר שלשה
 עשר שבעה לבןזלמעלה

 זלמעל~
 ביניהם דאין זתשכח דוק

כלל
~ 

~~~
 שנה העשרים דכל מה~י~ט דכוונת הזא האמת
 לשני יעלזלא

 חזק~
 של הקרקע זקניית דהזאיל

 מכירה מכירתו אין אביז בנכסי המ~ר עשרים מבןפחזת
 שזםמסתמא

 אד~
 זמכירתז הואיל ממנז יקנה לא

 א~
 לה

 הזי לא זבקי חריף הוא אפילו קטן ~נכסי המחזיק כמזקיום
 ~קרקע ממכרז שאין חז~ל זאמרו דהזאיל בנכםיוחזקה
 ח~ה חזקתז הזי לא בנכסיו ה~חזיק כל זלכךכלזם

 פחות בנכסיהמחזיק ~
 מ~

 הזאלי מאביז שירש עשרים
 ס~ינן זה על מכירה מכיר~ו שאין ~רז ז~לזחכמים
 בנכסיז המחזיק זכל ממני שי~נה מי אין מסת~אלזמר

 הזילא
 ~ חזק~

~~~~~
 בס~ יע~ש מש~~תו כך שמורה מהרי~ט לשזן
 ויתזמיו אלמ~ו זהניח שמת בראו~ן שנשאלס~ד

 היא ~רקע ומכרה האשהזעמדה
 לבד~

 ~~ם וברבות
 זיתומיה המזכרח ה~ה לדינא ל~אהזצרכז

~~ 
 ~לזקח

זהל~~
 בטענת זבא ~~ר ממנז נאבד

 ח~~
 זה ועל

השיב
 הר~

 ק~נים ~י~ומים דאם זל~ה
 והקרק~

 ידועה
 ~ן בנכסי מחזקינן דאין חזקה לו ע~ה לאל~ביהם
 בשעת גדולים היו היתזמים ~םזכז~

 מכיר~
 לכו~ע

 דא~ מא~ אבי~ בנכסי אבל בנכ~י~םמחזקים
 מכירתס

 לא עשרים בני שיהיו עדמכירה
 ~לת~

 שאפג~ן ~קה לו
טועע
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ש~וע~
 מיד שקגה הלוקח

 ~אלמנ~
 למו~רם לה שאפשר

 הלזקח יד מתחת יוצא מכר ש~ר זאין הזאיל מ~מלמזינזת
 מהימנאלא

 אל~
 ~מר בעי דאי במיגז

 הלזק~
 מהיתזמים

 נינהו מכירה בני לאו עשרים בני שאינן זכיזןקניתי
 מלשזן ~כל~ה א~יהון בנכסי עשריםב~וך
 לדעת דינ~א זתצא ~יר~נו כאשר יתבררזה

~הרי~~
 אביז בנכסי שירש למי עזלה ~זקה דאין זלה~ה

 נבזא זמזה עשרים עבזר אחר ג~~ש הלזקח שיחזיקעד
 שנראהלנדז~ד

 שחזק~
 היז לא עדיין ז~ל ר~אל סי~ כה~ר

 י~ הרי עכ~ז ~~ג בני אחיז משה הר~בני
 זמרפא ארזכה

 כבר זלה~ה רפאל כה~ר שבימי נר~ז הפזסק הרבכמ~ש
 מימות החזקה התחלת זהוי שנים עש~ים עליהםעברו
 כהרי~ע החזיק ז~ח~ך הח~קה ב~ם ~עולה ימיםכהר~~ף
 חזק~ שנינר~ז

 החזקה עלתה זבזה גדזלים בעודם זהזתר
 ב~ם הש~ע ז~מ~ש וכשזרהכדת

 ס~~י ~~~~
 ~ יעז~שהפז~ק הר~ כמ~~

 מז~יפי~~~~~
 לכל ~ריכים א~ו אין דבנדו~ד שפיר נופך

 אפילו ~הר~ף ~החזיק מה אפילו הזא דהאמת זה~
 ז~ל ~ה מת דלא י~ן חזקה לו עלתה קטניםב~זדם
 בכל עליהם המפקיח בניו על אפז~רופוס שהניח~ד

 הזא זכן זהזאיל ז~ל אצייג ן~ יחייא כמה~ר הל~העניניהם
 הש~~ע ~~מ~ש חזקה לו~לתה

 קמ~~
 החזיק ז~ל סכ~ד

 לו מכרן שאפז~רזפזס ו~זען יתזמים בשדה חזקהשני
 זכתב זה על מור~ם זסיים חזקה ה~י י~~א ש~רזזא~ד
 הזאיל זא~ך ע~ך נ~ל ז~ןזי~ח

 ומר~~
 חזקה לו דעלתה פ~ק

 ומור~~ם י~א בשם דבריז כאן כתב והגםדמר~ן נק~ינןהכי
 כדעת דהיינז לי נראה ~ן וכ~ב וי~ח עליהםסיים

 הי~א דברי אלא לנז איןעכ~ז הי~~
 שכת~

 זלא דהזאיל הש~ע
 קי~ל הכי ודאי הי~ת דעת להביא הש~ענרגש

 חזקה דהויי~א כדע~
~ 

~~~~
 ס~ז פ~ז בס~ הש~ע שכתב למה כלל דומה זה
 מ~ן דכשמביא דקי~ל דהגם האחרזנים וכתבו קמאכי~א דהעיק~ שם מזר~ם ז~יים וי~א י~א כתב ששם~
 ~כריע זמור~ם ה~איל ב~אן ב~רא ~י~~א ~ינן זי~אי~א
 ה~י קמא~י~א

 נק~ינ~
 עד~ת ב~~ זה כל עיין

 גם ל~~ות י~ ו~~ךס~ ביהז~~
 כא~

 מזר~ם ~הכרעת דאזלינן
 ~ נ~ל כן דכתבכאן

~~
 הואיל התם דשאני אינו

 ו~ר~~
 הםברות שני הביא שם

 פנים כל על עקר בתרא די~א קי~ל הגם ~י~אי~א
 אזלינן הכריע ~מזר~םהזאיל

 בת~
 בכאן אבל ה~רעתו

 ~לל נרגש לאדהש~ע
 להבי~

 דעתז ודאי הי~ח ~ברת
 היא שההל~ה זדעתו והואיל שהביא הי~א כד~תלפסזק
 ל~שגית לנו אין שזב שהביאכי~א

 שהביא חולקים להי~
 ולהכרע~ומזר~ם

 ~ ופשו~

~~~~~
 לה~~~ע לו שמצינו דהגם ה~א מזה דעדיפא
ש~תב

 ~די~ כ~~
 ~~תמו תזר הרי י~א בשם

 ז~ל ש~תב יעו~ש ~ל~א קמ~ט ~ימן בא~תו שסלקמן
המחזיק

 בהקד~
 יש ואם חזקה לו אין בה~ך ~ל אז עניים

 וב~מ~ע יעו~ש ע~ך חזקה לו יש עליו ממינים גזבריםלו
 ו~ני פ~יק דהש~ע לך הריסקמ~ו

 ב~ת~~
 ~ הכי דדינא

~~~
 שפ~ק סכ~ד יה~דה בית בס~ זלה~ה למ~הרי~ע ראינו

 דקי~ל זאע~פ ז~ל ~ן~
 א~

 בנכ~י מחזי~ין
~~ 

 מ~מ
 שהגדיל אחר ג~ש הלזקח אכלואם

 הק~~
 החזקה מהנ~יא

 ~קמ~ד הש~עכדעת
 סכ~~

 ואפ~ו שם כהג~ה ~דלא
 שירש~ דידן בנדזן הג~הלדעת

 אנן ~יורשים
 טעני~

 להו

 מצידהא
 אבזהי~

 ~יה דמהני מהאפז~ר~ שקנאם למ~ען
 זכז~ יתומים בשדה החזיק ז~ל סכ~ד הש~ע כדעת~ז~ה
 סי~ חזקת דאפילו בנדו~ד רזזחה דרך לך הריעכל~ה
 יד היתה יתמי זהני הזאיל למעלה היא עזלה ז~ל~פאל

 עלייהז שלי~הה~פו~רו~~
 ופשז~

 ע~ר ן~ משה ליזרשי דאין
 ~ כלל זז בחצר זכזת שוםנ~ע

~~~
 בשאלה סדזר שבא מה ל~י לנז יוצדק זה דכל
 הנז~ היזרש כהרי~ע שנסת~ק הספק עקרדתלה

 דזדו בניאם
 י~

 ה~א אבי~ם משה זהר~ הזאיל זכזת להם
 הרי~ע של אביו רפאל כה~ר קם זאח~~ך ראשוןהמחזיק
 יזצדק אלו ספיקזת ע~פ ~ח~ך בה זהחזיק שקבלההנז~
 נענה זמה אך הנז~ הטעמים ע~~פ ה~ להרי~ע לזכזתלנז
 היתה מזחזקת ה~ שהחצר משה ~ר~ בני שי~ענו מהלפי
 ז~ל ע~ר ן~ יזםף השר הזקן אביהםביד

 ~מיד~
 הר~ קבלה

 נענה מה ו~~ך ז~ל ~אל הר~ ק~לה ו~ח~ך אביהםמשה
 בתזרת זו שקרקע ל~~זן נ~ע משה הר~ בני עומדםביזם
 משה הר~ לבני מחצה תחלה לרשת להם באהנחלה
 ל~אורה נראה זו ~ענה פי ~על רפאל הר~ לבניזמחצה
 מה פי על נר~~ז יע~ב ~~ה~ר שז~ינו מה יזצדקדלא
 זבאה היתה הזקן ובחזקת דהזאיל זכז~ יר~תי מצ~תיש~ען
 לדין דינם הדר ~ניו לידבתחלה

 הש~תפי~
 חזקה להם דאין

זע~ז
 ~מ~~

 בס~
 קמ~~

 ~~ב
 ~ ~ע~~~

~~~
 משה הר~ בני יטענו דאפילז נראה האמת דלפי
 הנז~ל חזקה שני מכח זכה יעקב סי~ עכ~זהכי

 ה~עס עעמי תלתמכח
 הראשו~

 דקיי~ל מה לפי הוא
 זז ועליזת בתים לחלוק נינהו חלוקה בני דידןדבחצרזת

 סי~ג סקע~א ומזר~ם ~ש~ע פ~ק ~פי קיי~ל זהכי זהנגד
 ~א~ך דנים אנז זהכי סק~ח ח~ב תזש~י ב~~ זיעזייןי~ז~ש
 היא תלוקה בת ועליזת בתים שיש זו בחצר כאןגם

 ש~תב ~~ב קמ~ב בס~ הש~ע וכמ~ש חזקה לוזעלתה
 להם שאין השזתפיןבדין

 חזק~
 חלזקה דין בה יש ~אם

 חזקתו לו עלתה חזקה שני כזלה האחדזאכלה
 ~ זפשז~

~~

 שאמרו דמה ידוע דהנה הזא השני את
 ה~ותפי~

 ~ין
 ב~עמא אלאמילתא היא גזירה חוקהולא תזקהלאלהם
 בבתרא במשנה רשב~ם שכ~ב~מו

 שכת~
 דרך שכך ז~ל

 זאח~כ שנים ארבעה או שלשה פירזת זה לאכולהשזתפין
 זדרך הואל הזא ה~עם הרי יע~ש ~ן כמו זהיאכל
 לכך הוא כך העולםמנהג

 ~י~
 התינח וא~כ זע~ז מחזיקים

 בנדו~ד אבל הנז~ ה~עם ויוצדק כך לומר השייךבדבר
 נשתרר ~מעקרא השררה ל~רות היא מ~זקת~החצר
בה

 יזם~
 ~א~רי~ רפאל ואחריו משה ~אחריו הזקן

 לו
~ם

 יעו~
 מה ידענו לא ה~ יעקב סי~ האדמה חיעל

 זמן איזה הם מקזים וכי ה~~יר~ת מלתבוע משה דזדו בני~ל זושתיק~
 ~ישתמ~ ותבואלידם יע~ב ~ה~ר מיד ב~מהשררה שתצא~צזב

~
 אם הלא פלא זה הם

 יעז~~
 שיחיה יעקב לכה~~ר ה~

 בניו ליד תבוא תיים ושנזת י~ים שלאורך להיותזיכול מיד~ שררתו תצא ~לא ~בעה~ו ל~י~ת י~ול שניםויאריך
 אינם ז~ל משה הר~ שבני ידוע גם שלה יבוא כיעד

 וא~~ נינה~ הכי בר לאו כי לזו זמיחליםמקזים
 על

 שישתמשו השזתפים ~דרך שעשז לומר ~ומ~ים הםמי
 הש~תפין ~דרך יעקב ~משתמש ~מו מה זמן הן~ם
 להשת~ש תבירו להגיח ה~ותפין מדרך ~לל זהאין
 הדברויהיה

 ב~פ~
 דידיה ~בי

 א~
 להשתמש עתיד יהיה

 שלא לוד~י קרוב ומ~~ש לאאז
 תגי~

 וא~כ כלל לידם
 רשב~ם ~עם י~צדק דלא בנדו~דפשוט

אלו אפיל~ ה~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 היה לאאלז
 להחצ~

 דין זז
 חלוק~

 ~חזקת הזא דין
 בלי לז טלתההמחזיק

 שו~
 להרה~ג ראית~ זה זכטין ם~ק

 ל~למה א~ר בם~ דבריז הובאו ז~ל ר~במו~ר~ר
 דברי טל~~תב יטו~~

 ~~הרי~~
 דלא במקים ד~פילז שכתב

 זגובה לאחרים מ~כיר אחד השזתף היה אם חלוקהש~יך
 כתב זה ועל ט~כ חזקה לו טלתה לטצמזמהם

 קי~ל דלא אף ז~ל ז~~למוהרר~ב הרה~~
 כמהרי~~

 זה בחלזק
מ~~מ

 היכ~
 מ~ל דרך זהזא אדבריו סזמכין צד דאיכא

 זאכל ימים וטברז בשותפזת בית אי חצר שירשזשנים
 חזקה שני כך זטברו שליש זאחד שלישים שני מהם~חד
 שקנה ~לי~ים ~ני האזכלוטטן

 שתז~
 היה כן זטל הבית

 ~לישי~ שניגזבה
 טיקר דהא חזקה דחזקתז נראה בזה

 ~כן חזקה להם אין דשזתפים ר~ב~ם דיהיב~טמא
 זנחזי נגדז אזכל זזה שנים כז~~כ אוכל זה השזתפיןדרך
 זמטזלם לט~זת ~שות~ין דרך כיצדא~ן

 ל~
 כדבר נ~יה

 אוקיות ~לז~ים וגזבים ~חד בבית ~ותפים ששניהזה
 ~יש ואתה שלישים ~ני אני א~ול א~ו בשגים לזיאמרז
 זהואיל ורחזק זר דבר זה להיפך כנגדם האחרזתזבשנים

זאי~
 זה טל זה חזקה להם יש כך לעשזת ~רך

 הזאדנדז~ד זפשז~
 מ~~~

 שכיחה דלא מילתא דהזי הזא דמכ~ש
 ~אמרז מ~~ם זלה~ה מזהרר~ב הרב של מנדזגויזתר
 יותר זר ד~ר לך~אין

 מז~
 השכירזת מלתבוע לשתזק

 תשמיש לידי יבזא לא מטולם לזדאי שקרזבבמי~תא
 שזתפוכמו

~ 

~~~
 מזחזקת זו החצר נניח אפילז ~ן גם שלש~ה בה
 חלוקה דין בה שאין ונניח הזקן מאביהםהיא

 זכה נר~ז יטקב כה~ר ל~יעכ~ז
 ט~~

 ~לש חזקת
 מאביז יזרש ~הזא דיד~ה דלגבישנים

 ל~
 ביה אמר~נן

 שראינז מה ט~פ זהוא חזקה להם אין שותפיןדין
 בס~ זלה~ה מוהריב~זלהרה~~ג

 זיא~~
 שכתב סקט~א ח~א

 ~זה זה נמי ~ייך היזרשים באחים דגם והגםזל~ה
 ~טמא מקום מכל זכז~ שנים כז~כ פירותיהיאכל

 ה~זתף האח של חזקתז לשתועיל איכא ר~יאחרינא
 מורישם נכסי דכשח~~ז י~עוןשאם

 על~
 זז הקרקע

 זדאי מטלטלים או אחר ~רקע נגדז לקח זאחיולחלקו
~ענה

 דנשמע~
 הש~ע ~סק שהרי חזקתז ותועיל היא

בס~
 קט~~

 לאחד אין השזתפזת משל שהזא הידזע דדבר
 חזקה ~זם בו חבירזטל

 וכ~
 זצריך בב~י מר~ן ~ם

 חלקו שלא םהדי בדאיכאלה~מידז
 השזתפז~

 הכי הלאז
 אפע~פ חלקנז זבתר חלקנו אמר בעי דאי במיגזנאמן
 וכ~כ יעז~ש הממע~ה לשזתפזת ידזע דברשהזא

 משא~כ זלה~ה צ~י חכם זבתשו~ת לזי לביתזמ~ר~י מזהרימ~~~
 דין בו ~~ין אחד קר~ע ~זת~זת שלק~זב~גים

 אמטז דחלקנו זז ~~נה ייך ש דלא בכזלה האחדזהחזיק חלזק~
 לאחד איןלהכי

 חזק~
 ממך קניתי בטטנת חבירז על

 כ~ן ד~ית אחרחלקך
 ~ז~

 טעם ~זב מצ~גז ובזה מיגו

זדע~
 שהיה דכיון מוהריב~ט לדברי

 יכז~
 לזמר האחד

 חזק~ו לחלקי טל~ זזהחלקנז
 חזק~

 שלקח לזמר ונאמן
 ללוקח דטטנין הרב פסק זלכן דחלקנזבמ~ז

 ל~היא אזקמיה ~~א שרב זהגם מיזסף חלקולקח ~~י~~
 מדבריז ומוכח חלזקה דין בה שיש בחצרדמזהריב~ע

 אחד שמכר השו~ים באחים גם חלוקה דין בהדבאין
 בדידן אנן חזקה לו ע~ה לא ~בירוחלק

 ודברי מל~ייהו שבקינן דלא ~רינז רבני כדבריעזבדא עבדי~
 אפשר עוד זלה~ה אד~א רב קושיית מכחהראשזנים

 שזכה וידזן י~דה ז~ל אד~א רב גם בנדז~ד דה~אלומר

הלוק~
 אנו ~יכולים מתה כבר שהאלמנה אחר במקחז

 שלקחה ראיה מביאה היתה בחיים היתה שאםלומר
 י~רש גבי ס~ב סי~ מזר~ם זטיין ממורישו אז~~מכלוף
 יל~ינןוממנו

 הרי טכל~ה להם אחד דין שהרי ללוק~
 אפילז דבנדז~ד ז~ל מהריב~י קדזש מפי יזצאהתורה
 הזה קיים מהיזרשים אחד ~הזא רפאל כה~ר הזהאי

יכו~
 ל~עזן

 שלק~
 חלקנז ~יאמר במיגז חלקז מאחיז

 י~א זמי נקטינן הכי זקן זהזרה והזאל לחלקיזעל~
 מהריב~ז ~רב הזאיל זלה~ה אד~א כרב ודלא המלך~~רי

הו~
 כבתראי והלכה אחרזן

 כמ~~
 יעז~ש סכ~ה בש~ע

ומה
 ג~

 דבר~ ל~ניח לנז שאין כן הרב כ~ב דבפירזש
 אד~א רב קושיית משום הראשונים זדבריר~זתינו

 מ~~~ש דחלקנו במיגז לי מכרת שותפו לגבי לזמריכול הי~ טצמ~ רפאל כה~ר לגבי א~ילז נק~ינן דהכיזד~י זלה~~
 כ~~ר אלא לפנינו זאין היזרש הר~פ נלב~ט שבברב~דו~ד
 זלה~ה אד~א רב דאפילז הרב כ~ב הרי מכחז הבאיעקב

 ~יזדה

~~~~~~
 קיים ה~ה א~ א~ילו דבנדו~ד אמינא מזה
 אפילז לקחתי לזמר נאמן היה רפאלכה~ר

לד~~
 דהזאל יען זלה~ה אד~א רב

 וידז~
 שטמדז הדבר

 לא א~כ אביהם עזבזן זחלקז זרפאל משה הר~כבר
 גם זה זבאזפן כלל ה~זתפין האח~ם שם על~םנשאר
 להם נפלה זז חצר ~חזקת שנניח דהגם יודה אד~ארב

 רפאל כה~ר לזמר נאמן ש~קז זידזע הזאלבירזשה
 עלתהבחלקו

 ~ זפשו~

~~~~

 נגלה שלפנינז מה זהזא ~זבה תזס~ת זה טל
 בני עם ז~ל רפאל כ~~ר שעשה חלזקה~~ר

 הר~ בטזדינז שהן כ~זב נמצא זשם בקרקעותאחיז
 אביז בעזבון חלזקה טשה האדמה טל חי טטר ~~משה
 רצה היזם זהן נטל שרוך ועד מחזט אחיו רפאלעם
 מש~ בני ~ם הקרקטות לחלזק רפאלכה~ר

 מה אחיו
 סדזר זשם אזתם לחלוק נ~ט יזסף הזקן להםשהניח
 שבררמה

 לעצ~
 ל~ני שנתברר ומה לחל~ז ר~ל

 דלא כתוב שם חלזקה השטר זבסזף נ~ט אחיומשה
 אלא בשזתפזת ביניהםנשאר

 הבקעז~
 למלאח שבהאלקאט

 האלמלאח שלפני הגינה של והח~ה זהמפתחדרבאט
 נשארזה

 בשזתפו~
 זאם רפאל כה~ר זד~דם משה לבני

 בשזתפזת טדיין היא זה על דנים שאנו החצר חזקת שגםאיתא

למ~
 דלא זדאי אלא הזכירוה לא

 והר~ לשזתפו~ נשאר~
 אחד שכל בב~רזר דגם זהגם ~ה המחזיק בחז~תהיא
 חלקו לעצמזברר

 בקרקעו~
 רפ~ל שלקחה שם נזכר לא

 ראשז~ה ~בח~וקה לזמר אנו דיכזלים אינז זהלחל~ו
 אזתה חלקז ~ם ~ם העז~זן שאר זמשה רפאל~חלקז
 המטלטליםנגד

 זכמ~~
 ~דבריו זלה~ה מהריב~ז הרב

 חלקנו לומר שיכזליםלעיל
 ועלת~

 נ~ל ואחיו לחלקז
 בחלוקה חלקזה זדאי הזא ~י כאן זגם מטל~ל~במקזמה

הראשזנ~
 ג~אר זנא מהם אחד ~חלק זט~ה

 שז~ ב~
שזתפו~

 שזכה מי זכה הפיסז עתה זלטת
 ל~יז~

 מזחזק
 נ~~ז כהרי~ע ז~זאבה

~ 

~~
 ז~

 עצמנז ~~רחנו
 הו~ ~ אפי~

 קרקע דין
 ה~מ~ לפי אבל זזחצר ל~~

 ~יכי~ אנז אין
 זה לכל

אל~
 יר~ה זז החצר שחזקת ~ן מתברר הזה אי אפילו
מאבי~ם

 ~זק~ זלט~
 ~ר~ ~ק על~ה

 מש~
 ומעזלם

 מכרולא
 לרפ~

 ע~ז
 ר~ ז~ ~ז~ ~~ לע~

 יזתר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 בתז~ה הי~ו ובנו ז~ל ר~אל בה נש~מש שניםמשלוש
 הפוםק ה~ב וכמ~ש לע~מם בה זכו כםף אין תנםהנז~
 ~ם כי כאן דאין הכא איכא רבא ד~עמאנר~ו

 תזק~
ישו~

 בה ורבו
 הדע~~

 מתילה בה מהני אי
 ב~ דמהני דםברי נינהוורובה זש~יק~

 ידי על זא~ילז מתילה
 ~בע מדלאש~יקה

 שכירו~
 זכמו מתילה הויא תזקתז

 כמה האתרונים בםפריש~ראה
 ד~ו~

 רבז כמו ~בז

וא~~
 יעק~ הרי הוא זהכי הזאל

 ולומר ל~עזן יכזל הנז~
 דודו בני א~~ו ~בעומדלא

~ 
 רב זמן

 ודאי ~שכירו~
נ~יי~~

 וקי~ל או~ה ואבדו מתז~~ם
 כדע~

 דםברי רבנן
הכי

 ד~תז~
 ישוב

 בתזק~
 ~ קיימא ה~תזיק

~~
 אמ~

 יכול הי~ך לנגדי~ו עזמד
 כםבר~ לומ~

 הפזםק
 הזיא ~בעו זלא דודו בנידמדש~קו

 הרי מתיל~
 ~קדמזנים ונהגו ז~ל כ~ב קנ~~ו ~םו~ם למור~םמצינו
 וגילה תודש עשר ~נים ה~יר מן נםע אתד~אם
 לא אם אבל ~זקתו אבד לתזור דע~ו ~איןב~~ו
 לא בכך בדע~וגילה

 ~ב~
 גילה זאם ג~ש עד תזק~ו

 שנים בשלשה אפילז תזק~ו אבד לא לתזור~דע~ו
 מדברי הרי ע~~כ חזק~ז א~ד לא בם~ם דאפילווי~א
 שלא זמן דכל נראה דקי~ל זו אתרונה מםבראי~א
 דהוי ג~ש עברו ~ילז מתילה ~וי לא דע~וגילה
 דע~ו גילה ולא הואל מהני לא עכ~ז מתלכאלו

הואל ו~~~
 וםבר~

 ומה לדון לנז יש ~י באתרונה אלו י~א
 םקל~ג ת~ב ~וש~י להרב מצינו הרי~ם

 שש~
 ז~ל כ~ב

 המנהגדכן
 ~שו~

 המערב ערי בכל
 בנום~

 מ~~ום
 שהה אפילולמקום

 כמ~
 שאין תז~~ו ~בע ולא שנים

 עכל~ה מור~ם ~הביא אתרזנה כםברא יאוש דיןבה
 כר~ת בם~ למלכה אבא דין מו~ד להרב ראי~יוכן

 פםק שכןםפ~ז
 יעו~ש~ צוד~ו~ בראיו~

~~~
 לנדון לדמויה פגע ולא נגע לא ~נדו~ד נראה
 יו~בים דודו זבני הואל דבנדז~ד מזר~ם בושדבר

 ~~~ו ולא רב זמן ועבר לב~תבעיר
 השכירו~

 זו
 עדו~

גמור~
 נ~ייאשו שודאי

 מתז~~
 וזה זז תצר

 גר~
 מיצא

 אבד דלא מור~ם דפםק שנים משלוש יו~ר העירמן
 ל~בוע באו שלא אנםם מי בעיר והם דהואלחזק~ו
 שהוא מלבד לא ~ה ותילוק נ~ייאשו זדאי אלאחזק~ם
 ע~ומה ראיה יש הםברא מןמוםכם

 לז~
 ראינו שהרי

 ז~ל כ~ב ששם או~ת בלקוטיו אש~לבםי
 תזק~

 אם ישוב
 האחד~חזיק

 בתנו~
 מיתה ולא א~יו השני ובא ויצא

 מ~א~ וצריך תזק~ואבד
 פםק כן שנים שלוש בכל

 צור ן~ ~מוהר~ש לו אמר שכן וכ~בהרמ~ז
 שכ~

 מצא
 עכ~ל ~צרפ~י וידאל מוהר~ר יד כתב זקינו מורב~סקי
 הרבנ~מדברי

 ~חז~ א~~ ה~לה
 דאם פקיחא בעינא

 יש ~הרי העיר מן מיצא עדיף ~וא וש~ק בעירהיה
 לבלנו

 הי~ וב~ראי ם~ראי ר~נן הני לדע~
 הכי פםקו

 בני א~ןהרי
 מערב~

 מר~ן שמביא ב~רא כי~א קי~ל
 הואל וא~כ מור~םאו

 ומזר~
 דאפילו ב~רא ~י~א פםק

 הוא ו~עמא חזק~ו אבד לא עכ~ז משיצא ג~שעברו

דבש~יק~
 מתל אמרינן לא

 ע~
 א~כ כמש~ל דע~ו שיגלה

 דלא ב~ראי רבנן הני פםקוהאיך
 כדע~

 י~א האי
 ~ב~רא

~~
 ~~יים הי~ך

 עד~
 שנהגו שכ~ב ז~ל יואל הרב

 ה~רב עריבכל
 כדע~ לפםו~

 ב~רא י~א או~ה
עם

 פם~
 םו~ר דפםקם שנראה הנז~ פאם רבני

 לעדז~

~יה~ם~~
 ביצא דד~א לומר מוכרתים ב~~כ אלא שמו

 דלא י~א או~ם דם~ל הוא דע~ו גילה ולאהעיר
 וטל תזק~ו~בד

 ז~
 ד~כי ז~ל יואל ~רב העיד העד

 וםבראקי~ל
 מוםבר~

 ~זמן ואנםו דהואל היא
 תזק~ו ~בע שלא ~עמו זהומהעיר ויצ~

 לומר לן ולי~
דמתל

 ונ~ייא~
 ~בעו ולא מיתו ולא בעיר הם א~ אבל

 ~םבראאדרבה
 מוםבר~

 שפ~קו וכמו ומתלו דנ~ייאשו
 זע~פ יע~ה ~אםרבני

 ז~
 נר~ו ע~ר ן~ יעקב זכאי

 ~ענ~ בלי אפילונתל~ו לרש~
 תולק לשום מצינו דלא קי~ל

 בפירו~מפור~
 על

 םבר~
 אי ואפילו הנז~ פאם רבני

 דל~ם עבדינן פאם דר~ני ~וו~יהו ליה מצינן~וה
נגלו

 ~~קנז~ ~עלזמו~
 ולהם

 שו~עי~~

~~~
 זא~ אתרי

 התיפזש אתר
 ~הלי~~

 שתלק~י כמו
 םקע~ו ת~ב יצתק ויאמר בם~ זלה~ה מוהריב~ולהרה~ג בפשי~ו~ מ~א~י כן בעיר ליו~ב מהעיר יצאבין

 בדין נשאל~שם
 תזק~

 לך י~ברר ומשם ישוב
 דבאו~ו דגם לו שם שם שהרימבורר דתלו~

 פם~
 ו~ני פםיק

דביצ~
 תזק~ו אבד דלא ~יא המערב מנהג העיר מן

 וכ~ב עוד הוםיף עצמו פםק באו~ו הרי יעו~שכלל

ל~שוב~
 בםזף כ~וב שבא מה על גם וז~ל השואל

 ומעולם בתצר ב~ב דרים היז שאת~כ ראובן ש~עןהשאל~

ל~
 הדבר דאם הדברים נראים תזקה שום מהם ~בע

 המופלא להרב בפם~ד שמצינו כמו תזק~ה אבדהכן
 ועד ז~ל שכ~ב זלה~ה אלמו~נינז תםדאיכמוהר~ר
 כפ~רו~ שני פםקו שכבר בא אניהשלישי

 הזהב
 הלוי יע~ב כמוהר~ר המקובל הענו התםיד והדרוהדור ~ופ~

 ארוב~ם תנניא כמו~ר~ר הדו~מ מורינו בקדזשהושני
 תיים אנו פיהם ועלזצוק~ל

 ברי~ ש~~
 לדור שירד

 זאת~~ ~דין בו והתזיק עכו~םבתצר
 אתד ~~ב אתיו ירד

 הראשון בו מיתה ולא תצר באו~ולדזר
 ~כ~

 אבד ומיד
 אפילו לו ואין הראשוןתזק~ו

 ~רעומו~
 השני עם וה~ן

ואין
 לנ~ו~

 הכא ועפ~ז ע~כ ושמאל ימין מדבריהם
 דרו שב~בבנדו~ד

 ~בע ולא ראשון המתזיק בפני בבי~

שכירו~
 וגם חזקה

 ל~
 תזק~ו אבד מיחה

 וזכ~
 השוכר

 הרי עכ~ל הנז~ בת~ההשני
 ל~

 ~םקו
 ב~ תל~

 ~א
 ~הלי~~~ ונהנ~י ~בע ולא בעיר לדרהעיר מ~

~~~
 דינה הוה א~ המ~~ת דבר

 כתז~~
 עדיפא או ישוב

 ~יא שהאלנפ~את ידועהנה
 הכל ~פי הנ~רא~

 ~ראשונים ~נאם לרבני ומ~אנואלגליםא
 שכ~~

 ז~ל
 שנ~גו ה~לגלםא דבר עלנשאלנז

 בתניו~
 יע~ה ב~נאם

 מ~פט יהיהמה
 בע~

 בעל עם האלגלםא
 תזק~

 י~וב
 שום לנרוע יכול אינו ~אלג~םא שבעלוהש~נו

 התזק~ כי ה~זקהלב~ל גרעז~
 הראשונים של ו~קנה מנהג היא

 ממ~הג ואינה ~יא זטפילה ~ירה זו האלגלםא אבלז~ל
 הבל אלא ואינה ו~נו~יהםהראשונים

 ור~
 ולפיכך

בעל
 התזק~

 ליטול ~דם
 הנא~

 ~תזקה
 מבורר מכאן הרי עכל~ה האלגלםא לבעל כלוםיו~ר וא~ בשלימ~~

 גרע מיגרע האלגלםאדכח
 מתז~

 ישוב
 ואינ~

 אלא
 וריק~בל

~ 

~~~~
 היו אלו שאפילו דונא קם

 תזקו~
 הנז~ יעקב כה~ר בדינו זכאי עכ~זיתשבו ק~~~ לדין אלו

 מכת זכייה שום דודולבני ולי~
 טע~ ~ל~

 הנז~ל
~ 

 דנום~~~~
 והיא הואל זה על

 ~ק~
 מלבד לא ישוב

 מכת הוא דזכאידוד~י
 ~לא ~נז~ טעמי ~ל~

 כהרי~ע ידע הוה איאפילו
 ~תזק~

 ~ר
 זא~

 היא
של

 דו~~
 י~~ר וש~ו הואל עכ~ז דזקא

 משלו~
 שני

תזקה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

חזקה
 זכ~

 מ~~ם בידיה דימחה מאז זלית בה אי~ז

האחרז~
 התרס~ה רא~ון לאדר בח~י הי~ז זליחדיי זליכול
 ~ וימ~ן וצזי~ם יע~ה סאליפה
הצ~יר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 י~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~
 דהיינז לפנינז בא

 בחנזת דר הי~ י~וד~
 יותר האלבזאזין בשזקאחת

 משלש~
 שנים

 קם זאח~כ בעדים ידזע~~דבר
 יאזד~

 הנז~ מחנות
 הנז~ החנזתונשארה

 שכור~
 שנלב~ט זאחר העכז~ם ביד

 החנות זשכר ראזבן עמד שנים עשר כמז זהיאודא
 העכז~ם מאת~נז~

 וע~~
 זתזבע הנז~ י~זדא של בנז בא

 ידזעה הנז~ החנזת שחזקת ~~ומרז החזקה דמיממנו
 שנים כמה שאכלהלאביז

 זראזב~
 שאין מ~חר משיב

 ואפשר אביו של היא שהחזקה יאמר מי שטר שזםבידך
 לז היתהשלא

 חזק~ ~~
 אחר ישראל של זהיא מעזלם

 מכרה שאביך אפשראז
 לאיז~

 בע~ד לאז זאת י~ראל
 ~יה זלכא~רה ~ענ~תיהםי ~יו ~~כדידי

 הידזע שקרקע ס~א סק~ם מר~ן ממ~ש במכ~ש~~ד שז~ נרא~
 עתה והזא אחד יזם אפילזלראזבן

 בחזק~
 מזציאין שמעון

 שני שמעזן החזיק שלא כיזן מ~דזאזתה
 חזק~

 זט~נה
 זראזבן ג~ש בז החזיק זה של שאביז נדז~ד מכ~שא~כ

ז~
 עזד בז ~חזיק שלא מלבד

 ב~
 ב~ענה בא ~אינו

 דראז~ן התם דשאני לדחזת יש אבל ק~א~י ממי~ומר
 זשהיא ~ז ש~יא בברי~זען

 גז~ל~
 שמ~ון ביד

 ג~ש בז ~חזיק שאביז אף ~נדז~ז אבל זמזקה ~ע~הבעינן זלכ~
 שאח~כאפשר

 מכר~
 אביז

 זע~
 היורש יזכל לא זה

ל~עז~
 זא~כ ~~ק ~ע~ת היא עענתז כל זא~כ ברי
 שאביז ש~פשר ספק ~~ע~ת ~א ה~א הרי ג~כבנדז~ד
~~~ה

 זא~
 ~ר~ו~ן

 ז~
 הרי מ~מ טענה שום ~זען אינז

 מוציאין אין כן זא~~~פ ם~ט קמ~ז בס~ מר~ןכתב
אות~

 יעז~ש שלו שהיא ראיה ~מערער שיביא עד מידז
~ 

~~~
 נרא~ העיזן אחר

 ש~ע~ה לקוצ~ד
~~ 

 לה אין
שחר

 אביז שמא הזא חו~שים ~אנ~ הח~~ שא~

 זראי~ ל~כי חיישינן דלא זדאי~כר~
 בס~ מר~ן ממ~ש

 דלא ס~דקמ~ד
 זכ~

 כשאכלה כ~א
 ~אב בחיי שנ~

 ~~ן בפניזשתים
 אל~ הל~~

 ~א~ בפני שנה ש~כלה
זשנ~

 ~ע~ת כל הסתם זמן זכה לא ~בן בפני
 ה~~

 ~יא
~ענת

 ספ~
 ב~רזר ~י

 שקרק~
 של לאביז ~מזחזק

 ז~

~~

 לז מכרה זה של שאביז ~ברי ~זען ~מ~זיק ~זה

ו~יזר~
 כראזי חזקה שני ~חזיק שלא ~ל ~כי א~ילז שמא

מזציאין
 אזת~

 אזתז מחזיקין אנז אם ב~דז~ד זא~כ מידז
 דלא זדאי אביז של שהיתהבחזקת

 זכ~
כ~א ~~ ~מחזי~

 בטענ~
 זבחז~

 ~ גמז~~

~ ~
 זאת

 שכ~

 מ~אנז
~~~~ 

 סכ~ד ~מ~ז ~~ מ~זרש

~~~
 שלקחז~ אב~י של שאמר אז זכז~ ל~~ון ~זר

מ~בזתי~
 ~ענה ה~ז

 נכו~
 ~~ג בסמ~ע ~ם זיעז~ש

 דז~ ~א~הרי
 מאבז~ ירשתי ~ז~ן

 דלק~י דזמייא

מהזז~~
 ש~תזיק כמו

 שלש~ ז~
 ש~יזרש אף לא~~ הא שנים

 א~יז מכרה שלא בוזדאי יזדע אינו אבזת עדישהביא
עכ~ז

 אזת~ מזציאי~
 שני תר~י בעי שם ולהש~ך מידז

חזק~
 שהיזרש אף יומא חד אביז בה שדר ~דים זיביא
 שאם מבזרר הרי א~כ בא הזא ספק בטענתשכנגדז

 שאכל חזקה שני מחמת אביהם ~ל שהיתהמ~זיקין
 ~שניי המתזיק מיד אזתה מזציאין ~יזרשים דלעז~םי
 בעי~ת לצדקה ~מזרה הרב של דבריז תוכן הגיעו~~כ

 ~ יע~~~בא~

 ~~י~ ~~~י ~י~~~~~
~~~

 יהזדה בחזקת היתה זו וחנזת דהו~יל הדבר נכון
 מר~ן כמ~ש בחזקתו להע~ידה זז חזקהמהני~א

 זכמ~ש סק~םריש
 ~~מ~~

 אביז אז הואבה שד~ שיזדעין כל סק~א שם
 מעמידי~

 שנסתפק זמה י~~ש בחזקתו אותה
 זלא ~ואיל ד~פשרידידי

 הית~
 זז חנזת

 מוחז~
 יהודה ביד

 ~כרה דילמא מיתתזבשעת
 לאח~

 הזאיל אביז של שהיא לברר היזרש עלמו~ל יהי~ זא~ך זכז~ בחייז
 זהיור~

 ~ו~ן
ס~ק

 זפשז~
 ס~קז ידידי

 ז~
 אכלה דאם ס~ד קמ~ד מסימן

 ~אב בחיישנה
 ~שנ~

 ~א הבן בחיי
 מהניי~

 ידיד וסמך
 ס~ק היא יזרש טענת כל ~סתם מן דקיי~ל מה זעלראיית
 לפי שם ס~ק טזען ש~בן כ~ך ראיה משם דאיןלעד~ן
 בעל ~רמב~ם לדברי דמזקים ה~יד להרב שראיתימה
 הש~ע ד~סק זזהלכה

 ד~ב~
 אפילז הכי הלאז מיירי גדזל

החזי~
 לא ג~ש המחזיק זה

 עלת~
 לז

 ח~ק~
 מטעם

 לנו יש איירי זבגדזל ~זאיל זא~ך קטן בנכסי~חזיקין א~
 דבכמ~ איירי ברי דבטזעןלדחות

 שהבן מצינז מקזמ~ת
 ~ר~~ג מעל ידידי תלזנת סרה זבזה ברי דאבזה במילי~וען
 ש~זצרך ס~ד ת~במש~י

 לפשז~
 מזר~ם מדברי ספ~ז

 מ~ש על מזר~ם קאי דהתם םי~ודסקמ~ז
 ~ש~~

 הבא
 א~צ ירזשהמחמת

 טענ~
 ש~יזרש איירי דהת~ ~רי זכז~

 דא~ז~ במילי ידע דלא מ~נה בפיואין
 זעל

 ז~
 סיים הדין

 זכז~ הדין ~הזא ~כתב ז~למזר~ם
 ז~~

 ראייתז מכאן ה~יא

ברזר~
 ~יה לא שהיזרש דאיירי סברתז לפי

 מחזי~
 אבל

 ~ כדאמרן לדחזת א~שר דסקמ~דבההיא

~~
 מדברי ראי~ שהביא לכת~ר ~איתי

 מר~~
 קמ~ז דס~

 אךסכ~ד
 ~מ~

 גם שיצא
 לתמז~ ~ז~

 מש~י ~רב על
 תמיהא זה אין מזה ~~יא לאלמה

 כ~~
 דהסמ~ע ד~גם

סקס~~
 מאבותיך לקחז אבזתי דב~זמר מר~ן ד~רי מפרש

 ספק ~ענת ז~זי מכר אביז אם ידע לאהמערער
 עכ~~

~ר~
 סיז~ד דסקמ~ז ממזר~ם ראייתז ל~ביא לז בחר

 ~ש~ע בדברי מפזרשששם
 עצמ~

 יד~ לא דהיזרש
 ז~זכדאמרןי

 להלי~ שנ~א~ מ~
 כנים ~ראיזת מצד א~ן

 ~הדברים
~~~~

 ל~ביא לע~ד זה על
 מ~~~

 ~ר דקי~ב ד~ב~ק

חמז~
 דר~

 ~ר~ ירמי~
 גלא

 באפי~
 דר~

 ירמי~
 חמו~ ב~~ירש~

 קטן
 ~י~~

 דר~ קמי~ ר~י א~א
 הזא ~לו לזאמר אבי~

 ~זב~
 אבז~בחיי בי~ דא~ז~י ס~די מייתנא ז~א א~ל

 על עדזת מקבלין זכי א~ל
 ~ק~~

 ר~א א~ל
 שמי~לא

 דאמר ~א לכז
 ר~~

 ~זק אל~זר ר~ אמר
 ל~ך וירד בעבדיז~תקף

 שד~
 ~יא שלי זאמר חבירו

אז~י~ אי~
 קיימא לא ~תם דמי מי שי~~ל עד נמתין

 ד~יימא ~יכא אבל אבזתחזקת לי~
 לי~

 לא אבזת חזקת
זכתבז ע~~

~~~~~ 
 ר~י ~י~ אפילז משמע

 בתז~
 איירי ~בית

י~ו~
 ר~י היה דאפילו ~ח ~ם ~רי

 מו~
 ~בית

 ו~ט~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

הזצי~~
 שעה ל~י מידו

 אהניי~
 לה~י~ה אבזת חזקת ליה

 שם כד~מר שיגדל עדבידז
 בגמר~

 לר~ ~בין ר~ לז ~מר
 ~מזה כשמת ~~ילז לך הרי זכו~ תזבע הזא שלזירמיה
 לטעזן יכזל היזרש ~יין ירמיה ר~ ביד מזחזקת ~יתהדר~י
 אבותיחזקת

 ז~מר~
 פםקה זז

 מר~~
 ק~י בם~ זמור~~ם

 הקטן ד~כזל לך הרי יעו~שם~ה
 לבז~

 חזקת בטענת
 הגםא~ותיז

 ~הקט~
 ידיעה בר ל~ז

 הו~
 סי~ בש~ע ז~דקי~ל

 כלל טענה ל~ז ט~נתיה דקטןצ~ו
 ו~ו~

 במשקל זהשו~ה
 צ~ז בס~ שם ~מ~ינו זהגם ~ספיקז זד~ז ~~ך יזשקלז~חד

 ~טענתז דחשבינן מש~ם ל~ז הקטן טענת על ~יםתדנשבעין

ש~י~
 טענה

 ~ל~
 הט~ם

 כמ~~ הז~
 הסמ~ע זהביאז בב~י

 דמשזםםק~ט
 תק~

 ד~פילו מזה ה~זלה כךי חקינז העזלם
יזרש

 ב~ יהוד~
 ספק מכח

 ~ל~
 היתה זז דחזקה ~ומר

 ~ין אביזשל
 כ~

 ~ לה~ריע מקום
 םמ~ז תזש~י דברי ל~~דז שעמדז נר~ז לכת~ר~~~~~~

 ~מהם הח~ וטעם הז~ בטעם ~הביאבמה
 דלעזלם יזצ~ההלכה

 ל~
 ש~ביז ליזרש טענין ~מרינן

 ג~שהחזיק
 דז~~ ~ל~

 לז הניחז שאביז עדים יש ~ם
 ז~חר הח~ לטעם בה מזחזק ~יהז זג~כ ירזשהבתזרת
 תזש~י למד שמהם הפוסקים דדברי לחלק העלהה~לפזל
מיירי

 בעני~
 החזיק שמזרישם ר~יה היורשים שהבי~ז זה

 ז~רי ג~שבה
 ~ז~

 חזקת בז לז שיש מי ביד עתה

~בז~
 היזרשים ב~ים עתה והן מחמתייהז ד~תי ביד או
 שכיון ב~זמרם ~בזת חזקת בז לז שיש מי מידלהזצי~ז
 הפזםקים כתבז זע~ז קנאה זד~י ג~ש בה החזיקש~ביהם

דל~
 זז למצי~זת ~בל זכז~ להחזיק אלא ליזרש ט~נין

 הבי~של~
 בתזרת להם ~ניחה ש~ביהם היזרשים עדים

 קנ~ה ש~ביהם ליהז טענין לא בידם ~ינה עתה זגםירזשה
 מיביד

 מזחז~ שהו~
 ידעתי לא ב~מת זכו~ עתה בה

מ~
 בהלכזת במקורן שם הלח~ם ב~רי כ~~ר יענה
 מכח ~בא מי על ק~י ששם הלי~ד י~ד פרקטזען

 ז~פילזהירזשה
 מזחזק~ הי~

 הלשזן ~פשט בידז
 טע~ה ~~צ ירו~המחמת הב~

 אל~
 זה על ירשתי מצאתי

 בתזרת לו הניחה ד~ביז יברר יז~ש ש~זתו הלח~םהצריך
 הכי הל~זירזשה

 ~יכ~
 ואפילז ירד לפירזת ~~יז למימר

 יזרש בידמזחזקת
 תצ~

 ד~זתם מוקים כ~~ר הי~ך זא~כ
 לו שיש מי דהיה ~ייריפום~ים

 חז~
 אבזת

~יירי מזחז~
 זב~

 ל~זציא זה
 הז~

 ~ תנאים שני דבעי

~~
 ה~בי~ט הרב דברי ל~גדז שע~דו לידידי ר~יתי
 לידידי זראיתי מ~ז בםז~ם תזש~י הרבש~ביא

 דברזת היז ~לה נ~ל ~~ם ~זלי ~ו בצ~ע מזהש~לק
 שמזעתקים דכמז ט~ם שזם כאן ~ין ידידי ~עקדשז

 כנה~ג בס~ בצלמם עזמדים כך תזש~י בם~הדברים
 םקמ~ו השולחן ערך להרב ~~יתיזכן

 םי~~
 הבא שכתב

 המבי~ט משם הכנה~ג כתב טענה ~~צ ירזשהמחמת
 ר~יה שצריךכמז

 שהז~
 ר~יה צריך נמי הכא יזרש

 מורישז של הקרקעשהיתה
 בשע~

 ר~יה שיש ד~ף שמת

שהית~
 ע~ש שמת קזדם נתן ~ז שמכר א~שר ~חייו שלז

 ~וען מהל~ י~ד בפרק הלח~םזכ~כ
 יעו~

 זאני
הגם ההדיז~

 דברי שהביא השולתן ערך הרב ד~רי על לי דקש~
 עליהם וכ~ב ~לח~ם דברי עלי~ם זהו~יףהמבי~ט

וכ~~
 ראי לא לענ~ד מח~ינהו מח~ה ~חדא הל~~ם

 בבא איירי ד~לח~ם נינהו מילי ותרי זה כר~יז~
 ~ידלהזציא

 היזר~
 ד~~זלם לז ז~ומר ירזשה מ~ת שבא

 הזרדתיו זלפירזת היתה שלי ~לא ~ביך של הית~לא
 היתה אביך של ~מת ב~זמר ~ייריזהמבי~ט

 ~ל~
 שקניתי

 שיבי~י ליורש המב~~ט הצריך זה ז~ל בחייו ממנו~זתה
 דברי השזה הי~ך ידעתי ולא מתזכה מת שאביוראיה

 ~ י~ל בקל ~ך המבי~ט לדבריהלח~ם

~~~

 ~פילז איירי הם הלח~ם דדברי נקטי~ן שיהיה
 איירי בידז זמזחזקת ירזשה מחמת שבאבמי
 ז~~כ זעקש נפתל בהם ~ין המבי~ט ודבריזכד~~רן

 לנגדינז ~ומדים עדייןלכ~זרה
~ 

~~~~
 תשזבת זה על

 שהבי~ הרשב~~
 הרב~י

 ס~בבסקמ~ו
 ~כת~

 מי כל ז~ל
 שהחזי~

 בקרקע
 ~חר בז החזיקז~חריז

 הר~שו~ זב~
 לזמר עליו וערער

 זמה הזא שלי זזקרקע
 ~ת~

 ~~זתי של זא~ל בה עזשה

הי~
 ~ם

 הב~
 ~חד יזם אפילז בה שדר עד~ם הראשזן

 השני צריך מתזכה א~יז שמת ~ז השני לזהקזדם
 חז~~ עדי ~ז ~בזת עדי אזעדים ~הבי~

 רשב~א מד~רי זכז~
 מזכח~לז

 דל~
 הצריכז

 להבי~
 עדי ~ז א~זת עדי השני

 במבי~ ~ל~חזק~
 עדים

 שד~
 ~ביז במת אז ~חד יזם בו

מתזכה
 ~ב~

 ~פילז מתזכה ~ביז שמת עדים הביא לא אם
 אבות עדי לשני~ין

 זל~
 כנדז~ד חזקה עדי

 ל~
 מפקינן

 ל~גדינו עזמד לכ~ורה ג~ז ~~ך הש~ימן
~ 

~~
 כ~ן דעד לעד~ן ב~מת

 ל~
 הנז~ הפזםקים דברז

 מת גם יר~שה בתזרת לו שהניחה לברר צריךדהיזרש
 מתזכה~ביז

 דזק~
 מערער ד~יכא במקזם

 שטזע~
 ז~זמרה

 לקחן בטזען ~ו ירד לפירזת זה של ואביז היתה שלזאז
 זיש כן שטוען מ~רער זיש הז~יל מותו קודהמאביז

 הנז~ הרב~ים שדברו הזא בזה ל~זח מי על לםפקמקזם כ~
 בכגזן~בל

 ד~
 בפיו מענה ~ין שראזבן

 אל~
 רזצה

 פ~זט כך זדילמא ~ך דילמא מכחלז~זת הז~
 דא~

 כח לגרוע
 שהחזק מי כל ד~ל~ך ז~מירה טענה בלי הראשזןהמחזיק
 הקרקע בעל שימזת ~זדם חבירזבקרקע

 זאח~~
 בעל מת

 ~פילוהקרקע
 ל~

 ~ין ~~ש הזחזק
 להזצ~

 משום מידו
 ~ביהן של זל~ז מכרה~ביז דילמ~

 הי~
 על הדין נגד הזא זזה

 טעם בלי המחזיק כח ל~רזע דאין פשזט בעיני נר~הכן
 ~זריח

~~
 לנגדי שעזמד מה

 הז~
 שמעידים ~עדים עדזת בעיקר

 זהותמצי~ מג~ש יותר ~לז~זין בח~זת דרשי~זדההי~
 שהיתה ר~יה ממנה ~ין זז דבעדזתם ~זמר ז~ניעדזתם
 זמ~לה דר ~יה היא כוזנתם להיזת דיכזל בחזקתוהחנזת
 החז~ה לבעלש~ר

 אל~
 כת~ר דזד~י בדעתי שדנתי

 ברורה עדזת העידו שהעדים נגלו זל~ניו הדבריםקצר
 הדיןע~פ

 והז~
 אזת הגה~ט כנה~ג הרב מ~ש

 שמעין בו החזיק א~כ אלא ז~ל ~ק~םקצ~ח
 בז שדר מעידים שעדים כל בצדו נכתב זכז~כראזי
 ל~חרים הבתים משכיר והיה ערעזר ~לי בשופי חזקהשני
 ו~ל למערער שכירזת פזרע היה דשמא לחוש~ין

המערער
 לה~י~

 לז פזרע שהים ר~יה
 הש~ירו~

 ~ר~ד~ב
~תשזבה

 םקל~~
 זדאי ~יתה הכי כ~ן גם ז~~כ עכ~ל

עדותם
 לפ~

 יושב יאודא שהיה רז~מ
 שאנ~

 ומעו~ם

ל~
 להעמיד לנו יש ודאי בשכירות ~חד שום תבעז
ה~רקע

 בח~~
 גדו~ד ואדרבא

 עדי~
 ~נה~ג מדברי

 בדבריז ~מפורש מערער שיש במ~זם אפי~ו דברד~רב
 ז~לשכתבנז

 אי~
 שכירות ~זרע היה הוא דשמא לחוש

 המערער ועללמע~ער
 ראי~ להבי~

 דשם ~רי ע~כ
במ~ום



~ ~ ~ ~
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 למחזיק הרב זיכה הכי ואפילו איירי מערערבמקזס
 רוצה זה ראובן אלא מ~רער כאן דאין נדו~דמכ~ש
 לזכות הוא ולעמוד ~ענה בלי יהזדא של החזקהלגרוע

 דבריז צדקו לא הה~קרמן
~ 

~~
 ה~דיס שיעידו לצד אפילז ל~ם~~ק יש עדיין

שהי~
 תבעו ולא שאנן יזשב

 שו~
 בשכירות אדס

 החזקה ~קניית כי ידזע הנה עכ~פ כדאמרןהחזקה
 שני ע~פ להיזת ~~ריכה י~~ה תי~וואן מנהגמצאנו
 ה~נאיתנאיס

 הראשו~
 לק~קע ישראל לה שירד הזא

 זמנהגס בקרקע שישתמש והגס שכירות בתורתה~ו~ס
 הקדמוניס ע~ס רבני זכמה מכמה מיזםד מנהג היאזה

 הלכו ובעקבותיהס ק~ס בם~ ז~ל כנה~ג הרב~ביאס
 יע~ה תי~וואן~ז~~ר

 ~צרי~
 אחת חםר זאס תנאיס שני

 בםי עיין קנה לאמהנה

 זי~~
 אות ובלקו~יז םק~~ב

 זה ~פילו נהגז יע~ה פאס במתא אכן יע~שחזקה
 לא זה זבמקומינו יע~ש חזקה לז על~ה בחנסהמחזיק
 יע~ה כתי~וזאן בזה שמנהגינו לי שכמדומהמלבד

 שלע~ד א~א בזכרוני שכך לישכמדומה
~ 

 נראה
 בכלל זז תקנה העלה שלא זצוק~ל מ~ר~~במדברי
 במערב שנתפש~ו פאס תקנזתקצור

 ומ~
 אפילו גס

 ~רע לא לע~ד ספק הדבריהיה
 ז~

 הש~~ע ממ~ש
 ד~ת על העמדהו בתקנה םפק דכל סקי~חבא~ע~ז
 לתקנות גס משתמשיס זהזכלל

 דיד~
 נדז~ז גס וא~כ

 נימא תנאיס תרי מצרכי בנין זרוב מנין זרזבהזאל
דגס

 כא~
 בנדז~ד זה ע~פ וא~כ זהממע~ה נ~גו הכי

 בלא שניס שלש בחנות ישב שיאודא עדיס שיבואהגס
 אס דבשלמא זלזמר לט~ון יכזל זה ראובן עדייןער~זר
 בחזקה דר שהיה מה זה שיהזדא ידעי מידעה~דיס

 דזדאי ניתא כםפז מקנת שהיתה מצד ערעזר בלי שפויזו
 שזכ~ ממי אלא קנאהלא

 אינש ~די דלא בד~ת בה
 מה דיל~א מבזררת עדותם ואין הואל אבל בכדיזוזי
 שאנן יושבשהיה

 הו~
 לא זאת שחזקה משוס

 ונכםי עכו~ס של בקרקע דר הוא אלא מעזלס אדסשל הית~
 חזקה בה לעשות ~וא ורצה כהפקר הס הריעכי~ס
זא~כ

 צ~י~
 החנזת לזה י~ד שיהודא ה~דיס שי~ידו

בתורת
 ~ירו~

 שכירזת בתזרת ירד לא אס הכי ~לאז
 לז עלתהלא

 חזק~
 לומר אין זה ס~ק ולגבי מטולס

 החזקה כח ולהגריע בו להםתפק ~לוס עד הביאנומי
 לנז דאין לעיל שכתבנזזכמז

 להםתפ~
 לאחר מכרה שמא

 הנדזן אין בזה להסתפק הביאנז מי נימא כאן גסזכז~

דזמ~
 מצד דידיה הזיא דזדאי שנאמר לצד דבשלמא

 וכדזמה מכרה דילמא כחז לגרוע הביאנז מיהחז~ה
 ~עולס דילמא החזקה בעקר הוא הספק נדו~דאבל
 חזקתו על הדבר העמד שנאמר כדי שלו היתהלא

 זה ראזבן יכזל וא~כ עומדת בעליה בחזקתוקרקע
 לא מעולסל~ר

 הית~
 ירד דלא דאפשר יהודא של

ל~ר~~
 שכירות בתורת העכו~ס

~ 

 ם~~~~~~
 פאראדז מור~ס ל~רה~ג ראיתי ממש זה
 מנהג על שנשאל סכ~ד ~שה שמז בם~רז~ל

 בקר~ע דר שהיה ישראל הזא שמנהגס ~וב~בירושלס
 א~ עכו~סשל

 הוציא אז בידו קנויה החזקה היתה
 ה~יד לא גרזש ~משיס כדי עד הוצאות ~~זקהב~ל
 אדס לה זנכנם הרבה זמן ממנה יצא אפילוחזקתו
 עליה הזציא ולא בידו קנויה ~ינה החזקה ~ס ~בלאחר

 ונכנם ג~ש ממנה יצא אס עשויה היא אלאהוצאזת

 נתברר דלא היכא הרב ונשאל השני זכה אחר אדסלה
 אסלב~ד

 הקרק~
 אס בה דר שהיה מי ביד היתה

~ית~
 ברזרה עדות שיש אס כי עשויה אז ~נזיה

 בה דר זהיה מורי~ו של או פלוני של היא זזשחזקה
 אחר ישראל שכ~ה זאח~כ הרבה שניס אח~~כה~כו~ס
 בעלמהעכו~~ס

 הקרק~
 בעל זבא

 החזק~
 חזקתו לתבזע

 שאבדה נאמר אס דייני לדיינז היכי יזרשיו אזהוא
 ראיה לז שאין מכח הראשון המחזיקחזקת
 זעל וכז~ ראי~ צריך אין דילמא אז קנזיה היאאס
 זהם~ק

 הארי~
 דעתז ונ~תה רוח לכל כמדתז הרחיב

 דמן~פםוק
 הםפ~

 המחזיק בחז~ת החזקה להעמיד לנו יש
 ומעתה וז~ל כתב דב~יז שבאמצע אלאה~אשון

 הרב שכתב מה לאתזי הכל הביאזר חובתעלינו ח~
 הראשון המחזיק דמת היכא אנן נחזי מעתה וז~~לזלה~~ה אג~~

זהית~
 דר שהיה שניס כז~כ החצר בעלי ביד החזקה

 אחר זשזב כרקנית דתשיבבה
 כמ~

 העכו~ס ש~ת שניס
 זבאיס אחר לישראל החצר יזרשיז השכירו התצרבעל
 למהרשד~ס חזינן בהא חזקתס לתבזע הראשון המחזיקיזרשי
 קטניס בניס זהניח שנלב~ע בראזבן שנשאלםרל~ד
 שמעין נכנם זה זאחר ג~ש רקנית זהיתה אחתזחנות
 ג~ש ב~טנת החזקה ~בדו ~יתומיס באזמרזבחנית
 ~מס או שלהס אפז~רזפ~ טענו והיחומיסריקנית
 ריקנית שנשארה שניס ~שלשה לתזגר השכירותפרעו
 זהשיב לא או ראיה להביא צריכיסאס

 דמאח~
 ד~רז

 שהחזיק זאתר החזקה נאבדה כברג~ש
 לאז השני ב~

 אלא מחזקתו להזציאה הראשון של כמיניהכל
 השני חזקת ל~~ל כדי ראיה ל~ביאהראשזן צרי~
 דנפקא עשויה אז קנזיה החזקה אם הדבר דאסנל~ד זמי~

מינ~
 שניס כמה בעזמדה נאבדה כבר עשזיה ~יא אס

 זדאי כריקנית היא ה~י התצר בעל העכז~ס בהשדר
 זכה ראיה הביא שלא וכל ראיה להביא היתומיסעל
 מהרמ~פ זהרב ז~ל אג~ן הרב ירושליס איש עכ~להשני
 ללמוד אין המח~ר אחר ולעד~ן ז~ל עליז כתבז~ל

 מהרשד~ס דנדזן לנדו~ד מהרשד~סמדברי
 כב~

 כתבנו
 ~אומר ז~ל םיו~ד סרמ~א הש~ע למ~ש דומהשהזא
 נזתן הרינילחבירו

 ל~
 דבר שתעשה מנת על כו~כ

 אס אבל ~~נאי שקייס ראיה ל~ביא ~מקבל עלפלוני
 להביא הנותן על תעשה שלא מנת על לואומר
 ~שכירזת בפירעזן לכאזרה זא~כ ע~כ תנאז שב~לראיה
 מבו~ר בלתי ~זני תנאי הזי חזקתז תאבד שלאלפי
 ל~ביא ~מחזיק על עשה בקוסזהוא

 ראי~
 שקיימו

 שפרע באזמרז זלזכות לחזזר ורזצה ג~ש שעברודכיזן
 נכנם לא קנזיה אז עשזיה היא אס אבל הראיהעליו
 ~פק הזי אלא ~הזחיק אחר לעשותו שעליז תנאיב~דר
 דריש לההיא זדמימעקרו

 פר~
 שזר

 ~ שנג~
 הפרה

 נג~ה שלא עד אס ידזע זאין בצדה עוברהונמצא
 י~ו~ש ~ממ~ה אומריס ותכמיסזכז~

 וכ~
 אס נדז~ד

 ידוע~אינ~
 אס

 עשוי~
 אס

 קנוי~
 היתה אם ובין הואל

 הספק ו~~יו שלו היתה ע~זיה או שלו היתהקנזיה
 ~ז~תו אבדה וכשנתרו~נה עשויה היתה שמאהזא

 מרה ב~זקת היא שהרי~וא ~ד~
 ק~

 יעו~ש זכז~ והממע~ה
 עודשהז~יף

 ~רשד~~ נד~ ב~ ל~ל~
 ז~ל

 זבש~ה ~ואל ט~מוועקר דידי~ לנד~
 שהי~

 שלו הראשזן בה מח~ק

וד~
 נפל אח~כ אלא היתה

 ה~
 ~חו להגריע ~ין

 שי~כימז עד ~א למ~ה הלכה ~דין ה~ליט לאועכ~ז
רבנן



~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 על דיתבי~בנן
 יעז~ש~ מדי~

~~~
 דזמה נדז~ד הזה אי אפילז לנדז~ד נבזא משם

בדזמ~
 ירזשלים איש הרה~ג בז שנתלקז לנדון

רב
 אג~

 מלבד לא זיע~א ~ארדז רב זה~ה~ג
 די~

 לנז
 הזאל ז~ל אג~ן כ~בלפסזק

 זהו~
 כן לא הדין פםק

 ולא להלכה תלאו ז~~למ~ר~פ
 למעש~

 אפילז אלא
 פסיק הזהאי

 מהרמ~~
 ז~ל

 כנה~ג ל~רב מ~~נז הרי דיני~
 לא דרבזזתא ~פלוגתא ז~ל ש~תב םקי~ד הגה~טםק~ם
 בתזקת קרקעאמרינן

 בעלי~
 ידז בה המותזק ~לא ~מדת

 להזציא אין זדאי זא~ך ע~ך יפה מהר~ש העליזנהעל
 לכל צריכים אני דאין אלא עתה בז המזתזקמיד

 צריכים יאזדא דיורשי יזדה מהרמ~פ אפילזבנדז~ד ז~
 בין מהרמ~פ של זתילזקז טעמז עקר דהאלברר
 דהתם מ~זם לדמהרש~~ם דידיהנדזן

 בנדו~
 היתה ד~יה

התזק~
 הרא~ין המחזיק בתזקת זדאי

 בי~
 קנזיה תהיה

אז
 עשזי~

 ז~ה
~ 

 ממנה שיצא אחר ~לא שלז זהזי
 בז~ן הס~ק נפל ~יקניתזנשארה

 שהית~
 אם שלז

 עשזיה דילמא אז הפסיד ולא ~יתהקנזיה
 הית~

 זהזאל
ז~שארה

 ריקני~
 דאמר הוא בזה תזקתו אבד

 מתזק~ז להוציא אין ~ז זד~י זהיתה הואלז~ל מהרמ~~
 פירע היה לא דילמא מעקרא לספוקי די~ דידן~נדון ~~

 אם ספק יש זא~ךהשכי~זת
 הית~

 של מעיק~א
 שלז היתה לא מעזלס דילמאאז יהזד~

 ד~מ~
 הגזי בחנזת ישב

 בתזקתז להעמידה ~לז היתה לא מעזלם זא~ך שכירזתבלי
זלמימר

 כא~
 זפשזט קיימה ~מא מ~ה בתזקת קרקע

~ 

~~~~
 אצלינז םפק הזא זהדבר הזאיל

 במנה~
 שעל נלע~ד

 של התנזת שהיתה לברר יאזדהבני
 ה~זי ז~

 כמנהג דמנהגנז יבררז אז אביהס יהזדה ביד~~זרה
 אין דזדאי כת~ר למ~ש מם~ים הריני לע~ד זאזי~אם
 באנו דאם כדאמרן ~ז~זת תששזת מכת התזקהלגרזע
 הביאנז כבר אביהם ביד שכזרה היתה שמא~צד

 עדים שיש דכל זלה~ה מהראד~~ב משם כנה~גמדברי
 לתזש אין ג~ש שא~ן ~השישב

 כל~
 משזם זאי כמש~ל

 בררנו כבר זהמבי~ט ~לת~סדברי
 ~ל~

 אלא ד~רז
 זדאי מערערבמקזס

 זטועני~
 ~יתזמיס נגד

 כדאמרן הדין נגד הזי ~אל~כ הנז~ הפזסקיס~~רי ~מבזא~

~זס~
 זמו~ר~ר שכתבנז מהר~ד~ם מדברי ~רי זה על

אג~
 זמ~רמ~פ

 זלה~~
 ~גס

 ~~ שמע~~
 ב~ת ~יה

 ~י~ה זלא ~ראשוןהמתזיק
 מזחזק~

 בי~ז
 בהז לית~~~ז מי~~ ב~ע~

 דת~
 מתזיק כת ~ג~זע ספיקא ~~אי

 דברי משוםהראשזן
 ~לת~~

 זדאי וטעמיהז המבי~ט ~ז
לא

 פליג~
 הזאל אלא ז~~~י~ט זהלת~מ הרשב~א על

וזה
 ~מתזי~

 ~תה
 אי~

 לזמר מענה בפיז
 ~~זי~

 ~ידז
 הזא אלאזכיוצא

 לזכז~ רזצ~
 זמטיל ההפקר מן

 שלבתזקה תש~
 ~ראשז~

 ~א הזא
 ~ז~

 לא נכנס לא בזדאי
~ברי

 זל~ הלת~~
 דברי

 ה~~~~~
 ~ זהמבי~ט

~~~~
 י~זדה בנ~ כשיבררז

 ~י~ ש~בי~
 בשכר ~ר

 תעמזדאז
 התז~~

 מ~ין זה ~רע דלא ~רשזתם
קזל

 שב~
 ~~~ ~~ הרא~~ בכללי

 הסמ~ע והביאם

רי~
 פםק זכזזתיה סק~ם

 ~ר~
 ~אמר

 יצ~~
 ס~ק זלה~ה

 ~~לע~ד מה זהז עדיףי זנדז~ד~~ת
 זצזי~~

 זימ~ן
 לי םת~ר לטבתעשר שני~

 ל~~
 ~ יע~ה סאלי ~~

~~~י~
~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~
 הר~~ ~יז~~י תבעו דריהם ~ר~י ~יזרשי

~~ 
 זאזפןה~זש

 תבי~~
 שיזרש~ ~יא

 שדר שהביתאמ~ז ~רי~
 ב~

 היא הרזש ן~ הר~ם של היזרש
 ז~ל כהרי~ד אביהםשל

 זמשכנ~
 הרזש ן~ הר~ם ביד

 אמריז ~שיב הנז~ זהיזרש לפדזתה הם רזצים הזהזהיום
אמת

 הדב~
 אביהם של ~יא שהבית הזא ~ן שכדב~יהם

 א~יז מזת א~י זגם אביז ביד ממזשכנתזהיתה
 ממנז הגדזל אתיז זביד ~~זממזשכנת נשאר~

 ש~
 אזתה

 אתיז אבלמאביהם
 הגדז~

 בתיים ממנז
 תיי~

 אמר
 על עמד דזדם שמעון שהר~לז

 ז~ עני~
 יזרשי עם

 ז~לכה~י~ד
 ז~נ~

 מהם
 הבי~

 שנזשיס המשכזנה םך בעד
 דז~וס שמזנה סך זבעדבאביהם

 שהוסי~
 זהתלי~ז להס

 ~יז~שים המכרלז
 הגדזלי~

 זהר~ הם
 הנז~ כהרי~ד של ה~טנה הבת של אפזט~זפזסנ~ע ~צרא~ מש~

 פירזתיה אזכלים בידס זנשארה כדתזי מכר שטר לזזכתבז
 גדזל זמןבשזפי

 זז~
 אלה השטרי ממנו שנאבד גדזל זמן

 דבריהיז
 היזר~

 אמרז דריהס זיזרשי בביתי המתזיק
 ממז~כנת הבית עדיין אלא מעזלם דברים היזדלא
דזקא

 זמעזל~
 הגיע ע~כ ~זלם מכר שזם היה לא

 ~דבריהם

~~~~~~~~ 
 מחלז~ת ידזע הנה

 הרמב~~
 זהרא~ש

 הרמ~העם
 זה~י~~

 ה~ז~ר ~~י~ם
~ל~עת ב~יק~~

 ~י~ זהרא~~ הרמב~~
 הזא

 בתור~ שהיור~
 מ~כזנה

אי~
 המ~כזנה ימי ששלמז ידזע אפילז לעזלם תזקה לו
 לברצלזני זהר~י ~רמ~ה זלדעת ~זקה שני את~כזה~יק
~~ל

 ידז~ ~א~
 את~כ זהתזיק המ~כזנה יזמי ששלמז

עלת~
 לז

 י~~~ תז~~
 זמצינז

 למר~
 בש~ע

 םיק~~
 ס~ג

 שנישהביא
 בש~ הדעז~

 ~ברת זה~יא וי~א י~א
 זא~ן ~ז~ה לז ~על~ה באתרזנה ז~ל לברצלזניזהר~י הרמ~~

 בתרא י~א בתר דאזלינן בידינז זמסזר ~כתזב הכלל~י
 דהכי הזא הלכתאזא~כ

 נקטינ~
 אלא ~רמ~ה כדעת

 להמתזיק לגריעזתא ת~תי היה זכאן נמצא כאןדבנדז~ד

~ז~
 ירד הזה המתזיק בה שהתזיק דא משכנ~א ד~א

לה
 בתזר~

 ש~לז~י דהיי~ז ד~א ~מ~א ~דכ~~י מ~~ו~א
 ל~~כ פלוני ביד ~~וני קרקעמשכן

 לא הזמןובתזך ~ו~~ ב~~ שני~
 ישד~

 ~זב לרצזנז תמשך הזמן זלאתר
בניכזי

 פש~~
 כידזע המשכזנה יזמי למשך בכתז~ת

 ~הרב מ~נז דא זמש~נתא ~מי ~~ר~אי ~כ~
 כ~~~ ב~~ ~בריז הזבאזזלה~ה המרבי~~

 ת~א
 ש~ב ~י~~~

 ו~~~
 בתזרתלקר~ע

 משכזנ~
 לז אין ד~י~ל

 תזק~
 אם

 בפלז~א תלזי תזקה לז יש המשכזנה יזמי~שלמז

~~~~~ 
~  

~~ ~  ~~ ~ ~~ 
 ~עזשיםהמשכזנה ~~

 ל~מ~
 הזמן זתזך

 ל~
 וכל י~~ו

שלא ~מ~
 נמש~

 יזמי שלמז נק~א שאינז בניכזי
עד המש~נ~

 דשז~ הקר~ ~יכל~
 אין

~ 
 פירזת

 נמי אי ~מ~ז~
במ~~ז~~

 יזמי ש~~מו ר~ל ה~צב~ יומי ו~למז ב~כייתא
 ~~יעה תז~ה לז דיש הזא ~זב המעזת זתזרז~קצבה

~ני~
 המלזה זנס~לק

 ~טעז לפי זה זכ~~י מה~ירז~
בז

 רבי~
 ~~~ כי ז~שבז

 זמן ~בזר
שלא ז~ובעי~ ש~ז~ב~~

 לפדז~
 עכ~~ המ~כונ~ ~מי ~למז הנקרא הזא

המרבי~~
 צזר אבן כמז~ר~ש מכ~~י

 ע~ זלה~~
 מצאתי

 א~כ נר~ז מז~ד ל~ב~סכר~ת
 זנהרס~ נפל~ בז~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ניכוי בתו~ דבמשכנתא אמ~ז והם דהז~יל ~מחזיקח~ח

פרז~
 ירד

 המ~~כן ל~
 ום~

 המ~כונ~
 ארבעים הזא

 א~כמתקל~ם
 ~לו המ~ות יכלו לא והמה הז~ן יכל~

 האב ~החזיק שני ~גי כל זא~כ בכחו~ח פ~~ןבניכזי
 כתוךו~נז

 הזמ~
 ח~יבי

 וב~~
 ד~ו~ע אלבא הזמן

 חז~הלו ~י~
~ 

~~~

 הרב ~ל זה דכםק לכ~רה אנכי דרז~ה אמת

המרבי~~
 זל~~ה

 נרא~
 מ~~ן ל~םק םו~ר ~~זא

 בםי~ ד~ם ם~ז רמ~ח זבםי~ ם~ב ם~ז םי~בש~ע
 את מ~~~ת שביעית כתב~~ז

 המלז~
 מלוה ואפינז

 במ~~ם והמשכנתא נכםים אחריות בו שיששבש~ר
 לםלקשד~כם

 המלו~
 מעותיו שיביא וזמן עת בכל

 םוף עד לםל~ו יכול ~אין זמקים משמ~תהשביעית
 מ~כנתאי אינה זאם משמ~~ו שביעית איןזמנז

 אינו בהלזא~ו שדהשםיים אל~
 משמ~

 מילי דהני זי~א
 דלאבאתרא

 מםלק~
 אפילו לםל~ו יכול שאינו וכל ליה

 ~~~ מםלקי דלא אתרא מי~רי אחדיזס
 זכתב

 קמא מר~ןדלםברת ~םמ~~
 דםת~

 לא דבמשכנתא ם~ל ~דבריו
 ~~ינו במקום אלא מםלקי דלא אתרא דמיקריאמרינן
 עד אלא לםלקויכול

 םו~
 זמנו

 וכ~~
 אלו הי~א דגם

 דבריז ק~י זלא בזה מודז דבריז בם~ף מר~ןשהביא
 מםלקי דלא אתרא מיקרי אחד ביום זאפילודכתב
 ~ו~ז הרב זאפילו זכז~ םיים ואם דכתב אםיזםאלא
 הר~ב~א ש~ם אלו י~א דדברי וכתב ~םמ~ע עלדפליג
 זבתרזייהו המשכזנה על בין לז םיים על ב~ן חוזר~םהם
 אחד יום אפי~ לםלקו יכול אינו דאם הר~ב~אם~ל
 מםלקי דלא אתראמיקרי

 עכ~
 דלם~ ל~ו~ז ם~ל הרי

 מיקרי דלא הוא הדין מר~ן פםק דכזותיההרמב~ם
 םוף עד לםלקו יכזל שאינו אלא מסלקי דלאא~רא
 פםק וכן אזלינן דמר~ן דםתמא כוזתיה זאנןזמנו

 היתה דאם ם~ו ב~ירמ~ח בכור בדי~יבפ~י~ות
 לא אביהם בחיי הזמן ונשלם אביהם בידממושכנת קרק~

 הזיא לםל~ז יכזל ז~לוה ~ואל בידס מוחז~תמקרייא
 שיכול דבזמן אלו מר~ן מפ~קי נראה זא~~כ יע~שראוי
 כל~ מקרילםל~ז

 ~זמן
 והיא~

 כלה דא~~ הרב פםק
 ביד הרשות ו~רא לםלקו יכול ~~ינוהזמן

 כאלו בניכוי זנמשכת הזאל עכ~זלםלקו הלז~
 תז~

 הזמן
~זא

 נרא~
 הנז~ מפםקים מזםתר דזה

~ 

~~~

 ~רב דאפשר לומר דע~~ על דעלה
 במשכנתא איירי הם דמר~ן פ~י להנייפרש המרבי~~

ש~~ל
 פירז~

 ה~בה זמן זאחר פלזני זמן עד בנכיי~א
 הרב זכמ~ש חזב המעות זחזר פירות יאכל לאשזב
~נ~~

 דבז~
 המ~כונ~ יזמי שלמו מקרז

 בדבריז וכמ~ש
 ~ד אלא המ~כזנה יומי שלמז מיקרי דלאזז~ל

 ד~וב~קרן שיכל~
 א~

 בנכייתא במשכונה נמי אי פירות לו
 ~קצב~ יומיזשלמז

 זחזרז הקצבה ימי ששלמו ר~ל
ל~יות ~מעז~

 הלזא~
 שגית לדי~ה ~זקה די~ל הוא

 עכל~~
 וא~כ

 ~ פםקי ל~נ~ הרב י~רש דבנדו~זני~א

~~~
 ששם ם~ב ח~ב זלה~ה ~יש~י ל~רב דראיתי
 ~רקע משכונת לאשתו שהיתה מי עלנשאל

זמ~~
 אז ראוי מ~ייא אם

 מזח~~
 זכו~ ה~על לג~י

 מקרייא ד~ורייא דבמשכנתא ל~~זק ~ע~ז ז~ל אי~זושם
 ~~מן ועבר ~ואלראוי

 זהלז~
 ~וא זכחו לם~קו יכול

 אח~כ וכתב ~עו~ש שכת~נו דםירמ~ח פםקאמ~~יא
זז~ל

 ומ~
 ד~יי~א משכנ~א בין מרא~ם ח~מי שתלקו

 לאחר אף מ~זק דהזי פליגי לא כו~ע ד~וראלדם~~א
~בו~

 ש~ן כיזן מיגאש ~~ למהר~י אפי~ הזמן
 והביאו ~ע~ב םיי ביזר~ד כדקיי~ל לפדזת לכופזיכול הלז~

 קע~ב בםי~ והנמק~י וה~מב~ם הה~מ ממ~~שראיה
 כמכר דמחשיבא ר~יתלענין

 מה~~
 ~ין

 המלז~
 יכול

~כו~
 אף הלוה

 שהלז~
 אין הזמן א~ר לםלקז יכול

 ח~וקנראה
 ז~

 משזם
 דא~

 מיירי דה~שב~א נאמר אם
 דאית בנכיי~אב~~~~נ~א

 ן~ למהר~י זמינה התירא ~י~
 בנכייתא אלא פליג דלא עליה דפליגמיגאש

 הוא אףבדםורא ~~
 מוד~

 יצ~ו החכמים כמ~ש להר~ב~א
 והגאזנים זהרמב~ס כהרי~ף דפםק מר~ן פםק לגביאבל
 בנ~ייתא במ~כנתא התירא דליתז~ל

 ב~
 דמםלקי באתרא

ובין
 דל~

 וכמ~ש דו~א דםורייא במשכנתא אלא מסל~י

 םיקע~~ביר~~
 דאחר ב~ירמ~ת כאן פםק ואפי~ה

 לםלק הלזה שיכול הזמןעבור
 ~מלז~

 באתרא מהמשכונא
 ~וי ולאדמםל~י

 מוחז~
 דאינו מוכרת בכור לגבי

 ה~ר אין לדידיה ~הרי דםזרא במשכנתא ~לאמד~ר
 קמפלגי זבה בדםזראאלא

 זמינ~ מינ~ ב~
 ללא

 לפדות יכול המלזה שאין בדםורא שגם ש~מומינה מינ~
 מקרי ~אלעולם

 מזח~
 אם

 ~ז~
 אחר לםלקז יכזל

 עכל~~ הזמןעבו~
 ~גם וא~כ

 דהרב אנכי דרוא~

המרבי~~
 דמחלקי מרא~ם כחכמי היא דע~יה ז~ל

 בנכייתא מ~כנתאבין
 וכמ~~

 חייש ולא דלע~ בדבריז
~ז~~

 ~וש~א
 שהקש~

 ח~מי על תוש~י
 מרא~~

 דמר~ן
 זאיהז הזאל בנכיי~א במשכנתא דבריו לפרש יוצדקלא
 גם דאםזרם~ל

 המרבי~~
 לא

 ולכ~ חי~
 מפ~ש

 יכולים רמ~ת דםי~ ההיא גם זא~כ בהכי דםיק~ןמר~ן פם~
 מרא~ם דחכמי אלבאליישבה

 ~אי~
 ~ םתי~~

~~~~
 יוא~ל ד~רב אלבי~ אנ~ נענ~ מ~

 זלה~~
 דמאן

 בחלזקימאן
 ז~

 בנכייתא איירי לא דמר~ן מכח
 אלבי~ הרי א~כ בדםוראאלא

 לא דמר~ן חלזק אין
 בדםזרא אלאאיי~י

 בעבז~ ועכ~~
 ש~מז מקרי הזמן

 זמה המשכונהיו~י
 בתרי~ נענ~

 דא~ילו דנראה אלא
 פשז~ לד~~י ז~ל יזא~ל הרבלדעת

 בודאי זה דלענין
 ל~~יודה

 ~מרבי~~
 דבשלמא ~זמן תוך כאלז דמקרי

 זיכול הזאל בכורגבי
 הלו~

 א~כ לםלקז
 קרקע ~דראכאלו לי~ חשבי~

 ז~~לזא~ לבעלי~
 חזב

 נזטלאינז ו~~ ב~למ~
 פ~

 ב~~ בםמ~ע יעו~ש ב~עמא זמיל~א
 לגבי בכ~ן אבלרמ~ח

 חזק~
 דב~~יע נאמר אמר אפילו

 כחוב ח~יבא~זמן
 גבי~

 ה~יר ויש ~ואל עכ~פ
 תלינןפירות לאכיל~

 בז~
 הואל לזמר

 זע~
 לפירזת ירידתו

 לרצון פירזת לאכול זמן לו יש זעדייןנחית
 בזדאי הלו~

 חזקה לז עלתהלא
 למלו~

 ~לל
 זמ~

 ~ן
 חזק~ ~עניןכאן יזםי~ ומ~

 מוחזקת מקרייא הזמן ב~שלזם אם
 מלו~גבי

 זהוייא הזאל ~ו~ם ~זי חזב ~מעזת או

שכור~
 לאכול גב~ה

 פירזתי~
 רצזן ימי כל

 ~לו~
 ויש

לנו
 ל~ל~

 דבשביל
 ז~

 ~וא
 לא אם בזדאי ב~ ~ח~

 השטרהזציא
 ח~~ ~ ~לת~ ל~ ש~נא~

 כלל
~זא ו~ז~

 ומ~
 ל~שיב שיש

 לד~
 יוא~ל ~רב

 זל~~~
 לפ~ז

היא~
 פםק יפ~ש

 מר~
 מ~~ן ~רי ד~י~ן

 ל~
 לז יש

 אם כי התירכלום
 במ~כ~

 ~~זרא
 וא~~

 ש~מ
 זאפי~~ קאי דםורייא ב~כנ~אדמר~ן

 ד~רי ם~ל
 דברי יפרש זל~~ה יזא~ל דל~רב י~ל אלא ~זמןעבר
 זמיירי מר~ן בה ~~ר ב~כנתא איירי ד~~~ןמר~ן
 זמן כלה מ~רי דאז בניכזי ~~נ~א ממון~כ~ה

המ~זנ~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 כתבגו כן זכמו בס~ק~ן כאן יוצדק זה ופי~המ~כ~ה
 משםלעי~

 המרבי~~
 הקרקט פירות שאוכל זמן ~כל

בנ~וי
 ~ש~~

 המלוה ואין הואל הז~~ן ת~ך מקרי בכחו~ח
 דטבר מר~ן דברי ומפרש לפדות ללוה להכריחיכול
 ה~שכונה מ~ון ~כלה הזאהזמן

 י~~~
 יו~~ל הרב וגם

 דברי ש~תר ממה םתירה שום ואין בזה מודהזלה~ה
 בטטמא מילתא כמ~~ל וכו~ ~ירשו במה מראקסחכמי

דל~ני~
 יוא~ל דהרב שאני חזקה

 יור~ יור~
 שאוכל זמן דכל

פירו~
 לכפות יכול ואין

 לפדו~ הלו~
 חשיבא הזמן ~~~ך

ודו~ק
~ 

~~

 בכאן שניח רי~ותא יש
 ~י~ דה~

 שטר בידיהם
 שאביהם ~דים ~יש אמרו הם ~לאמשכונא

אותה השכ~
 לזמ~

 ו~~כ זמן לכמה יודעים הטדים ואין ~ה
גם

 בז~
 חזקת נפלה

 המחזי~
 הואל

 וי~
 כ~ר~~י ~דים

 ואינם לזמן משכנהדריה~ם
 יוד~י~

 ~הא זמן כ~זה
 אחר בסיק~ן הטור לרבינומצינו

 ש~~~
 הרמ~~ן ~~~וקת

 אח~כ ס~ים שזכרנווהרמ~ה
 וכח~

 הרב ו~תב וז~ל
 זו ששדה ה~דים העידויונה

 משכו~~
 ואין לשנים אצ~ו

 יודטיםאנו
 לכמ~

 שנים כמה בה ק החז אפי~ שנים
 טליה העידו חזקה לואין

 שמשכנ~
 גם ואכלה ס~ם

משנ~
 שתא מ~כנחא דם~ם חזקה לו יש ואילך ראשונה

 מר~ן הביאה זאת ר~י וסברתט~כ
 ג~~

 ~~ג ב~~ע
 י~א בשם ל~יל האמורה המחלוקת שכתבאחר

 וי~~
הוסי~

 וב~דאי הנז~ ר~י ~~ וכתב שלשית י~א ~וד
 זא~דסברא

 בשם כת~ה אפילו
 נכנסה דלא בודאי י~~

ב~~
 בסי~ הר~~י ~~דברי שנר~ה ~כמו המח~ו~ת

 כלו~ וכו~ ~טידו העדים הרי וכתב וז~ל ~כתבהנז~
 יטו~ש וכו~ ב~ך ~~ק הרי אבל וכו~ חל~ו לאהראשונים

 בא הראשונים הז~ירו שלא דמה מורה זה לשוןפשט
 נ~ל וז~ל ~םק~ב ה~~ך וכ~כ לחלוק ולא להזכירור~י
 דבדין סי~ז ~ו~ם ה~~ך וכ~כ טכ~ל ~ודים כו~ע~בזה
 שום יחלוק לא משכנה שנים לכמה יודעים הטדים דאיןזה

 באו~ת הרועים משכנות להרב ראיתי וכן יעו~שפוסק
 כדעת שם בפסק שדטתוסיכ~ה

 ה~~~
 מ~סכם זה דדין

 לו ~לתהדלא
 חזק~

 דבריהם דלפי מכאן נקטינן י~ו~ש
 משכונה ~תורת ירד ש~ביהם טדים להם שישהאמורים
 המ~זיק חזקת נפלה בזה א~כ מזמן זו~רים ואינםלזמן
 נמצאו לגריעותא תרתי הרי ~זמן תוך כאלודהוייא

 ~ זאתבחזקה

~~~
 האלו ~יורשים היו אלו לנו יוצדק זה דכל

 ~יורש אבי הממשכן עצמו הר~מ ~םדיניהם
 לנו יוצדק וגם חזקתו ונפלה דברינויוצד~ו

 ג~~
 כל

 הזה היו~ש היה אלוזה
 אומ~

 ~השכינה אחר שאביו
 אתא אבוה ומכח וקנאהחזר

 בז~
 מגריעים היינו

 אביהם היה ואלו דהואל האמורים דבריהם מכחט~נתו
 ימטטו מהבל דבריו הוא גם בטענתו מהני היה לאחי

 דאתי מגברא עדיף לא מהני לא עצמו וא~יוהואל
 אוחה שירשנו מ~ום בה החז~נו יאמרו אםמ~תיה
 ה~ה לא א~יהם וחזקת הואל מ~ני לא ~ודאי~אבינו

חזק~
 י~ו~ש תציל ולא תועיל לא לבניו גם כדאמרן

~סי~
 קנ~~

 על ד~ור דבר כל ובסמ~ע ס~א בטוש~ע
 בנו או אביו היה אלו שיהיה ואיךאו~ניו

 ט~~
 מכח

אבוה
 את~

 ~ דברינו יוצדק

~~~
 דאומר אלא ~יורש ט~נת היה כן לא ד~כאן

הו~
 כמו מהיורשים וקנאה חזר עצמו דהוא

 ~צמו בטטנת ובא הואל וא~כ הכתות בטענתשמסודר
 קנ~ב בסי~ מר~ן שפסק ו~מו טמוהדין

 ס~~
 וז~ל

 להם אין שאמרואלו ~~
 חזק~

 ש~ם חזקה להם יש בניהם
 נ~נוה או מכרוה שהבטלים וטוען שנים ג~ הבןאכלה
 אמת והן ט~כ חזקה להם ישלהם

 דהאי אנכי דרוא~
 ~זקה להם ~אין אלו דכל בסיקנ~ב הא~ורדינא
 להם ישבניהם

 ~זק~
 מ~ז ד~ דב~ב מ~~ג הוא מקו~ו

 לו אין אומן אר~י נאמרו~ם
 חז~~

 לו יש בנו
 לו יש בנו חז~ה לו איןאריס חזק~

 חז~
 ו~א הוא לא גזלן

 וכו~בנו
 וש~

 בא אם הגזלן בן דאפילו בגמרא סיים
 ודברי הואל וא~כ ע~ש חזקה לו יש טצמוב~טנת
 נזכר לא ושם האמורים יוחנן ר~ מדברי הם אלומר~ן
 ~יורד בן דגם לומר מנ~ל וגזלן ואריס אומן אםכי

 לא הרי חזקה לו יש משכונהבתורת
 נזכ~

 בן ~לא

האומ~
 והס כלל לחוש אין דלזה אלא והגזלן והארים

 כמו הגזלן מבן מכ~ש לנו יש וא~בא להזכיר לאכי
 גרוע דכחו סיקנ~ב מר~ן ובפסק בגמרא שםשתר~ה
 טדים לו יש אם דהיינו מאח~ים יותר צדבחד

 מ~ני טצ~ו בטטנת אם וטכ~ז מר~ן כמ~ש וכו~לאביו שהוד~

מכ~~
 ט~י הוד~~ דמהני ~~כונה בתורת היורד בן
 בבא דמהני פ~וטעדים

 בטטנ~
 מדוקדק ג~~כ וזה עצמו

 או~ן בין נקיט ~בגמרא ומר~ן הטור רבינומדברי
 כל וז~ל בלשונם נקטו ומרן והטו~ר וכו~ אריסבין
 דתני מאי אכל דקאי פ~וט א~כ וכו~ שאמרואלו

 הקודמיםבסימנים

 וכ~

 קדיש~ן מאמר ל~רב ראיתי
 שאין אלו כל ג~כ מר~ן כתב ששםבםיקנ~א

 דקחשיב היי~ו אלו כל וז~ל הנז~ הרב כתב וכויראיה אכילת~
 סק~~א בס~קנ~א הס~~ט וכ~כ יטו~ש ובסיק~ןבסיקמ~ט

 האפוטרופוס כגון פירוש אכילתן שאין אלו כלו~ל
 בסיקמ~ט דקח~יב ובאינך והאריסין והאומניםוהשותפים

 בפי~ג זה לפני ~~כ הרמב~ם דקח~~ב הם והןוק~~ן
 קאי הם אלו כל מר~ן דאמר דמאי ל~ניך הריעכ~ל
 בתורת יורד וגם ה~ודמים בסימנים דאמור מאי כלעל

 לו יש בנו ג~כ קאי ועליו נאמר שם שםמשכונה
 ~ואל בטענתו הזה ליורש לזכות לפני נראה מכ~זחזקה

 ~ רבים ימיםואכלה

~~~
 הם דריה~ם כהר~י יורשי דהנ~ וראיתי דהואל
 ואתם הואל להם אמרתי אז טניותאלמנות

 של היא שהקרקט שיודעים ~דים לכם שישיודעים
 ומ~כנהאביכם

 בי~
 ידטו אולי ובקשו לכו הנז~ הר~ם

 היורשים ביד נשארה הנז~ היורש של א~יו מותדאחרי

מ~כונ~
 נוכל אלה עדים ט~פ ואזי אביהם מימות

 בתורת היורד בן דקי~ל דהגם היורש מידלהוציאה

משכונ~
 בעדים ידוט ~ה לא אם דזקא חזקה לו יש

 בדידעינן אלא המשכונה מכח לה ירד עצמושאיהו
 פדאוה ~ח~כ אם הטדים יודעים ואין משכנהשאביהם
 א~ל חזקה לו יש ~בבן הוא בזה לא אוהבעלים

 ~ש~רה אביו מות אחר הזה שהיורש בדבר עדיםיהיו ~~
 מ~ל א~~ בידוממושכנת

 ה~
 ודיינין אבוה לי מי

 משכונה בתו~ היורד מעיקרא הוא כאלוליה
 דאי~

 לו
 ~יימתי זה וד~רחזקה

 מסבר~
 אותו דקדקתי ואח~כ

 יו~ן ר~ דאמר לעיל שהביאנו בגמרא ז~ל רשב~םמפי~

~~
 האומן בן אבל וז~ל ז~ל ופירשב~ם חזקה לו יש אומן

 לויש
 חז~~

 הבן שאין וכגון
 אומ~

 ע~כ חזקה לו יש
 לו יש הבן אמרו דלא ~וכח אלו רשב~ם מדבריהרי

חזק~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

חזק~
 בידו אביו מטשה אוחז ~בן בשאין דוקא אלא

 וא~כ אבוה מ~ל הוא מ~~ל אביו מטשה באו~זאבל
 ~צ~ו דא~הו יעידו אם אביו במקים הוא כאלו כאן~ם

 בתורת~רד
 אביו מות אחרי משכונ~

~ 

~~~~
 החביב ל~רב ראיתי ב~מתחתי החי~ושאחר

 שהביא צ~ד םי~ חי~י בט~י ~גדזלבס~רו
 מהרב אחתתשובה

 הגדו~
 זל~~ה קאוליירו כ~~~ר~~י

וש~
 סי~ב ל~רמב~ן ובת~ז~ וז~ל נ~~~כ התשובה בתוך

 מקום שבא ראיה לראובן שיש אחר ז~לכ~ב
 מ~כונה בתורת לש~~~וןזה ישיב~

 זמן שנ~שך אע~~
לאחר המשכונ~

 ~טיר~
 שחזר לטעון בנו ללוי אפשר ~י ~~~עון

 לדטת מראובןולק~ו
 סותר זה דאין ונלע~~ ~רי~~

 ז~ל והריב~ם ~רא~שלדעת מ~~
 דל~

 ז~ל הרמב~ן ~ן כתב
 לוי ~חזיק ~מעון ~טירת שלאחר שנשאל מה ל~י~לא
 ההודאה מל~ון גם מזה דנראה הפירעון זמןאחר
 ה~וא המקום ישאר ~טירתו לאחר שאף שמעוןשטשה
 א~כ ב~ניהם שקבעו מה עשור או ימים ליורשיוממושכן
 אביו שמעון ~טירת משעת מקום באותו לויכש~שב
 א~ילו משו~ה אביו שמעון כמו י~ד הממשכןברשית
 לט~ן יכיל אין שנים ג~ לוי ביד ונשאר המשכונהנ~~שך
 ~ט~רת אחר שם לשבת הורשה לוי ~ג~כ כיוןלקחתי
 עכל~ה וכו~ אבוה ומ~ל הוא לי ומה מה זמןאביו
 טל זלה~ה החביב הרב לו שהשיב ב~ה ~ח~כושם
 חלק דלא דבר~ו בתוך נמצא בת~ובה שם אלאדבריו
 ל~~ש צריך דאין לו כתב דשם אלא זה בחילוקעליו
 י~ו~ש אתר באופן לפרשם ויש ~ך ה~מב~ן~דברי
 זה דחלוק בארה דמשם וכו~ נלע~ד ומיהוב~םקת
 שנשארה ~דוט דא~ זלה~ה קאוולירו כמוהר~~ישכתב
 אני כמ~ש חזקה לו אין הבן ביד ממו~כנתאח~כ
 םמכ~י וע~ז עליון לדטת שנתכונתי תהלי~ת ונ~ניתיעני

 מות אחר שנשארה עדים שיביאו להם ואמרתיובטחתי
 הוא כאלו דינו והדר היורש ביד ממושכנתאביהם

השכינ~
 ~שכנתא שש~רי מצד הן חזקה לו דאין מתחילה

 לכמה העדים יודטים שאין הן ~יבי ~זמן כתוךדידן
 נגמר לא עדיין ~יום דטד להיות ד~ול מש~הז~ן

 לו טלתה לא דאזיהזמן
 חז~~

 ~ לעיל שאמרן כמו

~~~
 ממושכנת שנשארה איהו מודה הנז~ ~היורש אמת
 ~ודה הוא הרי ו~~כ אביו מיתת אחרבידו
 פש~ן בנ~כזי ומשכנתא הואל לחייבו יש וא~כבמשכונה
 מ~ם כמ~ש עדיין הזמן תוך כאלוהוייא

 המרבי~~
 אז

הואל
 זאי~

 ידוע
 לכמ~

 כמז חז~ה לו ~לתה לא שנים
~אמרן

 ז~
 ו~ין דהואל פיו על לחייבו דאין יתכן לא

עדי~
 בידו שנשארה ~ד~ר

 אח~
 בודאי אביו מיתת

 מימות הממשכן ~דאה ל~יות דיכול תז~ה לודטלתה
 כמ~ש הזמן כתוך חשיבא ~ד~ה לא דאם דהגםהאב

המרבי~~
 והיה הואל חזקה לו עלתה הבן לגבי עכ~פ

 הפוםק הרב מדברי ~~דוקדק זזה ל~דותה יכולהממשכן

למטל~
 בדברי שמ~רש זל~~ה קאוולירו כמהר~י ~וא
 באם דוקא היינו חזקה ללוי אין שכתב ז~להרמב~ן

התנ~
 שתהיה לוי אבי שמעון

 המ~כונ~
 ביד נמשכת

 משמט עשור או ימיםבנו
 דוק~

 תנאי שיש במקים
 כנדו~~ ~נאי במ~ום שלא אבלז~כבה

 הגם
 ש~

 היה
 יכול היה רבים ימים מניחה דרי~~ם~הר~י

 כמו כלל ברשות ירד לא מעולם דהבן למימר ואיכאלו עלת~ ה~ן חזקת א~כ לפדותה הוא ויכול ~זאלעכ~ז להניח~

 אותם הזצרכתי וע~ז ברשות ירד שאביושידוע
טדי~ להבי~

 אבל ברשותאי~ו לה ~רד כאלו לדונו לנו יש ואזי ב~דו ~נשארה
 ע~~~

 כלל לחייבו אין עצמו הוד~ת

~~~
 בידו ממושכנת שנשארה מכח אי~ולה ירד לא מטולם לטטון יכזל שהיה במיגו הוא

 אל~
 וא~צ פשזט זזה איהו קנאה ואח~כ כהרי~ד ~דאה~ביו דמימי

 בזה~האריך
~ 

~~~~~
 ימצאו האם זלדרוש לח~ור היורשים הלכז
 ואחר כך להם שיעידו שימצי~ו עדיםאיזה

 אפי~ מצאו ולא ד~שפשז ואמרז אלי באו מרובהז~ן
 אביהם של שהיא בבירור להם שיטידוטד~ם

 שלמדו עדים איזה מצאו אלא הרוש ן~ הר~םביד וממושכנ~
 וממושכנת ~לוני של היא ~לוני ~ית ~~מועה~~~י
 בעלמא קול אם כי ברורה עדות להם ואין ~לוני~ד
 ליה דהוו אודנין קרנא בעי גמלא א~כ אמרתיולזה
 עצמו אב~הם היה אלו א~ילו ל~~ז א~כ מיניהגזזו
 וקנ~ה וחזר בידו ממושכנת ש~יתה יאמ~ ו~מורקיים
 קלא אם כי ברורים עדים כאן ואין הואל נאמןהיה

ב~למ~
 ק~ן ~י~ וכמ~ש דוקא

 ם~~
 בה החז~ק שאם

 ~י~~~~~~~~~~~~~~
~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

 כל שיאכל טד ~קרקטלטכב
 הת~יע~

 שהיה במיגו
 אינו בידי היא לקוחה לטטוןיכול

 שהור~ נא~
 כחו

 ~תורת שירד הקול שיצא כיון המיגושל
 משכונ~

 היהלא ל~יכך
 ח~~

 לטעון
 לקוח~

 אלו ודינים ע~כ ~ידי ~יא
 נמי מזהכתב

 מר~~
 אתה וצריך יט~ש ס~ך בסיקמ~ט

 ל~וח לומר דנאמן דהאילד~~
 הו~

 אם בידי
 יצ~

 הקול
 דלא בודאי ג~שאחר

 ב~ינ~
 דמעיק~א שיאמר טד

 דמיטקרא יאמר אמור אם אפילו אלא לה ירד מקחבתורת
 ואח~כ משכונה בתורתירד

 קנ~~
 נ~מ~

 בטעמא ומילתא
 ~ומרים ~בריות אפילו שנים ג~ לאחר יוצא כשהקזלדהא
 שדר שהבית שו~טיםאנחנו

 משכונה ~~רת ~לוני ב~
 אחר יצא זה ו~ול הואל חזקתו מהני עכ~ז היוםעד

 ישקול ג~ אתר שאפילועד כזה ישקול דאם ל~רשג~ואין
 לאתר קול א~י דאמרו ומאי חזקתו ל~מהנישטדי~ןממושכנת

 מ~יקרא קולשירד ~יינו חזקתוג~תהני
 בתור~משכונ~

 וטכשיו
 בתורת דירתו בה נמשך עדיין אם יודטיםאינם

 לאואם משכונ~
 דז~

 ~םי~ בפירזש ~~מ~ע כתב כן דהא אינו
קמ~ט

 ~קל~~
 ולפ~ז וזל~ה

 מ~
 דכשיצא וכתב ש~יים

 מבטל דאי~ו מת ואח~כ ג~ אחדהקול
 ~חזק~

 א~ילו ר~ל

יצ~
 טכל~ה א~יהם מזת אחרי ~מש~ונה שני שכלו הקול

 היה אפילו ~יינו ~~ אחר הקול יצא דאם לפניךהרי
 חזק~ מהני טכ~ז משכונה בתזרתהקול

 בטנין וא~כ
 בתורת או ~ח בתו~ ירד דמעקרא יט~ון לימה ז~
 תזר טכשיו ש~וען במה ~רי םז~ם קנאהואח~~כ מש~זנ~
 ומ~ני הקול נגדהזייא זלקח~

 וא~
 לא חיאביהם ~י~ אם א~ילו כאן גם

 מבטיי~
 אם

 ירד דמטי~רא אומר ~י~
 אומרים ו~יורשים ~ואל מ~י ד~ו~ בוד~י מקחבתורת ל~

 אלא אותו יודעים אינם זה דקול ל~ם אמרזדהטדים
 בה שדרלאחר

 הר~~
 א~כ חז~ה משני יזתר ~וש ן~

 שמעיקרא אומר הוא אם אפילז מהני דהוהבודאי
 ~ח בתורת ירד ואח~כ מ~כונה בתורתירד

 מ~ני הו~
 אלא ~ול וליכא הואלכדאמרן

 ~ א~
 טל

 ז~
 מהנייא

~טנתו
~ 

~~
 ז~

 מדברי מדו~דק
 מר~~

 לן שאני דלא ט~מו
בין



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 לאומר מכר ב~זרת ירד מעקרא י~עון אםבין
 ואח~כ משכונה בתורתירד

 דאי ג~ לאחר ד~~~ני קנא~
 ~ירד דבעינןאמרת

 מעיקר~
 אם אבל מקח בת~רת

 בתורת מ~יקרא רד דאומר
 משכינ~

 לא קנאה ז~ח~כ
 להקשות יש א~כ הקול עיקר מכחיש ואינו הואל~~הנ~

למ~
 אם אבל וז~ל וםיים אחר באזפן לחלק יצא מר~ן

~ע~
 וליתני לפלוג הו~ל וכו~ אתרת תביעה עליו לו שיש
 באומר דדוקא עצ~ה לקחתי ~~נת ב~ועןבדידיה
 ירד במשכונה ב~ומר אבל במקח לה ירדדמעי~רא
 ~~~יש ואיני הואל מהני לא קנאהואח~כ

 עיק~
 הקול

 האזמר דכל פשוט אלאמע~רו
 ~~וח~

 לא ~~י היא
 ~ח~כ ולקחתי חז~חי או מעיקרא לקוחה יאמר אםשנא

 ג~ א~ר הוא ש~קולכל
 מ~ני~

~~~
 חי משה ~וה אי ואפ~ו הואל

 ~י~
 ~חזיק י~ול

 בנו מכ~ש זהבקרקע
 ~י~ו~ פשו~

 אפילו להחזיק
 ולקחה איהו שחזר טעין ~וה לאאי

 א~~
 אם ~פילו

 ב~
להחזי~

 דיי הוה יר~~י מצ~~י זאומר אבוה מכח ~ה
 מחמת הבא ביה וקרינןוהותר

 י~ו~~
 ~~נה צריך אין

 ואלו אביו ביד היא דלקוחה ~יכו~ים~ומרהואל
 ~ידו לה~זיק יכול היה קייםאביו ~י~

~ 

~~~
 להש~ן מי על ל~יור~ם מצאתי לא זאת ב~ותי
 ישו~א

 ע~
 הםית שב~עת חם כי הזה היורש

 והגם ברי נגדו ~וענים א~ו ויורשיםהואל
 דהשבוע~

עצמ~
 ס~א בסי~~ע ל~ר~ן דמצינו דו~ד ~ה מצינו

 לישב~ צריך כראיי ~חזיק ד~פילודםתם
 יעו~ש הסית

 מוסרין אין שנים ג~ החזיק ד~ם וסתם תזרובם~ב
~תו

 לשבוע~
 אהדדי דסתרן סה~י תרי דהוי יע~ש

 מור~ם סייםוכ~כ
 וכת~

 אחרת םברא זה וכ~ב בם~ב
 עמ~שו~ולקת

 הראשונ~
 ג~ ~~חזיק שאע~פ

 הוא וכן ~שלו ועומדנשבע ובטענ~
 בם~~

 וא~כ ~כ~ל
 הוא~

ומר~
 ל~ ~תמי תרי םתס

 ישראל י~~ה מה ידע~ו

 ~מא כםברא לדון לנו דיש מוכח מד~ריו ~רי ז~בדי~
ול~צ~יכו

 שבוע~
 דסברא בדבריו כתב מור~ם דהא

 וכן לישבע דצריך ~כתבה ~מייתא סברא היפךזאת
 אלי מור~ם מדברי נמצא עכ~ל ם~ד בסמוךהוא
נרא~

 וא~כ קמייתא כסב~א לן וםתם בס~ד מר~ן דתזר
 בסק~~ הש~ך וכ~כ נקטינןהכי

 יעו~ש עיקר קמא דס~
וכן

 פשו~ נר~
 ודחה הםמ~ע על דחולק הטו~ז לדעת

 מדידיה איהו מחלק ולבסוףדבריו
 וכת~

 ~סק דהמ~בר
 אותו מוסריןשאין

 לשבוע~
 עקר על

 ~חז~~
 לומר

שמא
 מיח~

 צריך עכ~פ אבל וכו~ עדים בפני ~מערער
שב~~

 הואל כאן גם וא~כ יעו~ש ~קתה טענתו על
ואומר

 לקח~ המחז~ ז~
 צריך

 ואפי~ ~בוע~
 לדעת

 מור~ם על דתולק עצמו~סמ~ע
 ומתר~

 דברי
 מ~~

 עכ~~אהדדי
 תלק הרי סמיך ד~ליו ~~חרון בתרוצו

ב~
 יש ~~~מר

~ 
 ובו ~ו~ לא או ש~ר

 מתר~
 ~היא

 שהי~ל אמר ו~מחזיק ~ואל כאן גם וא~כ יע~שדם~ד
שטר

 דצריך בוד~י ואב~
 שבוע~

 דס~ד כ~היא
 לי דמ~

אמר~י~
 ואבד ~טר לו שהיה אמר או קיימו ולא ~טר לו

 ~לא עכשיו השטר על ~יתה מעקרא ~נייתו ועקרהואל
 ואין לישבע צריך םמיך קא דעליו ראייתוהביא

 להתעק~
ב~

 ~כד~ריו הםית די~בע נקט~ן דהכי בודאי וא~כ

~
 שהיא לו צוה ד~~יו ~וא

 ~ו~
 ו~גם וי~ר בידם

דלגבי
 הי~ומ~ ~~

 אומר ~קטנה
 שקנא~

 מיד
 יכול האפוטר~ ד~א מהני בזה דגס בודאי~~~וטר~פום

 בםי~ וכמ~ש אותם להאכיל כדי היתומים קרקעלמ~ור

ר~~
 וז~ל םכ~ד קמ~ט ~סי~ בפשיטות ג~כ וכ~ך סי~א
 שהא~ו~רו~ וטו~ן יתומים בשדה חז~ה שני~חזיק

 ש~רו ואבדלו ~כר~
 י~~

 מור~ם שם דסיים והגם חזקה דהוי
 דלא מר~ן דברי אלא לנו ~ין עכ~פ זכנ~~ל וי~חוכתב
 דכך ב~ד~י דוקא י~א סברת אם כיה~יא

 דע~
 ועדי~א

 החול~ים כדעת דפםק מור~ם דאפילו אומר א~ימזה
 ~סמ~ע הביאו הרי החולקים טעם דעקר יודהב~אן

 מ~~יבםיק~מ
 ש~קונ~

 כיון בשטרו מוזהר מהאפוטרו~
 שלא אמ~י לםמוך לו ואין שלו א~ו שהקרקעשיודע
 התינח לומר יכולני וא~כ יעו~ש וכוי האפוטרופוסמיחה
 בבירור ידוע שהואבקרקע

 שהו~
 אבל היתומים של

 ~קנה ע~ז נוםף גם של~ם שהוא עדים דאיןכהאי בקרק~
 יש בודאי א~כ הגדולות ומהאחיותמהאפו~רופוס

 דידהו דהקרקע מיחו שלא הגדולות על בה~ילםמוך
א~כ

 דבז~ פשו~
 לו דעלתה יודו ~חולקים א~ילו

 כת~תיכ~ז חזק~
 שנ~ג~ מ~

 וראיתי הואל אכין הדין בעקר
 ~מתזיק ש~ענת בדברודמיתי

 דומ~ הית~
 כאלו בעיני

 ע~פ ב~לעו להוציא כת מצאתי ולא מלומדתהיא
 י~ח בידם ונתן ביניהם ו~שרתי לעצמי ירא~יהדין
 ~י~ז י וימ~ן וצוי~ם תדש מכר ~~ר ~ו וכתבודורוס

ב~בח
 התרמ~~

 ~ יע~~ה סאלי פה

~~~~~
~~~ 

 ~~י~ ~~~~~~

~~~~~

 שנים בה לדור אחד בקרקע מותוק היה
 קר~ע אותה ומשכן עמד זקנתו ולעתארוכים

 ואת~כ אפותיקו אבר~ם ביד כו~ךבםך
 משכנ~

 ביד
 לדור הנזי ראובן לו והלך ימים עברו דסו~ייאימש~נ~א יצ~

 משכנ~א כ~ן הקרקע פירות אוכל יצחק ונשארבא~י

דםוריי~
 שנ~ ל~ שיעור מ~מ עבור ואתר

 ראובן לעליית
 נמואל באלא~י

 ~מעו~ ב~
 אבר~ם את ופייס ראובן אחי

 יצחקואת
 מ~ ונת~

 לו וכתבו ~~רקע על נושים ש~יו
 שט~ח על זה מסירהשטר

 וז~
 ועמד משכנתוי שטר ~ל

 מ~כונה ~טר בכח הקרקע פירות לאכול הנז~נמואל
 עמד שנים עשר כמו עבור ואחר מיצתקי ~ידוהמסור
 אחרי לאדס גמורה מכירה ~נז~ בקר~ע ומכר ה~ז~נמואל
 ~יוםוהן

 כש~י~
 אחד ת~ת כאן

 ~דבר ~מע מא~ ש~~
 בן וכשמוע ראובן לבן ~דברים והגידוהלך

 ראוב~
 את

 בא הזה הרעהדבר
 ל~ני~

 קובל
 ומתרע~

 נמואל על
 איך דודובן

 עש~
 מה

 שעש~
 שלוי שאינו ק~ע למ~ור

 של לא זה ~רקע ו~מ~ל ~נז~ נמואל אמריו ~שיבוע~ז
 לבדאביך

 הית~
 ~רקע הי~ה הזקן אבינ~ י~קב ~ל אלא

 משותפת ה~ר~ע נשארה וכשמתזאת
 בי~

 ל~~יך אבי

ומ~
 אביך שהיה

 ראוב~
 אוכל

 פירותי~
 עמד וגם

 ~אביך הואל הוא דמילתא טעמא בו מיתה לאואבי ומשכנ~
 ופר~י עמד~י אנ~ וע~ז ובמניןי בתכמ~ מאבי גדולהיה

 על אביך שלוה~תובות
 עטרה ו~חזרתי ~רק~

 יטול ממנו אחד וכל שנינו ביןלהי~ת ליו~נ~
 מ~~

 שתשלם אתר
 שלוההחובות

 ~דבריס היו ע~כ מכיסךי עלי~ אב~
יורנו

 ~ צד~ מור~
 לכאור~ לז~~~~~

 בן נמואל דטע~ת נראה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ל לה יש~מ~~ן
 מ~

 ד~גם לחול
 דכ~~

 ר~ינו
 בםי~ה~ור

 קמ~~
 דא~י ~טי~ור ב~ל וכ~ב וז~ל

 כשותפי~אינ~
 ז~~~ך ~כ~~לי זע~ז ומחזיקים

 ג~
 כ~ן

 דראו~ןהגם
 ז~

 נימא ~וא ~מ~ון ~ל אחיז
 די~

 ל~ם
חזק~

 לכאורה נראה ט~~ז ז~~ז
 ל~רו~

 ר~ו~ן חז~ת כאן
 דאמר ~~י~ור ~~ל דבר דלא ם~ל הפוסקים רובד~א
 להס ~אין באחין דוקא אלא ז~~ז חזקה להם איתדאחין
 זו דקר~ט נמואל ~~וטן דא בכגון א~ל ~ו~~זת~ום

מ~יקרא
 ~ו~פי~

 אביהם נחלת כי ושמ~זן ראו~ן בה ~יז
 חזקה ~אן דאין גראההיה

 ז~
 דלא זה טל

 ג~~
 ~זדינא

 ומשנהדשז~פיםי
 טרוכ~

 חזקת ב~רק שנינו
 להם איןדשו~~ים ~ב~י~

 ~זק~
 ~~יסקים כל ו~סקוה זע~ז

 בםי~ ה~~זר ~~זלחנז מר~ןוערכה
 קמ~~

 יטו~ש ם~ב
 להם יש האחוה דמפאת ~גם כאן גםוא~כ

 ל~חזי~
 ז~~ז

 מפ~רש הדבר ~בא זכמו חזקה לה אזדה השזתפות~זצד
 כתב וז~ל סק~ז ~םמ~ט זהביאו ס~א במחידשיםבב~י

 יחד מאבז~ון ~אחים שירשז דבמה הר~ב~אבתשזבת
 כים ~ין אפילז זמשמט זט~ז מחזיקים ואין כ~זתפים~ם
 מחזיקים אין לכולם~חד

 באו~~
 הרי טכל~ה ירושה

 ל~ם יש ~אחים אמרו דלאלפניך
 חזק~

 אלא זע~ז
בדבר

 של~
 כאן אין השותף ובמ~ום בו שותפים היו

 ~חזק~

~~
 החזקה כאן לבטל יד לי~ן לנו יש

 ~~טן ממ~
 לראז~ן ~ביז ש~ז~ון שהניחז דמה זא~רנ~ואל

 משזם ~וא ~ירז~יה לאכולאחיו
 ~ה~

 ממנו גדזל
 בידו מ~זיק היה ב~ך יד~י לאל זאין ו~מניןבחכ~ה
 ~יא ~נ~מעת ~~נה זז גם ל~אורה בה לדזר לזו~גיחה
מ~א

 אלברצלזני מ~ר~י מ~ם סל~ז ה~זר רבינ~ דכת~
 וז~~לזלה~ה

 זל~
 טל האח מזציא אם אפילז אלא טוד

~~יז
 כגז~

 ודר כלום לז אין זהשני טני זאחד טשיר אחד
 ~בית באותז ל~חזיק יכזל אינז לאחיז המיזחד~בית
 סי~ בש~ט מר~ן ג~~כ ופםקזטכ~ל

 קמ~~
 יטו~ש ס~ח

 בהכי דהא לבדו אחיז של בבית במחזיק ~~ילוזה~ם
 ~~זר מד~~בואיירי

 זמר~~
 דר היה זה~ני בלשונם

 דמשום לזמר הטשיר יכול זעכ~ז ע~כ לאחיז~מיוחד בבי~
 זלא בז לדור מניחז היה טליז לו שיש ז~רחמיםהחסד
 כ~ש בז מזחההיה

 ש~י~ בקרק~
 שאומר כמז שניהם של

 זאח שזתף ~~א איכא ד~רתי ~ז~נז שירשזהנמזאל
 זמחזיק ~ר ~היה במה חזקה שזם לז דאין ~זדאי~ני

 ~ראזבן

~~~
 ה~טנה דכ~גד אלו ~~נזת כח לסתזר דיש

 אין ~ם זשזתפים ~~זאל שאמרנ~הראשונה
 להם אין ד~שזתפים דקי~ל דה~ם בזדאי חזקהז~~ז
 כמה ~הם א~ החזיק אפילו מר~ן זכתב זע~זחזקה
 ~מ~ האישנים

 ד~א קאמר גזזמא דרך לאו ~נים
 משנה הוא מקורו זע~ז חזקה להם אין דהשותפים זהדין

 בקרקט דזקא רבינא אוק~ה ו~ם מ~ב דף ח~הבפרק
 אבל חלוקה ~ין בהדאין

 בקרק~
 חלזקה דין בה דאית

 למה ~עמא יהיב רשב~ם זשם ז~~ז להחזיקיכולים
 דאיןב~רקע

 ב~
 זכתב זע~ז מחזיקים אין חלוקה דין

 מנ~ג דהתם חזקה אינה חלוקה דין בה דליתז~ל
 לאכולהוא

 ז~
 ואח~כ השדה כל שלמות שנים ד~ או גי

ז~
 עכל~ה קי~ל ו~כי כדאי אינז ביחד דבשני~ם משים
 לפניך הרי כן אם בסק~ג הס~~ע ~ביאו זהז~טם
 נז~ל א~ כל הטולם דדרך משום הזא דדינאד~עמא

~ירו~
 שלמות שנים ד~ או גי

 זלז~
 חז~ה עלתה לא

 ראז~ן דאכלה נדז~ד בכגזן מינה דון זא~כ ~חד~~~ם
 לו ד~ין לזמר לנז אין חי ~יזתו ימי כל~~זחזק

 חזק~
~~ו~

 הללז בשנים יאכלה שזה חלוקתם היתה ד~ך
 לא דזה כנגדז חבירז יאכלהוא~~כ

 ית~
 מתי דעד

~הי~
 אין חלקז שמעון גם לאכזל זה קרקט חלזקת

 דאם מנהגא בתר אלא אזלינן דלא זבזדאי ס~ףלדבר
 שנים לעשר זה אפילו לחלזק מנ~ג~וא

 זז~
 ל~שר

 ש~ז~יז רזב שעברו זה בכגון אבל נזהגים ~ךשנים
 לנו דיש בזדאי נעדר זאחיו דר לבדז זהזא ~אח~ל

 אט~פ בלשזנז מר~ן ו~~ש חזקה דחזקתזלומר
 לאו שניהם בח~ת היא הרי שנים כמה מהסא~ שאכ~
 בדר~

 נ~~~גו~מ~
 היינז שנים כך כל לזמר אלא נתכזזן ולא

כ~ני
 ~זק~

 זכ~ו כמנ~ג אז ד~ אז ג~ דהיינז יזתר או
 ~ ~דין ~קר יצא שמהם בגמרא ברשב~ם ~~טם~מ~ז~ש

~~~~~
 דהא היא זהגזנה ישרה זאת

 כ~
 מר~ן

בסי~
 קמ~~

 שזתפות משל שהזא הידזע דבר
 ט~כ רב זמן נשתהא אפילז חבירו טל חזקה לאחדאין

זכת~
 א~דדי קפדי לא דשזת~י משזם סק~א הסמ~ט

 ל~~יד רגילין רב דבזמן קנ~ז בסי~ דכתבתיזאט~ג
 היא בשז~פזת זה דדבר הזא זידוע דניכר כיוןמ~מ
 וז~ל סק~ב הש~ך זכתב עכ~ל שניהם בחזקת ~ואטדיין
 זנראה כלים קנ~ז בס~ שם כתב לא זכז~ ~ס~~טכתב
 רב ז~ן ברשזתז ושהו ב~~ג שם ה~ור ל~~~ששכי~ן
 ~גילין רב זמן דבשהו ב~ב ~יש התזס~ כמ~ש ז~יינווכז~

 כיון מ~מ מ~ש מבין ואינז לקוח ל~עזן זיכולל~קפיד
 בכך דמה ז~ו~דניכר

 שהי~
 ש~גילין כיון השזתפזת של

 חבירז של שהוא ידוע שהיא היכא טצמך ז~גטל~~פיד
 בכך זמה שניהם של כ~ש לקזח ל~טזן נאמןלבדו
 לפ~נ~ד נר~ה אלא מקפיד ~זא הרי שזתף שלשה~א
 והתו~~ ל~קפיד רגילים שאין רב בזמן מייריד~~ור
מיירי

 בזמ~
 בתשובת ז~יין זכמש~ל לה~יד שרגילים יותר

 זבת~ובתמ~ראנ~ח
 המבי~~

 השניות זבשאלזת
 זכן טכ~ל לזי לביתר~י ז~תשזב~

 קנ~ז בס~ ה~ז~ז מדברי נרא~
 ~ע~~ש ה~אוי מן יזתר רב זמן להקפיד דרכןדהשז~פים

 דמייתי פוסקים הנהו זכל ז~ש~ך ~ו~ז דהרב לפניךהרי
 דזקא עצמם דבשזתפים ס~ל כז~~זבעז~תו

 בעינ~
 דבר

 מן יותר אבל חבירו עם בו לחלזק נהיג השזתףדדרך
 המחזיק חזקת ז~זייא לא בזדאיהראזי

 חזק~
 ובנדו~ד

 הסמ~ע קאמר לא כאן דעד יזדה הסמ~ע דאפי~נראה
 רב זמןדאפילז

 ד~~
 בדבר אלא להק~יד השו~ף דרך

 ז~ בכגון אבל בדבריו וכמ~ש שזתפזת שלהידזע
 דשזתפזתם

 הזו מאביהם זירשזה הואל אמרינן אלא ידזעאינה
 זמן נשתהה דאם למימר איכאשזתפים

~~ 
 אח ביד

 לו יאמר שמא לחזש לאחיו דהו~ל חזקה הזיאחד
 אני נ~לתי אבינו כשמת אלא שותפך הייתי לאמעולם

~קרקע
 מעזת או מטל~לים ~גדי ואת~

~ 

~~
 ממנו לב~ל ~זצים שהיינו ה~ני ~עם

 מח~ת~ו נ~תר הזאגם ~אוב~ ח~~
 דהא חדא ~עמי מכמ~

 זלה~~ אלברצלזני ~ר~ילשין
 הוא ~י מר~ן ש~סק

 עליו מזציא וא~ו כלום לו זאין עני זא~ עשירא~
 דר זהעניהזצאזת

 בבי~
 נאמר דלא לפניך הרי וכו~

 באח ~לא זהדין
 הנזת~

 אינו אם כן לא עשיר שהוא
 הוא ב~עמא דמילתא חז~ה לו ישעשיר

 דהזא~
 ואינו

 בו לדזר ~בית לאחיו לתת חיוב שום עליו איןעשיר

זא~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 עשיר היה לא ר~זבן אחי ושמעון ~זאל כאן גםזא~כ
 מאין ממנז מ~ווח היה שאחיז להיזת יכזלזאדרבא
 לא שנאמר עד תסד ב~ורת לו לתת ה~ב לזיבוא
 לועלתה

 חזק~
 ממגז הזא גדזל דאחיו משזם זאם

 זבמניןבחכמה
 ל~

 זלומר בזה לח~ק ~גל שום מצאנו

משז~
 לז ואין לו נתן גדזלתז

 חזק~
 כתבו לא זה זדין

 בעשיר אלא דינז אלברצלוני הר~י תלה זלא פוסקשים
 ~ וקטן בגדול ולאועני

~~
 יש

 לגרו~
 עני זא~ זכתב סיים דהא זה ~ענתו

 משמע וכו~ הוצ~זת עליו מזציא זאחיו כלום לוז~ין
 ש~וא במי אלא זה דין אלברצלזני הר~י כתבדלא
 זאחיו לאכזל מה לו ואין לגמריעני

 הו~
 עליו שמוציא

 לו שנזתן כמו אמרינן דאזיהז~ות
 מ~

 כך ל~כול
 ומשקהו מאכלז היה שלא בנדז~ד אבל בו לדור ביתלו נות~

 לזמר זה חסד נזלדמהיכן
 דמ~

 בבית דר ראובן ~~יה
 משזם הוא בז מיחה ולאהזה

 חם~
 דאין פשוט אלא

 ~ כלוםב~ענתו
~~~

 דעד ולומר לחלק
 כא~

 לא
 הוצר~

 ~לברצוני הר~י
 עני זא~ עשיר א~ שיהיה דבעינן לזמרזלה~ה

 באח דוקא אלא הזצאזת עליו מזציא שיהיה בעינןזגם
 לכך ~לל שותפזת שזם בלי לאתיו ~מיזחד בביתהדר

בעינ~
 כל

 הנ~
 נימא נינהו דשזת~ים במקזם אבל טעמי

 דלא למימר איכא כ~ש קלדב~עם
 עלת~

 חזקה לז
 ו~שדהזאל

 לז~
 מחל דאחיז למימר אי~א מחצה בו הדר

 ודבר הזאל במחצה ~םלו
 מזע~

 ~ הוא

~~~
 לעמזד מי על רגלים אין הזא גם זה דחלזק
 דכתב שכתבנו ~םמ~ע מדברי הזאזמוסתר

 דר והעני זז~ל סק~וה~מ~ע
 בבי~

 ואם וכו~ המיוחד
 דבר יחד הבית אותוירשו

 פשו~
 האח זה יוכל דלא הזא

 ה~שיר אחי חלק גם קניתי לומר שנים ג~ בו הדרהעני
 לז יש דהרי לכתוב ~תן ולא שנים ג~ בווהחזקתי
 משזתף עדיף ולא בזתלק

 לכ~
 המיוחד בבית כתב

עכ~
 אלברצלזני מהר~י על קשיתיה דהסמ~ע לפניך הרי

 ~דבר~ו נקט למה הדיןבעל
 בי~

 נקט זלא המיוחד
 זלזה ה~שותף ביתבדבריז

 ת~י~
 מילתא והוא הואל

 ואם השותפין מדין חזקה לז אין הכי דבלאודפשי~א
 הוא דאם בבית שדר באח חלוק דיש הדבריםכנים
 המיוחד~בית

 בעינ~
 הנהו

 תנאי~
 בבית דר אם אבל

 לו אין קל ב~עם אפילוהמשותף
 חזק~

 דבחצי משום
 א~ קל בדבר למחול האח עבידהבית

 כ~
 למה

 המיוחד בית בדבריו אלברצלוני מהר~י דנקטהסמ~ע תיר~
~א

 ~ק~
 ~י~וק דפשיטא מילתא משום ~מש~ף בית

 הוא דמוכרחליה
 למינק~

 דבעינן משום המיזחד בית
 ~נהוכל

 הוצאות עליו זמוציא עשיר ו~~ עני א~ תנאי~
 אלא בעינן לא זהזדין

 בבי~
 אבל לבדו לאח המיוחד

 דבמ~זם חזקתו לב~ל קל ב~עם דיי המשותףבבית
 לדור לאחיו אותו למחול עביד מחצה אלא לא~שאין
 ליהו חשבינן אפי~ ודאי אלא מועט דבר זהוא הזאלבו

דשות~י~
 אלא בחלקו למחול עביד לא זה בבית היז

 לאכזל מה לו ואין עני ~וא ו~אח עשיר ש~וא מידו~א
 וא~כ דזקא עליו מוציאואחיו

 בכא~
 תנאים נ~לא דלא

 ~אזבן חזקת לב~ל ו~עם ריח שזם לנו נמצא לאאלו

ה~
 מצד

 דהחז~
 דלא ומילתא שנותיו רוב בקרקע

 אהדדי דפלגו למימרמיתאמ~א
 לז~~

 כדאמרנו כזה רב
 מא~בת ~דר לומר וטטם ריח נמצא דלא מצד הןלעיל

 ~ ~~כ כדכתבנוהחסד

~~~~~~
 אבוש זלא ואדברה ~ן לומר לנו יש מזה
 זה שמ~ון היה אם דאפילז נ~אהדלדעתי

 ~ז~יל דלא לזמר לנו אין הוצאות עליו זמוציא~שיר
 זה ראזבן אחי שמ~ון דהא הזא דמילתא זט~מאחזק~ו

כ~
 דר היה ימיז

 בקרק~
 פ~ם בשכירות אחרים

 בקרקע חלק לז שהיה הזא אמת ואם ברחובזתפ~ם ~חי~

ז~
 בו לדזר לאחרים שלו קרקע שיתן שמ~נו לא זה

והו~
 יהיה

 בחו~ ~ושל~
 עצמו ולטל~ל מאחרים להשכיר

 שנ~מדי
 סברה זגם דגברא ~ל~ולה וק~ה לזמנים בשנה

זאת
 ישר~

 דכתב מהא וסמך סעד לה זיש בעיני היא
 סי~ באהע~ז ה~זררבינו

 נ~~
 לבנו המשיא וז~ל

 בנו אצל ~רזבה דעתו חכמים שאמרו קנאובביח גדו~
 במתנה לז זנתנו גמרש~חתו ש~רז~

 ודוק~
 בית לאב ~יש

 לאדם לו דאין דבמ~ום ל~ניך הרי יעו~ש בו לדזראחר
 פחחי על לחזר הזא וילך שלו את ליתן עביד לאלדזר
~חרים

 וז~
 לדור במה לו זאין עשיר האב אם אפילו

 זאמ~ו אמדזהו~כ~ז
 דא~

 הדרך מן
 שית~

 לבנז קרקעו

זיל~
 כ~ש לבנו האב אפילו וזה לדור במה לחזר הוא
 אחיו אלא אינז המחזיק ז~ם עשיר זה שמעון שאיןנדו~ד
 שביק דלא הוא פשוטד~א

 דידי~
 אחוהי על ומרחם

 דהרי~~ הרב~~י שם דכתבוהגם
 לא והרא~ש והרמב~ם

 אין אז בו לדור אחר בית לו יש אם זה חלזקהזכירז
 מוסכם אינו זה דחלזק משמע זא~כלו

 עמודי משלש~
 בקצר מר~~ן וגם עליהם נכון ישראל בית אשרההוראה
 י~א בשם הביאו מור~ם זזלת זה חלזק כתב זלאשתק
יעו~

 פשוט ~ראה ~את סברא הביא דלא מר~ן אבל
 הרי~פ דכתב הנאמן בביתו שכתב לשי~תודאזיל

 חלזק הזכירו לא והרא~שוהרמב~ם
 ז~

 גם זה זבשביל
 דאין נראה לכאזרה וא~כ זאת סברא פסק לאהזא
 זאת ו~ברא הזאל שפיר דייקת דכד אלא זה חלזקלחלק
 והרא~ש והרמב~ם הרי~פ דאפילז א~~ל בעולםישנה
 מחלקילא

 בכ~
 דדחוייה הזא הבן ל~בי באב דוקא ~פשר

 של שמחתו דמרוב איכ~ל דהתם זאת לםברא להקרו
 לו אין אפיי בית באותו לז שמוחל להיזח יכולהאב
 רבינו דסברת בודאי חסד אהבת במקום אבל הואאלא
 מוסכמת והיא שכתבהטזר

 מכמ~
 בודאי אחרים פוס~ים

 שיהיה הסברא מן דאינו זלומר בכאן להעמידהדיש
 הואמושלך

 בחו~
 תורה אינה זה בממונו ליחדי זאחיו

 כח דגדול ע~זוהעד
 הב~

 קנאז בבית השיאו אם דהא

לכ~
 אין אפילו והרא~ש והרמב~ם הרי~פ לדעת איכ~ל

 בית אזתו אלאלו
 קנ~

 לדור העני לאחיו ~נזתן מי אבל
 קנאו דלא בודאי ביתבאיזה

 נמצ~
 מן הבן כח דעדיף

 לדעת הבן כח עדיף הזה לדבר וא~כ העניהאח
 הוא אלא לו אין דאפי~ ההוראהעמודי

 קנ~
 כן לא

 לגמרי דקנאו לו~ םברא ש~ין כמובאח
 אל~

 בז לדור
 לומר סברא אין ~ך לונתנו

 שית~
 ~ו לדור לז אותו

 יהיהוהוא
 ~ מושל~

~~
 בעינן דמנ~יהו ~עמי תרי הני לעקור לנו יש

 חזקתלב~ל
 ראוב~

 מלבד לא
 טעמי~

 הראשונים
 לא אם אפילו אלא ארצה נמואל ~ענת לבטל~כ~~נו
 הטעמים אותם~יו

 י~
 ~~ם לנו

 אח~
 נפלה דמכחו

 חזקה להם אין דשותפים ל~עם בין דהא נמואלטענ~
זע~ז

 בי~
 ל~עם

 שאמ~
 נמואל

 דמשו~
 מוחל היה החסד

 היה א~ אלא דוקא יוצדק לא זה לראזבן שמעוןאביו
ראובן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בבית דרראובן
 זל~

 היינו אזי כלל ממנה י~א
 ח~ד לומר נניח וגם ז~~ז ~~~זיקים אין ~זתפיםלזמר יכי~י~

 זה בכגון אבל זה נמואל ~ל ד~~ו כפי עמועשה
 לדור לילךראזבן ~רצ~

 בא~~
 ביד ו~עבדה זעמד י~ראל

א~רהם
 זהשכינ~

 ~ד ~ירות אוכל יצחק ז~יה ליצחק
 ו~~ק דרצה בזה ~מעון של דע~יה מאי ~נה ל~כדי
ודאי

 ד~י~
 לו

 בקרק~
 זעדיפא כלום זה

 ראיתי מז~
 בסי~ קדישי~ן מאמ~רלהרב

 ~ק~~ ~~~~~
 וכתב וז~ל

 לו עלתה לא ל~חרים ה~כירו ה~ו~ף אםכנה~ג
 ~וייא ~אחד לשז~ף השכירות ~זרעיס ~יו אםאבל חזק~

 דאם ל~~יך ~י עכל~ה אתים ~יו אם ו~~החזקה
 חזקה לו על~ה לבדו ~כירות ג~בה אח או אחד~ותף
 דמיו בכדי ~עבדו דהרי לג~רי כמכרו דהוי נדו~דוכ~ש
 דאין בודאי שתיקה זו מה פירזתיו אוכלים אתריםזהיז

 הנז~ סי~ הי~ב באר להרב ראיתי זכן כלום בזל~מעון
 הרב משם שכתבסק~ג

 המבי~
 אחד ~~~ף אם וז~ל

 ~ורעים ה~ו אם אבל חזקה לו עלתה לא לאחריםה~ירה

השכירו~
 לש~תף

 ז~
 לאתר זלא

~~~ 
 אם וה~~ה חזקה לו

 מפני לו מוותר ש~וא ~ענה לו ואין זשות~ים אחים~יו
 אתיושהזא

 זמם~~
 העני האח דאם לפניך הרי ~~כ

 לו מחלתי לומר יכול העשיר אין לבדו השכירותמקבל
 בםך אפותיקי ז~שאה דעמד ~כ~ן מכ~ש עניזת~מכת
 יצחק וירד יצחק ביד משכנה מה ובסך ראזבן בידכז~ך
 האת ראובן כאלז דמתזייא מלבד דלא פירותיה~אכזל
 מאמר הרב וכמ~~ל חזקה והזייא ה~כירזת לבדזמ~בל
 משם הבאה~ט זהרב כנה~~ג משםקדישין

 המבי~~
 אלא

דעדי~א
 ומשכנה זש~בדה והלך הזאל כאן ניסף מינ~

 מילתא גלוי זזהז ממש ~כירה הזייא דמיה~כדי
 מתשובת לזה וראיה שותק ושמעון היא דדידיה בחילקרי דר~וב~

 דאין זזל~ה ס~י קמ~ו ב~י~ מו~~ם שהביא~רשב~~א
 שירש וכ~וצא יורש זדוקא בעלה ~נכסי חזקהלאשה
 בפרםים ומכרה מ~אשה קרקע שלקת מי אבלמאמו
 ~קרקעמוקמינן

 בחזק~
 ~קרקע הוי לא דאלו הלוקח

 ב~וזקה למזכרם לאשה ~יזרשים מניחים היז לא האשהשל
 שם וכ~ב עכ~ליב~ר~ום

 ~סמ~~
 הג~ה דמלשון סיקכ~~ג

 ב~~מא בסדורהזאת
 מ~מ~

 בה החז~ק לא דאפילז
 הקרק~ מתזקינן ג~שהלזקת

 ד~מ בהגהזת ועיין בידו
 עכ~ל בזהמ~ש

 ~ס~~~
 היכא דכל לך מב~רר הרי

 דאין בודאי שותק והזא מכרה שהמחזיק המטרערשידע
 שבת~ובת זהגם כלל ערעור שום עליזלו

 הרשב~~
 שם

 בבית בהכרזה הוא ופר~זם בפרס~ם ~מכרהכתזב
 ס~~ז בסי~מ~ו ב~י בהגהזת כנה~ג הרב וכמ~שהכנסת
 שכתב בהכרזה היינו הרב דקאמר פרסים דהאישכתב
 נ~א סי~ בכר~ת דבריו שהובאו יעז~ש והרשב~אהמרדכי
 בפרסזם דזקא ~לא הרשב~א ~מרה דלא ני~אוא~כ
 אבל הכ~זהדהיינו

 בכגו~

 הכרזה בלי זמשכנה דהלך דא
 דלאנימא

 א~רי~~
 בה ל~מעון ליה דלית ש~מ מד~תק

 לא זהכלום
 ית~~

 והפרסזם ההכרזה ~~ם כל דהא
 ידעו שהיורשים ~נ~מר כדיהוא

 ~קרק~
 ואזי נמכר זו

 בודאי שתקו ולמה ידעו בודאי הפרסום שע~יאמרי~
 גם ז~~~כ כלל בה להםדאין

 הו~~ כא~
 מש~נה זה ור~ובן

 גם ונוםף דמיה בכדי וי~ק אבר~ם ביד זמןבאותו
 לאכול יצתק שירד~וא

 ~ירותי~
 ושותק רואה ו~~ון

 משתיקה יותר מחילה לך דאין ~~נותיז דאבדבודאי
 חזקתו אין שה~זיק ~מקים דאפילו לך ברר~י הריזאת

 לה שאין האשה ~מו לו~ו~ה
 תזק~

 ו~כ~ז בעלה בנכסי

 ~כר~~~
 ב~רסום

 בעני~
 ושת~ו היזרשים דידעו

 ני~א אפילו כאן גם ~ענה שום שזב ל~םדאין א~רי~~

 דאי~
לראו~ן

 ז~
 זמ~כנה הואל עכ~ז תזקה

 זשעב~~
 וירד

 ל~כיליצ~ק
 פירזתי~

 בו~אי שותק זשמעון בפרהסייא
 כלזם לודאין

~ 

~~~~
 סותרת זאת הרשב~א דתשו~ נראה דלכאורה
 ידע אפילו משמע דמנייהז מר~~ן פםקיכ~ה

 להוציאה אח~כ המערער יכול הקרקע שנמכרהה~~ר~ר
 זמםי~ וסי~ח סי~ז קמ~ז סי~ מר~ן וכמ~ש ~לוקחמיד
 דמשמע יע~ש מקומות זבכמה לםיפיה ~רישיהק~~ז
 דוקא אלא זכותו איבד לא ז~תק המערער ~דעדא~ילו

 וכו~ סייע או מכר בש~ר חתם כגון מעשה ~~~א~
אל

 לך ת~~~
 מז~

 המיכר החזיק דלא איירי דשם

ה~א~ו~
 חזק~ שני ~~ש

 ב~תיקתו זכזתו אבד לא הזא לכך

~הוא~
 איהז חזקה שני ג~ המוכר אכלה לא ועדיין

ח~ ל~
 אבל ל~~~ת

 בכגו~
 מור~ם שכ~ב זאת אלמנה כגון זה

 ש~ים כמה שאכלה דנדז~ד זה ראזבן כג~ןאו
 אותה זמכרז חזרוזאח~~כ בשיפ~

 פשו~
 הודו דבשתיק~ם הזא

 זיפה וכהלכה כדת היתה המחזיקוחזקת
 שתיק~

 למי
 שני אכלה אם ח~קה ~ושאין

 תזק~
 ~פר~ום מכרה זאת~כ

 כי אכלה זלא תבירז בנכסי תזקה לז שיש מ~ייות~
אם

 שנ~
 כ~~מע ~תק אפי~ מכרה ואח~כ שנתיים או
 ~לוקת מיד ולהזציא לערער את~~כ יכולה~כירה

~ 

~~~~
 אפי~ה משכונה אלא גמזר מכר עשה לא דכאן
 זרע הרב מ~ש זהילך דמייה וכמכר לתלקאין

 ובנדו~ד וז~ל נ~א םי~ הבהיר בםפרו נאיים ן~יעקב

ד~~לו~
 משכזנה היא מאזתרת בשטר

 לכי~~ נרא~
 היא

 משכונה שהיא מותזק הוא אם מבעייא זלאקודמת
 סתם משכונה אפי~ אלא בה~דור

 ש~י~
 ל~כול דעת על

 קזדמת שהיא נראה הבעלים ביד עדיין אין והריפירות
 תוך לסלק ~ול אינו סתם דמשכונה כיון ע~פלמלוה
 מסל~י דלא אתרה דאנן במנהגים ז~ל הרב זכ~כזמנו
 דלא בא~רא משכנתא האי נשך איזהו בפרקזא~רי~
 נו~ל ובכזר הימנה גובה ב~חמסלקי

 ב~
 שנים פי

 אצל מכר דהזי זפירש~י מש~~תה אינהושביעית
 ע~ש בכזר לגבי מוחזק ותשיבהמשכזנה בע~

 זכיו~
 דהזי

 מלקזתזת טורפת אינה ע~פ מלוה וכ~ע לקזחזת הז~למכר
 אשכתן זעוד דמסלקי באתרא דאפילז הרא~ש סברתזכ~ש
 שבזעה מזריש אדם אין דקי~ל מלוה בתיי לזה מתבדין
 נו~ל כ~ן אין דשבזעה כיון משכונה היתה אםלב~ז
בלא

 שבזע~
 דמכר הרב מדברי לך ביררתי הרי עכל~ה

 ~ הם שזיםומשכונה

~~~~~
 לרבינו וראי~י עיני ה~ האיר

 מהרי~~
 זלה~ה

 שירשו באתים זה בכעין שנ~אל כ~~ובסי~
 בעיר דר ראזבן זהיה אתת ב~יר קרקעזתמאביהם
 זאתיו ענ~ היה זראזבן אתרת בעיר דר ואתיומזלדתו
 איש כי השכירות זלקתת קרקעות לשכור מניתוהיה
 המעש~ הי~ זכך הואעני

 מת לימים
 ראז~

 שמעון זבא
 אחיו ראובן מכרם שכבר זנמצאז ק~קעותיולראות
 ועמדז לזבזלן זלזי ללזי ז~ודאליהודא

 בדי~
 זזיכה

 כל לזקת זהיה דהזאל מ~עם ללזקת הקרקעזתהרב
 בדבריו יעו~ש הם ד~לז בזדאי מכרם וגםהשכירזת
 אל שנתכוזנ~י ~שתי באורך מהש~ס ראיזתיזשה~יא

 ~ינינו יאיר וה~האמת
זכל בתורתו~



~ ~ ~ ~
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 אלא כתבנו לא זה
 לרו~ח~

 דבנדו~~ד דמילתא
 אנואין

 צריכי~
 לכל

 ז~
 עדיין זה נמואל דהא

 זאת דקר~ע עדים שום הב~אלא
 הי~~

 שהיתה מוחזקת
 למד מאביו ~שמע השמוטה ~י אלא הזקן אביהםשל

דב~
 שהיה יהיה היו אם וא~ילו לו אומר שהיה זה
 עדים להביא צריך היה קייםאביו

 ~ק~ק~
 היתה זאת

 בימי בה מוחזק זה ראובן היה ולא יע~ב אביהםשל
 היינו אביו בנכסי חזק~ לבן אין אפילו דהאאביו
 שולחנו על סמוך בשאינו אבל שולחנו על בסמוךדוקא
 הוייא אביו בנכסי הבןתזקת

 חזק~
 בסימן וכמ~ש

 ס~~מ~~
 אם זה שמטון גם לכן

 ירצ~
 תזקת לבטל

 לברר רמי עליו מחזק~ו ה~רקע ולהוציא המחזיקראובן
 לא זה ור~ובן אביהם יעקב של ה~תה זאתש~רקע
 ס~וך היה בה ה~זיק אפילי או אביו בימי בההחזיק

 חזקה לו עלתה לא דאזי שולחנועל
~ 

~~~~~~
 ת~~~ל ואזי לברר דצריך אביו שולחן טל
 של השו~תן ס~יכת דדין לך דע חזקתולו

 ~שני תהיה אם אלא מ~רייא לאהאב
 ~ופני~

 דהיינו
 שיהיה כן וגם שול~נו על ואוכל סמוך הבןשיהיה
 מש~~א הרב ל~ון והילך אביו בנכסי ~עסקהבן

 וז~ל כתב זלה~ה מהרש~א בנימוקי בח~ב~~בות~א
 לו אין אביו שולחן על סמוך שהוא הבן קמ~טבסיי
 רשב~ם פי~ אביו ע~ש סמוך בפירוש ה~ה וכו~חזקה
וכו~

 ומעת~
 דברי שהעתיק ה~~ע על לתמוה יש

 רשב~ם אחד בםגנון שנתנבאו נביאים חבל והניחהרמב~ם
 והטו~ר הרב~י הביאו הרשב~א בשם והריב~שוהר~ן
 שיהיו דבעינן ס~ל דכולם אלברצלוני ה~~יבשם

 דברי אחר הש~ע נטה ואיך ובע~קים בממוןז~~ז סמוכי~
 רבוותא הני כל נגדה~מ~~ם

 ואפש~
 הרמב~ם דאף לו~ר

 אביו בנכ~י משתדל שיהיה דב~ינן~ודה
 דו~

 ותשכח
 ברוב כ~רכו כהוייתן הרמב~ם דברי ~עתיקוהש~ע בי~ בני בכלל ונתשב שולתנו על סמוך דכתבבלשונו

 הבאתי הרי טכל~ה וכו~המקומות
 ל~

 הרב ד~רי
 על הסמוך לבן דאין דהא ל~ודיעך מילין ב~ישמשד~ר
 אביושולחן

 ~זק~
 דוקא אלא

 במתטס~
 אביו בנכסי

 אם שמטון של ברירתו להיות שצריך כאן גםוא~כ
 צריך ד~יינו ראובן חזקת לב~ל ורוצה מטרערהיה
לב~ר

 דמעול~
 לא

 החזי~
 אביו בימי זאת בקרקט

או
 סמוך הי~

 ומת~ס~
 אביו מות עד אביו בנכסי

 אפ~לו דהא חזקה לראובן טלתה לאדאזי
 ב~

 אביו עם
 להביא האב טל ממנו להוציא ה~ב ובא הבן החזיקאם
 שולחנו על סמוך היה שבנוראיה

 ומתעס~
 הלאו ב~לו

 להוציא איןהכי
 ה~ק~

 המערער דכל המחזיק בנו מחזקת
 ~יא המחזיק בחזקת הקרקט כאן וגם ראיה להביאטליו
דהא

 הב~
 לו יש

 ואין אביו בנכסי חזק~
 ה~~

 להפיל יכול זה
 ומתעסק סמוך שהוא יברר אם אלא ארצ~ תזקתולו

 דהוה מדי המחזיק בחזקת לה מטמידינן ~כיהלאו
 ידועה היתה אפי~ ~ניתיה ממך אחד לאדםכאומר
 בחזקת לו מכרה דלא בירר שלא כ~ז למטר~רמקודם

 ~ תיקו~המחזי~

~~~~
 גדול בנו המ~יא דין על שכתב סק~בסנ~ט ~באה~~ בדברי יוצא מפורש הרי ג~כ זה

 ~בל שיי~ לא אם דדוקא מר~ן דכתב קנאובביתו
 ~~אה~ט הרב הביא ע~ז קנה לא פך אפי~ שייראם

 אומר דהאב חלוקים והבן האב אם הפוסקיםמחלוקת

שייר
 והב~

 אלשי~ך מהר~ם דלסברת וכתב שייר לא אומר
 יטו~שוהרמ~ה

 ולבסו~
 כתב

 ס~~ דכנה~~
 דל~ולם

 תזקה שני אכל הבן אם דוקא זולת ראיה ל~ביאה~ן ע~
 מזטל האב עלדאז~

 להב~
 הרי עכ~ל י~ו~ש ראיה

 באומר אפי~ ~טנתו מהנייא חזקה שני אכל דאםלך
 שהכנסתני מכח לי נתתיה אומר אלא לי מכרתיהלא
 מ~מידין והתזיק הואל הזא דטעמו הוא ו~שוט לחופהבה
 דהויה בידואותה

 חזק~
 מאן ואפי~ ~טנה ~מה שיש

 אינו הכי ~לאו כלום הניח ~לא לברר הבן דעלדס~~ל
 חזקה במ~ים ליה מהני ~~כ~זנאמן

 במיגו נאמן דידי~
 מיגו בלי אפי~ אפשר או לה ירדתי בקנייהשי~מר

 ט~נתו ~מסתמאהאמינוהו
 טענ~

 אביו ושתק הואל
 ~ שניםש~ש

~~~
 שיהיה

 אתיי~
 האב על חז~ה דבמ~ום נייא מ~י

 אם שמעון גם וא~כ חז~תו ולבטל טטנתולברר
 אביו בימי שאחיו לברר מוטל היה עליו חי עדייןהיה
 ~זי ומתעסק סמוך והיה הואל חזקתו לו טלתהלא

 שדבריו שמעינן ואזי לשניהם ונשארה חז~תובטלה
 כה~י עדים דליכא במקום ~בל לחול מי טללהם י~

 אם אפי~ודאמרן
 ימצ~ המל~

 חי עדיין המחזיק ראובן
 ש~רקע ~וא דהאמתויאמר

 זא~
 היתה אבי~ם של

 דהוא בודאי חלקך לי מכרת אבל ירשנוהדבשנינו
 דיהיה ז~~ז חזקה להם אין שותפין אמרינן ולאנאמן
ראובן

 נאמ~
 ~נינו של היתה לא מעולם לו שיאמר במיגו

 לקחתה מאביאלא
 דכ~

 טענתיה מהני מיגו דאיכא היכא
 ובסי~ סכ~א במר~ן ~מ~ו בםי~כמ~ש

 ק~~~
 ס~ך

 ~ ותמצא דוקמ~ומות ובכמ~

~~~
 מעקרא שמעי~ן ד~א לך ביררת~ הרי שי~יה
 יביא הביא אלא חי היה אם שמעוןלטענת

 ומה מאב~יו היא מוחזקת זאת שקרקטעדים
 אב~ו שולחן ~ל סמוך ~היה משום הוא אביו בימיראובן שא~ל~

 כשותפים לידון חזרו ואזי בוומתעסק
 ב~

 ~נן ונחזי
 לא או אתיו לגבי חזתה לו ישאם

 כדאמ~
 ~ לעיל

~~~
 שאחיו שמטון שיברר במ~ום אפילו לו~ אין
 שהיה משום הוא אביו בימי זאת קרקעאכל

 לו ובטלהם~וך
 חז~~

 שמעון לברר צריך דג~כ נימא
 שום להם הניח לאשאביהם

 קרק~
 הלאו זה זולת אחרת

 שאביו לטעון ראובן יכולהכי
 לה~ הנ~

 ~רבה קרקטות
 היו דאם וכדקי~ל בחלקו זה לו וטלתה אותםוחלקו

 וכמ~ש ז~~ז מחזיקים זה הרי חלוק~ כדיבקרקעות
 אם הוא דהאמת יתכן לא דזה יעו~ש ס~ב קמ~טבסי~
 חז~ה לו עלתה לא אביו בימי שהחזיק דמה שמטוןיברר
 ~הרי א~כ ביניהם משותפת נשארה אבי~ם מותואחרי
 מחבירו יזתר בה כח לאחד ואין קיימא שניהםבחזקת
 מ~ החזיקיאפילו

 וא~כ זע~ז חזקה להם אין דשותפים
 ר~יה להביא וטליו המחזיק הוא דראובן דיניההדר
 בחז~~ו נאמן יהיה ו~זי ~רבה קרק~ות הניח~אביו

~ומ~
 ט~תה שבח~קו

~ 

~~~~

 שנא דמאי ולו~ להק~ות
 כא~

 דראובן דאמרינן
 קרקטות הנית שאביהם ראיה להביא עליו ~מ~זיק~
 לעיל דהוכחנו אביו בימי החזיק מאם שנא ומ~יהרבה
 ושניא כלל קושייה אינה זה ראיה להביא האבדטל
 לו יש בן כל אביו ~ימי במחזיק דבשלמא דא מןדא
 םמוך שהוא המחזיק י~יה אם זולת אביו בימיחזקה
 תזקה תזקתו כן אם סמוך היה שלא אומר והואטש~א

ו~~
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 ראיה אביז שיביא עד מיד~י ל~זציאואין
 ~~ז~

 ~~יך
 ראו~ן ~פי~ השותפים אחים בכאן אבל ~לחנזעל

 כלל ~~~~ה~חזיק ~ו~
 חזקת~

 הזא עדיין זא~כ
 ל~~~~ ואזי הרבה הניח שאבי~ם שיברר עדש~יהם בר~י~

 ח~~~ק~
 ברזר ~וק ~ה

 זמ~ז~
 ז~ין

 מתשכבר ~~~~ו~~ לו~~
 ראזב~

 יור~ ~~ דן זהמער~ר המחזיק
 ~לו

 הניח ~ז~ן אביהם דשמא ל~רש דט~נינןנימא
 ~ו~ן עדיין היה זאלולי בחלקו לראזבן זה ז~לתההרבה ק~ק~ו~

 קרקעות הזקן שהניח ~~רר היהחי
 ז~ הרב~

 יתכן לא
 ~~י~ מר~ן ו~~ו דקי~ל מאי דהאחדא

 ק~~
 ול~לן

 היינו ליזרשיםד~ו~נים
 דזק~

 זלהחזיק להטמיד
אבל שב~ד~ ~~

 מ~
 יהנה

 ל~
 ט~נותינו

 במ~
 ביד ~וחזק שהוא

אחרים
 ז~

 ~ י~~ן לא

~~~~~
 ~היורשים במקים ~י~ דבנדז~ד

 ת~נילא ~~זיקי~
 ל~

 ~רב ראיתי ד~א טענו~ינו
 ~כ~ב כ~ב אות יז~ד מערכת הרזעיםמ~כנית

 דזקא ליזרשים טז~ניןדקי~ל דה~~
 ט~נ~

 ייכול האב שהיה
לטו~נה

 זא~~
 ~צריך בד~ר אבל בעדים דבריז לברר

 מדבריז מחזי בעדים דבריולברר
 דל~

 וכן ~~~י~ן
 ש~~ב ~י~ב ח~א ח~ר כרם בספר מז~ד להרבראיתי

ב~םק~
 ל~והר~~~ל ז~~ע זז~ל וכתב סיים ~ז~ ומוהריב~ל

 טענינן דלא ק~ט םי~ת~ג
 ליור~י~

 וללקיחית
 ה~וכר אוש~~וריש הי~~

 הי~
 עדים ול~ביא לברר צריך

 קל~ט םי~ זת~א ס~ס ומהרשד~ם קפ~ג ~י~ מהרש~ךו~יין
 שיהיה איך עכ~ל םי~ד ~מואל וב~יזר~ד

 על~
 בי~ינז

ד~חל~
 בתזקתו ראיבן על ה~~רער של פיהז דברי

 ~דים ל~ביא צריך אביז בימישה~זיק
 שהי~

 ~ביו בימי
 דיי כשיביאזה אכן בדידיה ומתעםק ~~אס~וך

 לבררצריך לי~זל~
 דקרק~

 אביו ~הניח הזא זאת
 ~ ד~~

 ראיתי הקידש ~ס~רי באמתחתי בחיפושי כזתבי~~~
 בע~י הקדזש ב~פרז זלה~ה התבי~בלהרב

 אחים ~הודה זלוי ושמ~ין ר~ובן על שנשאל צ~ו םי~חי~י
 ר~ובן ביניהם וחלקו אתת חצר מאבי~ם וירשוהוו

 התח~יות זי~ודה ולזי אחת ובית ~עליזת ~ק~וו~~~ין
 כל ויקומו שמ~ון א~ זיהרוג ערל זיבזא היוםויהי

 ויהודא לוי ואמרז נ~מתו ל~ום הערל עלהאחים
 שיוציאלראזבן

 הוצאו~
 דם נקמת לנקום ~כי~ו

 ראובן ויחגור לי ק~זי ~~יהם ח~ק זיהיהאחיהם
 עד דרכו זהצליח ~מו זה~ אחיו נקמת חיל זי~זזרחרבו
 היום זמאיתו הערל נהרגאשר

 ז~לא~
 ראובן החזיק

בחלק
 ~מעו~

 חזק~ מ~ני יזתר
 ערער יהודה קם א~~כ

 בו חלק שיטול זאו~ר שמ~ון בירו~ת המגיעז חלקעל
 שנתפשר~ כמז ההוצאה בעד לו נקנה ~בר טו~ןוראזבן
 ש~חזיק והראה לוי זעםעמו

 חזק~ ~שני יות~
 זלא

 ~שאל~ עכ~ל דבר שוםדיבר
 אחר הנז~ והרב בקצור

 ~לכתא אלבא שמטתתא לאסוקי אריכתא זטרייאשקלא
 הטזר רבינז ש~ביא העי~ור סברת ~ם לבררובפרט

דאחי~
 יש

 לה~
 באחים א~ילז היא זע~ז חזקה

השו~~
 אלברצלזני הר~י סברת היפך והיא

 ז~ביאזע~ז ~~ אין ה~~~ים דבאחים ל~ז בםעיף הטזרשהביא זל~~~
 בז~

 ול~ף בזהי שחולקים הפז~קים סברת
~טלה

 ו~ת~
 כללא זז~ל

 דמילת~
 שנש~ו עדים אין דאם

 בעיסתם חלוקים שנא לא אביהם מות אחרימשזת~~ם
 אינםל~ש

 חלזקי~
 י~ ל~ש

 חלזקה דין בה
 ל~~

 אין
 ב~

 ~אמ~ח~ק~
 עמו ש~תנה ראובן

 שההוצא~
 ל~ום שיעשה

~~~
 שכך ~~~ע שלו הב~ים מתלק ית~רע א~יו

 ויזכ~~~י ה~~~
 מ~ו~~ים שנש~~ו עדים יש זאם בבתים

~~~י
 ~י~

 י~ א~ א~יהם
 בבתים

לו ~ל~~ לכי~~ חלוק~ ~
 חז~~

 ~זא אם
 חל~

 ואם בעים~ז
 הו~

 חלזק אי~ו
 בחזקת א~~א זאזקי דרבזואתה ל~לזגתא נ~נסזב~ים~י

 ק~~~~~
 יו~א ~~וא

 וכ~
 אע~פ חל~~ דין בז אין אם

 ע~~ל ק~א מרא בחזקת ארעא ~~י ב~י~תז חלזק~~וא
 יזציא מפזרש מכאן כן א~ זלה~ה הח~יבהרב

 דבמקום שכתבתי~ב~תי הי~~
 דש~ע~

 עדים יביא
 ש~ק~

זא~
 בימי ראובן שאכלה ז~ה אביו ~ל היא ~ותזקת

 מ~זם הזאאביו
 ~מו~ שהי~

 ל~ביא ב~י דלא ~די לא ותו
דק~ק~

 על אלא את~ת ולא דזקא ~הניח היא זאת
ר~ו~ן

 הי~
 זה עדות ל~ביא מזטל

 לי~ו מתזיקינן הלא~~
 זלאכשות~ים

 עלת~
 לז

 חזק~~

~~~
 דםברא

 זא~
 ש~ב~~י ה~ב ד~י לגבי בטילה היא

 ~~יה להביא המערער יזדא דעל ב~םשמ~ורש
 נש~~ו דלא ליהו מ~יקינן ~י הלאו שזת~ים~~ש~~ו

~ו~~י~
 עדים אין דאם בדבריו כתב ד~א

 ש~~
 שות~ים

 ראז~נא~
 בר דלאז בדבר אפילז

 חלוק~
 דמי ש~מ

~~וחז~
 ד~הא זהגם חלקנו כבר לטעון יכול

 ~דול~
 בדבר דאפי~ לו~ הנז~ ~רב לבו מלאז איך ל~גדיעמ~~
 חז~~ו ~ות~ים שנשארז עדים אין אם תלוקה ~י~~ין

חזק~
 בטל~ הרי ~~כ

 דין
 ז~

 ~~קה ל~ם ~ין דהשז~פים
ז~~ז

 ד~~
 ~ל יכול

 שוח~

 חלקנו לחבירז לומר
 הרי חל~~ו לחבירז יאמר היאך חלזקה בז ~~יןדבד~ר ובפ~

כל
 ט~מ~

 ~בדבר דאמרז דברים של
 שא~

 בו
 חל~ו למימר מצי דלא משזם הזא זע~ז מחזיקיםאין חלוק~

הזאל
 זל~

 ~ כלל חלזקה בז שייכא

~~~
 כד דהאמת

 דייק~
 בודאי הרב על תתמה שפיראל

דינ~
 ל~ם אין דהשותפין מזנח בכ~דז דמתניתן

תזק~
 עכ~פ ~בל חלוקה בו שאין בדבר

 ~תי~
 במקים

 אבל שותפים בו ש~יז בהם שידענו כגון ~ות~ים~הם
 שאינובדבר

 ~ז~
 כגין חיים אנו דמפיהם אלא בע~ים

 מות ד~ת~ אלא ~ת בית שירשו שאו~~יםב~חים

אבי~~
 ~ה ~ש~~~ז לא ומעולם לאחד זנ~לה ח~קו

דבז~
 כללא בדבריו שכתב הרב כוונת והיא ה~חזיק נאמן
 משזת~ים שנשא~ז עדים אין אםדמילתא

 הכזזנ~
 לא

 עדים ואין דהזאל בדבריז ומ~ש אביהם מות אחרנשארז
 אבינו מות אחר חלקנז ~~זזנה חלק~ו לומרנאמן

 זאת~בגורלי זעל~
 אז כלים ~ז ~חרת קרקע כנגדה נטלת

ממ~
 קרקע ל~זציא דאין דבריז כוזנת בודאי זז~י

 ~ דברים ואין אומר זאין ראזבןמיור~י ז~

~~~~
 זהחזי~~ שמכרה ~ואל ביד היא מוחזקת שעכ~יו
 ב~פיס~ איןבדמיה

 בח~ת זהקרקע כלזם זאת

 ן~ נ~אל לה ירד דאפי~ קיי~א ראזבן יורשיבעלי~

שמע~
 חדא כלום בחז~תו אין זאכלפירזתיה~ ~נים כמה

ד~
 ירד

 ל~
 בתורת היזרד דכל זקי~ל משכונה ב~רת

 הטז~ר כמ~ש חזקה לז איןמש~נה

 זמר~
 ק~ן בסי~

 היכא ס~ג הנז~ בסי~ מר~ן שס ~~בז~גם
 שיר~ שידו~

ל~
 בת~רת

 מ~~ונ~
 י~א

 ~א~
 אפי~ לעולם חזקה בה לו

 זה~זיק ~~שכונה ימי ששלמו ידועאם
 ב~

 ג~~ אכל~ שאםזי~א אח~~ ~ש
 לז יש ה~~כונה יזמי ששלמו אחר

חזקה
 ע~ל~~

 יומי כלות דאחר נימא כאן ~ם וא~כ
יהיה ~~שכזנ~

 נאמ~
 לז~

 במ~
 כי~א אנן דהא אבותיז ~ל ש~יא שטען

 חזרתי לו נאמן המשכונה ימי ~לזת דאחר קי~לב~רא
זקני~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שחזר טי~ן שאינו הגם כאן גם ו~~כוקניתי
 וקנ~

 או~ה
 להחזיק רוצהאלא

 ב~
 יהיה ~יא ~בותיו דשל מכח

 אותה ולקחתי ~ז~~י מ~ך לטעון דיכול במיגו~אמן
 בידו ל~חזיק מי~ודמהני

 הקרק~
 זה דדבר כ~~~ל

 ד~גו ו~~ם מר~ן בפםקי מקומות בכמהמ~ו~ש
 ז~

 הוא
 דמיגו ידזע ו~בר דה~זהמיגו

 ד~~ז~
 הוא

 מעיז לשאינו ~~~יז הוה אם מיגו א~רינן איהפוסק~ם מח~זק~
 לו אשר ~~גו ב~~ל ~~ב ב~י~ הש~ך כ~ב כברעכ~פ
דטענינן

 ו~בי~
 ~סי~ בקציר ד~םק ופםקיו מר~ן דברי

 דט~נינן החזקות ~דיני ס~ך קמ~ט ובסי~ סכ~דקמ~ו
 וא~כ מעיז לשאינו דמעיזמיגו

 ג~
 ~~ן

 נימ~
 דנ~ו~ל

 שי~מר במי~ו עדיין היא אבותיו דשל לומר יכולזה
 ~ קניתי~ממך

~ ~
 דרכו יזרה ~האמת

 דל~
 ממךקני~יה לומר ~וכל

 משכנ~א שטר דהאחדא
 ז~

 ביד מושכנת שהיא
נמואל

 הו~
 ראובן בידו ~~~~נה יצחק מיד בה זכה

 ני~וי בה דכתבי דם~רייא משכנתא היא ~דיןומשכנתא
 שנייא ובמ~לם בכחו~חפרזטה

 ~~י~

 דא ארעא ~י~וק
 ל~ ידעינן דאנן ומשכנתא כ~ףבלא

 מ~כנה שראובן
 מלבד לא מיצחק ה~~ר זקנה הלך ונמואל יצחקביד
 מה זמן עד יוד~ים אנושאין

 ראוב~ או~~ ע~~
 משכונה

 יודעים אנו ואין מ~~ונה שהיה יודעים אלא יצחקביד
 בסוף ק~ן ב~י~ ~ר~ן למ~ש דינייהו הדר זא~כ מהזמן

דבריו
 שבםעי~

 העידו שאם שאומר מי זיש וז~ל ג~
 אצלו משכונה זה ששדההטדים

 זאינ~
 ~נים כמה יודעים

 כמה בה החזיק אםא~י~
 שני~

 עכל~~ה חזקה לו ~ין
 עברו אפילו כאן גםוא~כ

 כמ~
 החזיק לא ושנים ימים

 ~ ירד משכו~ה דבתורת וידענו הואל נמואלבה

~~~
 ידוע אם ~~ילו דםורייא דידין דבמשכנתא

 י~דה לא שנתיים ~ו שנה על לו שעשאהנדע
 כותבים ~אנו כמו יפדהואח~כ

 הי~ר הוא ש~ך ב~

דיד~
 נמשכת שתהא

 הממ~~~ לרצו~
 ~רוטה א~ילו ~ני~וי

 או ה~נה זו וע~רה הואל אמרינן לא עכ~זבכחו~ח
 אם יפדה ואח~~כ ל~דות יכול ~אינו בה שקצבושנתיים
 נימאירצה

 דז~
 יכול וא~~כ הזמן עבר הוא

שקנ~ לטעו~
 ירצה ו~ם דהואל אינו דזה ~ח~כ ממנו אותה
 בידלהניחה

 ~מלו~
 המשכונה דמי שיכלו ~ד שירצה כ~ז

 ~משכונה~ ימי תוך מיקרו שנ~ כולהו פש~ןבניכוי

~~~~
 ק~ך סי~ כר~ח בםפר מפורש ~וא ~רי זה
 דקי~~ל משכונה בתורת לקרקע היו~דוז~ל

 חזקה י~ל המשכונה ימי ששלמו אחר אם חז~ה לואין
 וז~ל כתב המבי~ט והרב דרבוותא בפלו~תא ת~ויזה

 ותוך לזמן שעושים המשכונה זה ~כלל דאין פשוטונ~ע~ד

הז~

 נקרא שאינו בניכוי נמשכת י~דו שלא וכ~ז יפדו לא

 פירות לו אין דשוב הקרן שי~לה עד המש~ונה ימישל~
 רבים ~עו ולפי וכו~ דנכייתא במשכונה נמי אילמלוה
 וקובעים ש~וצבים הזמן ~בור אחר חושבים כיכתבתי
 בזה ו~עו ~מ~כונה ימי שלמו נקרא הוא לפדותשלא
 הרבעכ~ל

 המבי~~
 א~כ זלה~ה צו~ א~ן מהר~ש והרב

 תתעכב אפילו כש~ן בניכוי ממו~כנת שהיא לנדו~דזכינו
 יכלו לא ~משכונה וימי הז~ן יכלה שלא ~מלוהביד
 בתורת ירד דהזי בכחו~ח פש~ן בניכוי לה וירד~ואל

מ~כונ~
 ~תוך הוא ועדיין

 הז~
 ~יו אם ~פילו ~ם

 יהי~
 יכול ~שכונה בתורת ז~ת לקרקע ~ירד מישיהי~

להחז~
 דהא חזקה זה לנמואל לו אין ~נדו~ד ~כ~ז

 ~ר דר ~נו הקרקע בעל הואהיורש
 ~ירד זה בנמואל ידע ומנא א~י שהיאר~וקה באר~ אל~

 ולהחזיקזאת לקר~
 ב~

 ד~י דקי~ל למאי דינו והדר
 ~~ו~

באר~
 אין רחוקה

 חזק~
 בנכםיו

 והג~
 ~דין

 כ~~י ז~
 דא~ חילק ו~ם ~מ~ג ב~י~מר~ן

 ה~יירות
 מ~ויו~

 יש
 באים ולפ~מים ~ואל כאן גם וא~כ חזקהבנכסיו

להכא ~ז~~~
 כמ~

 כולל שלוחי
 נימ~ וא~~

 לו ויגידז דילכו
 ~~זיות ש~שיי~ות דבמקום הדבר טעם דהא יתכןלא ז~

 לואין
 חזק~

 ליה אית חברא חברך דאמרינן ~שום הוא
 מ~~קום השיירות ילכו באם דוקא אלא י~~ן לאוזה

 החזיק ~לוני פלונית ~קרקע שיודעיםהמחזיק
 ב~

 ויל~ו
 ידעו ~היכן מהתם אבלויגידו

 ל~
 דבר חצי ולא דבר

 ~יירזת יש ואם שכתב הטהור מלשונו מדוקדקווה
 י~ו~~ש בו שהמערער למ~ום בו שהמחזיק ממקוםמצויזת

 ~ ס~א קמ~גבסי~

~~~~~
 יחזיק לא השיירות במקום אפילו דבנדו~ד
 ה~יח לא לא~י ~לכתו זה וראובןדהואל

 אלא ~נוייההקרקע
 הגיח~

 יצחק ביד ממושכנת
 בן לנ~ואל משכו~ה שטר זמכר יצחק וחזרמשכונה בתור~

 ימי שעברו שהגם לו~ ראובן יכול א~~~מעון
 ~ו מחיתי לא ~כ~ז להחזיק ראובן יכולוהיה המ~כו~~
 בידו קנזייה ~היא ויאמר אותי יגזול שלא ביצחקאני דמ~~~~

 ע~ז אותי יגזול לא שיצחק מובטח והייתי הזאלזא~כ
 ובשביל בו מ~יתי ~לא וםמכתיבט~תי

 ז~
 ~עלה לא

 ד~ני ~שטר שקנה נמואלחזקת
 ל~

 ~~יא בד~תי עלה
 דמיתי אחרת בעיר ואני שהואל בו למחות נמואלביד

 ובש~יל יצחק ~ידי מ~ושכנת היא ש~דייןבדטתי
 ז~

 ~א
 על ומבקש שואלהייתי

 הקרק~
 ~דם שום בה החזיק אם

 ~יד ~~יא נאמנה דד~~י בו למחות צריך ~אהיהכדי
 ה~יה זה וחלוק נ~מן איש שהוא בטחתי מ~כונהיצחק

 מ~י על םק~~ו ק~ם ס~ ~סמ~ע בדברי יורהבפירוש
 אדם בני ~ני דאם דס~ל מר~ן דברי על לודהוקשה
 ~~~לה כדי שטר צרי~ם עכ~ז ~~ש אחד מאדםשכרו
 מאי והוק~ל למשכירחזקה

 ~נ~
 והוצרך יעו~ש מלקו~ית

לתר~
 לקוחות דשאני וז~ל

 עצמ~ דה~
 בו להחזיק באים

 בו משדרז אמרינן משו~ה מהמערער שלקחוהווא~רו
 ד~א הללו ~וכרים משא~ך ~זקה ~וייא מחאה בליג~ש
 עצמם הםבאו

 להחזי~
 בא להם המשכיר אלא בו

 בטוח לו~ המערער דיכול להראב~ד ם~ל בזהמכחם להחזי~
 מידי שלקחוהו שקר יטענו שלא בו שדרו באלוהייתי
 מחיתי לאולכן

 ב~
 שלא כיון ידעתי לא ומ~משכיר

 דיכול לפניך הרי י~ו~ש בשטרשכרו
 ראוב~

 לו~ זה
 וםמכתי בטתתי בו ראובן ביד אזתו והנחתיד~ואל
 ובשביל אזתי יגזול~אל

 ז~
 כלל~ דו~ד בלי מחיתי לא

~~~~
 ויצ~ק הואל דבנדו~~ד לומר

 ז~
 ~משכונה שטר מכר

 ה~ול שמע הרי ושטר בעדים לנמואל~
 י~כן לא זהלמחותי והו~~~

 דדוק~
 אם

 יהי~
 וד~י יצחק ביד והניחה ד~לך דא ~כגון אבלהד~ר י~~~ בעיר אדם

 ו~ל מי דעל הטעם עקר דהא שמעלא
~~ 

 אמרינן

חבר~
 הקר~ע ב~ל שי~ך משזם הזא ליה אית ~ברא
~~~~~

~~~~ 

~ ~ ~  
~~~ ~~~~~ ~  ~ ~~~ 

 לפנים צריך זה זאיןעוד
 םו~~

 נשמע הדין
 בקרקע ז~אים יורשיואו דראו~~

 ז~
 דעדיין חדא טעמי מ~מה

 יעקב של זה ~קרקע נמזאל בררלא
היתה הז~~ אבי~



~ ~י~~
~~~ ~ ~  ~~~~

 י~רר ~ס ~~ילו ~ניתהי~~י
 ~יי~~ י~ק~ ד~~

 צ~יך
 א~יו בימי ד~בןלברר

 ל~
 מיתזק היה

 ב~
 ~ו

 כמ~~לי א~יו ~של זמת~סק ס~יך היה אבלמותזק ~י~
 ~אתר~לישית

 ~ו~
 ~~~~ו ~~י~ס

 ~~ ~ו~~י~
 בין

 ד~~~~יס זידזעהיזרשיס
 ב~

 ד~~~ן ~~אי ~דא וא~י~ נינ~ו

 דא~~ן מאי כל יברר א~ילו רביעית בידוי~י~~
 מצ~ הן תזקת~ל~~ו~ן ~~ת~

 ד~~רו
 ו~~~ שני~ ו~~~ ~י~~

ד~
 ואין בה

 ז~
 ת~וקת דרך

 ז~~ ה~~ת~י~
 ו~~ד

 ו~~כנ~הו~~ ~~ר~
 ב~גיוי מכרה כ~לו ד~וי

 מכ~
 ~~~י ~~י

 ~~~ין ~ו נ~ו~ל ודברי תזק~ו לרא~בן דעלתה~שוט
 ימ~טו מהבלא~יו

~ 

~~~~~~
 ה~בוע~

 לב~ו מזקיקי~ן אי
~~ 

 ראו~ן
 ~יז~

שבוע~
 ~~יו ציהו אם לא או

 ~ברבזה ~~~ וכדומ~
 ~וד~

 ק~ס בםי~ מר~ן ~םקי
 ב~~ין סצ~~

 אתר~בועה
 ~ת~~

 המתזיק דצריך ~ם פסק דס~א

~י~ב~
 ~~סוק לגו הראוי ו~ן להי~ך פסק ו~ס~~ב הםית

כפסקא
 בתריית~

 ~בועה צ~יך ואינו
 ו~פר~

 ~רי

 ~ס~ דמש~~א להרב~צא~~
 סק~~ ז~

 ד~רי דמיי~ב
 מיירי ~ם~א אהדדי קשה ~לא ליי~ב ד~פ~ר נראהוז~ל מר~~

 וכ~ז~ בצירוף ג~ רק ליוס מיוס ממש ג~ש ~זיק~לא
 ~מקרי ~ף ם~א קמ~א~ם~~

 מ~י~ תז~~
 צריך לכך ליום מיוס~צריך שי~~ כי~ן

 ~תזיק א~ א~~ לי~~~
 ו~~יוק תר~ם עליו אין בג~רא מפורש ~הוא ממש~~ש
 כראיי ש~~~ן וה~זיק ש~נה כתב ~~ שבס~יף~ל~ון
 בס~~בוכאן

 כ~~
 בכ~ן ~ן אס ~כ~ל ~נים ~לש ו~תזיק

 דאין ג~~ה ~ניס ~מהדהתזיק
 ~~וע~

 ראו~ן ~ל א~ילו
 עצמוהמתזיק

~~ 
 תי ~דיין היה

~ 

~~~
 ד~~קי כו~תיה דקי~יל מור~ס לס~רת ~~ילו
 ל~ ר~וי וא~כ ני~~ו סתר~ימר~ן

 לפסוק
 פסק באותו דהא ~בועה דמצריך דמר~ן קמאכםברא
 בו דפסקד~~א

 כ~
 צריך ~תזיק דא~י~ בס~ד ופםק תזר

 הרי דמתלק וכןהיסת
 ~ת~

 דהעיקר בסק~ה ~~~ך ג~כ
 כםבראהוא

 הרא~ונ~
 ~סמ~~ע ~ל תלוקי לפי גס יעו~ש

 ד~ש~ע המ~ון כדין המ~ר~~י ודין שבו~הד~צריך
 נראה ד~כ~~זא~א

 ~שו~
 ~בועה דמצריך ~~ן דא~י~

 עליו ט~ג~ו דהוי תי ~מתזיק עדיין היה אםדזקא
 כ~~~~ר דהוה מדי בודאי~ענת

 מנ~
 והלה ~י~ך לי

 נלב~ע שכבר דא ~כג~ן ~~ל ~לום בידי לך אין~ומר
 אביז תזקת מכת ה~א ב~ו אס ~י ל~נינו ואיןהמתזיק
 דבר ~ל אותס משביעין שאין יורשיס כשאר די~והדר

 בב~יס ~לא נשבעיס יורשיס מצינו דלא בושמוחזקיס
 ~ אחריס מידלהוציא

~~~~
 כתב וז~ל סק~~ב ק~ם בס~ להםמ~ע שר~יתי
 הי~מיס כנגד טו~ן המתזיק שאסהרשב~א

 בנקיטת לישבע תייב דאז אבוהון ב~לש~מחזיק
 המ~זיקומת ח~~

 ול~
 נ~בע

 אי~
 ~וריש אין בזה אומרים

 אמת הן ע~~ל ל~~זיק ב~ס והם הואל ל~ניו~בו~ה
 ושורש עיקר לראות ל~~י א~~ הרב~י בם~שתפש~י
 הוא כיצד לידע זוש~לה

 העני~
 ח~ב שהמחזיק

 נזדמנה ולא היתומים כנגדשבו~ה לי~
 מוריש אדם דאין הוא הסמ~מ מדברי המובן ע~~פבידי

 צרי~יםיהיורשים
 לישב~

 משממ ~י א~כ פקדנו שלא
 נ~בעיםשהיזרשים

 מז~ א~
 נדונו דשאני סתירה

 ה~זיק כבר נתחייב ~תם הםמ~ע בו ~די~רדהרש~א

~בוע~
 איכ~ל ~א~ ~נ~ח

 ע~ דת~
 ~ניו

 שבו~~
 דש~א

 עצ~ו ~מתזיק על היה דלא זה בכגון אבל אבא~י~ד~ו
~י

~~ 
 לה אזדא ו~ת היסת ש~~ת

 השבוע~
 ואין

~~וע~
 באה הי~ת

~~ 
 דעדיפא ועי~ הם~ק

 ~ז~
 ב~ר~ן

 שס ומ~ש ס~ה ק~~ג~י~
 ש~ הש~~

 ודו~ק ב~קי~א
 ראיתי כותבי~ח~י

 לה~
 ם~ח סי~ כר~ת בס~רו מו~ד

 בכע~~~~~~~
 ופסק זה

 דא~
 תר~ם אפילו ~ליז

~ 

 דינ~~~
 ו~~יר ב~ינו זכאי ה~תזיק ראובן דיורש

~~ילו
~ 

 בסדר יע~ה סאלי התו~פ כ~ד השבועהי

~~~
 ישראל כל אל משה דבר ~שר ~דבריס

 ש~~
 תרמ~ז

 וימ~ן וצויי~סל~~ק

~~~
~~~ ~ ~ ~ ~  

 ~~י~

 י י~~~ ~~~~ ~~י~~~~~~

~ ~ ~  מבדי~~~
 על

 ראוב~
 לו שיש

 ~ני ~~~ ב~צ~
 למטה אתד וקונטו~רבתיס

 ע~יו~ וא~ב~
 למעל~ ~ת~ו~ו~~י~~

 אותס שגבה
 סלימ~ן הר~ מא~

 י~ז מ~ך בו נושה שהיה שט~ת מכת נ~עאזול~י
 ~~י מ~~ט דירוס~אות

 בדי~~
 ש~יד ש~~ת ע~ג כמ~ש

 אתת ועלייה למטה בתיס ב~ זולת ~נזיר~י~ן
 ס~וכ~

 לד~וז

ל~דרגי~
 ה~~ של ש~ס ~~ ~ב~צר

 יוס~

 ~~י~ ~למה ואתיו

 בבתיס משתמש ראובן והיה הנז~ הר~ס שלאתותו
 ל~ה מ~מ ~ניס כמה זה ה~ו~~ליות

 שני~
 ~~ ו~~תיס

 ~פילו ג~ס טל ו~א הנז~ בעלי~ת מ~תמשיס ~יולא
מדרך

~~ 
 והן ה~ז~ ראו~ן שביד בקב~ע כמ~ש רגל

~יו~
 שרצו ~ה~ ראובן על ו~רערו הנז~ האתיס ~מדו
 ~ו~ן ה~ ו~או~ן ה~ ראובן של ה~ליות ע~גלהשתמש
 ~מגיעים הה~אות כל לו מכרו הנז~ האתיס שכ~רוא~ר
 ה~ העליות של בגגותלהס

 תו~
 ה~לייה ~ל הגג מן

הם~ו~~
 ו~אבד ו~ו~ כתתז~ל גמורה מכירה ה~ לדרו~ז

 ~ט~מ~נ~
 טען גם מצ~ו ולא עליו ובקש ה~ מכר

 שאביוראו~ן
 יעק~

 שניס ~מה ~ר~ס ~ס משותף היה
 שיתפ~ של ~ת~ילה שפרדהואתר

 שהית~
 נשאר ~יניהס

 ~ברו זה אתר דזרוס אלף סך יעקב להר~ תייבהר~ס
 ה~ יעקב ותזרימיס

 ועש~
 הר~ס עס אח~ת שותפ~

 זולת מ~קאליס אלפיס עשר סך לכיס לו והניתה~
 מאות י~ז מסך לראובן ה~ הר~ס שתייב אחר~ט~ת
 ש~יד ש~ר של הפירעזן זמן שה~יע ואתר כ~טדורוס

ראוב~
 ע~דו אלף י~ז מסך

 לד~
 בפני

 הר~
 הרא~ח

 מע~ב הר~ס ביד נמצא זלאזלה~ה
 אס כי לפרו~

 ב~רת לו ונתנס הצז~ל ועליזת בתיס שהס אתתקרקע
 נתן וגספירעון

 הר~
 ה~ לראובן ה~

 שט~
 ונשאר ה~ הבניס אבי עובדייא הר~ח מאתש~ה התצ~ ק~ין

 טען גס מ~נו נאבד ~ימים וברבות ה~ ~אז~ןביד
 ל~ני בא שנים כמה זה ענין שאחר ואמר ~~ר~בן
 מ~מ~ון נ~שה החצר שבנין לך תדמ ו~מ~ל ה~~ר~ס

ש~
 ואח~

 גמר
 ~נ~

 יו~ף שהם אתו~ו בני עס ה~
 ~בע םך הבנין בהוצאות בת~ס זהגיע ה~ו~מה
 זהוכרחו לשלם ממה מ~ב בידם נמצא ולא דזרוסמאות
 ה~ ב~ר תלקם לילמכור

 ש~
 ב~ם שני

י ל~~~

~ ~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

א~ח
 הסמוכ~

 ח~ש על ~~טבה מכר ~םך לדרו~ז
 מ~ר ~~ר לי ו~~בו ש~ים~~רה

 ~תיקו~
 אם חכמים

תרצה
 אח~

 מכר ~טר לך
 בכתי~~

 בעבור ו~סירה
 כנ~דו לי~תתן

 ~ט~~
 מםך יעקב אביך ~י ~נושה

 ו~ן דורוסא~ף
 הי~

 ~ר~ס ~~ ~כר ~~ר לי שנתן
 לי וכתב ה~ ו~למה יוםף ה~ ~אחים לו ש~כרו~~
 כחיבהעליו

 ומםיר~
 לו ונתתי סו~רים ~~י ידי על

 ה~ ~טר ממני נ~~ד הי~ים רוב ול~י ה~שט~ח
 ~ל נ~שווע~שיו

 ~או~~
 לשאו~ל

 ~גי~~
 ב~ענתו לדינו מה

 ~גז~ ~טרות מ~נו שנאבדושטען
 ע~ ~~

 ~~ר
 של עליות של ה~נאותשל ~~~

 הג~ו~
 שטר על ~ן

 חיים הר~ מ~ת הר~סשקנה קני~
 עובדיי~

 ~לישי ~טר ~ל ~ן
 על ה~ הר~סשנתן

 קני~
 צדק מורה יורנו ו~~ליה ~בתים

 זה על וחחום ~~מח מ~רה ~ת~ר וחשובח שהדי~ןמה
 כמו~~ר הדו~מהרב

 אליש~
 וו~עיש ן~

 הי~ו~

~ ~ ~ ~
 ~שאלה על ל~ובה ~~קפנו הנה לזה

 ~מה וראש ~ח~ה סתומים דבריהור~ינו
 ה~ ראובן והיה בז~~לשכתב

 מ~~~~
 ובעליות בבתים

 על ידענו לא עכ~ל שנים כמהזה
 איז~

 וטליות ב~ים
 ~ר~ס מאת ר~ובן שק~ה וה~ליות הבתים על אםקאי
 ~לפי האחים ~ל והעלייה הבתים על גם אוד~א
 שגם ~טען השאל~ בסוף כמ~ש שלו ג~כ הםדבריו
 בהטבה בידו קנוים ~ם ו~עלייה ~אחים של ~תים~תם
 אך כולה החצר בכל מוחזק ראובן זה לפי וא~כוכו~
ממ~

 ו~רערו ה~חים ~מדו היום והן אח~כ שכ~ב
 של העליות ע~ג לה~~מש הם גם שרצו ראובן~ל

ראוב~
 ודרים ~מו~ים ~ם דהאחים נראה מזה ~ו~
 על אם כי ~ע~ער ב~ו ולא שלהם ו~עלייהבבתים
 ראובן הוצרך זה ועל דוקא העליות של ~גגיםהנאת
 המגי~ים ~נאזת כל לו מכרו שכבר אמריולה~יב
 עליות של בג~זתלהם

 חו~
 וםמוכה ה~לייה ~ל ~גג מן

 כל כמ~שוכו~
 ו~~ן הנז~ בשאל~ ז~

 בדיד~
 יד~נו לא

 דהואל אימראלכווני
 ו~עלי~

 הר~ם של ~יו ~ם ~נז~
ומכרם

 לראו~~
 מי

 נת~
 מדרך עד ושלמה י~םף להאחים

 שיצאו בהם רגלכף
 לטעו~

 עד בהם להשתמש טעון
 אתמהא ~~נאות מהם קנה ~כבר להשיב ראובןשהוצרך
 היו העליות אלו דשמא אמינא מם~~ינא לאואי

 וב~עת ה~ להר~ם אותם ו~כרו האחים ~למעקרא
 אפשר או הגגות תשמיש הנ~ת ל~צמם הניחוהמ~רה
 עלייה או ~ית לו ~יש ~י שכל בעירם נהוגמנהגא

 באיז~א~
 לו יש חצר

 ר~~
 של ~גגים בכל להשתמש

 י~ול העליות בעל ואין החצר של וה~לייההבתים
 לטעון האחים באו הטעמים מאלו אחד ומכחלמונעו
 וסלק קנה שכבר בטענה לבוא ראו~ן הוצרך זהועל

ש~בודם
 ~ מהגג~

~~
 שהיה בבירור י~וע ש~דבר הוא כך האמת
להאחים

~~ 
 משום או הגגים בהנאות ונחלה

 של~ם~הי~
 העלי~

 מי כל משום או כדאמרן וכו~
שי~

 נראה כמש~ל ב~~ם שותף לו יש בחצר שותף לו
 דאיןלכ~רה

 ראוב~
 לדין דינם דהדר למונ~ם י~ול

 הטוש~ע כמ~ש זע~ז ח~ה להם ~ין דקי~לשות~ים
 ~ע~ט ובם~ ם~ב קמ~טב~י~

 ג~~
 י~ו~ש

 אכ~
 ~ד

 בנדו~ד ~א~דייקינן
 י~

 ל~ם ויש ~ואל דהא ח~ה להם
 שנים ~נגד שנ~ם לחלזק הם יכולים ~ליות ארבעהנאת

ד~~
 לחלוק זל~ז לכוף יכולים ~וה שת~מישו דבר כל

 ח~מיש וב~נאת יעו~ש ~מ~א בסי~וכמ~ש
 הגני~

 ודאי
 עליו שיפולדבר

 חלוק~
 ו~בר הו~ל וא~כ הוא

 ד~ד~ר סק~~ט הש~ע למ~ש דינא הדר הואחלוקה ~י~
 להם יש חלוקה בושיש

 חזק~
 זע~ז

 ז~ ~ט~~
 לבד

 ב~חליקת להא~יך ~~קום כאן שהיה הגם ו~ו~רדיי
 בחזקההפו~קים

 גדול~
 ~י ש~ים ל~ה שהחזיק כזו

 עכ~פ בשותפים גםמ~נייא
 הוא~

 בידינו ויש
 והותר דייכע~ר ~~~

~ 

~~~~~~ 
 אם

 ראוב~ מחוי~
 ~ו ליש~ע

 ז~ ל~
 ת~וי

י

 ~הבנ~
 דמחזו ס~ם ~חזמ~ש ~ר~ן ~~~י

 בפ~ ~רמב~ם דפסק~דברי ס~א שם לו דמצינוכסחראי
 המוחזק בה עמד דאפילו ד~סקו הטור וכדברימטוען י~~

~ני
 ~זק~

 ~היא עליו טוען והמערער
 גזול~

 בידו
 ב~~ב תכף ואח~כ יעו~ש היסת לישבע המחזיקחייב
 ~רשב~א לתשובת ופסק שחזר לומצינו~

 ש~ס~
 וז~ל

 וא~כ וכו~ לש~ו~ה אותו מוםרין אין שלשה ~החזיקזה
 ה~~ע מפ~שי כל מצינו זל~ה םתראי הש~ע~~קי

 בזהנרגשו
~ 

~~~~
 ה~~ע ד~רי על שם שסיים למור~ם מצאנו

דם~~~
 על וחולקת אחרת סברא זי~ו וז~~ל כתב

 ראש~נהמ~~ש
 שאפ~~~~

 כראוי ש~חזיק
 ובט~נ~

 נ~~ע

ועומ~
 דבריו פירוש ע~~כ בס~~ד בסמוך הוא וכן בשלו

 היא בס~~ב מר~~ן שהביא זו דסברא~וא
 חולק~

 על
 למערער עדים יש דאם ~ס~~אמ~~ש

 שהית~
 דצריך שלו

 החיל~ם סברת זה ~ל מר~~ן הביח היםתלישבע
 עדים למ~רער ~ש ~פילו כראוישהחזיק דכ~

 שהית~
 שלו

 םיים זה ו~ל ~בועה צריךאין
 וכ~

 כוונתו בס~~ד הוא
 כו~נתז זהו בס~~ד קמא כםברא ופסק חזר דמר~יןלומר
 ~ל בשטתו דאזלי ג~~כ ~ש~~ך ל~טו~זומצינו

 מ~
 דזו ~ם

 וכ~בו אחרת סבראהיא

 דה~~
 כםברא

 רא~ינ~
 יעו~ע כהטו~~ז דד~תו מ~~ק ~~ב ~דברינראה וכ~
 שרצה ~חר ~זא גם המשפ~~טנתיבו~~ת ו~~~

 פם~י לייש~
 ב~ו~ן איירי דבס~~אה~~~ע

 ~~ער~
 בידך גזולה

המוחז~ צר~
 באומר ובס~ב לישבע

 שכור~
 ממוש~נת ~ו

 אתר לי~בעא~צ ו~ז~
 שעש~

 חלוק
 ז~

 דהאמת ו~תב בו חזר
 דצריך קמייתה כסברא הוא דהאמת ~~~ך כמ~שהוא

 טוען אם א~ילו לישבעה~וחזק
 ש~~~

 מ~כונה או
 אלו סב~ות ע~פ וא~כי~ו~ש

 פשו~ ~די~
 האחים דאם

 להם שהיה ~דים להם יש המערעריםהאלו
 חל~

 ~חלה
 ועתה אלובנגים

 ראוב~
 וד~י ~ו שמכרו אמר ~מוחזק

 צ~יך כראוי החזיקא~ילו
 לישב~

 דהא
 ב~

 לסברת
 סברזת דשתי דסברמור~ם

~~ 
 ס~ל ~רי

 דמר~~
 חזר

 והרב ומ~ק והש~ך הרטו~ז וכן קמייתא כסבראופםק
 דשתי מרנן םברי דכולהו המשפטנ~יבות

 סבר~
 הם

 כםברא שבועה דצריך ~וא דהאמת כולם הכריעוהרי
קמא

 ומ~
 הכי ם~ל דלא בא~~ג הרב לדעת אפילו גם

 י~יבו הרי נינהו פלגאי דלאו מר~ן פסקיומיישב
 יוצא דממנו סק~ג הםמ~ע של ה~א~ון כי~ובזהוא

 ~דים למערער שישדבמקום
 ש~ית~

 הרשב~א אפילו שלו

ד~ותי~
 ~ש~ע פ~ק

 יוד~ ב~~
 המחזיק דחייב

 לי~ב~
 ~יעו~

~~~~
 דא~ םק~~ הםמ~~ דברי ל~די ד~ומד

 שעשה
 כתב מר~ן לדבריישוב

 דוח~ דז~
 אותו ודחה

 דד~ת לפרשזחזר
 מר~

 כראוי שהח~ק מי דכל היא
 למע~~ר עדים ישאפילו

 מוםרי~ אי~
 לשבועה או~ו
וא~כ



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ד~ר שבא וכמו או~ו משביעין דאין נראה לכאזרהוא~כ

מפור~
 כל וז~ל שכתב םקי~א ספ~ז הש~ך בדברי

 אז שבזעה חייב אי דעות ~נידאיכא הי~~
 עו~דא ע~דינן דלא אהע~ז והטו~ר ה~ותבפרק ~רא~~ כת~ ל~

 ~חיי~
זהו~

 בפוםקים הוא וכן פשוט
 ו~יין דוכ~י בכמ~

 דאיכא דהיכא סקכ~א~זהרי~ט ב~~וב~
 פליגת~

 אי דר~וו~א
 יעו~ש דפוטר כמאן ~י~ל למימר דמצי פטור שבועהחייב
 הם~~ע כסברת לפזטרו דיש כ~ן גם נראה לכאזרהוא~כ

 דז~~ל~
 ל~ז זאין הזא יתידאה דהס~~ע תדא אינז

 וכמו ה~~~~ע סברת ו~ת~וש נבי~ים ח~צ הנילהנית
דקי~ל

 דא~
 כנה~ג להרב עיין כיתידאה קי~ל לומר יכזל

 יכול אם ה~וםקים מתלו~ת דיש דכתב הקי~לבכלל
 דעלמא זסוגיין שלשה אז שנים נגד כיתיד קי~ללומר
 שלשה אז שניס~ נגד כיתיד קי~ל לומר יכולאינו
י~ו~ש

 זמכ~~
 כאן שיש כאן

 הרב~
 דלדעתם פוסקיס

 ~י~ל לז~~ר יכול אין ודאי שבזעהצריך
כסמ~ע
~ 

~~~
 ומצאנו דהזאל זה לכל צריכים אנז דאין גס

 ס~ראי מר~ן דפםקי שכתבלמזר~ם
 ומר~

 ~זר
 נק~ינן דמזר~ם כזותיה ודאי בס~ד קמא כס~ראוכסק
 מר~ן גילה שלא מקום כל דקי~ל הכלל מן עדיףדזה
 תרתי דכאן כ~ור~ם נק~ינן דע~ו גילה ומור~םדעתו

 היא דעתו דמ~~ן לן דמפרש תדא איכאלטיבותא
 לא דהא פל~ג לא דאיהו זה על נוםף קמאכסברא
 אדרבא אלא דס~ד זלא דס~א מר~ן דברי עלהגיה
 אתרת סברא דזו בהג~ה כתב~ס~ב

 דסברא לן זגיל~

 חז~~מ~
 ד~ גלזי לך אין א~כ ~ס~ד ונפסק

 מור~ס
 אלף נגד אפילו נקטינן דכוותוה מזהיותר

 ~אלו שהאתים בעדים ידזע אם הדין לנו יצאו~~כ פוסקי~
היה

 ידו~
 החזיק אפילו זדאי הגגים של זה ~שמיש להם
 ~ הסית לישבע תייב שניס כמהראובן

~~
 שהיה עדים להס יש לא האלו האתים אס
 ~או~ן דאין נראה אלו ב~גות ת~מישלהם

 זסיעת והש~ך וה~ו~ז מזר~ם לדעת הדיעותבין דלכללישבע צרי~
 התזיק אפילו קמא כדי~ה דפסקירתזמיהז

 המתזי~
 דזקא

 ~מקזם א~ל עדיס למער~ר שישבידוע
 דאי~

 למערער
 כ~אוי התזיק והמתזיקעדים

 ל~
 מה דעתם גילו

 אתר בםק~ה שס להש~ך ר~ינו דמצ~נו זהגסהדין
 משס וכחב עוד הוסיף ק~א מר~ן כם~רתשהכריע
 על שטוען אלא שטר לו שאין דמי אשר~יהגהז~~ת
 קרקע לי מכרתתבירו

 ~י~
 שטר לז ו~ין בו מזתזק

 דכן וסייס להד~מ שמשיב ובלבד להשביעו יכולדאין
 תזקיה הר~ מפסקי ~דיינים ~בועת ~רק במרד~י~זא
 להלכה ג~כ הביאס א~ו המרדכי ודברי עכ~לוצ~ע

 יעו~ש סי~ת ע~ה ב~~הר~ז~ז
~~~ 

 במשיב דוקא נראה
 תייב לי מכרת משיב אס אבללהד~מ

 לישב~
 זעיין

 המרדכי דברי הוא גם שהביא זה בס~ ג~כלהרב~י
 יזדע ואיני עליהם וכתבאלו

 למ~
 הישת משבו~ת ~~רו

 ~יסת ~בועת ד~טור כלישנא דס~ל דאפשרוכתב
 דררא דליכאהיכא

 דממז~~
 ~משפט נתיבזת והרב יע~ש

 עליו כתב הש~ך משס אלו המרדכי דברי שהביאאתר
 ו~עלס אלו המרד~י דברי הביאדהרב~~

 מ~~~
 שהרב~י

 דאין ס~ל דה~רדכי מ~וס דאולי עליהם זכתב~ביאס
 הרב וסייס דממו~א דררא דלי~א במקזס~שבעיס

~~יבו~
 ז~ל המשפט

~ 

 דקי~ל א~ן
 דנשבעי~

 אפילו

 באומר א~ילז הזא הדין דממזנא ~ררא דליכא~מקום
להד~~מ

 נש~
 זא~כ י~ז~ש ~יסת

 א~~
 שראו~ן לנדז~ד

ז~
 וה~ו~ז הש~ך הדעזת לכל א~כ לי מכרת טוען
 צריך וד~י המשפ~ט ונתיבו~ת הרב~י לדעתמ~~ש
 םברת ל~דינו עומד בא~ת אך היסתלישבע

 שלשה שהתזיק למי שבזעה מצריך אינו דמר~ןדס~ל הסמ~~
 דס~ל באה~ג הרב זה על נוסף~נים

 כתרו~
 רא~זן

 ~דים למער~ר ש~ין דבמ~זם יזצא זממנו ~ם~ז~ע~ל
 ~ינו כראוי התזיקוהמתזיק

 נ~ב~
 קי~ל לומר יכול ~כ

 אריוות~כ~ני
 משס וכמ~~ל השנים ד~ו~ים

 ה~~~
 ~ס~

 ~ לדינא הנראה זהופ~ז
~~~~~

 מה על ה~זאל ש~אל למה נבזא הבוא
 סלימאן קנה ~בו מכר השטר ממנושנאבד

 דמה הב~יס אבי עובדייא ~ר~תמאת
 יעל~

 יזסיף זמה
 ~ינס הבניס עקר כל הרי קייס עדיין אז נא~דאם

 הקרקע גוף על זלא התשמיש הנאת על אס כיטוענים
 טענתס עקר ~יתה אס ואפי~ לסלימאן אביהםשמכר
על

 גו~
 מזריד ואינו מ~לה אינו התזיק זכבר ה~רקע

 על ג~כ פ~קיס היינו עתה לעת שפסקנוומה
 ואיןהקרקע

 לה~רי~
 ~ צריך ~לא במה

~~
 השני גס ~י ראו~ן שטען מה על נפשין מ~כוני
 בידו קנזים הם האלדרו~~ז ש~ל והעלייהבתים

 ונאבד תנז~ האתים מ~ת אותם שקנה םלימאןמכת
 לא כי הגם מידוהשטר

 ב~
 לראובן ~מנגדים דבריו

 אס אלה המה מה זז~~~נה
 סלימא~

 לראז~ן לו שמכר
 זמה דראובן פלוגתיה בר ~וא מי ידענו לא האתיםאז

 בקרקע המותזק הוא מי ~בר בא לא וג~כ בפיומענה
 ה~תיס או סלימאן או ראזבן אםזו

 אכ~
 הזה לדבר

 הראשזנה השאלהמדברי
 שב~

 רצונס שהאתים כתזב
 נרא~ ראובן עליות בגגל~~תמש

 המותזקים הם ד~תיס
 ~ ~~ז~ ב~ר~עודריס

~~~ 

 מעקרא להשיב לנו יש זה
 צר~

 הדין מהו לברר
 בכתיבה לראובן סלימאן שמ~ר מכירהבאותה

 לא או זו קרקע לראובן לו נקנית אסומסירה
 ~~ע~סק ה~~

 ערו~
 ס~ד ס~ו בס~

 דא~
 בכתו~ס נק~ה ש~ר

 של שטר או שט~תא~א
 קניי~

 שדה לו ש~ב
 מכור~

ל~
 השדה ק~ה זבו הקנין עקר שהוא

 ול~יכ~
 ~מסרו

 דאית שעבוד~ה וכל איהו לך קני לו וכתב לאתר~לו~ת
 אז בכסף הקרקע קנה אס אבל ה~קע ע~י קנהביה

 ~ראי~ שטר לז וכתב בקנין אובתזקה
 לאתר מסרו אס

זכ~
 לו

 ל~ קנ~
 לא

~~~ 
 ע~כ

 וא~~
 ע~פ

~~~ 
 זה

 דידן מכר ד~טרי לכאורהנראה
 ש~ול~

 אל ~מו~ר
 וע~ר מידס בקנין ולזקתהסזפריס

 ~קנ~
 י~י על הזא

 ראיה ~טרי אלא ד~ינם מתזי א~כקנין
 ואינ~

 ~ניס
בכתו~ס
~ 

~~~
 דידן מכר ששטרי הוא ד~דין זדאי דיי~ינן כד

 אתרא מערבא ב~י אנן ד~א בכתו~סנקניס
 א~ן שטראדכתבי

 זא~~
 על הזא ~ק~ין סמיכות עקר

 הש~רידי
 וכמ~

 בס~ מר~ן
~~~ 

 ~ד~א וז~ל ס~ז
 שאין במקזס לבדז~כםף ש~~~

 ~~ דר~
 במקזס אבל שטר

 לא ~טר לכתובשדר~ן
~~~ 

 השטר ~~תוב עד
 ~~~גז במ~ס א~ילו דהיי~ו דפירשה להסמ~עזעייז ע~

 ועיין יע~ש ראיה ~טרילכתוב
 להר~

 זל~~ה מוהרי~ע
 ~דינא לומר מצדד ~וא ~~ס דקי~ת יהזדה ביתבספרו
 ס~למר~ן

 דבמ~וס~~טר~
 ל~וד ב~~ס

 קנ~
 ~זאל

 זל~
מנ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לומצ~ז

 למר~
 המקומות במ~~ג שתל~ו קצ~ה בס~

 העזלם סמכו מקוםמכל
 ע~~~ בז~

 ה~יטב~~א סברת
 ז~ל סר~ז בת~ובה ז~ל ששון ן~ מ~ר~א הרב הביאהז~ל

 לא השטר שכותביןדבמקום
 ~~ קנ~

 בחזקה ולא בכ~ף
 שכתב ומה ~כל~ה הש~ר את שיכתוב עד בק~סולא
 דלא הריטב~א משם הנז~~ב

 ל~ קנ~
 בקגין ולא בכ~ף

 ז~ל נאיים י~קב מוהר~ר להרב ראיתי בחזקהזלא
 סי~ד זי~עבספרז

 דפירש~
 דאיכא במקום אפילו דהיי~ו

 הלאו שטר בעינן עכ~יז כחדא בתלת וק~ם זחזקהכסף
 סברי ד~ולהז ~ו~קים לכמה ועיין יעו~ש קנה לאה~י

 בשבו~ה ה~~ס יהיהדאפ~ו
 ל~ א~ ~~ור~

 השטר נכתב
 א~כ שבועה כאן איןקנין

 ג~
 ~ ל~א~יך אין ~~ן

~~~
 אמת הן ז~ל סק~~ט חסד ת~רת להרב עיין

 לדעתנסתפ~תי
 ה~ומרי~

 שטרא דכתבי ד~א~רא
 שיכ~וב עד לחוד ח~ה קנילא

~~~ 
 דהיינו נאמר אולי

 חזקה ~ני בקרקע ה~זיק אם אמנם דלאלתר בחזקהדז~א
 ב~ה הוצאות הוציא אם גםומה

 ש~חזי~
 דכל למימר איכא

 יש זדאי האיכי
 הזדא~

 דעת וסמך שגמ~ ~בא זמודעא
 אמנ~ ה~ט~ כתיב~ בלי אפי~ לקנותהקזנה

 אחר
 והט~ם המקח ל~יים מםפיק זה כל ~אין ראיתי~עיזן
 עד המכר לגמור דע~ו ס~ך לא המוכר שגםדמאחר
 מועיל מה השטרשיכתזב

 ש~קונ~
 לקנות דעתו ס~כה

 לע~ד נראה זה~ז~
 פשו~

 ועיין עכל~ה העיון ~~ר

ל~נה~~
 בס~

 ק~~
 שכך ז~ל ~~הרש~ך משס ס~ך הגב~י

 שהביאנו הפזםקים דב~י מכל המורם יעז~שידעתו
 אפילו ה~טר הוא ה~נין של דכתבי~~עיקרדבמקום
 עקר אפילו דידן שטרי כמז העדים בלשון כתוביהיה
המכר

~~ 
 יחשבו קנין לשטרי ודאי א~כ קאי השטר על

זנ~נים
 ~ בכחו~~

~ ~

 דאם בעיניך י~ה
 האמ~

 דכחבי דבמקום ~וא
 בכתו~~ם ו~נים י~~~ו ק~ין לשטרי הם גםשטרא

 נ~נה שטר אין ~ז~~ל וכתב ס~ו בס~ פרט למה~~כ
 שטר או חזב שטר אלא~כתו~ם

~~ 
 לו שכתב קנייה

 זה דברינו ל~י וכוי ~ק~ין עקר שהזא ~ך מכורהשדה
 ~טרא דכתבי ב~קום ראיה שטרי או נמי למימרהז~ל
 מר~ן ומדפרט בכתו~ם נקנים זיהיו יחשבו קניןלשטר
 מכורה שדה לו שכתב קנייה של שטר או בז~~לוכתב
 להר~ מצינו דהא אינו זה מדיי לא דתו נראה וכז~~ך

 אמר וז~ל כתב ~~ו בס~כנה~ג
 מבוא~ המאם~

 הוא
 זהרמב~ן ז~ל העיטו~ר בעל לדעת דידן ש~ידהני

 הוא ~נין דשטרי ס~ל וה~ה והר~ן זה~הז~תוהרשב~א
 בס~ ש~תבאר זכמו ראיה שטרי~לא

 ק~~
 וכ~ך זקצ~א

 הקצר בס~רו זהרב~י ע~ה ובס~ ע~ב בס~ אלשיךמ~~ם
 ~ב לא ז~ל שהרב היא זלא ז~ל ה~א~ש כדברי~תם
 אינם ראיה דשטרי לאשמועינן אלא הרא~ש דבריכאן
 ראיה שטרי לאז דידן דשטרי א~~ן אבל בכתו~םנקנים
 מזה א~כ טכ~ל בכתו~ם זנקנים קנין שטרי אלאהן

 כתב דזקא דלאונלמד
 מ~~~

בעלמא לראי~ אלא נכתב שלא דשטר להשמיענז דבאאלא לך מכורה שדה בדיוק
 וא~

 עקר בז
 ~קניי~

 בכתו~ם נקנה דאינו הוא
 כלאבל

 ~הקני~ שט~
 בכתז~ם נקנה יהיה בו תלוי

 שטרי ל~ין החביב הרב שלמדו~מו
 דפ~~ ~י~

 הש~ע
דשטרי

 קנ~
 בכתו~ם נקנים שיהיו החביב הרב זכתב הם

 שהוא הגם שטרא דכתבי למקום נל~ד נמי אנןאף
 אם כ~ המכי~ה מ~יימת זאינה הואל ראיהש~ר

 של ה~יקר ש~זא מכר שטר כדין דינו הדר ידועל
הקנין

 ונקנ~
 מכר דשטרי בכתז~ם

 ~ ה~

~~~
 ששם א~ר ט~ז אזת בהגב~י כנ~~ג להרב ר~יתי
 ד~~ל בעה~ט ורבינו הרא~ש ~בריהביא

 דבריהם על סיים הם קנין שטרי לאז דידןדשטרי
 בעה~ט ורבינו הרא~ש כתב~ דלא בעיני ונראהזז~ל
 הקרקע ואין הם ראי~ שטרי דידן דשטריז~ל

 נקנ~
 על

 אלאידם
 כשרוצ~

 שדהו במוכר כמו לבדו בשטר לקנות
 בש~ר או לחוד בשטר דקנה רעתה~~פני

 מתנ~
 או

היכ~
 שיקנה ב~דייא דפריש

 בשט~
 קנה אבל לחוד

 זכתב ~כ~ף שנתן כל שטרא דכתבי באתראבכסף
 רש~ל כתב וכן קנה ראיה שטרי אפילו ה~טראת

 הדברים הם ו~ן ובב~ח בסמ~ע דבריו ונזכרובת~ובה
 זראיתי עכ~ל י~א באזת לעיל זכתבתים הסמ~עשכתב
 דס~ הסמ~ע דב~י הביא ששם י~א באות שםלו

סק~ח ק~~
 דכ~

 לא זז~ל
 ~נ~

 הן השטר שיכתוב עד
 שמדרכם הן נתונה או מכורה שדה לכתובשמדרכם
 שמדרכם הן גמזרה מכירה שטר לו שיכתוב עד קינהשאינו
 יקום כן ~מנהג כפי לחזד ראיה שטר לו שיכתזבעד
 ז~חב הסמ~ע לדברי כווין כנ~~ג שהרב הריע~כ
 שטר ולא ראיה שטרי דידן דשטרי דס~ל מאןדאפי~

מכ~
 אבל המעות נתינת בלי לבדז דדוקא ייודה עכ~ז

 במקום יתקרי מ~ר לדין ראיה שטר בלי הכסף נתינתעם
 מקום כל שטראדכתבי

 ומ~
 שטר ~פי~ לכתוב שנהגו

 שיהיה לדינא הדרן וא~כ יתקרי מכר שטרראיה
 מה על הקנין שהיה לנדו~ד אתאן זא~כ בכחו~םנקנה
 שכתב שטר אותז ודאי המכר בדמי פרעושכבר

 ~ יחשב מכר לשטרלו

~~~~
 ע~י לראובן הקרקע דנקנה וביררנו הואל
 מחלוקתיה בעל הוא מי אנן נחזיכ~ו~ם

 בהטבה לסלימאן מכרז שהם מודים ~אחים אםדראזבן
 לא שמעזלם זאמר ראובן את המכחיש הזאוסלימאן
 פירות לאכול המוחזק הוא מי אנן נחזי אזי לראובןמכר
 עדים יש אם בידו וחשאר היםת שישבע ליה דיניןואזי

 דלעיל וכדינא א~ד יום אפי~ בחזקתו שהיתהל~ערער
 שיש דבמקוםדכתב~ו

 למערע~
 בחזקתו שהיתה עדים

 שבועה דמצריך דמר~~ן הראשונה כםבראנק~ינן
~ 

~~~
 למערער עדים אין אם

 ש~ית~
 איזה בחזקתז

 הוא מי אנן נחזי אזי כללזמן
 ~מזח~

 זמי
 זסלימ~ן ראזבן ~זא בפירזת המזחזק דאם המערער~זא
 מידו להוציא באזה

 הד~
 אין דאם דינא

 עדיםהמערער לסלימא~
 שהית~

 אזי ב~ז~תז אחד יזם א~ילז
 אפילו ראזבן על דאין כמש~ל ליהדינין

 הי~
 דיכזל

ראובן
 לומ~

 דמר~ן באה~ג זהרב הסמ~ע כמ~ש קי~ל
 מוסרין דאין ל~רער עדים שאין דבמקום ס~לז~ל

 ~ בארוכה וכמ~~ל לשבזעההמז~זק

~~
 ל~וציא שבא זראובן סלימאן הוא המו~זק אם
 לראובן עדים אין אפי~ בזהממנו

 שהית~
 בחזקתו

 המשפט נתיבזת ל~רב מצינו שהרי לישבע סלימאןמחויב
 אלא שכתב בסק~ה ד~תב הש~ך דבריהביא

 דאם נלע~ד לי~ע שא~צ וכז~ קרקע לימ~ת שטע~
 מבעייא לא הי~ת לישבע חייב דודאי המעותעל תביע~
 ~ך נתתי שט~ן כגזן ~לל הקרקע גוף על טועןאין ~

 לא זעדיין לי למכזר שהבטחת הקרקע בעדמנה
 למכור רזצה אינך זאםקנין נעש~

 הק~~
 מעותי לי החזיר
ודאי



~ ~י~ ~~~~~~~י
~~  המעות על רק תבי~~ז ~אין כיון לי~בע דחייבודאי

 גיף על גם טזען אפי~אלא
 הקרק~

 ~~עות לו ~נתן
 דנהי לישבע חייב דמ~מ בק~ם הקרקע ממנווקנה
 רי~~~א מחמת הקרקע גוף על בט~נתז נאמןדאינו
 מכח להשבי~ז יכול ~~חום מכל לה~ביעו יכולואינו

 דמאןהמעות ג~~
 לימ~

 והריעותא דהחזקה בכל דמשקר לן

~שטר~
 ~בל הקר~ע קניית בגוף ~משקר רק מורין אין

 להיזת יכול מקוםמכל
 המעו~ שנתינ~

 וצריך אמת
 ראיות ~הביא י~ו~ש וכו~ המעזת ~ללישבע

 על הש~עמדברי ~ז~ו~
 ז~

 ~ין ~~י~ הוא דין וא~כ יעו~ש
 ~ לי~בע צריך לראובןעדים

~~~
 שני~ם אין

 מזחזקי~
 האחים עדי~ן אם כג~ן

 הזאל הקרקע ~ירזתאזכלים
 זהמכיר~

 היתה
 ט~~ו בי~ם ~ת~אר ההטבה להם שעשו אפ~ר אםבהטבה
 ~מ~רזה ~מו~ים ~~א מזחזקיס זהם הפירות לאכזלשנים

 היא זהמחלזקת הפירזת אוכלים הם זעדייןלסלימאן
 ראזבןבין

 ובי~
 כלל מכרה לא אזמר שסלימ~ן םלימאן

 לכאזרה ה~טר ממנו זנאבד לז ~מכרה ~זמרז~אזבן
 דדין נראהה~ה

 ז~
 בס~ הש~ע פסק הזא

 קל~~
 ס~ד

 כל הזא הדין ~םדמסיק
 דאלי~

 שזם ואין הז~ל גבר
 אין אך מוחזק מהם~חד

 ז~
 היתה ~לא ה~ם דשאני ~מת

 זמן איזה מהם ~חד בח~~ת שהיתה בעזלםידזעה
 מכורה שהיתה ~דים יש ד~ם אנן גחזי בכאן~בל

 זמכרה שחזר כלל ידעינן זלא האחים מידלסלימאן
 זבזה םלימ~ן בחזקת מעקרא הי~ה הרי ~~כלראזבן
 הרב משם קל~ב ~ס~ זלה~ה מזהריב~ז ל~רבמצינז
 דקדקז ~כזלם כנה~ג והרב מהרש~ך ששון ן~~הר~א
 ~ל ~חלוקים שכל ב~סכמה עלז זכזלם הרשב~אמתשזבת
 חזקת בתר אזלינן בז מזחזק מהם אחד זאין~~רקע
 שזם זאין הזאל לו מכרה אומר שזה הגס ~מאמרא
 חזקת לו שיש מי ~וחזק מהםאחד

 מר~
 בה יזכה קמא

 מהאחים שקנאה לסלימאן עדיס יש אם כאן גםז~~כ
 מכרה שסלימאן לראי~ן עדיםזאין

 מעמידי~
 אותה

 סלימאן שלבחז~תו
 שהז~

 ידועה ~היתה קמא מרא
 זיזכה שקנאהלו

 ב~
 לראזבן מכרה לא שמעולם וישבע

 זכל בזהי שנראה מהזהו
 ז~

 שנעמיד לצד האזפנים
 האזפן יהיה ~ם אך ~~גור אתגירי זראזבןדסלימאן
 ~~ודה ס~ימאןשהר~

 ~מ~
 לראזבן מכר מה~חים שלקח

 ראובן ~ל מחל~תו שבעלי אלא הזא כן ראובןזכדברי
 מ~זלם שאזמרים האתיםהס

 ל~
 וז קרקע מכרו

 סלימאן ~~זקת זז חצר שהי~ה כלל עדים זאיןלסלימאן
 היסת האחים שישבעז הזא הדין בזז ~ם ראז~ן~ז

 על תביעה יש זה בנ~זן ~מי ד~א מכרו לא~מעזלם
 ~תיבות הרב משס זכמש~ל המע~תגיף

 המשפ~
 זהו

 ~ לה~יב ש~ראהמה

~~~
 ה~ז~ל מ~ס דבכל

 המז~ז~ דאי~
 לישבע מחזיב

 א~כ מ~בזעה דפטר כמאן ~י~ל לומרדיכול
 ויאמר ~רב בדברי יעזיין נפיק ~א חר~ס מידיעכ~פ

יצ~
 פליגתא שיש דבמקזם כן דפסק סקמ~ג

 זז~ל הפזסקים משם זכתב ומסיק קי~ל לזמריכול בשבוע~
 ולזי~ס עכל~ה כמש~ל חר~ס יקבלז ~זבע דעתזלהפיס
 הנלע~ד זהזזימי~ן

 ו~
 ה~רנ~ט בשבט היה מידיי לא

לפ~ק
~~ 

 ~ יע~~ ס~לי
 זראיתי ה~בוננ~י שזב כז~~י~~~~

 מ~~
 הרב~י

 ששס וכו~ ~ד~א בפסקת שס ס~ח ~~צבס~

 לכתזב שנהגז במקזס אבל זזל~ה דבריז בסוף~תוב
~ט~

 ~פשר אי בלבד ראיה
 ללזק~

 בז קנייתז שיתלה
 אלא קזנה אינזשה~י

 כשנכת~
 ש~ר א~ו

 קו~
 בכםף

 מ~ום ~נה אינז ~כתב שלא זמן וכל רא~זנה~שעה

דל~
 דעתז םמכה

 עכל~~
 ושטר ד~ואל נראה וא~כ

 לקנין חזוק עושה אלא קנין עזשה גזפו איןראי~
 עכ~~פ בכתו~ם נקנה להיזת קנין שטר לאז א~כהכםף
 הזאל נראה ענ~דלפי

 זסו~
 הוא םוף כל

 קנוי הקרקע ~ין זה ~ר ואלזלי כםף של ~קניןאת המ~זי~
 ~יהיה הזא דין לקנייה והעמדה ממשזת בז שישנמצא
 ה~רקע דאין הר~~ן אמר לא כאן דעד בכתז~סנקנה
 קנין דע~שה הזא למפרע בכםף אלא בזנקנה

 להיות בכםף הקנין עקרלית~ב דיק~
 נקנ~

 הקרקע
 בכתו~ם נק~ה שיהיה לענין אה~נ אבל המעזתנ~ינת משע~

 הזה לדבר יחשב קנייה לש~ר דאפשר אניאו~ר
~ 

~~~
 מ~עם ~לימאן מ~ת ראובן של זה קנין להחזיק יש

 שטרי דכתבי דבמקים ה~עס ידזע דהנהא~
 משזם ~נה לא הש~ר כתבז שלא ז~ןכל

 דכ~
 ~לא זמן

 איזה עשו אס התינח זא~כ דעתייהז סמכא לאנכתב
קנין

 מהקניני~
 בזה ה~טר לכתזב בדעתייהו ועדיין

הז~
 אבל דעתייהז סמכא לא נכתב שלא זמן כל דאמרו

 ה~טר על זכתבז ביניהם וגמרז במעזת ~נין שעשז~נד~ד
 באתרא קיימי אפיי שעשו קנינים באזתם דקנה ודאי~~ו~ם
 להיזת ~דעתם דהזאלזגמרזדכתבי

 הקני~
 סמכז הרי א~ך בזה

 בס~ הש~ע דלא~רעזהממ~ש זקנה ~ני~בזה לגמזרדעתייהז

 ם~~ק~~~
 ~כסף ~קנה ארצה ~ם זאמר הלז~ח התנה זז~ל

 הריז~ז~
 ז~

 זגמרז הזאל כאן גם זא~כ יעז~ש ז~ז~ ~יים
 שטר לכתוב ולא ביניהם זמסירה כתיבה לכ~זבביניהם
 הזי וא~כ זה ידי על ל~נות גמרז הרי הנהוגר~יה
 ע~פ וא~כ הש~ר כתיבת בלי ~קנו ~~נז כדין זהדין

 לע~ד נר~ה האלההסברזת
 דנ~נ~

 ו~זי לר~ובן ~קרקע
 בענין שכתבנו דינים החצזקיכל

 הש~זע~
 מסזדר הכל

זמתזק~
 דיתבי ר~נן עמי יסכימז אם זה כל ~ך כהוגיןי

 הכתז~ם מטעם או ראזבן ביד ~יים דהמכר מ~יןעל
 דעתי בטלה אזי עמי יסכימז לא ואס השניי מטעםאו
 על דינא ~דר וא~כ לז~י נזטה דעתס איןאם

 אופ~
 אתר

 זהדרא לחזזר יכזל אחד זכל מעיקרו בטל זהמכרדהזאל
 הוא כיצד אנן נחזי א~כ לב~ים מעות והד~יארעא
 שאזמר סלימ~ן הזא דראזבן ~~לזקתיה בעל אםהע~ין
 ~ירזת שאזכל המזתזק ~וא מי נחזי לז מכר לאמעזלם
 ש~סק מה ז~ו א~כ המוחזק ~זא ראובן אם זהקרקע
 על נאמן ידוע ~נז זאם זזל~ה ס~~ד ק~ן בס~הש~ע
 משכונה ש~ר לכבוש יכזל שהיה במיגז האחרתתביעתז
 כבר שאכל זדו~א זבשבועה בידי ~זא לקוחזלט~זן
 לתו~עו בא אס אבל עליו שטוען ~תביעה כדיהפירזת
 ע~כ ~רקע לעכב ~אמן אי~ו ה~יר~ת שיאכלקודס
 ו~וען ה~ירות לאכול מו~זק הזא אס כאן גס~~כ

 כתו~ם ידי על בידו היאשלקוחה

 ו~לימ~
 ~זל ~זען

 אזכליסהם
 זמעול~

 ש~זור הוא דין לו מכר לא
 ~קרק~

לסלימא~
 שאכל ומה

 ראז~
 עליז ישבע

 שלקז~
 ~יתה

 שא~מר המ~ר דמי מ~את שאכל במה יזכה ז~זיבידו
 ישבע ~~כ וםלימאןנתן

 ~יס~
 ממנו קבל לא ש~לס

 ~ מידי לא ו~ו ~יי~ מ~תשוס

 סלימא~~~~
 ~ש~ר ~ירזת לא~ל ~מו~זק הוא

 זישבעבחז~ז הקר~
 של~

 מראובן ~ל
~  

 כלל מ~ות
~חומרי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

שאזמר
 מכ~

 זה קרקע בהם לו
~ 

~~~
 מודים אלא פלוגתא שום זראובן סלימאן בין אין
 לב~לו רצונם ואין ~מכר בקיום ליהז וניחאזל~ז

 מ~ולם ש~ומרים האחים הם דראזבן פלזגתיהזבר
 ה~וחזק אם א~ן נחזי אזי לםלימאן כלל מכרזלא

 לדינא הדרן א~כ ראיבן הוא פירזתיה לאכזלבקרקע
 באים ה~~רערים וה~חרים המוחזק והזא דהואלקמא
~זציא

 ~קרק~
 דינייהו מחזקתז

 כמ~~
 בם~א מר~ן

 שקנוייה היםת המוחזקדישבע
 הי~

 שקנה ~~~ימ~ן בידו
 אם בידו ותשאר מ~םא~תה

 רצי~~
 וראובן םלימאן ~ל

 ביניהםלקיים
 ~ המכ~

~~~
 אם אנן נחזה עדיין המזחזקיםהם האחים
 רצונו אין זלומר המכר לב~ל ירצה זהראובן

 קנייהבאזתה
 די~

 לו שיחזיר הזא

 סלימ~

 כי ~עותיו
 מעוחיו עליו לעכב יכול ואין כלל ~ייה כאןא~ן

 שאזמר מהבשביל
 שמם~

 בידז
 קניי~ ~~~

 קנה שבו
 מיד נאבד זעכשיומהאחים

 ר~ו~~
 שרפם ולא ד~זאל

 לו לשלם חיוב ~ים ע~יו אין מידז שנאבדו אלאבידים
 ש~א ובם~ שפ~ו ~~~ עיין מידז שנאבדו מהבשביל
 להאריך איןיעז~ש

 זא~
 שנאבדו חר~~ם אם כי ראו~ן על

 ברי טוענו אם זולתמידו
 דל~

 אזי מידז נא~דו
 אחרים ובמקומות צ~ה בם~ עיין הסית לידילהביאו י~ו~

 דינא ולשתעי ליזיל ה~חים של דינז בעל הזאזםלימאן
 לםלימאן זה קרקע מכרז שלא שישבעז הזא ודינםב~ד~הז
 בחזקת זה קרקע שהיתה ידענז לא מעזלםואפילו
 םלימ~ן ~בי~ת ו~~ר הואל אחד יום אפילזםלימאן
 דמי זנתן מ~ם שקנה מצדלא~ים

 המכ~
 ג~כ הד~ן

 משםלמש~ל
 הר~

 נתיבות
 המ~פ~

 שישבע הזא ש~דין
 וצור משנל~~ד זהזהמזח~י

 ישרא~
 ~ זימ~ן משגיאזת י~ילנו

~צעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 םי~ט

~~~~~

 לדע~י ל~ה יוםף שנתןהאלגרפא
 הנז~ משה יזכה דלא מוכח קנייהדמשטר פשו~

 בש~ר כתוב דהא חדא דזקא ~גדזלה בהעלייה אםכי
 העלייה זהיא החנויזת גבי על ~בנוייה העלייה לושנתן

 ליהז חשבינן אפילו שלפניה עליזת אותם וא~כהגדולה
 את דמכר רי~ד בם~ קי~ל הא נינ~ו דידהדתשמישי
 את מכר לאהבית

 הת~מיש~
 לתוכה פתוחות יהיו אפילו

 בנדו~ד גם לעצמו רשות חלק אחד שכל זהמכ~ש
 הבית את שמכר דמי הדין ימצא ~מצא אםאפילו
 היו או התשמישין אתמכר

 יהי~
 אדם ד~ני ~לישנא

 שאחת כ~את לעלייהקורין
 גדול~

 כולם קטנים זשנים
 בשם אותהקורים

 עליי~
 הזא בנדו~ד ~כ~ז אחת

 לשון מו~ה דכך אדם דבני לישנא והפך ~דיןהפך
 בו שכתובהשטר

 זנת~
 לז

 העלייההעמום~
 הח~ויזת על

דמלשזן
 ז~

 ת~מישים דבכלל הזא האמת דאם ל~דק יש
 תשמישה את מכר העלייה או הבית את שמכר ומינינהו
 דזאת ~זא כך אדם בני הלשזן הוא כךאו

 העליי~
 עם

 בשם כולם שעמה הקטניםהשנים
 עליי~

 יקר~ו אחת
 העלייה לו שנתן לכתזב הםו~רים הוצרכו למהא~כ

העמזם~
 עלייה אם כי ז~ת בחצר אין הרי החנויזת על

 זא~כזאת
 למ~

 ליהז הוה לא טרחא ~אריך ~אי לי~ז
 אלאלכתוב

 ונת~
 דלא ודאי אלא שבחצר העלייה לז

 לו לתת אלאנתכזזן
 דיד דקי~ל ומחמת א~ עליי~

 שבכ~לן הקטנה לו לזמר זיכול ~תח~ונה על הש~רבעל
 םי~ב םרי~ד זכמ~ש לך שנתתיהיא

 לכ~
 לגלות הוצרך

איזה
 עליי~

 העליות מן דשנים זהגם לו נתן העליות מן
 נתן דשניהם למימר ליכא החנזיזת גבי על בנויםהם
 זלא לז נתן דחדא זבזדאי ק~מר עלייה חדא דהאלו

 היא הגדולה דהעלייה בצדו שזברו דהרי ו~ודיותר
 קטנה האחת אבל הרבה החנזיות גבי על שבנזיהדוקא

 כי לז נתן לא והוא דזקא אחת חנות על אם כיאינ~
 חנזת על הבנזיה זלא עלחנזיות הבנזיהאם

 אמת אביהם ~ימות בידם ~יא מזחזקת שכברש~ען ומ~ דוק~ אח~

נכו~
 וכמ~ש טענה צריך אין ירושה מכח שהבא הדבר

 יזדעים היינו לא אם לן יוצדק אכן קמ~ובם~
 שמא אומרים היינז אזי אביהם בה החזיק דבראיזה מפ~

 נדז~ד בכג~ן אבל המערער זה לאביהםמכרה
 לאביהם ~לה מכרה לא מעולם זה בקרקעידעינן דאנ~

 אבי~ם בה ~חזיקולא
 אל~

 ~רי לו שיש השטר מכח
 לאביהם דאין מוכח ממנו שטר באותו חזינן קאאנן
 בדבר לפקפק אין לכן הק~נה זאת בעלייה זכותשום

ז~~ל
~ 

התשמישי~~~~~~~
 כדקי~ל ~משה רשזת דאין זדאי

 הבית את מכר דאם ~ם~ב ם~א רי~דבם~
 הואל לבית פתוחות ~יו א~ילז התשמי~ין את מכרלא

 ארבע בו יש הביתומקום
 אמו~

 ומכ~ש יעו~ש זכו~
 א~זת מעשר יו~ר יש שהוא החצר של האלבראחזה
 לבית םמוך ~ינוזגם

 פשו~
 בתשמיש אכן קנה דלא

החצ~
 שם ז~מ~ש דקנה פשוט ויציאה כניםה מקום
 ~ יעו~ש וכו~ הדות זאת הבור את מכר בדיןבס~ב

~~~
 וכבר הזאל ל~תיישב יש בנדו~ד דעדיין

 נשתמש האישמשה ז~
 ז~

 של בהאלבראח רב
 ולא להש~מש כמה זה ז~חזיק הזאל אמרינן מיהחצר
 דמאי בודאי בומיחה

 שמכ~
 אתש~שין גם הבית לז

 יעו~ש גו~א ~ם~ רי~ד בס~ עיין לא או ~מכר~יה
 הזא כעת שנראהזמה

 שא~
 לההיא לדמותה

 היה דאם ם~~ו ק~ם בם~מר~ן ד~~
 מעמי~

 ד~ם זכו~

הי~
 בעל ולא מםזיים במקום משתמש לבדו הוא
 ~יה כאן אבל וכו~ לי נתתו לטעון ~כול ולכךהחצר
 מבעייא לא זא~כ וכ~~ ב~אלבראח משתמש החצרבעל
 מר~ן מדקדזק וכמ~ש ה~רקע לקנות חזקתו מהנידלא
 ז~ו~ םי~ג מז~~ם זממ~ש זכו~ מםויים מקוםדכתב

ובפר~
 ל~ו לית מחזיקים דהני

 ולא דמתנה לא~לל בחזק~ טענ~
 מכח ~זק~ז אומרים אלא ~ניי~

השט~
 כלל ~ות ל~ם ~צא לא ובשטר שבידינו מכר

 החצר הבעל עם בתשמ~ש לה~זיק אפילו אלאכמש~ל

ל~
 ה~כ~ים א~בת משום לזמר דיכולים חזקה ליהו מהני

 מפורש הדבר שבא וכמו להשתמש אזתו מניחיםהיו
 י~ז~ש ~ב~ח משם ם~ו ק~ם ~ם~ קדישין מאמרבם~
 ובם~ י~א ובם~ יעו~ש םכ~ד חית אות מש~ה~ בם~זעיין
 זדז~ק יעז~שי~ג

 הטי~
 לך כתבתי ~ל כי ~בר בכל

 זצזיי~ם נח~צ שלבעטי~ו
 וימ~

 והשלו~ם ~חיים ולרו~ם
 ~אכי~ר

~~~~~
 ~~י~ ~~~~~~ ~~~



~ ~ ~ ~

 י י~~~ ~~~~~~~ ~~י~~

~~~~~

 בפונדק א~ עכו~ם ~ית אצל בית חזקת לז יש
הנקרא

 ע~~
 לחדיד

 ~~רזל~
 בהבתים זמזכרים

 ~בח לה יש בית כל הנז~ שב~זנדק זהבתים לחדידהנז~

~~סדרה~
 בהם ודרים עליזת הנז~ הבתים ז~ל לבית מכוזן

 הנז~ וראובן~ראל
 בנ~

 ~ל הבית מצד א~ כותל
 שמצדז~~ העכו~~

 זהכני~
 לביתז שמכזזן האלנבח

בית כול~ זעש~
 אח~

 ימים זלאחר לחדיד כעת בה וקונה ומוכר
 לשמעזן ~יתו העכו~םמכר

 ושמט~
 והן ללוי מכרה

 גם בנה משמעזן ה~ ~בית חזקת ה~ לוי ש~נההיזם
 ועשה ~זתלהוא

 ה~לנב~~
 לביתז שמכזזן

 כו~
 אחת בית

 וער~ר ראז~ן עמד ~יזם ו~ן בביתו ראזבן שעשהכמו
 ה~~ הבית לו זאומר עליז ז~זען ~כזתל בש~יל לויעל
שהיא

 ~מו~
 כותל לה לעשזת רזצה אני שלך ל~ית

 ~נז~ הג~ שהבית בשביל יכזל איני זעכשיו בה~נ~זר

זהבי~
 שמצדה

 י~
 לשניהס אחד נ~ח אם כי להם

 נראית אינה שלי הבית שלך בבית כזתל שעשיתהזעכשיז
 הכותל לז זאמר הנז~ לזי על ראזבן ~וען זעודלקזנים

שבנית~
 שלי הבית חלל שהכנסתה בג~זלי אותז עשיתה

 עכ~ד זשכמ~ה תצמח מהרה כת~ר ותשזבת ~כזתלזבניתה
 ~השאלה

~~~~~
 זכשרי תרי הרא~ש מן עולים אלקים ראיתי

רבנ~
 ~ר בהדייהו דפלגן נר~ז סבזראי

 תניברישא
 לדי~

 כדין אכ~ד~ה
 תורב~

 לדין תני זמר
אכסדרה

 כ~~
 בי~

 אחד כל זה יסזד ועל לה ה~מזכה
 לנז יש בדידן ~נן זה כראי ז~ ~אי ~א פ~~וב~ה
 דין זלברר מע~א לדעתלב

 תז~ב~
 זאת~כ אכסדרה בלי

 ~ האכםדרה לדיןנ~זא

 ור~~~~~~
 הזא דקזש~א אמינא

 ~די~
 הבתים

 כדין אזתם לדון יש שבהאלפונדקהאלו
 שצריכים זכמו חלוק ~ם ביניהם זאין שב~צרהבתים
 ~שא לפרזק שבחצר בית כל לפני אמזת ארבעלתת
 לנז יש כן ~~א ק~~ב בס~כמ~ש

 לת~
 האלפנדק בבתי גם

 אמזת האר~ע ל~ת בהם יזצדק ~אלפנדק ב~תיזאדרבא

ש~
 מש~זת פרזק צריך דבהם ה~צר מ~י יזתר הפרוק

יותר
 זעי~ ז~שו~

 לבעל דיש פסק ששם ס~ד קע~ב ב~~

הכר~
 אמזת ארבע

 בשד~
 יעז~ש מחרישתז להפך הלבן

א~~
 ברור

 ~ד~י~
 מקזם דכל

 שצריכי~
 אמזת להאר~ע

 שיהי~ ~זאדין
 א~ריז ~רר אמזת ~א~~ע

 ~ זפשז~
רא~

 שאמרו טצמה אמזת הארבע דאפי~ו ראינו
 אלא לו אזתה זיכז לא בית ~כלנות~ים

 פנזי שהוא בעת אבל צריך שהזא בעתמשא לפרז~
 ביתז אחד לכל י~יה אפילו בז להשתמש~בירז ~ו~
 מיז~ד~

~זא~
 החצר ~לקו לא זעדיין

~ 
 ל~שתמש יכול אחד

 זזלת פנזים ~הם בטת תב~רז בית שלפני א~זתבאר~ע
 אםדזקא

 ~לק~
 ~ע~ב בם~ הש~ע פםק בזה ביתו שלפני אמותארבע א~~ לכל נזתנים הדין שמן ~~צר גם

ם~ב
 שאר~~

 ~עו~ש לגמרי שלו הם אמ~ת
 זכוזנ~

 בטת אפילו שם להשתמש יכול ~בירו שאיןהיא מר~
ב~ל ~אי~

 ~ב~
 אבל שם ~שתמש

 לעני~
 הבית בעל אם

 מצאנז בזה לגמרי שלו והם הזאל אזתם ל~דוריכול
 שפםק הרמב~ן ודברי ~ירושלמי דברי שה~יאל~ר~~י

 אם כי זכה דלא ~ירזשלמי דברי~~
 לפר~

 משא

 לגדו~ו~~
 הר~~י שהביא ~רא~ש מדברי אבל יע~ש

 בס~שם
~~~ 

 ז~כי לגדז~ אפילז לגמרי שלז שהם נראה
 והרא~ש הרמב~ן על חזלק ז~ל דהרא~ש הדרישהכתב
 לכל לגמרי שלז הם דמשמעזתז דידן כתלמודאס~ל
דבר

 וכ~
 מה והזא כהרא~ש קי~ל דהכי הדרישה

 מדברי נראה זא~כ הרא~ש כדברי בש~ע כאןשפסק
הש~ט

 שיכול הוא דין חצר של אמצעה גם תלקו דא~
 אך אמותיז א~עלגדור

 טדו~
 של אמצעה חלקו לא

 שזם לעשזת יכול אינו ~כ~ז הבתים חלקו אפילוחצר
 להשתחש לחבירז זכזת זיש הואל שלז אמות בארבעשנזי
 שמעון וגדר שבנה דמה דנראה לנדו~ד א~~כשם

 אמזתיו ארבע גדר לגדזר אפילז שהרי עשה כדיןש~א ז~
 זה שמטון שעשה כמו לעשזת לגדזר מכ~ש יכולאינו

 ~ מד~א יז~ר שהזא ביתז גבזל~גדר

~~~
 נרא~

 זיש הזאל זמרפא אר~ה לז יש דנדו~ד
 הבי~ ל~ני אכס~רה~ם

 ~גדר ב~ה זכה
 ב~חלוקת הוא ~בית שלפני אכס~רה דדין ר~ינזדמצ~~ו
 מהרי~ד כתב זז~ל סר~ג דב~מ בספר הדבר כמ~ששנוי
 חלל על נשאלתינר~ו

 ש~~
 ~נהיה הגארדקי

אם האכסדרה~
 הו~

 זיכזל הגארדאקי מבעל
 להקיפ~

 לעצמו ולסותמו
 כל כ~ז הוא אםאו

 עם משותף שהוא החצר ~לל שא~
 מהרח~ש ~רב בין מ~לזקת שיש זזכורגי החצר בניכל

 ושדזמה ~ג~רדאקי ~בעל שהזא מ~~א ם~ב בס~שכתב
 ז~ל מהרשד~ם הרב דן שכןלז ~~

 זהר~
 נר~ה רב לחם

 הגדזל הרב מפי זשמעתי החצר כחלל שהואמדבריו
 בתרא דהזי ז~ל כמ~ר~~ש לדזן שראוי נר~ומו~ריק~ז

 פ~קיו עזשה היה שמ~~~ש בידינז שקבלהוטוד
 שיצא כדי התלמידיםבפלפול

 הדו~
 ז~ו~ זמ~זרר מליבן

 לשאת הנז~ דב~מ הרב עודזהזסיף
 ול~

 הפז~קים ~דברי

שהזכ~
 יה~ה דלא לעמזד יש עוד זז~ל כתב זלבסוף

 הגארדאקי לבעל לזכזת ראזי בדבר מחלזקתאלא
 זכזת לו יש לכז~ע הגארד~י שתחת חלל דבאזתזדכיון
 ס~רזת יש ~חד זבחלק אחד ב~לק הגארדאקי לבעלבו

 ש~ז ~זא מ~דדלדעת
 זיכז~

 ~ינו האחרת ולדעת ל~ותמו
 בכזליה ס~יקה איכא השז~פין שאר בחלק אבלשלו
 לא או חלק ל~ם יש אם דר~וזתא פלזגתא דאיכאכיזן
זהז~ל

~~ 
 דספיק וכההיא ודאי ~די מזציא ספק זאין

 ז~ל דב~מ ~רב ע~~ל א~ר במקזם אצלי ככתזבזיבם
 זא~כ במחל~ת ש~י דהד~ר מל~ד דלא לפניךהרי
 ז~לזי

 ו~רשד~ם ~מהר~ש ~י~ל לזמר יכול בנה ש~בר
 יכול~ דה~רד~י מרנןד~~רי

 ל~צמז ל~ותמז בע~יז
 שכברדבמקזם

 נע~~
 דכו~ע אל~א הנזק

 ~מזי~
 ק~י

 בס~ מזר~ם ו~מ~שמו~זק
 קנ~

 ~לון בעל זז~ל סי~ב
 ראי~ ל~ביא ה~צר בעל זעל מזחזק~רוי

 ~כ
 וא~ סקי~~ םקנ~~ בש~ךזעיין

 הזאל ק~ל לומר י~ול
 שכבר ז~ל דב~מ הרב לס~רת ומכ~ש בגהוכבר
 בבא ד~ילו הכריע ו~כרעהזרה

 ל~~יל~ ל~נז~
הד~

 הזא
 שא~

 דאין וכמ~ל ל~ב יכ~ים
 ~~י~

 מוציא
מידי

 ~זכ~ וד~
 איש

 ~ב~יו~
 ~דינו
~ 

~~
 ל~דנז ~עזמד מה

 ב~
 הוא

 ~נרא~ דל~
 דלא

טזב
 ~ש~~ שהרי עש~

 וזל~ה כ~וב
 זראו~

 ה~
 שמצדו ~~ז~ם של הבית מצד א~ד כזתלבנה

 ו~~ני~
 שמכז~האלנב~~

 לבי~ז
 זמוכר א~~ בי~ כז~ זעש~

זקונה
 ע~ כע~ ב~

 ל~דיד
 זל~~

 וכו~ ימים
נוי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~

 ~מולוי
 שעש~

 נראה אלו ~דבריו וכו~ בביתו ראו~ן
 סביבות כלדגדר

 הבי~
 וחזר ה~תח צורת לה ~~שה

 וא~כ אתת ביתכולו
 ז~

 לא אשר
 כ~~

 לא כאן ד~ד
 ולסותמו ~~לנב~ח מזה גדר ל~~ות אלא לגדור לוז~ינו

 ד~א ~~ור וי~אר ~י~ו לת~ך האלנב~ח תללולהכנים
 ~בית ~תתשל~ני

 פרו~
 ל~רוק

 ~דר דאזי ~~~וא~~
 הנשאר~ אמ~~ הארבע לאותודי~ו

 הבית ~תח ל~ני
 לו ~ולה ~תהיה~רוצה

 ~~זו~ ~הא~~~
 לפני לו ~נותנים

 ~סי הש~ע שכתב כדין~חו
~~~~~ 

 שהאכסדרה ~~ד
 במ~או ~ם ל~~נים א~~ר אם אמזת להארבעעולה
 ~נדו~ד ו~~כ זה כליעו~ש

 ש~~~
 וחזר ה~תח צורת

 ל~~ צ~יך יהיה א~כ אחת ביתכולו
 ארבע עוד לו

 הבי~ ל~ני משא לפר~ק אחרותא~ות
 זה פתח לפני

 ~לפני הד~א ו~ם האלנב~ח כל שה~ניס ש~שהה~דש
 לה ו~שה אותה גדרהבית

 צור~
 ~~ח

 ~ד~
 צריך וא~~כ

 והוא לפניהד~א
 מתורב~~

 ה~ות~יס לכל ~~ייך התצר
 גזל הרי וא~כ זכותבו

 הר~י~ קרק~
 ~מו ~~ו~~ים

 ~ החצ~בתורב~

~~~~~
 יטעון אם

 שמעו~

 המקום זה ~ו ~ינכו זה
 אמות ~א~בע ב~ק~ם ביתו נגדשהכניס

 שבנה זה ~~חו ~גד ד~א עוד לו יתנו ולא לוהראוי
 דיום חדא מה~~ד איני~חדש

 ~~ח~
 ~שתכח ומחרתו

 וא~ילו ~תחו נגד אמות ארבע לי~ול עוד ויבואהדבר
 פת~ו שלפני הד~א לקת ~כבר בעדים ~~ר להםיעשה

 הבית בכללוהכניסה
 ול~

 לו לתת זכות ~וד לו נשאר
 יכולים עכ~ז אתרותד~א

 לעכ~
 שאינם לומר ~ליו

 עמו לירד צריכים וי~יו וכו~ שטרם לשמוראתראים
 ודיינאלדינא

 וכמ~~
 הש~ע

 רי~
 שם ובםמ~ע סקנ~ה

סק~ב
 ~ יעו~~

~~~~
 האל~נדק ל~ני יודה דא~ילו הוא מזה דעדי~א
 הפסח זה ~ל~ני בד~~א זכייה עוד לושאין

 ע~~פ בי~ו ~~יך אמי~יו ~רבע הכניס שכברשעשה
 המקום בזה מלהשתמש אזתם מוגעהרי

 שעש~
 עתה

 קודם הד~א ~זה משתמ~ים שהיו ממה ה~תחל~~י
 היה לזה דמקודםלזה

 ~מקו~ ז~
 תורב~

 הראוי ~חצר
 עת בכל אחד כלל~שתמש

 ורג~
 הד~א כשלקת ועכשיו

 לא התצר לאמצע ה~ית ~~ת וקרב בביתוו~~ניסה
 מקוםנשאר

 הפת~ שלפני ~
 כקדם להשתמש ראוי עוד

 הקונים י~מדו בו כיו~בת~ילה
 מבע~

 וגם התנות
 שלו ה~ותפים ומונע משואותיו בו ל~רוק הואמוכרת
 לו צריך התנות שבטל בעת שם מלה~תמשבתצר
 פתת לפתות יכול דאין הפוסקים כתבו זהומ~עם
 ירבה שלא משום חדא שותפין של להחצר בביתו~תר
 מש~מ~ים השותפים ה~ו לזה ד~קודם משום ותדאבדיורין
 וכשי~שהשם

 ז~
 בהארבע יזכה לא א~ילו חדש פתח

 שכבר התדש פתת שלפניאמות
 י~

 ל~ני אמות ארבע לו
~תת~

 ב~אשונה ב~ שיזכה
 עכ~~

 אין הפתת שלפני כיון
 גם יעויין לטכב יכולים לכך ל~שתמשותר~י

 אלו טעמי מ~רי וא~כ סק~ב סקנ~ד ב~שה~א~שפט בנתיב~ ז~
 זכה דלאנ~אה

 ש~~~ במ~
 צורת ו~שה

 פת~
 וההיא

דדב~ר
 שהבי~ מש~~

 י~לים ומהרשד~ם מ~רת~ש משם
 אותו ב~תם אלא איירי פתח צורת עשה ד~דלאלו~ר
 להאג~דאקי יכנם הבית ומן הבית לפתח אוירווהכנים
 עשהולא

 צור~
 פתת

 מבתו~
 ובאמת איירי להאגרדאקי

 ב~שיטותי מצאנו ~ן דמינו כאשר התיפוש א~רתהלי~ת

 אכסד~ה לו שהיה מי וז~ל דנ~ב ח~א זכו~ל הרבזז~ל
 ו~~אה וסתמה השות~ין חצר על~חוחה

 ~י~
 וא~~ז

 ~אותו לעש~תבא
 בניי~

 וא~ילו יכול אינו לחצר ~תח
מתחילה

 בשע~
 שם ל~~וח יכול היה לא בית ~טשאו

 סי~ד ת~א מהרח~ש~תח
 דמ~ר~~ש ל~ניך הרי י~ו~~~

 האגרדק~קי לסתום דיכולים שכתבנו הסבראב~ל
 ובזדאי ~תת לעשות יכול דאינו כאן ס~לל~צמו

 השו~~ין תלק י~עט שלאשזכר~ו מ~~ע~
 מתור~~

 וגם הח~ר
 ל~צמו דיסתוס לעיל שכתב מה ו~~כ בדיורין ירבהלא
 פ~ת צורת בליהיינו

 וה~
 ה~גרדאקי מ~מו הזכרנו דל~יל

 דאגרדאקי הוא ~ברור ~~וט האכסדרא נקטובכאן
 וכמו להם אחד דיןואכסד~א

 ~רב מדברי שנרא~
 ב~קום בית לעשות יכזל אם בד~ ועיין וז~ל שכתבזכו~ל

 ~חת דבס~רא הרי וכו~ גאר~אקי ובמקוםאכםדרה
 ~ניני~ם ל~י אלא להם אחד דדין הם וש~וליםנ~קרים
 דבר בס~ ועיין בשמותםחלוקים

 ~ש~
 לעיל שהבאנו

 ~ושים שאנחנו האלנב~ח הוא דגארדאקי מדב~יזותראה
 יעויין ~זה אנן ~ליו דנים ~~נו וכמו שלנובחצרות
 שסתם דמה נר~ה שיהיה איך במקומושם

 ו~ש~
 צורת

~תח
 הז~

 וממ~ט הואל שהוכחנו כמו כדת לא אשר
 ארבע מ~שמיש השותפיםומונע

 אמו~
 ע~ה שחזרו

 לפתחו סמוכיםלהיות
~ 

~~~
 נרא~

 מכח הבונם זה שמעון זכה בזה דגם
 בפסקו ~הביא מהל~~ש ה~ פרק דהרמב~םההיא

 שמעמי~ דמי נר~ו מוהראנ~תהר~
 ~תצר מתיצה

זכ~ השו~~י~
 ס~~ע עיין דמר~~ן ~בא הלכה היא וכן לאלתר

 בס~ זלה~ה ר~ב מוהר~ר הרב פסק וכן יעו~שסקנ~ב
 דדעת קל~ט ח~במשי~ש

 הש~~
 בסימן הסמ~ע כמ~ש

 היא דאם ~תצר בהמה בהעמדת~~ם
 השותפין חצ~

 תזק~ הוי לאלתר מתיצהועשה
 כאן גם וא~כ יעו~ש

 ושתקו פתח ו~תת ~תיצה ועשההואל
 ~ג~

 מ~ם שמונע
 כד~מרן לביתו ס~ך להיות שתזר מקום אותותשמיש
 החצר תוך מתיצה מעושה גרע דלא ז~ה תכף הכיאפילו

דזכ~
 לבדו שם להשתמש ה~תיצה במקום

 ~ ופשו~

~~

 הבונ~ ז~ דלוי למימר איכא מזה ד~דיפא
 אפילו

 פתח צורת ולעשות שבנה כמו לבנות י~לל~תתילה
וכמו

 שב~
 במע~כת קאמר שפיר מ~~ה בס~ מפורש הדבר

 אחת בחצר שותפין ו~מעון ר~ובן וז~ל צ~ה ~ותשי~ן
 ~צר ש~ת אמנם מיותדים בתים אחד לכל ~לקו~תאך
 ראובן וע~ד ביניהם בשות~ות הם התצר תשמישיושא~
 ליה אמר לא ושמעון התצר מש~ת ביתו ל~וךוהכניס
 משטת להכנים ורצ~ שמעון עמד ואתז~ר מידיולא
 ששתקת כיון לו באמור ראובן עליו וערער ג~כה~צר

 במה וזכיתי לי מתלת התצר מש~~ אניכ~כנס~י
 ל~תת רשאי אתה אי ועכשיו התצר מש~חשהכנסתי
 ~י~ ושמעון תלקי על למתול רוצה איני כי התצרמש~ת
 ~~י~

אנכי ג~ לכ~ארצ~ סמך על אלא לך מתל~י לא
 לקח~

 על התצרי משטת
 דנ~

 ~רב נש~ל פתגם
 עכ~ל שמעון עם ה~ין והעלה צ~ז בתומ~ש ז~לב~ד
 וממנו סוף ועד מ~אשהרב

 נק~
 לערער שבא זה לראובן

 לפירענות הקדים עצמו והוא הואל כלום בדבריושאין

ועש~
 זה לוי שעשה ~מו שלו בבית

 הבונ~
 בשאלה ~~~~ש

 כמוםו לעשות יזכה זה לוי~~כ
~ 

~~~~
 מנדו~ד ז~ל ב~ד הרב נדון דשאני ו~מר להשיב
 עדיין היה ראובן שבנה ובשעה ~ו~לדכאן

הבית
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הבי~
 וא~כ ל~וי ושמעון לשמעון מכרו ואח~כ הגזי של

 לראו~ן לוי כאן יאמר וכיצד לכאן ב~ו חדשות פגיםהרי
בשעה

 שבנ~י~
 שאבנ~ בדעתי היה בגבו~ך

 אנכי גס
 המ~כר הג~י דעת יד~ינן לא הריבג~ולי

 הראשו~
 שבי~~יו

 זה גדרנע~ה
~ 

~~~

 ~אין תראה הרב של בפסקו ~פיר דייקת כד
 לב לנו דיש דחייהזו

 לדע~
 הרב פסק היאך

 ו~ו~ סמך ~ל היה שבדעתו שמעון שאומר מה ~כחכן
 ~~לות צריך והיה דברים ~ינס שבלב דברים קי~להרי
 ~וא גס יטול שירצה וז~ן עת ובכל מחל דלאדעתו
 מאן ש~תק ועכשיו השותפות ~לוקת מדין יזכהואזי
לימא

 ל~
 ~וס בלי דאפילו לומר מוכרח א~א דמחל

 באמצע הס ו~ותפיס דהו~ל נותן הדין כך דעתהגלוי
 אינו שתק וחבירו בראש חלק ונטל אחד ובאהחצר
 שיפסדדין

 ז~
 אלא חבירו שנטל ~מה לו הנוגע חלק

 ~נוי ויהיה ~~קוס לאותו לו מחל מדשתק הואדינו
 ~ אחר במ~ום הוא גם החלק זה כנגדלו

~~~
 ד~א דמחזי הרב~ד של זה פסק בעיניך יקשה
 שכת~~ו מהל~ש ה~ בפרק דפסק הרמב~סכפסק
 לגמרי מחילה ד~וי נראה סקכ~ב שס הסמ~עומדברי מחי~~ הוי לאלתר השות~ין בתצר בהמהדבהעמדת

 יכול ואין מחילה דהוי אלא כנגדו הוא גס יטוללא
 גם לעשותחבירו

 הו~
 וז~~ל שכ~ב הסמ~ע דבריבדקדוק ~~ ויעוין חבירו שעשה כמו

 והטע~
 דא~ריגן

 ~שותפים ובחצר מה לזמן מ~יצה שם העמיד שאלהדרך
 שנים שלשה בחזקת תלוי הד~ר דאין בהפךהוא

בהטמדת אל~
 מחיצ~

 ל~לתר מחילה הויא מחיצה העמיד דאם
דגם

 השות~

 מוכת זה מלשון לגמרי למתול דרך ד~ין ש~ףבלא משא~~ לגמרי ליה מחל ומדשתק מ~פיד
 שעשה מה נגד לעשות יכול חבירו ו~ין לגמרידמחל

מלשון
 ~חיל~

 בלשוגו דנקט גמורה
~ 

~~
 א~כ כן חבי~ו גס לעשות שיכול הוא הדין הוה אי

 השותפין חצר בין בהכי ולחלק ה~~ם לתתהו~ל
 או מחר ויוס הואל לו מחל דודאי ל~לתר ח~הד~וי
 גס ליטול יכולמחרתו

 הו~
 חבירו שעשה כמו ולעשות

וא~~כ
 מםתמ~

 מחל מי נגד אחרת חצר אבל לו מחל
 ולכך מחצרו בחלקלו

 ~עינ~
 שנתן וט~ה שנים ש~שה

 ודאי אלא קרקע חזקת כל כדין תבירו לו מכראו
 ליטול ולא לגמרי היינו לו מחל בשותף ד~מרינןדמאי
 זה זעלנג~ו

~ 
 לחלק יוצדק

 בכ~
 נראה לכאורה ו~~כ

 ~ש~~ דברי ~~ך ז~ל ~~ד הרבדדברי
 ~ הנז~

~ ~
 ~רא~ דייקת כד

 הרב~ד דדברי לומר דחלילה
 ז~ל כהרמב~ם דלאז~ל

 והש~~
 דאמרן והסמ~ע

 הש~ע ד~סק הרמב~ם בפסק ק~ס ~ס~ דהתםאלא
 דהחזיק מחיצה בעשה אפילו הבהמה העמדתבחזקת
 הרילאלתר

 פירש~
 מיירי דבשו~ף משה~א הרב ~ס

 דכיזן ה~מה להעמיד ש~ול לעניין רק להחזיקשרוצה
 על להקפיד ה~ו~~ין דרך ויצי~ה לכניםה עשוישהחצר
 אם אבל ה~המההעמדת

 השות~

 טזען
 ע~

 המקום גוף
 דבעי כ~חד דינו תמיד לו שייך שיהיה מכירהט~נת
 איירי ולא ~ואל ודאי וא~כ יעו~ש דמשה~א עכל~~הג~ש
 בו לזכות ולא בהמות להעמדת מחיצה בעשה אלא~ם

 הוא בזהעולמית
 דאמרי~

 ואין גמורה מחילה לו מ~ל
 איירי ז~ל הרב~ד אבל ~~ה כמו לע~ות י~ולתבירו

במוסי~
 מש~~

 החצר
 לתו~

 בזה עולמית ב~ לז~ות ~יתו

 אדעתא אלא ומחל שתק דלאודאי
 ג~~כ לו קנוי שיהי~

עול~י~
 למ~ש קצת זה דדמי חבירו שלקח מה ~גד

 הגס יעז~ש זה זכה זה דמדב~ה ס~ב ~קנ~זהש~~ע

דה~~
 ~~לו שלא זמן כל עכ~פ כך שרצונם דטתס ~לו

 ~בלי ~לך אס ועכ~ז ממש בהם שאין דבריהם הויקגין
דע~

 כעין אנחנו גס חבירוי חלק איתברר ובנה ח~ירו
 מצד מו~בר והדבר הו~ל לנדו~~ד נביא ראיהדמדו~~י
 דעלמא שותפין לשאר בחצר השותפין זה דדמיהסברא
 מנה זה בכיס קרן לו יש אחד~כל

 וז~
 האם מנה

 ב~ני מה סך הקרן מן נטל מהס אחד ~סנאמ~
 האס ושתק ראה וחבירו צרכיו בו לעשותחבירו

נא~~~
 מחילה בתורת אותס ליטול לו שתק ש~בירו

 נגדו ~בירו שיטול אדעתא דנטל הכזונה אלאמ~~~צע
וא~כ

~~ 
 האלנ~~ח והכגיס זה ראובן שבנה ~שטה כאן

 שוה העכו~ס ודעת זה ראובן דעת ודאי בי~ול~וך
 ומשעה ~ כלל בזה לישראל עכו~ס בין חלוק ואין~זה

שבנ~
 האלנב~ח להכנ~ס הוא ~ם לעכו~ס נקנה ראובן

ולה~ת~~~
 יע~ה א~ר לפתח הצריך אמות בארבע

 לבנות ~וא ושלו המקום לו הוברר ~אלו הויוא~כ

 בנ~~אש~
 מכר העכו~ס שזכה מה כל וא~כ ראובן

והוי
 מ~~

 ולהשתמש לבית להכניסו ~אלנב~ח ושטח הבית
 ~ לובסמוך

~~

 זכה הגמור ~דין דמן ל~סד עצמינו ה~רחנו זה
 אנו אין ~א~~ת אך י בנה ~כבר במהלוי
 נר~ו מהר~נ~ת בפ~ק כתוב שבא מה לפי זה ל~לצריכיס

שכת~
 כמו גהוג המנהג הזא ~~ך העידו שהעדים

 זה לוי~עשה
 פשו~

 הוה לא אי אפילו
 זז~~

 בדין
 מדברי נרא~ שכך ובאמת וזכה הלכה עוקרמנהג
 עשה ראובן כבר שהרי ביניהם ידוע זה שמנהגהשאלה
 בא לא זה לוי גם כלל ~ה פוצה ואין שעשהמה

 מה ועל עליו שהאפיל מה על אלא עליו ראובןלער~ר
 גזקיס שני לו מגיעיס היו לא אס ש~מ גבולושהשיג
 ~ דבר עמא דכך מטעם לטעוןי לו הי~ לאאלו

~~~

 כותל לוי ש~שה שעכשיו ואמר ראובן שטען מה
 גס לקונים נראית ביתו נשארה לא שלובבית

 אברהם זה על השיב שבאמת וכמו ~מו הדין איןבזה
 קרקע ת~ון בהם שאין שעבודין שאר כדין דהויבראש
 יעו~ש סל~ה וקנ~ה קנ~ד בס~ וכמ~ש בשתיקתודמחל

 ~~~~~~~~ ~~~~~~י~~~~
~~ 

 המנהג ומצד הדין מצד לו זכינו דלא טעגותיוצדקו

אל~
 ביתו דג~ול מטעמא דוקא בשלו ולבנות לגדור

 וא~כ כמש~ל חו~ר בו לעשות הוא שלו ת~ומו~ד
 לגמרי הזא שלו נמי חבירז ותחום גבול ג~כ זהמטעם
 ועליו ל~נות יכול חבירו ואין חו~ר בולעשות

 שבשעה יתברר וא~ילו בגבולו שבגהמה לנ~~
 לוי שבנ~

 זה זדין לוי זכה לא ושתק ~זמד ראובןהיה
 הז~

 מ~ש
 ~ד דב~ינן ס~ב קמ~ב בס~הש~ע

 שיד~
 ואזי וי~ייע

 ~שאלה ד~רי לפי ובנד~ד יעו~ש הבונהזכה
 ל~

 נז~ר
 א~כ זסייע י~ע מי~ע המערערשראובן

 ~ז~ ד~
 שלא

 הכותל שהעמיד במה הבונה זה לויזכה
 בקרק~

 ~ל
 קרק~ גבי מעל הכ~ל לסתור הוא ומחזיבתבירו

 ~ל
 נגזלת א~נה דקרקע ס~ב ש~ם סימן מו~~ם כמ~ש~בירו

וא~כ ~ יעו~ש השבים תקנת בהואין
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 ק~
 מה דכל דינא

 שבנ~
 נ~ד ב~חומו וגדר

 עש~ כדי~ה~לנב~
 כלום ~ליו ל~אזבן ו~ין

 עליו ש~אפיל ש~ען במה~ם
 ול~

 רואים ~קונים נשא~ו
~ו~ו

 ל~סיר צריך אך כלום בדבריו אין כבת~יל~
 אם כי רשות לו ד~ין ב~בולושבנה מ~

 ל~שו~
 בשלו תו~ר

 כ~~ וימ~~י וצוי~ם מידי לא ותו~זקא
 ~אדר ~תותם

 ~ יע~א ~א~י ~ה תר~~ז~ם~ל
~צעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~
 הרוש ן~ ויהודא לזאם יצתק שת~~ לדי~ת

 לילך יתד שניהם נתוו~דו דהיינותביע~ם ו~
 משם לק~ות קדרל~הלי

 ב~מו~
 של

 שתיט~
 וה~נו

 שכלביני~ם
~ 

 מתצה מכיסו ~תד כל יפרע שיקנו
 לשוק נכנסו לשלום וכש~~י~ו קדר לא~לי ו~לכו עשוזכן

לקנו~
 והי~ מכיסו י~ודא וסרעו אחד שור בשני~ם זחנו
 שיקנו ומה יותר לקנותבדעתם

 תתל~
 אותו יפרע את~ך

 ל~ שי~י~ איך ~שותפיןי דרך כן כי ~~ךיצ~
 ~ם~ייע

 אח~ךמיל~א
 שו~ לקנו~

 אח~ך ~וקרו כי אתרת ב~מה
הבהמו~

 מן ותזרו
 ~ש~

 דבר ולא לעירם
 יאוד~

 ליצחק
ל~מר

~~ 
 יום אתר עד ~קנינו השור בדמי מ~~ לי

 יומיםאו
 וט~~ יהוד~ ב~

 כי
 ~זא~ ~בהמ~

 יהיה לא
ליצחק

 ב~
 ~ה נתן לא כי תלק שום

 דמי~ שו~
 ומעו~יו

 יהודאשל
 קנאו~

 וי~ק
 טוע~

 לך לי~ן מו~ן ~ריני
מחצ~

 ~ ע~ך בדמים
~~~~~ 

 שנל~~ד
 דזכ~ ~ו~

 ו~ין בתלקו יצחק
~ומר

 ו~י~
 קנ~וה ושני~ם ד~ואל דברים

 לכ~ נקנ~ ~ריבשו~~ו~
 תל~ו אתד

 ומ~
 ~פרע

 לא דמיהכל יהו~
 קנ~

 יהודא בזה
 השות~ תל~

 הוי ולא
 אם כי ~דמים חציחלק

 שהר~ יצתק גבי ~לו~~
 משם ~ל~ט קע~ו ~ס~ ז~ל ל~רב~י ראינו מצאנו~ה עדיפ~

 תשוב~המרדכי
 מר~ובז שבחש עכו~ם ~ל מהר~ם

 םך ברבית לולהלות ושמעו~
 ונ~~ ממ~~

 לעכו~ם חלקו ~~~ן

 ל~ ~דיי~ושמ~ו~
 רצה לא ו~~~ך נ~ן

 ללו~
 ואמר יו~ר

 ל~~עז~ראו~~
 אם

 ת~~
 לעכו~ם שהלו~י במה להשתתף

 לי~ן
 חל~

 בממון~
 ו~~

 ~יידי שמעון ונ~טר לוי נתן
 ז~ה דר~ובן ~ומרים דיש ~ינייד~י~י

 בכ~
 ונתלק הריוח

~ליו
~~~ 

 ז~ל
 וכת~

 שכשנ~ן
 ~~ו~~

 ~ממון
 שליחו~

דכול~~
 אמנם וכו~ בתוב נשתת~ו דמעקרא כיון ~בד

~ם
 כשתב~

 ראו~ן
 לשמעו~

 איני ~מר חל~ו לו לי~ן
 שינה ~רי ל~תןרוצ~

 בשותפו~
 ~בל מ~שו~~ות ונעקר

 משלס ~ריני ~~ר~מר
 דדח~ ~~~~

 ~ותו
 ח~

 כיוז

~ל~
 לב~ד א~חיה

 בתוך ומ~
~ 

 ק~י
 ר~

 ו~ב
ר~ובן

 רוח~ לי~
 ליורשי

 שמע~
 ר~ינו ומ~נו יעו~~

 ב~למר~
 ~~~~ו בס~ו ~מור~ם סמ~א ~ע~ו בם~

~~בר~
 מ~ר~ם

 ו~~
 עיניך ~~

 ד~~~ ~רואו~
 ~~י~ו

~~
 ~בד

 שמ~ו~
 מעשה שוס

 ~ל~
 מכח

 ד~בי~
 לר~ובן

~בד
 דקנו בנ~ו~ד מכ~ש שמ~~י קנ~ דשו~פי של~~

~ב~~  ~בהמ~ 
 קנה ~חד ו~ל

 המחצ~
 בוד~י לעצ~ו

~יכ~
 יודו מהר~ם ~ל החולקים ד~ס ~מימר

 ~ בכא~

~~
 יש

 עדיפ~~
 מ~היא בנדו~ד

 דמ~ר~~
 כתב דהתם

 יום יום מדי אות~ דוחה והיה תדיר בת~עו~פילו
 ש~עון קנהעכ~ז

 רוח~
 דמ~ולם בנדו~ד מכ~ש

 ל~
 דבר

עמו
 אל~ מ~זמ~

 ~~רת וא~ו מ~ן הריני יצתק אמר
 ב~ותהלי

 שע~
 ה~~י חלקי ליתן

 מז~
 אפי~ בודאי ליתן

 יזדו הרב עלהתזלקים
 בכ~~
 מור~ם ממ~ש ראיהיש ~

 םו~
 רם~ט ם~

 סתורה ביתד לנו קנה לשמעון~~מר בר~וב~
 פלוני~

 והלך

 דצריך י~א לעצמי קניתיה ~~ר ז~ת~ך זקנא~~מעו~

לתלו~
 עם

 ב~ ~~וב~
 ד~ו~ל שקנה

 כ~בי~
 מציאה

לחבירו
 וי~~

 ד~ם
 ל~

 שמ~~ן זכה דמים לר~ובן ~יו
 נתרצ~ ו~~ ש~נ~~מ~

 הו~ל לשני~ם לקנות
 כא~

 זוכה

 לר~בן י~יו שאם הרואות עיניך ~רי עכ~ל~לשניה~
 עדיין אפילו ~יסודמים

 ל~
 ע~~ז שמ~ון ביד נתנם

 מודוכ~ע
 דקנ~

 ~פילו
 לבדו שמעון בקנ~

 בידו יש ור~ובן ה~ל עכ~זממעותיו ב~~י~~
 ממ~

 הרי ל~רזע
 בס~ בםמ~ע וכמ~ש לו קנוי חלקוזה

 דכ~~ קפ~~
 מודו

 ~ידו המקת וקנה ש~לך הנז~ יצתק כ~שבזה
 הו~

 ושו~~ו
 אפילו בוד~י לבדו יהודה או~ו פרע ~ם ~ו~ מאיהנז~
 יתכוון~ם

 ה~
 מעו~יז מכת קנה לעצמו לומר לבדו

 חלקך לי תן דהיל~ל ~לום בכוו~ואין
ואם שט~ באזת~

 ל~
 בידו יהיו

 באו~~
 שעה

 ול~
 לו יש

 מ~~
 ל~רוע

 דו~ד יהי~אזי

~ ~

 שה~~ה
 זא~

 שהביא
 בסו~~ מור~~

 הפך ~וא רס~ט
 בס~ עצמו מור~םממ~ש

 קפ~~
 ס~ד

 דנרא~
 דבריהם

 דה~ם ~הדדיסתראי
 כ~~

 ~ם אבל מור~ם
 שמעון ~נא~

במעו~
 עד ב~ינן דדו~א מ~מע לחלוק צריך ראובן

 ביד ר~ובן של המעותשיהו
 שמ~~

 ~יש במה ולא
 כ~בו כב~ ראובןביד ~מעו~

 הסמ~~
 זלפ~ לזה ישובים ו~~ך

 ס~ל ~רי ~סמ~ע שלישובו
 ד~הי~

 דס~
 מיירי קפ~~

ב~ז~
 דבר שלא בנדז~ד ז~~ך בפי~ השליח בו

מ~ומה יהוד~
 פר~ ~ל~ ~פרע~ בשע~

 בודאי א~ך וש~ק

א~ע~
 של ישובז לפי ~ם פר~י דשניהם

 הש~
הב~ח מש~

 דחל~
 מ~מד אותו בין

 לל~
 מכ~ש ~~ך ~ותו

 דהיהבנדו~ד
 ש~ ~צח~

 ב~צמז
 בשע~

 כל ז~נה ~קנייה
~חד

 ~דע~~
 דידיה

 ~ ודחברי~

~~~~
 של ישובו דחה ט~ז ד~רב

 ~סמ~~
 ז~ב~ח

הרי ~כ~
 ד~בר~ כת~

 דהאי מ~ריה ~עיטור
דס~ דינ~

 בודאי קפ~~
 ל~

 ~ד ב~י
 שי~~

 לשמ~ו~ ראובן ביד
ה~~ו~

 ראובן ביד יש ~ם ~לא
 מ~~

 ומ~ש ק~ה
 אורחא ר~ובן במעות ק~ואם ~~

 ~~ ~~ ~מי~~~
~יניך ~~

 דדברי ~ז~ו~
 הי~~

 בתרא
 ש~בי~

 מור~ם
 ה~~ה עם רם~טסימן בס~

 שוי~ ז~~
 ביד ביש

 ר~וב~
 מ~ות

 ~םו~~כ
 יצת~

 כבר ו~פרט ~נה ~~ות ובי~ו הז~ל ~נז~
 ~ינו דכ~זביררנו

 בדי~ ~ל~
 ~שליח

 ע~
 ~בל ~שלח

 ב~יקז~ ~~ לאבנדו~ד
 חלקו קנה אחד ~ל ד~א ~לו

לבדו
 ש~ר~ ומ~

 יהזדה
 י~ר~ ל~ לבד~

 יצ~ חל~
 ~זה

 ז~ואי~
 בזה משנל~~ד זהו לפני~~ צריך

 ~רמ~ד ש~א ד~י לכ~ליו ~~ר חמשה ביוםהי~ז זימ~~ ו~צזי~~

ל~~~
 כ~ד לך~ אשר לך יהיה ב~דר י~~ה ם~לי פה

 ~נשים שפל~~יר

~~~י~
~~~ ~  

 ~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 ושמעון אזולאי יהודא לדי~ת
 כה~

 ומתלו~תם
 לילך דרכו הנז~ יהודא הר~ דהיינו היאכך
 מוליך ולפעמים בשבתו ~בת מדי קדר באהלילהס~חרר

בי~ו
 שמע~

 עמו פו~ק והזא שותפות בתורת הנז~
 תלק ושמעין ומתצה חלק יאודא יטול שיר~תו מהשכל
 בעל הזא יהודאכי

 המע~
 זה בשבוע ~יהיה איך

 והלך בסתם עמו שילך לו אמר אלא עמו פסקלא
 עמו פסקתי ולא הואל כי ואמר טען ~יום ו~ןעמו
 בני שיאמרו מה לערך אם כי לו ליתן רוצה אניאין
 בשותפות ליטול שראוי חלק או עבודתו ~רא~

גם ומ~
 עת~

 קניתי וגם בשותפות ממין ~וספתי הפעם
 עד כנהוג ליתן רוצה אני אין כן ואם אתרתמור

 ~כ~ן

~ ~ ~
 אמרה~~~א

 שהדי~
 לחלק ~צריך הוא

~ריזת
 ת~~

 ליאודא ומתצה
 זתל~

 לשמ~~ן
 ~ת ~~צבה עמו לילך רגיל ז~י~ דה~אלכנהוג

 ~לךהפעם וז~
 הנ~זגה דתלוקה אד~א בזדאי ב~תי~~

הלכו
 וז~

 ם~ת של~ה בס~ מור~ם בדברי יוצא מפורש
 לשנה הקהל מנהיגי עם עצמו שהשכיר צבור ~ליתוז~ל
 כו~כבתנאי

 ואת~~
 שניים מנהיגים עם עצמו השכיר

 עכל~ה עצמו השכיר הראשון תנאי על ודאי התנוולא
 נקטה לרבותא שניים מנ~יגים עםומ~ש

 מ~~~
 בכאן

 עם עצ~ו בשוכר הוא דמכ~ש ~ל~א הסמ~עוכמ~ש ז~ בתנאי יודע שהיה עצמו יהודא עם עצמושש~ר
 ~ הראשינים~מנ~יגים

 שטע~~~~
 ממון הוסיף הפ~ם דעתה הנז~ ~הודא
 ~תתילה ליתן רוצה אינו זה ובשבילבשותפות

 מזה עדיפא דהא ימעטו מהבל דבריו זאת ב~~נהגם
 ם~ה בסק~ע למר~ןמצינו

~~ 
 דאפי~ו השית~ין בדין

 ז~הטי~
 וההפסד הריוח תילקים ~~תיים וזה מנה

בשו~
 היו ומ~יקרא ~ואל אלא בסתם ונשתתפו הואל
 ז~ בתנאי להשתתףנוהגים

 ומחצה חלק יטול ~יהודא
 גם לכן תלקושמ~ון

 ~ת~
 מסתמא אמרינן הפ~ם

 ונשתתפו נכנ~ו ד~כיאדעתא
~ 

~~~~
 מדיני~

 דמכ~ש ממנו ללמוד יש ק~~ו דסי
 ניטל שיודאלנדו~ד

 בשביל בודאי זמחצ~ חל~
 תלק י~ודא נוטל וכאלז המעות בעלש~וא

 ושמע~
תל~

 ה~~ם עתה יוסיף אם גם זא~כ תלק ~י ו~מעות
סך

 ממו~
 יותר יטול לא ~דאי ב~ות~ות

 אם ~~א הנכסים שירויתו~~מ ומתצ~ מתל~
 יהי~

 ריות
 גדו~

 מתמת

~~ז~~~
 ג~כ נוטל הזא הרי

 ומחצ~ תל~
 מה בכל

 קודם ראזים היו אם משל דרך~רויתו
ל~רויח ההוס~~

 מ~
 א~~עים לי~זל יהזדא ראזי ~יה א~כ

 ששים הכל בין דהוי הנכסים לתלק ועשריםלתלקו

ושמע~
 ארבעים

 מא~ ~~~
 הוםיף עכשיו זאם

ו~ויחו ממ~
 מאת~

 הראשונה ~חלוקה נוטל ג~כ ~רי א~כ
ב~ל

 תלק נטל הר~ ~~~
 הממי~

 ~ד לו ומה ש~וסיף
 הבלבדברי

 ו~ א~
 ש~~בה בשביל

 ו~שיו מ~ מרזית היה הר~שונים בפ~~ם ~ראזידמן ~מעו~ תל~
הרוית

~ 
 הוספת על

 ממ~
 שהוסיף

 יהוד~
 גם

 לא ד~רי רות ור~ותהבל ז~
~ 

 ~יות בא לבד ~מעות
אלא

 ממע~~ ג~
 ~ל ידיו

 ~מ~~
 שנשא

 ב~ ונת~
 וא~כ

 ראיות כמה שיש והגם אגרא צ~ראלפום
 איני ל~

 ~ וימ~ן וצוי~ם כזה פשזט בדבר להאריךצריך
~~~~~

~~~ ~~~~~~~ 
 ~~י~

~~~~
 לסתורה תטים לו לקנות לשמעון נתן רא~ן
 וה~~יד שעורים וקנה שמעון זהלך לאכילהאו

 הקרן מן ש~פ~יד ~סד ל~לם שמעון תייב אםבהם
 להרוית ראוי שהיה מה אפי~ לו ליתן תייב ~זדוקא
 בשותפית ח~ים לקנות לחבירו מעות שנתן מי ~ןבתטים

 הדין מ~ו שעורים וקנהוהלך
 יומ~~
~ 

~ ~ ~ ~
 שו~ש מהל~ פ~א בהרמב~ה נפתח זה דין

 לו ליקח מעות לו נתן וז~ל ה~הלכה
 ח~יםבהם

 ב~
 בהם ולקח והלך לסחורה בין לאכילה

 מפני לשליח פח~ו שלקת זה דמי פ~תו אםשעורים
 עכ~ל המ~ת לבעל דמיהם ~וסיפו ואם משנה~הוא
 לחבירו מ~ות הנותן וז~ל ג~כ כתב ~~ ~ל~ ה~וב~ר~
בתורת

 שותפ~
 ולקח תטים ~הם ליקת

 ב~~
 ש~ו~ים

 דינים ושני עכ~~ה שעבר לזה פת~ו ~תתו אםוכו~
 שיתף דין בחו~מ מר~ן ~~קן שותף ושל ~לית שלאלו
 דידן ו~~~א קפ~ג בס~ ~שליח ודין סי~א ק~~ובס~
לא

 הוזכ~
 ושניים ר~~~נים הרמב~ם בדברי לא בפי~

ו~
 ועדיין ז~ל מר~ן בפם~י

 ספ~
 ~ עומד במקומו

~~~
 דראיתי

 ~ספ~
 במתלוק~ שנזי הוא זה

 ה~יסקים
 ו~ילך בספרתםה~ה

 מ~~
 מהריק~ש רבינו הרב

 שאלה יעקב א~ליבס~רו
 שהי~ מ~

 ותני שם פ~יק
 זה ופשיט באונסים אפילו חייב שהוא ששינהדשליח

 לו וקנה ח~ים לו ל~נזת שנתן מי ד~תנימברייתא
 דאם וז~ל לו פתתו פתתו שאםשעורים

 לעני~
 פתת

 לענין ולא ~רייתא איירי לבד זה בזמן שיהיההזזל
 שיש עד המינים שני הוזלו שאם עצ~ך הגעאונסין
 ה~פ~ד יהיה מי על זה בקניית כמו זה ב~נייתהפסד
 כיון כלום ה~ליח על ש~ין אמרנזאם

 שג~
 מה בקניית

 ~שלית על הוי דלא זולא פתת איכאהא א~~ בטצמו הזה הסך מ~סיד היה הבית בעלשצוהז
 וא~

 היה
 קנית מהפסיד פחות שקנה ~ה זולהפסיד

 מ~
 שצו~ו

 הביתבעל
 ג~

 הפסיד יהיה בזה
~ 

 ואם ~בית בעל
 זול הפסידיהיה

 מ~
 זול בהפסיד כפלים ש~נה

 ה~ליח על אין יזתר רביע או שליש או הבית בעלשצו~ו מ~
 א~כי

 מילתא הברי~א שהרי יתכן לא וזה המותר

~סי~ת~
 אם אמרה ולא לו ~~ו פחתו ואם נ~טא

 יזתר נ~אר זה ודבר התטים ~ניית בערךפתתו
בדב~י

 הרמב~
 ז~ דמי פ~ו אם ש~תב ז~ל

 ~ל~ת
 של~ת זה דמי בפחת אלא מיירי דלא כלומרוכו~
 סך מ~סיד היה שא~ילו כיון וא~כ ~~י~ בערךולא
זה

 ב~נ~
 ~סיד תייב עכ~ז בע~~ב שצוהו מה

 מ~
שקנ~

 ל~ריש בהכריח לאונם דמי ד~תא מדעתו
 ~ל ~שלית שתייבד~ייתא ~~

 דהיי~ פ~ מ~
 חייב

 לה~א הזצר~י הרי עכל~ה ~מרו ~רןב~~יות
 ~ללך

 לשז~
 תלמד ד~~ו מ~רי~~ש רבינו

מדברי ~~~
 ~רמב~

 ~~תב
 מד~

 וגו~ שלקח זה

 מ~

 ~דק
דאינו

 אם ~י תיי~
 ~ר~ פ~

 ולא דזקא
 בש~

 ~ א~ פתת
 לרבי~~~~~

 מהרי~~
 צ~~ בס~

 דמדק~
 מד~י

~רמ~~
 לייא ~לפי

 והי~
 וז~ל לשונו ג~כ

 שעדי~ מ~אמנ~
 ~י

 מסז~
 ~וא ~שנוי אם הוא בו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

כמ~~
 ל~נזת לז לשאמר מש~תפין ה~ בפר~ הרמב~ם

 המשנה על שהה~סיד נא~ר שאם שעורים זקנהחטים
 אבל הקרן מן הפסיד דז~א נאמר~ם

 ל~
 שישלם נ~~ר

 בח~ים מרזיח שהיה מהלו
 א~נ~

 דגם שנל~~ד מה
 לשלם המשנה חייבבזה

 מ~
 בחטים להרויח ראוי שהיה

 פ~תו אם דק~מר דהרמב~ם מלישנאתדע
 פחת~

 לזה
 אם כ~ב זלאשמכר

 הפסיד~
 או

 י~
 ~~סיד

 שהי~
 נראה

 פ~תו אלא הקרן מןהפסיד
 רוצ~

 אם לומר
 לזה ~חתז בח~ים ריוח שיש מה בשעזריםמהריזח פחת~

 נלע~ד כך ~~ייבשמכר
 עכ~~ פשז~

 דהרב לפניך הרי

מהריט~~
 הרמב~ם מדברי מדקדק

 שחיי~
 אדרבא

אפי~ לש~
 מ~

 ~ ז~ל מהריק~ש ד~~י הפך ל~רזיח ראוי שהי~

~~~~
 מהריק~ש של לישני ~רי ~~י לך להביא ה~צרכתי

זשל
 מהרי~~~

 שמהריק~~ש שהגם לך לומר כדי
 דמיירי שז~ש מהל~ ה~ ד~ר~ הרמב~ם מלשון דקדקז~ל

בשליח
 זמהרי~~~

 דפר~ הרמב~ם מ~~~ן דקדוקז הביא
 חלוק שום דיש לו~ ח~~ה אל בשזתפין דמייריה~

 דשל~חים לדינא דש~תפיןלדינא
 ד~שו~ אל~

 דדא ה~א
 אלא היא אחתזדא

 דנ~זנ~
 בנד~ן היה ~~רי~~ש של

 דמיירי א~ דפרק הרמ~~ם לשון ~ביא לכךה~ליח~ת
~שליחות

 הביא לכך ב~ותפין דידיה נדון הי~ ~מהריט~~
 דמהריק~ש אמת ו~ן בשזתפין דמיי~י הרמב~םלשזן

 דפר~א דהרמב~ם דין מהה~א אלא ~תי לאדקדזקו
 אבל ל~יל לשונו שהב~תי כמו זג~~ זה דמי כתבדאם
 דמי מ~ת כתב לא ש~תפיםבדיני

 א~~
 פחתו אם כתב

 ה~ות~ין ד~דין לומר ת~טה אל ~ג~~פח~ו
 ל~

 נימא
 יאמר מהריק~ש דלם~רת ~דאי מהריק~ש כמ~שהכי
 הרמב~ם גילה של~חים ~בדיני הואללך

 דאין דטת~
 ל~ לשלםצריך

 הקרן פחת אלא
 בדיני נמי ה~~ דוק~

 בדברי מפ~רש ה~~ר בא ~כן נינהו דש~יםש~תפים
 דאם דינא שם מר~~ן שכתב ס~ה קפ~ד בס~מ~ר~ם
 בין לס~~רה בין ח~י~ ל~ לקנ~ת לחבירז מע~תנתן

 נתן אם זה~ה שם מזר~ם טליה ~סיים ~כז~לאכילה
 מט~~ל~

 סק~~ז הסמ~ט ~תב זכן עכל~ה שכר ~מחצית
 בסימן נתבאר כבר ~כו~ ריוח בהם היה ~אםזז~ל
ק~~~

 ש~ים ~שזתף דשליח
 כן זאם יע~~ש ~כז~ נינה~

 ~לא שוים דינם ~ש~תף דשליח ה~אפשוט
 הני נק~~

 בשליח איירי דינז דמהריק~ש מש~ם אלא ראיי~םרבז~תא
 מההלכה אבל הלכה מאזתה אלא לדקדק ל~ דאין~בפרט
 כמ~ש נינה~ דש~ים הגם דמי מלת כתב לאדפר~ה
ורבינו

 מהרי~~~~
 ה~אל

 בשזתף ~דינ~
 הבי~

 ה~מב~ם לשון
 ~ת~ בש~~ףדמיירי

 ~ מידי לא
~~

 מחל~קת הזא זה דדין לפניך הרי שיהיה
 ש~פ~יד מה אם כי ל~ נ~תן אינ~דלמהריק~ש ר~~תינ~

 חיי~ זמהריט~~מהקר~
 ראזי שהיה מה אפיל~ לו ליתן

 ~לדעתילהר~יח
 ~~דיז~

 נ~~ינן מה~יק~ש דסברת נראה
 דקד~קא האי ליה דלית נראה בקציר מר~ן מדברישהרי

דמהרי~~~
 כתב ש~~ש מהל~ בפ~א הרמב~ם שהרי ז~ל

 ~חתו שאםז~ל
 פחת~

 שהטתיק מר~ן כן לא ~גו~ לז
בלש~נ~

 מע~ת נ~ן וז~ל כתב ס~ה ~~~ג ~ס~
 ~קנה ~הלך לא~לה בין לסח~רה בין חטים ל~לקנ~ת לשל~ח~

 לשליח ה~א הפסיד בהם היה אם ~ה~ך או שטוריםלו
 מה~ בפ~א הרמב~ם כ~כ וז~ל באה~ג הרב ~כתב~~~~

שלוח~
 מר~ן של זה דפ~ק לפ~יך הרי יט~~ש וג~~

 אם ~א~כ מ~רמב~םםוא
 ז~ דקד~~

 של
 מהרי~~~

 אם הרמב~ם דמדכתב אמתהזא
 פ~~

 איירי זכז~
 אית ל~רזיח ראוי שהיה מהאפיל~

 לי~
 להרמב~ם

 כתב היאך א~כ לשלםדחייב

 כ~
 הפסיד דאם מר~ן

 בהפסיד ~לא מיירי דלאדמשמע
 אל~ מ~ק~

 ~ד~י
 ~ דרבנן חיל~ק~~ להאי ס~~ל לאדמר~ן

~~~~~
 אדרבא

 איכ~
 דלזה למימר

 נתכ~~~
 מר~ן

 כפי ד~א מהריק~ש כרבינו לםבורז~ל
 הר~ב על ~~א ~דרכו דהזאל מר~~ן טל קשייההאמת
 ~כלישניה הר~ב~ם ב~בזתלילך

 ~~פרט בהלכות~~ נקי~
 ד~רמב~ם מלש~נו כאן שינה למה א~כ ממונזתבדיני
 ~אם תניז~ל

 זה דמי פחת~
 שנ~

 זגז~ ל~ פ~ת~ ל~
 ק~~~ג בס~ נ~ט ז~לואיהז

 בלישני~
 אם

 הי~
 ב~ם

 ז~ל דמר~ן ל~מר דיכזלים אלא ~כז~ לשליח ה~אהפ~יד

דקד~
 ב~יר~ש ~מפ~שה הרמב~ם שכתב דמי מלת בלשזנז

 בהפסיד ד~קא מיירי ז~ל דהרמב~ם מהרי~~ששל
 ~תא כיזלכך הקר~

 לסדר~
 דינא האי לפסזק בקצר

 דטל דמשמע ~כו~ לז הפסיד הפסיד אם ~כתבהלש~ן שינ~
 זכמ~~ש קאיהקרן

 מהרי~~~
 לעצמ~

 דכבר זהגם
 תקשי זא~כ ש~ים ~ש~~ים שליחדדין כ~בנ~

 ע~
 כ~ן למה מר~ן

 דבריזפי~
 ~~ת~

 בס~ ~למה הפםיד שאם
 קט~~~

 סי~א
 אם לשזןנקט

 פחת~
 הרמב~ם בלשון ~כ~~

 ~ל~
 ~~סיד אם כתב

 תוספת בלא הרמב~ם לשזן כתב דהתם ק~שי~ אינה זה~כ~~
 הרמב~ם הזםיף של~חין בדין א~ בפר~ אבל מגרעתובלא
 לפרשה ה~א הזכרח דמימלת

 לכך הקרן הפסיד דהיינ~
 הלש~ן שינהמר~ן

 בז~
 הר~ב~~ם ששינה כמז דוקא הדין

 אחד בגילוי דדי כמ~ש נינהז שזים הדין לטנייןאבל
 ~מר~ן הרמב~םשגילה

 תלמזד זממ~ז אחד בדין דעת~

 לשזת~לדכ~~תי~
 והסמ~ע מ~ר~ם זכמ~ש סח~רה ~למשלח

 נק~ינן מהריק~ש דכסברת נראה ~דטתי ~א~כיע~~ש
 סברת ליה דלית פש~ט ומר~ןה~אל

 מהרי~~~
 זמי~ריבא

 מהריק~ש כסברת לומרדעתיה
 זלה~~

 ~ כמש~ל

~~
 החל~ש~ לדטתי

 רבינז דעת על לטמ~ד זכיתי לא

מהרי~~~
 האי לנ~ י~צדק היאך זלה~~ה

 נרא~דלדעתי דקד~~
 דקד~ק

 ~הראיה כלל דקדזק אינ~ ז~
 שדקדק דין אזתודהא

 ממנ~
 הל~ב ה~א ז~ל הרב

 ~ת~~ לחבירו מט~ת הנותן הרמב~ם דכתב ש~~שמהלכ~~ ~~~~
 ~קנה חטים ב~ם ליקחש~תפ~ת

 ב~
 אם ש~~רים

 פחת~
פחת~

 הותירו ז~ם שטבר לזה
 הזתיר~

 לאמצט
 זכ~

 אם
 ~סיד אם הש~תפ~ת בממ~ן אחד טם ~נשתתףהלך

הפסיד
 אם אבל לאמצט נש~כר נשתכר ~אם לע~~

 של במטות אחר עםנשתתף
 אם עצמ~

 הר~יח ~ר~יח~אם לטצמ~ ~ת~
 דקד~ק~ לפי ~~נה עכ~ל לעצמ~

 של

מהריט~~
 דאמר דינא דהאי ברישא שמדקדק

 אחר טם ~~תתף הלך אם ~כן שכתבדינא דהאי במצ~יתא ~רי קשה זכ~~ ~סיד ~מר ~לאזכו~ פחת~
 הפסיד הפסיד דאם לי~נא הרמב~ם כתבהשותפות ~ממ~~

 כסף הרב ~כתב ~כו~לעצמ~
 משנ~

 ~ז~ל שם
 זכ~

 ~ם
 ממש ד~מה הדין ~זה זכז~ ונשתתףהלך

 לדי~
 שנזכר

 עם שישתתף מע~ת ל~ נתן לא ש~תפ~ שהריבסמוך
 הכ~מ ~מדברי הרמב~ם מפשט ~רי א~כ עכ~לאחר

פש~~
 ~ש~ים ~~ו~ חטים ליקחמטזת לחביר~ דנתן דרישא כדינא דמציעתא דדינא

אם תני ברישא ~עכ~ז ני~ה~
 ש~מ ~א~כ הפסיד אם תני ~במציעתא פחת~

 לישנאדחד
 ~כולה~ נינה~

 קאי ה~רן טל
 ~אי~

 ~אן
 רבינ~ כמ~ש כללדקדזק

 מהריט~~
גם ~ זלה~ה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 ~תן אם אבל דכתב דםיפא דינא הנז~ להרב תק~י
 פחת אס טמז זנש~~ף טצמז של מטזתלחבירו

 ט~כ לטצמז הרזיח זאםלעצמז
 זהנ~

 ד~ך ~בר~ר פשזט
אם

 פח~
 פחח אם היינז דםיפא דינא בהאי האמזר

הק~
 דלא

 יזצ~
 מפירזשי פיר~ש שזם כ~ן

 זולת פיר~ש שום י~צדק זלא זכו~ שראזי ממהדהיינו מהריט~~
 תני זטכ~ז ~ק~ן מן הפסיד אם דהיינז פחתאם

 פירושו ולפי זכו~ לטצמו פחת פחת אם בההרמב~ם
של

 מהרי~~~
 הפסיד הפסיד אם למתני הז~ל ~כי

 שים דהר~ב~~ם בלישנא דאין הזא דפשזט אלאלעצמז
 ~פעם דברייתא כלישנא פחתו אם תני פטם כללדקדזק

 וכז~ הפסיד ~םתני
~ 

~~
 למציטא ב~ידזשיו זל~~ה אריה גור להרב ראיתי

ד~
 ב~יד~שי ~צלי מ~כ זז~ל שכתב ט~א ~~ד

 כתב משם זיעתק חו~מלש~ט
 מהרי~~~

 ז~ל
 ש~~~

 ם~
 זכו~ חטים לז לקנות לשליח האומר דקי~ל דהאצ~~ה
 מדברי ודייק להרזיח ראוי שהיה מה אף לפרזעדחייב

 נ~יקות זאחרי טכת~ד וכו~ פחתו אם דתניהרמב~ם
 ~ין שייך זה דין דהרי דבריז להלום יכזלתי לאהרצפה
 חבירו של ~יסזהמבטל

 א~
 לקנות לו שיתנם צזזח ש~יה

 השליח שזה טצמך הגע הזקרו זאח~כ בזזל שהיזחטים
 דאז דבר שום קנה זלא מעזתיז לו מחזיר היהאם
 לשלם יתחייב שטזרים דקנאם השתא וא~כ פטזרהיה
 ב~טים שהרויחמה

 א~
 ומכ~ש מידי ~פסיד לא דהשתא

 למהר~~ש מצאתי זשזב מועט ~וח בשטורים יהי~אם
 ~דקדק כדברינו לדינא שכתב סמ~הז~ל

~ 
 מלשון

 ~לכזתהרמב~ם
 שלזח~

 ~ דמי פחתו אם
 בעצמו שלקח

 דברייתא פחתז לפרש זהזכרח וכו~ החטים בערךזלא
 ~כת~ד לגמרי ~קרן ב~תריזת דחייב פחת מיןכל

 גזר הרבעכל~ה
 ארי~

 גז~א דהרב לפניך הרי זלה~ה
 רבינז על תמהז~ל

 מטט~ מהריט~~
 כשיטת ותפם אחר

 ~ל הנז~ הרב תמה דלא בעיני זפשוט ז~למהרי~ש

מ~ריט~~
 היה אם אבל באקראי בישיבה בלימזדו אלא

 הביא שממנו ~רמב~ם בדברי לחפש לבנ~תן
 דלדטתי ~ני אני ת~יהתי גם טליו תמיה ~יהראייתו מהריט~~

 הנהפשזטות
 דכסבר~ דברי לאמ~ראיתי ~

 היא ז~ל מהריק~ש
 מהא ז~ל מר~~ןסברת

 ~פס~
 זז~ל ס~ג ש~ז בם~~

נ~
 לצבזע צמר

 אדז~
 זצב~ו שחור שחזר זצבטז

 על יתר השבח אםזכז~ אדו~
 את הכלי בעל נ~תן ה~וצא~

 את לו נ~ן השבח על י~ירה ההוצאה זאם~הזצאה
 שם הסמ~ע וכתב עכל~ה וכו~ בלבד~בח

 דפירש שם וכתב השבח על יתירה היציאה אםאז היציא~ על יתר השבח אס ב~אי ~ירו~ים שנידיש בסק~~
הראשון

 הז~
 ש~ה לצבוט צמר בעה~ב לו נתן אם

 שיצבע ובמקום עשרה ב~ממנים הוציא והצבעעשרה

אז~
 שצבעי השתא אם אנן נחזי אדום צבעו ש~זר

 לא מטשרים יזתר שוהאדום
 י~

 עשרה אם כי לז
 כמז שחור ~ותז ~בט ~ייתי דאם לו~ ~צבט יוכלולא

 ד~זה והשתא ~שרים אם כי שזה היה לאשציותני
 טל יזתר ששזה מה אטזל אני א~כי~תר

 עשרי~
 אלא

 ע~רה שהיא ה~~אה אם כי יטזל שלא הזאהדין
 שנזי ידי על אדרבאזאם

 ז~
 ולא נפחת אדזם שצבטז

 לא י~ח אם כישזה
 ש~~ביח שמונה אם כי לצב~ ית~

 ו~זא אחר ~יר~ש שיש עוד וכתב פירושהי חדזהז

 צמר לצבט נחן ~בע~ה שאם ~זא זהפירזשמהירזשלמי
 טשרה בשכרז לו ~קצב טשרה ש~הוםממנים

 דהשת~
 הוי

 צבטו ~אלזטשרים
 כמ~

 ~~שתא כ~~ה שוה היה שצווהו
 כי ~צ~ט יט~ל לא טשרים אם כי שזה אינהש~ינה
 דחשבינן בשביל חמשהאם

 מ~
 להרויח ~אזי שהיה

 זהםממנים הצמר של הקרן בכלל החמ~ה שהם זהבט~~~ב
שהם

 ו~~כ ט~י בט~ה של קרנו וה~י טשר~
 צבט של ~נוי ידי טל להיפך ~~ם ה~ אם כיהצבט יטו~ ל~

 דקצב טשרה זזלת ג~כ יטזל לא ל~ שזה להיזת~זר
 שהביא פירזשים שני זהז ע~ש ~כ~~טמו

 הסמ~~
 וכחב

 דאינו ~מא כפירוש הזא םברתו דמר~ן הסמ~טשם
 לשלםחייב

 חשבינן זלא הקרן הפסיד אם כי הצב~
 שם וכתב הקרן בכלל ~רויח רא~י שהיהמה

 מר~ן דסברת לזההכריח ~סמ~~
 כ~

 ~ היא

 כ~~~~
 התם ומה לקו~ח לנד~~ד נלמוד דין מאותו
 לומר הר~~י דמן לצבט זהסממנים הצמרדנתן

 ~ם כתב טכ~ז הקרן טם כלזל הריזח כאלודה~י
 דאינו מר~ן פסק דכזזתייהז החולקיםסברת

 נזת~
 לו

מ~
 שלא בנדז~ד מכ~ש להרזיח ראזי שהיה

 נת~
 כי לו

 להרזיח ראוי שהיה מה יתן דלא בזדאי מעותאם
 חזק זהזקז~ח

 זאמי~
 שהביא הירושלמי לסברת דהא הזא

הסמ~ט
 ש~

 ראוי שהיה מה לבע~ה הצבע ליתן שחייב
 ~~ל זםממנים צמר לז נחן אס דזקא היינזלהרויח
 הם~מנים נתן זלא לבד הצמר אם כי לו נ~תן היהאס
 בזדאי כן דסברי פוסקים ו~נהו הירושלמי דגםבו~אי
 לבע~~ הצב~ יתן ד~איזדו

 אם כי סחורה שום לז נחן שלא נדז~ד מכ~שוא~כ להשבי~ ראוי שהיה מה
 מה אם כי ל~ יתן לא מר~ן דלסברת בזדאימטזת
 זלא ~רן מן מ~סידש~יה

~ 
 להרזי~ ראזי שהיה

 ו~גם
 שהיה ו~ה זז~ל וכתב שם סיים ש~ו בס~ שםשמזר~ם
 לא אלו להשביחראוי

 שינ~
 ~~ש~ינן ~קרן בכלל ~זא

 הסמ~ע כתב הרי עכ~ל זה בלא זה~וצאההשבת
 ~~א~ש כשיטת וס~ל מר~ן דברי טל לחלוק באדמור~ם ש~

לסבר~
 מ~ר~ם טל הסמ~ע שם ~מה וכז~ הירזשל~י

 הזאל י~א בלשון דבריו כתבדלא
 זפלי~

 מ~~ן טל הזא
 אם כי ישלם דלא ס~ל ומר~ן היאל זא~כיעז~ש

 דנ~ז~~ד זב~רט ~טינן כותיה אנן ~קרן מןשמפסיד מ~
אפי~

 ~~ מור~
 ס~ל לא כאן ~ד

 ה~
 מז~~ם

 ~לא הקרן בכלל ל~רזיח ראוי ש~יה מהדחשבינן
 צבזע כאלז ליה ת~בינן זאז זסממנים צמר לו דנתןהתם
 דלא היכא אבלזעומד

 נ~
 לא דזקא הצמר אם כי לו

 דלא יזדה מזר~ם גם זא~כ בזה וסיעתיה הרא~שפליגי
 לנד~~ד ה~א מכ~ש זא~כ ~רן בכלל הריזחחשבינן
 ~ פשוט וזה טפי ~גרזע מעות אם כי נתןדלא
~~~~

 ב~ם שכתב ואז אזת הטזרבהגהות קפ~~ ~סימן ז~ל חי~י בני ל~רב ראיתי זאת
 מ~~ כי שם טזד זכתבוז~ל ~בי~~

 נראה לז פחתו פחת אס
 ~נין אלא הזידלא

 פ~
 ~ש~וא הקרן

 דסברת הרי עכ~ל זכו~ המעזת בעל ~רשזת ~וינאנם א~ א~ בע~
 ~ דזקא ה~רן להפסיד אלא ~שו דלא ז~להמבי~ט

~~י~
~~~ 

 כתב קל~זםי~ ~~~~~~~~~ ~~~~
 מ~~

 ~~~נו הר~ן ~שם קע~ו ס~ ~יזר~ד

דזק~
 ש~רו ~~יד

 ~ ע~

~
 פ~וט כן

 ~ו~
 ~ברת ~צד ~ן בעיני

~~ו~ה מ~יט~~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  
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תמוה~
 הזא גם גו~א ~רב דסברת מצד הן בעיני

 עלתמה
 מהריט~~

 כסברת צזדקים מר~ן דדברי מצד הן
 שנתן דבע~ה מדינא דנינז דקו~ח מצד הןמהריק~ש

 דהמבי~ט הביא ~י~י בע~~י דהרב מצד ~ן כמ~ש לצבעצמר
 אדרב~יומהר~י

 והר~~
 נז~ר דלא

 ו~~
 הריוח נפקד

 זהוי זה בדבר להרויח ראוישהי~
 מהריט~~

 יחידאה
 דכוותייהו בזדאילגבייהו

 נקטינ~
 ותז ~~שנלע~ד ז~ו

 ~ מידילא

~ו~
~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
 לשמעון ששלחראזבן

 סחור~
 רבאט בעיר ל~וכרה

 במראקס שם ונ~כרה מראקס לעיר זשלחה שינההמקבל
 ~~יר לימ~ר ראויה שהיתה ממהפחות

 רבא~
 יע~ה

ז~עלה
 הר~

 ~פסקז
 דצרי~

 ש~ין הפחת ~שלם המקבל
 בעיר לימכר ראויה שהיתהמה

 ר~א~
 שנפחתה למה

 של בפסידה לא ז~~ם יע~ה מראקס בעירע~שיו
 שיראה כמו הריוח של הפחת א~י~ אלא מייריהקרן
 לכאור~~ כן ואם בפ~ו שםהמעיין

 ~נז~ ~הר~ נ~אה
 כסברת זתניפסיק

 מהריט~~
 הפךמ~סקינז זהוא זלה~ה

 רבינז שהם ~כ~בנו נביא~ם תבל כהני שפסקנזזה
 זהרב חי~י בנ~י והרבמהריק~ש

 המבי~~
 מהר~~י זהרב

 ~ הר~ן משםאדרב~י

~~~
 שפיר דייקת דכד

 תרא~
 שזם לנו ד~ין

 דדברי זה אל זה קרב ולא הנז~ הר~מדברי סתיר~
 וה~י~ה והזאל ל~בירו סחזרה ששלח במי מייריהרב
 הזי כז~ך בסך למוכרה היא זראויה הזאל רבאטלע~ר
 ואבד ~ידו חבירו ~ל מנה שהיה בידם אבדוכאלז
 זבשביל למראקס שליח ע~י עש~ה ממנהלז

 ז~
 חייב

 ~~וא במקומז שוה שהיתה מה הערך כפילשלם
 ה~יוח הזכר לא שמעקרא בנדו~דאבל רבא~

 נת~ זל~
 בידו

 שעורים וקנה אי~ז ו~לך חטים לקנות מעזת אםכי
 לו קנה לא כאלו אלא הזילא

 שו~
 כמבטל והוי ד~ר

 ואל לעיל גו~א הרב וכמ~ש דפטור חבירז שלכיסו
 צמר דנותן ~ה~יא ג~כ הנז~ הרב של פסקז עלתקשה
 יתן אפילו היא מר~ן דסברת ל~יל דכתבנולצובע
 לצזבעז צווהו אם עכ~ז וםממנים צמר לצבעהבע~ה
 שהפסידו מה אם כי משלם דאינו שחזר וצבעואדזם
 כסברת כן שם ד~סק מור~ם םברת הפך הקרןמן

 הסמ~ע שם וכתב יעו~ש הסמ~ע ש~ביא וכו~הרא~ש
 דהזאל כזותיה מור~ם שם דפסק דהרא~שד~עמיה
 מ~ חשבינן והסממנים הצמר הב~~הזנתן

 להרויח שעתיד
 כאלו חשבינן וסממנים צמר לו ונתן דהואל הקרןבכלל
 כללינן זה זמטעם ועומדצבוע

 הריז~
 זע~~ז ~קרן עם

 הקרן אם כי לו נזתן אינז ד~פ~ה פסקמר~ן
 מ~ריב~ז הרב של לנדזנז סתירה ממנו אין יעו~שדזקא
 דפםק דטעמיה דאיכ~לזלה~ה

 מר~
 נתן דא~ילו הזא

 מחוסר ~וא עדיין מכ~פ זסממנים צמרלו
 ידי מעש~

 נדזנו אבל שיזצבע עד הקרן בו להיות יוכל ולאהצבע
 שהס~ורה ~בשל

 מזנ~
 עבודה שום מחזסרת זאינה

 זשויא דהואל ז~ירות קרן בו דמיו כאלו בודאיהוי
בעיר מא~

 רב~
 הפ~ז הוי דאפחית מאי וכל שיוזיה ז~ו

 וזה הקרןמן
 פש~

 הרב של מילתיה ממש ודמייה
 לעשזת לאזמן ~צים נתן ש~תב ס~ב ש~ו בס~ שםמר~ן לפס~

 מהםלו
 תיב~ שיד~

 משלם שנעשז אתר זנ~ברו ומגדל
 ~נה האזמן שאין זמגדל ~י~ה תיבה דמילו

 בשב~

 דאפי~ לפניך הרי עכ~לכלי
 ~אומ~ ש~ק~ מ~

 ח~נן
 ערך לו לשלם וחייב בע~ה של שלם כלי הזאכאלו
 שאינה סחורה לו ששלח כאן מכ~שהכלי

 צריכ~
 שום

 של ברישא האמור חבירו של ~לי שיבר כ~לז זהוידבר
 שהפסידו מה לו לשלם דתייב בודאי דס~ב דיןאותו
 לא דדינא דרישא הסמ~ע שםוכמ~ש

 ז~
 אף

 ז~
 קתני

 דדיני~ בוד~יא~כ
 זנדו~ד זיציב אמת ~רב של

 הלא משנלע~ד ז~ו זתול~מי זל~ז קרב זלא אחראופן ה~
 ק~נו שתא דהאי ממנז תגרעו לא בסדר החותםכ~ד

 לפ~ק בכבודתרו~ם
 זצזי~ם יע~ה סאלי פ~

 זימ~~
~ 

הצעיר
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~
 מימון שתתעלה לדי~ת

 תב~
 אודות על ליהודא

בהמ~
 ובין בינו לשו~~ות מימון שקנה אתת

 ~~פ מה סך ו~פסידו בשרה ומכרז ו~ת~והיאודא
 הנז~ ויהזדא קנייתה בדמי הנז~ מימון שאמרמה

 הב~~~ הנז~ מימון קנה שלא לז ~מר א~דשגוי ~מ~
 הנז~

 םך אותו ולפי בפחזת אלא הנז~ מימון לו שאמרבםך
 הגוישאמר

 אי~
 ע~~ד ה~סיד כאן

~ 

~ ~ ~ ~
 הוא לזה

 ה~
 ב~ר~ הרמב~~ם סברת ידוע

 ו~סקה שזתפין מהלכזתט~ז

 מר~
 בסי~

 כל זה~סידו בקרן שוים שאינם דשותפים סי~גצ~ג
 שק~ו למי ידוע ההפסד ~יה דאם~קרן

 מוע~
 חייב

 למר~ן ומצ~נו יעו~ש מביתול~ם
 ג~~

 ס~ו בסיקע~ו
 בגוף דה~מ שאומר מי יש וז~ל הרמ~ה משםשכתב
 וכו~ לא מביתו לשלם להשתעבד אבל שנשתתפי~ממזן
 פסקי דכבר ידזע והנהיעז~ש

 מר~
 נינהו ~סת~י אלז

 הקודש דרך לדר~ז אחד וכל זבתראי קמאי בהודשו
 בספרתם ~~הפנה

 דהרב~~
 בסי~ הש~ך לשונז הביא

קע~ו
 דמתר~ סקי~~

 ש~ביא הרמב~ם פליגי דלא
 עם צ~ג בס~לשזנו מר~

 ~רמ~~
 שהביא

 מר~~
 בסי~ לשונו

 בשו~זת ש~פסידו בהפסד איירי שהרמב~ם ומיישבקע~ו
 כן לא מביתו ישלם לפיכך ומתן משאמכח

 הרמ~~
 דינז

 ו~דומה ~ניבה כגון מו~מ מכח שלא שבא בהפסיד~זא
יעז~ש

 והטו~~
 איכא דל~ולם ע~ז כתב ~ע~ו בסי~

 תיקשי זלא הם חלוקים והרמ~ה ד~רמב~םלמימר
 בסי~ ד~תם נינ~ז דסתראי מר~ן פסקיעל

 לא צ~~
 ד~~~פ רק ללמד בא דלא אלא כהר~ב~ם ל~סזקנתכזון
 עי~ר דהוא וכאן הממון ל~וציא בשבועה כחאין

 מי וראיתי ~חיוב לעניין הרמ~ה דעת~תב הד~
 והרב יעו~ש לחלזקוטעם וא~ שמ~ל~

 תיר~ כנה~~
 איירי דהרמב~ם

 דברי וא~כ יעו~ש התנה בלא איירי והרמ~הבה~נה
 ז~מים אורים והרב נינהו סתראי לאומר~ן

 הפסידז ז~~כ ~ריזת כבר בחלקו אייריד~רמב~ם תיר~
הוא בז~

 הרמב~~ ש~~~
 הרמב~ם דפסק ~וא בזה רי~ שזם כבר חלק~בדלא איירי והרמ~ה מבי~ו לשלם דתייב

 ג~~ וראיתי יעז~ש מביתו משלם דאינזוהרמ~ה
 להרב

זרע
 ~הרמב~ם מ~ד בסי~ שכתב זל~~ה נאיים בן יע~~
 זכשם בש~ר כתוב כשהיהאיירי

 ש~
 בהו~כו ~ך ~ריוח

 דלזה אמרינןדודאי
 ~כז~

 ~ל~ך מביתז~ ל~לם כדי
יתירה ליש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בשטר כתוב היה ב~לא איירי זהרמ~ה הזאיתירה
 זלפיכך כןהשות~ות

 ל~
 ~נז~ הרב זהביא נ~תעבד

דהרב
 המבי~~

 מזדז כז~ע ה~נו דאם ס~~ל הכי
 ~ יעו~~

~~~~~
 שטר שום ביניהם זאין ~זתפין שהיז נדז~ד
 חלקו לא זגם מקודם ~נאי בניהם היה לאזגם

 כן אם זאת בהמה של בשזת~זתריו~ם
 בי~

 ~ו~ז להרב
 ~קטי~ן קע~ו בםי~ מר~ן דכשפסקדם~ל

 בי~
 של לתרוצו

 התנו ללא התנז בין דמחלק כנ~~גהרב
 בי~

 לתירוצז
 חלקו ללא הריזח שחלקו בין ש~~חלק או~ת הרבשל
 ללא ב~~ר כתוב בין שמחלק זי~~ע הרב של ל~ירוצובין
 רעזתות הני כל שנמצאז בנדז~ד לכולהז כן אם וכו~כתזב
 יהודה זפ~זר נק~ינן קע~ז בסי~ דמר~ן דכזזתיהבודאי
 דמחלק ב~ח הרב סברת אלא כנגדינז נ~אר זלאהנז~

בפםקי
 בי~ מר~~

 להיה מז~מ מפאת ~~פםיד היה
 כן ואם זא~ידה גנ~בה מפאתההפםיד

~~ 
 לו~ הראזי~

 מהריב~ו להרב ראיתי שמצאתי הגם פ~זר בזדאיבנדז~ד
 לח~זקו ומזדה אזיל בם~ק~~ז ד~ש~ך שהכריחזלה~ה
 מ~נז משמע כנה~ג שהרב כתב וגם הב~חשל

 זגם ~ב~ח של לחליקזזמזדה דאז~
 הר~

 ממנו נראה זי~ע
 ~פסק דמילתא דלרזוחא אלא ב~ח הרב על פליגדלא
 את~ל ~אפי~ לזמר הזםיףדידיה

 בכל איירי דהרמ~~
 ~ יעו~ש דיין ולית דין לית דהתני היכא עכ~זהפסיד

~~~

 שמחלק מי דראיתי שכתב טז~ז להרב מצינז ה~י
 לסברת זבזדאי יעז~ש ~עם ~זם לחלזקז ז~יןבזה

 זכמ~~ נתכזו~הב~~
 םברת דעל אבות ברית הרב

 של חלזקי בעיניז נראה לא אז~ת הרב נמי זכן כןכתב הב~~
הב~ח

 יעו~~
 חליקז על חלוקים רבוזתא זהני הואל זא~כ

 זם~ל הב~חשל
 דאי~

 לשאר מו~מ בי~הפםיד חלוק
 חלקז לא אז יתירה לישנא אז תנאי כאן שאיןהיכא הפסדי~

 דכזותייהז בזדאי א~כ רזחיםשאר
 נק~ינ~

 ל~וציא שלא
מידז

 ד~מע~~
 לפטור לכאורה נראה כ~ז

 דלא ה~ יהזד~
 ~ ~ב~חכסברת

~~~
 בספרז זלה~ה זזאליד בן כמהר~י ל~רב דראיתי

וי~~
 מכח ~ב~ח כםברת שפסק ס~ג סי~

 הראשזנים בפס~י מצאתי שזב זז~ל הראשזנים בפםקישמצא ~~
 מזנםיניגז ~פרים כמז~ר~ר פנינזשלפני

 ובי~
 דינז

זלה~~
 ברזר הדבר זז~ל שכתבז

 כשההפםי~
 לשזתפים ידזע

 הרמב~ם םברת ~יתה זזוהי מביתז השזתף לשלםחייב
 שם הסמ~ע זכמ~ש צ~ג סי~ בש~ע מר~ן והביאזז~ל

 כתב קע~ז דבםי~ זאע~גםקכ~ה
 מר~~

 הרמ~ה םברת
בשם

 דםי~ כההיא עיקר נראה זה הפך שאומר מי י~
 קע~ז דסי~ בה~יא משא~ך בםתם מ~~ן ~הביאנ~ג

 ~ביא הב~ח כמ~ש נמי אי שאזמר מי יש בשםשכתבה
 כמז~ר~ר ~מזב~ק שהרב אלא זכז~ הש~ךדבר~ז

 נשב~ שהשזתף כתבזל~~ה יעבי~~
 ידע שלא אפילו זנוטל

 זשכך רבותינז דנים היו שכך ~י הרב זכתבבהפםיד
 שהם ז~מו בשטרית שכזתבים לפי זהטעם מרבזתי~םקבלז
 שאפילז לו~ היא יתירה זמילתא בהו~כו הם כךבריזח
 ז~עיד מחבירז זנוטל נשבע בהפםד ח~רז ידעלא
 המנהג ~יה שכךהרב

 זנרא~ פ~ז~
 ~נז~ שסבזרים

כמ~~
 מדינא מביתז ישלם יודעים דכששניהם הב~ח

 כשאינם אפילז אתא ל~פזיי זבשטר דעתיה אמדינןמשזם
 בשניהםיוד~ים

 אל~
 יודע אינו זהשני מהם אחד

~היזד~
 נמצינז ~צ~לי הנזי הרבנים עכ~ל ונוטל ישבע

למידין
 דהלכ~

 ידזע ז~~פםיד בםתם בנשתתפו רזזחת

 לישנא ו~הני יתירה לישנא בלא מביתז דמשלםלשני
י~יר~

 מהרי~~ו הרב עכ~ל זיטזל לישבע ידע שלא ל~יכא
 הראשונים פסקי מכח פסיק ה~ דהרב לפניך הריהצריך

דכזז~י~
 נקטינן דב~ח

 זכ~
 אבות ברית בס~ רא~י

 דמעקרא קע~זבסי~
 הי~

 מר~ן כפסק לפסזק דעתז
 זאח~כ קע~ז ~סי~ב~רא

 כשהגיע~
 ז~ל לחבירז דבריז

 דנדזן אצדודי למצדד חזר ~~ הראשזנים ~סק לזזהראז
דידי~

 מינה שמע לו יודז הרבנים דגם אחר אזפן הוא
 שהיה ממה בזדחזר

 רזצ~
 ~גד לפםזק

 הב~~
 יעז~ש

 לשלם חייב הנז~ דיהזדה למימר זכי~ז זה לפיא~~כ
 מכח הזא זההפסידהזאל

 מז~מ~

~~~~
 דברים לזכרזן זה כתבתי דמילתא לרזזחא הזא

ליהזדה מציני דהא לכ~ז צריכים אין דבנדז~דבעלמא
 ומימז~

 ולקנות שבזע בכל להשתתף דרכםהזא הנז~
 עישין הבשר מכר זכשמ~לימים זלשז~םבהמות

 זאם ~נאם כפי חזלקים הם מרזיחים ~ם ואםבןניהם חשבו~
 ואין מביתם ד~ייני מכיסם זל~ז משלמים הםמפסידים
אזמר

 זאי~
 זמפרידים דב~ים

 ~שזתפז~
 אחד כל והזלכים

 וד~כם הואל זא~כ זמשתתפים חזזרים זאח~כלביתז
 מביתו ההפסד לחבירז א~ כל זל~לם להשתתףהזא
 ~פעם דעתה דהגם נחתי דהכי דאדעתא בידאיא~כ
 כפירושם סתמם עכ~ז סתם נשתתפו אלא פירשולא

 זזה נחתי הראשזנה דשזתפ~ואד~תא
 מ~ור~

 יוצא
 שהשכיר ~~צ וז~ל ס~ת של~ה סי~ בחזמ~~ש מזר~םבדברי
 השכיר זאח~כ בתנאי לשנה הקהל מנהיגי עםעצמו
 תנאי על בודאי התנז זלא שניים מנהיגים עםעצמז
 עכ~ל ~צמז ה~כירהראשון

 ז~~
 מנהיגים עם מור~ם מ~ש

 וא~ב הראשזנים עם מכ~ש נקטה לרבזתאשניים
 שזתפות ד~נאי דאדעתא פשוט לשזתפות מימזן עםשחזר בכא~

 שם זכמ~ש נחיתהראשזנה
 הסמ~~

 דמכ~ש םקל~א
 שאינו ה~רזנים מרבזתינז לאחד בזכרזני בא זכןהזא
 ליה זפסיק זפשיט זה בדין שנסתפק ~זכרזניעתה

 מר~ן ממ~ש זפשיט נחית הראשזנים דתנאיםדאדעתא
 הראשונה דכתיבה אדעתא גרזשתז ~מחזיר דכלבאהע~ז

 ~מחזירה

 כ~~~
 דשזתפזת זאדעתא ~ואל לדין זכינז

 זהתנז דהזאל דיין זלית דין ליתנחתי הרא~ונ~
 פשז~

 ~זא
 קע~ז בסי~ ~צמז מר~ן זכמ~ש מביתז לשלםדחייב
 לזמר תטעה זאל תנאם ל~י הכל התנו דאםבם~ה

 דברי הביא דהא זאת םברא על גם חזלקדהרמ~ה
 ~נז זאם בבת זאחר הרמב~ם דברי כל אחר~רמ~ה
 שכתב צ~ג בס~ ז~ל מהריב~ז להרב מצינז דהאזגו~
 סברת הביא דמר~ן ~הגם ז~ל נזעם דרכי הרבדכתב

ה~מ~~
 לא תנאם לפי הכל ~תנז ו~ם שכתב אחר

תטע~
 לזמר

 ד~רמ~~
 ~אי א~ישא אלא עליה גם פליג

 הרמ~ה מזדה ב~תנז אבל בםתם דק~י בבאדה~יא
 מזדז רבזותא ~נהז כל גם יעז~שזגו~

 בז~
 ~ב~~ו

 ~לשזן מי~ר אלא בפירוש ה~נז לא זאפילו מזדזכ~~ע
 ~ש וכז~ ה~נז כאלז ליהחשבינן

 המבי~~
 ~ בפי~ התנז זמכ~שז~ל ~י~~ ו~ב

 דכו~ע אליבא מזסכם
 הן ב~פ~יד בחלקו ~נז~ לי~זדא לחייב הראוימן זא~~
 ד~אי דאדעתא מצד ~ן במז~מדההפסיד מצ~

 ראשז~
 ~תת~פז

 מין בכלזנתחייבו
 קמא~ כתנאי הפסי~

~~~
 וע~יר פטיר ~ז~ י~~א דעכ~ז

~~~ 
 א~~ז

 השזתף ליה ~אית ~רמב~םלםברת
 משל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 אם א~ל לו ידוט ההפסיד אם דוקאמביתו
 אי~

 ידוט
 ה~ותף איןלו

 נשב~
 ונו~ל

 וכמ~~~
 סי~ג צ~ג בס~ מר~ן

 ~קנין ב~עת היה לא ~נז~ ויהודא הו~ל כןואם
ידט ול~

 ב~~יי~
 ~היא א~ר ו~ימון היתה וכמה הבה~ה

 וממילא בסךקנוייה
 י~

 דבריו זה הרי הפסיד בה
מ~בל

 ימע~
 נתטסק הנז~ יהודא אם אנן נחזי ואזי

 הנז~ מימון יכול כן אם השות~ות בעסק מימוןטם
 טליו ולגלגל ה~ו~פות ~בועת הנז~ ליהודהלהשביע
שלא

 יד~
 ישל~ ולא קנוייה היא בכמה

 נתעסק לא ואם
 טל אין אזי לישבט י~חייב דלא בטנייןב~ותפות

יהוד~
 סתם חרם אם כי ~~

 דל~
 היא בכמה ידט

 ופ~יר~נוייה
 ועיי~

 בספר
 וי~~

 בסי~
 נ~~~

 ~ וימ~ן וצוי~ם

~~~~~
~  ~~~~~ ~~~ 

~~~~
 ל~מטון מנה שנ~ן

 לק~ו~
 ~יסאת ט~רה ~ו

 מאת אותם וקנה ~מ~ון ז~~ךמאריכאן
 בםכומם ~י~לה ~חד לכל דורוס שני בםךטכו~ם
טשרים

 דזרו~
 וכשבאו לשמטון הפיס~ת הטכו~ם ונתן

לחשבו~
 ה~שרה דמי ~י הב ל~מטון הטכו~ם אמ~ל

 כמה ~מעון לו ואמר~יסאת
 טו~~

 ~טה בסכומם
 ונתן עשר חמשה ~מר ט~רים שיאמר במקוםה~כו~ם

 מה ה~ואל ~אל וע~ז דוקא ע~ר חמשה סך ~מ~וןלו
יהיה

 מש~~
 סך

 המעו~
 או המ~לח לראובן יהיה אם

 עכ~~ד יחלוקו אולשמ~ון
~ 

~ ~ ~  הנ~~
 זה ~טין ראינו מצ~נו זה דבר

 זל~~ה ר~ח ה~ה הרא~ו~~ם במחלוקתנפתח
 והביא זלה~ה יונהורבינו

 דבריה~
 זלה~ה ~~ור רביגו

בס~
 קפ~~

 דבריהם ד~קר אלא ס~ט
 הו~

 ~טה ואם
 לו ליתן ראוי ~היה ממה יותר ללוקח ונתןה~וכר
 ~תן ט~רה לו ליתן ראוי שהיה במקום פירושאדהוי
 שכתב ~צוב הדבר היה כטין פירו~א דהוי ע~ר אחדלז

 במתלוקית ~נכנס מה זהו בס~ח זה מדיןלמעלה
 ~ב~ביל ~~לח ~ל יהיה ה~ל ר~~ח דלסברתרבותי~ו
 לחצאין יהיה זלה~ה ר~י ולד~ת המעות זה נתןמ~ו~~ו
 דהוי מדטתו והוסיף קצוב הדבר ~יה כמו ד~וי~יניה~
 והסמ~ט הב~י ~הביא ז~ל דרש~י וכטט~הלשניהם
 זלה~ה ורי~ו ר~ח ~ו שנחלקו זה דדין והנהסקי~ח
 נראה דהא זלה~ה יונה רבינו כסברת הוא ש~דיןנראה
 הביא דהא כרי~ו לפסוק דעתו כך ה~ורשרבינו
 באחרונה~~תו

 ו~פר~
 ~רבינו ~כ~ב

 הרא~~
 הסכים

 דדטתו לנו לגלות אלא זה כתב דלא ובודאילד~ריו
 ר~ח דברי הביא זלה~ה ~הרב~י והגם זלה~ה ~ר~יהוא

שנשאל
~~ 

 ראובן טל ~נשאל י~ראל יעקב רבינו הרב

 הב~א וע~ז וכו~ מטכו~ם מ~ות ל~בל ~מעון א~שש~~
 רי~ו~~י

 ~~~י~
 וע~ז ה~לית ~ל הוא דהכל ~~ל

הבי~
 ~רא~~ ~~רי

 דט~ו ש~סכים זל~~ה
 לדע~

 ר~י
 שרבינו נימאוא~כ

 הסכים זלזה באומרו נתכוון לז~
 הרא~שא~א

 ז~
 היינו נימא ~~כ

 בעני~
 ~שלח ד~נא

לשמ~~
 בדין ולא ~מ~ות לקבל

 ~ מק~
 אינו

 חד~
ד~

 ה~ור רבינו דברי
 זלה~~

 א~א הסכים כך ~כתב

 נאמר ואם ר~י דברי כל ~ל קאיז~~ל
 דל~

 נ~כוון
 ולא ח~בון בדין אלא ז~ה~~ה ר~י כדטת לפסוקה~ור
 אלא לםתום הו~ל לא מקחבדין

 לפר~
 הרב~י וכן

 ל~~יח דהכל אומר ור~~י וז~~ל כתב ר~י דעתכ~הביא
 ~יבו מה הטכו~ם ~ת וה~טה גזל או גנב אם~הרי
 לא חולקים וא~ילו המטות בטל~ל

 ~יי~
 ו~א למימר

 המטות לבטל הכל דאמרינן ~טות ל~ארדמי
 ~קיבל המטות מן יותר שוה המ~ח ~אין סבורהוא ד~ת~

 הכלונ~ן
 ל~ט~

 ~עות הכא אבל זה מ~ח ~ל ה~טות
 והי~רון לו חייב ~הוא בסך ידט שהעכו~ם הואבטלמא
 כאלו הוא טצמו בפנידבר

 גנ~
 וגזל

 תד~
 היה דאילו

 ה~א~ש וכתב ו~חזיר ב~שבון ~~ית לטכו~~ם אומררוצה
 והג~ות המרדכי וכתבו טיקר נראה וכן ר~י ד~ריטל
 ~םק ר~י ~כדב~י טוד וכתבו ר~י לדברי א~ר~טם
 ו~בינו זלה~ה ר~~י זק~ו לפניר~ב~ם

 ירוח~
 נראה

 םובר ~וא~גם
 כהרא~~

 ר~ח כדברי כתב והטי~ו~ר
 זה מל~ון הרי ט~כ חז~הדקודם

 ~הבי~
 הרי ה~~~י

 טטות ר~יהזכיר
 מק~

 ~רב~~י כ~ב ואחריו בדבריו

~ה~א~~
 טיקר הם ר~י ~דברי כתב

 משמ~
 ~~אי ג~כ

 ~~ה שכתב ה~ור ~רבינו נראה וממילא דבריואכל
 ~כל הוא זלה~ה אביו~הסכים

 די~~
 ד~ש~ון

והנה ודמק~
 במ~~

 דלא וז~ל ר~י בדברי זלה~ה ~~י הרב
 ט~~כ ~מטות ~טל של דהכל ~טות ל~ארדמי

 ~הרי קצבה לו ~אין בדבר דהיינו אטעות קאיבודאי הנ~
 לו שיש בד~ר ~ב~עות ר~י מ~ם כתב ה~וררבינו

קצב~
 בי~ת רבינו כתב וא~כ ל~ניהם הם

 יוס~~~
 זלה~ה

 אלא דוקא המ~ות בטל ~ל הוי דב~טות ר~ימ~ם
 ~ל ~כל ד~וי ~צבה לו ~אין בדבר הם ~דבריו~ודאי
 הרב~י בדבריו ~סיים ממה ג~כ מדוקדק וזההמשלח
 ~~לח ~ל הכל דהוי ~עות כ~אר הוי דלאוז~ל
 ~אין םבור הואדהתם

 המ~~
 יותר ~וה

 זה מדבריו הרי טכ~ל המטות לבטל הכל ונתן~קבל ה~עו~ ~~
 ד~ד~ר קצבה לו ~אין אדבר ~לא קאי דלאבודאי

 קצבהבו ~י~
 ל~

 דבדבר זה ~עם יוצדק
 ~י~

 קצ~ה בו
 בדבר הוספה כמוהוי

 ~י~
 ו~~ש י~~ו~ו קצבה לו

 זלה~ה ר~~י מ~ם הטו~~ררבינו
~ 

~~~
 הוא ה~ור ~דטת בררנו מדברינו הרי ~יהיה

~~

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

 בית הרב דטת ~ראה וכן ~יחלוקוהוא
 יום~

 ~הרי
 ועש~ ר~י דבריהביא

 ר~וואתא כמה מדברי סמוכות להם
 דדעתיהובודאי

 לפסו~
 ובטל פליג ~~~ח הגם כר~י ג~כ

 ~ כר~~י הוא דדטתו נראה טכ~ז ~ליגהטיטור
 ב~שי~ות ג~כ נראה סקכ~א הם~~ט~~~~~~

 הרא~~~דט~
 דבריו לכל כר~י הוא

 הוא כן בקצר מר~ן ~ברת דגם מדבריו מ~מטמזה ועדיפ~
 ומו~~~ם המח~ר טל ומהתימה וז~ל מר~ן טל ~תמהממה

~ל~
 הדין הזכירו

~~ 
 ח~וק דאין והיל~~ל ~במ~ח טטות

 בו ~פליגי מאחר מדעתו להוספה ~במקח טעותבין
 חול~ים והרא~ש ור~י להמשלת הוא טנין בכלדלר~ח
 דלדברי הרואות עיניך ~רי ~~כ ~צבה בו ~ישבדבר
 דהתימהאלא ר~~י כסברת ומור~ם דמר~ן אלבא דינא קםהסמ~ט

 למ~ ה~
 א~~כ בפ~י~ות זה כתבו לא

 בדבר ~במקח דב~טות ביררנו~רי
 שי~

 הדין קצבה לו
 ~יחלו~והוא

אלא ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 היה ש~א דבנדו~ד
 ~~ המ~~~

 דהיינו
 ה~~ות~יתה ל~

 המק~ ~~תינ~
 לאנ~ןה~~ו~ס דהיי~ו

 טשרא~ד
 פיס~~

 לו שה~ה במק~ס

 לית~
 י~

לו ש~~~ א~~ א~~
 המק~

 הי~ דהיינו
 ~~~ ~יס~~

 ה~~ותט~יז ~~~~וןק~~ת
 כ~~ות הוי אס לס~יקייש

 ה~~~
 דילמא אודי~לוקו קצ~~ לי ~יש בד~ר

 ~שט~
 שמסר

 הש~י~
 פיסאת ה~~רה

 ~רשות הס הריא~כ
 דמשל~

 ומאותה קיי~~י
 ש~~

 ה~ש~~נ~~יי~
 ל~~ו~ס דמיהס ל~~ס

 שפיר~ ~ש~~ וא~~
השלי~

 כ~ו הוי פיסאת ה~~רה דמי ~ט~ו~ס
 ~ו~ ש~ור~

המשל~
 ו~~ה ~יבו ~ו לפ~וט ל~~ירו שנ~ן כ~י ו~וי

 ב~ור~~ס מאתיסשכת שק~ל לו ו~דמה מאה וקבלהעכו~ס

~ס~~~
 של הוי דהכל

 מד~~י~ן ולא די~~ו~ו הוא הדין דודאי נלט~~דזה ~ ה~ש~~
 מור~~ס ~ה~יא המרדכי לס~רתליה

של~ ~די~ ~ס~~
 וד~ר מא~יס ~מ~וס מאה הטכו~ס וק~ל ~ו~ו

 לךית~רר ז~
~~~ 

 ב~ם ~~ור ר~י~ו משס שכ~~נו ממה
 לו לה~יא לשמטון ~של~ ~ראו~ן ~ס~ל והרא~שר~י

 ו~מקיס מכותימט~ת
 נת~ ט~ר~

 הוא דהדין טשרוס
~ל

 השלי~
 ~~ות ו~דין

 ~מק~
 ה~לי~ אס דהיי~ו

 פרט
 טשרא~ד ל~~י~ ~מוכר נתן טשרה ו~~קוס ~ש~ה ס~וסל~~וכר

 כת~
 ~ו שיש ~ד~ר הוא שאס והרא~~ש ר~י

 יש וט~ז י~לו~ו~צ~ה
 לדקד~

 דמה
 מדין זה דין נש~נ~

 ו~~ר הואל כ~ן גסדהא שלי~ של הוא שהיתרון שכת~ו מטות לו לק~לשל~ו
 השלי~

 למוכר ה~טות ~תן
 ג~י ~~ואה כמוהוי

 ה~וכ~
 הס~ורה ליתן המוכר ו~ש~א

לשלי~
 כאלו הוי וממילא ~ירטון כ~~ו הוי

 הוסי~

 לו
יותר

 מ~ו~
 שהוא

 ~יי~
 יהיה לא ולמה לו

 לשלי~
 ל~דו

 פירטון דיןכמו
 ה~ו~

 ודאי אלא
 צרי~

 ו~ומר ~~~ק
דהואל

 והתוספ~
 מק~ ~~י באה

 ~ש~ינן ~~טות היה א~י~
 כא~ו~יה

 הוסי~
 ~ש~יל מדטת

 של~~
 ממ~ו

 המק~
 אלא

 ~~~~~וד~ש~יל
 ~סו~קי~

 ~ש~יל אס
 המק~

 ~ש~יל או

השלי~
 ד~ש~י וכ~טמ~ה י~~וקו אמרי~ן וותר

 מטות ~מק~ל כן לא י~לוקו זה טלהר~~~י שכת~
 ~ו~

 דאין
 שוסלנו

 לומ~ ~ע~
 לא ~ודאי וותר

 מדמי~~
 אלא ליה

לכמי
 שגנ~

 וכמ~ש גזל או
 ה~ו~

 וא~כ ר~י משס ז~ה~~ה
גס

 כא~
 וא~~כ הס~ורה כ~ר לו ~תן אם לדין ~כינו

 השלי~נתן
 ~~טות המ~ות המוכר וק~ל המ~ות למוכר

 ~ש~יל הוי ו~פירטוןהואל
 ה~~ור~

 וויתר כאלו הוי
 ~ש~ילטמו

 המק~
 המטות הקדיס כ~ר אס ש~רר~ו כמו

 הפורע ~וא המוכרדהוי
 לשלי~

 י~לוקו אמרי~ן וא~י~ה

ול~
 ~יד מטות כ~ותן הוי

 השלי~
 וק~ל מאתיס ל~רוע

 זהו מאתיסי לו ונדמהמ~ה
 מ~

 ולכשאפנה שנלט~ד
 ~טה~~ואשנה

 יו~
 תר~~ד ש~~ש לאדר תשטה

 לפ~~
 פה

 כ~ד יט~היסאלי

הצ~יר

 סי~~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~
 ~מ~ון מאת קנה ראו~ן

 ~כו~~~ ~~~
 ולא

משך
 ~ו~

 זטדיין
 ~ז~

 שמטון ~ר~ות
 ~ידו וה~יך ש~טוןהלך ו~~~~

 ~ח~
 וג~נו

 ואמ~ל לוי ~י~

 ז~הול~
 ה~~~

 לוי ותפסו מ~~י אותו שק~ה לראו~ן
 ~~תתו ל~זור ש~~ון רצה א~~כ~~ידו

 ולמכור לוי מי~
 ל~~~ו ל~זור ש~עון יכול אס הדין מהו א~ר ל~דסאותו

 בוולטשות
 מ~

 לוי ליד ש~א משטה אמריגן או שירצה
~~~

 ~ ט~כ ראו~ן אותו
 צריכין וראש ~~~~~מ~~ילה

 היה כיצד לידטא~ו
 המק~

 ושמ~ון ראו~ן ~ין מטקרא

 ~ד~ור כ~א לא או מטות ט~י הואא~
 שהיה שנאמרדלצד דוק~ בטלמ~

 המק~
 ~וד~י ~~למא ~ד~ור כ~א

 ~ינו ~וד~י לראו~ן להוליכו ללוי שמטון נתנואפילו

 שפסק ש~~~ג לקחתו ל~זור ~~טון ויכול לראו~ןנק~~
 הולך א~~ אס ופיקדון ד~מלוה ס~~א קכ~ה ~ס~מר~~ן
מנה

 ז~
 י~ול אי~ו מ~~ו וליטלו ל~זור ~א אס לפלוני

 הרי ~מטון ~ווזכה
 מר~~~ כת~

 ד~מתנה ~ס~ה ג~כ
 לשון מוטילאינו

 הול~
 תן לשון או ז~י לשון אלא

 ~ודאי ונדו~ד ס~ז מר~ן שהביא ~תרא י~אלסברת
 לדמותו לנו אין ה~טות נ~ן לא וטדייןהואל

 כ~~~
 כת~ ש~רילמת~~

 הסמ~ט
 סקכ~~~

 ~קכ~~ה והש~~ך
 למ~נה ופיקדון ~וב ~ין ~לוק שיש הואדה~~ס

 מ~ו~ה לידו ש~~~ו זה של כ~ר הוא ד~ממוןופי~דון ד~~ו~
 במת~ה משא~ך ~ש~ילו ~ו לזכות יכול~קל

 שב~
 ט~שי

 מטולה לשון ~טי~ מטולס שלו היה שלא בממוןלזכות

דמ~ור~
 גס ~ו~אי א~כ ט~כ ~פי

 הוא~ הז~ המק~
 ו~~יין

המוכר
 ל~

 מיד דמיו ~~ל
 הלוק~

 ~קנה לא
 המוכר איןש~רי ללו~~

 מ~וי~
 אלא ~א ולא ד~ר ~שוס לו

 דמת~ה דומייה לו מ~ויב שא~ו מה לוי ט~י לולה~~ות
 תן או זכי לשון ~לא הולך ~שון מה~י לאו~ודאי
לס~רת

 י~~~
 ויכול ל~ס א~ד דטטס דמת~ה דומייא

 ל~זורהמוכר
 מי~ המק~ ~יק~

 ~ לוי

~~~

 יהיה אס
 המק~

 נ~ן כ~ר דהיי~ו מטות ט~י

הלו~~
 המזכר אין ~ודאי המקת דמי למוכר

 של דינו דהא ~ו ל~זוריכול
 ~מק~

 מלוה כדין הזה
 ~~ו~ר הרי המקח דמי ממנו ו~~לד~ואל

וטומד מתוי~
 ו~ז~ ללוק~

 המק~ שנותן
 נפ~ר הרי לוי ~יד

 כאלו הוי א~כ~~יו~ו
 המק~

 לוקח של כ~~ הוא הזה

וכדכת~
 ש~א והגס ההלואה ~~~ והש~ך הסמ~ט

על הי~
 המוכ~

 שוס הזה
 ~יו~

 בדמיס ~צמו המקת לתת
שקי~ל

 א~~
 מטות שהרי דמיו לו להתזיר יכול היה

 כבר הזה המקת היה כ~לו הוי לא ו~~כ קו~ותאי~ס
 לה~זירו מתויב היה דהפיקדון ~פקדון דומייא הלוקתשל

 ~~ל~טינו
 המק~

 היה לא הזה
 מתוי~

 ב~י~ו לה~~ירו

אפי~~
 זה ~~דון גס

 מ~~י~
 כ~ר כאלו

 הו~
 שלו

 ז~
 מקת דדמי~מק~

 ז~
 הלוא~ שהרי להלואה

 להוצאה
 אלא ~טין מטותיו לו מתזיר ואינונתנה

 י~~~
 לו

 בטינה טדיין ההלו~ה י~יה ~ס וא~ילו שי~צהממטות
 וכבר הואל אמרי~ן כיצדא~כ

 ~ו~
 זה מ~ות וכי שלו

 ~י~ הרי שלוהס
 ממ~ות לו ליתן יכול

 שירצ~
 וד~~ אלא

הואל
 ומ~וי~

 ל~תזיר מחויב ~י~ לא אפילו לו הוא
 ~כל אמרינן דוקא זהמעות

 מ~ו~
 כ~ר שי~ן

 הו~
 שלו

 ב~ם ומ~ויב ~מקת דמי ~מוכר שק~ל ~נדו~ז גסו~~כ
~כל

 מ~
 לו שיתן

 כ~ג~
 ~ן מ~ו~יו

 מ~ו~
 הן

 ח~~
 מקרי

 שלו ~וא כ~רכאלו
 שי~ ו~ג~

 ה~ם דשאני ולומר לתלק
 מתויבשהיה

 לת~
 ~ל ב~לוא~ו מ~ות ~ו

 ז~
 ~מרינן

 ~~ל שלו היא כבר זהו ~הו אמרי~ן שיתןמ~ות כ~
 טליו מו~ל היהדלא בכ~~

 התזר~ כ~~
 ונתן מ~ות

 המטות ממין אי~ושהוא ~פ~
~~~ 

 דלא אי~ל
 זכ~

 הלוקת



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~

 בתר זיל ~וף כל םוף שהרי אמת אין לויבקבלת
טעמא

 בהלוא~
 ביד ~יתן ~~ות כל אמר~נן למה

 ואפילו ~ל~ היו כ~ר ~אלז הוי בהו אמרינןהשליח
 שהוא כל א~א שלו המטות זה היו לאמ~ולם

 חיי~
 לו

 הלואתו בשביל ~~ציו וכל מעותיו כל לו משועבדיםהוי
זכך

 אמרינ~
 כל

 מע~
 לי כך כבר שלו הזי לו שיתן

 ~קבל ומשטה הואל בנדו~זנ~י
 מעו~

 נעשה ~מקח
 מר~ן כמ~ש ו~חזירם שפרע מי קיבל שלא ~~זטלייהו לו~

 ל~לואה ~זשועבדים לו שיש מה כל והוי קצ~ת~~~
 וא~כזאת

 המק~
 שלו כבר ~וא כא~~ מחשיב הזה

 דהוי הולך בלשון א~ילו םגיזבודאי
 ז~ די~

 וצוי~ם משנלקו~~ד זהו מידיילא ות~ ~מלוה
 וי~~~~

 לאלול כ~ד הי~ז
 י~ה~ םאלי לפ~ק תרמ~בש~ש
הצעיר

 םי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 פיםאת עשרה לשמ~ון מכר שראובן ל~יות~~~~~
 לראובן הידוע מארי~אן מןמאריק~ן

 לרא~בן שמטון ו~רע פיםאת כוכ~מ ממנו לושיש
 לוונתן

 ~עשר~
 האמעריקאן של מין אזתו מן פיםאת

שקנ~
 לבקר בא לביתו שמעון וכשלקחם ממנו

 מכח להחזירם ~מ~ון ובא החוז~ר מום בהם ומצאאו~ם
 להחלי~~ רצ~ וראובן מוםא~ו

 אחרים בפיםאת לו
 רוצה שאינו טוען ו~~~ון מום בהם שאין ~מיןמאותו
 הראשונים ה~~רה ~ל מקח ~נתבטל הואל ליקחעוד
 רוצהאינו

 ליק~
 זראזבן עוד

 משי~
 על היה לא ~המקח

 אם כי ביחוד הראשוניםהי~
 ע~

 מן פיםאת ~שרה
 ע~ך~ ~לי~תם לך א~ן מום ב~ם שנמצא ועכשיוהמאריקאן

 לכאורה הנה~~~~~~
 נרא~ הי~

 שמעון ~יכול
 המקח נתבטל וכ~ר דהו~ל המקחלבטל

 כאן נ~אר ולא משי~ה שום כאן אין הרי מוםע~י
 אם כי קונות אינם ומטות לחוד המעזת קנין אםכי
 שפרעלמי

 כמ~~
 ר~~ד ובםי~ קצ~ח בםי~ ומר~ן ה~ור

 דייקינן כדא~ל
 שפי~

 ב~טנתו ~אובן דזכה פשוט נראה
 חליפין של ~~~רה ממנו שיקבל ל~מ~ון לכוףויכול
 ~וקא הטשרה זה על ~יחוד ~יה לא בכאןדהא
 לו לומר ראובן ויכול ~תם ~שרה ממנו קנהאלא
 דידהו חליפין הרי באלו רציתלא

 מוכ~
 להחליפם בידי

 לא וא~ך הראשונים טשרה של מקח שנתבטל והגםלך
 קנין כ~אנשאר

 ~מטו~
 שביד

 ראוב~
 קונות אינם ומ~ות

 דהא ~וא וחילי קונות דמטות ~רור נלט~ד האופןבזה
 ובפוםקי~ ~גמרא מפורש וטעמא קונות מעותמדאורייתא
 ~מוכר יאמר שלא ~די קונה משי~ה תקנודחכמים
 מפורש הוא זה וטעם ~~ייה ~טיך נשרפוללוקח

 ם~ה קצ~ח בםי~ ~ר~ן ~דברייוצא
~ 

~~~~
 דנשר~ו טטמא האי שייך דלא ~נדו~ד לנו יצא
 בידו מעותיו משכן הלוקח שמעון דהאוכו~

א~
 בידו ה~שות המקת לבטל ירצה לא
~~~ש

~~~ 
 רל~~ ב~י~

 זזל~ה ם~ד
 וכ~

 הלוקח רצה אם
 המום פחתל~ח

 הר~~
 קח או לומר המוכר ביד

 אות~
כמ~

 ה~י ע~כ מקחי לי והחזר מעזתיך תקח או ~~יא

 ~~וקח דאם~~ניך
 נקב~ רוצ~

 המוכר אין במומו הכ~י

יכו~
 מור~ם ה~יא האונאה דבדין והגם ~מקתי לו לבטל

 ורבינו הרא~ש ~ברת רכ~~זבםי~
 יונ~

 שלא דכ~ז זלה~ה
 על ~י~ר ואונאה המקח לקבל ~רוצה הלוקח דטתוגילה
 שרוצה דעתו שיגלה עד בו לחזור י~ול ~מוכר דגםשתית
 הם~~ע וכתב יעו~ש אונאה של שתזת על ביתרלקבלה
 הרשות וז~ל ט~ות מקח ~דין סקי~ב רל~~בבםי~
 לפי המוכרביד

 מ~~
 בשם רכ~ו בםי~ ו~מח~ר הטור

ר~י
 שכ~

 שלא
 גיל~

 המקח ליקח שרוצה דעתו המתאנה
 ביד הרשות בו יתזורומ~תמא

 המאנ~
 נ~ל בו ~חזור

 מזם ~ו ביש נמידהכי
 במ~

 עכ~לי פרישה ועיין ש~נה
 הוא גם בו~ ל~ור יכול המוכר וגם הואל לפ~זא~ך
 העשר~ שמשך אחר שמא לחוש יש עדיין~~ך

 ~י~את
 לא ועדיין ~לוקחהראשונים

 נוד~
 שמא שבהם מום

 לבטל ויבא המוכר בבית דליקהתפול
 עכ~ז גוונא בכהאי קונות ד~עזת אמרינן אי וא~ךש~ה ב~ות~ המק~

 עדייןהרי
 ח~ש~

 יאמר המוכר ד~א וכו~ חטיך מנשרפו
 אחרים עשרה ו~רי לך נקנו לא ראשונים העשרהלו

 לנו אין אנו טכ~ז נשרפוי ל~טול ראוי שהייתהחליפין
 דאפילו דםבר רל~ב ו~םי~ רכ~ז בםי~ מר~ן דבריאלא
 הלוקח דעתו ~ילהלא

 שרוצ~
 המקח לקבל

 באונא~
 ובמום

 יכול המוכר איןעכ~ז
 לחזו~

 ~מוכר ואין הואל וא~ך ~ו
 בע~~ב דהא תטיך נ~ר~ו חששת נםתלקה א~ך לחזוריכול
 טעמא האי שייך ולא ~ואל וא~ך בדידיה ומציל טרחזה

 ~ בכה~ג קונות דמעות ודאיבכאן

~~~~~~

 ~טו~ מדברי יוצא מפורש זה
 מר~ן ופםקו

 קצ~חבםי~
 ם~~

 ביתו היה אם לפיכך וז~ל
 בו שיש לוקחשל

 החפ~
 העמידהו למוכר מושכר שנמכר

 להציל ויכול ביתו אצל הוא מצוי שהרי די~תעל
 מר~ן ופ~קו הרמב~ם מדברי הזא זה שד~ןזה~ם
 דלאו דהרמב~ם דינא דפי~ ~מגיד דהרב ומצינוכאן

 חצירו מט~ם אלא וגו~ ביתו אצל מצוי אדםמטעם

קונ~
 לנו אין עכ~ז וגו~ לו

 אל~
 ש~ירש מר~ן ~ברי

 אדם משום הוא הרמב~ם דטטם ובקצר ובב~ו~כ~מ
 םק~ט שהםמ~ע והגם וכו~מצוי

 תמ~
 מר~ן ד~רי על

 טטמא הוי ~לא משום כך הרמב~ם דברי ~פייאלו
 כמ~ש הוא אמת דין הדין עכ~ז ~וים וםיפאדרי~א
 הםמ~ט של דתמי~תו גם ומהמר~~ן

 כב~
 יישב

 זל~~ה ש~ך והרב ז~ב טור~יהרב אות~
~ 

~~~
 מר~ן מ~~ר~ יוצא מפורש ~ד~ר ~רי שיהיה
 מע~ידין ודאי ז~ת חששה שייך דלאדבמקום

 מהא תשיבני ואל קונות זמעות די~ת טלהדבר
 וז~ל קצ~ח םי~ ב~ישהרב~י דכת~

 כתו~
 ראשונות בהג~ות

 פרק~מרדכי
 הז~~

 דש~יח עלייה דוקא ~עטור בשם
 שכיח דלא ש~~יח חטים לו מכר אבל דל~קהבה

 נרא~ ואין וכו~ קונות ~עותדל~ה ב~
 כ~

 ~פוםקים מדברי
 עכ~ל לש~ורים דבריהם חז~ל נ~~ו שלא בדיןוכן

 בלשון והביאה זאת ם~רא פםק בקצר דמור~םוהגם
 כהאי ם~ל לא דמר~ן ם~מא משמעותי~א

 הדין ש~ן דכתב ב~~י לםברתוואזיל םבר~
~ 

 ~ש~ך פםק וכן
 ז~בםי~

 ב~ח ה~ב דגם וכתב הרב~י כםברת םק~ט
 ו~ש~ך והב~ח הר~~י מדברי ~רי א~כ םברתו היאכך
 בו השייך ~מקום מחלקין דאין מוכחז~ל

 דליק~
 למקום

 למימר א~כא בנדו~ד גם א~כ שייךדלא
 אי~

 לחלק
 כנדו~ד נש~פו טענת שייך דלא למקום נשרפו שייךבין

דזה



~ ~~ ~

~ ~  

 ~~י~
 דינא האי פסק ~צמו דמ~~ן כ~בנו דהרי אינודזה
 טענת דאיכא היכאבין

 נשר~~
 שייך דלא ל~קום

כגי~
 ~~םח~רה הלוקח בחצר דר המ~כר אם

 ש~
 דה~אל

 קשייא ו~~כ וכו~ אצל~ ~~כ מצזי~הוא
 אד~ריו דברי~

 דברי ה~ך בב~ישכתב
 הגה~~

 דיש ~דאי אלא ה~זרדכי
 ~~רדכי דהג~ות בההיא התם דב~למא ול~מרלת~ק
 דהיינו זה במקום ה~א המקח אם לתלק שאין ה~אסברא

בי~
 לשע~רים דבריך נתת דא~כ בעליה ש~יא להיכא

 לומר שייך דהא ~ע~ריס כאן אין זה באופןאבל
 הוא ~מצוי לוקח ~ל היא והבית דה~אל אלאנ~ר~ו ~~נ~

 אביא אני גם ו~~כ פש~ט זה ~חל~ק שלו יצילודאי
לנדו~~

 ~היה ~ם אפילו אלא ש~ורים כאן דאין
 דשלו ומציל טרח ~דאי המוכרהר~ דליק~

 הו~
 ~ מציל

~~~~
 בם~יף מר~ן דכתב לההיא ד~מה נדו~ד דאין

 דרה~ידהמוכר
 של בבית~

 ל~ק~
 דהתם

 בנד~~ד ~~כא ומציל טרח עצמו דהל~קת מכתהחששה נםתלק~
 המ~~ר ד~רח במאי נםתלקה והת~שה לייא כלפיאדרבא
 זו חששה דנסתלקה וכ~ז נינהו הדדי דמייןאפי~ה

 ומ~יל ~רח המוכר מצד הן ומציל ~רת הלוקתמצד ה~
 נקנוודאי

 המע~ת~
 ז~~~~~

 ~פי~ הלוקח דקנה ממש סיד~ר לקנין ממש
 ~ז~ל סק~ז ~צ~ת בםי~ הםמ~ע והקשה מ~ךלא

 נמי טעמא מהאי~א~ת
 דיאמ~

 יהמוכר
 חטיך נשרפ~

 שלא דכ~ז וי~ל לקנ~ת הו~ל לא ס~דר קנין גם~כ~~
 דליקזם ניחא לא כי ומציל טרת ה~ע~ת המוכרקיבל
 א~כ עכל~ה וכ~~ ~דיינא בדינא הלוקת~ם

 מכ~~
 נד~ד

 המקח לק~ל ירצה אם עצמודהלוקת
 הראשו~

 ~אין ברש~תו כולה לרא~בן שנשארה הסת~רהונשארה במ~מ~
לו

 ~מעז~ ע~
 ~א

 דינ~
 ולא

 דיינ~
 ומציל דטרח ודאי

 שמע~~ומע~
 קנו
~ 

~~~~
 ~י~

 לפק~ק
 בתירז~

 ה~מ~ע ש~י~ זה
 תיישינן לאסודר דבקני~

 ל~~נ~
 ~עדיין ה~אל נשרפו

 המקת דמי לקתלא
 מ~

 דלא כדי ~מציל טרח הלוקח
 קשה עדיין ~כ~פ ~דיינא בדינא הלוקת עםליקום
ב~קום

 ד~~
 לו

 המ~~
 המקח לו והקנה למו~ר הלוקת

בק~ס
 עדיי~

 חטיך נשר~ו המ~כר לו יאמר הרי קשה
 הסמ~ע של זה דתי~ מצאתי התיפ~ש דאחר אלאוכ~~
 הת~ספו~ מדברי~וא

 ~ז~ל ~~מ ד~ה ע~א דמ~ו בב~מ
 ליכא ד~כיתאוב~~ס

 למ~~
 נשרפו לו יאמר שמא

 בעליהח~יך
 קב~ דל~ ~כי~~

 טרת המ~ות המוכר
 ~רב פןומציל

 לית~ ~~~~
 התזס~ וכו~נת עכ~ל המע~ת

 הוא וק~ס דהואלהיא
 דשכיח~ מל~

 רזב הרזב ועל
 ~~ן אינוק~ס

 הל~~~
 לא וב~ה ~~נין בש~ת המעות

תיישינן
 דל~ נשרפ~ לט~נ~

 בדינא דליק~ם ליה ניתא
 ~ם ~~ס לפעמים ימצא המצא אם גם א~כודיינא

נתינ~
 לא ק~ס כל ~אמרו תכמים תילקו לא ה~~ות

~יי~י~
 בו

 לטענ~
 בפי~ מלובלין במהר~ם ~יין נשר~ו

 ב~ירוצו הסמ~ע דברי צדקו וא~כלתום~
~ 

~~~~~
 רי~ז בדף אריה גור להרב ראיתי מ~דו~ד
 ~ז~ל שכתב מכירה הלכות ~דיניע~א

עיי~
 בנ~י להרב

 דו~~
 שנםתפק זלה~ה פ~לקון

חצי בקו~
 תפ~

 מחבירו
 ונת~

 דא~צ נראה לכא~רה דמיו לז
 ~פיר דהרי ו~ו~ נ~רפו לומר ~כ~ל אינו דה~ימשי~ה
 ל~~ש דומה וה~ז לזכ~תו שנ~אר תצי ב~ביל ומציל~רת
דאם

 הית~
 גבי דבערובין אלא ~כו~ מוכר ~ל ה~לייה

נו~ן
 מ~

 ל~~~~ם
 ב~ירוב לזכות~

 ת~~~
 לא

 קנ~
 דוד ב~י ~רב ~ל ~כ~ד משךלא ד~א

 ז~ל~
~~~~

 חצי דמי דלא אריה גור הרב ~ליי
 דהתם ל~קח ~ל ~לייה היתה דאםל~היא ח~~

 שלב~לייה
 לוק~

 ~קונה אבל נשרפו ~ששת כ~ן אין
 דברחצי

 דילמ~
 הרי ~כ~ל זק~ל ~~ח לא ~תו א~ר לאדםהא~~ מחצה וימ~ור א~~כ המוכר ילך

~ר~א~ת ~יני~
 דד~~

 חצי הצלת מכת דא~~ו רב~~תא הני

ח~~
 להעמי~ רצ~י

אם מכ~ש המ~ות וקנו די~ת על הדבר
 דתפוס האי כי מוכר של כזלו הדבר כל יהי~
 ~ודאי המ~ם בהם שיש פיסאת ה~שרההלזקח

 דכו~~
 גור הרב דדברי אמרתי בע~~יי ~אני ~מטות דקנ~מוד~
 בקונה לה~מיד הוצ~ך ~לא י~דיו צדקו ~לה~האריה

~~~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ 

 ~~י

~~ 
 ה~יא דהא דיל~א בת~רת לה~מיד צריכים אנ~אין

 בדקד~ק היא לנחתזם א~ ל~נו~י מעה דנ~ןדעירוב
עצום

 בנות~

 יתנו נמי דאחרים אד~תא פרו~ה לו
 מדת או הככר ת~לום עד אחד לכלפר~טה ל~
 ממנו ק~נה אתד כל הרי~א~כ השמ~

 ~דעת~
 המוכר שימכור

כל
 הת~~

 הככר תשל~ם אחר דילמא תיישינן ~א~כ
 נשרפו ~מרבמכירה

~~~ 
 אנו

 צריכי~
 הדבר לה~מיד

 מפורש הדבר שבא וכמו ימכור דילמאבתורת
 או לתנוני מעה אדם נותן שם דתנן ע~אדפ~א בעירובי~
 זכו לא וחכ~א מאיר רבי דברי ב~יר~ב ל~ שיזכהכדי לנחת~

 ככרות מוכר לנחת~ם או וז~ל ופירש~י מ~~תיול~
 יב~או אם חבירו עם בעיר~ב לו שיזכה בחצר עמוזדר
 ל~יתוף יין או לעירוב ככר ממך לקחת המב~יבני
 דהנ~תן רש~י מ~ירו~ לפניך הרי ~כ~ל בו חלק לייהיה
זה

 נזת~
 כל החנ~ני שימכור אדעתא ל~

 החפ~
 בני ~ל

 תכמים קאי ועלההמב~י
 דל~

 ל~מר ו~~ל הואל קנה
 ~לא ב~לייה תטיךנשר~~

 לא זה בשביל ~מ~~ת קנ~
ז~

 צריך ~וף דם~ף דהגם
 שישאיר~

 מו~ר אותו לו
 תנ~ני אזתו דהא דידיה ~יר~ב חלק דה~א ~ככרחלק~
 בושדברו

 ש~
 לערב ~ר~צה במבוי א~ בחצר דר ה~א

 שפירש~י ~כמו המב~י א~ התצר בני ועל עצ~ועל
 ומציל ~רח תלקו ב~ביל וטרח הואל נימא ~א~כה~ם

 דבשביל לומר ח~ו לא דתכמים י~ל אפי~הדחבריה
פרו~~

 והיא הואל אתרים ב~ביל גם ומציל טרת דידיה

 קל~פםיד~
 ודאי דפרז~ה

 ל~
 כאלו והזי ~~~ילה טרת
~~~~~~~~~~~

~~ 
~~ ~~ 

 משנה ממנו נעלם איך מיל~א לי ~תמיהא אינו~~יקרא

ערו~
 דאמרה בנו ~את א~ו דפרק

 בארב~~
 פר~ים

 אפי~ תלמ~דא ~א~קמה כרחו ב~ל הטבת ~תמשחי~ין
 ש~השור

 אל~
 ~ד דינר ממנו לחבירו ומכר דינר

 ~מודא התם ו~קשה ממנו שקנה הבשר ~ו ~יתןלש~~טו תיי~
 ק~ וב~י הל~קח משך לאוהא

 ר~א ~למ~דא ו~קמה
 דיניהם ~מים העמידו אלו פר~ים בארבעה י~חנןא~ר
על

 די~~
 קונ~ת מ~ות ~זרה דבר יותנן ר~ ~כדאמר

 דברי ת~~ןזה~
 הגמר~

 זכן
 פ~

 ~~~ר
 ומר~~

 בםי~
 לפניך הריקצ~ט

 דבנות~
 הבשר בשביל לתבירו דינר

~
 אלא זכה

 בארבע~
 דליתא הו~תה ~~אן ~~ים

 ד~ונה כס~יקו דאם ז~ל דו~ד בני הרב שללםפיק~
חצי
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~צ~
~~~ 

 קונזת מ~ות
 ~זכ~

 דהזאל
 ו~ר~

 ~רת בדידיה
 ~ג~רא ~~שה ~אי א~~~ד~~~יה

~~ 
 ז~ת ~ו~ו ב~~ק

 ~זשך לא ו~ריבנו
 ד~~~ידו לו~ר ~וצ~ך ל~~ ה~~ר~ וג~

 ~א די~ת עלד~~י~ם
 יכולי~

 לו~ר
 דה~~

 ק~ה
 מכ~

ד~~
 כל קנה

 ~בה~~
 ~ציה אלא

 ד~צי~ וא~~
 דיד~ה

~ציל
 ~ג~ ד~~~י~

 ו~~ן דהואל ק~ה ~צ~ה ~מש~ה טל
 וטדיין ב~שר ~די~רלו

 לבטלי~
 אריא ~אי ~~כ בה ~לק

בארבעה
 ~ר~י~

 אלו
 דוק~

 טת בכל א~ילו
 נ~י ור~~

 ~צי דק~ה בכה~ג קו~ות ~~ותדהא
 ~פ~

 ד~ואל דוקא
 בדידיהו~רח

 ודאי ~לא בד~בר~ה ~~י ~~~
~~ 

 קנה

ב~ונ~
 ~צי

~~~ 
 ל~י~ר איכא ד~~ת~י~ין ואולי

ל~~~ית דאי~
 ו~עמ~

 ~ראוי ד~ן ל~י~ר דאי~א הוא דמת~~ת~ן
 ~~ה טת בכל~~י~

 ~לו~~
 ו~א הואל

 ~נ~
 ~צי אלא

 אלא ד~~ה ~וא~ברא ~פ~
 ~~~~זי~

 ~לא ~די ה~ו~ר ~ל ~~ו
 ד~שאר קא~רי ל~ך בהמתוי~סיד

 זמ~י~
 ק~ה ~א

 די~~ כ~~יואדרבה
 ב~ר~טה אבל

 פר~י~
 הואל א~ו

 שמ~ת בי~ולויש
 יו~~

 לגבי
 ~לו~~

 ל~ך
 אזק~ו~

 אדין
 ו~נהתורה

 ~~~ הלוק~
 ~צי ד~~ה

 ואי~ ~~~
 ~ט~ת בו

 ה~ש~ה ~ן ו~~~לא דמוכר ~~סידא ~~ו דלאנשר~ו
 לא והא ד~קשה ~~קשן ~~ברי א~ל קושייא כאןאין
 אין ד~~~~ע קשה~שך

 מ~ו~
 ב~צ~ קזנות

~~~ ~~~ 
 ~ס~רת

~מתר~
 לאוק~ה ד~וצרך

 ב~זכ~
 א~ר ט~י לו

 ו~~
 ~סברת

 א~ר~~א
 יו~~~

 דבארב~ה דא~ר
 פרקי~

 הע~ידו ~~ו
 ~ש~עוכו~

 דבשט~
 ~ ~ז~י ה~~~ה

~~~
 הרי ~יהיה

 ~וכ~
 ~צי דב~ונה טרוכה ג~רא

 ז~~ל דו~ד ~ני הרב ~ל ~~יקו כאן ואין קנהלא ~~~
 ~צי ק~ה ~נא ~אי לה~שות שישו~ה

~~~ 
 ד~יתה ~ההיא

 בבית~~ורה
 שכור~ הלו~~ ב~~ והי~~ הלו~~

 ~~ו~ר

ופס~
 ד~נה בה ~ר~ן

 הלז~~
 הואל

 אצל ~~וי יה~ו~~
 ~צי גם וא~כ~יתו

~~~ 
 ני~א שק~ה

 ו~ר~ דהוא~
 ה~~ו~ר

בדידיה
 ~ר~

 כבר הרי ~בר~ה בשל
 ייש~

 ה~ב אותה
 ~צי ש~א ד~~ישי~ן ז~ל אריהגור

~~~ 
 ~~ר ~~ר ה~~ר

 ~ו מאו~ה ~ו ישאר ו~א לא~ר אותו וי~כור ילך או~ותו
 דאין נר~ה ולט~~~ד בבי~ו דליקה ~~לה א~ יציל לאושוב
 בשז~~ות ~הוא ד~ר דכל הוא והעיקר לכ~ז צריכיםאנו

~וד~י
 ~ר~ ל~

 ~~אל ~ך כל בו
ובודאי ה~ו~~ ב~בי~ ג~ ו~~~

 ג~
 דבר י~יל ~ו~פות של דבר דיציל ב~קום

 לבדו שלושהוא
 וירוי~

 כל
~~~~ 

 בו ש~כר דבר כן לא
~צי

 ~פ~
 דאבידתו ~דין הוא דכן מ~צה אם כי בו לו וא~ן

 א~ך סק~ז שם וב~~ך ס~ג ~סי~ן ~ור~ם ו~ייןקוד~ת
 ~~שת בו דאין דבנדו~ד ע~ה דאתן למאי נ~זור~יהיה
 לכ~ע הרי כדא~רגונשרפו

 ~שו~
 ~ונות דמטות וברור

 ~נ~צא פיסאת אותם לו לה~ליףויכול
ב~יסאת ה~ו~ בה~

 ~ א~רי~
 עיגי ה~ האיר מ~לייתא מילי ~ני אלה כל~~~~~

~~יפו~
 ~ה~נזת ב~פר דראיתי הספרים

~אלה
 זל~~ה סרירו ~ו~ר~ש הגדול הרב ~שם א~~
 כ~זהר~ר הגדול הרב ~כ~~י~~ע~יק

 ד~נאן ~בן י~ק~
זהשא~ל~

 נתפשרה א~ת א~ה דהיינו האופן בזה היתה
עם

 בפירעו~ בטל~
 ~פטירה קודם כתובתה

 בג~
 ~מ~לה

 בכ~ז~תהלו
 קוד~ מ~צת~ ~ כול~

 ~כתב
 הג~

 ו~ת~כ
 וה~יב וכו~ היתה א~זסה באו~רה ה~חילה עלערערה
הרב~

 זלה~~
 בטל ~גט גם ~~~ילה לב~ל רצתה דאם

 הרב וסיים וכו~ קיים ~~ט המחילה לקיים רצ~הואם
 לב~ל מצי ה~על דאין ~~ינה ונפ~הוז~ל

 ~ג~
 ולומר

ה~ת~
 גם ב~עות הי~ה ק~ייתא ~~ילה דאותה

 ה~~
 ב~ל

 צ~~נאו~א
 ב~תי~~

 ו~ו~ א~~ת

 אי~
 לב~ל יכול ~בטל

דהואל
 ~מכ~

 ~גי~ה ~ל~י במחילה שה~~~ו ק~תי ~~ות
 ~~~ כדין דינה~וי

 ~ו ד~וזר ~~ות
 הלזק~

 שי~זיר ~ד
 ~~ו לו ~~~ר או מ~~ו ~ק~ה ד~ר אותו המ~עהלו
היה

 ~ו~~
 ל~~~ה ההוא הדבר בהנתן ~י~ז

 יתקיי~
~~~~

 למפרע
 ול~

 ~צי
 הד~

 ~כ~ל וכו~ ~יה
הצריך הת~וב~

 וה~~
 דצ~יך ~אי הת~ובה ~זן לך ה~תק~י א~י

 ו~סק~אלנדו~ד
 דמילת~

 כת~תי
 ו~~ו~~

 ט~יה לע~וד
ילך

 הכר~ א~
 ~י~ ~~ב ~~~ר

 צ~או~ו וירוה צ~~
~ 

~~~
 ו~לצ~י ~~~תי הזאת ~ת~ו~ה ב~או~י ~יהיה
 ~רבנים בד~רי ~~ורש הד~רש~צאתי

א~ר האל~
 ~~יה~

 ~י~ם א~ו
 ושו~

 ~מת ד~ן והדין ל~~~ק אין
 ר~ובןד~כול

 המקת לקיים שמעון א~ לכפו~
 דו~~ד ~ום ב~י ~ום ~הם שנמצא הע~רה שלה~לי~ין ו~י~ו~

 מ~~תינו ל~בת וע~רים שבעה וי~~~ן ו~צוי~מכ~~י
 ז~~

~~~
 כ~ד יע~הי ס~לי ~ה ל~~ק תר~ז~ד

הצ~יר
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 בר~ו~ן~~~~~~
 ~נ~

 ~שמעון
 ח~~

 ~ו~ו וה~נה

 א~ד ~אין בק~ס לראובן ש~עוןל~
 אפ~~ו ~ו ל~זוריכול ~ה~

 ~די~
 הי~~ ו~ן ~~~ך לא

 כ~בא
 ~כ~~ה נ~לה המוכר מן ~~צו ול~~ול ~רע לגדלראובן
 לי ~כרת ב~~ה ~וען רא~בן דהי~ו ניהםב

 וש~ע~
 ~ו~ן

 תשו~ה והיתה לך ~כרתיב~א~~ם
 ד~

 ~ו~~י ~י~יזה
 ע~~ר ~ר~י ~יןבעודי

 ה~~
 לעו~קא דנ~ית ה~וכלה

דדינא
 ~ו~~

 בא ~ר~ו אצראף יש~כר כ~ו~ר~ר
 לפ~~

ד~
ש~עון ו~~~ע ראובן ד~שבט לפני ודן זה

 לפ~י הדבר כ~בא ~י~ם והן ~פני שדן ~ה זהוה~כר ויתב~~
 ל~ורי שראיתי ~א~ר ו~גם ~הלכה ~עשהונזכר~יראיתי
 לי אין ושוב כן ~דןנר~ו

 ל~פ~
 עלי ע~~ז ~תר ~דבר

לפר~
 ועיקר יסוד

 הד~
 הואל ~וא ד~ילתא וטעמא

 על ר~ובן שטוען כ~ו ~וא ~~~ר יכו~ ~הם א~דשום ~א~

~מט~
 לי לתת ~וטל על~ך

~~~~ 
 ב~~י ~וה ~הוא

 ו~ואמ~ך ~ק~תיהו כמו מנה לך אשלם ואני~את~ם
 אומר והלה בידך לי ~~הכאו~ר

 א~
 ~םבי~ לך

ש~ע~
 הב ראובן ~ל ו~וען ח~ר כאן גם

 ~נ~תד~י מ~תי~ ~
 החפ~

 ו~ול
 ה~~~

 אומר וזה
 א~

 בידי לך
כלום

 ו~ניה~
 ואין ~יסת נ~~~~ם

 ראובן דיש~~~ ל~
תובעו ~מוכר וש~טון ד~ואל דאור~תא ~בוטההקונה

 הק~יה דמי ~ל~~את~ם
 זראוב~

 אומר
 א~

 נו~ה אתה
 ה~נ~ה ד~י ~נה אם כי~י

 והו~~

 בידך לי מנה כאומר
 אומרוהלה

 א~
 לישבע ד~~ב חמשים אס כי בידי לך

 דאפילו ~דא אינו זהמדאורייתא
 להודא~ ח~בינ~

 זאת
 ~ואל ה~א ~~~ור עכ~פ דעלמא ~ל~ה הודאתכדין

 ועדי~
~~~~

 והגם ו~טור ~ילך וה~ל המוכר ~ד
 שכת~

 הש~ע
 ס~א פ~זבס~

 דמ~כ~
 הסמ~ע פירש הרי הילך חשיב לא

דוקא
 במשכ~

 אבל ונוטלו ~מים או ~ם בידו המת~כב
 הילך הוא בידו ~ו מ~לי או למוכרו רשות לו גותןא~

 ~גע ולא נגע דלא ובפר~ו בידו דמתליטו כ~ן~כ~ש
~לל
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 מו~ה בדין זה ~יןכלל
 ~ל~ ~ק~~

 כוונת אין כ~ן דהא
 לו ~הודות הלוקתראובן

 במ~~
 ד~א אומר ~הוא א~א

 ~מ~ה ~כ~י ~ת ת~ן אס ב~~~ה אס כי קניי~והי~ה
 ~ום אין לאו ו~ם לך א~ן~ני

 תי~~
 ב~ני ת~יעה ו~וייא

 ק~יתי לא אומר ו~לה ~~ני ק~ית לתבירו וכ~וען~צמה
 ש~~עה יתתייב המוכר דשמ~ון לו~ אין ג~כ זהו~~~ס
 דה~זלוה דם~~ב ~משכון ~ל מלוה כ~ין~נק~~ת

 מבורר הוא דהמש~~ן דה~ס ~משכון מן ו~ו~לבנק~ת נ~~~
 דהמלוה אלא המלוהשל

 נ~ר~
 נ~בע היל~ך ממנו

 או~~ר הוא זאת ב~בועהו כאן אבל לי~ול כדיבנק~ת
 לו מכ~ד~א

 בע~ר~
 מכר ב~ל וא~כ

~~~~ 
 ~בע~יו ות~ר

 מ~ירה ~וס כאן אין וכאלוהראשוניס
 כל~

 ~ ו~א~ור

~~~~~~ 
 ל~~ן ~~צי~ן מאי כל בודאי ~ניהס ~בועת
 מו~ת~ת ת~יה ~~א כדי השבועהבל~ון

 מתק~י~ן לת~וני שמצינן ~יכא וכל הנכון הואביני~ס
 דשניס בדינא רבזתינו שתקנווכמו

 אות~י~
 ו~ל ב~לית

 שי~בע דתקנו ~~י כולה ~ומראתד
 כ~

 בה לו שיש אתד
 אתד לכל להשביעו רצו ולא מת~יה פתות בה לוואין

 וב~מ~ע קל~ת בםיי יעו~ש אותה יתלקו ואת~כ שלו~כולה
 וא~~כ מקומות ובכמהםק~ה

 ג~
 דלא ל~קן יכוליס כאן

 המו~ר דהיי~ו ~בועתס תהיה וכך לשקר שבועתסלמתזי
 והלוקת במנה לו מכרה שלאישבע

 ישב~
 שלא

 ולא ב~לוס יבוא ~ומו על אתד כל ואז במ~תיסממנו ל~ת~
 כלל~ בדבריהס הכתשה שוסמיתזי

 מ~ מ~רכת הרועיס משכנות בספר היוס ~וברי~~~
 שהיה דהיינו נדו~ד בכ~ין ~נס~~ק פ~אות

המק~
 ועדיין בק~ס ללזקת קנוי

 ל~
 כש~א ואת~כ מ~כו

לי~ל~
 או~ר ו~~יקת לא~תר אומר המוכר בפירעון נתלקו

 דברבות זכתב ~מקת ויתב~ל שניהס דישבעו ופסקלזמן
 בן מהר~י רבינו בתשו~ מצא~ימיס

 מינא~
 כן ד~סק

ונת~
 לנדונו ממש דמי הוא ונדו~ד יעז~ש בלבו שמתה

 היתה הרב דנדון אלא הרבשל
 מתלוקת~

 בזמן
 בדמיסמתלוקתס ובנדו~~

 וד~
 אתת ודא

 הי~
 מי~י לא ותו

 ~ זימ~ןוצוי~מ

הצעי~
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~

 יע~ה מלונדון סתורה לז באה
 לתנותו המכסמ~ית שהביא~ ואת~

 ב~
 אס ואמ~ל שמעון

תרצ~
 ונתרצה ~יות למאה בע~רה סתורה האי לי ל~~ור

 רצה לתשבון כשבאו ואת~כ סתור~ו שמעון ו~שךראובן
 דהיינו סתורה האי על שהוציא ההוצאה גס לכלולדאובן
 בעדה ש~רע ~מכס וגס וגו~ והאל~ומסיוז הספינהש~ר
 לתשו~ זר~~ וכו~ המכסבבית

 ו~יקת הקרן בכלל הכל
 יתן ש~א אומר ושמעון ההוצ~ה ~ל גס למאהע~רה
עשרה

 למא~
 על שהוציא ~הוצאה ~ל גס

 ~ ~~כ דוקא ~קרן על אס כיהגז~ הסתור~

~~~~~
 דבר

 ~שו~
 ~הנושא הוא

 ו~ות~
 באמונה

 לשלסצריך
 ה~ונ~

 שהוצ~א מה כל למוכר
 ומעלה זזל~ה סכ~ת רכ~ז בסי~ מר~ן כמ~ש הסתורהעל
 זכוללס וכו~ הפורק ו~כר הכתף שכר ~מקת דמי עללו

בד~י
 ה~ק~

 דמי על י~לה ~א ~ורתו ~~ר אבל
~~~~ 

 א~ילו אלא נצרכה ולאע~ל~~~
 ראו~ן א~

 ז~
 רגיל

 ~לו~דזן הסחו~ה צאת ומיזס בהקפה ~~ורה~~נית הו~
 ~מוכר עליומת~יב

 ~~קר~ הרבי~
 אינ~יר~ם

 נ~
 זה

 ב~ללהוא
 ~מקח דמי על להוסיף וצריך ~הוצא~

 דלמ~
י~~

 ד~גס הוצאות ו~שאר ו~~ו~~ק כ~ף מש~ר הוא
 ~ז~ירודלא

 אי~~
 בשעת

 הקנ~י~
 ליהו מתשיב עכ~ז

 דמי ~ל ניסף ית~וב לא דאי ב~~~אומיל~א
 ה~~~

~ ~~~~~~~~~~~י~~~~~  
 הס היכן ה~קת ~ל יוםיפו לא ~~~ף דשכרנאמר

 המוכר צר~ך הרי ל~ שנ~ןריות המנ~
 הז~

 לשלם
 מז~

 ה~נה
 אמ~ל והוא ריות מנה כאן אין ~~כ וכו~ הכ~ףשכ~
~יר~י~

 דהני אדעתא ודאי אלא ~~ה מ~~ו
 קנ~

 ממ~ו
~דטתא

 ~יש~~
 האינ~יריס על גס זא~כ שפוי ריות מ~ה

 כוסיעבור
 דא~

 מכיסו האינ~יריס ישלס ש~מוכר אמרנו
 כן ~ל ש~וי ריות המ~ה נשאר לאא~כ

 פשו~
 דצריך

 ה~וצאות ב~לל האלאינ~יריס גסלהוסיף
~ 

 הוא~~~~~~
 וביררנו

 די~
 דמי על להוסיף למוכר

 נראה ההוצאה כלהמקת
 הדין דמצ~ פשו~

 גס עשרה סך למזכר ~זה הלוקח ל~לסצ~יך
 בע~

~~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~  

~ ~ ~  ~~ ~  
 סתורתו המוכר תנוני אבל וז~ל~~ך

 מע~ מע~
 שמין

 ~~ות ירזיח עליהס ומותר יציאותיו וכל ~ורתולו
 ו~ז יציאותיו וכל ~ורתו וז~ל סקל~~ז הס~~עו~תב ע~~

 מהכל ושתות לקרן~~ב
 מות~

 על נוסף להרוית לו
 ע~כ מהקרן שתות אלא הרוית לא מאלו ~~י זהואהקרן
 ל~ניךהרי

 דהיכ~
 צריכיס ריוח שתות לתת ~נתנו דב~יס

 וא~כ ~כל על ריות לו וליתן הקרן בכלל ~הוצאהלתשוב
 למאה עשרה לערך ממנו דקנה לנדו~ד נלמודממנו
 עשרה לו לשלס הואצר~ך

 למא~
 זהו הריותי בעד גס

 פזק המנ~ג מצד ~כין הדין מצד להשיב לפקו~דמ~ש
 מאיתזי

 עמ~
 עיקר אלו בדבריס המנהג כי דבר

 מכל יצילנו יש~אלוצור
 שגיא~

 ~נפלאה בת~רתו וידרכינו
 תאוה כל ומז~סהצעיר

~~ה

 ס~~~ ~~~~~~~ ~~~

 י~~~ ~~י~~~~~~
~~~~~

 שקנה
 קרק~

 על מ~ר ש~ר וכת~ו מ~מ~ין
 ראו~ן ת~~ היו~ והן וכו~ י~ראל סו~ריידי

 ו~מוכר בע~~ג מכר ש~ר עוד לו לכתוב ל~~וכרה~ו~ת
 לו לכתוב שלא סוררת כתףנתן

 בעש~~
 ולא הואל

 ~כ~ המכר בש~ת ~יוהתנה

~~
 ~~גס ע~ד נשאלנו תדשיס כמ~לוש

 וכ~
 השבנו

 ~~ש~ג מכר ש~ר עוד להו~ות המ~כרדמתויב
כמו

 ש~
 קדמוגינו בתקנת מ~ורש הדבר

 שזמנ~
 ויבוא

 ה~מים ~~ינו בז~~ל כתוב נמצא דשס לנוכג~~ס

ה~למי~
 י~אל בסו~רי מכירה או מ~כונה שכל זלה~ה

א~



~ ~

~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

א~
 בני~~ תנאי היה לא אם

 ב~רכאזת כמזה לו ~יע~ה

ש~
 ע~~ז עכז~ם

 מחזי~
 לז ~יזדה ה~נה מכח הזא

 ~חרת מכירה אזמשכז~ה
 כמז~

 זאם ז~ו~ בעש~ג
ירצה ל~

 ~ממש~~
 יאםר בעש~ג עק~ד להזדזת המזכר אז

 בש~תזת זלא זלילה יזמם משם יצא זלא ~~זהרבבית

וי~~
 מתזבלת זז ז~קנה עכל~ה הנז~ ה~~ד ~יזדה ~ד
 ~ל~נינז בב~ד עינינז ר~ז כאשר ~אבזתינז היאו~קוב~ת
 ~~ר להזדזת המזכר מחזיב וא~כ כ~ם מאבזתםשקבלו
 כבר שהשבנו מה זהז פקפזק ~ום בלי בע~~גמ~ר
 הערזכה ב~נה יש פקפזק מה ידענוזלא

 בספ~
 הי~ר

 כ~ף לתת מענה ומה דקמאי זק~י קמאי בהזד~ז
סזררת
~ 

~~
 ירצה אזלי אמרתי חדוש בלי בהמד~ר זאין הזאל

המת~קש
 להת~ק~

 ~~קנז רבזתינז ד~ו~י זלזמר
 לא אפילו בעש~ג ~ק~ד ~ודזת המזכר שמחויבוכתבו
 זכז~ תנאי~יה

 למוכר הלזקח ית~ע אם ד~קא היי~~
 באזפן המ~ח זנ~יים שנגמר אחר דהיינו המקח~שעת
 באתרא אפילו דהיינז לחזור יכזל מהם אחד שזםשאין
 נכתב לא אפילז החנז אז ה~~ר זנכ~ב ש~ראד~בי
 הלוקח יתבע שאם זתקינז דכתבו ~וא בזה נכתבכאלו
 אפילז ה~נה מכח ל~זדזת מחזיב לו להודותלמוכר
 הל~ח י~מר שאם ה~נה מכח מחזיב עכ~ז התנזלא
 ש~ר עזד לי תזםיף ~סזכרים בש~ר לי דיילא

 זמן ע~ר אם אבל אה~ן תבע מכר של ובזמנוהואל בע~~~
זמנם

 מזמ~
 המז~ר לו יאמר ~ל~ח בא זאח~כ ה~ר

 בש~ר שמחלת דעחך גלית הרי בזמנו תבעתמדלא
 ~ דזקא הסזפרים ש~ר על דעחך ז~מכהע~~ג

~~

 הזא גמזר ~זעה זז בדרך דהמת~~ש ~ינאזה
 יוצא מפזרש הזא הת~נזת דבעלי ~עמאדהא
 פסידא זתגיע ~עכז~ם וימ~ר ילך זה מזכרדילמא
 לא לבו םמוך שב~ה בהאלעק~ד ~כריתוהו ולכךללזקת
ירא

 מחש~
 מז~~ם זהדבר הזאל זא~כ הזק

 א~כ הקנייה בשעת התנה לא אפילז ההזק ~לזקמ~זם ומתוק~
 לקיזם סמזך למזכר הלזקח תבע לי מה הזא זהכיהואל
 זהתקנה הזאל רב זמן אחר אוהמכר

 הי~
 יתבע שאם

 לי מה א~כ להב~יחו המוכר מחזיב להב~יחוהלזקח
 נזתנת הסברא בזדאי אח~כ או לקנייה ~מוךתבע
 באזפן לז להזדזת מחויב יהיה למזכר שיתבע עתשבכל

 אחר אפי~ הזקזשי~תלק
 ז~

 ל~עון הלז~ח דיכזל רב
 סבה ~יזה נרג~תי זע~~יו חושש היי~י לאמ~זדם
 לתבוע הלזקח שמחזיב אזמר גמרו זרבזתינזזה~ל

 בעש~ג להב~יחלמזכר
 ~ זפשו~

~~~
 ד~ינז על עלה יותר חזוק צריך הדבר שאין
 ללוקח להזדזת למזכר לכפות ראי~תלהביא

 עתב~ל
 וזמ~

 ההודאה ממנו שיתבע
 מדי~

 על כופין
 ~אל אך ~דוםמדת

 זאי~
 ראינו לא להאריך מ~ום כאן

 ~ ~רחא במאריךלבזא

~~
 בתמר א~לה אמרתי

 ל~עתי~
 הרא~ונים של מא~רן

 קיימו קדמזנינו ד~נת בהנומה יזצאה תזרהומ~ם
 דא~י~ תלמד ממנה זגם דזר מדזר אב~תינז אזתהוקב~ו
 להודות למוכר לכזף הלז~ח ~זל מה זמן עד ~בעלא
 ~~ ו~ילךלו

 מ~ר~ר להגאון מוצב בס~ כתזב ~בא

 ז~ל ר~~ה בס~ זלה~~יעבי~~
 למשפ~

 ~רי~ב לפני עמד
 הנתבע ~גד ש~~ח לפני התזבע זהמציא להרא~םתובע
 או הנז~ החוב לו שי~~~ות~עו

 עכ~~
 בערכאזת לו שיזדה

 קדמונינוכ~נת
 ז~נ~~~

 רצונו ~אין ה~יב
 ~ודו~

 לו
 ופסקתיבעש~ג

 שהד~
 ~ם

 התיב~
 זאם

 אי~
 במה בידז

 חייבל~לם
 מכח בעש~ג לי ל~זדז~

 תקנ~
 הראשז~ים

 קרק~זתי~ם למו~רים אם כי כתיב בא לא ~ב~קנהז~גם
 אחד דין ע~~ז כלל בע~ח ~ם נזכר זלא ממשכניםאז
 גם שייך מישך התקנ~ בעלי ~ם ש~נז ש~~~םלהם
 זה על וחתום וכז~ שניהם ויבז~ז הם ושקוליםבב~ח

הר~
 ז~ה~ה מ~רש~א מוהר~ר

 זעל~
 בה~כמה אתז

 מוהר~רהגאון
 יעבי~~

 ~רי זיע~א אלבא~ז זמהר~ש
 ~ל ~תקנה ל~ניך פתזחהפרשה

 שנ~
 נזהגת היא כגש~ם

להזדזת
~ 

~
 תבע לא ~~ר בעל הרי~ב דא~ילו באירה משם
 לז לה~דותללזה

 ב~~~
 ב~ש~ג

 בז~~
 אלא החוב

 לתבזע זבא הפירעין זמן שהגיע אחר היההמטשה

ונמצ~
 במה לו זאין עני הלזה

 לפרו~
 ל~בעז הדר

 אלא רבזתינו ת~ינו דלא איתא זאם ב~~~ג לזלהזדזת
 נתעכב אם אבל הקנייה לזמן סמזך הלזקחב~בע
 תבעזלא

 באז~
 הרבנים היאך א~כ תזבע אינו שזב זמן

 למלוה ל~זדזת ללזה חייבוהנזי
 בש~~

 הרי ~~ג
 תבע זלאהואל

 תבי~~
 זז

 בזמ~
 הזי לא שהלזה

~ל כמ~
 זה~

~~~~

 לו וא~ר המלזה זתבעז דה~אל זלומר להתעקש
 עתה כאלו הזי בעש~ג לי תזדה או פרעניאז

 ו~גיע הזאל לז זהלזהחזר
 זמ~

 זז זבש~יל הפירעון
 כאל~ד~זי חייבוה~

 ~ליו לכתזב הלזאה בשעת תבע
 בעש~~

 זה
 ש~ איירי דהאאינז

 עני הלזה שהיה
 ~א~

 במה לו
 בשעת תב~ני מדלא זלזמר לעכב יכזל הרי ~א~כלשלם
 הזאל הזא כחך ואם מחלת הרי ע~י לכתובההלואה
זהגיע

 זמ~
 לכופני אתה יכול הפיר~זני

 לכ~
 מחשיב אתה הרי וא~כ פריעה מצזת נקיים הכיהלאו עלי ל~תוב

 עלי ממתין ואתה הזאללדעתך
 בפירעו~

 מח~יב זה הרי
 עתה לעת אזתי הלזיתכאלז

 ש~ר להודזת אני ומחזי~
 היתה מרצונך לא הפירעזן עכבת דהא אינו זהבעש~ג
 כאלז להחשיב כדיזאת

 עת~
 בע~כ אלא ההלזאה ש~ת

 בעכב לבזאהזכרחתה
 הזא עני איש כי הית~

 זמ~
 מ~ים

 חייבוהו היאך וא~כ ההלואה שעת עתה ל~~יבי~
 ללזה ה~ז~הרבנים

 להזדז~
 בעש~ג
~ 

~~~

 ש~לזקח ש~יקנו הת~נה דבעלי לומר ~וכרח
 הי~ו בעש~ג ע~~ד ~ו לכתוב למז~ר לתבועיכול

 מחויב לו ל~וב למוכר הלזקח ~יתבע זזמן עתבכל
הוא

 ל~ו~
 לו

 ה~
 לקנייה ~מ~ך

 רחז~ ~
 גם זא~כ

הלז~ח
 הז~

 שתהיה הגם
 זמן ז~ ~~ ~ביע~

 רח~
 מעת

 מכר ש~ר לו להזדזת המ~ר מחויב עכ~זהמכירה
 אומר זאיןבעש~ג

 זאי~
 זצזי~ם ~נל~ע מה זהז דבריםי
 ~וימ~ן

הצ~יר
 ~י~~ ~~~~~~~ ~~~~

 וז~ל שכתב ~~ אות חז~ם לאברהם זכור בס~~~~
 ע~י שהוא אע~פ בק~ק ש~ריזין~מצית

 ~ר והמנהג קנה בעלמאדבזר
 עיי~

 ל~קב אמת
זל~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לא זה דין דעתי דלעניות אמרתי בעזניי ואניזלה~הי
 לעניי היא ~ההכנםה המצ~ת ~מוכרים בק~ק אלאנאמר
 כנםי~ת בתי רוב שהם זכמו הבית לבדק אוה~יר
 של בה~ך ש~ם דידן כ~~י~ת בבתי אבל ה~ולםשבכל
 ~ת דהקונה נלע~ד בה~ך בעל ל~קחה ~ה~כנםהיתיד
 משכ~ות להרב ראיתי דהא ה~א וחילי לחזור יכ~להמצוה
 של זה בדין שנםת~ק ~~ז םימן ה~ א~ת ~~להר~~ים
 יכול דאינו ~פ~יט שכתבנו לי~קב אמתהרב

 לחז~
 מההיא

 בחמשים ~לי ~י אחד ב~זמר בהקדש דמייריד~רכין
 דאמירת~ פ~יט ומשם~כ~~

 וכ~~ להדי~ט כמםירתו לגבוה
 דספיק~ לפניך הרי י~ו~שי לתזור יכול~אינו

 הרב של
 מדינא לי~ מדפ~יט הקדש של בבה~ך אלא מיירילא

ד~קד~
 ב~דאי הדי~ט של ~~ם דידן כנםי~ת בבתי אבל

 כר~ח בם~ ראיתי ~כן ד~רכיןי מא~תה אזתה ללמ~דדאין
 ו~ל וז~ל שכתב מ~תםי~

 מנה~
 כתב מםר~~ר ל~קת

 ע~ה דאם ~םמכה זלה~ה םעד~ן ן~ הר~ש בליקזטי~מצא
 המקח דנקנה מנהג ~~ל א~נאה בז אין בקורתא~רת

 הקדש לשדה דמים ~פזםק דין שכן כתב דמיםבפםיק~ת
 דהדי~ט הי~ת עם וכו~ בדבורשנקנה

 מה~ד~
 ילפי~ לא

 יש נמי מכאן א~כ עכל~~ה מדינא זלא נהזגמנה~א
 בבתי אלא אינה ליעקב אמת דהרב דמילתאלה~כית

כנםי~~
 דנין דאזי נה~ג מנה~א י~יה אם ז~לת הקדש של

 ב~לים של שהם דידן כנםיזת בב~יאפי~
 דדיןהדי~~

 ~ להם יש

~~~
 ד~ין פש~ט נראה דידן ~נםיזת לב~לי ד~ם
 חזר אם דזקא אלא בו לחזור יכזלה~~נה

 ~גם מצ~ה שזם ~שה לא שעדיין המצ~ת מכירתביזם ב~
 למצ~ה קונים ויש המכירה בי~ם יחד מקזבציםהק~ים
 אזתו בו לחז~ר רצה ~אח~ך המכר זמן ~בר אםאבל
 דבר דל~בי ~הגם בו לתזזר יכול דאינז בזדאיל~קת
 שעדיין ~מה קנה שמשך דמה ה~א הדין במשיכההנקנה
 דמחשבין נימא כאן גם כן ~אם בו לחזזר י~ול משךלא

 שעברו ~הימים אותה שקנה הימים על~ שקנההמצ~ה
דכאן אינ~ זה דידה~י המקת מן יחז~ר ~הנשארים דמיהםיתן

 במצ~~
 למכירה דידן במדינ~ת מי~חד י~ם להם אין

ז~ל~
 ~אם ם~כות של אחר~ן ~בי~ם האחר~ן פםת ביזם
 שזם ימצאז לא האלה הימיםיעברו

 הרא~~ן המכר מדמי ~לרביעי לשליש אלא יהיה לאימצא המצ~ זאפיל~ ~ונ~
 למאי אלא זה דין דמיולא

 דפם~
 ר~א בםי~ מזר~ם

 ~חצי ל~ ~כשמדד יין של חביזת המ~כר לו פתת וז~ל~~ז
שהמ~תר אזמ~ ~המזכר יזתר ליקח ולא בז לת~זר הלוקחר~צה

 יתמי~
 אחרי~ת לקבל או כ~לו ליקח הלזקת צריך

 ה~ביה כל לו ~לים יתקלקל אם המוכרשל
 א~

 מה
 בםק~ד הםמ~ע שם ז~תב עכל~ה ~~נא~ ב~עת שוהשהיה
 ~יש בחבי~ת ~נ~אר זה ש~ה שהוא מה למ~כרא~תו שישומ~ דהיינ~ אחרי~ת לקבל א~ ~~ר~ם דכתבדמאי
עליו

 תמ~~ ~~
 ל~ לגב~ת צריך ש~מה א~תה זכפי

 המ~כר
 הימים בה~ך לבעל דשיימינן דינא קם ~א~~כ יעו~ש~כו~

 ~ימ~ן ~צוי~מ המצית מכירת ביום ממנו שקנה ה~נייהדמי הלוק~ ל~ י~לים ז~ליהם המצ~ת ב~לייתהנש~ים
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 םי~ט

~~
 ש~רא דכ~בי באתרא קרקע במ~כר להם~ק

 ~ני ~זצו אי מזכר ~ת ~שטר נכתב שלאו~ד
 אמרתי לכאורה והנה לאי אז א~יהם שמכר מ~הלחז~ר המוכ~

די~
 ז~ל דכתב םכ~~ג בסר~ן הש~ע מדברי זה לפשוט

 שאמרבריא
 כתב~

 מחיים אם לפלוני זו שדה ~תנו
 לידיה שטרא דמטא קמי הדר לא אי ~נ~תניםכ~תבים
 קנו א~כ ~לא ונ~תנים כותבים אין מיתה לאחראבל
 למה דה~עם ם~~ז בם~ק כתב הםמ~ע והנה ע~כמידו

ל~ח~
 לאחר שטר דאין מש~ם ~נ~תנים כותבים אין מיתה

 לאחר ש~רא ה~ה דאי מ~מע אלה מ~בריו ~~כמיתה
 הי~ בני~ ואי ~נותנים כותבים ה~ומיתה

 לחזור יכולים
 הבנים שמא לכתוב יכול דאינו לךתיפ~ק

 יחזר~
 ממה

 ~היה אביהם~נתן
 לה~כיח נראה מזה וא~כ לה~דיעם ל~

 דשתי הזכח~ אינ~ זה אך לחז~ר יכ~לים הבניםדאין
 לחז~ר יכ~לים שהבנים למימר דאיכא חדא בדברת~~ב~ת
 שמענו שלא זמן כלאך

 אחראים אנו אין בדבר שמיח~
 שטר ה~ה אי לכ~~ב יכ~לים הרא~י ~מן בהםלהמלך
 אלא לכתוב דלא טעם מצאנו לא זלכך מיתהלאחר

 ~ זכו~ שטר דאיןמש~ם

~~~~ 
 בם~ לעיל הפ~םקים םברת נידע דכבר

ם~~~ ק~~
 דלא

 שטרא דכתבי דבמק~ם אמר~
 במתנה אבל בקנייה אלא השטר נכתב שלא זמן כלקנה ~~

 דעתיה ם~כה דמתנה קנה הש~ר נכתב לאאפיל~
 בחדושים אצלי כמ~ש ה~א הכי דהדין י~~~שדמקבל

 בם~~לי
 ק~~~

 ~ י~~ש ם~~
~~

 ממה לחז~ר יכזלים הבנים דאין ג~כ ל~~כיח איכא
 קנו א~כ אלא כזתבים אין ז~ל ~כתב מר~ןשםיים

 יכולים הבנים זהרי דכזתבים קנו אם לך הר~ ע~כמיד~
 ליה וה~ה בהםלחז~ר

 ~חל~
 כזתבים קנו דאם ~לזמר

 לא אם מיתה ל~חראפילז
 חזר~

 אלא הבנים בהם
 י~ אך בהםי לחז~ר יכ~לים הבנים דאין~דאי

 לדח~ת~
 אביהם דגם שטרא כתבי ~לא באתרא איירידמר~ן

עצמו
 ~~לום צל~ע ~~דיין לחזזר יכ~ל אינ~

~ 
הצעיר

~~~~ ~~~~~~ 
 םי~~ט

~~~~~
 אחד בית מכר נר~~ו אלקאיים יאודא שהר~
 כדין בהטבה מה בםך נר~ו כהן משהלהר~

 ביננו הנה~ג~תמכיר~ת
 ה~יגה ההטבה ~מן ~בהגי~

יד~
 למשה נתן היה ~כן הבית חצי גא~לת כדי הנז~ יה~דא

 בזה~ל בכת~י הנז~ משה לו וכתב המכירה דמי חציהנז~
 הר~ מאת שקבלתי ע~ע אנימ~דה

 יהוד~
 ~ך אלקאיים

 משה זה ~ל ~חת~ם לי שמכר הבית חצי מפאתכ~~כ
 לתת הנז~ ליהזדא משה תבע ~י~ם ~הןהנז~

 נשאר הנז~ יה~דה כי הזה היזם עד כולההבית ~כיר~~
 זיהודא הזה היזם עד המכירה מיזם בביתדר

 מי~ם הבית ~כיר~ת חצי אם כי יתן שלאכנגדו ט~ע~
 הי~ם עדה~חצה גאזלת~

 כי הז~
 ל~

 חצי כ~א למשה נשאר
הבית

 ~ ימ~~
~~~~~

 ז~אי ~נז~ די~~דא ~א בזה משנלע~ד
בדינ~

 חצי אם כי ל~ר~ע מחויב ~אינו
 לו שנ~ן מיום דהא ד~קא מכזרה שנשארהה~כיר~ת
 הבית ח~י נקנה הנז~ כת~י לו זכתב בדמיםמחצה

ליהזדא

 ~~ין ~~י~ו ~~~ח~ה ~~~~ן ~חיק~ן~ ~~~ח ח~~~ח~
 ק~~ ~~ח~ ~~

 ~~~י~ו
 ~ח~ ~~~

 זה ~ין ~~~~ן
 ~~חי ק~ק~ ~~ו~~

 ~~~~~ י~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 זלמה הנז~ליהזדא
 ית~

 ~ ה~ית כל שכירזת

~~~~
 ד~דיין לומר נראה היה דלכאזרה

 ל~
 זכה

 שמכ~ה משעה דהא ~בית בחצי הנז~יה~דה
 ל~~היהזדה

 קמ~
 בש~ה זממילא ד~שה ברשזתיה לית

 מחדש בקנין שטר לו לכתוב צריך לז ל~חזירהשירצה
 שעבידז זמם~ק דמחיל ב~אי סגיולא

 סי~בחזמ~~ש מר~~ כמ~~
 זזל~~ ק~~~

 שנגמר ולא~ר
 המק~

 אחד כל
 קנינולפי

 אי~
 א~ד שום

 י~ו~ מ~~
 אפילו בז ל~זור

 מחלו זא~ילו ע~ה מזר~ם זסיים ~~כ ~בר ע~יםהיו ל~
 זל~~ז ולהקנזת לחזור צריכין אלא מ~ני לא א~~כזל~ז

~כל~ה
 זכ~

 ראיתי
 למר~~

 סי~ בכ~י~זת שכתב ג~כ
 ס~טרמ~ה

 זכ~
 מק~~זת מכמה מזסכם

 וכמ~~
 הסמ~ע

 בסי~ עצמז ומר~ן רס~ג בסי~ ~טור דכ~~ך סק~א~ם
 סי~גם~ז

 הדי~ זכ~
 עכ~~ל שט~ז ריש יעו~ש ב~כירזת

 זא~כהסמ~ע
 ~וא~

 במה מחי~ מ~ני ד~א הוא והדין
 לו מחזיר ואפילו מח~ירז שקנה מה לו להחזיר~רוצה
 ש~~פורש זכמז מ~ני לא עכ~ז בו שקנה המכר ~להשטר
 צריך ~לא מקומות זבכמה סי~ז רמ~ג בםי~הדבר

 שזם הנז~ משה ע~ה דלא בנדז~ד א~כמחדש קני~
 קני~

 זלא
 והלכה ה~כר דמי ממנו ~קבל הגם שטר שזם לוכתב

דקרק~
 נקנה

 בכ~~

 אתרא זה ב~קומינז הרי עכ~ז
 ש~ראדכתבי

 אנ~
 קונות המע~ת אין שטרא דכתבי זבאתרא

 בסי~ מר~ןזכ~~ש
 ק~~

 בד~א וז~ל ס~ז
 שקנ~

 בכסף
 במקום אבל ~טר לכתזב דרך שאין במקזםלבדז

לכתזב שדרכ~
 ~ט~

 וא~כ ע~כ השטר את שיכתזב עד קנה לא
 המ~זת נתינת עם שטר לז כתב זלא הז~ל כאןגם

עדיי~
 ~ הבית חצי לז נקנה לא

~~~~
 כתב דלא לזמר

 מר~~
 עם השטר כתיבת דבעינן

 לבד המעזת נתינת היתה אם אלא המעות~
 נדז~ד כמז אחר קנין בצירזף המ~~ת נתינת יהיה אםאבל
 זחז~ה המ~זת נתינת הזי בבית דר היה הנ~~שיזדא
 השטר כתיבת בעי ולא דאהנו נימאא~כ

 זכמ~~
 מזר~ם

 ~הני ~~קה שטרא דכתבי במקום דאפילז קצ~בבסז~ם
 זמכ~ש שטר בלאאפילז

 בכא~
 זאפילז ומ~זת חזקה ~יש

 לז כתב אלא מ~נייה לא ג~כ דבחזקה ד~~ללמאן
 זל~~ה עייאש מזהר~י הרב ל~זרינז ~ראיתי זכמזשטר

במנהגים
 ד~

 ~י~ח
 שכת~

 השטר שכזתבין דבמקזם זז~ל
 זלא בחז~ה זלא בכסף ~נהלא

 בקני~
 שיכתזב עד

 ~~יף דלא השטראת
 קגי~ כ~

 עכ~ל זחזקה כסף מכח
 איך יעז~ש מ~ג דף דב~ש צו~~פ בספר ~בריזוהובאז
 םודר זקגין חזקה קנין מ~זה ז~~ל דהרב הגםשיהיה
 עכ~ז ~~טר כתיבת מצריך חדא זבכל המעותלקנין

עדי~
 דלא גימא יחד שנים בהת~בר כאן מסזפקים

 ~ שטרבעי

~~~
 הנז~ בפסקא הנזי דב~ש צו~פ להרב דראיתי
 זלה~ה נ~יים ן~ יעקב הרב מזרינז מ~םשהביא

 אפילז הריטב~א כסברת דפסקינן זכיון זז~לשכתב
 לפניך הרי א~כ עכ~ל שטר בעינן קנין כזל~ואיכא
 דלא בכאן וא~כ ש~ר ליב~ז זחזקה מעות ישדאפילו
 ו~~רא ~נז~ י~זדה כלל קנה דלא נימא שטרהיה

 ~ פירי וה~רא למשהארעא

~~~

 דכתב זה דין נא~ר דלא זלזמר ל~לק
 בםייזמור~ם מר~~

 קפ~~
 חז~ו דאם רמ~ג םי~ זב~ור

 ~נין זבעי מהנ~ לא זל~זזמ~לו
 חד~

 ל~בירז במזכר אלא

א~ז~
 המכר ד~יה בנדז~ד אבל ל~לזטין ד~ר

 לזמ~

 שמסלק מה דמהנ~ נימא זמן לאזתז לז להחזירוומחזיב
 ~ממון בקבלת בעלמא בדברים ~~בזדז ולזקח~ח~כ
 דהא לענ~ד נהיה לא זה חלוקעכ~ז

 קרק~
 הנ~~ר

 היא זההטבה ג~זר קנין ח~קיו לכל הזא ק~ויבהטבה
~מ~ח~ד

 הלזק~
 יביא אם לו להחזירה המוכר עם

 לזהמ~ות
 בז~~

 הה~בה זאין לז זימכרה יחזזר פלוני
 מעיקרז המכר נ~ר יהיה המעזת לו כשיביא באוכןעשזיה

אל~
 זא~כ מכר בתורת לז שיחזיר

 הז~
 דצריך בזדאי

 ~ הראשון למוכר שמוכרה הלזקח מיד חדשקנין

~~~

 זלה~ה ש~ך ד~רב אלבא זה דבר לדקדק ~לע~ד
 כאלו למוכר הלו~ח זימכרה שיחזזר~עינן

 והדקדוק אחר לאישמזכרה
 הו~

 בחושן מר~ן ~מ~ש
 שכתב ס~ה ר~ז םי~מש~ט

 וכ~ וז~~
 ~לזקח אז המזכר

 אז פ~זני בזמן המקח לו שיחזירשהתנה
 כשית~

 לו
 ~כ~ל שהתנה כמו זיחזיר קיים ה~כר הריהמעות
 זבםי~ ם~ה ר~ז בסי~מר~ן

 ק~~
 השזמה בדיני ס~ט

 ולאחר וז~~ה ~מר~~ן מצינוהדרא
 זמ~

 ידו השיגה אם

ש~
 לבע~ח מטות זהביא יזר~יהם או הנשרף או הל~ה
 מאותה אזתומ~לקין

 עכל~~ קרק~
 שם הש~ך וכתב

 וז~ל~ק~י
 משמ~

 םלוק אלא אחרת קנייה צריך שאין
 מדברי א~כ עכ~~לב~למא

 הש~~
 מדברי דדייק אלו

 אלומר~ן
 דכת~

 מ~מע אזתז מסלקין בלשון
 ממנז א~כ סגיב~למא דבםילו~

 אלו ~ר~ן לדברי ללמוד י~
 המקח לז שיחזיר שהתנה בזה~ל דכתב ס~ה ר~זדבסיי
 הריאז

 ~מכ~
 כמז כתב זלא שהתנה כמו זיחזיר קיים

 הז~ל דבריז בסוף לפחזת אז ממנה שיםתלק עמזשהתנה
 זכמו שהתנה כמז ממנה ויםתלק קיים המכר הכילכתזב
 השומה בדיני ק~ג בסי~שכתב

 אל~
 בודאי

 פ~ו~
 ~זא

 במכירה לו להחזירה ~יה מר~ן דכתב לה~זירדצריך
~ 

~~~~~~
 סקי~א ר~ז בםי~ שם ~צמו הס~~ע לדעת
 ~טבה בש~ר לו שכתזב בעי דלאדם~ל

 יכזל עצמז השטר בתוך אפי~ אלא עצמז בפנישטר
 לו ל~חזירו מתזיב המעזת לז דכשיביא זה תנאילכתזב
 זה דיןזמדמי

 לדי~
 דאפילז זס~ל נכייתא בלא משכנתא

 עכ~ז ~םזר משכנתא בלא נכייתא דס~להרמב~ם
 בזדאי אפי~~~ יעז~ש גמזר מכר דרך זהוא הזאלשרי בכ~~

 ע~י לז שי~זירה התנאי קיזם ביום ג~כ דבעייסבור
 בין מה לקושייתינו הדרינן הכי תימא לא דאימכר

 משום זאי בה~בה מכר ל~~י נכיתא בלאמשכנתא
דאזתז

 ~ט~
 אינז מ~כונה

 כתו~
 בלשון

 מכ~
 כתזב זהאי

 דלכשיביא בש~הם יהיה אם יציל זמה יועיל מכריזמהבלשזן
 תרזזיהז דמז לא הרי הממשכן אז הלזקח יסתלקה~עזת
 נכייתא בלא למשכוגהאלא

 זהג~
 מכר בלשזן כתוב שהזא

 דבש~ר זלומר~ לחלק דצריך אלא מזה זה מינ~רבמאי
משכנתא

 מסתל~
 מכר זשטר ~בד המ~זת נתינ~ ע~~י

 הוא שלז כ~לז דהזי לו זל~זכרז לחזזר צריךבהטבה
 עתה לז זמזכרזמעולם

 וז~
 בדברי יפה חלזק נלע~ד

 פשזט הש~~ך דלדברי ממ~ש לפגיך הרי ועכ~פהםמ~ע
 וב~י כן ל~רש יש הםמ~ע לדבר~ זגם חדש שטרדבעי

 ~ חדששטר

~~~
 לרבינו נמי ראיתי

 בסז~ מהרי~~~
 אחת תשזבה

 זלבםוף הטבות בש~רי ~נש~ל קפ~ז סי~בספרז

העל~
 שצריך שביארנז ממה בידינו עלה וז~ל וכתב

 הי~יב לכתוב הםזפרים שכ~בים הטבזת ב~טרילדקדק
 לחזזר גמזר בקנין זנת~ייב הקו~החסדז

 זלמזכר~
 לו

כשיתן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 באנו חיוב לשון מזכיר אי~ו שאם וכו~ מטותיז לו~~יתן

לס~~
 ודברי עכל~ה דברים קנין

 מהריט~~
 ראיתי אלז

 ל~זהיר ~~פר טט בם~ר אותם שסדרו הקדו~יםלרבותינו
 הטבות ש~רי יכתבו כיצד ישראל בני סופריוללמוד

 לב~
יהי~

 ב~טבה הקונה דנריך לפניך הרי א~כ ולמכשול לפזקה
 לו ולמכור לחזור דצריך מ~ותיז המוכר לזלכשיביא
 אם כי חדש קנין שום צריך היה לא דאםמחדש
 להרב הו~ל הכי א~כ בטלמאבסילוק

 מהריט~~~
 זלה~~ה

 בכח חסדז והטיב הכי ~יכתבו לסופרים לתקןלמימר
 זה מקרקט יםתלק מעותיו לו דלכ~יביא וחי~עהקנין
 כתיבת בלא סלוק מהני הוה דאי מצינו מזה טדיפא~זגם
 א~א כלל חיוב בלשון שיכתבו צריך ~וה לא א~כהשטר
 לו ~וחל הרי מעותיז לו דלכשיביא ~קנ~ן בכחיכתבו
בקרקט

 ז~
 מוע~ת זו מ~ילה אין דקי~ל דהגם מעכ~יו

 ומכ~ש במטלטלין לא אבל בחזבאלא
 בקרק~

 דבחזקת
 כ~ב הרי עכ~ז ס~ג רמ~א םי~ כמ~ש עומדתבעליה
 המחילה היתה דאם ל~ז סי~ בח~ב תוקפש~יהרב

 בקני~
מהני~

 ובראשונה ~טיקרא כלל שייך קנין דמה ובפרט
הרי

 לכשיבי~
 דשומה ההיא ~כמו בע~כ יסתלק מעותיז לו

 להחזירו דצריך הוא דפשוט בודאי אלא ק~ג דסי~הדרא
 במכרלו

 ושט~
 משה דזה טלה דאתן למאי הדרן זא~כ

 דטדיין נימא הנז~ ליהודה מכר ~טר כתב זלא הזאלהאיש
 הנז~ למשה ופירי ארעא והדרא הנזי קרקע קאיברשותיה

~ 

~~~
 יהודה קנה דב~דו~ד תראה ~פיר דייקת דכד
 דמעזת הטטם טקר דהא לחוד המע~ת בנתינתהנז~

 טכ~ז יקנו בכםף דשדות מלא דקרא הגם קנו לאלחוד
 בסי~ הרב~י ~כמ~ש השטר כתי~ חז~להצר~כו

 ק~~
 מ~ם

 דעתיה סמכה לא שטרא דכתבי דבמקום ז~לרש~י
 ה~~ם זטקר הואל וא~כ בידיה ~טרא דנקיט טדדלזקח
 ממנו א~כ זההזא

 יוצ~
 תרזויהו זהמזכר דהלוקח לנדז~~ד

 שטר כלל צ~יך היה דלא סוברים היז דבנדו~זסברי
 זתרוויהו היא ~ו~כנת דכאלו להם נדמה אם כיקנין

 הדמים חצי יהזדה שנתן דמ~עה דטתםהס~יכה
 צ~~ך לא ותו הבית חצי של הקנין דז~ו בדעתםגמ~ו למ~~

 א~כ דעתם היה ד~ך לנו שאמרז וכמז קנין שוםכלל
 תרזויהו ד~א המעות קנין דמהני דלדעתי הואפשוט
 זה ~ל~ד עליהם דעתייהוסמכי

 ~ל~
 בסי~ מר~ן למ~ש

ק~~
 נקנה דוקא במטות הקנין ~יגמר התנו דאם ס~ח

 ~ י~ו~ש במטותהקרקע

~~~~
 הקרקע ~כירות כל לז שיתן טוטן ה~ משה דעדיין
 ~לא בשביל דלא ואמר ~~נינו דעתז גילההרי

 כן ~~ן הוא ~מכירה הבית חצי לו לזכותנתכזון
 ארעא והדרא הבית חצי דמי דלקח דהגם היאד~תו אל~

 המעות קצת עדיין נו~ה שהוא כ~~ז עכ~ז קמאלמרא
 הג~ע ע~כ פיר~תיו לאכ~ל הבית כל בידו משועבד~דיין
 ~ומר ואני החלזשה טענתותכלית

 דל~
 ידבר בדעת

 שבא כמי אלא הדברים יצאו ממנו דלא נראהומדבריו
 זה דדין בדעתו דדימה דנ~ל למד ולאללמוד

 הו~
 כדין

 ם~ג ביור~ד ק~~ב בסי~ מור~ם בה דכתבמשכנתא
 מעותיו קצת לי הביא ואם לחצאין נפדת אינהדמשכנתא
 טד פירזת אוכלהמלוה

 ~י~
 ואפילו יעו~ש כולו לו

 לטנין עכ~ז נ~דת משכזנא מו~~ם בדברי שם דתנילמאן
 למלוה דכולם מודו כו~עשכיר~ת

 יעו~~
 ה~~ך בדברי

 זהומכח
 נדמ~

 דמי נדז~ד דגם לו
 למ~כנת~

 ואני
 אין דדמיוןאומר

 ב~
 דש~ני ביני~ם המרחק דרב ממש

 לאכול נחית דהכי דאדטתא ד~~שכנתא בדיניהתם
 בין ~עותיו ה~עות בבטל נושה שהוא זמן ~לפירותיה כ~

 אורב
 מט~

 גביה ~יקדון כאלו לו שנ~ן המטות דחשבינן
 דמי כל לו שיג~ור עדד~משכן

 המשכונ~
 ~בא וכמו

 זאת סברא בעל זלה~ה הר~ב~א בדברי ~~ו~שהד~ר
 ~י~ ביור~ד בב~י הובאה הנז~ ו~שו~ מור~ם~הב~א
 דלא הפדייה זמן כשהגיט בנדו~ד אבל יטו~שקט~ב
 לו~ שייך מה דוקא הקרקט חצי ~~א לפדות ידוהשיגה
 הקנייה דמי כל לו שיג~ור טד לפיקדון הם דהמטותעוד
 חצי אם כי לו הביא ולא הקנ~יה ז~ן והגיע הואלוה~י

 לגמרי לו נחלט ה~חר חצי א~~כ ממנו וקבלםהמעות
 לו יביא אם פלוני זמן דלסוף ההטבה ב~~רכמ~ש
 כלה ~וב זמן באו~ו לו י~יא לא ואם לו יחזירמעז~יו
 וטובתוחםדו

~~ 
 חצי ~~בל דמה בודאי א~~כ הלוקח

 ולית לו להחזיר ~רצה הקרקע חצי בפירעון הםהדמים
 קבלם דהמעות ב~נינו העיד כך וכבר דייןו~ית ד~~
 בשבי~

הקני~
 שגמרו מה בשביל ~~ם זה ומטות הואל וא~כ
 בדטתם והיה הבית חצי של המכר לו להחזיר כדיביניהם
 זל~~ז ~הקנז גמרז בודאי א~כ קנין ~ום טוד צריךשאין
 לחזור יכול מהם אחד שום זאין שטר צריך לאותו

זכמ~~
 ~ לעיל

~~~
 ליהודה משה שנתן זה דכת~י נלע~ד בנדו~ד גם
 שיכתוב בטי דשט~~מ דהגם מכר כשטרהוי

 ואפילו קצ~ב סי~ בחומ~ש כמ~ש ~ך מכורה ~דהליה
 אינון קנין שטרי שם מר~ן אותם דח~יב דידןשט~י
 הסמ~ע וכמ~ש~ מכירה לשון בהם כשמזכיר דוקאהיינו
 דלא זה בכת~י אבל המכירה טנין בהם דנזכיר סק~ושם

הוזכ~
 מכירה לשון בו

 בו ~ייך קנין ~טרי מ~
 דידיה לישנא ודר~נן יחשב קנין דלשטרלטד~ן ~פי~~

 דכתיב ממה ב~הזמדייקינן
 מ~את כו~ך סך קבלתי בי~

 ללשון ~טייה דמה הביתחצי
 ז~

 הודאה הוה דאם
 קבלתי לכתוב ליה דיי הזה א~כ לקני~ ואינובטלמא

ס~
 קבלתי ל~חזת או אלקאיים יהודה מאת פיקדון כו~~ך
 חצי מ~את אומרת הלשון ומה הבית ד~י מפאתכו~ך
 אלא נתכוון דלא ודאי ~לאהבית

 להקנו~
 הבית חצי ~ז

 הוא זהוכת~~י
 הודא~

 ו~וי הבית חצי ש~חזיר עליו
 לו לכתוב שיצטרך בעינן ולא קניןכשטר

 ~ד~
 לך מכורה

 לשון שהזא כלאלא
 המור~

 וכמ~ש מהני לו שמכר
 שלא הגם ק~י~ לשטר דחשיבה ראיה בשטרימר~ן
 סק~ו שם הסמ~ע וכמ~ש מכורהלך שדה לשון בהםנכתב
 ה~עות במקום השטר עיקר מצריכין אנו דאיןובפרט
 תקנה אם כי ואיכא והואל ש~רא דכתבי במקוםאלא

 וה~י מהני דהו כל זבשטר עלה לוסיף דלא הבובעלמא
 הדעת וסמי~ת דטתגילוי

 ~נ~
 הרב כתב זכן וכו~

 א~י~ בהטבה דמכר סי~ד ז~ל יעקבזרט
 ש~

 ב~י לא

וח~
 וכתיבת שלו ~~ה והקרקע ד~ואל הוא ~ט~מים מן
 והובאו עלה לוסיף דלא הבו תקנה אם כי אינההשטר
 ~קלא ~י כל הוצרכנז דלא גם ומה צו~ד בספרדבריו
 לפי ז~ל נאיים ן~ דמ~ר~י אלבא אלאו~רייא

 מ~
 שראי~י

 בצוףדבריו
 דב~

 ~ם שהובאו
 ד~

 ואנן וז~ל דכתב מ~ג
 ב~ינן כולהו איכא דאפילו הרשב~א ~ברתד~סקינן
 קצ~ב דםו~ס דמור~ם לך ביררתי כבר אבלשטר

 בלא אפי~ מהני חזקה שטרא דכתבי במקוםדאפילו פ~
 ~ קי~ל וכותיהש~ר

~~~~~
 לידי בא רב דבי בספרי מ~י~וש ~י~וש

~פרי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ר
 זר~

 הרב למזרינו יעקב
 יעק~

 נאיים ן~
 במי ממ~ש ע~ז ~נשאל י~ד בשאילה שם זראיתיזלה~ה
 מכר ע~י להחזירה צריך אם בהטבה קרקע~קנה
 בםילזק דדי ~שט ז~ל זהוא דיזבםילזק אזו~טר

 ~זאזד~~ז בעלמ~
 דהזא~

 ~יד ~~נו מ~יקרא הזא ~קנין ועקר
 המעות לז ז~חזיר הואל ~~כ ~~נאי א~ כיהלזקח
 הםמ~ע שחלק כ~ז הזא דדעתו מטיקרו המקחעקר
 יעז~ש זביני לדין ~~כנ~א דין בין םקי~א ר~~זבםי~

 זאניבדבריז
 הפעז~

 הסמ~ע דאפילו ל~יל הזכחתי כבר

 לעיל יעזין חדש קנין דבעייזד~
 מ~ני דעתי זבטל~

דעתז
~ 

~~~
 כתב ז~ל דהזא הגם הדין בעקר

 כ~ב לא סגיב~למא דבסילו~
 כ~

 דם~~ל שיטתו לכי אלא
 ~סמ~~כדברי

 שכזתבים הזא בה~בה מכר דשטר ז~ל
 בתנאי מכר ~זי זממילא המכר בש~רהתנאי

 ~ םילזק דאהני הזא בזה המכר נעקר המעזתלז זלכשית~

~~~
 סברא על סזמכים א~ז דא~ן בדידן אנן

 ז~
 של

 זאת םברה בעלי רבז כמו דרבו דהגםהםמ~ע
 ן~ מהר~א זהרב זלה~ה גאזן עמרם רב העזלם גדזליה~~ה
 זלה~ה חי~י בנ~י ז~רב זלה~ה מ~ה פני זהרב זלה~הששון
 זכתב קנ~זבםי~

 הר~
 ~רב דעת הזא שכן הנז~

 אפרים מחנה הרב דעת זכןזלה~ה המבי~~
 זלה~~

 דבריו הביא
 צדקה שמשהרב

 זכ~
 לחמ~י הרב זדעת צדקה ~מש הרב דעת

 באסאן למהר~יתזד~ה
 זל~~~

 כנםת הרב דטת היה זכן

הגדול~
 זהרב בנימין משאת זהרב חי~י בע~י בספרו

 דף הד~ט עיק~י בעל דבריהם הביא זל~~~האלגאזי
נ~ז

 ז~
 זלה~ה נאיים ן~ יעקב זרע הרב סברת היא
 מצי~ הרי עכ~~ז למעלהשהביאנ~

 החולקים יש ג~כ
 דבריהם הביא המה ~לא הםמ~ע ~ל זאת םבראעל
 עיקרי הרבג~כ

 הד~~
 וגם משד~ר הרב זעיין נ~ז דף

 דהרב זכתב הסמ~ע על ~חזלקים הביא צדקה שמשהרב
 דהביא דהרשב~א מההיא הםמ~ע על מקשה ר~בלח~ם
 ~ע~ד סי~ ביור~דהרב~י

 דא~
 זהתנה לחבירו מכר

 רבית דהוי לז ~יחזירהעמו
 זאי~

 זלא מכר שזם כאן
 כאן אין המכר בשעת או המכר קזדם הקנז~אני
 אם אבל קניןשזם

 נעש~
 שטה אפי~ אח~כ

 הזי א~
 שמתח~ד הוא חסד ע~ז שטר לו עשה זאפי~ מכרהמכר

 יטו~הלזק~
 זאת הרשב~א לתשזבת בקצר מר~ן זפסקה

זמז~
 ס~ל דמר~~ן דאומר הםמ~ע דברי על ליהו קשה
 ליתדהרמ~~ם

 אלודי~ים דהזי ליהו קשה זע~ז תנאי דמהני לי~
 שמש דהרב זהגם נינהו סתראי לדעתי~

צדקה
 תיר~

 זיש הואל ע~~ז דבריו יעז~ש ז~ת דקזשייה
 ~חזלקיםכת

 ובפר~
 דאזיל חי~י בנ~י הרב דאפילו

 זהישר ה~וב ומ~מ כתב הרי הס~~ע לדבריזמודה
 אמיתת על המוכר ולםמוך כ~זגן מכירה לעשותהזא

 ירצה אםהקו~ה
 להחזי~

 שדעתז ללזה הלוקח יכתזב זשזב
 לו להחזיר ~ ~ייב מעזתיו לו יחזירש~ם

 וזוהי יעו~~
דעת

 מהריט~~
 להתחייב צריך דהלוה למעלה שהביא~ו

 אנז זבע~זתיהם סזמכים אנז זה וטל לז שיחזיר~קנין
 ~~מ כן לכתזב ישראל םזפרי לפני כ~ז לםדרםופ~~ר ~~~ בעלי האחרזנים רבות~ז שהאריכו זכמזהולכים
 או ה~מ~ע טל החזלקים כםברת עליהם ק~לודכך
לפחז~

 כדעת היא דעתם
 דמ~מ שאמר~ז חי~י ב~~י הר~

 ז~וי זישר~וב
~ 

~~~~
 להחזיר הלוקח שמתחייב ~לז ה~~ות ש~רי לפי
 ולאלו

 הי~
 וברור דפ~וט ~וד~י בתנאי המכר

 הרבדא~ילז
 זרי~~
 הלוקח דצריך יזדה זלה~ה נאיים ן~

לחזזר
 זלמיכר~

 ביזם למיכר
 הפדיי~

 לא ד~א מחדש

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~ 
 דבנתינת בט~מא מילתא כתבנז כבר ~דשז~טר
 של הטטם בצירזף זבפרט הנז~ י~זדה קנה לחודהמטזת
 מהני לחזד במעות אפילו דלע~דכת~י

 הי~~ז בזה לכתזב כעת משנלע~ד זהז גורםי זב~זיחד בהצ~רפ~ זבפר~
 ש~~בניםן

 ~ וימ~ן זצזי~מ יע~ה ~~לי ~רמ~~ד
הצ~יר

 ~י~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~
 שלא זה~ם עליה נגזר אשר זאת השאילה ~ת
 זבפרט טעם מאיזה בה להטפל רצזניהי~

 לא השז~ל רצזן להפקת עכ~ז קמאי בה דשו~כ~ר
 לה~~ל רצוני אין זעכ~פ ריקם ~ניז להשיברציתי
 בדבריהם ולהשתעשע ישצ~ז הפזם~ים החכמיםבדברי
 ב~ר באתי השזאל רצון ~~פקתאלא

 אמי~
 משנלע~ד לכתוב

ב~י~ר
 ~ הדי~

~~~~~~~
 ~~ה דש~ר נראה דעתי

 ז~
 מעי~רא

 ההטבות ש~~י דהא אחיזה כדי בזאין
 אלא דבריס קנין ליקרו דלא לעמוד רגל להם מצאנזלא

 ~ האזפנים משני אחד באזפןאם~יהיה

~~~~~
 מדברי הזא הר~שזן

 מהרי~~~
 בסו~ם זלה~ה

 שצריך שביארנז ממה בידינז עלה זז~ל קפ~ז~
 לכתוב הסזפרים ~כזתבים הט~זת שטרי בכללדקדק
 לחזזר בק~~ג זחי~ע הקזנה ח~דוהטיב

 ולמוכר~
 לז

 חיוב לשון מזכיר אינו שאם זכז~ מעזתיז לזכשיתן
 לשזן להזכיר צריך הלכך דברים קנין לספקבאנו
 עכ~ל חיובו לקיים שחייב שפיר אתי זב~כיחיוב
הרב

 מה~י~~~
 יע~ה פ~ם רבני לרבזתינ~ ר~יתי וכן

 דרך אתזו ישר~ל לםופרי ש~דרו סופר לעטבםדזרם
ז~

 ר~ינו של
 מהרי~~~

 בלשזן לכתזב שצריך זלה~ה
 שכתב תוש~י להרב ראיתי זכן מק~ד לצאת כדי~יוב
 ן~ מהר~א סברת היאשזה

 ששז~
 ~ הא~ האופן זהו זלה~ה

~~~~~~
 אם הוא השנ~

 יהי~
 הה~בה בשטר ~תוב

 לו שמזכר~
 קרק~

 ~דברי זהוא זכו~ מהיזם
 דמהרימ~ט שכתב ל~ב אות ב~גהזת ר~ג בסי~הכנה~ג

~~~
 מע~שיו עס עתיד דלשון ס~ל זמהרש~~ך

 הוב~ז ששם ל~ה סי~ ח~א בתוש~י יעז~ש ק~דלהוי ל~
 הנז~ כנה~גדברי

 זכ~
 מהריב~ו ל~רב ראיתי

 בש~רי מהרש~א בכת~י מ~ך שכתב הא אותבליקוטיז זלה~~
 זפי~זת מהיזם גוף לז להק~זת דצריך ~~~ל שעזשיםה~בזת
 מ~חייב במה הכי דבלאו המעזת לולכשיביא

 ~לושהזצרכנו ת~ו~ים וה~ה ה~~י התיקון לפ~יך הריעכ~ל ל~חזיר~
 ~ה~בות בש~רי א~י~ הם הה~~זת בשטרילהיות
 תימא ולא למוכרים הקוניסהעזשים

 דדזק~
 ~לא ב~י

היה
 לחבירו ה~בה ש~ר שוס לעשות חיזב שזם עלי~

זכמז
 שעל~

 דעתם על
 לחל~

 אלא יע~ה רבאט חו~ר
 הקזנים ~עזשים הה~בזת בש~~יאפילו

 וצריכים ~דבהם ~ למוכר~
 ~י~ו~

 מ~ורש ~דבר בא כן דהא

 מהרי~~~בשאל~
 עליו שנשאל דבר דאותז זלה~ה

הז~



~~~י
~י~

~~~ 
 ~ו

~~
 ש~ה ב~~~ההזא

 הלזק~
 ~ס אסיק וטכ~ז למוכר

 רבותי~ו מדברי מדוקדק ג~~כ וכן חיוב לשזן שיכתובדבטינן
 ההטבות ב~ט~י לדקדק צריך בזה~ל שכתב ע~~שמסדרי
 חו~ר גס וכבר וכו~ שיכתוב המכירה אחרהנהוגזת

רבא~
 א~כ יעו~ש הכנ~~ג מדברי לזה ראיה הביאו יצ~ו

 מ~ני אחד ב~ו~ן להיות צריך ההטבה דשטר ביררנוהרי
 ~ דבריס מקנין לצאת כדי שזכרנוהאזפניס

~~~~
 ~טב~

 הלשון לפי דניס אנו עליה אשר זאת
 לשון לא בה נמצא לא לפנינו בשאלה~מזעתק

חיו~
 ופשוט לה~טן מי על לו אין א~כ ~כשיו לשון זלא
 הוצרך לא כאן דעד ולומר לחלוק אין גס הואדב~ל
רבינו

 מהר~ט~~
 לכתוב דצריך לזמר ומהרש~ך

 בשטר ~לא מעכשיו מלת מצריכיס פוסקיס ושארחיזב בלש~~
 שאינוהטבה

 כתז~
 בנדו~ד אבל בשח~ך ~דבר שהיה בו

 וכמ~ש השבועה מכח הקנין דנתקייס נימא בקו~~חשהוא
 ותקיעת ושבועה נדר זז~ל םי~ט באהט~זמר~ן

 םקנ~ג הסמ~~ע שס וכתב ע~כ באםמכתא ~ףמהני כ~
 והנדר השבועה היתה דאם הוא ~שוט מר~ןדלםברת
 יורשיז וגס שבועתו על למישאל מצי דלא דמה~יבקנין
 הדבר הרי כאן גס זא~כ ~בועתו לקייס צריכיםאחריו
 ושבוע~בקנין

 נימא זא~כ בקוש~ח וקבל בשאלה כמ~ש
 שבזעתז לקייס ויזרשיו הואדחייב

~ 
~~

 אסמכתא קנין בין שמחלק שס להםמ~ע מצינז
 ש~וא אלא הקנין י~זל מי על לו ~יש דברשהזא
 ומטמדת האםמכתא ומבטלת ש~ח אתייא לכךאםמכתא
 כגון טצמו מצד ב~נין נקנה אינז שהזא דבר זביןהקנין

ד~
 גס יחזל מי טל לז שאין בז מזעיל הקנין שאין
 לאהשבועה

 מהניי~
 בו לעשזת בו

 קנ~~
 נש~ל אס אלא

 מת ~ס או שבזעתועל
 אי~

 לקייס מחזיביס אחריז בניו
 וא~כ ם~ד ר~~ט בםי~ מור~ס זכמ~~ש אביהסשבזעת
 כאןגס

 דאי~
 זה לקנ~ן ו~ין דבריס קנין אס כי כאן

 אין ~פי~ה שח~ך עמו יצרף אפילז בזדאי יחול מיעל
 קנין אותז משוההשבזעה

 גמ~
 מת אס אז נשאל ואס

 דבריס דקנין זה דין דהא שבו~תו לקייס מחויבי~ בניזאין
 מעכשיז בו יהיה אס אלא דבר שוס בו מזעילאין
דחזר

 הקני~
 אז הדבר גוף על

 בלשו~
 חייב ואזי חיוב

 ואסזכמ~ש
 הי~ ל~

 מוטיל אין ~רי מהני תיקון שוס
 מי טל לו אין דהא בבד~ח יהיה א~ילו קנין שוסבז
 דכתב ~עו~ס בא שלא כדבר דינו הדר וא~~כ הקניןיחול
 הוא דידיה ד~ריעותא הםמ~עשס

 דל~
 בב~ד ביה מה~י

 הזאלחשוב
 וא~

 מי על לז
 ~ני~ י~ו~

 כאן גס וא~כ
 ועיין שבוטתז לקייס מחויביס אין מת או נשאלא~

מהריט~~
 דבריס קנין אז שלבל~ע דדבר בפשיט~ת שכתב

בחדא
 מחת~

 נינהז
 זאי~

 זכ~ז כלוס בהס מועיל הקנין
 דמילתא זלרווחה הם~~ע לםברת אלא הזצרכנולא
 הס~~ע טל ~פליגי זהש~ך והטז~ז להרב~ח מצינודהא
 יהיה אס אםמכתא בדין דאפי~זם~ל

 ~קוש~~
 יכול

 וכז~ נדרו עללי~אל
~ 

~~
 ה~~ע ~הטבה בשטר זכתב ~הואל זלו~ להשתבש אין

 מעכשיו שלס בקנין היינז בקש~מ ומלת זכז~~קש~מ
 במטכשיו למזכר נתחייב הרי נימאא~כ

 ז~
 ולא י~עיל לא

 וז~~ל רמ~ב ~סי~ דרבותא משח~א הרב כתב שהרייציל
~יזצא

 בז~
 בה שכ~וב צוואה על משה משאת הרב כתב

 של לשון בכל זכת~ו קג~מ מידי ז~נו עדים עליהוז
 לבקשתז נדרשנו הנטריס~ לנ~י ~ת זיפזיזכות

 זית~
 יד

ו~ני~ו
 מ~~~

 לרפ~ות זאין ז~ת צ~זאה טל ו~תב זכו~ ק~ג
 דמטכשיו ליש~א דלהאי וכו~ היא ~דותא דהאוכו~ מטכשיי בל~ון מניה ז~נינו בצוואה ממ~ש דהא זהשבר
 ה~י טכ~ל דנו~ן לדידיה יוטיל מה סהדידאמרי

 א~ר לא אס אפי~ה ל~ון ~כל כתבו להו אמרדא~ילו ל~
 מדטתס שכת~ו ממה מועיל אינו מטכשיוב~ירוש
 זמלת הואל זאת ההט~ה שטר ~ס וא~כ טכ~ל~סו~ריס
 הםופריס מדברי היא השטר בראש הכתובהמטכשיו
 ו~טר כלל מועלת אינה בודאי השטרות בכלכמ~~ש
 ~ קייס הלוקח טדיין יהיה אס א~ילו ~טל זאתהטבה

~~~~~~
 מז~

 היה אס א~ילז בנדו~ד מצינו
הט~ה שט~

 טל ~ין עכ~ז המועיל כתיקון זא~
 שוס הנז~האלמנה

 חיו~
 ה~~ שכ~ב ~טטס והוא לה~זיר

 דהואל מטיקרא ז~ל אוח~ה כהר~יה~וסק
 ול~

 כתיבה
 טצמו שחייב~שטר

 להחזי~
 פטזריס יורשיו הרי ויזרשיו הוא

 ליורשך ולא אתה אס הפוסקיס מחלזקת הזא זהדדין
 ליורשי ולאלי

 מש~
 ר~ז בסי~ בבד~ה יעו~~ש לא או

 ליורשך ולא אתה ם~~ל דהרמ~ה דהרי~ב~א ~שמיהשכתב
 זאיהז כך די~מ ג~כ וכתב משמע ליורשי ולאלי

 טליהסחלק ז~
 יעו~~

 בסי~ שכתב מהריב~ו להרב וראיתי
 ~רי~ב~א כםברת םבר ד~רדב~ז הכנה~ג ב~סקע~א
 הרב דהוםיףאלא

 וכ~
 וכן י~מ כדעת ם~ל דמהר~~ך

 חלזק יש מהרימ~ט לדעת זלה~ה אדרב~י מהר~יסי~
 האלמנה יכולה שנוי במחלוקת והדבר הואל וא~~כבדבר
 קרקע דין להאלגלםה חש~ינן אי ~פילו קי~ללומר
 לה יש טילטול דדין מ~~ש להיש

 ומ~
 אנו דאין גס

 כסברת ם~ל בתראי רבנן ז~צינו הואל קי~ל לדיןצריכיס
 בם~ דבריז הובאו זלה~ה עייאש מהר~י ה~הי~מ

 לז בודאי הנהוגות בה~בזת דאפילו דם~ל קע~אבםי~ וי~~
 ההטבות בשטרי לפרש נזהגיס זשכן וכו~ ליורשיוולא
 להרב ראיתי וכן יעז~ש זכו~ וליזרשיז לו זיזרשיוהוא
 דמתוך מ~ז בשאלה זלה~ה נאייס ן~ יטקב זרטהגדול
 דכוותיהו הוא ~שוט וא~כ ם~ל דהכי משמעתשובתו
 שוס ואיןנקטינן

 חיו~
 מצורף ובפרט הנז~ האל~נה טל

 כן כי הנז~ האלגלםה שנתייקרה היוקר טעסלזה
 דרבותא משחא ~ספר מפורשהדבר ב~

 ד~
 זראיתי קצ~ג

 הרב כתבי שהעתיק ם~א דף כר~חבם~
 יטבי~~

 זשס
 ג~כ ר~ה והביאו יע~ה פאם רבני ם~ל דהכימפורש

 ~ יעו~ש וכז~ הרזב~שמתשזבת

~~~~
 החכמיס במ~ש להטפל רצו~ שאין כתבנו שכבר

 לדקדק ראיתי עכ~פהראשזניס
 במ~~

 כהר~י
 ז~לאוחנ~ה

 בםו~
 דהמפתת דבריז

 אזי~
 הזא בעלמא

 דעתז אס דעתו מאי ידע~ו לא ~רי~ך מםיפיהונהרא
 הואל ההטבה קנין יחול מי על במפתח דאיןהוא
 זבמאי זרגליז ידיז מצא לא כן אס הוא בעלמאואויר
 שס ללוקח מעיקראנקנית

 טו~
 פ~ק הרי עו~דיה

מר~ן
 בחומ~~

 לחבירז ה~זכר ז~ן וז~ל ם~ב רי~ב םי~
 א~ אלא כלוס אינו חצירו זאזי~ חו~בתזאויר

 הקנה
 כל וכן זיזין בו להכנים חצירזלו

 כיזצ~
 זא~כ בזה

 ~ בטל המכר א~כ בעלמא אזיר דח~יבלדידיה

~~~
 דהאמת

 ל~
 דהאלגלםה הוא כן

 דינ~
 כדין

 רביע לז זיש שז~ף כ~~ז ד~זי ישזבחזקת

בקר~~
 משס שכתב ~תקנות בס~ ב~י~ ראיתי זכן

הרב
 יעבי~~

 הרבניס אצל מצוי שהיה זלה~ה
 דנים שהיו זלה~ה אפלאלו זמ~ר~סוהרמ~ם כמז~~וי~~
~~ורין בחז~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לבעל יפרע שלא ~~וכר ~וען כשהיה אלגלסא~קזרין
 רבעיס שלשה ~כר הוא כי השכ~רות רביע ~ם ~יהחזקה
או

 יע~~
 עמו השוכר לע~ות יכול ~אין ~~וד אז גוד

 ד~ן ~אלגלסא לפניך ~רי עכ~ל אגוד אזגוד
 להיש חזק~

 ל~ ו~~
 לחזל כח

 דמ~עמים אלא הקנ~ן עלי~
 ה~~מ~ה לזכות והותיר דיי ואחד אחד כל מכחהנז~ל

 הצב~~י וימ~ןי וצזי~מ~נז~

~~~~~~~~~~~ 
 םי~~~

 י~~~ ~~י~~ ~~~~~~~~~

~~~~
 לשמעזן מכר ראז~ן

 ח~
 איזה על בה~בה

 יחז~ר מעותיו לו יביא א~ הזמן בתוךזמן
 בתזך עזדינו ה~זם זהן חצירזלז

 ה~מ~
 שלח ל~דזת שיכול

 ביד~ך המכזרה שלי ~חצר לו וא~ר לקונההמזכר

בה~ב~
 אתה תרצה זאם רב סך בה לי ש~ותן אדם יש

 ~זב מה הנה זה בסך אותהלקחת
 וז~

 ~שגח לא הלוקח
 מי שאין שקר זה כי חשב כי יען המזכרבדברי

 זה זכ~ראה ל~שיבז חש לא זה זעל כזהסך ש~ת~
 רב בסך ללוי זמכרה הלך ל~שיבו חששלא המוכ~

 יע~
 המוכר זה

 ידי על לפדות זמן לז ויש הזאלסמך
 חשיבה ~רי ~~ב~

 זה עזד למכזר סמך זה ועל שלו היאכאלו
זעתה הפע~

 ב~
 הדין מהו ראשון מלוקח להיציא שני לזקח

ושכ~~ה
~ 

 כ~זב שבא מה על~~~~~~
 ~לשו~

 בז~ל השא~ה
 ~ושמכר

 ע~
 אם ~זמן ובתזך זמן א~זה

 מלשון זכז~ חצירז לז יחזיר מהיזם אפי~ מעזתיז לזיביא
 המכר ד~יקר נראה וכו~ בהטבה לו שמכר כתזב שבאזה

 רשות שיהיה כדי לו מכר דה~ינו תנאי ~ל היהמעיקרא
 האמת ואס פלזני זמן עד המכר של מהיוס לפדזתלמוכר
 יש זו ה~בה א~כ השאלה לשון שמורה כמו הזאהכי
 שלא ז~ן קצ~ו ולא הזאל היא רעועה לזמר מקזסכאן
 סזבל והדבר פלוני זמן ~ד המכירה מיוס לפדותיוכל

אריכז~
 ל~רזח לנו אין אך

 במ~
 ואין עליז נש~לנז שלא

 בשאלה כתזב שבא מה על אלא להשיב ~תה לעתלנז
 ~ לא אז ~שני זה במכר ממש יש~ם
~~~~~

 הוא הה~בזת שתקון זראה דע ~וא זה על
 נתבאר הרא~ון האופן אזפניס שני ~למז~כב

~ד~רי
 מהרי~~~

 בידינו ~לה וז~ל שכתב קפ~ז בסו~ס
 שכותביס הה~בות ש~רי בכל ~דקדק שצריך שבארנזממה

 לחזזר בק~ג זחי~ע הקונה חסדז ה~יב לכתובהסופריס
 ל~ון מזכיר אינו שאס מעזתיז לו כשיתן לוולמוכרה
 לשון להזכיר צריך זלכך דבריס קנין לספק באנוחיזב
 עכ~ל חיובו לקיים ש~יר אתי זב~כיחיזב

 רבינו הלך זזו~דרך ~הרי~~~
 יעבי~~

 ב~דזרז זלה~ה
 לע~

 סופר
 שש~ן ן~ מהר~א סברת ~יא שזז תזש~י הרב כתבו~ן

 אם זא~כזלה~ה
 תהי~

 לראו~ן שמעזן שכתב זו ה~בה
היא

 באופ~
 ~הרי לכלום שזה השני מכר ד~ין פ~וט זה

 האי על מכר ~~ר לראזבן שמ~זן וכתב חזר שלאכל
 ~מ~ות לז נתן א~ילוקרקע

 ~דיי~
 זא~כ ראזבן זכה לא

 אדם מקנה ד~ין הזא זמבז~ל ב~ל ראובן שמכר מכר~רי
 בר~ו~ו ~אינז דברלחבירו

 והד~
 זז שדה דידן דינא

 קנה לא לך קנויה תהיהלכשאקחגה
 ~~מו~

 רי~א ~סי~
 וב~ו~זובמפרשיו

~~~~ 
 אלא באנו לא כי יע~ש ~י~ח

 אמיר~ריש
 ו~~ו~

 מו~ר דהזי כלל מכר כאן ~אין
 שלו~~ינו דב~

~ 

~~~
 ~ה~יאה ב~ו~ן כ~ובה זו ~~~ה ~היה אפילו

הכנה~~
 הרה~ג אחורן ועד פוסקים ושאר

 קש~מ שנ~ל לכתוב דצריך ז~ל בלקו~יז ז~לכמוהריב~ז
 מהי~ם המ~ות ~מזכר לו יביא ~אם והזהו~גהלוקח
 לז שמוכר פלוני יוםועד

 קרק~
 ופירות ~~יזם גוף הנז~

 ~~עם ב~ל המכר זה באופן גס יע~ש לו שיביאליום
 זמן כל דהא שלז שאינו דבר ~קנה אדם דאיןהנז~ל
 עדיין המעות נתןשלא

 ל~
 הפ~רות ולא גוף לא לו ~קנה

 ~לא זמן כל ללוי זה ~אובן לו מכר מכירה מהוא~כ
 ~מעון ביד המכר דמי טדיין~~סר

 פשו~
 במכירתז דאין

כ~וס
~ 

~~~~

 בשוכר הפוסקים מחלוקת ~נין זה
 לא או מכירה ~זיא אי הזמן תוך זמ~רה וחזר~ לזמ~ קרק~

ד~~
 דם~ל מרחמו~י וסיעת מהרשד~ם לסברת ~~בעייא

 מכי~ה הזי לא זה באזפןדא~ילו
 מכ~~

 דלא בנדז~ד
 ~חזלקים ~~וסקים רזב לסברת אפי~ אלא מכירההוי
 בס~ ערזכה דםברתז ~מהס אף זמר~ן מ~רשד~םעל
 דהו~א ומכרה לזמן ~רקע דבשזכר דס~ל יע~ש ס~~א~י~~ב
 דין לאותו פגע זלא נגע לא בנדז~ד עכ~~זמ~ירה
 והיא עליה בעליה ~ם דעדיין קרקע בשוכרדבשלמא
 הוא בזה למרה ארעא הדרא ~ז~ן ובכלות שלזעדיין
 והזי מכירה דמכירתו הפוסקים ושאר מר~ןדאמרז
 דמכורה בנדז~ד אבל זברשותז שלו שהוא דברמוכר
 עתידה ו~ינה עליה ב~ליה שם הזי זלא שמ~זן בידהיא
 חשיבה דלא בודאי פדאה לא אם ע~מה מצדלחזזר

 שלז שאינז דבר כמוכר זהזי דידיהכלל
~ 

~~~~
 למזכר יהיה זאס דהזאללומר

 ז~
 וירצה מעות

 כאלז ליה חשבינן א~~כ לפדותה יכוללפדותה

הי~
 כתוב דכבר אינו זה זברשותו ו~ומדת פדזיה
 דצריך דבמקום והש~ע ~פוסקיס משס באורךאצלינו
 יעוי~ן הואל אמר~נן לא מעותל~ת

 פר~
 ל~יל באורך זה

 דלא ל~דז~ד באירה דמשס סר~חבת~ובה
 אמרינ~

 הואל
 מכיר~ז ו~~כ פדויה כאלו הוי במעות לפדותהויכול

 שני ללוקח ראובן שמכרזאת
 מג~

 שויא
 ~ זפ~ו~

~~~
 םרי~~א להכנה~ג ראיתי

 ~ג~~~
 י~א יו~ד אות

 גמור קנין לר~ובן קרקע ~מוכר ז~לשכתב
 זמן אחר הבית לו להחזיר חסדז ה~יב ~~קזנהאלא
 מכור אינו הבית מכר הזמןובתוך

 מהראנ~~
 סק~ו ס~א

 מפורש ~דבר הרי א~~כיע~ש
~ 

~~~
 הוא שמכר המכר דאזפן לומר כאן באנו

 גס ה~בה בש~ר ~ו שיש וזכות כח כנ מכרזה ~ר~וב~
 מ~ז~ש הדבר ~הרי רזח ורעות הבלבזה

 יוצ~
 מדברי

 בליקו~יו ל~למה א~~ הרב דבריו הביא ~שחד~ר~רב

 ה~~~דבש~~
 משחד~ר ב~י יע~ש כלל מכר מהני לא

 באנו לא כי ~ען להאריך מ~וס כאן אין ב~עמאמילתא
 שהוא השואל לדרישת אמיר ב~יש אס כי דבר בכלכאן

נח~~~
 ~ דרך עלי

~~~
 לו זראיתי ~רז~יס משכנות ם~ר לידי בא

 שכתב ל~~ה אזת ה~בהבמערכת
 מעני~

 זה
 ~יא זמסקנתזב~זרך

 דבש~~
 ~~יב שס שכתזב ה~בה

 זמן בכל ל~דזתח~דו
 צריך אין פדייה בעת אזי שירצ~

 המלוה צריך זאין והזאל לפודה ~~ר ~זס לכתוב~~זקח
נכתזב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

לכתו~
 זה ~~~~ם ללוה ~~כר ~~ר

 יכו~
א~ילז למ~ו~ המז~ר

 קוד~
 ~~י~~ז ~י עכ~ז מ~סס ~לבי הגס ~י~דה

 ~ וימ~ן וצוי~מזדו~ק
~צ~יר

 סי~~~ ~~~~~~~ ~~~~

 י~~~ ~~~~~~י~

~~~~
 שוה והקרקע בה~~ה קרקע שמכר מי על
 המכר של ~בע~ח ו~א המ~ר מדמייזתר

לתבו~
 לגבות

 ~~~יתרו~
 זהל~קח

 ~וע~
 ל~ח הוא כי

 להוציא אחד ביד כחזאין משני~
 חל~

 דוקא אחד
 וז~

 הבע~~ח
 כ~ר כי ל~עון הוסיף עוד באחד אס כי נז~האינו

 בה~בה לומחלו
 יומ~~
~ 

~~~~~
 זה בבע~~ח ידידי שנס~פק מה ראיתי

 לאלמנה ~נשאר הכח לגב~ת שבא~מאזחר
 קודשו דברות תחלת זידידי בקרקע ~ה~בה מכחזז

 ש~ל~ו ממה ללוקח לזכות דעתונ~תה
 מא~רז~

 עיניו
 דהדבר נמצא ~ס ושס ס~ק ב~אהע~ז חיי בניבסי

 ~יד מ~ציא המאוחר הב~~ח דלהמבי~ט שנויבמחלזקת
 דברי זבתוך~לזקח

 המבי~~
 וסובר שחולק מי שיש רמז

 חי~י בני והרב השעבזד תחת נכנסת אינהשהה~בה
 ידידי ומזה נפ~א לא ~לוג~א דמידי סיים דבריובסיום
 דתחל~ ידידי דע המוחזק ללזקת לזכזתרצה

 צריך וראש
 עודף האי מכירתה מדמי יותר זו קרקע דשזיא מאילדעת
 האשה שמכרז עצמז המכר משעת אם נתהוה זמןמאיזה
 ידעזובניה

 דקרק~
 הואל אך זה מכר מדמי יזתר שויא זו

 לחזור היהודעתס
 זלפדות~

 סמכו זה על
 נמוכר~

 בפחות
 אז יוס בכל מעשיס בנ~א כמה שעושיס כמזמדמיה
 זאח~כ בשוויה אותה מכרז הראשון ביום אלא הוא כן~א

 עלהוקרה
 כ~

 דהנה המעשה ~יה ה~אך חקירה צריך
 אבות זכזת הרב דברי שהביא זל~~ה גז~א בס~ראיתי
 ואח~כ למוקדס ב~ד ששמו בקרקע שנס~פק נ~בדף

 כדי המוקדס מיד להוציא מאוחר בע~ח מצי אי~קרה
 זנסתפק ע~ה ~רב זה זעל ביתרון ~זאלזכזת

 ~רב דברי הביא ראיזתיז זמכלל לםלקדיכזל זפשי~
 יעז~ש ב~טבה הלוקח מיד מוציא דבע~ח דס~להנז~ ~מבי~~

 במקור~ המבי~~ דבריהרזאה ~מבי~~ מדברי שהביא ו~ראיה ז~ל זכתב דחהלראיה ~מבי~~ דברי שהביא מה ועל ראיזתיז דחה הנז~והרב
 החלוק י~ה בעין יביט

 יזתר המכר בשעת שוה שהיתה דאיירי התםד~אני
 בכ~ה ומכרה ל~זונות דהוצרך אלא פרחיסממ~ה
 בש~ר ~שיב זה ו~ל זכו~ הה~בה על וס~מךכרחיס

~~~~
 ש~רי כל כמו לב~~ח נשתעבד ~מוכר ביד שהיה

 הקזנה מודה שהריחזבות
 שי~

 מה בבית חלק למוכר
 נשאר דלא ב~ד בשמו א~ל זכו~ משזיו יזתרשעזלה

שו~
 למימר איכא שיזר

 ל~
 וכו~

 זא~
 נת~סף אח~כ אם

בשומת~
 בחריק~ה ב~~ח ~יעמוד נפק~ל מ~יכן שהוקרה

 למ~ש דומה זה זהרי המ~זדש יתרון לקחתלפדזתה
 ש~ביאה~וען

 המבי~~~
 שעבוד תחת נכנסת אינה דה~בה

 דידיה בנד~ן אהי~ן זה סתר ~ם דהרב אלאהבע~~ח
דהוא

 יתרז~
 בעילם דניכר

 מכיר~ בשע~
 בנדו~ן משא~ך

 שום נ~תייר דלא ~דראדשומא
 יתר~~

 א~כ עכל~ה זכו~
 דאם ~אלה הדברים פי~ל

 היזק~
 ~מכר אחר נ~הוה ~זה

א~י~
 ~ו~~ ה~בי~~ הר~

 ~ לבע~ח ~לל נשת~~ד דלא

~~

 הוא בזה הראשזן מיוס ~וא הי~רון א~
 ביןמחלוקת שנפ~

 המבי~~
 ~רמז כנ~דו ה~ו~ן ובין

 ~מבי~~ר~
 שלא דעתז ש~תה להידיד ור~יתי בד~ריו

 כתב חיי בני והרב הואל המוחזק ~לוקחל~וציא
 לבי אנכי צ~יר ~דידי נפקא לא ~ל~~~אד~~ידי

 דעתס נ~תה האחרוניס ~רבותינו ומצי~ו ~ואל~זה מהס~

ל~ס~~
 כהרב

 ~~בי~~
 זכזת הרב ~הרי שומעין אלי~ס

 מ~ברי ר~יה הביאאבות
 המבי~~

 דברי שר ז~ר ולא
החולק

~~ 
 לחלק הוצרך דבריו שדחה ז~ל גו~~א ~~ב

ד~אני
 מנדו~ המ~י~~~ נד~~

 לא הזא וגס הדרא שומה
 ד~רי מכ~דח~

 י~ המבי~~
 ~ולקיס ~לי~ס

 מכא~
 נראה

 כדברי לפסוק נו~הדדעתס
 המבי~~

 בני זרבני הואל
 ואחרון דע~ס נ~~ה ~ךמ~ר~א

 אחרו~
 כמ~ש חביב

 בי~ינוהכלל
 עיי~

 ~ זבכנה~ג םכ~ה בחומ~ש

~~
 לומר שיכזל מכח ל~וקח לזכות כת~ר שרצה מה
 האלמנה לי יביאז כאשר אלא חסדי ה~בתי לאאני
 ה~למנה במציאות אס אבל ו~ז~ הסך כלוהיורשיס
 דדמי זכז~ יכולה אינה מחצית לפדזת באה היתהלבדה
 מעיקרא לענ~ד גס זכו~ לחצאין נ~דת שאינה למשכונהזה
כך

 נ~ת~
 אך ד~תי

 ומ~
 המ~~ך ~רה~ג נ~ד אעשה

 בם~ר זלה~הרב
 משי~~

 ח~~ב
 סק~~~

 אף ז~ל שכתב
 נ~דת אינהד~י~ל

 לח~אי~
 שלשה ~ז שניס ה~משכניס אס

 חלקז כל לפדזת צריך אך חלקו לפדזת יכול אחדכל
 יפדז לא מאביהס ירשו אםאבל

 אל~
 כולם

 עכ~~
 א~כ

 הפדייה דלעת נר~ה ובניה האלמנה ~מכרזבנדו~ד
 ה~זב מר~ז~י דכאן ~גם חלקז לפדות יכול אחדכל

 דסברא למשכונה בינו לחלק אין בודאי חסדזה~יב
 האלה הדבריס פי על וא~כ להםאחת

 נרא~
 דיכול

 כאלו דהזי משזם האלמנה ח~ק לי להחזיר ללוקחלכפות
 המלוה ירצה ~ם מכ~ש לבדז חל~ו ~~כר אחדכל

 הז~
לשל~

 הכל לז ולקחת המכר דמי כל ללו~ח
 ~שזוי~

 של
 האלמנה חלק על לעכב ~לוקח יכזל שאינז בזדאי~שיז

אל~
 אם דעתיה מאי נחזי

 ירצ~
 בידז להניח

 חל~
 היזרשים

 וי~הוא~
 בזדאי כ~~ר כמ~ש בז זכזת לו

 דאי~
 להזציאז

 מ~ה בידז להשאיר רצזנו שאין יאמר אמור זאסמידו
 הבע~ח הרי במחצה זלא שלם בקרקע הזאדרצונו

 הזה הבע~ח חםדו הטיב הרי זא~כ מידו ארצו כללקחתאת רזצ~
עם

 דס~ל הנז~ ז~ל ר~ב מזהר~ר הרה~ג דעת ל~י הלוק~
 ממנז זא~כ חלקו לפדזת אחד כל יכזל שמשכנודשניס
 דוקא חלקה להזציא יכזל הא~ה של דבע~ח לכאןנלמד

 ~ שבו מהיתרון לגבזתכדי

~~~

~~~~~~ ~  ~~~~~ ~~ 
~~~ ~~ 

 דן הייתי לק~ד עכ~זעליו
 כא~

 ומיל~א מסברא
 הרב ו~דעתדהואל ב~עמ~

 המ~י~~
 כזזתיה לפסוק דרצ~נינז

 זמשו~בד בקרקע חלק לאלמנה נשאר כאלז דהזיס~ל
 א~~כ לבע~חהוא

 היא~
 טענה מכח בע~ח של כחו נגריע

 בצירוף האלמ~ה חלק~~נה
~~ 

 מעתה אלא היורשים
 שמכרז אחיםשני

 קרק~
 יצא זא~~כ מאביהם שי~ו

 הוא ~דינו קרקע למכירת מוקדם מהס אחד על~~~ח
 לקח~י לא אני ~מוכר יאמר ~אם אחד חלק~י~רוף

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ונדו~ד יחד שניהם אם כי לקחתי לא שה~יל~רוף
 ~רב לדעת הםשוים

 מ~ לפ~ ~מבי~~
 דלא שפירשנו

ד~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מדמי יותר הרא~ון ביזם שוה בדהיתה אלאדבר
 חלק לו נשאר כאלו הוי וא~כמכירתה

 בקרק~
 ו~שעה

 יגריע זה ~זקח היאך וא~כ המלוה לזה נשתעבדשלוה
 א~י~ הזא הדין אלא ה~ל ב~ענת זה ה~ע~חכח

 הד~ן האלמנה חלק אם כי ל~רוף זה הבע~חירצה ~~
 מ~י~ש הרב מ~ם כמ~ש הגמרא ז~זן הסברא מןעמו

זלה~ה
~ 

 הב~~~~~~
 לו שמחלה הלוקח ~~טן למה נבוא

 נחזי ~זה ~ו מודית והיא הה~בהבתנ~י
 היא אם המחילה לשון היה כיצד ובראשונהמעיקרא
באמירה

 בעלמ~
 ודאי ~ך מחול הה~~ה תנאי לז ~אמרה

 מהני דלא דקי~ל זה באופן מחילה כלל מהנידלא
מחיל~

 לז שיש בחזב אלא
~ 

 בחומ~ש זכמ~ש חבירו
 י~~~ש זהלאה מס~בסרמ~א

 א~
 דבריו באז ויד~די הזאל

 ~טנותי~ם לו נגלז לפניו בודאיבםתמא
 דהכוונ~

 היא
 ידי על מחילהדע~ו

 קני~
 דהגם מהני בודאי ובזה

די~
 בקנין יהיה אם אפי~ מחילה בלשון גם להסתפק

 הרב דעת לפי זהבענין
 המבי~~

 דמחשיב ~לביה דאזלינן

דהו~
 כאלו הזי י~ר ~וה היתה הראשון מיזם והה~בה

 במחלוקת נכנםנו הרי זז דיעה לכי זא~כ ~ה חלק לונשאר
במחילה

 בקרק~
 ~א אז ~~חילה הזייא אי קנין ידי טל

 הרב דטת דלפי זה בענין מ~רכה לקראת מערכהזמצינו
 תשזבת ~ל דסמך דמהני ס~ל סל~ז ח~בתוש~י

 בס~ הרב~ישהביא הרשב~~
 רמ~~

 קרקע של דמגופה דס~ל
 וכן ~ידוקנו

 כ~~
 וכן ס~ג רמ~א בס~ ה~ז~ז הרב

 הביא זה זכנגד יע~ע ס~ו מים מערכת ~ה הרבכתב
 של פסק סק~ד ח~א כר~~ח בס~ זלה~ה מו~דהרב

 ידים בשתי זה כל דדחז יע~א פ~ס רבנירבז~ינז
ומסקנתם

 דאפיל~ עלת~
 ידי על

 קני~
 יע~ש מהני לא

 לו ~רזר דאין בקרקע מחילה כאן ~ין נד~~דעכ~פ

קרק~
 זא~כ בעה~ז לקמן ש~פרש כמז בחזקתו להיות

 להיזת זשעבזד זכות אלא ממש הקרקע לו ואיןואל
 בזזזכה

 מהני בז~
 אלב~

 בס~ הדבר שבא כמו דכ~ע
 מהני דלא דס~ל החולקים כת דאפילו סק~דכר~ח
 זכותז לגבי מחילה דמהנייא מזדז בקנין אפילומחילה
 ~ להאריך מקזם כאן אין יע~ש ~קרקע מעלושעבודו

~~~~
 הוי דאזי בקנין היתה זו דמחילה יהיה היו אם
בא~~ן

 המועי~
 אימת זו מחילה ~נן אזינחזי

~ית~
 אם

 הית~
 הזה מהלזה זו אשה שלוותה קודם

 היו אם אך הזה למלוה זכזת שום דאיןזד~י
 תהי~

~חיל~
 מ~ילתה שלוותה ~חר ז~ת

 מג~
 יכזלה ד~ינה שוייא

למחז~
 פ~ו בסי~ הש~ע כמ~ש דידה למלזה ולהזיק

 ~ יע~שס~ה

~~~
 ההלואה או ~מחילה אם קדם מי ספק הדבר
 שנמכר זז ~קרקע לן שיתברר במה תלויזה
 או מוכר בחזקת אם עומד הוא מי בחזקתבה~בה
 ר~ז בס~ כנ~~ג להרב ר~יתי זהנהלוקח

 הגה~~
 אזת

 שהמזכר והלזקח המוכר בין הכחשה נפלה ז~ל שכתבכ~ג
 המ~זת החזיר שכבר~זמר

 זהלו~~
 ~חזיר שלא אומר

 רב וכתב בתשובה הרשב~א ראיה ל~~יא המוכרעל
 זלה~ה מ~ראני במהר~ם דבריו ~ובאו גאיןעמרם
 מכאן א~כ ע~ש זה על להחריס שיש ~כ~גב~~ב
 ואדרבא עזמדת הקו~ה בתזקת זו דקרקע לךיתברר
 מי על איירי שם הרב דברי ד~א לנדו~ד ~כ~שנלמד
 מן יסתלק המעזת לו ונתן הזמן ~בהגיע ~תנאישמכר

 הלוקח מ~תלק המעזת לו שנתן ביזם ובנדו~זהקרקט
 כמו למוכר ש~ר לכ~זב הלוקח צריך ואין טצמומצד

 הכי ואפילו הפוםקים מדברישמבואר
 במוכח~י~

 הלזקח
 ד~ח~קת פסקוז~מוכר

 הלוק~
 נדו~~ד מכ~ש עימדת

 צריך אזי הקרקע לז להחזיר המעות מצואד~עת
 לזמר עדיף דזה ו~אי למוכר הלוקח מכר ש~רלז לכתו~

 עומדת הלזקחדבחזקת
~ 

~~~~
 הכנ~~ג שהביא זז הרשב~א דפםק זלזמר לפקפק

~
 הז~

 בדמי הראשין ביום קרקע במוכר איירי
 נשאר דלאשוויה

 כ~ שז~
 של בגופה

 קרק~
 למזכר

 אם כי אייריזה
 זכו~

 הפדייה
 דוק~

 נדז~~ד בכגון אבל

ד~מבי~~
 כאלז דהוי שזייה מדמי פחזת במזכרה דאיירי

 המזכר בחוקת דהוי נימא בה~י דארעא גירוא לזנשאר
 חלוקים לבדות זאין הם סתומים הרשב~א דדברי חדאזה

 סתומים הפוסקים דברי שיבואו הדין מן ד~ינומלבינז
 המ~נהכדברי

~ 

~~~~~
 להכנה~ג מצינו הרי תהלי~ת החיפוש אחר
שם

 הנה~~
 מדברי שהביא ע~ד אות

 אם ז~ל שכתבעצמז המבי~~
 קזד~

 ש~ר למזכר הקזנה שכ~ב
 זאח~כ מהקונה לוה זאח~כ מר~ובן המוכר לוההה~בה
 יכזל מזקדם הב~ח לראו~ן אין הה~בה ש~רעשה
 תקצ~ח ח~ב מטרא~~י מהר~ם הקונה מיד הביתלהוציא
 מטראני דמהר~~ם לעיל לך הב~תי כ~ר ידידי זהנהעכ~ל
 ~לא הלוקח מיד להוציא יכול דב~ח תני ולא פסקלא
 הכי הלאו שוויה מדמי ~חזת הראשזן ביום במוכרדוקא
לא

 גם ש~זנה משום אלא כחו הגריע לא בכאן זא~~
 ~וההוא

 אם אבל ה~וכר על חוב לי~
 ל~

 הלזאת היתה
 היההקונה

 מזצי~
 להוציא יכול ד~ין ו~זד~י ממנו ה~~ח

 בה לו ונש~רה הר~שון ביום במוכרה דוקאאלא
 מר~ובן לזה הה~בה שעשה קודם דאם פסקועכ~ז יתרו~

 להזציא ראו~ן ~ול אין מהקונהולוה
 מהקונ~

 והגם
 קנה ואח~כ ולוה ללזהדמחשבי

 שהדי~
 עכ~ז שיחלוקו הזא

 כאלז הז~ל ~מדת היא הלוקח זבחזקתהואל
~~ 

 אחד
 היא לוקח בחזקת דודאי לך הרי גבה שגבה דמהוגבה
 לוקח בחז~ת ~יתה לא דאי זה באופן אפילזעזמדת
 המלוה ראובן יו~ל לא זלמה שיה שניהם יד הריעזמדת
 הלוקח מיד כלללהוציא

 ופשו~
 ובחז~ת ~ואל זכיני ומעתה

 מחילה לו עשתה שהאשה לומר נאמן עזמדת היאהלוקח
 המזעילבאופן

 קוד~
 וה~שה ו~זאל מהמלוה הלואתה

 חר~ס אם כי עליו אין וד~י עענת כ~ן ואין לומודה
~ 

~~~~
 למל~

 בענין שנלע~ד מה
 ז~

 הוא
~~ 

 היו
 יהי~

שקר~
 ~מ~ילת שזויו ד~י פתות נמכר זה

 הדבר היה ואם שויא מגן מחילתה ההלואה אחרהי~ה האש~
 ההלואה שקודם אומר והלוקחספק

 הית~
 יקבל המחילה

 הרז~ים משכנזת להרב גם זעיין משנל~~ד ז~וחר~םי
 ה~ב כדטת הזא גםשפסק

 יע~~ המבי~~
 הרב וכתב

 המבי~~ דברי קבע דכנ~~גהנז~
 קי~א בס~ להלכה

 האחרונים רבני וכל הואל וא~כ יע~ש וכ~ט כ~חאזת
 המבי~~ כדבריקי~ל

 ~מלכים אחר י~וא מי זלה~ה
 הנלע~ד זהז ד~ריהם את בצמא לשתות ומחויביםהאדירים

 ~תמ~ר צדיק כא~שנה תזרה לכתר במוכתר ה~ותםכ~ד
 וי~~ן מש~יאות יצילנו וצור יע~ה סאלי ~היפרח

הצ~יר
 םי~~ ~~~~~~~ ~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~

 י~~~ ~~~~ ~י~~

 לו ש~וקשה מה ~ידידי ראיתי וכו~י הר~~~~~~
 למכור שנהגו מהעל

 קרק~
 ולחזור ~הטבה

 אסרו לא למה שוויה מדמי ~יותר ל~וכרולשוכרה
 דוד ד~רי היו אלה המשכנתאי כדין רבי~ הערמתמדין

 ח~ספה
 ~ ח~

~~~

 ~ה~~ה מ~ר לדון ש~א רו~ס לד~ת לי תמיהא זה
 ~ד~דיפא נסתפק~ לא למה שוה ~גזירהומ~כנתא

 כי מותר י~י~ לא שוויה בכדי לו בשוכרה אפילומזה
 שו~ר ה~ס~ת ידי ~לאם

 כדי~
 משכ~

 כידו~
 לכ~~ר
~ 

~~~
 ~ראי זה ראי דלא לומר דמוכרחים

 ז~
 דמשכנתא

 נםתלקלא
 ממנ~

 ועדיי~
 דסו~ס ~לה דמרה שמה

 הבעליס ליד ~זור~תידה
 ול~

 ~ל הלואה אס כי הויא
כן

 אי~
 ה~רמת שס נכר יהיה שלא באו~ן אס ~י להתיר

 בהט~ה ~ר~ע במוכר אבל כללר~ית
 שנס~ל~

 ממנה
 םהטבה שעושים ומה לחלוטין ונמכרה הואל הבעליםשם
 הלוקח ביד המכר שנחלט ~ר התםד הטבת מצדהוא
 המכר יהיה אס הכי הלאו וכו~ עמו שנתחסד ~וכותב
 וכמ~ש כלל מהני לא אחריו או המכר קודםבתנאי

הש~~
 וס~ו ס~ה סר~ז ובחומ~~ש ס~ב סקע~ד יור~ד

ובסמ~~
 ~מכר שיהיה שצר~ך באירה דמ~ם יע~ש שם

 תנאי שוםבלי
 ואת~

 שלבו מה יעשה ~לוקח
 ח~~

 א~כ
 יחזור אפילו מכירות ~שאר היא המכירה ועקרהואל
 מכדי יזתר וגס שוכר העמדת בלי לו או~הוישכזר
שוזיה

 אי~
 למוכר משכנתא בין זה ותלוק רביתי תשש ~אן

 מדברי יוצא מפורש הזא~רי
 הריב~~

 ~רב~~י שהביא
 הפוסקיס סברת הרב~י אתרשכתב ששם סקס~דביו~~ד
 דסורא ~מ~כנתא דאף לבסוף והעלה נרשאי תכיריבדין
 וז~ל וכתב ~וד הוסיף אב~רהוי

 וכת~
 ~וד

 ל~~ות נוהגיםבברצלונא הרי~~~
 ב~ני~

 ו~וא לגמרי מותר שהוא
 ואח~~כ ל~לוטין ידו~ בםך תתילה לגמרי ביתו לושמוכר
 ם~ג קס~דיור~ד ~ש~~ מר~ן פסקס אלו הריב~ש ודברי ע~כ לומוכרה

 ברור הרי יע~~
 ל~

 שאסור שהד~ר
 דהדבר ובודאי גמור התר במכר הויבמשכנתא

 ~ ז~יני הכא הלו~ה התס בגמרא כדאמרממקומו מוכר~

~~~
 מדב~י כ~ך ראיה ד~ין לומר תשי~ני

 שלא במי אלא הריב~ש דבר דלא למימרדאי~א הרי~~~~
 עולס לדורות מ~ר אלא המכר על הטבה ו~שהתזר
 ספק ~דיין הטבה שטר ז~שה שחזר נדו~ד בכגוןאבל
 ז~ ואתי נקיטכת~ד

 דדין לך וביררתי דהואל חדא אינו
 א~כ המכר בש~ת תנאי שום יהיה שלא צריך~הטבה
 וא~כ יפקד ובל יז~ר בל ההטבה ~ם הרי ש~ה~אותה
 דינאהיינו

 דהריב~~
 דפסק

 מותר וא~כ כדאמרן הש~~
 לחזור ~צריך המוכר על הלוקת ל~תנות ~~ילוגמור

 למימר כדב~י ממנוולחוכרה
 לק~~

 והמ~ר הואל וא~כ
היה

 ~סת~
 ח~דו הטיב את~כ אס ~וי מאי מותר והכל

 איסור ~ום כאן אין הק~קע ~ל ~טבה לו וע~ה~מו
 יומים או יום ~אחר רואות ועינינו הואל אמרתמאי
 מילתא אגלאי הטבה לו ועשהתזר

 למ~ר~
 כך דל~ס

 ~ט~ת זו לפיסברא א~כ ואסור מעיקראנת~וונו
 ועקר~

כ~
 הטבות

 שב~ו~
 קי~ל דהכי לומר דמו~רתיס אלא

 ~מכר ד~ש~ת הפוסקיס משם הד~ט עקר~י הרבכמ~ש

 אמונ~ו ~ל הד~ר המוכר יניח אלא תנאי שוס יזכירולא
 לך ~רי ההט~ה ~ו יכ~וב ירצה אס שאח~כ הלוקח~ל
 שלאכל

 הי~
 ~ד~ר ו~ניחו ה~ט~ה ~ל מ~יקרא ת~אי

 אגלאי אמרינן לא אח~כ הה~~ה שנ~שית ~גסבסתס
 נ~~ה זהמכר הואל וא~~כמי~תא

 כדי~
 דינא ~ינו א~כ

 הה~~ה ~נ~שית ו~נס מיתר הכל מכר דדרךד~רי~~~ש
 וזה ~נין דזה א~פת לאאח~כ

 ~ ~ני~

~~~
 מד~רי ראיה לה~יא יש

 הל~ו~~
 דדי~א והטו~ז

 י~שה אפילו הואדהרי~~ש
 הלוק~

 סק~~ה םקם~ד ~יור~~ד להטו~ז מצי~ו דהא לן אכפתלא הט~ה למוכר
 לפסק טעס~תן

 הש~~
 הנז~ הרי~~ש מד~רי שהוא

 ~גיף כיון ~ט~סה~ו~ז וכת~
 ה~י~

 ו~וא לגמרי לו מכור
 וכו~ ממנו השוכר מן יזתר ל~ולס ה~ית ~אדנותגדול
 ~ס נמשכת היא ל~לס~מלת

 מ~~
 יותר~

 ופירוש
 ולטולס ~ואל לומר דכוונ~ו פשוטיס הטו~ז שלדבריו

הלוק~
 והוא הואל השוכר מן יותר האדנות גדול הוא

 ~משכנתא ד~שלמא איסור שוס כאן אין בידו גמורמכר
 ואי~ו הואל ה~~ליס מן יותר ~קרקע ואדנות כח לואין
 לוקח ו~ם הואל אד~ת לו ~ש זה א~ל ~~כונאאלא
 למוכר יהיה א~ילו זה ט~ס פי ~ל א~כ מותר~ליו
 שס לו יש הלוקח הרי ~ניס כל ~ל הלוקח עלהט~ה
 יו~ראדנות

 גר~ ומיגר~
 ספיקות דכמה המוכר כח

 ש~ליה הוא ה~וקח שס לכן לו או לחזור טת~דה אםלו י~
 ~ למשכונא דמיולא

~~~~~~
 הלבו~ש ט~ם לפי מזה

 דיה~
 ל~סק

 הרי~~ששל ז~
 הל~ו~~ ~כת~

 ~בל וז~~ל
 זחוזר וכו~ שדהו למכור מותר כיצד מותר ~~זטיןמכירת דר~

 לו ויחכרנו שיחזור עמו שמ~~ה אפ~~פ ממנווחוכרו
אח~כ

 מות~
 רבית ~ו שייך אין ג~ור מכר דבתו~ת

 דרך ה~א אלארבית ~אי~
 ט~~~ הלו~~

 זה מט~ם הרי
 אין ~~ו~ם הלואה שס כאן שאין כלמ~ורר

 כא~
 איםור

 אם אכ~ת ~אי א~כ למשכונא כלל ד~יולא
 ~ש~

 לו
 מותר הלואה שס כאן ואין הואלההט~ה

~ 

~~~~~~

 מזה
 הי~

 לי נ~אה
 ל~שו~

 מד~~י הכרחיס
 ד~ר הוא דגסהריב~ש

 ~מ~ש~
 דהה~ר

 ~ושה הלוקח ב~היה איירי דודאי ~ברצלונא ~ו~יס~היו
 דאל~ך דבר ~טבהלמוכר

 ~~יט~
 מה

 חד~
 הרי~~ש לנו

 כלל הט~ה לו ~ושה שאין באו~ן המכר י~יהאס
 ודאי אלא להשמי~נו צריך זאין מותר ובוד~י פשוטד~ר ז~

 אח~כ ~ושיס~שהיו
 ה~~~

 ~ מיירי

~~
 ~ושיס ~שהיו ד~רצלונא במ~שה כן להכריח יש

 ~ל דברצלונא ~~ין אות~ מדמייתי אייריהט~ה
 להל~ה שהסיק אחר ה~ס דהא נר~אי דחכיריאותו
 חשש ~ו יש נרשאי חכירידאו~ן

 ר~י~
 במשכ~תא א~י~ו

דסורייא
 דבברצלו~~ כ~~ והריב~~ סיי~ ז~ ~~

 היו
 ביתו מוכר ~היה דהיינו ג~ור ה~ר צד ~ל~ושיס
 ידו~ ~סךת~ילה

 ~ראה מזה וכו~ לו חוכרה ואת~כ
 מתחכ~יס נרשאי חכירי ש~יו ~נין דאותו לומרדכוונתו
 למכור רוציס היו ולא למ~זת ~ריכיס כשהיול~~ות

 משכיריס ~ישיס היו מה למתי~ס הס צריכים כיש~ותיהס
 ו~יו לרצונס המ~ות ולוקחיס ארוך לז~ן לאחריסאותס
 בעליחוזריס

 ~קרק~
 ~ממו~~ן מי מיד השדות וח~כרים

 ~~לי ~אין באו~ן מיירי שס הרי~ידו
 הקרק~

 רוציס
 מידסל~את

 ~~רק~
 מתחכמים היו לכן של~ס

 ו~לכך ל~~ו~
 ז~

 ~ושים היו זו ד~כמה הרי~~ש כתב
ב~רצלונא אות~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ו~א של ד~דון לך הרי וכו~ גמור התר ~צד~~~צלו~א
 ~יו ~ר~אי ~~~ירי דכמו ~רשאי ל~~ירי ~דומהאיירי

מת~כ~יס
 ~קרקע לצא~ של~

 מיד~
 היו ~~רצל~~א כך

 ~~ק~ותס למ~ור ~~ארוציס
 ~או~~

 מידס נא~ד ~י~יה

ו~~
 וא~~כ גמור מכר ת~לה ~ו~יס היו עושיס היו
 ו~ל לו~וכרה

 ד~~י לא ה~י לך יק~~ ז~
 לע~י~ ז~

 ~כירי
 ד~תידהנרשאי

 הקר~~
 ל~זור

 ליד~
 ע~ה כאן כן ~א

 ודאי א~א ~רשאי ל~~ירי אותן דמה והיאך ~~ור~~כר
 ל~וכריס ~לוק~יס ~ושיס היו א~י~ כאןגס

~~~~ 
 איירי

 דמוואזי
~ 

 ל~ר~ עיי~~~
 ~~~~ ~~ן זכר ~ס~רו א~רון

 ריש אות
 הר~ית~~~ין

 ~וםקי~ מש~
 הר~ית לה~ר ~רא~ונים

~או~~
 יותר ר~ית ~~ש ~ו יש ~ראה ~~וא

 כ~ ע~ מז~
ז~

 התירוהו
 ו~~ הוא~

 ~ליה ~~ירה
 ול~

 ה~ו~ה ~ס
 ~ ~~א מצוי כייע~ש

~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 עכ~~ז מכירה ~שעת זה ת~אי היה לו~שי~כר~ה

 ז~ל ~~~ו~ש ~ד~רי מ~ו~ש הד~ר ש~או~מו מות~
 א~ע~~~

שית~~
 דא~י~ו ~ך ~רי ו~ו~ מ~תר א~~יכ ~ו שי~כרנו

 ה~אל ע~~ז ה~~כר ~שעת הת~אי~יה
 ואי~

 ~לואה ~ס
 דהרי~~~ש והגסמותר

 כת~
 ~י~ו לו ~~~ו~ר והוא ~ז~~ל

 ו~ו~ לו ~ו~רה וא~~כת~לה
 ו~~

 ~ק~~ה ~~~ו~ז ר~י~י

שכת~
 וז~ל

 ו~שו~
 ~צריך גס הוא

 ~לוק~ ~יק~~
 ה~ית

ת~~ה
 ~ק~י~

 ד~ל~~ך ~עלמא ~~~ית שה~~ירה כדרך גמור
 לומר ~~~ה אל עכ~ל ~~ל כן ואסור כ~לואההוי

 א~ל ישכר~ה וא~~~כ ת~לה ~~נין ~יהיה היאדכוו~~ס
 ~~~~ מכר שעת הת~אי יהיהאס

 ד~רי ה~ך זה ו~היה
 ~~ירי ~ל ~אי הס ה~י~~ש ד~רי דהא אי~ו זההל~ו~~ש
 ~שס ~ש~~ס הא~~ורנר~אי

 ~ש~י~
 איירי ~ת~אי הד~ר

וע~
 זה

 ~יו ~~~רצ~ו~א ~ר~~~ש סיי~
 התר דרך עושי~

 כמש~~ל וכו~גמור
 משמ~

 דשמ~~א מ~~טא ~~ר~ה ~כמו
 א~ת ~~ת הכל עושיס היו ~רשאהד~~~ירי

 כ~אמ~
 ~ס

 ~~ו~י כות~ין שהיו~גמרא
 מ~כ~

 והדר ל~לוני אר~א
 אימת הק~ה ~ה ועל ~~יה~כרה

 ~~ליה דאק~ייה קניי~
 מש~טוכו~

 שהי~
 כיוצא ו~ל א~ת ~~ת הכל עו~יס

 ~ז~
כת~

 וכו~ ד~~רצלו~א הרי~~ש
 ד~~רצלו~~ מ~מ~

 היו
 וא~כ מותר מכר דרך הוא ו~כ~ז ~~ת ~~תעושיס
מוכר~

 לומר
 דכוז~~

 די~שה ~כ~~ו וה~ו~ז הרי~~ש
 אס לא~וקי לאו ~~לה~מכר

 מכירה ~שעת ~ת~~י הי~

~ ~~~~ ~~~ ~  
~~~ ~  

 וז~ל ז~ל דעת ~וות ~ם~ יותר מפורש הד~ר~א
 שיק~ה צריך כאןדגס ו~שו~

 הלוק~
 ה~יתכדרך ~ק~~ג

 ~ק~ידה הרי ~~כ ואסזר ~~ואה ~ו~ל דאל~ך~קנה ש~~כירו~
 ~~~ין עלהיא

 ו~שי~י~
 א~ילו גמור ~קנין

 ת~~י י~י~
 ~נלע~ד זהו אכ~~י לא מכר~ש~ת

 כ~~ד מדי לא ו~~
 לא~~הס ~סדרה~ותס

 כ~ן ל~קנ~
 שנ~

 של ~וט א~~~ר
 ~ וימ~ן וצוי~מ עליה מ~וך~םד
הצעיר

~~ 
~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~
 ל~~י

 כ~ו~ ש~י~ ~ו~~~ ~~~
 ש~א איך ~ז~~ל

 ה~~ל~~י~ו
 א~י~ז~

 סוס~ן ~~
 ה~~ וא~~~

 ~~~ו
 ~י~יש

~~~ ~~~~ 
 האשה ~גד

 ~~י~~
 ו~~א~י א~~ר~ייא

 לת~~~~~ו~ך
 מ~ לי ש~~~ע

 היא ~~ידה
 ~ושט~

 את
~~~ל

 ו~וונ~~
 כדי ~יא

 ל~ ~~ר~י~
 ו~~ז ז~ן איזה

 שאני לפ~י~ס ד~תי ל~~ית~אתי
 רוצ~

 ל~ני להוליכה
~~דיס

 שתוד~
 ~ש~ר ל~ניהס לי

 וע~ז הזמן ל~ ונרוו~
 ל~~י~ס ד~~י מ~ל~א~י

~~~ 
 זמן הר~~ת או ~ש~ה

 הוא הרי ל~ש~~ש~
 ומ~וט~ ~~~

 אלא כוונ~י שאין
 ~יו~י וכו~ מ~יה ~ולעהל~~ציא

 ו~ת~י~
 מוד~א ~~ר

 ~יה שלאא~א
 זא~ ~~וד~~ כתו~

 ~א גס או~ס הכרת
היה

 ~די~~ ~~~לכ~ הית~ ש~מודע~ ~~ כ~ו~
 ע~כ~

~~~~~
 די~ה הז~ן ד~~ר~~ת ~שוט ~~אה לדעתי
 ~כמ~ש אונס ה~רת צריכה ואינהכמ~ילה

מר~~~
 ד~מ~ילה ~~ה ~סי~

 די~~
 ד~מתנה וכ~ו כמ~~ה

 גס ~~~י ~~למא~גיל~י
 מ~יל~

 מ~ני ~~למא ג~ד
 ~מי ~ז~ןו~ר~~ת

 די~
 ~זמן ~ה ~מו~ל לה יש מ~ילה

 ~ו ~ו~ו ית~ע ו~א~לו~י
 ו~~

 לה ~ש~י~ן דא~ילו ~ס

לדי~
 ו~יא הואל ~ש~ה

 ~ו~~~
 הוצרך ו~~~ז ~~גל את לו

לתווך
 ~מ~

 ~לא כדי
 זמן על אס כי אות~ ית~~

~לו~י
 ו~~יל~

 ~ימא
 ~וא~

 ~הכירו העדיס כת~ו ו~א
 מ~ני ~~ד~~ד ~כ~ז מ~ני לא~אונ~ו

 דה~
 זאת ~שרא

לא
 ע~~י הית~

 ~די~~~
 ~~ר~יס ~~י או

 אל~
 ~י~ו שהלך

ל~י~~
 לה יש מ~ילה זאת ~שרה וא~כ והתוות~ו

מצא~ו דה~
 ש~ת~ ה~~~י~~~ ל~ר~

 כמכר שהיא ~~רה וז~~ל

ל~~י~
 דאינה מעות מ~מת ~~א~ ~שרה דוקא מוד~א

 לה~~רריכולה
 או מי עס ~דין וליד~

 ~י~
 עסק

 ה~~י~ט ע~~ד ~קראת מ~ילה ~~ור א~ל~הד~ן~י~י~ס ש~וע~
 ה~ייס צרור ~ס~ ד~ריווהו~או

 ד~
 לפ~יך הרי א~כ צ~ט

 מ~ילה דין כאלו ת~יטות ~ל ~ט~~ות היו שלא ז~זןדכל
 יהיה אס לידע ~גיעו ולא הואל ~~דו~ד וא~~כ להיש

 ונת~שרו הלכו אלא לאו אס מוכ~שות ט~נות~יניהם
 יש ~~ילה דין ~וד~י~יני~ס

 ל~שר~
 ראיתי וכן זאת

 ~ס~ ד~ריו הו~~ו כ~~~ג ~ד~רי מ~ורשה~~ר
 וז~ל ס~ט םי~~~א כר~~

 כת~
 כ~~~ג

 ~י~~
 וז~ל

 ~נעשי~ ~שר~

 ~ו~מ~צו~
 ת~יעות ע~~י ~לא המלוה

 ו~טנו~
 מקרי מ~ילה

 דנדו~ד יוצא מ~~רש ל~ניך הרי א~כ ~כ~~ל ק~ין צריךואין
 עס ~התוו~ך הנ~~ אליעזר הלך אלא ל~~ד כלל ~אושלא

האש~
 לה יש מ~ילה דדין ~ודאי ל~י~ה ~ינו

 לא ~~י~ א~כ לה ישמ~ילה ודי~ והוא~
 כ~י~~

 זאת ~מודעא
 זאת מודעאאי~ס הכר~

 קיימ~ ~תוק~~
 צ~יכה אי~~ ד~מ~ילה

הכר~
 שאין ו~~ס או~ס

 ~~ כ~ו~
 ~~מלכת שהיא ג~~כ

 שמצי~ו דהגס מ~כ~ת דאי~~ ~~ו~~די~~~
 ז~וק~~ל~ירדוגו למ~רר~~

 ~~ת~
 ד~ריו ו~~יא התק~ות ~קיצור

 ל~ו דף ה~ק~ות ~ס~ ~ר~ומו~~ד
 ע~~

 ש~א מוד~ה דכל
 ~המלכת~י~~

 ~די~~~
 עצ~ה ~ת~נה הרי מו~~ה ~ינה

 ידי על ~ת~יה דצריך ד~ריהס~יר~ו
 ה~די~~

 ידעו ש~ס
 וית~טלה~י~ס

 המק~
 ל~ניך הרי ו~ז~

 דל~
 הצריכו

~מלכת
 ~די~~

 ~~ל או~ס להכרת הצריכה ~מודעה אלא
~מודע~

 ~כרת צריכה דאינה ~ודאי דא כ~ון דמ~ילה
 צריך דלא בודאי ~ב~ד מלכו ~אי ד~ע~ין~ו~ס

 מצא~ומזה ועדי~~
 להר~ ראי~~

 מורינו
 יע~י~~

 זלה~ה
 האזז~ל שכת~

 ד~מודע~
 המלכת צריך

 לכתחילה ~יינ~ ~די~~
כדי
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כדי
 ו~מ~ל~ק~ ~ת~~ולי~ למט~

 או ~דיט~ד א~ל
~השעה

 ט~~~~
 ~~~ה או

 ול~ הםו~~
 שצ~יך ידע

 ו~~ ~די~~~מלכ~
 נמלך

 ל~ פםלי~~ ל~
 מדקדקים א~א

 היא א~~ה
 ~נוי~

 דא~~ינן ט~יה דנין הא~~ ד~רי טל
 ט~ה לו ~ימ~ים היינו ל~~~ך בא א~ולסהדי

 ה~והו טל ~נויה היאואם והצל~
 פסלינ~

 ~ס~ י~ו~ש וכו~ לה

~ר~~
 קש דכתי~נא הני מכל וא~כ ק~י סי~ ~~א

דמודטא דינ~
 ז~~

 ל~~ק ~מת~ה ש~~ש ל~~ת ~~ו הי~ז קיימ~י
 אני כ~~ד וימ~ןי והצ~י~מ י~~ה סאלי~ה

הצ~יר
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 י~~~~ ~~~~ ~~י~~~~~~~
~~~~~

 טל ל~ו~ה
 המודט~

 ו~~י~ול
 הוא ה~מת לפי לי ~נראה ומהטליה ש~~~~

 מודטה דמעק~א ~נכי~ואה
 זא~

 מ~~יל ~ה ואין ~~ל
 ט~פ והוא ~~ול צ~יכה הי~הולא

 פ~~
 ה~מ~~ם

 ד~ם~
מ~~~

 ~~ה ~ס~
 ס~~

 דינה דפש~ה
 ~מ~~

 וא~~כ וכו~
 להיות צ~יך מוד~ה הי~ההוא

 ~הכ~~
 שידטו דהיינו אונס

 מצד או~ס לטמ~ם לו שהיה~טדים
 א~~~

 מ~ליו ם~ ולא
 טדהאו~ס

 ואזי ~~ש~~ ~~~
 אמ~י~~

 דמסת~א
אונס מ~~~

 נתפ~~
 שלא שידטו ~עינן ולא טמז

 נת~צ~
 ~פש~ה

מ~מ~
 ס~~ז הס~~~ט מ~ש ט~פ והוא אונס

 בפי~ו~
 ד~~י

 דלא ~כאן וא~כ יט~~שמ~~ן
 ~זכ~

 שהיה נפקד ולא
 ~ דמי דלי~א כמאן זאת מזדטה א~נם שוםטמ~ם ל~ה~~

~
 אמ~

 דינה דפש~ה זה דדין
 כמכ~

 פ~י~תא מ~~א לאו
 פשרה דכלה~א

 כמכ~ דינ~
 פ~~ה יש דמצינו אלא

~אינה
 כמכ~

 ~~א וכמו
 שה~יאו הא~~ונים ~ס~~י הדב~

ס~~ת
 המבי~~

 צ~ו~ ~ם~ אז~ה ו~~י~י ז~ל
 ד~ ה~יים

צ~~
 שהיא פש~ה וזי~ל

 לטני~ כמכ~
 פ~~ה דוקא מוד~ה

ה~אה
 ~טנז~ מחמ~

 ולידט ~~דים ל~~~~~ יכולים דאינם

הדי~
 ~~~ה אבל ~יני~ם ~~וטה טסק שיש או מי טם

הנטשי~
 טל

 ~רז~ דב~
 ~אי~י ו~ן טכ~ל נק~את מ~ילה

 כרם~ס~
 לה~~ חמ~

 ז~ל מו~ד
 שכ~~ סם~~

 כן
 פש~ה וז~לכנה~ג מ~~

 ה~ט~י~
 שלא מלוה של ~וב מ~צ~ן

 ~~יטהידי ~~
 ו~טנו~

 ט~~ל קנין צ~יך ואין מ~~י מ~ילה
 ~~~טמא ~~ ס~ק הסמ~ט מד~~י לדקדק נלט~דוכן

 ~~~ה דכל משום הזא כמכר דינה פשרה למהדיהיב
 ידי ~ל ~אה~יא

 ~טנ~
 דפ~~ה נשמט ממנו וכז~

 מחילה ~~נה ידי ~לשאינה
 נק~א~

 ולא
 מכ~

 יט~ש
 שכ~~ו ~וםקים דכמה אלבא מצינז ~זהוטדי~א

 ~ס~ להש~ך מצינו דהא פסקו טצמו מ~~ן ~~~רהזה ד~~~~
 סק~הכ~ה

 ש~~~
 דינה פש~ה וז~ל

 טיי~ כמכ~
 לטיל

 ו~ב~~ מ~~ םי~~סי~~
 ~~~ש ם~~ז

 ~ז~
 ומצינו טכל~ה

ל~ר~
 ~~ז~ה ~~~י

 ~כ~~
 ז~~ל הש~ך דכוו~ת

 ד~אן מר~ןד~~י ל~קשו~
 כ~~

 מודטה ו~טייא כמכר די~ה ד~שרה

זהכ~~
 ולטיל אונס

 סי~~
 סי~א

 כ~~
 ה~~יד ~או~ן אם

 ~ליו ~נים שהיו ממון לו י~ן לא אם למוס~ז ש~טוןא~
 כח ~וו~ין

 זכו~
 ב~י

 ~די~
 ו~~ול ~~נין ~ש~ה וט~ו

 קושיי~ תזכן זהז ~~ילה זממילאמזד~ה למם~~ א~יל~ צ~יך דאין משמט ~~כ לתזזר יכולמוד~ה
 זה וטל ~ש~ך

 דכוזנ~ו בב~ח ז~יין~יים
 לת~~

 אי~י ר~ה ~ס~ דהכא
 זאינו חבירו ~ם דין לז ~ישבאחד

 יוד~
 אם יזכה אם

 הידו~ בדין ~יירי בסי~ב ~בל זכוילאו
 ל~או~ן שאין

~ום
 ז~ו~

 וא~צ ~מ~~ה ~~~ה אותה ~~ור ודי~ו ~לל
 ~ללמ~דטה

 ו~~
 ~ירש

 ~טו~~ ~~וש~ קצ~~ ה~~
 נמצי~ו

ל~~י~ין
 ~י~

 לדטת
 והר~ ~מ~י~~

 ואפי~ וה~~~~ט כ~~~ג
~ד~~י

 מר~~~
 ~צ~~ו

 מ~כ~
 דיש

 כ~~נ~ ~די~~ ~ש~~
ואינ~

 הכ~ת צריכה
 או~~

 א~א
 ~מ~דע~

 סגייא ל~ד
~ 

~

 זא~ ~~~~~ דקדקנ~ ~נים כל
 דז~ז אותה ~~אי~י

~ש~ה
 ~ד~~

 ~ה
 מ~~~~

 דינה ד~וי
~~~~~ 

 דהא
מצי~ו

 ~ש~~ ~תו~
 ~יני~ם ~~שו ~מ~י~ה

 ~~ו~
 ~ו

~זה~ל
 מ~~ וא~~~~

 ה~ טמ~ם ה~~
 לא~~~

 כל ה~ז~
 ~י~לה~~~מ~ייא

 ~~נ~~
דו~ד ט~ו~ א~~ ול~~ט ~~ק~ה

 ומ~י~ו~ וק~~ו~
 ל~~ל ~יניהם ~~~וו~ו

ו~~ט הקש~
~~~~ 

 וק~טנו טס~~א ~~~ו~ה ד~~י לה~~~ם
~כ~י~

 ~~די~~
 הדב~ים מאלה ו~ו~

 מוכ~
 לדו~ד שהגיטו

ו~יו
 ~~נו~

 ~יה לא גם ~יני~ם
 ~ד~~

 יכול
 שה~צ~~ו ממהגם לה~~~~

 ו~~~ להזכי~
 ~הק~ה ~פ~קמ~ייא לו

והוצרכו
 ל~זכי~

 משמע טספ~~א ופ~ט ~ו~ווכו א~~~כ
 ממה גם ~יניהם ש~וטה של טסק והוי הכ~שהשהי~ה
 מ~מט כ~י~ ל~ם וק~טנושכ~~נו

 הפשר~ שהי~~
 וה~זוך

 ~ין ודאי ו~זה א~~ים ידיטל
 אל~א מ~~ן ~ד~~י המ~לקים וה~וםקים והסמ~טו~נה~~ג המ~י~~ ה~~ ~ס~~~

 ~~~הד~ולהו
 אי~ זא~

 מזה יותר ~~כר דהוי ~ש~ה לך
~ 

~~~~~

 זה
 ממ~

 ל~~ינו ~אי~י מצ~תי
 מה~י~~~~

 ז~ל
~ם~

 ק~~~
 לפניז ה~אה ~שאלה

 אר~~הא~~יו ~~ני~ שמ~ ~יטק~
 ו~~א~ ~ני~

 ~מ~ין מ~~סק הא~ים גדול
~~יהם

 ושא~
 ל~ם לי~ן או~ו ~ו~טים היו א~~~ א~יו

 טז~ו~~ש~ו~
 לך אותם דו~ה והיה א~יהם

 ושו~
 שלא

 ל~~ה~~~ון י~~
 וכן ~~ו~ין לו ~יטשו טד

~~ 
 וטשו ~ל~ו

מודט~
 ו~~~~ הלכו וא~~כ טמי שנתפש~ו ~~ש~ה טל

 ~~~ולטמו
 מוד~~

 איתו ~~~ו וא~~כ וכו~
 ל~~~

 ה~~ וכ~~~פש~~
 ~מכר דדינה פש~ה מטשה דאו~ו

 ופ~רו הו~ל~וי
 מק~ייא ולא ~כו~ך ול~~ול כ~~ך ל~~

 דמי ונדו~ד יט~~שמ~ילה
 ממ~

 של נדון לאו~ו
 דג~ ה~~

~א~
 שמא ל~ו~~ו טמ~ם ~צ~ לא

 י~פו~
 ד~מייא ~~~ן לו

דא~י
 ל~ דהת~ ראו~~

 ~צו
 שמ~ ~~~ו~

 וטכ~ז יכפור

~~י~
 לה

 ~וא~ וא~~ ~מכ~ ~~~~
 זאת מוד~ה הוא ו~ן

 צ~יכההיתה
 ל~יו~

 וטכשיו ~אינסו הטדים שיכירו
 ~או~~ו ש~כי~והזכי~ו דל~

 ~מא~
 ~ דמי ד~יתא

~~
 לומ~ ~אן מקים דהיה א~ת

 היה א~ילו
 לא טכ~ז ~א~נםו א~~מ והכ~נו זאת~מודעה כ~~~

 ~~וא~הני
 ט~~

 שנמצא מה
 ~קיצו~ כ~ו~

 השייך ~ת~נות
~~ושן

 המש~~
 שקצר

~~~ 
 ~י~דוגז רפאל מו~~~ר הגדול

 זז~לזלה~ה
 ~ש~

 שצ~יכה מודטה שכל המנהג
 א~ד ידי טל ש~היה צ~יכהאונס הכר~

 מ~די~~
 ידטז שהם

מהו~
 מ~~יק ~יא אם ~אונס

 המק~ ל~~~
 מוד~ה ו~ל

 ~לי אונםשצ~י~ה
 ה~די~~~ המלכ~

 אינה
 ~~דט~

 והויא
כ~~ם

 ~~למ~
 ט~כ

 וכ~
 ד~ר ~איתי

 ז~
 הפ~סקים ~ם~~י

 ה~א מנייה~ו~ד
 ה~~

 מ~מר
 קדישי~

 סקי~ד ר~ה ~ס~

כת~
 מודטה שמםי~ת ~ק~ות ~~נין נ~אה ~כן זז~ל
 התו~~ הר~ ל~ני ~ק מוטילאינו

 הוא זנ~ון ישי~ה

~~~
 שלא ~מה ל~א~יך ל~ו היה לא ה~אוי מן וא~כ
 מודטה ש~תה ~ונ~צא

 הכר~ ~לי זא~
 דיי ז~וה ~ונס

 ולא הואלל~ו
 ממונ~ ר~ ~המ~כ~ נ~~י~

 ~י~ו הק~ל

אל~
 מו~ינו מדב~י ומ~~א ארוכה מצאנז דלזה

 ה~~

יט~י~~
 שכ~ב זלה~~ה

 ד~מודע~
 אונס הכ~ת הצ~יכה

ד~~יכה
 בדי~~ ט~~ להיז~

 הש~ה אם
 ~ובר~

 ש~~ה או
הסופר
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~ס~פר
 המלכת דצריך יד~ ול~

 ול~ ~די~~
 נמלך

 ל~
~סלינ~

 לה
 מדקדקי~ ~ל~

 ~ה
 הי~ ~~

 ~ל ב~ויה
 התוהו~בני

 ~סלינ~
 לה

 ו~~
 דנין ה~מת דברי ~ל ~יא

 ~יינו להמ~ך בא ~~ו ~~מרי~ן~לי~
 ~ומרי~

 ~ו
 ~~כו~צלח ~ש~

 ~~ ו~~~~
 כ~~

 ~ותה כת~ו וכבר הו~ל

 דצרי~ה יד~ו דלא בוד~י כ~ירוש~ סתמ~וה~ופרי~
המלכת

 ~~לי~~ ל~ ~די~~
 ~ לה

~~~
 ~~סק נו~ן ישן כת~~י ב~י שר~יתי מה לפי ~~

 לזה שמנ~ד מה ~~ל וז~ל ~ו שכתוב~חד
 ~מר~~ס נ~~ית זאתש~מוד~ה הו~

 וש~
 לה~ יש

 חקנה
 מוד~ה~כל

 של~
 נ~שית

 בדי~~~ ~~~
 הרי

 ה~~
 בטילה

 ~חר יר~ה ~חר מצד~לא
 שי~

 ש~ו~ה ז~ת ~~וד~ה
 ~ת~~~ מ~קני של ד~~יי~ו~מרינן

 ז~ל
 ניח~ דל~

 ליהו
שי~בור

 שו~
 ו~מרי~ן ~~וע~ו ~ל ~~ב

 דל~
 התקינו

 בה ש~ין ה~וד~ה ~ל~לא
 ~בו~~

 ~בל
~~ 

 כ~ר
 נ~ב~

 ~צמ~~~
 י~מרו

 שיקיי~
 שנדר מי מצינו שכן ש~וטתו

 ד~ת~ל
 לו ~ין רבי~

 ידי~ת~ בלי הת~
 וכ~

 ~נדו~ז
 ה~קנה מתקנייסכימו

 של~
 ש~ו~תו ~ל י~~ור

מצוה שהי~
 של~

 דבריו יחיל
 ו~תומי~

 זה ~ל
 ומוהר~ר ~למוש~גו חסד~ימו~ר~ר ~~דולי~ ~ר~ני~

 ביב~~ יצח~
 זלה~ה

ומוהר~ר
 מנח~

 הצר~תי וידאל ו~והר~ר ~רירו
 זלה~ה ~פל~לו מימוןמוהר~ר

 זי~~~
 ו~~כ

~~ 
 כאן

 ~פילו ~שבז~ה היתה ז~ת ומוד~ההו~ל
 המלכתבלי תהי~ ~~

 ~בדי~~
 היתה לא

 מתב~ל~
 ~כ~פ אבל

 ~ונס בהכרת ~היתה בה כ~וב להיות צריכההיתה
~בל

 נמצ~ של~ ~כשי~
 ~שוט מזה רמז

 ד~י~
 שמה

 ~ מוד~~

~~~
 ד~ד

 כא~
 ז~ת ל~וד~ה תרופה יש

~~ 
 הר~~~ יבי~הבי~

 ~די~ ה~
 ~~יה זה ~ל

 יכול ל~יל שכתבנו כמו ב~ונ~ז והכירו ~ו~ס~ו
 הפשרהל~טל הו~

 ~~~ והו~
 ר~ה בס~ שכ~ב הרב~י ~סק

 דהיכא נר~ה ז~ל ר~י לסברת דאפילוס~י
 ות~~ו זה בא ואח~כ וכת~ו~ו ב~ונסיה ידעו ולאמוד~ה דמ~~

לדין
 ~די~ וה~י~

 חשבינן ~ר~י ד~~ילו נ~ל היה דאנוס
 ו~סקה מוד~הלה

 מור~~
 ~ברת לפי ומכ~ש י~~ש בס~ה

הג~ון
 שהוב~ מו~רמ~~

 סימן להבאה~ט ~~ג~ה דבריו
 שכתבהנז~

 ש~
 הא וז~ל המגיה

 דכת~
 במכר פ~רה

 יד~ינן ~י ~~ל ~~וס שהוא ליד~ ~צריכין ל~ניןדוקא
באונסו

 ~~יל~
 דהוי ה~~רה נתבטלה מודעה מ~ר לא

 בתש~בת כמ~ש ליתן~~נסוהו
 הר~ב~~

 הב~י ~בי~ה
 אם ~פילו לך תפוק~לו הרמ~~ דברי לפי א~כ ~כ~ל בתשובה סי~גבםי~ב

 ל~
 כתב

 מוד~~
 ~כ~ז כלל

~~ 
 ~די~יבי~

 במיד~ה דל~ו ~~ש~ה לבטל יכול ~נום ~היה

תליי~
 ~ מילתא

~~~
 מלתיה ~אמת דל~י

 ד~רמ~~
 מילתא לאו ז~~ל

מוס~מת
 ~י~

 ד~ש~~ך ל~יל כתבנו כבר ~~א
 ד~רי הקשהסק~~ה

 מר~~
 דסר~ה אהדדי

~~ 
 ד~ריז

ד~י~ב
 ל~ דהת~

 פ~ק ~וא דין ו~ותו כלל מוד~ה מצריך
 הרמ~ע שרמז ז~~ל~ר~ב~א

 ז~~
 הש~ך והוצרך

 הרב~ח~~פ ל~ר~
 ד~ת~

 ~ודעה צריך אין ~בוררת בת~י~ה
 מו~~ה צ~יך ולכך מבוררת בשאינה אי~רי ר~הובם~

נמצ~
 וקצות ת~ובה פתחי ו~רב והב~~ח הש~ך דלד~ת

ה~ו~~
 שוי~ כ~ל~

 מוד~ה צריך ~~ מר~~ן דדברי לטו~ה
 ב~~ ~מר~~ן דגם ומוקי הכי ס~ל דלא כהרמ~עודלא

 ~ ~הדדי מר~ן דברי משוה ובזה מוד~ה צריךאין ר~~~

~~
 ברית בס~ זלה~ה מוהרא~ק א~רון לרב ראיתי

 ~ר~~ה~בות
 הו~ ~ג~

 הרמ~ע ~ל תמי~ותיו הגדיל
 ד~ריו וסתרזלה~ה

 ומתר~
 כמו ~~דדי מר~ן דברי

הב~ח ~תר~
 י~ו~~

 הר~ מדברי בפשיטות מזכח וכן
 ~~~ז~ל מהריט~~

~~~~ 
 מוד~ה ב~ינן ד~מ~ר דפסק מר~ן דלד~ת

~~
 כמכר דדינה ב~שרה

 בעיי~
 ~ י~ו~ש מ~דעה

~~י~
~  ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 

 ממה אלא ו~מורה ~רוכה~המוד~ה
 נמצ~ ~ל~

 בה כתוב
 שיכול דבר זה ~ו~ס~כרת

 להתקי~
 ~דים ~יביא ידי ~ל

 דינהו~דר
 כההי~

 שלא לצד ~~ל ו~ו~ דפרדיסא
 של~~די~ יבי~

 ש~ת עד ~~ונס סר שלא ויד~ו ~ו~ס היה
 דליתא כמאן ז~ת דמוד~ה ~ומד ~ני ~מקומיה~~רה
דמי

 ו~~~
 ידוע האונס דצריך לזה ר~יה צריך ש~ין

ל~די~
 אנו מ~יו ול~ו

 דדבר חיי~
 ז~

 מכל הוא מוכח
 ~ש~~~~~יפי

 אצי~ה ~כ~פ
 נ~

 לזה ~דו~ה דבר ל~~יך
 מ~~ ~רב~~י שהביאממש

 ר~ובן וז~ל הר~~ש
 שמ~ון והשיב ~מ~ון בידמנה ~~קי~

 ל~
 ~לא חייב הייתי

 מ~כונות לך ונתתי~מוני~
 תבי~ות מכל ופטרתני ב~די~

 והוציא ~לי לך~היה
 חתו~ כת~

 ר~ובן ט~ן כדבריו
 ~מרת כי המ~ות כל ~~סיד ~ן יר~תי כי ~ייתי~נוס
 ל~ א~לי

 לי למ~ל תרצה
 ל~

 ומסר פרוטה לך אתן
 דהא היא מוד~ה דל~ו הר~~ש והשיב זה כל ~למוד~ה

ל~
 הכירז

 ה~די~
 הדיז למימר ואיכא ב~ונסו

 ע~
 שמעוז

 ~יה~לא
 חיי~

 ~לא לו
 ש~זני~

 ל~ובדא דמי ולא

דפרדיס~
 וכו~

 דהת~
 כשהוציא לבסו~ האונס נתגלה

 ~דם מחילית שאר לכל דמי זה זנדון קנייתושטר
 כו~ר והלהחבירו ~וב~

 ביני~~ זמתפשרי~
 מסר זה א~ ~טו

 ל~ א~~ ~פשרה ת~בטלמוד~ה
 ~כ~ל פשרה שום תו~יל

 לו דומה ש~וא לנדו~ד נלמד ממנו כן~~
 באו לא דא~

 האמור הדרך ~ל האונס~ידי
 מוד~~

 ~ שוייה מגן זאת
~~~~~ 

 להוי מה ~בטול אופן ליד~ נפשין משכוני
עליה

 הנ~
 מצאנו הוא הראשון ~תיקון מצאנו

 וז~ל כתב מכירה מהלכות פ~י סוףל~רמב~ם
 א~ר וא~

ל~די~
 הוו

 המודעה לבטל ל~קח שאני קנין שכל יוד~י~
 ואיני ב~ל שהכל דמוד~יומוד~י

 אומ~
 מפני ~לא כך

ה~ונס
 ~אנס לזה להקנות בדעתי ו~ין יודעים שאת~

 לבטל מידו ש~נו ~י ~ל ואף ~טל המכר הריל~זל~
 מהלכות בפ~ז לו ומצינו ~~כ ~ביארנו הדרך עלהמוד~ה
 שכתבגרושין

 כ~י~
 מסר ~ם זה

 ~ודע~
 ~ל

 הג~
 שהגט

בטל
 וסיי~

 שיאמרו זה דבר ~קנת מהו ~~כ זה ~ל
~ו

 קוד~ ה~די~
 שכל בפנינו ~מור הגט כתיבת

 כשיתקיימו שגורמין בפנינו~מסרת ~דברי~
 הדברי~

 הגט לבטל
 בטלי~ ה~הרי

 דב~ דבכ~ן ~לא ע~כ הן אומר והוא
 לא ממונות דיני ש~וא ~מכר על הכתובה מוד~ה~דיני
כתב

 על תיקון שו~ הרמב~~
 ז~

 להרדב~ז דראי~י אלא
 אד~א רב דבריו ~ביא ~נ~דבת~ובה

 זל~~~
 בס~

 בא~
 להחכס וראיתי וז~ל דבריו ~כתב ~~ב ~~ג דף חיי~מי~

 הרמ~~ס כתב מדלא ללמוד ~רצה~~~סק
 גבי ~כ~ב~מו במכיר~ ג~

 גטי~
 אפילו המוד~ה ולבטל~מכירה לקיי~ מועיל דבר שום ש~ין

 המודעה ~די פםל ~~
 מידעת לבטל שמו~יל ז~ל הרב הלשון ~ותו כתבוא~י~
 גטין ~בי שהרי ~~ות וזה~~ט

 א~~
 מםירת

 מודעה מ~ירת צריך מוכרו~בי מודע~
 משמ~

 תמור דגט
 בגט דברים יש הכי וא~ילוממכר

 המ~דעה שמבטלי~
 המכר לגבי ~כ~ש מוד~ה מסרא~

הכרתית ~י~ שהמודע~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שיזדיטו בודאי קיים המכר מםרה ~א ואםה~רחית
 ברור זזה ~מו~טה לב~ל בגט ~מוטי~ים הדברים~יו~ילו
 וז~~ל ~כתב זה למד אתה הר~ב~א ומדברי ה~כללבטל
 מזדטה ביטול ~מוטיל בגטאף

 והו~
 במ~ר טסוק ז~ל

 ל~י להרמב~ם נלמוד ~טתו לפי ז~ל ר~ב~םזמדברי
~טתז

 זי~
 ~מכר המודטה ל~~ל ~מועיל ~~ה ~כתב מי

 ב~ט המזדטה לבטל מוטילאינו
 משו~

 הגטין ח~מרת
 ~~ת לפי למידין נמצינו ט~~ל בזה לה~ריך טוד ישזמה

 לגבי מועיל תקון דאז~ז הרמב~ם דמדפסק ז~~להרדב~ז
~גט

 כ~~
 נראה וכן המכר מודטת לבטל לענין דמועיל

 בחומ~ש חיי בני בס~ דבריז הזבאז כנה~ג מדבריפשוט

סימ~
 שיש נמצא זז~ל ס~ב אזת הטור בהגהזת ר~ה

אר~
 מודטי שיבטל ~א ~מקח שי~קיים כדי ~קנות

 ט~ דמודטיומודטי
 ~לישית הטדים ~סול ~נית ~ו~ם

 ~גורמים ~מסרתי הדבר ~כל לפנינז אמר הרמב~ם~קון
 רבי~יתזכו~

 מ~~
 ~רמ~ה

 מסר ~לא טצמו טל שיטי~
 דכתבי ~זזקני לסופרי זחזינן מהאונס ונ~תלקמודעה
 הרב דגם לפניך הרי טכל~~ה מהריב~ל בש~ראלכזלהו
 דגטין הרמב~ם דלדטת מהריב~ל כסברת פסיקהחביב
 מוטיל בגט המזט~ל תיקון זאזתז ~ן אחת זדא דאזמכר
במכר

 ה~
 בסכ~ו ז~ל אד~א להרב ~זית דחזה אמת

 הרמ~ם תקון דדוקא לפםוק זרצה בזה~נסת~ק
מזטיל

 בג~
 ולא

 בממו~
 יטז~ט

 ט~~
 לכל כמד~ו באורך

 ~החליט מצינו לא הרי ~נז~ הרב לדטת א~ילזרוח~אלא
 מקום ~יה לכאורה אלא וז~ל לבסזף כתב אלא כךהדין
לבטל

 המודע~
 להרמב~ם ~ג~ בפשרה נכתב שהרי

 לה~מיד לגרום שאמר מה כל כלל בדרך שביטל~~תב
 הטור לדטת מ~~ש לפי ל~קפק יש דטדיין אלא וכז~טמידתה
 דמהני זכז~ הדברים כל דכש~זמר הרמב~~ם קאמרדלא
ביטזל

 למזדט~
 ראינו זלא במתנה לא אבל בגט אלא

 הוא במחלזקת שם וגם הרדב~ז זולת ט~ז חולק~ום
 זאף ~הפך סזבר אחד שחכם ~ם כתב שהרישנוי

 טכל~ה נפקא לא דדינא םפיקא מידי זא~~כתמזהים שדברי~ הוכחתי כבר ידים בשתי דבריז ז~~ל הזא~ד~ה ט~~
 ~ניח ז~ל אד~א דהרב הגם אמינא קלה בריהז~נא
 הרדב~ז םברת ל~ניח לנז אין דדינא בצ~טהדבר

 שבדרך ה~ הרב ~ל םפיקו משום וכנה~גזמוהריב~ל
 אפ~ר ובפרט ז~ל הרדב~~ז סברת לדחות רצהפלפזלו
 בודאי היא יחידאה לאו הרדב~ז דסברת רזאה ~יהאם
 שכתב מלי~ניה כדמזכח כהרדב~ז זפוםק בז חוזרדהוה
 ~ל ~זלק ~זם ראינז זלאוז~ל

 ז~
 ט~~כ הרדב~ז זזלת

 דםברי הפזסקים שאר םברת רזאה ~ה דאםמכאן
 שיהי~ איך ~ולק הזה לאכהרדב~ז

 למידין נמצינו
 ומזהריב~ל הרדב~זלדטת

 זכנה~~
 דא

 ו~~
 ~ן אחת

זמצינו
 למר~

 הרמב~ם לסברת דפסק סקל~ד באהט~ז
דמועיל

 התקו~
 מכירה דבדיני והגם ה~דטה לבטל

 ידוט כי פםקה לאדחז~מ
 אורחי~

 באורחיה דאזיל דמר~~ן
 תופס ~רמב~ם שתזפם הל~ון וכמודהרמב~ם

~ 
 הוא

 ד~ואל המכירה ~דיגי הרמב~ם ~תבה שלאוכמז
 ת~מוד ממנו הגטיןבדיני וכת~

 מכ~~
 המכיר~ לדיני

 לא לכך

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 שיטידז טד בזביני מודטה בטול מ~ני דלא ~רמ~ה~תב
 מסר ~לא לו ~הזדה אז אונ~ז ב~לוק שידעוה~דים

 בט~ד דהודאת לכן קודםמודטה
 כמא~

 ט~כ דמי טדים
 אלא אמורים אינם אלו ~~~~ה דדבריו~נ~

 שהוא מו~~ה ב~סירת אמר אם אבל םתם~~ודטה במוס~
 דמהני ~ן לימא מ~ן הביטול טל ~ם מודטה~י~ר
 נלט~ד אלא דהרמ~ה זהתיקון

 דז~
 ממקומו מוכרע

 ~~~ודה וב~ודאתודהואל
 של~

 ~וד~ה מסר
 אמרינ~

הודא~
 בע~ד

 כמא~
 הזא ~מודטה זנהרסה ונפלה ~דים

 א~י~ה~ין
 ימסו~

 טל מודטה
 בהודאתו בטולים מא~

 ~מודהזאת
 של~

 טקר כל המודטה מסר
 בז~

 נפ~ה
המודט~

 זה דדבר והגם ותולדזתיה היא הראשזנה

פ~ו~
 טוד הסברא מן ב~~ני הזא

 י~
 ראיה להביא

 התיקונים מזנה שהיה לטיל ~כתבתי כנה~גמדברי
 ~~טולים טל ~ם מודטה שמסר למילב~ל

 זיצ~
 ה~שון

 ורביטי והרמב~ם זהרשב~א הר~~~ש תק~ןל~נויו
 לכל מוטילים היו הרא~ונים ~דברי זכמז הרמ~התקון בקוד~

 ~~~י~~~~~~~~
 לבטלכפ~הז ~~י~~~ ~

 המודט~
 מזד~ה הוי ולא ~ביטול ל~ מ~ני

 ~~ב~ל מה כל מודטה מםירת בש~ת ~אמראפע~פ
 וכתב זז~~ל כתב והרב~י זכו~ מוטיל אינו בטול יהיהלא

 מודעה מסירת בשטת אומר זאפילו בתשובההרא~~ש
 מבטל ~הרי מוטיל אינז ב~ילה תהיה לא אבטלהאם

 מודטה מגז דנפקי דמזדטי זמו~טי מזדטה~אחרונה
 טכ~~ל דמזדטי מודטי כל םוף~ד

~ 
 טל ~~מה הרשב~~א ~ל ~יקונו הוא בקדש~~~~~~

 מבטל ~הזא אמר אם שכתב הרמב~םדברי
 טליז תמה ז~ל ואיהז מהני הגורמים הדבריםכל

 בתקון אם כי מהני ד~אכתב ולבסו~
 ז~

 זה דתקון
 כל פזםל הריני זיאמר המזדטה של טדי שיפסזלהוא הביט~

 שם שהרי זה מכר טל מודטה שמםרתי ~אמרוטדים
 והרב טכל~ה פס~לים כטדים לגביה ה~דיםאזתם
 ~ יטו~ש ז~ל הרב~י והביאו מהל~ם פ~י סוף הביאוהמגיד

~~~~
 התקזנים וכל הדטות כל שאספנו אחר

 ונדון נבין זכז~ ~מזדטה בביטולהמוטלים
 ב~ניהם לפנינז הודז בזה~ל שכתוב דקמן המודטהבביט~ל
 כדטת גמור בטול וכו~ ומו~~ד ג~ד מין כל זבטלויחד

הר~ב~~~
 גל~ד מין כל ב~לו שכתבו זה מלשון הנה וכו~

 מודטי דהיינז ומין מין כל ~בטלז מזרה ~לשוןומז~ד
 לכלול דמצית מ~י וכל טולם טד וכו~ דנפקיזמודטי

במ~
 דמי זלא וקבלשכר דרוש מין כל

 ז~
 ~רב~~י למ~ש

 הר~ן כתב וז~ל ~ר~ןמשם
 ~ר~ ברי~

 מהא הגוזל
 מודטי כל ב~~רזת ~כזתבים ~מה~מטינן

דכתב אפט~~
 ט~

 מודטי כל למכתב וצריך מ~ני לא טולם
 מפרשינן לא דאי טולם טד מזדעי מי~ו דנפקיזמ~דטי
 טולםדטד

~ 
 אמודטי לא אבל מ~~עה אבי~ול אלא קאי

 וא~דמודטי
 לא טדיין מודטה בטול מודטה מ~ר

 דנפקי מזדטי נכתב לא הרי כ~ן ~ם וא~כ טכ~לנתבטל
 כל אלא נכתב לא ~תם דשאני ביניהם המרחק רבזכו~
 המודטזת כל ~יינז מודעי כל לומר אנו ויכוליםמודעי
 הר~ן שפירש וכמו דמוד~י א~ו~~י לא אבל~יטשה
 ומה וג~ד מודטה מין כל כתוב ~רי כאן אבלב~בריז

מל~
 היינז כל

 מודט~
 כ~אמרן וכ~~ דמודטי זמוד~י

 ~ק~וק שום בלי ~~זטוזה
~ 

~~~
 כל כתב הרי גם

 מי~
 זמצא~י ז~~ זמז~ד ג~ד

ר~י~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 להר~ראיתי
 מ~כנות

 הרו~י~
 שכ~~ אי~~ג וא~ו ~מ~~כת

 ודלא נכתב ולא וכו~ כאס~ דלא ~שטר כתובאס
 ~ו ~טו~ד דלא מו~~ת וכו~ מלת אמרינן מיכטו~ד
 למו~ר~~ש ומצאתילא

 מ~רשד~~ מש~
 דמהני ומהרש~ך

 נא~נות ~שטרו~ן
 שכתו~

 וכו~ נאמנות הלוה והא~ין
 וכאלה א~ריו יור~יו ו~ל ~ליו נכ~בכאלו

 ~מעותו ו~וי הע~ין תחלת כזתבש~סו~ר רבו~
 קצ~~ דרך ~ורר ש~וא אלאהענין תשלו~

 ~~ך מצאתי שוב
הכנה~~ג

 מש~
 מהרש~~ך

 ומ~רשד~~
 והרב

 מש~~~
 צד~~ק

 שהתחיל ד~יכא למידין נמצינו~כל~ה
 שו~ לכתו~

 ~נין

וסיי~
 ~ל היא כוונתו וכו~ מלת

 ~ראו~~ ~דב~י~ תשלו~
לכתו~

 וא~~כ ג~ירא טד
~~ 

 מור~ל וד~ר הואל כאן
 ישראל ~ני ~~~רי לכל הואוידוט

 לכ~ו~
 ~~ודטי ~ביטול

 ~ד ~וד~י ~~גו ד~~קיומודטי
 כ~ ~ו~

 ~ד המודעות
 בודאי~ולס

 דג~
 וכו~~ ~~~ת נת~וון לז~ כאן

 ~~ו~~
~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ 

 טד ~ודטי מ~גו דנ~קימוד~ה
 טול~

 וא~כ
 בז~

 לחוד
 שכת~נו דהר~~ש א~~א חובתינו ידייצ~~ו

~ור~~ ~ס~ וכוו~י~
 סי~א ר~ה בס~

 ו~ג~
 ה~בה ~~כאן

 להגזי~
~מודט~

 זאת
 שכת~

 א~רטנה א~ילו וכתב ~טוליס כמה
 דטת אלא הביטול יהיהולא

~~~~ 
 מראקס ש~~יר

 כל ~כ~זיט~ה
 אות~

 במה נכללו ~גוזמות
 שכת~

 ו~~ל
 הרא~ש בדברי נתבאר זה וכל ומודטה ג~ד מיןכל

 משמושכתבנו
 שכת~

 ~מודעה במסירת אמר דא~ילו
 יהיה לא שאבטל מהכל

 ~ט~
 מהני טכ~ז

 ~ין כל ובטל ואמר הואלכאן הבי~~לו~~
 מוד~~

 ה~גזמות כל
 וא~~כ נת~~לושכתב

 ~ז~
 יצאנו לחוד

~~~ 
 ~סק

 ~ז~ל מור~~

~~~
 ד~די~א

 מז~
 דכתיב ז~ת מודעה ~ביט~ל מצאנו

 וכו~ ומוד~ה ג~ד מין כל בביטולבה
 אל~~

דהרש~~~~
 ב~~ול היא ~רשב~א דדטת ביררנו וכבר

 וכו~ וממלת מין מ~לת ביררנו בכאן וא~כטידיהון
 נכתב כאלודהוי

 כא~
 ~סיל ו~כולהו דמוד~י מודטי

 מיזסד הוא ~רי זה ביטול וא~כטידיהון
~~~ 

 ס~רת
הרא~ש

 וט~~
 נראה הרשב~א זס~רת ~~~ב~א סברת

 לס~רת א~ילו דמהנייא ~סמ~טמדברי
 הרמב~~~

 ד~~ק
 מי~ו וז~~ל כ~ב ז~ך בס~ק דהא כוותיהמר~~ן

 סברת שהיא קמאלסברא ג~
 ד~ס~ ~רמב~~

 ~ר~ן
 ~~יסל הקנין בשטר כשכתבמהני

 הטד~~
 ~מ~ר שיטידו

 טכ~לל~ניהם
 נמצ~

 ~רשב~~א סברת ~סמ~ט דברי ל~י
 ס~ין מאן וא~כ ומר~ן דהרמ~~ס אל~א היאמוסכ~ת

 ז~ת מודטה ב~ול לבטל רקיטומאן
~ 

~~
 שכתב הר~ן דברי ~~ביא להרב~~י דראיתי אמת
 שנ~ל טליהס איהו כתב הנז~ הרשב~א דבריטל
 ~כתי הטדיס ~סול טל אף טליהם מו~טה מסרשאס
 ש~וסל הוא אונסו ~ח~~ת זה ~סיל שאף מהנ~לא

 ומסר קדסוכבר אות~
 מוד~~

 וא~כ יעו~ש ~~~ל זה ~ל
 מצינו ~ריבכאן

 במודט~
 ואי בז~~ל בה כתוב זאת

 מוד~ה שבו~ת ליאבטל
 זא~

 דה~וסקיס אל~א
 הש~ה מן אלא אינוהכל והר~~~~

 ולח~~
 שמסר נמצא וכו~

 ~סול ד~יינו הר~ב~א ס~רת טלמודעה
 הטדי~

 זא~כ
 ~ מוטיל אינו זה ביטול ה~~ן דבריל~י

~~~
 מדברי לזה תרו~ה מצאנו החי~וש דאחר

מהר~~~~
 הנז~ הרב ד~ס ~פ~ט בס~ זלה~ה

~~ק~א
~~ 

 דדברי לו נ~אה ~וא
 להשוזת והוצ~ך ~~~~~אלד~רי ~ותרי~ ה~ ~ר~~
 דג~ וכ~~ ד~~~

 ~ר~~ן
 אלא ~~~ב~א ~ס~רת מודה~צ~ו

 ד~ש~
 חלוק

 ביני~~
~ילת~

 ~היי~ו ~~~מא

 הר~~~
 ידוע ש~וא ~ד~ר איירי

 לכו~~~ ~ין ~ב~~ד ~יןומ~ו~ר
 ~סול ~ל מוד~ה ומ~ר

 המוד~ה ~די ~סל ~~י~ ביטול מהני ~א ~זהה~דים
 ~לוי והד~רדהואל

 ומ~ורס~
 לכל

 ה~ול~
 א~ו אין

 דכל המוד~ה לעדיצריכי~
 ה~ו~~

 יט~ש באונסו יד~ו
 ולכל ל~~~ד ניכר האונס כשאין אייריוהרש~~א

~ל~ך ה~ול~
 כיו~

 באונ~ו שיטידו ~מוד~ה ל~די אנו ~צריכין
 שהרי כשרי~ אינ~ו~רי

 ו~ין אות~ ~ס~
 טדות~

 טדזת
 ~~~כ אונס כ~ןו~~ן

 וכת~
 נקטינן דל~לכה לבסוף ~רב

 מ~כנות להרב ראיתי יכןכהרשב~א
 הרו~י~

 במ~רכת
 ~כתב רי~ב אות~ים

 מש~
 המכר בשטר כתוב אס גו~ר

~מ~ר א~~~~ ז~ל הרשב~א ט~ד ~ידיהון ~~י~ול ה~שראו
 מוד~~

 ~ י~ו~~ש מהני לא זה ~ל

~~~
 סר~ה אבות ברית בס~רו אחרון להרב ראיתי
 הר~ן ~דבריש~ל~ל

 ו~לתה ~רשב~~א ד~רי ~~
הסכמתו

 ג~
 אתא הרשב~א ~ל לחלוק לא דהר~~ן הוא

 הרמב~ס טל ~רשב~א סתמה מה כנגד לומר כוונתואלא

ג~
 ואין הר~ן של כוונתו ז~ו הרש~~א ~ל תמה הוא
 אלא המודטה לבטל תקנתה דלית כ~שוטן ~ר~~ןדברי
 הקשה ~רמב~ס טל ~ר~ב~א הוא שהקשה כמוכוונתו
הר~ן

 ט~
 ~סול מהני דמילתא לקושטא א~ל הרשב~א

 בין~~דיס
 להרשב~~~

 וכתב להרמ~~~ס בין להר~~ן בין
 הנ~~ בס~ זה כל יטויין ד~ליג מאן ~יכא הטדיסד~~ול
ואנא

 ברי~
 דתי~ון לומר נלט~~ד קלה

 הרש~~~
 מו~יל

 דכלאל~א
 ה~וס~י~

 בס~ ~טור לרבינו מצינו דהא
~כ~ב ר~~~

 וא~
 הא~י רב כתב אח~כ ובטל מודטה ~סר

ז~ל
 דל~

 והרמב~ס אל~~ס רב כתב וכן בטול הוי
 דל~ הרמ~~כתב וכ~

 שיטידו טד בז~יני ב~טול מהני
 מודטה מסר שלא לוי ~הודה או אונסו סלוקשיט~דו ה~די~

 ט~כ דמי טדיס כמאה בט~ד דהודאת לכןקודס
 המודטה ל~טל הרמ~ה דכתב זה דתיקון מוכח זהמל~ון והנ~

 מסר שלא ש~ודה ידיטל
 מודט~

 לרבינו א~ילו מהני הוא
 גאוןהאי

 והרמב~~ והרי~~
 בסברא כול~ו להו מדכייל

 והרמ~החדא
 טמ~~

 ואח~כ
 מבי~

 משמט הרמ~ה תקין
 כנה~ג מדברי לטיל ~וכח~ו וכב~ זה בתיקון יודודכולהו

דתי~י~
 מסירת בפסולהיתה ~מודט~ מסיר~ א~ א~ילו מו~יל ~וא דהרמ~ה

 מודע~
 ומודטי מודטה בב~~ול

דמודטי
 וכ~

 בהגהות כנה~~ג מדברי לטיל שהוכחנו כמו
 דברי טל שהקשה הרב~י מדברי מוכח וכן יטו~שהטור
הטור

 למ~
 הא~י רב דברי טס הרמב~ס דברי כלל

 הריאל~~ס
 הרמב~~

 מסר דאס ס~ל
 מודט~

 ובטלה
 ~ביטולמהנ~

 ותרי~
 ומצינו ה~~ל

 להרמ~~~
 אס שכתב

 ה~ו~~~ ל~דיאמר
 לוקת שאני קנין שכל יודטיס הוו

 שהכל ~מודטהלבטל
 בט~

 מ~~י אלא כך אומר ואיני
ה~ונס

 וא~כ יטו~ש ט~כ בטל ~מכר הרי יודטי~ שא~~
 איירי הם הטור שהביא הרמב~ס דברי מוכחמכאן
 ל~טת שוה ודינס והואל הביטיל טל מודטהבמסר

 אותס כלל לכך ~א~י לרב לחוד מודטה מסירתכמו הרמב~~
 התיקון נמצא ו~יקינו הרמ~ה דטת א~~כ כשכתבוא~~כ
 בין ~וסקיס הני לד~ת ה~ודטה טל בין הכל טלחוזר
 דהרמב~ס אלבא הביטול טל גס שנמס~ה ה~ו~טהטל

 להנהו דגס יוצא וממנו ליהו אית דינא חדדכולהו
פוסקיס



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 חדפ~םקים
 דינ~

 ליהז אית
~ 

~~~~
 דכולהו אל~א מועיל ~רמב~ם תיקון ומצינו ~ואל
~וא

 הדי~
 אלבא בזדאי הרשב~א של תקונו

 מםר שלא ~צמז על ה~יד לי דמה דמהני יודודכו~ע
 כמאה עדזתו די~~י כללמודעה

 המזדעה עדי פסל לי מ~
 כלל מסר שלא עצמו ~ל העיד כאלז אזתם משפ~ל~רי
 כנה~ג ~~דברי זה ~ל ר~יה לי ויש נינהו ~דא זזהדזה

 התקנות ארבעה שיש נמצא שכתב ם~ב אות ה~ורה~~ות
 בדלא זמחילה ובמתנה בדאנים ~מ~ח שיתקייםכדי
 ~נית עולם עד דמודעי ומודעי מודעי שיבטל חדאאנים
 שלי~ית העדיםפםזל

 תקו~
 שכל לפנינו אמר הר~ב~ם

 ~רמ~ה מ~ש רביטיח זכו~ ~גורמים שמם~~יהדברים
 והשנים האונם ונסתלק מודעה מםר שלא עצמועל
 ומ~~להו~שנים מוד~ה ~מ~ר ~~ודה הם ה~קנותמאלו
 מודעה ~םר שלא הםמהם

 וכיו~
 מצ~ אי צל~ע שכן

 דווקני לםופ~י וחזינן לזו זו דם~רי כיון כול~ולמכתב
 לסברת דחשיב ל~ניך הרי עכ~ל מהריב~~ל לכולהודכתבי
 זשנים מדקאמר הם ז~וים חדא והרשב~אהרמ~ה

 ולא נינהו דחדא מינה שמע ע~כ מודעה מםרשלא מה~
 דםברת מוכח הטור מדברי ומצינו הואל וא~כםתראי
 והרמב~~~ והרי~~ ~א~י רב בה מזדההרמ~ה

 בודאי
 ליכא הרשב~א םברתגם

 מ~~
 ~ טלה דפליג

~~~
 טל~ דאתן למאי הדרן שיהיה

 ~זאל הוא
 ~ירושו דהוי דהרשב~א ~לבא בז כתוב נמצאזה ובב~ו~

ב~~זל
 עידיהו~

 אותו שיהרזם נגר זבר נגר לית זדאי
 לםברת מבעייאולא

 מהרי~~~
 הר~~~~א ד~ת שמשווה

לדעת
 הר~~~

 מהר~א הרב דעת ל~י זמכ~ש סתראי זלאז
 מאן ליכא הרשב~א דדעת שכתב אבות בבריתקורייאט
 עלהדפ~יג

 זכ~
 דתיקון דם~ל ז~ך ם~ק הםמ~~ט דעת

 דהכי ~שיטא זמר~ן דהרמב~ם אלבא מועילהרשב~א

נקטינ~
 אפילז אלא

 לדע~
 דם~ל ה~זםקים

 דהר~~
 פליג

 הרשב~אעל
 אהר~

 הרא~ש כדעת קי~ל לומר יכול הנז~
דפםק

 מר~~
 דםברי פוהקים זשאר הרשב~א זכדעת

 הרשב~א דםברת דם~ל פוםקים כמה דיש זבפרטכוזתייהז
 ותז עלה דפליג מאןליכא

 מידי~ ל~

~~~~
 באז~ן בז~~ל כתזב זאת מודעה במםירת שמצינו
 זו דעת ולגלזי למזדעה ב~ול שום יהיהשלא

 ~חזור קרעים לי~ב לפניכם ואקרענה אוציאנהאפילז
 אם כי בטול לה ואין מאה כדי עדזאכתבנה

 ע~~
 ב~ד

 ע~כ אזתה זיב~לו לפנינז שיהיז מראקם שבעירהגדול
 א~י~ זז~ל ש~תב ~~ז אות הטזר בה~זת לה~נה~גומצינז
לדע~

 א~כ אלא יב~ל שלא במודטה שה~נה כל ~רא~ש
 נשבע אם זכ~ש ב~ד קרע המודעהנ~ע

 אי~
 המוד~ה

ב~י~ה
 מהרי~~

 כאן דגם נראה לכאורה זא~כ ז~ל
 מהני דלא ~~זי יקרטנה ~אפילז במודטה זכתבהואל
הבי~ול

 אל~
 במקורן הדברים ראיתי החיפוש דאחר

במ~רי~~
 באורך הד~רים באו ששם סמ~ג ח~ב טצמז

 במודעה זהתנה דהואל ז~ל למיל~יה טטמא ויהיבזברוחב
 יב~ל שלאונשבט

 אל~
 אם

 כ~
 ב~ד קרע המודטה יקרע

 ~נאי עלדזה
 ז~

 שהרי לבטל ~ומר ואינז םזמך הוא
 טטנהיש

 זפתח~
 לזמר ~ה

 של~
 ה~יתי שאם ב~לתי

 זאם לב~ל שלא נשבעתי ~בר קורטה ~יי~ימב~לה
 לז היה לב~ל ~גמראי~א

 המודע~ להוצי~
 זל~ורעה

 זהזאל שהתנה כמז בשמם ה~דים ל~םזל ~ז ב~דקרט

~~~
 ~הדי ~נן כן ~מר

 של~
 ~כ~ל לב~לה בלבז גמר

 ~~ ~~~~~~~~~~~~~~י~
 בטול יהיה שלאדה~נה ~~~~

 למודע~
 או שיק~~נה עד

 ת~או לקיים לו דהיה ו~דמצינו ה~ודטה עדייב~ל
~ק~וע

 המודע~
 ב~ולו אין קרעה זלא

 ~טו~
 בנדו~ד אבל

ל~
 כאן כתב

 ל~
 שיקרענה ~ד ב~ול יהיה

 אל~
 כתב

א~ילו
 ויקרענ~ יוציאנ~

 תלא דלא נ~צא בטל ב~ו~ו אין
 מה א~כ בקרע ~ביטול ~לה ולא והזאל בקרעהבי~ול

 ל~יהנ~
 אם

 יוציאנ~
 אין הרי יוצ~נה לא או ויקרענה

 שוס וליכא ב~רע ת~ויהביטול
 ~וכח~

 מ~לא למימר
קרע

 ל~
 בנדו~~ד זה על נוםף ו~רור ~~וט חלוק וזה בטל

 ביררנו וכבר דהר~ב~א אלבא מזדעה בטולש~שה
 בנדו~ד זא~~כ העדים פםזל הוא דהרשב~א אלבאהביטול
 נ~שית לא כאלו ~רי ה~ודעה עדי וב~להואל

 תליתי הרי ויאמר ~מודעה כשיוציא וא~כ כללמודעה ~ו~
הבי~ול

 בקר~
 טדי ~סלת כבר לו אמ~ר אתה אף

 ~ עליה לדזן כדי כלל מודעה ל~ני~ו נמצא ולאהמודעה

~~~

 במודעה כתוב הרי דםו~ם לומר ~וד בעיניך ~ק~ה
 על אם כי ז~ת למודעה בטול לה יה~ה זלאזאת

 ביתפי~
 די~

 זה ודבר וכו~ לכאן שיבואו שבמראקם
 שלא התנה דאם מ~ג םימן מהרי~ט לדברי ממשדמי ~ו~

 טד בעינן שיקרענה עד ב~וליהיה
 שיקרענ~

 גם וא~כ
 ב~ד ידי על הביטול שיהיה עד כך זהתנה הואלכאן

 ה~רחק ורב יתכן לא זה נתב~ל לא נימאמראקס
 זלא לקורעה בידו זהיה הואל ~תם דבשלמאביניהם
 ודאיקר~ה

 אי~
 כוונתו

 לבט~
 ~דבריו כדכתב

 וקרעה הוציאה לא ה~טול ב~עת ~מדמצינו וז~לב~~מא מילת~
 לק~וע כגון לבטל בידז שהיה במקום בשלמא וא~כוכז~

ולב~~
 ~~ה אבל לבטל כזונתז אין זד~י ע~ה ולא

 זב~ל זנ~פשר חזר ואח~כ מראקס של בב~ד עצמזשת~ה

כיצ~
 של ב~ד ידי על לב~ל ליה מדהזה לומר יכזלים
 יתכין לא זה לב~ל רצונו דאין מוכח בטל ולאמראקם
דאין

 דב~
 מדלא עליז שנאמר כדי לעשותו בי~ו זה

 הזא אפשר שאי דבר דזה לב~ל רצונז איןעשאז
מאן זא~~

 לימ~
 פשזט הזא זזה מרצז~ז ב~ל דלא לן

 ד~
 דרבה

 עשה מרצונז שט~ה מה כל לומר לנזיש
~ 

~~
 דהיינו לעיל שדחינו כמו תשובה יש הזה הדבר על
 כל כתבדלא

 ז~
 כתוב נמצא שלא אלא מהרי~ט

 והיה המודעה עדי פםול המודעה בביטולבו
 שהיה בנדו~ד אבל לכך הוצרך לכך כהרא~של~םזק רצי~

 נכנם דלא בוד~י כמ~ש המודעה עדי ב~~זלהבי~ול
 ~ כמ~ש במחלו~תזה

~~~

 בזה משנלט~~ד שיהיה
 הז~

 דהמודעה
 עדי יביא אם ואפילו לעיל שאמרנו כ~ו בטילה~ מעקר~

 כההיאהאונם
 דפרדים~

 זעדי המזדעה בצירוף דאזי
 זבטל שנתפשר במה טכ~ז מודעה לה חשבינןהאו~ם
 מידע~ מין כלבלשון

 זכו~ דהרשב~א אלבא וכו~ וג~ד
 מכל יצילנו זליה מ~~לע~ד ז~ו והמודעהי האונםנתב~ל

 ב~ב החותם כ~ד אמןישגיא~
 הנח~ז~

 פה תרנ~א מש~
 יע~~הם~לי

~ 
הצטיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 םי~~
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 א~א ~רמ~העל
 בטני~

 ד~רמ~ה די~א קס וא~כ מקרקטי
 דוקאדבטי

 מב~
 ט~

 וכ~
 עכל~ה להלכה הרי~~ש ד~ת

 דלא ס~ל ד~ר~~י ו~ני פ~יק הנז~ דהרבי לפניךה~י
 אלא הרמ~ה טל הרא~שנ~לק

 בדי~
 זא~כ הקרק~ות

מה
 שסת~

 דבקטן שבב~י לסברתיה אזיל בודאי בקצר
 דאין להרמ~ה הר~~ש ומודה מ~לוקת כאןאין

 ה~ביב לה~ב ראיתי ו~ן ~ניס מ~~ פ~ות ~בןאפו~רו~~ס די~
 דס~ל ר~ז סימן ~י~~י ב~~י הבהיר בספרוזלה~ה

 דפליג שכתב הטור דברי על~~יג דמר~~~
 הרא~~

 הרמ~ה טל
 דהרב~י ביררנו הרי שכתבנו מה מכל שיהיה איךיטו~ש
 דבקטןס~ל

 א~
 הרמ~ה של מ~~וקת ~וס כאן

 לכל אפ~טרו~א וא~ר בקצר דבריו שסתס מהוא~כ והרא~~~
 בין לטנין הואדבר

 קרק~
 ל~~ז וא~כ טלטול בין

 בודאי שניס לב~ט הגיע הזה היתוס דאס ל~~קיצאנו
 הממשכןדזכה

 במ~כונ~
 אפוטרופא דדין בי~רנו דכבר

 לגבי א~י~ זה לאשהיש
 קרק~

 וי~ט
 הדי~

 ד~~וטרו~
 ואס היתומיס לטובת ולקנות למכור אפי~ רשות בידזיש

 להקרא ראוי שאין נראה א~כ ט~ לבן הגיט לאטדיין
 מ~~יה וכל אפו~רו~זס ~םלה

 מהב~
 ימ~טו
~ 

~~~
 בודאי ג~כ שניס ט~ לבן והגיט גדזל ה~זס

דאי~
 שמש~נה במה היתוס ב~~ק זכות הזה לממשכן

 אין שניס לי~ג והגיע דהואלאמו
 כ~

 ביד
 ביד היתוס ורשות דהזאל היתוס בנכסי ולמכורלעמוד ~~וטרופ~

 לא לדיקנני דאפוטרופא בשלו ל~רת לעמודט~מו

מוקמינ~
 בסי~ בש~ע מר~ן פסק מזה וע~יפא

 ר~~
 סכ~ז

 אוכל היה אפילו שהגדיל קטןוז~ל
 ושות~

 ומפסיד יותר
 ואין ממונו ממנו למנוט אין רטה בד~ךוהולך

 שניס י~ג שהוא הוא הגדלות וזמן טכל~ה אפוטרו~לו מטמידי~
 ל~ג בסעיף הנז~ בסי~ הב~י והביאו הרי~~שכמ~ש
 ובודאי טכ~ל ך~ וסי~ תס~~ת סי~ ~הריב~ש טייןוז~ל
 זמן לנו לשטר כדי הריב~ש דברי לכתוב נתכווןדלזה
 לב~ד ולא אפוטרופוס ~ו י~אר דלאגדלותו

 דא~ר לפניך הריבנכסיו כ~
 שהגדי~

 אין היתוס
 כ~

 א~ילו
 טצמס הב~דביד

 להמנו~
 אפו~רו~ מכ~ש ~פוטרופא טליו

 א~וטרופוסת דין לה יש דה~שהכהאי
 מכ~

 ממה
 א~ו~רופיס שס לה נשאר לא בודאי א~כ טליהשס~כו
 הי~וס של בנכסיו שטשתה ומה היתוס ~הגדילא~ר

 א~ר אדס כ~ז זאת אשה דהוי ימטטו מ~בלמטשיה
 ~בירו בנכסישמכר

~ 

~~~
 קנ~ו סי~ ~י~~י בט~י בס~ מפורש ה~בר ראיתי
 לי ואמרה האשה פי את שאלתי ~ני אבלזזל~ה
 היא והרי מפרקה טברה טשור או ימיס זהשהנערה
 מה גדולה היא ~הנטרה וכיון שנים י~ד בתטכשיו
 זמה ב~ד מכירתיושיטנו

 בי~
 בת או י~~ד בת היותה

 קרקט מכרו ~~ד אס אטושלשים
 ראוב~

 ידיטתו בלתי
בהיותו

 גדו~
 הרמב~ס ודברי מכיר~ס דתוטיל הנאמר

 הא~וטרו~וס ~מכירת י~ג ~בן ~~~ת בק~ניס אלאאינס
 לקרקטות אפילזמהנייה

 א~~
 מכירת ~אין י~ג מ~ן

 מוקמינן לא לד~קנני דאפוטרו~א כלוסהאפוטרז~זס
 ב~ד אמרינן דלא כלוס ב~ד מכירת דאין~~ה

דיתמי אבוהו~
 אל~

 ~הס לא אס בגדוליס לא קטניס ~יתומים
 ש~וא דכל ל~ניך הרי ט~ל~ה רטושיס ~זשוטים

 ~ בטליס אמו מטשה י~ג ~ןיתום

~~~~

 מכיר~ ~ן זלומר ל~לק
 ~רקט

 ל~לו~י~
 למשכנתא

 דא~
 ש~תיד~

 ולומר היורשיס ליד לתזור
 דבז~

 ז~ת האשה מ~ירת מהנייה ל~זורדטתיד
 דאי~

 סברא זה
 ביררנו ומ~לה י~ג ובןדהואל

 שאי~
 הא~וטרופוס במכירת

 שאינו כמי א~כ דטלמא א~ר כא~ס מ~שיב והואהזאל

יכו~
 להס א~ד ד~טס למשכן יכול אינו כך ל~כור

 הוי מ~כר ליומא ~שכירותוב~~ט
 ו~י~

 כלל ~לוק

 ש~ביא ר~ו בסי~ ~י~י בט~י להרב ראי~י מז~ו~דיפ~
 קרקע ~שכר באפו~רוי שנסתפק זל~~ה מ~~יב~~לדברי

 ק~ניס בטודסהיתומיס
 לזמ~

 שכירות קנויה אס ארוך
ז~

 או הזמן לכל
 ד~למ~

 ק~נות לזמן ~לא מהנייא לא
 השוכר מיד להוציאה י~יל י~ג בן לכשיהיה ~בלהית~ס

וה~ל~
 דקרקט

 ב~זק~
 היתוס ולכשיגדיל טומדת בעליה

 א~כ השוכר מיד הקרקעיוציא
 ~ו~~

 השכירות ת~לת אם
היתה

 בזמ~
 אין בודאי היתוס כבר שנדל

 כ~
 וזכות

 שאינה ~שכירות א~ילו וכ~ז היתיס ב~לק לשוכרכלל
לז~ן

 מרוב~
 לזמן שנמ~כת דסורייא משכ~תא מ~~ש

מ~ובה
~ 

~~~
 י~ד כבן היה כבר הזה והיתזס הואל בנדז~ד כן

 מ~כנתא דבטלהפשוט
 ז~

 ואפילו ~לקו לגבי
 עצמה האשה ~לקלגב~

 נ~~
 המ~כונא דבט~ה פשוט

דהא
 טדיי~

 אלמנה ~בועת נשבטה לא
 ומ~~~

 פסק
 קודס בקרקע שמ~ה דאשה כתב ס~~א צ~ו סי~באהע~ז
 ~ודס שמכרה מה א~י~ה את~~כ נ~בעה א~ילושבוטה

בט~
 הוא ומבוטל

 וה~~
 באהט~ז מר~ן דפסק זה דדין

 דאורייתא בכתובההוא
 דאי~

 ~לק ~וס לאשה
 לסל~ה היורשיס ויכוליס ב~למא שט~וד אס כיהיורשיס בקרק~

 בנדו~ד אבל בטל ~מכרה מה זה בשבילבמטות
 לה ישדהאשה

 ת~~
 יכוליס היורשיס ו~ין בקרקט

 ראינו שמצינו וכמו ט~וי שעשתה דמה נימאלסלקה
 בת~ב זלה~ה מהריב~ולהרב

 ~~ל~
 טכ~ז כך

 מ~שיה נתקיימי א~~כ האשה תשבטאס ה~~
 למפר~

 אבל
 בכתובת אפי~ כלוס ~ה דאין הוא ~שוטקודס

 בנדו~~ד א~כהקאסטילייאנוס
 דטדיי~

 ומשכינה נשבטה לא
 אס אבל ~לקה ל~ביה אפי~ בטליס דמטשיהבודאי
 זהו ~לקה לגבי למפריע מעשיה נתקיימו א~~~כת~בע

 ~מ~נלט~ד
 זלה~ה יואל כמוהר~~ר להרב ראיתי כותבי~~~~~

 על שנשאל ט~ל שאלה ~~א תוש~יבספרו
אחד

 קרק~ שמכ~
 ירושת מפאת בירושה לבתז שנ~לה

 לה שנ~ל הנז~ ~בת ז~לק ~לקו מכר הנז~ והאבאמה
 ובשטת הנז~ המכר טל הב~ד והסכימו לתו~לתהבירושה
 פסק זטכ~ז ~נה י~ד בת כבר הבת היתההמכר
 דהואל לדבריו ראיה והביא ~ייס האב דמכר הנז~הרב
 טדיין בדידה להת~סק ויודעת ראויה היתה לאוה~ת

 טליה קטן יתוס שס ועדיין כקטןמחשיבה
 ומצינז וז~ל ק~ס סי~ ביור~ד מור~ס דהביאמההיא ונסתיי~

 הגדיל שלא זמן שכל שכ~ סי~ת ק~ס סי~ ~יור~דלמור~ס
 הוא שכבר אפט~פ אנשיס כשאר במזו~ותיולטסוק

 יתיס מקרי זכז~ שנה י~גבן גדו~
 לטני~

 מטותיז ל~לזזת
 האיסור בו יתזםלהתיר דמיקרי זכיון יטו~ש דרבנןברבית

כ~~
 יתזס דין לו שיהיה

 לעני~
 דין לאביה שיהיה

 למכור שיכול בעדהא~זטרו~~
 זליק~

 לתוטלתו בשלו

כיו~
 יודט אינו ש~יתוס

 ~טי~
 ~ הנז~ הרב טכ~ל משו~מ

 דמה א~ין ולא ראיתי הפ~וט~~~~
 קז~~

 מזה טזשה
 דרבנן ר~ית לטנין דשאני קרקטו~יזלמכירת

 בו ה~ילו ~ייו כדי ומשום היתזם ל~וטלת והיאהזאל
ל~ו~לתו
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 אבל כקטן זאח~בזהל~ז~לתו
 לה~~י~

 וזכותו כ~ז

שיהי~
 למכו~ ~א~וטרו~ וביד ב~ד ביד ז~זת כח
 מיב~רקטותיו

 לה~ י~ו~
 לזמר יד

 דיד~
 ל~וב כידז

 ד~רי מדקדוק נראה ~ה וגםלו
 וכתבבדבריו ~~יי~ ~~ ~ור~~

 ד~ז~~
 ולא

 ~גי~
 מ~רי דטת לכלל

 לט~יןיתום
 ז~

 דא~~~י~ הוא זה ל~נין דמ~מט ט~כ
 שאר לטנין לא אבלקטן

 טניני~
 דודאי

 ~ז~
 נתכו~ן

 לטגין~מלת מו~~~~
 ז~

 אלא דמי כיתור ד~~~זי ~ד~ריו ד~ק~~
 ד~זהודאי

 נתכוו~
 כת טליו תמ~ו וכ~ר

 ~~ול~י~
 טליו

 ~ג~~~כ~
 שמו~ן כמו זאת

~~ 
 דבריו מת~ך

 ו~ו~
 ד~ו~י~ י~ובי~טש~

 שנראה כמו
~~ 

 ~דבריו
~ 

~~
 ד~כר לדבריו ראיה ~נז~ הרב ~ביא

 ~~~~~ ~יי~
 ז~~המבי~~

 בסי~ כנה~ג ל~רב ר~יתי שוב וז~ל

רל~~
 ~ש~ ל~~ אות ה~ור ב~ג~זת

 ~~~א ה~בי~~ט ~רב
 קכ~בסי~

 דקט~
 ~~ות

 ט~רי~ מב~
 ~ירש קר~ט ~מכר

 שהמכר ב~ד וב~~~~ת הא~ו~רו~ ב~סכ~ת~אביו
 ~יי~

 כיו~מ~~~
 שא~ילז

 ~~ני~ ה~
 ל~כור הא~ו~רו~ יכול

בנכסי
 היתו~

 מא~יו שירש
 א~

 בר~וק ל~כור
 ב~~ד ברשותב~רוב ול~או~

 גדו~י~ כש~~
 י~ג בני

 בקר~טזתלמכור שיכולי~ שנ~
 ~ל~~

 למ~ור ג~~כ ~יוכלו דין אינו
בקרקטות

 אביה~
 ה~פזטרו~ ברשות

 דליכ~
 ~טמא ~כא

 דאיכא זוזי לגבי~ דטתי~דא~רינן
 א~וטרופי~

 בהדייהו
 טליו וכתב ט~כ ב~כר א~~כ הסכי~ו ב~ד ~סוכ~ש
 ד~קו~~ ~הס~ לבי די~ו שבטי~ר כ~ה~גהרב

 שט~ה
~רב

 ~ו~~
 הרב לסברת הרי י~ו~ש זכו~ הוא פריכא

 מ~ן פחותהזא א~ וליתן לי~א שיודט גדזל א~ילו ז~~ל מטראנימהר~י
 טשרי~

 מז~יל
 הסכמ~

 והא~ו~רו~ ~ב~ד
מכ~ש

 ~~דיי~
 תו~יל דודאי וליתן לישא דטת בן היה לא

 ב~ד ידי טל ה~~וטרו~הסכמת

 וא~
 כנה~ג ~הרב

 ב~דז~ד יזדה הרבבסברת ~ק~~
 שאינ~

 ל~תטסק יודטת
 ו~~~ד ~א~ו~רו~ ו~כירת דבריה לכלכקט~ה ~הי~
 ~יי~~

 ש~טכל~~
 זל~~~ה יואל הרב

~ 
 ק~ר ~על ט~ר נשי~ות דא~ר או~ר ~הדיוט~~~~

 האל~י~אי~
 ירד~י לא

 ל~ו~

 בזה דטתו
 דהרב ~ה~יא מביאראיה דמ~

 ה~בי~~~
 ז~~~ה

 ומ~
 ד~וי

 דבנדו~ד ~נז~ הרב דמ~ש נראה דלטנ~ד לנדו~די~
 בנדו~~ד דאדרבא אני אומר לזה יודה כנה~ג הרבאפי~
 המבי~ט הרבא~ילו

 זל~~~~
 ~כר דאין ב~דז~ד יזדה

 ~ל דינו דהא ~יי~ים והא~זטרז~~ב~~ד
 ~~בי~~

 הוא
 מ~~יו דמדאורייתא בט~מו ~יתוםבמכר

 ~יימי~
 אלא

 בז טשזדרבנן
 תקנ~

 בקרקט
 ~שז~ ~יר~

 דד~~יה
 מ~ט וא~~כ אזוזימקריבא

 נטי~ ומ~
 של פס~ו

 זל~~~~מביט ~ר~
 ~~כר טל ~סכימו וב~ד והא~וטרו~ דהואל

דידי~
 נסתלק~ א~כ

 ~מכר בדמי ~וזיל ש~א ~~~ת
 ממכ~ו דמ~ני ~סקו~ז

~ 

~~~

 זלה~ה יואל הרב ~ל בנדז~ד
 דל~

 ~בת מכרה
 זהב~ד דהאב אלאכלל

 בז~ המוכרי~ ה~
 לית

 דהמכר דיאמרמ~ן
 קיי~

 בט~י הרב ל~סק דינא דהדר
 מוהריב~ל ולפסק ~טיל ~הביא~ו זלה~החי~י

 זלה~~
 ~נז~

 בנכ~י ש~כרו ב~דדח~יב
 י~ו~

 זר איש כאלו גדול
 טל כלל לו זאין ~בירו בנכסישמכר

~~ 
 אותו י~ול

~מכר
 זבפר~

 א~ילז ~ד~ה כ~~~ג ל~~ב מצינו הרי
 המביט~ברת

 ט~מ~
 אי~ו וס~ל ~נ~ז ~~ ~י~י בט~י בם~

 מוכר דא~ילובפ~יטות
 היתי~

 האפוטרו~ ~ר~ות טצ~ו
 זר לאיש ~אפוטרזפזס נ~שב י~~ דלאחר כלל מ~נילא

ול~
 כלל רשו~ז א~ני

 ו~בי~
 ~הרב בד~ריו

 מהר~~~
 דע~ו ה~א ~ךזלה~~

 דברי שד~~ יטו~~
 ~זלה~ה ~~~י~ הר~

~~~~

 ד~ותו ~ומר
 ~דו~

 ~י~י בט~י ~רב בז ~~~ק
 ~כי~~ ~~ני~ דל~

 היינו זהא~י~~ז~~ס הב~ד
 כן לא ~ו~מ ב~יב יודט~הוא בי~ו~

 דיתו~ ~י~~
 אינו

 יוד~
 ~ו~~~ב~י~

 דא~י~ו זלה~ה יואל ~רב של כ~סקיה ני~א

~ו~
 יכול ~~ול

 ~~כו~
 ד~א י~~ן ~א זה ה~~וטרו~

 וז~ל זה ~וא ~נז~ ~י~י בט~י ~רב טליו ~~~יב~~דון

~~יו~
 כתב אלי ~~א

~~~ 
 כתוב ובו ~טכ~ת

~~כי~ת ש~היו~
 ~נטר~

 ב~ר~ט
 שיר~~

 ל~ת ש~גיט ~ד מא~יה
 באו~ן ~~ט~ה~~

 ז~
 ~ת ימכ~ו דב~יד

 ב~ד ו~יד ~ידינוכתוב ויבו~ ה~~ו~
 ~י~

 ~~נו~ מוכרי~
 ~נז~

 יבוא~קונה ובז~
~~ 

 ~~ומו
 בשלז~

 ~כת~~ר א~לי ~~ק ~ין
 היתה שהנ~רה~~ב

 ~~ות~
 ~הב~ד סבר ולכן י~ג ~בת

 ה~כיר~ ~~הי~ כדיי~כרו
 ז~ל הר~ב~ס כמ~ש קיי~ת

 זה ~~נטרה וא~~ל האשה ~י את שאלתי ~ני~בל
או י~י~

 ~~ו~
 ~~~טרה וכיון י~ד בת ~יא ו~רי מ~~~ה ~ברה

 י~~דבת
~~ 

 טכל~~ה יטו~~ש וכז~ הב~ד ~כירת יושיטנו
 וש~ט ~ו~ל ~י~י בט~י ש~רב~רי

 שהנטר~
 י~~ד בת

 טלת~ה
 ~ר~

 ה~וסק
 הי~~

 ת~יה י~~ד שבת יא~ר

מ~י~~
 מ~ני ~ב~ד

 ~~וסק ~רב דברי תל~ ול~ ב~
 ו~זה ~נה י~ב בת ש~יא לו זנד~ה ב~טרה ~~~~אלא
 ~היא וא~~ל ~אשה את שאל לוכתב

 ב~
 ד~רי זלפי י~ד

 ב~יב שיודטת י~~ד בת ~ין דמ~לק זלה~ה יואל~רב
 ~י~י בע~י ל~רב א~~ל ~אן א~~כ יודטת ל~אי~המו~מ
 י~ב בת שהיא לו ונד~ה הבת בשני ט~ה ~וסקשאותו
נימא

 דה~כ~
 אלא י~ד בת שהיא בה ידע ה~וסק

ש~ינ~
 יזד~ת

 ב~י~
 דטד~ין יזאל ~רב כדכ~ב ~ו~מ

 ~ז ו~ב~ד לא~וטרז~רא~יה
 ל~~ו~

 בט~י להרב הו~ל
 ~לו~ה דהאי אלאבודאי בדבריז זה ס~ק להכניס~י~~י
 י~ג בן ש~וא כל אלא נשמט ולא נזכרלא

 אין ו~טל~
 לב~ד לאר~ות

 ול~
 ב~כסיו לא~וט~ו~

 כלו~
 בעיני ו~~וט

 יואלדהרב
 זל~~~

 אילו
 ~ב~~ר כנ~~~ג ~רב דברי רא~

 בו ~וזר היה ~י~יבט~~י
 מ~ס~

 ~ ז~

~~~
 ~יהי~

 מה בטיני ~שוט ב~דו~ד
 יז~ילו לא ב~ה ~לקהאלמנה הא~~ ש~שכנ~
 קטן בהאי ל~~וקי איכא~~~ילו כלו~ ~טשי~

 הי~ו~
 טדיין ונא~ר

 בטיב יודטאינו
 ~ו~~

 ~רב דברי אלא לנו אין א~י~ה
 הרב ~ל זפסקיה ~כתבנו ~י~יבט~י

 זלה~~ יזא~
 נת~וור לא

 ~ליו יש דבלא~ה ~צד ~ןאצלי
 ~ולקי~

 ~זא כ~~ש
 ז~ל דראיותיו ~צד ~ןבדבריו

 טליה~ י~
 כמ~ש ת~ובות

ז~שו~
 אצלי

 דנטל~
 מ~~ב

 ז~~
 ~כנה~~ג הרב דברי

 ~סק לא כאן דטד ~זה וטדי~א הנז~ל ~י~י בט~יבס~רו

כ~
 ~~שיב ו~אב האב ~כירת שהיתה בנדו~ד א~א ~רב
 והוא גמורלא~ו~רו~

 קוד~
 דאינה ב~~ה כן לא לכל

 גרט ומיגרט א~י~~ו~ ~~יותר~ויה
 כ~~

 לה ~שו ולא
 ~לא א~ו~רו~דין

 ~כ~
 שסמכו ~~ה

 היתומי~
 א~לה

 זל~~ה יזאל ~רב דאפילז ל~ימראי~א בז~
 במ~שי~ דאי~ יוד~

כלו~
 ב~כירת ו~~ילו

 ה~~
 ~סק לא טצמו

 הר~
 אלא כן

ב~ירוף
 בדי~~ הסכמ~

 היא דהא~ה בנדז~ד כן לא
 כאן ואין~וכרת

 שו~
 ב~ד ~ל הסכמה

 ~שו~
 ד~טשיה

בטלו
 כ~ד יי~~ןי זצוי~~ ~ברי~ ואין אומר זאין ~אליה~
~~טיר

~~~~ ~~~~~~~ 
םימן סי~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 היתו~ א~י ש~נ~ו אחד ~~~~~~~ו~~ס

בשט~
 מו~ו

 ט~
 ~כסיו

 וכ~
 הי~

 ~מד
 והש~דל הנז~הא~ו~רו~

 בנכסי~
 היי~ והן

 ~א~ו~~ו~וס
 מן ל~חת~צה

 ~כ~ הנ~~י~
 מ~ו ~ו~~ו

 הדי~
~ 

~~~~
 ת~ובתי

 ~~ו~
 דיכול ~דט~י

 ~~~ לי~ו~
 ~ו~חו

 מו~~~ו~מ~~
 וז~~ל ~~~ד ~ס~ד סי~ ב~~מ~~ש

 לא ~ובה או ~טו~ה חבי~ו ~ס ~~ו~ה אדס כלוכן
יו~ל

 ב~נ~ לומ~
 אלא צויתיך ו~א הואל טמדי ט~ית

צריך
 ~ית~

 ~כ~ו לו
 ט~~~

 וא~~כ
 כ~~ ~~

 א~ילו
 שי~ול המת לוא~~ ל~

 ו~~ ~כ~
 ~א הא~ו~~וי

 בס~סו~בד ~~א~מ~ דב~
 יכו~

 הוא
 ל~בו~

 דאי~א וה~ס שכ~ו

למימ~
 מ~וה ויש הואל

 בדב~
 ית~~יס יבשל שמ~~דל

ו~נ~
 א~ו שכ~ו

 בטול~
 ~וב שכולו

 אי~ו זה איכוון מ~וה דל~ס דטבד~מה דמח~ א~~~ ו~ימ~
 דח~~~

 ~א זה
~ז~~

 נ~קד ולא
 וב~~~

 מ~כ~ות לה~ב ~אי~י מצאתי
 ז~לה~וטיס

 או~~
 ס~~ד

 או~
 סב~ת הביא ששס פוטל

 ~~~מו~~ס
 ~ס~~~

 וכתב וז~~ל טליה וסייס שכתבנו
 ז~~לה~ב~~ד

 סימ~
 ~טמד דמי לט~ד ~~אה ומכאן ~~ל

 אתוש~ת
 צוואתו בלי הח~ל~

 שחיי~
 ~צי ולא לו ל~לס

 ל~~~מימ~
 דא~ילו ל~ניך ה~י טכ~ל אי~וון מת~ה

~מ~י~
 גדולה מצוה לך דאין ~צוה

 יו~~
 ~מ~קיח מזה

 החולהטל
 ואי~

 ח~דיס ~מילות לך
 יו~~

 וטכ~ז מזה
 שכי~ותו לתבוט ~יכול ה~ב~סק

 ומכ~~~
 ב~דאי נדו~~ד

 שכי~ותו לתבוטדיכול
~ 

~~~
 לה~ב ~איתי

 בחומ~~~ ~ו~~ חת~
 שמדב~יו ~~~ס

נ~אה
 ש~

 ~לק~ו דמנהגיס
 ~ו~ח~ שכ~

 בש~יל
 ה~ין הקו~ה ב~טות השת~לותשטשו

 טמ~
 דה~מיך יט~~ש

 וכל לטיל שהבאתי מו~יס דב~י ~ל ג~כדב~יז
 ז~

 לא
 ליסד אלאהוצ~כתי

 הד~~
 ~אין ~ואות ו~ינינונ~וג ~~ה~ הכי דבל~ו הדין מן
 ~ו~

 נו~ל שאינו א~ו~~ו~
 מימות מנהגיס וכך~ו~חו שכ~

 ה~א~וני~
 מנוהו א~ילו

בדי~~
 לנאמן שהוחזק במה ליה דיי ה~אוי ~מן

 סי~ בה~ב~יהדבר יטו~~
~~~ 

דנו~ל ~~ו~ היתומי~ אבי מינ~ו מכ~ש
 ~כ~

 ~הוא ~ו~חו
 דב~

 מימות קצוב
 ~י~ויחו ב~יוח שלישדהיינו ה~אשו~י~

 המט~
 ~ילה לא וא~ילו

 אבי לאדט~ו
 הי~ו~

 כ~ירו~ו ~תמו א~ו~רו~ ולא
 דמנהגאד~דטתא

 נ~י~
 ומנהגא הואל

 נהו~
 ~נה בודאי

 אתוש~~ו
 זהו ל~ניוי ו~טול~~

 משנלט~~
 ~ וימ~~ן וצוי~מ

הצטיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~~

~~~~~

 ש~צו
 למכו~ הב~~

 ק~קט
 ל~ובת~ הי~ו~י~

 ~~וב~~~~
 ב~י~ הרב~י ~הביא ה~~ב~~א

~~~
 סי~ז

 יטו~~
 שו~א צ~~ך א~ ~וא דידיה והס~ק

 הכתוב כ~יןוה~~זה
 ~ק~~ ב~~~~

 ס~~א
 יט~~

 לא או
 למימ~ דטתי טלוטלה

 שס הצריכו ~לא
 בסק~~

 ה~ו~א
אלא

 כדי ~ומא צ~יך לכך הבט~ח להגבות באנו א~
 ל~ו~~ה באנו א~ אבל בשומתה הבט~~ח אותהשי~ול
 ~שו~א צ~יך למאי ~~בו~א לאיזה המ~ות בידינול~חת
 וא~~כ בידינו המטות ~קחת אלא אינה מגמתינו כל~~י

 ~ ~יבה מה זאת~ומא

~~~
 דטכ~ז

 ~לט~~~
 שלא כדי ~ומא לטשות ד~ריך

~מכו~
 ~~~א וזה שוויס מ~די ~חות י~מי ~~סי

~~ואל אמ~ י~ודא ~ב אמ~ הגמ~א ~ז~~ל ד~ק בכתובותט~~כה
 מ~~~לי~

 ~ל
 ו~~ו~~י~ אות~ שמי~ יתומי~

 אותם
 אותס מזכ~ין אבימי אמר חסדא ~בלאלת~

 ~~י~יולא לשווקי~
 דמק~~ ~~

 ט~כ שוקא דמרחק הא שוקא

ו~~~~
 הג~~~א ~ל~ון

 ז~
 דלא

 ב~
 טל לח~יק חסדא ~ב

 מאי ~ל א~א יהודה~ב
 מו~~ין דאמ~

 ל~לת~ אזת~
אב~

 ד~~~ מאי ~ל
 ~מין

 אות~
 לחלוק בא לא

 ~~א ~ומא צ~יךדאין ולומ~
 ~שווקי~ או~~ מוליכ~

 צ~יך ולא

~~~~~~~~~~~ ~  
~~~~~~ 

~~~~ 

 להוליכו~~כ
 ל~ווקי~

 שייך ולא
 לומ~

 ~ב דכו~נת
ד~~יוליכנו חסד~

 א~~ לשוו~י~
 הוצ~ך למה הוא דא~~כ ~ומא

~~מ~דא
 לומ~

 הא ~וקא דמ~~ב הא ~לי~י דלא
 הו~ל~וקא דמ~ח~

 למימ~
 ב~מ~חק ~ו שוקא בדמ~~ב דתרוויהו

 אמ~~ח דמ~ אלא מיי~י ~א~וקא
 ומ~

 פ~יגי ולא אמ~ח
 לו ט~תה דבאחת מודוות~וויהו

 אל~
 השו~א דטל זדאי

 ~ב ~ליגלא
 אל~ חסד~

 ~צ~יך ~מקוס א~ילו ס~ל
להוליכו

 לשו~
 האוקמתה ל~י ק~וב ה~וק היה א~ דהיי~ו

 ~ומא מצ~יך~כ~ז
 ו~ט~~

 ~ומת שנדט כדי דמי~תא

הדב~
 ולא

 ~מכו~
 וכ~י מ~וויס ב~חות ד~תמי נכסי

 בסי~ ה~~ט ~~ק זאתאוקי~תא
 ס~~ ~~~

 כל וז~ל
 שלהמ~ל~ליס

 היתומי~
 אותס שמין

 אות~ ומוכ~י~
 וא~בב~~~

 מוליכס למ~י~ה ק~וב השוק ~יה
 ה~י טכל~~ה או~סומוכ~יס לשו~

 ל~ני~
 במ~ל~לי דא~ילו

 דישדיתמי
 בדיי~~ בי~

 כח
 למכו~

 טכ~ז
 הצריכ~

 שומא
 יהיה ~לאכדי

 לה~
 מכ~ינן לא מש~מא וב~חות אונאה

 נתן ~לא דיתמי ב~רקטמכ~ש
 שו~

 ~שות
 ~~~יך בוד~י הנזי ה~שב~~א סברת ל~יזולת למכו~ לב~~

 מה כ~יוהכ~זה שומ~
 בסק~~ ~נ~בא~

 ~ י~~ש

~~~
 ז~

 איננו
 ~ו~

 תשובת הביא דה~ב~~ דה~~ לי
 ל~ובת הנזיה~~ב~א

 היתומי~
 קרקט למכור יכול

 בני ה~ב ~ה~י היא מוסכמת אינה זאת סב~א~יתמי
 ב~~~יי

~~~~ 
 של זאת תשובה טל כתב הב~י הגהות

 ~א ~הר~ן כתב צ~ה ~ימן ומה~~נ~ח וז~לה~~ב~~א
 דטת נ~אה ושכן כזה מט~ה~~ה

 ה~מ~~~
 מה~~~ח וכתב

 ק~קט למ~ור דה~~מ כת~י ת~ובהבנבנסתי
ל~~וט היתומי~

 אביה~ חו~
 ק~קט מכ~ו דסו~ס ב~חות

 ולי~ח בפחות להשביחאבל יתומי~
 ~מי~

 אף יפול ~א לבנותו
ה~מב~~~

 ~~~~ן ל~ניך ה~י יטו~ש בזה יו~ו וה~~ן
וה~מב~~

 הנז~ מה~לנ~ח אזל ובש~תייהו
 משמ~

 דאפילו
 טכ~ז הק~קט שטל חובותב~קום

 יכולי~ אינ~
 למכור

 החובו~ל~ל~
 ל~ובת

 ה~ומי~
 מכ~ש

 במקו~
 שאין

 בזה הס~ק מן במטות לה~ויח כדי אלא לי~מי~~ידא

 אד~באא~~~
 ג~

 מלשון מוכח וכן וק~ל יודה ה~שב~א
 סט~~א ח~ב יהודה ~ית ב~~ זל~~ה מוה~י~טה~ב

 כ~ב דמי~~א כללה~פסקת
 וז~~

 בק~קט מצינו שהרי

היתומי~
 ראו א~ הכי וא~ילו כ~ל נמ~ר שאינו

 אוכלת רבית ~יתה א~ כ~ון מוכרין תוטלתשימשיך ~בדי~~
 יכול דאינו מדב~יו מוכח ~כאן עכל~ה~הן

 קרק~
 במקו~ א~ כי לימכ~היתומי~

 דהויה או~לת ~בית
 זהו לאי ותו דיתמי~~י~א

 ~ משנלט~~
הצטיר

~~~~ ~~~~~~ 
~י~ן ~י~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~ל ~פו~ר~~ לשמ~ון ומינה ~מת בראובן
נכםיו

 וכ~
 קיים שמטון טשה

 צווא~
 ראובן

 האפו~רי כדרך בנכםים ~הת~סק ראובן לנכםיוירד
 ו~גם ~שט~ו לי~ול ראוי כמה נשאלתי שאולולזה

 ~חצה לי~ול דינו יהיה אפילו אומר גמרשהאפו~רו~
 דוקא רביט אם כי יטול לא ~כ~ז בש~~ו הריוח שלישאו
 יהיה אולי הגי~ה לשאול נפשו~ך

 הדי~
 לי~ול

 ~חו~
מרבי~

 הרווחים ~ן ש~~ו ולוקח הואל האיש ש~ל שאול גם
 כשיתף חשיב אי הדיןמ~ו

 ל~ני~
 או מחר יום שאם

 ~ם צריך אי הקרן מן דבר איזה נאבד יהיהמחר~ו
 ושאלתינו לא אז שנ~ל שט~ו ~רך ל~י לשלם~אפו~רו~

 הב~ד לו ~~בו ולא בסתם ~ירד בא~ו~רו~ הואזאת
 כמ~ש בטיניהם הנראהלפי

 ה~~~
 בם~

 ר~~
 ם~ח

~~כ י~ו~~
 יומ~~

 ושכמ~ה
~ 

~~~~~
 ~ריכם אנו אין זה דבר ב~~ת לזה

 לחפ~
ו~שר~

 מדברי ישראל י~שה מה אחריו
 אמרז וכיזצא זה ~ל כיהפוםקים

 פו~
 ~מא מה חזי

 ם~~ו אפו~רו~ ~כל דקמאי מקמאי ידוט שהדברדבר
 ~ליש נו~ל ל~ולםכפ~ושו

 ~ממון בריו~
 המ~~

 הזא
 בתורה גדולים לרבותינו ראו שעינינו וכמו רבאם

 נו~לים והיו היתומים לתו~לת בזה שנ~~םקווביראה
 ו~נ~גא הואל וא~כ ל~צמם הריוח מןשליש

 כמ~ש מקומות בכמה שמצינו כמז ~יקר דהמנהגבתריה אזלינ~ נהו~
 ובס~ ס~~ו סר~ך בחומ~שהש~ע

 רכ~~
 ש~ח ובם~ ס~ב

 תו~ה אבותינו מנהג כי להשטן לנו יש זה ~ל וא~כס~ג
~ 

~~~

 אבותינו דמנהג לך אמינא דמילתא דלרזזחא
 ומנהגם אמת והם ~תורה ~~פ מיוסדהזא

 ~~ב ס~ח דף ב~~~מ בגמרא מצינו דהא אמתתורת
 ש~רא ההוא ~לייהו ~פק ~יליש רב בני שם~תמר

דהו~
 באגר פלגא בו כתוב

 בהפסי~ פלג~
 רבא אמר

 לאנשי ואיםורא הוא רבה גב~א טילישרב
 ל~

 ~וה
 אי בהפסיד ~לחי תרי באגר פלגא אי נפשך מהםפי
 מבורר לך ~רי ~~כ באגר חלתי תרי בהפסידפלגא
 מן שליש הוא חבירו בשל בהתעסקותו דש~~ומכאן
 ובפירש~י י~~ש אלו רבא מדברי לך שיתברר כמוהריוח
 פסקה דרבא זוומי~א

 הש~~
 ש~תב ס~ד ק~~ו בם~

 םתם לחבירו מ~ות הנותןז~ל
 להת~ס~

 פםק ולא בהם
 בתחילתעמו

 הט~
 המת~סק ~כר יהיה וכו~ לש~~ו דבר

 לך הרי ~כל~ה הפקדון ריוח שליש הפקדוןבחצי
 בשט~ו די~ול וה~~ע ה~~ם ~~פ הוא מיוסדהראשונים מנה~

 מדברי לך יתבאר וכן בריוחשליש
 הש~~

 בס~
 ר~~

 ם~ח
 הדיינים שיראו מה כפי בשכר לו ויפסקו ז~לשכתב
 דלכתחילה לך ~רי וכו~ או חציו או השכר שלישאו

 חצי לו נותנים ירצה לא ואם שליש לו לפסוקאמרו
 לו נזתנים דלכתחילה אמרו ולאוכו~

 דמ~ת~א ~~מ רבי~
~כר

 הא~
 הוא

 ופשו~ שלי~
 הדבר ראיתי ~~כ ז~ן

 הגדול הרב של אחד~פסק
 מוהריב~~

 בפסק זלה~ה
 בי~קב וצדקה מ~פט בס~אחד

 ש~~
 השכירות כתב

 ~ך הרי וא~כ י~~ש הריוח שליש ליטול יכולהאפז~רו~
 האפו~רו~ וזה שליש הוא הא~ו~רו~ ששכירות מיזסדיסוד
 אם כי לי~ול שלא ~ין ~ובתשנהג

 רבי~
 מדת זו

 שכמ~ה כאן שנזחסידות
~ 

~~~
 דבר איזה הקרן מן ~בד ~ם בדין ד~אל מאי

 בהפ~יד ח~קו לשלם האפו~רו~ום מחויב יהיהאם
 לדבר ~ם לא או שו~ף כדין ~נוטל ש~~ול~רך
 ממ~ לך יתבררהזה

 חייב דאינו שכ~ב~י
 מ~ובדא לך ~כתבתי מ~ה והוא כלל ~~ידא~ום לת~

 רב ד~~יד~מרא
 ~ילי~

 והוה ש~רא ~~יי~ו דנ~ק

כתו~
 ואמר בה~סיד פלגא ב~גר פלגא ביה

 ואי באגר תלתי ת~י בהפםיד פלגאאי רב~
 ופירו~ה בהפםיד ~~תי ~ריבא~ר פלג~

 ~לגא יתן ~םקה המ~בל אם דהיינו שם רש~ימדברי דמו~~ הו~
 מ~ום דמילתא ו~~~א בריוח ~לישים שני יקחבהפםיד
 אמרינן אי וא~כ פ~דון ו~לגא מלוה ~לגא ~ס~הדכל
יתן

 המת~ם~
 ~~יך א~כ בהפםיד פל~א

 שלישים שני ל~ח~
 המת~סק יקח די~רים ~שה הריוח אם משל דרךבריוח
 המת~םק וזה ד~ואל שנים יטול המ~ות וב~לארב~ה
 בריוח מחצה ג~כ יקח אם א~כ בהפסיד מ~~הנוטל

ד~ק~
 א~כ

 י~
 איסור כאן

 רבי~
 מלוה פלגא דב~ביל

 שני לי~ול צריך לכך שלו בפלגא לו טורח הוי לושה~וה
 בשביל מהם של~ה הוי דאזי ארב~ה שהם בריוחשלישים
 הוי נמצא חבירו מחלק נו~ל ואחד שבידו מלוה~לגא
 שכרו והוא חבירו של בריוח שלישנוטל

 נמצ~
 הנותן זה

בפלגא
 פקדו~

 יש אם המ~בל זה בז לו המ~~סק של
 בזה פםידאבו

 חל~
 ה~פסיד כל ל~צמו נו~ל ה~קדון

 ממנז וא~כ בש~~ו שליש לו ליתן צריך ריוח בווכשיהיה
 פה שם מי האפו~רו~ ~ביד הי~ומים לנכסינבוא
 ~צר~ך הקרן ~ן דבר איזה יאבד שאם לומרלאדם

 אינו ~ליו מתטסק שם האפוטרו~ וכי לשלםלאפו~רו~
 כמו ~ליש הוא ושכרו ~יתומים בנכםי פו~לאלא

 שליש לי~ול ראו~ חבירו בנכםי דה~ורח לךשמבורר
 ש~ורו שכךבריוח

 ופ~ו~
 ~ לפנים צריך זה ואין

~~~
 בס~ מ~ורש הדבר ראיתי הזה לדבר גם

 לרבינו המכינהסו~~ר ~~~
 י~בי~~~

 אחר ששם זלה~ה

שה~~~
 בזה~ל כתוב נמצא שם האפו~רו~ מנוי ש~ר

 להו~יל ~~שב ראו~ו כפי האפו~רופוס שי~שה מהוכל
למו

 א~
 מביתו יש~ם לא מחשבתו למו הו~יל לא ח~ו

 ב~פסיד חלק יתן לא חלק ~נו~ל זאפ~~פ שהפסידמה
 מת~םק דין לו ואין בריוח נו~ל ~וא טורחו שכרכי

 ורחוקים ל~כר קרובים היתומים כי היתומיםבנכםי
 האפו~רו~ ~ל דאין בפשיטות לך ~רי ~כ~למההפםיד
שום

 ב~~~ פסיד~
 ~ היתומים בנכסי שיאבד

~~
 מ~

 בידז שהיו בא~ו~רו~ הוא להםתפק שיש
 במנה ~סק ט~ה ומזה יתומים שלמאתים

 של ו~נה שמ~ון ~ם ~סק ~שה ובמנה ראובן~ם

ראו~~
 ומנה ו~רויח הצליח

 שנת~
 אבוד נאבד לשמ~ון

 ~ם שהרויחו ריוח דמדאותו ~מרינן אי הדיןמהו
ראובן

 ל~
 ישלמו ריוח ומאותו האפו~רו~ ריוח בו י~ול

חםרון
 המנ~

 והאי לחודיה דה~י נימא או שמטון של
לחודי~

 האפוטרו~ ממנו י~ול ראובן ~ם ש~רויחו דהריוח

שלי~
 ~יה שמ~ון של וחםרוןמנה ב~~~ו

 היתומי~~ לאחריו~

~~~
 שי~ול ~וא כך דודאי בחופזי אמרתי אני זה

שלי~
 לאחריות להוי ופסידה ראובן של בריוח

 ~מי זה דדמיהיתומים
 שנ~~

 שני לו לה~ביר לכ~ף
 אנס בא בהם עובר וב~ודז למקום ממקוםח~יות
ושבר

 וה~בירה אחת אלא בידו נ~אר ולא מהם אח~
 הואל נאמר ה~ם שצווה למקוםלו

 והא~
 יפסיד נאנםה

 בה ~בד אשר מ~שגיה שכרוזה
ו~יין ~
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 ושמ~ון ~אובן ~שאל ש~ת ח~א להרדב~ז
 שעשו~

 שו~פו~
 ~~~ה בריוח יטול ~ראו~ן והתנו

 וחזרו מנה הרויחו מת~םקים ובעודם רביעובהפםיד
 ו~פםידמהריוח ~נ~ חצי אקח אימר לחלוק וכשבאין מ~ה חציוהפסידו

 ~מיני~
 מנה

~ 
 שהוא ההפסיד

 אומר ושמעון מנהחצי רבי~
 אי~

 חלוקה בש~ת אלא ח~בון
 מ~~ חצי וישאר ה~יוח מן ההפםדונסליק

 אותו נחלוק
 השאלה דברי היואלה

 ופ~י~
 תשובה ז~ל הרב ליה

 כי שמ~ון עםהדין
 לדע~

 ראובן
 נמצ~

 חלקו כאלו
 והפםידו ונשתתפו וחזרו המנה שהרויחו בשעההשו~פ~
 שהרי א~נו וזה מנהחצי

 ל~
 דמיל~א כללא וכו~ חל~ו

 כ~באים באחרונה אלא וההפסיד הריוח חשבוןדאין
לח~וק

 ו~ע~
 כמה ויפסידו שירוי~ו דאפשר איכא רבה

פעמ~
 עצמו בפני ~פםיד ריוח כל מחשב א~ה ואם

 נפש בפחי ילך ושמעון הקרן כל ראובן שי~ולאפ~ר
 עיגיךעכ~ל

 רואו~
 בשותפים דדוקא הנז~ הרב ~םק

 דאמרו הוא בזה החלוקה יום עד ~שבון להם ואיןהואל
 עד זהחש~וןהואל

 שע~
 א~ול לימר לשמעון אין החלוקה

~מ~~
 ומכח אחרון יום עד נכלל יהיה הכל אלא ~ריוח

 דאמר ב~~מאמ~ל~א
 ר~

 שאינו באפו~רו~ אבל כמש~ל
 ~ורחו ~כר אם כי נו~ל ואין ובריוח בהפסד כללשותף
 הריוח ממנו שיכנם עסק כל נמצא הנכנס הריוחמן
 ד~קיל א~ום מדין ש~~ו ממנו לי~ול יכול קמא~מא
 יהיה לפע~ם כאן דגם ~ענה מה ושקיל ~קילויהיב

~אפו~רו~
 מרוי~

 בהם יארע היתומים ומעות רב ממון
 ונמצאהפסיד

 האפו~רופו~
 הפםידו וה~תומים הרויח

 הסברא ~ן זה אין השו~~ים ~נדון דבשלמא הוימאי
 והם הואל התם וכו~ רבה ו~עמא ~כ~ב הרדב~זכמ~ש
 שי~ול ~מר הסברא מן אינו ובריוח בהפסידש~פים
 בריוחמחצה

 ורבי~
 משום ~בדו וזה לבדו זה בהפסיד

 ~~ש ו~ו~דלפ~מים
 אב~ הר~

 אפילו הוי מאי כאן
 לא יפ~יד והי~ום ירויח ש~אפו~רו~ יקר~ל~ים

 דאינו ובהפסיד בריוח שו~ף אינו האפו~רופוס כיאיכפ~
 חביו~ לשני לכ~ף אלא ד~י ולא פו~לאלא

 כמש~ל
 מידי לא ותו ההפ~יד מן ולא הריוח מן ליטולויכול

ופשו~
 ~ וימ~ן וצוי~מ

הצעיר
 םי~~ ~~~~~~ ~~~

 מל~~~~~
 וכבוד המו~לה ~רב נערב ~ור רב

 בי~וגו יוםף כמוהר~ר הדז~מ מלא~~
נר~ו

 יצ~~~
 אחר כי~רי ו~ח ויאיר וי~רח

 דשו~
 למר~ יודע

 ונש~~ש~תי והבהיר ה~הור כ~בו שקבל~י רבהניהו
 ~למה הר~ שיפרע שאחר כ~~ר העלה ו~ו~דבדב~ק
 הקרק~ מןאלמאליח

 שישאר מה
 בקרק~

 לא אפילו ~~
 לדבר אלאיגיע

 מוע~
 היורש ~חלקו שיטול מה זהו

 דמר~ וחיליה פרו~ה שום היורש מי~א להוציא זאיןהשגי

~ו~
 דדבר מס~א

 ~ור~~
 רפ~ו דס~ ב~ג~ה

 ס~~
 דרצה

 דרך על בהלפרש
 מ~

 והרב למלך משנה הרב ש~סקו
 בהג~ה מור~ם דדברי דרישא בדינא זלה~ה רפאלהמלאך
 ברישא כוונתו זהו מור~ם דגם לו~ כ~~ר ורצההנז~
 הר~ כ~ברידידיה

 העלי~ה על היורש של דידו מש~ל
זמזה

 י~
 לזה דדבריו ב~יפא ~גם ו~ומר לדזן האדון

 הירו~ה חלק אם היינו מנכין ד~אמר דמאינת~ון
 ליה ~דיף אביו שפדאו מה אםאבל עדי~

 ~חל~
 ירו~תו

 ליי~שים ה~ודף ל~~זיר חייב ואי~ו מור~ם דבר לאבזה
 פםקי ת~י להני דמיר~ם מהיקי~א ~וא דמ~~ו~יליה
 ~ל דידו דסיפא ו~עמא אח~ז זה אחת ~הג~הדינים

 מת~ה לשם אביו שמא משים הואה~ליונה
 הבן מיד להוציא אין וע~ז נתכוון הלוא~ ל~םשמא ~תכוו~

 ~ דב~~ק ~וכן זהודהמע~ה

~~~
 להם~פק הר~לים דמהיכן מילתא לי תמיהא

בדב~
 מור~ם דדברי ולפ~ש זה

 דםיפ~
 משום הם

 דלהליאה בחיל קרו מור~ם דברי והרי והמע~ה~פק
 לו הלוה ~ק שכ~ב וליש~יה בםתם אמרי~ןגמורה
 הם הפדייה דמי דאם לדון יש זה מלשון ו~דרבאוכו~

 יש ירושתו חלק ~ליתירים
 לדי~

 והחזיר בעמוד ~ותו
 אמרי~ן דלא בלישניה מור~ם מדכתב הוא וה~קדוקק~י
 לפי דהנה ~כל~ה לו הלוה רק לו נתן אביומתנה
 דלא דמדקאמר הלשין אריכות האי לן קשהדבריך
 רק להוםיף הוצרך למה לו ~~ן אביו מתנהאמרי~ן
 הנה הכב~~ד יתירות תיבות דה~י לוהלוה

 דלפ~ד~ן אלא יחשבו דלהלו~ה בודאי נתן ~תנה ל~ם~לא דמ~אמרינ~
 הלוה רק תיבות בהוספתו מור~ם נתכוון לזהדאדרבה

 דלשם אמר~ן ולא מלת אם כי אומר היה דאם~ו
 פירושו מפרשו הייתי נתןמ~~נה

 הו~
 אמרינן דלא

 מתנה דלשםבוד~י
 נתכו~

 והכי הכי לםפוקי איכא אלא
 ל~ו י~א היהומזה

 כמ~~ הד~
 העל~נה ~ל דידו כת~ר

 זהו~ל
 הוצר~

 דפירושו לו הלוה ~~ן לםיים
 דלהלואהבודאי ~בםתמ~

 ~תכ~~
 לא וממילא

 נפ~~
 ולא לן

 בידו והלואה ד~ואלמידי
 פשו~

 הירושה חלק דאם הוא
 ל~רשים להחזיר דצריך בודאי ה~דייה ~דמי פחותהוא
 בידו ש~שארמה

 י~ כא~
 ~ אח~ אדם ~ד ה~אה להם

~~~~~~
 האב ו~ל ~ב ם רנ~ב בם~ הלב~~ מ~~ ח~
 ליה א~ת אם ה~ן את לפ~ת ח~ב~

~~ 
 קרוב כל

וקרוב
 לפדו~ קוד~~

 השבייה~ מן חבירו ו~פודה קרובו
 ישאם

~ 
 מבריח אמר~ן ולא לשלם ח~ב לשלם אח~כ

 בודאי והנה עכל~ה הוא חבירו מנכסיארי
 פ~ו~

 דמ~ש
 קרובו האי בודאי קרובו הוא אפילו חבי~ווהפודה
 ברישא דתני א~איקאי

 א~י~
 כל וכמ~ש לבן האב

 מאי וממילא הוא קר~בו בכלל ואב~ קודם הקר~בהקר~ב
דנק~~

 אב הקרובים כל כו~ל הוא קרובו הוא אפילו
ואם

 וכ~
 ועכ~ז

 פם~
 ח~ב מעות לפד~ כשיהיה דאח~כ

 לה~יר הלבוש הרב ול~חשלשלם
 אל~

 מקרי דלא
מבריח

 וכ~
 כלל חש לא לזה מתנה לחשש אבל

 לא וקרובו בנו ב~ד אדם שיתן מה דכל ב~~יההוא דפשו~
 הלבו~ ד~רי באו ובזה הלואה אם כימי~רי

 מכו~ים
 דלאו שכתבנו דהג~ה ~םיפא בחו~מ מור~םלדברי
 בם~ק דהדבר כת~ר ~ברי ~פי הלואה רק נתןמתנה
תיקשי ~~כ נתכ~ן הלואה לשם או מתנה ל~ם אב~אם
 בה דמפרש ~שב~ה מן חב~ו את דהפודהההיא
 לבן האב ~פ~והלבוש

 ח~~
 דבריך ~פי לשלם

 מתנה לשםאביו שמ~
 אכ~~

 האב י~ל הי~ך א~כ
 ה~אה דלשם ראי~ להביא ה~ב על מו~ל הרי הבן~ן לג~~

~תכ~ן
 אל~

 דמור~ם והגם אכ~ין להלואה ד~~תמא ~דאי
 חבירו את הפודה כ~א ה~יר לא ב~ר~ד רנ~בבס~
 לומר לנו אין ~רו~ו הזכירולא

 דמור~~~
 ~~ל פליג

 ולהרחיב ל~אר הלבושים ב~ל של ד~כז שכן ~לא~לבוש ~~בר~~

~ענ~
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 מר~ן בדבריה~נין
 וב~רט ~וצבואחד ממקו~ דבריה~ ובפר~ ומור~~~

 מור~~ דג~
 בחו~מ ד~תו גילה ~צמו

 דכתב במאי ר~~וסי~
 ה~וד~

וכו~ הת~יס~ מן בנו את
 ד~וד~

 דדין ~שבייה מן כ~ודהו הת~יסה מן בנו
אחד

 לה~
 סי~~א ק~א סי~ בחו~מ מר~ן מד~רי וכמ~ש

 מו~ריב~ו להרבו~יין
 זלה~~~

 ה~ל~ שכן
 ~ל דת~י~ה

 דמ~ינן דמאי בודאי וא~כ י~ו~ש ד~ייא כשבייהממון
 דמור~~ דמתנ~לאשווי

 למתנה
 דהר~

 ו~ומר ~לבוש
 דכתבדמאי

 ~פוד~ מור~~
 דלאו הת~יסה מן בנו את

למתנ~
 ולומר הלואה רק אכוון

 הלוא~
 היא דקאמר

הלוא~
 כדי ~דיף הכי ~ודאי ס~ק מכח ולא בודאי
שיהיה

 ~ור~~~
 ~ יסמ~ו אחת ד~ת ~ל והלבוש

~י~
~~~~~~~~~~ 

~  
~~~~~~ 

~~ ~~~ 
 ח~ד לגמול אלא נתכוונה שלא זאת באשהומכ~ש

 שהי~ בנ~~~
 ל~ה ~ל מד~ר

 שתגמו~
 בי~י ~סד ~מו

 ~דביני
 שי~ל~

 נתנה ולא ~נז~ ל~ל~ה
 כלו~ מיד~

 אלא
 י~ר~ וב~רוב אמוד ~בנה הואד~תה

 ~נז~ להרש~~ל
 י~י~ולא

 לה
 ~סד אהבת א~ כי בז~

~~ 
 בנה

 כידו~
לקרובי~

 כלל נתכוונה דלא הוא ו~שוט
 לש~

 מתנה
~ 

~~~
 בי~קב ~נסת~ק ס~ז ~דקה שמש להרב ר~יתי
 בניושהיו

 ראוב~
 ושידך בטיסתו ~מו ושמ~ון

 ל~ ו~סק ללוי ראובן בת אתי~~ב
 בת ונשאת נדונייא

 י~קב ב~ייראו~ן
 זקנ~

 ואח~~כ
 ו~או י~קב נלב~~

הבני~
 לכלל

 חלוק~
 ו~סק

 ש~
 לש~ דהזקן

 נתכוון מתנה
 ~ליו וחלקו דמייא כבתו ~ו בת והיא~ואל

 ש~
 ואמרו

 לא בחייו ל~נו או לבתו נדונייא ש~ושה ~מי~הגם
 אמרו ובבתו ב~נו דוקא האמצ~ מןתתנכה

 דמצו~
 ~ליו

 והביאולה~יאן
 ראי~

 ~ל
 ז~

 ובן בנו בבת אבל צור~ן כדי ולבתו לבנו ~ושהאינו א~ נדוי דבר ~דר ~ד
 י~וש~ב לאבתו

 וסי~~
 אמרו מזה וגדולה וז~ל ~ליו

 דאמרינן הוא חו~ה בצורכי דוקא ובבתו בבנודא~ילו
 הז~אות בשאר אבל אכווןלמתנה

 ~ורכי שאינ~
 ~לואה רק אכוון למתנה אמרינןלא חו~~

 דוק~
 מהרי~~ו וכמ~~ש

 ביד שנת~ס דמיבתשובה
 ה~רלי~

 אביו אמרינן דלא
 והביאו הלואה רק אכווןלמתנה

 מור~~
 בהג~ה בחו~~מ

 רפ~וסי~
 ה~ אות ה~ור הגהות הכנה~ג וכ~ך ס~~

 הרב זה חלוק כתב וכבר לו מ~ל לא בודאידמסתמא
 מדברי ל~ניך הרי ~כל~ה זלה~ה~מ~א

 ה~וסקי~
 הנז~

 אינו ב~ו ב~ד אד~ שיתן מהדכל
 מתנ~ לש~

 זולת
 ~ ~זפ~צורכי

 ה~וסקי~~~~~~~
 ~מאי לדבריך סתירה יש ~נז~

 דא~ לומר ד~תךדסלקא
 ~~ה

 בו דן היית ~אש~ ב~יינמכר ~קרק~
 דל~~

 נחכוונה מתנה
 בירר~ו ד~רי הוא כן לאוהאמת

 מש~
 כמה

 ליד מ~דה נותנת ~צמה האשה היתה א~ד~~י~ ~וסקי~
 אמרינן לא בנהשל ב~~~~

 מתנ~ לש~
 ביררנו דהא נתכוונה

 אד~ שיתן מהדכל
 זולת ~לואה אלא אינו בנו ב~ד

 הנישואין~וצאת
 וג~

 ~ינא ~~וף
 שה~ל~

 ש~ד כת~ר

יהוד~
 ה~ב מדבר~ שג~ לד~תי ~~וט ה~ליונה ~ל

 ~דקהשמש
 והרבני~

 דלהלואה הוא ד~תם ~הביא
 ~ו~ה צורכי זולת ב~ו ~~ד אד~ שיתן מה כלי~~ב גמור~

 י~שב גמורה והלואה הואלוממילא
 ~~ו~

 דב~מוד הוא
 ק~יוה~זיר

 ומכ~~
 נדו~ד

 גר~ דמ~ר~
 נתנה דלא ט~י

 ליד מידהה~שה
 כלו~ ב~~

 נתכוונה ולא בדבר להסת~ק

 חסד לגמולאלא
~~ 

 ~ מידי לא ותו ב~ה

 ד~~~~~
 דאקשינהו במאי לברורי גבן

 מור~~
 להני

 ומזה דיניתרי
 ר~~

 ל~ייל ~ר~בה בד~תו כת~ר
 דמר~ בהורמנותיה ואנא דמח~א בקובא~ילא

 ד~תיה א~ נתברר לא ~~מה דר~שאח~א קאמינ~
 דמור~~

 ~ך
 כדי לא או מל~ך הרב כסברת ה~ליונה ד~תיההיא

 תמ~ל א~ א~ילו א~א דרישא דומייא סי~אשת~~ר
 ד~תיה ~ואדכן

 מ~~י~ן לא ~לוגתא דא~ושי ד~ור~~
~~פ

 בסי~~
 מור~~ם בין מ~~ינן לא פלוגתא א~ושי ~מי

בודאי דל~לוא~ לשל~ הבן דחייב ו~ני ד~סיק הלבו~~שובין
 אכוו~

 הרב ד~ת וכן
 והרב~י~ שמ~~

 ~ שהביא
~~~

 שהביא
 הדיני~ שני מו~~~~

 א~ת האלו
 ~ו~

משו~
 ~דיני~ דשני

 ~אלו
 ה~

 מהרי~ו מתשובת
 ז~ הביא~ולכך

 דברי מדקדוק ואדרבה אח~~ז
 מור~~~

נרא~
 ~מו ~לא

 אחד דדין רו~~ם כדברי דא~
 ל~~

 הו~ל

למור~~~
 ~~ודה וכן לומר

 וכו~ המאסר מן בנו א~
 והאי בדיניה דהאי ש~מ וכן כתב מדלא בודאיאלא

 דנקט במאי לן ד~שה דמאי אלאבדיניה
 מור~~

 וז~ל
 המאסר ~ן אביו שפ~אומי

 מנכי~
 דברינו דל~י וכו~ לו

 להחזיר דחייבזה
 ליורשי~

 למה ירושתו ~לק ~ל היתר
 הו~~ל לו מנ~יןנקט

 לאש~ו~י~~
 מינה ד~די~ה

 זה ~ל חייבלהחזיר דג~
 י~

 מלת האי דבודאי ולומר להשיב
 מור~מ וממילא מהרי~ו תשובת מדברי אינהמנכין
נק~ה

 בלשני~
 מנכין בה למכתב ד~ריך רישא אגב

 כת~רוכמ~ש
 מ~~

 והר~~ג מש~ל הרב
זלה~~ה כמוהרר~~

~ 

~~~
 אחכת ו~וד

 ד~כולי~
 בין ב~ישא בין לומר טוד

 אלא דוקא ל~ו מנכיןבסי~א
 ה~~

 ומאי יחזיר

דנק~
 דמילתא אור~א מנכין

 נק~
 דמ~תמא

 ~~ו~
 ~וא

 אד~שאין
 שיטור לבנו נדונייא מוציא

 שי~ל~ מ~
 ~ו

 תמצא הרוב ~ל וממילא וכו~ ~~ודה וכן~ירושתו
 פ~ות אלא בנו ונדוניית בנו ב~דיון נותן אד~שאין

 דוחקי זה ואין מ~כה מלת נקט ולכך ירו~תומשי~ור
 כת~~ר וב~יני ישר א~ אל~י~ ב~יני משנל~~דסו~ד
 דערב מדינא גרי~ותא שום הזאת לא~~ שאיןיכשר
 שזכרתי ה~וסקי~ מדברי הן ס~א בסיק~~ל ~~וזכרקבלן
 ונו~~הלך

 ~ליה~
 למ~לה לך ~זכרתי האומד~ות

 יהודא חייבוממילא
 לשל~

 קרק~ חצי לא~יו
 ~נמכר

 ב~יני יראהא~
 רו~~

 ~שרה התוה~שי ולכת~ר
 ש~~שלאלול ימי~

 התרמ~~
 כ~ד י~~הי סאלי ~ה ל~~~ק

הצ~יר
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~
 ד~תו להודי~ני וכו~ ~ני ל~לות ב~תי

 ~רחב~
במ~ש~

 לידינו ~בא
 ~יוד~

 למ~כ~ת
 נלב~~ט ז~ל אל~דיכההר~ש ש~חכ~

 ויורשים שבק ~אדוני ו~י~~
שלו

~~ 
 נלב~~ו ~בר א~יותיו ~היינו א~יותיו שתי בנות

 א~ת וא~ותוקודם
 ~~יח~

 ~ני~ה ~ב~ ~אחותו א~ת בת
 כשלא ~תקנה כ~י וה~ה בנותשתי

 יור~ ~ני~
 המתאבל

 ליורשי~ ו~לי~ שלישי~ ש~י א~תות~ול
 ~נדו~~ז נמצא

 ה~זבוןיתחלק
 לי~

 ~לקים שמנה תטול ~תו חלקים
 שמאחותווהבת

 ~מא~ותו בנות ו~תי ~לקי~ ~ני הא~~

השני~
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 בה~ך מחצה הניח ~זבונו מכלל זה~ה חלקיס שנ~השנית
 של~ס כמזהר~ר ה~ניז החסיד הקדוש לה~בהידוטה
 ושררה קר~ע זצוק~לאזאווי

 ז~דו~
 נוטלת האשה דאין

 אלא דהז~ל~ראזי בה~ךב~ררת
 מ~ו~

 תטול ~~לה כ~וד
 אס ב~~רה תטול ה~אך בנדו~ד מהבניס כאחדב~ררה
~ני

 ~לישי~
 הבנות מן כאחת או האחיות מן כ~חת או
 ~כמ~ה הכל וטל ה~נ~ת האחות~ל

~ 

~~~~~
 ז~ל ~הר~~א בא~ת ~נסתפק להידיד ר~יתי
 להזרידה או רמא לאיגרא לה~לז~ה ישאס

 לה~ל~תה יד~די שנס~פק מה הנה ~מיק~אלבירא
 ג~ ~ליש~~ ~נישתטול

 הזא ת~זה דבר בה~ך בשררת
 מפורש נמצא ו~א הואל כלל תטול שלא הראזי מןדהא

 האחרוני~ בדבר~ ולאבתקנה
 מהו

 ~יצד מתאבליזרש שאי~ במקו~ הדי~
 נזהגי~

 מצד הן וא~כ בשררה
 האש~דאין הדי~

 בראזי נוטלת
 ה~

 דבר הרי ה~קנה מצד
 נוטלת וא~נה דת~ש ~ל ה~מד~ו מפורש נמצא~לא
 שא~רז ומציני הואל אלאכלל

 בפירז~
 במ~וס

 כא~דונטלת היור~
 שנלמד ~זא דין מהבני~

 לבא דיו אך ב~ררה חלק שתטזל ~תאבל יזרשדאין במקו~ במכ~~
 להיזתמה~ד

 ~נדו~
 מה

 ה~~
 מהבניס כאחד

 א~
 כאי כאן

מה~ורשי~
 כחה לה~דיף כלל הסברא מן ואינו

~אין במקז~
 מתאב~

 מ~וס אלא אינו ~נוטלת מה וכל דהואל
 לי מה לכבודו יושבת שהיא זמן כל ב~למאכבוד

 במק~
יור~

 זבפרט מתא~ל שאינז או מתאבל
 ל~

 מהיכן יד~תי
 יזרש שאין במקוס לומרהזנח

 מתא~~
 ~השזזת

 מאי מצוי כשאר שלישיס שני בה ~יטזל ראוי דברשהוא שרר~
 שיש ממקזס כאןשנא

 המתאב~ יור~
 מחצה ~נוט~ת

 יור~יס ~~רה לז ~ש זאפילובמצוי
 נוטלי~ אינ~

 כו~ס
 כנגד ש~ולה במצוי דהשתא מחצה אסכי

 כול~
 זטכ~~ז

 ומאי מנייהו כחד אלא נו~לת אינה בה~ךב~ררת
~נא

 במקו~
 שאין

 יור~
 להשוות רצה כת~~ר למה מת~בל

 ~ס ליטול מצוי לש~ר בה~ךשררת
~~ 

 ~ני
 ~אתמיהא חל~י~

~~
 ~מיקתא לבירא להזרידה כת~~ר שנסתפק במה
 האחזת של אחיזת משת~ כאחת א~א תטולשלא

הב~
 ג~

 ל~סתפק באת דאס ~הסתפק ~ין זדאי בזה
בזה

 הו~
 במקוס אפ~~ו להסת~ק לך ה~ה הדין

 ואחד בניס שני זהניח שמת ר~ובן כג~ןהמתאבלים ~זרשי~
 ~שרה הבן ז~ניח ראובן ב~יי מת ראובןמבני

 לאחר חי שנשאר שהבן הזא שהדין ראובן ~תזאח~כ בני~
 נו~ליס כזלס ~~ת ובני אחד חלק נוטל ראזבןמיתת
חלק

 אח~
 להסתפק לך זהיה במצוי חלקיס שני המת זאשת

 הא~~ תטול אס ראובן שהניח ~~ררה נוטלתכיצד
 חלק

 כאחד או אביו ~יתת אחר ח~ שנ~אר ~בןכדין
 אומר ~ני כן זעל אב~ז בח~י שמת האחר הבןשל מהבני~

דג~
 לס~ק באנו דאס א~מיהא זה ס~ק ~ל

 ז~
 אין

 תמצא דלפ~מיס ל~~זרין רז~ל דברי זנתת סוףלדבר
 ~~ן ממש ירכו יוצאי המת מבני כאחד נוט~תהאשה
 ~וטלת זאזי ירכז יזצא~ מ~ש בניו הס זיורשיזשמת
 זהניח מהס אחד ~מת תמצא ולפ~מיס מהיורשיסכאחד
 ~א זה ספק לפי שאזי בניס שלשה אז~ניס

 תט~
 כאחד

 יתכן לא זזה שמת בניז מבני כ~חד אלא ירכומיוצ~י
~הזאל

 והדי~
 כאחד נוטלת לפטמיס משתנה

 ~סתוס ל~בותינו הז~ל ~א בפחות נ~לתזלפעמיס ~היזר~י~
 למימר הדבריםז~ח~וס

 נזט~~
 אלא מהיזרשיס כאחד

 רבותינו שאמרו שמה דרכו ~ורה האמת אלא ל~רשהו~ל
 מהיור~יס כאחד נוט~ת לכ~ודו יושבת ~ה~א ז~ןשכל

 ~אהכו~נה
 ה~א הרי ~~י~ ~במקו~

 חשוב~
 כ~חד היא הרי אחי~ ה~ היור~י~ וא~הבני~ ב~~ כ~~

 דהוה ומידי מידי לא~ו מהא~י~
 שב~

 ב~ן
 הבנ~~

 חלק נוטל
 ~ו~לי~ כול~ אחיי ובניאחד

 חשובה ה~א גם אחד ח~ק

 לי~~~כב~
 ה~ן בני ~יש ב~קוס אפי~~ ~לק

 ~כול~
נו~לי~

 ח~ק
 ו~~ו~ אח~

 וא~כ
 ג~

 ~שת
 אל~די מ~ר~~

 שלשה אחריו הנזי מ~ר~~א הנ~ח כאלו לה ח~בינןז~ל
 ות~ולאחיות

 ~לי~
 ~~בודוי יו~בת שהיא זמן כל ~~ררה

ולכ~~ר
 וה~ל~~ החיי~

 וצוי~מ ה~רס~~א לס~ון ב~~ה
 וימ~~
~ 

הצ~יר
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~
 ~ ~ ~י~~יי~~~~~~

 ~~~~י~ ~~~ ~~~ י~~~ ~~~~~~~~~י~~
 מ~~~~~~

 ~~תב
 החכ~

 דינו יהיה מה נר~ו ~שזאל
 קי~ל דהכי קאי קושטא ~לו ~דזכין ~טרשל

 קני~ה ולא ה~א אסמכתא דאי דכל זבפוסקיסבש~~ס
 ~~ז בס~ הש~~ פסקוהוא

 סי~~~
 ~מתניס תנאיס וכן וז~ל

 אד~בנ~
 יהיה אס זש~ר בטדיס שהס אפ~~פ בינ~הס

 ~דיין ד~תו ~~רי וה~נה גמר לא וכו~ ~ך ת~שה אז~ך
 ~ ט~כ יהיה לא ~מא או י~יה ~מאסו~כת

~~~
 לא זה דב~טר

 נג~
 ולא

 ~ג~
 ~~מכתא דין ביה

 כתדא תלתא במ~טב נמצאודכאן
 ט~מי~

המב~לי~
 האסמכתא

 דהנה נחדר בקדש ~ראשון ט~~
 ~ה~יא רוח לכל כמידתז ~האריך בסר~ז ל~רב~ימצי~ו
~ברת

 הפיסקי~
 האסמ~תא מבטל אי מעכשיו ב~ומר

 במ~ס שצלל ~אחר לאאו
 אדירי~

 דלד~ת היא מסקנתו
 ולד~ת הא~מ~ מבטל לחוד מ~כ~יו באומרהרמב~~ס

הרא~~
 די~ות זיש האסמ~תא מבטל לא לחוד ב~~כ~יז

 א~כא אנן אכן ר~~ז בס~ ובד~~מ בהרב~י ~~טאחרזת
 טל ז~~לה דרך לו ב~ר כי לז ומצינז סמכינןדמר~ן
 לסברת סי~~ד ס~~ז בחזמ~ש הטהורשולחנו

 האזמר כל וז~ל~פסק ה~מב~~
 קנ~

 אסמכתא כאן אין מעכשיז
 וכו~ הקנה ~א להקנות גמר לא ~אלו זקנהכלל

כאן וג~
 בשט~

 זה
 נמצ~

 מאות שלש בסך שחי~~ כתוב
 דין זלית הלכתא קי~~ל והכי ומ~כשיז מע~הדורוס

 ~ דייןולית

~~~
 ב~בו~ה נ~שה זה ששטר נמצא כאן אחרת ז~זד

 בקש~מ כתזב ~בו השדוכין בשטר כמ~שתמורה
 המר~כי לסברת שפסק בסי~~ח למר~ן זמצינו וכו~ושח~ך
 שפסק מהר~סב~ס

 וז~~
 מ~י כף ותקי~ת ושבז~ה נדר

 ~לה מזר~ס סייס מזה ז~~יפא ~~כ באםמכתאאפי~ז
 זש~ד בש~ח טליו שקבל ב~טר כתב א~ וכןוז~ל
 שבו~ה לא היה לא דאפ~לו הוא מיר~ם דברי זפירזשוכו~
 האסמ~ מבטל עליו שקבל בשטר זכתוב הזאל ~כ~זוכז~
 ש~ירשהזכמו

 הסמ~~
 לדבר נ~ד בס~ק

 מזר~~
 אלז

 ~ליו שקבל בו שכתוב מלבד דלא זה ב~טר א~~יעו~~
 בפוטל ה~~ח הי~ לא א~י~ מהני היה לבד ד~פ~זב~~ח
 דמבטל פשוט בפז~ל הדבר ד~יה דפשוטמכ~ש
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 זה ט~ם פי ~ל אפילז לשלם הת~ן ז~ייבהא~מכ~א
 ~~שני

 א~~~~
 מבטל בש~ת הדבר ~היה דמשום זה דלט~ם
האםמכ~א

 הי~
 דהגם להאריך מ~ום כאן

 מהנייא בש~ת הקנין היה דאם במישור הוכית נ~גב~~~ק דהםמ~~
 ~ל ישאל ו~פיל~ הקנייןלתזק

 ~ב~~~~
 הקנין מבטל לא

 וה~ו~ז ו~ש~ך הרב~ת ~לי~ תלקו רבים ה~י~כ~ז
 שכ~ב ~~ת ~ימן תוש~י ב~~ זלה~ה יואל להרבוראי~י
 קי~לדלא

 כה~מ~~
 כמור~ם אלא בזה

 בהםכמ~
 הב~ת

 ~דבר ~א~כ י~~~ש והש~ך~~~~ז
 במתלוק~

 ומה שנוי
 קי~ל דלא זקן הורה שכברגם

 כה~מ~~
 היינו ~כ~ז

 שבו~~ו על לשא~ל וי~ול גמור קנין ~ו~ה דאיןלענין
 מורים אין אנןאבל

~ 
 באפר י~פלש אמרינן אלא כן

 כמ~~~ שבז~~~וי~יים
 ~~ש ביור~ד

 בידה~~~םים שהמשודכ~ ~ב~ר~
 הםבלונו~

 קי~~ל לומר יכ~לה
 כהםמ~~

 ~ מרתמוהיו~יע~

 דכא~~~~
 לכל צרי~ם אנ~ אין

 ז~
 הדבר והיה ה~אל

בק~ש~ת
 לי~ ומ~כשי~

 דיפרקיניה נג~ ובר נגר
לשטר

 ז~
 אלא שד~כין שטר זה ~טר ה~ה לא אי א~ילז

 שה~א שד~כין שטר שהוא בנד~~ד מכ~ש דעלמאשטר
 לדע~ מצינ~ דהא ט~יעדיף

 דם~ל וה~ום~ הרא~ש
 והביא ~~מכ~א ה~י לא ~שד~כין שע~שים קנםדכל

~בר~
 י~א ~ז~ל י~א בשם ב~~~ז מר~ן

 שקנ~
 ש~ושים

 לקנ~בש~וכי~
 כ~אי כי א~מכ~א ה~י לא ב~ הח~זר

 הת~זר שי~תייבה~א
 בקנ~ ב~

 הב~ש~ לדמי
 שבייש

 תבי~וא~
 ע~~

 ~~יים
 על~

 המנהג וכן וז~ל מור~ם
 בכלפשיט

 נוהגים וכן צריך קנין ~מיהו אל~ גליל~~

ע~~
 תי~בים משאר עדיף ~שד~כין דקנם לך ה~י

~ל~~~
 לי~ השדוכין ~קנם וה~ז~~ ~רא~ש

 משום ביה
 ה~א כך לא ד~ע~ו למר~ן ~מצינ~ אמ~ הןא~מכ~א
אלא

 פ~~
 כד~~ דב~י~ ב~~ם שם

 שהביא ה~מב~ם
 ~~יקון ה~~ר~בינו

 הקנ~
 ה~א

 ~פ~ד תכמי כד~~
 ~פר~ תכמי ~~הי~שכ~ב

 ר~צים
 להקנו~

 הא~מכ~א
 ם~ק ~אה~~ז ~גם~כ~~

~~~ 
 ~ביא לא

 ~בר~
 ~רא~ש

 אם~י
 ש~מ א~כ הרמב~ם שכ~ב ~~רד תכמ~ ~בר~

 אתר~ן לה~ב ~ינו הרי עכ~ז לדינא למר~ן קי~לדהכי
 ~~ בת~א זל~~ה מ~הריב~ו הגד~ל הרב הואתביב
 שהביאק~~א

 והעל~ הרב~ ד~~~
 פליגי לא כאן דעד

אל~
 לתייבו אבל שקצבו הקנם כל ~של~ם תי~ב לענין
 ~ יע~~ש י~דה הרמב~ם אפיל~ הב~~~בדמי

~~~
 הרב שהביא המ~בי~ר הרב פ~ק לפי גם

מהריב~~
 שוב ~~~ב תזר פ~ק~ שת~ם אתר שם

 ~מש~י~ר ל~רבראי~י
 שפ~~

 באירה דמשם י~~~ש ~כ~~

 ~~~ ד~~~ המשבי~~~ר~
 הרא~ש כדברי לפ~וק ~לי~ן

 י~א בשם מר~ן ~פ~ק~ה~~~
 דבקנ~

 על~ה דכן המשבי~ר שם וכ~ב א~מכ~א מ~~םביה לי~ שד~~ין

 ~מאור~~ה~~מ~
 מדין על די~בי הגדזלים

 מהריב~~ הרב ~גם ע~שי~~ה פא~ בעי~~~
 ד~ך נר~ה זלה~~ה

 תזר פ~~ו שת~ם אתר שהרי לפ~~קדע~ו
 ~כ~~

 ש~ב
 מדבריו זלה~ה המשבי~ר הרב פ~ק לידיבא

 אל~
מ~כ~

 לא~~ו נ~טה דדע~ו ובר~ר
 פ~~

 משנה זה ~כל
 ~אי~ ש~~כין שטר שה~א נדו~ד ל~בי צריכהשאינה

 ~ש~תמעכשי~
 ~ בש~ש צריך דין לי~

~~~
 ענין על עוד ~נן ~שאיל מאי

ששלת ה~בלונו~
 האר~~

 נד~נים יהיו אם לארו~ה
 בתזר~

 השולת וז~ל ~~ג ~~ן אהע~ז בש~מ מבואר זה דיןגם

 זתזר ~כו~ מז~טים בין מרובים בין ת~י~ לבי~~בלונו~
בז

 האי~
 יתזרו

 הםבל~ני~
 כולם

 תו~
 ומש~ה מהמא~ל

 ששלת מועטיןוכלים
 ל~

 שם לה~~מש
 בבי~

 א~ אביה
נש~מש~

 אם אבל ~ש~למים אינם אבדו או ובלו בהם
 ידוע ש~דבר בב~~ או~ם ו~ובה תוזר הכל ~יימיםהיו
 ~~יד ~~כ ובנדו~ד ~כ~ל נ~י דרך ~לא שלתםשלא
לשלם

 הארו~
 המו~טין כלים ~כ~ז ~קנם של הםך הזה

 אושבלו
 ~בד~

 בטעמא מיל~א כי ת~זרים אינם
 יהבינהו מיהב~בראשונה דמע~ר~

 ל~
 א~ם ששלת מי~ם ללובשם

ל~
 לשלם נ~תייב עכ~ז

 התזר~ בשע~
 לבלו~ שרא~י מה ו~בלה ש~לבשה~א דד~~~ לך הרי
 יתזור אם ו~כ~ז

ב~
 ה~ך עוד לשלם ~~ו תייב

 הקנ~ ש~
 קם וא~כ

 ה~ ונ~בדו בלו אם ששלת מועטים הדברים~ינא
 זהב כלי שאר ~ם קיים שעדיין ומה ת~ר~נוימלא
 מדרכם יאין ל~כשיטין הע~שיםוכ~ף

 ~ם הרי לבלו~
 שי~לם אתר ק~י ~התזירב~מיד

 האר~~
 של ה~ך כל

 ו~~ה~נ~
 שגיאהי מכל יצילינ~ עינינ~ ולי~ מידיי לא

 שנה כאן ההגבלה בי~~יהת~~~
 לרא~~~

 ~אלי פה טו~ב
 ~יע~ה

הצעיר
 ~י~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~
 ~את~כ לשמ~ון בי~ו ששכרברא~בן
 של בי~~ נפלה הי~ם ~הן ללוימכרה

 לשמע~ לה~ציא~ ל~י מצי אםל~י
 ~ה~פק לא או

 נ~ל~
 לי

 דיכול ב~דאי משכיר של בי~~ נפלה אם מצינ~דהנה
 ימי עד א~ י~ם שלשים לו לי~ן צריך ~איןלהוציאו

הקי~
 ~כמ~ש

 מר~
 עכל~ה מ~~לך ~אני י~שב א~ה ש~היה הואבדין לא~ ליה דיאמר ~י~א ~י~ב ב~י~

 ה~א בדין לא~ ליה ל~מר יכ~ל נימא ג~כ~אם
 ראשון משכי~ ~אינ~ ל~קת ~ה~א דה~אל נימא א~~כז~
 לא ליה ל~מריכ~ל

 ~די~~
 ~ברא

 דא~י~
 מתמ~יה

 ~~ם קיים בי~ו ~דיין מתמ~יה דא~י~ וגבראה~אל
 קיי~ ~בי~~ ה~אל יכול אינו לה~ציאני ה~אבא

 א~כ
 לא א~גם

 ~דיפ~
 מגברא

 דא~י~
 דלמא או מתמ~יה

 ואל~הזאל
 בי~ו נפלה המשכיר היה

 הי~
 ל~וציאו יכ~ל

 להוציאו יכזל הואגם
~ 

~~~~
 ב~י~ ~~כ דמר~ן

 שי~~
 מכר ~ז~ל פ~ק ~י~ב

הבי~
 או

 נ~נ~
 יכול שני אין ה~רישו או לאתר

 לוא~מר הש~כ~ ~הרי יום ל~ קו~ם ~י~דימנ~ ~ד אלאלהוציא~
 אי~

 זה מכת יו~ר כתך
 ב~י~ שזכי~

 ~כ~ל זה
עכ~ז

 ספי~
 לומר אנ~ דיכ~לים ~~מד במקומו דידן

דדין
 ד~י~~ ז~

 ה~אל להזציאו יכ~ל הל~קת דאין מר~ן מייריג~כ ~י~~ נ~לה ~אם קאי מר~ן שהביא
 להוצי~ו יכול אינ~ שהמשכיר ~כמו קיים ~דייןהמשכיר ובי~

 לא זה ל~קת גם קיים עדיין ~בי~~ ה~אל שעתאבה
 דלא במק~ם אלא ק~י לא דמר~ן דלמא או מיניהעדיף
 ל~קת של בי~~ ~לה אם אבל לוקת של בי~~נפלה
 ~~ם מ~כיר ~ל ביתו נ~לה כאלוהוי

 ה~~
 ליה מ~יק מצי מ~כירשל בי~~ נפלה

 ג~
 ז~ו~ו זה ל~קת

 במק~מ~ ה~פקו~דיין קנ~
ו~מ~י ~ ע~מד
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 ~פק ~ברר אני
 ז~

 מאי מכח
 דקש~

 ~י
 ~רמ~~~ס פסקטל

 ו~~~י~
 ~יא והקושייה

 של ~יתו דנ~ל דיןד~נה
 וש~ ~~כי~

 ~~ית נתן
 ושל וכו~~בנו

 מכר~
 נת~ו או

 במתנ~
 ד~סקו ו~ו~

 מכירה מה~כות ששי בפרק~רמב~ס
 ~לכ~

 ו~לכה ~~
 ומר~ן י~א והלכהי~

 ~סק~
 בסי~

 ~י~~
 וי~ג וי~ב סי~א

 במצי~א הס~~רס
 וז~~ ~~~~ דק~~~

 ~שי~א ~ס ~גמרא
 ~א לו אומר ביתא להנפלה

 ~ד~~~
 ז~נ~ מנאי

 או

אורת~
 ~דיפת ~א א~~ל ב~תנה י~בה או

מחמתיה דא~י~ מ~ב~~
 כ~~י~

 אס חזינן ~בריה
 ~ו~

 אפ~ר
 לא ואי לאודו~י ליה~ס~יבעי ~אודו~י~

 א~~
 ~א

 מ~אי ~דיפ~
 ס~וריס א~ו דיניס לפנ~ך הרי הגמרא לשון~~כ
 ואח~יו הרא~ין הוא מ~כיר של ביתו דנפל דינא~ס
 או דזבנהדינא

 ואח~~~ אורת~
 דיגא

 ~~רי~ דכ~~י~
 וכו~

וכ~
 ~גמרא שנויי~ ש~יא כמו הגירסא ז~ל הרי~פ הביא

 שנויס ש~ס כמו א~י דיניס ה~ור רבינו פסקוכן
 לי קשה ~~ז וא~כבגמרא

~~ 
 ~~מב~~ס דברי

 ל~~
פס~

 דינא
 אורת~ דזבנ~

 ~אחרון דין והפך באחרונה וכו~
 ~הוא בגמ~השנוי

 כללי~
 דינא קודס ופס~ו ל~ריה

דזבנ~
 קשה ~מחבר וגס ממנו קודס האמור וכו~

 כסדרי~ נקט~מה עלי~
 ו~א הר~ב~ס של

 נק~
 ~סדרס כמו

 ז~~ורהרי~פ
 ~ כמ~~~~

~~~
 לזה דודאי ד~~עד~ן אני אמרתי

 נ~כוו~
 ~רמב~ס

 י~~ה ה~ו~ה ~~מרא בלימוד שמא חששדהיינו
 קמא אדינא קאי ו~ו~ אורתה או דז~נה זה דדיןויאמר

דג~~
 דזבנה בבא דגס נימא ושמא משכיר של ~יתו

 ~וקח של ביתו בנ~ל דהיינו ביתו דנ~ל זהבענין

ואפי~~
 אינו

 יכו~
 לא ~יה דיאמר להוציא

 ואיהו דהואיל מחמתיה דאתית מגבראאת עדיפ~
 ל~

 מצי
 וביתוהואל ~פי~

 עדיי~

 לז~ ~ן אתה אף קייס
 הר~~~ס בא

 בשוס מיירי ד~א לבריה דכ~~יה אחר זה ד~ןוכתב
 של ~יתז בנפילת לאו דזבנה זה דין דגם ~ך לומרנפי~ה
 מינה שתדוק כדי מיירי~וקח

 ~ב~
 ביתו נפלה אס

 מפיק מציל~ח ~~
 לי~

 ~ס וכי ~לוקח ליה דיאמר
 במקומו אני גס לך מפיק לא מ~כיר של ביתונ~~ה הו~

 וכוותיה בה~וכו ~רמב~ס נתכוון לומר מ~נלע~דזהו
 וגס מר~ן~סק

 ~רי~~~
 דכך למימר ~יכא וה~ור

 ה~כו דלאוהגס ס~~
 הדי~

 ראיה ~שס אין ~רמב~ס כמ~ש
 ~~טות ~~שו ולא נק~ו דגמראד~ישנא

 ~ ז~

~~~~

 דקדוק
 ז~

 ה~וסקיס מד~דקיס ר~יתי ממש

~~כמ~
 מר~ן במ~ש מניי~ו וחדא מקומות

 ששכרו שניס וז~ל ס~א ~י~ו סי~בחמ~ש
 לזה זה לכוף יכוליסאינס ~ב~ותפו~

 לחלו~
 א~~ו שהבית אותו

 ו~קשהשל~ס
 ~סמ~~

 סק~ו שס
 וז~~~

 קשה
 דכא~

 סתס
 קט~א ובסי~ בשמו הטור שכתב הרא~ש כדבריהמחבר
 בשמו ה~ור שכתב ~רמב~ס כדברי ~מחבר סתסס~ט
 ~סימןבסוף

 וז~~
 או שדה קצת ~חבירו ~~וכר אחד

חצר
 ~אי~

 בו
 די~

 א~ד מקוס ש~כרו ~ניס או חלו~ה
 בו יש ואס ~ח~וק ~חבירו לכיף יכול אחד כלב~ות~
 דמ~ש ו~ומר ~ישב יש ה~ור עכ~ל תולקין חלוקהדין

כא~
 שתש~ישו בית דוקא ~יינו לחלוק לכופו יכול אינו

מ~וב~
 ~~~וק צריך י~ד ידורו ואס ראיה הזיק בו ויש

 ראיה הזיק לסלק כדיבמחיצ~
 ~ז~

 יכו~יס ד~ין קאמר
 שדה אלא בית ~זכיר לא ~ע~א ובסי~ במתיצהלחלוק
 לחצר שדה המחבר והקדיםוחצר

 וי~~
 ~כי דמשוס

 ד~צר ~~מדנו~קדימו
 דנ~~

 ~~מורה דשדה דומייא היינו
 ~~~ת~~דס

~~~ 
 ~~~ר מיירי ד~יי~ו

 ~~מי~ ~~ ש~י~
 ראיה הזיק בו ~איןק~ו~

 כ~~
 ש~ושה ס~ן ס~י ו~אלו

ב~מצ~
 שידוע ~צר או ה~דה

 ~~ו~ ~~~
 א~ד כל

 ~~ינו ~~~ר אף ~טשו~וי~וליס ו~~
 ש~ת~ וה~ו~ שלה~

 טל
 ~רמ~~סדב~י

 ~כת~
 ק~~א ~~ו~~ס

י~~וקו ~י~~ ~י~~ וז~~
 ד~~ במ~יצ~

 שאינו
 אל~ ש~~~

 בש~ירות
לא ~~~~~

 א~~ כת~
 ש~קדיס ה~מב~ס מ~מ~ות ~~י~ות ~פי

 לדין ~~~ דין דשכניס בפ~א~~ת~ב
 שד~

 אין ו~ז
ב~~~~ו~ו

 ד~צ~
 דו~ייא

 מ~~~~ אל~ נק~ דשד~
 דאף

בס~ם
 איירי תצ~

 ש~י~ ו~~ו~~
 ~שיגו

 ~ הם~~~~ ~כ~~

~~~
 הר~אות ~י~יך ~רי

 ד~ת~
 הס~~ט

 ד~וא~
 והרמב~ס

 מה~~ו~ ב~~~כת~
 ~כירות

~~~ 
 ו~א ~דה ק~דס

 וה~ך ק~~~א בסי~ ~ר~ב~ס דין אותו לפםוקמ~~ן
 ובמקוס ד~רמ~~~סה~~~ן

 כתב שדה או ~צ~ ~יכ~ו~
 הו~ דנק~ דחצ~ ש~~מ חצר או ~דה וכתב~פך

 דומייא
 הקידסדשדה

 ~~ניך ~רי ~~
 דכוונ~

 הדי~יס ה~ך ~~כוון

 ב~אי כ~ן ד~רמ~~~ס אביא א~י גס וא~כ זה דיןלמשמ~
 דין ו~תב ד~פכו דזבנהד~נא

 או~~ נ~~
 ~י~א ~ב~ו

 ד~אי ~~~כ לומר נתכוון ~~ה בודאי קודסא~ה
 דומי~א ה~אוכו~ זבנ~

 ד~~נ~
 לישא לבנו

 דשס קמיירי ~ש~
 ק~יירי בנפי~הלאו

 ~ל~
 ו~ס מיירי קא נפלה דלא

 מיי~י קא ~וקח של ביתו בנ~לה ~או וכו~ דזבנהכאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~י~
 דא~ס~~

 ביתו נפלה
 י~ו~ ~וק~ ~~

 להוציא הוא
 קושייא קשה וא~כ השוכראת

~~ 
 דאמ~ה הגמרא

 נפלפ~י~א
 בית~

 ~דיפת לא ~יה דיאמר מיציאו ה~ז
 זבנה מנ~יאת

 אור~~
 השוכר א~ל במתנה יהבה או

לא
 טדיפ~

 קש~ ~~ך מת~תיה דאתית מגברא את
 ~ל

ז~
 מ~י לוקח ~ל ביתו נ~לה ~ס דגס זה סברא ד~פי
 ~גמרא ~ו~ל ~א א~כ ליהמפיק

 לומ~
 ביתו נ~לה אלא

 דמכ~ש יד~נא ואנא מנאי ~דיפת ~א אז~ר לוקחשל

נפ~~
 דמוציאו ~צ~ו המשכיר בית

 ולא ליה מפיק מצי נפ~ה אס לוקח אפי~ו ד~אהוא קו~~~ דה~
 משכי~מצי

 דאתית מגברא טדיפת לא ליה למימר
 מכ~ש וא~כ קיי~ת ביתו וטדיין המשכיר שהואמ~מתיה

 של ביתו נפ~הא~
 משכי~

 שוס ~שו~ר ליה דלית ~צמו
 וגס ~יה מפיק דמ~י בודאי~~נה

 נ~מ~
 זה מדין

 ~יתוב~פ~ה דדוק~
~~ 

 ב~א אבל ~יה מפיק דמצי הוא לוקח

נפל~
 מצי דלא בודאי

 מפי~
 קשה וא~כ ~יה

 ~ל ~יתו דנפל בית שס~ ~כתוב גמרא הזצרכהלמה
משכיר

 ודי~ב~
 מדקדוק ע~כ וכו~

 נ~~ ז~
 בפשי~ות

 לוקח של ביתו נפלהדאפי~ו
 ל~

 מפיק מ~י
 לי~

 לשוכר
 ~דיפת ~א ~יה דיאמר ~~מאמהאי

~~ 
 מ~שכיר

 ~צמודמש~יר
 ל~

 מ~יק מצי
 לי~

 ~ייס~ ~ד~ין וביתו הואל

 ד~ד~י~~~~~
 קשה

~~ 
 דיניס ~~ך למה הרמב~ס

 כך דהרמב~ס ~ומר אפשר בש~סהסדוריס
 כמ~ הוא לפניו הגירסאהיתה

 והגס בהלכותיו שםדרס

דהרי~~
 ש~יא כ~ו אלא אותה סדרו לא וה~ור והרא~ש

 אין ~~נינוסדו~ה
 כ~

 לא הרמב~ס דאפשר דוחק ~ך
 ~ כך ~פניוהי~ה

~~
 יש

 לתר~
 דהרמב~ס ולומר

 בכזונ~
 הפכס

 דבדינא במדרגות ~דיניס לסדר כדיהוא ו~~
 שוס בה ו~ין מוציאו ה~ז משכיר של ביתו נפלהכתב דס~~

~~ו~
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 ~ ~ו ~ש ל~ריה ~~ל~ה דם~~י ודינא~לוק
 ~ו וישלהו~או דיכו~ מקו~

 סאין ~קי~
 י~~~

 ד~יי~ו להו~י~ו
 ~דט~והיה א~

 ~~ודטי~ דהו~~ להשי~
 ~י~~י ד~י~א ודי~א

 להוציאו יכולבאי~ו
 ~~ו~

 ~~~~ ~כניך ~~י ~ו~ן
דיני~

 זו אלו
 למטל~

 ~~ך מזו
 ~ד~~

 ד~~ו ד~ך ~ך
של

 הרמ~~~
 ל~דר

 ~~ ~דיני~
 ~~~י ~ד~~ה ~ג~~א כן

 מ~~י~ אימ~ ד~רישא בהו~כוד~ר
 ~א

 ~די~~
 ~~~י~א

דרישא
 אומ~

 אד~~ה ~~ו~ר
 ~~ ~די~~ ~~

 ו~י~א ו~~~

דםי~~
 יש

~~ 
 ~~ו~

 ~~~לט~~ד זהו
 ~~ ~י~~ ~ט~

 ד~~~

 א~~הרמ~~~~
 לג~~

 ~ש~~ ~~~~~ ~~ ~ד~~
 דא~י~ו ~וא

בנ~ל~
 ~צי ~א ל~~~ של ~י~ו

 ~~~ לי~ ~~י~
 ~~~ש~יא

שכ~~~י
~ 

~~~
 בישי~~ ~לו~די היום

 ~צ~טא ~מ~~
 ~~~~~ ~ן ד~י~~ ד~א~~ גדול~ ~מ~~ ~מ~~י~ ט~~~ ד~~~

 ~~דלהרב
 ~ו~~יא~ יצ~~

 ~~ד ~~~~ו ז~~ל
 י~~~

 ה~ז~
טל

 הש~~
 ד~ס~

 ~ן
 ו~~~

 ~ז~א ד~ן
 ~נז~ ~~ב מ~ש ו~י~ךזל~~~ה ~~י~~~~ ~~~ו~~

 וז~~
 ו~ו~ או~~ה או ז~~ה

 נ~~ א~ ל~~ם~קא
 של ~י~ו

 ~~וק~
 או

 היו~~
 אי

 דינו~וי
 ~מש~י~ ~די~

 דל~א או מכ~ו ש~א ט~מו
 ד~~יאדט~א

 ~ל~וד אצ~י ~~יך ו~ד~~ ז~ שו~~ נ~י~

 ~ומ~ נ~י~ו~כאור~
 ~~י דלא

 וי~ לי~ מ~י~
 ~ש~~א דאמר הש~~ם~לשון ~~ לד~ד~

 מ~י או~~~ ז~נ~
 ~~ א~~

טד~~~
 ~צ~~~ך ומ~~ ~~א ד~~י~א ד~י~~א וקשה ו~ו~

 ~~אה ול~ן זה לה~מיטנולש~ס
 ~~ ~די~

 הוא ~צמו
 ~ו~~~ ז~~~ ~ירו~י ו~~~ להשמיטנוד~צ~ריך

 ~כ~~
 ו~א לא~ר שמ~~ה א~~ו~~לה

 ~לי~
 נ~ל ~א~ו ד~~נו

בי~
 ~מש~יר

 ו~אמ~
 שו~~ו ד~צ~ אלא ~ן דא~נו

 לאל~ה ~~י~~
 מג~~א א~ טד~~~

 דא~י~
 ד~~~א ~~~ ~~~~ה

 בי~ומיהת
 קי~מ~ ~ש~י~ ש~

 ~~יק ~~י ו~א
 לי לא~וקי מצי לאנמי וא~ ~י~

 נ~~ ~~ט~~
 ~~~ך

 דאי~
 ~~ך

 מ~~ייפה
 ש~~~

 כיון ~י~ך
 ש~~ש~~~

 ~ו ~ין ~צמו
 מצא~י ושוב~הוצ~אני

 ~~י~~~ ~~~ו~ו~
 ר~~ז ~י~

~ן ד~~~
 טכ~~

 ~צ~ק ~~ד ה~ב
 זל~~~~~

 בטוניי~~~~
 ת~~י~~

 טל ~~
 ה~~

 ~א א~ך הנז~
 מ~~ ~ד~~הכ~~~

 והלך ש~~שי~י ~~~~ייא
 שיהיה איך ה~שי~ו~א~~

 ט~~~
 ~י~~~ו ה~י

 ~ל ~י~ו ~נ~לה דא~י~ו ~נז~ ה~במ~~ש הד~~
 ~וק~

 אינו
 ~~ו~ר את ל~וציאי~ול

~ 

~~~
 ~אי~י ~ן דא~רי

 ל~~~~~ זכו~ ל~ר~
 ~~~א

 שיןאות
 ~ית נ~ל א~ וז~~ ש~~~

 ה~ו~~
למהריק~~ טיי~

 ז~ל
 דמן ש~ת~

 ~~י שיהיה איך ~~רישה ש~~ב שמטתיו~ן יעו~~ ~~ו~~ זכ~ הס~~
 הד~~

 הוא
~מ~לוקת

 ה~וס~~~
 וכטת ~~וי

 אי~
 מ~ר~~~ש ס~ר ו~אהריב~ש ~~~ ~א ~ידי
 ~~~ ~~או~

 א~ד ~ל
וא~ד

 ל~ור יזכני והש~
 וטכ~~ אכ~י~~י ~או~~

 לג~י
 נק~י~ן מ~~י~~ש ~סב~ת בודאימש~~ט~ד הדי~

והד~~ ד~ו~~
 ~מ~לו~ת ~וא

 מי~~י וה~וקח ש~וי ה~וס~י~
 והק~~ט הואלמו~זק

 ~~ז~תי~
 י~ול ~~ימא

 ל~י ל~~וב ~שנלט~ד וזה~י קי~ לומ~
 ~טה~ו א~~ה ולכשא~נה~ידי ~אינ~ ~ס~~י~ ~~רו~
 ו~~ו~

 יצי~נו
 ה~~~ד כי~~י נ~לאזת מ~ורתוויר~ינו מ~גי~ו~

~צ~יר
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~~
 ~~~ ~~י~ ~~~~

 ש~כ~ ~~רי~
 לא~~~ם

 ~~~י~~~ק~
 ז~ ~~~ א~ א~יו ~ו

 ה~וכר
או~ו

 ~~ק~
 או

 ~ ט~~ ל~

~~~~~
 ~ל~ה ~סי~ ~~~~ן ~צי~ו

~~~ 
 ד~~ן ש~~ק

 ק~~~~~~~
 א~יו

 טד ~~~~ ~~
 שי~י~

 לו

 ~ני~~~~י~
 ש~י ו~~יא

 ~~~~ שט~ו~
 דדין ו~צי~ו

ה~א ש~ירו~
 ד~~י~ו~ ~ק~ ~די~

 שמצינו וכ~ו הוי מ~כר ל~ומא
~~~

 הס~~~
 ~~~ד ס~ק

~~ 
 בדין ~~~ה מ~~~ן דכ~ ~אי

~ 
 קנו

 השכיר או ~~~ן~~יד
 ו~ז~ ~מ~~~לי~ מקו~

 ~א ~ו
 ~נ~

 ה~~ן מיד ~וצ~אין ~אין~לו~~
 ~ד~~

 ~קשה וע~ז וכו~
 ~~שכיר דמ~ד ה~צאה ~~ן אין דהא ~~ד ~~~ק~~מ~יט

~ו
 המקו~

 ש~מ~ל~~
~~שות ~ונ~י~ הן ~~י ט~~~ ~ונ~י~

 ~ו~~
 ה~~ן מיד ~וצא~ כאן ואין

 ~ק~~ ש~ירו~ד~~~ ~יר~ ט~~
 ~א~ן כמו כ~ום אינו ~ק~~ט

~~~ירתו
 דשכי~ו~ ~לו~

 הוי ממ~ר ליומא
 ט~~

 ה~י
 א~ו ה~~~~ט~ד~~י

 נרא~
 לכאורה

 דבמקו~
 יכול ~אי~ו

~מכו~
 י~ול אינו

 לשכו~
 ~דין ל~ימר אי~א ומיניה

 ד~~ו~ז~
 טשרי~ מ~ן

 ~מו
 י~ול דאינ~

 ~מ~ו~
 כך

 א~כאנ~י
 למי~~

 ~ נ~~י לשכור י~ול דאינו

~~~
 ד~ד

 דיי~~
 ~~ו~ דבק~~ ~~א~ ~~יר

 מ~ן
~~~י~

ל~~~~ י~ו~ א~י~~~ למכור ~~ול א~~ו א~י~ו
 דאינו זה דין ד~א

 י~ו~
 ל~~ור

 ~~ו~
 מ~ן

טש~י~
 ~רמ~~~~ ~~~ ~~י

 וכ~~ו
 ג~~~ המ~~~

 ~טמו
 ולא דהואל~צדו

 ~~ ו~~~ יג~
וד~~י~ הוא~ הלוק~ ג~י מוזיל

 זוז~ ל~~י ~~~~א
 ו~~

 ~~ב~~י ~טמו ~י~~ ג~~~
 מזזיל ~רזב טל דק~ן ~~י~~~א ~~~ ~~מ~~י~~~
 א~יי ו~~ךומז~ין

 יק~~ ~~~מי~
 לא ~יוקר שמ~ר

 ומ~~ו~ל~ו
 ו~~~ ט~~~ ~~~

 שמוזיל הוא זה~~ הואל
 ~~ל ד~~~~ו דג~~ו ~וא~מ~י~~ו

 וא~~~
 למימר אי~א

דדוקא
 ~מכי~~

 ~טמא האי ושייך הזאל דגז~ו ~וא
 גז~ו לא ~ודאי בש~~~ות א~ל אזוז~ ~~~~אדד~~יה
 ~דא ~טמימ~~י

 דם~~
 אלא מש~למת אינה ש~~רות

 אצל~ קריבה דט~ו ש~י~ה זוזי כאן א~ן והריל~~וף
 ~ש~י~ו~ויוז~

 זה לג~י
 ~שו~~

 ובודאי
 ואי~ ~וא~

 כאן
זוז~

 י~~י~ ל~
 ימצא ~מצא א~ ו~~י~ בשוויה כ~א ~ו

 שישכו~ל~~מי~
 או~ה

 ~~קדמ~
 ודאי ~שכ~~ות

 ש~א לגז~ר ~כמיסי~ו~ו ~~
 ~~י~

 בשב~ל ~כי~ות ~כירז~ו

 גז~ר~ דאי~ השכי~ו~ בה~דמ~ ישכי~ש~
 בשביל ח~מים

 ו~~ם ~ואל~ש~אר~~~ה
 אינהמ~~למתא~א ש~י~ו~

 ל~סו~~

~~~~
 ג~י ד~שלמא

 ~כ~
 ~ששו

 ל~~נ~ ~כ~~~
~יו~~

 שלא
 ימ~ו~

 א~יו ~~~ט
 בזו~

 ~בל
 י~ז~ו א~~~~ירו~

 דאי~ ~~מי~
 ש~י~ות ~~י~ותו

 קל~ו~אד~~~
 תשא~ דודא~ ~ו טשו

 ~י~נית בי~ו
 ד~ל ממנו שיש~י~ה מיי~צא ול~

 השו~~י~
 י~~דו

היו~ שמ~
 או

 מ~ ויוציא~ י~זו~ ~~~
 קנינו ואין הו~ל ~ק~~ט

 יט~ו ~א ודאי וא~כ ~~~י~ות~~ין
ד~~~ידה כזא~ ~~נ~ ~~מי~

 מ~ו~~
 לו ונטלת ~ש~~ה

 ~ל ~~~~ דל~
 ~ השוכרי~

~~~
 ~א

 הדב~
 ~ר~~י ~~~ינו מ~ו~ש

 ~~ן אם ~נשאל טוד וכת~ וז~ל זל~~ה ~~~~~~או~ מ~~ ~מ~ס~~
 ולא ש~~וד שט~ודו והשיב אביו ~~סי ~~ט~ד~כול
 א~אאמרו

 נוטל ~מצאת כן אומר את~ ~א~ למ~ו~

דל~
 זלא שימכור זלא שילוזנו ~י י~צא שלא ~~ניו
 ~רש~~א דברי הרואות טיניך ~רי ~~כ ממנזשי~~

דק~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בחיל ו~~~רד~רי
 דאיכ~ דב~~ו~

 ~~י~ו דלת ~טילת

~~~
 ש~~וד ד~~~~דז ~ו א~רו א~יו ~~כ~י

 נ~יל~ ~ש~~
 ~כ~~~ד~~

 ~~ן ~~~ות
 די~~ ~~רי~

 ~כ~ל
~~~ ~~~~ 

 ~~ריכו לא דהא ~~~~ד~~~~וד~
 ~~מ~

 ד~~י~ת
 ד~~

~~~
 ~~~ן

 דאי~
 ~~כ~ר~ו

 א~~ ~ל~~
 ~~ות

 ~~יו ~~~~י ~~כיר~וד~ין ~~~~~ ~~~~
 ד~א ש~~וד ~~י א~~כ~~כירה יו~~ ~~~~ ~~~ט~ הו~
 ~יי~

 ~א~
 ~~~וד דש~~ודוהוא ~~~~ ~ט~~~

~ 

~~~~

 לל~וד יש מ~~ו
 ל~~ו~ ~ו~~~

 ~~ן
 טשרי~

 ~~~י
 דלא~יכא

 ~יי~
 ~טמא

~~דאי ~~~י~~~ כ~~~ די~ז~
 דל~

 ~שו
 ת~נ~

 ~~י~ ד~א כ~ל

~~~ 

 ~~כ~ר~ו ד~ין

כלו~
 דש~~ודו א~~ו דידהו ת~נה ~~~וס טכ~ז

 לה~ נטל~ ה~י ~ל~ו~~~זד
 ~~ות ~~~ש א~~כ ~לת

~~~
 ~י~~ ט~ר~ דכ~ ט~רי~

 אלא
יוזל ד~~~ הת~~~ ~~~

 פשו~
 ~וא

 ~~נ~ ד~מ~ו~
 ב~כ~רות ד~~י~ו דיד~ו

 ~~~יח~ר~ט
 אבי~~ ל~~

 ~שו ד~א ~שי~א
 ב~כ~רתו דאיןלו~ר ת~~~~ לה~

 כ~ו~
 ~~~ולי~ו היי~ו ת~~ני~ו ד~א

ד~~י~א
 ~ו~

 ~יונטל
 ~~~י דל~ לה~

 ה~וכרי~
 ותשאר

 ~כירות ~~י ד~ד~ו~ר~ע
 ו~~צ~

 ~~~ן ~א
~~ל~ל ו~~צ~

 כ~~~
 ~~ות ד~א לט~ל

~~~ 
 לו אין ~ידו א~יו ~ו ~~~יח ~רקטישכ~ר ל~ א~ כ~
~~ 

 ~י~כ~~ו
לו

 ד~~
 דהיינו ~ו~~~~ן לא לד~~י~י א~ו~רו~א

י~~ג ~~~
 ~ ומטל~

~~~~
 זל~~~ ~ח~י~~ ל~ר~ ~זי

~~~ 
 רל~~

 ד~רי ש~~יא
 ~טור ~~ג~ות המ~י~ט~

 ותמ~
 ומת~י~תי ~ליו

 ~~ו~~רא~
 ~חות יורש ~נכסי דא~וט~ופ~ס

~~~ 
 אין א~יו לו ~~ניח~קר~ט ~ ~שר~

 ~מט~~
 הא~וטרו~

 לא לד~~ני ואפו~רו~אד~ואל כלו~
 מו~מינ~

 ~ידו אין ~רי
 ב~ד~יד ו~~

 כ~
 ~מ~~יו ואין

 כלו~
 ~~וק~ו ד~ר~ו ו~ו~~ו

 יוס~~~
 דצר~ך ~רו~~ת טיגיך ~רי מ~ו ס~

 ~~כירותו ד~ין א~~ת ואי בידו~נ~סיו ~~~~
 ~מ~ו ~ישכור ~י י~צאלא א~~ כלו~

 ואי~
 וטי~ן ~~~ה ~ו

 הנז~ ~~אל~ ז~~~ה~ואל ~~ר~
 ~כת~

 ~~שי~~ת
 ט~ו דלא ~וזל ד~~א ~ט~א ~~יךדלא ד~מקו~

 ~קו~
 כלל

הד~ר ו~~י~
 מ~

 ~טו~~~ ~~וסקי~ ו~ן ~ס~רא
 ו~שתי

~לל כ~וצ~
 ר~

 דכתי~נא ט~~י ~הני ~~וט ~רי א~כ
 ע~רי~~~ן ד~~ז~

 אביו ~נכ~י
 הג~

 יכ~ל ~אינו
 למכו~

 יכול
 מט~י~ וכן~~כור

 ~כל
 ~ יו~

~~~
 ל~יל ~כת~ת~ ממה~שי~ני

 מ~~
 ~סמ~ט

 דכמו דס~לסקכ~ד
 ~די~

 ~~~ן ~~ני לא ~~~ן
 ~ךה~רקע

 ל~
 מ~ני

 קני~
 ~~כ ~~כיר~ת

 ג~
 מ~ן פ~ות

ט~רי~
 ול~ ~י~י~~ המר~ק דרב אינו זה הכ~ נימא

~ר~
 ~וא ~~רקט ~~~ן ~נין ד~של~א זה אל ~ה

דמד~ת מש~
 אי~

 ק~יינו
 ~קרק~ כלו~

 אלא ~~~~~~ וא~ילו

דחכמי~
 ט~ו

 תק~~
 ~~ר~ט א~ל וכו~ ~מטל~~ ל~טן

 ד~ת טל~טמד~~ו
 דאי~

 קניינו
 כלו~

 ~כירות ג~י ולכך
 ממכר ד~וא~~כ

 ~~~די~~ ליו~
 ~הני ולא אד~ת ליה

~~י~
 ~חות גבי א~ל

~~~~ 
 ~~רי~

 ~~כרו ד~דאור~יתא
 א~א~~כר

 ד~כמי~
 משוה ~קנה ~ו טשו

 אונא~
 ~~ום

 ~טמא ~אי שייך דלא ~שכירות ~דין לנו יצא א~כדמוזל
 כן וכ~ו ~כירות ושכי~ותו אד~ת דמעמדי~ן בודאידמוזל
~לו~ו

 ~יור~
 ~~~י~~ ד~ת~ מתנ~ ~נתן

 ~ז ט~ז ~לא

 ~ י~ז~~תקנ~
 ל~ר~ר~י~י כו~בי~~~~~

 מהרי~~ו
 אותבליקוטיו זל~~~

 דכת~ ~ו~~
 פ~ות ~~ן וז~ל

~~ן
 יכו~ א~ טשר~~

 או ~א~~ו ~ירש ~ר~ט לשכור
~~~~ו~ו

 כ~~~~ ~י~~
~~ 

~~~~ 
 ~~~ר ו~~ג~ות

 או~
 ~~~~~ו~זיי~~

 ~ות ~~~~
 דא~ ~~ ~~~~ כ~~

 ~~~ן ~וא
 ו~~~~~~~~~

 ~ק~ת ~~~י
 ~ק~~

 ~~שיו
 ~י~~י~

 יטו~~ש
 דד~~יה~י

 ה~~י~~~ ~ר~
 ו~ן ~~~י~ות דטתו ~ך

ד~~
 ~~~~~~י ד~ריו הו~~ו ז~~~ה ~~~~י~~ש

~~ז~ ~ר~
 ~~י~ ~ז~~ ~~~~ ~~~~ או~

~~~ 
 ש~~~י~ ~~רי~

~~ר~~
 ~~~יו ~ירש

 ~הר~~~~ כת~
 רל~ה ~~~

ש~~~~יו
 ~י~~י~

 ס~ ה~~~ט ~~ש ו~יין
 רל~~

 ש~~ו וס~
 ~~~יו ש~ין ~~~ריוש~ר~ה

 ט~~ ~~~י~
 ד~רי

 ~ר~
 הר~ ~~~~~~~

 ר~יתי ו~~י זל~~~ה ~~רי~~~ו
 ול~

 ~~ין

 ~~~~ד~~
 טיין

 ~ס~~~
 ~וד~י רל~~ה ~~

 דל~
 ~אי

 ~~ין דכ~ו ~~ן ~דין ~~~~יד ~~~~ט ~~~~~~~
~~~~~~ו

 כלו~
 כך

 ~י~
 ~ש~ירו~ו

 כ~ו~
 ולט~ד

 ~רא~
 ~~דוש~ ה~~יל~דא~~

 ~צ~ותיו
 ~יניה~ ~מר~~ דר~

 ~ו~~ ~~~ד~של~~~
 כלו~ ~ת~ר~ ~ן ~נינו ואין

 כך
 ~~ל~~כ~רותו

 טשרי~ ~~~ ~~~ז~
 ש~וא

 מ~~~ גז~~
א~נ~~

 א~כ
 ד~~ ~שכ~ר~~

 וכמו ט~מא ~אי שייך
 ~ודאי ~ד~ר ~~~י ת~י ~ךש~ת~תי

 ד~ז~
 וה~~~~ט~ר~ן ד~~ לא

~ 

~~~

 ~~ש
 הר~

 ש~~ו ~~~ הס~~ט ו~ד~רי ~נז~
 ~ק~ד ~~~~ט ד~~י~~ד~~ ~~

כלל ראי~ אין ~ש~ וג~
 ~~ת~

 ~~כ
 ~ק~י~

 ק~ן
~~ 

 ~וא וק~ן ~יירי
 ~~~ות א~ל י~~ג~~ן ~חו~

~~~ 
 ~ מיי~י קא לא ~ודאי עשרי~

 ~רא~~~~~~~
 ל~~ד

 ~מש~
 ד~רי לד~רי ראיה

~סמ~~ט
 ~וכלא כ~ ל~ו מ~י ש~

 ~~ירת ~וא זה~כלל וז~~
 ו~ט~ ~ו~~ ~~~

 ט~כ ושכור
 אמר~~ןו~י

 דג~
 ט~רי~ ~~ן ~~חות

 ~כירותו ~~~ני לא
ל~~ה

 ל~
 לי~~ ~ני

 ואדר~~ ~נך כל ~כלל
 דין

 ז~
 ~וא

ד~ו~
 צריך

 לאשמוט~~~
 ו~יתי

 מני~
 די~א כן לא ~~ן

ד~~~~
 ~~ן

 ~~ר~~
 לא ~~י~ר איכא

 ני~~
 ליה

 ~די~~
~~~~

 וכ~ת~תי
 דד~~ אל~

 ~~ות
~~~ 

 נכלל לא טשרים

~כ~~
 זה
~ 

~~
 ראיתי

 ~ש~~~ ~הר~
 רל~ה סי~ ~~א דר~ותא

 כמ~ש ~ואדדט~ו
 הר~

 זלה~ה מ~~~~~ו
 דסיי ~~~~ט ~ד~~יל~וכיח ורצ~

 רל~~
 ד~חות ~~כ ~~כ~ד

 ~~רי~מ~ן
 ~כירו~ו מהני לא

 וכת~ וסיי~
 דא~ אלא

 ל~~ציא~ רוצ~~יתו~
 מ~שו~ר

 לאד~ לה~~יר~
 אחר

 בה ע~ו לא כז~ת ד~י~תא ~~כירות ל~~ל יכולאינו
 ו~ני טכ~~לת~נה

 ~~טו~
 עומ~ת ב~ומה תמי~תי

 אינ~ ~סמ~ט דד~ריוכ~~~ש
 קנין לו דא~ן ~ק~ן אלא

~ז
 ~ התור~

~~
 ~ל תמיהא ~י יש

 הר~
 כדבריו דאם ק~ה זה טל מ~ני לא לא~רלהוצ~~ה רצ~ דא~ ~~יי~ ~~ה

 ~~ותד~כירות
~~~ 

 קנ~ ל~ טשרי~
 א~כ

 א~
~~ 

 ל~ו~יא~ירצ~
 ~ידו

 ל~ו~ר~
 ~ודאי

 דיכו~
 ~~רי

 לשוכר כלל לונקנית ל~
 וכמ~~

 ~~ם הנ~~~י מ~ם הר~~י

~~~~~~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~~ ~~~ 
 ~~ אף ו~~כתלקו

 ~~יא
 זה לשוכר נקגית וב~אי דיכול~ודאי לא~ להזצי~~ ~רצ~ ~יכ~

~ 

~~~

 ה~ב~י וס~רת ~ואל ברור ג~אה דלט~~ד
כס~רת

 ~ר~~~~
 ושע~וד ושכירות לשט~ד דיכול

~~~
 ל~ם א~ד

 כמ~~
 משט~וד שכירות ו~דיף ל~יל

בטע~א
 א~רינ~

 וגם ~ך כדכתבתי
 ~ר~

 יוא~ל
~סכים ז~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

 כנה~ג ~~ב ו~ם זה טעם דשייך היכא~~כיס
 זה דיןכתבו ומהריק~~

 בפשיטו~
 ~ט~ו דם~ ~ם~~~ע מדברי וגם

 עבדינן נבי~ים ח~ל כ~ני בודאי ~~כ ראיה קצתיש
 מד~רי ל~לכה הדבר תקני לא מהריב~ו הרבוגם

 םפק בחזרת אלאהסמ~ע
 כ~~

 נראה
 דהםמ~~

 לא
 ~ום כאן ~ין וא~כ כןכתב

 פי~~
 דשכירות דםבר

פחו~
 זולת ~כירות איגה ע~רים מ~ן

 הר~
 מ~ד~ר

ויחידא~
 בדבר הוא

 אי~ ובפ~~
 כד~ב~י מכר~ת ~אי~ו

 ~נ~~~~ד מה ז~ו ~כירותי ד~כירותו דינא קםו~~כ
 וצוי~מ ל~~~ג ~תרמ~~ג עמך אל~י~~ך ה~ כיבם~

 ~ יימ~~~
~צעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~
 ואמרה ואשתו אלקאיים םאלם הרב לפני
 הבית ומשכן ~לך הנז~ םאלם ~בעלההאשה

שהכניס~
 וע~~ז לעםרי מס~יד הרב ביד בנדוניתה לו

 לבטל באההיא
 המשכונ~

 הקרקע ועיקר הואל הנז~
 האשה ~להוא

 שהכניס~
 לו

 ~ יומ~~

~~~~~
 הזאת ~אשה דאין פשוט נל~~ד הוא לזה

יכול~
 להרב מצינו דהא לעכב

 ב~~
 בםי~

 לפירותיה קר~ע מכר הב~ל דאם שכתב סקע~ז~~

~ו~
 והה~מ הר~ן דלדעת ו~נ~י ו~~~מ הר~ן מחלוקת

 למכור יכזל דאינו ם~ל ז~~ל ~נ~י ולדעת ל~ורי~ול
 הנז~ הרב ~ם וסיים הליקח ביד י~~קע שלאכדי
 ואינה ~נים לכמה אפילו למכזר יכול לבד הפירותאבל
 האמורים הדינים וכל ביתה ריוח משום לעכביכולה
 הוא פ~זבס~

 בדי~
 ב~ש דהרב לפניך ~רי עכ~~ל

פ~י~
 יכ~ך דפליג מאן ליכא ל~ד הפירות דבמוכר ותני

 המשכונה לדין זכינו זא~כ יע~ש מ~ב ס~ק ח~מ~רב
 מכר דין לה אין דודאידסורייא

 א~א לחלוטין הק~ק~
 חשבינן אי הואהספק

 ל~
 וא~כ דוקא ~פירות לדין

 לעכב יכולה דאינהבודאי
 הא~~

 הריב~ש דהרי כלל הגז~
 לזמז הפירות למכור דיכול מודו דכו~ע כתבווהח~מ
א~וך

 אל~
 מכר לדין ל~ ח~בינן אי אפי~ו

 אין ~כ~ז והנ~י ו~ה~מ הר~ן מ~ל~ת ש~ואל~ירותיו קרק~
 ~נז~~אש~

 יכול~
 לעכב

 ~ד~
 דהנמק~י דהגם דהא

 ש~א משום למכור יכול דאינום~ל
 ישתק~

 ~ד

~לוק~
 חדא נקטי~ן והה~מ דהר~ן כוותיהו עכ~ז

 הואל אחרת ועוד זאת חד לגבי תרי ד~וומ~ום
 מוחזק ~וי בבית דר ~נזכרומסעוד

 ב~
~א~ה דברי וא~כ

 הזא~
 ימעטו מ~בל

~ 
~~~

 לכל צריכים אנו דאין גם
 ז~

 דדין פ~וט דהא
 גמורה שכירות כדין הואמשכונה

 כמ~~
 מר~ן

 לה יש ~כירות דין דמשכונה ם~א ק~~~ב סי~ביור~ד
 ה~וכר ~וא ד~בעל ם~ל דכ~ע ~וא פשוטוב~כירות
 ~רקע כמוכר לש~ירות חשבת ואי ברזל צאן נכסיקרקע
 והה~מ הר~ן במ~לוקת נכנםנו ~רי ~~כלפיר~יו

 משכיר דהבעל לן פשוט ואנן ה~~יעם
 קרק~

 אית פירות מוכר דדין ~ודאיאלא נצ~~ב
~ 

 לשכירות
ודוגמא

 דיד~
 ביר~נו דכבר משכונתה

 ב~
 מ~מיה

 ~ית שכירות דין דמש~נתהדמר~ן
 ל~

 כמי ד~יינו

 לז~ן ק~קע~מש~יר
 ~ ארו~

~~~~~
~~ ~  ~~י~ ~~~ ~~ 

~ ~~ 
 בש~ת ונתתייב לשמ~ון מלוגנכ~י

~~~ 
 ח~ד~ מדי כו~ך בםך לישב~מ~ון ~ירצ~ ז~ן
 יוכל לא בת~דשו

 אפי~ו זולתי לאחרלהש~רה
 נמצ~

 ממנו שישכירה מי
 גדולבסך

 יות~
 הם והפירות דהואל ז~ל הרב והשיב

 לא השכירות עקר דזה קימת השכירות ~ב~ל~ל
נ~ית

~~~ 
 ביד ואין לפירותיה

 האש~
 במה למחות

 םי~ ה~ורים ב~ל ו~ביאו הרמב~ם וכ~ך ב~לה~השכיר
 ל~כור יכול ~ינו כך למכור יכיל ~אינו וכל וז~~ל~ט~ו

 י~א~~~
 ~וכר זה ~רי קרקע באו~ו בלבד פירות לו

 בנ~מ דאפילי לפ~יך ~רי עכ~ל מיכרואינו
 יכי~

 לשכור
 ארוךלזמן

 ע~
 זמן כל ל~מ~ון ~כרה בעלה אפילו לעכב י~ולההנז~ הא~~ דאין הנז~ הרב וכמ~ש דיי בלי

 וא~כ בה לדור~ירצה
 מכ~~

 לנדו~ד
 מ~כו~~ שעשא~

לקרק~
 מר~~ן וכ~םק ארוך לזמן כשכירות דהויה צ~ב

 ~ל אשתו דאין בודאי ~כירות להדקרי
 הנז~ סאל~

 אליבא לעכביכולה
 דכ~~

 ד~~י הנ~י לםברת אפילו
 מ~מי~ לךבררתי

 לדין דה~כירות ~י~י ב~~י דהרב
פירו~

 עיקר דזה וז~~ל בדבריו שפרשה וכמו נחית
השכירות

 ל~
 לא אי ואפילו ~~כ לפירותיה אלא נחית

 בדבריו לה מפרשהוה
 בפירו~

 ~~~ל דהכי כן צ~ל
 קרקע דשכירות אמרתדאי

 לדי~
 לפירותיה קרקע מכירת

 לשכור יכול הבעל היאך א~כיחשיב
 נכםי ק~ק~

 יכול הבעל דאין מודים כו~ע נכ~מ בדין הרימליג
למכור

 קרק~
 פ~ה םי~ באהע~ז מר~ן וכמ~ש לפירותיה

 אלא קרקע לשכירות חשיב לא דהרב בודאי אלאםי~ז
 סי~ ~אה~~ז מר~ן בה דסיים לבד פירותכמוכר

 לזמן ה~ירות ימכור אם וכן וז~לסי~ז פ~~
 מרוב~

 ועושה
 מילי הני מכל~ ~~כ ע~כ דמי ~פיר במ~ותםחורה
 וברור הפ~וט מצד ~ןדכתבנא

 דמ~כנת~
 שכירות דין

 א~כ לה יש לבד פירות ד~ן ושכירות להיש
 ~ליב~

דכו~~
 אי א~ילו מצד הן לעכב יכולה הא~ה אין

 במחלו~ת ונכנסה לפירותיו קרקע כמוכר למשכונהחשבת
 נק~ינן והמגי~ד ד~ר~ן כוותייהו עכ~ז הנז~ה~וםקים

 ~ לעילדכתיבנא
~~~

 באהע~ז שכתב עצמו מר~ן מדברי לדקדק יש
 בנכםי קרקע שמכר בעל וכן וז~ל םי~~ג ~~סי~
 לא מלוג נכםי בין נל~ב ביןא~תו

 עש~
 עכל~ה כלום

 של מ~לטלים ל~כור ר~אי האיש אין וז~ל כתבובםו~ד
 הוא המטלט~ וב~ני למכור יכיל שאינו אלא כתבלא ~קרק~ דבדיני לפניך הרי עכל~ה למ~כנם ולאנצ~ב
 י~ול אינודכתב

 למש~~
 דבדין ללמיד י~ וממנה

 זהו למ~כן יכול אבל ~מכור יכיל שאינו הואמכר ~קרק~
משנ~ל

 פ~ו~
 דאין דינא קם וא~~כ מר~ן דברי מדקדוק

 זמן א~כ~ו מ~נלע~~ד זהו לעכב יכולה סאלם ~לאש~ו
 זלה~ה מהריב~ו הרב של אחד פםק לידי באמה

 שנשאל ראיתי ושם ק~ח סי~ ח~~ב יצחק ויאמרבםפרו
ממ~

 ~שתו לו~הכנםה קרק~ משכין ~~בעל דהיינו נדו~ד בענין
 ואח~~

 ~דו~ד הרתיק
 ונשאר~

הא~~
 הוא ספק ד~דבר ~נז~ הרב והשיב בבית דרה

 לה ח~בי~ן איאצלו
 למשכנת~

 כדין
 מוכ~

 ~ירות
 מוכר כעיןאו לב~

 קרק~
 הנז~ הרב לה ופ~יט ל~ירותיו

 קרק~ כדי~ ל~ חשבינןדאפילו
 יכול~ טכ~ז לפירותיו

~אש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 דרה והיא הו~ל הנ~~ק~י כס~רת לי קיס לומרהאשה
 ~נת~וונ~י ו~שתיב~ית

 ב~~~
 טליון דעת לד~תו הנז~

דה~
 ~ל מנדונו הזא ~ו~ח נדז~ד

 הר~
 דהא הנז~

 ~~תי דהוו ו~מגי~ד כהר~ן לי קייס לו ישנדו~~ד
 לא נדו~דלא~כ

 הו~
 ~לא קי~ל ה~ז~ ל~~ה

 ~ ל~ד~~~ק~י כ~~ר~

~~~
~  ~ ~  

~~~ ~ ~  

~~ 

~~~ ~~ 
 לז~ן אלא הויא ו~א ~ואל ה~ירות מכירת דשא~ימכח
 ליד ה~ל תחזור הזמן ו~~לותק~וע

 ה~ע~
 ו~מדוקדק

 ל~ולס ה~ירות לו מ~כר אס א~ל הריב~שמדברי
 ~יד י~תקט שלא כדי ~טכב דיכול ~ותנתהס~רא

הלו~
 לטולס ה~ירות ידי ד~ל

 יש~ק~
 וא~כ הד~ר

~משכונה
 הזא~

 א~כ ירצה אס הלוה לרצ~ן נמ~כת והיא
 כאלו הוי ל~ד ~ירות למוכר אותה נדון אסאפילו
 ש~א זחיישינן לטולס פירות לומכר

 ישתק~
 ט~כ

 ואנידבריז תוכ~
 ההדיו~

 מכ~וד המחילה אחר אמינא
 לטולס פירות למוכר מ~כנתה כלל דמייא ד~אחדא הר~

 מן להוציא יכול המו~ר אין לטולס ~ירזתד~מוכר
 לו מכוריס וה~ירות הואלהלוקח

 א~~
 ~משכנתה

 ירצס אס הלוה ל~צון היאאדרבה
 יניח~

 בידו
 ממנו לפדותז יכולי~צה וא~

 לאח~
 שקצ~ה שתיס או ~נה

 ח~שת לה אזדא וא~כ בהס לפדותה יכולשאינז
ה~יקוט
~ 

~~
 דמשכנתה מר~ן מד~ריביררנז דהא ט~יו קשה
 דבשכירות דמצינו וכמו היא שכירותכדין

 ואדט~ה הואל ל~ד פירות כ~וכר אלא ח~יבאלא קרק~
 היאך דאל~ך חי~י ~ט~י הרב וכמ~ש נחיתד~ירזת
 שכירות ומחשיבה הואל נ~מ ק~~ט לשכור יכזלה~טל

קרק~
 כמוכר

 קרק~
 יכול ה~טל היאך לפירותיה

לשכו~
 וכמו מהרמ~~ס הוא זה דין דהרי ~נ~מ
 פסקו מר~ן וגס חי~י ~ט~י הרב לטיל בד~ריושהביאו
 שי~ד סי~ ~חומ~ש בש~טבקצר

~~~ 
 דהס~רא ודאי אלא

 לבד פירזת כמוכר הזי נחית ולפירזת הואלהוא
 אכפת לא מרובה לזמן ואפילו שכירותושכירו~ו
 נמצא כמש~ל חי~י בט~י בס~ כנה~ג הרבוכמ~ש
 מכירה מכירתו ~וי ל~ולס פירזת לו מכרדאפי~

~ 

~~~~
 דלדטתי מ~ני ~גבה ~זה הנז~ הרב של דטתו

פשז~
 לא דמשכנתה

 הזי~
 פירות כמכירת אלא

 הואל למטשה ולא זה באופן להלכה משנלע~דזהו
 בט~~וי ואשנה לכשאפנה קדוש מפי הדבריסויצאו
 של הדין בטיקר~כין

 סאלס של אשתו הנז~ האש~
 חשבינן אי אפילו מסטוד טס הוא הדין מסעודטס

 לומר יכול אפי~ה לפי~ות קרקט כ~וכרלמ~כנתה
 וכמ~ש והמגיד הר~ן כס~רתקי~ל

 הר~
 באופן הנז~

 הצ~~י וי~~~ןי וצוי~מ משנלט~ד זהודידיה

 סי~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~~
 המובהק הרב דעיינין נהירו מאת לי

 מנהגנז ~ל נר~ו בירדוגו יוסףכמוהר~ר

ז~
 ס~לי ~טי~ת

 ור~~~
 ר~ובן י~יה ש~~~~יס יט~ה

מ~~~
 אצ~ו

 ~י~
 ח~ירו י~ראל ~הולך חנית אי

 ו~ו~י~
 ו~י~ך ק~~ין ~נהג הוא זה ומ~הג ו~וציאו ~~כירותטליו

נ~
 הרא~וניס ~יחו

 ~ד~~
 ~ח~~ה המה~ך טני מ~~ס

 ר~ט נקרא ~~ז ונ~לה ~חרו~א
 עכ~ל~

 הית~~~~~
 אליו ת~ו~~י

 ~וס~~
 שכירות

 ל~~~~ד נ~א~דידן ~~תי~
 ד~~יסי~

 יקרא לא
 רש~

דה~~
 מצ~תי

 ל~~~
 וז~~ל ש~~ב טין אות ~ח~מ ז~ו~ל

המ~~י~
 ~אס ~~נ~י לח~ירו ~ית

 ימצ~
 מי

 לי שמוסי~
~ש~י~ו~

 ובא ~ידו הרשות
 ~ח~

 ו~ו~י~

 ה~~י~~ת טל
אין

 ז~
 יו~ד אות כנה~~ג וכ~~ בח~רה המ~~ך ~~י

ט~~~
 ~ם ל~~יך ה~י

 מ~חיל~ ה~וכ~
 דהכי אד~תא

ירד
 ~ז~ אי~

 ו~ו~ ~ני מ~וס
 ת~איהצ~יך ~ח~י~~ דר~ ו~~~

 ~תחיל~
 ~ודאי

~~~~ 
 היה שלא ל~יאלא הצריך דלא הוא

 לה~
 להוסיף מנ~ג

 ז~
 זה טל

א~~
 ל~~י

 ד~ד~
 ~~~נ~ג

 ידו~
 שמזסיפין מ~דמת הוא

 מאי חזי ופוקז~~ז
 טמ~

 טל ד~ר
 מנ~

 מקנאס טי~ת
 של ל~יתו הו~ך זה ה~סח חג אס~ו יוס ש~~לופאס
 ~טודו זה של ל~יתו הולך וזהזה

 טליו ומ~סיף ~~ יוש~

 פשו~א~~
 תנ~י צריך אינו הוא ק~וט ומנהג דהואל

 כפירושוו~תמו
~ 

~~~
 פאס מר~ני אחד פסק שהביא כר~~ח ~ס~ ראי~י

 אסאק~א קנה ~או~ן וז~ל כ~ד ~סי~ וז~~ל~
 והו~יף באמצ~השנה שמטון ובא לש~ה ב~ו~ך המלךמן ד~א~~

 למלך ראיבן שנתן דמיס אז~ס טל למלךדמיס
 השנהקצ~ת

 והזרי~
 ~ת~ך ~א~א למכור לשמטון המלך

 דין לו יש א~ לשאול יש ראובן ~מנו שקנה שנהאו~ה
 היה זה לא או שמ~ון ~ס ~זהודבריס

 מטש~
 ופסקו

 הטירחכמי
 י~~

 דמ~הג דכיון כלל דו~~ד טליו דאין
 דמוכר הוא כןהמלך

 וחוז~
 א~כ ה~וס~ת מחמת

 וכאלו לק~ות ראו~ן נכנס להכימ~יקרא
 להוסיף אדס שוס בא לא אס אלא קונה דאיןבהדייא מ~ר~

 דמילתא ומסקנה החכמיס שכת~ו ~פסק הרבהוהאריכו
 טל דאיןה~לו

 שמטו~
 טכ~ל ד~ריס תרטומת אפי~

 מנהג שיש ד~מקוס לפניךהרי
 תנאי צריך אין ידו~

 שאין שכתבו מלשזנס מדוקדק דכן בד~ר איסורדאין
 מלבד לא ד~כזזנה ד~ריס תרטומת אפילז שמטון~ל
 כאן אין איסור אפי~ אלא ממון תביטות טליושאין
 משנל~~דז~ו

 להלי~
 הפוסקיס ~~ספרי המנהג ב~ד

~ 

~~~~~~
 דבלא נל~~ד קלה בריה אני

 ז~
 בשכירות

 דלא נראה דידןה~תיס
 בה~ ~ג~

 דין כלל
 אס דהא וכו~ המהפךטני

 יזסי~
 טל ראובן בשכירות

 הבית וכישמעון
 נקני~

 שמטון יכזל הרי לראו~ן בזה

לומ~
 ות~א~ ~מצרן הוא אני למש~יר

 ~ידו
 קט~ה בסי~ ה~ו~ז כסברת דניס אנו יוס ~כלמטשיס דס~

 דכת~~נ~~
 וז~ל

 ולט~י~
 ודאי טצ~ז הבית שכי~ות

 אחריו שישכור ה~ו~ר א~ מס~ק הראשוןהשוכר
 הרא~ון השכירות זמן שכלה א~רלדחזתו הב~

 ונרא~
 דגס

 ה~זכר זיכול הואל זא~כ טכ~ל בזה מודההרמ~~ס
 רשט השני השוכר יקרא לא בזה אני מצרןלומר
 ~חר ובא בח~רה המהפך טני אלא אמרודלא
 ~בלו~~לה

 א~
 ולק~ה ~שוויה הוסיף אלא נ~לה לא

 בזה ~שע יקרא דלא בודאי ה~אשוןהקונה
~ 

וי~
~~ 

~ 
~~ ~~~~ ~  

מחזיר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 לקנותמחזיר
 וקד~

 א~נו ו~נה ~~ר י~ראל
 ג~ר ראשון ~הי~ראל אא~כרשע נ~ר~

 ע~ ~~י~ו~
 ~כו~י

 ~יוולא
 ~סירי~

 אם כי
 כ~יב~

 לא א~ א~ל ~~~ר
 העקר ראו~ןגמר

~~ 
 ~~ותי

 ודו~~
 ~~א א~~ו

 וקד~הכותי ~לז~
 וכ~~ ע~י מ~רי לא וקנאו ~מ~ון

 ו~~וק~
מישרא~

 נמי
~~ 

 מ~~ך מי~רי
 ~~~ר~

 ~יכא אלא
 כ~ר ה~י~~קד~מרו

 הלוק~
 היו ו~א ו~מ~~ר

 ב~ותן א~ וקנה זה והלך ה~נין א~כי ~סירי~
 דמ~

 ~וסיף ~ו
 ר~ענ~רא

 ~~ך ~~וכרה רוצה אינו ~~ו~ר א~ אב~
 א~רו~~ך

 וקנ~~
 בכה~ג א~י~ו ~א~ הוא ר~ע ~~ו

 ראו~ן ~ב~א לא ~א~ ~~ו~ר מ~סיד ~~~כ ר~ענקרא
לקנות

 ~~ קר~~
 ש~~ון

 ל~~ ירצ~ ל~
 ד~ר א~א ~ו

 ו~~~וע~
 ולא שוייה ~~י

 י~י~
 ~ק~ותו ר~אי ~~ר

 ~ובה ~שוורבנן
 ~~סיד~

 ל~שות לנו אין ו~לל ד~וכר
 שיבואתקנתא

~~ 
 ~~~דא ~ידי ~מו~ר

 ~עו~~
 עכ~~ה

והבי~
~~סק ~דב~י~ ~~ והן ~~צרה רל~ו ~ם~ דבריו ~ב~י
 מ~ר~~

 ל~ניך הרי רל~ו ~ס~~
 ד~מ~ו~

 ~סידא
 ו~ג~ ~~~ ~~~~ ישלא

 אלא ~סק ~א ד~מרדכי
פיסוק ~וד~

 א~~ דמי~
 ~סקו כבר אם

כבר ~~ ומכ~~~ הדמי~
 ~~זי~

 דאסור ~~דאי כ~דו~ד
 ~הו~י~

 אין
סתירה מז~

 דסבר~
 ד~תיה ~מרדכי

 ~ק~ת א~ילוהיינו ~דמי~ ~י~~~ ~וד~
 אות~

 זה
 ה~ו~~

 ~זכה ו~א ה~ני

 ~לוק~ב~
 ו~דיין ~ואל ~תירו ~~י א~י~ו הרא~ון

 נגמר~א
 המק~

 ~י~וק דהיינו
א~ א~~ ביניה~ ~דמי~

 יוסי~
 ~אם הראשון ~לוקת של ~~צ~ן ויהיה עליו

 בד~ים ~וא לק~להירצה
 ~מוסי~

 ימ~ו~ י~צ~ ~א וא~
 ביתו שישאר ירצה א~ ד~שוכר כנדו~ד לו ו~לךבמק~
 יקרא דלא נראה בזה ד~ם בזדאי בידו הרשותבידו

 וראוי המוסיף ז~ר~~
 ~תו~

 הלא~~ה המשכיר ל~~ון

כ~
 בידו ש~ושכרת מי

 איז~
 בזול בה י~אר בית

 ~ למ~כיר~סידא ות~י~

~~
 י~

 בקדושין ~צמה הגמרא מדבר~ ~זה ראיה
 וכו~ המה~ך עני ~ל זה דין ~זקור ~מ~נודנ~ט

ו~~
 גידל רב נאמר

 הו~
 אזל ~רעא בה~יא מה~ך

 אבארבי
 אז~ ז~נ~

 ~רבי ~ב~יה גידל רב
 זיר~

 ~זל
 עד המ~ן אמ~ל נ~חא לרב~י וקבליה זירארבי

 המה~ך עני א~ל א~כתיה ס~יק כי לרגל~יעלה
 א~ל מהוב~ררה

 נקר~
 עביד ~יכי מר זא~א ר~ע

 לא א~להכי
 השת~ ידענ~

 נ~ה~יה מר ניתבה נמי
 דארעא לה מזבננא ~א זביניא~ל

 קמיית~
 ו~א ~יא

 לה ידענאלא ~~ ו~ר~~י הצריך הגמרא עכ~ל וכו~ מ~לתאמםמנא
 ~ר~

 ~נה בה מתעםק הוא גידל
 אבא ר~ דא~י~ו נראה זהמגמרא

 הקניי~ ב~ע~
 ~א

 כ~נודע א~~כ עכ~ז מה~ך הוא ג~דל ~רב ידעהוה
 ~~י לדין דינו חזר גידל רב בה מהפך ש~יהלו

 לא אבא רי כשאמר דהאהמה~ך
 ידענ~

 ~~ ~דר
 דכ~ז ש~מ ני~ליה ניתבה נמי ה~תא וא~ל נ~~איצ~ק
 החזירה~לא

 ויק~
 ו~ו~ עני דין לו יש לעצמו אותה

 ידע לא דאם להם אחד דדין ל~ניךהרי
 בתחי~~

 וידע
 וטכ~ז מ~קרא ידע כא~ו דינו הדרלבםוף

 ניתבה וא~לבד~ריו סיי~
 יסתלק דני~בה ובמאי ניהלי~

 אם בין לן ~נא לא אבא ר~ ובודאי הר~עמעליו
~ית~

 גידל ר~ ~נתן דמים אותם בשיעור ~לו הקנייה
 רב בה ~נ~ן ממה ביותר ביןמעקרא

 גיד~
 הוסיף אלא

ב~
 אמ~ל עכ~ז ~לק~ה

 ~י~זיר~
 מעליו ויסתלק לו

~~ון
 ~ר~~ א~

 ד~זה אמרת ו~י
 ~~וסי~

 ~בי~ו על

~מ~~
 ה~וסיף יא~זר א~ ~~ילו

 ~~ו~~ ~ז~
 ~רא~ון

 ל~~~ו ~רצהא~
 רשע נק~א ~~~~ או~~ ~~

 הוא~
והוסי~

 ~~~ ~יה א~ני מאי סו~ס א~~כ השווי בדמי עליו

א~~
 ה~זרת

 ~ק~ק~
 סוייס הר~ גידל לר~ אותו ~י~זיר

 ד~יינו ~~נ~ו במה ~ו ל~~זירוצריך
 ביות~

 ~~יה מ~ה

~י~י~
 רב בין הדמים

 גיד~
 ע~יין וא~כ ~מוכר ובין

~~ 
נמ~~

 יו~יף דא~י~ו ודאי אלא זה מעון אבא ר~
 בזה איןראשון ל~ק~ לרצין הדבר י~יה אם הדמים ~י~וק א~ר~בירו ע~

 רש~ ~ו~
 דר~ דה~יא לומר ואין

 ~יה לאא~א
 ב~

 הום~ה
 ~דמי~

 בשיעור ~קת ~~א

 ~הי~~~י~ו~
 ו~~ז ~מוכר ובין גידל רב בין

 אמ~~
 ר~י

 נת~ן ויהיה ניהלי~ אהדרהנ~~א
 דז~

 ד~א יתכן לא
 בדבריו המרד~י~~ק

 דלעי~
 ומור~ם הרב~~י וה~י~ו

 ו~לך ה~יסוק דגמרו היכא אלא מה~ך מקריד~א
 ז~

וקנא~
 ~מי~ ~וסיף ~ו דמים באותם או

 אז
 נקר~

ר~~
 הוסיף או ~מרדכי ~~סק זה ~~ק ו~נה ע~כ

 ד~~י~ הוציא ~נין ידע~א~א
 הוסי~

 המק~ בדמי
 יקרא

 מגמרא הוא זה דדין ~ומר ~תה דצריך וד~י אלאר~ע

זא~
 דרב מה~יא

 גיד~
 א~זרה והגמרא דהואל אבא ור~

 ב~יסוק קנאה א~ א~ר~ ו~א וקנאה ר~א והלךס~~
רב

 גיד~
 בין דבין שנא ד~א מש~ע ביותר או

 בידו מתרצה תבירווהיה דהוא~
 למוכר~

 והלך לו
 ז~

 וקנאה
 נ~חא ר~י א~~ל ו~כ~ז ר~ע~~רא

 אהדר~
 ניהליה

מ~מע
 ד~~

 לתת צריך הוא גידל רב א~י~ יחזירה
 ~ אבא רבי בזה יתקן ע~~~ז ~~יסוק מדמייותר

~~
 אהדרה אבא ~~~ נ~~א ר~י דאמר דמאי לי~ אין

 רב בין ~היה ~~יםוק בדמי היא הכוונהניהליה

~יד~
 המוכר ובין

 דז~
 דתלמודא ~י~נא דהא ית~ן ~א

 קאמרסתם
 וב~ר~

 לו דיהדרה היא כך הכוונה דאם
 נ~~בת דהא יתכן ~א זה ב~אר וימחול ~י~וק~דמי
 לבסוף כדמסיק לקב~ה ירצה ולא למתנה גידל לר~~ו

 לא גידל דרבתלמודא
 רצ~

 בתורת לקבלה
 מתנ~

 ~אבל
 כאן אין ה~יםוק~דמי

 מתנה~
 אלא מתנות זשונא משוס

 ר~ ד~נייה ~מאי היינו ניהליה אהדרה דכוונתוודאי

אב~
 גידל דרב לומר ואין

 כול~
 לא

 לק~ת~ רצ~
 בת~רת

 והוא דהואל מתנה כאן אין ~~יסוק בדמי אבלמתנה
 לא~עקרא

 רצ~
 בה לתת

 אל~
 מ~זי ~א הםך אותו

~ש~
 למפרע מילתא ואיגלאי ד~ואל ז~א מתנה

 הדין ומן אבא ר~ ~קנאה כמו~זא ~~יווי~
 דידי~

 וקנייתו היא
 יקרא ~לא ~התזירה רצה ~םידות ממדת אלאקנייה

 מה א~כר~ע
 שמו~~

 ~ הוי דמתנה בודאי בשאר

~~
 גידל רב דא~י~ ~בא דר~ ~היא דשאני לו~ אין
 לא עכ~ז אבא ר~ ~מוסיף הוס~ה ~~ת צריךהיה
 ר~עיק~א

 משו~
 ומ~ו~ה בזה מ~יקרא ~דע לא דר~א

 ממנו י~ת אםא~י~
 ההום~~

 דידע היכא כן לא ~זו~ר
 זה והלך לק~ותו מחזיר ~יה ש~בירומ~~רא

 ר~ע יקרא לו להתזירה ירצה א~ דא~ילונימא והוםי~
 ביררנו כבר דהא אינו זה ממנו ~לקחההוס~ה ע~
 ו~ח~כ ידע~א דא~

 בו אין יד~
 ~ו~

 הוי ודינו מעליזתא
כאלו

 יד~
 דלא במ~י מעליותא הוה דא~ מעקרא

 נפחא יצ~ק רב עיקר ~ל הו~רכו למה א~כמ~קרא יד~
 ~ומר ודוחק מ~~רא ידע כאלו ~וי א~~~כידע דא~ ודאי אלא מ~קרא ידע לא ~רי לא~דורהלר~א

 דצריך אהני כלל לא~ד~~ה צריך דלא לענין מהנידלא דהג~
לאהדורה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~אהדורה
 ה~ום~~ וי~~

 ש~וםיף
 ז~

 ~זה ~~~ק דו~ק

ו~~
 ה~~ס ~ל~~ן

 ו~ג~ ז~ ~ז~מ~ ל~
 ~ר~י~י

~~~~ 
ז~י~~~

 ~~~יא
 ~~~ מ~~

 ג~~~א
 וז~~

 ~יי~
 לה~~

 גו~א

 ש~~ד~ת~
 ~~ ~ז~~ך היה ~~~ירו ידע ~א

 נקרא אינו
 יאי~ורשע

 ל~~זי~ ~יי~
 א~א

נ~~ה וא~~~ ~סידו~ ~ז~זד~
 ~~י~~

 ~ג~~ מן ראיי~ינו
 הזכרחנז ד~שס לאהדורה א~א ל~~ ~~~א ר~י~~יי~ו מ~~ ~י~~ דאיי~י~~

 דא~י~ ת~~~ידא קאמר ס~~א וה~ס לאהדורהדמד~יי~ו
 ק~ יות~הוםיף

 מיי~י
 ו~~ינ~ כדא~ר~

 ה~כר~נו

 ~דמי לו וה~זירה הוסיףדא~~~
 ההוס~~

 יצא ~~~ז
 ~מ~~ך ענימדין

 ר~~ ש~קר~
 ז~~י ו~~זירה הו~ל

ד~~י
 ~ר~

 ~ין הרי גו~א
 כא~

 ר~יה ~וס
 דל~

 א~~י
 מצי~ו ~רי כן א~~ל ~~ידות מצד אלאהתס

כ~~~ג ל~ר~
 שה~י~

 ם~רת
 ~ס~ל ז~~~הי ~~~~~~~

 ל~ דא~
~ד~

 ~~~~ך ~יה ש~~ירז
 ואז~

 א~י~~ה וקנאה איהו
נקרא

 ו~יי~ רש~
 דעלמא דסיגיית ני~א ו~~ך לה~זיר

 כס~רתאזלא
 מ~רנ~~

 ד~מקוס ל~~ילין ק~צי זלל~ה

 י~~ השנישהלוק~
 ה~~~

 וישאר
 הלוק~

 ה~אשו~
 ~ידיס

 ~יקרא הזא ~זהריקניזת
 רש~

 זהזי הזאל
 כגז~~

 א~~ ליק~ ~~~ד מהמ~נו ~ל~ק~
 מזסיף אס

 ~מק~
 זמ~~ה

 ירצה אס שיוזיז לדמיאותו
 ~לוק~

 יק~ הראשון
 אותו

 משוס ~זהאין
 ~~ו~ת ל~~ור ~זית דמאי רש~

 ל~~ור לן ~די~א זהיא המוכר טובת ~ידינו ישהרי ~לו~~
 המ~כר~~ו~ת

 זל~
 ולא ~שיזוי מק~ו זימכור יפסידי

 ~~ז~ת מל~~ור יזתר ~זזליימכרנז
 ~ה דאין הל~ק~

 מני~ת אסכי
 הריז~

 ~ז~ל לק~ותה ראזי שהיה
לשו~רה

 וז~
 שנ~~~ד מה זהו ~יוויוי לדמי ה~ל~ו

ל~לי~
 זר זה דכ~ז הגס ~ל~ול דרך ~מינו ~~ד

נ~ש~
 ~יסוק דלא~ר ~~יני

 ויוסיף ~~ירז ילך המ~~
 ד~שאלא

 גב~
 יש דאס זה ד~רינו דל~י ל~רורי

 הקזנה ~יד~~ירה
 הראשז~

 הלוק~ מיקרי לא
 הש~י

רש~
 הזצרך למה א~ך

 הר~
 דה~שכיר לזמר כנה~ג

 ותי~וק המה~ך ~ני משום ~זה אין ~תנאיל~~ירו
 ~~~ אין ~כ~ז ת~אי יהיה לא א~י~ליה

 ~~י מ~ום
וכו~

 הוא~
 ~ס~~ת מצ~ן אני לוי השזכר ~יד וה~~י~ה

 ה~ו~~ז כס~רת ס~ל לא דה~נה~ג זא~שר שכ~~נוה~ו~~ז
 ~שכירות מ~~נות דאין ס~ל דהרמ~~ס ס~ל איהואלא
א~ילז

 לעני~
 שוכר ל~~ות יכול אינו רא~ון שוכר

 ~מו~יף מי ימצא ש~ס ~ד~ריז קצת מדוקדק זזה~ני
 ~מלשזן בידו הרשזתבשכירזת

 ז~
 מ~מע ~ידז דרשות

 ואס לא~ריס להשכירה המשכיר ביד נתונהדהרשות
 מצרן לומר יכול הראשון דהשוכר כנה~ג להרבס~~ל
 א~ךאני

 מ~
 ~דר~ה הרי למ~כיר שוכר נתן זה רשות

 ירצה ש~ם נתונה ~ידוהרשזת
 לזמ~

 אני מצרן
 ~ליז שיזסיף ~ידו רשות לו~ הכוונהואם

 ~~~אי ל~~ירו ~ית המשכיר לומר דיהרי ~~~י~ו~
 אין ~ליו יוסיף לו שמוסיףמי ~מצ~ ש~~

 ~ז~
 המה~ך ~~י מ~וס

 שהר~~ת זדאיאלא
 שנתנ~

 ולשוכרה לילך היא למשכיר
לא~ריס

 ז~ז~
 הראשון השוכר מיד תי~וק

 ואי~
 דין ~ו

 שנל~~ד מה זהמצרנותי
 בז~ לכתו~

 ~~ריכות לא ~מ~רה
ו~כשא~נה

 א~ג~
 ~ זימ~ן זהצזי~~מ ~~ה~~ו

~צ~יר
 סי~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~~

 ~~~ר
 וש~עין ~שמ~ון קר~~

 ה~י~
 ~סדז

 ד~יי~ז דידן ~~~~ות שעושין כמועמו
~~י~

 ~ס ~סדז
 ר~ו~~

 ה~~ר דמי לו י~יא שאס
~סיף

 ~~דשי~ ~מ~י~
 ~זי

 ~~י~
 ~~ו ~סדו

 ו~ו~ ~ו~~זו~~ה ~~זו~
 וא~

 ~א ולא ~ז~ן י~~ור
 ה~~~~

~~י~
 א~י המ~ר דמי

 ~נ~~יי~ הלוק~ ~יו~ ~ק~
ל~~י~

 ~כו~ לו
 ו~~

 היוס
 ~~ו~

 אתא ~ודשיס ~~שיס
 שמ~ון ~קייס המכר ד~י ~ידיה ואיי~י~~~וכר

 ד~ ~~עוןהיה א~ ~ד~ר ~~ק דיש אלא ~ראו~ן ~ק~~ע ~~זרה~יו~ז ~~וק~
 אס א~ריס ~יד ~~ורה או ~~ית

 ~~ד~ ~~~~~ו~ן
 ~~~ה

 ~~~~י~
 שדר מי ~יד להני~ה

 של יוס ש~~יס~ה
 הוד~~

 מנו~הו מק~ס ~י~קש ~ד
 ~ימות ~יו ~ס ה~דייה זמןו~ן

 ה~ו~~

 אס
 מחוי~

ראז~~
 ימי כלזת עד ~ידס להני~ה

 ~~ור~
 ~ לא אז

~~~~
 ~יניהס קצ~ה ז~שז ד~ואל נראה

 נ~ל~ת ~היה י~ד~ה ~א חד~יס~משיס ~~~ו~ ~א~
 לא זד~יש~עזן בי~

 גר~
 לזמן לח~ירז ממשכיר זה דין

~צו~
 ד~ס~

 ה~~~
 ~סי~

 דאי~ שי~~
 זא~ילו ~וד~ה צריך

~ג~
 גס וא~כ י~ו~~ש להוציאו יכול ה~רף ~א~צ~ ~~מן

 ~ו~~לכאן
 ~~~ו~

 אד~תיה לאסו~י
 ~ל~י~

 הזמן
 ש~ו את ראז~ןזי~דה יבו~

 ואדעת~
 והזא לה נ~ס דהכי

 אסהדין
 הית~

 כח הא~ר לאזתז אין א~ר ~יד שכזרה
 ש~~~ן~ ~יד ~הוא מ~היז~ר

~~~~
 ~ליקו~יו ז~ל יצ~ק זיאמר ~ס~ ראיתי דראה
 הורדהאות

 שכת~
 ~כת~י מ~כ וז~ל

 ~שומא ~~ו~ו ~~ד שהורידוהו ~אחד ל~ני מעשה~א מהרש~~
 הלוה ~א אח~כ לא~ר ה~צר את והשכיר ~~ירול~צר
 ~דמיס~סלקו

 דא~ ז~סקתי מ~קרק~
 ~ודס ~יה ה~~יק

הזמ~
 שנזהגיס

 להזדי~
 ~סלק הלוה שיכול לשוכר

 ישאר ההז~~ה זמן ~~ור א~ר ~זא ~סלוק ואסה~זכר
 ה~וה שהזא הראשונים ל~~~ השכר וי~לה השוכר~ה

הדין וכ~
 ~~דיז~

 המשכונה
 שו~

 ראיתי
 להר~

 ~ייאש מהר~י
שכ~ך

 ~~נ~~
 ד~~יס שראיתי הגס ~~כ ~ה~~ה המוכר

 משכנתה אז ~~ד ~~ומת ד~שלמא חלוק ל~~ק ~ל~~דאלו
 שי~דה הממשכן לרצ~ן שתמשך ל~שו~ נוהגיסשאנ~נו
 ולא הזאל ~ירצה זמן~איזה

 יד~
 י~וא זמן ~איזה

 שיסלקנו ~ד~תיה ~לאסוקי ליה היה לאל~דות
 דלא משוס גסה~זרף באמצ~

 לכך יסלקנו זמן ~איז~~ יד~
 ~ימות אפי~ הוד~ה של יזס שלשיסצריך

 ~קי~
 זהזי

 המשכיר כדיןדינס
 קרק~

 סתס ל~~ירו
 דצרי~

 הוד~ה
 ~הט~ה ההיא וכן ה~ז~ף ~ימזת להוציאו יכזל איןוגס

 משוס~ה~יא
 מוהרי~~ הר~

 ב~יני ~שוט נראה ז~ל
 זמן ~~זר ש~חר ל~~ירו ~~~ה ~~שה ~~ידאיי~י
 ל~דו~ יכזל~לוני

 ~צת נראה וכן שירצ~ זמן ~איזה
 מזהרי~~מל~ון

 ז~ל י~זדה ~ית ~~~ לשונו וזה ז~ל
 מ~ד~ס~

 ~~~י~
 הזמן והגיע ~~ה ~תורת שמכר מי

 הלזקת השכירז המוכר ש~ד~ו ~ודס אס לה~זירושיכול
 הדין ~ודאילא~ריס

 הו~
 קודס המוכר שכשי~דנו

 ~דשים ~~י למנהגנו השכירזת הזד~ת ~זמן~ג~ת
 לא אפילז ~~ל שהשכירזת הישמעאליס של ר~הקודס
 וכן המשכיר ז~ות אלא לשוכר דאין לשנה אלאהיה
 ממי ו~אפזקי ~ן ז~מר נר~ז מורי את ושאלתיד~תי
 ~כ~ל בזהשחלק

 מלשו~
 זה

 שכת~
 שיכול הזמן ו~גיע

~~דות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שמ~ז~~ הזמן שהגיע משמעל~ד~ת
 להתחיל יכול

 אס מדכתב נר~ה ו~ן ואילך ומשסלפד~ת
 קיד~

 שפדאו
 לזמן הט~ה לו היה דאס מורה כך ג~כ זה מל~וןוכו~
 לא א~~כ יפדה לא ~וב הה~א ~ז~ן יעבור ואסמ~גבל
 הרבה~~ל

 למנ~~
 ו~ך וכו~ ש~דאו קודס א~ בלישניה

 מ~~ו דאזי ~~דייה זמן הגוע אסהול~ל
 נ~מ~

 דאפי~
 ~וך להוציאו יכול איני עכ~ז מוגבל הפדייהזמן

 תהיה לא אס ומכ~שהת~רף ימו~
 ההט~~

 ותו מו~בל ל~~ן
 דאין בודאילא

 יכו~
 כדא~רן הוא ~ש~ט אלא להוציאו

 ל~ו יצא~א~כ
 הדי~

 זמן ב~בור שאס דידן ב~~~ה

שקבע~
 ודאי י~דה לא ~וב לפדייה

 דהלוק~
 אסוקי

אדעתיה
 שב~גי~

 הי~ל זא~כ ל~דות י~וא בוא הז~ן
~ב~ש

 מנו~ מקוד~
 ~שר

 יט~
 השוכר כדין ו~י~ו לו

 ד~~~ א~~ הן קצובלזמן
 בד~תי

 ל~~~
 דידן ~דון בין

 קצוב ~ז~ן ב~~כר ד~ש~מא ~ל~מר קצוב לזמןלשוכר
 קצו~ ל~~ן ו~כר דהזאל למימר~יכא

 מוכרע ממקומו
 דעתיהדמאי

 לומ~
 כא~ו הוי אלא קציב לז~ן לו ששכר

 ז~ן עדפירשו
 ת~י~ ז~

 מכאן הש~כר ~יד
 שלסוף אד~תיה דאסיק ~כאן אבל ק~א ל~רהת~זור ואיל~

 ה~וכר יבוא ~דשיס~משיס
 נימ~ לפדות~

 אסיק להכי
 יז~ה שלא כדי זיפדנה שיבוא~דעתיה

 ה~ורף באמצט אפילו להוציאו כדיאבל ה~וק~ ב~
 ~~ ז~

 אסיק
 ל~ו אין האמת דלפי אלאאד~תיה

 ומכ~ ~~ל~
 ס~ק

 ~מקודס המוכר לה יצטרך ~מא ~דטתיה ל~סוקיהו~ל
 לבקש ליההוה

 מקו~
 בו לדור

 ו~~
 כשוכר אלא ה~י

 קצובלזמן
 ~~ר לידי בא מופלג ~חרי הנלע~די זה~

 ~ת~י פסיק דשס רכ~ג ~ס~ שס וראי~י ~סדתורת
 ש~יס שלשה שלא~ר ההטבה והיתה בהטבהבמוכר
 באמצע ד~~י~ שס ~העלה ~ירצה זמן באיזהיפדה

 ה~ולקיס כסברת וסברתיה יע~ש לה~ציא~יכול ~~ור~
 הרי עליו ש~לק מי שיש שכ~ב ז~~למוהרי~ע

 שלא בהטבהד~פילו לפני~
 היא במ~לוקת לפדייה זמן הגביל~

 מוהרי~ע ~ל וה~~לקיס ~סד תורת הרב דלסברתשנויה
 באופן דגס ס~לזלה~ה

 ז~
 יומי תוך להו~יאו יכול

 יכול אין ז~~ל ולמו~רי~עה~ורף
 תהיה אס א~כ להו~יא~

 מ~הר~ר דאפילו נראה לדעתי דידן נדזן באופןההטבה

יהוד~
 וד~~ק להוציאו דיכול יודה זלה~ה עייאס

הלעיר ~

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 ונכנס אחד ~ודש על לשמעון ביתו שכר

 שמ~ון לה~
 וביוס ניסן ר~~~ ביו~

 באמור להוציאו ראובן באוע~ריס תשע~
~ 

 ~רי
 השלמ~

~וד~
 נשלס לא עדיין כי טוען ושמ~ון אחד

 ה~ו~~
 כי

 ניסן תשל~ס ה~א אייר דר~ח ראשוןי~ס
 אי~

 בד~רי
 ס~~ד סר~ך בי~ר~ד מר~ן ש~סק ~כמו כל~סשמעין
 ה~ודש ב~וך עומד היה~~ל

~~ 
 זה ~ודש ואמר קודס

 אפי~ ר~ת ביוס בו ומ~תר ה~~דש תשלוס עדא~ור
 הכי ~פילו שעבר ~דש תשלוס ש~ראשון ימיס שניר~~~
 קוריס אדס בני שבלשון כי~ן~ותר

 אות~
 ~א~כ ע~כ ר~ח

 האיס~ר בדבר א~יל~ דהשתא בנדו~ד לדון ישמשס
 ראשון וי~ס הואל הרא~ידמן

 דר~~
 היה ל~ע~ר ת~ל~ס

 ולומרלהחמיר
 ד~~~~

 שעבר ה~~דש בכלל יהיה יוס

 אותו קוריס ~דס ~ני ו~~~ין הו~לטכ~ז
 ~~בי~ן ר~~

 ו~~ות~ ~זל~~~לי~
 א~ר דהילכין ~~~~ן ל~~ין מ~~ש

 וא~ אד~ ~גיל~ון
 דשס לייא כל~י אדרבה ת~יבני

שם
 דו~~

 כמ~ש הנודר לשון ~~~ הלך א~רי~ן בנד~יס
מ~~ן

 ש~
 ~~~ון ביד מי~כ~ת שהבית בכאן א~ל

 להז~יא~ראיבן וב~
 מידו

 א~ר~~
 שמ~ון דיכול נימא

יכיל את~ אין ש~בר תשל~ס רא~ין ויוס הזאל ליהלי~ז~
 מ~~י להוציא~

 אל~
 ראיה ~צאנו הרי לזה דגס

~~~~י
 הס~~~

 דשס ס~~ג ב~ו~~מ ו~ש~~ך
 פס~

 מר~ן
 לפרוט הנש~עבס~ט

 בר~~~
 ביוס לפ~וט ~ייב א~ר

ה~~~
 בכל ~דין הוא סקנ~ט הס~~ע ו~תב הראש~ן

 הראשין די~ס דא~~~ג וק~~ל ימיס ~ני ש~~~~ו~דש
שייך

 ל~ב~
 ~שלס ~~ם נש~ע והוא שטבר

 הימיס שני ש~ורין ~דס בני ל~ון א~ר ה~לכיןמ~מ אד~ ל~~~

דר~~
 דאוריתא ~ספיקא שיבוא ה~דש שס על בשוה

 אלו הסמ~ע מדברי עכל~~הל~ו~~א
 דמ~ מוכ~

 הרא~י
הז~ל

 ויז~
 ה~מ~ן להוציא אין לש~בר שייך רא~ון

 אולי הלוה שהוא המו~זקמיד
 דוק~

 משוס
 אין הכי הלאודאורייתא ס~יק~

 מי~ להוצי~
 המו~ז~

 א~כ
 ג~כבנדו~ד

 הוא~
 ספק שבכל שי~ז בס~ לן ~קיימה

 ע~ש המו~זק הוא המש~יר ~השוכר המשכיר ב~ןשי~ול
 ה~אל ~יאמר המ~~זק הוא ה~שכיר הזה לדבר גסא~כ
 הימיס לש~י קוריס אדס בניובלשון

 ר~~
 הבא ע~~ש

 אדס בני לשון א~רהולכין
 ומכ~~

 שס ה~~ך דב~י לפי
 בלי דאפילו שכתבבסקל~ב

 ספיק~
 חייב דאירייתא

 ביוסלשלס
 ~כו~ אדס בני לשון משוס ה~אשון ר~~

 ~ני ולשון אדס בני לשון בתר אזלינן כאן וגסע~ש
 דיוס ה~א~דס

 ר~~
 והגס חדש ראש קר~י דאייר ראשון

~שס
 ביור~~

 ב~ומר דדוקא מבזאר ס~ד סר~ך
 ח~~

ז~
 כשת~לס ~אמרינן ה~א

 ה~ד~
 יוס

~~~ 
 נשלס

 אמר וז~~ל בס~ה מפורש ~ס הרי סתס ~דשבאומר אב~
 ע~כ ליוס מי~ס אסור סתס חדש ~ו א~ד~דש
 יוס בתצי נראה אס כגון דהיינו שס פירשההרי

 דהוי באב ~~~ יוס עד סגילתמוז ט~~
 כ~~

 ע~ש יוס
 דב~דש משוס יוס בכ~ט דסגי ה~~ס סייס דשסו~פע~~ג
 ע~ש ~כ~~ י~ס בכ~ט דסגי מודיס כ~~עתסר

 י~ס שלשיס צריך מלא שהוא דבניסןלומר לנ~ אי~
 ואמר באב ~~ו יוס נדרו היה אסלאפוקי הכוונ~ אל~

 ~ד~
 סתס

 ~ד דהיינו לי~ס מי~ס לונותניס
 ט~~ י~~

 דהוי אלול
 בי~ס עומד שהיה נדו~ד בכגון אבל שלמיסשלשיס
ר~~

 ל~פיקא הדרן ~תס תדש על ל~ ~שכר ~יסן

דיד~
 ~דש לו ~ומר המשכיר שיכול

 הו~
 יום עד

 בכלל אדס בגי בלשון קרוי אינו אייר של ראשוןדיוס כ~
זה

 ה~ד~
 ~~ל ה~אל ו~פרט מלה~א א~תו מכניס אלא

 שכר א~ד~דש
 ניסן דר~ח ראשון ביוס טומד והוא ל~

 כ~לו~~י
 ~י~~

 דינה ~הדר זה ~דש על לו
 שנל~~ד מה זה מידיי לא ותו שכתבנו ס~דדסר~ך כדי~~

ולוי~מ
 ~ימ~~
~ 

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ~י~ט

~~~~~
 ~בעוד~ משמעון מלאכה כלי שאל ~ראובן
 אותו ראהביד~

 ~העליל ~~ד עכו~ס ביד~
עלי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 והולי~ו~ליו
 לערכ~ו~

 שה~~י ~~~ו~םהזה לו ~~מור דידהו

~ז~
 ר~ו~ן וי~ן ממנו נגנב

 ~זא זה כ~י ז~~~~
בידו מז~~~

 מ~~
 ונ~לו ~~ר ~בית ש~~ון נקרא ו~ז~ ש~~ון

 ל~~םיד זהוצרך הכליממנו
 ~~ ממו~

 ~~יעה
 וע~ז ע~כ~~~יהםל~י ז~~

 ב~
 קו~ל ש~~ון

 ו~~~ע~
 ~ל

 ד~גם ש~ו מ~~~ה ~לי לו ~י~לםראובן
 ש~ו~

 מודה
 ~הואו~ומר

 קנ~
 ~ותו

 מגנ~
 ~~ד

~~~~ 
 ידי על

 נאבד ראו~ןגר~ת
 והז~

 לו שיש~ם ~בעי וגס ישלם
 ל~ר באמירתו ל~~סיד ~ו ש~~םבמה

 ~~ו~
 ~~ל

 ממון לפזר הוצרך שעי~זמשמעון
 ר~

 נ~~ז ~ת ~~~יל
וש~מ~ה
~ 

~ ~ ~ ~
 הוא ע~ז

 ~תב~ במ~ הנ~
 שמ~ון

 ~~~ה דלכאו~ה ~ר~וי מן הכלי ~תלו ~יש~~
הנשמ~ת

 הי~
 ה~ר ~הוצי~ו ל~ה ~שבינן ד~פי~ו

 י~ש~ דל~~נסמידז
 ~ת ל~ייב ר~וי ~כ~ז

 ע~יו ש~עלילז הגם כאן וגם באונסים ~חייבשואל כדי~ ר~וב~
מכח

 ממש בד~ריהם ~ין גניב~
 מ~~ ומקר~

 דבר
 ~יהם ~שרהכתוב

 שו~
 בדין ו~~כ ~קר דבר ולשו~ם

 ~ית~יי~~ו~
 שפסק מה הוא זה דדין לש~ם ר~זבן

מר~~
 שכתב ב~~ריות המזכר בדין ס~ב ~~~ה בסי~

מר~~
 וז~ל ~ם

 בד~~
 כ~הוציא

 המק~
 מיד

 ~שר~ל ~לבב~ד הלוק~
 כגז~

 שהיה
 המק~

 גנזבים ז~יז מטלט~
 הוא הכזתי ~ם אבל ז~ו~ גזולה קרקעאז

 ~הו~י~
 מ~לז~ה~ק~

 המלך בדין ~ין
 ~י~

 שלהם בערכאזת
 המוכר~~ן

 תיי~
 שהמוכר ~~~ן ש~~ותי ז~~~פ ~~תריזתו

גנב
 הח~~

 ממנו ~זלז ~ו זה
 והבי~

 כזתים עדים
 ~ו~ס ~זה כלום תי~ב המו~ר ~ין~ך ע~

 ~ז~
 ה~וכר ואין

 ע~כ אזנס ב~חריזת~ייב
 זיעז~~

 ~גמרא טעם בס~~ע

 ~~י~ מישר~ל ~כותי שנוטל דמה ל~ניך הרייע~~
 ו~זקתם הז~ל ליה חשבינן ל~ונם עדים ע~יהיה

 ר~ו~ן ו~ייב ית~שב ל~זנם כ~ן גם ו~~כש~רנים
 ~השז~ל

~~~
 תשיבגי

 ~ס~ ד~~
 מר~ן

 בההי~
 מעזת להחזיר מ~ויב המוכר ש~ין לענין~לא רכ~~ דס~

 ~זא ~זההמקת
 ~~מרינ~

 ל~~מיד כדי שקרנים חזקתם
 המש~יל ~בא בנדז~ד ~~ל המוכר מריה בחז~תהממון

 ממ~להזצי~
 השז~ל מיד

 ~~~ והשוא~
 ~השר

 ג~זב ~זה שהדבר הכו~ים עדי ע~י הכלימידז הזצי~
 הז~

נימ~
 ל~ידך ~דרבה

 גיס~
 ~~שאיל ~~וא דהמע~ה

 זה הכזתים עדי שהטידו ~מו ~גזזל אמתדדילמא
~ינו

 ד~~
 בגמרא שמפזרש כמו הוא ~עמא בתר זיל

 דמידע ~~ה ~רק דאמימרבמיל~יה
 יד~

 הלזקת
 דבר ~יהם ~שר ד~תיב הם ~נ~ים עכז~םדסתם

 י~~שזכו~ שו~
 בגמר~

 ה~עם זעי~ר הואל זא~~כ ובב~י

כ~
 אם הוא

 כ~
 ה~עזת עדיין יהיו אם ~פילז ~שוט

 לשלם דחייב פ~וט המקת מי~ז זנ~נס הלזקח~יד
למזכר

 ז~
 ב~יניך יק~ה

 ד~~~
 לא עדיין ד~~ילו ~וא

 מ~ויב הלזקתשלם
 ל~ל~ הו~

 ל~ש~יעינן הו~~ל א~כ

רבזת~
 ~ינז זה ל~לם מחויב שלם לא עדיין דאפילז

דהא
 ז~ די~

 ד~מימ~ מימרא הוא דמר~ן
 בפרק

 דברי ~ל ~אי הם אמימר דברי ושם ה~יםתזקת
 דנ~תין ו~ומר דמכריז פ~ארב

 חמר~ ל~~ דזבין ישראל ב~האי ל~יל~ זד~לקי~ לתת~
 ~~ריה לישר~ל

 ~כז~םוקא~י
 זאני~

 דינא מ~יה ליה
 ה~~

 ליה דמ~צי
 וד~רי זכז~מיניה

 ~~ ר~
 בכ~ר ~~ילו איירי ~ם

 אמ~מר ק~י ~~לי~ ל~י~~י צר~ך ~~ר ו~~~ז~~עו
 ו~~~

~~~ו~
 ד~זידע

 יד~
 מ~אי ~~~ן ~~ל

~~~~ 
 ~~ילו

~דיי~
 פ~עו לא

 ~ו~ מ~וי~
 ~~ך וא~כ ל~~ר~ו

 ~~~י ~ר~ןדיני~ נ~~
 כ~~ ז~~

 עדיין ד~~ילו
 ל~

 ~~ט
 ~~ת~ר כמו הד~ן לפםוק ~ור~יה ד~ך ~ייב~הוי

~~~ר~
 ותו

~~ ~ 

~~~

 ~יהיה
 נק~י~~

 לאונס ה~לי הכותיס ~נ~~ו ~כ~ן
 ל~לם ו~ייבי~~ב

~~~ 
 לראובן מצ~נו ~~~דו~ד

 פ~~~ז~
 הכלי ~ל

 מ~~
 ש~ודה הודא~ו

 ו~~~
 ~~ת

 ~~~~ הו~ ~~ ~כליהד~ר
 ~צלו וקנ~י

 בז~
 ה~~ד

 הו~ ז~ דדיןתביעתו
 שפסק המרדכי ד~רי מ~ש

מ~ר~~
 ר~~ד בס~

 ס~~
 ~ז~ל

 ה~לי~ ר~ו~~
 שמ~ון עם

 בייןסיס
 ו~~ש~

 ~סוס ~מעון ~~ך
 ב~

 ול~תז כותי
 וא~רממנו

 ~~~~ ש~~~~
 מ~~ו

 ל~~זיק ~מעזן ו~וצ~

ביי~
 ר~וב~ א~ ~~ידז

 ש~ג~ב ~זדה
 הסו~

 ~זי
 לה~זיק שמעון זיכול~~ות מ~~

 מ~
 אם אבל ~בידו

 לת~ זצריך משקר הכ~תי ~~רינן מזדה ~ינ~ר~ובן

היי~
 וא~כ עכ~ל לראו~ן

 ~~דו~~ ~~
 ושמעין הו~ל

 שה~לי מודהזה
 ~ז~

 ~נוב
 הז~

 ממש די~ו ~וי
 ועטיר ו~~יר ז~תדהג~ה כדינ~

 הו~
 ~ דפ~ור פ~זט ז~~~כ

~~~~~

 מד~רי ~ך הרי הראשונות על חוזרני ~גב
 ז~ת שבהג~~הה~רדכי

 כמש~ל ~הלי~~ מוכ~
 דם~ס שא~ר אמי~ר דברידמכת

 עכו~~
 אנסים

 ד~ר פיהם~שר מכ~
 שז~

 עדיין ~~י~
 ל~

 קבל
 חייבהמעזת המז~~

 הז~
 לפורעז הלוקח

 ~סי~ דה~
 זת~י

 מש~ר הכו~י ~מרינן מודה ~י~ו ר~ובן אםאבל
 ~ך הרי ע~~כ ~יין ~מילתת ו~רי~

 דמכ~
 מזצי~ין ז~ת ~~נה

 הלז~חמיד
 ז~יי~

 הכזתי זז~ל ~כתב סק~ה בסמ~ע
 ע~ש זה מדין ה~ור כתב ס~~ג ש~ח~ז בס~משקר
 ם~ג ~את~ז ~סי~ ה~זר לרבינז ראינו זמצ~נועכ~ל
 ~~חריות ב~וכר לעיל דכ~בנו מדין דברשם

 ד~ין מ~נז ו~~לוהעכו~ם וב~
 הלוק~

 המוכר על ~וזר

יע~~
 יש ו~~~כ

 ע~ לדקד~
 על שכתב ~לז הס~~ע דברי

 ד~סיק ז~ת הג~הדברי
~~ 

 המר~~י מד~רי מ~ר~ם
 ~יין להוציא ~פי~ ~סוס בעל יכזל מזדה ~ינודאם
 ~הטזר הייןמב~ל

 כת~
 כדין דמשמע ~לו מדינים

 כתב לא הטור ~רי לדקדק לך יש והרי דהמרדכיזה

אל~
 ~בל ה~וכר מיד להזציא דאין דין

 להזצי~
 מיד

 ~~הלוק~
 מזה שם ~רמז

 ~ל~
 אנז דמו~רחים בוד~י

 ~גמרא דקאמר דמ~י כמש~ללזמר
 פס~

 ~בל מר~ן
 נמי ה~י~ין

 הז~ פ~ז~
 הלוקת עדיין פרע לא דאס

חייב
 הז~

 וכמז כמש~ל לפרזע
 שמ~ור~

 ~ זק~לזאת הג~~ מדברי

~~~~
 שר~זבן עלה דאתן למ~י

 מדמי פ~ז~ ז~
 זעדי~א לכותי זנתנו מידז ה~ר שנ~להכ~י

 תפוסים דשמטזן ימצא המצא ~ם אפי~ אמינאמזה
 יכזל ~ינז ראובן מעזתבידז

 לעכ~~
 ולמימר בידז

 ~הרי ממך ז~טלו עליך העליל~העכז~ם
 הו~

 ~קנה מזדה
 זה~ם מגנב~זתז

 דל~
 דהמרדכי דינז נאמר

בהג~ה המזב~
 ~ל~

 היין לו לתת תייב היין בטל ש~ין ל~~ין
 מודה ~סום ו~עלדהו~ל

 גנו~ ~הז~
 אזי

 התיפס הוא הכלי שבעל ~נדז~ד אבל בעליו ~ידהיין מעמידי~
 דא~ילוני~א

 הו~ מוד~
 ~גנוב שהגם י~~ר ~מור

 ההמה העכזמי~ם עליז ב~ו ~~לי~ה~וא
 ו~~

 בעליז
גמו~ם

 ~ל~
 ~חרים ~כזמי~ם בעליז ~~שר

~עלילה וז~ ה~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 זה או~ן דגס אי~ו דזה ונטלו~ו עליו באובעלילה
 מור~ס ג~כ ~~סק המרדכי מדברי וסמך סעדמצינו
 לי~אל ומכרו ~גנב מן ש~נה ישראל וז~ל שנ~ובסו~ס
 ואמר כו~י ובאא~ר

 שנגנ~
 ו~יציאו ממנו

 צריך מפור~ס הגנב אס בדיניהסש~י מלוק~
 היש~א~

 ראשון
 ל~~זיר א~צ מפורסס אינו ואס מעו~יו לשנילה~זיר
 ~~כ משקר הכו~י ש~א לומר דיכול מעו~יולשני
 דב~נב ל~ניךהרי

 כו~י א~~ה יבוא א~ מ~ורס~
 ~לו ~הוא ואמר דהו מאן כו~י ובא קאמרדשקר
 היו אפי~וע~ז

 המעו~
 ~יד

 לוק~
 מ~ויב טכ~ז ראש~ן

 לה~זירסאיהו
 ללזק~

 ושמ~ון הואל כאן גס ו~~כ שני
 דכלי ~ודה הוי ואי ~ואלזה

 לקו~ ז~
 ~בוא אס מג~ב

 בידו ~פוסיס יהיו א~י~ בדיניהם ויוציאו דהו מ~ןכו~י

המעו~
 הזה השו~ל

 ~~וי~
 וידע דהואל לה~זירס הוא

 ד~נו הדר גנבשהזא
 כאו~~

 שנ~~ו דסו~ס ממש הג~ה
 דידע זה אדרבה נאמר מ~ו~סס גנב דה~סדהגס
 ד~א מפורסס ~גנב אפילו גרע מיגרע גנובשהדבר
יש

 סבר~
 עשו מ~ורסס בגנב דא~י~ו דס~ל ה~וסקיס

בו
 ~קנ~

 שנ~ו בסי~ מזר~ס שהביא וכמו ה~וק
 בו עשו דלא מודו כ~ע גנוב שהוא בידעועכ~ז ס~~
 וי~א מור~~ס לש~ן והילךהשוק ~קנ~

 דא~
 בגנב

 מפו~ס~
 עשו

~קנ~
 לה~זיר וצריך השיק

 ללוק~
 מ~ו~יו

 א~~
 א~כ

ידע
 הלוק~

 לה~זיר צריך ~אז גנוב שהוא
 בל~

 דמיס
 דבידע אלו מור~ס מדברי ל~ניך הריעכ~ל

שהדבר הלוק~
 הו~ גנו~

 גרע מיגרע
 מלוק~

 מגנב דבר

מפ~~~
 ~נ~ו דסו~ס אלו מור~ס דברי באומרך וא~כ

 לה~ז~ר ~ייב ~פורסס מגנב קנה דא~ילו ו~ניפסיק

 לה~זיר הוא דמ~ו~ב גנוב ש~וא בידע כ~~ש שניללוק~
 ~ יטו~ש סק~ג ~נ~ו בסז~ס ג~כ הסמ~~עוכמ~ש

~~~~
 א~כ אלא זאמר מור~ס ד~ר דלא ולו~ ל~ש~בש
ידע

 שהו~
 בלא לה~~יר שמ~ויב שהוא גנזב

 אלאדמיס
 ל~בר~

 בגנב דאפ~לו דס~ל הפוסקיס
 עשומפורסס

 ~קנ~
 בידע דדו~א סייס ע~~ז השוק

 וני~ גנו~ שה~פ~הלוק~
 בעינן ~ר~י ~הכוזנה

 בזה גנוב שהוא וידע ה~פו~ססמן לק~
 הו~

 ואינז דמ~~יר
 ד~פי~ נימא מפורסס ~אינו ~ג~ב אבל דמיסנוטל
 בו ע~ו עכ~ז גנוב שהואבידע

 ~~נ~
 דכ~ע אלבא השוק

 גרע מיגרע הוא מפורסס ד~נב דינו הדר ה~~אוא~כ
 הדרן וא~כ שגנב בידוע אפי~ מפורסס שאינומגנב
 דאפי~ שנ~ו בסו~ס מור~ס דבר דלא עלה דא~ןלמאי
היו

 המעו~
 ביד ~פוסיס

 ראשון לוק~
 לה~זיר~ דמ~וי~

 ממנו ויטלס כו~י איזה יבוא בוא אס שניללוק~
 אס ~קא אלאבד~~הס

 לוק~
 זה

 מגנב ראשון הלוק~
 והואמ~ורסס

 אלב~
 מיגרע דפם~~ והפוסקיס דמר~ן

 שלוק~ מ~גר~
 דשמעון נדו~ד בכהאי אבל מפורסס מגנב

 כ~ו גרע דלא נ~מא מפורסס שאינו ~גנב ל~~ז~
 דהא ראובן נ~ם~ בידו יהיו אס לראובןלה~זיר

 בו ועשו הואלכ~ך גר~ ל~
 ~קנ~

 לפי השוק
 הא~

 ה~ריע לא דמור~םדהש~א דע~ין סל~א
 כ~

אלא גנוב שהוא ידע ~ס
 בקו~

 ואלבא המפורסם מן
 דסבר~

 דס~ל הפוסקיס
 עשו מפורסס בגנבד~פ~~

 ~ השו~ ~~נ~

~~~
 באמ~

 זה
 שב~

 גדול
 ול~

 כלל ~ד~~ין ~~ק
 ט~מא ב~ר זילדהא

 לסבר~
 דס~ל הפוסקיס

 בו עשו לא מפור~םד~ג~ב
 ~קנ~

 פסק והוא השוק

מר~~
 ומידע ד~ואל משוס

 הז~ הלוק~ יד~
 הזה ~ה~וכר

 דאפסיד ו~יהו יקנה ולא לטצמו ל~וש הו~ל ~נבהוא

 דס~~~~~~~י~
 כל

 מ~
 זה מיד שקנה

 הי~ ~~ו~
 וא~כ

 דס~~א מ~וס א~י~ באומרך ו~~כ אנפשיה דא~~ידאי~ו
כל

~~ 
 ש~ידו

 הו~
 ~א ~~~ו~~ה ל~פ~ו ל~וש והו~ל גנוב

 בועשו
 ~ק~~

 בקונה וק~ו מ~~ש וא~כ השוק
 ידוע ש~ינודעלמא מ~~~

 גנ~
 ממנו וקנה

 ~~~ איז~
 ומ~דע

ידע
 ד~פ~

 מזה יותר עצמו מאבד לך אין גנוב הוא זה
 לדון יש נמיוממנה

 לסבר~
 דבגנב מור~ס שהביא הי~א

 בו ע~ומפור~ס
 ~קנ~

 דאפילו ס~ל ה~וק
 קנ~

 מגנב
 הדבר אין ~מאמפו~~ס

 גנו~
 הגנוב דבר ב~ונה אבל

 בידע זא~כ ל~נו~ו הו~ל ולא גנוב ש~וא לו נ~בררהרי

~הו~
 ~~י~ו ~~וב

 יק~~
 מודו כו~ע דע~מא מאדס או~ו

ד~י~
 ב~ה

 ~קנ~
 הכי ובפרט בזה להש~בש ואין השוק

 וז~ל סק~ט שנ~ו סימן קדישין מאמר ה~ב ב~ירושכ~ב
 ידע א~~כאלא

 הלוק~
 לו שמכר זה פירוש הדבר שזה

 ~אינו בגנב אף בזה נראה ולי לו ומכרו גנב עצמוהוא
 הכ~י שזה שידע כ~וןמפור~ס

 גנו~
 עכ~~

 לך הרי
בפירו~

 הוא מפורסס משאינו אפילז גנוב שהוא דבידע
מיגר~

 גרע
 בלו~~

 וא~כ מפור~ס מגנב
 הוא~

 זמור~ס
 דלוק~ ו~ני ~סיק שנ~ו בסו~סכאן

 מפו~סס מגנב
 בידו היה א~י~ו ל~חזיר~ייב

 מכ~ש שני לוק~ מעו~
 מאדסבקונה

 דעלמ~
 יו~ר גרוע דהוא גנוב שהוא וידע

 בידו יהיו אסואפילו
 מעו~

 ר~וב~
 זה

 מ~וי~
 הוא

לה~זירס
 וז~

 ~~וט
~ 

~~~~~~

 בהוצא~ שמעון שהפסיד מה
 להציל השו~דות

 בשאלה כמ~ש בהס ~י~ב ראובן אסעצמו
 אציגה לאאו

 נ~
 ~הרב שראי~י מה בקיצור לפניך

 קדישיןמאמר
 סו~~

 ש~~ו
 שכ~~

 כ~ב וז~ל
 דבר ~וס מ~בירי א~ד קנה אסרש~ל ב~שוב~

 ~~זק~
 גנוב

 זה והציל גדול הזק ע~י ובא לכו~יוהראהו
~~ 

 עצמו

 ~ביר~בנ~~
 נגרש ועי~ך מזה שק~הו וא~ר

 ז~
 מבי~ו

 ודומה ההיזק כל לשלס ומ~ויב לו יש מסור דיןומהונו
 א~ד יהודי על השר הע~יל שאס המרדכי כתבלזה

 לו ש~ין ~בי~ובעבור
 לגלו~

 לו יש גילהו ו~ס
 בא ~העלילה מא~ר פטור הוא ישראל בדין ואףמוסר די~

 שגנובה לזה הגיד לא המוכר אס א~נס גרס ומזלועליו
 פטזרממנו

 הלוק~
 שהיא הודע~ני אלו לו דיאמר

 כו~י~ בפני הראי~יה לאגנובה
 לפניך~~~

 מ~שוב~
 רש~ל

 זא~
 ראובן ~~~ב דלמוסר

זה
 במ~

 שהרא~ ידי ~ל עצמו ~הציל
 להס

 רל~ב ~~~ ביור~ד מור~~ס פסק ממש זה וכעין~בירו ~~
 שהכו יהודיס שני וז~לסי~ב

 ה~לטון וגזר זה א~ ז~
~~ר

 העדו~
 אונס ~קרא מדינו יו~ר המכה יענשו אס

 ~ינסואס
 יכולי~

 ויגידו יעידו להגיד וצריכין לה~מט
 ~ב~יהס בממון עצמס יצ~לו ואל נזקו לניזקוישלמו
 הי~ה ~אפילו מפורש ו~סעכ~ל

 השל~~ גזר~
 ע~~י

 יכול ~אינו לצדעכ~~ז ~ר~
 למל~

 מכ~ש וא~כ ויש~ם יגיד
 הוא והיה עליו מעליל השר היה הראוי דמןלכאן
 שמעון א~ ~שין לבדו והוא עצמו זמצילמפסיד

 דמ~רי פ~יטהשר ות~~~
 רא~~

 עצמו מציל זה
 בממו~

 תבירו
 ~ שמעון שהפסיד מה כל לשלסו~ייב

~~~~

 דברי מסוף זה ראו~ן ל~~ור יש
 ~שוב~

 ~כ~בנוי רש~~ל
 ~כ~~

 פ~ור ממנו שגנובה לזה הגידלא המוכר אס אמנס וז~ל בסו~ד
 הלוק~

 אלו די~ל
 ע~כ כו~י בפני הראי~יה ~א גנוב שהואהודע~ני

גם וא~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

 ~הוא לו גילה ולא הזאל כאן
 גנו~

 ואיהו
 גר~

 לו
הפי~ור

 כז~ מ~ז~ ודומיי~
 ג~כ

 ~ר~ כת~
 צרזר

 צ~~דף ה~יי~
 ~~נותו המוכר ומכרו בכסף זיוף עשה וז~ל

והלוק~
 מכר

 לעכו~~
 ומצא

 זיו~

 מ~ון ו~ז~ז
 ~הוא~ייב המוכ~

 מ~ע~
 את

 ~ר~י~
 גרמא דא~ילו שפ~~ו ע~ס

 ~ייב ~~י~יה הוה ~יבנזקין
 כ~~

 ~ייך לא ו~זה נדו~ז
 הזא ומזיק ל~בירו הזיוף מכר שכ~רהתראה

 הוא זא~כ עכ~לה~~ידו ל~ל~
 ממ~

 הואל וא~כ ~דו~~ד כעין
 זה ראו~ןהיה א~ ~פילז הוא ~דין א~כ הודי~ז ~~א ה~עהווהמ~איל

 מש~~
 דין מכיסיה

 הו~
 שמ~ון על ~י~זור

 הראה שמ~יקרא מכ~ש ממנוויוציא
 לה~

 שמ~ון את
 עצמו מ~יל בדין זה נ~נס לא ממנו ~פסו~שר

 ~ וימ~ן זצזי~מ כללחבירז ~מ~זו~
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 

 ~מזת~~~~~
 הר~ והעידו ו~ו~ הזינא כ~דא ~~תא

אלעזר
 ~דהא~

 והעידז נר~ו יתאח ן~ יוסף זהר~
 ~זה~ל וק~לז~תוע~ג

 עדות~
 כאנו באיין לשי~ת

גאל~ין ~זוזהו~
 פ~וזאנתהז~

 לעסרי דוד י~אוז כא ~תא
 הר~עלא מסרר~

 א~רה~
 יק~ללו זכא יע~ה סאלי דמתז~ אזראד

 ~~ דזד ומעאה ל~אייד לענדזיד
 ו~ל~ צ~~

 ~נ~ני~תי
 דראה~ סי ~יידז קאבד ה~ודוד

 יא תר~וו אזיזז י~זזת וכא
 ליהודי ~אד נ~יאאומת

 יכד~ כ~
 רהא~ייא

אצל~אן ~מדנ~
 ושל~~~

 ה~ד תראוו אזיוו יו~ות כא ג~כ הנז~
 כאליהודי

 רהא~יי~ יכד~
 ותזמעז אצל~אן פמדנת

 גוים דל בזאףטלי~ו~
 זא~רה~

 אנא יגוות כא הנז~
 אולאדי תיתמו ת~בו כא וו~ם ר~ינז משה ובצרע~לאה
 יראזו זכאמני

 אברה~
 יב~ש כא

 לאה ~ע~רא~א וויקולהו~ ברזלי~ו~
 ועארכז~

 וק~ל~ום מנז ק~~זסי ומא

אברה~
 ן~ ולדוד לעסרי לדוד ה~

 זלשל~~ צפ~
 וואס ה~

 ~~נא זק~לולו וואזבזה תשרז~וני ח~תז ~אה מןיחלכו~
 עכס~ע לקאייד לדאר זעבאזזה נשרופוךגיר

ב~ ו~תומי~
 עדי~

 יזרינו וע~ה זה על
 מו~~

 יש א~
 ~ ע~כ מו~ר דיןהנז~ למזסרי~

~~~~~
 לזה

 הז~
 מו~רי~ דדין ברור נראה

 יש

לאנשי~
 זדזד דוד ההמה

 זשל~~
 כ~י הגז~

 עלא מסררף כאן שדזד ~העידומה
 אברה~

 ודוד הנז~

 צוע~י~ושל~~~
 המ~ירזת דברי ככרוכיא

 ז~שלשת~
 י~ד

 לו יצא הליכה זמאותה השר לבית אזתז ו~וליכונוטדו
 גמורי~ דמזסרי~ בודאי ~דזלהזיק

 ~ יחשבז

~~~~
 ש~עדי~

 הזכירז לא הנז~
 אלא המ~ירזת ד~~י עמז ~ברו השרלבית ש~הליכ~~ בעידזת~

 למימר איכא ז~~כ דזקא ה~ר לביתהזליכזהז
 אפשר השר לביתשהוליכזהו הג~

 ~~אנ~י~
 דברז לא ~אלה

 הדבר שמע ז~רמאומה
 מאד~

 מה בו וע~ה א~ר

שע~~
 דהכי אדעתה והזליכזהז דמדת~שזהז יתכן לא זה

 אומר שהיה גדרעד
 לה~

 תשרזפו~י חבתז
 אומרי~ וה~

ת~נ~
 הזליכוהז דהכי ואדעתה ~ב~ע כמ~ש נשרזפוך

~שו~
 דת~ת

 יד~
 ~ שנעשה מה בו ונע~ה ~מכשלה היתה

~~~~
 שכתב

 מזר~~
 ם~~ז ~~~ת ~י~

 מ~ירזת דברי ז~דה ~הל בפני שמד~ר ~יזז~ל הרמב~~ מש~

ונשמ~
 לשר

 וגר~
 ופטור מוסר דין לז ~ין אעפ~ך היזק

 דלא זה לפ~~ד ס~ירה ממנז אין יעו~ש הת~לומיןמן
 ~רמ~~ןד~ר

 א~
 ולא מד~ר ~היה היכא

פועל ~ו~ עש~
 ~ידי~

 ~~יס שהיה ~נדז~ז א~ל
 ~יד~

 והוליכזהו
 הלי~ה ומאו~ה ל~ר למוסרוכדי

 י~~
 כא~ר הזיק לו

 גדול מי~ר לך אין ~ודאי עירו שער יוש~י כליגידו
מזה
~ 

~~~~~~
 מז~

 ראיתי
 ה~~י~~ ל~ר~

 בע~י ~~פרז ז~ל
 סי~~י~י

 רכ~~
 ~נ~אל

 ע~
 ושמעון ר~זבן

ש~יו
 מ~קו~~י~

 ו~תוך זע~ז
 הד~רי~

 ל~~עון ראו~ן א~ר

~לשו~
 כמה ~פני תוגרמה

 מיתה ~ייבי~ את~ אנ~י~
 שישלמלך

 לכ~
 מ~ך

 וא~~
 ~ו מורדים

 שכול~
 מיתה ~ני

ע~כ
 וכת~

 עליו
 הר~

 ע~ז
 ~~נדו~ד מילין לא~ו~ עו~

 אדס בידי ~יי~ הרמ~~ן לדעתאפי~
 ~ד~

 היה דהרמ~~ן
 דבר לא ההזא שה~לשיןהנדזן

 שמעו ו~צעקתו ~מס שצעקאלא לתוגרמיי~ הד~רי~
 העכזמי~~

 מה
 שא~ר מה אמר שהמוסר שלנו בנדזן א~לאומר שהי~
 הרמב~~ן י~ייב אדס בדיניאף לעכזמי~~

 ז~
 דאף לומר תימצי

~מדבר
 לעכזמי~~

 נדון ש~ני ז~~ל הרמ~~ן ~ז~ר
 ד~ריא הכא ~בל הזיקא ~ריאדלא הרמ~~~

 הזיק~
 הרמ~~ן אף

 ~ת~ו~ מצ~תי ו~ן י~ייבז~~ל
 להר~

 מוהר~ר המוסמך

אליש~
 שנשאל ז~ל גאליקו

 ע~
 הנדון

 שנשא~
 עליו

 ז~~ל הרב והשיב ז~למ~ראני מהר~~~
 ד~יי~

 ההיזק לפרוע
 היזקא ז~רי הואל ה~מב~ןלד~ת א~

 כתב ~לו ~נדון זא~

~ר~
 ~ ~י~י ~ע~י עכ~ל שלנז ~נדון כ~ש היזקא ד~רי
 במדבר אלא ד~ר לא דהרמ~~ן הרואות עיניך~~~

 הד~רונשמע
 וג~

 ~רי ~דלא
 היזק~

 זה ז~שביל
 הנז~ הרב דייק זממנז הרמב~ןפז~ר

 ד~מקו~
 דאיכא

א~~כ אד~ ~דיני ד~ייב הרמ~~ן מודה חדא ריעזתאאפילז
 מכ~~~

 מדבר ~היה נדו~ד
 וציעקי~ לעכומי~~

 ~פה

מל~
 אומת יא תראוו אזיוו

 נ~י~
 דזה זכז~

 עדי~
 אפי~

 שלמנדונו
 הר~

 תי~י בע~י
 שנדו~

 חי~י ~ע~י הרב
 צועק היהלא

 לעכו~~
 לומר

 לה~
 כנדז~ד תראוז אזיזו

 שי~ינז כדי תוגרמה ~לשוןמדבר ו~י~ ~כו~~ ~~ני תזגרמה בלשון מד~ר שהיהאלא
 ~תוגרמי~

 חייב ועכ~ז
הרב

 מכ~~
 אומר שהיה נדו~ד

 לה~
 זכמ~ש וראו בואז

 ~ אד~בדיני שחיי~ יזדה שהרמ~~ן בזדאי תר~וז אזיזז~קב~ע

~~~
 זפשוט מנדו~ד י~ר הזיקא בריא אין ההיזק מצד
הזא

 דעדי~
 ~י~י בע~י הרב של מדינז אפילז הזא

 א~~ אלא אזמר היה לא תי~י ב~י הרב של נדזנזדהא
מזרדי~

 מאיזה אמר זלא במלך
 מורדי~ ~~ ~ע~

זיכולי~
 דבר ש~קר לזמר

 מורדי~ שה~
 בנדז~ז אבל

שהיה
 צועקי~ זה~ פיידהז~ דראה~

 דהיינז תרא~ז אזיזז

 לה~שמראי~
 זהמרד ה~שע

 בעיניה~
 ~הוא

 הדראה~
~ביד~

 דמי זידזע
 בזיז~ שעו~

 לך אין המט~עזת
~ק~דה

 שמקפידי~
 גדזלה וסכנה מזה יזתר המלכות

 זיהיא
 ואי~

 מיד ~ליז שיגין מי
 השל~ז~

 שנהיה וכמז ב~ה
 א~כ לשל~ון על~זלדבר י~י~~ ~יל אנשי כל מצאו זלא ה~ה ה~ע הדברבז

 פשז~
 ז~רזר

 הז~
 עדיף דנדו~ז

 חי~י בע~י הרבמנדזן
 זא~

 זאין אזמר
 ~ דברי~

~~~
 בדברי ~גע זלא נגע דלא כת~נו כ~ר בנדז~ז
 אינ~ הרמב~ן דברי דכל כללהרמ~~ן

 ~מדבר א~א
 שהיה נדו~ד א~ל בפזעל ~~שה בעזשה ולא דוקאב~יו

 זמש~ ביד~תפו~
 ~זליכזהו

 לבי~
 ה~ר

 הו~ ~שז~
דמזיקי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ה~ בידי~דמזיקי~
 יקראו ומוסריס

 ~של~ ו~ייבי~
לאברה~

 עליו ~באו והוצ~ות שו~ד שהפ~יד מה כל הנז~

מכ~
 ~מיטב ה~~יסה

 לשל~ צריכי~ ו~~ ~ב~כסי~~
וכמ~ש ~~~יס~ ביומי ממלאכתו שביטלוהו ~בטלה דמיל~

 מור~~
 ~ס~

 ש~~~~
 גר~ א~ ו~ן וז~~ל ס~~ז

 לו
 ל~ל~ ~ייב~~יסה

 כמזיק ד~זי ~~זיקו מה כל לו
 בידי~

 פשיט נראה ~לאיעו~שי
 דהג~

 דכתב
 מו~~~

 ~ייב
 בודאי ~י~~ו כל לולשלס

 ל~~~ ~יי~ דאי~
 כדין אלא

 בטלפועל
 דמי~שי~ ד~ג~

 מזיק
 בידי~

 ~ינו
 ~לאלו ל~ל~ ~יי~

 כ~ו~~
 ב~~ מר~ן וכמ~ש ~טל

~~~ 
 ז~ל ~י~א

 וסגר ~חדר~כניסו
 ~דל~

 אין ~מלאכתו ו~טלו עליו
 אל~ לינותן

 כ~ב הש~ת ובדין ~כל~ה ~לבד ~~ת
 ש~

מ~~~
 לו ~ו~ן השבת משטרין כיצד וז~ל סי~ז

 כל ~ל~בתו כ~
 ויו~ יו~

 של ב~ל כפועל
 ~ות~

 מל~~ה
 וכו~ ממנה~ב~ל

 זש~
 ~~~~ע ~ירש

 היינו משטרין כיצ~
 כמ~ אד~נ~זי

 בטל ולי~ב לי~ול ראוי
 ממלאכ~

 ש~~א
 א~ בין תלוק וישעושה

 יש דאז כבדה ~זלאכה מלאכתו
 ~~ בין גדול~~ריש

 שרוצה למה ~מלאכ~ו שתו~יס
 א~ ובין בטללישב

 דאז ~לה מלאכתו
 אי~

 כ~ך הפריש
 אד~שאין

 ד~ר הפרש יהיה א~ זולת ~טל לישב רוצה

מוט~
 וא~כ יעו~ש

 ג~
 נדו~~ד

 ~ג~
 דמי

 ~גר~
 תפיסה

למזיק
 ו~ייב י~קרי בידי~

 מזיק הרי לשל~
 פס~ ~ידי~

מר~~
 ד~שבת

 ~ו~
 נראה ובנדו~ד כמ~ש ב~ל כפזעל

 שהפסיד מה דכלפשוט
 לא אפלו הנז~ אבר~~

 יבר~
ב~די~

 דינו ~כ~~ז הפסיד כמה
 הו~

 ויטול שי~בט

 דמסו~ו~ג~
 הכונס ~פ~ק א~שי~ה דלא איבעייא ~וא

 מ~נשב~יס ~ואאס
 ונו~לי~

 או
 ל~

 א~~י~ה ולא
זפ~ק

 הרמב~~
 ושאר

 ~וסקי~
 פ~ק וכוותייהו דהמע~~ה

 ~בירו ממון במוסר ה~מ סי~ז שפ~ת ~ס~ בקצרמר~ן
 להר~מ מצינו הרי הגוף סכנת בה שיש במסירותא~ל
 דאין הא בתשובה ~~ו סי~ מהרי~ל וכתב ~ז~לשכתב
 היינו ונו~ל נשבעהנמסר

 דוק~
 א~ל ממונו שמסר

 מזיק מי~רי גופו מםרא~
 בידי~

 ~~מ~ר ונשבע
 וא~~כ יעו~~ש ס~ז ~~ ס~~ ~~ג~ה ~פסקוונו~ל

 דהא וי~ול שיש~ע הוא דדינו בודאי~נדו~ד ג~
 אי~

 ~ך
 עוסק שהוא עליו ~~לשינו מזה יותר ~ג~ףמסירת

בזיופי~
 בדבר יש גדולה וסכנה המלך מטבע ומשתית

 ~ לעילכמ~ש

~~~~~~
~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 מסירת מיק~יזה

 הגו~

 וא~כ ~י~ול שישבע הוא ודינו
 שאפי~באומרך

 גנ~
 שאין

 נוג~
 למוסר עכ~ז למלך נזק

 במש~ית מכ~ש א~כ מק~יד והמלך הואל ית~בהגוף
 המלךמטבע

 שנוג~
 ומ~פ~ד ל~לך הדבר

 הרב~
 ~ל

 ויטול שישבע הוא ודינו י~שב הגוף דלמוסר בודאיזה
~ 

~~~~
 של גו~ו מוסר א~ל בלי~ניה נקט דמ~רי~ל
 בהג~ה מור~ס נ~ט זה ו~לשון וכו~~בירו

 לנ~אי~
 דוקא לו~

 אל~ ~ידי~ ~מוס~
 הלשינו א~י~

 ו~יפא י~שב הגוף למסירת נ~פס הרע דבורו ומכתב~ה
 אס וכן שכתב תוכית מ~ר~סדדברי

 גר~
 ~פיסה לו

 כמזיקדהוי
 ~ יעו~~~ בידי~

 בלי בעלמא גרמא דאפי~ משמע זה מל~ון~~~
 יתקרי מו~ר בפה אלא בידיסמסירה

 ~ס הש~ך הוכית ג~כזה ומלשו~
 דדברי ~סקל~~

 מור~~
 הס

 דהרב ~הגס מ~סר מיתשיב לתוד ב~ה במוסרא~ילו

 ד~~~ש~~
 ואית מור~ס ד~סק מהרי~ל ~ברת

 לי~
 מי~שי~דל~

 ה~~ף למסירת
 אל~

 ~ידיס מ~סר
 א~~

בדבז~
 עכ~ז לא ~~למא

 א~~
 ו~~ה ~י~ל מור~ס כד~רי

ג~
 דד~~יו

 ומ~ר~~ל מהרי~~ל עולס מגדולי מוס~מי~ ~~

ו~הר~~
 וא~כ יעו~ש לו~לין

 ק~
 ה~דות ע~פ די~א

ב~דיס ל~ררו שיכול ~פסיד כל הנז~ א~רהס~~יד
בעדי~ לברר~ שאין ודבר ~בועה בלי נוט~ו זהה~י  ו~~ול ~נק~ת שישבע ~ואדינו

~ 

~~~~

 מהתס שלתו האלה י~ראל ~ושעי ~שלשה
 ו~ס~וד יאיון בן יצ~ק בה שהעידו ק~~עלהכא

 ו~אל~ הצריך וז~~ןבו~דאנא
 לשי~ת דייאלנא עידות

 תסרעא מרר~ת דל ב~~אל קדא~נא~אין
 עלאב~~נישתי ~ל~~~

 א~רה~
 אזראד

 האד מן קארי וקאלל~

 דתקצי~ל~רא~
 ורזק רזקנא ~טטתלנא ~אך דדרהס

 ע~~ז ותתומיס עכס~~ע האדסי עליך תראםאולאדנא
 על דאין נראה לכאו~ה וא~~כשט~ך

 המוס~י~
 א~מת

 בס~ ~ר~~מ וכמ~שדבר
 שפ~~

 מרזב~רק מהר~ס מ~ס
 ר~יס שרודף מי וז~לז~~~~ה

 בעס~י~
 כגו~

 ~עוסק
 לזה וכדומה מטבעות ~גזירת אובמטבעות

~~ 
 התרה

 ולא הקהל~ו
 יכולי~ השגי~

 ופסקו לעכ~~ס למוסרו
 הנז~ והעדיס הואל וא~כ סי~בג~כ

 מעידי~
 ש~ל~ס

 א~ד שהואהנז~
 מהמוסרי~

 דמאי נימא עליו התרה
 נפ~רו לא הכי אפילו עבד כדין במסירתודע~ד

המוסרי~
 ~ ~עמי מכמה דמסירות מדינא הנז~

~~~
 הנז~ המוסריס דצריכיס

 לבר~
 מ~יקרא

 ע~קה~ז~ ש~ברה~
 ~זיופי~

 ית~ייב~ א~ ואזי
 א~~כ

 תתול מי על ההתראה להיש
 אב~

 אס
 ל~

 יבררו
 ד~~~כ התראתס אהני מאי ~זיו~י~ עוסק שהיהמ~יקרא
 י~מר אתד דכל ~יי שבקת ו~א ~וף לדבראין

~פני לתביר~
 עדי~

 אמסור ב~יופיס תעסוק א~ בך מתרה הר~י
 אפילו אותו וי~סור ילך וא~~כאותך

 מעולס~

 ~עשה לא

שו~
 עוסק דהוא מ~יקרא ל~רר דצריך בודאי אלא דבר

בזיופי~
 מד~רי ~מדוקדק וכ~זו

 מהר~~~
 מי ז~ל

~זיופי~ ~עוס~
 ש~ין בנדו~ד וא~כ עוסק ~הוא ידוע ד~יינו

~יד~
 עוסק שה~א הנז~ אברהס של דרכו שזה עדות

~זיופי~
 אנו ה~וסריס מפי ולאו כלום ~התראתו אין

 ~תיי~
~~~

 עוסק שהיה יבררו א~ א~י~ א~רת ועוד
 בזיו~י~

קוד~
 דאתר לברר לך צריכיס עכ~ז הת~אה

 עצמו מ~ע לא ג~כהתראה
 מלעסו~

 ~כמ~~ש ~רע בדבר
 גסא~כ למוסר~ י~ולי~ השגית ולא ז~ל מהר~ס בד~יג~כ

 כא~
 דלא עדיס להס ואין הואל

בהתראה השגי~
 אי~

 ~ כלל בדבריהס
~~~~

 בה
 שלישי~

 לא מעיקרא זה ד~תראה
 לו לו~ מ~יקרא בו התרו לא דהאהתראה שמ~

 ישנ~שא~
 ~ידבר שי~ך באול~ו

 ~ך ~ו~~יהתראה דסת~ ל~לט~~ עלי~
 הו~

 הד~ר מע~נשי להודיעו דצריך
 מד~ר עצ~זו ל~לקכדי

 ז~
 ירצה אס ו~פילו

 מעונ~י בהתר~תו להודי~ו צריך ד~ין ~לומרלהת~קש ~אד~
 הדבר פירש לא ומהר~ס הואל~דבר

 בדברי~
 אלא

 אס בדבריוכתב
 ~תר~

 ו~ני ~כ~~ השגית ולא בו
 ~~ילואזמר

 ~יר~ ל~
 בודאי דבריו

 ס~מ~
 כפירושו

 ~~כהדבמאי
 דטת~

 ~התראה לאתפ~ד
 אפילו אלא ז~

ל~י
 שירצ~

 ולומר להתעקש
 התרה דא~יל~

 ב~
 ס~ם

 התראה א~תה וע~פ עושה ~ה~א מה עוד יעשהשאל
יכול



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 דה~~ונה ה~רנסה חוסר בזה להסשגורס
 ש~~

 רבזי ידי
דרהס

 למקצ~
 ס~נה משוס אבל האלסרף ב~דס מת~קש

 אפיל~אי~
 זאת התראה בדברי סכנה התראת ריח

 התראה שמה דלאוב~דאי וא~~
~ 

~~~

 ארב~ה
 ל~~

 מ~יקרא יד~תי לא דנד~~ד אשיבנו
 א~י~ ה~ למוסריס היתה ס~נהמה

 נ~מ~
 דאב~הס

 דר~ו~~
 לקצי~

 זאת מלא~ה היתה אס בשל~א הדרהס

דתקצי~
 ~~א יד~~ה אינה אדרהס

 ל~אלסרארפיי~
 לבד

אס
 אמרינ~ ~~

 ~ואל להאלםראר~ייא בדבר יש סכנה
 הי~ה ידס המושלשמתחת ויא~ר להס ידו~ה זאתומלא~ה

המ~~ל~
 לאלפיס יש ~עיר ~יר דבכל בנדו~ד אבל

 דרהס ~מה~לרבבות
 ~אי~ מקצ~

 יוד~יס אנו
 ~א~

 מחתיך
לה~

 או ם~ר או סרארפי שמלא~תו מי הוא אס
 ישראל ~ו ~~ו~ם א~ א~מנות שארמבעלי

 יד~י ד~ו~~
 ~נוםף זהלמ~בד

 ג~~
 ויוס יוס ב~ל ה~לך שהדרהס

 הםוחריס ~רי שהיא לבידא לדאר ~בפרט ~~ירמע~ר
 המערב ~רי מ~ל הדרהס לה ה~לך ויוס י~ס ~בכלהנז~

כיד~~
 לזה מיוחסת מלא~ה ב~לי נתפםו לא זמעזלס

 םכנה מה א~~~ הזאת הר~ה ~~~מי יזדעיס אנו אין~י
 פלא וה~א בו להתר~ת הנז~ להאםראר~ייאיש

 דאי~
 לש~ס

 םכנה שוס ~זהאחד
~ 

 ש~וסק בידיס שנתפם למי אס
בזה

 ~אי~
 א~ו לזריס

~ 

~~~~
 דמהר~ס

 ~~בור~
 דמחתך להאי אחשיביה ז~ל

 ב~דאי רב~ם לם~~תהמ~בעות
 דנדו~

 דידיה
 בע~ש~איירי

 ~~~~ זיוף איזה
 הידו~

 מיוחדיס דב~ליו
 בני ~ל שולח ההפםיד ~שרואה המלך דאזי זה~עש~ת
 שלא ~די בו למחות י~~ליס בודאי בזה א~מנותאותה
 א~מנות~ בנייסת~נ~

 בנדו~ד אבל
 שאי~

 ז~ת מלא~ה
 פשוט אדסי לש~ם ומיוחסתמי~חדת

 דאי~
 אלא הס~נה

 בדבר עםוק שנתפםלמי
 הר~

 ~ל נאמר ו~~ז הזה
 אתו לזריס ואין ישא ~~נואיש

 ~אי~
 לפנים צרי~ה זה

 דקב~עזב~דאי
 ששלח~

 היא ~מבו~לת ב~ילה המוםריס
 לשלם הם~חייביס

 ~ במי~ב~

~~~
 דצריכיס

 אנ~
 דהואל למוד~י

 וקב~~~
 אבר~ס שביד

 צרי~יס ה~ המ~םרים בפני נ~קבלה לאהנז~
 ~מ~ש הנז~ המוסריס בפני ולהעיד לחז~ר ה~ה~דיס

מ~~~
 מקבליס דמוםר ~ר~ן פסק ש~~ח דבס~ ~הגס

 דברי הרי בפניו שלא~דות
 מר~~

 ממה ~יקרס אלו
 דלא מפורש ~שס ז~ל הרא~ש אביו משס הטורש~ביא
 במוםר אלא הרא~שאמר

 שהוחז~
 ~~מיס ג~ מוסר

 בפניו שלא ~ד~ת דמקבליס הרא~ש דכתב הואבזה
 ב~ניו טדות לקבל דצריך בודאי אחת ~~ס בחוסראבל
 דברי~אלולי

 מר~~
 המ~סר דבעד~ת אומר הייתי בקצר זה

להוצי~
 ~עמים ~~ במותזק אפיל~ ממזן ממנו

 אי~
 לקבל

~דו~
 בפניו צריך אלא ממון ממנו ~ה~ציא בפניו שלא

 ק~מר לא כאן ד~דדו~א
 ~בינ~

 דבמוחזק הרא~ש
 גופו לאבד ~די אלא ב~ניו ש~א א~ילזמ~בלים

 קל גופו דהמ~סריהעולסי מ~
 מממונ~

 ~ר~~ה גמרא ~הא
 לאבד מצוהדמיםר

 גופ~
 ~גס הפ~סקיס ~ל ~פםקוה

~~~
 מקבליס דמ~סר ס~ס פ~ק בקצר ו~~~ן דהואל
 הס דדבריו מש~ט ב~ניו שלא~דות

 ממנו להוציא טדות ~ל בין גופו לאבד ~די ~דות~ל בי~
 הואל ב~~יו שלא ~~~~יסמ~ין

 ו~~~
 ומה ס~ומי לה

 דיני אחר זה ל~סק דכתבגס
 ~וצ~~

 ~~ו~
 המוסר ~ן

 להרב ראיתי ו~ן י~ו~ש גו~ו איבוד דיני שכתב~ודס
 ג~ למסור ~הוחזק דמוםר שכתב סי~ח בח~אתו~~י
 ש~א ~דות ~~~ב~יספ~מיס

 בפני~
 מ~ון ממנו להוציא

 לאבדו אלא אינס הרא~ש דדברי שכתבתי ~מהונ~גש

מ~
 הואל ~מ~ש ו~~ב ה~ולס

 ומר~~
 בשולחנו

 ~מר~ין הואל ~עס נ~ן וגס לחלק דאין מו~חבסתס ה~הו~
~ת~

 ש~ת~ קודס זה דין
 די~

 גויס ~~י אותו שממיתין
 לד~ת שנתכוונתיונהני~י

 ואי~ ~ליו~
 דהשתא לומר

 דמר~ן סתמא ~תרדאזלינן
 ואמרי~~

 לא הרא~ש דא~ילו
 ומר~ן הואל ו~~~ז ~ופו בלאבד ~לאדבר

 סת~
 דבריו

בקצר
 אמ~ינ~

 ממנו בלהו~יא
 ממו~

 נימא א~כ דבר
 ~תב לא דהרא~ש הגםג~כ

 בשה~חז~ אל~ דינ~
 למםור

 נימא פעמיסג~
~~~ 

 ומר~ן הואל
~~~ 

 ו~~ב דבריו ם~ם
 מקבליסדמוסר

 ~דו~
 פירש ~לא סתס בפניו שלא

 ממנו דלהו~יא דס~ל נימא פ~~יס ג~ב~וחזק
 הוחזק בלא א~ילומקבליס ממו~

~ 

~~
 לא

 ית~~
 דבשלמא

 לקב~
 אחר בפניו שלא ~דות

 ~~ב לא ~הרא~~ש והגס ס~ל דמר~ן נימא~הוחזק
 גס ~~~~ז גו~ו ב~~בד אלאדינו

 בממו~
 בודאי

~~ 
 דטעם

 ש~תב גופו בלאבד שסהאמו~
 הרא~~

 והוא דהואל
 ~סמוחזק

 אי~
 בפניו שלא ~דותו מקבליס אנו

 אי~
 אנו

יכוליס
 לקב~

 של ש~ה באו~ה גס הוא ומוחזק דהואל
 ב~ניו שלא שיקבלו תקנו לפי~ך וימסור י~ךהקבלה
 ממון ממנו להוציא ש~אים ב~דות גם י~צ~ק זהו~עס
 ~תב~לפיכך

 מר~~
 אחר להס א~ד דדין

 שהוחז~
 מקבליס

~לא
 בפ~י~

 ממנו להוציא גס
 ממו~

 בעדות ל~קיל אבל
להוציא

 ממו~
 שלא מקבליס הראשון בפ~ס דגס ונימא

 ית~ן לא זהבפניו
 הו~ ~מהי~~

 ודיו זה דין מקור
~ן לב~

 ~די~
 גופו לאבד ~הוא ~נדון להיות הממון שהוא

 ביררנו ד~בר ובפרט שי~חזק ~ד הרא~ש בודמצריך
 מגו~ו ח~ורדממונו

 גופי לא~ד א~י~ באומרך וא~~

 הוחז~ב~י~~
 ~ ממון להוציא מ~~ש

~~~~
 ~מוהר~ר להרב שראיתי

 י~~
 ח~ב זלה~ה

בםי~
 ק~~

 הצריך דלא לחלק ב~שיטות שכתב
 אבל גופו לאבד אלא פ~מים ג~ הוחזק~רא~ש

 לא ממ~ן להוציא~דות ל~ני~
 ב~ינ~

 תמהתי הפ~וט ואני הוחזק
 םיק~ו בח~ב ש~תב זה דפםק מלבד דלא ~דולה~מיהא
 פסקםתיר

 דידי~
 ל~יל שהבאתי סי~~ בח~א ה~תוב

 בא דאס דמצרי~י ח~מיס ~מה ~ס מסכיס הנז~ש~רב
 ממנולה~ציא

 ממו~
 שיהיה

 בפני~ ~ב~~
 שיוחזק ~ד

 ~הגס נינהו ס~ראי ~םקי~ וא~כ פעמיס ג~~סרן
 לומר אנודי~וליס

 ד~סו~
 ~ז~ ימי~

 מדבריו הנז~ הרב
הרא~וניס
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ה~שוני~
 עד בעינן לא ממון דלהוציא לפסוק זחזר

 ג~שיז~ק
 פ~מי~

 זה פסק ~כ~ז
 ~~תרו~

 נ~~וזר לא
 מדברי ז~ ~ובן מקוס דמאיזה חדאליי

 ובפר~ הר~~~
כב~

 נבוא אס ואפילו מ~ופז חמיר דממונו לך ביררתי
 ~יזחזק ~ד זליב~י ל~ופו להשוז~ו דיינו בממונול~ל
 אין מילתא אמר רבה דגברא הגס דבר סוףג~פ
 הרי ~ליו שהקשיתי ~ה מלבד דלא בזה ~ליולסמוך
 ביבאס רפאל ה~לאך זקיני מורי המו~לא ל~רבמצ~תי
 ל~רב ב~ז~ת ~יין וז~ל ~נז~ הרב ד~רי על~כתב

אד~~
 זלה~ה

 ד~
 ~~ב מ~ו

 שה~~~
 צריך הוחזק דבלא

 ס~ל מוהריב~ס הרב שגס שס וכתוב דזקאבפניו

כוזתי~
 המ~רב רבני זכל ס~ל הכי ז~ל מראקס רבני גס

 דרב כזזתיה ובזדאי מקנאס חכמי זולת ס~ל הכיז~ל
 העיון בחכמת גו~ריה זרב חיליה ~רב נק~ינןאד~א

ובפר~
 דכזותיה זדאי א~כ כוזתיה קיימי דרביס

 א~כ עכ~לנק~ינן
 פשו~

 שיעידו דצריך הוא וברזר
 עדותס תהיה זאס המוסריס בפני אחרת פ~סהעדיס
 ח~יביס המוסריס אזי בקב~ע הכתובה ל~י~זתמכזונת
 בפ~ס יעידז כאשר בעדותס ~נו זאס במ~ב~אל~לס
 בסתס מור~ס וכמ~ש יקוס כן המוסריס ב~ניהשנייה
 וצזי~מ ~נל~~ד מה זהו י~ז~ש סט~ז כ~ח בסי~דבריז
 כצאת ש~ש לניסן ת~וימ~~ן

~~~~ 
 פה לפ~~ק בגבורתז

 יע~~הסאלי
~ 

ה~~יר
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~
 זל~חז שותפ~ן ש~יו ושמ~ון ראז~ן לדין לפני
 המקח בריזח לראז~ן והיה מעכו~ס אחדמקח

 המקח את ~מביא הזא ראו~ן זהיה ח~ד זלשמעוןג~ח
 לראזבן העכז~ס ~כח אחת זפ~ס העכז~ס מןבה~פה
 חמשה בסך שהיה אחד מקת דמי דורוס חמ~הסך

 לו ו~כחס לפורעו ראובן ביד מוכניס ~היודורזס
 ~שכח במה חלקו לז ליתן שמעון ממנו ובקשהעכו~ס
 ה~~~סלהס

 ונ~
 דורו לו

 ורבי~
 בחל~ו לז העולה

 נתקו~~ו חדשיס ארבעה עבור ואחר לדרכו אחד כלזהלך

בשני~
 א~ר לעכו~ס להגיד לי~ך שמעון ורצה יחד

 קובל ראובן בא ו~~ז ד~זס החמשה לראזבןשכח
 ע~כ דינו ומה למוסרו שרוצהזמתרעס

~ 
~ ~  לז~~

 ~סי~ למור~ס ראיתי הנה בקיצור
 עכו~ס זט~זת וז~~ל ~כתב ס~בשמ~ח

 ~ו בחשבון לה~~זתוכגון
 מותר הלואתז להפ~י~

 זי~א בדבר השס חלול דליכא לו יו~ע סלאובלבד
 להטעותודאסור

 אל~
 הרי ע~כ ~רי מ~צ~ז טעה אס

 דשכתה לך יתברר אלו מור~סמדברי
 ה~כז~ס ש~כת זא~

לראזבן
 זכ~

 זלא כלל איסזר שזס ~~יו זאין ראובן

מב~יי~
 ~לזאתו ולה~קיע בידיס לה~עזתז דאפילו~מייתא בסברא מור~ס כאן שפסק ה~ור לסברת

 ~מייתא כסברא קי~ל הכי ואנן דשרי ס~ל ~כ~זבידיס

הו~~
 ומור~ם

 מכ~ש א~כ בסתס ה~י~~
 בכ~~

 עצמו מצד ~עכו~סלו ~~~כח
 פשז~

 לסברת אפילו אלא דמזתר
 ב~ס ~כתב אח~כ מזר~ס ~הביא הגוזל בפרק~מרד~י

 ~~וק~י~
 ~ם

 ~ע~
 כאן גס דמותר הוא מע~מו

~כ~~
 גס זה ראובן ד~א דמותר ~וא גס לז בשכח
 בידיס הפקיע ולא הגוי ה~~ה לאהוא

 ~ ז~שי~
~~~~

 לפי דהא זלומר להשיב
 סבר~

 שהביא בתרייתא
מור~ם

 דדוק~
 דמותר הזא מעצמז ~~ה אס

 הש~ך כתבהרי
 בסק~~

 מ~ס
 היש~~

 לו יאמר דמ~מ
 הרי וא~~כ ~~כ סומך אני ח~בונך שעל ראההישראל
 ראה לעכז~ס לומ~ הישראל צריך מ~צמי ב~~האפילו
 זסברא ~סזר אמר לא ואס סומך אני חשבונךש~ל
 היא רחזקה לא היש~ש משס ה~~ך שהביאזאת

 גזילה מהל~ בפי~א זתני פ~יק הכי ב~צמוזהרמב~ס
 כאבידתו ~זא ה~כו~ס ~~ות זז~ל הל~דזאבידה

והז~
 כגוז כיצד אסור לה~עזתו אבל מעצ~ו שט~ה

 ישראל לו שי~מר זצריך זט~ה ח~~ון ה~כו~סש~~ה
 יזדע ואיני סומך אני ח~בונך שעלראה

 לא ~ס אבל מיתר זה כגזן ~ך נזתן אני אזמר~א~ה מ~ א~~
 ונמצא לבזדקו ה~כז~~ס יתכוון ~מא אסור כןאמ~ל
 ש~ביא זאת דסברא ~מדין נמצינו ~~כ מתחללש~ש
 דא~ילוה~~ך

 בטע~
 לז ~יאמר צריך מ~צמו

 רא~
 ~~ל

 ומה~ב מה~מב~ס היא מוסכמת סומך אני~~בו~ך

י~~~
 שכת בעצמו שה~כו~ס דהגס בנדז~ד כן ואס

נימ~
 הואל

 זל~
 ש~ל ר~ה ל~כו~ס ראובן אמר

 ~ ראובן זכה ולא אסור סומך אניחשבונך

~~~
 כן האמת דאס אינו זה דייקת דכד

 לז שיאמר דבעינן ס~ל הכי כאןדמור~ס הו~
 למ~ סומך אני חשבזנך שעלראה

 הכי סייס לא
 ראה לו שיא~ר דצריךבדבריז

 ש~~
 סזמך אני ח~בזנך

 שהביא דמזר~ס לדקדק ישגס
 די~

 הביאו י~א ב~ס זה
 וכמז דפ~ג ~מא ה~וזל בפרק המרדכימ~ס

 דין מקזר הזא דמשס משהבדרכי ~מבוא~
 ז~

 ~~שס זכמו
 ~ל המר~יסג~~כ

 ס~
 זע~ז הזא דמשס זאת הג~ה

 מן דין ל~ביא עדיו הרחיק מור~ס למה ל~קשותי~
 ~י~ל ומשס ~כי זתני פסיק הרמב~ס הריהמרדכי
 ~ ~ניהס בשס ל~ביאו הי~ל לפחות או זה דיןלהביא

~~~
 דנראה

 פשו~
 המ~מ בשי~ת אזיל דמזר~ס

 ורבינא דשמואל מהך מיהו וז~ל שסשכ~ב
 התסמ~מע

 דא~~
 ש~ל ראה לו ~יאמר

 חשבו~
 ~ני

 הזא חסידות ממידת הכי דעבד כהנא ורבסומך
ד~~

 אלו המגיד מדברי הרי עכ~ל
 מוכ~

 ~פלינ
 ז~~לאהרמב~ס

 דא~~
 סומך אני שעליך לז לז~

 רצה לא אלו המגיד דברי בראזתומור~ס וג~
 לסייס שלא כדי מהרמב~סז~ת הלכ~ לפסו~

 על~
 דברי סיזס

 ומדברי המרדכי מדברי לפזסקה והוצרךהרמב~ס
 פשוט ~סהמרדכי

 דא~~
 ת~ב~~ך ש~ל ~אה לז לו~

 אסור למה ~~עס שכתב בד~מ מצינו דהא סומךאני
 להטעות ד~סור המרדכי כתב וז~ל העכו~סלה~~ות
 דע~ו גניבת אפי~ דהאלעכז~ס

 אסו~
 לה~עותז כ~ש

 לך ית~רר מכאן עכ~ל ~רי מ~צמו ~עה אסמיהז
 הרמב~ס כדברי בדבריו סייס דלאדהמרדכי

 לושיאמר דצרי~
 רא~

 דםכי ~~י ס~ל דלא בזד~י וכז~
 לה~~תו אסור למה ~~~א מדיהיב מטעמיהמוכח
 ו~י אסזר ד~תו ~ניבת אפילזדהא

 א~ר~
 ד~פילו

 שיאמ~ צריך מעצמובטעה
 דמותר הוא וכז~ ~אה לו

 תיק~י הרי המרדכילדעת
 למ~ ~~

 ד~סזר ~~~ס כתב
 הרי אסזר הדעת גניבת דאפילו דמצינו משוסלה~עזתז
 ~~ם תלול מ~ום דחיישינן אחרינא מ~עמא לךתיפוק

ד~א
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 מ~טם דאםור הרמב~ם כתב מעצמו ב~עה אפילודהא
 ונמצא לבודקו העכו~ם יתכווןשמא

 ש~~~
 יעו~ש מתח~ל

 זמכ~שבדבריו
 היכ~

 ~ך אין בודאי מ~~הז ~הי~ראל
 ז~ל המרדכי למה וא~כ מזה יותר ה~חלול

 דאסור דעתו מגניבתללמוד הוצר~
~ 

~~~
 שנ~ן ~עם לאותו חייש לא דהמרדכי בודאי
 ע~~י חלול אי~ה יהיה דשמאהרמב~ם

 אלאלבודקו שיתכוו~
 מ~עמ~

 אחרינא
 הו~

 משום דאסור
 לך יזצדק זא~כ אסזר זה גם דאסור הדעתמנני~ת ד~לפינ~

 מידי ולא הוא עשה דלא מ~צמז ד~עההיכא
 דמותר בודאי הדעתגניבת ו~יכ~

 וא~~
 לומר

 רא~
 חש~ו~ך שעל

 ב~ררנו דהאוכו~
 דסבר~

 לאותו חייש לא היא ~מרדכי
~עם
~ 

~~
 מב~ייא לא זה שבס~י~ מור~ם לםברת שי~~ה
 קמ~יתאלסברה

 שהבי~
 קי~~ליפ~י~א והכי ב~תם

 א~ילו אלא איסור שום עליו זאין ראובןדזכה

לסבר~
 דהא זכה כאן א~~~~ י~א ~~ם ש~ביא החולקים

מעצמו
 טע~

 ~עכז~ם
~ 

~~~

 דעד~פא
 מינ~

 מצינו
 אפיל~ כ~~

 רבינו לסברת
 ד~צריכים הש~ך ש~ביא יש~ש ו~רבהרמב~ם

 בכאן סומך אני חשבו~ך שעל ראה לושיאמר
 מודוכו~ע בשכח~

 דא~~
 שיאמר דמצריך דהרמב~ם כתבנז כבר

 ה~כו~~ם יתכוון שמא משום דא~ור כתוב בצדו ~עמזלו
 בחשבון יזצדק זה ו~עם ע~כ מתחלל ש~ש ונמצאלבודקו
 לו יאמר אח~כ אזי ו~שראלי בפיז העכו~םשמחשב
 ולא מו~עה שראהז ורמאי גנב ש~וא לישראלהעכו~ם
 אזי ידז על והםכים~זכירו

 פשז~
 נתכו~נת אות~ דלגזזל

 לקבל בא ולא שכח שה~כו~ם בשכחה אבל ~~ חלולזיש
 אחר העכו~ם יזכור אפילז יש ה~ חלול מהמעותיו
 ~לל ~~ חלול כאן ~ש לא ל~בוע וי~וא שניםכמה

 ~ש הי חלול ו~ה לו יתנם לתבוע שיבואד~שעה
 לו הוליכם ולא בידו עכ~ם שהישראל ~שוםדאי
 זמן ~כל הלקוח~ת של דרכם דכך ~~ חלול אינזזה
 שלהם רוח נחת ז~ו מעותיהם תובעים המוכריםש~ין
 שום בזה ואין ב~ם ל~סתחרר ~מעות בידםלעכב
 כן אם ח~וחלול

 פשו~
 מודה הרמב~ם דאפילו וברור

דזכ~
 ~ ראובן

~~~
 ז~

 מר~ן פסק שהרי דוקא ו~רייא לשיקלא הוא
 ראובן וז~ל ס~ח קפ~ג בס~~ זמסודר ערוךלפנינז

 ~גד לו ליקח שמ~ון אתשלח
 ~קפ~

 זמן וכשיגיע
 שכחם ~המזכר זנמצא ~פרזע המעות לו נתן~פ~עון
 לזמר יכול זאינז לראובן ל~חזירםצריך

 רוצ~
 אני

 אינו וגם הכותי יזכרם זמן לאחר שמא בידילעכבם
 לומריכול

 לכותי זלהחזירם ה~ את לקדש ~ני רוצ~
 השליח ביד היו ~פילו העכז~ם דבםברת לפניך הריע~כ
 שהם בנדו~ד מכ~ש לו להחזירם זחייב המשלח בהםזכה

ביד
 ראוב~

 הזוכה
 פשו~

 דזכה
 ב~ם~

~~
 בסי~ הש~ך דכתב מהא זה בדינינו לפק~ק ~ין
 משם ג~כ םק~גשמ~ת

 היש~~~
 ~פקעת וגם וז~ל ז~ל

 מכם דרך לז לשלם ב~חייב אלא ~ירז לאהלואתו
 מה אבל חזב ~רךאו

 ש~ז~
 עכ~ל ~סור מקת דרך

 מכח נת~וית כשהשכחה כאן גם כןזאם
 מק~

 נימא
 ~דאסור

~~~~
 בחיל קרי ק~~ג ~סי~ הש~ע פסק דהא

ה~כו~ם דשכח~
 ב~ זכ~

 ~פילו
 א~יי~

 המקח מכח

 וא~~וכמ~~
 דס~ל היש~ש דגם ואולי להאריך

 דס~ל א~~ר ~קח דרך ולא מכם דרך דזקא~ה~א~ דב~~קע~
דוקא

 הו~ ~~~קע~
 תהיה א~י~ בש~חה א~ל הכי דס~ל

 שדה להרב ועי~ן ביניהם לחלק דיש זכה מקחדרך

האר~
 יו~ד ס~~

 ~תמ~
 הוציא דמניין היש~ש ~ל

 דדר~
מק~

 הלא וז~~ל אסיר
 שמוא~

 ורב ורבינא
 כהנ~

 וכולהו
או הנחושת במנין או ו~עה מקח ד~ך המעשה היהתנאי

 דתח~
 ~~ו וגם ז~ב היה הנ~ושת

 במעו~
 של~חו

 תורה תצא ומהם מותרוא~י~ה
 מ~ לדע~

 יש~ל יעשה

~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
השכחה

 דאיכ~
 דא~ילו למימר

~~~ 
 יש~ש

 יו~
 זב~רט

 ם~כי~ן דמר~ן את~א דא~ן דמו כיתר דידן לג~יכל
 ועד~~א יעו~ש ק~~ג בסי~ מר~ן ~םק ד~כי כתבנווכבר
 ועבר הואל ~ידי~ לגבי בנדו~~דמזה

 ז~
 ושכח רב זמן

העכו~~
 ~ותר אבי~ה לך אין מדעתו

 מז~
 ב~רק דאמר עכו~~ם אבידת ה~חזיר בכללהוא הרי והמחזירה

 עכו~~ם אבידת דמחז~רדע~ו הנשר~י~
 עלי~

 לא אומר הכתוב
 הרוה ס~ות ל~~ן משום על ועובר לז סלוח ה~יאבה
 ~ יעז~ש ס~א רס~ו סי~ בש~ע מר~ן ו~ס~ו ~צמאהאת

 זאת כל את אותנו א~ד~~~ם הוד~ע~~~~~
 במעותראובן דזכ~

 שש~
 ול~זיל ~עכו~~ם לו

 הוא וממוניה וליחדיליכזל
 ~שו~

 שמעוו ילך הלוך שאם
 להתזיר ~ובן ויצ~רך המ~ורע כל את לעכו~םויגיד
מ~

 שלקח
 ~שו~

 מעות לר~ו~ן ~שלם שמעון דחייב
 מוםר מדין ממנו העכו~ם~הוציא

 כמ~~
 סי~ בש~~ע

 ~ יעו~ש ס~בש~~ח
~~~~

 א~א מסור בד~ן ח~יבו לא דד~קא ולו~ להשתבש
 ~~סידו ~לא בכאן אבל דיד~ה ממון מפסידואם

 מעות~ו לעכ~~ם ל~חזיר נתכוון אלאשלו
 נימ~

 דאין
 ש~~ח בסי~ קצת מצינו לזה ודומייא דבר אשמתעליו
 מן לברות שרוצה מי ו~~ל מור~ם ~ם ~~סקסי~~ב
 הדבר ~ילה ואחד שחייב מה לכותי לשלם זלאהעיר
 לשלם שהוצרך רק ה~סידו לא שהרי מסור דין לואין

מ~
 גם כן ואם עכ~ל עשה גדולה רעה ומ~מ שחייב

 ביני~ם המרחק דרב להזכיר לא כ~ הס הכיי נימאכ~ן
 ~ובעו העכו~ם ועדי~ן הישראל זכה לא מעזלםדהתם
אלא

 שרצ~
 זכה כבר הכא אבל ממנו לברוח

 זה קרב ולא ממנו נפשז נו~ל כאלו ~מפסידו וכלהזא זדידי~
 ~ כלל זה~ל

~~~~~~
 ה~זר מדבר~ יוצא מתברר הרי נדו~ד
 ופ~קז ה~ב~י זמדבר~ ס~ו קס~דבס~

 מן קרקע הקונה ~ד~ן ס~ב קצ~ד בס~ ג~כמור~ם
 והחזיק אחר ישראל קדם הש~ר שנכתב ו~ודםהעכו~ם

 סיים זע~ז המחזיק השני ישראל דזכה שם ו~סקבו
 יש~אל בא ד~ם מור~ם~ם

 ~רא~ו~
 ע~י להשתדל

 לפניך הרי עכל~ה מוםר גקרא השני מיד להוציאוכותי
 דהואל פתיחו ום~רין יתיבדדינא

 וזכ~
 באיזה

 דב~
איז~

 והעכז~ם לעכו~ם וילשינז שילך מי כל ישראל

יבז~
 דין המלשין אזתו ממנו ז~וציאז

 לו י~ ~ום~
 דהתם מהתם קו~ח ~זא דנדו~ד יראה שםזהמעיין
 היה ~זא הראוי מן ומלשין ש~וליך הראשוןהישראל
 המה~ך עני מד~ן ר~ע נקרא השני זישראלהקוגה
 להלשינו אסור וזכה הזאל ועכ~ז מור~ם כמ~שוכז~
 לו ול~חזי~ה מידו העכז~ם ל~וציאה~די

נדו~ד מכ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 דאדרבהנד~~ד
 ~~כחנ~

 בשכחה ראובן יזכה לא דאס
 טובר אדרבה ~להחזירהזו

 מ~ו~
 הרוה ס~ות למטן

 בודאי במלשינותו תועלת ל~ אין השני ישראל ~~ס~כ~~
 העכו~~ס שיקח מה כל להחזיר ~חייב יקרא מסורדדין

 ~ זאת בראייה ~ה~תר~דיי
 ~דש ספר לי נראה כרגע זמניס זמן~~~~~

 כמהר~י הרב שח~ר ליעקב משפטיך י~רוז~ש מ~
 וז~ל אחד בסי~ ~הביא ראיתי ו~ס זלה~האביתצירה

 דישראל שמעון מטה ~רבכתב
 שמצ~

 של מצי~ה
 בעל לעכו~ס והגיד אחר ישראל והלך ונטלהעכ~~ס
 המוצאה ישראל מן והוציאה העכו~ס ובא~מציאה
 המוצאה לישראל לשלס וחייב לו יש מסור דין זההרי
 עלי~ כתב הנז~ והרב עכ~ל המציאה דמיכל

 תמיהה
 ~דברי~ הוא ו~מיהתוגד~לה

 מור~~ס דברי היפך הס
 ישראל והלך לברוח שרוצה במי שכתב שפ~~חדסי~
 זה ומכח מס~ר דין עליו דאין הדבר וה~ידאחר
 הפטוט זאני יטו~ש מידי לא ~תו דפ~ור איהוכתב

 שנתכו~נתי ושמחתי ששתי שמטון מטה הרב דבריבראזתי
 כמהרי~א דהרב ~ה~ס מט~ש הרב כדברי האמתאל

 תמיהתו כתבזלה~ה
 עלי~

 כי ס~ך מי על ידענא לא
 חיליה ורב גובריה דרב מט~~ש הרב טל לתמ~הבטח

 את בצמא לשת~ת איה~ חייבואדרבה
 דברי~

 ומה
 מטל עפר ונשיקות אחהמ~ר בי~~ שהביא דהראייהגס

קבר~
 כמש~ל לה קרו ודחוייא היא תבירה דמנא

 כלל זה אל זה קרבדלא
 ועמ~

 דינא וקס הסליחה
 מכל מט~ש הרבכסברת

 מ~
 כללי ~קפוק ואין שכתבנו

זה~
 ~ ~ימ~ן ~צוי~מ בזה משנלע~ד

הצטיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 ~י~ט

~~~~~
 זה שרא~בן

 באהלי להסתחרר הולך דרכ~
 ~נותן ונושא סחורות לשס שמוליךקדר

 בעבודתו ע~ו לעב~ד אחד פ~על שכר היזס והןבהס
 ה~א אשר בכל טמ~ ~ליתן~לישא

 ~וש~
 השכירות וזמן

 ואחר חדשיס ששה~א
 שהלכ~

 איזה ~עברו לשס
 ליכנס ראובן רצהחדשיס

 להסתחרר דידיה הפועל בידנתן ל~ יש אשר וכל לבית~
 ב~

 יצא אשר עד
 ונשאר ה~ירה ראובן כבוא ~יהי היה וכן מהעירההוא

 באו ואפילה לילה באישון ויהי שס ~נותן נושאהפועל
 שס חונה הפועל אשר למקוסגנביס

 ו~נב~
 רוב לו

 הניח אשרהסח~רה
 נפשס ו~~ז המשכיר ראובן ל~

 אס הזה הפועל משפט יהיה מה הגיעהלשאו~~ל
 ש~ח דין א~ ליה איתש~ש די~

 ~ יומ~~

~~~~
 הפוטל דדין ידוע הנה לזה

 ה~~
 במחלוקת

 ל~ יש אסשנ~
 ד~

 דמצ~ו לא או ~~ש

למר~
 ש~ש הא~מ~ס כל שכתב ~~~ ~~~

 וכ~ ~
 וכתב

 ד~קא הוכחתי ~בדרישה ~~ל בסק~א שסהסמ~ט
באומן

 דקבל~~
 קאמר

 ד~~
 שכיר פועל משא~ך ש~ש

 שייך טטמא ה~י דלכא~רה ~אףי~ס
 נ~

 יוס בשכיר

י~
 לח~

 בשביל אינו להס שנ~תניס דהשכיר~ת דכי~ן
 בו ~טוסקיס שמתקניס המלאכה טבור ~לאהשמירה
 הנאה בא~תו לאחר ~לא לתקן לו שנתנו שבהנאהאלא

 בקבלן אס כי שייכה אינה כזו ~~נאה לשו~שמיחשיב
 עד בידו מלאכה או~השמניח

 גמר~
 ~נתנו

 ל~
 שכרו

 לז~ נ~תן שהיוס י~ס ~כיר~שא~ך
 וכל לאחר ומחר

כה~~
 דהא וכז~ לו ש~נו ב~נאה בו לומר שייך אין

 לפניו שנזדמין ע~ור אלא לו גתנולא
 ז~

 ~הראייה
 עושה קבלן דס~ס לחלק יש ועוד לאחר יתנהושלמחר
 ~אבידה מ~ניבה הכלי שמירת בו ושייך בביתומלאכה
 המלאכה עושה הוא דמסתמא יוס בשכיר משא~ךמביתז

בבית
 השמירה ואין הבעלי~

 ~ טכ~ל טלי~

~~~~
 למדנ~

 מיקרי לא דהפועל ס~~ל דלהסמ~~ט
 מכחש~~ש

 ~כין שכתב טעמי ת~י הנה~
 על תמה בסק~~א שס הש~ךהרב

 הס~~~
 דלא וכתב

 לו יש שו~ש דין הפועל דגס איהו ופסק מנ~לידע
 דלא פסק דהרב~~ח דכתב אלא הרב~~ח פסק שכןוכתב
 מלאכתו טושה היה אלא הוליכה לא אס אבלדוקא לבית~ המלאכה הוליך אס אלא ש~ש הפועלמקרי
 מדידיה א~סיף ~איה~ ש~ש ה~י לא הבית בטל~בית
 מלאכתו הפ~טל טושה אפי~ דלדעתווכתב

 בבית~
 אפי~ה

 ש~שה~י
 זה~

 ~ יט~~ש דברי~ ת~כן
 שכתב ש~~ בסי~ קדישין מאמר להרב~~~~~~

 שע~שה י~ס שכיר אפי~ ~באמתוזל~ה
 ל~ניך הרי עכל~ה הרב~ת וכ~ך ש~ש הויבביתו מלאכת~

 המ~אכה ט~שה אסדהפועל
 בבית~

 דהוי ס~ל לכ~~ע
 כולהו להרמ~ק ובין להש~ך ~בין להרב~~ח ביןש~ש
 דאס ס~ל הכי עצמ~ הסמ~ע ~~ס ש~ש דה~יסברי
הוא

 בין מחלק דהסמ~ע דהגס ש~ש הוי בבית~
 וא~מר מחלק הראשון דבחיל~ק חל~~יס בתרי לקבלןשכיר
 לו ~נתן ה~איל קבלןדשאני

 פוטל כן לא ~כו~ מלאכת~
 וכ~~ אחר פ~על יביאדלמחר

 יעו~~
 חל~ק ~לפי כמש~ל

 הפ~טל יהיה אס בין כלל לחלק לנו דאין ב~ד~יזה
 לא אפי~~ה הבית בעל בבית א~ בבית~ מלאכתיע~שה
 אחר טטס ~יהיב דהדר מצאנ~ הרי עכ~ז ש~שה~י
 מלאכה עושה קבלן דסתס לחלק יש ~עזד זז~ל~כתב
 ~ז~ל שכתב קדיש~ן מאמר להרב ~מצינ~ וכו~בביתו
 מ~יק הדר הסמ~עדגס

 בסו~
 דברי~

 מש~~ך בזה~ל
 הבטליס בבית המלאכה עושה ה~א דמסתמא יוסבשכיר
 עושה אס הא משמע טכ~ל עליו השמירהדאין
 נמצינ~ קדישין מא~ר הרב עכ~ל ש~ש ה~יבביתו
למידי~

 דפלי~ מאן דליכא
 שט~שה בפועל כלל

 ~ ש~ש דהז~ מוםכמת סבראבביתו מלאכת~

~~~~
 שעושה בפועל

 מלאכת~
 אדרבא בעה~ב בבית

 ~לסברת
 הנה~

 זולת ש~ש הוי דלא פוסקיס
 כהנה~ ~בוד~י בזה חבהלו מצאנ~ ולא לש~~ש ואחשביה טליו שהחמיר דוקאהרש~ך

 הפוסקיס להקת
 לנד~~ד נבוא הבוא ~מעתה המוחזק הוא והפ~עלהו~יל דייני~

 בעצמ~ ה~א מסתחרר שרא~בן בזמןדאס
 והפ~טל

 ~שוט בו מסתתרריס שהס באהל גניבה איזהאירע עמ~
 כאל~ דה~י ש~ש הפזעל זה הוידלא

 עושה
 כל כסברת הפוטל דפט~ר בטה~בבבית המלאכ~

 הנה~
 פוסקיס

 מלאכה לו וטושה ה~איל ~סמ~ע של השניומטטס
 טל אלא עליו השמירה אין בעה~ב שלבבי~ו
 טס המלאכה ~ע~שה ה~איל כאן גס א~כבטה~ב
 שה~א ~צמ~ בעה~ב טל השמירה הרי טצמובטה~ב

 ~ראוב~

~~~
 הפוטל ביד מלאכתו רא~בן שהנית נדו~ד בכגון

~אי~~



~ ~ ~ ~
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 דהדר הפועל דחייב נראה לכ~רה לעיר באואיהו

דיני~
 דכו~~ע דהוכחנו בביתו מלא~תו ~עושה כפועל

 דבמקום ד~גם ואבידה בגניבה וחייב ש~ש דהויס~ל
 ממש דב~ה~ב בביתו לאו ה~ועל בושמםתחרר

 ה~קרא בו שמסתח~רים והואל ה~בים רשותאלא הי~
 של הואקיטון

 בעה~~
 פועל כדין דינו ע~~ז

 בעושה למה ט~מא בתר זיל דהא בביתומלאכתו ש~ו~~
 ש~קרקע מ~ום לאו ל~~ש נחשבוהו בביתיה~ועל
 דכש~~על בט~מא מילתא אלא ~לו הואהבית
בבית

 בעה~~
 המלאכה לשמור זה בא דלא אמרי~

 על השמירה מוטלת אזי בעה~ב בבית והיאדהו~יל
 כן לא כליו את ישמור והוא שם הרי דאיהובטה~ב

בעוש~
 דעיקר בודאי לפניו בעה~ב ואין הואיל בביתו

 מי איהו שמרה לא דאם הפועל על היאהשמירה
 הוא מתחייב לכך הם וברשותו ~ואיל אותםישמור
 נתן לו יש אשר ~~ל נמי ובנדו~ד שו~ש וכדיןבשמירה
 דין ולית בשמירה המחוייב הוא ד~יהו בודאיבידו

 ~ דייןוגית

~~~
 לפ~ור ~נדו~ד לי און ~צאתי האמת דלפי

 עמו בעליו אם ~רינן כאן דהא הזההפועל
 הפועל דהא ישלםלא

 הז~
 לבד עליו לא

 מוטל~
 המלאכה

 ~אינו ומצא~ו בכנופייא בעה~ב עם עובד ה~אאלא
 שהסומר שאומר מי יש וז~ל שכתב ס~ה רצ~א בסי~למר~ן

הז~
 ונסתלקו ל~ניו הניח או לש~ור עליו כשקבל מיד
 וכתב ~כו~ ~שע אם עליו חייב משמירההבעלים
 חדא משמירה הבעלים ונסתלקו וז~ל םק~חהסמ~ע
 נמצא משמיר~ם הבעלים דנםתלקו כיון תלייאבאידך
 ועוד ל~מרו עליי ד~בל מאחר לשמרו עליודמו~ל
 ~ומרים הוו אלא משמירתם הבעלים נס~ל~ו לאדאי
 בבעלים שמירה הו~ל השמירה בתחילת עמוקצת

 מדברי יוצא מפורש הרי זה בסו~ס בטו~ו~מ~ש
 ועדיין הבעלים נסתלקו לא עדיין דאם אלוהסמ~ע
 ה~ה וא~כ בבעלים שמירה דהוי פטור הםשומרים
 דהואיל נמיבנדו~ד

 וג~
 זה בעסק מתעסק הבעה~ב

 הסמ~ע של ממש דינו הוא ~פועל ~ם שומר הואוגם
 בבעלים שמירהוהוי

~ 

~~~~
 בשעת הפ~ם שזה

 הגניב~
 ראובן היה לא

 בעליו עכ~~ז הפועל עם מתעסק הסחורהבעל
 וזל~ה שכתב בסכ~ח מר~ן וכמ~ש קרינן במלאכתועמו
 או הבעלים בששאל ישלם לא עמו בעליו~ם

בט~ ~כר~
 שנטל

 החפ~
 אצלו שכורים או שאולים היו או

 שנטל בשעה במלאכתו ע~ו שהם כיון לכןמקודם
 פטור שנאבד בשעה במלאכתו עמו היו שלאאע~פ
 נטל אםאבל

 החפ~
 ואח~כ חחלה שומר עליו ונע~ה

 עמו הבעלים שהיו ~~פ שאלם או הבטליםשכר
 פרשה הרי עכ~ל פ~ור שנאבד בשעה~מלאכתו
 דאם לפניךפתוחה

 הי~
 עמו

 בחחיל~
 אפי~ השמירה

 בי~ ק~ינן אח~כ היהלא
 ו~~ור עמו ב~ליו אם

 שמירה לנדו~ד דמחשיב הסמ~ע דעת לפי בנדו~דוא~כ
 העבודה בתחילת הפועל עם ראובן ~יה הריבבעלים
 בשעת שם היה לא אפי~ וא~כ השמי~ה תחילת~הוא

 בדבר פ~פוק ואין פטורה~ניבה
~ 

~~~~
 סקי~ב רצ~א בסי~ ל~ש~ך ראינו דמצאנו

~~~~

~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  ~~~ 

רצ~א
 דמי דלא כתב וגם דינו הסמ~ע ל~ דמדמ~

ל~~~
 הש~ך בדברי יעו~ש ם~ד שמ~ו בסי~ מר~ן

 לטעון דיכול הזה ה~ו~ל ד~~ור פ~יט ע~י~זסקי~ב
 ~הס~~~עקי~ל

 ובפ~~
 כוותיה תפוס היה לא ד~~ילו

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 הסמ~ע של פשיטותו להניח לנו ואין ב~~ע הדברה~יח

 וזה הש~ך ~ל פקפוקומ~ח
 ~ פש~

 דעדיפ~~~~
 הר~~ך אפי~ דב~דו~ד אמינא מזה

 דראי~י בבטלים ~מי~ דהוי דפטוריודה
 זלה~ה צבי עטרת דהרב שכתב ~דישין מאמרל~רב
 על כתב ז~ל ואיהו אלו הש~ך דבריסתר

 דמה הש~ך דברי לפרש מדידיה איהו ו~תב דקדלא עט~~
 לסו~ס ד~י דלא דהםמ~~ע דינו על ה~~ךדכ~ב
 כמוזה

 שדימ~
 דשם דר~ל היא ה~וונה הסמ~ע אותו

 וכו~ ~בטלים והשאיל השאילה דוקא להדייאמבואר
אבל

 נ~~לי~
 ומ~ש בבעלים שאלה ה~י דלא י~ל מעצמן

 לפמ~ש ~~ל כן משמע לא שמ~ו סי~ דלקמןהש~ך
 למשוי השכירו או ב~~תו לו השאיל וז~ל שםהמחבר
 ~ע~פ בב~לים ש~לה הוי ולהט~ינה לסעדהוהלך
 דדוקא מ~מע וכו~ מעצ~ו לו~נ~אל

 שעש~
 עמו

 ~פי רבותא הול~ל דאל~ך בבעלים ~אלה הוימלא~ה
 הרי עכ~ל ב~עלים שמירה הוי ב~למא שמי~דאפי~
 קדישין מאמר הרב מדברי בפשיטות~ך

 דל~
 פליג

 לשמי~ מעצמו בנש~ל דוקא אלא ה~~~ע עלהש~ך
 שמירה הוי ~בודה לעבוד לבדו בנשאל אבללבדו

 ד~יא נדו~ד במכ~ש וא~~כ הש~ך לדעת אפי~בבעלים
 הוא אדרבה אלא מ~צמו גשאל ~לא גמורהעבודה
 פשוט שמסייעו פועל אלא אינו וזה העבודהבעל
 ~מירה הויא לעיר נכנס והוא לעבוד לבדו הניחודאפי~
 שומר כל כדין פטור פשע ואפילו ופטורבבעלים
 רצ~א בסו~ס וכמ~ש בבעלים בפשיעה אפיל~שפטור

 ~ וימ~ן וצוי~מ הנלע~ד זהו יעו~שיס~~ח
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~
 ק~ו~ט נתן לוי שהר~

 ~בגד~
 החייט לראובן אחד

 בתיבה הניחו הנז~ והאומן לו אותולתקן
 להוציאו בא ימים איזה עבור ואחר ביתו בחוךאחת
 גדולים נקבים שני בו ונמצא לבעליו לתתו התיבהמן

 הכלי בעל ~ען זה ועל רשיע עכברי בו אותםשעשו
 ויצחק דמיו לו יתן אלא הנז~ האלק~וט מ~דו יקבלשלא
 ~אלקשוט ~מי כל לו יתן שלא מלבד שלא השיב~חייט
 שעשו ההפסיד פחת אפילואלא

 העכברי~
 ישלם לא

 הגיעו ~כ לעשות בידו ומה כראוי שמר הוא כילו
 ~דבריהם

~~~~~
 מבואר הוא הרי זה דין הנה הוא לזה
בדברי

 מור~~
 ~צ~א בס~

 סי~~
 וז~ל ~כתב

י~~
 להשים וצריך העכברים אצל חתורות תיבות דםתם
 להניחו ולא נס על וכדומהבגדים

 בתיבו~
 הוא והכל

 אלו מור~ם מדברי הנה ~כ~ל הטניןלפי
 עכ~ז רצ~א בסי~ עסיק דבו חנם ה~ומר לגבידאפילו מוכ~

א~~בי~
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~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~

 להני~ הויא ~פשי~ה מו~~םא~ש~יה
 ~תי~ות ה~~דים

 ואפילז ~כ~~ים ד~כי~י~מקום
 ~ ~ש שו ש~וא נדו~דמכ~ש ~ת~לומי~ ~יי~ שמ~~

~~~~
 דמו~~ם

 כאן יש לא י~א ~שם זה דין כת~
 מ~לוקתשום

 ~י~
 ד~~י ~ם אלו מו~~ם ד~~י

 כת~ דמ~~ן דה~ם מניה דל~ילמ~~~ן
 הנז~ ~ס~יף שם

 ~יקדון י~ ~~י~דון ~~י הכל השומ~ים ד~ך כיצדוז~ל
 שד~ך ~יקדון ויש וכו~ ש~~ ~~י~ לה~י~ו שמירתושד~ך
 ~שי ~~די כ~ון ~ליו ונו~ל ~א~~ז או ~תי~הלהני~ז
וכלי

 זה~
 וכיוצא וכסף

 ו~~ ~כ~~
 י~א ~ו~~ם סיים זה

 ת~עה אל הנז~ וכו~ תי~ותדסתם
 דמ~~ן לומ~

 ד~ת~
וי~

 ~ג~י דאפילו ס~ל ו~ו~ ~תי~ה להני~ו שד~ך פיקדון
 ~ו~~~~ ד~רי ~~ך ש~י~ה הויא~~כ~~ים

 דזה
 כ~ן אין מר~ן דמד~~י יתכןלא

 ~ו~
 דלא י כלל ~מז

 ואמ~ מ~~ןד~~
 דהתי~ה

 ~קריי~
 לאותם ~~י~ה

הד~~ים
 ~כת~

 וכו~ מ~י ~גדי כ~ון
 א~~

 ל~נין דוקא
~~י~ה

 ו~~יד~
 דאם

 השו~~
 ~נם

 ד~~ים אותם ~ני~
 האדם כל ~ד דאין ~~י~ה מק~ייא לא ~~י~התוך

שול~ת
~~ 

 ה~כ~~ים ~~~י א~ל ~~אוי ~מי~ה ו~ויא
מזה

 ל~
 ו~ל מ~~ן ~ד~~י כ~ל ר~ז יש

 מו~~ם כת~ה ולא ד~כ~~י זה דין ל~שמי~~ו~ור~~ם ~~ ז~
 י~א~שם

 א~~
 שהוא י~ידאה היא ~~~ה ד~ותה משום

 ומו~~ם ~~~ן דד~ך וכדקי~ל ה~~ל ~יצד פ~קהמ~דכי

לכ~ו~
 דהואל א~~ מ~~ם דגם י~א ~שם י~ידאה ם~~א

 ~צה והוא טליה ~ולקים יש דהמ~דכי דינאוהאי
 י~~א ~~ם כת~ה לכך דהמ~דכי ס~~א כהאילפסזק
ל~מוז

 ~י~
 ממש זה דכ~ין ~זה ש~ולק מי

 ~~ך סי~ ~י~~י~נ~~ ה~~ ~ת~
 ~כת~

 דמה שם
 שכת~

 מ~~ן שם
 היינו וכו~ אותו שמנדיןוי~א

 ~שו~
 יש ס~רא דאותה

~ולקים
 ~לי~

 לא דאיהו ו~~ם
 ק~י~

 ~~~א ל~ו~ה אלא
 ל~מוז י~א ~שם כת~ה ~כ~ז~ל~וד

 דד~~
 הוא זה

 ואיהז שנוי~~~לוקת
 וק~י~ ~~~

 ס~~א אותה
 ה~י ני~א נ~י הכא ~דידן אנןו~ם י~~~

 ~נוי~מ~לוקת ו~ד~~ דהו~~
 כ~~

 ש~~ה הס~~א ~יהו
 ומו~~ם ~~~ן ~ין מ~לוקת שום כ~ן ואיןי~א ~ש~ לק~י~

דכן ו~~~~
 מוכ~

 ~צמו הלשון מן
 שכת~

 י~~א הלשון ~זה
 ול~

כת~
 ~וא~ו זי~א מקום ~כל כד~כו

 ש~ז~
 קאי

 ~א דלא ~ודאי אלא מ~~~ן של ה~א~ז~ים ד~~ים~ל
 אלאל~ל~ק

 זמה מ~~ן ה~מי~נו שלא מה ~דש דין לכתו~

שכת~~
 ~זכ~נו מ~ט~מים הוא י~א ~~ם

~ 

~~
 כם~~ת ומודה אזיל ז~ל דמ~~ן ~איה יש

 ד~צינו מהא היא ה~כ~רים אצל ~תו~ה דתי~הזה מו~~~
למ~~ן

 ~~ו~~
 ~דיקת ~דיני תל~ד סי~

 דכת~ ~מ~
 ~ם

 יהיה ה~דיקה~א~~
 ~זה~

~~~~ 
 דהיי~ו להצני~ז ~משיי~

 יתלנו או כלי עליו~יכפה
 ~אוי~

 ~~י~ה יני~נו או
 ~כב~ שאיןמקום

 ~ם והקשה ~כ~ל ל~וא ~כול
 וז~לסק~ד ה~אה~~

 ~תי~~
 ~צ~א ~י~ ו~~ו~מ

 סי~~
 ~ם~

 ד~י~ה
 ~כ~ל ודו~~ק וי~ל ~~ש ~כ~~ים ~צל~תו~ה

ז~איתי ~אה~~ ה~~
 ז~ל קדי~ין ~אמ~ לה~~

 ~ת~~
 הנז~ לקושייא

 דסתם ~~ומ~ש ~מ~א ~~סק אפ~~פ ~תי~ה י~י~נווז~ל
 מ~מ ~כ~~ים א~ל ~תו~ותתי~ות

 י~
 מים לתת תק~ה

 ליכא דתו ~תי~הל~ני
 למי~~

 ה~כ~~ים דאין ליהו
 צמאון מ~מת אלא לק~ל~~זים

 ~ה~~~~ וכמ~~
 ~~~ק

ו~זה
 נסתל~~

 קושיית
 ~אה~~ ~~~

 ל~לק יש ו~וד
 ~שויםדאינם

 ~תי~~ ל~ז~
 א~ת ~לילה א~ת

 ו~ילת~

 ה~אה~ט מד~~י ל~ניך ה~י ~כ~ל וק~ל הוא ~כ~הדלא

וה~~
 מה ~אמר

 דס~~
 ומודה ~זיל ~צמו מ~~ן דגם

 ~ימא לא דאי ה~כ~רים אצל ~~ו~ות תי~ותדסתם
 מה א~כ זאת הג~ה כד~~י ס~ל לא ד~~~ן א~אה~י
 ~ל~קשו

 די~י~ מר~~~
 אותו

~~~ 
 ד~רי ~ם ~~י~ה

 ~ידי~ו יש ה~י ~תורות תי~ות סתם דס~למו~~ם
 דס~ל הג~~ה כאותה ס~ל לאדמ~~~ן ל~מ~

 סת~
 תי~ות

 ~ ה~~~~ים אצל~תו~ות

~~~
 מסת~ת דאד~~ה לומר אנו דמוכ~~ים ~ודאי
 מו~~םד~~י

 דכת~
 י~א ~לשון ~צ~א ~סי~ שם

 ומוסיף דא~יל אלא ל~~וק ~א דלא ~ודאי וא~ו~סירה
 מ~~ין דגם למור~~ם וס~ל ה~אשונים מ~~ן ד~~י~ל
 ~ם ~תו~ות תי~ות דסתם לדי~יה ומודהאזיל

 ז~ל אזלי ס~~א ~~דא ות~ווייהו~~כ~~ים אצ~
 ז~

 מצ~ה
 קושייתמקום

 ה~~
 ~אה~ט

 וה~~
 מקזם מ~דכי מ~~

לנו~
 ~דיקת ~די~י דהיאך

 ~מ~
 דיני~~ו מ~~ן פסק

 ה~י~תי~ה
 מוכ~ ~~ומ~~~

 ~תורות תיבות דסתם דס~ל
 מוסכמת היא ~~~אואו~ה

~ 

~~~~
 קושיית דכוונת דנימא ~איה מכאן דאין לומ~

~
 ה~~

 ~אה~ט
 וה~~

 ~ל לא מ~דכי מאמר
 אנו דיכולים היאמר~ן ~ס~

 דסתם ס~ל לא דמ~~ן לי~~
 ~דיקת ~דין תל~ד ד~ס~ מו~~~ם ~ל אלא ~תו~ותתי~ות

~~~
 דהיאך לי~ו הוקשה זה ו~ל כלום הגיה לא

 דס~~ל מ~~ן ל~~~י זמודה דאזיל דמ~~י כלוםה~יה ל~
י~י~~ו

 ~תי~~
 יתכן לא זה מו~~ם על ק~ה וא~כ

 ד~רידמדקדוק
 ה~~

 הנז~ וה~ב ~~ה~ט
 מוכ~

 דקושייתו
 דקשייה ~ד~~י~ם פי~שו מדלא מ~~ן ~סק ~ל~יא

 פםק על~ קושייתם ק~~ו אלא כלום ה~יה דלאמו~~ם ~~
ר~ינו

 ~ו~~ א~~
 לס~רת ואזיל מודה עצמו דמ~~ן דם~ל

 המו~ם ה~כ~~ים אצל הם ~תו~ות תי~ות דסתם~ו~~ם
מן

 האמו~
 דסי~ זה מו~~~ם פםק ~ל לסמוך לנו דיש

 ~ם ~תו~ות תי~ות דסתם~צ~א
 זהמ~י~

 ~מקום ~תיבה
 ~כ~~יםד~כי~י

 ואפי~ יתק~י פו~~
 ~~י~ ש~~

 לש~ם
 דידן ~נדוןמכ~~ש

 שהו~
 שומר

 ~ שכ~

~~

 מה לנ~ד~ו ~ומד
 ~סי~ הש~ך ה~~ שכת~

 ~הם כ~יש היינז וכו~ ~תו~זת ~י~ות סתם וז~ל~ קי~~
 ה~כ~~ים ~יכולים ~~ינן מים ~ס~וך שם שם זאםמא~ל
~שתות

 לפי פטו~
 שאי~

 ~גדים לקלקל העכ~~ים ד~ך
 כל צמאון מ~~ת~ק

 ז~
 ~מה~ש~ל

 פ~~
 ~כ~ל ד~~ק

ו~ן
 כ~~

 ג~כ
 מד~~י ה~י י~ו~ש קדישין מאמ~ ה~~

 ~תי~ה מק~י דלא מו~~~ם ~ד~~י תנאי ~טיל אלוהש~~ך
 ~יהי~ ~~נאי אלא~תו~ה

 מאכל
 בתי~~

 יהיה לא ו~ם
 ו~נדו~~ד התי~ה לפ~ימים

 הנז~ ~~ייט אמ~
 ~~א מאכל שם ~כנים לא מ~ולםהנז~ שהתיב~

 מיו~ד~
 היא

 שהתי~ה זה ~ל נו~ף גם יק~ים ~~דים ~ה לתתאצלו
הנ~~

 ל~ול~
 ויום לילה

 מונ~
 ~ל םפלים ש~י ל~~יה

מ~
 לתי~ה סמוך

 מ~~
 שם ~מונ~ים

 ל~~ו~
 מהם

לילה
 ויומ~

 וידיהם ~ני~ם
 וא~~~

 אד~~ה ה~י
 כא~

 ~מצאו
 ל~ו ה~אוי ומן ל~י~ותהת~תי

 יצ~~ ~פ~ו~ לומ~
 ~נז~

 כד~ך שמר ש~~י כלל ~ש~~ה שום כאןדאין
 ~ ~שאז ~ליו ~מוטלומה ~שמיר~

~~~
 אפילו דאה~ן ולומר להסתפק יש ~~די~ן

 ננ~~
י

 גם מ~כל בה היה לא ~התי~ה הוא כן שהא~ת
 דזה למימר איכא עכ~ז בס~וך מים שםנ~צא

 פ~י~ה שום ~נז~ יצ~ק ~~ה דלאלנו י~צד~
 זהתינ~

 אם

 י~~~
הנז~
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 שומר דין לו היההנז~
 חנ~

 ~שה דלא ו~טור הוא
 הוא כן לא האמת אבלפשי~ה שו~

 דהחיי~
 מחשיב הנז~

לשומ~
 כמ~ש שכר

 מר~~
 האומניס כל ס~א ס~ו בס~

 שכרשומרי
 ה~

 וכו~
 י~ו~~

 דשו~ר חיוב בד~ן ומצינו
 ואבידה בגניבה הוא דחייב ש~ג בסי~ מר~ן פ~קשכר
 הכ~פי~ ונתן כראוי שמרואפילו

 תחת בקרקע

הקרק~
 לגונבה ~פשר שאי אמה מאה ב~ומק

 אלא פטור לו ואין השימר חייב ~~~ו מחילות ~~יאלא מש~
 י~ו~ש מזוין לס~יס השומר ~ל בא כגון האונסי~מן
 בהני ל~פוקי יש זה וטל וי~ו~ש וס~ג ס~ב ~~גבס~

 שלא כדאמרנו הנז~ ב~יבה הניח אס רשיעי~כברי
היה

 ש~
 שס היה או מאכל

 מונחי~ מי~
 ו~כ~ז

 מליכנםנ~נ~ו ל~
 לתיב~

 גנב כדין א~ נדייניה כיצד
 וחייב גמור אונס~וה דל~

 הח~י~
 אונס כדין או ~זי

 ו~טור ח~יב מזויןדלסטיס
~ 

~~~~~~
 שממנו רצ~א בסי~ הד~מ מד~רי זה לברר
 שכתב הג~ה אותהח~צבה

 מור~~
 סי~ג

 הד~מוז~ל
 ש~

 באחד לידינו בא מטשה רצ~א בסי~

שהלו~
 ונקבוהו משכונות ~ל לחבירו

 ~כברי~
 ובא

 דאס ופסקו רבותינו לפניהדבר
 הו~

 שדרך חשוב בגד
להניחו

 בתיב~
 והני~ו

 מבחו~
 וא~ ~שי~~ מקרי ודאי

 שדרכ~ בגדי~ה~
 להניחן

 בחו~
 שזמר א~

 חנ~
 פ~ור

וא~
 ל~שות ח~ל לקנות דהו~ל חייב שכר שו~ר ~וא
 להצילו נסממנו

 כדאמרינ~ מה~כברי~
 שהיה רו~ה גבי

לו
 ברו~י~ ל~ד~

 בשכר וש~ש בחנס ~~ח ומקלזת
 כתב הרגל כיצד פרק במרדכי אבל~כ~ל

 חתורות~י~ות ד~ת~
 ה~

 אצל
 ה~כברי~

 ~ס הנפקד ו~ייב

ש~
 בגדיו

 בה~
 דהוה

 לי~
 ~כ~~ל נס ~ל אותו להשיס

 גדול לאונס ה~כבריס דנקיבת מבורר מכאן הריהד~~~
 כן המרדכי דברי מחחלת דהא חשיבא מזויןכלסטיס
 ~יד המשכון בנקב הוא ש~ל~ו ד~אמפורש

 שכר שומר הוי המשכון ~ל ד~מלוהוקי~ל המלו~
 ו~~

 זה כל
 ו~סקוהשיבו

 דא~
 להניחה שדרך חשוב בגד הוא

בתיב~
 והניחו

 מבחו~
 דלא הרי פשי~ה מ~רי ודאי

 ב~ניחו אלאחייבו
 בחו~

 הוה ~תיבה הא מינה דון

המלו~
 ~ו~~ל דאל~ך שכר שומר הוא א~ילו ~טור

 והמלוה הואל חייב ~נין דבכל ~נין או~ו ~ללהשיב
 היכא פטור המלוה דאפילו ~ודאי אלא שכרשומר
~נתן

 המשכו~
 מפורש וכן ה~כבריס ונ~בוהז בתיבה

 ~כת~ו דבריהס מ~וף בפשיטותנמי
 וא~

 הם
 בגדי~

שדרכ~
 להניחן

 בחו~
 שומר ואס פטור ש~ח הוא א~

 חייבשכר
 משמ~

 בהניחם דד~~א
 בחו~

 קנה ולא
 אפילו בת~בה יהיה במציאות אס הא דחייב הואחתול
 פטור הוא חתול היה ולא ~כבריס דשכי~יבמקום
 הואאפילו

 שומ~
 ה~כבריס דנקיבת ל~ניך הרי שכר

 שכר שומר אפילו ~ס מד~טיר חשיבה גמורלאונס
 הס חתורות לאו דתיבות וס~ל דהואל בט~מאומילתא
 שיבואו אד~~ין ~י~ק לא מ~ו~ס א~כ ~~כבריסאצל
 דקי~ל דידן לגבי ג~כ נלמזד משס וא~כ מזה יותרגדול אונ~ לך זאין שב~ולם א~ן בשוס ה~~בריםלשס

 תיבות דסתס כוותיה מור~ם דפסיק המרדכיכסברת
 הרי העכבריס אצל הסחתורות

 הש~~
 דדוקא כ~ב

 שיש ~תיבה דוקא אלא הכי ום~ל המרדכי ~ליגלא
 אבל מאכליםבה

~ 
 מאכל בה אין

 ~~יב~ ~ת~ור ~ללה~~יס מ~ר~ אי~
 לסברת ז~ודה ו~זיל

 הוא שהניח שכר שומר דאפילו הד~מ שלרבותיו
~טור

 דל~ו~~
 התייט שהר~י בנדו~ד וא~כ י~שיב ~מור

 ז~ת שתיבהאמר
 מ~ול~

 ונוסף מ~~ל בה הכניס לא
 זה~ל

 מי~ ש~ שש~
 פ~ור בודאי ויומם לילה סמוך

~ 

~~~
 ל~די ש~דה וד ~ל ודרישות החקירות דאחר
 מהרש~ל הוא צדיק אותו מפי יצאוהיאך

 ~ל~~
 דברי~וא~

 דבריו שלפי ~~ו~ לה~ שאין
 שאין ~י~~

 ~א~לבה
 לכו~~~

 אלבא היא חתורה לאו
 דכו~~

 ו~היו
 גס ~כ~ז מאכל בה שיש בתיבה אפילו ס~וך~ים
 ~~א חזינן קא ו~~ן חתורה שתהיה שייך לאהיא
 שהתיבה ל~יבו~א תר~ידיש

 ל~
 ונו~ף מאכל בה יש

 ס~יכת זה~ל
 המי~

 זה ועל התיבה נחתרה ו~כ~ז
 ואתר זיע~א צדיק אותו ד~רי לה~מיד כדיחקרתי

 הודההח~ירות
 במקו~ ש~תיב~ החיי~

 סגי~ת החבור
התיבה

 ש~ י~
 ~שותה מיוס בתיבה ~הוא פתוח חור

 הטכברי~דיכולי~
 אמרתי ואזי ולצאת ממנו להכניס

 ~מהלו
 גדולי~

 יוצא דבר שוס שא~ן ~כמי~ דברי
חלילה

 חתורה שהיא כזאת תיבה דבודאי לבטל~ מפיה~
 בבית הבגד הנית כאלו הויו~ומדת

 בחו~
 במקוס

 הטכברי~ וסבי~~טוברי~
 רבו~נו לסברת דאפילו

 דחייב הכא מודו הד~~מ בחחילהשהביא
 וק~

 דינא
 הנז~ יצחקדחייב

 דפוש~
 הוה אי אפילו יתקרי גמור

 מכ~ששו~ח
 דשו~~

 ~ ליה קרו

~~~
 לוי דברי ~י~מדו לראות לברורי ג~ן דפש
בטל

 הקסו~
 לקבל רוצה שאינו

 ה~~ו~
 באומרו

 אינו ונשחתשהואל
 רוצ~

 דמי כל לו וי~ן ללובשו
 הסמ~ע במחלוקת נכנס הוא זה שדבר וראיתישוויו

והש~~
 כתב דשס סז~ך ~~ב בס~

 הסמ~~
 ~פ~ד

דא~
 לקבל צריך הלוה אין למלוה המשכון נפחת

 למלוה המשכון לו יחליט אלא דמיו לו וי~ןהמשכון
 להזקיקו כח המלוה ביד אין בפשי~~ו דנפחתדכיון

לי~פ~
 ~ליו תלק בסקי~ז שס ~הש~ך י~ו~ש למוכרו בו

 המשכון ליקח צריך אין אצלו המשכון שנפחת דמפניוכתב
 קי~ל הא בידיס ומזיק שואל אלא יהיה דלא~ובו
 ~ל~ד ולגזלן לגנב אלא ולמזיק לשואל שמיןאין

 א~כ הש~ך של ~כל~ה ת~ג ור~ס שד~ס סי~וכדלקמן
 הוא דש~ש הגם הזה ד~חייט לנדו~ד נלמודממנו
 ואין שנוי ~וא דבמתלוקת משכון ~ל מלוה כדיןדינו
~ל

 החיי~
 מידי לא ותו דו~א הפחת דמי אלא ליתן

זהו
 מ~

 כ~ד וימ~ן וצוי~מ שנל~~ד
 ~חו~

 סאלי ~ה
 ~י~~ה

 הרו~יס משכנות הנחמד ספר לידי בא מופלג~~~~
 ~נשאל ~~א אות שי~ן במ~רכת שסור~יתי

 ה~יה אצל מ~כנות לו ~היו דהיינו נדו~ד כ~יןממש
 וכתב ונקבו ~ע~בריס ודחקו בתיבהוהניחס

 ש~
 ד~ור

 דידיה ~ט~מאהמלוה
 ~ו~

 ד~גם
 כ~~ דמו~~~

 ~סי~

רצ~~
 חתורות תיבות סתס

~~ 
 ~ר~ן ד~~י הפך ~וא

 הניחו ~ס שסדכתב
 זתכלו~ שמיר~ הוי בתיב~

 ד~~יו
 מר~ן דב~י ~ל פליג שם דמור~סהיא

 לו זראיתי מחל~ת שוס ל~ס אין דלד~תי ~ניאני ~מ~~ ~~
 ד~ליג נראה הדרישה דמדברי שכתבשס

 ~הם ה~~ב~ם דברי הביא אשרהרב~י ד~~ ו~~י~
~~ 

 ה~~ע
 זלא מ~~ס ~סק ~כזו~יהז המרדכי דברי הביאוא~כ
 ואי~ חלוקיס שהס~~ב

 זז דמה על~ו תמה ז~ל
 ו~~~כי ~רמ~~ס של ד~~יהס ~הביאשתיקה
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 ולדטתי ב~~ייהו ד~ליג לומר ליה הוה ושתק זהא~ר
 דאדרבה~ר~ה

 ל~
 וי~~ פלי~י

 ראיתי גם ~תיקתו
 ר~ש להרב שראהשכתב

 יום~
 ~טלה הלכה שזה ז~~ל

 כסברת איהו ~סק ול~ך יטו~ש ~ליגי ~מור~םדמר~ן

 ו~וט~~ש~~
 ה~ז~ הרב יט~ה מה ~דטתי זלא המלוה

בקושיית
 הבאה~~

 לטיל בראיו~י הבאתי אשר
 ו~~

 ~מה
 ~וכ~~י דממנה וא~ו ~סי~ה י~~א בלשזן כתבמ~~~ם
 אלא ~ליגידלא

 להוסי~
 אתאי

 םו~

 ~הלי~ת דבר
 משום אלא ~י~~י דלא ד~תי אמת דין ~דיןבטקר טכ~~

 בדלתו ~~ר לו והיה ~קובה היתהשהתיבה
~טכבר ~כ~~ ו~כ~

 יוצ~
 זה א~כ ~ר בלא ~~ייל

 ~~ו~
 ~כ~ס דלא

 בםוגכלל
 ה~י~

 ה~י~ם דכאלו ~תיבה
 ב~ו~

 דליכא דמי
 ו~ואס צטיר ~~ו~ם אמתי דין והדין ד~ייב ד~ליגמאן

 ~ תאוהכל

~~~~~~~~~~~ 
 ~י~~

~~~~~
 משא לו להביא הכתף ליודא ~~ן ~מס~וד

 וקשור כרוך א~ד ~רך ומכללם ס~ורות~ל
 י~ כרך ~כל אדום ~טרי הכריכות שבאיםכמו

 בו
 ~~ז~ ה~~ורה כשהביא ה~ז~ ~יאודא ~יסא~םטשרה
 וא~~כ טסק ~יזה לעש~ת וה~ך ~~ד טכו~ם ל~~י~ני~ה
~זר

 ה~ז~ מסט~ד ליד וה~ליכה הכריכה ~ם הס~ורה לק~
 הכריכות כמ~ין בה מצא לא הכריכה מסטוד~כש~תח
 א~ת ~ייסא מצאאלא

 ~סי~~
 לו לשלם ליאודא ותבט

 ויה~דההחסר~ן
 טוט~

 הבא~י כן הכרך בידי ~~תת כמו
 ~ג~ב או ~סר הכרך היה אם י~דט ~אי~י לידךא~תו

 ה~כו~םמיד
 ~ יומ~~ ל~~י~ שה~~תי~

~~~~~
 לד~תי

 ~שו~
 מה ממש ~וא זה דדין

 בסו~ם מ~ר~סשכתב
 ר~~~

 ~ז~קיד ~ז~ל
 לי ~גנבשאמר

 מ~
 יודט איני א~מר ~ה~ומר ה~יקדון

 םק~ה ~םמ~ט שם וכתב ט~כ ו~טור יודט שאינו~שבט

ובסמ~~
 ה~ומר ש~ין היא דהכו~~ה סקי~ב רצ~~א סי~

 אלא ~ג~ב לא או ~~נב אם יודט אי~י אומר אלאמודה
 אתה ~~נחתמה

 ~וט~
 וא~כ יט~~ש

 ממ~
 דידן ~דון הוא

 ~ייב אי~~נ~סר א~ בידי ~~תת זהו אם י~דט איני שאומר כ~ןש~ם
 אל~

 ו~~~ר י~דט שאינו הסית
~ 

~~~

 שהלך ~~ט הכתף וזה ~ו~ל ~דו~ד דשא~י ~שיב~י
 דחייב ~מסר כשומר והוי הטכו~ם ל~ני~~ני~ה

וא~~כ
 נימ~

 שגמסרה מי ד~ודאי
 ל~

 וא~כ שג~בה הוא
 דברי דהא אי~ו דזה יתחייב ~שט זה זי~ודההואל
 במקום איירי הם ~י~~ר ~סית ישבט שכ~ב אלומור~ם
 ה~ומראם ~כי ~לא~ ל~לם ~ייב הוה ש~~~ב טדים ישאם א~ ~~ג~ב מודה היה א~ ב~נין שהיה ~ש~מרש~שט

 פש~ ל~
 ~אי~ו טקר כל י~בט למה א~כ

 ~~ור הדין מן ש~ג~ביודט
 א~יל~

 ~שבו~ה מזה
 ~בוטת אלא ממון מתחייב היה לא מ~דה היה~אלו הוא~

 הרי וא~כ דוקאהש~מרים
 ~ס~

 סכ~ה ~~ז~ בס~ מר~ן
 לא ~זדה ~ם ~~~ילו טטנה ל~בירו ה~~~ן כלוז~ל
 ממוןיתחיי~

 א~ט~~
 אין ~כ~ר

 ~םית אות~ מחייב~~
 הםית יתחייב לא םקט~ב הםמ~ט ~ם ~כתבוכו~

 ב~~ד~~ו שב~טה מחויבשה~א א~ט~~~
 טכ~~

 ל~ניך ~די

 לא שבו~ה ~לא ממון מ~ייבתו הה~דאה שאיןדבמקום
 ~כ~יר~ טלית~ייב

 דשלא אמרינן אי כאן גם וא~~כ כלל
 מהםית א~יל~ ה~א ~~ור לא א~~ג~ב א~ יודט ~י~י ~אמר ה~אל א~כ איירי ~שיטהבמקום

 ~~א~
 ~~י

 ~~~לת היתה לא שנגנבמודה ה~~
 טלי~

 כי התשלומין חוב
 השומרים שב~~תאם

 אל~ ד~ק~
 דבמקום ~דאי

 איירי מט~ת ~ייב היה מודה הוה דאיאיירי ש~ש~
 ולכ~

 חייב
 ~הסית

~~~
 הרשב~א ~~בת שהביא בד~מ ראיתי

 מתחלת מב~אר ו~ם זה דיןמקור שמ~~~
 ומסוף דברי~

 כתב וז~~ל הד~מ דברי ~הי~ך מיירי קא דב~ושטדבריו
 לו ש~גנב ו~ען ~יר~ת מלא בית שה~קיד א~דהרשב~~א
 ~פ~ור יודט שאינו נשבט יודט אי~י אומרוה~~קד

ול~
 מודה השומר דהתם וכ~~ צר~ר דשק לההיא ~י
 ולכך יוד~ איני אומר השומר כאן אבל ~כו~ש~ג~ב
 ~~ילופ~ור

 שוד~י אמרי~ן ~א לשם א~שים ~יצא~ נכ~ס~
ג~ב~

 דשק מההיא שהקשה ממה הן ל~~יך הרי טכ~ל
 מיירי קא ~שלם ש~ייב ~מקום ד~תםצר~ר

 ~כאןמ~שה ומש~
 שמ~

 שאם במקום כאן דגם מי~ה
 דב~י~ מסוף הן מיירי ~א לשלם~ייב ה~ד~

 ב~שי~ות שכתב
 דבמקום מי~ה שמט אדם בני ויצאו נכנסווא~~לו
 ממש והוא ~טור יודט ~אינ~ הואל וטכ~ז ה~א~~שע

 ~כ~דו~ד

~~~

 ודאי נתברר לא לו גם זה מסטוד דהא~ר~ך אינ~ הםית דאפי~ו לי ~שי~א מ~שט דב~דו~ד
 בה היהשהכריכה

 טשר~
 משום היא טט~תו אלא ~יס~ם

 ~~ו ו~כריכות דהואל ~ז~תו טל דבר מ~מידשהוא
 בהם באים סתמםכולם

 טשר~
 אותם ~~~~ים שכך

 שלימה היתה מםתמה זו גם אד~םמטרי
 וז~

 אינה
 דדילמא ~דאי ל~ע~ת ~טנתיה דמ~שיבה לומר~ט~ה
 אדוםבטרי

 ו~מקו~ בטני~ טט~
 טשרה

 טש~
 ו~וד תשט

 הכתף מיד נאבד דלא בהם לתלות דיש יש ~ש~ותכמה
 ואין ם~ק טטנת אם כי מסטוד ב~טנת ואיןמאומה
 מר~ן דכתב ס~ק ~ט~ת כל כדין חר~ס אם כיטלי~

 ~ יטו~ש ט~הבס~

~~~
 בח~ב ז~ל ~ואליד ן~ כמו~ר~י להרב ראיתי
 ששל~ ~ראובן ש~שאלםל~ג

 ל~מטון משוא~ת
 לא א~ר אחר אדם ליד של~םו~מ~~ן

 ה~רש~
 ~של~ם

 משוא~ת ~~~ נמצא~ ~א~~כ לש~מר שמםר שומר דהוילו
 קודם נולד זה ~םרון אם ידטי~ן ~לא במש~לחסירים
 באו או ב~מר ד~לי~ן ~~~ר והוי שמ~ון לידביא~ם

~סירי~
 ~ ~~ייב זה ~םרון נולד לידו שבא~ לא~ר שמא או

 ~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~~י~~

~~~~~

 טםקה לשמ~ון ~תן
 ו~ני~

 טליה משכ~ן לו
 זה וראובן ~בד~לח ז~ב כלי~

 מי~חדת זא~ת וב~ב הוא ב~ילה בה לן ~~ת בח~רו~~ים ~ני ל~ יש דרכ~
 שם להניח~ו

 וח~~י~ ממונ~
 שם ו~ם

 טםהמ~כו~ית ר~וב~ הני~
 ~גנבולילה ~~דדי גנבים בא~ אחת ~בלילה ח~צי~

 כ~
 של המ~~ונות ומכללם לראו~ן אשר

 באמ~ר ~~אובן שמ~ון ~בט זה וטלשמ~~ן
 ממ~ש~~ים שהיו מםך יותר שויםהיו ~המשכונז~

 צריך וא~כ ב~
נגדנ
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 פ~~ ראובןלגדל
 ~ו~ן וראובן שווין דמי תשלום

 כמ~
 ~ענות

 עצמולפ~ור
 י~~

 נר~ו מרבנן צ~רבא הוא ראובן כי
ומתוך

 מ~
 רציתי לא כן ~ל ט~נותיו יתב~רו ~השבתי

 והשואל אלי ~בא ה~אלה לשון כל לכתובלהאריך
 הש~ל~אלי ששל~

 הרב הוא
 הדומ~~

 כמוהר~ר אזמיר ב~יר
 נר~ו וואטיש ן~אלישט

~ 

~~~~~
 שנתן בנדו~ד להסתפק יש ו~~ש ת~לה לזה
 כדין שו~ש קרוי ~וא אם המשכון על~םקה

 וס~יקה לא או המשכון עלמלוה
 נקי~

 דהואל ואתי
 המשכון על מלוה נקראולא

~~~~ 
 אלא

 משו~
 פרו~ה

 בתשובת כמ~ש הוא ופירושו ~ע~ו דר~י ו~רוטהדר~~י
 ז~להרשב~~א

 ריש הרב~י הביא~
 והביא~ ם~~~

 הםמ~ע

סק~~
 על דהמלוה מ~ום הוא דהט~ם ס~~~ו והש~ך

 וכו~ ק~~יד מצוהה~שכון
 התינ~ וא~~

 ל~בירו ש~לוה
לשם

~~ 
 נדו~~ד כהא~ רו~א לשם ~ו מלוה אם אבל

 דאי~ו נימא דורש ה~א ו~הנאתו נתכוון עסקהדלשם
 לשם נתכוון ולא הואל שו~שקרוי

 ג~~
 זו בהלואה

אלא
 דז~

 מ~וה יש ואדרבא אינו
 בנות~

 עםק~
 יותר

 מ~ט מהל~ עשירי בפרק הר~ב~ם וכמ~שמהלואה
 מעלות ש~ונה שםשמנה

 בצדק~
 הראשונה ומ~לה וכו~

 ~פםקה וטםקה ~ותף לו ו~ושה ל~בירו שמלוה מיהיא
 ם~~ו םרמ~ט ביור~~דמר~ן

 יע~~
 דיש ב~ירה דמשם

 בידו ומ~זיק ב~ם ל~שת~רר מעות ל~~ירו בנותןמצוה
 וא~~כ גרידא מהלואה יותר בומ~וה

 פשו~
 דהמלוה

 שו~ש כנדו~ד עסקהבתורת
 מקרי~

~~~~
 ב~~ הש~ך להרב דר~יתי

 ע~~
 שכ~ב סק~~א

 או שו~ש הוי אי בזה נסתפק ז~לדמהריב~ל
 י~~שלא

 ~כת~
 ד~הריב~ל

 הני~
 בצ~ע ה~בר

 ~וא מהריב~ל של דס~יקו לנדו~ד ס~ירה מזהאין יע~~~
 שו~ש הוי לא ה~שכון על ה~לוה דס~ל דה~יסקיםא~א
 דר~י ~רוטהמשום

 לכ~
 מ~ום שו~ש הוא אם נםת~ק

 אנן אבל י~ו~ש לא או לידו לבוא ש~תיד ריוחספק
 כסברתדקי~ל

 מר~~~
 קרוי מצוה דמשום

~~~ 
 ~פילו

 יהיה שמא דמ~ששנ~ח
 ריו~

 דר~י מטעם שו~ש להיות תיוב כאן יש הריעכ~פ שז~~ הוי לא יהיה לא שמא
 ופשו~

 וכן
 דהפו~ אלבא אלא נסתפק דלא מהריב~ל דברינראהמדקדו~

 מלוהדס~ל
 ע~

 שו~ש הוי לא המשכ~ן
 וז~

 מדקד~ק נראה
 דהוי שוין אפייא כל דבגדו~ד וא~שר וז~ל ~כ~בדבריו
 לך הרי עכ~לשו~ש

 מלשו~
 ז~

 גסתפק דלא יתברר
 ~שכון על ~לוה דס~ל דהפוסקיםאלבא אל~

 הוי ש~~
 הוי שכר שומר דם~ל להפוסקים יודו ב~ה אםנםתפק

ופשוט
~ 

~ ~
 ח~ אות ~הגה~ט ע~ב בס~ כנה~ג להרב ראיתי
 קאמבי~ו בתורת משכון בידו שיש מי ז~לשכתב

 חמ~ש רשד~ם הוי ש~של~ע
 סתכ~~

 בס~~ע הוא וכן
 נראהואין

 כ~
 ש~~ג ס~ ז~ל אדרב~י מ~ר~~י מדברי

 גם מכאן עכ~ל בדבריו גסתפק סק~~ו ז~לומהריב~ל
 ונתלקו גסת~קו דלא לך י~בררכן

 א~~
 א~רינ אי

 דם~ל מאן לגבי אבל לא או דכו~ע אלבא ש~שדהוי ~
 דר~י פרוטה משום ש~ש המשכון על מלוהדמקרי

 הוי ש~ש קאמבי~ו בתורת דהמלוהפשיטא
 ~ ופשו~

~~
 ~ל שעלה מה

 ד~~
 בנדו~ד להסתפק השואל החכם

 יקראאם
 שו~~

 משכון על
 ז~

 ומשכון הואל
 המ~ילה אחר שו~ש עליו הוי לא א~~ ו~י~ורלשטומ א~~ ז~

מכבודו
 ה~

 דטעם אמת
 ז~

 הטור לרבינו אותו מצאנו

 ~בית ששכר בראו~ן שנשאל סל~ד ~~בבםו~ם
 משמטו~

~נ~~
 ה~ור כתב שם ה~~ר ועל ה~בית על מ~כון לו
 ה~שכון על ה~ש~יר שו~שד~וי

 ~~ו~
 וניעור ~טוח

יעו~~
 פ~ק מ~ור ~וא ומ~נו

 ה~~~
 ס~~ג ע~ב דס~

 ~בי~ו אתדפסק~מלוה
 המשכו~ ע~

 ליה וא~ר ופרעו
 לך ליה א~ר מש~יני ליתן

 עת~
 משום ב~ור כ~~ש הוא ו~~מו ד~ייב ~גנב בינידביני ואיידי למ~ר ובא

 ~ייב הואד~ד~ין
 בש~ו~

 ה~~ייןאך ובש~ך בס~~ע י~ו~ש ו~י~ור
 ש~

 דלא
 כ~~

 אלא ~עם אותו ה~ור שם
 היה ד~א ה~בית שכר על ה~~~~ן דקבל דידיהבנדון
שם

 ש~ ש~~
 שם הוצ~כו השכירות בשביל מ~יה שום

ל~~~
 ניע~ר

 ושטו~
 ומ~~ה

 אם להלוא~ מר~ן למ~
 מצית כלתה דאזי ה~שכ~ן בידו ו~ש~ר ה~זירהכ~ר
 מ~ום ~ייב טכ~~הלו~~

 ש~ו~
 שקבל בנדו~~ד אבל ו~~~

המ~כו~
 משם כתבנו כבר מ~וה בה שיש הלואה על
 מש~ם דלאוהרשב~א

 ש~ו~
 אלא דמת~ייב ~וא ל~וד

 ענייא ליה מתרמי דאלו מ~ים ~ו~ש הוי ~~לוהומשום
 בש~יל פ~ור היה מלוהו שהיהבשטה

 ז~
 אין שו~ש הוי

 ואי~אומ~
 שממנו סקל~ו ס~~ב בש~ך וטיין דברים

 שייך לא אפילו לנ~ו~~ד ת~מד ~~~כ ומ~נו ותרוהת~אה
ש~ו~

 הלואה ש~ת משום הוי שו~ש וניעור
 ~ כדאמר~

~~~~~
 שייך לא א~ילו

 ל~ ש~ו~
 א~י~ לחלק שייך

 שאיןבמקום
 מ~ייבי~

 מ~ום אלא אותו
 ראיתי מצאתי דהא סמ~ג ומר~ן דהטור כההיאוניעור ~טו~

 ע~~ב בם~ כ~~~גל~רב
 הג~~~~

 ס~ז ס~
 שכ~~

 וז~~ל

~~~~
 מ~~ם

 בין ~לוק ואין בצ~ו נכתב דר~י פרו~~
 ב~ם שישדברים

 בהו ~ייך דלא לרברים ש~י~~
 ~~ע~תכגון שטי~~

 וכיוצ~
 ~לק מ~רש~~ם

 ע~~ל סצ~~ ~ומ~~
 ~ ~פקד ולא נזכר לא זה ד~לוק לךהרי

~~~~~
 למה נבוא ה~~א

 המלוה התכם ש~צ~
 עצמול~~ור

 במ~
 ב~קום המשכון שנתן

 אמת כראוי שמיר~ דהוי מ~ותיו עם להש~~רהראוי
 שרגיל במקום וכו~ בתיבה ועשאם ד~ואל הדברנ~זן
 בם~ מר~ן שפסק דהגם חובתו ידי יצא מעותיולתת
 שמירה להס אין וכו~ כס~ים דהאידנא ס~~~רצ~א
 ~זר הרי וכו~ בקרקעאלא

 בסי~~
 ב~עה דדו~א וכתב

 וםיים ו~ו~ מצויםשגנבים
 ש~

 דרך כפי דהכל מור~ם
 מקום הוא אזמיר בעיר אם וא~כ הזמן וכ~יהמ~ום

שאי~
 מ~ום דאותו לומר ויא~ יא~ ודאי מצוים גנבים

 שמיר~ הוי בושנ~ם
 הא~רונים ~סקו וכן מעולה

 ויאמר ו~רב ס~~ג ~~ב תוש~י ~רב למ~שההלכה
 בס~יצחק

 כ~~
 ~ יע~ש שי~ן אות זכו~ל בס~ ועיין

~~~

 זה דין בסי~ת מר~ן כתב ~א לומ~ תטעה
 דוקא אלא וכו~ העת לפי מקום כל בתיבהדסגי

 דאותו והראיהב~~ח
 די~

 כהבו לא
 אל~

 ~~א בם~
 ש~~ דינישהם

 להם דאין אימא שו~ש לגבי אבל
 בקרקע אלא~מירה

 ז~
 ~רה~ג זה ~ל עמד דכבר אינו

 סיו~ד ישרים משפטים ~ס~ר ז~ל ~םיןמ~ר~ש
 דדין הג~רא ומן הסברא מן העלההלכה וז~~

 בי~בש~~ בי~ ז~
 ~ ~ילק ואין יעו~ע בשו~ש

~~~
 ד~יו הובאו כגה~ג להרב דמצינו מאי לפי גם
 ובס~ ~י~ן אות זכו~לבס~

 קני~
 אות פירות

 שמירה להם אין כספים אמרו דלא ז~~ל שכתבשי~ן
 אבל ~רקע צריך פיקדון דוקא אלא בקרקעאלא
 ששמרו כלמשכ~ן

 בתיב~
 מדברי א~כ י~ו~ש פ~ור

כנה~ג



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ש~שא~ כל משכון לגבי נלמד אל~כנה~~
 הזי בתיבה

 שנתנ~כמי
 ב~~קע
 החכס של זאת ~~~נתו יד~תי לא םוף כלס~ף ~

 באמתהי
 מ~~ל~ שמיר~ ה~

 טדיפא לא ~ד~י

 ק~ק~משמיר~
 לגבי וטכ~ז

 ש~~
 י~סיף ומה יטלה מה

 אינשי דניימי בטידנא נס וגס א~ות מאה ב~ומקנ~נס ~פיל~ רי~~ כד~ת פםק הש~ט ה~י ~אבידה גני~הלג~י

להציל יכול היה לא שס היה אלו אס ~אפיל~~~~ל חומ~ ~קיפ~ ואפיל~ חייב חולי טלי~ ~~ א~~~נ~
 יכול היה ולא שס היה א~כ אלא ואבידה ~ניבהחייב
 מ~ ~א~~ מ~~ן לשון ~~כלהציל

 בשמי~ה ל~~~ר יש צד
 הש~ט שפסק מהני ~~~ר החכס ש~שה המט~להזו

 ~אתמיהא

~~~
 שרצה

 אבות זכ~ת ה~ב דברי מכח ~צמ~ לפ~ו~
 טטמא בחדשכתב

 הקומםרי~~ לפט~~
 מגניבה

 השמירה טל בהדייא שכר נו~ל שאינו מ~וס ~י~םכ~ין
 של~ נדון הח~ מד~ה זה~מכח

 ~הואל א~נס כטין לגניבה

~אינ~
 מ~בל

 שכ~
 ~גניבה יתחייב לא ~הדייא

 ז~
 שהיא

 צדק לא בזה גס א~נסכ~ין
 ב~טנת~

 דהגס
 דםפ~

 זה
 הדב~ לטיין לא~~~ זכינו לא אב~ת זכותשל

 טל
 הש~אל החכסכי בו~י~

 כת~
 ד~~יו

 המובן לפי טכ~פ בקיצ~~
 האלקומסא~י~~ נד~ן בין לחלקיש

 המשכון טל למל~ה

 דהוי משוס ש~~ש דהוי ~~מ~ האלקומםארי~~דב~למ~
 בההיא הפיקד~ן חלק טל ש~~ש שה~א דמת~םקדומייה
 למטבד זוזי דמ~כת~נאה

 ב~~
 בב~~י וכמ~ש טםקא

נ~טל דאינ~ אפט~ג הםרם~ר ~כן ס~ה ~בש~ע ~קע~ויור~ד
 ש~

 שכ~ שומ~ ה~~ השמי~ה על
 הנאה בההיא

ד~ותניס
 ל~

 קפ~ה בם~ הש~ט ~כמ~ש לאח~ ~לא למכ~ר
 ~ס~ הא~מניס ~כן םקי~ח ~בסמ~ע ~~י י~~שם~ז

ש~~
 לו ~נ~תניס אח~יס שמניחיס הנאה בההיא

 דאיכא ה~א~זה יע~~
 למימ~

 מקבליס ואינס ה~אל
 ~אינס ליהו שיש ~טלמא הנאה מש~ס אלאל~דייא שכ~

 מגניבה לי~ דפ~~י ה~א ה~מי~ה בשביל ממוןמ~~יחיס
 נ~~ל שבאמת המשכ~ן טל במל~ה אבל א~נם~ין

 דהיינ~ממון שכ~
 שה~א הל~אה שטת טל הן ד~~~י פר~טה

 טנייא ליה מת~מי אס המטזת לונ~תן
 פ~~~

 מ~~ס

~~~
 שט~ח בשטת אח~כ הן במצ~ה

 וני~~~
 מ~~יח ג~~כ

 נוטל ה~י א~כ ד~~יפר~טה
 שכ~

 ביה ק~ינן בהדייא
 ~~חייב

~~~
 שפםק משכ~ן ~ל מלזה בדין מצינ~ הרי גס
 המשכון נ~~ם ~אס ז~ל ש~תב ה~מב~סללש~ן

 ~כיזצא מז~יין בלס~יס שנלקחכג~ן
 ב~

 א~נם משאר

יש~
 דלא לך ה~י ~כ~~ ה~~ה

 פ~~
 במ~וס אלא הש~ט

 בלש~ן ש~~ש ~דין ש~ג בם~ ~פט~ כמ~ מז~יןלםטים
 כך מז~יין לסטים שס שנקט כמ~ לת~~~יה~ נקטאחד

 ~ כאןנ~ט
~~~~~~

 ש~צה ~~ב בם~ לה~נה~ג ~יין מזה
 ~הש~ע ה~מב~סבדב~י לפ~~

 דכתבנ~
 נלקח ~אס

 דמצריך לפ~ש ~צה זה מלש~ן ~כו~ מז~ייןבלםטים
 שי~דע טד ~הש~עהרמב~ס

 נשלל שהמלוה לנ~
 נשלל אס ידטנו לא אך מזויין בלם~יס ~~צי~~כל ממ~נ~

ג~
 לא אס אבל לא א~ המשכ~ן

 נשלל א~ לנ~ נתבר~
 איכאממ~נו

 נאמן המל~ה דאין למימ~
 לומ~

 נאנם
 המשכון שיהיה דצ~יך בפשיטות לך םר~ י~~שהמשכ~ן

 ~ מז~יין לםטים של ה~לל ~ל ב~~נםנא~ד

~~~
 זי~ע לה~~~ג ~ראיתי עיני ה~ פקח ז~ת אחרי
 אחד בנדון שנשאל םמ~א זלה~ה נאיסן~

 שיש אלא ז~ל ~כתב שכר שומ~י שהס הא~מניסכטיז

~ב~
 לחלוק דין

 ש~~ש ה~א אפיל~ לפו~ר~
 ממ~

 ש~תב
 אמרו דלא ש~~ש דה~י המשכון טל במלוה ז~~למה~ש~ך

 ה~וכ~בפ~~
 ~~מא ~יה מהני לא ש~~ש הפוטלים את

 אג~א י~בית לה~י ליה דאמר מש~ס למטבד ה~~לדמאי
 שכ~ בנותן דוקא ~לאלנט~~י

 טל במלוה אמנס ל~דייא
 ש~~ש הוי דלאהמשכון

 אל~
 משוס

 פ~וט~
 בה~יא ד~~י

 דינין לא~דאי
 דש~~ כההי~

 חביב ן~ מ~~~~ס ד~ת וכן
 למאי זה לפי א~כ ~א~ת ~~דיס גנת ב~~ה~באה
 שו~ש קרייההלכתה

 כב~
 ת~~

 דאיכא חביב ן~ מה~~ס
 א~טתיה אםיק דלא גדול באונס דנגנבה היכאלמימר

ד~~~~
 הרמ~~ס דלשון אלא ~ט~ר ד~~י פ~~טה משוס

 המ~כון אבד אס לפיכך ~ז~ל שכתב שכי~ות ~הל~פ~י

 בדמי~ חייב נגנבא~
 וכיוצא מז~יין בלם~ים נלקח ~אס

 אונםי~ מ~א~ב~
 לשון הוא ~כן י~~ש ~נאנם יש~ע

 שו~ש דהוי המ~כון טל מלוה לגבי ה~י בש~טמר~ן
 פ~~~המש~ס

 דר~
 לא הכי אפילו יוםף

 מפ~~
 באונם אלא

דל~~ים
 מזוי~~

 מצאתי ש~ב ה~ ה~בניס חל~ק הפך
 וא~כ חלוקו טל ז~ל מהרש~ך טל שה~יג מל~מלה~ה~ג
 חלוק מהני דלא בבי~א פיתאנפל

 ז~
 ~ב~אותי טכל~ה

 ש~~יתי הגסזה
 שמ~

 ד~~ כן לא מה~ש~ך המ~כ~ן טללמלוה האלקומסא~י~~ בין לחלק ~וצה שהיי~י
 דגס ~ם~~ל

 קבל מק~י לא המשכ~ן טלמל~ה
 שכ~

 ט~~פ ל~דייא

 לא הש~ט פםק דלפי ~נתכ~ו~תי ששתי הדיןבטיק~
 שו~~ש כדין דינ~ המשכ~ן טל דמלוה ס~ל אלא הכיס~ל

 ~בות זכ~ת ד~ב ~בודאי באונם בגניבהלהתחייב
~אה ל~

 ~פ~
 הביא ז~א ~~ב שממנו ו~דיס גנתה~ב דב~י~ ~ביא שמהס ~ביב ן~ ~מה~~ס מה~ש~ך הפך~~א הכי הש~ט דדטת דכתב זלה~ה י~קב ז~ט

 ~~יותי~
 ואלו

 הכי מ~~~ן דדטת זי~ט הרבדברי
 ה~~

 א~תס הפך
 היה לא~בניס

 ~ום~
 ה~ב דודאי גס ומה כן

 פםק~סמך ל~
 דהא ב~למא םניף ממנה טשה אלא ט~יה

לא
 פט~

 לה~~ות ~כדי ~טמיס כמה מש~ס אלא בדינו
 ~ מידילא ~ת~ םניף ה~בניס דברי גס ט~ה ה~אי~ת~ביל~ת
~~

 המלוה להחכס ומ~פא א~~~~ ל~ מצאנ~ באמת
 אחת בתיס שני לו שיש שט~ןממה

 מה~
 מי~חדת

 לביתלו
 מ~~נ~

 ~ממזנו חפצי~ ~ס להניח מי~חדת ~אחת
 ביד~והמ~שכן

 שמטון ה~א
 חתנ~

 ידע ~מידט החכס של
 חמי~דמ~

 מניח שס
 דגס ידט מידט ובכללס חפצי~

 של חפציו בכלל ינ~ח שמה זהמשכון
 לפ~~ר יש זהמ~טס נ~~~ חמי~ מ~

 של כההיא דינ~ דה~~
 ה~לקומם~~י~~

 ב~שפט~
 ~~ית דחזה אמת הן אב~ת זכות ה~ב

להרב
 ז~~

 עלה ~נ~ר איה~ שגס ז~ל יטקב
 בד~ת~

לפטו~
 ~מ~ר~ס מהרש~ך דב~י מכח

 דכתב~
 שה~אה דכל

ל~
 מניח מ~וס באיזה

 פ~~נ~
 בשכר אפיל~ ~קבל ~~בר

פט~~
 ז~א הרב שהביא היא ~היא שהתנה כמו דהז~ל

משס
 גנ~

 לו ראיתי הכי ~אפיל~ ~רדים
 להר~

 י~קב זרע
 ומהרא~ש ~מהרש~ח מצד הן ידים בשתי ~~תה שדחההנז~

 לא~מצד~ק
 ה~ראה על ם~כ~

 ז~
 ~םיא מניה ~ד~די~א

 ~פ~קי בין לא~קמי בין מ~~ן כ~~קי דקי~ל לדידן~טיקר
 מצינוה~י

 אפילו ל~
 ב~רקע הניח~

 אמ~ מא~ ~ו~
דל~

 י~תר שמירה ~ע~ות למפ~יד דעתיה ~י~ םלקא

מ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 אותו ראה א~י~ כאן גס וא~כ השו~ש ~ייב עכ~זמזה
 וא~כ ז~ל זי~ע בס~ ע~ש חייב הניחו היכן הפיקדון~על
 ומהר~ס דמהרש~ך ההיא על לסמ~ך דאין לומר הראוימן

ש~ביא
 הר~

 אלא ז~א הרב פ~ר ומהס ורדיס ג~ת
 ה~ב לרבותינו ראיתידראה

 יעב~~
 ד~ריו הובאו זלה~ה

 נשאל ששס סק~ל כר~חב~~
~ 

 דרכו שהיתה מי
 לו ו~אה בביתו לן הוא ובלילה בחנותולהסתתרר
 הרב ופסק בלילה ונגנ~ה בקומסיון למוכרהסחורה
 ממונה שהוא דהעכו~ס ידוע שהדבר מאחר זלה~ההנז~
 שוס ראובן על נשאר לא בלילה החנות ל~מורבלילה
 עכ~ל ~הסכמה ז~~ל צפרו רבני עמו וטלו בלילהשמירה
 ~~~ה האחרוניס פאס לרבני ראיתי זה אחרוכן

 ומו~ר~ר סרירו י~קבמוהר~ר הרה~~
 יעב~~

 ומוהר~ר ~אחרון
 הצרפתי י ומהררו~י זמרא ~~ ומוהרר~ח סרירזראובן
 דהרבניס לההיא שבחוהוכולס

 יטב~~
 דהואל צפרו ורבני

 התנה כאלו הוי בלילה שמירה שוס עליו שאיןוידוע
 הכי א~כ פ~ור ולכך לילה שמירת עליושאין

 חמיו דמר ידע מידע ה~משכן ושמעון דהואלבנדו~ד את~~~
 בה שיש שהבית לו וברור חפציו עס המשכון ~ניחנר~ו
 לאחפציס

 יל~~
 על תהיה שמירתה אלא חמיו מר בה

 דינ~ הוי ~לילה מתא נטרידי
 ד~רב כההיא

 לפ~ור יש זו סברא פי על וא~כ מורה כמוהו ומיז~ל יעבי~
 הואל ה~וה מיד להוציא לא אבל דוקא הנז~החכס
 ~הרח~ש שהס זי~ע הרב כמ~ש עליה ~ולקיס יש זווסברא

 ומשפטומהרא~ש
 צד~

 לדעתו גס ומה
 דע~

 הכי מר~ן
 בודאיןהוא

 דאי~
 ומ~תה ודו~~ק הלוה מיד להוציא

נ~קא ל~
 מינ~

 במה הדין מהו החכס שש~ל ~מה לדינא
 שלש שוה שהוא אומר המשכוןשבעל

 הסכיס ששמעון הוא האמת אס דהשתא מכחישזוהחכס דורו~ מ~ו~
 א~~כ שס לן חמיו מר שאין הזה בבית המשכוןלהניח
 נש~ע החכס אלא כלוס ז~~ז להס שאין בררנוה~י

 וכו~ המ~כין הנחת מקוס לו דהראה דהיינו עמושהתנה
 ופטור נגנב בית ומאותו התנה כאלודהוי

 הח~ ויתחייב הוא דהכי יתברר לא באמתאס ~
 המוזכריס דיניס לחלוקי באנו ~זי שו~ש מדיןלשלס

 הרי ב~ס להאריך עוד לנו אין ואלך מס~ט ע~בבס~
 ~ השולחן על ערזכיסהס

~~
 הוזקק שאס צריך אני למודעי

 המלו~
 אפי~ לישבע

 בתפלין ליה דיי דאורייתא ש~יא השומריס ש~ועת~

כמ~~
 חשן בסדר משנלע~ד זה ס~~וי פ~ז בס~ מר~ן

משפ~
 ~ י~~~ה סאלי פה לי סת~ר אתה שנה כאן
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~
 מהיוס לפלוני שישרת בקוש~ח ~צמו שהשכיר
 ~ס הזמן בתוך בז לחזור זרצה פלזני זמןוע~ם

 הנ~ לחזזרייכזל
 ש~ביא של~ג בסי~ ב~י להרב מצינו

 מהרי~קמשס
 קכ~~ שזר~

 ~פי~ בו לחזור יכזל דפועל
 לז ואין שכירותז קיבל ~בר ז~פילו היזם~חצי

 ישראל בני לי כי משוס בו לחזור יכזל אפי~הלשלם במ~
 בקצר ג~כ ו~סקו תוב עליו ישארז ז~מ~זתעבדים
 הפועל שקיבל ~קוש~ח ~ילולי זא~כ ס~ג ~נז~בסי~

 ~ז~

 ובנדו~ד ~כירזת כבר קבל אפילו בו לחזור דיכולו~~י
 יכול ~י~ו לחוד הקנין דמשוס לומר לכאורה נ~אההיה
 כתב וז~ל ה~ז~ סי~ בב~~י מ~~ן וכמ~שלחזור

 ~ו לחזור יכול שפועל אמרו שלא רבותיז מ~סבתשובה הרי~ב~~
 ב~נין שנשתעבד כל אבל ב~מירה עצמו בשוכראלא
 מ~ון א~כ עכ~ל בו לחזור יוכל שלא אתאל~~ויי

 נראה היה זההרי~ב~~א
 ~כאור~

 הפועל דאין לומר
 ~ לחוד הקנין משוס בו לחזוריכול

~~~
 של~ג בסי~ להש~ך דראיתי

 סקי~~
 דנראה שכתב

 ס~ל לא בכך ~לק~ שלא ה~וסקיס כלששאר
 ומרבינו הז~ב פרק מהר~~ש משמע שכן וכתבהכי

ירוח~
 פשוט דלדעתו הש~ך כתב וע~ז פוסקיס ושאר

 מר~ן דגס ג~כ ו~ב הפי~ל נש~~~ד לא בק~יןדאפילו
שלא

 חיל~
 ש~מ קבל ללא בק~ין הפיעל ~בל בין ~קצר

 בקנין קבל דאפילו וס~ל דהרי~ב~א מאותה בושחזר
 כתב דבריו ובסיף דבריס קניןהוי

 דמצ~
 להרי~ש

 פליג והש~ך הו~ל א~כ י~~ש בלבו שמחה ונ~ןכדבריו
 כוותיה דקיימי ~וסקיס כמה והביא דהריטב~א~ה~יא
 בסתס הריטב~א דברי הביאו והד~מ דמר~ן דהגסוכתב
 דכוותיה בודאי א~כ בו חזר לש~ע בסדורו אפי~הלהלכה
 קבל ~כילו ו~~~כ נק~ינןד~ש~~ך

 הפוע~
 יכול בקנין

 ישראל ב~י לי כי מ~~ס בול~זור
 וכו~~

~~~
 הפועל שהזסיף ב~דו~ד למודעי אני דצריך
 מחזיב אמרינן ~י בש~ח ~שכיר~ת לקבלהזה

 דבמקוס זה דין הנה לא ~ו ש~ועתומכח הו~
 דל~

 מהני
 עולס גדולי בין מחלוקת היא השבועה מהנייה אסקנין
 שבו~ה כאן אין קנין אמרינןאי

 א~
 אמרינן אז כאן

 ~~י~ שפסק למור~ס ומצינו שבועתו מכחד~ש~עבד
ע~~

 ר~ז ובסי~ ס~ח
 בדיני סי~~

 אסמכת~
 לא דאפילו

 עכ~ז לעולס בא שלא בדבר להתחייב בקניןנשתעבד
 דמור~ס כוותיה בודאי א~כ יע~ש ש~ח מכחנשתעבד
 כמה כנגד קימ~ל דכוותיה הכי וס~ל הואלנקטינן
 כאן גס וא~כ דעתו מר~ן גילה דלא במקוספוסקיס
 דלא דהגס לכאורהנראה

 נתחיי~
 מכח הזה הפועל

 עכ~ז~קנין
 נתחיי~

 הש~ח מכח
~ 

~~~
 דף כר~ח להרב מצאתי החיפוש ד~חר

 דבמקוס אמרינן דלא מהרימ~ט משס~כתב ס~~

דל~
 הש~ח תהנה ~ניז מהני

 אל~
 ליה י~יב דאי היכא

 כג~ן ב~ו גזל הוילא
 באס~כ~~

 זבדבר
 של~

 בלע~ו
 שמיט ד~י מדינא כדאמרינן ליה יהיב מתנהדמ~ין
 לתזבעו יכול היה אס ~בל מניה מ~קינן לאואכיל
אח~כ

 ולהוצי~ בדי~
 קנין אזי גזל משוס ממנז ממונו

 נמי ללמזד יש ממנז וא~כ עכ~ל ~~כ שבו~ה כאזאין
 עזבר הבית לב~ל הזה המש~תד~עודו

 הבע~~
 משוס

 ת~בודז לא ישראל בניובאחיכס
 ~ניס~

 הפועל גם
 עצמו שמוכרעובר

 לעבד~
 ויש ~ואל הוא ס~רא וא~כ

 זהזי בו לחזור הפועל דיכול ודאי בדבר איסורצד
דומייא

 דההי~
 מכת נשת~בד דלא שכתב דמהרימ~ט

 יהי~ ד~י במקיס אלאהש~ח
 גזל איסור אין ליה

בדב~
 דמקרי במקוס אבל ליה יהיב ~מתנה דא~רינן

 אותז וב~זבדז הזאל כ~ן גם וא~כ נשתעבד לא~זל
 בה דמ~י זהגס למונעו ~פז~ל יכול הבעה~בעובר
 משוס ממנו להוציא אח~כ שיכול מ~וס מהרי~~טהתס
 אזתו שיעבוד אתר בנדו~ד אבלגזל

 ~י~
 ~וצ~ה שום כאן

~ס ~ הא~יר מן ~ותו למנוע יכול ~כ~זמידו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~
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~ ~  
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 מטעם ה~~ין מהני דלא דהיכא ד~כת~בכמ~
 מטע~א~ האסמכת~

 ~לע~ו שלא דבר
 דאמ~י~~

 לא דקנין דאע~ג
 דפשיטא מילתא ה~יא כד דוקא מה~י הש~~עהמה~י
 מהני ק~ין א~תו דאיןלכ~ע

 כגו~
 ד~ר או ~אםמכתא

 ~א~לא
 לעול~

 ה~~ועה אז דר~וזתא פלוגתא דליכא
 ~ש~ע דהכי אדעתא דודאי ~ודאיקיימת

 שלא מה הש~ועהמכח ~צמ~ לחיי~
 חיי~

 הויא דלא והיכא ~צמו
 דר~וותא פלוגתא ואיכא ד~ריראמילתא

 מ~~
 ד~~ה

 שהיה ם~ורשהיה
 מחוי~

 ו~ת~ייס ~קנין מצד
 דון וא~כ עכ~~ל טעות כנדרי וה~~ל הש~ועה מכחביו~ר וחי~~

 שקבל ד~ועל ~יר~~ו דכ~ר ~~דו~ד ~א~רין ואוקימינה
 והד~מ והר~~י דלהריט~~~א ש~ויה ~מחלוקת היאק~ין
 ואי~~ קניןמה~י

 פוסקים ושאר והש~ך ~ו לחזור יכול
~ה~יא

 ה~
 וד~ר ~ואל וא~כ ק~ין מה~י ש~א דם~~ל

ז~
 ד~דרי לומר זה יכול ~ ד~~וותא מ~~ו~ת הזא

 ט~ו~
ה~~

 דלא
 ~תכוו~

 מכח עצמו לשע~ד אלא
 עצמ~

 מכח
 הש~ח הוסיף ולא מה~י לחוד דקנין לומר ד~ד~והקנין
 ועכשיו הקנין ל~חזיקאלא

 ~ת~~
 לא הקנין דמכח לו

 הוי ו~א ~שתע~ד לא הש~ח מ~ח ~ם וא~כ~שתע~ד
 ודו~ק א~כ ש~ועה א~כ ק~ין וממילא ט~ות כנדריאלא

 יע~ה סאלי ~ה לפ~ק תרמ~ה מ~~ת ~ימ~ןיו~צו~מ

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 ~י~ט

~~~~
 ~ר~ו לעסרי א~רהם ה~חו~ן האיש שאל
 ~לאו~מר

 תדע~
 ה~~ שה~ו~ח תשמעו הלא

 דון ~י~ התו~ר אצל ה~ך ~ר~ו הכהןדוד
 ה~דו~

 ואמר
 ~ו ~טחת א~ר שלומך איש הנז~ שא~רהם תדע הלאלו

 ד~כו זה ~חצר ~המתן המשא ~עסק ומשר~ך~~ומד
שכל

 אי~
 שוחד ממנו ~לוקח ה~לך ~ו ~ושה ~תה אשר

 איזה או ממלאכתו ~טל אדם איזה יהיה אם~אזי
 ויגיד י~~א שלא ~זחד ל~ נותן זמתמוטט הזלךאדם
 ומפלוני כו~כ לקח מפ~וני הא~ת לך וזה הד~ריםלך
 וכו~כו~כ

 וכ~מו~
 האלה הד~רים את הנז~ ~ת~גר

 ה~ א~רהם את לגרש ואצה לוחרה היט~
 ול~

 עוד יעמוד
 הגדיל לחמו אוכל שלומו איש כי לו ~אמ~ר משמרתזעל
עליו

 עק~
 לדזד יש האם ה~ז~ א~רהם ה~~ ~אל וע~ז

 איזה או ממון ממנו ל~~ציא ~דיננו כתוב משפטה~
עוג~

 וי~שה ה~מור כל על עדים לה~יא מוכן הוא אזי
משפט

 כ~~~
 ~תיקתו הכי לא~ הא

 יפ~
 מד~~רו
~ 

~~~~~
 אליו ~~~~תי

 הל~
 א~ו אין ד~דינינו ~דע

 ~גון פסידא ~ו שיש ~ד~ר אלא לדוןיכולים
אם

 הפ~יד~
 נ~דפה אזי הד~רים אלה ע~פ ממ~ן איזה

 משפט לו לע~ות מהלדעת
 הואל א~ל מסור כדין כתו~

 ~ום לו לעשות בידי~ו אין לחיזתיה ליה פסיקד~ריו פי ~~ל אלא דבר שום זאת ~אמירתו הפסידולא
 הלוך אשר עד ~פה ו~רו~ה מ~סר ד~רי ז~לתד~ר
 הנז~ התוגר אצלילך

 ~מענ~
 ישי~ רך

 עד חמה
 משמרתו על לעמוד ~נז~ לא~~הם ויק~ל ~ת~גר~יתז~ר

כקדם
 וכ~תחיל~

 ואל
 ישו~

 לכסלה עוד
 ושומ~

 לנו
 ~טצה יתקנ~ו ~ה~ שמים מ~ו~~י ~ט~ישכון

 טו~~
 ~ ~כי~ר

הצ~יר
~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

~~~
 ~דחה ה~ז~ ל~ס~י א~רהם הרי היה אם

ממקומ~
 שדחה

 וי~יא הנז~ האד~מי אות~
עדי~

 ו~יציא ה~ להגוי עליו הלשין ~~ ~דוד
 ד~ר עלי~

 ה~~~ ל~גוי ומזיק מאחרים שוחד ~ק~ל~הוא
 הנ~

 לא
 רשע מ~שה שעשה עליו ומכריזין רשע ש~קראמ~עייא
 המהפך עניכדין

 בחרר~
 ו~א

 אע~פ ו~טלה אח~
 סיס~א מר~ן וכ~כ רשע נקרא ~צמו להנאתשמתכוון
וס~~

 ~ו~אי ל~צ~ו נוטלה ~אינו ~כא כ~~ש מלמד ג~י
 ר~ע שנקרא~גמור

~ 

~~~~~~
 ש~~ח סי~ מו~~ם פסק מזו

 ש~צה ~י ~י~~
ל~רוח

 ול~
 מה לג~ים י~לם

 שחיי~
 להם

 ע~ש עשה גדולה רעה מ~מ וכו~ הד~ר גילהו~חד
עוד

~~ 
 ה~~~ד על ש~וטל

 על דבר שה~ציא על לנד~ת~
ח~ירו

 סית~ך מר~~ן כמ~ש ו~ייש~
 סל~~

 שמ~דין וי~א
 או ~ס~~א מר~ן סתם וכן המ~ייש שיפייס עדאותו
 דמחרימין וי~א סיפ~~ו מור~ם כמ~ש ממוןלקו~סו
 עוד ע~ש א~תו קונסין אמת שהוא ית~רר אםשהרי
 נראה שלכא~רה~ה

 שחיי~
 ~קפח הזיק~ ל~ לשלם

~ר~סתו ל~
 ושמי~

 מור~ם דפסק מההיא ~טל כפועל לו
 ד~ר ה~א אם ~ניזקין גרמא ד~כל י~~א ~ז~~ל ש~~וסי~

 ורגילדשכיח
 ל~לם תיי~

 משו~
 ק~ם

 ולכ~
 מי יש

 כ~~~כשוה ~אי~~ ~אמ~ל שמעון ו~א לג~י מ~ח שמכרדראו~ן שכת~
 חיי~

 הוי ג~~נא האי דכי ~אפשר ל~ לשלם
 שהרש~ך ואע~פ עכ~לכמסור

 ש~
 ~סיק סקכ~ה

 ומחסר המקח מחזיק כשהג~י דמיירי מ~ר~ם~כונת
 ע~ש לוי של דרכו ~~~יללראו~ן

 הנ~
 מלשון

 על הקשה ז~ל הוא שהרי כלל הכי משמע לא~ד~מ הר~
 ע~ש מיד נעשה ההזיק אין דהרי מהר~םהוראת
 מח~ר ~גוי אם~~שלמא

 ש~ין שפיר אתי המקת ל~
ההזיק

 ~ע~~
 א~שר שהרי מיד

 ~~ך כן כמ~ שימכרנ~
 אזי ~פח~ת כ~מוכרו ~אח~~כ אלאזה

 נ~ש~
 ~הזיק

 ממין לו ~מתסר המקח מחזיק ~~גוי אומר אם~~ל
ע~פ

 די~~ר~
 מיד נע~ה ההזיק הרי א~כ שמעון של

 בכל דאי~רי להדייא מש~ מ~ר~ם ~~רי מסתמ~תוגם
 שכית דהוא א~ מ~עם מתחילה חיי~ו ואפי~הגיו~א
 כמ~~ר דה~י אפשר ~דרך ~~ בטעם עוד וסי~םורגיל
 הד~רים הרי האמיתי זה ~יר~שינו לפיוא~~

 ק~~
 ~מה

 שהיההתם
 ז~

 תרי מה~ך חיי~ז המקח ~תחילת
 זה אצל~ שכור כ~ר שהיה בנדו~ד הכאטעמים

 כמ~
ויוש~

 ~~תפרנס ~~~ח
 וז~

 לז ומקפח ~א
 ~שי~~

 דה~י
 דמור~ם מההיא ~ת~יר גרע דנדו~ד ~ע~ד גמורכמוסר
 שאינו אלא גנאי של ד~ר אמ~ לא דמור~םדההיא
 עליו והוציא שהלשינו בנדו~ד א~ל כו~כ~וה

 ד~~
 שהוא

 פשיטא ~ד~~ו ל~גוי מזיק ו~זה מה~~ת שוחדמק~ל
 שאם נ~ל ם~~די גמורהי מסירותדהוי

 י~~~
 עדים

 או ~נז~ כדברים לגו~ עלי~ הלשין שהר~~דהר~~א
 כשר~ם עדים לפני ~זה הודהשהר~ד

 וכ~~
 הודה אם

 לקונסו ה~~ד על שמוטל ~~דלפני
 אע~~

 הועילו שלא
 מה על אלאמ~שיז

 כדי דבר ~ליו והוציא ש~ייש~
לק~ח
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 ז~ו עינינו ראות כפי לקינסו ר~י פ~נ~תזנקפח
 בזהיהנלע~ד

 ע~~

~~~~
~~~~~~~ 

 סי~ט

 מ~ש~~~~~
 למ~ל~ הר~

 ונ~רא ז~~ס מתחילה ראש
 במאי מ~ר~~ךמסיפי~ה

 דכת~
 דלכאורה

 מ~היא בטל כ~ועל לו ליתן לחייבו ה~בו~הלד~ת נרא~
 שפ~ז בסי~ מור~ם שכתב זלה~ה ~רזבור~קדמהר~ם

 קלה ברייא ואנא וכו~ גרמה דבכל הי~א ד~ת ל~~ם~~
 דא~ילו זה אל זה קרב דלא ממז~ר אחהמח~ר~מינא
 קמיירי המ~ח לו בהחזיר דהתם ר~ם כסברתנניח

 ~~גמר בשעה דהתם ~נדוי~ד דמי לא ~~י~ה הש~ך~דעת ~~~
 ש~ושוואו שווי באותוהמקח

 נ~~~ בי~י~~
 כא~ו המקח

 ב~יתו א~~כ מו~רו ואינו וכ~~חזירו הסך אותושוה
 אותו מ~מי לו זלקח ממון הפ~ידו כאלו הוי~סך

 לד~ר ודוגמאכו~ך חפ~
 ממ~

 כמוהרב~~ו להרב ראיתי מצאתי
 בסיל~גז~ה~ה

 שנש~~
 שש~ח ראובן על

 לשמ~ו~
 זהמ~בל רבאט בעירלמזכרה סחיר~

 שיג~
 מראקס לעיר ושלחה

ונמכרה
 ש~

 בעיר לימכר ראויה שהיתה מ~ה פחות

רבא~
 הפחת לשלם ה~~קבל דצריך בפסקו הרב והעלה

 ~היתה מהשביןי
 ראוי~

 בעיר לימכר
 ר~א~

 שנפחתה למה
 להיות ראוי שהיה בריות וא~ילו מראקס בעירע~שיו
 של במכרבידו

 ~בא~
 דמילתא ו~~מא יעו~ש לשלם חייב

 לעי~ת ו~גיעהדהואל
 רבא~

 להיות הדר
 שוזי~

 של
 כמ~סידו ו~וי השער אותו כפיםחירה ~זת~

 בידי~
 ונדו~ד

 ~עכו~ם עם המוכר בשווייה ביניהם והושזזאו ~ואלנמי
 דהמפסיד אלא ~~ור ממון כמפסידו זהזי כו~~ך שוהחזרה

ז~
 מן זלכך דזקא בנזוקין ג~מא אלא ~ידים עשאז לא
 ואינו פ~ורהדין

 חיי~
 אז שכיח דבר דהזי מ~זם אלא

 מני~ת אם כי ממון פסידת יש לא נדז~ד אבל זכו~כמסור
 שמנעוהריזח

 ממ~
 לא הריוח ומניעת להרזיח שעתיד
 ~סידהמ~רייא

 כמ~~
 ~ יע~ש

~~~~~
 ס~ב רל~ז בסי~ מר~ן פסק הזא נמי זה
 ~בעה~ב עצמו ל~שכיר למלמד אסור שכ~ב~
 אסורה דזקא משמע וכו~ בביתו אחר מלמד לושיש
 ממין לחייבו אבל עצמו ז~כר עבר אם דאיכאהזא
 שמענו לא זה ב~ל פזעל כדין הראשזן למלמדל~ת

זל~
 וראה נא

 מ~~
 שגרם ~מי ס~ז ~פ~ח בס~ מזר~ם

 דמ~ם ת~יסהלחבי~ו
 י~

 מי~~ייא דלא לנדז~ד ללמוד
 הש~ךלס~

 ~פלי~
 סברת על

 מזר~~
 מסירה וב~י

 מזר~ם לסברת אפילז אלא לא בדבור אבל ד~אבידים
 הרי דבור ע~י היתה אפילז תפיסה אזתה עלדמחייב
 בידים כמזיק דהזי משזם ב~דו ~~מו מפורשהתם
 המזסר מיד הזזק דכאלו נתפס אם דדזקא לפניךהרי
 ב~לתז שכר לתת תפיסה אותה~ משום ליה מחייבינןאזי
 דוד של דבורו שע~י דא כגוןאבל

 גר~
 אזתז יגרש

 י~ ממון חיוב מהדו~א
 בעו~ם
~ 

~~~~~~

 סי~א ת~ך בסי~ מר~ן פסק מזה
 זבי~~ו הד~ת עליו וםגר בחדרהכניסו זז~

 כבר אם ~בל בלבד השבת אלא לו נותן אינזממלאכתו
 בניזקין ~רמא הזי מלצאת עליו וםגר בחדרהיה
 הדלת סגר דאפילז לפניך הרי ע~ך אדם מדיניו~טזר
 הבטלה לו נמשך זממנה הדלת ב~~ף מעשה דע~הבעדז

עכ~~
 בידו מ~שה שזם עשה דלא בכאן מכ~ש ~~זר

 אברהם בגוףלא
 ו~

 בדבורא א~ כי אחר בדבור

 ~~בע~מ~
 על חיוב שום כאן שיהיה אדעתין תסק

 הנז~דוד
~ 

~~~
זכיתי

 אח~
 וראיתי שחיפוש

 להר~
 תרומת

 שהיה אחד על שנשאל מ~ג סי~~ד~ן
בק~ל ש~~

 ~ח~
 וםלקוהו ש~ר עליו והוציא אחר א~ם ובא

 ל~ותו שנס~לק שליח אותו לתבזע ובא ממנויוהקהל
 ~נרסאדם

 הסילו~
 לחיז~יה ליה דפםיק לו בא~ור

 ש~ר לו ג~ם~ם
 ופ~

 ליה דפסיק מה דעל הרב
 ועל בניזקין ~רמא כדין לשמים מםור עונשולחיו~יה

 י~ו~~ש וכו~ נדזי חיזבו לש~ר ש~ר עליו שהוציאמה
 הדבר שנמצא תהלי~ת נדו~~ד כעין ~משוהוא

מפור~
 שום כאן שיהיה תיםק לא דעתי ל~ניית םו~ד

 ~ ממוןחיוב

~~
 על ש~ו~ל רו~ם מ~ש

 הבדי~~
 על לנדותו

 ס~~ח םת~~כ מר~ן כמ~ש וביישו ~~רשהוציא
 המבזייש שיפייס טד אותו שמנ~יןוי~א

 זכ~
 מר~ן סתס

 א~ת הוא הדבר נכון אמת בזה דב~ק ע~ךבס~א
 אמתותורתו

 שכ~
 דע~ז היא וכך דמר~ן סתמא הזא

 ועוד סקמ~ח הסמ~עכמ~ש
 דגם לך אוסיפ~

 כך לא ו~ו~ מרדות ~כת אזתו דמכין זי~א ~כתבעצמו מור~~
 כאן שכ~ב בסוס~א קמ~ז בסי~ מר~ן כדעת אלא~~תו
 כתבדכן

 הר~
 דגם ת~ך סי~ חיי בני

 מזר~~
 מזדה

 מר~ןלסברת
 ד~נדינ~

 בסי~ בהגהותיו זמ~ש ליה
 אלא בא לחלוק לא המרדכיסברת ת~~

 לתר~
 הרב עכ~ל

 ה~בייש הםברות לכל שיהיה איך לנז הצריך חייבני
 אזתו מנדין חבירזאת

~ 

~~~
 שיתחייב הזה בדבר יש ביזש מה יד~נו לא
 משזם לחיי~ו באנו דאם הר~ד נדזי~ליו

דאמר
 כ~

 הזה שאברהם י~ראל בני לפני
 הו~

 מ~בל
 ~יהזדים מאתמתנות

 ומחפ~
 לתגר אומר ואינו עליהם

אדרבא
 עשה ~וב ל~ז אשר על לטזב זכור אמרי כז~~

 משום הוא הביוש זאם ביזש שום כאן ואיןבעמיז

 הגדיל שלומז שאיש הנ~רי ששמע הנוצרי ב~נישנתביי~
 ומזה ~בעליו

 נתביי~
 לאז דעכו~ם לחייבו אין זה על

 ~ית די~ז בנדה שנינז ערזכה וגמרא נינהו בושהבנ~
 זשפחותיהם עבדיהם בפנ~ מ~ותיהן משמשין היופלוני
 לכם שבז דרושומאי

 פ~
 הדומה עם החמור עם

 הרי ע~ךלח~ור
 ל~

 אדם דאין
 מת~יי~

 מפני~ם
 לשמש אסזר ~לא הלכתא הכי איפסי~א דלאו~גם
 ר~ם סי~ באז~ח מר~ן כמ~ש חי אדם כל בפנימטתו
 שמבזאר זכמו זפריצזת צניעזת משזם טעמא היינוס~ו

 טעם אלזלי אבל ס~ו ר~ם בםי~ יע~ש בל~ו~שהטעם
 איני לחמור ונמשל דהזאל בושת משום ליכאדפריצות
 לזה שאין לנדו~ד ממנז דנלמד מ~~ש וא~ך מהםמתבייש

 ~ בושת~ום

~~~~~~~

 הזא בנדו~ד כעיקר ~עם זהואמזה
 דדברים לכת~רדיודע

 ב~
 זה דדבר

 אמר וההוא הזא מזסתר זלא מוצנעלא
 ו~ו~

 יעשה
 בכתות דבריזלאמת

 כתז~
 ~מעידים אדם בני של

~~בר
 וא~~

 איםור בז יש זה דבר ~זה אי אפילו
 ~ליהם ~חייבים תורה~אסירי

 כריתו~
 ב~ד זמי~זת

הו~
 וכמז רע ~ם הזצאת של מנדוי הר~ד פטור

 סי~ של ההג~המזר~ם ש~ס~
 ת~~

 זז~ל סל~ח
 ~קזר~

 לחבירו
 פ~ור אמת זהזא ממזר אועבד

 ע~~

 מבואר ~רו
דכשיאמר
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 לחול מה טל כאן ואין פטור הא~תד~שיאמר
 ~ נדויחיוב שו~

~~
 רו~~ מ~~

 הדברי~ פי דטל
 לרשט דבר אשר

 בבתי להכריז ו~אוייתקרי
 כנםיו~

 מטשה שטשה

 ~~רש~
 ~~א רל~ז ב~י~ מר~~ן ~םק ~כך הדבר

בדי~
 טצמו להשכיר או דבר איזה לקנוח ה~ה~ך טני

 ד~כריזין סק~~א ה~מ~~ט וכתב וכו~ ו~ו~לו אחרו~א
 במח~ק ו~אי~ו ~מ~נו וכבר ~ו~ל אט~ה ומה א~ןזכו~
 אד~ ~ישכמה

 טל הו~י~ו
 חברי~~

 של בקרקט~ת
ו~לקו כוחי~

 מה~ אזח~
 שהוקרו ט~י

 טלי~~
 ראינו ולא

אתכ~
 וב~~ין בחכמה ממנז מו~לגים שאתם רבותינו

 ~~~ בה~נהגת~
 קיר אזובי ויכריזו יטנו מה הכרזה

 אנו זאין אדט ולא נטרכמוני
 אומרי~

 גדול אלא

צי~ורנ~
 ~אשזני~ של

 זראו
 הישרי~ טיניכ~

 והביטו
 בםי~ב הד~ממ~ש

 מש~
 ו~~קו מה~י~ו

 בקצ~
 ב~ג~ה

ם~א
 בש~

 למחות ~לא נוהגין דטכשיו שכתב מי יש
 טבירה~טוברי

 משו~
 ימם~נו שמא בדבר ~כנה

 באופני~ ~~ וא~ך ט~~ללמלכות
 אלו

 הג~
 שייך דלא

 למלכות דמ~י~ כך כל~חד
 טכ~~

 זתחרות שנ~ה יש
 ט~ז מזה לדיין ~לקול ויוציאבדבר

 מטמידי אינ~
 על הדתמש~טי

 תל~
 ~בירה אינו שהוא זה בדבר
 ~ כך כלגדולה

~~י~
 ~~~~י~~~~~~~~~~~~~

~~~ 
~~ 

 ~מו~יבין התלמוד לאחר ישראל ב~ד כל נהג~~כבר
בע~ד

 ~נו ~אין המחלוקת להםי~ כדי הטדי~ וג~
 טל הדת מש~~יל~טמיד

 תל~
 א~לו לך ה~י טכ~ל

 הא~שי~ שני דוטמדו דאורייתא מצוה ~הואבדבר
 וכו~

ט~~ז
 משו~

 ~זה לדבר מכ~~ש נמנטו המחלוקת
מחלוקת שי~

 לדייני~ וחש~
 נראה ~~ז

 לה~~~
 יושר
~ 

~~~~
 אחהמח~~ר אמינא שהיא כמות קלה ברייא
 בדבר להכ~יז אין הדין מן דא~ילוממו~~ר

 שטשה בבה~~ך טליו מכריזין אמרו דלא דא~שרהזה
 מה~ך הטני ש~יה נדון באו~ו דוקא אלא רשטמט~ה
 טצ~ו השכיר או וקנאו אחר והלך דבר איזהלקנות
 מט~ה שטשה טליו דמכריזין דאמרינן הוא בזהוכו~
 רשט שהזא ההכרזה ששזמט וט~ירשט

 ומתבז~
 יכול

 מ~~ך שהיה לטני המקח ויחזיר הרטה מדרכולחזור
אז

 יסל~
 שהיה הראשון ה~ני ויחזור מהשכירות טצמו

 א~ל בטה~ב לאותו נשכר ויהיה טצמו ל~כוררוצה
 ידי~ בשתי אותו דתה הטרל שכבר דאבכגון

 ומה
 יוטילו ומה זאת בהכרזה ~וד תהיהתק~ה

 ח~מי~
בתקנת~

 שכויו ו~םק םברו אבד כבר זאת בהכרזה
 וז~~ל םי~~ב כ~~ה ב~י~ בב~י מ~~ן ש~םק למהודמייה
 והשליש חובז מ~צת ש~רט מי בתשובה הר~ב~אכתב
 השלי~ והלך ה~~ר ~י~רט טד~~~ר

 והחזירו
 כל בו וג~הוחזר למלו~

 החו~
 ~אין אד~ מדיני ~טור

 ז~
אל~

 ליה מ~~תין גבה לא טדיין וא~ בניזק~ן גרמא
 אותו מחמת ללוה דאתי אונ~ה כל טליה דמקבלטד
 את מחייב~נן בניזקין גרמא ד~ל~~ר

 הגור~
 ל~לקו

 דטדיין ההזיק נטשה לא טדיין א~ דדוקא לך הריט~~ל
 היה ~היה מה כבר האל~ה דמ~מתינן הוא גבהלא
 פםקה הר~ב~א של זאת וסב~א שמתא כ~ןואין

 ~~הבסי~ מור~~
 יט~~

 ם~מ קט~א ~י~ ובמר~ן ובסמ~ט
 ונו~אי דיני~ ~סקי הנ~ז מכל ס~ג ש~~ו םי~ומ~ר~ם

כלי~~
 דא~ מש~זט

 מ~מתינן לא ההזיק ונ~שה טבר
 נדחה שכבר הדבר היה א~~ ~~ כ~ן ~~ וא~~ךליה

 הכרזה יו~יל ~ה נראה אינוושוב
 ~ בז~

~~~
 מ~ו~

 להיות ~י~ול ממושכה תוחלת יש דשמא
 ובכ~ י~ך שהליךשט~י

 ל~ני ה~ז~ דוד ו~תח~ן
 ז~ת ד~רתי ולא הטויתי וי~ר חטאתי ו~אמר ~~ז~~~~ר
אלא

 משו~
 לתת אלא לנו שאין ~שובתי היתה א~י אי~ה

 ב~ה ותרוטה מו~רלו
 ומרי~ קשי~ בדברי~

 אשר ~ל
 שילך אלא ~יקון לו ואין ר~ט מ~שה ו~שהטיוות
 ואז זכו~ חטאתי ויא~ר ה~ו~רל~ני

 וש~
 זהו ל~י ור~א

 בזההנל~ק~~ד
 וצוי~~

 ~ זימ~ן
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ם~ט

~~~~
 של דינו מה נבאר וראש

 דינו מה ומאמר מאמר כל נ~רטואח~ך בדברי~ המביי~
 בדיןהנה

 בש~~ט למר~~ן ~ציני בדברי~ המביי~
 חבירו המבייש כתב םט~לםת~ך

 הוא גדול טון בדברי~
 רשט ~וטה אלא ומביי~ן ל~~ ומ~דף ה~חרףואין
 כ~~ אד~ ~ני המלבין וכל רוחוגם

 מי~ראל
 אי~

 לו
חלק

 ל~ול~
 וב~ל~ח ת~לומין בר אינו ו~ט~~ך הבא

 קנם תשלומי דהיינו ה~~לומין מן ד~טור ~סקג~ך
 וכת~ םיי~אך

 בכל לב~ד ויש וז~ל
 מקו~

 ז~ן ו~כל
 ש~~יים טד אותו ~מנדין וי~א שיראו מה כ~יל~דור
 ~כתב דמה ק~~ח בם~ הםמ~~ט וכ~ב ע~ךהמבוייש
 ~~~~ר~ן

 פ~ק כך י~ו~ שמנדין י~א
 ב~~~

 לטיל
 כתבה ולא ם~~אבםוף

 ב~~
 ו~דיפא ט~ש וכו~ אלא י~א

 ~~תב חיי בני להרב ראיתי~זה
 לחלוק לא וכו~ אותו דמכין וי~א וכתב ~~~ט דבר~טל שםיי~ מור~~ דג~

 אלאאתא
 דג~

 ה~~ט כפםק ליה דמנדין ס~ל הוא
 ת~כ ובם~בם~א

 י~~ בש~
 בהגהותיו שכתבי ומה

 אלא לחלוק לא המרדכיםברת
 לתר~

 דברי טל
 כתבהלמה הש~~

 בש~
 י~~א

 משו~
 ~מרדכי םברת דאיכא

ד~~~
 ו~ו~ אותו דמכין

 ט~~
 ת~ך בם~ הרב~ח בדברי

 מר~ן ל~~ת בין נקטינן שיהיהאיך
 ומור~~~

 םברי כולהו
 ~ הוא נדוי בר דהמביישמרנן

~~~
 דהואל

 הדברי~ וביו~
 א~ייא כל לאו

כמה ~וי~
 ~יש אד~ לבני מחזי דברי~

 בה~
 ביוש

דברי~
 ולא לביוש אח~ובינהו דלא לרבותינו ומצינו

חייבו
 מה~~~ כמ~~ כלו~ טליה~

 מי ~ל מרזבור~ק
 בהם אין חרו~ין ~~ר או כלב או טמא לחבירזשקורא
 ל~יי~ צריך אלאדין

 הסמ~ט דבריו והביא חבירו
~קנ~ה

 וכ~ ט~~
 כמה יש

 דב~י~
 מתחייב ~~ינו

 טלי~~
~שי~

 הוא ~יכול
 ל~ר~

 דבריו
 ש~ מור~~ כמ~~~

 בם~
 ט~ך םל~חת~ך

 אי~
 ולא לנדות לנו

 לטנז~
 במה אלא

שבא
 בדברי~~

 בר נדוי בר נדוי בר ~הוא מי ~ורש
 ברמלקות

 מלקו~
 כן טל

 מוכרחי~
 כל טל להביא

 קו~
וקו~

 ~~ה רז~ל מדברי ביה דאתמר מאי
~ 

~~~~~~
 טל טיבותיה מקמי דנשאלנא מאי טל
מוכח מור~~ מדברי ~~ט לחבירו ש~מרמי

 דב~
 וז~ל בהג~ה שכתב מדב~יו הוא טונש

~קורא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 מל~ין ל~~ירוהקורא
 ב~

 מלשין לבד הוא ~ס מ~שין

~~~~~~~~~~~~~~ ~  ~~ 

~~~~ 

מ~שי~ ~~
 אינו ואס רשע או

 ידו~
 ומאי ~ייב

 ~ייב יהיה אמת אינו דאס לומר כונתו לאו ~דיק~ן רש~ דנק~
 ~~ור סתמא אדס על אבל הידוע הצד~ק אביו~שום

ז~
 ~אס להודי~ך ~יא זכונתו אינו

 אמ~
 הדבר

 היא א~יה את משוס פ~ור צד~ק אביו אפ~~רשע שהו~
 שדר~ומ~ללת

 ממנ~
 הסמ~~ע כמ~ש ~כי

 והראיה אביו על ~פילו ~~יב ודאי אמת היה לא~ם אב~ ס~נ~~
מהאומר

 ב~ מלשי~
 צדיק ~סוג אינו אביו אפילו מל~ין

 ~ייב מל~ין אינו ~בן אס פ~וט אדס אלאידוע

המביי~
 ~ראה מו~~ס מדברי שיהיה איך ודו~ק

 ב~ללדרשע ~ש~~
 הו~ ביז~

 וב~לל הואל לומר הראוי ומן
 הוא~יוש

 הדר~
 ~ הוא נדוי דבר דמר~ן לדינא

~~~
 בש~ס מקורו הוא זה דדבר דראיתי

 כ~~דף ב~דושי~
 יהיה עבד ל~בירו האומר תניא דשס

 ל~ייו עמו יורד רשע הארבעיס את סופג ממזרבנדזי
 ל~ייו ע~ו יורד ב~רוש והנהע~כ

 י~
 פירושיס שני בה

 לזה ~לזמר וז~ל פירשרש~י
 אי~

 אבל נזק~ין ב~ד
 לשנאותו מזתרהוא

 ולמ~~
 מ~ין ו~ן ע~כ פרנסתו

 תי~י בנ~י הרב הביאס בתשובה מהרש~לדברי
קע~ז בד~

 זכ~
 דברי הס

 הר~~
 מר~נבורק מהר~ס אבל

 הואל להכותו היינו ל~ייו עמו דיורד פירש ר~י~שס
 הסמ~ע דבריו והביא זכו~ תונו דלא בלאו נזהרולא

 לפרש ז~ל מור~ס דדעת ובודאי יע~שבסקנ~ו
 מרז~ב מהר~~ס ד~~ב ר~יכ~ירוש

 מדנק~
 בדבריו

 רשע לחבירו הקורא ו~ןוכתב
 ב~

 רשע צדיק
 ב~

 רשע
 אינו דאס מ~~ע ~טור ממלת ו~ז~ פ~זר אמתוהוא
 פירוש על אם כי ה~יזב מלת יוצדק זלא ~ייבאמת
 והר~ן רש~י לפירוש א~ל ל~ייו עמז ביורד שפירשר~י

 ~ייב יוצדק לאומהרש~ל
 מכא~ נק~ינ~

 אלבא לדינא
 מלקות ~ייב רשע ל~ב~רו דהאומרדמור~ס

~ 

~~~~~~
 ~יי בני להרב

 ס~~
 משס ש~תב בהגב~י

 וז~ל ס~~~ו הגב~י הנז~ בס~~נה~~ג
 לקוראו ראוי שאינו למי רשע לקורא ה~נצלותשוס אי~

 שהרשיע מה על רשע לקרותו שראוי הואשיאמר
 ו~ן נזקין לענין לעולס מועד אדס כי לד~תועמו

לעני~
 וחרוף קללה

 המבי~~
 וא~כ עכל~ה סר~ז ~~ג

פשו~
 ~ הוא מלקות בר רשע ל~בירז דהאומר

~~~~
 במ~

 כבר גנב ל~בירז שקורא במי ששאלת
 בר רשע ל~בירו דבקורא ו~זכחנוכתבנו

 מהר~ס מ~ס בסקנ~ז לה~מ~ע ומצינו הואמלקות
 מלשין ~רס על ~בר קראו זאס וז~ל ז~~למר~נבורק

 דינס הרי וא~כ וכו~ רשע כקוראז הוי גנבאז
 ~לקות ~ר הוא דגסמפורש

~~~ 
 בני הרב כתב ו~ן

 מה~ש~ל משס ש~~ב כנ~~ג משס הב~~י בהגהותחיי
 ל~ק~ גנב לחבירודהא~מר

 חשד הוא מדה כ~גד ~~דה
 הוא ~לקות ובר ~גנוב דלא ל~ו על שעבר ח~ירזאת

 זה ידיעל
 משלמי~

 ע~ש~ ולוקה כמדתו לו

~~~~~~
 ~לל הוא גס נואף לחבירז שקורא למי
 אז~ו שהשוה כ~ו הוא מלקות ובראלו

 ל~בירו הקורא וז~ל שס ה~~ע ~הביא מהרמ~סהרב
 נבל או ~סול או נואף או רשע אז עבד אוממזר
 ג~כ הזא מלקות ובר לרשע שזה דדינו לך הרילוקה

 ~נ~~ג משס ~י~י בנ~~י ~רב ~תבו~ן
 מש~

 דגם רש~ל

ב~~
 ~מדתו לו משלמין

 ~ ולוק~

 ע~~~~~~~
 מ~זר שהוא ל~בירו האומר

 ~ז~
 ~וא

 ה~ו~ר ד~~יא דקדושין דגמ~א דינאעיקר
 למדו זמ~ס ע~ש ~ארב~יס את סו~ג מ~זרל~בי~ו

 ד~ריסל~א~
 למיד~

 כדא~רן ~דה ~נגד מדה ב~ו
 מ~ר~~ס ~שס הסמ~~ע די~ו ~תב והרי רש~למ~ס

~~~נבורק
 כדאמר~

 ל~~ירו האומר
 ע~~ ~מז~

 זכו~
הרי

 מז~ ו~דיפ~ ע~~ ~וק~ ז~
 ~יי בבני ראי~י

ב~גהו~
 ~~א ב~~ ~נ~~~ג משס הרב~י

 ש~~~
 וז~יל

 הארבעיס את סו~ג ממזר גבי דקדושין ב~~ק~ר~ן ~~~
שהוא

~~~ 
 ב~למא לסימ~א דא~~ר רש~ל ו~תב מרדות

 מדרב~ן ~הוא כלומר~ק~יה
 ל~ אב~

 מכת להכותו
 מיגדר משוס ומיהו בזמ~ינו מ~ריס ראיתי ו~ןיסורין
 יכוליןמי~תא

 להוסי~
 העמוד ~ל ולה~פותו עליו

 הרי ע~~ל ב~ד בראיית תלוי וזה מרדות מכתול~כותו
 י~ הר~ן דלדעתלך

 ע~ש יו~ר בלקותו לה~מיר לנו
~ 

~~~~

 אסור ממזר אותו שקוראיס דמי ~כתב בסכ~ד
 אמו או אביו ב~בוד או שנוגעין משוסלמ~ול

 ארבעת ~על לדינא נק~ינןי~~ש
 ~מר ואס מלקות ~ייב א~ת ~לעל דא~ר~ רבעיה~~

~~ 
 ~~ד לאדס

 ארבעה בו~נכללו
 מלקיות ארבע ~ייב נזיקין אב~

 כנה~ג משס להגב~י ~רב~ת בהגהות ג~כ ~~ינןדה~י
 ~ייב זייפן גנב ממזר גוי קראו וז~ל ש~תבסל~ד
 שורש מ~י~ק ס~~~ו לובלין מהר~ס מל~יות~רבעה

ק~~
 סמ~~ גאל~נ~י מהר~י

 ד~ייב ל~~יך הרי עכ~ל
 עונ~ו~~ל

 ע~
 ~ל אפילו מ~יו שיצא ודבור דבור ~ל
 ~ אחד אדס נגדדבריו

~~~~~
 נתנה

 רא~
 ש~ר מי על ~דבריס לשאר

 בדעתינו דהיה ~מת הן ארורל~בירז
 דהאומר דקדושין דש~ס מדינא נדזי דבר~סברא לדו~

 ע~דל~בירו
 משמתי~

 בתוס~ ר~ת שס ופירש ע~ש אות~
 נגד מדהשהוא

 מ~
 שהוא עבד ל~בי~ו אמר הוא

 ~ךארור
 מקללי~

 זא~כ ע~ל~ה נדוי ד~יינו בארזר אותו
 כמדתו מדה לו לשלס צריך ארור ל~~רז האומרגס

 מהר~ם דברי לנגדינו דע~ד אלא עבד ~ו אמרו~אלו
 האז~ר שכתב בסקנ~ו הסמ~~ע שהביאמר~נבורק
 חשבינן אפילו וא~כ וכו~ לוקה עבד או ממזרלחבירו
 דצל~ע אמת הן הזא מלקות בכלל עבד ~מוארור
 טבד לחבירו האומר דפסק מהר~ס דברי עלכעת

שהו~
 בקדושין שהביא הברייתא נגד שהוא במלקות

 דמנדינ~דאמר~
 להתיישב הפנאי לאפס פניס כל על

 ש~ן הזא נדוי דבר מפורש מצאנו ארזר במלתועכ~~פ
 וז~ל סל~א בהגב~י כנה~ג משם חי~י בנ~י הרב ג~ככתב
 שכך וכתב נדוי חייב ארור לחבירוהקורא

 מצ~
 ת~ובה

 ע~ש שנד~ו עשה ~~וב וכתב ע~שכת~י
~ 

 איש א~ת עם שזינה עצמו על שאמר~~~~
 ע ם~ב ~גב~י הרב~ח הביאו הרא~סלשון היל~

 אותה ~~מא ואמר קרובו אשת את זגדף שחירףשיכור
 בדעתו ~פוי שהי~ באיש זה דין היה אס אמהואת
 ~יינו ~גדר צדעל

 מנ~~
 בנות ת~יינה שלא ~די אותו

ישרא~
 ~לא זה היה שלא ~~שיו אבל הכל ב~י הפקר

 של לשכרזתו ~הגיעבעת
 לו~

 אחת למדרגה ירדתי
 הגיע ~לא דכל לפניך הרי ע~כ מלקות אותוו~ייבתי
 שללש~רזתז

 לו~
 מהרשד~ם ג~כ וכ~כ ~וא נדזי בר

~י~ויי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ראיתי וז~ל שכתב ס~ז כנה~ג משם ב~גב~י ג~כהביאו
 עם ששכב לח~ירז ד~אומר ~כתב סקפ~גלמהרשד~ם

 בידינו עלה א~~כ ע~כ ליה מנדינן אוחה ז~ימאאשתז
 דעמד אמת הן הוא נדוי בר איש אשת ש~מאד~אומר
 משם הד~מ שהביא ז~ל מ~~~ מהר~ם דבריל~גדינו
 הסמ~ע והביאז מר~~ מהר~םנמוקי

 בסקנ~~
 וז~ל

 ארבע לוקה ~~וצה או זונה ~בירו ~אשתז~קורא
 וא~~כ ע~ש זגו~מלקיות

 איכ~
 במ~ל~קת דהדבר ל~ימר

 קי~ל לומר דיכזל משום ~קלה במלקות לי~ וד~יניןשנוי
 הביא בהגב~י ~נה~ג הרב כבר זאת דקושיאאלא
 ~ך אסרלס מהר~~ם ~גם והביא הנז~ מ~ר~םדברי
פ~ק

 כמהר~~
 הרא~ם ד~י כתב זאח~כ מר~נבזרק

 מדברי על~הם זהקשה ~דוי שמחייבים ד~מרןומהרשד~~ם
 והעלה הנז~ מר~~~ז~ק~הר~ם

 תרו~
 לחלק י~ה

 ~לא ומהרשד~~ם הרא~ם לדעת וי~ל זז~לבדבריהם
 אל~ של~~ בנדזן נדויחייבו

 ~אם דידיה לתא משום
 שהחציף כיון אבל או~ו מלקין זזנה אותה ק~רא~יה
 לזמרפניז

 שהז~
 שכב דבריו זלפי אותה שכב

 ~ם הוא נדוי בר זא~כ עכל~~ה ליה מנדינן איש~שת ע~
 להרב עיין וז~ל שכתב או~ח זכו~ל להרב זעיין~זה
 שרזצה מי וז~~ל שכתב של~ד ס~ בתי~ד ז~ל יוםףברכי
 נדוי חייב בעיניו ולהשניאה בעלה על אשהלקלקל

הרשב~~
 ח~ג

 ~רמ~~
 ~כ~ל

 ומדי~
 דאם לעיל האומר

 כל על חייב חרזפין חמשה אז ארבעה לחבירואמר
 גדזף איזה עמהם היה א~ הדין הזא ואחתאחת

כגו~

 לו ~זסיף אם
 ג~

 צריך המלקות מלבד ~רור מלת
 ~ ג~כלנדזתז

~~~~~~

 מבזאר דינו הרי עפר שזכני על רע המדבר
 המדבר זז~ל םל~ח בהג~~ה מור~ם בדברי~

 זתשובה תעניות ~ליו לקבל צריך עפר שוכני טלרט
 םמוך קבורים ואם לב~ד הנראה כפי ממוןוטונש
 מ~ם מחילה ויבקש קבריהם טל ילךלו

 זא~
 הם

רחוקי~
 זכתב ע~ש שלז~ו לשם ישלח

 ש~
 הסמ~ע

 זילך בה שנקבר מהעיר שנים יקח דהשליחסקנ~ג
 מד~רי ע~כ המשלח בשם מחילה זיבקש קברועל

 א~כ כנ~ל מחילה בבקשת להם דדי נראה ~לזמור~ם
 רע במדבר אלא מזר~ם דבר דלא לחלק ל~~דנראה
 שמתחייב מדברים שאינז הרע לשון איזה שהוציא~גון

 הוא השר~ע ~ם אבל נדזי אז מלקותעליהם
 או~ח במר~ן מפורש הזא הרי טונש עלי~םשחייב מדברי~

 קדמזנינו תקנת וז~ל ס~גסתר~ו
 וחר~

 להזציא שלא
 מחילה בבקשת ~גי לא ובזה ע~כ ~מתים עלש~ר
 לעשרה לצרפו כדי החרם מן התרה צריך אלאלחוד
 י~א וז~ל ס~א סת~ך בחומ~ש מר~ן דפםקכההיא
 להתיר זצריכין לחבירו המכה באדם קדמו~נו חרםדיש
 למנין לצרפו כדילו

 טשר~
 דהואל הסמ~ע וכתב וכו~

 הזא הרי ~רםויש
 מנוד~

 ו~ומד
 זאי~

 לנדו~ו צריך
 ל~ל ללמוד יש דמכאן זכתבעתה

 מקו~
 שאמרו

 עד עומד הוא דבנדזי כך הדין חר~ג אוקדמונינו חר~
 בהג~ה מור~ם דדב~י פשוט וא~ך ע~ש לושיתירו

 במדבר היינו םגי מחילה דבבקשת דפסק דםת~ךזא~

ר~
 ~ ש~ר הזצאת בו שאין

~~
~ ~ ~ ~  

~ש~רי ~י~~~~~~~~ ~~
 פ~

 עפר שוכני על ד~דבר כאן שפסק מור~ם

 הדבר ~~א כמו ה~ מ~ר~ם מדברי הוא דייבבק~ה
 הכנה~ג בהגהות להרב~ח זמצינז ~~ש בהד~ממפורש
 מתים של ~גנותן המםפר וז~ל כתב סכ~גלהרב~י

 הזונה ~ן או הנדה ~ן לחבירו ~מר כיצד הארבעיםאת סזפ~
 של מדינה דלתציל היכי כי שמונים סו~ג ~תיםוהם

גהינ~
 הארב~ים את סופג בחיים אמו או אביז ואם

 דיני מרזבורק ~הר~~ם נמוקי חיים של כבודםמשום
 עכ~ל סי~חבושת

 וא~~
 ודאי אלא נינהז סתראי דבריו

 ~ כדאמרן לחלקדיש

~~~
 או לשלשה ש~ח~ף מי על מר דשאיל מאי

 אדם בניארבעה
 ~שו~

 ~ל להלק~תו דצריך
 אמר דאם ל~יל האמזר מדין וקו~ח ואחד אחדכל

 ודבור דבור כל ~ל מלקות ש~ייב וכו~ וארור ממזרלאחד
 שנים נגד מכ~ש א~ד אדם נ~ד הם אפיל~ מפיושיצא
 עכ~פ זה בקו~ח דיי דהזה וה~ם גופות שלשהאז

 להרב~~ח שמצאתי ממה ~חד ~רגיר ל~ניך נאאציגה
 ~~י המחרף וז~ל הכנה~ג משם ~ל~א בהגב~יג~~ך

 רש~ל שניהם עבזר שילקה פשי~א מישראלנ~שזת
 עוד ס~ק חי~ד מהרשד~ם ועייןבת~זבה

 ש~
 בסל~ב

 לוקה אינו ממזר לחבירז שהקורא תאמר אפילזוז~ל
 אחי~ לשנ~ קרא א~ אחתאלא

 ארבעים סו~ג ממזרים
 רש~ל אחד כלעל

 בתשוב~
 נק~ינן א~ך עכ~ל םנ~ח

 חייב ארב~ה או שלשה כנגד רע שדבר מילדינא
 ודבזר דבזר כל על לבדז אחד כל עם דיןלעשזת

~ 

~~~
 אחת דבשבעה אבילות שתכפזהו כמידהזי למ~~ נדזי לאחד דנדזי נראה הנדזי דבדיני

 לעיל הביאנז ו~ןדיי
 מש~

 ~מא שאמר מי על הרא~ם
 שני היז אפילו אחד נדוי אלא חייבו לא ובתהאשה

 ~ וימ~ן זצזי~ם אחד גוף נגד מכ~~שגו~זת
הצעיר

 ס~~ ~~~~~~~ ~~~~

~~~~~
שהיה

 ע~ מתקו~~
 ז~כנם ולוי ~מעון

 אם דינו מה חבול ויצא שלם ידיהםתחת
 או ולי~זל לישבע הוא שדינו נחבל כדין דינויהיה
 לומר נאמן אינו שגיהם יד תחת ונכנס דהואלנימא
 קמדחי הכא זיל ליה קמדחי ~כא וזיל שחבל הואשזה
 דמר~ן מדינא הנהליהי

 דם~~
 הוכחה ממנו אין םט~ז

 זה הוא מר~ן לשון דהא עומד בספיקו זהדבר צדלשום
 ר~זהו כיצד~נחבל

 עדי~
 ויצא שלם ידו תחת שנכנס

 בי חבלת אומר וזה בו ש~בל בשעה ראזהו ולאחבול
 זה ומלשון עכל~ה ו~ו~ל נשבע ה~ז בך חבלתי לאוז~~א
 תחת שנכנס ראוהו מדכתב דהא ולכאן לכאן לדייקיש
 שנים יד ולא דוקא אחד חבירו משמע ~בירויד

 יד בתחת ~נכנסד~יכא
 אד~

 אדס רשות שהוא ~חד
 דלית ולי~ול לישבע חז~ל שה~מינו ז~ו אמרינןאחד
 ונכנם אדם בני שני שהיו היכא אבל ליתלי במהליה

ז~
 והוא בו חבל מהם שאחד לו~ זיצא רשו~ם תחת
 חז~ל האמינוהו דלא גימאפלוני

 דאיכ~
 שהוא למימר

 והוא הו~ל שחבל ממי יותר בו חבל שלא בזה~חר
 והגם שנים זלא אחד חבירז מדוקדק וזהעשיר

 שי~
 לנו

~וי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 יהי שניס רשות יד תחת בנכנס אפילו דלעולסלו~
 ומר~ן בשבועהנאמן

 לישנ~
 ומתניתין נקט דמתני~ן

עצמה
 אורח~

 ~חד בין לן שאני ולא נקטה דמילתא
 ספק לברר ראיתי לכןלשניס

 ז~
 בשבועות הש~ס מלשון

 וז~ל ע~ב מ~זדף
~ 

~~~~~~

 תחת שנכנס עדיס ראוהז כיצד הנחבל
 ונוטל נ~בע ה~ז חבול זיצא שלס חבירזיד

~ 

~~~~
 במקוס אלא שנו לא שמואל אמר יהודא א~ר
 יכול שאינו ב~קוס אבל בעצמו לחבלשיכול

 נתח~ך דילמא וליחוש שבועה בלא נוטל בעצמולחבל
 או בגבו נשיכה לו שעלתה כגין חייא רבי תניבכותל

בי~
 ~ד אחר דליכא לי~ עבד אחר ודילמא ידיו אצילי

 הגמרא לשוןכאן
~ 

~~~~~
 בגמרא דאמר ממאי זה להוכיחרציתי
 הוא דכוונתו בכותל נתחכךודילמא

 נצריכוהו א~ך הכותל בחיכוך לתלות לנז וישדהואל
 לתלות לנו שיש במקוס דאפילו לפניך הרישבועה
 זאת חבלה לו עשה לא הנתבעדשמא

 אל~
 נתחכך הוא

ועשא~
 למה אלא לתל~ודא לו הוקשה לא עכ~ז בעצ~ז

 דמשמע שבועה ליה מ~יכינןלא
 דבשבוע~

 נוטל מיהת
 בשבועה אפילו כלל יטול דלא לומר אדעתיה אסיקולא
 שניס ב~שות בנכנס דגס לדון רוצה הייתי מזהוא~ך
 מס~פקיס שאנו אחר אזתו דהא ויטזל דישבע הואדין
 עצמו בו מסופקיס היינו דידיה דוגמא חבלשמא
 נמי א~ר א~ך נוטל בשבזעה זעכ~ז בעצמו חבלשמא
 דאיכא בזה לי ניחא דלא אלא קאי עצמובמקוס
 דוקא ביה למיתלי לן דאית במקוס דשאני זלז~למ~י
 שאין חזקה קצת דהוי משוס וליטול לישבע נאמןלזה
 למי~ר איכא לכך ממון להרויח בעצמו מ~לאדס
 לו זיכו לכך בעצמו לחבול דמילתא אורחא ולאזהואל
 זיל למימר איכא שניס תחת בנכנס אבל ויטולשישבע
 אימא כמש~~ל ליה קמדחי הכא וזיל לי קמדחיהכא
 תלמודא דמקשה ממאי מתברר דהדבר אלא ~מןדאינו

ב~חרזנ~
 ע~ך אחר דליכא לי~י עבד אחר דילמא

 לא ליה עבד אחר דילמא להקשזת הש~ס כזונתהר~
 ולא ליה עבד אחר דילמא אלא להקשות כוזנתוהיתה
 בלאיטול

 שבזע~
 הש~ס מדברי הרי זי~ול י~בע אלא

 לומר דאין ונוטל נשבע תרתי במקוס דאפילומוכח
 יטול זלא ליה ע~ד אחר זדילמא לומר ~ש~סדכוונת
 דשמואל מילתיה דהא יח~ן לא דזה בשבועה אפי~כלל
 אמרת דאי ונוטל נשבע נחבל דקתני המתניתין עלקאי

 רשות תחת שנכנס כגון לאחר למיחש דליכאבמקוס
 תלמודא מקשה מה א~ך דא~ר חששא דליכא דוקאאחד
 על אלא קאי לא דשמואל מילתיה הרי שמ~לעל

 במקזמות חלו~יס דיש ולומר לחלוק ובאהמתניתין
 ודילמא שמזאל על מקשה מא~ זא~ךהחבלה

 אלא אחר בדליכא ומתני~ איירי המתניתין על הזאהרי אח~
 את~ צריךבודאי

 לן שאני לא שבזעה דבמקוס לומר
 נכנסבין

 תח~
 זלא בשבו~ה דנאמן שניס אז אחד יד

 ולא שבועה להצריכו ~לא אחר ודילמא הש~סמקשה
 ~חר דליכא השיבו ולזה שבועה בלי דמאמינוכ~ואל
 וא~ך הגמרא מדברי גמור בבירורזהי

 מ~
 שפסק

מר~ן
 נכנ~ בס~~

 דמתני~ לישנא חבירו יד תחת
 לההיא ליה פסיק דהא כן לדייק יש דבריז מסוףוגס נק~

 יש זאס דבריז בסוף ש~תב ~מואל אמר יהודא~א~ר

 במקוס החבלה תהיה אס כגון ~ו חבל שזההוכ~ה
שא~א

 לח~~
 מד~יו וגס יעו~ש עמהס אחר ואין בעצמו

 בנכנס ~פילו הוא דהדין הוא פ~וט וא~ך כן לדייקי~

תח~
 וציי~מ ותול~מ ויטול דישבע הוא דין ~ניס יד

 התרמ~ו בסיוןוימ~ן
~ 

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס~~ט

 י~~~~ ~~~~~~י~~

~~~~
 שהיה אשה

 בעל~
 ראויה ~~ינה עליה טוען

 שדלתותי~לביא~
 מזדה הי~ה והיא סגורות

 חות~ת אס שנתרפאית טוענת והיא בעלה מת ואח~ךלו
להתייבס

 יומ~~
~ 

~~~~
 ספק ~רייא זאת שהא~ה ידידי מ~ש

 ~רב~י לדעת הגס נוטה דעתי כךאיילונית
 מן אפילו לפוטרה אלא סימניס ארבעה מצריךלא

 אילונית בס~ק להכניסה אבלהחליצה
 איכ~

 למימר
 אילונית ודאי לה קרי דלא הגס סמנא בחדאפילו

 ~ אילונית ספק מקרייהטכ~פ

~~~
 כדי הוא הכי הש~ע דדעת לזמר שיש מלבד
 הפ~ת דמדב~י וגס בפלו~תא לאפו~ידלא

 שמצינו ממה וסמך ס~יד להביא יש עוד כןמוכח
 חולצת אילונית ספק ס~~ב הש~ע דפסק זה דיןדמקור
 הב~~~ג כמ~ש הטו~~ר רבינו מדברי הוא מתי~מתולא

 הרי חוצבו זמשס והואל אלו הש~ע דברי חזצבושמשס
 מקרייא סימנא דבחד הסובר הוא הטז~ר לרבינומצינז
 א~ילו הוא אילונית םפק שפסק מה זא~ךאילונית

 גס פירזשו הוא כך בטו~ר ובמקזרו הזאל ו~~ך סימנאחד ע~
 אלא בזה עליו חלק לא מסתמא ממני ~ה~תיקוהש~ע
 ~קר ה~תיק דהש~ע לומר דדזחק וכ~למו כדמותוהדין
 דידיה אילונית על קאי וכוונתו אילונית דספקהדין

 הוא הדין דפירוש נראה שלא דוחק זה סמ~יסדבארבעה
 במקורו ה~ור שפירשוכמו

~ 

~~~~~
 צריכין אנז דאין

 בס~ הרב~י שמ~ברי לז~
 מאן דאפילו גמור ברור מבורר משסמ~ד

 ספק הוי סימן בחד לאילונית סמניס ארבעהדבעי
 שכתב הטו~ר לרבינו שס ~צאנושהרי

 דאילוני~
 אינה

צריכה
 ג~

 ו~סיף אילזנית הזיא סימנא דבחד שס זכתב
 ע~כ גט צריכה אילונית דספק הטו~ר רבינועוד
 וז~ל הטו~ר רבינו דברי על שהקשה שס להרב~יומצינו
 אילונית ספק לה משכחת היכי למידק ואיכאהרב~י
 באת לא ס~ק לכלל אפילו סימן שוס בה אין אסהא
 ודאי אילונית היא הרי אחד סמן א~ילו לה ישואס
 יפה מבורר אינו ~ה שנראה סימן שאו~ז כגוןוצ~ל
 הרמב~ס מדבריאבל

 בפ~~
 שצריך נראה אישזת מהל~

 רבינו מדברי נראה וכן ~אלו הסימניס ~לשיהיו
 לפניהס פשוטיס ~לז הרב~י זדברי עכ~לירוחס

 ~טו~ר דברי על להקשות מעיקרא דכוונתוולאח~יהס
 לישב ז~וצרך אילונית ספק ימצאהיאך

 ו~
 הוסיף זה

 דלא לומר כוזנתו זכז~ הרמב~ס מד~י אבלוכתב
הו~רכנו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 דם~ל הטור לד~ת אלא זה באופן ליישבהוצרכנו

בח~
 ~ויא םימנא

 אילו~י~
 דם~ל הרמב~ם לדעת אבל

 יהיה היאך תקשה לא לאילונית םימ~ים ארבעהדבעי

נמצ~
 ארבעה ~אין ד~ל למימר דאיכא אילונית ספק
בשלימות

~ 
 אילונית ספק אלא אילונית הזיא

 ארבטה דמצריך מ~ן דאפי~ ~בורר הריוא~כ ~פשו~
 ~ סגי בחד אפי~ם~ק לקרות~

~~~
 דבעי דס~ל דהרמב~ם אלבא אצ~י דהספק
 הויא םי~נא ובחד לאילונית סימניםארבעה

 יש עצמו סימנא ~חד אם הדין מהו אילוניתםפק
 הדין מ~ו יפה מבורר אינו סי~ן שאותו כגוןל~סתפק
 לא או להתייבם י~ולה אםבנדו~ד

 דב~למ~
 לד~ת

 םימנא בס~ק אילונית ודאי הויא םימנא דבחדה~ו~ר
 לדעת אבל לחומרא דאורייתא ~פיקא משום~םור

 דהואל ל~סתפק ישה~מב~ם
 ואי~

 י~ה ~כר הסימן
 אילונית מסימני סימן לאודילמא

 הו~
 ד~ימן וא~~ל זה

 אילונית ל~ו דיל~א טכ~ז אילונית מסימני הואזה
 וא~כ בשלימות סימנים ארבעה לה ואין הואלהיא
 יש ~כבר והגם להתייבם ל~תירה לנו יש ס~םמכח
 ואחרו~ ראשונים רבותינו מדברי וברוחב ב~ורךבידינו
 ם~~ם שיהיה צריכים אנודאין

 ~תה~~
 בנדו~~ד ~כ~ז

הרי
 הו~

 ~ימנא בחד אי םפק זה בדרך ו~ומד מהופך
 א~בע~ בעי או אילוניתהויא

 הויא ב~ד ~~י~ וא~~ל
 הוא ונוח אילונית מסימני הסי~ן זה אין דילמאאילונית
 מקום והיהלהתהפך

 כא~
 בנדו~~ד הדבר ולהרחיב להאריך

 ~א אלא דהרמב~ם א~בא ~דין מהו ס~יקא םפקדיש
 בםקע~~ב להר~~ש וראיתי הואל בכדי לטרוחרציתי
 חולצת אילונית ספק דפסק הש~ע דברי על שצייןסק~ג
 אילונית ~פק ז~ל בם~~ג איהו כתב מתייבמתו~א
 כמ~~ש יפה ~כר אין בה שיש אילונית ~סימןהיינו
 ~רי ~כ~ל םע~דבב~י

 ל~
 ~הרב~ש

 מ~ר~
 דפסק דמאי

 פירושו מתייבמת ולא חולצת אילונית םפק כאןהש~ע

ממ~
 מבורר ש~ינו םימן בחד ד~פילו הטז~ר כמ~ש

 הש~ע הרב~ש ולדעת הואל זא~ך ~ילונית םפקהוי
 ~יה ו~בטל ~ו~ל וא~ך נקטינן הכי ליה פסי~אהכי
 הר~וי מן לו מודה היתה והיא לאיש ראויה שאינהאומר

 ~ להתייבםשלא

~~
 לעת

 עת~
 ואומרת הזאל

 שט~א~
 ועלתה רפואות

 דאין וד~י עליה מטידות הנ~ים וגם ארוכהלה

 שו~כא~
 ליבם ל~~ירה יש הנ~ים עדזת פי ד~ל פקפוק

 ע~י הש~ע התיר דמשם ם~~~ו קנ~ה דסי~ןמההיא
 בין הנשיםבדי~ת

 להחמי~
 ל~קל בין גט להצריכה

 מפו~ש הדבר שם כמ~ש גט בלא לשזקל~ירה
 מהנייא ~נשים עדות כ~ן גם וא~ך מפרשיםו~אר בב~

והג~
 שם דמצינו

 בסעי~
 על מור~ם ~יים הנז~ ט~ו

 נשים אם סקס~ט לקמן ~יין ז~ל וכתב הש~עדברי
 סי~א בש~ע קם~ט בם~ ושם ע~ך ~נותיה ~לנ~נות
 פי ~ל לא השנים במנין סו~כין אין ז~ל הש~עפםק

 ~העיד כ~רים עדים ע~פ אלא נשים ט~פ ולאקרובים

 וא~~ע~
 ~ט~ו קנ~ה דם~ אלו מור~ם דדברי מחזי

 עייןדאמר
 ל~מ~

 להקשות דבא לכאורה מחזי סקס~ט
 ~פסק אלו מר~ןדברי

 ~ימ~
 הנשים טל סומכין קנ~ה

וש~
 קס~ט בם~

 פ~~
 וא~ך הנשים על לםמוך דאין

 דברימחזי
 מר~~

 מצינו שהרי כלום זה אין ~תראי
 וז~ל אלו מור~ם לדברי שפירש ז~ל מו~ר~אלה~און

 מ~ום ביניהס ד~תלוק כו~תו וכו~ ~קם~ט לקמןו~יין
 דהג~ן לך הרי וכו~ לגלוי דעבידא מילתא ~וא~כאן
 דכוונתו מור~ם דברי לפרשכוונתו

 ~כא דשאני לימ~
 שם לא~וקי הנשים ~ל םומכין ל~לוי ז~בידאהואל
 דלא השניםבטדות

 עבי~~
 טדות התי~ו לא לגלוי

 מילתא לך אין כאן דגם לנ~ו~ד נילף ממנו וא~כה~שים
 יותר לגלוי~~בידא

 מז~
 ויא~רו ליבם יתירוה דהיאך

 ליבם ~נשא מחר ויום איש דרוסת להיות ראויהשהיא
 ובודאי יתכן לא זה להכחישם ויבא אתר לאישאו

 אפילו עדו~ייהו טלדסו~כין
 להקי~

 ~ ~התייבם לה

~~~
 זה דדבר הפוםקים בדברי ראיתי החיפוש אתר
 להרה~ג מצינו שהרי לאג~וי דטבידא מילתאמקרי

מהריט~~
 ם~מ זלה~ה

 נשא~
 על~ה שה~ידו בא~ה

 אטומה שהיא~ויות
 מ~

 שוב ז~ל כתב זה וטל דינה
 שאין נשים אפילו פםק דר~ת ראבי~ה בדברימצאתי
 ומדי הואל בבדיקה נאמנות ב~לה מת ~ומרנאמנות
 הוא לאגלוידטבידא

 ה~
 שאינם נשים דאפילו ק~ן

 ~ומרנ~מנות
 מ~

 ב~~ות גם א~ך וכו~ נאמנזת בטלה
 כ~ו~ם ל~דו~ד דמח~יב ~ך ~רי ~כל~ה גייה מהניזו

 לאגלוי ד~בידא דמילתא הנשים ב~ם שהכשירועדזת
 לאגלוי דעבידא מילתא אטומה אשה ~ין דעדות~~~מ
 מפורש ~כי הכי ובלאו~וא

 יוצ~
 דם~ מר~ן מדברי

 או לאיש ראויה היא אם לברר כשירות דנשיםקי~ז
 דבמילתא ט~~ו בם~ לו מצינו ומר~ן הואל וא~ך יע~שלא

 וכ~רות לנדו~ד נ~~ד ממנו כשרות לאגלוידטבידא
 ~להתייבם

~~
 דפסק מאי על ~כתב קם~ט בם~ להטו~ז ראיתי
 השנים על נשים עדות מקבלים דאין ~םה~~ע

 נשים עדות מקבלים ~~ין ז~ל ב~~~ח איהו כתבוכו~
 בו מוחזקים ~היינו כיון וכו~ טדים ע~פאלא

 על וא~ך עכ~~ל ח~קה מאותה ל~וציאו נאמנים אין~טן בתזק~
 אלה דבריופי

 יפר~
 דהנשים קנ~ה בס~ כאן דפסק הא

 היינו לה~ל אפילו שערות ש~י ~ל להעידנאמנות
 היא שעדיין חז~~ה טל להטמידה ב~ו דאדרבאמ~ום
 ~שאר שהיא להעידה שבאו ~נדו~ד נבוא וממנוקטנה
 ואל עדות דעידזתן פשוט ליבס להתירהנשים

 יקש~
 לומר

 ~ומר היה והבטל ~ואל כאןאד~בא
 ר~י~ שאינ~

 לבעל
 ונ~ים באיםור הוחזקה אדרבא נימא לו מודה ~ייתהזהיא

אזל~
 דאין ~ימא זו מחזקה להוציאה באו ב~דותן

 ז~גםעדות ~דו~~
 דבנדז~~

 דלא היא מה חזקתה הוחלטה לא
 ספיקא םפק אלא כ~ן דאין הרמב~ם לדטתמב~ייא
 כאן ~ין הרי הטור לדטת אפילו אלאכדאמרן

 הוחזקה הרי עכ~ז גמו~ה חזקה כאן ואין ~ילוניתספק אל~
 ואינה הואל לאיש ראויה אינה שהיא בעלה פי ועלע~פ
 ~אויה ואינה דהואל ליבם אסורה ודאי לאישראויה
 ~ואל וא~כ ~צוה במ~ום שלא אח א~ת הויא א~כלאיש

ו~וחזק~
 יוציאוה אלו הנ~ים הי~ך לאיש ראויה ש~ינה

~חזקת~
 הנז~ הטו~ז דעת ~פי

 אל~
 דדין האמת דלפי

נדו~~ד
 אי~

 מכה א~א כאן ואין אילונית ~~ש כאן
 המונע~

ה~שמי~
 שאומר הבעל דברי לפי

 ~ינ~
 לאיש ראויה

 נכ~םה ולא זה הוא להתרפאות העומד~בר
 החז~ה נגד ל~עיד באו דהנשים לומר כדי הוחזקהלומר בחזק~

 ד~נדו~ד אלא הוכשרו לא החזקה נגד שמטידים~מק~ם
 חולי אלא זדאי אילינית ~ם מטולם עלה הויאלא

 אהע~ז ח~ק כר~ח בס~ מצא~י וכן הת~מיש מןהמטכיבה
סצ~ז
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 הביא ששם כלל אילונית זה לכעין מ~~יב דלאסצ~ז
 מוהר~~ר הרה~ג~~שיבת

 יטב~~
 באשה שנשאל ז~ה~~ה

 טליהשט~ן
 בעל~

 לאיש ר~ויה שאינה
 זשל~

 נשים הרב
 ולא תזםפת ולא כתובהלא ל~ ד~ין הרב ופסק הב~ל כדברי זאמרו ~ותהובדקו

 זכת~ מ~נ~
 דבאילנית דהגם

שנינו
 די~

 ~אני תוס~ת לה
 הת~

 לביאה חזיא אילונית
 משום ת~~פת לה יש ולפיכך היא ורביה פריה בתדלאו אל~

 ~זיא ו~א ומ~כיב אטוס ~מקום בנדו~ד אבל בי~החיבת
 נדו~~ד ד~טין ~ך הרי טכל~~ה תזספת לה איןלביאה

 בסיג ~כנסה לא םגורזת ודלתותיה הואל לביאה~אויה ~אינ~
 אומרת הרי היא ב~למא זחולה הואל וא~ךאילונית

שנתרפאת
 והנשי~

 ~ליה מטידות
~ 

~~~~~
 ממש זה

 סגורה שהיא בטלה טליה שט~ןבאשה ~נ~א~ בם~~ ~~~יט~~~ ה~~ נ~~~
 ואמרז הנשים ו~דקוה לאיש ראזיה ואינהומםוגרת
 ואמרה א~רת ~ויה אצל הלכה אח~ךכדבריו

 כ~
 וטשתה

 אלא ה~שה שנתר~את הגויה טליה זהטידה רפו~הלה
 רפואה אותה לה טלתה שלא אח~זת נ~ים אמרושא~~ך
 ב~יצור המטשה היה כך לרפואה צריכה טדייןו~ייתה
 הרבודטת

 ש~
 ~גויה ~דזת להכשיר זטרי שקיל היה

 והגם רפואה לה שטש~השאמרה
 שהי~

 גויה
 ~בריו יטו~ש הכפורים ביזם ט~פ שמאכילין רופאמדין ג~ט~ ל~

אל~
 צדקו לא הכ~ישוה נ~ים זשאר הואל

 דברי~
 י~ו~ש

 וא~ומה ~תזמה שהיא דבמוחזקת לך יתבררדמ~ם
 טדזת ומהנימהני

 נשי~
 ~ י~~~ש שנתרפאה לומר

~~~~~
~~ 

 ישרי~ משפטי~
 כמוהרר~ב הגדול להרב

 סקכ~ב זלה~הז
 שש~

 שטען באשה ~ה הביא
 שחזרה לשמש י~ול ואינו אטומה שהיא ב~להטליה

 וראינו שמטנו כן ובאמת יע~ש זהזלידה א~~ךונתרפאת
 זאח~ך כך ~וטן שהי~במי

 הולי~~
 שוב ובנותי בנים

 בפשי~ות ~ן שכתב צ~ז בס~ חס~ד תור~ת להרבר~יתי
 זאטומה סגורה דיןדשאני

 מדי~
 ג~ך כן וכתב אילונית

 ידידי וא~ך יט~ש כך ברור שהדבר מהרש~ךמ~ם
 פק~וק שום בלי להתייבם להתירה ~רא לא לבוםמיך

 ~ כל~
 אחי ל~ידיד~~~~~~

 נוט~
 שיש ונראה וז~ל שכתב

 בס~ מר~ן וכמ~ש נשים בדיקת טללס~וך
 סט~זקנ~ה

 לטני~
 טדזת ד~נדו~ד זאף ש~רזת שתי

 מכחישז~הנשי~
 טדזתדמהני נרא~ הכי אפילו ה~טל ~טטנת

 זראי~ נשי~
 א~ע~~ מ~~ן ממ~ש

 סקי~ז
 ז~לס~ב

 זא~
 דלכאורה הגם עכל~ה ז~ו~ ~וען הבעל

 הטמידו דלא זלומר זו ~איה נרגא לשדות מקוםהיה
טדזת

 נשי~
 ~טדות דזקא הבעל להכחיש

 ממו~
 לפורטה

 ב~אן אבלבכתובה
 מתירי~ שבהכחשת~

 ליבם א~ אשת
נימא

 ל~ ממזנ~ איסור~
 ר~יתי האמת דלפי אלא ילפינן

ל~בינו
 מהרי~~~

 דחשיב ז~ל
 ש~

 בעדות
 לבעלשמכחישות הנ~י~

 שאינ~
 ה~ים~ר מן יותר דהיא אטזמה

הז~ל
 וב~דזת~

 הב~~ מ~ הא~~ מוציאים
 זמוציאים

 טדיף הואהממון
 מ~

 היה דלא וב~רט י~~ש ה~י~יר
 האש~ שהרי לבעל ~נדו~ד הכ~שהכאן

 ש~שתה א~רה
 ל~יזת זיכולר~אות

 כדברי~
 הבטל היה ז~לו

 ~ מכ~ישההיה ל~ קיי~

~~
 ממה שנדחק לידי~י ראי~י

 שרא~
 פת~ש להר~

 נדזן אין וכו~ נשים טדזת טל ל~מוך איןשאמר
 ל~ שיש שיעידו דבר שם דהרב לנדו~ד דזמההרב
דדי~

 ובטדות
 הדדי~

 לה~ב טיין
 ב~~

 בס~
 קס~~

 עדות הש~ע לדעת ~צריך דשססק~ז
 אנשי~

 בעדות

הדדי~
 ~ ב~ורך דבריו י~ו~ש

~~~~~
 הזאל

 זי~מ~
 ~ת זאת

 יבו~
 נחזי היא

 זה בי~םאנן
 של~

 אלא ליבם רצה
 מצות ~י~ל דידן לג~י אפילו הדין מצד באנו א~ה~~ ל~לו~

יבי~
 א~ו אין טכ~ז קידמת

 יכולי~
 ליבם ~ותו לכוף

 מ~~ורינו שראי~ז וכמה כמה על לי קשה דלטו~םאמ~ ה~
 שאינו ~היבם טתהו~ד

 רוצ~
 יבמ~ו את מזקיק ליבם

 ז~ל ~ליצה סדר טושים ה~~~ד ששם למ~~םללכת
ז~

 להיציאה יצט~ך ולא ליבם כופין אין ל~ה קשה
 שהאומר ~ה~ם~מ~ומה

 של~
 ושלא ליבם

 לחלו~
 כו~ין

איתו
 ל~~~~

 ליבם זלא
 כמ~~

 בס~ הש~ט
 קס~~

 ס~ד

התינ~
 שפוטרה במקום

 ב~ליצ~
 ו~ינו

 מז~יק~
 לצאת

 אותו כופ~ן דאין מנ~ל לצאת במזקיקהאבל
 ומ~י ליב~

 טד המתינו הגדזל אמר שם הש~ט דפסק מהנהושנא
 יע~ש לו שו~טין דאין ה~ סטיף יטו~~ש אחישיגדל
 מצוה דשהזיי משום בהרב~י שמפורש כמז הזאוהט~ס

ל~
 לטשות המצוה להשהזת נהגו היאך וא~ך משהי~ן

 היבםרצ~ן
 ולהזקיק~

 ה~רי~ם טל לדלג
 ו~קפ~

 טל
 יבום מצות לד~זתהגבטות

 ולקיי~
 ועיין ~ליצה מצות

 מ~ם שהביא ס~ו קס~א בס~להרב~ש
 הרב~~

 בסדר

~ליצ~
 קטן יבם עם הי~מה שהיתה ש~יה מ~שה

 גדול זהיבםבפ~ריז
 ששי~

 אפילו מפ~ריז ר~וק מיל
 ~הר~י כ~ההכי

 מינ~~
 דלאז ראיה מזה קטן יבם את

 ~יב~ א~ אלא מילתא תלזי הדרךבר~וק
 א~רת ב~יר

 ל~שכיר ל~ אין טנייהוהיבמה
 לש~ ~לי~

 עכ~ל להזדיע
 ששים במק~ם אפילו המצוה לשהות דאין מכאןהרי
 מכ~ש ומ~צה יום שהואמיל

 במקו~
 זמן אזתה שמשהין

 זבהזצא~ הדרך זב~נוירב
 לכ~ורה מרובה

 ~ דתמיהאמילתא דז~ נרא~

 דל~~~~
 ט~מא בתר דזיל תמיהא כאן אין ~מת

 ב~~~יה דק~י והש~ע הרמב~ם לדעת~פילז
 למצות קודמת יבום מצ~תדם~ל

 ~ליצ~
 ם~ל זעכ~ז

דכופין
 לח~~~

 ליב~ כופין ואין
 הט~ם

 כמ~~ הו~
 הרב

 בן הר~שמשם
 הרשב~~~

 אד~ דאין משום
 דר

 ע~
 נ~ש

 ו~~ךבכפיפה
 טת~

 דאין נכון טל יבוא הכל
 וכז~ ~מ~ינו אמר בס~~ה הש~ע דפ~קמההיא ~תיר~
 ה~וכן שהקטןמיירי דה~

 כא~
 או ליבם רוצה

 אלא לז שומ~ין אין לזה בגדול דמצוה המתינושאומר אל~ לחלו~
 בומצוה

 שהו~
 ~לבו מה ויטשה מזומן

 ח~~
 זלא

 ההיא וכןהמצוה לשהז~
 מ~ש~

 ש~ביא
 הרב~~

 ב~ו~ה מיירי
 והוא ממנו ~גדזל מי שיש ~לא ~יצהלטשות

 הוה אם א~ל מש~ינן ~א אמרלכך ר~~
 לחלו~ רוצ~

 זלא
 הדרך והוצאות גדזל שהזי צריך שה~ליצה הגםליבם
 אד~ אין מ~~םטכ~ז

 דר
 ע~

 נ~ש
 אי~ בכפי~~

 לנו
 גם וא~ך הוא כן הר~שונים ו~מ~הג כלל ליבםלכפות
 ויכול דבר א~מח עליו אין ליבם רצה לא אםבנדו~ד

 לילךלהזקי~~
 ש~ הב~י~~ למקו~

 ה~ליצה~ סדר

~~~~~
 מזכרחים שיהיז לצד בזה שנסתפק לידידי
 כת~ר נ~תפק אחרת לטירלילך

 ט~
 מי

 כ~ ל~ל~מוט~
 טל א~ ההוצאות

 הי~
 ל~~ם מוטל

 של ההוצ~ותכל
 הדרכי~

 שלז
 ושל~

 של שהטכוב כיון

הי~ו~
 או מצדז בא

 ~~קה תשלם שהיא נימא א~
 ידידי למה ידעתי ולא דכ~~ר ספקיה ע~ך חלקווהוא
 לא השלשי אלגם

~ 
 תשלם היא ~ילמא אז להסתפק

הכל
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 בדבר היא דידה וזכות הואל וחל~ו חלקההכל
 כדי לשוכרו טליה מו~לת היא ~מה ~פטור כדיהזה

ל~וטרה
~ 

~~~
 באהט~ז למהרשד~ס דמצינו הגם אתו דהאמת
 צריכה הי~מה שה~~ה ביבם ~~סקס~י~ד

 הוא אלא כן טשו זלא לולילך
 הל~

 דהא~ה פסק אצלה
 ובטלתו ~ורחו ושכר הזצאזתיו לו ~שלםמ~יבת

 דלא יט~~ש םקי~~ג קם~ו ב~~ הבאה~טוהביאו י~~~
 חיי~

 הרב
 מוטל היה שלא ה~ס ~לא והוצאותיו ש~~ו לו לשלסשם
 ממ~ומו לצאת~ליו

 והית~
 ~וצאות להוציא צריכה היא

 אצלולילך
 והו~

 לו ל~לם שחייבת הוא בדין אצלה ה~ך
 והציל שלו הניח מדיןהו~ו~יו

~ 
 לו לשלם ~צריך חבירו

 נדו~ד בכגון אבל י~~ש אבידתודמי
 ~בדי~~

 במקומותינו
 ומיכרחים הראשונים מימות חליצה סדר ל~שזת נהגולא
 בם~ דפ~ק דמור~ם דינא היינו אחרת למדינהלילך
 יודעיס שאין במקוס דר היה אם וכן ז~ל ס~אקס~ו
 החליצהםדר

 א~
 או~ו כופין ~לא אחריו לילך לדיינים

 ופשט ע~ך י~מתו את ויפטור הועד למקוםלילך
 ואין טליו והוצאזתיו שם לילך אותו ד~ופין מורההלשון
 כופין ד~יינו ההליכה ~ל קאי אותו דכופיןלפרש
 אבל דיינים ~~ניו להביא ולא טצמו הוא שילךאותו
 חדא אינו זה האשה טל יהיו הדרך של ה~צאותטכ~פ
 אותו כופין משמע ~לא כן משמט לא הלשוןדפשט
 ~יה אלא ב~זצאתו לן איכפת ולא ב~ד למקוסשילך
 טליו הזצאותיו ובודאי שיפטרה למקום לילך ~ליומוכרת

~ 

~~~
 לשתמיט לא לו חשלם שהיבמה הדין הזה אי
 שם הרואה ועוד זאת מלהשמיטנו פוסקשום

 אלא הרב חייב דלא י~פוט ממנה מהרשד~םבתשובת
 הוצאות ולהוציא אצלו לילך צריכה היבמה זהיתההואל
 אצל~ והלך חסד טשהוהוא

 דחייב דוקא~הוא זה ב~ביל
 אצלו לילך צריכה והיתה דהואל טעמי שםכדמפורש
ולהוציא

 הוצאו~
 יהוא

 הל~
 בא זה כאלו ליה היה אצלה

 דחייב הדבש והציל היין את וש~ך בחביתו בא וזהבכדו
 וא~ך ט~ש יינו דמי לולשלם

 פשו~
 טצמו דהוצאות

 שנסתפק מה דגם אלא בו להםתפק ל~ו ואין קאיטליו
 הוצאותיה דמי גס יש~ם היבום טליה ועכב הואלכת~ר
 נחש טם ~ר ~דם דאין הנז~ל ה~~ם לפי אינו זהגם

מ~
 המצוה משהין מזה דעדיפא הרי לטשות בידו

ומניח~
 במקום לבקש הטרי~ם על לדלג להזקיקה אותה

 טעמא מההוא לי~בם אותה כופין ואין חל~צהשעוש~ן
 דאפילז ממון טעמא מההוא לחייבו שאין מכ~שא~ך
אי

 הו~
 משוס המצזה להשהזת ~לא ליבם ליה מחייבין

 גרמא אם כי הוי ולא הואל לחייבו אין ממוןהפ~ד
 ~ וימ~ן וצוי~ם כזאת לטת שנלט~ד מה זהובעלמאי

הצטיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 ם~ט

~ ~ ~
 טרוה שכתב ס~ה ט~ה סי~ באז~חמר~ן

 אסור דפנותיה ~רך ~ותה ורזאהבטששית
 והא דבר טרות בך יראה ולא דכתיב כנגדהלקרות
 משבצו~ת בספרו ז~ה~ה נ~ע להרב וראיתימתחזייא

 כנגד ק~ש קורא שהיה מי טל שנשאל סק~א~~~ב
 אחת טרוה צל המראה מן נראה והיהאחת מרא~
 נגד אחרבמקום שהית~

 אות~
 אותו דהוי אמרינן מי מראה

 בצל דשאני דילמא או ואסור בטששית טרוה כמוצל
 כאן אין ב~למא צל ~ם כי הערוה גוף כאן ואין~ואיל
 השאל~ שפשט וע~ש עכ~ד טרוהאיסור

 יטו~ש לאסור
~ 

 דלקו~ד מילתא לי תמיהא דמילתא אעיקרא הדל~~~~
 לשון ש~רי םפק כאן אין דמטיקראנראה

 אמ~ ט~ב כ~ה דף בברכותהש~ס
 בע~שית צואה רבא

 לקרות אסור בטששית ערוה כ~גדה ק~ש לקרות~ותר
 וכ~ית דכתיב מילתא תלייא בכסוי דצואה כנגדה~~ש
 יראה ולא דכתיב הכ~וב תלה בראיה ובערוה צאתךאת
 והא דבר טרות~ך

 מ~חזיי~
 בסי~ מר~ן פסק וכן

 למה בטטמא מילתא לחקור יש והנה ב~רויהו~ה
 זה שנא דמאי בכסזי וצואה בראיה ~רוה תלההכתוב
 הוא ה~טס דבטרוה לזמר דצריך אלאמזה

 וכמו טבירה םרםורי תרי וליבא ועינא הלבהרהור משו~
 המביאיס דברים כמה כנגד לקרות שאסורש~~ינו
 הרהו~ל~די

 דפםקה ע~ה בםי~ שתראה כמו טבירה
 טכ~ף הערוה גיף כאן שאין הגם כ~ן גם וא~ךמר~ן
 טיניך דהרי הד~ת וטרדת הלב מהרהור נמ~טלא

 ממנה פניו והחזיר לסניו ~רוה היתה דאםהרואות
 היה אם וכן לפניו היא אפ~ לקרות מותר~~ז

 טכוריםבמים רוח~
 שאי~

 מותר ה~ז הטרוה את רואה לבו
 לא~ך וט~ד ט~ה בסי~ אלו דינים פםקי מ~~ןכמ~ש
 כדי אמות ד~ לפחות ממנה להרחיק צריךבצואה
 טטמא דבערוה לומר צריך א~כ קדוש מחנהזשיהיה
 משום פניו החזיר אס בה החמירודלא

 ג~כ מהש~ס יוצא מפורש הוא הרי זה ז~טסהרהור כא~ ד~י~
 מהא הרהיר משום הוא הראיה טל הכתובדקפידת
 בש~ם שםדקאמר

 ערו~
 כנגדה לקרות אסור עכו~ם

 דישראל הש~ם שםו~וקי
 פ~יט~

 ודטכו~ם דאסור
 א~ר בהו וכתיב הואל אמי~א ס~ד ליהאיצטריכא

 אלו הגמ~ מדברי והנה קמ~ל בשרם חמוריםבשר
 משום הוא דישראל הטרוה דטעם דפשי~אבודאי
 כציאה מאוס דבר דהוי משום אמרת דאיהרהור
 מאוס דבר דהוי הוא דכ~ש עכו~ם בערות קמ~ל מאיא~כ
 קם~ד ולא קם~ד לא דזה ודאי אלא ישראל משליותר
 ס~ד דהוה לומר הוצרך וע~ז הרהור מטעםאלא
 חמור טרות כמו העכז~ם בטרזת הרהור דאין דלאלומר

קמ~ל
 משום הוא הטרוה דאיםור יוצא מפורש הדבר~~~

 הרב של לספיקו מקום אין וא~כהרהור
 ~ צל ט~י אפי~ נפיק לא הר~ור ~ידי דודאיזלה~ה
~~~~~

 בכמה מצ~נו לזה
 מקומ~

 חז~ל הזהירונו
 ~פי~ אשה צבעזנ~ בבגדי להםתכלדאםור

 אתי יודעה ד~וא מ~ום וכו~ בבית שמונתיםבזמן
 להרהזר חייש~נן הדעת ציור ע~י אפי~ הרי הרהורלידי
 צורה דיש היכאמכ~ש

 מ~~
 ג~כ מצינו לזה ודוגמא

 ~ו קור~ם ~אין מקוס כל ם~~ו צ~ בםי~ מר~ןפסק
 וכו~ מצזאה שמרחי~ין וכשם בו מתפללים איןק~ש

 לתפלה מרחיקין כך וכו~ומטרזה
 טכל~~

 למר~ן ומצינו
 בםכ~גשם

 פם~
 שאינם אע~פ המצויירים הבגדים וז~ל

 הרי יעו~ש וכז~ כנגדם להח~לל נכון איןבולטים
 האסור דבר דהוא בול~ת צורה כאן אין א~י~לפניך

א~
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 יש כאלו דמיחזי משום לפניו להתפלל~ין
 כא~

 ג~ף
האיסור

 ומנ~
 הוכחות וכמה לנדו~~ד נלמד

 י~
 מזה

 דבר~אין א~~
 ~ו להאריך ראוי ז~

 יות~
 ובל~~ה מדאי

 הסכי~~כך
 ודו~ק לאסור ז~ל הרב ~ל ד~תו

הצטיר ~
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~
 שסיים ואחר וז~ל ס~ה ~נ~ו באז~ח מר~ן כתב
הקדיש

 פוס~
 ~ושה אומר וא~~כ פסיטות ג~

 ל~רב וראיתי ט~כשלום
 מט~

 זל~~ה לכ~והרי~ט יהודה
 ר~ל וז~~ל~כתב

 לאח~
 ת~קבל של הקדיש

 םי~ג הדשן תרומת מתשובת כדמוכחהת~לה שאח~
 חזרת ~ל בת~לה אלאמיירי ~ל~

 הש~~
 ~םיום פוסע שאינו

 טד ממתין ובחזרה בל~ש ~טמידה ~סע שכברה~פלה
אחר

 ~די~
 זו פסיטה לו ותטלה פוםט ואז תתקבל

 התפלה אחר שאומרים ת~נוניס ~~ך כללתפלתו
 קכ~ב בסי~ ~לבוש וכ~~כ יעו~יש ~ריכתא כתפלההוא

 ~לת אחר שאינו קדיש אבל סקי~ג מג~אוה~יאו
 נראה פירש ולא ~םתם ו~~~ט ~פסוט איןה~זרה
 המנהג התפשטות טלדס~ך

 ~אי~
 בשאר פוסטים

 אם כיהקדישים
 הש~~

 ביום תתקבל קדיש אחר
 הרב דברי מכל למדנו טכ~ל דוקא ב~זרה~מת~ללים

~נז~
 שאי~

 שום שייך
 פ~יע~

 קדיש זולת קדיש שום אחר
 דוקא ~חזרה שא~רתתקבל

~ 

~~~ 
 שאומר תתקבל בקדיש מסופק אגיז~

 ברכת אם שבט מטין ברכת אחר שבתבליל הש~~

 שב~מטי~
 בקדיש ל~סוט וחייב חזרה כת~לת ~שיבה

 ~ לא אושאחריה
 ~מ~ש לנו יתברר זה דספק אני~~~~~~

 גאו~ן טמר~ם רב כתב וז~ל רס~יחבסי~ ה~ו~
 ורב אותו מ~זירין בטרבית שבת של הזכיר ולאטטה
מ~ה

 ג~ו~
 קדשת אתה הזכיר ולא ש~~ה יחיד כתב

 ~מט אם שבתבליל
 מש~~

 וטד מראש שבט מטין ברכת

 ברכות שבט ~תפלל לא א~י~ כתב ג~וראי ורב יצאםו~

כל~
 ושמט

 מש~~
 הרי יצא זט~ס מראש ~נז~ ברכה

 נ~זראי זרב משה הרב ~~ה הנז~ ~ג~וניםלדטת
 דקי~~ל וכמו דמייא ~תפלה כחזרת ~בט מטין~רכת

דש~~
 בםי~ כמ~~ש שטטה למי לת~לה ב~זרתו פוטר

 פוטר נמי הכא םי~בקכ~ד
 הש~~~

 התפלל שלא למי
 דרבינו והגם קיימא חז~ה דבמקום ש~מ ~~~ככלל
 היחיד יוצא דהיאך הנז~ הגאונים ~םק על תמההטור
 רב~נו ~םק טל בין לו והו~שה שבע מטיןבברכת
 הרב~י הרי טכ~ז נטזראי רבינו ~םק טל ומכ~שמשה
 דהואיל ל~בח טטם ויהיב ה~ונים טל תמיהתוישב

ות~ל~
 בת~י~ דיוצא ואמרו בה הקילו רשות טרבית

 בש~ט ~םק והכי ~יה כ~אית מר לכל שבט מעיןברכה
 לא ~א~י~ ~טוראי רב כסברת םי~ג הנז~ סי~בקצר
 ~בט מטין ברכה ו~מט כללהתפלל

 מרא~
 ו~ד

סו~
 ~ יצא

~~
 וז~ל ג~ דין ת~~~ב בסי~ מט~י להרב ~אי~י
 אם ז~ מ~ין בברכה דגם שכנה~ג הרבכתב

טעה
 ואמ~

 הברכה ~תם לא טדיין אם הקדוש האל
חזזר

 להמל~
 תוזר ~תם כבר ואם כמזהז שאיז ה~דזש

 יטו~~שלראש
 טיק~ ונרא~

 ~ר~ח כהרב ודלא כםברתו
דכתב

 ~ל~
 נתקנה

 אל~
 מזכירין אין ו~~ך סכנה משום

 דחו~ם היזם ~~יןבה
~~~ 

 א~כ לבד שבת
 אין בט~~

 ~הרש~א ד~ת ש~ן וכתב אותומחזירים
 ז~

 יטו~ש
 ויוצא בתפלה ש~~ה ל~י מ~ש ת~~ה במקום~הרי
 מ~י כשישמטנהי~ח

 ש~~
 בה שיהיה והטטזת וכו~ וכו~

~ינו
 טעו~ כ~י~

 ש~ג~~
 דברי ובראות~ טכ~ל ~תפלה

 דברכה ~~ל ה~ז~ ש~רב וטלצתי שמחתי הנז~הרב
 תח~ב חזרה ולדין לה יש ג~ורה תפלה דין ז~מ~ין
 קם~~כ

 ~ינ~
 ת~קבל ק~יש אחר ~~יעות ג~ דצ~יך

 החזרה שאחר ק~ישים ~ארכדין
~ 

~~~~

 האי לי~ן ~אתא
 ~י~~

 מילתא ביה ~ימא
 מחזיק הבהיר בס~ חיד~א ל~~בדראי~י

ברכ~
 רס~ח בםי~ מר~ן ~כתב דינא האי טל שכתב

~אם
 ל~

 התפלל
 כל~

 ו~מע
 דיצא ז~ מעין ברכ~

 שכח אם ויו~ט שבת ליל וז~ל ס~ט ז~ל הואוכתב
 ושמט ~בת הזכיר ולא לב~ טוב יום ת~לתוהת~לל
 מ~יןבר~ה

 מ~ש~~ שב~
 כולה

 דיצ~ נרא~
 מידי זה ב~יןש~סק מ~ לפי

 ~הו~
 ז~ מטין פירות לאו~ל

ומזונו~
 ~דינא

 הו~
 ~ם שלש מעין בברכה ל~~ל~ם

 המחיה ~ל ובירךשכ~
 ל~ו~

 טל דמברך ד~שיטא
 לח~~א~~כ הט~

 ראיתי הפטוט ואני טכ~~ל כנז~ל הכא וה~~ה
ול~

 יצא ~הי~ך אבין
 ז~ די~

 של ~שכח דמ~~ן מההיא
~בת

 ול~
 לכך שבת של אלא להתפלל צריך היה

כ~שמט
 ברכ~

 ~ מהני שבת הזכרת בה דיש ז~ מטין

~~~

 ויו~ט שבת להת~לל דצריך ביו~ט שחל בשבת
 טוב יום של כשהתפלל א~כ ~חתבברכה

לבד
 ול~

 כלל התפלל לא כאילו א~כ ש~ת של הזכיר
 וכששמט ולהת~לל ~חזורדצריך

 ברכ~
 א~~כ מ~י~~ש

 יו~ט של הזכיר ולא ~בד שבת של ו~תפ~ל חזרכאלו
 וא~כ אחת בברכה ושבת יו~ט של ל~זכיר צ~יךוהוא

 ~ כלל ~קןלא

~~
 ~ה

 פירות שאכל ל~י זה דין שדימ~
 ה~~

 ומזונות
ובירך

 ט~
 ברכת לברך אח~כ דצריך לבד המחיה

ה~~
 לח~ד

 אי~
 מזונות שאכל דהתם לראיה דומה הנ~ון

וה~~
 ~זונות לאכול מחוייב היה ~~י

 וט~
 טליהם ולברך

 חייב מזונות יאכל אם התם הריבכללות
 לבר~

 ~ל
המחיה

 הט~ וכ~יאכ~
 טל לברך צריך

 ה~~
 וכשיאכלם

 לצורך שלא בברכות להרב~ת שלא כדי אחתב~ת
 בירך זלא טבר אם וא~כ אחת ~בתכללינ~ו

 טל ולברך לחזור חייב מהם אחדטל אל~
 מ~

 אבל ששכח
 ברכה חכמים תקנו ~כך ויו~טבשבת

 אח~
 לשבת

 בפ~ט~ אתת כל טל יברך ~ם כלל תקן לא~~כ ויו~~

~~~~~~~
 ראיה להביא בדטתי

 לד~
 מההיא הרב של זה

דפםק
 מר~

 ש~כח דמי ם~י קכ~ד בם~

יעל~
 בחולו או ב~~ח ויבוא

 ש~
 הוא דדינו מ~טד

 לחזרת כי~ן~אם
 הש~~

 ו~~ס מראש
 דיצ~

 יטו~ש
 גםוא~כ

 כא~
 דאם הכי נימא כאן דגם לכ~ורה נראה

שכ~
 יטלה שכח כאילו שבת

 זיבו~
 לה דיש

בחז~ת תיק~
 ~ש~~

 ~ ק~מא חזרה במקום נמי מטי~ז ובר~ה

~~~~~~
 לא זה דכל

 ~ח~
 ד~א לי

 י~
 דש~~י לחלק

 הואל זיבזא יטלה שכח אם דנפטרהתם
ובתזרת

 ה~~~
 ~אינז כאן א~ל ~ולה הת~לה כל תוזר

 הזכרת אלא כזלה ה~לה כלחוזר
 שב~

 מה~י לא
 הגאז~ים דברי טל הקשה ה~ורורבינו

 הנז~~

 זכשרצה
הבי
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ל~~~
 ראיה

 מדי~
 ז~

 קכ~~ד דסי~
 בצ~~~ הדבר וה~יחש~~~~ו ז~~ ד~יי~ ד~~

 על
 ~גאוני~

 הרב~~י ו~וצרך

לתר~
 ~ואל ~וא ד~~מס הגאוגיס ~ל

 ~רבי~ ות~ל~
ר~ו~

 לדברינו ~דרן וא~כ בה ~~ילו
 ~תי~~ ~רא~וני~

 אלא לה~~לל ~ריך ~י~ דלא~יכא
 ~ב~ ש~

 ~~~ד
~לא

 אמרי~~ ~ז~ מ~י~~ ב~~~ וש~~ ~~~~~
 דיצא

~~אל
 ~ב~ ר~~~ ער~י~ ו~~~~

 היכא
 ד~י~

 צריך
 שבת ~לל~~~~ל

 ויו~~
 ~גי ~א ~בת ~ל ה~כיר ו~א

במה
 מעי~ ~~כ~ שישמ~

 ל~זכיר וב~ינן ~ו~יל ~~

ש~יה~
 ~ ב~ימ~ אצלי ~דבר ~~א~ סו~ד וכמש~ל ~י~ד

~~~~
 מצא~י ~~י~וש

 להר~
 ב~י~ מרדכי ~אמר

רס~~
 בס~יקו ~~ס~~ק

~~ 
 מ~זיק הרב

 ~~ רצ~ ומ~י~רא הנז~~~כה
 בס~יקז ~ון ~וא

 ~ר~~מ~~
 מ~~~ר

 מכ~
 רס~~ דסי~ ~~יא

 ~~וד
 ~כ~~ד דסי~מה~יא ~~~

 ולבס~~
 ~ד~י~י ~מו ראיותי~ ד~~

 לד~~ ~~~כוונ~י וששתי ~ניאני
 ~לי~ן

 א~~
 מ~היא

~דימ~
 דין ~~~ב~ר

 ז~
 למי

 ~~ו~ו~ ש~כ~
 ו~~

 ~א
~ז~יר

 כל~
 ~~ב~~ר ~ד~~י ~ר זכר ~א ~י

 לאדודאי ~~~
 רא~

 ~~ר
 מ~ב~~

 ~רב ~יו ~~ד דבז~ן
 מא~~ והרב~יד~א

 ~~ז~ ~רב ~י~י~ איך מ~דכי

~~לה
 לבסו~

 ו~~~~לל ל~זזר ו~צריך מ~ב~~ר דברי ~י~ך
 שבת זכר שלאלמי

 ב~~~~
 של

 יו~~
 א~י~

 שמ~
 ב~כה

מ~י~
 כל ~~~כ ~~~~ל וא~י~ ו~~~ס מראש ז~

 ~ב~
 מצא זמן שא~ר ~~ז~ הרב וכ~ב י~ו~ש דש~תברכות
 ולה~~~ל ~~זור דצריך כדבריז ש~סק ז~~ל א~רלהרב

 וימ~~זצוי~~
~ 

הצ~~ר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~~

 וצריך מזז~ן אוז~יו ~כבדו בראובן~~~~~~
 ש~~~י~ כדי~ולו ל~~בי~

 ~דין מ~ו לאז~יו
 ~ת~ל~ל~נין

 דמצי~ו
 ס~~~ להש~~~

 ז~~ל שכ~ב ס~ב
 ~דברי~ מ~~ך אלא לבד בלבז י~~לללא

 בש~~יו

ומשמי~
 ישמי~ ו~א בל~ש לאזניו

 ו~ל ~כו~ קו~ו
 אי~ו א~ילו בש~~יו ש~~~יך במ~ לי~ די אזלאזניו ~י~מי~ ~ד קולו ל~ג~יה יכול א~ בזקן ~ס~ק~~ל ז~

משמי~
 ~ לאז~יו

~~~
 וארא ~ר~תבחומש ~כמי~ ~~תי ~רב מדברי יוצא ~~ו~ו ~רי זה

 ~רש~
~~ 

 ש~~
 הביא~ק~ג ש~~~ ~רב

 הראשו~י~ קושיי~
 ~ל ש~ק~ו

~~ 
 שבא

 מש~ ויצ~ק ב~~וקכתוב
 דבר ~ל

 הצ~רד~י~
 ו~ו~

ו~ל
 ז~

 ז~ל ~ר~~ח כ~ב
 בצפרד~י~הכתוב ~י~~ למ~ ~~ו~~ מקשי~

 ויצ~ק
 מש~

 ~תיב ~~שאר וכ~~
ויטתר

 מ~~
 וי~ל ~~ אל

 מ~ז~
 ~מ~~לל דאמ~י~ן

 לאוז~יו ל~שמיטצריך
 מ~

 ~יו ו~אן מ~יו ~מוציא
 צו~קי~הצ~רדעיס

 להשמי~ כדי ~ת~יל~וקולו ל~רי~ ו~וצרך ~~מ~ך ~ש~~י כמ~ש
 ~~~ל ~יל~ו לאו~ניו

 שי~מי~ כ~י קולו להריס שצ~יך לך~י
 ו~ין ל~ז~יו

 וי~ ~וא~ ~~יל~ אמ~~ מ~וסרי משוםכאן
 ~עם

 ל~שמ~~
 אין~ול

 מ~ו~ ~ז~
 דרב ~ירו~~מי ~אמ~ו ו~מו מ~~~א

 ב~יתיה מצלי ~והכד
 הו~

 מ~י~ דיל~ן ~ד בקלא מצלי

 ~י~י~ב~י
 ~~ביא ק~א ב~~ ~~כנ~~ג ועיין צלו~א

 מ~~
ר~ב~~

 ז~~ל
 ל~~ ~~~~

 ש~~~ו
 ~~~לי~

 צ~ור
~~ 

 ~ק~~ל

 ~~ש~נות שלש~~~~~י~
 א~~ו~ו~ ושל~

 ~קול
 קדו~ה ~י~מרו כדי ~~~~י~דצריך מ~~~ ר~

 ~~~~ ו~~~די~
 ~ין

בי
 מ~~~ ~~~~

 ~~ד ו~יין
~~ 

 ו~~צא
 ~~~~ ל~~ ~ע~

 ~~~~~~י~
 ומ~ני ב~~~ה ~~ל

 ~~~~ י~~ ~~ע~
מ~~~

 ~~כ וכן
 ב~~ו~~~

 כ~ן ו~ין
 מקו~

 ~האריך
 ~ ו~~~

~~עיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ~י~~~

~~

 מה
 א~~ ויצ~ ה~~ס~ ב~י~ ש~י~ ב~~ן ששא~~

 ב~ו~~ י~~~~ל~
 בברכת

 כה~י~
 א~ הדין ~הו

י~~~י~
 לומר ~צבור

 ות~~י~י~ ~~י~ נ~יל~
 דיל~א או

 ובה~~ל~~וא~
 ~~~ילה

 ה~~~
 לו~ר שלא אד~~א

~~~ל ~~נ~~י~
 ו~י~

 ~~ ~~~ן
לו~ר ~יי~ ד~~ יו~~ כ~~יל~ ~וי א~כ

 ~ ~~~וני~

~~
 ~דין ~~ו

 ~~שות ~~~ן שרוצ~ במ~ו~
א~ר ברכו~ ~ש~~

 ~צו~
 א~זה כמו

 ~~ ~ך שמ~ה~~ מ~~~ו~
די~~

 שה~~~ל ~בה~~כ של
 ~~~~ ש~

 ~זה
 ש~~י~ ~~~~

 יכ~לי~א~
 ~לי~ות לומר

 וא~
 א~מר ~וא

~~~~ 
 הואיל

 ~קידושין של ~~ברור~וק
 ברכו~ והשב~

~~~ 
 ~~~~ה

 דילמאאו
 ~ו~י~

 ל~שות וע~יד
 בר~~~ ה~ב~

 בו
 כיו~~זי ~יו~

 ו~שכי~~ו ~~ור ~וא וי~יה ~לו ~וב
 ~אמרו לא ב~~כ בני ~כל~גברי גבר~

 ת~~י~י~
 ב~בילו

 יומ~~
~ 

~~~~~
 ~ר~שו~~ לשאל~

 מ~~רש ~דבר ~~י
 ~אשון ~לקבה~דב~ז יוצ~

 ש~~ סק~~~
 כתב

 ~~~ כיו~ ש~ שה~~ן בב~~כ ~~~ון לומר איןז~יל
 ~ו

 ושמ~ה ~מ~~הימי
 וקו~~

 ~ב~~כ
 ~י~

 ~מילה ב~ל בו

מ~ו~
 ו~ו~ אמר~ך ~ל אנכי ~ש ביה דכתיב

 שמ~~ כ~~
~ו~~

 ואס
 אי~

 רזצי~ ~צ~ור
 לב~ל

 א~י~ ~~יל~
 מו~ב

 א~רשיצא
 ב~כ~

 כ~~יס
 ברור מכאן ~רי ~כ~~~~

 דא~
יצ~

 ~צבו~ לה~י~ כדי מב~~כ ~~~ן
 לומר

 כי ~וא ~ריאדרבא ~~~ו~י~
 ~ו~~

~~~

 ~~גיז ל~~~~י ראי~י
 זל~~~

 בס~
 ~לק~~

 ~~א
 כ~דו~ד מ~ש ~נשאל~כ~~א

 ו~שי~
 זה ~ל

 נרא~
 דרגילי~ ס~~ ~~כ~בי~מה~~~י~

 כדי לצ~~ ה~ת~י~
 ~צבורשיאמרו

 י~ו~~
 ~רי

 ד~ר~
 מ~יא

 מ~~סקי~
 ג~ו~כתבי~

 יצ~ א~ כן
 לומר ~וב ~וא ~~~ן

 אז~י~~~ ~~~ל~ בתר דלאו לךהרי ת~~ו~י~

~~~~
 ~~ דראיתי

 ל~רב
 ~לק~~

 דברי ש~ביא א~ר

 ו~~~~י~~~ס~י~
 ~~ז~~ל

 סיי~
 ז~ל וכ~ב איהו

 ב~~~כ ~~רה ~שא~ו ולא יצאו א~ דהריוקש~
 גומרי~

~קדי~
 ו~~~

 מ~מ~
 ה~~לה ד~תר

 ~מרי~~
 ו~~ו~~ו ~כ~ל

 דכוו~~ו~צ~י~
 לומ~

 ~מו
~~ 

 גם ~~~ל~ ~תר דאזלי~ן
 ב~ר למיזל ~וא סברה~ן

 ~ת~ל~
 ו~ואל

 ו~~יל~
 זו

~ות~ל~
 א~ילו ~וא הדין ד~~ן אד~~א

 יצ~
 אומרי~ אין

~~~ו~י~
 ~ראה זאת קושיי~ו ~י ~ל וא~~כ כוונ~ו ז~ו

ד~רב
 ~~ק~~

 ניזל ~ראוי מן וא~~כ ~ולק
 ל~י ב~רי~

 דכ~ב~~י
 ~ר~

 ברכי
 יו~~

 סקל~א
 מול~~ו מ~ר~~י ~~~

ז~~
 ~ל י~לו א~ ס~ק דכ~יש

 ~ני~~
 יותר

 ~ו~
 ~לא

~י~ו~
 ר~ות ד~~~א

 וא~
 בכך אין י~ול לא

 י~~~ כלו~
וא~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ג~וא~~
 זהדבר הו~~ל כ~ן

 ~~~לוק~ ה~~
 טוב

 ל~יל~~~א הו~

~~~
 אנ~י דרוא~

 דהואי~
 הד~ר הר~ב~יז ~~ד~ת

 ו~~~~י~

 הדבר
 ו~~~י~ ~~~~י~ ~~ו~

 ד~~רבא
 לו~ר כדי לצ~ת~~ב

 ~~~וני~
 ~~~י

 ~י~
 ל~ו

 ~הני~
 ~ברת

 נ~י~י~~~~
 ב~ב~ל

 ה~~~~ ~~ ~~יד~~ ~בר~
 ומה

 ~א טצ~~ דה~ק~~~~
 ב~ירז~ הכ~בי~ ט~ ~~~

 א~א
 טל~~שה

 סברת~
 וסליק

 ב~ימ~
 ~~~שר

 דהג~
 ד~לק

 דינא לטנין ~~~ר~תימא
 ל~

 ~~ק
 ~ד~גמ~ ט~יה~

 ~ש~~~~דב~
 ה~למוד

 ~י~ ~ק~י~
 א~~

 משגי~י~
 ב~ו~ה

~ו~יא
 ~~~~ נו~~~ הה~~~ ואי~

 ~~~י~

 ה~~מ~ד
 ~ק~יאהד~ר ו~ני~

 ~א~ ג~
 כוונ~ו ~~י

 ו~~ו~
 ומה

~~ 
 ~ה~~~

~ה~ש~
 ~ט~י הרב

 ~~ ו~~לו~י~ ~רוצי~
 ~~~לו

 ל~
י~~~~

 כ~לו ה~י ב~~רה ~~~~~י~ו דשאני
ה~~לה ~~מצ~ ~~

 ו~ו~י~
 הד~ר ו~~~י~ו

 גומרי~
 או~ו

 הי~ך ה~דישוה~~יל~ ~~ואי~
 ~י~~י~

 ו~ן
 ~~~ידהה~~י~ו הדי~ וה~~ ה~דוש~

 ~~~ב~ ~~~י~ ~~מרי~ י~~~ ~~~~ ~~
ד~~בינ~

 ~~א ~אלו
 יי~~ ~~~~ ~יי~

 ול~ך
~~ 

 ~~~~י~ז

 לגמ~~צריך
 ~ ~~~~ה ~~~וק זלא

~~~
 ה~~~לו א~

 ~ה~~~~
 ו~יה

ויצא בב~~~ ~~ ה~~~
 הי~~

 הו~ל ל~~ר יוצדקו
 וה~~י~

 ב~ר
 ט~קר ~ל הר~ זו ~~רה ~ל ~יבה ~ה אזלינן~~~~ה
 ~ו~רי~~~ין

 ~~י הוא ~~נון
 מ~~~ ל~~ו~ ~ל~

 נ~ש

ל~~~
 מאיזה יצא ~כ~ר והו~יל

 ~ט~
 ~~ ~~זר~~י י~יו

 ~לה ~י ~דטת צ~יך~אמ~
 ~~י~ הנ~י~~

 ו~~ר

 ט~~~נונ~~
 ו~י ה~~~ה

 ז~
 ~לזי

 בז~
 ל~~ר ~די

 בטוד הו~~לה זו ו~~לה~וא~ל
~~~~ ~~ 

 ~~ה ~א

 הת~נוני~ ~זב~ט~~ה~
 זה ~ל ~ז~ינן ~ת~לה וב~ר

~ש
 ~~~~ו~

 ה~~~ה הרי ~~חנוניס ה~~לה תלה מי
~~וד

 זה~חנוני~
 זזה ל~זד

 ל~ד~
 נ~מר והאיך ~בדו וזה

 ~~~ז ה~~ן במט~~ד הת~~ה ו~~~לתד~~~ל
 ~~~רי~

מ~
 ה~~נוני~~

~~~~
 ~ומר ~ו היה הנז~ הרב דברי ~~י

 שהת~ילוא~ר ד~~ ~~~
 לה~~~~

 ב~מצט
 דהואיל בו ~~גי~ין ~ין~~~ן ~~נ~ ~~~~~

 זהו~~ל~
 ~~ה ולא

~~ 

~~~~
 ג~~ייבה

 ה~~נונ~~ ב~מיר~ ה~~~~
 הת~~ה דב~ר

אז~ינ~
 ה~~ן ~י~יה להאמר ~ימא דבר זזה

ו~צבור י~~~
 אומר~~

 ~ל~~ות
 ק~~ וז~

 ~שמוט
~צמו הר~ וג~

 ל~
 ונראה מזה ז~ר

 דבז~
 ~ובר

 ה~~ן דא~
 ~ומרי~ ~~ן ה~~~הבאמצט נ~נ~

 ס~י~ות
 ובאמ~

 ל~י ~שה
דבריו

 ג~
 באמצט ה~תן דבנכנס לומר היה זה ב~נין

 הת~לה ובתר הואל ה~לי~ות לומר צריכי~ ~היוה~פלה
 טל~זלינןי

~~ 
 נראה

 דקושיי~
 ד~~רן במ~י מ~רצא הרב

 הרדב~ז ~סברת ת~~~נןולטזל~
 לצ~ת ל~~ן ~ובואדרבא ו~תבי~ וה~ס~י~

 ~הגי~ ב~ר~~
 שיו~לו ~~י

הקה~
 מכ~ש וסלי~זת א~י~ נ~ילת לומר

 ביצ~
 מצד

 ~~צ~ור ו~איטצ~ו
 ~ומרי~

 ~~~א
 ~ ו~שו~ ז~לי~~~

~~

 ש~~לת ~ה
 ב~~~ שני~

 שרצינו
~~~~~ 

 א~ר הח~~ה
~צות

 היו~
 ובבוקר

 ~~ ש~רי~ ה~~~~
 הצבור

מ~ו
 דנ~י מדטתי באמ~ סלי~ו~ ב~מיר~ דינ~

 דהו~~
ולט~

 טרב
 ~רוצ~ הו~

 לי~נס
 ל~ו~~

 ט~ה ~טת ~~כ

 ~ט~מאיז~
 למה טצמו הוא א~ילו

 ~חנוני~ ~ב~~
 ט~יו חל לא טדייןהרי

 ש~
 של

 ח~נו~
 וטדיין הואל

 קד~~~
 ולא ה~לה

 ביר~
 בטיניך יק~ה ואל בר~ות הז~

 שטושי~ אנן ממנהגיגו שנאמאי
 א~ר ברכות השבט

 ג~~ ~~רי~~~~~
 ~ין אנ~~ו למה

 ה~ליחות ~ו~רי~
ב~~ילה

 ה~~~ ב~ ~י~
 ~~י

 ג~~~
 ל~ טד~י~

 וכו~ ~דש
ו~ל

 ז~
 יש

 ד~~~ ל~~י~
 ו~~א

 ד~ש~מ~
 ~ש~~ו

ה~בט טושי~
 ~ר~ו~

 ~~פלה ~~~ן בבוא ~רי ~~~~ה ~~~ך
~ז~ו~ן

 ~~ו~~ לי~~~ ומ~~ש~
 ~ו~ה

~~~~ 
 ה~חלת ~שיבה

ה~ו~~
 ~נ~~ו ~הרי

 בשירו~ ~~~~~י~
 ו~~בחות

הש~~י~
 ו~לה ~~~ן

 ו~~~
 הלוך

 ~בי~ ונ~ו~
 ה~לה

 ~~~ו~ ~~רונ~א~~
 ה~בע

 ~ט~ בר~ו~
 בודאי ט~ב

~ו~ו
 ב~ק~

 בו אין ~צמו ה~~ן לג~י א~י~ו
 זהבו~ר טדיפו~

~~~~ 
 ~צ~ו ~~~~ו

 נ~י~~ טו~
 א~ים

 וטדיין ~~~פ~ ו~ין בינו הוא ר~~ק ~דיין~י ז~~נו~י~
~~ 

 הזמין
 ~י~~ס~צ~~

 ~~ ~~ ל~ו~~
 בו ~ין

 רב~~~ ~ו~
 בו~ר

~~
 מב~~~ו

 ~~~ו~ ~~~ו~ ~~
 דידיה ~~בי ~~ילו

~~~~
 ב~~~~כ ~ב~י

 ז~ ~~ ט~~~ ~ה~~ל~
 דנתי

~דטתי
~ 

~~~
 ז~ ג~

 בהר~ב~~ז ~~~רש ~צ~~י
 ב~~~~~ ~~ ג~~

 ז~~ ~~~~ש~
 מ~רר~י ~~ב

 ז~~
 ~~~י~ו

 ב~ה~~ ~~~~~~~~י ביו~
 ~~ינה ל~מר דאין נ~אה

 ל~ו~~ נ~~~ ~~~ו~~~~~ הו~י~
 ~דא יומי ~י~י

 מי~~~
 היא

 מטרב ~ראיה הוא די~יהומ~טד
 דא~ן ~ס~

 ~ומרי~
~מנצ~

 ו~ו~
 ו~~ ~~~~

 זה
 ~י~~

 ראינו ו~א ז~ל הרדב~~ז

 שטדיין מימינ~ ז~~מנ~~
 ל~

 ו~א ~~ן נ~רא
~~ 

 טליו

~~~
 דבר

 ~~ונ~
 והראיה

 שהבי~
 מ~רב

 שאני ~~~
 ~הי~ה~~

 ~ציה
 ט~ המו~~~

 הבו~ר ומן הצבור
 ה~

 ב~~~~ו~קי~
 מו~ן שיהיה

 ~ה~
 הטרבי~ בין

 והיה
 שיהיה טצמו ה~~ן לטנין ז~~ל ~ראי~ו ~למוד~~~ר
~~ור

 ~~י~ מנ~יל~
 בשבילו הקהל ~ל ~~~ור ~בל ו~ו~

 מ~~~~~
 ראיה

 ט~~~~
 בדברי~ המת~ונן

 ~לו
 שטו~י~ במק~~דמי~רי ירא~

 ברכות ~בט
 ביו~

 לטת ששי
 ש~~מ ~סח לטרב מדמדמה אייריטרב

 דג~
 דידהו נדון

ה~י
 ומז~ ~ו~

בבו~ר ת~נוני~ אומרי~ דאין ז~ל מהרר~י אמר
 דומ~~~

 דטרב
~~~ 

 הוא ~ן לא הרדב~ז ולדטת
~מ~ש

 ~טי~
 מהר~י בין שנוי ב~~לוקת דהדבר לך הרי

והרדב~ז
 ~דיד~ ו~נ~

 הרדב~ז טל ל~מוך לנו יש זדאי

הו~~
 מנ~~ר בנו ~טיד וה~יד

 ~מ~ו~~
 מנהג ראה ~א

 ~ליחות בבו~ר לומר הוא ~מנהג א~אזה
 א~

 החתן
טצמו

~~~ 
 ו~חתן דהואל בהסכמה טלה טצמו הרדב~ז ~רי

 יו~ הוי ~ידי~ ~~~יטצמו
 י~מר לא איהו שלו ~וב

~לי~ות
 ו~~נוני~

 ~ערב ד~וי
 יו~

 לא ו~ו דידיה ~וב
 ~ וימ~ן וצזי~~מידי
הצטיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ם~~ט

 י~~~ ~י~~~~~~~י~~

~~
 מר דשאיל מאי

 מ~~~
 בראובן ה~הור בלשונו

~~~~~
~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

 ש~ר~ו~ר
 משקי~

 ~חר יין שיפ~ור דיו דילמא או
 פה דברי היו~לה השומטי~ לגבי ג~כ שהוא מחמתיה דאתי ולאבבר~תו

 ~דו~
 אב~א

הנה ~ יזמ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ה ~קוצ~ד
 ~שו~

 ~ג~רא ו~ן ~ס~רא ~ן

דיכולי~
 השומ~ים

 המ~~ ג~ ~ש~ו~
 ושאר

משק~~
 ברכ~ ~מך טל

 ~וא ~~~רא מן ששמ~ו היין
ד~~אי

 ~~ל~ אי~
 דמ~ו~ו

 ~י~~~ ~~~
 ~שומע

היין ל~~ו~
 ע~

 ~ש~~ ~~~רך ~רכת ~מך
 ד~ש~י~ן

 ~ז~
 השו~ע

 ד~י~ל כמז ~מע ~רכה א~~ה ~ירך ~צ~ו הואכא~ו

~~רכ~
 ה~ה~י~

 רוצה ~~~רך שא~
 לי~~ו~

 ~~~ור ~כול

 ד~רכ~ו ~~ירוא~
 ט~~~

 הד~ר ~~א וכמו ו~~~ירו ~ו
 ו~קט~ד סי~א ~~~ו ו~~~ סרי~~ג ו~ש~ע ב~ר~~י~~~רש

ס~~
 יעו~ש

 א~רי~ ו~מקומו~
 ~או~ו א~כ

~שומע שיכו~ ~~~
 ד~ש~י~ן היין לש~ו~

 ~~יר~ ד~~
 ~א~ו ~~ירו

 ~דין הוא א~~כ בירך טצמו~וא
שאר ~~ לש~ו~ ~י~ו~

 ~~ר~~ משקי~
 ~יין

 ~ ~ו~ר~~

~~~~~~
 ~~רכ~ ~י~רי~ ~~זי~~

 ~א~ד המוציא
 ~י~~ל ו~~ר לכולןמ~רך

 ד~~~~
 ~מוציא

 מ~~~ ה~אי~ ~ד~רי~ כ~~ו~ר~
 ~ם~ו~ה

 וכ~
 ~מ~ו~ין

 ~~ריםאוכל~ן
 ~~ ה~~ו~~ ~~מ~ ה~אי~

 ~מך
 ~אמ~ ~א~ ~אכלו~מוציא ~רכ~

 ~~א ~~ומט ~~~ר ~~א
 ~~~מ~רכ~

 ולא דו~א
 מ~רכ~

 שאר
 ד~~י~

 ה~~ל~ם
לו

 א~א הסטודה ~וך ~אי~ ש~~
 די~

 שהשומט ~וא

 ~~אוכ~
 ~~~ל וכל

 ט~
 טל ש~י~ךמי ~~ א~כ ~מ~~ך ~~כ~ סמך

 היי~
 ~וא הדין

 שכ~
 שאר

 ~דין ~~כ~ו השומע דין ~וי~ברכ~ו ~~~~י~ מ~קי~
 ~המוציא ~רכ~ ~ומ~

~~~~
 ד~~נין ו~ו~ר ל~לוק

 מ~ר~ ז~
 ~יין ~~כת ~רט

~~רכת
~~~ 

 דדוקא ולומר
~~~ 

 דמצי ~וא

~שומ~
 גם עצמו ל~~ור

 ~~~~י~ מד~ר~~
 ~ואיל

 דהכיאדט~א ו~אמ~
 יושבי~

 כדי ~אכול
 ~ד~רי~ ~~~ ~~כו~

~שייכי~
 ששז~ה מי ד~ת ~~י ~יין כן לא ~ס~ודה

 י~יה~יין
 לשתו~ מוכר~

 ש~ר
 משקי~

 ד~ו ~ימא וא~כ
 יין לש~ות~שומט

~~ 
 ~רכ~ סמך

 ~אר ו~א ~מ~רך
 מד~רי זה ~~ילוק ~מך דיש נימא ולכאורהמשקי~י
 קט~ד ~ס~~~ו~ז

 שש~ סק~~
 ~מרדכי מד~רי ה~יא

 ש~ר היו א~דדוקא
 משקי~

 שמברך ~שטה ~~~יו
 ~~ר אז הייןטל

 וא~ ~יין אות~
 לא ~~~יו ~יו לא

 יט~ש~~~רו
 ל~

 ~ס~ודה ~~נ~ן ה~אי~ ~ד~רי~ כן
 היו לא ~~י~י אלא הוא כן לא פ~ר~ן המוציאשברכת
ל~ניו

 ברכ~
 ~ראה לכאורה וא~כ ~וטר~ן המוציא

~ה~וטה
 יכו~

 מ~רכת ~~יטה היין דברכת ולומר ל~~ות
המוציא

 ג~
 ~ ז~ ל~~ין

~~~

 ד~רכת ~ימא א~י~ו ~דא ~טמי מכמה אי~ו דזה
~מוציא

 דברכת ה~~ן מ~רכ~ טדי~ כו~~
 הדבריס כל ~ו~רת~מוציא

 ~~אי~
 ~יו לא א~י~ו

 ברכ~ ~ן לא ~רכה בשטתמונ~ים
 מ~טס ~וא ~~ין

 א~א ~ו~ר אינוגרי~ו~א
 מ~קי~ ~שא~ במו~~י~

~כ~~
 מהא נ~וט

 דב~ונ~י~
 השאר

 היין ל~~י מש~י~
 די~~~זי

 ל~~ות מיהת
 ~~מ~ הבאי~ כדברי~

 ~~~~דה
א~י~

 מונ~י~ אי~~
 כמו וא~כ

 כל הסטודה~וך ~~אי~ ~דברי~ שש~
 אוכלי~ ~מוצ~~ ~רכ~ ה~ומטי~

 ~~ת

ודברי~
 סמך טל ~באים

 ~וא המ~רך ברכ~
 כל הייןברכת הדי~

 ושאר היין שישתו ~וא דין השומטי~

 ~מונתי~מש~י~
 זדו~ק היין ברכ~ ש~~רך בשטת

~ 

~~~
 ג~

 דמה מ~קומו מוכרט הדבר
~~~~ 

 המרדכי
 אינה הייןדברכת

 ~ו~ר~
 שאר

 בשט~במונ~ין אל~ משקי~
 לאו ברכה

 גריטא היין דברכ~ משו~

 ד~ר אלא~לילה
 ידו~

 דיין
 ק~~ו ~~י~ו~ן אג~ ו~~

~ר~~
 ~~צ~ן

 ו~י~~ו~
 ל~ן ~~~~ים

 א~~
 דהמרד~~ ~~~ו

~~~ו
 מ~ו~

 לי~א ד~אידנא
 ק~יעו~

 ~~ק~ר~ י~~ש היין טל
 ~ונ~י~ משקי~ ~א~ שי~יו ~ריךול~י~ך

 ~ך הרי וא~כ
~אין

 ~~י~ו~~ שו~
 מ~ד

~~~~ 
 ש~ין מצד אלא ~יין

~ביעו~
 המ~דכי ~~ק

 להיו~
 שאר

 מ~קי~
 ~יו אם~~וט א~~~ מונ~ים

 ~ונ~י~
 ~אר

 משקי~
 ~ש~ת

 ה~ין ~רכ~

~שו~
 די~ול

 ג~ ~ש~ו~ ה~ומ~
 ~אר

 משקי~
 ~ בר~ה ~לי

~~~~~

 ~ה~~~א
 ס~~~

 ד~~י שה~יא שא~~ ס~~~ד
ה~רד~י

 שכ~~
 שאר שי~יו דב~י~ן

 מש~י~
 משו~~ונ~י~

 ד~יכא
 ע~ ק~י~י~

 ~אידנא ~יין
 זה טלש~יים י~~~

 כ~~ ו~ל~~ ז~~
 ~~~~ש ליין ~~ע דיש

~י~ן
 ~כל~ה ו~ו~ כס~ודה ~וי א~~ רי~~

 ובאמ~
 ~ן

~צי~ו
 ד~~י~ ~קדו~ ל~ר~~

 ~~א רי~יג ~ס~ ו~~י
 ~~קו~י~

ה~
 היין

 ~כ~ ו~~
~~מד ומ~~ ו~מ~רשי~ בש~ע יט~ש ד~ר

 ד~ד~~
 ד~א מר~ן

 מ~~~
 ס~ר מי~~ר

י~ ~יי~ ד~~
 דין לו

 ~~ ~~י~ו~
 וא~כ ~איד~א

 ~שו~
 כ~ו

 ~~שומ~
~ר~~

 נ~~ר ~~~ציא
 היו לא א~~~~~~ודה ~ו~ ~באי~ ד~רי~ מ~רכ~ ג~

 מו~~י~
 הדין ~וא

 ~רכ~
 היין

 ~ו~~~~~י~
 שאר

 מש~י~
 היו ~א א~י~

 דשקו~י~ מי~~י~
ה~

 ויבואו
 ~ ~~יה~

~~~
 ראית~

 ~הר~
 שכ~ב ~~~ד ~ס~ כהר~ש

 ~מו~~יןא~א משקי~ ~א~ ~ו~ר אי~ו דהיין כ~ב~ה~~דכי ד~~~
 ה~מ~

 שי~~ו ל~י כן כ~ב שהמרד~י הוא

דס~~
 ליכא ד~~~א

 לשתו~ ק~יעו~
 יין

 בודאי ק~~טות דיש רי~~ג בס~ ש~ס~ו~~וש~~ע לדע~ א~~
 ~אר ~ו~ר ויין ל~~קדאין ד~~~

 מש~י~
 א~ילו

 אי~~
 ל~~י~ו

 מבטייא דלא האמור מכל נק~י~ןיע~שי
 לדע~

 ~~ו~ר

ומר~~

 דאין
 ~לו~

 ~רכ~ ~ין כלל
 המוציא

 ~יין ~~רכ~
ד~~

 לו יש היין
 קביטו~

 ~מו בודאי
 ש~רכ~

 המוציא

~ו~ר~
 שאר מ~רכת השומט

 ~ס~ודה תוך ~ב~י~ דברי~
 ברכ~ ודאיכך

 א~י~ו ~שומע ~ו~רת ~יין
 מ~רכ~

 שאר

~משקי~
 ~ד~~ א~יל~ א~א

 ~מרדכי
 דס~~

 אין האיד~א

~ביעו~
 שאר ובטי ליין

 משקי~
 להיות

~ברכה בש~~ ~ונ~י~
 ל~~ל בירר~ו הרי עכ~~

 ~יו א~ דטכ~~~
 ד~~~י~ן השומט ד~~~ר~~י~א מינ~י~

 מ~
 המ~רך ש~ירך

~אלו
 ~שומ~

 יהיה ~צמו שהמב~ך וכמו ~טצמו ~י~ך
 ג~ משקי~ שא~ מ~~~ת~~~ר

 ו~~יב הואיל כן השומט
 ~ ~ירך טצמו ~זאכא~ו

~~~~~~

 ~~ק מזה
 מור~~

 ס~ו
 שש~

 הש~~ ~~~
 ל~זור צריך ~אכילה ברכה בין ש~דא~

 זה ו~לול~רך
 מור~~ סיי~

 דהיי~ו ז~ל זכתב
 דוק~

 קוד~~ש~
 שאכל

 ~בוצ~
 א~~כ א~ל

 ל~
 הוי

 ש~~~
 ה~סק

 יצאו דכבר המסובין אכלו ~א שטדייןא~~~
 כול~

~אכיל~
 אלו ~ור~ס מדברי לך הרי וכו~ ~בוצט

 א~~~ דהיי~ו הזא ואכל ~וא בירך כא~ו ל~ומטד~~~י~ן
 א~ילה~ענין

 ~~~ינ~
 אכל כא~ו ~מ~~ך שאכל מה

~~ומ~
 השומע ~~ור ~היות ל~~ין מכ~ש

 מ~~כ~
 שאר

 ~~~י~ן ~ודאימ~קי~
 מ~

 ~ירך כ~י~ו המברך שבירך
 לשאר בברכתו יוצא ~מברך ובודאי ~צמו~שומט

מש~י~

~~~~
 דדברי

 מזר~~
 למילף ד~ילתא לרזחה שהבא~ו

מיניי~ו
 קו~~

 ~יח זו הג~ה באמת לנדו~ד
~~ר~

 ס~~א טל שחלק ל~רב~י ראינו וכ~ר הרו~~ח
 וכבר ב~ו~ו~דזו

 הרב~י לםברת טו~ז הרב ~לם~~

י~ז~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 דהרב~י טטמו הרי טכ~ףיטו~ע
 ~ו~

 דח~בי~ן ד~גם
 ~זהבאמת

 ה~ומ~
 ~רי ~כ~ף מב~ך עצ~ו הוא כאלו

 יעו~ש ו~~רך לתזור צריך הפסיק אם ~~מובמברך
 דידן דינא דלטנין מי~אנ~וט

 כ~~~ ברו~
 לח~ק דאין

 לשומ~ מברךבין
 נ~~רים יהיו היין בברכת כו~הו

 לכל מ~קים שארמברכת
 מ~

 ליה כדאית
להמרדכי כדא~~~

 דוק~
 א~ילו ולהטוש~ט במונחין

 אינ~
 מונחים

 בז~ לדון משנלע~דז~ו

~~~
 ד~רי עיני ל~גד נגה בה~ק~ה זאת אחרי

 סי~~הבאה~~
 ~ינ~ת הרב משם שכתב קט~ד

 ז~לורדי~ם
 מ~

 ג~ו~ות ב~ע~דות ~~והגים
 טוד מביאין יין כום על היין ~רכ~שמברכין שלאח~
 ד~תי ליי~ב כדי קאווישקורין מ~ק~

~~ 
 אין ממא~לו ~~ם

 הידיד שאלת הזי א~ך טכ~לי קאווי ~ותם ~לל~ך
 ש~ו~ר ה~ב דברי עיקר דהא מפור~ת היאכאלו

 משום הקאווימברכת
 שהית~

 כוס טל המז~ן ב~~ת
 ובשביל הייןמן

 ז~
 והיין ה~איל הק~ווי מב~כת פ~רו

 בר~ת דהא מ~ם מוכרט והדבר משקים שארפו~ר
 ברכת היא שלשםהיין

 כז~
 וכוס מזון ברכת של

ברכת
 מזו~

 ~מסובין גדול ביד או האורח ביד הוא
 בברכתו ו~כ~~ז שומטין המסובין ושאר המברךוהוא

 הק~~וי מברכת גם השומעיםנפ~רו
 ופשו~

~~~

 הוא גם ורדי~ם גינ~~ת ~הרב אמינא ~גב דרך
 שאר ~ו~רת היין דברכת הש~ט ~שי~ת~זיל

 הקאווי~ דרך דהא לפניו מונחים אינם אפילומשקים
 ברכת כוס טל ברכו שכבר אחר המסובין לפנילהביאו
 גי~~ת דהרב ש~מ היין בברכת נפ~ר וטכ~זהמזון
 אפילו משקים שאר ~ו~ר דיין ליה פםיקא כךורדי~ם
 ל~אריך מקום כאן ואין ברכה בשטת מונתיםאינם

 פשוט דברדל~ו~~ד
 הו~

 בדברים להר~יב והוצ~כתי
 הח~ ולרום הידיד רצון זהו אוליקצת

 והשלו~
 וצוי~~מ

וימ~~ ה~עיר

 סי~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~~~~~
 י~~~

~~~~
 מא~ שזאל אני אחת

 מותר אם ~ת~ר
 הראש בגילוי ולברך ולהתפללללמוד

 במדרש או בתלמוד מצא כת~~ר אם דהיינו לאו אוהדין מ~
 התלמוד מן ראיה שמביאים דוקא ~ורים בארבטהאו

 הוא דעתי ל~ניות כי וכו~ בתפלה הראש גלזילא~ור
 מותר הוא יוב~ט דברי שלפי שמ~אתי משוםמותר
 ישראל לחוקקי לבי ~סוק ה~ שופטים בתרגוםוז~ל
 דבורה ~מרהוכו~

 ~~~וא~
 ~נא

 ל~בח~ ~ליח~
 לספרי

 ההיא טקתא הות דכדישראל
 ל~

 מלמידרש פס~ו
 להון יאי יכדזבאורייתא

 דיתב~
 בריש כנשתא בבתי

 ומודים ו~ברכין אורייתא פתגמי עמא ית ומאלפיןגלי
 גלי ריש שתיבת וא~~ג וכו~ ה~קדם

 מור~
 על

 זהיו מלכות טול עליהם היה ~לאה~י~ות
 ביד אונקלוס ~תרגם כמו כל לעיני רמה בידלומדים י~רא~

 הזה בלשון יוב~ע מדאפ~ה טכ~ז ~ל~ ברישרמה

שמע
 מינ~

 ~ו~ל לא אסור היה שאס מותר ~הוא
לתרג~ו

 בלשו~
 וא~י מז~ר ש~וא ~מנו שמובן זה

 הם הזו~ר דברי כל אך אסור הוא ~זוהר דברישלפי יו~~
 הדין מצד מהו ב~אלתי וכוונ~י ד~סידותא~לי

 ~~~~ו בארג~ילזן י~חק וכו~מ~דוב~ש יו~~~
~ 

~ ~ ~ ~ ~

 ד~י שבת במסכת אי~א הנה ~זה
 ל~~ד~ביי ~~~

 ~~ל~
 ד~~א כיון רשות טרבית

 ליה מ~~ינן לא ~מייניהליה
 מתקי~

 רב לה
 אל~יך לקראת הכון שנאמר מ~ום ולצ~י ~כיליקו ~~~

י~ראל
 ה~מר~ טכ~~

 ~~~ל ל~רב ומצינו ~צ~יך
 ז~ל ~כתב צ~א ~י~ או~ח ה~ור הביאוהתרזמז~ת

 אד~ שצדיך ללמוד יש הנז~ ~גמרא~מן
 אזזר לאזור

 לו יש א~ילו ~~ל~בשטת
 אב~~

 את רואה לבו ~~ין
 ~~~ומו~ת בט~~ל ד~רי היו ~לה רא~ו ויכםההערוה
 בראש ל~תפלל שאסור ~ג~רא מן מכ~יח לדע~והרי

 ~מג~לה

~~~~
 ~לו ~תרימו~ת בט~ל מדברי שראינו שבאמת
 היא ~סיקתא מילתא לא ה~מרא ~ןשדקדק

 מ~זו~ר משם ~כת~ו בשבת שם ל~תוס~ מצינודהא
 ~פלה בשטת המיינו לאזור דבטי~ן דה~טם ז~לוי~ר~י
 לבו י~יה שלא מ~וםהוא

 רוא~
 את

 הטרו~
 ודזקא

 לאזור צ~יכים ~יו לכך מכנסים להם היה ~לאל~ם
 לנו שיש לדידן אבל תפ~ה~עת

 אבנ~
 מכ~םים של

 היא וכן טכ~ל לאזור צריכ~ם אנואין
 דט~

 הר~ן

ו~רא~~
 הדין ש~~ד ד~גם וכתב הרא~ש שהוסיף אלא

 לבוש שהיה היכא חגור בלימו~ר
 אבנ~

 טכ~ז
 ולומר ל~עות מקום היה לכאורה וא~ך אזורל~זור מצו~

 ראש גילוי שאוסר התרומו~ת לבט~ל חבר מצאנוד~א
 גילוי או~ר התרזמז~ת בט~ל דדוקאבתפלה

 רא~
 ~פי

 אפילו ח~~רה ~לי להתפלל שאוסר בג~ראפירושו
 טליוהיה

 אבנ~
 את רואה לבו שאין

 הע~ו~
 עכ~ז

 אל~יך לקראת הכון מ~ום חגור בליאםור
 מז~

 למד
דהוא

 הדי~
 התוס~ לדעת אבל הראש ~גילוי יתפלל שלא

 ~לבו במקום דוקא ~וא שהאיסור דס~ל והר~ןוהרא~ש
 דלבוש והיכא הטרזה א~רואה

 אבנ~
 צריך אין

 לדידהו חגורה צריך ~אין כמו נימאחגור
 הו~

 ~דין
 ~~ם בו ~~ך שייך דלא ראש כיסוי צריךא~ן

טרוה
~ 

~~~

 לדטת דאפילו הוא פשוט דדבר אינו דזה
 חגורה בלי להתפלל שמתירים וכו~התוס~

במקום
 ~בנ~

 ~תרומו~ת בע~ל ~ברת טל יחלקו לא
 דגילוי הוא ידוט דדבר הראשבגילוי

 ~רא~
 ~וא

 מדברי מוכח וזה המקום לפני וחו~פה הרבהפחיחות
 ~גמרא מן ש~וכיח למטלה שהביאנו ~תרומו~תבט~ל
 לנו ובאמת מגולה וב~אש אזור בלי להתפללשאסור
 מהג~רא התרו~ו~ת בע~ל למד ~היכן לדטת לביש
 הרי אםור ראש דגילויהנז~

 ל~
 נזכר

 ~גמר~
 אם כי

 ~~י להתפלל דמד~ם~ו לומר מוכרח אלא המיינוהתרת
 ~ברא~מן הרא~ בגילוי שאסור מכ~ש וכו~ הכון משוםחגורה

 פ~ו~
 וגיל~י הואל וא~ך יותר חו~פה שהוא

ראש
 ~~ו~

 דהגם נימא נמי ~נן אף הוא דגרוט
 דבמקזם ס~ל והרא~ששהתוס~

 אבנ~
 אין

 צר~
 ~גורה

 ~ התרומי~ת בט~ל על יחלקז לאי~~ר גר~ שהו~ רא~ בגילוי טכ~ז התרומו~ת כבע~לודלא

~~~~~
 מצינו דהא הוא רחוק ולא נפלא לא זה

לרבינו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~

 צ~א ~י~ או~ח הרב~י ד~ריו ~ביא ז~ל ירוחםלרבינ~
 לחגור שרגיל ~מי ~כתב מי שיש ירוחם רבי~ כתבז~ל
 לחזור צריך תפלה קודם חגורתו ה~ר אם היוםכל

 צריך אין חגורה בלי היזם כל שהו~ך מי אבלולחגור
 לך הרי ע~כ באבנט ~יה ודיי פירוש בת~להלאזור
 שאין דבמקום וכו~ התוס~ כדעת ירוחם רבינודדעת
ל~ו

 רזא~
 במקום חגורה בלי להת~לל מותר הערוה את

 ~אבנ~

~~
 וכתב ירוחם רבינו מ~ם שהביא להרב~י מצינו
 ~ברך שא~ור י~ו נתיב ירוחם רבי~ כ~בז~ל

 הרא~~גילוי
 ~תיר ירוחם רבי~ דגם לפניך הרי ע~כ

 במקום חג~רה ~ליל~תפלל
 אבנ~

 בגי~וי כ~ז עם
 זא~כ אוםר~ראש

 א~
 התוס~ דעת הוא ~הכי נימא אנן

והרא~~
 בינייהו פלוג~א מפשינן ולא והר~ן

~ 

~~~
 מיוסד לך הרי

 מ~
 ל~~~לל ש~סור ~ג~רא

 ומו~כמים ~תרזמו~ת בע~ל לדעת הראשבגילוי
 וכד~ת והר~ן והרא~ש תוספו~ הנז~ ה~וסקיםודאי
 שכ~ב הרמב~ס ד~ת מפורש בא וכן הנז~ ירוחםרבי~

 ולא ז~~ל הלכ~ה תפלה מהלכותבפ~~
 יעמו~

 בת~לה
 הפקוחות עיניך הרי וכו~ מגולה בראש ולאב~פונדתו
 אסור ה~וסקים וגדולי הגמרא דמן מישריםתחזינה

 ~ הראש בגילוי בתפלהל~מוד
~~

 איתגורי לרב~ן מצי~ו בזה ברכות שאר לענין
 לדברי שהביא ל~רב~י מצינו דהאאתגור

 י~ח דהיינו תפלה לענין דדוקא הר~~ן וכתב ז~לוכתב ~ר~~
 חברין דהא חגורה בלי דיין ~רכזת שאר אבלברכזת
 המוציא ומברכים המייניהו שריין הזובבלאי

 דהא תפלה מהלכות ב~~ה כתבו מיימזניו~תזבהגהו~ת וברה~~
 מלי הני תגורה בלי להת~לל ~סורדא~רינן

 אבלי~ת תפ~~
 לעני~

 ב~גורה לחוש אין ברכות וש~ר ק~ש
 ירותם ורבינו זכו~ הערוה את רואה לבו יהיה שלארק
 םופרים וב~ם~ הראש בגילוי לב~ך שאסזרכתב
 פרומים בגדיו או כרעיו ונראים פותח כתוב י~ד~רק
 שמע על פורס ~גולה ~ראשו מיאו

 וי~~
 דמי

 מג~לה בראש לא ~בל פורס פרומים ובגדיזשכר~יו
 מפיו השם הזכרת ל~וציא רש~י אינו מגולהדבראש
 בגלוי לברך מותר אם מתלוקת שהיא נראהע~כ
 כמ~ד ס~ל ירוחם דרבינו וכיון אםור אם אוהראש
 לך הרי ב~י מר~~ן הרב עכ~ל נק~ינן הכי~םור
 שנוי במתלוקת הוא לברכות הראשדגילז~

 ואנ~
 בדידן

 מר~ןמהכרעת
 ל~

 ביד~נו שכתוב כמו נזוז
 דאי~

 לזוז
 שהביא מה הן ה~~ור ב~ולתנו שערך מה הןמדבריו
 ירותם כרבינו בב~י הכריע הרי ובכאן הנאמןבביתו
 בש~ע ג~כ פםקוכוותיה

 דמ~
 להזכיר אםור הדין

 צ~א םי~ בש~ע יעו~ש כמ~ש ~ראש בגלויש~ש
ובמפרשיו
~ 

~~~~~~

 של בע~יו נכתב והדבר הו~יל הלימוד
 הפוםקים בחדרי מלחפש חדלתי כןעל נת~~

 הג~ולים הפוםקים וכל הואיל כ~יקר טעםועזד
 אם כי חשו דלא מוכת מדברי~ם ל~ניךשהזכרתי
 פשוט נראה הלימוד א~ל ד~א ~~ הזכרתבמקום

 גרמא ודין מותר ~דין דמצדמדבריהם
מלבוא דעצירא~~

 ודריש~ בפריש~
 ל~ניך נא אציגה ~ך בפו~~ים

 ז~ל צ~א םי~ או~ח בכ~ה~ג הוב~ו ~~ר רש~לדברי
לא

 הזכי~
 לא תפלה לגבי אם כי הראש גילזי ~~יר

 איסור בו נ~גו שה~ם ~~~ה מה אבל ק~שלגבי
 כשהיה אחד חכם ~ל ושמע~י בפ~יהם ~הקלואין
~ו~ד

 ה~
 מקום מכל ~ראש בגלוי לו~ד

 א~
 ~אין

 מ~ום ולא בדבראיס~ר
 מד~

 מז~יר כ~אינו חסידות
 לו~ד אפילו ליזהר יש ~כם ל~למיד מ~ום מכלה~

 יכסה דבר ראשו על להנית יכול אינו ~אםבחדרו
רא~ו

 בבג~
 ר~~ל וכו~

 בח~וב~
 הרב עכ~ל ס~~ב

 ~כנה~ג

~~~~~
 רא~ון בד~רי חלוקות ד~לש תראינה עיניך
 דאלי~א הוכחנו כ~ר ת~לה לענין~קודש

 בגילוי להתפלל אסורדכ~ע
 רא~

 זה איסור וי~וד
 הנז~מהג~רא

~ 
 בקוד~~~~

 ג~כ
 בעני~

 הזכרת ובהם הואיל הברכוח
 הורה וכבר במחלוקת שנוי הדבר ה~קדושת

 נזוז לא האוסרים שמדברי מלכא מר~ן~קן
~ 

~~~~

 הוכיח הרי תמימה ה~ ~זרת היא ~תרומה
 הר~ש בגילוי ללמוד שמותר הגדזלהתייר

 על כז~ת לעת להשיב שנלע~ד מהזהו
 עיק~

 ~ דינא
~~~~~

 קוד~ו בדברות להשתע~ע דברתי אשים
 הידיד א~ירי בראש וכתב שר~טאשר

 בריש ב~רגום שכתב מה מכח יב~ע מדבריהוכיח
 ראש ב~ילוי להתפלל שמותר ליה מוכח מזה וכו~יג~י

 ת~לומות אליו נגלו והידיד הואל אתמיהאבאמת
 הביאך מי גלי ריש היינו רמה ביד דתרגוםחכמה
 ואם האסור דבר ולהתיר ראש גלוי גלי רישלפרש
 שי~עו לשון ולכתוב לתרגם ליב~ע הו~ל דלאמשום
 בזה כוונתך ידעתי לא כת~ר כמ~~ש אדם בניבו

 לתרגם מוכרח גלי ריש הוא רמה יד ו~רגוםהואיל
 ריש אם כי רמה ליד תרגים מצאנז לא כי זהבלשון
 ~יו שישראל לכתוב ~ריך והיה ~ואיל ובכאןגלי

 מוכרת בתרגום אזתה תרגם והוא רמה בידלומד~ם
 גלי ריש לומרהוא

 ב~קו~
 רמה יד

~ 

~~
 תרגום הידיד מצא היכן אתמיהא

 ראש ופרע תרגם ~ונקלום הרי גלי רישהוא מגול~ רא~
 הו~ל ג~~כ וא~כ דאיתתא רישא ית וי~רעהא~ה
 אלא ~ריעא ברישא לתרגםליוב~ע

 פ~ו~
 ריש דכוונת

 לטעות מקום כאן ואין רמה יד הואגלי
~ 

~~~~
 פריעת גלי דריש לפרש אדע~ין תיסק היאך
 שבאה שמחתה ביום דדבורה לומר היתכןראש

 בתוך גנותם תזכיר וקדושתם ישראל ולרומםלפאר
 שמצד דהגםשבחם

 הדי~
 דתםידו~א מלי מצד א~זר אין

 הוא הזוהר שמדברי עצמו כת~ר כמ~ש הוא כןלא
 הלכה נקבט להיות הזוהר דברי ו~תיד גדולאיסור
 ראש גילוי א~כ לבוא לעתיד~מעשה

 הו~
 ל~ם גנ~י

 דאיתא מאי והילך ~סידותי מצד בו נזהרים היושלא
 שנאמר ברגל רבו פני להקביל אדם חייב דר~הבגמרא
 תודש לא היום אליו ~ולכת אתמדוע

 ול~
 ע~כ שבת

 ו~ביא ברגל פתח בזה רז~ל נ~~שוו~~ר
 חוד~

 ושבת
 האדם חיוב עיקר דכל ~ידוע טעם פי עלופירשוה
 חייבה שהתורה משום הוא ברגל רבו פנילהקביל
 פני וליראות לעלות הבית בזמןאותנו

 האדו~
 ו~ן ה~

 פני כרואה ת~ח ~ני ~רזאה מקדש לנו שאיןהיום
 זה ועל במקדש נתראה כאלו לו נתשב ויהיהשכינה
 וליכא הואיל ברגל רבו פני לראות לאדםחייבו
 בה~~~ק בזמן אבלמ~ש

 ~י~
 רבו ~ני לר~ות חייב
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 מניה בדרבא ליה קייםכי
 ~ול~

 ~ ראיה

~~~~~~
 והיה ~סוק ~ל ב~~דרש דאי~א מאי ג~כ
 ומדי חוב~~מדי

 ~ב~
 ו~ו~ י~וא ~ש~~ו

 ל~לזת י~ראל היודר~ויים
 וליראו~

 ו~~די ח~ב~ח מדי

~ב~
 מ~~יהם ל~קל המקום ~ליהם ~חס אלא וכ~~
 כ~ב לבוא ל~~יד אבלהטורח

 ת~~~נ~
 ~די ויבואו

 שב~ ומדיתוב~ח
 ~~רי היו אלה בשב~ו

 ~הי~הבשו~מית ו~~~ ה~דר~
 הבי~ בזמ~

 הכ~וב בה הזכיר לא
 ורגלמו~ד

 י~~
 כי

 הבית ~זמן הית~ ה~ונמי~
 ~קיים דרכה הי~ה חסידו~ה מצד אך לרגל~ולה והי~~

א~י~
 הע~ידו~ מצו~

 ו~~~י ל~~יד
 ל~ ~~י~

 ~ורח

ל~לו~
 לבהמ~ק

 בשב~ו~
 ~יתה וח~ד~ים

~מצוה מקיימ~
 נח~ב והיה הרב ~ני בראיי~

 ~~י לראיי~ ל~

האדו~
 א~א לה א~ר לא ולכך ה~

 לא היום~ליו ~ולכ~ א~ מדו~
 חוד~

 הואיל י~ן ~זכיר ~א ו~רגל וכו~
 ~בי~ובזמן

 הי~ה לא ~י~ה
 לי~ך צריכ~

 א~
 הרב

 בדרבא לה קייםכי
 ~~~קד~ ~לי~~ מני~

 כ~פ ~ל
 ומדי ח~ב~ח מדי והיתה הואיל למדומהשונמית

ב~ב~ו שב~
 ~ולכ~

 לקיים רבה אצל
 מצו~

 ~מ~ו מזה ראיה
לדידן

 דאי~
 הרב ~ני להקביל ~לינו חל מ~דש לני

 לק~ים ב~ורה הכתובה מצוה ~היאברגל
 ~ול~

 ראיה
 אחדזה

 מ~
 בג~רא ~~אמרו ה~ירושים

 זא~
 ומזה

 ד~ונמית זחסידותה קדושתה ה~מי~נז שהכתוב~למד
 מצות ~פילו מק~ימת~היתה

 ל~יו~ ה~תידו~
 מן וא~כ

 י~ראל את ולפאר לשבח ובאה הואיל דבורה גםהראוי
 בקריאת~היאך

 מן י~ראל א~ שמהללת הילולה זו
 דחסידו~א מלי א~ילו שומרים ~~יו להללם לההראוי
 מלי ~ומרים שהיו או~ם שבחה ~לא מלבד לאובכאן

 נזהרים היו ~לא או~ם מגנה אדרבא אלאדחסידז~א
 ~רא~מגילוי

 לאוסרו ה~ורה ~ע~ידה דבר ~הוא
 ~ום שאין פשוט כן ~ל חלילההדין מ~

 טעו~
 מ~ורש

 יב~~מ~ר~ום
 רמה יד ~רגום הוא ו~ירו~ו

 ו~~

ל~
 ~ מדי

~~~
 ס~יד הביא ישר~ל ימי בס~ר כי הידיד שרמז
 בגלוי לה~~לל ~מותר ר~~ל מדבריוסמיך

 ~הביא ~~ה~ג ~ברי לפניך הצגתי הר~הרא~
 לט~ין ר~~ל ~תיר דלא ~ר~ה ומ~ם ~~ב ד~סרש~~ל ~~שוב~

 אלא~~לה
 ל~ני~

 ~ל וא~ילו וק~ש ~ברכות ה~ הזכרת
 ה~הזכרת

 זק~~
 בו נהגו שה~ם א~שה מה כתב הרי

 ואנן להקל ואיןאיסור
 בדיד~

 הבאתי כבר הכי בלאו
 מדינא ~אסר מר~ן דברי אם כי לנז דאיןלך

~ 

~~~
 וכו~ הלכה אינם הזוהר ~דברי ידידי ~כתב
 אמרולא

 ז~
 ~התירו דבר אלא

 מפור~
 ב~למוד

 דבר אבל אסור הזוהרולדברי
 נתפר~ ~ל~

 בתלמוד
 אליו אוםרזוהזו~ר

 ת~מ~ו~
 בכל זה כלל שכתוב כמו

 הרב~י מביא דינים כמה תזי ו~וק האחרוניםס~רי
 הזוהרמשם

 ~יי~
 ואין או~ח בב~י

 כא~
 מקום

להארי~
~ 

~~
 מקום ~יה אמת

 כ~~
 דבזמנינו ולומר להשתבש

 אירופא בני שהם ככולו רזבו העולם ~נ~גיזה
 הרא~ בגילוי ל~דול קטן כבודל~~ות

 נשארדלא תליל~ נימא
 איס~

 הרא~ בגילוי
 כבוד דרך ו~דרבא

 נראה זה ודבר הואב~כי
 לכאור~

 מדב~י יס~ד לו יש
הרמב~ם

 ~מצי~
 לו

 בהלכו~
 ז~ל כ~ב ה~ פ~ק ת~לה

 ~מקים אנ~י דרך אם מ~זלות בר~ליס י~פלללא

 ה~דולים ב~~י י~~דו~לא
 אל~

 י~כ~ל רגלים ~~~י
 מזה~~~כ

 ~ט~ו~ י~
 כביד ודרך ~יאיל

~~ 
 ~וא ת~~ה

 הגדו~ים ב~~י ~~י~דים כדרך ~ה להתנהג~צריך

 ~גי~וי ~~ו~ים ~~ני ל~~~ד שד~כם איר~~א ~~~יא~~

ה~~~
~~ 

 צריך יהיה ב~~לה
 ~~ ל~הו~

 דזה ו~נם
 ב~ור~~ ש~צינו ~ה ה~ךה~א

 ~קב~הש~~לה ~~~ ~~רי ה~דוש~
 בם~~ למש~

 ~~~ לא
 כו~~ך הםר לו

~~~
 נעליך של א~~ל א~א רא~ך

 מ~~
 ~~ן רגליך

ב~~
 ~~~~ה

 ~יה~~~ ~מל~~
 לו א~ר

 ג~~
 נעלך ~ל

 הריוא~כ
 ה~ו~~ מ~

 מנ~~ים בהםרת ~וא ה~ב~ד ד~ך

 ל~~י~ י~ ~~יי~דוק~
 ~~ן ~~א~~ו מ~ום א~~ר

~יה
 דר~~

 לכבד
 ~~סר~ ל~~ו~ קט~

 אבל ~מנ~לים
בזמנינו

 ז~
 ב~רי

 אי~ו~~
 לרי~א סי~א ~~ה~ך

 נימ~
י

 כן~ לנ~וג צריך המקום ל~ני ב~~~ה גם

~~~
 לגבי א~א הרמב~ם אמרה דלא אי~~ דז~

 אינו דאםמנ~לים
 מנ~לי~ לוב~

 ~ו~ח הזי
 מ~ום ~ך ה~קים ל~ני ל~מוד הוא ביז~ון ~דרךו~רום

הכ~~
 לעמ~ד יכול שאין משום י~ראל אלהיך לק~את

 המקום ל~~י ~~פלה מכ~ש וא~כ כך גדוליםל~ני
אבל

 הכיב~
 ~~ב~ד דרך דאדרבא בזיון דרך אינו

 כ~וד המ~םיף וכל מכוסה ראשו האדם ל~יותהוא
 לה~כסו~מ~םיף

האדם כש~ו~~~ אך כבודו זהו כי יקר בכובע
 ורוצ~

 לחלוק
 כבו~

 ~ומד ממנו ~גדול למי
 אבל לחבירו האדם בין יוצדק זה אך ~~אשב~ילוי
 הוא הראש ~~וי המק~םלגבי

 ירא~ ממ~~
 שמים

 ~ וב~ראי קמאי זה ~ל ר~ו~י~ו שהזהירונוכמו

~~~~~
 ~זה ~לב מן בדויה אינה ~ו

 זמ~
 ראיתי

 א~ר האח~ונים אשכנז ~רבני אחדבס~ר
לעת

 כזא~
 ~בטן יד~~י ולא ~~חה של צ~ר גבר

 או ס~פר ח~ם הרב מדברי או הדברים יצאומי
 המ~פלס~ים מן ~אחד כ~וב בא ~שם זלה~המו~רר~~~א

רצה
 ל~~ו~

 הואיל דהיינ~ זו סברא
 ובאר~

 מולד~ם
 אירופא מטרי אח~~היא

 הכבו~
 קטן ~כ~ד אצלם

 והרב בת~לה מנ~גם כך יהיה הר~ש בגילוילגדול
ה~ז~

 מח~
 וכל מכל סבר~ו וביטל וה~יל קודקודו טל

~ 

 כ~~~
 איפוא

 אי~
 שבא מה אלא לנו

 ~ו~
 בדברי

רז~ל
 ונקטינ~

 מצד
 הדי~

 אסור לכ~ע בתפלה
גלוי

 ~ר~~
 שנוי שהדבר הגם וק~ש ולברכות

 כברג~כ במ~וק~
 כםברת ל~פ~ס כוו~יה דקי~ל מר~ן הכרי~

 דאין כתב ז~ל מהר~~ל הרי תורה ולדבריהאוםר~ם
 חסידותי מצד יאה ולא נאה לא ל~ח אך איםורבו

ז~
 וימ~~ וצ~י~~ כזאת ל~ת משנל~~ד

 ~~ב החו~פ
ל~מוז

 ~נ~
 י~~א סאלי פה ~~~ק תרס~ו

הצ~יר
~~~~ ~~~~~~ 

 י~צ

 ~י~~י~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ י~~~ ~~י~~~~~~

~~י~
~~~~~~~~~~~~~ 

 מי הרב שנס~~ק ו~ה חיי בני ~~ב ~~ביאז~ה~ה
קרוי
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 ומז~ בצ~~ וה~יח מוחזקקרוי
 ל~סתפק הידיד יצא

 ~ין הכחשה שיש~נדו~ד
 המקדי~

 ק~וי מי הפ~נס ו~ין
מוחזק

 ופשי~
 מוחזק ק~וי דהמקדיש דידיה ספיקא

הו~יל
 וגיל~

 מ~יקרא ד~תז
 מ~~ו~ו יצא ~א ה~י א~~

 כההיא דיניהוהדר
 וקל~~ דםע~~

 ה~ס והנה וכו~
 איך לי ~מיהא אמיתית ~איה ה~א זאתד~איה

 ~ד~ריו ~ה~יא ה~וסקיס מד~~י ~איה לה~יא ל~ושת ל~

דמתחיל~
 נפל דאס דס~ל אל~יך מ~~~ס ד~רי ה~יא

מחלוק~
 מו~זקין הוו ה~הל והקהל המקדיש ~ין

 ד~~י ולאז ז~ה~ה דאנ~ן ן~ מה~~ס ד~רי ה~יאד~ריו ו~סו~
 ~~ה~ש~ך ד~רי אלא נינהו זלה~ה דאנאן ן~מה~~ס
 כמו מספ~ו אותס הט~יק ז~ל ומוה~~~סזלה~ה

 מ~~~~ך פסק ושס שסשמפו~שין
~~מ ~מקדי~ ד~~~~

 דהמקדי~
 הד~ר ו~~כ ~קהל ו~א מוחזק הוי

 הניח ~~י~ך~מחלוקת
 הר~

 חיי ~ני
 מ~וס ~כל שה~י מה~ש~ך ס~ר ממנו נ~לס לאדזד~י ~צ~~ הד~

 ז~ל ד~~~ומ~יא
 ובפר~

 ~ל ~~כ להקשזת יש
 ס~ל אלשיך מה~~ס ד~רב חזה ו~יחזה הואיל חיי~ני ~ר~

 הוודהקהל
 מוחזקי~

 הניח למה חולק כ~~דו מצא זלא
 זכו אי סתס הניחו ~אס דפלי~י דהגס ~צ~~הדבר
 פלי~י לא חזקה ל~נין ~כ~פ לא ~ו ה~הכ~נ ~ני~ו
 ד~חו גילה א~ש~ך ומה~~~ס הואיל וא~כ מוחזק הוימי

 אלא הד~ריס נפשוט ממנו המוחזקין הסדהקהל
 כלוס זה דא~ן לומר אנחנודמוכרחיס

 זז~
 תלוי ~זה

 הוז דהקהל ז~ל א~שיך מהר~ס קאמר לא כאןד~ד
 הוא סתס הניחו דאס דס~ל משוס אלאמוחזקין
 א~כ מ~דס לה~ציאו יכול ואינו ה~הל~חזקת

 ט~וןלט~ון ש~~ ז~
 שהתנ~

 הקהל מחזקת המזציא הוא אדר~א
 לד~תאבל

 דס~~ ~הרא~~
 הזא דיכול

 להוצי~
 מאז~ו

 יס~~ר וד~י שירצה מקוס לכל ז~הזליכו~הכ~נ
 מחז~תו אותז המזצאיס והס ~ומד הזאד~חזקתז
 והוא מה~ש~ך ס~~ת הן והן ~איה לה~יאו~לי~ס
 ~הוצי~ו יכול ~סתס הניחו דאפילו הסובר~סמכת
~מו

 ~כח~
 ~ל ד~ריו ~סוף

 כ~
 ~~שותיה ליה קס

 המוחזקוהוא
 ויש~~

 ~ הקהל נ~ד

~~

 נסת~ק זה
 הר~

 מוחזק קרוי ~י חיי ~ני
 הפוסק כ~~~תקי~ל לומ~

 הז~
 הקהל אס דהיינו

 זכו ו~סתס אלשיך כמהר~ס קי~ל לומריכוליס
 קי~ל יאמר המקדיש או ראיה לה~יא ~ליוו~הכחשה
 זכז~ ומהרש~ךכהרא~ס

 ו~כ~~
 ~ת~יא

 מ~יניי~
 דאס

גיל~
 אל~יך מהר~ס א~ילו כנדו~ד הקדישז דלא ד~~ו

 כלל ~מחלוקת נכנס ולא מוחזק הוי דהמקדישיודה
 כולס הללו הפוסקיס מדבריא~כ

 נרא~
 דבנדו~ד פש~ט

 המוחזק הוא המקדישודאי
~ 

~~~
 צר~ך היה ולא צריכה שאינה מ~נה זה דכל
 ופתו הואיל לחמו ממרחק ל~~יא הפוסקידיד

 הקד~~ו דאס דס~ל הקדוש מר~ן פסק הוא לפניומצויה
 שפסק מה והוא מוחזק ק~~י והוא להוציאו יכזלסתס

בש~~
 ~ס~ח שאומר מי יש וז~ל סי~ח ~קנ~ג או~ח

 ~הי~ש~וח~
 י~וליס הצבור אין ראו~ן של א~ותיו של

 ~ט~ס וז~ל ~סקט~ו שס הטו~ז וכתב ~~כ בולהחזיק
 ז~ל~~~י

 בש~
 ה~שוי ~ס~ת חזקה שייך דלא מהרי~ק

 תמיד ושי~יה ר~יס בו שי~ראו כן מ~ת ~למתחילתה
 בבהכ~נמונח

 יו~ ~~
 וכו~ ה~~ליס אותו פקוד

 בהיכל ס~ת שנתן באחד כתוב סט~ז רש~לו~תשו~ת

 ואח~~כ וכו~ שניסכמה
 רצ~

 כמיניה כל ל~ו לקחתה
 וכו~י הראיה ו~ליו המוציא והוא אקדישה ~הואדחזקה
 פםק ~ל חולק שהואונראה

 ~שס ~הוא כאן הש~~
 וכן מוחזקיס נקראיס הקהל דאין דס~ל~הרי~ק
 ש~ית~ שידו~ כיוןמסת~ר

 יחזיקוהו היאך מ~חלה שלו
 כתב וכן ~~כ וכו~ שלו מחזקה להוציאהקהל

~ט~ז הר~
 ~לי~ דמהרש~~

 דין ~ל
 ז~

 דמר~ן
 הרי ~~~

 ~פשיטותמוכח
 דמר~~

 הסו~ריס מכת הוא
 דא~

 הניח
 ה~רוי והוא לקחתו אח~כ יכיל ~ס~ס ~~הכ~נס~ת
 להוציאו ויכוליס מוחזקיס נקראיס היורשיס וא~י~מוחזק

וזה
 ~ פשו~

~~

 דלכ~ורה א~ת
 נרא~

 דס~יף א~ו מר~ן דפסקי
 ש~י פסק ש~סי~ח כסתר~י נ~אה סי~~ח ~סזה
 לתופסן יכוליס הקהל ל~~הכ~נ ~מ~יאיס כסףשל

 דיניס פסקי והני ~~ש וכו~ הקדש בחז~תשישארו
 זקשיין בב~י שמ~ואריס כמו מהרי~ק מפסקי~רו~י~ו
 רציתי ל~צמי ~לכשא~י~~דדיי

 ל~ר~
 אלו מר~~ן פסקי

 ל~ד~סי~~
 להוליך הוא שרוצה ואמר ש~א ~מי איירי

 לחוליןלהוציאן שרצ~ ~מי איירי דשס אלא אחרת ל~הכ~נ כסףהכלי
 כמ~

 בס~ך ו~כאן ~ד~ריו שמפורש
 אחרת ל~~כ~נ זו מ~הכ~נ להוצי~ן שרצה ~מיאיירי
 המקדיש ~ס הדין~זה

 וה~
 האמת דלפי אלא המוחזק

~כ~
 דפסק נראה ~הס להאריך שאין דקדוקיס כמה

 למוכרו כדי אפילו ~חזקתו דהוא הוא ~ס~ך מר~ןפסק
 בסי~ דבחומ~ש ד~ריו וכסתס לחולין דמיוו~הוציא
צ~ז

 סכ~~
 ו~יין ס~ת ~וטל ד~~~ח

 שפ~ק תוש~י להר~
 כלי ~היכל הניחו אפי~ איירי מר~ן דסתס~פשיטות
 ~ג~ותו ב~~ח יכול ~סתסשהניחו

~~~ 
 גס וא~כ

 לחולין להוציאו ~י~ול אזלי הכי כ~ן מר~ןד~רי
 מאמ~ר להרב דראיתו אלא לדוכתה קושייאז~דרא
 בזה שנרגשמרדכ~י

 ותיר~
 ~ל

 ז~
 ~מהרי~ק ראיתי וז~ל

 ז~ל מר~ן ה~יאוז~ל
 שכת~

 שהדבר בס~ת חזקה דאין

ידו~
 י~ס ~ד רביס ~ו שיקראו ע~ד נ~שה דמתחילה

 כדי כתוב הנראה וכפי ע~כ הב~ליס אותופקוד
ליי~~

 דסי~ח ההיא
 וכמ~~

 מדברי נרא~ ו~ן ~ל~ו~ש
 ~יור~ד הבאה~ט ~ס~ר ~איתי וכן ~כ~ל סקי~ד~~ו~ז
 רנ~ט~סי~

 סק~~
 שכן

 תר~
 שארי~ת הרב משס

יוס~~
 ~ י~ו~ש

~~~
 סתס ס~ת דבמניח מר~ן לד~ת נ~טינן שיהיה
 לה~דיש אס כוונתו יד~נו דלא ~גס~היכל

 שלו היה שמ~תולה ידוע והיה הואיל לא אונתכוון
 גס המוחזק והוא מרשותו להוציאואין

 אנ~
 ~דידן

 אשר מ~וס ש~כל תנאי ~ל הקדישו ראשונה~~ש~ה
 להוציאו אין ~ודו יוליכגו רגלו ~ףתד~וך

 הוא ~כי ומעיקרא הואיל דמר~ן אליבא המוחזקוהוא מר~ות~
ידו~

 ~ הוא ופשוט מרשותו להיציא אין

~~~~~
 מוהרי~~ ל~~~

 יאוד~א מ~~ה ~ס~רו ז~ל
 ו~~~ז הטו~ז הרב ~ל לחלוק ~~צ~ז~ל

 שכתבנו מהרש~ל סברת ~ל פליג דמר~~ןדכת~ו
 ~ולין מהר~י דהא מוכרת ו~ינו וז~ל סק~ג~ס~נ~ג וכת~

 שהב~אז~ל
 מר~~~

 שייך דלא כתב
 חזק~

 ה~שוי ~ס~ת
 ~ו ~יקר~ו ~ן ~~ממ~~ילתו

 ושיהי~ ר~י~
 ~מיד

 ה~~ליס אותו פקוד יוס עד הכנסת בביתמונח
 ע~מ היה דמ~חילתו כיון וא~כ~~כ

 כ~
 חז~ה ~רי

הית~
 לכך בב~כ~נ שהונח אחר אפילו ~ותיו של לו

לא
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 מיירי ז~ל רש~ל אבל ראיה בלא תזקה פקעהלא
 גילה דלא כי~ן אקדשה דתזקה אמ~ינן זאדרבה~םתם
 הרבנים טל פליג זלה~ה ~זז~רי~ע וא~ך ע~שדעתו
 היז~שים בחזקת הוא ה~י דב~תם ם~ל דמר~ןדסברי
 סיי~תא ~מנו יש לנדו~ד אנן די~ן לגביעכ~פ

 ו~ליבא ברשותו הוא הרי התנא~ עפ~י בהיכלדבהניתה
דכ~ע

 נדז~~
 ~תזקתז הוא דהרי מודז דמר~ן אליבא

~ ~ ~ ~
 א~ת דין דהדין זביררנו הזאיל

 דה~~~
 מ~ה

 מחזיק קרוי הוא המקדישנר~ו
 לדינא הדרן ירצה א~ר מקום לכל הס~תלהוליך ויכו~

דטענ~
 דאזמר נר~ז הר~ן

 דהת~~
 לדון שי~יח~ו ע~ו

 ד~נ~ן ~~ ~הר~ס שהביא דמהרש~ך כדינהבז
 ~כ~~רה נראה ~מת ~ן ~םת המקדישדישבע ז~~
סברה דאי~

 זא~
 ~~~י~ו דהא מוסכמת מהר~~ך ~ל

 ~~~ ~~~ ~~~ ~~קדי~ בראו~ן שנש~ל םר~יבספרז ~~~~יט~~

י~~
 לעיר הזאת מעיר

 אחר~
 הב~~ח ובא ראזבן זנ~טר ירצה אשר מקוםלכל ל~ו~י~~ ~~~ת ~ו שיהיה

 לנ~טר בו שהיה שהז~ות באומרז מביתז הס~תזתפס
 במעות הזכות אזתז ששזה מה שירצה לכ~מלהזליכז
 הזא לירש הם~ת תו~ע הנ~טר בן גם תזפ~יהזא

 ע~ש שירצה ~קזם לכל להוליכזהזכות
 ומהרי~~

 ג~~ך
 שאלהנשאל

 זא~
 בםפרז

 ~ת~~
 גם ם~ה ~חיזר~ד

 אם כי זה דאין ~~ובה הם ו~זים הסכימוושניהם הז~
 ממון ואינה הנאה~ובת

 ל~
 זלא לגבזת ~~ע~ח

 ול~ובת הזאיל הוא וא~ך עליהם ע~ש לירשליזרש
הנאה

 חשיב~
 דאין סל~ה דםפ~ז דמר~ן לדינא הדרן

נשב~ים
 עלי~

 דכל ג~ך דסכ~ה דספ~ז זלדינא ע~ש
 ו~~ילז משביע~ן אין ממון יזצא בהודאתה שאיןשבזעה
 האלה דהר~נים מחזי זא~ך יעז~ש מחרימין איןתרם

 ומהרי~~~מה~י~~
 יכול וא~ך מהרש~ךי על פלי~י

 כד אלא חר~ס מן אפילו עצמו זיפ~ר קי~ללזמר
 משאילתם האלה דהרבנים פליג דלא נראהדייקינן
 זלתרזויהו הבע~ת ובין היורש בין היתה דהמתלזקתמוכת
 תביעתליכא

 ממ~
 בזה הנאה ~זבת תביעת אלא

 מהרש~ך בכגון א~ל ממון הנאה ד~זבת ד~סקוהזא
 שרצ~ ב~קדישאיירי

 דהוי ~הל יד מתתת להוציא
 פסידת דידהזלגבי

 ממו~
 ספר לקנזת מזכ~חים שיהיו

 לישבע דצריך יזדו כז~ע ~זהבמקזמז

~~~
 ספ~ח לתומ~ש פת~ש בם~ מצאתי

 סקכ~~
 שכתב

~אמצ~
 עשירה אחת באשה מעשה עזד זז~ל דבריו

 ס~ת זהנית בעלהש~ת
 בבי~

 זאמרה אחד איש
 תוךהאלמנה

 שבע~
 הזא ~כתוב בזה~ל אבלה ימי

 אשכנזבלשון
 ע~ע~

 בתז~ע ע~ז העיד אתד זעד
זהא~נה

 ~ודי~
 ש~~ילה שאמרה רק העד ~דברי

 זהעד הנז~ל בעיר דירתה תהיה אם בזהתנאי
 מחזיבת אם ונשאל תנאי שזם ~מע שלאמכחישה
 זכתב הנז~ל ~ש~ך ~דב~י והא~יך העד להכחישלישבע

 ~עד להכתיש שד~א לי~בע האלמנה תייבתדלכאזרה
 כל א~~ם~ו~

 ז~
 ~ס~ת היה אם

 לפניך הרי עכל~ה וכז~ לאלמנהשייך אמירת~ בשע~
 דל~

 פ~רה
 הלאז לאלמנה שייך ס~ת הזה דלא משזם אלאמשבז~ה
 תייבתהכי

 ליש~~
 ~ הנז~ל מהרש~ך ה~ב ו~פםק

~ ~~~ ~ו~י~  
~~~~~~ 

~ 

 לי~בע עליו מוטל בדבר ~ד הוא הפר~ס והר~ןוהואיל
 כמ~ש~ד~א

 וה~~ ~ת~~ הר~
 ש~וא

 ~רנ~
 ~~ק ~רי

 הנאה ל~ם שאין ז~ן כל הגז~רים ס~ט ~~ל~זמ~~~ן
~ה~

 ולקרוביהם
 כש~י~

 ~צד ג~ך וב~ן ~~ך להעיד
 ול~רו~יו ליה מטייא לא ודאיה~ר~~ות

 ~ו~
 הנ~ה

 מצינו ה~רנסות צד ~לי ואפי~ הו~יל ~ך ל~~ידויכול
 דפסק מ~היא לה~יד יכזל ואינו נגי~ה צד לושיש

מר~~
 םי~~ט בסל~ז ג~ך

 בדי~
 בני

 ה~י~
 ס~ת ~נגנב

 דנין ~~יןש~~ם
 ואי~

 אז~ה מאנשי ראיה מביאין
 גם ~ן על ע~שהעיר

 כא~
 דוקא ~לא עדות ~דותו אין

 לה~ י~ א~~~ו~ן
 ם~ת

 ב~ות~ אח~~
 וכמו ב~~ך

 ~ם~ז מ~~ן~כתב
 םי~~

 ~דייני
 ד~דייני~

 מ~ר~ם זכ~ב
 ~דין דהוא םי~ט~ס~~ז

 אב~ ע~~ ~עדי~
 אין אם

 א~רת ם~~ת~הם
 נ~~~

 ו~גם ל~~יד יכול זאינז הוא
 לקבל נהגו ד~כשיו כתב סכ~ב סל~ז ~צ~ודמר~ן

~די~
 ~קנ~ם ~ל מהקהל

 ו~םכמ~~
 ~הקד~זת וטל

 וואליד ~~ מוהר~י להרב מצינז הרי ~~ש וכו~~כו~
 הרחיב שהאר~ך ס~ל בח~ב ז~ל~לה~ה

 בדי~
 להביא זה

 דוקא דינא דהאי הפזםקיםלהקת
 בהקדי~~

 ~הקדישו
 היחיד שהקדיש הקדש לגבי אבלהצבזר

 ~~ לז~
 ק~לו

 לדינא הדרן ו~~ך ~~ש העיר כ~ני ולהעיד לדון~לי~ם
 הנז~ ה~~ן יכול אחרת ם~ת להם יהיה אםדוקא
 נ~גע הכי הלאז דאזרייתא לשבועה זיזקיקהזל~עיד
 להפקת ~זה להשיב משנלע~ד זהזהויי

 רצו~
 החכם

 דבנדז~ד היה אם היה שלא למה שנדרשהפו~ק
 ל~ניו וחותמיז עדיזהרי

 ופ~ז~
 דיוציא

 הס~~
 להוליכז

 זצוי~ם ופשוט דיין ולית דין ולית ~ירצה מקוםלאיזה

וימ~~
 בין החותם

 כם~~~
 ז~ת משנתינז לעשו~ר

 הלכ~ד לפ~ק ~ו~בלראו~ת

הצעיר
 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 י~~~ ~~~~~~~~י~~
~~

 עבז ן~ שלמה סניור של ח~ותו אתת אשה אודית
 יע~א טאנזא ~עיר בבה~ך ס~ת שנתנהנר~ז

 ~בעת אמרהזהיא
 הנתינ~

 ש~~ך ל~ני בת~ג ה~נית
 מקום לכל זלהזליכו מבה~ך להזציאו בידהשהרשזת
 והן שכתו זה~דים נכתב לא והתנאי נ~שה תאוהא~ר
 ~אר לעיר הספר להזציא רצתה הס~ר בעלתבעתה
 ז~קהל בידה ולהביאולבידא

 ש~
 שהיא ~וענים ב~~ך

ל~
 ב~תם הס~ת שהכניסה זמאחר תנאי שום התנית

 בתזקתם הוא זהרי בס~ת הם זכז כבר תנאי שוםבלי
 שורת מהז השואל שאל זה ז~ל להוציאז יכולהז~~נה

הדין
 יזמ~~
~ 

~~~~~
 הראשזנים מתלו~ת ראתה דעינינו קאי

 הלאכמלאכים
 המ~

 מהר~ם א~ס הראשון

אלשי~
 תיור~ד תי~י בנ~י בם~ דבריו הובאז זלה~ה

 פירש זלא סתם הניתז אפי~ ס~ת במקדיש דס~לסר~~ב
 עכ~ז הניתי ששם בה~ך בא~ו שם לה~קי~ו~רצונו
 לב~~ך להוציאז יכול ואינו בה~ך בני בזזכו

 הרב אזיל ובשי~~יהיעז~ש אתר~
 ומהרי~~~ ~הרי~~

 כאשר
כתב
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~~ב
 ז~ל ~י~י בנ~י הר~

 ניס~
 מש~~י ה~~ר זה ~ל

 פ~א והרבשמואל
 ג~

 בש~~ת אז~י הם
 הביאאלשי~ך ~~הר~~

 דבריה~
 הרב

 שמ~
 ס~~~ד ~יור~ד צדקה

ט~ע
~ 

~~~~~
 הרא~~ הגא~ן הוא ~ה

 דס~ל ז~ל
 ומני~~ האד~שמקדיש דה~ק~שז~

 הוא ~~ול בב~~ך

 זלהולי~~להוציא~
 שהוא ~~רת לבה~ך

 מת~~~
 וכו~ ~ה

 מוה~י~~ל הרב אזילובשי~תיה
 הר~ וג~

 מוהר~~~ך

ג~
 דט~ו נ~תה ~כי הוא

 הר~ ש~
 ~בסוף ~יי ~נ~

 ~זי~ ה~א~~ בשי~תדמהרש~ך
 וכ~ירוש

 ה~~
 ~~~~ד

 ~~~ י~ו~ש מהרש~ך בדבריש~~רש
 ~~~~~ כ~~

 הרב זה~ל נ~ס~
 המבי~~

 הכי
~~~~ 

 ד~ריו ה~יא
 ~ י~ו~ש ~דקהשמש הר~

 ז~ ~~~~
 ~~י~ו ו~~~~כ במקדיש דזקא

 ב~הכ~~
בס~~

 דנ~~~ו הוא בזה
 ~~~ני~

 ~~לו
והללו ~יימיני~

 משמיאלי~
 ~ואיל

 ק~ד~ ו~~~
 ~כבר ~~~

 טל~ו ~רא לא א~ אבלה~דישו
~~ 

 בז~ ה~דש
 ~א

 הר~ מדברי ~מו~רט וכמונ~לקו
 ב~י~ו~ו ~י~~י ~~~י

 ~~ר~~ך הרב בדברי ~~רש~ר~ה
 ס~~ דבמ~~~

 איירי
א~ל

 וא~~~ במ~ד~~
 ה~י~ו

 סת~
 בשי~ת מ~ש~ך אזיל

מהר~~
 ~י ו~ל ז~~ל אלשי~ך

 ~ירו~
 זה

~~~ 
 ~~רה

ד~פי~
 מ~~

 דבמקדיש ד~~ל
 םת~ זה~~~

 אי~ז
 ~וא~הוציאו י~ו~

 טכ~ז ו~יעתו אלשי~ך מהר~~
 היכ~

 דלא
 מודה הקדש שס טליוקרא

 ד~כו~
 בס~ י~ו~ש להו~י~ו

 וכ~~כ ~י~יבנ~י
 הר~

~~~ 
 טליו קרא דבדלא ~פ~י~~ת

ש~
 להוציאו בידו והר~ות כלל דברו לא הקדש

 טל~ו קרא בדלאנק~י~ן וא~~
~~ 

 נ~~קו לא ~קדש
~ 

~~~

 פי
 ~~~~ ז~

 מר~ן ~~ק דה~י לפרש ~נו יש
בש~ט

 או~~~
 מי יש ~ז~ל ~~תב ~~ך ~קנ~~ג

 ~ל א~ותיו ~ל ~~יה שהו~זק שס~תשאומר
 ~~וב~

 ~ין
 בו לה~זיק יכולי~הצבור

 ט~~
 מהריק~ו מ~סק והוא

שור~
 וא~כ ב~~י דבריז הו~או ע~

~~ 
 להשוות הראוי

 לדטתדעתו
 הרבני~

 ה~ז~ל
 ד~מני~

 ~~י~ל ~~~ת
 טליו קראולא ~~~

 הקד~ ש~
 מי~רי

 דה~י ג~ ו~~
 שהב~א ב~ק~~ו ה~ו~זמדברי מוכ~

 ~~~ו רש~~ל ל~~~~~
 במישנשאל

 ~הנו~
 בהי~ל ס~ת

 זמ~~
 מד~ריו

 מז~~
 מהר~~ל ו~~ק איירי סת~דבמני~

 דאי~
 להוצ~או י~זל

 ~ולק ~וא מ~רש~ל ד~סק ה~ו~ז הרב וכ~ביטו~ש
 ~סקטל

 ז~
 מדשווי~הו ש~מ א~כ הש~ט של

ש~מ ~~וקי~
 אפי~ מר~ן ג~

 סת~ במני~
 שאינו פירש ולא

 דאל~~ א~ירימקדי~ו
 לשווינ~ו הו~ל לא

 יעו~ש זה ~ו~ז בשי~ת אזיל ט~~זהרב ג~ ~לוקי~
 ו~~

 דטת נ~י
 שאריתה~ב

 יוס~
 בס~ הש~ך דבריו ~ביא

 רנ~~
 שק~ו

 דפסק מהריק~ו ~סקי לו דהוקשהבמאי
 מר~~

סקנ~ג באו~~
 דא~ן ו~ו~ להביאם שנ~גו ~סף בכלי סי~~

 בס~~ך הש~ע ג~כ דפסק מס~ת שנא מאילהוציא~

שאי~
 ~צבור

 לה~זיק יכולי~
 דיני~ ופסקי בה~

 אלו
 והוצרך כסתראינראי~

 לתר~
 הואיל ס~ת דש~ני

 דהקדיש~מ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~
 וטל י~ו~ש

 ~ירו~
 הש~ך הסכי~ ז~

 יטו~שוקלסיה
 מתירו~

 ז~
 דס~ל מבורר ו~ילוקו

בס~ת דג~
 לי~לו שיכול בד~ירש ולא אייר~ סת~ במני~

 ~נו ואין הזאילועכ~ז
 ה~ט~ אומ~

 אין ש~קדישו
 מתזק~ונ~וציא

~ 

~~
~~~~~ ~~~~ ~  

~~~~~~~~ 
 היו ד~א מ~ורשים והש~ט מהריק~ו דברי~ה~~

 א~א איירי~~הכ~ג מונ~י~
 ~ולי~~

 ב~גים
 דו~~ וב~וטדי~

וה~
 וקישי~א מ~ריק~ו בדברי איהו ש~ירש דבר~ו ה~ך

 ~רב בה ~~טורר ~~רזו
 ש~~

 צדקה
 ומ~~

 זה
תירוצו ~~~

~ 

~~
 נ~~~נ~ טכ~~

 לדע~ו
 ש~

 ש~~ית והרב ה~~ך
 וט~~ז ו~ו~זיו~ף

 דמר~~
 הזא פירו~ו בס~ך

~מנ~~
 ס~~ת

 ול~ סת~
 טליו היה

 ש~
 הקדש

 הג~
 דלא

 מ~זקת להוצ~א א~ן טכ~ז דעת~היד~ינן
יורשיו ו~~ ה~~לי~

 יכולי~
 להוצי~ו הם

 וא~~
 דטת ~י ~ל

 ד~~~ו זה מ~~ן פסק ~י על ודעדי~א הנז~להאלה הרב~י~
 ו~ש~~ך וט~~ז ה~ו~ז של זה ~ירוש ~י טל סמי~נא~א
 ובני הואיל הזאת באשה נו~ן הדיןוש~י

 ב~כ~~
 ~דב~י~~נרא~

 הנ~תו ש~יא
 בסת~

 טל~ו קראה ולא

 ~סק ~י טל להוציאו היא יכולה א~~ הקד~~~
 הרבני~

 וכו~ גא~אנ~~י למהר~~ ואפי~ ומהרש~ךמהרא~~
 ~יוטל

 מר~~ ~ס~
 ו~ו~ ה~ו~ז ~ירוש לפי

~ 

~~~

 הש~ע מפרשי ל~מה ד~זינן במאי ט~א דא
 מ~ש ~ך אביא וראש ת~לה הכי ס~לדלא

 ~והרי~~הר~
 ~ין וז~ל בסקנ~~ג מ~~~י בס~ ז~ל

~צבור
 יכולי~

 תשוב~ טיין בו לה~זיק
 רש~~ל

 דכתב בסקי~~ד ז~ל מג~דהרב הביא~
 מוציא~ן נקראין דהבטלי~

וטלי~~
 טל ~ולק דה~א מג~ד הרב ו~תב הראיה

 ואי~וה~~ע ~~~
 מוכר~

 ~~ב מר~ן שהביא ~הריק~ו דהא
 ~ן ט~מ מת~ילתז הע~וי בס~ת ~זקה שייךדלא

 בו~~קראו
 ושיהי~ הרבי~

 תמיד
 מונ~

 עד בבה~~נ

יו~
 ~ותו ~קוד

 ט~~ הבעלי~
 היה ~מת~ילתו ~יון וא~כ

 א~ר א~ילו היה אבותיו של ~זקה הרי ~ן מנתטל
שהונ~

 ראיה בלא ~זקה ~~טה לא ל~ך בבה~~נ
 בס~~ ~יירירש~ל אב~

 ~יון אקדשיה ~זקה אמרי~ן ואדרבא
 ש~ט בהג~ה וטיין לבהכ~נ בהבאתו ג~ד היהדלא

ביור~ד
 סרנ~~

 מר~ן דבר דלא ס~ל ז~למוהרי~ט דהר~ לפנ~ך הרי טכ~ל ס~ב סוף
 בבהכ~~~ במני~

~~ת~
 אלא

 בידו~
 טל אלא להני~ו הביאו ~לא

שי~~נו דט~
 יו~

 או~ו ~ק~ד
 ~ב~ל~~

 כידוט
 ותרוויהו והש~ט מה~~~ל פליגי לא ובזה הקבזעהמנהג ט~~ לה~

 מהריק~ז ~ד~ת~~ל
 ומרא~~

 ~נ~אר כ~ו ~ליגי זלא
בס~ד
~ 

~~~
 ס~נ~ג בלבוש הנז~ הרב ~דטת יו~א מבורר נמי
 הדרך ש~ן ו~ו~ ס~~ת וז~ל שכתבם~ך

 מונ~ת ושתהיה לב~כ~נס~ת שמש~ילי~
 ש~

 ~ק~ד יום ~ד

הבטלי~
 אותה

 זכיו~
 ~זקה ~~נת בה שי~ך אין ש~ן

 מוהרי~ט הרב ~דברי הלבוש של ד~ילוקו לך הריט~~~
ז~ל

 וכ~
 ראיתי

 לר~
 מרד~י מא~ר ~רב ~ביב א~רון

 וז~ל ~ק~ג בסקנ~גש~תב
 לכאור~

 יש
 דמ~~ להקש~~

 וראיתי וכו~ לתופםן רשאין ~קהל דאמרינןמסי~~
 בס~ת ~ז~ה דאין ~כתב ז~ל מר~ן הביאוב~~ריק~ז
 בו שיקראז ט~ד נעשה מעיקרא ידזט~~דבר

עד ברבי~
 אזתו ~קוד יז~

 ~תב הנראה וכפי ע~כ ~ב~לי~
 ההיא ליישב ~די~ן

 דסי~~
 הרי ע~~ל בלבוש וכ~מ

 מאמר הרב דטת יכן ב~עמו ~לבוש נ~כזון ~לזהלך
 מיירי בס~ך דמר~ן ~נז~מרדכי

 דז~

 בידוע
ה~נהג ומפור~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~מני~ מי דכלה~נהג
 א~א מ~י~ו אי~ו בהי~ל ס~ת

 י~םעד
 ~~ו~

 ב~~י בםי~יח כן לא י~~נו או~ו
 ~בוע מנהג היהד~א כס~

 וידו~
 ו~~וט
~ 

~~~

 ~~י
 הד~~ ב~

 ~רב בד~רי ג~כ מ~ורש
 ~כ~בבקנ~ג ~ג~~

 ע~
 ~ש~ע ~םק

 כסף שכלי דסי~~
 כ~ב לתו~םן הקהל דיכולים וכוי לה~יאםשנהגו
 ~מ~רי~ק ואיתא וז~~ל םקמ~גה~ג~א

 ~ור~
 קם~יא

 ל~ולין להוצי~ם מנהג ישד~ילו
 ~י~

 אח~יו ~ילך
 בר~ות ~נשארים ~ש~ט המנהגועכשיו ~~~

 עסקנ~ד בעליהם התנוכ~לו וא~~ ~ב~~י~
 ו~יר~ ע~~~ ~~~

 ~ם

 מ~צי~~~~~~
 בכוונתו ה~ק~ל

 ז~~
 ר~ל ו~ו~ א~ריו לילך איןו~ו~ מ~~~ י~ ד~~י~י

 ד~~
 ~י~יו ~ו~

 ~מנ~ג ד~כ~יו מג~א כתב ולכן זה~~וע ~~~~
~~~~ 

 ו~ו~
 ומה~י ~~נו כאלווהוי

 ~~~ ~עמ~
 מה~י~~יו

 ז~~
 ~ו~יה

 ~אומר מי הישבתשובה
 יכוליס ~צבוראין ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ שכ~~

 ל~~זי~
 דב~~ת

~~ 
 ~י~~י

 ~~מו הר~~י וכמ~ש קבוע מנ~גהיה ~~~י~~~
 ~~~ ~ז~י~

 ~ייך
 בו ~יקראו ~~מ מת~יל~ו העשוי בס~ת~זקה

 תמידזשיהיה רבי~
 מונ~

 אותו ~קוד יום ~ד ב~~כ~נ
 ג~כ לך הרי עכ~להבעלים

 דהר~
 מ~צי~~ת

 מנהג בדהיה בם~ך דמר~~ן ~מג~~א דעתו הואגם ה~ק~~
 כלי כד~ן ם~ת דין הכי הלאו איירי וקבועידוע

דםי~~ כס~
 ~ מדי לא ותו

~~~
 ראיתי נמי

 א~~ו~ לר~
 ח~~ם הוא

 סו~~~~
 ב~~~מ

 בתוך ובאגב ם~~ת ~נין על ~נשאלסקמ~ג
 והנה וז~ל כ~בדבריו

 י~
 של אחד ם~ת מיני ~~י

 ש~עה ידי על נמכר ואותו בדמ~הם שקנו ממשצ~ור
 וה~ני~וב~~ה

 ם~~
 שייך אותו ו~ם ~צבור הי~יד שמם~ו

 בש~ע כ~בואר להו~יאו יכול הי~יד ואיןלצבור
 וכו~ ~מו~רו י~ולים הצ~~ר אין ומ~~מ ובמג~אבסקנ~ג או~~

 הרב דברי ולכאורהעכ~ה
 תמו~י~

 היכן
 נ~~~

 בדברי
 םקמ~ג ז~ל ובמג~אהש~~ע

 דם~~
 אין לצב~ר ~מם~ו

 ~ס~ך ~ם אדרבא מידם להוציאויכזל
 ~ס~

 ~ש~ע
 מזה נזכר לא ובמג~אב~ך

 כל~
 ודאי א~א

 היה דידיה ~~~ה ז~ל ~ו~~ר ~ת~ם דהרבלומר מוכר~י~
 קבוע מנהג היה ~א וגם איירי בעליו הקדישוהושלא ~ם~~

 על איירי ב~ליו אותו ~קוד יום עד אותושמני~ים
 היה ולא ~סתם והנ~~ו ד~ואיל מילתא ליה~םי~א כ~

 שאין הוא דין קבועמנהג
 יכו~

 דינו ויםד להוציאו
 בו ~מבו~ר סקמ~ג המג~א דברי ע~פ הש~עמדברי

דדינ~
 לא וא~ך איירי קבזע מנהג ~יה בדלא דםי~ח

~אני
 ל~

 קבוע מנהג וליכא דהואיל כסף לכלי ס~ת בין
 א~ך אקדישיה אמרינןמסת~א

 מוכר~
 לדעתו

 ש~
 הרב

 בהיה בס~ת בס~ך מר~ן ~~סק םובר הוא דגם~~ס
 כמו איירי וידוע ק~ועמנהג

 תרו~
 האלו הרבנים

 ב~~ר~נה דע~ם~~ביאנו
~ 

 ~ ~~ ~ ~ו~~י~
~~ ~~~~~ 

 במקום א~ל בעיר ידוע מנהג שאין במ~ום זהוכל
 ~~נים ה~יר בני או ש~גבאיםשנו~גים

 לכ~
 שירצו מה

 דבר איזה משים שאדם שנו~גים במקום א~י~או
 כגוןבב~כ~~נ

~~~ 
 וכשירצה וכדומה כםף כלי או

 ~ולכים לאחרים מוכרו מנכםיו וכשיורד ולוק~ו~וזר
 ~קדש הוא דמנהג אד~תא ה~~דש דכל המנ~גאחר

זל~
 קבוע מנ~ג שיהיה וב~בד עליהם ~תנה ב~ד

עכ~ל
 ~ר~ ו~~~

 ~מ~שים
 ז~ דדי~

 מדברי מור~ם ~סקו
 י~~~~ קס~ ~ור~מוה~יק~~~

 ~יו~~ד ~ה~~~י ובדק~י
 קם~א ~ורש מ~~~יק~ו דד~ריזראי~י

 ש~~י~
 נז~ר לא

 ם~~~~~
 ~~~י~יש ושל~~~ית ~רות ~ם כי

 מנהג ~יה אם כ~ב ~םדשם לב~~~
 ~~ו~

 ם~ת א~ל ו~ו~
 נזכרלא

 ו~~י~~
 ~ם ~ו~~ם למד

 לס~~
 ודאי ~לא

 דאין ליה ~סיקא ~כידמור~ים
 ל~ע~ ~לו~

 ~וה~יק~ו

~י~
 כול~ו לם~~ת ש~~לאו~

 י~ דא~ ל~~ א~~ די~
~~~~

 להוציאם ק~וע
 ~י~ ~י~

 ק~~ע ~~~ג אין ואם
אינו

 יכו~
 ~וא ו~~~ך ל~~ת ו~א כ~ף לכ~י לא ל~ו~יא

 ~ד~~~ו~ר~
 ~~ו~~~ם

 ל~ר~
 מהריק~ו ד~~ק ד~~י

~ור~
 ~ש~ע ~~סקו ~~~~~יג ~~ו~יח ~ר~~י ~~~יאו ~~
~~יך

 ל~~צי~ דיכו~
 ~וא ~ס~ת

 ~י~ ד~~~
 קבוע ~~~ג

~י~~~
 ו~~י ו~~ו~~ם

 ב~~~~ ד~ם~
 ~ו~ריק~ו ~ד~~י

~~~י

~~~ 

 ~~י~ו
 יכו~

 הוא וכ~~ להוציא
 ~~~ר~~~~~~ ~אי~ ~מק~~

 ד~~~ן למידין נ~צינו
 ו~~~~~

 ~~י~ה
 קיי~י~דא

 ע~
 ~י

 ~ירו~
 בד~רי וכו~ ~מג~~א

 ~ם והן נ~~~~ו אחד ובם~~ון מ~ריק~ו מ~ס~יוכו~~ו מר~~
 שהביא~ו מ~~~י בם~~ו ז~ה~ה מז~רי~ע הרבד~רי
 דלא ד~~~ל ~לא מג~ד ה~ב כדעת דלא ש~תבלעיל
 ~~ך ~ש~ע ~~~ן~~יגי

 ע~
 ד~הרש~ל ~~א מהר~~ל

איירי
 ~מ~י~

 בהיה איירי והש~ע ~תם
 וכתב אקדשיה לאדו~אי קבו~ מנה~

 ע~
 זה

 בסו~

 ~ז~ל ד~ריו
 כו~נתו ע~ך ~ו~~~ב רנ~~ט ביור~ד ~הג~הו~יין

 לומ~
 ד~י~שדכמ~

 כא~
 ~ר~~ן ~דברי ~יהו

 כ~
 מ~ורש ~וא

 ביור~ד ~ור~ם~דב~י
 םר~~~~

 מדי לא י~ו כוו~תו זוהי
 ~רב לדעת~מצא

 דינ~
 דמו~~ם הוא דמר~ן

~ 

~~~~~
 דא~~ך כן לו~ר דמוכר~ים נראהל~~ד
 דמזר~ם נ~מר אמוראם

 ~לי~
 דלדעת

~ר~ן
 במני~

 א~י~ םתם
 ליכ~

 ומו~~ס קבוע מנ~ג
 לד~רי ~~ירשו וכמו קבוע מנהג ובעי ~~יג~יור~~ד
 מור~ם ~ל להקשות יש א~כ וכו~ ו~ע~~ז ה~ו~זמר~ן
 ~~~ה שם כ~ום ~גיה לא ם~ך סקנ~ג א~~~ בש~~על~ה
 וכמו קבוע מנהג יש א~ דדוקאולומר

 ~כת~
 ביור~ד

 על ע~ה ז~א נזכר דלא ודאי אלא ~תיקה זוומה
 באין א~ילו דם~ך מר~ן דברי ל~רש מור~ם שלדעתו
 ~דא איירי ידועמנהג

 הואי~
 כך מהריק~ו ו~ד~רי

 םתם דמר~ן והגם איירי קבוע מנהג דבהיהמ~ורשים
הדברים

 עכ~~
 בכלי ~סק וב~י~ח הואיל כ~ירושו םתמו

~~ף
 ~מקו~

 אין מנהג שאין
 יכו~

 מוכרע משם ל~וציאו
לכאן

 דבי~
 וא~כ להגיה הוצרך לא ולכך איירי מ~הג

 ~ירצה מי וא~ילו קיימי שי~ה בחד ומזר~ם מר~ןודא~
 בזהלהתעקש

 עכ~~
 מקום דכל לכללין הדרן

 של~
 גילה

 דטתו גילה הר~ ומ~~ם כמור~ם נ~~ינן דעתומר~ן
 מנ~ג ~איןדבמקום

 ידו~
 דגם גם ומה להוציא אין

 כאן~ קרינן דעתו גי~ה~ר~ן

~י~~
 ~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 סו~~ר ~ת~ם והרב ז~ל מרדכי והרמ~אומוהרי~ע
 דבר ולא מהרש~ל טל פליג לא ד~ר~ן סבריד~ולהו
 הל~ו~ש הרב וגם וידוע קבוע מנהג בדהיה א~אמר~ן
 דקי~ל ~ור~ם הוא זה מכל ו~ילא ליה ~סיקאהכי

 הכי אז~י~ן קבוע מנ~ג דבתר דעתו גילהכוותיה
 ~נקטינן

~~~
 י~ ~ך מר~ן בדברי ג~כ זו הנחה ~י

 ל~רש לנו
דברי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 צ~ז ס~ ב~~מ~ש הש~עדברי
 סכ~~

 וא~ילו וז~ל דכתב
 לז ~ניחין אין~~ח

 ~נו צריכים וכו~ ם~ת ואפי~ ספרי~
 דהיינו ם~ך קנ~ג ~ו~ח לשי~תיה אזיל דמר~ןלזמר
 מנהג דאיכאבמקום

 קבז~
 לטת בידו ס~רז לקחת

 ~~כוון דלזה פשוט ג~~כ זלדעתי זפשוט איירי~ק~דתז
 צ~ז בח~מ~ש פת~שהרב

 סק~~
 ס~ת ואפי~ וז~~ל שכתב

 ע~כ בזה מ~ש סקמ~ג ח~מ ס~פר חתם בספרעיין
 שהבאתי הם הן פת~ש הרב כאן שרמז ח~םודברי
 ח~ס דהרב לומר פת~ש הרב נתכ~ון דלזה ובודאילעיל
 מנ~ג אין דאם קבוע מנ~ג יש באם דזקאמפרש
 קמ~ג בס~ פסקה~י

 דאי~
 מיד לה~ציא יכ~לים

 ~הצבזר

~~
 סמ~ג תוש~י בס~ י~א~ל להרב הוית דחזה אמת
 דלא ס~ת דסתם וז~ל שםדכתב

 הקדיש~
 בע~ח

 ם~ת ~סתם ה~מ ס~~ג צ~ז בס~ וכמ~ש ממנזג~~ה
 גובה אינ~ הקדי~ו אם אבל וכז~ הקדיש~שלא

 לסוף ~ד בדברי~יעו~ש ממנ~
 הפס~

 יוצא מבואר ד~~ם
 דוקאדב~ינן

 ~~ירו~ ~יקדישנ~
 יכול דאין ~וא

 שלא ~כללה~ציאו
 הקדיש~

 ~לא
 הני~~

 יכול בסתם
 תלה ולאלהוציאז

 במנ~
 דדברי משמע ~ממנו כלל

 שלא כל איירי סתם במניח אפיל~ בחומ~שהש~ע
 בפירו~הקדיש~

 ~ם ~למד ממנז וא~ך להזציא~ יכ~ל
 דהרב זה פםק על לסמוך דאין נראה לדעתילנדז~ד
 אזיל הזא גם זלה~היוא~ל

 בשיט~
 והרב ~~~~ך טו~ז

 הש~ע על חלזק ז~ל דמהרש~ל דס~לש~י
 שה~ב~~ ~כמ~

 ~ט~~ז וש~י הש~ך דברי פי ד~ל ע~ד בם~ ג~ךדברי~
 לפניגו בדידן ~אנן יע~~ש פיסקו רבה ני~~ מרסמך
 מ~הרי~~ע הרב כג~ן ~~~ראי קמאי ~פוס~ים ספרינגלו
 לא גם ומה ח~ם ~הרב מרדכ~י מאמ~רוהרב

 סינ~י י~סף דרב הגם על מור~ם בדברי נענהמה ידענ~
 דעתי אין כזה בנד~ן הפ~קנים על ד~ד דברי~חביבם
 גביהם על ומ~ר~ס הפ~םקים ל~קת כל להניחנו~ה
דמזכ~

 ~ מידם ונוציא ניקום ~אנן מנהג שאין במקום לצבור

~~
 שמיישיב םי~ד י~ר~ד חלק צדקה שמש בס~ ראי~י
 וכתב ז~~ך דםי~~ח דמ~ריק~ו פסקי הנילד~תז

 מהרש~ך ~~י~ת ז~ל דמהריק~~ לי אומר לבי לכן~ז~ל
 שיהיה כדי ~ניחו דהכי דאדעתא ס~ל דבס~תא~ל
 הבעלים א~~~ פק~ד יום עד הרבים לקריאת שםמונח
דעיקר

 כז~נת~
 לקר~ת היתה

 ב~
 ה~א

 ~בני~
 מקום בכל

 ~מ~ ~הי~שילך
 ~קרא

 ב~
 כל ובניו ה~א חיי~ ימי כל

 אחר ~דאי הכי למימר דליכא כסף בכלי אבלהימים
מיתת~

 זה ~~ס לפי והנה עכל~ה וכ~~ הק~ל זכו
 סתם דבמניח מר~ן דברי לפרש יכול ~~א דגםנראה
 אס ד~קא היינו זה ~~ם לפי אפי~ עכ~ף אבלמיירי
הי~

 במצ~ת המח~ייב איש הס~ת בעל
 דדעת~

 מש~ם ה~א
 ה~א חייו ימי כל בו~קרא

 שב~לת בנד~~ד אבל זבני~
 בעל כמ~ש זאת במצוה מפקידא דלא אשה היאהס~ת
 שכל עשה מצ~ת שכתב תרי~ג במצוה ~תינ~~ךספר
 מישראלאיש

 יכתז~
 זמצוה ~כ~~ לכם כתבו שנאמר ס~ת

 בנקב~ת ולא בזכרים זמן ~בכל ~ק~ם ~כל נ~הגתזאם
 ד~תו דמהרש~ך טעמא ליכא בנד~~ד זא~ךע~ך
 דינא הדר ~א~ך חיי~ ימי כל ללמ~ד~~א

 דס~~
 של

 שאין כסף כלי כדיןאש~
 יכ~

 ~לא הזא לא להוציאם
 ע~ש סקי~ד בסקנ~ג ב~~~ז ~ייןזר~~

~ 

~ ~
 לקרזת כדי ה~א דדעתו נקט דמהרש~ך דב~עמו

~~
 דיכולים מר~ן ~סק וכן הימים כל ו~ניז הוא
 שמש דהרב ט~מו ל~י וא~ך ל~וצי~ובניו

 צדק~
 שאומר

 ~~מ~ עצמ~דמר~ן
 זכז~ בו וקרא משום כמהרש~ך הוא

 דגם פסק מר~ן ~ריא~ך
 בנ~

 ~ב~דאי להזציא~ יכולים
 מהרש~ך וכ~~ש הימים כל זבניו הוא בו וקראמ~~ם
 הגס ג~ך נדז~דוא~ך

 דאש~
 היא קריאה בת ל~~ זאת

 בניה משזם ד~תהדילמא

~~~
 אמרי~ לא לחוד הבן מ~ום דזדאי אינו דזה
 הקדישתולא

 ול~
 בשביל בבה~ך להשתקע הניחתו

שיקרא
 ב~

 איהו אס דבשלמא בנה
 טצמ~

 קריאה בר
 לא מסתמאאמרינן

 אקדשי~
 בשביל

 זא~ך קריאת~
 הבנים יכולים מת דכבר הגם אקדשיה ולאהואיל
 הוה האב וברשות הזקדש לא ומ~ולם ~הואיללהוציאו
 קריאה בר לא~ ה~א אם אבל האב מכח את~ ~הסקאי
 וישאר הקדש יהיה שלא בד~תו האב דאיןודאי
 ראיתי שמצ~תי ממה הזא וחילי בו ללמ~ד כדילבני~
להרב

~~~ 
 לת~~בת שהביא

 מהרי~~
 שנסתפק ס~ד חי~ד

בס~ת
 ס~ת מקדיש אני זה בלשון ב~לי~ שהקדיש~ה~

ז~
 ~מב~ייא זכ~~ שאלך מקים לכל עמי לה~ליכ~ רש~תלי שיהי~ ביתי ~ם הזאת מהעיר אלך שאם ע~מ
 אםליה

 לי~רשי~ זכ~ת א~ת~ נשא~
 לכל ~הוליכז אחריו

 שייר לא לעצמו שאם בנד~~ר להםת~ק ויש ~כ~~מק~ם
 דכי אמרינן מי בלבד קריאה מצות אלא הם~ת~~וף
קפיד

 אדידי~
 מצ~ה מש~ס דוקא

 שחיי~ דידי~
 להיזת

 יניחנ~ ~אם ל~צמ~ ם~תלז
 המצ~ה קיים לא ~יצא

 אבלבהכי
 כדאמרינן אב~חיז בשל יזצא שאינ~ בנ~

 לו ש~ניחז דא~פ~י בפ~גבםנהדרין
 ס~ת אב~תי~

 בנו שי~ליכנו קפיד לא הלכך משלו לכתובמציה
זכ~~ עמ~

 זמ~הריט~~
 דלאחר ~השיב ~ה על נשאל ר~י בס~

מ~ת~
 דדוקא זכותו ב~לה

 ב~~ד~
 מש~ם ~תנה בחיים

 הרב וכתב עכל~ה לא בני~ מש~ם אבל ~וזקרא
 ~~~~ חדא תרתי מינה שמעינן ~ז~ל אל~ דבריהםעל ש~~

דמילתא
 דמה~י~~

 דזקא לדידיה דדילמא ליה מספיקא
 ~לא דידיה מצוה מש~םשייר

 בשל י~צא שאינ~ בבנ~
אביו

 למהרי~~~
 לזר~ו ~לא ל~צמו דד~קא ליה פשיטא

 הרב שלעכל~ה
 ש~~

 ~ין דל~~לס לפניך הרי ז~ל
 בשביל הס~ת שישאיר הבן על להי~ת האבכוונת

 דעתיה לאו מעזלם אב בשל י~צא ה~ן ~איןד~ואיל בנ~
 מר~ן דפסק דמאי כדאמרן ל~מר מ~כרח ~א~כעל~יה
 להרב וס~ל הס~ת להוציא יכ~לים ד~ני~בם~~ך

 לא ד~דאי מש~ם מהרש~ך כדעת ה~א מר~ןדט~ם ש~~
 ה~א בני~ אותו שמ~ציאים מה דגםלמימרא ל~~ וכו~ ~מו והיתה דכתיב קרא מ~עם~קדשיה

 דד~~
 האב

 דל~~לם אלא בנו בשביל מ~קדש ~~כ יהיהשלא
 לא לחוד עצמ~ זמשום ה~איל ~א~כ דזקא עצמועל ד~ת~

 ירש~ בניו ~אזי ~אב ברש~ת נשאר ~~כאקדשיה
זכות~

 האשה על מבינייא אתייא ~א~כ ~ד~~ק
 כלי כדין זה בס~ת דינה הדר היא ~יאה ~תדל~ו הזא~

 ביררנו הרי בניה קריאת ו~ש~םכםף
 דאי~

 ד~ת
 האשה מכ~ש הבן עלהאדם

~ 

~~~~~~
 הכי בלא~ הזאת האשה מזה

 מ~
 השאלה

 ~בתה ~יא ב~ים בת דלאומבורר
 דס~ת פ~וטוא~כ יורשת~

 ז~
 אליבא לו יש כסף כלי דין

 גס ~~ז ונוסף בשי~~ינ~ שהביאנו ה~זםקיםדכל
 הר~

 נא~ב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 והרב מג~א הרב לדעת זביררנו הזאיל לדינא
 מרדכי ומאמר מזהרי~ע והרב השקלמחצית

 ~יא דס~ך מר~ן דדעת ח~סוה~ב
 דוק~

 מנהג במקוס

קבו~
 בסתס והניחו ידוע מנ~ג שאין זבמקוס זידזע

 הלבוש הרב וגס מהרש~ל כדעת ל~זציאו יכולאינז
 פו~יס זכמה ס~להכי

 אחרי~
 ועילא

~ 
 כולהו

 א~כ ליה פםיקא ~כי כוותיה דקי~ל דמור~סכדאמרן
 זו אשה דאין ד~אקס

 יכו~
 הקהל מיד להוציא

 שהיא ראי~ להביא זעליה סתס דהכניסתזהאומריס
 יואל דהרב והגס דהמע~ה מהס שתוציא כדיהתנית
 בפסק ע~דבס~

 דידי~
 מוחזקיס קרויס דהיורשיס כתב

 הסובריס מכת הוא יו~ל ד~רב כתבנו כבריעו~ש
 ~י~לו ~ירש ולא סתס במניח אפי~ דס~כ מר~ןדדברי
 ואפי~איירי

 במקז~
 קבוע מנהג שאין

 זכ~~
 כתבנו

 לנודאין
 ~~ך דמפרשי נביאיס חבל דברי ל~ני~
 לא ותו הצבור מיד זנוציאזני~זס

 מידי~

~~
 הדין ע~פ למ~ה הלכה הוא שכתבתי ~ה כל
 מידע באמתאך

 שנתמוט~ו אדס בני כמ~ ידענ~
 הס~ת והזציאו רח~ל מנכםיהס וירדו ונ~יסאנשיס
 מ~יכלשלהס

 הקוד~
 לביתס ~רף למצוא אותס ימכרו

 שכך אמרז לז~ניס שאלנו וכד ~יס לנוגשיסולשלס
 קודש ספרי בפירוש כתב שלא מי כלנהגז

 לה~
 עדיין

 הבעליסיד
 שזל~

 ורצונס חפצס בהס לעשות בהס
 שמוליכיס לביה~כ שעושיס זכסף זהב תפזחיואפילז
 דינא הדר וא~כ נוהגיס ~נחנו כך ובמז~דיסבחגיס
ע~פ

 המנ~~
 מי דכל זמ~ורסס ידוע והמנהג הואיל

 להוציאו ויכול מרשזתז יצא לא עדיין סתםשהקדיש
 ~ס א~כ וזמן עתבכל

 אש~
 הזאיל להזציא יכזלה זאת

 הקהל דברי ~~פ אזתו הקדי~ה ולא סתסזהכני~תז
 ~ שאמרזבמאמרס

~~~
 דנרא~

 התנית ש~יא שאומרת מדברי~ס
 עשאה דס~ת נראה זזמן עת בכלשתוציאנו

 מ~ דלפי הקדשאזתז
 ~כתוב

 בשאל~
 אמרה שהיא

 הנתינ~שב~~
 בידה שהרשות שע~ך לפני בת~ג התנית

 אשר לכ~מ מ~ה~כ ~ס~תל~זציא
 הן נפש~ תאו~

 מדב~יס וכו~ אח~ת ~עיר ~ן אחרתלב~~כ
 ~ל~

 פשו~נרא~
 ה~רכה למה דאל~כ הקדש אותו שעשתה

 מ~ זלפי הואיללהתנזת
 ע~פ דכתבנז

 המנה~
 זמן כל

שלא
 הקדיש~

 להתנות ~וצרכה למה להוציאו יכולה
 מהר~~ך דברי על פח~ד ~רב כתב ממש זהוכ~ין
 בהסדמפרש

 דמ~רש~~
 איירי בדהקדיש ודאי

 תנאי היה שס דגס להתנות ~ס~ת בעל הזצרךלמה דאל~
כנדון

 ז~
 זה ~כח

 הוצר~
 מדהתנה לומר מהרש~ך הרב

 ל~רב חיי בני הרב לבסוף לז והזדה מייריבד~~דישז
 הוא גס קייס ז~ל צדקה שמש הרב נמי וכןפח~ד
 סתומיס דדבריו הגס דמהרש~ך פח~ד הרב דבריפירזש
 דאל~כ זו קזשיא מכח ~יירי בדהקדישזודאי

 הואיל כאן ~ס זא~כהתנה למ~
 והאש~

 שהתנית אמרה

 ~ א~ז הקדישה דזד~ינרא~

ו~~
 ~זציאז לא חיל אל מחיל להזליכז אלא כח להדאין ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~
 מנהג יהיה אפי~ אותז דהקדישה זה לפי וא~כלתזלין

קבו~
 הקדש שהוא בכאן מזציאז סתס ס~ת מכניס שכל

~כא
 מנה~

 זא~כ
 הד~

 לדינא
 דמחלו~

 ~ראשוניס

 וכו~ והרא~ס אלשי~ךמהר~ס
 דמר~~ ובפר~

 בדין
 להו~יאו יכול שאין הקדיש ~הוא בדבר דעתו גילהזה

 ומ~תמא דהואיל בסי~ח כסף בכליכמ~ש
 שס שהיז מבה~כ להוציא יכול דאין שס פסקה~דישס אמרינ~

 סקי~ד שס ~ו~זועיין
~ 

~~~
 והקהל דהואל ומרפא ארוכה מצ~נו לזה דגס

 הקדישתו שהיא ~ועניס אינס בידה~מוחיס
 יש ממ~נ כאן גס א~כ חייס אנו מפיה~לא

 דאי להוציאויכולת ביד~
 כד~

 דלא סתס ש~ניסתו הקהל
 להוציאו יכולה המנהג ע~פ ביררנו כבר ההקדששמעו
 לית הקדישתו היא שאמרה זו ס~ת ~מרינןואי

 שאסר וה~ה התנית שהיא אמרה היא גס הרימנהג בי~
 שמש ~רב כתבה ~מש זו וסברא ש~תיר הפההוא
צד~~

 מה~~ס משס שכתב םי~ד בחיור~ד
 אלש~~

 וז~ל
 נודע שלא שכיון לומר יש אס אך כתב ועודשס
 כאשר בתנאי שהיה אומר והוא פיו על כ~אהיו~ו

 במה ג~כ נאמינהו שהקדישו דאמר במאינאמינהו
 עכל~~ תנאישהיה

 ע~פ הדין לםתור אין ~כ ע~ש
 ~וא דאם תוציאנו ממ~נ כאן ודיינין דבריה~ענת
 ואס ל~וציא הוא המנהג אמרנו כבר הקהלכדברי
 והפה היה תנאי אמר~ ~רי הקדישתו שהיאכדבריה
 בסדר החותס הצעיר כ~ד מידיי לא ותו התירשאסר
 וחזקותיו מצותיולשמור

 הכתז~~
 הזהי התורה בס~ר

 יע~ה ס~לי פה מ~~פ לפרט צ~ק ה~ן שנ~הכאן
 ~ וימ~ןזצוי~ס

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 שי~ט

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~
 על למעלתכס

 מ~
 ~עתי לחזות ממני שבקשתס

 לב~~כ זזנות נשיס שעשו הפרוכת בענין~לה
גס

 מ~
 אס הי~ג לביה~כ ונדבזת נדריס שמביאיס

 לשאזל שהוצרך אמר וההוא לא אז מהס לקבלמו~ר
 ~דבר איסור שיש ~אזמריס מלב להוציאמשמכם

 תביא לאמשוס
 ~ וכז~ אתנ~

~~~
 אלא קאי לא קרא האי דעיקר ידידיסלכס
 המזבח ע~ג שקרב הקורבןעל

 דוק~
 הוא

 ~וא אתנן ש~רוי זמה האתנן מן להביאושאסור
 לזונההאומר

 בשכר~ טל~ היל~
 שאסיר זהז לי והבעלי

 מעזת לה נתן אס אבל עצמז ~זא המזבח ע~גל~קריב
 זה הרי קורבן בהסולקחה

 כש~
 ~אמזר אתנן דין זהז

 במ~ת זה כל שמפזרש כמוב~רה
 תמור~

 דף
 פ~ד מזבח איסורי ~ל~ הרמב~סזפ~קו כ~~

 יעז~
 כל

שס ז~
 ~ור~

 דמשס
 באר~~

 אתנן איסורי נאמרו דלא
 דזקא קרבן לאיסור אלאזונה

 ע~~
 ל~שות אבל המזבח

 לז~ אין מצזת ש~ר עצמומהא~נן
 ~גמרא מן לא ~י~ר

 הורא~ עמודי שלשה מדבריולא
 שאר מדברי זלא

 רבינו מדברי דזקא זולתפוסקיס
 ירו~

 כ~ג נתיב
 זפסקז ס~י סקנ~ג באז~ח הד~מוהביאז

 במ~~
 שס

סנ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

סנ~~
 מ~וה של דבר זו~ה מאתנן לעשות אסור ז~ל

 אבל עצמו מהאתנן ודוקא ס~ת או הכנסת ב~תכגון
 דבר לקנות מותר באתנן מעות לה נתנואס

 דבבה~כ ונ~~ל וזל~~ה סקמ~ה המ~~א שס וכתב~כל~ה מצו~

~~~~

~~~ 

~~~~ 

~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ~יטו~ש

~י~
~  ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ 

 שה~נד~ו או הפרוכתבהם
 ה~

 שקבלה המטות הס
 מותר עכ~~ז באתנןמהבועל

 לקנו~
 של דבר מ~ס

 לעיל כמ~~ש ובה~מב~~ס בגמרא שמפורש כמו~צוה
 שפסק עצמו רי~ווכמ~ש

 מור~~
 אבל ז~~ל וכתב כאן

 לה נתנואס
 דבר בהם ל~נות מותר באתנן מעו~

 ש~תנדביס ד~ה ~דוע דאין בנדז~~ד מ~~~ש וכו~מ~וה
 א~ר~ס ממעות או ~צמו אתננס ממעות הס אס~זונות
 הזונות שנוטליס מ~ות דכמה טל~הס א~נן שסשא~ן
 ~קצור עיין עליהס אתנן שסואין

 פקפוק שוס בלי דמותר פשוט א~כ סקל~אסקנ~~ג או~~ בבאה~~

ד~
 עצמה הפרוכת אס ספק לנו יה~ה ה~ו אם אפי~

 אותה קנתה שמא אז ~לה אתנן ושס באתנןקבלה
ממטות

 אתנ~
 שהדבר מכת מו~רת ~פרוכת זה הרי

 דילמא או באתנן נתקבלה עצמה היא דילמאס~ק
 ממעזתקנו~ה

 אתנ~
 ס~ל רי~~ו אפ~י דכ~ט אליבא דאזי

 והדבר הואיל עכ~ז משמו מור~~ס ~סק וכמש~למותר
 המג~א משס כמש~ל מותר דספ~קו ~י~ל הריספק

קו~~~
 של בנו בן

 קו~~
 פרוכת ליתן מדרך אין דודאי

 קנויה אס וספק במ~ות קנויה אלא אינה ובודאיבאתנן
 ~ום בגדר נכנס זה אין ~ליהס א~נן ששסממעזת

 ~ הוא ~מור ו~יתרספק

~~~
 בכלל נכנסו לא אלו נ~יס דמעות לכשתידוק גס

 זונה דאתנן זהאיסור
 ~~ור~~ ~~ ד~~

~~~ 
 ז~נה מיקרי ולא ז~ל וכתב סייסקנ~~ג

 אל~
 איסור

 מותר דבר שמקדישות הקדשות הפנויות ~לו אבלערוה
 העריות הס טריות אי~ור ו~ירוש ע~כ מהסלקבל

 וכו~ וכו~ איש אשת או א~ותו כגון בתורההמפורשיס
 זונה שקרו~ה זהז כרת ב~אתה על ש~ייב מידהיינו
ז~תננה

 ר~~ו לדעת מ~וה לדבר אסו~
 דפס~

 מור~~ס
 בה אין כרת ב~יוב שאינו מי כלאבל

 שו~
 איסור

 ב~ג~ה הנז~ ~ור~ס כמ~ש מצזה לדברא~נן
~ 

~~

 להש~ע מצינו לכהן זונה איסור דלגבי א~ת
 ס~זבאהע~ז

 ס~~
 זזנה ה~א איזו וז~ל כתב שס

 מאיסורי לא~ד הנבעלה אבל וכו~ ~שראל בת שאינהכל
 הואיל ועבד לכותי או ערזה משוס לו אסורהשהיא למי לומר ~ריך ואין עשה מאיסורי או בכל השוויןלאזזין
 וא~כ עכל~ה וכו~ זונה זה הרי לו לינשא אסורהוהיא
 כל אלא כרת ב~יוב שתהיה בעינן דלא מצינוהרי
 זה הרי ועבד לכותי הנבעלת וגס לאז באיסורש~יא
 לשכור המופקר~ת אלו זונות גס וא~כ זונהקר~יה
 לא עכ~~ז ולכותיס לעבדיס שנבטליס ימנט לאעצמן
 דה~מירו הוא כהזגה לאיסור דד~קא זה אל זהקרב

ל~ש~~
 ומהנבעלות ט~ה ומ~ייבי לאוין מ~ייבי זונה

 לענין אבל להן ~סול שהואלמ~
 המקדי~

 מצוה לדבר
 דוקא כרת ב~ייבי שהיא זונה את~ן אלא אסרולא

 מ~ח ס~~ק קנ~ג בס~ המג~א זה כלוכמ~ש
 בסו~

 ~ייבי דוקא כלומר טרוה איסור כאן זכתב ז~לדבריו
 לק~לא נק~ינן ל~וין ב~ייבי מ~לוקת שיש כיוןכריתו~
 לעיל וכמ~ש מדרבנן ש~איסורכאן

 עכל~ה~

 ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~י~~
 עליהס ואין בעלמא מזפקרות אס כי והסהואיל ~~

 אפי~ וב~רט כריתות מ~ייבי אינס דהיינו כרת~יוב
 כריתות ממ~ויבי אלו זונות היו~לו

 אי~
 לאסור לנו

 דבר אותו בא~נן להם שניתן עצמו הדבר דוקאא~א
 למוכרו אבל בטיניו להביאו לו שאסור הזא~~מו
 ~ל~פיוולהביא

 דב~
 בא~ננה מעות לה יתנו ~ו מצוה

 ~להינו לבית יהיב מאן מצוה דבר בהםותקנה
 מדינא הוא זה כל שופריימשו~ר~

~ 

~~~
 אס~ר לאסור הפקו~ות ב~נ~ס נראה אס
 גדוריס יהיו זה ידי שעל מלתא מגדרמשוס

 ה~וב ה~ר~ותמן
 ב~יניכ~

 יעזרכס אלהיכס ~ה~ תטשו
 והייתס והתקדשתס בסדר אכי~ר ~מו כבוד דברעל

 נאד~ר שנ~ה כאןקדושיס
 בקד~~

 וצוי~מ ~ע~ה סאלי פה
זימ~ן

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~

 בהמות ~~י הטו~ן רתייס שכרוועכו~ס
 שבת שכר להת~ר יתנ~גו כיצדבשותפות

 ג~~כ שהס הבהמות על בין הרי~ייס ~~ינת עלבין
 בשבת בהס טו~ן והעכו~סב~ותפת

 יומ~~
~ 

~~~~~
 רמ~ה בס~ הטז~~ר לרבינו מ~אנו הנה
 שדה שקבלו ועכו~~ס ישראל ז~לשכתב

 תלקך אתה טול לעכו~ס ישראל ~אמר לא~~ותפות
 אלא כן אמר לא ואפי~ ב~ול ואניבשבת

 יוס א~ול הישראל אומרל~שבון כ~באי~
 הראש~

 שבת יוס נגד
 השזתפות כשקבלו מ~~ילה אס אבל אסורשנטלת
 ראשון יוס זהישראל שבת של העכו~ס ש~טולהתנו
אפילו בשותפת ~~בלו בתנור מתיר היה ור~~ מזתרכנגדו

 ל~
 הישראל ש~לק לפי אסזר בשדה דדזקא התנו

 העכו~ס שעשה מלאכה באותה ומתרבהמ~עלה
 בכך מתעלה ישראל ת~ק שאין בתנור אבלבשבת
 ור~~ת בשבת ושלך ב~ול שלי יהיה ולומר ל~לקמזתר
 עס ומשתתף שכתב ז~ל הרמב~~ס דעת וכןאוסר

 ומלאכה וכו~ התנו אס בס~ו~ה או במלאכההטכו~~ס
 שהעכו~ס במה מתעלה י~ראל ~לק שאין ל~נורדומה
 ו~סורעושה

 בל~
 ת~לה התנו לא ואס וכו~ התנו

 ~ומר באו ~או~ס
 שיק~

 הרא~ש א~א וכתב אפשי~א ולא מבעייא סתס ~לק~אלא השבת כנגד ~~ד יוס הישראל
 צריך זאין לקולא אזלינן הזא דרבנן דס~י~א כיוןז~~ל

להני~
 מדברי אבל ל~דו השבתות שכר לי~ול ל~ו~ס

 לא זאס שכתב ל~~מרא יר~ה ז~להרמב~~ס
 יטול ~העכו~ס לי ירא~ ידזע אינו השבתושכר התנ~

שביעי~
 שס וראינ~ טכל~ה בשוה תולקין והשאר השכר

 עשה לא ר~~ מתיר שהיה דמה שכתב ז~~ללהרב~~י
 כמז אלא בה~ליטההיתר

 שמוכ~
 ~היה התוס~ מדברי

רזצ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ד~וסר רי~ת גדברי רחיה והביח בו וחזר ~התיררוצה
 ~~ור רבינו ~~לשון מדוקדק דכן וכתב ~רב~יוםיים
 אבל ~~חלה מתיר היה דמשמע מתיר היה ור~ישכתב
 שראיתי ו~גם ע~~כ ר~ת לדברי ~ודה ש~רי בםוףלא

 במה הרב~י על שחלק ס~~פ ~~ב הלק~טלהרב
 וזל~ה הכי ה~ו~ר בדברישפירש

 הלק~~~
 ~רב~י כ~ב

 ש~בלו בתנור מתיר היה ור~י גבי םרמ~האו~ח
 מתיר היה ור~י לומר בלישניה דייק דה~ורבשותפות
 אין לבס~ף לא אבל בתחלה מתיר היהדמשמע

 ז~
 דבכמה~אי~

 דוכתי~
 ~ר~~ע ובם~ לישנא בהאי אשכחן

 ובס~ אומר היה מרו~נבורק~ר~מ
 ר~~~ תק~~י~

 היה
 ב~עת בהרהור תענית ק~לת דהוהאומר

 מנח~
 והוא

 למימר איכא אדרבא אלא כן פסקז~ל
 ד~י~

 ~ו~ר
 ~יה ב~נהו כדאמרן בפומיה מרגילאר~ל

 ~ו~~
 דמס~

 ~ן איכ~ת לא בדידן אנן עכ~פ עכ~ל~בות
 לא ר~י לס~רת כלל םבר דלא מר~ן דברי אלאלנו ד~י~

 דברי וגם בש~ע ולאבב~י
 הלק~~

 לא
 נתכוו~

 בדבריו
 כר~י לפםוקאלו

 אל~
 שדקדק מה על לדקדק כוונתו

 לעיקר אבל דקדוק בדקדוקו שאין ~~ו~ר בדברי~רב~י
 נראה לקזצ~ד דקדוקו ובעיקר יחלוקי לא ודאידינא

 צריך היא י~ירתא ומלתא ~ואיל אומר ~יהדב~למא
 דלא אומר היה מאי ~כי הלאו בפומיה מרגלאלומר
 ל~רש הוצרכו זה ועל אומר פלוני ר~ אלא~ול~ל
מרגילא

 בפומי~
 רעו עליו ויגד

 ~ק~~ שמוא~
 אומר

 מלא דמקרא תשמח אל אויבךבנפול
 ומוכר~

 לפרשו

מ~גיל~
 נפרש אם מתיר היה ר~י בכאן אבל בפומיה

 ור~י לי~ דיי רגיל היה לומר צריך למה רגילהיה
 בסברתו הוא עומד שלעולם ידעינן ואנן וכו~התיר
 ~וא פירושו שבכאן מתיר היה ודאיא~א

 הי~
 מתיר

 בו ~זר ואח~כבתחילה
~ 

~~~
 הרב ממ~ש עליו לדקדק יש זה חילוק דלפי
 מרו~נבורק מהר~ם כתוב שם תר~ע שבם~הנ~~

 דהתם וכו~ אומר היה ר~ת תקס~ג ובס~ אומרהיה
 ומה זה א~רו להלכהנמי

 הי~
 היה נ~רש ~ם אומר

 מ~ר~ם לומר דיי הרי לעולם כךאומר
 ולומר עוד ~~לק נלע~ד כן על פםק ור~תפםק מרו~נבור~

 מתיר היה ושאני אומר היהדשאני
 והחלו~

 הוא
 ~אמירה הדברים אומר שהיה משמע אומר היהדבשלמא
 להתפרש יכול מתיר היה אבל לפועל הדבריםומוציא
 חזר אבל כך לומר מםביר שהיה הםברא מצד מתירהיה
 כתבתי ולא לפועל הדברים הוציא ולאבו

 ז~
 אלא

 ה~ו~ר מדברי נק~ינן דינא ולענין בעלמאישעשוע
 השותפ~ ~ודם ה~נו שלא כל הדעות דלכלוהרב~י
 ואפי~ בחול ואני בשבת חלקך אתה ~ול לומראםור
 הישראל אומר לחשבון כשבאין אלא בפירוש כן אמרלא
 אניא~ול

~ 
 למר~ן מצינ~ ו~י אסור שבת נגד ראשון יום

 ~דה להם שיש ועכו~ם ישראל ז~ל הכי פםקבש~יע
 או תנוראו

 מרח~
 ש~ם א~ בשותפ~ מים של ר~יים או

 שבאו בשעה מתחלה התנו אם בסחורהשות~ים
 אם לבדו לעכו~ם השבת שכר שיהיהלהשתתף

 לישראל השבת יום נגד אחד יום ושכר הרבהואם מע~
 ל~לוק כשיבואו בתחילה התנו לא ואם מותרלבדו
 והשאר ~שבתות שכר העכו~םנ~טל

 חולקי~
 לא ואם

 י~ול ידוע השבת שכרהי~
 העכו~~

 השכר שביעית ל~דו
 הוא לברר לנו שנשאר מה אך ע~כי תול~יןו~שאר

 וגם התנו לאא~
 ל~

 יום ~ישראל שיקח לומר באו
 ~טו~~ר לרבינו מצינו ד~נה הד~ן מהו ה~בת נגדאחד
שכ~ב

 דז~
 כתב והרא~~ש אפשי~א ולא ב~ייא היא

כיו~
 מדברי אבל לקולא אזלינן ~וא דרבנן דספיקא

 אי להםת~ק יש בזה י~ו~ע לחומרא י~אההרמ~~ם
 הואיל הרא~~ש ~~ברת~~סי~ן

 וכת~
 בפשי~ות

~ז~י~~
 הרמב~ם מדברי כנראה לחומרא ~ז~י~ן או ל~ו~א

ו~י~
 דהרא~ש פ~~ותיה ~בקינן דלא לקיצ~ד נ~אה

 ~רמ~~ם בדברי מפורש בא שלא מה בתרוליזיל

~~~
 מן דרבנן במילי גם ומה מדבריו ~נראה מה

 לומרה~אוי
 דספיק~

 לקולא דרבנן
~ 

~~~
 דמד~רי שכתב ל~רב~י מצינו הרי בזה דגם

 ואם שכתב לחומרא ד~זלינן נראה~רמב~ם
 לישראל ~סור התנולא

 ליק~
 משמע ~שבתות שכר

 היא שכן שם המגיד ~רב וכתב אםור ענ~ןדב~ל
 דעת שכן דע~ז בםפ~ק ~ר~ן וכתב ~~פרשיםד~ת

הרי~~
 דהרי~ף כיון הלכה ולענין ~בריו ~~ם ונתן
 הואיל א~כ ע~כ נק~ינן הכי לאיםור מסכימיםו~רמב~ם
 נק~ינן והכי לחומרא דאזלינן ליה פ~קה ~כיוהרב~י
 שפסק ס~א רמ~~ה בם~ שם למור~ם שמצינווהגם

לסבר~
 הרא~~ש

 וכת~
 בדיעבד השכר מתירין ויש ז~ל

 יש גדול דבהפםד ונ~ל םתם ו~לקו התנו לאאפילו
 אך ע~כ עלייהולםמוך

 ~נ~
 מר~ן דברי אלא לנו אין

 מוכח הכי בש~ע וגם נקטינן דכהרמב~ם שכתבבב~~י
 לא דאם דכתב רמב~ם םברת אם כי הביאדלא
 חלק או כלם השבתות שכר נו~ל ה~כו~םהתנו
 דוקא זה זולת התיר ~ד שום דלי~א מוכח מזהשביעי
 ועיין כלל אופן בשום בזה ~רא~ש ~ל לסמוךואין

 הנז~ ~רא~ש דברי שהביא שאחר זלה~הלמוהרי~~ע
 בדיע~ד השכר מתירין ויש שכתב מדבריו לדקדקורצה
 עדיין אפי~ אלא בדיעבד כבר בחלקו דוקא דלאווכו~
 יכול שהרוית מה ל~לוק רצונו שהעכו~ם וראה חלקולא

ל~תוק
 ול~

 ב~ייא וזה דהואיל בשוה מלחלוק ימנע
 מותר חלוקה קודם לכתחילה אפי~ ~פשר אפשי~אדלא
 דיע~ד אלא ~לקו כבר אם על דיעבד ~שון אמרולא
 ולא דיע~ד דהיינו ה~נו לא אם על~אי

 התנ~
 ואחר

 ~הרא~ש ואולי וכתב עוד חזר זה כל הנז~ הרבשכתב
 וב~ילי א~שי~א דלא בעייא ד~יא שכתב הגםעצמו
 םברתו על לסמוך רצה לא עכ~ז ל~ולא ~זלינןדרבנן
 ה~סד במקום וחלקו בדיעבד דוקא אם כי התירולא

 הרב סיים ו~ודמרובה
 ~נ~

 לסמוך אין בדידן ואנן
 דאין המ~מ דברי אלא לנו ואין זו הרא~ש םברתעל
 ~בת שכר העכו~ם לי~ול דוקא אם כי כ~ל התיר~ום
 עבר אפי~ תראינה עיניך שביעי חלק אולבדו

 שבת מ~כר ליהנות אםיר עמווחלק העכו~~
 שב~

 מיד לידו
 ~~עכו~ם

~~~
 ור~~

 דלא ~יכא שמתיר הרא~ש לדעת שאפ~לו
 זלה~ה מו~רי~~ע להרב מצינו בסתם וחלקוהתנה

 יום כנגד יום דוקא אלא הר~~ש התיר דלאשכתב
 ריוח ~לפעמים שזים חלקים בשוה ~כל ל~לוקאבל

 הרי עכ~ל אםור לכ~ע מרובה הוא בשבתהעכו~ם
 לחלוק בבאו דו~א לאו האוםר מר~ן דלדעתלפניך

 אל~בשו~
 שכר העכו~ם נו~ל החלוקה בש~ת א~י~

 רב אם הא המעט אחד יום נגדו לוקח והי~ראלשבת
י יי ~ אסור אופן כל מר~ןלדעת

ומ~ת~



~ ~
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 ~ד י~ם ~ישראל~שבת
 כ~ד~

 שזם כאן יש לא א~כ
 ויחזר~ ~ש~~פ~ שי~רידו אלא להתירצד

 ק~דם להתנות
 אמת הן יע~~י ס~ג שם הש~ע וכמ~שהש~תפות

 דלכאור~
על~

 הישראל דאם ל~מר במחשבה
 הז~

 נהגו ~~טכו~ם
 ~י~ם יום כל לעשותשותפת

 העבוד~
 וי~ם בש~תפת

 עוש~השב~
 העכ~~ם

 לבד~
 ע~פ ל~תיר בדעתינו ~לה

סברא
 ז~

 שהביא~ ~ר~ן סברת והיא
 בס~ מ~ר~ם

 שכל וי~א ז~לס~א רמ~~
 ז~

 מיירי לא
 אל~

 שכל בשותפת
 עוסקאחד

 לבד~
 עלה זו סברא פי ~~ל יע~ש ~כ~~

 ידי על בשבת הריחיים עבודת מיהא להתירבדעתינו
 ~בין העכו~ם בין המש~תפ~ת הבהמ~ת לא אבלעכ~~ם
 אלא דהר~ן זה דין כתב לא דמר~ן דהגםהישראל
 דמר~ן ל~מר בדעתינו עלה י~א בשם הביאזמור~ם
 סברא על ח~לק אינו ה~אגם

 ז~
 להרב~י דמצינו דהגם

 דפסק הר~ן של זו םברא שהביא אחר ~מ~הבס~
 שלקחו ~עכ~~םדישראל

 מרח~
 ו~כ~~ם בש~תפת

 כתב בשניהם אותו מחממים ~חול ~בימ~תלישראל ב~ שמשתכר מה מחצית ~גותן חלקו בשבילבשבת מחממ~
 דנפשיה אדעתא ד~עכו~ם דמ~תרהר~ן

 קעבי~
 ~כו~

 סברא שהביא אחר ~נז~ ל~רב~י~מצינו
 ז~

 ~ר~ן של
 נרא~ ואין וז~ל וכתבסיים

 שהרי הרמב~ם דעת שיהיה
 בסחזרה א~ במלאכה העכו~ם עם המשתחףכתב

 כולן ~בתות שכר הע~~~ם נוטל לחל~קכשיב~~ו
 ~עכו~ם ~בשבת ע~שים שניהם דבח~לומשמע

 ~כי~א~י~ לבד~
 ~עכ~~~

 שבת שכר י~ול
 לבד~

 כדברי ~אם

~ר~
 עביד כי ~עכ~~ם דהא למשרי ~ז~ל

 מלאכ~
בש~

 מ~ש לפי וא~לם עביד קא דנ~שיה אדעתא
לא

 תקש~
 דאסר דמאי מפרש הר~ן דאולי וכז~ לך

 ~ישראל בשבת עושה בדעכ~~ם ~זא~רמב~ם
ג~~כ עוש~

 נגד~
 שאר כל יהיו אפי~ השבת ~ד ~חד יום

 אבל הרמב~ם דאסר הוא יחד בשני~ם ע~שים~ימים
 בסחור~ א~ במ~אכה מ~עסקים יחד שני~ם יהיואם

ובש~~
 ליטול לישראל שרי לבדו ~~כו~ם בה מתעסק

 ~ר~ן לדעת ~רמב~ם דברי ליישב כנ~ל זכ~~חלקו
~אל~כ

 ח~לק שהר~ן לכ~ב לי~ ה~
 עכל~~

 של
 ש~ביא מור~ם על לסמוך הרא~י מן וא~כ~רב~י
סברא

 ז~
 ~קפק מתחילה שהרב~י ~גם כי הר~ן של

 הרמב~ם דברי ~פירש חזר ~רי ~רמב~ם מדבריעלי~

אליב~
 ~ן עלי~ ח~לק הרמב~ם אין דלדעת~ ד~ר~ן

 למסקנא דעתו דהרב~י ל~מר מילתא מכריחה דלאאמת
 בזה~ל בלשונו כתב דהא הר~ן ~ל פליג לאדהרמב~ם

כן
 נר~~

 שאל~כ דהר~ן אליבא ~רמב~ם דברי ליישב
~ו~

 נראה זה מלשון ע~כ חולק ש~ר~ן לכת~ב ליה
 דברי יפרש כיצד ~ר~ן ~דעת אלא ליישב באדלא

~רמב~ם
 ~למ~

 אבל ח~לק ש~~א כתב לא
 לדע~~

 של
 ~~איל ~א~כ ~~ן על חילק ד~רמב~ם נראה~רב~י
 אלא כהר~ן ס~ל לאול~רב~י

 כ~רמב~~
 מן דח~לק

 שפסקם ~גם ~לו ~ר~ן דברי ~ל לסמוך אין~ראוי
 ~ךמור~ם

 עכ~~
 מכריעא לא ~רב~~י מסקנת ~ל~י ~ואיל

 ביש~בו אם באמתמילתא
 ז~

 הרמב~ם דעת שהשוה
 אם ~ר~ןלדעת

 כ~~נת~
 דגם זו מסקנא ל~י ~יא

 לדעת ~רמב~ם ליישב אלא בא לא ד~קא א~ ~~אהכי לדעת~
הר~ן

 עכ~~
 מילתא מכרי~א לא הרב~י זמדברי ~ו~יל

 לן מספיקא~םפ~קי
 ב~בנ~

 כן שפסק למ~ר~ם ~מצינז
 לנ~ איןבפ~יטות

 מכח מ~ר~ם של פשיט~תו להניח
 כל ~רב~י בדברי לן דמספיקאמ~י

 ז~
 נלע~ד
~ 

 הכי ס~ל דלא ישראל לגד~לי דמצאנ~ נענ~ ~מ~~~
 מצאנ~דהא

 בספרו ~~רש~א להרה~ג ראינו
 הד~ים צידת אתד עכ~~ם עם שקנה בישראלמ~חד~ר
 שלוחי~ א~ ~ם ~לא דגים שיצוד מישאין

 זבשבת
 ~לה~יר לאסור שם שצדד ~אחר הדין מ~~ צדיםה~כו~ם
 ~כתב לבסוף~ביא

 ~הנ~
 ש~ביא י~א לדעת

 רמ~~ בס~שם מור~~
 שכ~ב~ שרי בנדו~ד הכא

 לא זה שכל
 אך ~~~~ לבדו עוסק אחד שכל בש~ת~~ אלאמיירי
 מו~י~ע להרב ראינ~וכן עכל~~ ב~כי מפליג דלא משמע מר~ן סברתלדעת

 זל~~~
 ו~גם ~זל~ה שכתב

 מיירי לא ~רמב~ם דגם דא~שר ~כתב מר~ןדחזר
 בש~ע ~כאן ה~איל יע~~ש בי~מ~ ע~סק אחד בשכלאלא
 ז~ל הר~ן חלוק ~זכירלא

 דדעת~ משמ~
 ל~~יר

 רש~י מל~~ן מוכח ~כן ~רמב~ם דברי מסתםכנראה
 ~ז~ל שכתבז~ל

 ~משקבלו~
 לעסוק שני~ם על הו~לה

 ~כן ע~כ ביחדבה
 נרא~

 ז~ל דמור~ם דאע~ג עיקר

בהג~~
 כתב

 ~ר~~ חל~
 אלא לת~וס אין י~א בשם

 עכ~ל גרירנא דב~ריה ~ש~עדברי
 ע~פ ~א~~

 לאאלו דברי~~
 נמצ~

 זזלת אם כי ~תיר ש~ם
 מ~~

 ~~~ע
 ~ ~דאמרן הש~ת~ת ל~פרידס~ג

~~
 מ~ום היה

 ל~תי~ כא~
 מע להם

 בשבתות חלקו הישר~ל שישכיר ידיעל הריחיי~ ש~
 לע~ו~~

 וכ~ו
 ~~סקו אשר~י ~גה~ת משם בב~י הדברשבא

 ואם ז~לס~ג מ~ר~~
 ירצ~

 ל~שכיר
 או בשבת חלק~ לעכו~~

לשוכר~
 ~~~א להרב ~צ~ו הלא אך זכו~ שרי בקבולת

זל~~~
 מעיקרא דוקא נ~ל ז~ל ~כתב סק~ח שם

 ק~ד~
 כ~~כ לי תן ל~מר רשאישקבלו~~

 מע~~
 ~ט~ל

 את~
ל~~

 אס~ר שקבלוהו לאחר אבל בשבת
 א~

 ~רב לדעת הרי יע~~ש שרי דאז אחר בעניןאפשר אי א~כ
 ~תיר דלאמ~~א

 דוקא אלא בקבולת א~ לשזכר~
 התנו ולא נשתת~ו כבר אם אבל הש~תפתבחחילת

 א~א אלא שרילא
 ~~ני~

 ~ אחר

~~~
 על ש~לק ל~ ראיתי ~~ל מ~הרי~ע ד~רב
 ד~סק אשר~י דה~הות זה דדין ~כתבמג~א

 מעיקרה אלא איירי לא ל~שכיר דיכולמ~ר~ם
 דלא ~כתב ~מ~~א על חלק הנז~ ~~רב ~כ~~~ש~ת~ת קזד~

 בנשתת~ז א~י~ איירי אשר~י ה~הות אלא ה~אכן
 בדין עכ~ז התנו ~לאכבר

 ז~
 דשדה

 ~קבל~~ת שכירות ל~~יר דאין המג~א לדברי ה~אמזדה וריחיי~ ומרח~
 ל~~ריד אפ~ר דאי במק~םאלא

 חביל~~
 ~שותפת

 ז~ל לנ~ הצריך הנז~ הרב דברי והילך ~ל~תנות~לחז~ר
~דלא

 מג~א הרב שכתב כמ~
 דל~ סק~~

 ל~שכיר שרי
 קודם מעיקרא ד~קא ~לא הנז~בא~פן

 ~כו~ שקבלו~~
 לבסוף כתב ~ו~יה ~רב ~גם לענ~ד דליתאיעו~ש
 מש~~ שרי אז ~~יתוף לבטל א~אדאם

 ~מיהו פסידא
 לבטלבדאפשר

 אי~ ~שיתו~
 להתיר

 דהך דא~~~
 ביט~ל נזכר לא אשר~י דהגה~תדמ~בע

 ~שית~~
 שאני

~תם
 ~דרא לא ומלכ~תא ~מלך מן המ~בע דקבל~

 אפשר לא~~~~
 ~דברי~ ע~ זא~~ עכל~~

 ~שיתוף בבי~ול לתקן שא~א דבר ~~א א~ נדו~דאנן נחזי האלה
 אשר~י הג~זת דברי על לסמוך לנו ישאזי

 פק~ק ה~ו~ז ש~רב ~~ם כיש~סקם ומור~~
 בז~

 לש~זר ואסר
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 יעו~ע בה~עה דוקא אס כי לחוד השבתות ימיכל
 ~רי ובפרט כוותיה דקי~ל מור~ם דברי אלא לנואין
 נטו~ה ביד הטו~ז דברי שדתה מוהרי~ע להרבמצינו
 לנו יש השי~וף לבטל דא~א כדאמרן והדרי~ו~ע

 השי~וף לבטל אפשר אס אך זאת הג~ה ד~יעל להש~~
 והוא ה~י למיעבד דצריך ב~דאי ולהתנותזל~זור
 והוא דכו~ע אליבא ומוסכס טובהיותר

 מ~
 שפסק

 ס~~מר~ן
 התנו ~לא היכא ז~ל

 תיקו~ י~ בתתיל~
 ~~י

 ל~יש ימכרוהי ~ו הקרקע דמי ~מוכר להסשי~זיר
 בשעת ויתנו בשותפות ויקנוהו זיתזרואחר

 קניי~
 ~~וי

 ~ למיעבד ~~יר הכיזא~כ

~~~~
 לומר דעתי ~ל עלה מעיקרא

 באופןהשותפות לב~~ דיכו~~
 ז~

 ד~יינו
 לעכו~ס ובבהמות בריתייסתלקו ימכו~ ~~יש~א~

 ~לקו הישראל להקנותדהיינו ~~~~ ד~י~~ ~~קו~
 בריתי~

 ~~~~ות ו~ם
 הואיל הריתייס עס~ריתייס ~י~ ~~ ~~~ק~ קנין דהיינו בדינינו המועילבאופן

 דינההדר ~~~~~ ~י~ ו~תובר~
 כק~ק~

 ע~י לעכו~ס נקנית ותהיה
 זה כל שתראה כמו ל~וד כסף ע~י והבהמ~תושטר כס~

 ל~ק~ות ישר ד~ך בשניהס לעשות אז סקצ~דבתומ~ש
 דמועיל ר~ת דפסק סודר קנין ~~י לעכו~סהכל

 מ~לטליס בין קרקע בין בק~ס ל~כו~ס הישראללהקנות

ו~~~
 שס שהש~ך ו~גס יע~ש סק~ל קכ~ג בס~ מר~ן

 דמהרשד~ס וכתב י~~ש ר~ת של זז ~וראה עלפ~פק
 מצינו דהא הוא כן לא היא יחידאה ר~ת ~דסברתכתב
 בדין הש~ג משס שהביא סק~א סקמ~א מג~אלהרב
מכירת

 תמ~
 יתידאה לאו א~כ בתליפין ל~~~ס דניקניהו

 מערכת מש~ה בס~ תראינה ~יניך מזה ועדיפאהיא
 ~~ת דדברי והעלה זה בענין ש~אריך ~~ט אזת~~

 והרמ~ס הרי~ף דעת היא דכן וכתב וקיימיסשריריס
 לזה צריכיס אנו אין הכי זבלאו אתריסופוסקיס

הואי~
 שס וכתב בפשיטות ר~ת לסברת פסק ומר~ן

 עכ~~ס ~יד ~רשאה ל~לות יכוליס ז~ל סי~ד קכ~גבס~
 שליחות דא~ן מניה וקני~א מל~תוב שיזהרובלבד~
 אלא ל~כו~סוזכייה

 יכתו~
 והואיל ע~כ העכו~ס וקנה

 ליזהר דצריך אלא נקטי~ן הכי ל~ה פסיקא הכיו~ר~ן
 דידהו ~סודר מהישראל ~טכו~ס לי~ודלא

 ~ל~
 לעשות

 בס~ מפורש הדבר שבא וכמו העכו~ס בסודרהקנין
 דכזונת שכתב ה~ז~ להרב סופ~ר ובע~ט ס~ימוצב~י

 הי~מר~~
 ויאתוז לישראל סודרו ליתן צריך ד~~כו~ס

הישראל
 זיקנ~

 בשטר ויכתוב פקדונו או חובו לו

וקנ~
 בק~ס קנה בעצמו שהעכו~ס כלומר ה~כ~ס

 לטכו~ס הכל שיקנה ואתר למיעבד צריך הכי ~א~כע~כ
 אסאזי

 ירצ~
 עמו ולהשת~ף במחצה ממנו לקתת

 ~ל ~~להי~נו
 הדר~

 ליכול ואזי ס~~ג הש~ע שפסק

 ~ולית~

~~~
 פר~ות של זו בתיקון מהסס לבי ד~דיין

השותפו~
 שראי~י מה לפי הנז~ הדרך ~ל

 בתתילה התנו דלא היכא וז~ל שכתב ס~צ בש~עלמר~ן
 הקרקט דמי המוכר להס שי~זיר ידי ~ל ~קוןיש
 וית~ו בשות~ ויקנוהו ויתזרו אתר לאיש י~רזהו~ו

~ ~

~~~~~~ 

~ ~  

~~~~~~ 

~  ~~~~~ 
 דנעשה מיל~א מפ~סמא דאזי אתר לאישלמוכרה
פרי~ה

 ש~~ זאי~ ~מור~
 ~מה

 ותתבול~
 זכן בד~ר

~~~~~~~ ~  ~~~~ 

~~~ 

~~~ ~~ ~~ 
 דצריךמוכת

 פריד~
 ו~יין די~א מן כדתזי השותפות

 שיהיה דצריך ונראה ז~ל שכתב זלה~ה מוהררי~עלהרב
 דהיינו הדין ע~~י המועיל באופן השות~ות~~ול

 המכר שטר וק~יעת סודר קנ~ן שצריך הקרקעב~חזרת
הראשון

 ט~
 ה~זרת

 השות~ות בבי~ול ו~ן ~דמי~
 ויטול כבר ש~ניתו מה ~ל ~תשבון ~ירד צריכיןשב~~ות
 משיכ~ קנין בו שיעשה לב~~ו ~לקו אתד~ל

 ויקרעו
 כשקבלו ו~ן ~שות~ותש~ר

 קרק~
 בשו~פות~

 אופן
 ש~~ית אומנתו כלי אחד כל כ~י~~ו ~ואה~י~ול
 דצ~יך מיתזי וא~כ יע~~ש וכו~ וכו~ מלא~הלאו~ה

 שכתב זה מל~ון מיתזי וא~כ מבוררת ~~ותפותפ~ידת להיו~
 לאיש למוכרו או למוכר המכר ~התזיר ד~ריךמר~ן
 זה ידי דעל זה באופן א~א מ~ני דלא משמעא~ר
 לת~ירו אתד ל~ור א~ל כל ל~ין ~יכר הדבריהיה
 דאל~כ ~~ני דלא~ר~ה

 ~ימכור לו~ר הוצרך למ~
 הישראל ימכור לומר הו~ל אתרלאיש

 לעכו~~
 עכו~ס או

 גס וישתתפוי יתנו ויתזרולישראל
 י~

 דתקון לדקדק
 להמג~א שראיתי מה מהני לא לתבירו אתד דימכורזה

 מוהרי~~עוהרב
 זלה~~

 ש~תבו ל~יל דבריהס שהביאנו
 לעכו~ס לשכור ירצה דאס מור~ס ד~סק פסק אותועל
תלק

 ב~בתו~
 כתבו ~כו~ ~רי בקבל~ות או בשכירות

 פרידת ע~י ל~ן אפשר דלא במק~סדדוקא
 השזת~ו~

אב~
 השותפות תבילת שיפרידו ידי על לת~ן יכול אס
 שיפרדו ידי על הדבר לתקן צריך וישתתפו יתזרווא~~~כ
 לפי באמת ואס משס כמש~ל וי~תת~ו וי~נווי~ז~ו
 לעכו~ס תלקו למכור יכול שהישראל שכת~נו זהתקון
 קנייה באופן אובק~ס

 אחר~
 וישתתפו יחזרו ואת~כ

 זה תקון לע~ות ~טיניהס הוא קל הד~ר לעולסהרי
 זה ~ון מהני דלא ודאיאלא

 אל~
 בטול ידי ~ל צריך

 קשה הרזב על וזה זר לאיש למכור או ~ב~ליסמ~ר
 דאפשר כך כל דקדוק אין דמזה ~מת הן~מציאות
 לו שאין כגון הדבר ~שה יהיה לתבירו משותףאפילו

 אמו~~הישרא~
 בישר~ל הט~ו~ס או לו למכור בתבירו

 בטול תקון טמו לעשות לפנינו השותף ~~אין א~שראו
 למדי~~ שהלך כגוןהשו~פת

 להשתמש אתר ~הנית אתרת
 ~ המעכב אופן מעלמא מציאות שקלת ולאבמקומו

 זה ~קון מר~ן הזכיר מדלאק~ם ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
~ 

~~~
 דמר~ן הגס דבאמת

 ל~
 ~בטול בתקון הזכיר

 ~ו נהס שמכרו למוכר הדבר להחזיר אסכי
 שכת~תי מסברתי תזרתי לא ~כ~ז זר לאיש שניהסלמוכרו
דיכול

 לעשו~
 ידי ~ל לעכו~ס להקנות ~נז~ התקון

ק~~
 גדולי סברת והוא הואל זה תקון יגרע למה כי
 לא זה ועל כמש~ל קכ~ג בס~ פסקו והש~עי~ראל
 לדבר וסמיך סעיד שמצאתי עד דעתינתה

 דהנ~
 ידוע

דהמשה~
 מדאזר~~תא עליז עז~ר בטלו זלא ~פסת תמצו

~~~~~~~

~  ~  ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ 
 מ~כשיו ליה ואמר בידו ~משכנותמצו

 י~
 אס שלך

 מותר פר~ז ולא הזמן והגיט ~ל~ני לזמן לך אפרעלא
 בידז זמ~כנז ז~ל ס~א המ~~א שס וכתבע~כ

 רק ה~~~ס ביד מ~כנז לאאס ~~
 שהטכו~~

 לז הלוה
~~יו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~~יו
 והחמ~

 דאמר א~~~ג י~ראל ~ר~ות מונח טדיין

לי~
 מטכשיו

 ל~
 ~ר~ות ט~ו~~ס ~ל מחמצו ~רט

 ג~~רי~ס ו~~ל~~י דאסור י~ראל טלזה~חריות יש~א~
 או ~ק~ס לטכו~ס הקנהו~ס ~~~

 ~ר~~ ~~ג~
 ~לא א~ט~פ

 א~ר טד לט~ו~~ס~סרו
 פס~

 ~~~יך הרי ט~~ל ~~י
 לאוין איסור במ~וסדאפילו

 ד~וריית~
 ק~ס מה~י

~~~ש
 ~נדו~~

 דאין
 מ~טייא לא דאורייתא איסו~ כא~

 ישראל דאין הריחייס~דין
 ~חו~י~

 אלא ~לים ש~י~ת ~ל
 מ~ורש הד~ר ~~א וכמו~המתו ~~י~~ משום ~אן אין המשותפות ה~המות ~לאפי~

 ~~~ו~~
 ה~יאה הרי~~ש

 ~ריב~ש ת~ו~ת שה~יא יטו~ש רמ~ה ס~~סה~~~י
 ~ות~י~ ~הי~ יהודיס שני טל~נשאל

 ~ס
 ו~ו~ ~רי~ייס ול~ח~ן~~המות ט~ו~~

 ש~~~
 ~ם

 ~~ו~

 תשו~תו
 י~ ו~~זל~ה

 לא ~~~ו~~ס ~~י להתיר ~~ם
 ~~המות מ~אכה~ל~~ות י~נ~

 ~י~ ~יו~
 ~ין ~הם ~לק לו

 א~ל ~ת~ילה ~~~~ ~~~~ ~יון ~~ת ש~ר נו~להי~ראל
 ~~ל א~~ריס ש~~~~~ו א~ר טד אלא ~תנו לא~ס
 א~~ר זה ~~ול ואני ~ש~ת ~~~ך~תה

~~ 
 ~ין אס

 שי~ ~א~~ ~המתו ש~יתת ~שוס~אן
 ל~~ו~ס

 ואינו~~המות ח~~
 נמנ~

 ~ר~ו טל מלא~ה ~הס מל~שות
של

 ישרא~
 איסור יש טדיין

 ריו~ ~~וק~
 נגד החול י~ם

 ~ה~לטה ש~א הש~תיוס
~~~~~ 

 זה
 ~ל~

 ~תנו
יותר ~~~י~~

 הי~
 להתיר אפשר

 ~~ל~
 ~ו י~מר

 ~ל~
 ~תה ~ול

ח~~ך
 אל~

 ח~קס הט~ו~~ס שיתן
 ~רי~~

 ~ל
 יק~לו ש~ז לפי~י~ד הש~~~

 ~כ~
 ~ה~לטה ~~ת

~משוס
 ש~ית~

 ~ה~ה
 ~י~~

 טושה ~~~~ו~ס ~יון
 של ~ר~ו ~~ל חל~ו ~~מת ~~~ת מלא~ה~ה

 ~~ילה איסור הי~ראלים שטשו אלאישראל
 והטכו~~ס תנאי ~לא הט~ו~סטס להשתת~

 עו~~
 מלא~ה

 לג~י דגס ת~אי~~ טיניך ט~~ך כורחס טל~~המות
 דאורייתא איסור כאן איןה~המות

 לדט~
 ז~ל ~~י~~ש

 לדינא ד~ריו ה~יאו~ן
 הר~

 ~קי~~ג רמ~ו ~םי~ מ~~א
וכת~

 ד~ן
 מהר~~~ כת~

 ן~
 ~~י~

 יטו~ש
~~ 

 ~מת
 הר~~י ד~ריהס ה~יא ו~כל~~וריצ~~א דלדט~

~~ 
 רמ~ה ס~~~ס

 הגס הטכו~ם ~ם המ~ו~~ת ~המה דאפי~ודס~ל
 ~מלא~ה ~ה טושהשה~כו~ס

 י~ר~ל של ~ט~ך ~~~~
 להרב וראיתי יט~~~ש ה~המה ש~יתת טל טו~רטכ~ז
 רמ~ו ~ס~ השק~למחצי~ת

 ~ת~ סקי~~
 פסק ~א דמר~ן

 משוס לי~א ~~המה שותף ד~~~ו~ס דהי~א~~רי~~ש
 ~~~ואר ~~מתוש~יתת

 פ~
 זה מ~ל ט~~ל ~ש~ט

 נכנס ~המות דאיסורמי~א נ~ו~
 ~ו יש א~ ~מחלוק~

 וא~ך לא ~ו ש~יתה~יס~ר
 הואי~

 דבאיםור ומצי~ו
 ק~ם ת~ון מ~ני ימצא ~ל יראה ד~ל דאורייתאלאו

מ~~~
 ~~יתת ל~נין

 ה~המ~
 ריצ~~א לדטת אפי~ו

 מ~ני ודאיוהכל~~ו
 ופשו~

 למ~~ז מצינו ~~א והגס הוא
כת~

 ~או ל~~ריס ימ~רו או למוכר מחזיר אלא
ליחשי~ כ~וכל~

 וליזיל
 ו~פר~

 דמר~~ן א~שר
~~~ 

 ~יותר לצד זה
~ו~

 דלא ~מקוס א~ל מפורסס הד~ר להיות כדי
 דיש נדו~ד ~גוןאפשר

 ~ור~
 לנו יש אזי כן ~מצוא גדול

לתקן
 ט~

 בסו~ס שס להרב~י מצינו זה ~כטין ק~ם ידי

רמ~~
 ~תוך ש~ס

 הריצ~~~ תשוב~
 ~ם

 ~תו~
 ויראה וז~ל

 את מזהיר ישראל~א~
 הטכו~~

 ל~שות ש~א ~אריס
 יט~ור ואס בשבת מל~כהבה

 ויטש~
 ~ש~ת מ~~כה ~ה

תהי~
 אחריות

 שב~
 בא דאס ~רי מאונסין אפי~ ~~יו

 בהלעשזת
 קנאה שה~י ישראל ב~מת אינ~ מלאכ~

 ~ורי שהו~ה שמטתי וכן ~~ ~התחיי~הט~~~ס
 הר~

~~דו~
 ~~~~ר

 ~י י~ק~
 ר~

 לה~לותו שהצ~יך אלא ז~ל
~~ר~אות

 ול~~ו~
 שס

~~ 
 אלא ~ן הצריך ד~א ונ~אה

 לזכותכדי
 א~ לי~רא~

 הטכו~~ס ~ן י~שה
 ה~~ו שלא ~ה~~יש יכיל ~לא אונס ~ה ויא~ט~ש~ת ~~המ~ מלאכ~

~~
 ~ותר טצ~ו ל~ין ~ינו א~ילו האיסור ל~נין ד~לו
 נ~~ איסור דמ~וםוא~שר

 לחי~ ~~ ~צ~י~
 לד~רי

האוסריס
 ~הש~י~

 ס~ך טל ל~כו~ם ~~מה
 הפק~

 ד~ינו
 טצמוו~ין

 ט~ל~~~
 ה~ ~הן

 ~~~~ט ש~סק הד~ריס
 היותר צד דעל לך הרי י~ו~~ש ס~הס~מ~ו

 מה ~ס וא~ך הד~רל~~~ס יכ~ו~ ~ו~
 ש~ת~

 המכר ~~~ל מ~~~ן
 ~א לא~~יס ימכרו ~ו למו~ר ה~~ר שי~זירו~או~ז
~ת~

 אלא ~ן
 ט~

 צד
 ~ו~ היות~

 מ~א לא ואי
 דמיתר דיין ולית דין ~ית וכדומה ~יר~א משוס~ן ל~~ו~

 הד~~ל~שו~
 לו ~הק~~ת ה~כו~ס ל~ין ~ינס ~פילו

 משנלט~ד זהו וי~תת~ו ויתנו י~זרו ואח~ך~ק~ס
~ 

~~~

~  ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~י~~~~~~ 
 הריחייס של זו~~~~כה

 כ~~
 מתטסק ו~י~ו

זה ~טס~ כל~
~~~ ~~ 

 מ~אש הטכו~ס ידי ~ל נ~~ית המלאכה
ו~ד

 ס~~
 ~תכוון ולא

 ישרא~
 ה~~ו~~ס ~ם ~ש~ת~ות זה

 ~ריחייס לשכור ~מיקס יכיל לא וה~~ו~ס ה~ילאלא
 ~ל הוא טני איש ~י ה~המותול~~ות

 י~רא~ ~~
 זה

 טמונש~תף
 ונת~

 ~ס~ו~יה למיקס כדי ממון לו
 דה~מ~~ס מדין נדו~ז יגרע ד~א ~ל~י אני אמר~יזה ט~

 הש~~ד~~~
 ליתן ישראל יכול ז~ל ס~~ד ר~~ה ~ס~

 מטותל~~ו~ס
 לה~טס~

 נו~א שה~כו~~ס ואטפ~כ ~הס
 ~~~ת ~הסונותן

 ~י~~
 ~מו

 כ~
 שאין ל~י ~שוה השכר

 טל מו~~ת זו~לא~ה
 ישרא~

 שהטכו~ם ~נאמר ~ט~ו~ה
 הרי ט~ך הוא ממי ני~ר ה~סק אין ~כן ש~יחותוטושה
 מר~~ן~ד~ת

 ה~אי~
 הט~דה ט~יו מו~לת הי~~אל ואין

 ולק~ת להש~תףמותר
~~ 

 ~אמת וכן ~~וה הש~ר

~ת~
 ~דין תמ~ה סי~ ריש המג~~א

 ישרא~
 שיש וט~ו~ם

 ו~ו~ ~~ו~פ~ת שדה~הס
 דכת~

 הש~ט ~ס
 ט~

 זה
 מתר~ה הישראל חלק ~אין א~ט~פ תנ~ר ז~ל שסהמג~~א כת~

 אשור הכי אפילו ~שדה כמו ~~~ת הטכו~ס~~טושה
 שהוא~י~ן

 מ~ויי~
 טשה כשא~~ל ~ש~ת גס לטשות

 ~ש~~את~
 ו~~י

 ~חו~
 מ~מיד כאלו הוי

 פוט~
 ל~שות

 שהט~ו~~ם רק כלוס ט~שין אין אס וא~ך~ידיס
 א~~~פ שכירות ונו~~יס ~ו ואו~יסהתנור מסי~
 רשאי מ~~מ ש~ת שכר משוס השכירות ~~~ל~ס~ר דהי~רא~

~חל~~
 ~~י כמ~~ש ~ה~~טה סתס

 יטו~~~
 הרב ~תב וכן

 ז~ל ק~ח סו~~ס רמ~ה ~ס~ ד~ריו ~סוף זלה~המוהרי~ט
 פשוט דד~רודט

 הו~
 אין ד~ס

 הי~רא~
 טוסק

 שהטכו~ס רק בחול אפי~~מ~אכה ~ל~
 מסי~

 התנור
 הט~ו~~ס טס לח~וק ~~ו~ט מותר שכירות ונותן~י ואופ~

 ~שוה~~~~ו
 הר~ ש~ת~ וכמ~

 יטו~ש הסימן ריש מג~א
 כלל עסק לו אין הישראל ו~~אן ~ו~ל וא~ךט~~ל

 מ~~ל ו~~ל זו~~לאכה
~~ 

 ו~גם ~ותר ה~כו~~ס

שהישרא~
 הוא גס

 יוש~
 ה~כו~ס לשמור ~ריחייס

 חשש מ~~ס נטחנומדות כמ~
 הטכו~~

 שלא
 ~~ יגנו~

 ~ל
 מקרי ~אזה

 הישרא~
 זה ב~סק מתטסק

 הוא~
 והי~ראל

 ולהניח לילך ירצהאס
 הטכו~~

 נחת זהו ~בדו
 לו יש ~ישראל מיקרי ד~א ~ודאי טכו~סשל רו~
בטנין הת~םקו~

 ז~
 בטסק מתטסק ~ישראל מקרי דלא

 ז~
 וכמו

~~דו~ד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אםור בזה~ל שכ~ב שכתבנו המג~א מלשוןשמדזקדק

כיו~
 מחוייב ~הוא

 ג~ ל~שו~
 לו כ~או~ר ב~בת

~ש~
 את~

 דדו~א ~וכח מכ~ן וכו~ בח~ל וא~י בשבת

~י~
 ל~שות חיוב ~ליו

 וכ~
 מד~רי נמי נראה

 מר~ן ~כתב מה ~~ל רמ~ה~םו~ס מור~~
~~ 

 ~שראל ~~ול
 מ~ותליתן

 ל~כו~~~
 להת~םק

 בה~
 מלאכה שא~ן מפני

 וכו~ ~~שראל ~ל ~~~לתזו
 מו~~~ םי~~

 ז~ל זכתב
 גוונא בכ~איודו~א

 שה~~ו~~
 ל~וד ונו~ן ~ושא

 וצ~~ך ביומו ~וםק אחד כל א~ אבלה~~זת ~~
 ש~םק מה נגדל~סוק ה~~רא~

 ~~~~ ~~כו~~
 וכו~ ו~ו~ ~~~ר

 א~א אםרו ד~א לךהרי
 ב~~~~ כ~הי~

 ~ל ח~ב
היש~אל

 א~~
 ל~~~~ק חוב בתו~ת ~ליו כשאין

 לבו מ~דבת הואמ~~םק ~~~
 ~י~

 ~ו
 שו~

 ~י~~ר
 ~לוחו או הואהו~ך ל~~~י~ ~ל~ לב~ מ~~~ת א~~~ ~ת~~ק ~אינובנדו~ד מכ~~

 ~ראו~
 י~נוב ~לא

 בידו הרשות ירצהלא ו~~ ~~~ו~י~
 ו~~ת~י אי~י~ שו~ כא~ אי~

~כול ~~~~~ ~~~~ ~ש~~ ל~~ן הוא ~~גד~~ו ש~ומד מה~ך
 ~~~ו~~ לי~~ ~ש~~~

 מ~ות
 בה~ ~ה~~ס~

 וכו~
 ~~~כן

 ~~סק אין
 ני~~

 ל~י ~~ך הוא ממי
 לשו~

 זה
~ראה

 ד~~
 אסור הוא מי ~ל ~~כר ה~סק

 וא~~
 ~דו~~ד

ד~דו~
 דפלוני

 וה~כו~~
 שו~~

 נראה
 דאסו~

~~~
 הרב מדברי ~~~~א ארוכה מצאתי ~לזה

מוהרי~~
 אבל וז~ל שכתב זל~~ה

 ~כתבה~נ~ ל~~~
 דא~~ ה~~~

 קשה הוא ממ~ נ~כר ~~~ק
 שכתוב רב שכתב וזה מאי נ~כר ~וא א~דאף

בת~ובת
 הג~ו~י~

 מר~ן שהב~א ז~ל ~~~רא ר~ בשם
 ח~ותא דאיכא היכא אבל ~ז~ל שכתבבסמוך

~~ותפות ד~ד~~~
 דילי~

 ר~ל אי~ו ~~ך אםור
 ה~רםו~

 אלא
 כדמ~יקר~~ל

 ~ת~
 דהי~א

 דשות~~~
 וישראל ~י~ון

 בםמוך בהג~ה ~כתב החלוק ~הוא וכו~ תר~וי~~וו~בדי
 כתב הנז~ בתשובהו~תם

 בםת~ הדי~
 ההתיר חלוקת

 ואח~~ך כ~ל ~אי~ורוח~ו~ת
~~~ 

 בד~ך
 פר~

 דוק
 כ~ב הה~~ר ~לוקת ו~לותשכח

 ה~~~
 מותר דהא

 ש~הו לשכור~י~ראל
 וא~~~ ל~כו~~

 בשבתא ד~~ביד
~~~ך

 ו~~ו~
 דמש~ירו~

 שדה
 ~~י~

 ל~
 דאפילו מוכח

במ~ור~~
 דשדה דזמי~א

 דידו~
 שרי ~~ראל של ~~וא

 ג~ך מוכחו~ן
 שאינ~ ~~וסקי~ ~ותפי~ מד~~

 ביחד

והת~
 בכל ~מו ועו~ק ~ושב ~~~ראל ~יכר הרי

 אלא ל~ה אסר~~ן לאואט~~ך יו~
 מ~~~

 ~~כז~ס דמחזי
 דר~ל לומר נראה ולכךשלוחו

 ב~~~
 ה~סק שאפילו זה

 מישראל זה הזא מי הישראל ~יכר ואי~ו י~ראלשל
 לשון והיינז יקרא ב~ס ~לוני או ~לוניוא~זהו

 אי~
ה~ם~

 ולא הוא ממי ~יכר
 נק~

 שהוא ניכר אינו לשון
 ישראלשל

 ומ~~
 נראה

 ל~נ~~
 ניכר דאפי~ די~א

 מותר יש~אל פ~זני שלשהוא וידו~
 בשכירות שהרי תד~

 כתבכל~ס
~~~~ 

 ר~~ו בס~ ב~י
 בש~

 הרוקח
 להוליכה ל~כו~ס ~~לה או םפינה להשכ~רדאםור

 ויו~~ בשב~במי~
 אל~בא ד~א ~ל~ה מר~~ן וכתב

 לבית אבלדב~ש
 ה~~

 אד~ אין א~רו הא
 מצווה

 מסתמא והתס כליו שביתת~ל
 ידו~

 של הספינה
 אל~בא מותר זאפ~~ה היאמי

 דב~~
 כוותיהו דקי~ל

 ~י~יך~~כ
 תר~ינ~

 תביב אחרון הגדול ש~רב
 א~~לו ד~נא דל~יקר כתבזלה~ה מוהרי~~

 בידו~
 השותף ישראל

מות~
 וכן מר~ן שכתב מה ל~רש נ~שין משכזני וא~כ

 מ~י ניכר ~~םק~ין
 ה~

 דהיינו לפרש צריך ~~~כ

 הוא ממי ה~סק ניכראינו
 הכוונ~

 שמחו~יב זה הוא מי
 ~ליו מ~~ללה~ות

 ~ם~
 ואין דהואיל זה

 ידו~
 ~ל

מ~
 ~ו~~

 ~ל א~ לה~~םק
 ה~כו~~

 או לבדו
 ג~

 ~ל
 דודאי ואמרי~ן ותלי~ן מותרהי~ר~ל

 ל~
 ~~שה

 א~~
ע~

 ~ית~םק הה~~ר צד
 ה~~ו~~~

 ומה דוקא לבדו
 ד~רי זה ל~ינ~מו

 דםיי~ מור~~
 מר~ן דברי ~ל

 בכהא~ ודו~א בזה~לו~תב
 שהעכו~~ גוו~~

 ונ~תן ~ושא

 המעו~~~
 ~בל לבדו

~~ 
 וישראל ביומו ~וםק אחד ~ל

צר~ך
 ל~םו~

 ~~ד
 ה~כו~~~

 מבו~ר מכאן ~כל~ה אםור
 מור~~מדברי

 ד~פילו
 בידו~

 ~שראל
 השו~~

 ~ל א~א
 מת~םק~א~ן

 כ~
 וא~כ מותר ב~ומו א~ד

 ק~
 די~א

 ~~~~ד~~
 ב~דו~~ד להתיר ~ש זה

 והג~
 לה~ב דראיתי

 ~~םו~ ז~~~מוהר~~~

 זק~ן ה~ב דברי הע~~ק דבר~ו

 ~כ~~אהר~~~
 שכתב םרכ~ו אהר~~ן זק~ן בם~ וע~~ן ז~ל

 דמ~~םקד~א
 ד~עי~

 קב~~ות בלי ~ירי זה
א~ל מ~ו~

 בח~~~ ~~~ו~
 א~ילו

 ~~כו~~
 די~ו לבדו ~ושב

 ~~~~קי~ ~~י~~כ~~
ז~ה~ה מוה~י~~ ה~ב ו~נה ~כ~~ל ~~ש

 הג~
 פירש לא אהר~~ן זק~ן הרב דבר~ ~~ביא

 א~~חותיו
 דעתו

 ~~םו~
 אך ~ן

 דבריו םוף מדהבי~~
 באו הרב דבר~ ~ך ליה ~סיקא דכוותיה מיחז~וש~ק

סתומי~
 בלי מייר~ זה דס~יף דמ~~סק הא שכתב

קב~~ות
 מ~~~

 אבל
 בקבו~

 אפילו בחנות
 ה~כז~~

 ~ו~ב
 וכז~~בדו

 ל~ו~
 או~ן א~~~ן לתרי ל~רשו יכול זה

 לומ~ יכול~יהראשון
 אלא בחנות ~~שהא~~ו הע~~ א~ דוקא ה~א דהכוונה
 ה~כו~~

 ומםתחרר ~יםקא קבל

~~
 ח~ות לי~ ול~ת וא~ה א~ה ל~לך

 קבז~
 ח~ות ~ו~ש א~ אבל

 כאלו דהו~ אםו~ ~בו~
 ~~וקי~ ש~יה~

ו~~
 דבריו יוצדק היאך ב~י~י קשה זה פירוש

~~ 
 מה

שכתבו
 והש~~ ה~וס~י~

 דבשדה
 ומרח~

 ותנור
 ור~ח~~~

א~
 לך אין והרי מותר הת~ו

 קבו~ מקו~
 ו~כ~ז מותר

 יש וב~יםקא הוא~ל כאן גס וא~כ מ~תר דהת~וה~כא
 ~ל מוזהר א~ן ומ~ות הואיל ההת~רצד

 איכ~ת מ~יא~כ שביתת~
~~ 

 ה~סק ~~שה
 החנות דב~םק שס מפורש הגאו~יס תשובת הרב~דברי ג~ קבו~ במ~ו~

~~א~ו
 זתשו~ת~

 הוא ביומו אחד כל דבנת~םקו היתה
 התשוב~ מדברי ש~ראה ~מודא~ור

 שפ~ר~ה וכמז ~נז~
ה~ב

 מוהרי~~
 בחנות דאפי~ לך הרי ה~ז~

 מקו~ דהו~
~~ו~

 ~ותר
 וא~

 הרב דכתב דמה אחר באופן נ~רש

זק~~~
 קבי~ות בלי אלא מיירי לא זה וכל אהר~ן

אבל מקו~
 בקבו~

 וכו~ לבדו יושב ה~כו~ס אפילז ב~נות
 שה~כו~ס דמיירי היאהכוונה

 קבז~
 שאס אלא בחנות

 מז~לת שאין ~גס ~מו בקבי~ות הוא גס יושבהישראל
 ~ישראל ל~בודה לבדו יושב שה~כו~ס אלא ה~בודה~ליו
 הרב בלשון דוחק זה דפירש אלא אםור ~ובדא~נו
 פירוש לד~ת בידינו איני ~רב ו~פר הוא~ל~כ~פ
 דאס הנז~ ה~ירושיס לכל נדו~ד להתיר נלע~דדב~~ו
 לפרשבאנו

 כפ~רו~
 א~כ הרב בדברי ש~ירשנז הראשון

 ואס חנות בקבי~ות אפילו דמותר הוכחנוהרי
 כפירו~

 אלא בקבי~זת ~ושב אינו הישראל בנדו~ד הריהשני

לפ~מי~
 יושב ואינו שלוחו אז הוא ~עכו~ס אצל מ~ראה

 ניכר דינו הזי דא~כ לומר~קבי~ות
 זפ~ו~

 ~ וימ~ן וצוי~ס

 ב~ה ~~ההצ~~ר

~~~~ ~~~~~~ 

 סי~ט

י
~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 אודז~
 דחיל מ~בר שנשאלתי מה

 חטאי~
 שש~ר

 והתנה לטיר מ~יר להביאו טכו~ס מחמרבהמה
 היה וכן בדרך ישבתו בדרך לשבזת יצטרכו שאס~מו
 במחשבה טלה שלא מה פתאוס פתע ה~בת ביוסאך
~~ל

 טליה~
 ~חד ~ליהס נ~ל וכמטט ליס~יס פחד

 והוכרח נפ~ותסכנת
 החמ~

 ו~ישראל השבת ביוס לנסוט
השוכר

 מהחמ~
 ל~גדו והתחנן הטכו~~ס רגלי לפני נפל

 ברצ~י הר~הו טוד די בליטד
 כס~

 הטכו~ס אבה ולא
 ש~ס הדבריס ~גלו אליו הטכז~ס כי יטן אליולשמוט
 הישראל הוצרך זה וטל בו דמיו בנפשו שסיש~ר
 הלוך כרחו ב~ל למסטולילך

 י~~
 המק~ה טל ו~כו

 אש~הרט
 קרהו

 מ~
 שאול היוס הן לבו טל טלה שלא

 וירבו ילדתו א~~י ח~אתו טל תשובתו מה האיששאל
 ~ ~~י~~רכמזתו

~~~~~
 של~ד סו~ס או~ח למור~~ס ר~יתי הנה לזה
 ~ס ז~ל כתבששם

~~~ 
 שבת וחלל

במקוס
 דל~

 יוס ארבטיס להת~נות צריך לחלל הו~ל
 זי~ן יין ישתה ולא בשר יאכל ולא ושני חמישישני

 אלא נאמר לא זה דין הנה ט~ך וכו~ חטאתבמקזס
 פש~יס י~ח לתת דחייבוהו הוא חטאת חיובבמקוס
 בנדו~~ד אבל חטאת חיובבמקוס

 ~ה~יו~
 הולכת היא

 כי הלך שלא דבר במאמרואשר השוא~ הידי~ ד~רי ~פי חטאת חיוב כאן איןהדרך
~~ 

 שטות שלוש
 אליבא דרב~ן תחומין אס כי כאן אין א~ךדזקא
 לך דט דהאדכו~~ע

 דטיק~
 ליה ילפי הוא התחוס

 יצא אל תחתיו איש שבו בתורה שכתוב ממה~בנן
 הכתוב ~הס א~ר דה~ינו הש~יטי ביזם ממקזמואיש
 לצאת~לא

 חז~
 דמחנה ו~דוט המן ללקט ישראל למחנה

 פר~אות שלשה טל פרסאות שלשה מחזיק היהישראל
 יצא שלא חכ~יס זאסרו מיל טשר שניסשהס

 טד זה מקצה ל~לך מותר ~מחנה תוך אבללמחנה חז~
 למדו מכאן מיל י~~ב ש~יא זהקצה

 דח~~
 מ~ל לי~ב

 מיל בי~ב ~פילז ~זה ~פוסקיס נחלקו אךאסור
 או מדאזרייתא ~סור הוי אי רבנן בו נחלקוטצמו

 סי~ ~ו~ח בהרב~י מפורש הדבר שבא וכמזמדרבנן
 כן מדרבנן אלא אינו ומ~ש ז~ל כתב ששםשצ~ז
 ומיהו דט~ובין בספ~~ק והרא~ש הרי~פכחבו

 מדאורייתא דהזי קאמר דבירזשלמי הרי~פ כתב מיללי~ב חז~
 היא שכן המ~י~ד ה~~ב וכתב נ~ז ב~רק הרמב~~סוכ~ך

 דל~מרא כתבו והמרדכ~י הר~~ש אבל הגאוניסהס~מת
 אפילודידן

 חו~
 מדרבנן אלא מיתסר לא מיל מי~ב

 הרמב~ן הסכימו זו שלדטת המגיד ה~ב כתבוכן
 נכנס מיל י~ב מהלך אפילו לך הרי עכ~לוהרשב~א
 ומדב~י דרבנן או דאורייתא איםור הוא אםבמחלזקת
 מיל שי~ב האומרים רבותינו דברי ש~ביאהרב~י
 דטתו נטתה ד~ך מוכח מזה באחרונהמדרבנן
 פםק ג~ך כן וכמו מדרבנן מיל די~ב האומריסכסברת
 זכ~ש ז~ל שס שכתב ש~ה םו~ס ~ש~עמור~ם

 יצא שהרועהלחזש דאי~
 חו~

 דרבנן תחומין דהא לתחום
 דכתב הלבו~ש ה~ב משס כתב שכן בבאה~ט וט~שע~ך
 יהיה דאפילו לדזן יש מזה דרבנן דתחומין הואגס

 איסור ~ס כי כאן היה לא כלו היום כל מתהלךהאדס
 הפוסקים דרוב ס~ל משמט ממנו ~~י ו~ר~~ידרבנן

 אינס דתחומיןס~ל
 אל~

 מדרבנן
 ו~

 ומור~ם מר~ן
 זכדכתבנו ס~ל הכי כוותייהו הלכתאדקי~ל

~ 

~~~
 כי הלך ולא היאל הכא חזינא מזה דטדיפא
 במח~זקת נכנס לא זה דזקא ש~ות שלשהאס
 ידזט כבר דהא מדרבנן ~לא איסורז ~ין דכ~טואליבא
 טשרה ביום אדס למה~ך ~יטור נתנוד~בותי~ו
 היא דהפרסה כידוט מילין ~רבטיס שהס~~סאות
 מהלך שהס פרסאות העשרה וכשתחלק מ~יןארבע
 שטה פרסה לכל יטלה יוס של שטות לי~ב ביוסאדס
 שהיא ש~הוחומש

 ~ט~
 פרסה ~כל מוניטון זי~ב

 שעה רביע בו יש מיל כל דהוי מילין ארב~השהיא
 בכל מינוט טשר שמונה הכל בין שהס מוניטוןושל~ה
 כנז~ל שטה וחומש ש~ה שיטור הפרסה דהוימיל

 להאריך שלא וכדי ספר פותח לכל הוא ידוע זהוחשבון
לטיין

 במקו~ו~
 ש~ט המלך בשולחן לך דיי הרי באורך

 ז~ור~ס הש~ע בדברי בס~א יט~ש רס~א סי~או~ח
 ותמצא מיל בכל יש זמן כמה חשבון לךויתברר
 מלין י~ב א~ך מוניטון טשר שמנה הזא שהמילמדוקדק
 הידיד וא~ך מינוט וששה וחצי ש~ות שלשה בהסיעלה
 לא הרי דוקא שטות שלשה אס כי הלך שלאה~ולך
 זאפי~ דוקא בדיוק מילין עשרה שיעור אס כי כאןיש
 שמנה אלא אסורים כלס אינס טצמס הטשרהזה

 השביתה שקנו במקוס כי יטן דזקא מהסאלפיס
שהיא

 האלקצב~
 אלפיס משס לילך מותר היה

 אלפיס שמונת אס כי באיסור הלך לא וא~ךכידוע אמ~
ושיטו~

 אין לכו~ט מיל מי~ב פחות שהוא כל זה
 מד~בנן אלאאיסורו

~~~~
 לצד לן יוצדק זה דכל לומר מקזס כאן שיש
 ששטרנו מה כל דאזי ר~ליו טל הולך היהאס

 עשרה בינוני אדס דמה~ך רז~ל ח~בון פי טלאמת
 ~טזת שלוש מהלך דכו~ט אליבא ואזי ביוספרסאות
 דרבנן תחומין אס כי בהס איןשהלך

 א~
 זהידיד הו~יל

הי~
 איםור ספיקות בתרי נכנסנו ומנהיג רכוב
דאורייתא

 דמהל~
 דכ~ע אליבא שעות שלשה בהמה

 דאורייתא תחומין איסור כאן ויש מ~ל ב יי טברבודאי
 הירושלמילדעת

~~~~
 דס~ל להרב~י בהמ~ גבי על ברכוב דמצינו
 תחומין דאין דקי~ל מאי לפי איסזר בואין

 ובמג~א רס~ו בס~ יטו~ש הרב~י כמ~ש מטשרהלמטלה
 אפילו ~כ~פ באורך השקל זבמחצית יטז~שסק~ז
 ימנט דלא דאורייתא מאיסור יצאנו לא טכ~ז כךנניח

 רגליו יפשוט ולא הבהמה על שעות ~לשהמלהל~ך
 למטה תלויות שיהיו פוש~ס שיהיה זבודאילמטה
 רגליו שאס שכתב סק~ז רס~ו בם~ מג~א להרבומ~ינו
 תחומין איסור דאיכא פשיטא מעשרה למטהתלויות

 ~ מדרבנן אז מדאורייתא עבר אס במחלוקתונכנסנו

~~
 מחמר איסור כאן יש

 שהו~
 כדדר~ו מדאורייתא

 ת~שה לא מפםוק קכ~ג דףב~בת
 כ~

 מלאכה
 םתם ואיזהו ובהמתך אתה ו~ירש~י וכו~ ו~~מתךא~~
 שהיא היא זו שניהם ידי על העשויהמלאכה

והוא ט~ונ~
 מ~לכות עשרים פרק הרמב~ם ופסקו ע~ך מחמ~

 על עבר לבד בקול הנהיג ואפילו יע~ש הל~אשבת
~יסור

 דאזריית~ מחמ~
 וכמו

 שפס~
 הרמב~ם

 ם~ז רם~ו ~ס~ מור~ם והביאו הל~ו שבתמהלכות פ~~
 ~יטו~ש

עה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~י~
~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ 

 כדפסק בו ~ין מלקזת ~פילז מחמר ~יסזר~דהא
הרמב~ם

 ברי~
 תחומין זבדין שבת מהלכות טשרים פרק

 מדאורייתא מיל די~ב דס~ל הרמב~ם לד~ת~פילו
 הל~א שבת מהל~ ז~ך ~ בפ~ כדפסק מל~ות טליוומחזיב
יטז~ש

 טכ~~
 לתת חיוב אין וא~ך בו אין ח~~ת חיוב

 התטניות מצד אך חט~תי במקום הב~ים פש~יםהי~ח
 דחייב נראה לכאורה יום~רבטים

 כדי~
 הדליקה מכבה

 הוה לא אלו ואפי~ כנז~ל של~ד בס~ מזר~םד~סק

כא~
 הי~ מדר~~ן אלא דאוריי~א ~יסזר שום

 ~ראה
 הדבר ~בא זכמו כאן יש התטניותדחיוב

 להתטנות צריך ז~ל ~כתב סקל~ג של~ד בס~ ~םבמג~א מפיר~
 החזרף לימות לדחזתם ויכזל דרבנן בתחומיןאפילז
 אפי~ א~ך ט~ך תקס~ח סי~כמ~ש

 הי~ ל~ א~
 כאן

 ת~ניו~ ארב~י~ מדין ~כ~ז דרבנן ~יםור ~סכי
 לא

 הצלת בשביל במזיד שבת במחלל הוא זה כל~~ ~יצ~
 שכתב מור~ם מלשון שם ~מבזרר וכמזממון

 הדליקה בדיני הנז~ הדינים וכל ז~ל ~ל~ד בסימן~ם
 בין השרזיים חותם הזה בזמן ~בל בימיהם מיליהני

 זהואהטכו~ם
 חש~

 ~ראשונים כתבו נפשות סכנת
 משום בשבת דליקתם לכבות שמזתר ז~לזהאחרזנים

 ומ~מ משזבח זה הרי והז~יז נפ~זת סכנת כאןדיש
 לפיהכל

 ~טנ~
 להם יהיה ~לא זד~י בטזחים ה~ו ~ם

 ספק סכנת בחשש אבל ל~בזת אסזר בדברסכנה
 נוהגים וכן טכז~ס ~ל בביתו הדליקה אפי~ לכ~זתמותר
 לכבזתודזקא

 הדליק~
 צריכה שאינה מלאכה דהזי

 שבת לחלל ~סור אבל ~כבה לא אם ~כנה זישלגופה
 וכז~ להתטנזת צריך זחלל טבר זאם ממון להצילכדי
 לכתחילה מזתר נפשות סכנת חשש דבמקום לךהרי

 האשלכבות
 שהי~

 טובדא מכ~ש גמורה מל~כה
 ~דידז

~~~
 התורו דלא תשיבני

 אל~
 והיא הז~ל בכבזי

 ש~ינ~מלאכ~
 שרמז זכמו דזקא לגופה צריכה

 בדבריזמזר~ם
 ~כת~

 ז~ל
 ודזק~

 לכבזת
 הדליק~

 שהיא
 צרוכ~ שאינ~מל~כה

 ש~ר אבל זכו~ לגופה
 נפשזת סכנת םפק חשש ~מקום ~פילו דאםזרנימא חילזלי~

 אינוזה
 ~ז~ דכלל~

 לך דאין בודינז
 ד~

 שטומד
 פקוחבפני

 נפ~
 ה~דיד ~ט~ין לך לקצר זכדי

 לנ~ו~ד באירה דמשםאו~ח בש~~
 ד~נ~

 זה
 ב~

 ~דבר
 שכתב ם~ד רמ~ח בס~ מר~ן בדברי היטב ב~רמפורש
היוצאים

 ב~דב~ בשיור~
 צריכים שהם יזד~ים זהכל

 ל~ ~םכנ~ מפגי כי שבתלחלל
 במדבר להתטכב יזכלו

בשבת
 שלש~

 זביום לצ~ת אםורים השבת קז~ם ימים
 יארט ~ח~ך ו~ם לצאת מזתר ובשלישי ובשניראשון
לו

 סכנ~
 מזתר נפש פקוח מפני ~בת לחלל זיצטרך

 חלול כאןו~ין
 לאר~ זהטול~

 ~פי~ לפרזש יכול י~ר~ל
 במדבר שיהיו אחר ז~ם לשבזת טמ~ם זפזסקבט~ש
 טמהם לצאת יכזל טמז לשבות ירצזלא

 חו~

 לתחום
 פקוחמ~י

 ט~~ ~פ~
 מקום שכל י~א מור~ם זסיים

 הכל ח~יב חבירו פני לראזת ~ו ל~זרה ~זלךשאדם
~בר

 מצו~
 ו~ינו

 חשז~
 הרשזת דבר

 ר~
 ל~ייל כשהולך

 בספינה שבת ~הפלגת להקיל מקומות ב~ת נה~י כןוטל
 דבר הכל חו~בים כי ימים שלשה תוך שייראזהליכת

 שיסמוכו מה טל להם ויש בידם ל~חות ואין~צזה
 לנדו~ד אתאןא~ך ט~~

 הו~
 ר~שון מדין אפילז טדיף

 ושלישי שני או בשבת באחד יזצא דאס הש~טדכתב
 לחלל צריכים שהם שיזדטים במקוס אפילו לצ~תמותר
 מפנישבת

 הסכנ~
 פקזח מפני מותר טכ~ז

 נפ~
 מכ~ש

 כלל שבת לחלל צריך שיהיה ס~ד לא דמטזלםבנדו~ד
 הטכו~ם לו ~אמרו ופח~ אונס ~ירט שאח~ך~לא

 סכנה ל~יותמזכרח
 לחלל ~מותר בודאי ופח~

 ~ נפש ~קוח משוםלכתחילה

 ג~~~~
 דהליכה בנדו~ד

 ש~
 ל~זא כאן שנו מצוה

~אי~
 בי~ו בני וטל טסקיו טל לפקח לביתו

 םכנה חשש שום אדטתייהו ~סיק לאומטולם
 נוס~

 טל
זה

 שמטיקר~
 ל~בות הט~ז~ם טם התנו השכי~ות בזמן

 אלאבדרך
 שאח~~

 מי נפשזת סכנת ופחד אונס אי~ט
 זה שבת בחלול איסור חשש דיש לומר ל~דם פה~ם

בהליכתז
 חו~

 ואין גמזר מזתר זה הרי ח~ו לתחום
 תטנית שוםטליו

 במג~~ זטי~
 ס~ט~ז רמ~ח בס~ שם

 יפג~ז שמא במדבר להתטכב מתיירא ואם ז~לשכתב
 ברגליו ללכת יוכל ולא הבהמה ממנו ויגזלו לים~יםבז
 יקחז אם או ט~ד לחיות יוכל לא ממונו י~חו אםאו

מלבושיו
 בזמ~

 הקור
 כמט~

 אחד כל ~קרירות ימות
 הרי ט~ך טמהם לילך ומותר נפשות םכנת מיקרימאלז
 שכל בנדז~~ד מכ~ש סכנה מאלה באחת אפילזלך

 שלשה ב~מהספיקזת
 ב~מ היו צט~ד מטיב~י המ~

כמט~
 ~כנת ~פילז ט~יהם זנוםף בנדו~ד ובאו טלו

 היתה ~ליס~ים מיד טצמה~נפש
 מילת~

 דשכיחא
 לא אם תטנית בשום הדין מן לחייבז ח~ז זלאיןמאין
 טם להתחסד האדם ביד ~רשזת יתירה חסידזתמצד
 שלבז מה ולטשותקונז

 חפ~
 להטהר והבא

 מ~ייטי~
 אותז

 ~ וימ~ן וצוי~ם ב~ט תבזאזטליז
ט~ה

~~~~ ~~~~~~~ 
 שלי~~

 אכי~ר

~~
 קמח של שק טל טיבותיה מ~מ~ ~נש~לנה מאי
 הנה ~טכבר של מצזאה גרט~ן בז~נמצא

 תחיל~
ורא~

 טיקר לך אברר
 הדי~

 טל טצמם המיס בנפל
 למר~ן מצאנז הגה לנדו~ד נבוא ז~ח~ך ונתיי~שהקמח
 ס~ד סתס~זב~ו~ח

 כת~
 הלחלוחית נתייבש אם וז~ל

 מ~רשי לר~ותינו ראינו זמצאנו וכז~ ריקוד מהנילא
 פםק היאך הטולם טליז שהרטישוהש~ט

 ל~
 מהני

 קושייתס זהו ~ס~ ב~ל ~קמח דקמח קי~ל האריקוד
 מג~א להרב ראיתי זאת קוש~יאועל

 שתיר~
 שיש כיון

 בטין פירזריןשם
 חו~~

 ~רב הלך ג~ך זו זבדרך ט~ך
 סק~ב תנ~ג בס~ זהטו~ז יטי~ש ז~לח~י

 תיר~
 דמאי

 נתט~בו ~ם דוקא זיפה י~ה מתטרב בקמח קמחדקי~ל
 בריחוים ~חתב~חינה

 אב~
 ~ח~ך נתערבו ~ם

 הו~יל ~~ד תס~ז דס~ כההיא רי~ודמהני ל~
 הטחינה אחרנטשה זהחי~~

 ט~~
 להלבז~ש זראיתי

 מהני לא הלחלוחית נתייבש ~ם ~בל וז~ל וכתבמזה ~נרג~ ג~~
 הרבה נת~ל אםרי~וד

 החמ~ דמפרי~
 דרך ויטבור

 זמתטרב הנפהנקבי
 ט~

 ז~סור הש~ר
 לאוכ~

 ~פסח
~~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~

 ירקדנו אלא ב~~ ~תבטל שלא מלוחלח הרבה היה~אס
 ז~ מלשון טכל~ה הפסח אחר טדוישמרנו

 דלא ~ראה ראה
 הגס וא~ך לבטלו ששיס אין אס אלא נתייבש אםאסר
 ~שיס ~יה אס דו~א מתערב בקמח קמחדקי~ל
 ב~י ז~ה~ה ~זהרי~ט להרב ראיתי גס ס~ איןובכאן
~ס~ו

 שתיר~
 לח ~וי ב~מח קמח מר~ן לדטת דלטולס

 ~וונא ב~ך אבל וי~ה י~ה במת~רב הנ~~מ ~י~ובלח
 ואינו אחד במ~וס ~ומד הוא ~~י ומיפרךדנתייבש
 ויש לו הסמוכיס במקומות אלאמתטרב

 ~ח~~
 כשיבוא

 בו שאין ממקוס יקח הפסח תוך קמח מאותול~פות
 נת~טל לא והרי ~שיס ההתרמן

 ~ ע~ל~~

ו~~
~~ ~~~ ~~ ~~~ 

~ 

~~~ 
 דס~ל והח~י מג~א דהרב אלבא למדין נ~צינו~ר~ן

 א~ך שאנידפירורין
 תפסי~~

 ~~~תייהו
 ~ליב~

 דמר~ן
 כל ~~ו~ז לדטת וכן ~יקוד מהנידלא

 ~הו~
 ~אחר

 וא~ך הרקדה מהני לאהטחינה
~~ 

 ~ל בידינו ~ש~ר
 ונתייבש המיס טליו ש~פל בקמח מר~~ן לדטת ל~שטןמי
 איירי תס~ו דס~ דההיא דכתב הל~ו~ש דטת ~ל אסכי

 ששיסבדליכא
 אב~

 אפילו ~בטלו מהני ם~ דיש במ~וס
 י~ ~מי וכן טצמו הפסח תוךלאפותו

 דהרב אליבא ~~ו
 הרי ומפריך ד~תייבש היכא דכל ז~~ל דכתבמ~~~י
 ~~קומות אלא מתטרב ואינו אחד במקוס טומדהוא

 ויש לוהסמוכיס
 לחו~

 הקמח מאותו לאפות כשיבוא
 לא והרי ס~ ההתר מן ~אין ממקוס שיקח פסחתוך

 טירוב בידיס ~חילה טכשיו שי~~בנו ל~מר ואין~תבטל
 אסור מבטל נמצא דא~ך יאפנו ואח~ךגמור

 זה בתטרובת כוונתו איןדהרי לכחחיל~
 אל~

 דמי ולא להתירו כדי
לטוחן

 דכת~
 מאכילת הנשוכיס חטיס גבי הטו~ר

 ממי~א והביטול ~טח~ן מכ~ין דהתס תנ~ג דסי~טכבר
 איי~י לא דמר~ן נל~ד אלה מדבריו א~~ך טכל~האתי
 שייך דלא ההרקדה אחר מיס טליו שנפל בקמחאלא
 אסור וזה לבטלו בבא אלא ויפה יפה שיתטרבביה
 דאפילו מודה בזה אותו רקדו לא שטדיין בקמח~בל
 פטס לא ~רקדו וצריך הואיל מותר טצמו הפסח~ך
 שמרקדיס כדרך שתיסולא

 הקמ~
 מוכרח דבר הוא וזה

 ואין הואיל מותר הפסח תוך דאפילו בודאיא~ך
 א~ך האמור הטו~ר רבינו לדין והדרן לבטלכוונתו
 ז~~ל יאודה מטה והרב דהלבו~ש אליבא למדיןנמצינו

~~~~~~  ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~י~~~ 
 זלה~ה ו~ח~יוהטו~ז

~~~
 והח~י הטו~~ז הרב לדטת דאפילו נלט~ד דטכ~ז
 לו דאין מיירי קא לא כאן ד~ד לומריכולני

 אלא לפתיתין וחיישי~ גמורטרוב
 בב~

 ~וך ל~פותו
 קודס ~א~ותו בבא אבל עצמוהפסח

 הפס~
 פשוט

 תנ~ג בס~ עצמו הט~~ז מדברי מדוקדק זכן~מותר
 דבא תס~ו בסי~ אבל זל~ה שכתבסק~ב

 החימו~
 אחר

 ונטשה השק שטל הלחלולית ~נתייבש~~תינה
 ~פותו אסור הפסח בתוךוא~ך חמ~

 חתיכ~ לטשו~
 אחת

 אתי דודאי לאפותו אסור ~פסח ק~דס גס הכימשוס
 מסמ~ק טפי מחמיר ובזה הפסח תוךלאפותו

 לפניך הרי עכל~ה ליישב כנ~ל הפסח קודסבאפייתו שמקי~
 מותר הפסח קודס דאפיה בפשיטות כתבדהטו~ז
 מטטס אלא הפסח קודס אפי~ מר~ן אסר דלאוס~ל

 דידן לג~י וא~~ך הפסח ~יך לאפותו אתי דיל~אגזירה
 הפסח תוך האפייה ~מדינותי~ו נראה לאדמ~ולס
 ~דברי לחלק ג~ך לנו יש וכן כלל מידי למיגזרליכא
 הרב ובין בינו מ~שינן לא ~לוגתא דא~ושי ז~להח~י

~לבו~~
 טצ~ו הפ~ח תוך דאפילו דס~ל מט~י זהרב

 והטו~ז ח~י הרב דטת שויס יהיה בזה וגס~ו~ר
 אותו אפה אס מותר הפסחדקודס

~~~
 הפ~~ח בספ~ דב~יו הובאו מהרי~ט ל~רב ראיתי
 בקמח דקמח ס~ל דמר~ן ~פירוש כךדמחלק

~ט~
 מהני דלא דפסק תס~ו דסי~ וההיא ~ששיס

 ש~פאו כל אבל הפסח ת~ך לאפותו בבא היינוריקי~
 דמותר ס~ל הפסחקודס

 וכ~
 להפ~~ח שס ראיתי

שתיר~
 תירוציס בשני מר~ן דברי

 ובתירז~
 שס הרא~ון

תיר~
 כדטת

 מהרי~~
 קודס ב~פייה חלוק דיש

 ~א הפסח ובתוךדמותר פס~
 ובתי~ו~

 שני
 תיר~

 באו~ן
 דמ~ותו והגסאחר

 תירו~
 לחלק ס~ל דלא נראה ~~ני

~י~
 ראיתי הרי ~כ~פ הפסח לתוך פסח דקודס א~ייה

 שכתב מרדכ~י מאמ~~רלהרב
 דכתירו~

 ראשון
דהגס נקטינ~

 דל~ירו~
 פסח קודס לאפותו אפילו שהביא בתרא

 נוטה שדטתו דבריו מתוך ברור נראה מ~מאסור

 חוזר אינו ליה דאית למאןלהתי~
 וניטו~

 טכל~~ה
~ 

~~~
 ונפרך נתייבש דאפילו ~פוסקיס כל לדטת ~קטי~ן
 לנגדינו טמד ולא פסח קודס ואפייה ריקודמהני

 קודס אפייה דאפי~ ~דבריו דמיחזי מג~~א הרבאלא
 סברת ~ס אח~ך שהביא ממה והוא מהני לאהפסח
 אפילו תיקון שוס מצא דלא הטכבריס בדיןהב~ח
 דיש בודאי בדידן ואנן הפסח קודס הטכבריסבא~~ו
 בסגנון ~לו שכולס נביאיס חבל הני םברת ל~~וס~~ו
 פסח קודס דא~ייה כוותיה דקי~~ל דמר~ן אליבאאחד

 לנו יש וכוו~יהו~הנייא
 לפסו~

 מסברת כנראה ו~א

המג~~
 מאמ~ר הרב בס~ תראנה דעיניך ובפרט

 סברת טל תמיהו~יו שהרבהמרדכ~י
 ~מג~~

 שנפל קמח המתיריס פוסקיס השאר טל~ להשטןיש לנ~ וא~ך
 הפסח קודס ויאפנו יפה שירקדנו ~נתייבש מיס~ליו
 בס~ זלה~ה אד~א להרב ראיתי וכן וליחדיוליכול
 חטיס כגון ביבש ~בש בדיני ו~ני דפסיק גני~סמ~י~ן

 וחממוס בששיס ונתבטלו פסח קודס ~נתערבימחומצות
 אס ודוקא דנאסרו בפסח וח~מוס וחזרו פסח~ודס
 כדין אחד גוף נטשו דכבר קודס ואפאס ו~חנסאפאס

 הרב מדברי לפניך ~רי ~כל~ה ~מותר הוא בל~ל~
 קודסדבאפייה

 הפס~
 להיות דינו ~דר יבש אפילו

~די~
 ומותר ~לח לח

~ 

~~~

 הלכה דט~דו ובתראי סבוראי לרבנן ראינו

 מרדכ~י מאמ~~ר הרב הוא הראשון הכילמטש~
 קודס אפה דאס למטשה הלכה דפסקיטו~ע

לית פס~
 די~

 תנ~ג בסי~ יטו~ט דמותר דיין ולית
 ~ס סקי~ב תס~ו בס~ תשובה שטרי הרב גסי~ו~ש ותס~~

כת~
 יהו~~ט ~נ~י עיין ו~~ל

 ס~~
 ~נפל בקמח שכתב

לטי~
 אחר פסח קודס ל~פותו מותר ונתייבש מיס או
הני~ול

 דבז~ יפ~
 ~וזר אינו דקי~ל למאי חשש אין

 ע~~ע שלש פטמיס למ~שה הלכה ~ורתי וכןוניטור
 ס~י ד~ כלל ג~~ר בס~וטיין

 באמ~~
 שכתב הת~ובה

שאס
 נתלחל~

 לאפותו מותר ונתייבש פסח קודס
 דוד כמוה~ר אחרון להרב ר~יתי וכן ו~ו~ הפסחקודס
 זלה~~מוטטי

 ומזה וז~ל שכתב סק~~ט דבש צוף בס~
~ני



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שרקדז אירט שאס אומר~~י
 ש~

 נמצא ובו קמח של
 ונתייבש מיס עליו ש~~~ו מקמח~ירורין

 כיו~
 שבריקוד

 יפה יפה ~~~טרב~ל~ו
 ואי~

 כדי ההוא ב~יקיד כוונ~ז
 זלהפ~יש הסולת לברר אלא להתירו~ערבו

 את~ל דאף יפה נת~רב ודאי ~~זא וכיוצאוהסובין המורס~
שנשארז

 ~ירורי~
 מ~קבי ~~ברז

 ~נפ~
 בש~יס נתבטל הרי

 ~~ה שאס ומ~~~ש ~פסח ~וך אפילו ממנו לאפותומותר
 שנתבטלו הפסח קודס מצות~מנו

 ב~יש~
 כן ומותר

~~~~
 דאפי~ לך ו~ררתי הואיל

 ~~י~ ~~~
 ו~תייבש מיס

 קודס לאפותומותר
 מ~~~ ה~ס~

 ~~ו~ד
 ~נמצ~

גרטי~
 של צואה

 טכב~
 ולא ~גע לא

 פג~
 ~~ק ~תורת

 שקודס אפייה מהנייא דלא שא~רנו ~מג~א לד~תוא~י~
 ב~או מילי הניה~סח

 מי~
 לו דיש בוד~י

 ט~
 מי

 יחו~

הספ~

 נשארז שמא
 ~ב~ ~ירורי~

 ב~דו~~ד
 דל~

 ל~ו נו~ד

ס~ק~כל~
 ואי~א ~זדה המג~א אפי~

 למי~~
 ~זך א~י~

 לא אסורא דאחזוקי מותרה~סח
 מחזיקינ~

 דנ~צא דהגס
 טכבר צואת של גרטיןשס

 מא~
 הצואה דמציאת לן לימא

 שהיה ידי טלהיתה
 ש~

 או ונשך עכבר
 השתי~

 אליבא
 הטכבר דשתן דס~לדמאן

 מחמי~
 אתייא מ~למא דילמא

 היהולא
 כא~

 ~א איסזרא זאחזוקי טכבר שוס
 זהודמי מחזיקי~~

 למ~~
 וז~יל ש~תב סק~א תנ~~ד סי~ ח~י הרב

 ~~ך מקש שבולת ~מצאזאס
 מא~~

 הנימוח
 ואי~

 תבואה שס היה דשמא למיחש איכא מי תבואהשוס בשבול~
 בס~ טיין ניכר ואינו הנימוח התבשיל תוךונפלה
 ס~ז שאלה ~שלמיסתורת

 ו~קמ~
 במ~א תס~~ה סי~

 לא אסורא דאחזזקיסק~ה
 מחזיקינ~

 משהו ובאיסור

 ואמרינ~דרבנ~
 א~כ ~~~ל דישה בשטת נפל דכולהז

 דנמצא ~מי לנדו~ד תלמודממנו
 גרטי~

 ידטי~ן ולא דצואה
 לא שתן או רוק טמה היהאס

 ~ח~יקינ~
 אלא

 שוס כ~ן ואין אתייא מטלמא צואהדהאי אמרי~~
 חמ~~

 דצואת
טכבר

 אי~
 שוס בה

 חימו~
 בח~י תס~ו בס~ טיין כלל

 אלא לנו נשאר לא וא~~כ יטו~ש סק~י זמג~אסקי~ד

ח~
 שס היה שמא

 שת~
 אחזזקי טכבר של רוק או

 לאאיסורא
 וטיי~ מחזיקינ~

 בס~ ~ד~י מאמר להר~
 דידיה בנדזןתנ~ג

 אי~
 להביאו צריך

 זאי~
 להביא ל~ו

 שלבז מי דאף ונלט~~ד ז~ל דבריז בסוף מ~שאלא
 בודאי שיחמיר מסתייה ל~ח~י~ זירצהנוקפו

 חמ~
 אבל

בספק
 חמ~

 לתוך הבצק מן נפול לא דאמור כנדז~ד
 להחמיר והבא וטיקר כלל להחמיר דאין נראההחטין
 אלאאינו

 מ~
 אלא החמיר לא ~מחמיר ד~ף המתמיהין

 ט~ט לשונו כאן טד בספק לאבודאי
~ 

~~~~

 הרב~ח משס המג~א למ~ש ~נין זה
 בדי~

 ~ס
 אכלה לא שמא ספק זאיכא ~שק רק נשכה~
 ל~זכלו ו~סור לה~הו~ו מו~ר בפסח נמצא אפי~כלוס
 איכא דדילמא פסח קודס נמצאוא~ילו

 ח~~
 ונתייבש

 רזאות עינינו דהתס להתס דומה נדו~ד איןט~כ
שהיה

 כ~~
 ~שק ונ~ך טכבר

 וקר~
 לנו ונ~אר או~ו

 הקמח גס נ~כו נשוך באותז דשמא אחדחשש
 גרטין אס טיקר כל חשש לנז דיש בנדו~ד ~בלברזק ונתחמ~

 ~ס היה ולא א~ייא קא מטלמאזה
 א~כ ~כב~ שו~

 גרטין אתי מטלמא ספק ס~ס הדבר דהזי מותרבודאי
 וכך כלל זה הקמח גבי טל טכבר שס היה ולאזה

 ז~ דגרטין נוטההדטת
 הואיל א~י הריחייס מבית

 טל נ~ל אפשר מזה מלא מקוסואוחז
 הש~

 טל או

הקופה
 בע~

 יש מציאות והרבה לזה זה ששופכיס
 ולרבבותל~לפיס

 זא~~~~
 הקמח ט~~ג הטכבר שס שהיה

זממנו
~~~ 

 לא דילמא זאת צואה
 טש~

 נישיך שוס
 זלאכלל

 השת~~
 והלך זאת צואה טשה אלא בקמח

 לדקדק יש זהנה זז~ל מ~~מ הרב כתב ממש זה וכטין~וי
בחטין

 שנמ~~
 זכו~ דינס מה זכיוצא חתוליס צ~את בתוכס

נל~ט~ד
 אי~

 דאחזוקי לאסור
 איסור~

 לא
 ~ל ~רט~ הוציאו שלאדי~~ל מחזיקי~~

 החטי~
 בריחוק אלא ממש

 ה~תינו ~ס אף ו~וד ~לל ~ש~ינו לא דשמא וטודמשס

~~~ ~ ~  ~~ 

~ ~  

~~ 

~ ~ ~ ~  

~  
 ~חלו~תש~וי

 ונוס~
 דדוקא וח~י הפר~ח ד~ת זה ~ל

 דמחמיצין הוא דאדס רגליסמי
 אי~ ולכ~

 להחמיר לנו
 ם~ס מטיקרא טשה דהרב ~פניך הרי טכל~הכלל
 טל זלא מרח~ק הצואה טשה הח~ול~מא

 ~חיטי~
 כלל

 את~לואפי~
 שמ~ ~חי~י~ ~~

 כלל רגליס מי טשה לא
 הטכבר דילמא ס~ס נטשה בנד~~~ד ~מי א~א גסוא~ך
 ואת~ל זה גרט~ן אתי ומטלמא כלל הקמח ט~ג היהלא

 טשה דילמא הקמח ט~~ג הטכברשהיה
 הצוא~

 ולא
 פסח בהלכות כמבואר ס~ס מכח ומותר כ~להשתין

 ב~לס ליכא ס~ס דב~קוס הרבה~מקומות
 מא~

 דאםר
 ס~י~ות לט~ות הוסיף מרדכ~י מאמ~ר דהרב~גס
 כל טשה לא כמש~~ל וכו~ וכו~ וטודאחריס

 ולא מהני לחוד דבס~ס דמילתא לרוחב אלאס~יקות אות~
 זהגס טז~ה לתוםפת אלא ספיקי הנהו כלהוסיף
 שלא וכדי מהניי הכי אפילו מתהפך אינו זהד~~~ס
 במאריךלבוא

 טרח~
 ~מהס הס~ס דיני ~ך להביא

 זהדבר הז~ל מהני מתהפך ~ינו דאפילותלמוד
 דהנה תלמוד זממ~ז אחד דבר לך ל~ביאא~ר~י נחו~
 מזהר~ר הגדוללהרב מצא~

 יטב~~
 סאלי לרבני שכתב זלה~ה

 שדרכן יט~א פאס של האזרז ט~ט להס והשיביט~א
לצ~צ~ו

 במורס~
 בפסח ל~תירז ש~הגו להס כתב והוא

 בו היה לא שמא ס~ס יהיה ד~זה חליטה ידיטל

מור~~
 טל וכתב נחלט דילמא בו היה ואת~ל

 ז~
 זזל~ה

 ונא~ר נתחיל דאס מתהפך אינז זה דס~סזאפט~ג
 לא א~ל לומר נוכל לא שזב יפה הרתיחשמא
 מורסן נשאר דבלא מורסן נשאר לא שמאהרתיח
 את~ל שאמרת וכיון הרתיח ללא הרתיח בין ל~לוגיליכא
 שלא לומר כוו~תך כרחך טל הרתיחלא

 נחל~
 ה~ו~~ן

 סזף הש~ך חליק הרי מקוס מכל מיירי קאובנשאר
 בתשזבות נמצא זשכן ס~ס בכללי יור~ד מטזר ק~יסי~

 דטד סקכ~ו~רמ~ט
 כא~

 לא
 בטינ~

 אלא המת~פך ס~ס
 נולד ספק איזה הזברר דלאהיכא

 ראשו~
 אז

 למ~תח ~זי~ מאי ת~ה לא דאי הספיקותשי~הפכו בטי~~
 לאידך זיל בתריה גריר ד~ידך ספיקאבהדין

 ולחומ~א ס~י~א חד אלא וליכא בחבריהזפתח גיס~
 ברישא איגלי ספיקא דחד איתרמי אי ~בל~דאורייתא

 דנמצאת מה~יאהש~ך ראי~ זהביא הכיי למימר שייך לא אידך איגליוהדר
 צפור~

 ספק בגבו לו יושבת
 ~לא דרס לא שמא נ~נס ואת~ל לא ~ז ארי~כנס
 דהא ס~ס הוי מתהפך שאינז ואפ~~פ נתחכךבכזתל

אי~
 אתה הרי דא~ך לא אז דרס ספק להתחיל לנו
 וכז~ להתחיל צריך לכך וליתא נכנס דודאיתופס
 ס~ק להתחיל לנו דאין בנדו~ד נמי ~כאי~ו~~ט

 הרתיח~
 נשאר בודאי תופס ~תה דא~ךוכו~

 מור~~
 לכך זליתא

~ריך ~~י



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 הס~ק שזהו המורסן מן כלל נ~אר לא שמא להתחילצריך
 יפה נ~~ט ש~א נשאר את~ל ואח~ך רא~וןשנזלד
 כלל עליהם וקבלו קיימו לא ז~ל שהאחרוניםומכ~ש
 מטיור~ד ק~י בסז~ם הפר~ח בזה שהאריך וכמזזה

 סעיף הקצרים ובכללי י~~ג כלל הא~כים ס~סבכללי
 בין מ~מ יעו~ע כלל מתה~ך ב~ינן דלא והעלהל~ח
 המועיל באז~ן ספיקי ~רי איכא בנדז~~ד למור וביןלמור
 דבם~ס לך יתברר הנז~ הרבנים מדברי וא~ךעכל~ה
 מאמ~ר הרב זגם פה פוצה ואין מותר הכלדנדז~ד
 דמילתא לרווחא אלא ם~יקי הנך כל הוםיף לא~רדכ~י
 הרב דכתב ספיקי הנ~ו כל יוצדקי בנדו~~ד דגם גםומה
דגם

 בכ~~
 לזמר לנז יש

 דשמ~
 צואה אתייא מ~למא

 ~ם היה ואת~ל בקמח עכבר שזם נגע ולאזאת
 כי עשה לא דילמא זה גרעין נפל וממנז עכבראיזה
 זאת~ל ~זק שום ~~ה ~לא השתין זלא זאת צזאהאם
 דרך יעבור ~א ד~למא זנתייבש רוק או שתן~~ה
 ועזד ד~יעוטא מיעוטא אלא אינז יעבור ו~ת~לה~ה
 במחלוקת העכ~ר ורוק שתן דין עיקר כאןגם

 דמשם סקי~ב תנ~ג סי~ בח~י עיין שנוי הואהפוםקים
 מי דהוי דס~ל הפזסקים סברת יש ברזק דגםבארה
 זאינופירות

 מחמי~
 פקפוק שום נ~אר לא א~ך יעז~ש

 דמי דלא כלל זאת קמחבהיתר
 ל~הי~

 שהביא דהב~ח

המג~~
 עצמז סמך דלא עצמו דהמג~א ובפרט כלל

על
 סבר~

 אח~ך הביא אלא הב~ח
 סבר~

 מהר~ם
 ויאכל הפסח קודם ויאפנז שירקדנו שנישזך קמחבשק לזבלי~

 דמשזם ~לא הפסח בימות~ותו
 הטו~

 כתב והישר
 זהכוונה יעו~ש הראשונזת לילזת ל~ני אחר קמחדיקח
 מצוה דמצת לכזית הראשונזת ללילות קמח דיקחהיא
 הם~זדהיאפילז ל~כילת אבל ז~~נייה הראשזנהבלילה
 זמילתא כזונתז זהז מז~ר ודאי הראשזנהבלילה
 דלצד הפזםקים פסקז מצזה מצת זקמח דהזאלבטעמא
 וכמ~ש קצירה משעת אפילז אותו ישמור טזבהיותר
 יעז~ש ס~ד תנ~ג םי~מר~ן

 ועיי~
 דאם דם~~ל להפר~~ח

 כן על יעו~ש חובתו ידי יצא לא קצירה משעת היזלא
 למצת אחר מקמח ליקח החמיר ז~ל מלזבליןמהר~ם
 לא עצמז מג~א ד~רב הרזאות עיניך הרי זא~ךמצוה
 מהר~ם סברת הביא אלא הרב~ח על עצמזסמך

 בנשיכת אפילז כזזתיה לפסזק דעתו דזדאיבאחרזנה
 בנדז~ד אבל אחד ספק אם כי שם דאין~כ~ר

 אם כי כאן היז לא אלו דאפילו כלל לזה דיחזשמאן ליכ~
 כמה מכ~ש זליחדי ליכזל ספיקיתרי

 עלז םפיקי זכמ~
 זמזתר דהתיר בודאי כדאמרןזבאז

~ 

~~~~
 חיטי בדיני הבחירה בית בםפר ראיתי
 ז~ל מהרי~ך הגאון משם שכתב םי~גדפםחא

 של ~מחזז~ל
 מצו~

 מתים טכברים בז נמצאז אם
 ~זתו דינהלז שכתב מ~ז בם~ אמת זרע להגאוןעיין
 ~~שאר מה זכל דקה יז~ר ~נפה אחרת פעם~מח
למעל~

 דאפילז לפניך הרי עכ~ל שאםור הזא מה~פה
 אם כי אםר זלא בני~ול דיי זשלם מת העכברנמצא
 בנפה לעבזר ירצו שלא למעלה הנש~ריםהםובין
 לםברת א~ילז ם~תר זה זאין למצזת מזתרוהשאר
 יודה הרב~ח דגם ~ענין דבריז לפרש דיכולניהרב~ח
 נדז~ד שאיןזהגם

 נוג~
 אמת זרע הרב של לנדז~ז

 בו זאין כדאמרן םפיקי כמה בו ובאז עלזד~דז~ד
 ההתר צדדי לך להרבזת עכ~פ נדנוד תששאפילו

 זעכ~ז דת~יהא כמילתא דמיחזי זה דבר גם ~ךהבאתי
 ומעתהמותר

 בפ~
 זיהללו וישבעו ענוים יאכלז מלא

 םאלי פה תרנ~א בניםן החותם ~הזבך מ~תי דו~שיוי~~
 ~ וימ~ן זצזי~מיע~א

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 םי~ט

 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ י~~~ ~~~~~~~י~~~

~~~~~
 מנהג אז וםמיך םעיד יש אם האלסזקא~ר

 שירצ~למי
 בו ~לש~ת קאלב םזקא~ר לצנן

 שנהג מי ראז לא עיני באמת הפםח ביזמיקאפי
 בני איזה כשרזאים פעמים איזה אלא במחז~~ק זהמנהג
 בעליל נראה לא ז~דין זיאתיון קרבז החג שיזמיאדם

 אדם ב~י יש אז האלקאפ~י בז לשתזת הנהוג~םוקא~ר
 ~נהזג סזקאר נראה לא ~~ם לאמר בקזלםמצפצפים

 על נשתה זממנז בקופםא מזנח קאלב םזקארהרי
 עמדז לא מעזלם אך אזמרים שמעתי כך סנזןידי

על
 ~ ז~

~ ~ ~ ~
 על לםמוך דיש לענד~ן

 תקו~
 לפי ~םנון

 רבנן הקזדש בס~רי כתזב שבאמה
 םנון בלי אפילז להתירז דיש יזצא דמדבריהםב~ראי
 החביב הרב ~וא אדםהראשון

 בשכנה~~
 ז~ל כתב

 זהז זכז~ לאזכלז דאם~ר כתב מזר~ם זכז~הםזקאר
 ל~ז~לו אף התר נה~ינן אנחנו אבל האשכנזיםמנהג
 ~ש קמח בז מ~~ב דאי נפשיה מרע לא דאזמןמשזם

קפיד~
 לר~זאה אותו עזשים הםזקאר זרוב לרפז~ה

 מזר~ם דברי על תם~ז בס~ הרפ~ח כתב זכןע~כ
 אלו דינים ~רטי כל זכז~ לאזכלז אםור זםזקארז~ל
 בו מערבים אם העיר במנהג שידזע מה כפיתלזים
 בםמזך זכמ~ש כולה אז מקצתה אז םזלת אוקמח
 לא דהא~ן ובאמת דבשלענין

 מר~
 ~כמ~ש נפשיה

 לא ~~ר במילתא למיקפד דאיכא דכל עומדין איןפ~ הר~
 ע~כ דמילתא עלה למיקם דליכא זאע~ג נפשיהמ~ע

 הם~קאר זייף ~~ם ~אחד ידזע הדבר אםזאעפ~כ
 אנשים שאר דין להם זיש הת~רים של חזקתן הזרעהרי
 םברי וב~ראי םבז~אי רבנן דלדעת לך ~ריעכ~~ל
 דאיןמרנן

 חש~
 אזמן מטעם הםזקאר ~כילת

 עלה למיקם דליכא במקזם זא~ילז לאזמנותיהמרע
 דחזינן דזקא לא אם הנז~ הטעם משום מזתרדמילתא

 ~ הריעזתאברזר

~~~~
 במ~~ םתזמי לן סתם דמזר~ם

 ז~ל ם~ח
 זבנושאי יע~ש וכז~ לאוכלו ~סורדםוקאר

 דברי מכח בתראי רבנן דברי לםתזר לנו ~יןכליז
 ראינו מצאנו שהרי יען הנז~מזר~ם

 להרה~~
 ב~פרז

 ~~ה~ג ה~ב דברי ש~ביא הגב~י תם~ז ם~ חי~יבנ~י
 מפי שמעתי זאני ז~ל זכתב מדיליה ז~זםיףהנז~

 יזכלז שלא המרקחזת שעזשים בקיאיםאזמנים
 בז דכשיש ~םוקאר בתוך חטה חלב או קמחלערב האזמני~

 חשש או קמח ערזב בזדכש~ש
 ~םזקא~ כ~מ~~י~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 אז הקמחנעשה
 הח~

 כטין חטה
 כדז~

 בשולי שחור
 בתוך ~ערב הרוקחים מן אחד היה ו~ברהקדרה
 אזתו וכ~בשלו קמחהסוקאר

 נטש~
 וטנשוהו כדור כטין

 בין ויניציא~ה ~ל בין בהאלםוקאר חזינן קא אנןוא~ך
 חשש אין כדור נטשה ולא אותו שמבשלים מצריםשל

 ד~ת~ה בו~ון די מהר~ם כיון זה זלפי כלללערוב
 ששם משום במרקחות אלאאםר ל~

 הזיו~
 אבל ניכר אינו

בסו~א~
 שכתב ~~~ס ומל~ד לחוש אין הזיוף שניכר

 באכילת נ~ק~י לבי אין שכתבנו מה~עם כנה~גהרב
 קמיה םיימוה לא המ~ה בעל שהרב ובוד~יהסו~אר
 ~~ם שהוא שכתבנו הטעמים ליה שמיעולא

 נכו~
 טכ~ל

 לחלוק דלא לךהרי
 ע~

 באו מזר~ם
 א~~

 ~~י ל~תיר
 למור~ם ולא להם דנגלזה~טמים

 וא~~
 גד~~י ~רי

 ~אין ~צ~ים של הסוק~ר טל בגדולתן מ~ידיןטולם
 חששבו

 חמו~
 בקו~ח נקח ומהם

 מהם טדיף שהוא וד~י אדוםבערי הנ~~~ להאל~יק~~
 ~~~~י~

 ~ג~~ן ~~~~~י יוצא מפורש זה וקו~ח כלל בולהסתפק ו~י~
 ז~ל שכתב ס~ה תס~ז במחב~ר זלה~ה חיד~אמוהר~ר
 דהפוטלים במצרים העשוי בסזקאר רבנן דחיישיומאי
 זלה~ה זיין מהר~י זכמ~ש דבש ביערת פתןטזבלין

 ~רביים שהם בגלילותינו הם החש~ות אלו וכו~בתשזבותיז
 מפי ושמטתי ~~מים כמה חקרתי אדום בעריאבל

 מקצתה ולא מינה לא אלו לחששות דליתנהזהמרזבין
 שדעתו זלה~ה חביב אחרון רב מדברי לך הריעכ~ל
 אלא נצרכה ולא בפסח מותר שהאלםו~~רהיא

להעדפה
 לסל~

 חשש אפי~ אדום ט~י של מהאלסוקאר
 טבול ח~ש אפילו לסלק דמד~זצרך מלאכה בשעתטבול
 מזה נ~~ינן באכילה דמותר היא דעתו תלמדממנו

 סבוראי רבנן הני כל לדעת בינינו המצויבהאלסוקאר
 ~ ה~~יד לא לאו~לו המ~ילזבתראי

~~~~
 לה~ת~~ ~ז~

 שהאלסוקאר יודע מי זלזמר
 רבנן הני בז~דברו

 הו~
 קאלב ~סוקאר

 כמין שהוא האדזם בםוקאר דברו הם אפשרשל~ו
 לפנינו הבא הסוקאר אד~בה כי אינו זה כידוטיטפר
 ~וא כובעכעין

 עדי~
 משאר יותר ת~רזבת חשש זליכא

 תס~ז בס~ מ~~א הרב וכמ~שמינים
 סק~~

 ושמע~י ז~ל
 ככוב~ שעשוי שאזתו אותו המתקניםמהאזמנים

 אין
 הוא שלנו ~אלב דסו~אר לך הרי עכל~ה וכו~ ~מחבו

 ~ מינים משארעדיף

~~~
 ס~~י תס~ז ~רד~~~ מאמ~ר להרב ראיתי ~חורן
 הנה וכו~ לאז~לז א~ור ז~וקאר ז~לשכתב

 ~מדינ~המנה~
 יחידים מלבד וסוקאר דבש לאכזל אלו

 זנפיק הואיל סזקאר לאכול שלא בעצמם פרישותשנהגז
מפומיה

 דמזר~~
 ראז זלא לא~ור

 למר~
 דכתב

 דמר~ן לי נראה אח~ך זכו~ בדבריז כמ~שהתירה
 התרשכתב

 בדב~
 בםוקאר הדין הזא

 ו~~
 ~מ~נז כ~

 בסזקאר כלל לזיזף לחושדאין
 ו~~~~

 ~עשוי באזתז
~~זבע

 ל~ וא~~~
 לידי שבא טד ל~תיר לבי מלאני

~~ר
 כנה~~

 נהגז מקימותיהם שבכל שכ~ב לו זר~י~י
 התר נהגו זהלאה אז ומן ז~ל כמור~ם זדלאהתר

 שנראה בהיות ר~~ד יור~ד עיין התרה יד~ ~לבםוקאר
ברור

 שמנה~
 כדברי שלא אלו מקומזת

 מור~~
 ~לא

 סלסול נהגו יחידיםשקצת
 בע~מ~

 לאוכלז ~לא
 כל זהנה הפסיד לא זה~~יל לע~~ו יח~ירזהמ~~יר
 תלוים ה~לו~דברים

 במנה~
 לזייף דרכם אם האומנים

וה~
 ה~חרונים מדברי יתבאר וזה והזמן המקום ל~י
 גם חביב א~רון רב מדברי ~ך הרי~כל~ה

 משאר טדיף הוא ככובע ה~שוי דסו~אר~פורש הו~
סוקאר
~ 

~~
 ש~וקאר לך ~באר

 פר~נסי~
 הרב בו שדבר

 דברי ב~אותו כתב הוא כי יטן כלל ח~ש בואין
 ז~ל ו~תב בדבריו סיים ואח~ך ~תר נהגוכנ~~ג
 ש~נהיגו דבמ~ומו מבורר מזה וכו~ המקים לפיוה~ל
 דליכא ל~ם ברור~~ר

 חמ~
 ופראנםא דאי~~ייא וידוט אי~אלייא ~~י ה~א מקומוה~ הרב כי לבינה ומודע

 הרב גם הרי וא~ך ~וה ומלאכתם נח~בין הםכאחד
 חביב אחרוןאחרון

 נוס~
 מי ו~ל המתירים ~ן הוא גם

 ~ נביאים ~~ל מ~ני יותר להשטן לנויש
~~

 משום אלא התר דלא שכתב מד~ריו
 דל~

 נהגו
 לומר דכוונתו נראה וכו~ כמור~םבמ~ומותי~ם

 כ~טת ללכת היא איטאלייא ומנ~גד~ואל
 מר~~

 ולא
 ל~סור מקודם ~נהגו דמה דינייהו ~דר א~ךכמ~~~ם
 מצא ובזה חומרא משום אלא מדינה לאו הואהסו~~ר
 המותרים דב~ים משום התרה ידי על להתרפתח

 התרה צריך להתירם ורצו איסיר בהם נהגוואחרים
 נ~אה לכאורה ובאמת כוונתו זהו וכו~ רי~ד בס~כמ~ש
 ללכת שנהגו במקומות אפילו דהא טליו לתמוהדיש
 ד~תו מר~~ן גילה דלא במקום עכ~פ מר~ן פסקיאחר
 ב~~ט כאן ומר~ן הואל וא~ך מור~ם בתר אזלינןהרי
 הדיז מז הראוי ~ן דטתו גילה זמור~ם דעתו גילהלא
 הדין ומן והו~ל מור~ם דעת אחר לילךצריך

 צרי~
 לילך

 ו~א הדין מן ~סור הסוקאר הרי א~ך מור~~םאחר
 מההיא להתיר הרב של דעתז נ~תה והיאך מנהגמשום
 דנראה אלא סרי~דדיור~ד

 פשו~
 טל סמך דהרב

 להרב~י ומצא דהזאל ערבי~ם מטרי~ב במאמרו אשרדבריו מ~~
 הסו~אר גם שיתיר ברור ~עם מאזתו הדבשהתר
 ס~ל הרב~י זלדעתו הואל וא~ך פקפוק שום~לי

 א~ך מותרדהסו~אר
 פשו~

 אחר לילך הראוי דמן
 בב~י אלא בש~ע דעתו גילה לא אפילז מר~ןדטת
 משם מקומות כמה אצלינו זה כלל שכתובכמז

 הדין מן הסזקאר להיזת דינא הדר וא~~ךהראשזנים
 לאוסרו נ~גו חזמרא מצד אך הרב~י כדעתמזתר
 בזה מזר~םכדטת

 שירצה למי בודאי יזצד~
 התרה ידי על להתירו יכזללהתירז לחזז~

 כמ~~
 ה~יא

דםרי~ד

~~
 צריך לא התרה ~פילו דעתי קוצר לפי באמת
 חי~י בנ~י הרב משם לעיל שכתבנו מהל~י
 אותם לי~ שמיע הזה אי מור~ם לדעת דאפילזשכתב
 הזי א~ך וכמש~ל אזסרו היה לא להם שנגלז~עמים
 ז~ל רי~ד בס~ הש~ע ל~~ש דינא והדר בטעותחומרא
 שסוברים מחמת ה~ותרים בדברים אסור הנוהגיםאבל
 וא~ך ע~ך ~נדר קבלום כ~לו ~וי לא אסזריםשהם
 להחמיר ירצה אם אלא צריך לא ~תרהאפילז

 זלה~ה איר~אם ומהר~י ופת~ש מחב~רבס~ ועי~
 כיוצ~

 בזה
 וכו~ וא~~ך קצירה משעת מצה לאכול ה~וה~ים~דין

 ~יע~ש
~~~~

 שירצ~ דמי לפנינו הרי עלה דאתן למאי
 לאכול

 מכ~ש לסמוך מי על לו יש עצמזהםוקאר
 שיאסור מי דאין בזדאי ~ון ידי ~ל לא~לז רוצהאם
 לברר מהני אי מחלו~ת נפל הסנון שבדין וגםבזה

~ערובת



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

התערובת
 חמ~

 שכתב ם~ד תמ~ז למור~ם מצינו דהא
 א~ע~~ ליין שנ~לפת

 ב~סח אסור משם שנ~~ו

דחיישינ~
 ב~םח ~עם ונותנים ~רורין נשארו שמא

 דקין יש שמא סנון מהני דלא ה~ו~ז שם וכתבע~ך
 מצינו זה וכ~גד יע~ש המםננת דרך ויוצאיןמאד

 שרי לכו~ע סננו ואם סנון דמהני כתב סקי~גלהמ~~א
 והרב יע~ש הרב~ח כתב וכן הש~ך מ~ם שכ~ךי~~ש
 גם הכריע שם ז~לת~י

 הו~
 מהני דסנון

 י~~
 דא~ילו

 והוי דק דק הם הרי ~רורין איזה ישארו ~מאנחוש
 הם מנין רוב הרי א~ך יע~ש חו~ן שאינו בלחלח

 הרב מ~ש שאח בי~ר עליהם נוםף גם ומההמתירים
 ס~ל ~צמו מור~ם דברי שמ~דוק זלה~המוהרי~ע
 י~ו~~ מהנידהסנון

 שמדקדק
 כ~

הדקדוק באמ~ מור~~~ מדברי
 המור~~

 יש דבאמת מור~ם בדברי כל לעין
 מור~ם כוונת היא מה לד~תלנו

 שכת~
 ~לשונו

 א~ע~~ ~יין שנ~ל פתז~ל הטהו~
 ב~םח אסו~ משם שנ~לו

דחיישינן
 שמ~

 ב~סח ~~ם ו~וח~ים ~רורין בו נשארו
 בו נש~רו שמא חיי~ינן אי יתמה הרואה ובאמתע~~ך
 דנותנים משום ל~עם צריכים אנו אין א~ך~רורין
 עצמם ~רורין יאכל שמא ליה דתיפוק ב~םח~~ם
 הרב הכ~יע זה דקדוקומכח

 מוהרי~~
 דודאי ז~ל

 דהס~ון ס~ל זו םברא בעל הרשב~א דדעת ס~למור~ם
 אךמהני

 חיישינ~
 וישאר ~סח קודם ים~~ז לא דילמא

 א~י~ו ואזי ה~~~ תוך ~~ם ונו~נים ה~םח תוךשם
 ה~ס~ תוך ~~מא ויהיה הואליסננו

 א~ור
 בממשו בין ~משהו ה~סח~וך דחמ~

 בי~
 הכריע כך בטעמו

 מור~~ם בדברי זלה~ה מוהרי~~עהרב
 ומז~

 לדון יצא
 הרב וםיים מהני מור~ם לדטת ~סח קודם םנ~ושאם
 דב~י על שכתב דוד מגן והרב ז~ל וכתב דבריובםוף
 ד~ך וי~צאין דקין יש דשמא מהני לא דסנוןמור~ם
 מור~ם דעת היא ~כך מדבריו דמשמע ע~ךהנ~ה
 דברי היו אלה בס~ד כדכתיבנא הוא והעקרליתא

 ז~למוהרי~ע
 ועיי~

 בם~רו השולחן ערך להרב ג~ך
 הרי יע~ש מהני דםנון נו~ה דעתו שכך ה~סחחוקת
 קודם דםנון ח~י~א בסכינא ד~סקי נביאים חבללך

 יש ועליהם מהני~סח
 להשע~
~ 

~~~
 הסוקאר דלגבי אבוש ולא אמינא מזה ד~די~א
 קודם םנון ביה דמהני יודה הטו~זא~ילו

 ~נון הטו~ז כתב לא כאן דעד למימר דאיכאהפסח
 ודאי דאיכא במקום דוקא ~לא מהנילא

 חמ~
 כגון

 ודאי שם והיה דהואל וכו~ ביין ~ת דנפלהתם
 לא סנון ע~י דילמא אחד ס~ק אלא בידינואין חמ~

 הלכך הנ~ה דרך עברו דילמא או ~רורין בונשארו
 אלא ~אי~ו בסזקאר אבל אסור ספיקא חדמשום
 תערובית בו יש דילמא בעלמאחששא

 חמ~
 עקר כל

 לא דילמא ם~ס כאן ויש הואל יזדה ה~ו~ז א~ילואזי
הי~

 תשש
 חמ~

 דילמא תערובת שם היה ואת~ל כלל
 ובזה הנ~ה נקבי דרך כלל עבר לא אותוכש~נו
 תורה של אםורין בכל מהני דס~ס יודה הטו~זאפילו
 כתיב בידינו יש כבר מתה~ך זה ס~ס שאיןוהגם

~~~

~~~~~~~~~ 

~ ~  ~~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

~~~~ 

~ 
 שנ~ל ד~ת דינא על שכתב תמ~ז בס~ הפר~ח~הישר

~יי~
 שמא שכתב ומה ז~ל איהו כתב מור~ם ד~~ק וכו~
 ~רורין בו~שארו

 ו~~~
 מב~יע אינו דצ~~ן קשה ב~סח

ואי~ו
 ~~לי~

 לו ויש ל~ת מעת בו ~שהה דמיי~י וי~ל
 ויותר ס~ב תס~ז בס~ לקמן וכמ~ש ואסור כבושדין

 מן משהו לאכול יבוא שמא הוי ד~ע~~א ~ומרנ~ה
ה~~ור~ן

 ב~ס~
 איכא דזד~י וכיון

 חמ~
 ליה שרינן לא

 דרך שיעבור וא~שר שיעור לו אין שמ~הו ל~ילס~נו
 אסרוהו ולכך ~רור איזהה~~ה

 ועיי~
 לק~ן במור~ם

 מצאנו י~ב םו~ס תס~ז בס~ ושם עכ~ל י~ב סו~סתס~ז
 האגו~ר בשם זה סימן בסוף הר~~~י ומ~ש ז~ל שכתבלו

 שמא לחוש שיש עכו~ם ~ל ד~ארות מולי~~ן מהר~יבשם
יש

 חמ~
 ~עם בכל נקי בב~ד המים לס~ן ~יש ~רור

 איירי ההוא מ~ני דםנון אלמא ע~ךש~ואב
 שם שהיה בודאי יד~ינן ~י אבל ידועש~ינו בחמ~
 חמ~

 לא
 וכו~ הרשב~~א מתשובת וכן וכדכתיבנא ס~וןמה~י
 כמוודלא

 ~הבי~
 שם שכתב ס~ד תמ~ז בהג~~ה מור~ם

 לך הרי עכ~ל לי נראהכן
 לדע~ מ~ור~

 הר~~ת
 מבעייא ולא ~סח קודם סנון דמהגי ~שוטדבסוקאר

ל~י
 הראשו~ ~רו~

 דכתב ה~ר~ח של
 דטע~

 ביין ~ת

ד~ס~
 דאסור הרשב~א

 הו~
 ודאי וכו~ כבוש מטעם

 תוך לסננו בבא דוקא אלא זה מ~עם אסורדאי~ו
 דאזה~סח

 מיה~
 קודם אבל ה~סח תזך ~~מא יהיב

 מפורש הדבר שבא וכ~ו סנון דמה~י בודאיה~~ח

יוצ~
 הדין דכן שכתב כנז~ל מוהרי~ע הרב בד~רי

יוצא
 מ~~ו~

 והוסיף משמו כמש~ל ה~ר~~ח של הראשון
 דדעתו זלה~ה רבו דעת היא דכן וכתב הנז~הרב
היא

 כ~רו~
 שהיה ידעינן א~ילו וא~ך ה~ר~ח של הראשון

שם
 ~מ~

 כגון
 ההי~

 קודם הםנון מהני עכ~ז ביין ד~ת
ה~םח

 כדאמר~
 א~ילו אלא

 ל~רו~
 ה~~ח של ה~ני

דכת~
 הרי עכ~ז סנון מ~ני דלא הוא הרשב~א ~דעת

 סו~ס תם~ז בס~ בדבריו ש~ירש ל~ניך ~תותה~רשה
 ודאי דיש שם שנ~ל ביין ב~ת דדוקאי~ב

 חמ~
 אבל

 שם הוה אי ס~ק שהואכל
 תמ~

 ל~ניך הרי סנון מהני
 לוין שנ~ל ב~~ מהגי לא סנון דס~ל מאןדא~ילו
 וגם ה~םת קו~ם סנון ביה דמהני יודה בסו~ארעכ~ז
 יודה בודאיה~ו~ז

 ו~שו~
 דמחלק דהפ~~ת דטעמיה

 שם היהבין
 חמ~

 חשש אלא דליכא למקום ודאי
 ם~ס הוי תשש אלא דליכא דבמקום הואד~עמו ~שו~

 סקכ~א תם~ז ח~י בס~ ועיין מותר זה ובשבילכדאמרן
 האלסוקאר וזל~ה בסוקאר ס~יקות כמה ארבהשהרבה
 נתערב ואת~ל ינתערב לא דילמא ~ובא חש~י כמה בויש

 דילמא נתבטל לא וא~~ל ה~סת קודם נתבטלדילמא
 אין ~ירות ומי לתותים מתטים סולת בו ערבולא

 לא דילמא לתתו ואת~למח~יצין
 נתתמ~

 הרי עכל~ה
 ~שוט וא~ך בסוקאר הס~יקות רבו כמו דרבולך
 ביין ה~ת בסנון דק~יד מאןדכל

 בז~
 וכדעת יודה

 ~ הנז~הר~~ח
~~~~~

 אמ~תי אגב
 לתר~

 האמת לפי שהקשה מה
 ~יא מור~ם דדעת דס~ל הטז~ז יענהמה

 דרך הפתיתין יעברו דילמא ותיישינן סנון מהנידלא

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~ 

~  ~~~ 

 ה~תיתין יא~ל דילמא לך תי~וק הרי ~עמאויהבי
 כן על כמש~ל זלה~ה מוהרי~ע הרב וכמ~שעצמם
 דמור~ם הוא דהאמת לך יאמר באמת דהטו~זאמרתי

י~~ור



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 ומור~ס מהני לא סנוןיסבור
 נתכוו~

 פת של זה ~פסק
 ~~ט אפילו ממנו לש~ות היין כל לאסור בייןשנפל
 לאסור מור~ס בא היה אם זה זטל השארולה~יח
מח~ש

 דילמ~
 טברו דילמא מ~זס פתיתין בו נשארו

 טצ~ס הפתיתין יאכל דילמא וחיישינן הנפה נקבידרך
 דאס לומר הראוי מן היה זה מט~סאי

 מטט דבאו~ו משוס מו~ר להוי מטט ולהניחמטט לשתו~ ירצ~
 נשאר לא ~סנון לאחר דילמא ס~ס בו יש לשתותש~וצה
שוס

 חמ~
 בהאי דילמא פרור איזה טבר דילמא ואת~ל

מט~
 הפרורין אלא פ~ור שוס בו יש לא לשתות שרזצה

 ~קי~ל א~ד מ~ם ס~ס זה ואין המונח בין נשארושעברו
 זה ס~ס אלא ס~ס הוידלא

 שפי~
 ~~ס מתקרי

 ודאי בו דיש לומר ~שאר לאוסנ~ו ד~ו~
 ס~~ ~~~ ח~~

חמ~
 הדר א~ך

 די~
 דס~ כההיא

 ~~~ל ~~~~ ~~ ~ל~~
 אי יד~~ן ולא בדוק לבית~כגס

 ~~~ חמ~
 ~ו

 בדיק~ צריךדלא ~צ~
 הדבר וספק הואל

 ~~וש וא~ך ודוק ~~ק~א במג~א יט~ש מצהאו ~~~ ~~~ ~~
 מור~סהוצרך ז~

 לסי~~
 נש~רו דיל~א ולומר

 יאכל דילמא שמצד דהגס לך לומר ו~~ ~טמא~הבי פתית~

הפתית~
 מטט לשתות לו להתיר הראוי מן היה טצמן

ולהניח
 מ~~

 א~ה טברו את~ל דאפילו ולומר בו לתלות
 מותר לשתות ~רוצה המטט ~היה במונח ~שא~ופתיתין
 נשארו דדילמא אסור ה~ועט אותו דגס ס~ס זהטל
א~ה

 פרורי~
 וא~

 דבשותה את~ל אפילו
 מ~~~

 יהיה
 אחר מטטס אסור ~כ~ז כא~ור ס~ס מכחמותר
דילמא

 פרור~ אות~
 בכל טטמא יהבי מיהב שגשארו

הי~
 ו~~ק הפסח תוך

~ 

~~~~~~~~~

 שאי~ דבסוקאר האמורמכל
 אלא

בטלמא חשש~
 ליכ~

 ס~ן ידי טל דאוסר מ~ן
וטדיפא

 ק~ח דף זלה~ה מוהרי~ט להרב ראיתי מז~
 בו שאין מוחזק מפרטוגאל הבא זסוקאר ז~ל~כתב
 בפסח ונאכלז~ף

 וכ~~
 שהוא אוחו

 כט~
 כובט

 שא~
 בו

חשש
 חמו~

 כשנטשה דהסוקאר זלה~ה מורי לי זאמר
 הוא סזלת בו יש ואם ~יס ונטשה נמס הואבמיס
 ונטשהנגבל

 כט~
 ו~כר טיסה

 טכל~~
 דאפ~ז לך ~רי

 ודאי בז יהיהאס
 ~מ~

 בסוקאר
 מה~

 בו
 ס~~

 שהרי
~כר

 לט~
 ולא כל

 יטבו~
 ב~קיס מכ~ש במס~נח הכדור

 הר~ה וא~ך דאסר מ~ן לית ודאי בו יש~למא
 המקובצת דעת ~~מך ~~ל וליחדי ליכול פ~~חלצורך לס~

דלי~~
 להורות ולא ל~תיר להלכה נ~ל זה כל חשש שוס

 ~הגז שלאמה
 ~ קדמו~~

~~~~~

 הדין מן ל~סד כדי דמילתא לרווחה זה
 מן איסורשוס שא~

 הד~
 העד הטד שכבר מהסה~תא יק~ לן תסגי הכי דבלאז
 הא~ ב~

 האר~ש אד~י
 מ~ד המפורססהרב

 אב~~ ד~
 בספר זלה~ה למל~ה

 א~גל~ סוקאר זכן ז~ל שכתב ט~ב דפ~ד ה~למודי
 בלש~הנקר~

 י~ל קאלב טר~י
 לס~~

 פסח קודס
 זכן ביהודה ~דט הרב ה~לה ו~ן ב~~~ח אותזושזתיס
 שלמה כמהר~ר בלונדריס ~~אשכנזיס של להרב~איתי
 נוהג והיה בחסידות מ~ורסס שהיה זלה~ההירשיל
 פול~ בםוקא~כן

 אזמר ש~יה אמת מגידי מפי ושמטתי
 שהגד~יסלהס

 והתירז נו~גיס היו כך לפנ~ ~ה~
 להםמפורסס

 וכ~
 ומקומות במטרב מקומות כמה ראיתי

 יט~ה צ~ירא ומכללס בפשיטות כן שנהגוא~ריס
 בו ~ין ממקומו גדזלות ~תיבות הבאוסזקאר

 חש~

 והשיבז מקומות בכמה ששאלתי מה כפי כללאיסור
 הקמחששס

 ב~ת~
 ובר ב~קר

 ד~ ~~
 מרטי ~א

 ואס ר~~אה לא~ה נצרך שלפטמיס ~חראומנת~הו
 הוא ~חשש וטקר מ~ק י~יה הרפואה מנגדהקמח
 שאלו קטגיס בבארליס ש~ריקוהו אחר אלאאי~

 מלאיס ואיטאל~א מאמריקא באיס הסהבאר~יס
 האלסוקאר בהס טושיס קמח מהס וכש~וריקיסקמח
 הסו~אר טל דאתמר מאי לפניך הבאתי הריטכל~ה
 הפוסקיס דברי מדקדוק שנלע~ד ומה יבתראימקמאי
 קאלב הס~~אר ~ס~ן ~י~ל זה מכלוהט~ה

 והגסבפסח זל~כ~
 ~~מקומי~

 כן טושיס ראיתי לא מעו~ס
 כתוב שבא מה כל טל לםמוך רצה הידיד אסטכ~פ
 בסדר החו~ם הל~~ד הנ~~~די ז~ו ירא לא לבוס~וך
 פה ~סתר הסת~ר שנה ~אן ישראל ב~י א~תל~ירות

 ~ וימ~ן וצוי~מ יט~הסאלי

הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ 
 סי~ט

~~~~~
 לטשות נוהגיס

 המפסק~ סטוד~
 של

 אכי~ת ואחר טדשיס של בתבשילט~ב
 זכר וכוונתס שלוקיס בציס ואוכליס חוזריסה~~שיל
 ואסור הוא טעות זה דמ~הג א~א אמינא וע~ז~אבילות
 תקנ~ב ריש הש~ט דפסק תבשילין שגי משוסהדבר
 ~והגיס וז~ל ס~ה שס מר~ן דכתב מהא לזה וראיהט~ש
 מאכל שהס ב~וכס מבושליס בציס טס טדשיסלאכול
 סק~ה שס המג~א וכתב ט~ךאבליס

 דדוק~
 דרכס אס

 או טדשיס כ~ב ובטור בס~ג כמ~ש הש~ה כלבכך
 בזה דבתרווייהו מוכח מכאן ט~ך הלבוש וכ~ךבציס
 ני~הו תבשלין דתרי דמתיר מאן ליכא זהאחר

 וי~
 מי

 ויש וכתב שסייס מור~ס מדברי המנהג לייסדשטטה
 אבליס מאכל ג~ך שהוא קשיס בציס לאכולנוהגיס
 להוסיף דנהגו לומר בא דמור~ס לומר ורצהט~ך

 אבילות מ~~ג והוא הואל בציסבאכילתס
 וז~

 טטזת
 ומור~ס מר~ן כוונח כאן היתה לא זה ד~סטיףגמור
 ~כאן אלא אסור או מותר ת~שילין ~ני לןלאורויי
 סטודה לטשות ראזי דבר באיזה ל~~~ינובא

 וכו~ ~~פשר מי בס~ו אח~ך שכתב וכמוהמפסקת
 זהוטל

 כת~
 ~סטזדה לטשות ~הגו בס~ה תחלה כאן

 וכז~ מבושליס בציס טס טדשיס בתבשיל ~~ליסבמאכלי
וטל

~ 
 אלא ~ך נהגו שלא מי שיש מור~ס לומר בא

 שס שכתב ס~ט שמ~ח ס~ ביור~ד מר~ן מ~ש דרךטל זה~ אביל~ דרך ג~כ שהוא וכו~ קשיס בבציסנהגו
 בבציס להברות נהגו ויש בטדשיס ל~ברות ~גזיש
ט~ש

 ו~
 נתכוזן להכי כאן

 מר~
 ~וייהו ~בל ~ור~ס

 אביליס מאכל אפילו תבשילין שני חשוס אסוריןודאי

וכ~
 ~ לך שכתבתי זהמג~א הטור מדברי שמוכח

~~~
 במיס שלו~ין והבציס דהואל ולומר להשתבש

 נאסרו ולא חייס טודס כאלו והוו ~בשיל הוולא
 ש~ושדזה

 דשלוק~
 ~קדק כמו מ~בושליס יותר הוא

 ~ק~ך ~ט~ג ~ימן ~סח ~~לכזת יטק~ב ח~קהרב
 הוא ד~וק המשנהמלשזן

 יות~
 שם עיין ~מבושלים מן

ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ס~~~ בסימן ז~ל יהוד~ה מ~~ה הרב כתבוכן
 ד~רי על

 הנז~ הרב כתב כמבושל הוא הרי וצלי דכ~במ~~ס

ד~מרדכי
 ילי~

 ~~ן ואף תבשיליןי ערובי מ~ין זה דין
 דהא תבשיל דמק~ו ושלוק לכבזש ~תס נילףנמי
 ו~לוק כבוש וא~ילו צלי זה תבשיל דביצה ב~~בתניא

 ב~ריו ע~ש למעזטן ב~כ~ש דלמד וע~ש ע~ךומבושל
 שיהיה~יך

 מכא~
 אסור דשלוק מוכח הרבניס מדברי

 זא~ךכמבושל
 פ~ו~

 בס~ודה בציס לאכול שאסור
 להתיר אין ~ס עדשיס של תבשיל אחרהמפסקת
 כאלו דהוי ל~~רי הסעודה בסוף אותס שאזכליסמפני
 אינו זה ד~ס ~סעודה בקינוח פירות דרךאוכליס
 וז~ל ~כתב א~~ ח~~א זכו~ל להרב ראיתי מ~~תיד~א
 תבשי~ין ושני תקנ~ב סימן המ~~קת וסעודה עט~בדין

 חי שהוא כ~ת ~נאכל דבר ~ין ~לוק אין~א~רו
 ~ין ~לזק ~ין ו~ן חי שהוא כמות נאכל שאינולדבר
 או תבשיל בדרך לאוכלן חלוק אין וכן למבושלצלי

 אסור ~וונא בכל אלא סעודה בקינוח ה~ירותכדרך
 בקינוח צלויין פירותלאכזל

 סעוד~
 ~~ מ~ר~ם המ~סקת

 עכ~ל יצ~ו הברכ~י בב~~יחביב

~~~~
 דורות דודאי בעינ~ פשוט הזא קדמון דמנהג

 אח~ או~ם אוכליס הי~הראשוניס
 ה~עודה

 כל לאכזל מותר כמ~ש מותר~ודאי
 זמ~

 קבל ש~א
 ~קנ~ג ריש ומור~ס מר~~ן עיין לאכול שלא בפירושעליו
 האחרזניס א~ו ובדורות נוהגיס הרא~ש היו כךובודאי
 שפיר לא ודאי וזה הסעודה תוך לאוכלס וחזרוטעו

 וק~לעבדי
~ 

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 םי~~

~~~~~
 הוא בישראל המן שנתן ככר אלפיס ע~רת
 רבוא ~שיס של השקל מחציתכנגד

 בהס עולה השקל מחצית של רבוא~ששיס וידו~
 של~

 מאות
 כולס שהס שקלאלף

 מא~
 ~רא כדאמר הכסף ככר

 ככר מאת עוליס שעי~ז הזא וה~שבזן פ~זדיבפר~
 הככר ידוע ~י הוא התשבין שקליס אלף מאותבשלש
 גמצא שקליס כ~ה בו יש ו~מנה מנהששיס

 חמשה~ככר עול~
 עש~

 של שככר ולפי ~קליס מאות
 נמצא כן אס היה שלנו עלכפול קוד~

 ככ~
 בז יש קודש של

 מנה וכל מנהק~ך
 י~

 הככר הוי ~קליס כ~ה בו
 ~ששיס כל של השקל מתצית כולס נמצא אל~יסשלשת
 מחציות ~לף מאות ~ש שהסרביא

 שה~
 מאות שלש

 ש~ליסאלף
 בהצטרפ~ עול~

 שלשת לע~ך
 אל~י~

 לכל
 דכל וידוע בשנה כ~ר מאה הכל בין עולהככר

 בהיותו אס כי ה~~ל מחצית ליתן מחזייב אינוי~ראל ב~
 חמשיס הס האדס חיי ושנות ומעלה שנה עשריסמ~ן
 למ~צית ~זלה נמ~אשנה

 השק~
 בכל ר~וא לש~יס

 סך שנהה~משיס
 ת~~

 אלפיס חמשת שהס ככריס
 ~ו~ה שנה בכל ככר מאה שכתבנו החשבוןלמ~ך
 וידזע קידש ~כר אלפיס חמשת שהס ת~ק ~נהבחמ~יס
 חמשת א~ך ביררנו כאשר היה ~פול קזדש שלד~נה
~~יס

 עול~ שק~~
 שלנז מככר אלפיס עשרה בהס

 ועיין י~ראל במקנת ל~חשורוש המן ~נתן ~הוהזא
ברש~~י

 ורא~~ פקידי ~ר~~
 למגילה בחידושיו משבי~ר

ז~ז~ק
~ 

~~~~

 ~בינו בשס מצאתי תשא כי בפ~~ מקלט עיר
 אשר אדס של דס רביעית ~קלתי וז~לחננאל

 סל~יס כ~ה משקל היא בו תלזיה שהנשמה רז~לשיערו
 השקל מחצית נמצאת סלע הזא שבתורה השקלומשקל
 רבי~ית וכשתחלזק סלע חציהוא

 הד~
 סלעיס חצאי על

 ~תרומה הלל כבית היא יהלכה סלעיס ח~שיסיהיו
 הםלע חצי נמצא מח~שיס אחד היא~ינונית

 הנזכרת התרזמה וזוהי אדס של חיותו שהיא~תרומה הי~
 כמה זעוד נפשותיכם על לכפר כתזב השקלבמחצית

 ודו~ק וע~שטעמיס
~ 

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~

 על הםמוך האכםנאי אס כת~ר שנסתפק מה
 ~ ע~ך לא או מנזת במשלוח חייב אחריסשולחן

~~~~~
 מי~א מצינו דהא לפניס צריכה אין זה

 בר א~יי איתמר שס ד~ז מגילהבגמרא
 ע~ך ל~דדי םעודתייהו מחלפי הוז אבין בר ור~חא~ין
 מהס לאחד ~יה דלא היא ד~כוונה דפירש ~הר~ןומצ~ו
 שזלח היה אחד כל לפיכך לטצמו ילהשאיר לשל~חכדי

 מ~לוח ולקייס פזריס סעודת לאכול כדי זל~ז~עודחו
 אוכל זה סעזדתייהו מחלפי פירשה ורש~י ע~ךמנות
 עמו תבירו סועד זב~ני זו שנה של בפוריס זהעס
 וה~~ע~ך

 דלפי פי~ש~י על דהקשה ל~~ב~י מצינו
 דה~ינו זו בשנה זה ~ס סזעד היה דזה זהפירזשו
 עס אוכל היה אלא דבר שזם עושה היה לא זזבשנה
 היה לא האחרת לשנה ~~ך זזהחבירז

 שו~ ~וש~
 דבר

 משלוח מצות מ~יימיס היז לאא~ך
 אי~ מנו~

 לרעהו
 קמ~ל מאי א~ך לר~הו איש מנות שולחין שהיזוא~ת
 נייד זאת קושייא וב~בילעכ~ל

 ופםק מפר~~י הר~
 אין ואס ז~ל הר~ן כפירוש ס~ד תרצ~ה בס~ב~~ע
לו

 מחל~~
 חבירז עס

 ז~
 שזלת זזה סעזדתו לזה שולח

 לרע~ו איש מנות ומשלזת לקייס כדי סעודתולזה
 סקי~ב תרצ~ה ם~ להמג~א מצאנז והנהע~ך

 כת~
 ז~ל

 לו הכין ולא חבירז שזלחן על ~~וכל ~מיונ~~ל
 ~~י בר~~י קצת משמע וכן מנות ממשלזחפ~ור כלז~

 להתמיר זטוב צ~ע מ~מ להדדי סעודתיי~זמחלפי
 מג~א דה~ב לפניך ~ריע~ך

 לתר~ נתכו~
 ה~ושייא

 והניח~ רש~י על הרב~ישהקשה
 בצ~ע

 לז~
 מ~~א בא

לת~
 מזה א~ך מנות ממש~וח ~~ור הכין ולא הו~ל

תל~ד
 בצ~ע והניח רש~י על כן דהק~ה הרב~י ~~ע~

 בפירוש~רי
 דל~

 אלא ~~ור יהיה הכין ~לא דמי ס~~ל
 ~~מג~א ודלא ו~ומד מחויב הכין לא אפילו הזאד~אמת
 רש~י על הרב~י קושיזת שהביא לו ראיתי הרטו~ז~ס

ותיר~
 ודלא אחר באופן לה

 כתרו~
 המג~א

~~ 
 ה~ב~ת

 שהזצרכו דמדבריהס ~חר באזפן תרצוו~ר~ח
באופניס לתר~

 שוני~
 דכולהו ש~מ ~מ~~א כהרב תרצו זלא

 דלא מרנןסברי
 כהמג~~

 ראוי וא~ך
 ב~~ו~ לפסו~
~נטזי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הן תייב תתרים ~וגחן עג הסמוך דחכסנחיהנטויה
 ס~ל הפוסקים דכלמצד

 דחיי~
 דיחיד~ה מג~א זולת

 התליט לא ~צמז המג~~א אפילו גם ומה זז בסבראהוא
 כמ~ש בדבר והחמיר בצ~ע הדבר הנית אלאהדין

 דא~כא דמ~~ן גם ומה להחמיר וטוב לבםזףבדבריו
 דלא ס~ל דב~שיטות לך גלי~י כבר סמכינןדידיה

 פסק שיטתיה ולפיכהמג~א
 כשט~ בש~~

 הר~ן
 וצוי~מ ו~שיט המג~א כדטת ס~~ל דלא תשמעדמזה

זימ~ן

הצ~יר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~~~

 ומכר הטבח והלך אחת בהמה הטריפז
 ~יר~יםשני

 ש~
 אחד ~עכו~ם הבהמה

 השוח~י~ חזרז הירכים לביתו העכז~~ם כשהוליך ומידותכף
 הבהמה ~על הקצב לפני בא זה ועל הבהמהז~~רז
 הירכים להתזיר העכו~~ם לבית לילך מותר אםלשאול
 או סימן לז יש אם פיו את ושאלתי לישראליםלמזכרם
 טב~ות בהם להם יש שכזלם זאמר ~~נה עינאטביעות
 על להם והתרתי זירך י~ך בכל סימנא זגםעינא
 טביעות דמהני ס~ג בס~ מר~ן פסקפי

 עינ~
 או

סימנ~
 במקום מ~~ש

 שני~
 לא דמר~ן זהגם כנדז~ד

 טב~~זת או הסימןהזכיר
 העי~

 הניחז באם אלא מהני
בביתו

 כדכ~
 זהניחז בשר הלוקח אלא עזד ולא ~~ל

 מן ונעלםבביתו
 העי~

 באם אבל זכז~ א~כ אלא אסזר

נית~
 עין טביעות מהני אם בפירזש נזכר לא עכו~ם ביד

 הוא שזה לברר יכול סימן או ~ין טביעזת ידי עלהוא וה~תי~ דהואיל כלל לחלק אין בודאי עכ~ז ~ימנאאז
 פשוט עכו~~ם ביד ניתן אז בביתו הניחז אם לימה

 הםדשוים
~ 

~~~~~~
 ס~ל עט~ז דהרב כתב להש~ך ~איתי מזה
 כשר בשר שקנה עכז~ם ראה ישראלדאם

 העין להעלמת תייש ולא הבשר אותו מותרמי~ראל
 שקנה בדידעינן דאפילו זס~ל דבריו דחק דהש~ךוהגם
 ז~ הרי כשרבשר

 מהעין שנ~עלם בשר מ~ום א~ור
 סימנא או ט~ע שאין במקזם אלא א~ר לא דוקאיעו~ש
 מכ~ש םימ~ אז עינא טביעות דיש גוונא בכהאי~בל

 ~ יודה הטו~ז דגם ~ודאיתרוויהו

~~
 דהמרדכי ממעשה לה~ו~ז ראיתי מזה עדיפא
 שחיטה של עין בטביעות דאפי~ מוכח ~םש~ביא

 לרב אפילו דמהנייא להרב~יס~ל
 מכ~~

 לפי וגם ללוי
 מזכח שם ~הביא המרדכי בדברי והב~ח רש~לפירוש
 אם כי עליו פליגי ילא הב~~י לסברת יודו הםגם

 דח~ק הטו~ז לסברת וא~ילו יעו~ש המרדכיבפירוש
על

 רש~
 והב~ח

 ב~ירו~
 בחילוק לחלק ויצא המרדכי

 אלא בט~ע התיר לא דרב וס~ל המרדכי בדבריחדש
 דליכא ד~ום פירש הרי אחלו~י חשש דליכאבמקום
 ~וא א~לו~יח~ש

 כג~
 נדז~ד זהוא בשר שלקח גוי

 אגז אין דנדו~דנמצא
 צריכי~

 דהזצרך ר~ת לםברת

 ודו~ק מזדה רב אפי~ בנדז~ד אלא כלוילפסוק
~ 

הצ~יר

~~~~ ~~~~~~~ 
 ם~~ט

~~~
 ידו~

 דבשר יום ב~ל למ~שה ה~כה דקימ~ל
 הוא דרכנו ניקור בלישנמלת

 לנק~
 החלב

 הת~ב כ~ד ס~ הנמלח ~~שר יהיה אם אזתוולשקול
 ואפי~ ליה שרינןאזי

 הרבה חתיכות הבשר י~יה א~
 בכל ס~ אין ואם החלב לבטל לס~ מצטרפים כ~זעם

 ו~ן שבי~נוי למעשה הלכה ז~ו אסור הוא ~זיהבשר
 מקור ~יקר ~תזזת לל~י אני אמרתיהיום

 ס~~ט בסיק~ה ביור~ד מר~ן ספר ובפותתיזמוצ~ו הדי~
דשם

 ה~
 תמהתי דינא דהאי עיקרא

 בלי ~נמלח דבשר שם שפסק למר~ן שמצאתימפני המרא~ ע~
 לס~ מצטרפים אין הרבה חתיכות בבשר והיזניקור
 ו~~ז החלב כנ~ד חתיכה בכל ס~ זצריך החלבלבטל

נשתוממתי
 בש~ת~

 מנהגינו עיקר לדעת
 שהז~

 היפך
 מנ~ל כוותיה דקי~ל דמ~ן~סקיה

~ 

~~~~~
 פסק האי היפך כן דנהגו ללבי ~ני

 הטו~ז קושיית משוםדמר~ן
 בסקכ~~

דהקש~
 בס~יף דפסק מאי היפך שהוא ~סקא האי על

 דבר דעמא אמרתי וע~ז בצ~ע ~קושיא והניתז~
 דעכ~ז אלא הטו~ז וכקושית ז~ בסעיף מר~ןכפסק
 פסקיו מר~ן דאם קימ~ל דהא חדא דעתי נתהלא

 הו~ל כאן גם ז~~כ בתרא בתר אזלינן אהדדיסתרי
 האי אתרלהלזך

 פסק~
 בתרא מ~נה דהם דס~ט

 מיישב ז~ל ~ס~ף נקודז~ת להרב מצינו הריובפרט
 כדי כדבריו לחלק מזטב זדאי זא~כ הט~זקושית

 ~ סתר~י מר~ן דברי מל~~יח הט~ז דבריליישב

~~
 הוא בס~ דמבטלים דמנהגינו לו~ בדעתי עלה
מ~ום

 דח~י~
 המליחה בשעת בבשר רוטב יש כאלז

 זדרכנוהואיל
 לרחו~

 מולחים ואת~כ היטב הבשר

אות~
 האיסור זמפעפע רזטב כאן יש כאלו הזי זא~כ

 לבטל החתיכות זיצטרפו לחתיכה מ~תיכהליצא
האיסזר

 א~
 הבשר רתיצת דהא לי שזה איננו כ~ז

 כמ~ש הדין מן אלא המנהג מן אינה מליתהקודם
 מליח~ דין ~תחילתמר~ן

 גמזר בחיוב דמצריך
 רחיצה לההיא חשיב לא זעכ~ז מולחז זאח~כהבשר לרחו~

 נשתוממתי ז~~ז החתיכות זלצרף ~איסזר לפע~ערזטב
 אבותינו מנהג מקור היכןלידע

~ 

~~~~~~ 
 לרבינו ראיתי הקודש בספרי בחיפושי

מהריט~~
 שהביא סס~ד בספרו זלה~ה

 גדולות תמי~ות עליו זתמה הנז~ דסיק~ה מר~ןדברי
 מצאו לא דמר~ן פסקא דהאי ו~ב זה פםקעל
 בהר~ב~ם זלא בהרי~ף~א

 ול~
 וה~שב~א בהרא~ש

 פםק ומ~ם התוס~ות ~ל ופריקא קושיא היאאלא
מר~ן

~~ 
 ר~ינו ניהז זמר

 מהרי~~~
 ~סקא האי דחה

 בס~ החלב ל~טל אנן כמנהגינו ופסק ידיםבשתי
 ועכ~ז יעו~ש מצ~ר~ין תתיכות כמה יהיו~פי~

 ל~
נח~

 ~ס~י בתר מ~ר~א ~ני ו~נן הו~יל כ~כ דע~י
 ולא גרירימר~ן

 נח~
 ~פר לידי ~~ שאינה עד דעתי

 וז~ל שכתב מ~ אות יזר~ד ~לק בח~ב וראיתיזכו~ל
מנת



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ואין וחתיכה חתיכה בכל ס~ צ~יך שמן ~שהבשרמלח
 מחתיכה מפעפע ~חלב דאין ~חלב לבטלמצטרפיס
 וז~ל ס~ט ק~ה סי~ מר~ן כ~כ רוטב ~לי~חתיכה
 הא קשה ז~ ~ות ק~ה סי~ יור~ד ברכה שיוריהרב

 בצלי בחברתה ~נוגעת איסור דחתיכת לעילאמרינן
 רוטב בלי אפי~ אלמא ס~צ~יך

 מפעפ~
 מחתיכה ~איסור

 ד~~כ בכחוש והכא שמן באיסור דהתס וא~ללחתיכה
 בין ~ח~ק ואין ~איסור נ~ד ס~ א~ בכל צריךאמאי
 אבל כרותח ~וא ~רי מליח ~י~ל דהא למליחהצלייה
 מפע~ע דחלב לעי~ הש~~ע כמ~ש הדין ד~יקר הואהאמת
 ~~ד ס~ כ~ן אין ולפ~ז רוטב בלא לחתיכהמחתיכה
 משוס האי~ו~ לב~ל מצטר~ות כ~ס והחתיכותהאיסור
 בעירנו ~מנהג וכן בהס האיסור מ~ע~עשהאיסור

~רא~י~~
 ושל חכמיס של גדולה עיר שהיא י~~א

 כ~י ה~ערב ר~~י הג~ות בזה לפקפק ואיןסופריס
 ועלצתי שמחתי זאת וכראותי עכ~ל שיו~ב ה~בעכ~ל
 יסיר וה~ דבריס של ויסודן עיקרן לדעתשזכיתי
 למזכרת זה זכתבתי מעינינו והעורון הקליפהמסוה

 ~ וימ~ן וצוי~מ הדבריס שורש לדעתלאות
הצעיר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 אחד מת~ת~~~~~~
 שק~~

 ב~ר של זח~י לי~~א
 החלב מן אותו ניקר ולאלשבח

 ~ה ונדמה מידו אשתו אותו לקתה לביתווכשהוליכו
 ~נוקרשהוא

 ומלח~
 ממנו לקחה ואח~כ ביחד אותו

 חלב בו ~יש לנו שברור ה~לע מראש אחתחתיכה
 לנו שברור הצואר מבשר ~חרת חתיכה לקחהגס
 כלל חלב בושאין

 ועשת~
 תבשיל מהס

 שיאכלו שיעו~
 אחד שכל אדס בני ששה או חמשהממנו

 ממלאי~
 לו

קער~
 החלב בה שהיה והחתיכה טאייפ~ור הנקרא אחת

 אוקייא חצי שי~ור בה תמצא המרבה שלצד אמרההוא
 ועכשיו חתיכה שבאותה ו~חלב והב~ר הטצסבין
 בלי שנשאר הבשר דין י~יה ~ה הגי~ה לשאו~לנפשו
 יהיה ומה~ישול

 משפ~
 הס ~ס הכליס עס התב~יל

 ע~כ א~וריס אומותריס
~ 

~~~~~
 דהנה ללבי תשובתי

 ידו~
 האיבריס דחלב

 איסור ואין מדרבנן אלא איסורואין
 וכמ~ש בלבד חלביס מיני שלשה אלאמדאורייתא
 שחייביס הס חלביס שלשה וז~ל מ~א מהל~ פ~זהרמב~ס
 הכליות שתי וש~ל הקרב שעל חלב כרתעלי~ם
 הכסליםושעל

 האסו החלביס כל זה וזולת יעו~ש עכל~~

שבגו~
 לצדי~ק אור~ח הרי ע~ז טמד וכבר ~דרבנן אלא אינס

 יש שבירכיס אומר שהיה אחד מורה סברתוביטל
 וביטל המורה נ~ד עמד ז~ל ואיהו דאורייתאחלב

 בחידושיו ברכה מחזיק להרב ראיתי כך היוס והןלצדיק אורח בס~ יע~ש ברורות ובראיות בדחיותהוראתו
 אתד רב הורה שבירך חלב וז~ל ס~ד ס~ד סי~ליז~~ד

 חל~שהו~
 והוא ונקלף ~רוס תותב ושהזא וכו~ דאו~

 דבריו כל הביא לצדיק אורח ובס~ הכסלים חלבבכלל
 המורה הרב השגות מבואר ושס וברוחב באורך~דחאם

ע~
 להשיב הרודף אל ונ~פך חיל אזר והמחבר דבריו

 משגת ידו ואין הוא ד~ל ואס עליה וק~י ת~ובותיוד~ל
 באורךע~ש

 גדו~
 מוהר~ר ג~ון ~רב מדב~י הר~ ט~ך

 דכ~ברי מוכחחיד~א
 הוא צדיק לצדי~ק איר~~ הר~

 דלא ובפ~ט די~ווצ~יק
 פלי~

 בחלב אלא ה~ורה הרב
 א~להירכיס

 בחל~
 אדס שוס נחלק לא בזה הדפנות

 דהאי לדין זכינו וא~ך הוא דרבנן ~~ודו וכו~עבטולס
 אס ידעינן דלא הוא דרבנן ספיקא דקמןספיקא

ב~צטר~
 כ~~ד ש~יס בו שנמצא להיות יכול הבשר כל
 ששיס בו תמצא לא ל~יות יכול או ומותרהאיסו~
 דרבנן ~צמו חלב האי אכן הח~בכ~גד

 הו~
 כמש~ל

 שיהיה הוא דיןזא~ך
 ספיק~

 בכל כדקי~ל לקזלא דרבנן
 ביור~ד ובפרטמ~וס

 סקי~~
 דשס

 מבוא~
 דבאיסור

 ~ותר ו~~ך לקולא ספיקודרבנן
~ 

~~~
 דהא זה דבר לו~ יוצדק דהיאך ~~~~~~

 מר~ן פסק נקור בלי שנמלחבשר
 בה ~יהיה ח~יכה בכל דבעי~ן ס~ט בסיק~הביור~ד
 בחתיכות בידינו אינו זה ושיעור ה~יסור כנ~דס~
 כבר הרי ש~פנינואלו

 ידו~
 כהאי קי~ל לא דאנן

 דשס ז~ בסעיף קמא כפסקו אלא זה דמר~~ןפסקא
 וכמו לחתיכה מחתיכה מפעפע דחלב דס~~ל בומבואר
 רבינו תמה וכן ס~כ~~ב טו~~ז הרב ~~יושתמה

מהריט~~
 זה פסק על בשאלותיו

 ש~
 בביחו מר~ן

 משוס סמך לו מצא דלאהנ~מן
 פוס~

 קושייא זולת
 העלה דלסוף יע~ש התוספות בעלי מרבותינואחת

 מצטרפיס ~חתיכות וכל מפעפע דחלב הואדהאמת
 ראיתי וכן המערב בערי מנהגינו וכן ~איסור~בטל
 ה~ב אותו שהביא זה ל~נ~גיסוד

 זכו~~
 דיור~ד בח~ב

או~
 הוא דכך שכתב חיד~א הרב משס שכתב מ~
 זה בספרי לעיל מזה זה כתבתי וכבר המערבמנהג
 אלא ס~ צריך דאין בידינו טלה שי~יה איךבאורך
 הואל וא~~ך מצטרפיס החתיכות וכל האיסורלכנ~ד

 מששים אחד מחלק יותר כאן היה אס אנחנוומסופקיס
 וכעין לקולא דרבנן דספיקא זה בשרלאסור אין ~ששיס מח~ק פתות אלא זה בחלב היה לאשמא

 ל~ד אות ודס חלב בד~ני הד~ט עיקרי להרבראיתי מצאת~ ז~
 ז~~ל נאזירא למהר~ס מאהבה תשובה השיבוז~ל

 משוס האסוריס מקרומיה ~ נוקרה ~לא שומןחתיכת בדי~
 בשר בחתיכת יחד ה~חוה ~מ~יחה ואחר ונמלחהתלב
 גס שעה רביע שיעור ביחד שס ונשתהו נמלחהשלא

דר~
 דעת בלא למלוח אשה של

 ה~ומ~
 ה~רזמיס עס

 שס ה~ו אם נודע שלא אף להתיר והשיב חלב~ל
 המליחה שאחר הניקור אחר ובשילוה הקרוס נגדששיס
 הדבר והיה הואל ועכ~ז ב~ומןשהיו חלב של הקרומות כנגד ס~ דבעינן דמשמעה~ב מדברי לפניך הרי עכל~ה שבת לצורך שהואכל

 ספ~
 היה אס

 אס להתיר נראה כ~ן ~ס וא~ך ה~יר אפי~~ה לא אוס~
 מ~~יס פחות אלו בחתיכות שנשאר זה חלבי~יה
 שלא אפשר שבישלו אותו תצרף אס גם ל~ימרד~י~א
 אלא לקולאי דרבנן וספיקא מששיס מחלק יותריהיה
דטכ~ז

 ל~
 למוכרו הוא שיכול לו אמרתי ול~ן מ~פושחפוש בלי בהשקפה שנראה מה הוא דזה ובפרט בזהלבדי עצמי על לסמוך ~יתי ולא ל~תיר יכולתי
 ~שה וכן כ~ך ~סידא דאיןלנכריס

~~~
 ומותר דהתיר פשוט דינו יהיה מה בתבשיל
 בספק הדבר היה דאם מיבעייא דלאהוא

א~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ש~~ ל~ או ~לב ~תיכה באותה בו היה~ס
 דזה

 שוס כאן אין דהא מו~רה~ב~יל
 כל~ איסו~

 דהא
 ~לק ~הס מצאנו לא ~נ~~רו ה~תי~ות לגביא~ילו
 מש~יסא~ד

 ~~יכה ~אי עמהס כ~~צרף מכ~~
 אס ס~ק ~הד~ר יהיה היו אס וא~י~~נתב~לה

 כש~צרף ~מא ס~ק הד~ר והוי זאת ב~תיכה ~לבכאן הי~
 ה~תיכות ~לב עס זה~לב

 ~מ~
 ששיס יהיו לא

 כדאמרן ה~סור כגגד~תיר ש~
 ל~י~

 להתי~ה נראה ולא

מכ~~
 ~~~מי~ נרא~ ~לא לקולא ד~בנן דספיקא

 בה
 נראה עכ~~ז דאורייתא אסוריןכדין

 ד~~י~~ לו~~ לכאו~~
מ~~

 לא ש~א ספק ספיקה ספק
 ב~ הי~

 ~לב
 א~י~ו שמא בה היה תמ~לואס כל~

 כ~~~~~~
 כלס י~ד

 ד~יי~ו האיסור ~יעור ב~~בת~צא
 יו~~

 א~ד ~~~ק
מששיס
~ 

~~~~
 ~ינו ~ה דס~ס

 ד~~ מת~~~
 ~י~~~~

~פק ~~~
 הי~

 מא~ד יותר בו
 מ~~

 ס
~~~~~ 

 ו~י~
 ודבר כלל היפוך כאן איןוא~ך

 ~~~ך ~~ש י~~~
 לאמ~~~ך שא~ו ס~ס דכל ס~~ג סק~י ס~סבכללי
 ס~~ימקרי

 א~
 ~~ת הרב כתב דהא סתירה מזה

 על~דעת
 ואמר

 דל~
 לא מתה~ך ~אי~ ס~ס אמר

 אלא ס~סמקרי
 דו~~

הספק להת~יל ל ~יכ בס~ס
 במקוס אבל זה או זהבספק

 לה~~י~ שצרי~
בס~ק

הראש~
 אין

 להתה~~ צר~
 ~בשל מי כ~ן

בתו~
 י~ב

~וד~
 דהוי

 ס~~
 ואת~ל תולעת בו אין ~מא דידיה

 ~מא תולעת בויש
 נימו~

 הספק להת~יל ש~ך לא ו~ס
 י~ ספק דוקא א~~כי

 בו
 ~~ול~~~

 א~נואפילו בזה וכו~
 יע~~מתהפך

 סק~ג סק~י דע~ת ב~~~ת
~י~

 על לו
כללי

 הש~~
 כילהת~יל יוכל לא כאן גס וא~ך יע~ש

 ~מא בו יש ואת~ל בו אין ספק ~לב בו יש ~פק דוקאאס
 ~ האיסור יתב~ל ~~דבהצ~רפס

~~~~~~
 האמת דלפי

 כא~ א~
 דכתב מאי לפי ס~ס

ה~~~
 אס ו~ל בסק~א ס~ס ~כלל כ~ן גס

 ס~ס אי~ א~ד משס הס ס~יק~תהשני
 כג~

 ה~ושא
 שיש אעפ~י ת~תיו זנבעלהק~נה

 כא~
 ס~ק ס~ס

 ק~נה בעודה שמא בר~ן ואת~ל בר~ן ספקבא~ס
 הכל והרי אונס משום א~א מתירא אתה אידמ~מ על~ אסורה אפי~ה הוא אונס ק~נה ו~ת~נבעלה
 וא~כ עכ~ל בזה ~י~א כל וכן הוא ~חד ~ונסשס
 ~ב~ר הרואות עינינז דהא הוא א~ד שס כאןגס
 וא~כ ה~לב עס נמלח כלו ושנ~אר ~נתבשלזה

ה~פק
 הראש~

 היה לא ~נתב~לה החתיכה אותה ~מא
 כל וא~כ ~לב~ה

 מות~ הב~~
 כנגדו ס~ ויש הואל

באשר
 עי~~

 שמא חלב בה ~היה תמ~ל ואס רואות
 ג~כבהצטרפס

 י~
 וא~כ כנגדו התיר ~ל בבשר ס~

 לספק ביןהרי
 ב~ הרא~~

 לספק
 הש~

 ~עמא ~ד
 ו~~כ ל~תיר להואית

 אי~
 ~ כלל ס~ס זה

 א~~~~
 להתיר

 מכ~
 שמא ספק דהי~ו א~ר~א ס~ס

בהצ~רפס
 יהי~

 ואת~ל מותר י~יה שמא אסור
 וא~כ ~תיכה האי כנגד סי זה בתבשיל יש שמאאסור
 י~ אס ~תבשיל מסו~קיס אנו דאס~מא

 נגד ס~ בז
 בזה דגס אלא דמו~ר ני~א ~~תב~להה~~יכה

 א~
 כאן

ס~ס
 וא~

 ~~ כי כאן
 החתיכה דהא א~ד ספק

 בהצטרף לי ומה ה~לב ~ה שיש הוא ידוע~נתב~לה
~ותה

 ט~
 וכי לא או הב~ר ~תר יהיה ~ס ~ב~ר

כשנצ~ר~
 האס הב~ר כל ו~תר הב~ר עס אותה

 נקיר צריכה ~ינה שוב ד~~תיכהנאמ~
 ~ות~

 ~~לב
 דהבשרא~א

 וצרי~ מ~ת~
 ע~מד במק~מו ד~לב נק~ר

 וברור הואל ז~ת ~~תיכהוא~כ
 די~

 א~כ ~~לב בה

צרי~
 בספק הד~ר יהיה אס וא~כ לב~~ו ~שיס א~~כ

אס
 י~ התבשי~

 א~ לא או ה~לב לבטל ~~יס בו
 כ~

~~
 ~ א~ד ס~ק אס כי כ~ן

~~~~~~
 ה~~ת ד~~י

 א~
 דהא ס~ק שוס ל~~נו

 ~~לב כנגד ~קא אלא לשער צ~י~סא~ א~
ד~א

 ~~~יכ~ דא~ קי~~
 אלא נבלה נע~ית

 ~~~~בב~~ דוק~
 בכל אבל

 מ~
 איסזר

 א~
 נ~שית ה~תיכה

נבלה
 וכמ~~

 ס~ד ~ס~~ב
 דא~

 נבלה נעשית ~~תיכה

 ו~לב ~~~~אל~
 ~ב~

 ~יסור ב~~ר
 כג~

 ~~ב
ב~תיכה ~נבל~

 וא~
 עס בש~~ה וא~~כ לב~לו ~~יס בה

~~~ות
 א~~

 ה~תיכה אפ~וואז ~~לב כנגד ס~ ~~א

 הריא~כ עכל~ה מותרת לה~ת ~~~ת~צ~~
 דא~ מוכ~

~ש~ר~
 ו~~כ ~~לב שכנגד מה אלא

 ~~ז~
 דהתב~יל

 כנגד ~לקיס ממאתיס ~~ר בקדירה יש דהא~ו~ר
 ז~ת ב~תיכה שהיה~~לב

 וא~
 ~ להסתפק

~~~~~~~~
~~ 

 ~ב~ר ו~~יכת הו~ל דכאן ראיתי מזה
 ~זקייא ~צי שיעור אלא בו אין גו~הכל

~שו~
 א~ילו תבשיל ~ל ~~יס כאן ונמצא דמצ~ הוא

כנגד
 כ~

ב~~יס ל~ט~ שמש~ריס שיעור דהא עצ~ה ה~תיכה
 הו~

 הוה אי
 מ~

 במינו
 הו~

 אבל משקל ע~י

מי~
 מינו ב~אינו

 כג~
 ב~ר נדו~ד

 ע~~
 ביטולו התב~יל

הו~
 פסק דכן בכמות ושיעורו

 בסיצ~~ הפר~~
 ס~ד

 במ~~ל שמשערדמי
 ה~

 הה~ערה ואין ~ועה
 במ~~ל ולאבכמות אל~

 יע~~
 עיקרי ~רבוכ~כ

 י~קב זרט הרב משס סק~ה ~יסור ~ערובתבד~י הד~~

דא~
 ובס~ דוקא בכמות אלא הה~ערה

 דאפילו ~שוטוא~כ יט~~ ה~ר~~
~~בי~

 נבלה ~לה החתיכה כל
 אומר ואין ק~נה ~תיכה והיא הואל כזלה כנגד ס~יש

 והתב~יל ד~ריסואין
 מותר~

~~~~~~~~
 לא~לה מותר אס הבשר שלעצמהה~ת~ה

א~
 להאריך

 זה~~ ב~
 הרב פסק

 בבשר ~היה מע~ה ~~ל כת~י המנה~ס בס~הובא המשב~
 נתב~ל מליחה ולאחר ה~לב מן ניקור ~לי~נמלח
 ~רו~ לב~~ ~בשר ~~יס היה לאובמלי~ה

 ואחר ~בו
 ה~הבישול

 המרק ע~י האיסור לבטל בקדירה סי

והתב~~
 בחתיכה ס~~ב ה~~ע למ~ש שאפ~ו נראה

 לבטלה בתבשיל ס~ היה זלא שנ~ב~לה א~סיר~ל
 נפלהו~ח~כ

 לתב~~
 האיסור כנגד רק ס~ צריך ~~ין אחר

 דלא מותרת וחתיכה בההבלוע
 אמרי~

 ב~אר
 עצמה דחתיכה פסק ק~ו זבס~ נבלה נעשית~תיכה איסור~

 מ~יחה ~~י תחילה נאסרה אס ה~ורס מ~מאסורה
 ההיתר עס ~נמלח ב~יסור למ~ד איכא דהאדקי~ל
 נאסרה לא מליחה גבי דהכא נראה מ~מ בקליפהסגי

 עצמה חתיכה לב~לה ס~ ו~יכא נתב~לה ו~יהחתיכה
 כן החבריס זהסכימו משביר נראה כן וק~למותרת
 הורה הרי א~ך כתובמצאתי

 זק~
 חתיכ~ דאפ~

 ב~ר
 הואיל לאוכלה מו~ר~נתב~לה

 וי~
 כנגדה סי

~ 

~~~י~
~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

 בתב~יל בבירור ס~ אס~בבירור
 ז~

 דממנו לאו אס
היינו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 דהוה התבשיל לאסור רוציםהיינו
 חשבינ~

 חלב לאםור
 משום אלא ה~בשיל התרנו ולא דאורייתא דאיסורזה

 להחמיר אין בכלים ~כ~ז בששים בטל שהיהדנת~רר
 אותו לך אסרתי לא התבשיל ~יקרדהא

 אל~
 משום

 הואל להתירו היה הרא~י דמן אנן ההור~הדמיראי
 ולהתיר בתבשיל להחמיר דיי ~~כ הוא דרבנןוס~יקא
 ו~די~א מ~ל~ע עבור אחר~כלים

 מז~
 מצאתי

 של ~צמות וז~ל שכתב ך~ אות חיו~ד בת~אזכו~ל להר~
 ששלשתן מכיון הגידין וצומת וקולית כף שביריןשנמצאו כת~

 הכלים ספיקא משום ~לא אםורים אינםאסוריס
 ~ו~רי~

א~
 זלה~ה ~מאר שלמה הרב שיתפגמו שעות כ~ד שיניחם

 ~ש~ק בא~ר להרב מצא ושכן דתי~י סמ~א בסיהיבא
 וה~לה ראיותיו סתר דתי~י סמ~א הרב אמנםי~~ש
 מנחת להרב מצא ושכן תקנה להם דאין הכליםלאסור
 כמהר~ד~ם ודלא וכתב כן שהעלהיע~ב

 ל~~ ס~~
וב~

 לאסור למהרנ~~ת מצא ושכן הכלים שהתירו עשק
 בקולית זולתיעוש~ב

 הכלים שאז שאשי~י שנמצא~
 אבל הת~נגולת גם מתירים שאתרונים מאתרמותרים
 הכלים שרינן דלא וד~י טריפיות דאסור ספיקאשאר

~פיל~
 עבור אתר

 מ~ל~~
 צדקה שמש בם~ הובא וכ~ז

 וה~ה המגיה ~~זוכתב
 די~

 בכ~~ג הכלים להתיר
 מצומת למ~ל~ כשהקשר שוק הנקרא שניב~רק

 לפניך הרי עכל~ה י~ו~ש נוהגים אנו וכן שאשי~יאע~פ הגידי~
 רבו םפיקא משום אםור שהתבשיל במקוםדאפילו
 פוסקים כמה ג~ך דיש והגם הכלים להתירהדעות
 במקום מילי הני לדבריהם לחוש וראוי הכליםדא~סרים
 דא בכגון אבל הםפק משום אסור התבשילשהיה

 לאםור לן דיי הוה דרבנן ספיקא מכת מותרדהתבשיל
 ~ל ולסמוך להתי~ רציתי שלא החומרא מכתהתבשיל
 צרכי כל הללו דינים מצפוני ת~שתי ולא ה~אלד~תי
 הוא זה כל להחמירי אין בכלים אכן הש~ה קוצרלפי
 ם~ שיש ~יררתי כבר כי למזכרת אלא ש~ה צורךללא

 מה םפר ~ל לה~לות ראיתי גס כולוי ו~ותר~ת~~ילי
 וקרו~ בלוי הכמות קטן כת~י בס~שראיתי

 מה וזה
 קנ~ ראובןש~צאתי

 לביתו והוליכו ה~בת מן בשר
 ובשלתו ומלתתו ל~תתוואש~ו

 וב~~
 נסתפק האכילה

 או נקור צריך והיה חלב שום בו יש הבשר היה~ם
 היה המ~שה כי נקור ~ריך היה ולא חלב בו היהלא

שקנ~
 תדא דמותר הרב ו~~לה נקרו ולא הבשר

 של ואתת כשירה בשר מוכרי חנויות לט~ דאדדמייא
 דפריש מאן כל דאמרינן קנה ממי ונסתפקאיסור
 וגם פרישמרובא

 כא~
 נקור א~צ שבבהמה בשר רוב

 שלא מבשרואמרינן
 הי~

 נקור בו
 קנ~

 יש הרי ו~וד

~
 ואת~ל בו ~יה לא שמא תלב בו היה שמא ~~ס

 בהתיר ס~ שיש מועט דבר אלא היה לא שמא בוהיה
 המשביר הרב ~כ~ל~~דו

 ~ני אני מ~ש ולפי זל~~~
 וכו~ חנויות לט~ לדמות צריך היה לא דכאן נראההיה
 ~תלב ביררנו דכבר דרבנן ספיקא אלא אין בכאןדהא

 מדר~נן ~לא אינוה~י~רים
 דדו~

 הרב דדברי לו~ר

ה~
 ~ דאורייתא תלב בו ~יה זה בשר דשמא

~
 מ~

 ~ברי לפי ג~ך ס~ס מכח להתיר להרב שה~רך
 הוא ומדרבנן הואל אתד בספק דייהי~

~~~
 ~ש~

 הרי ם~ס מכח דמתיר הנז~ הרב על
 כתבנוכ~ר

 שאינו ס~ס דכל דהש~ך ~לל~
 ד~~~ז אלא מ~הפך אינו ובכאן ס~ס מיקרי לאמ~פך

אפשר
 לת~~

 דמ~לק ד~ת חוות ~רב משם כמש~ל
 צריך אלא ראשון אחד כל לתפום יכול שאינו~~ס~~ס
 וא~כ להיפוכו לריך ~ין ~זה מקודם הרי~ותאלהזכיר
 לומר יכולים או הרב של ד~תו הוא דכך לומריכולים
 וגם חנויות דט~ ההיא מכת להתיר הוצרך לאדהרב
 דמילתא לרוחא הוא מתהפך שאינו ס~ס ש~שהמה

 ע~ך מדרבנן איסורו זאיןהואיל
 הוא~

 לאסתפוקי ~איכא
 דרבנן בדינא~בספיקא כ~ת צל~~ ~ן ~ל הרבבד~ת
 מדרבנן הוא אפילו לס~ס דמצריך נראה הרב מדבריכי
 בםפיקא שכתב מה ס~ אות חא~~ח זכו~ל ל~בו~יין
 ~י~ר וימ~ן וצוי~מ בעה~ו אשג~ה ולכשאפנהדרבנן

 פ~

הצעיר
~~~~ ~~~~~~ 

 סי~ט

~~~~~
 ב~לה שקנה אתתבאשה

 כ~
 בהמה של

 אותו ועשתה והרותב האורך על אותו תתכהדהיינו כלי~ הנז~ הכחל ו~שתה האשה~עמדה
 ארוך חבלכ~ין

 ושטת~
 עד בשמש אותו

 שנתיב~
 כמו

 כלל לתלותית שום בהם נשאר שאין האלכלי~שמיבשין
 ~ם בשמן במתבת אותו טיגגהואת~ך

 של אתרים כלי~
 דינם מהבשר

~ 

~~~~~
 מותר דזה

 גמו~
 הרמב~ם לסברת מ~עיא ולא

 ~סק וכו~תיהו כוותיה דקיימי פוסקיםוש~ר
מר~ן

 בס~~
 בכותל וטתו ו~רב שתי קר~ו ואם וז~ל ס~א

 עם לבשלו מותר תלב לתלוחית בו נשארה שלא~ד
 י~ר~ד בתלק יהודה בית להרב ו~יין ~~ש וכו~ה~שר
 כסברת ב~ירו נהגו שכך אותו לשואל שהשיבסל~ו

 א~ך כוותיה דקיימי הפוסקים ורוב ז~להרמב~ם
 ~כ~פ ~כותל טיתה כ~ן היה ד~א דהגם מותרדנדו~ד פשו~

כבר
 ידו~

 בשר של תתיכה ליקח הוא ~א~כלי~ דדרך
 זה ודק ארוך תבל כעין אותה שעו~ה ~דוקו~~ה
 שם מור~ם וכמ~ש בכותל מטיתהעדיף

 בס~~
 וז~ל

 ו~רב שתי פ~מים כמה ול~ותכו לקור~ו שנ~גוומה
 י~תר ומהנ~ ~דיף כולה פני~ל

 מט~ח~
 ~~ש ~כותל

 דזה ודאי וכו~ כהרמב~ם ד~סק מר~ן לד~ת הריא~ך
 ל~גנם לכתתילה אפילומותר

~~ 
 הבשר
~ 

~~~
 שכתב ו~סמ~ג והסמ~ק רש~י לסברת אפילו
 וז~ל בס~במר~ן

 נה~~
 בשר ~ם לבשלו ~לא

 בשר בלא ולב~לוכלל
 מצרי~ין בפשטידא א~ ב~יג~

 דעם נראה א~ך וכו~ בכותל וטיתה ~~רב שתיקרי~ה
 תי~ון שום מהני לאהבשר

 ~כ~~
 היינו

 ~צינו בדי~בדאבל לכתתיל~
 למור~

 ואם וז~ל וכתב שסיים
 קר~ו ~ם ובשלוט~ר

 להתיר יש בכותל וטחו שתי~~
 להתיר א~ן הכי בלאו אבל מרובה הפסד במקוםבדי~בד
 יאסרו דאם מרובה ה~סד כאן י~ הרי ובכאן~~ך
 אפילו יקת לא ממנו שיקנה~כו~ם איז~ ימ~א דאפילו והבשר הכתל לאבוד כולםילכו

 מחצ~
 במ~ותיו

 תיור~ד ח~א זכו~ל הרב הביאו לקה~מ להרבומצינו
 במכירתו שמפסיד הוא מרובה הפסד דשי~ור דס~לאו~ה
 ~רב סברת ג~ך דהיא וכתב הקרן משתותיותר

 נ~~
~ר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הביא ~ודוהרב
 סבר~

 י~קב ~בות הרב
 ד~לי~

 זכ~ב
 ל~דאין

 לפי אם כי שי~ור
 ראו~

 ~עשיר המורה ~יני
 וצדדי והמקום הזמן ולפי ~וניו לפי ו~~גי ~ושרול~י

 לטיבותא תר~י נמצאו ובכאן י~ו~ש להקלההוראה
 למוכרו בא דאם אמרנו כבר הרי הלה~ק לד~תהן
 כלל למחצה שוהאין

 ולד~~
 ~נדז~ד י~קב שבות ה~ב

 השאל~בעלת
 היא

 ה~וני בתכלי~
 מז~ ופחו~

 הו~א
 בימים היה זה דמ~שה ובפ~ט מרובה הפסדלגבה

טובי~
 ~רובה ~~םד להתיר זמן לך אין ודאי פםח של

 מרובה בהפסד המקילי סברות ~וד ויש מזהיו~ר
 ובוד~י בהם להאריך צריכים אנו שאין ~לא מזהיותר

 שהביא להש~ך הוית דחזה והגם יחשב מרובהדלה~סד
 דמהני הא דס~~ל הב~ח הרבסברת

 ל~~י~
 בדי~בד

במקו~
 היינו מרזבה הפ~ד

 דוק~
 אבל לבדו בנת~של

א~
 נתבשל

~~ 
 ה~~ד במקום אפילו הבשר

 מ~
 ו~ה

 א~י~ו ומ~יר ~ליו חלק שם הש~ך הרי מהנילא

ע~
 ולסמוך להתיר נקטי~ן דהכי ~כתב הבשר

~~ 
 רמ~א

 באי~ורובפרט
 דרבנ~

 ~ ~~ש

~~~~

 בנדו~ד זה על
 א~ש~

 יודה וד~י הב~ח אפילו
 ולחותכו ~רבה דבקור~ו מור~ם מ~שלפי

 מקר~ עדיףדהוא
 הרי בכותל וטיחה ש~ו

 ג~
 כאן

 לקרו~ האלכלי~ דדרך ביררנוכבר
 לאורכו הבשר

הרבה
 קר~י~

 קטנים לחתיכות אותם מחתכים ואת~ך

ג~
 ~דיף שהוא כזה מ~שה ו~ביד הואל יודה הב~ח

 בכותלמטיחה

~~~~~~
 הוא זה מכל

 מאן דליכא פשוט בהאלכלי~
דאוסר

 דרכ~ דהאלכלי~ דידו~
 ל~וטחם

 ל~יני ימים ושלשה שניםבחבל
 ה~מ~

 ~ד והירח

שמ~ייבשי~
 והי~א ו~ש~ד וז~ל שכתב להד~מ ומצינו בשמש

 ר~י הורה בשר ~ם ונ~בשלה מאוד הכחלדנתייבש
 דחלב ל~ירש~י אפילולה~יר

 שחוט~
 וביב~ דרבנן

 לא

גזר~
 וב~~~ה

 ש~
 ~לשים דלאתר

 יו~
 ~כ~~ל יבש מקרי

 הד~מ ~כ~למהר~י
 זסברז~

 במ~ה ~ותם הע~ה אלו
 והגם ~~ש מו~ר בשר ~ם ב~ל א~ילו דנ~ייבשבס~ב
 מקרי יום ש~שים דלאחר כתב ובמפהדבד~מ

 יב~
ובהאלכלי~

 ושלשה מ~נים יותר ליבש מ~ע~בים אינם

 אלא יזם ש~שים הוצרכו ~א כאן ד~ד לתלק י~ימי~
 במקום שלא בבית מונח הבשר היהאם

 השמ~
 אבל

 שיב~ו חזינן ומחזה בשמש או~ם שמייבשיןבהאלכלי~
 ~ו יום ב~לשים יבשו לימה

 א~ ביו~
 הםברא וזו

 והביאה בהש~ך היאמבוארת
 הבאה~~

 אי וגם םקי~ג
 ~ותר יום ~לשים תוך דא~ילו ממש היא דיבשהחזינן
 דביבש לך ~רי~~ך

 כגו~
 לה~יר יש האלכלי~

 אומר היי~י מ~~פינא לא ואידכו~ע א~ב~
 דהאלכלי~

 יש

לה~י~
 אפילו

 לכ~חיל~
 אלבא

 דכ~~~
 דאמרן מאי מכח

דמ~קרא
 לוקתי~

 אותה וקו~~ים בשר של ה~יכה

לק~~~
 ואח~ך ארוך כחבל שנ~~ה ~ד הרבה הרבה

קודם
 ה~י~ו~

 במחב~
 אותה חותכים

 ~~~יכו~
 הרבה

 משו~~~ ~דיף דהוא ביררנו ~ברובזה
 בכו~ל זטיתה

 או~~ מיבשין שאת~ך זה עלונז~ף
 ~מ~יבש ~ד בשמש

 ~ראה זה בכחל נ~שה וכך הב~ר של פניווהו~רו
 אפיל~ דאו~ר מאןדלי~א

 בו ונ~שו הואל לכ~חילה

 אינו הדבר ו~קר הואל אלא ל~יבו~אתרתי
 אל~

 משום
 וכמ~ש כלל הכחל ~ם הבשר לבשל שלא דנה~ומ~הג
 דנהגו וכמו כלל ל~לוק ~ין זדאי כן ~ל ~~שהרב~י

 כך דמו נתמצה דודאי ו~חו קר~ו אפילו לבשלושלא
 מ~~ה לו בהו~יף לכתחילה להתירו לנו~~ן

 התירא בר כנדו~ד די~בד אבל בשמש יבשו דהיי~ומ~~תו
 וצוי~מ ופשוט הוא התיראדבר

 וימ~~~
~ 

ה~~י~
~~~~ ~~~~~~~ 

 ~י~~ט

 ~רות שתי בשות~ות לו שהיו בראובן~~~~~~
 הטכו~ם ביד היז והם אחד ו~כו~םהוא

 ו~חר ומגד~ם בהםמטפל
 ז~~

 ומכר ה~כו~ם ה~ך

~ח~
 והוציאם הקו~ה מיד דמ~ה את ולקח מהם
 ליהוי י~י~ ואמ~ל ראובן אצל בא זמן ו~אחרב~ם~יו
 לך בחר ו~תה כו~ך בםך אחת ~רה מכרתי שכברלך
 ~רצהאם

 ~ק~
 השנייה ות~א שמכרתי הבהמה בדמי מחצה

 הבהמה דמי ל~צמי אני אקח תרצה ואם בשותפותבינינו
 ואמר ראובן ו~נה לאחריו~ך השנייה ו~האשמכר~י
 והשניה המ~ות אתה שתקח יקום כן דברתכאשר
 ~ת~ברה זמן אחר לדרכו הגוי והלך לאחריותיתהיה
 לא או לאלק~יו הוא קודשהזה הבכו~ אם ה~ואל שאל זה ו~ל זכר בכור וי~דהה~רה

 י~מ~~
~ 

~~~~~
 בקדזשתו זה דבכור נראה לכאורה הוא לזה
 ממנה ה~כו~~ם נםתלק כבר דהא~~מד

 אלא ה~ו~ם אצל נש~רה ולא ר~ובן שלונשארה
 בלבד ישראל לצורך בה~הטפל

 וד~~
 דכ~ב הו~~ זה

 שקבל ~כו~~ם וז~ל בהג~ה ~~כ ~~ס ביור~ד~ור~ם

בהמ~
 ל~ ואין בה ליטפל י~~אל

 ~יבל רק בה חלק

אחריו~
 נ~ו~ד כ~ש וא~~כ ~כ~~ה בבכורה חייבת ש~ה

שאי~
 בו~אי א~ריות שום ה~כו~ם ~ל

 דקרי~~
 בהמת לה

י~רא~
 ~חוד

 וחייב~
 ~ לכאורה נר~ה זה כל בב~ורה

~~~

 כד
 דייק~

 ~ייבת זו בהמה שאין תראה ש~יר
 משז~פת זי בהמה הי~ה מ~יקרא דהאבבכ~רה

 מן פטזרה הי~ה וא~כ ותבירתה היא ה~כו~ם~ם
 ל~צמו ו~~ל ביני~ם נ~פ~רו שכבר ו~גםהבכורה
 לכשתדוק השנייה ל~צמו ברר וראובן ~ראשו~המ~ות
דבכור

 ז~
 פרה נק~ית דבמאי ~מש בו אין

 זא~
 לראובן

 עם אלו בבהמות ראובן ~נשתתף מיוםהרי
היו ה~כו~~

 ברשו~
 השנייה ~רה ~דיין היום ~עד ה~כו~ם

ברשו~
 ה~כו~ם

 ומ~ול~
 שום רא~בן ~ה ~שה לא

 והגם אחר ק~ין ולא משיכה לא ק~ייה~ל ~ב~
 ח~ק ~ר~ובןמכר שה~כו~~

 שי~
 של המ~זת חלק ב~ד בה לו

ראוב~
 בראשונה שקיבל

 וקי~~
 מן קונה דישראל

 ה~כז~~
במ~ו~

 אלבא
 דכו~~

 פ~א הרמב~ם כמ~~ש
 המ~מו~ירשוה דזכיי~

 וה~~~
 ד~כו~ם שם

 קונ~
 מישראל

 והביא י~~ש במעות מ~כו~ם ~ונהוישראל במ~ז~
 דב~יה~

הסמ~~
 סק~א קצ~ד םי~ בריש

 והג~
 דכתב

 ושאר דהרמב~ןשם ה~מ~~
 גאוני~

 ו~~ל הרמב~~ם על פליגי
 מישראל קונה אינוד~כו~ם

 ~מ~~~
 ה~מ

 ליכא ~כו~ם מיד ישראל ~בלמישראל ~כו~~
 מחלוק~ שו~

וכ~~
 מעכו~ם קונה דישראל ~~ל

 במ~ו~
 פסק וכן

 מן קונה דיש~אל ~צ~ד םו~סמור~ם
 ה~כו~~

 במ~ות
 בחלק ה~~ו~ם מן תלקו וקנה הזאל זה הישר~לוא~ך

המ~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 בהמה ראובן דקנה נימא א~ך בידו לו ש~יוהמעזת

זא~
 מיד

 ~טכז~~
~~יז ~ אלז במעזת

~~ ~ ~~~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ 

בהמה
 והרי בהלוא~ ממנו קונה כאלז וא~ך הראשונ~

 בה אין דהלואהקי~~ל
 שו~

 בם~ ~~ור כ~ב דהא ק~~ן
 ~ב ~ז~ל ס~ור~~ד

 הרמב~~
 חוב לז היה א~ אבל ז~ל

 לי מכזר ואמרעל~ו
 בחז~

 הרי ~מזכר ונתרצה טל~ך לי שיש
 דמי~ שנז~ן כמיזה

 ובקרקע מ~ש ~קבל בו והחזזר עתה
 א~א אבל לגמר~ ~ונה גזזנאבכהאי

 הרא~~
 כתב ז~ל

 המעותד~פילז
 ה~

 לא הלוה ב~ד בטין
 קנ~

 דמלוה
 עתה לז נותן זאינז נתנהלהוצאה

 כלו~
 זכ~ב עכל~ה

 ש~הרב~י
 כתבתי כבר ~כו~ כתב ז~ל א~א אבל זז~ל

 והר~ן והרשב~א והראב~ד הרמב~ן ~דעת קצ~טבסי~
 ם~ל דהרב~י מוכח מכאן וא~ך עכל~ה ~רא~שכדעת
 דאין נק~ינן דהרא~שדכזזתיה

 שו~
 לא במעזת קנין

~מטלטלין
 למ~~

 קנייה לטנין בקרקע זלא
 והג~

 דד~ן
 םבר~ א~ כי הביא ולא ס~י ר~ד בם~ מ~~~ן פסקוזה

 בש~הרמב~~
 לי נראה ~~א

 ~שז~
 איןוי~ח ש~ דסיי~ דמאי

 לטטז~
 ד~ד~ זלומר

 מור~~
 הג~ה אזתה היא

 נלע~דאלא
 דסיז~

 נק~~נן וא~ך היא מר~ן דברי
 שהביא הרא~ש~סברת

 בש~
 בסוף והביאה הזאל י~~ח

 בתרא כי~א דנקטינןוקי~~ל
 ז~פר~

 ה~ב~י מדברי דהא
 הרא~~ש כסברת לפס~ק היא דדטתו נראהבסר~ד
 כמה ומביאהואל

 ~זםקי~
 דדעתז ובזדאי הרא~ש לסברת

 דד~תו ~צ~ט דב~~ מדבריז נראה זכן כזותיה לפסזקהיא
 כסברת לפםוקהיא

 ~ הר~~~~

~~~~~~

 בסז~ס ד~סק בקציר ב~ירוש מצינו מזה
 ומשכונה שכירות דכתבקצ~ה

 אינ~
נקני~

 וסיי~ ~~ך במלזה
 ~לה

 ואין כמכרדהזוין משו~ הטט~ מזר~~
 קוני~

 לפנ~ך הרי ט~ל~ה במלוה
 בש~~ דמר~ןדדטתו

 דאין ה~ה לקרקע קנין ב~ז זמדלית לקרקטקנין ~~~ א~ן דמעות הרא~ש כסברת
 בה~

שז~
 הם ומ~וה הז~ל מ~ש לענין אחר קנין

 ראוין אינ~
נקנות
~ 

~~~~

 מן דקנה לנדו~ד זכינז
 העכו~~

 שהיה במעזת
 דלא בודאי ~ביה הלזאה זהזו בונזשה

ראובן ~נ~
 דהג~

 מן קונה דישראל כת~נו כבר
 דזקא הי~נו ד~ת על הדבר והעמידובמטות העכו~~
 אבל מדאזר~יתא קניןדיש ב~קו~

 במקו~
 א~לו קנין דליכא

 קונות דמעות דקי~ל ומ~ש דקרקע כההיאמדאזרייתא

ב~~
 ליכא במלזה זעכ~ז

 שז~
 אין נמי הכא קנין

 מןבמלוה קונ~
 ~ העכו~~~

~~~~

 אפילו ראז~ן יקנה דנדז~ז לזמר
 בהלוא~

 הואל

 ז~זדמי~
 גבי הלזאה נטשז

 הע~ו~~
 מכת

מכר
~~ 

 דישראל לן דקי~מא כההיא והוי הראשזנה
 הלו~ח ביד המטות ונשארו דבר איזה לחבידוהמוכר

ואח~
 ~מעזת אחד דבר לי תמכור לקונה ~מוכר אמר

 גזזנא דבכהאי ~מוכר זה דקנה דקי~ל בידך לישיש
 ד~ת על ~דברהטמידו

 והלכ~
 בס~ הרב~י פסקה זאת

קצ~~
 רוב כסברת דנקטינן

 ~פו~קי~
 האי רב ~~ילו

פלי~
 כרוב

 בס~ בש~ע נמי ו~םקה נקטינן ה~וסקי~
 כלל דמוי זה א~ן הכי נימא כאן ג~ זא~ךהנז~

 ור~

המר~
 לעצמו הדבר שקנה במי מיירי דהת~ ביני~~

זאח~
 הקנין דמ~ני הזא בזה אחר דבר למוכר מ~ר

באות~
 ה~ע~ שהרי המעות

 בםי~ ~ב~~י מעורש
 םק~ג הםמ~ע ג~~ךוהב~אז קצ~~

 משו~
 דבר כאלו דחשבינן

 הוא ~אל~ ליה חש~ינן הראשון המוכר מ~דהנקנה
 בנדו~ז אבל כחליפין זהוי ב~ין~די~ן

 ~העכו~~
 הזה

 מכרה אלא לעצמו הפרה לקחלא
 לאחרי~

 זלקח
 מ~דהמעות

 האחר~~
 ולא כלל ~גע ולא נגע לא זה

 אזתז~ולדק
 ה~ע~

 ברר~ו וכבר ~לואה א~ כי הוי זלא
 לאדבהלואה

 ~ קנ~

~~
 א~ן

 לומ~
 יקנה דסו~ם

 ~~וב~
 מעכו~~

 במעות זה
 א~רינא מטעמאאלו

 וה~ע~
 ומעות הואל הוא

 ליד באו לאאלו
 העכו~~

 מכר אלא הלזאה בתורת
 שבידו ראובן של המעות חלק וא~ך ~שו~פזתבהמת
 המעות באו ולא הזאל פקדון כדין אלא הלואה הוזלא
ליד

 העכז~~
 מכר אלא הלואה בתזרת

 העכו~~~
 הבהמה

 דחלק בודאי שות~ותשל
 השזת~

 ~קדון ~קרא שב~דו
 במעות ממנו קנה כאלז הוי זא~ך הלזאה ולאגביה
 כאן אין אפי~ה בידז לז שיש~קדון

 שז~
 דהא קנין

~כו~~~
 מ~נו שקנה הקנייה בשעת כבר זה

 שבידובמעות ראוב~
 העכז~~ הוציא~ כב~ הי~

 ב~סקיו
 וז~ל ~~ז ~צ~ב בם~ דפסק למר~ןומצינז

 וא~
 כבר

נשתמש
 בה~

 חייב
 באזנסי~

 שהחז~ר~ אח~ א~י~
 ע~ך

 גביה הלואה ה~ל הרי~פ לשון וז~ל םק~ח הש~ךוכתב
 ברשותיהיעכ~ל ליהוקמו

 ש~ זסיי~
 הש~ך

 המ~בע פ~ול לטנין א~ילו גמזר כלוה דמחש~בהיא הרי~~~ דכוונ~
 ליה זהזי הואל וא~ך יע~שוכז~

 טכו~~
 לדינא הדרן לזה זה

 ~וציא לא עדי~ן א~ וא~ילזדלע~לי
 העכו~~

 נל~~ד המעזת
 קנהדלא

 בה~
 הבהמה שמכר מ~עה דהא

 רשות לו יש ב~דז ראובן~~ק ונ~א~
 להעכו~~

 דהא להשתמש
 מטות ~שולחני ביד הפקיד כאלז הוידינז

 זכתב ס~ז רצ~ב בס~ מר~ן כמ~ש להשתמש רשזתלז די~ אחרי~
 תובע דאפילו םק~~חהש~ך ש~

 אזת~
 המפקיד

 קוד~
 להחזיר צריך ~יןש~וציא~

 אזת~
 המעזת

 ~צמ~
 אלא

 ~טזת לו ליתןיכול
 אחרי~

 וברשזתו הואל ז~~ך יע~ש
 וכאלולהוציאן

 ה~
 יקנה דלא בזדאי א~ך שלו

 ד~~ל כהרא~ש דקי~ל כתבנוכבר דה~ בה~
 דבהלוא~

 קנה לא
 בסר~ד ה~ז~ר כתב זה בלשון דהא למ~ש ולא קרקעלא
 ז~לא~א

 כת~
 בעין עדיין המעזת אפילו קנה שלא

 הלזהביד
 דמלז~

 ואינז נתנה להוצאה
 נות~

 עתה לו

כלו~
 דהואל ~נמי לנדו~ד ללמוד יש ממנז א~ך ע~ך

 אדעתא כאלו זהזי מוציא~ להוציאן הנפקד בעיואי
 נתנ~דהכי

 זה ישראל קנה דלא לדינא הדרן א~ך לז
מן

 העכו~~
 אחד כל זיכזל קנה ולא הואל וא~ך ~זתפו

לחזזר
 הזי א~ך בחביר~

 בהמ~
 מן ז~טורה השזתפות

הבכור~
 זאפילו

 העכו~ם א~
 י~יי~

 ויתננה דב~רו
 לזכזת יכול זהלישראל

 וא~ ב~
 זה בבכור קדושה

דהשת~
 ישראל דקנייה הוא

 ז~
 מן פטורה ~יתה וכבר

 ~~בכו~~

~~~
 ובדיני הזאל נימא א~ לברורי ~בן דפש

 ר~ובן שקנה קנייההאי עכו~~
 מעכו~~

 ידי על זה
 זאין ~נין הזי בידו לו שה~זמטזת

 שו~
 אחד

 זה קיימה דראזבן דברשותיה נימא א~ך לחזוריכול מה~
 נקטינן כדינ~נו ~וא דהעקר מוריד זאינז מטלהאינו
 סק~ד קמ~ת ~ם~ מג~א הרבזכמ~ש

 בעני~
 מ~ירת

~מ~
 אזלינן ישראל דיני דבתר מקומ~ת מכמה שהזכיח

ול~
 דיני בתר

 טכו~~
 האי זבדינינו ~ואל וא~ך יעו~ש

~ניי~
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 א~ך קנין הוי לאקנייה
 ט~

 נינהו ~ו~פי ~זו כ~ן
ואפי~

 הטכו~~ יקיי~
 ש~~~ו כמי לראובן וי~ננה דבזרז

ביניה~
 אלא הקנין ~ל ו~א בטלמא כמתנה אלא הזי לא

 אותה שימשוךטד
 ראוב~

 ~~ורה היתה וכבר לרשותו הנז~
 הטכו~ס שותפותמדין

~ 

 י~~~
 מ~טמא זאת בהמה לפ~ור

 א~רינ~
 מצינו דהא

 המלךבדורזתינו
 נוט~

 סך שלהס ~ג בכל
 בהמהלכל ~צו~

 וג~
 בכל טליה ~שלס זאת ~בהמה בטל

 ה~כו~ס כ~ו~ף הוי באמצט המ~ך ויד הואל וא~ך~ג
זהוא

 די~
 סי~ ביו~~~ד ה~ור והביאז בגמרא המבורר

 ~ירוש הבכורה מן פ~ורה ארנזנא בהמת זז~לש~ך
 ד~~ט~ג ה~ב~י וכ~ב וכו~ מטשר ממנה נ~~לשהמלך
 פ~ורה הכי א~י~ו בזוזי הטכו~ס ל~לוקי הישראלדמצי
 דלא כמהדכל

 סלי~
 ידו המלך

 י~ ~~יב~
 ~כו~~ס

 ~ד~~ד ~ס וא~ך יט~ש ס~ה בש~ט ופס~ובאמצט
 ~ג~

שהטכו~~
 ~י המס נו~ל אינו מטקרו

 היכא דהא באמצט הטכו~ס יד ~שיבא הכיא~ילו מ~ו~ ~~
 בידו הבהמה לב~לשאין

 ~טו~
 הקצוב הסך למלך לשלס

 הסך ממנה ונו~ל ומוכרה הב~מה נו~ל המלךטליה
 י~~ב באמצט טכו~ס דליד פשי~א א~ך טליה לוהקצזב

דאי~
 הבהמהי ופ~ורה מזה יזתר באמצט טכו~ס יד לך

 בהיתר ל~תוב כזאת לטת דטתי לקוצר הנראהזהז
 יושבי שיסכימו טד למ~שה ולא להלכה זהבכור
 ה~זתס הצב~~י כ~ד ישראלי בני את להזרזתכסאות
 ~תא דהאי מדליז~ מיס ~יזל~סדר

 ~רמ~~
 סאלי פה

 זהצוי~מיט~ה
 וימ~~
~ 

הצטיר

 ס~~ ~~~~~~~ ~~~~

 הנקרא המזת סס שאכלה א~ת ב~רנגזלת~~~~~~
 הבוקר באשמורת שלישי ביוסזאזגא~~ר

 לשז~~ה בטלה ורצה טרב לטת רביטי יזס טדושהתה
ולאוכלה

 מ~ש~
 תמות שמא

 ~ לא או מותרת א~
~~~~~

 ביזר~ד בש~~ט למר~ן מצינז הנה הוא לזה
 המזת סס אכלה וזל~ה ~פסק ס~בסו~~ס

של
 אד~

 משזס מותרת בו וכיוצא נ~ש הכישה או
 ואסזרה~רי~ה

 משו~
 זא~כ טכ~ל נפשות סכנת

 וידוט האלזאזגאר זאכלה הזאל זההתרנגולת ג~
 זאזגארהנקרא דס~

 הז~
 לאסזר ראזי א~כ האדס ממית
 ז~תתרנגז~ת

~ 

~~~
 להרב דראיתי

 פר~~
 וז~ל שכתב סק~ז בס~ס

זאסזרה
 ~~ו~

 ~א א~ פירזש נפשזת סכנת
 נשתנה אס אבל הבהמה בגוף המות ה~סנשתנה
 מזיק ~ינו שובבגופה

 כ~~
 מהלכ~ת י~ב בפרק הרמב~~ס

רוצ~
 זכ~מ

~~ 
 והנה ~כ~ל

 די~
 ישהה כ~ה השיטזר

 בשוס מ~ורש מצאתי לא זה שנזי זיקרא הטוףבגוף
 בדברי שמציני ממה זה דבר לברר יש אכן~וסק
 טשר א~ד בפרקהמשנה

 דא~לו~
 בשר ~אכל כ~ב מ~ז

 הכלב זמתםמת
~~ 

 בצוארז יש
 פזת~

 מביא ה~ז ~פח
את

 ה~זמ~~
 ימיס שלשה במטיז תשהה זכמה זכז~

~טת
 לט~

 ותשרף ל~ור שתפזל כדי ובדגים בטז~זת

 לטת מטת ובדגיס בטופות אומר בתירא ן~ יהודהר~
 לה~מב~ס ומצינו המ~~הטכ~ל

 טשרי~ בפר~
 מהלכזת

 ן~ כר~י שפסק די ה~כה~ומאה
 דבטינ~ בתיר~

 מטל~ט
 טליה טבר והתרנגולת הואיל לנדו~ד זכינו וא~כי~~ש
 זנ~תנה במטיה זה סס ד~ת~כל בודאימע~~ט

 יש דבזה לזמר יכזלני אפשר זאת ~~~גולתבאכילת ובפר~
בשיטור סגי אלא מטל~ט בטי~ דלא דאמר ר~ש עלל~מוך

 ~וט~
 באכילת אלא מעל~ט ומצריך ר~~ש טל ב~~ב ר~י ~ליגלא כאן ד~ד ותשרף לאור שתפול כדי

ב~מ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 לן וסגי לר~ש ב~ב ר~~י דיודה בודאי

 בזמ~
ק~~

 ~ וישרף לאור שיפול כדי דהיינו

~~~~~
 ~לו~

 לרבינז ראיתי זה
 שמשו~

 הנז~ ~שנה
 יש ותשרף לאור שתפול כדי וז~~לשכתב

לה~יר רוצי~
 מכא~

 ~~ה בה שנמצאת תרנגולת
 ב~ס~

 אט~פ
 ולאו במטים ה~~ה דנתטכלה משוס טמהשנתבשלה
 ל~ומ~ה אסור בין ל~לק שצריך ~דא היאמילתא
וטוד

 דא~
 דקושי ב~~ה יאמרז דרכיך בבשר אמרו

 ~ יט~ש זכז~ במנ~זת כמ~~ש ל~לקדיש
 ל~שה רך דבר ב~ן ל~לק דיש לפניך~~~

 אפילז בנדז~ז ל~מר לנו דיי ~י~הסברא זמ~
מזט~ ב~מ~

 התרנגולת במ~י זה סס נשתנה ודאי נ~מא
ז~~תרת

 ~ ל~זכל~

~~~~
 שטר להרב ~~יתי

 המי~
 ש~לק סק~ז בס~ס

ט~
 דברי

 הפר~~
 דאם דהרמב~ס משמיה דכתב

 אסור נשתנה דאפילו איהז וכתב מותר ונשתנהנשתהה
וא~כ

 מ~
 שטר הרב לדברי ל~וש ~נז יש הראזי

 המיס לשטר אפילו בנדז~ד אפי~ה סכנתאד~מירא המי~
 שטר ~רב דהאמותרת

 המי~
 הר~ב~ס דברי מ~רש

 את הממית המזת סס שאכלה דבהמהדאמר
 זכו~ דנשתנה האי איהו פירשה וכו~ בגו~הונשתנה האד~

 אכלה דאס לומר זכזזנתז אאדס אלא ~אי אבהמהלאי

ס~
 את שממית

 האד~
 ~ף לגזף בואז בטת

 אזישישתנה קוד~
 דג~ אמרינ~

 ממנו בלטה ~זדאי הבהמה
 זה סם ד~א הבהמה ואסורה בטין יהי~ אסאפילו
 אותו מקיא זאפילו ממיתו ~דס בגוף בזאולטת
 זא~כ פטולתו טשה דכבר האדס מתא~~כ

 ג~
 בהמה

 אבל לאוכלה הבהמה זאסזרה ~טולתז בה ~שהכ~ר
 האדס ממית שאינו ~ס אכלהאס

 אל~
 א~ר טד

 מזתרת הבהמה ~זתה א~לה אס אזי בגזפושמשתנה
 זאת בהמה וא~כ השנוי א~ר תכף הממיתדסס

שטדיי~
 לא טדיין בודאי מתה לא

בגז~ה נשתנ~
~ 

~~~~
 שזס טשה לא טדיין נשתנה לא ו~דיין הזאיל
 מזתרת זלכך הבהמה בגוף כללפוטל

 מטיה בניולהשליך לשז~~~
 ל~~

 בשרה את ולאכול
 דה~

 לא
 כללבלט

 מ~
 ~רב דברי תזכן זזהי השנזי קודס הסס

 ובה~ט~ת ביאזר בתזספת המיסש~ר
 ממני הדברי~

 ~ טני~ני

~~~~
זכינו

 לדו~
 לסברת באנו דאס ~דז~ד

 נשת~ה בזדאי כ~ן גסהרי ה~פ~~
 הס~

 זמזתרת
 ~כמש~ל

~~~
 ~~י מזתרת ~ים שטר הרב ל~ברת אפילז

תרנגזל~
 ~ם דה~י

 ז~
 זאז~אר ~נק~א ש~כלה

יד~
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ידי~
 שמשתנה עד אלא האדס את ממית שאינז לכז~ע

 קזדם א~לבג~פז
 ~משתנ~

 ממי~ אין
 דהא זהראייה

 שהאדס זכל ממנז מת אין זמקיא~ זה סס אוכלכשאדס
 שאינז בזדאי מת ואינז אזתזמקיא

 ממי~
 ~ד אלא

 דדבר מפזרש ~פירזש הנז~ הרב זכמ~ש השינזיאחר
 אפילז הא~ס יקיאנז אס אפילז השינזי קזדס~ממית
 מזכר~הכי

 הזאיל ז~~כ למזת
 ז~

 ממית אינז זה
 אזתז ש~כלה זאת תרנגזלת א~כ השינזי קזדס האדסאת

זעדיי~
 לעיל שכתבנז זהגס נשתנה לא בזדאי מתה לא

 ה~מ ש~זת כ~ד למרבה הזא השינזידזמן
 בםתמ~

 אבל
 ~דיין זהאי תמז~ בזדאי ה~ינזי ד~חר דקיי~ל דאכגזן
 דלא בזדאי אמרינן~יימת

 נשתנ~
 ~שתנה דאס

 מתההיתה
 תכ~

 טשה זלא נשתנה לא בזדאי זא~כ
 להתעכל ראזי א~י~ז י~ל גס פזעל ~זס בגופה ~~ייןלה

בזמ~
 הרבה ~ס אכלה לא אפשר נתטכל ~בזד~~ זה
שיש

 נשתנה ~פ~לז זל~יכך ל~מית כדי ב~
 בגזפ~

 מה
 לדברי אפ~~ לאזכלה ~יא זמזתרת מתה לאשאכלה

 ~ המיס שערהרב

~~~
 בסתס ~רמב~ס דברי שכתבםק~ד ם~~ זפלת~~י כרת~י להרב ראיתי שמצאתי

 דכת~
 דברי על לסמוך דאין הנז~ הרב זכתב מזתר נשתנהא~

 כל ~לא כלל חלזק ש~ס דאין מש~ע א~ך~ר~ב~ס
 אין י~~~ש טעמי מכמה אסזרה המות ססשאכלה
 ~הרב פר~ח הרב לגבי יחידא~ זהזא הזאל עליזלסמזך
 בזה לםמזך דאין לזמר בא דהא זמהגס המיסשטר
 ב~ח כי םמך מי ~ל ידעתי ~לא הרמב~ס ד~ריעל
 בקי שהיה במז~ל הר~~ס נג~ד בדרגא מילתאלזמר
 מזרה כמזהז ~מי הרפזאזת ~בחדרי התזרה ~חדריגדזל
 דבריו את בצמא לשת~ת אלא לנז זאין החייס דרךאת

זמ~
 יזדה כרז~פ הרב דאפילז איכ~ל דבנד~~ד גס
הו~ל

 הם~ ~~~ל~
 דק

 ד~
 זזה יתעכל זבנקל בקמח

ש~ת~
 ~פק שזס כאן ~אין בזה דמזדה ב~דאי רב זמן

םכנה
 אלבא היא זמזתרת שריא זאת דת~נגזלתה~~לה ~

דכ~~~
 םלא ~ה החזתס דבר ~ה ~ימ~ןי והצזי~מ

 ~יע~ה
הצעיר

~~~~ ~ ~ ~ ~  סי~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~ 

~~
 דנשא~נ~ מ~י

 על נר~ז אזהבי אברהס מ~ידיד
 של חביזתאודזת

 ע~
 מעיר לז שבאז יין ~זלאיס

 עסמזג~ור
 בי~ ה~פינ~

 אלא חזתמ~ת ~י הטרליס
 עש~~משל~

 שלהס ~נקב םתס דהיינז זה דרך להס
 ב~אפ~א ~טיבהדק

 זאח~
 לזח הא~אפא על נתן

 בדילשל
 ותקע~

 ם~ב
 ~מםמרו~

 הכנים ~אח~ך נטזעיס
 אלא בת~ירזת אזתז זתפר כים ~ל בשק ברמילכל

ש~ש~
 ~ת~ירזת

 מ~~~
 שזס מ~שק למעלה לא זגס

 כל~ח~~
 יהיה מה

 משפ~
 ומעשהו היין

 ז~~
 תכלית

 ~ידי~ד~רי
 נר~ו
~ 

~~~
 ~~~ר י~ו~

 טכז~ס ידי על היין שליח~ די~

 גדזל~ם כמה דלד~ת עולס גדזלי בין מחלזקת בזהנפל
 ~חותס אבל חב~ח ידי על אלא מזתר דאינוסברי
 מ~~ן פםק ~הזא בשתיה אסזר בדיעבד אפילזא~

 זסיעת ר~~ת זלד~ת יע~ש ם~~ב סק~ל יזר~דבש~ע
 ידי ~ל בשתיה אפילז מותר דבדיעב~ ם~למרחמזהי
 אחדחזתס

 ~כזותי~
 מקזמזת זבכמה בש~ה מ~ר~ס פםק

 ~ראיתי מה זהילך לזזז אין ממנז מר~ן פםק בדידןזאנן
 יש~ל בם~ דבריז הזבאז חק~ל בטל ירזשלס גאוןלהרב
 עכז~ס ידי על יין דבשזלח הזא שעלה מה זז~~לשכתב
 ~זתמזת ~ני דבעינן אריזזתא מפוס הדברמבזרר
 ז~ל חק~ל מה~ר הזמן גאון ~הזר איש אסףכאשר
 זהר~ס בה~ג דעת היא שכן כתב ששס קצ~חביזר~ד
 זהמאיר~י זהרשב~א גאזןזהר~י

 זהרשב~~
 רשב~ש זבנז

 זבנו ~ה~ז~ר זרי~~ר זהראב~ד זבזע~ז יכי~ןזבנז
 יח~ בב~י ~קדוש זמר~ן זהר~ןזהשה~ג

 ובזדאי כזלס
 נק~ינןדהכי

~~~~
 המתיריס רבז דבדיעבד

 זבפר~
 אשכנז רבני

 ראיתי גס מזר~ס הוראזת אחדהנגרריס
 קי~ח בס~לה~~~ז

 דכ~~ כת~
 שרי דבדיט~ד מזדיס

 שהזא א~ע~פ חזתמזת שני דמצריכין ה~~ס ~קרדסא
 עזבדי לאז זבזה~ז שעליז היין חיבת מצד הזאמדרבנן
 דיי לכז~ע זממילא היין חיבת שייך ~יך זא~ך הסע~ז

 אנן מר~~ן דברי אלא לנז אין טכ~ז אחד~חז~ס
 חביב ~חרזן לרב ראיתי זכן עכ~ל בעקבז~יזההזלכיס
~םפרז

 צרז~
 ה~ החק~ל דברי שהביא דצ~ה החייס

 זה על~הזסיף
 זכת~

 כנה~ג כתב מזה זגדזלה ~ז~ל
 ה~~י שהכריע הפזםקיס דבמחלזקת סק~~ז~חיזר~ד
 חזתמזת שני זבעינן ם~ם מהני ~לא אםור כ~דאיחשיב
לדעת

 מר~~
 לרזב ~נחנא חשחין זלא בדיעבד אפילו

 נגד להתיר שהכריעזאחרוניס
 מר~~

 הרב כתב ש~ר
 כמאתיס עביד כמר~ן דטביד דמאן םכ~ה בברכ~יחיד~א
~בנן

 ע~~
 זאין נזזז ~א מר~ן ~מ~סק שיםדנו אחר זא~ך

 בדיעבד א~יל~ אחד חזתס ידי עללהתיר
 א~~

 לנז יש
 אז ח~מזת שני להס דיש לדזנס אס אלז חביותלדעת

 ~ לא כלל כלל או אחדח~תס
~~~

 פרזשז חב~ח בדין ראינ~ מצאנז
 מר~

 בםק~ל
 מהודק שאינז בכלי החבית סתס דאםס~ד

 ז~ח אדס כל שםזתמיןכדרך
 אחד ח~תס זה הרי ב~י~

 חזתס הרי למעלה עליז ז~ח מהזדק הכלי היהזאס
 האל~אפא מקזדס ש~תס בנד~~ד ז~נה ע~ך חזתסתזך

ב~
 ה~ק ה~יב ה~יב ה~ק ~םזתמה ש~רך כמז ע~ל
~דאי

 ~לסימ~
 היה דאס מר~~ן ~אן זכמ~ש יחשב אחד

 דכתב דמאי ל~מר זאין אחד םימן ה~~ מ~ודקהכלי
 דזקא היינו םימן ה~י ה~יב ~םתימה הדק דאסמר~ן
 זהדיק שינה ~הזא להדיקה ~רכה שאיןבמק~ס

 זכמז ~ימןדהזי הז~
 שנרא~

 לכאזרה
 בתחי~ת שכתב מלשזנ~

 שמשנה שנזי כל ~כן שכתב ג~ך דברי~ זבסוףדבריז
 חביזת וא~ך ~לתא תליא דבשנ~י משמע דמזהוכו~
 הדק ה~אפא לסתזס ודרכס הזאלאל~

 ה~~
 הזי לא

 דהשנזי ה~עס דעקר אינז זהשנוי
 הז~

 מ~זנה שהזא דבר זכל עצמז זמזנע לזי~ף ~זרחיהיה השנוי ידי שטל
 יש הדק ה~יב ~מהזדק ה~~ל כאן זגס ~~רח בזיש

~זרח
 ~רב~

 קורדזס ~צריך ה~אפא להםיר
 ומכ~~

 גד~ל~ת
 בזדא~א~ך

 ה~
 חשיב מהודק דכלי מר~ן שכתב ה~ין

 מהרש~א בגלי~ן נמצא ~כןםימן
 ~נדפ~

 החדשיס ביזר~ד
נ~צא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 כ~ובנמצא
 כא~

 בס~
 ז~

 ~~א
 וז~~

 ~~י~~ת בת~ו~ת
 כ~הברזאהגר~ו~~י

 י~~ מהוד~
 ~צ~יך ~ד

 ~ור~
 רב

 הוילפות~ו
 כ~ות~

 ~~ד

 ו~ו~י~

 ~~~ובת וז~ל וכ~ב ~יד
 ~ג~ז~בה~ג

 כת~
 ~~ין כ~משל~ין

 ויוד~ ~מ~~קי~
 ~צ~יך

 המגו~~ ~טי~ מ~דקין וד~י ול~~נול~ורקו
 ~~י~ורא

 הוי א~ך הוושטב~י
 ~ו~~

 ב~~ו~ת ו~~ך א~ד
 ~לנו דהטא~א ל~~יך ~רי~כ~ל ~~רי~~

 אות~ ~סיתמי~
 ~ד

ש~י~
 בשו~י משתק~ת

 ~נק~
 ~נ~~ית ~ד

 ~ו~
 ~~וה

 מ~ש ה~בית~דז~ני
 הז~

 בפי כ~י~ו~א
 ז~~

 דלד~ת
 ~ י~שיב א~ד דלסי~ן ומהרש~א ומ~רי~ל~בו~~ג

~~~~~~
 ~ירצ~ מי

 ה~א~ו ד~~ימת ל~מר להת~קש
 ק~ר ~וי לאדידן

 מ~ונ~
 ראינו

 ב~~אמהריב~ו ל~ר~
 ש~~ ~~~

 ה~יא
 מ~~

 מ~~ד~ר ~רב

סקי~~
 דלד~ת שכתב

 ~רמב~~
 כשיהיה

~~ 
 ה~~ירה

חות~
 הוי משונ~ אינ~ ~ק~יר~ א~ ~ף משונה אחד

 בס~ד מר~ן דדברי זכתב~ב~~ח
 דברי ~~

 הנ~~ג ~שר דא~ילו מש~ד~ר לד~רי לך הרייע~ש ~רמב~~
 מה ולפי י~~ב א~דל~י~ן

 שנבי~
 ל~~ן ב~~ד את~ך

 ~ות~ ~ו~ ~~ך א~ד ~י~ן כ~ןשיש
 ~יך

 ~ות~
 ו~ן

 פ~קג~ך
 הר~

 צ~ג בס~ מהריב~ו
 שש~

 דכ~וי ~סק

 סימן הזיא מהודקת היא א~מגופ~
 ובצירו~

 א~ר ~ימן
י~יה

 מות~
 ~ב~~ דהוי

 י~ו~ש
 דמ~~

 דבאו~ן באירה
 אפילו מ~ודקת המגו~אש~יתה

 ל~
 ~יא דה~גי~א לן ברירא איך ~ימן הוי בדילשל ~ו~ ~לי~ י~יה

 ~~ד ~ימן~~יבה ל~ד~
~ 

~~~~~~
 מה לפי

 ~נרג~
 מד~רי ז~ל מ~ריב~ו ~רב

 מס~~ו שהביא ז~ל ~א~ון ~~ מ~ר~יהרב
 הקשי~~ שדימה ~~~ל ביהו~ף~ד~ת

 לדין הנהוגה
 כ~ב ולב~וף ~יי בני הרב דברי ה~יא וא~~כהמפ~ח
~ל

 דבריה~
 זז~ל

 נק~ינ~
 ~רבני~ מדברי

 אף דהק~ירה
שאינ~

 ~כ~ל ~שיבא כמפתח משינה
 ~כ~~

 לדידן א~ן
 נקוטנמי

 פלג~ מיה~
 לומר שירצה מי ד~~ילו

 דס~ימ~
ה~~פ~

 המהודקת
 ל~

 ~ימן ח~יבה
 מפת~

 ~ ~וי מיהא

~~~~~
 נרדפ~

 של ~טס של ג~ך דינו מה לד~ת
 אותו ו~ק~ו ה~אפא ~ל ש~שובדיל

במ~מרזת
 נטו~י~

 דינו מה
 דין א~

 משו~~ ~ות~
 אית

 אזליה
 ג~

 בש~~ר אות ז~ל יצתק ~~ד להרב ראיתימצ~תי ה~י~ו~ ~~~ הנ~ יקר~י מפת~ לדין הזא
 ידי ~ל א~רת ל~יר ל~בירו ששלח א~ד בדיןנשאל שש~

~כו~~
 מל~י~ אווזי~ צוז~רי ~לקת

 בשר
 במ~מ~ותבתיבה מונ~י~

 נטועי~
 בלי

 חז~~ שו~
 י~~ש

 ~~קשבתשובתז
 כמור~~~

 ~קלא ואחר סגי א~ד דב~ימן
 ~רי~א דלא ~ומר ה~יון וא~ר זז~ל כתבז~~יא
התיבה

 קבוע~
 במ~מרזת

 ממ~ת~
 ה~בית ומגופת

 ז~ל ~ב~ה הרב בהד~תיר
 והבי~

 ב~ל דבריז
 ל~~

הקמ~
 לא כי מרזבה בטר~א תלזי הכל י~ן זז~ל

 כי ל~ות~ו באפשר היה לא זו שה~בית ומ~~רומזייף ~ר~
 פקק כי מחמת טורח ידי ~לא~

 ה~~
 ~דוק ~וא

 ב~ור~ א~ כי ל~וצי~ו ~פ~ר שאיומהודק
 נ~~ב גדול

 ~~ך ~חדכחותם
 ג~

 ב~ל
 פר~

 וריב~א זהר~~ש ור~ת והתום~דהרמב~ם הוכי~ אהרן מטה
לד~ת מ~כימי~ ה~

~~~ 
 היינז ~בית ש~תימת

 אל~ ~ות~
 ~צריך

שתהי~
 ש~לי~ וה~י~ה מהודקת

 אז
 הקשיר~

 היינו

 ש~י~ות~
 ז~~

 ~גמור
 ~יכ~ יתי~~ ~טר~~

 לפתוח

 ~קבו~~~תיב~
 ~~בית מגופת מלה~יר יותר במ~מרות

~~~ל
 ו~~י~

 דבריו
 ~~רי ~ר~

 ה~~~~
 ב~ר ~דיני

 ~~ ~~ב ~דבריי~~~י ו~בי~~
 ~ד~ן ~י~~ן יק~אב~~~~~רזת ~~קי~ ~ב~י~ ד~~ ~~~ו~ מז~~

 מג~~~
 ~~~ לא ל~~ית ~ו

 ~תי~ ז~ ~~~~~מ~~~~~
 די~ו

 ~ י~ו~~

~~~~
 דר~~

 ר~יתי
 ל~~

 בעל
 צ~ק~ ~~~

 ז~~ל

 ~~ק~ק~רצ~
~~ 

 ~~~א ~אי
 ~~~ו~

 ד~ריו

 דג~מו~~
 ~יא

 מי~~
 ני~א

 לי~
 דל~~~ת לומר

~~ת~ די~
 ~לא ~ק~ו~ו ~קר ~~~ ולא למ~מרות יש

 מ~ו~
ד~ור~~

 ~צמו
 ל~

 ~~יר
~~ 

 ידי
 מ~ת~

 ל~וד
 ~~ול~וו~די~א יע~~

 ~~ צ~ק~ ב~~~ ~~
 ~ן ~ג~~ת

 ר~
 ~מ~~ר ~ל ת~~ו~יו ~גדיל~מחב~

 ~י~~
 תיסק

 לומרא~~~ין
 ד~~יע~

 ~~~~~~ות
 ~~ר~ י~י~

 ~ן
 ל~ ז~~מ~~~

 ~וא ד~אמת וכ~ב אד~תין ~יסק
 ~א ~מ~~רותת~י~ת די~

 יג~~
 מ~ג~~ת

~~ 
 כלי וכ~יית

 מ~ודק~~וא
 י~~

 ~גר~י~י ~בודת ~~ב בו ד~תיר
זא~ילו

 ~~ו~ ב~~ ~ר~
 י~קב

 ש~ק~~
 בדין ~ליו

 לי~ אודי ~ודויי~כ~ז ~~~ז~
 ~ר~א דאיכא ~יכא

 דמ~מרו~ ובודאי~~~ו~א ב~~~~
~~ 

 ~ריעי
 ממ~ת~

 ו~ודאי
 מכ~ן נ~טינן ~כ~ל ז~ל יצ~ק ~~ד ~רב דברי~דקו

 ~א ל~~ות במ~מרות ~~~וע ~זהד~בדיל
אלבא מ~~~~ גר~

 ~ דכו~~

~~~~
 ז~~ל מ~ריב~ו ל~ב ~ר~יתי ~~ ל~י

 וז~ל~כתב בס~~~
 ג~ ו~~~

 דקשר ~יי ב~י ~רב למ~ש
 ~ד~ף~נ~וג

 ~נוהגי~ ד~~ירו~ ודאי ממ~~~
 ~דיפי

ממ~ת~
 ~דות ובס~

 בי~~~~
 ~תב

 ד~ור~
 ~התיר ~וא

 ול~זור~תפירות
 ו~תו~ר~

 ל~ביא ~צריך
 ו~ו~ מ~~

 ואף
 בת~ירות מ~מ ~ידיה ור~ייא ול~ו אין ~יי בנידהרב

 ~כ~~ל יודה מק~ר ד~דיף~נ~ו~ות
~~~

~~~~~ 
 ~ימן ליהו ~שיב ד~תפירות

 בשר ש~יני מי כל ו~~~ך~די~ו~ן מ~ו~
לו

 במ~מרות ה~קוע ל~בדיל הוא דכ~ש יד~ ידו~
 ל~ביא ~~יך וג~ך וב~זר~ן ב~~ר~ן רב ~ורתדצר~ך
 וק~דו~ א~~י~ ומס~רות א~~בדיל

 ~די~י ~~ ודאי
 ~כ~~מ~~ירז~

 ן~ מ~ר~י ~רב
 ס~מו~

 ז~ל
 שה~

 ~די~י
 ~~~וגמקשר

 דל~י~ ו~ג~
 הבאנו

 ~ר~ני~ מש~
 ~~ד

יצ~~
 ~סמרות דתקי~ת דס~ל מרחמו~י ו~י~ת

ל~ו כ~פת~
 ב~~לי~

 ~~בו
 המ~ת~ כדי~

 אלא
 דבריה~

 הוא
 א~יי דרך~ל

 ת~צ~ א~
 ~זמר

 מ~ת~ כדי~
 ~ו~ר ~כ~ז

ז~ו
 כוונת~

 ל~ימר איכא אבל
 דדי~

 סימן
 גמו~

 אית
 ~רב ש~רי זה ~ל וה~דליהו

 ~רב בדברי המגי~~
~מ~ש

 צד~~~
 ~זא דהאמת וז~ל כתב

 לא~מ~מרזת תקי~~ די~
 יגר~

 ד~תיר המהודק כלי ו~~יית ממגו~א
 וא~ילו ~ג~שוני ~בודת~ו

 ~~ד~ שבו~י ~~~
 ו~ו~ ~ז

 ל~יל~יין
 ~ך הרי דבריה~

 דמ~די~
 מכפיית למ~מרזת

כלי
 ומגו~~

 ~כתב ~מ~זדקת
 הר~

 ~באנו זכבר ~~~ה
 גליון דבריו ש~ביא ל~יל ~גר~וני ~בודתדברי

 ~מהודקת דמגו~א~~רש~א
 די~

 לה יש גמור סימן
א~~ך

 פ~ו~
 לומר דכוונתו

 דג~
 יש סימן דין המסמרות

ל~~
 נקטו את~ל דרך ~ל ~לא

 דברי~~
 נ~מרו ד~~ילז

כדין
 המ~ת~

 דוק מותר
 ותשכ~

~
~~ 

~~~~~~~ ~ ~  
 וג~ ~גליו~ דבריה~~ש~בי~ ~~~~~~

 לד~ת
 המסכימי~ הרבני~

 שה~לד~רי~~
 יצ~ק ~~ד הרב

 ~דבריה~ שנ~~יי~
 ~וא

 וכתבו זבנו צדקה ~מ~שוהרב
 דג~

ל~~ת מ~כי~ שבו~י הרב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 פשו~ ה~י הגרשוני ~בודתלד~ת
 קשר דםברי הוא

 אי אפי~ המה~דקת ה~א~א גם ~~ך םימן הויהנהוג
 םי~ן בידינו יש ~רי ~~ך נה~ג ק~ר ~הוא להחשבינן

אחד

~~~~~~
 הוי לא הנהוג דקשר ום~ל דפליג למאן
 בני זהרב משחד~ר הרב שהם גמורםימן

 דבריהם שהביא ז~ל שא~ון ן~ ומ~ר~י ~~םופקחיי
 לא מ~תח מדין לדברי~ם ~ף ~כ~פ ז~ל מהריב~והרב

 מהר~ב~ו הרב וכמ~שאתמ~טו
 יע~~ ז~~

 כן וגם
 אלבא הנה~ג מק~ר ~דיפי הם דהת~ירותביררנו
 מהתפירות ~דיפי הם דהמםמרות פשוט ולד~תידכ~~
 הם ~דיפי ~רח~והי ו~י~ת יצחק פחד הרבניםומדברי
 ממפתח גר~י לא ולפחות המ~ודקת ממגופאודאי

~ 

~ ~ ~
 דהתיר אלו בחביות ~קפוק שום נש~ר לא

 ~~ום~ים לם~רת מב~ייא ולא ~םומותר
 ~~כ~ש א~ך םימן הוי הנהוג ד~שר להו דםבירא~נז~ל

 םי~ן הוידהמ~מרות
 א~~

 הרי
 י~

 ~מנים שני כאן
 חותם והוימשונים

 בתו~
 ~ חותם

~~~~~~
 מ~ונה שאינו קשר דם~ל הפוםקים לםברת
 גמור םי~ן הוילא

 אל~
 מ~תח כדין דינו

 דהזי יודו מ~~ירות ~רי~י דלא המםמרות בדין~~~פ
 ו~ימן מ~תח כ~ן יש הרי וא~~ך משונה גמור~י~ן
 ובם~ ~~ד קי~ח ב~~ ~םק מר~ןוהרי

 ק~~
 ם~ו

דמפת~
 חותמות כב~ הוי ותותם

 ופשו~
 דין ו~ית דמו~ר

 ~ דייןולית

~~~
 נבוא הבוא ~פילו

 לת~ו~
 ~ת~ום החומרות כל

 המהודקת דמ~ופא האו~ריםכםברת
 ל~

 הוי
 ~אינו דקשר נאמר וגם משונהקשר

 משונ~
 נהוג ו~וא

 דדברי נאמר אמור ו~ם דוקא כמפתח אלא הוילא

 יצח~פח~
 ~וי דלא אמרו בדוקא מרחמוהי וםי~ת

 כאן י~ הרי ~כ~~פ דוקא מפתח כדין אלאמםמרות
 ~הם מפתחותשני

 הטא~~
 ו~בדיל ~חד מפתח

 שני מפת~
 ד~תו גילה לא דמר~ן ~~ם מפתתות שני של דיןוהנה
 שפ~ק ק~ת בםימן להפר~ח מצאנו הרי ~כ~פ דינםמה
 שום בליותני

 חול~
 מ~תחות שני המחבר מר~ן דלד~ת

 אלה וברור פשוט דזה וכתב גמור חותם במקוסהוי
 שט~ לפי אפילו וא~ך הפר~ח דברוה~ו

 דחשבי~ן זו
 ובאו ~לו ~רי מפתחות ~שני ו~בדיל הטאפא לזהלי~ו

 הרי גמור םימן ומצ~נו ז~ואל גמור םי~ןבמקום
 בשקים מכוםים ~חביות שב~ו ומרפא ארוכהמצאנו
 תפורים שהם ~גםותפורים

 מבחז~
 שום ~ליהם ו~ין

 אלא םימן הוי לא הנהוג ~ר דם~ל מאן דא~י~~~ בםימן ותני פםיק זלה~ה מהריב~ו להרב מצאנוםימןהרי
 בתפירות ~כ~פ כמפתחדינו

 דכ~~ אלב~
 אפילו יודו

~ם
 מבחו~

 ודין נהוג מקשר ~דיפי הם שנוי שזם ובלי

~ימ~
 וא~ך כמ~~ל להו יש

 ל~
 מב~ייא

 לד~~
 מהריב~ו

זלה~~
 מפתחות שני כאן יש הרי זו שטה ל~י אפילו

 הוו לא אי וא~ילו ~ו~ם תוך ב~ותם ובאו ו~לוו~ימן

 ~כ~פ ~דיפי~תפי~ו~
 ל~

 ממפתח הם גם יגר~ו
~וו וא~~

 שלש~
 להוו שנים מהם דל מפתתות

 כםי~
 מוב~ק

וחד
 לדי~

 מפתת הוו וא~ך מ~תח
 ~פם~ וםימ~

 מר~ן
 דמילתא לרוותא זה זכל חז~מזת כ~נוהוו

~ 
~~~

 ירישלים מרבני חד לב י~מת לה~ב ראיתי
 אודות שא~ה ~כתב ם~ח חיור~ד ~םפרותוב~ב

 איזמיר ~~י~ת שהושלחו כ~ר ייןת~יות
 יע~~

 ל~ה~ק

 ~ברזזת ד~יינו י~ה י~~ סגורזת ונמצ~ו~רו~~ים
 ~ליהם א~ר החתימות ואו~ם ה~בית בפה י~המהודקית
 ג~י ~ל ש~תנו מהתם שלחו אשר ~כתב~פי

 ולא ונתקלקלו פלוני ~ם של החותם ציירו ו~ליוז~ת ~ברזו~
 ל~פ~ ~ד דק הזפת כי אחת אות א~ילו ניכרנשאר

מקוב~
 ~הוא טינקי~ל חתיכת תחת

 ~בדיל~
 ~~ג ~קב~ו

 שם ומונח יתקלקלו שלא ~מי~ה ליתרהחותמות
 הוםר וכאשר לזפת םביב נטו~ים במםמרותהטינ~י~ל
 הכיר בלי ככ~ור דק הזפת תחת נמצא שם~טינקי~ל

 הדין במישב בהיותינו ונםתפקנו וצורה רושם~ום

בבדי~~
 ז~ו דוחק ~יין וב~ל ~יין של מ~פ~ו יהיה מה
 בו ו~~קהשאלה

 ה~~
 להתיר טעמים ~נ~ן לה~~רן

 לזה צריכים אנו אין ~נדו~ד אלא וז~ל כתבומ~ללם
 הטינ~י~ל ש~וא שני ותותם ראשון חותם ~אן יששהרי

 דלא חותם חשיב דודאי נ~ו~יםבמםמרות
 ~ר~

 מ~~ור
 ~יד ~צריך ז~ל ד~רב דהגם ~הג~ה מור~םשכתב
 כתב ~לא ז~ל המ~ב משם הרטו~~ז כתב כברתנאים
 ~ל צדק~ה בשמ~ש שם ו~יין דמילתא לרווחא ~לאכן

תיבה
 םתומ~

 תותם כאן שיש ו~חרי נטו~ים במםמרות
 ~ני כאן יש והרו חותם הברזה חשיבה ודאיש~י

 הביא ושוב ~שראיתי נהניתי ו~~~ל ~כ~ל~ות~ות
 שהוא לנדו~ד אחרים ~~מים דמילתא לרווחאהנז~ הר~
 ~וד ש~~םף~~נדו~~ד גרו~

 מכום~ ש~ו~
 וכתב ות~ור בשק

 ב~ד רבני הםכמת ~לתה ש~ך הנז~ הרבשם
י הצד~

 ירושלים של
 ~ י~~ש פק~וק שום בלי תיב~~

~~~~
 דה~א~א דב~נו דה~ם אנא מהדרנא
 תרו הוו ~ליה הנתון והבדיל~מ~ודקת

 וכו~ ל~חות ~וחותמות
 כדאמר~

 אלו התינח ~כ~~פ ל~יל
 ~ל בחביות אבל חרם ~ל אלו החביותהיו

~~ 
 שיש

 דצריך ם~א ~םק~ל ~~ר~ן כד~םק הנםרים ביןחשש
 ~חביות~י~שה

 בש~
 םימן ואח~ך בפנים הת~ירות ויהיו

 לא ובכאן ~שקבר~ש
 םימ~

 הם והתפירות הזי
 מב~~
~ 

~~~
 דלז~

 טרח~א במאריך לבוא צריכים אנו אין
 הרב ~וא המום~ך הרב זה ~ל ~מדדכבר

 ז~למהריב~ו
 בם~~

 והוא דהואל זקן ~ורה וכבר
 לא ומר~ן כדאמרן םימן ~ם התפ~רות בשקמחופה
 ~רב זהתיר לכתחילה אלא מבפנים התפירותהצריך
 ~~ילו נש~ל צ~א בם~ מזה ז~דיפא כנדו~ד ש~יוהחביות
 יכי~ן הרב םברת ו~ביא כלל כםוי בלי ~ח~ו~תכשבאו
 דם~לובו~ז

 דמר~~
 ~תיר ו~כ~ז בדי~בד ~פילו אוםר

 יוצדקו ט~מי וכולהו ט~מי מכמהשם
 כא~

 ג~ך
 משום אלא ט~מי לכולהו הוצרךלא זבפ~

 בלי החביות שה~
 כבר כנדו~ד כ~וי במקום אבל כללכםוי

 ~ כלל למיחשדליכא בם~~ הור~

~~~~~~
 ור~וי ~נל~~ר חדתא מילתא אמינא טוב בכי

 נראה דל~~ד מםתפינא לא אי ~ליהלםמ~ך
 זהדבזמנינו

 אי~
 דהצריכו חששות לכולהו לחוש לנו

 דברו לא ~אן ד~ד זכו~ מבפנים התפירות שיהיורבותינו
 או ~~כו~ם ~ם בשלוחאלא

 ~~יז כדרך ~ם~ינ~
 כשמ~בלים הוא דדרכם היום לרוח ההולכות~ם~ינות

 או חבית אושק
 דב~ איז~

 ל~יר מ~יר ל~זליכו
 ~~ידה ~ל ~ול~יוא הנ~ראת זתתומתם ידם כ~בלתת דרכ~

 האתריות כל ו~ל ~משקלו~ל
 דגנוב~

 לפ~מים ~ם זמזה
 ידם לש~חיקרה

 ב~קדו~
 צ~יכים להתליף אז ~~~ז לגנוב

 כמקודם ה~בית או השק לתקןהם
 וכבתחיל~

 כאשר
ק~~ו~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 י~יז שלא ~די הבעלים מידקבלזהו
 בז~ כ~נ~ נ~~~י~

איכ~
 הדבר זהחזירו ~~~יפו או גנבו שמא לספזקי

 ו~ל זדיי~י לדינא יבואו שלא שהואלכמזת
 ז~

 ודאי
 ל~ימן מב~~ים ת~ירזתצריך

~~~ 
 האל ~הני

 המידה על לא ~ז~מים שאינם הז~ן זה~ל ~א~ורי~~
 ול~

 על
 הגיע ב~ולסייא כו~בים אלא ד~ר ~ום על ולאהמ~קל
 וכדומה ~ק או חביתלידם

 זההו~
 דבר ~ו ~יש א~ר

 מדי ~א ותו א~ר ההוא אלא ~זתמים אינם ו~םפלזני
 שקים יש הס~ורות ב~ים יום יום ~מידי ~ש~ר~בומזה
 יו~אים והס~ורזת קרעים קרעים באים מ~פרבלי

 שבר ~ל ~~ר באים וסנ~דק ברא~יל כמה זישו~א~דים מ~~
 ~רעים ~או הא~פ~רדוס א~ילו הז~ן ובזה ידובקוי~דיו
 ומ~פ~ף ~יו פוצה זאיןקר~ים

 י~~
 כי

 ז~
 דבר

 עבודה בהם יש והאל~א~זרי~סהזאל ידו~
 יום יזם ז~די ~ב~

 בהם עזשיםה~~~ר~ת
 פריק~

ז~נינה ~מל~ בלתי ז~~ינה
 שי~ר~ מ~כר~

 ~עינינז הרבה קלקזלים בהם
 ב~ורת הס~זרות המ~~ים לוק~ים בהאלפא~ז~רר~ו
גניבה

 זאי~
 בכנדו~ד ודאי קרוע השק ומניחים דבר דובר

 ~אל~ביזתשבאו
 מכוסי~

 זת~ו~ים גמור כסוי בשקים
 כלל למי~ש ליכאוד~י

 שמ~
 ה~~יפו או מהם ~ק~ו

 דמי ית~ן לא דזה שהיו כמו או~ם ות~רווהחזירו
 השק קרעו אלו הגמור בודאי ולתפור ל~זורהכריחם
 לכמות או~ז מ~זרים היו ~א הייןזהזציאז

 שהי~
 הואל

זאי~
 עליהם

 ~~ר~
 ~אמר כמז ש~אז עכשיז זא~ך

המשל~
 זו בשקים שמכוסים

 עדז~
 נג~ז שלא ג~ורה

 פגעוולא

~~~~~

 פסק לנו ויש היא רחוקה זלא נפלאת לא זו

מר~~
 והוא שנוי שזם בלי ממש זה כעין ז~ל

 ביזר~ד מר~~ן שפסקמה
 סק~~~

 שנכנס חיל זז~ל סי~ב
 פתו~~ת ~ביות שלום בשעת ישראל לבית זנכנסלעיר

 ~ל במגו~א זהסתזמזתאסזרות
 ~י~

 זכתב ע~ך מותרות
 ~תחום שלא ראיה שזה מות~ות וז~ל סקל~אהש~ך
 עליהם אדם אימת שאין לםותמן ~זרז לא פתחוםשאם
 ~ימה שאין דבמקום ~רואות ~יניך ~רי עכ~להר~ן
 זה דבר וכידזע כדאמרן אימא ליכא זבנדז~ד ~ששליכא
 דוק ועממיא אזמי~אלעינ~

 ותשכ~
 כעין מזה ו~דיפא

 זזסברא
 ~ר~ הביא~

 עגונא בהתיר זלה~ה מוהר~~פ
 להם שאין במים ב~בעדאיתתא

 סו~

 זה בזמנינז
 ל~ו דיש הרי ע~ע מצוישהאל~יראגרא~ף

 לדו~
 דבר בכל

 זלשעתזלזמנו
~ 

~~
 ההתיר צדדי להביא בידינו היה

 ה~
 ~ומנא מצד

 קולות מצד הן זכו~ לאומנותיה מרעלא
בזמנינו היי~

 ~~ ז~
 דלדעתי בשר יגי~ת יותר ה~יר~א

 זהותר דיי הראשוניםמההתר~ם

~~
 ע~ה בקום לילך הידיד על רמייא ז~יזבא מצזה
 ~בת זאז~ע ידידי מעלתלפני

 עי~
 הדז~מ ימין

 על ראש נר~ו יקזתיאלכמז~ר~ר
 ר~~ ~ר~

 מ~ניכי

קדו~
 ~ורה של דרכה ~יא כך כי ההתיר על לה~כים
 ש~א זימ~ןזצזי~מ

 לשב~
 ~ יע~~ה סאלי ~ה תרנ~ה

הצ~יר
 ~י~~ ~~~~~~ ~~~~

 ~~~אך נ~זראי זרב ר~ומאי רב מ~ש ~ל~~~~
 ו~מרו בעזרז י~יה יצ~ורפאל

 ~רז~~
 עדרז

 היין להתיר ~זקות ר~יזת ל~ביא למעניתו האריךאשר

 ש~~~ן ~~י ראויין וה~~ריםה~ז~ל
 זלה~ק~

 ~~~נו
 ~~י~זם ~ל ~בוא~ו~רכ~י

 רא~~ פ~
 יע~ה
~ 

ה~~יר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~

~~~~~

 דר או ל~~י ו~~כירה שמ~ון ביד ביתו משכן
 א~~ך יכול אם הדין מ~ז ~~~ז שמעין בהי

 ~ ע~ך לא או ~~~מו ~השכי~ה~~~ון

~~~
 יו~~ד ~~לק ם~ן כר~ח ב~~ ר~י~י

 ~על ו~יה ממנה דירתו ו~י~ה ביתו ~משכןמי ז~~ שכת~
 אפ~~~פ מה ז~ן ~אחרים מ~כירה אז בה דרהמעות
 שוכר ה~חדת בלי ~~יתז זדר ~קרקע ב~ל ~~~ך~~זר
 ~~ה הרמב~ם ממ~ש זראיה מקרי א~ר א~~קיההרי

 שהרי וז~לממלז~ל
 ז~

 לזה ונותן כ~~יה בשדהו עזמד
 משמע וכו~~כר

 דוק~
 אז~~ שרזאין משום

 עומד נשאר
 אם הא כלל ממנו י~א זלא מ~ודם ש~יה כ~וב~קימו

~צ~
 מ~נו

 זח~
 מה

 נוד~ שא~~
 פרס~ם אין שמ~כנו הדבר

 ~וי~ת מזה~דול
 מזהריב~~

 ~ עכ~ל ז~ה~ה

~~~~~~~
 ~מוה הזא זה פ~ק צ~יר ~יש אני ד~תי
 גמרא הוא דהרמב~ם זה דין ד~אבעיני

 אמר אית~ר תני ד~ם ע~א דס~ח במציעאערזכה
 ליה מש~ן הכי דכתבי נרשאי כ~כירי הלכתא ליתרבא
 קנייה אימת מיניה חכרה זהדר ~פלוני ארעיה~לוני

 חניה קנינא הכי דכת~י והאידנא נהליהדאקנייה
 לווין בפני דלת תנעזל שלא כדי חכרה והדר עידניכמה שהינ~

 כמה שהינא זפירש~י ע~ך ~יא מילתא זלאז דמיש~יר
 ~כרה זהדר בנכייתא ו~כל הוא זעשה המלוה בידעדנין
 דמי שפירמניה

 דכיו~
 דשהייה

 גבי~
 מה שנין תלת זאכל

 רש~~י עזד הוסיף ע~ך חבריה לי זמה איהו ~ה עבדלי
 דרבית אסז~ נ~י שהייה דאפילו היא מילתא דלאוו~ירש
 אחרה במ~קנא ~הגמרא ~ך הרי ע~ך וכו~ היאג~ורה
 שהתה דאפילו מילתאדלאו

 בי~
 אםור עכ~~ז ואכלה המלוה

 לפירש~י ~~ים שלוש בידו שהתה ו~~ילז לז זלה~כירהל~זור
 ~ ~צ~צה רבית משוםא~זר

~~~~~~
 לאו דפירוש לשמע~א פירשה ~י ג~ך

 שהתה דאפי~ו הגמרא כזונת היאמי~תא
 שהלוה מי ז~ל שכ~ב בפ~קיז ועיין יע~ש אסור המלוהביד
 בדבר ללזה להחכירה אסור השדה~ל

 ידז~
 אפילו לשנה

 בש~רכ~ב
 ~שהת~

 ב~דו
 ז~~

 ע~ך ש~~כירה קודם רב
 דל~~ם הר~~ש מדברי גם ~ךהרי

 ~סז~
 ל~זור למלוה

ולהחכי~ה
 פירש~ וכן ללו~

 הנמק~י הרב
 ושהינ~

 כמה

עידני~
 ז~נאה בה כירד דמחזי

 לפירותי~
 חכרה והדר

 מילתא דלאז אסיקנא הכי וא~לז כרבית מ~זי זלאל~אי
 שנים כמה גביה ש~ייה זאפילזהיא

 ועש~
 ~~כייתא זאכל

אסור
 לחזכר~

 כרבית מ~זי בהכי דאפילו ~שדה לב~ל
 כולהו ז~נמ~י זהרא~ש לרש~י ומצינו הואל זא~ךט~ך

 ~מראמ~שי
 דפירוש~

 ~~תה א~ילז היא מילתא ד~או
 אסזר עכ~ז פירזתיה אזכל אז בה דר ז~יה ~מלוהביד
 ~רמ~ם בדברי לפ~ש ~ביאנז מי ללזה זלה~כירהל~זזר

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
היא

 בדל~ דוק~
 יצאה

 מי~
 זעמדה יצ~ת אם ~א הלזה

~יד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~כר ~י המלוהביד
 ~ל ו~ליג מזתר נימא מה זמן ~ח~

 לפ~ש יכוליס הרי הנז~ תלתאי אורייןהני
 דכוז~~

 ~רמב~ם
 זה ~הרי~~מר

 ~ומ~
 וכו~ כ~היה ב~דהו

 ה~זונ~
 ה~י היא

הלוה
 הז~

 ~ומד
 בשדה~

 ש~יה כ~ו היינו ו~ו~ כ~~יה
 שלו שהיא בשביל בה דר שהיהמ~קרא

 כ~חז~ ה~י א~ר ידי ~ל או המלוה יד ~ל כברמו~~קת בדהית~ וא~יל~
 לדור

~~
 הדרה

 כמ~
 ~כי~ות וא~ך ~ה דר ש~יה מ~קרא

 ~ הלואה שכראלא אי~~ ז~

~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 לומר ה~מב~ס דכו~נת נפרש אסהיא

 לומר התלמזד ד~וונת הזא הכידתלמודא דפירו~~
 קני~א הכי כתבידקא ~והאיד~~

 מגי~
 והדר ~ידני כמה שהינא

 הכי כתב דהיינו ~כו~ח~רה
 שהינ~

 הוא באמת ~בל
 ד~~

 ~כי כותביס אלא הלוה של י~ו מתחת כ~לי~א~
 ~מ~ולסב~למא בכתיב~

 יצאה אס א~ל הלוה מיד יצא~ ל~
 ה~י ל~~ש ית~ן לא זה כ~ל התלמוד בזה דברלא

 דב~ביל תלמודא יסב~ר דמ~קרא נאמר הי~ךח~ילה
 י~יה יצאת שלא דהי~נו שהתה לא אפילו שהינאדכתבי
 לה~יד לנו התיר מי ח~א לתמוה י~ זה ~למותר

 ולא יצ~ה לא והיא שהינאלומר שק~
 ש~ת~

 ו~וד
 מותר יהיה שהתה ואמרששקר בש~י~

 הרבי~
 לא אפילו

 למימר דליכא קס~ד בס~ זב~רישה בטור וטיין פלאזה יצ~~
 חלילה מותר שיהיה הדעת ~ל יטלה יצאת לא ~אסכלל
 ~כי ד~למודא פירו~א מ~רש הרמב~ם דאס ~~ודי~~ש
 א~ל כן כותביס שה~דיס אלא שהתה בדלא ד~ייריהוא

בשה~ה
 דבר לא בזה מלוה ליד לוה מיד יצאת דהיינ~

 ת~מ~דא אסר לא זה ~פי הרי א~ךתלמ~דא
 שהתה דלאהיכא אל~ במסקנ~

 ~כתב~
 להרמב~ס הו~ל א~ך שהתה ה~דים

 להשכיר דאסור זהלהשמי~נו
 אפיל~

 ה~דיס כתבו
 בתלמוד הכתוב דין לכתוב אלא לסתוס הו~ל ולאששהתה
 לשתוק הרמב~ס למפר~י הו~ל לא ו~ודכא~רחיה

 אחרת ש~ה מפרש דהרמב~ס כזה רב ~דושמלהשמי~נו
בש~ס

 ד~
 ~ שתיקה זו ומה והנמק~י והרא~ש כרש~~י

~~
 בתלמודא דאמר מאי יפרש דהרמב~~ס לפרש אין

 רב ~ידן ושהינא וקנינא ~~רא דכתבי~האידנא
 שפינה רב ז~ן שהי~ היא הכוונה~כו~

 אות~
 אבל הלוה

 ריק~ית שהתה ~לא אחר ~דס ולא המלוה בה דרלא
 זהוטל

 ~סי~
 הואל דתלמודא אד~~יה

 ~שה~~
 ~~ו~ה

 ועל מזתר בה לדור ללוה ו~כירנה יחז~ראפי~
 ז~

 הוא
 ולא תלמודא~מר

 הי~
 דר ~ס באמת אבל

 ב~
 המלוה

 ירד ולא דה~אל ~תכן לא זה ~ס מותר אחר אפסקיהאו
 פירות אכל והמלוה אחר אי הוא בה לד~ר המלוהלה

 ה~יקר ~~ס כל הרי ללוה להשכירה נתיר ~עםמאיזה
שמ~ירין

 באפםקי~
 הסלקא לפי אחר

 דטתי~
 הוא

 לו מ~רה כ~ל~דהוי מש~
 להשכירה אפילויחזור ואזי לפירו~

 זה טל ו~פילו מותרלל~ה
 אסי~

 אבל היא דלא תל~ודא

כ~
 או המלוה ירד דלא

 מהיכן אח~
 תיס~

 ~יהיה אדטתין
 הרי לש~כרה לל~ה לחז~רמותר

 ל~
 ~וכחה שום ה~ה

 וא~ך ללוה ושכרה וחזר מ~ה של ד~~יכלל
 ז~

 לא ~~ך
 לומר אדט~ין~יסק

 דהרמב~~
 ~מה הכי יפרש

 הרמב~ם למ~רשי הו~ל דלא לן יקשה זו פירוש~ל ~~
 ~שתיקה לתלמודא ~ך מפרש דהרמב~ם מל~מרלשתוק
 והנמק~י ~~רא~ש רש~י בשטת דהרמב~ס כהודאההוי

 ~ י~ש~~~זי~

~~~~ 
 באנו

 הרב כדברי לומ~
 מוהריב~~

 זלה~ה

~~דקדו~
 ~ו דבאפםקיה נ~ון הרמ~~ם ~ברי

או המלו~
 לך יקשה ואס שרי אח~

 כדאמר~
 הרמב~ם י~רש היאך

 לא דהרמב~ם נימא וכו~ ו~אידנא תלמודא דאמרמאי
הו~ל

 שכתוב~ כמ~ ה~~ס~
 ל~~ינו

 ב~למו~
 הו~~ל א~א

 אר~א פ~וני לו מש~ן הכי דכתבי נר~אי ח~ירי~~י
 ~~~ה והדרל~~וני

 מ~י~
 נ~ליה ד~קנייה קנייה אימת

 נסתלקו ~בזה מדי לא ו~ו לפניו ה~ירסא הוה~~ך
 מאי הרמב~~ס י~רש הי~ך ש~קשינוהקושיות

 למימר דאיכאת~מודא דסיי~
 דל~

 מיל~א שים כל לפ~י~ היה
 שכתבנו מה זולתיתיר~א

~ 

~~
 קשה ~די~ן זה ~ל

 דל~
 לש~ש הדוחק מ~ד

 ק~~ ~דיין ~~דהס~ריס
 הרמב~ם למ~רשי דהו~ל

 ~רי ~חר דבא~ס~יה דס~~ל מוכח דבריו מכחלומר
 זו ומה ל~נינו כמ~ש בגיר~תו להרמב~ס הו~לו~א

 שום הרמב~ס מדברי מוכת דאין ודא~ אלא~תיקה
 כ~ו הרמב~ם דכתבומאי דקדי~

 שהית~
 כדאמרז לומר כוונתו

 להשכירה למל~ה אסור דלטולם ~~םוק באד~רמב~ס
 דאו~ו לא או אחר אפס~יה בין אופן בכל סתםללוה
 ונהרס נ~ל מ~קרא דתלמודא ד~תיה ד~לקאח~וק
 מילתא ול~ו ת~מודא וסייסהואל

 הי~
 הדר א~~כ

 ומאי אופן בכל ~~קה להשכיר אסיר דאמר הרמב~ם~ל דינ~
 כ~היה ~שדהו ~ומד זה שהרי בלשונודכ~ב

 שדר כמו הוי בה ~ומד ~הוא ל~ ושכרה דהואל~~ם לנתינ~ כוונת~
 ההלואה דבשביל מחזי א~~ך הלו~ה ק~דם שלו כשהיהבה

 מדח~~ת שכירות דמשלםהוא
 ופש~~~

~~~~~
 בש~~

 ס~ב ובקט~ב ס~א קס~ד ביור~ד
 אותה וישכיר יחזור לא ממושכנת שדה שהי~ה מי~ דכת~

 כתב למר~~ן ה~י ט~ך השדהלב~ל
 סתם~

 ~נין דב~ל משמט
 ואםאסור

 האמ~
 הרמב~ם מדברי שמדקדקם הרב כדברי

 מ~~ן א~ך ~כו~ בשדהו טו~ד זה שהרי וכתב הואלהכי
 נראה ~מדםתם זה חלוק כתב לא הרי כוזתיהדקי~ל
 דלא שכ~ב קם~ד בס~ להש~ך ועיין אוסר ~ניןדבכל
 ביד ששהתה בש~ר כתוב אפילו ללוה ~ישכירהיחזור
 זמןהמלוה

 ר~
 לל~ה שהשכירה קודס

 ~מי האמת ואפיל~
 לי און שמצא~י ש~ל ~נהניתי יט~ש ~כל~ה אםורהכי

 ~פר ~נשיקת ה~חילה אחר מלא בפה כן ~ל מפורש~הדבר
 פס~ו בהאי זלה~ה גאון ~קד~ש רצ~ת~תחת

 זה~
 מה

 ~ ~י~~ן יצ~י~משנלט~ד
הצ~יר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~~~~~
~~

 הידיד דשאיל מאי
 מינ~

 מה ~ל
 מטכו~ם לה~תפר ~מינו בבניהמספתת שרבת~
 ~ ע~ך מ~~ר א~ אס~רהדבר הא~

~~~~
 מה ~ל יד~תי לא

 השאלה אדני ~~טבט~
ו

 ~לאם
 פאו~

 כת~בים הם הלא ~ה~קן הראש
~~

 יע~~ש ס~ד ק~~א יור~ד המלך שולחן ם~ר
 ~ ~פשיט י~~ש טכ~~ם ידי טל א~ילו ניקף להיותאם~ר שכת~

~~~
 תגלחת טל היא כו~נ~ך

 ~ הרא~
 טל ~רוך זה

הספר
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ם דפסק ב~קנ~והס~ר
 ה~~~

 ~סתפרין דאין ם~א
 אם או אדם בני ~ם ~מצוים במקים אלאמע~ו~ם
 עכו~םאותו

 מדמ~
 ע~ך חשוב אדם הוא ישראל ש~ותו

 דברי ~ל מור~ם סיים דשם דהגם לדינא קי~לוהכי
 ז~~ל ו~תב הנז~ה~~ע

 וי~
 להס~פר שלא מחמירים

 שיראה לא ~ם בת~ר רבים ~מקום א~ילומ~כו~ם
 כסברא להקל ונהגו ו~תב ~וד סיים הריבמראה
 ~הביא הגם ~צמו דמור~ם לך הרי י~~~ראשונה
 וכתב חזר הרי מראה ידי ~ל דב~ו ~מ~מירים~ברת

 וא~ך הראשונה כםבראדנהגי
 דינ~ ק~

 ~הנז~ הש~~~ כדברי

~~~

 האידנא שנ~גו מה על
 להס~פ~

 ביחי~ות מ~כו~ם

בינ~
 במקים עכו~ם ל~ין

 ~אי~
 מצוים אדם בני

 הדרישה ס~רת ו~יא שי~מוכו מה ~ל להם יש בזהגם
 סק~ב ~םקנ~ו ה~~ך~הביא

 שכת~
 ~א ונראה ז~ל

 וכתב ~כר להם נותנים דאנו מ~ום היינו להקלדנהגו
 ~ל הק~ה דה~~ך והגם ~כ~ל מותר ד~שכרה~ה~א
 הדריש~~דברי

 ~ליו וחלק
 לתם להרב מצינו הרי יעו~~

 הדרי~~ לדברי ~חזקיהודה
 דמותר ול~ד~ן ז~ל וכתב

 הפריש~ דכ~מ~ע~
 נותנים דאנו מ~ום להקל דנהגו

שכ~
 תיי~ינן ולא

 וכמ~~
 עו~ה דאם קנ~ה בס~ מור~ם

 מותר ענין ~כלב~כר
 דחיי~

 ומכ~ש דאגרא לפסידא
 הואל וא~ך ~~ך ~ידיםל~רוג

 והר~
 יהודה לחם בית

 הש~ך ד~רידתה
 ו~ז~

 םמו~ות לה ו~~ה הדרישה ד~רי

 דקי~ל מור~ם כפ~ק נ~טינן הכי ודאי מור~םמדברי
 מותר ענין בכל בשכר העכו~ם ד~ביד ו~מקוםכוז~יה

~ 

~~

 ~צד אבל הדין מצד הוא זה דכל וראה דט
 הרב דב~י לך מעתיק הריני ה~ ויראתהיהדות

 ~ל מוסר שם שכתב ד~ג ס~ך ח~~א ימיםחמדת
 בזה~ל כתב דבריו ובסזף ~ו~ מה~כו~םהמסתפרים~

ונום~
 ג~

 ~ל לה~בירו ואין ~מאה תרב תניח כי הוא

הרא~
 בצולמא דידיה צולמא ל~ת~רבא דלא קדוש

 ויחי ובזוהר זלה~ה מהר~י ~~שדע~~ז
 דרי~~

 ע~ב

 הטביל~ו~ני~
 הטומאה מעלה איננה אח~ך י~בול א~ר

 י~וב ולא הולך רוח כי רבים רות על ~לה כא~רההיא
 ה~על אלא כו~ר כל~פני

 נפ~
 ~ל אם כי יגלת לא

 ז~ל ממו~י ~מעתי ואנכי יה~ה ק~וש ובכן י~ראלידי
 לכוון י~ראל ~פרי ~כיתי דלא במקום לזהתקון

 ~להי~ם ב~םה~גלתת ב~~
 ברבו~

 ~לה~י אל~ה א~~ל א~
 בצלם בצלמו ה~דם א~ אלהים וי~רא זיא~ראלהי~ם
 ~ותו ויכוון אותו ~ראאלהים

 ברבו~
 ובכן הנז~

 ל~
 ~מוש

 קשה כמה לך הרי ~כל~ה פניו מ~ל אלהים~לם
 מידהתגלתת

 טכו~~
 ~ל

 כ~
 ירחק ~פ~ו שומר

 מז~
 ועליו

 ~~כתתבוא
 טו~

 ~ וימ~ן וצוי~מ

~~~י~
 סי~~ ~~~~~ ~~~

~~~~
 לד~~ לפני

 ~ת~
 ~ו~~ ראו~~

 ~מכר לשמ~ון
 וכ~שחט~ את~ תרנגולתלו

 ~~ותו
 רג~

 מצא
 האלזדרי מ~יים בבני~ה

 ~אב~בועות~
 ~ען זה ועל

 מ~רי זה ~~רי ~~ותיו ~ לז ~יתזירואמר

 הד~~~~~~
 לה~זיר שמעון שחייב

 המ~ו~
 המוכר םי~א סרל~ב מר~ן דכתבמהא לראו~~

 וא~ך ~~ות מקח זה הרי ~ריפה ונמצאתבהמה
 לקנייתה ת~ף הייתה התר~גולת ושחי~ת הואל כ~ןגם
 מוכר בר~ות נ~שה ~ה~לזדר~יודאי

 וכדכת~
 ג~ך מר~ן

 וכתב ~~ות מקת דהוי דסרכה ב~רפותסי~~ב
 א~ך מיד ששח~ה או ~בה בסרכה דמייריסקכ~ו הסמ~~
 הואל בדידן~~ן א~

 וי~
 ~ח~ה וגם ה~לזדר~י רבוי בה

 והגם להחזיר ~מ~ון דחייב ד~ין ולית דין ליתבודאי מ~
 מור~ם ~ם וסיים וי~~ח ו~תב בסי~~ב מר~ן~סיים
 ד~תיה סלקא ובודאי דשכיח דבר דהוי מ~וםה~עם
 והוא הואל בהאלזדר~י ~ימא א~ן ~ף וא~ךו~חל
 ומחל דס~ד אימא ~כיחדבר

 לנו אין הכי אפיל~
 גם בסת~י ~כתב הראשונים מר~ן דבריאלא

 י~
 ח~וק

 לא ~~אלזדר~י דהאלזדר~י לשכיח דםרכה שכיחבין
 ~סרכה כמו כ~ךשכיח

 והתו~
 והנ~ זהי על יעיד

 בעקר

 אסיר ~הוא האחרונים כתבו הרי האלזדר~יאיסו~
 של מעיים בבני הנמצא האלזדר~י בבדיקת בק~איםא~ן דאי~

~~~
 ה~חרונים ובספרי ביור~~ד פת~ש בס~

 וכך כידו~
 והגם ~~ות במקח הלוקח חוזר ודאי וא~ך המנהגהוא
 הוא אי~ורוד~קר

 מי~ו~ מכ~
 הוי א~~~~ך הבקיאות

 בס~ מו~~ם ו~דכתב ~עותמקח
 רל~~

 ואפילו וז~ל
 וכתב המקח מב~ל ספק מכח אוסרין ~אנו~~יפה

 סקכ~~הסמ~~~
 ספק דמכח

 הו~
 דחומרות ס~ק

 מה הכי תימא לא ד~יה~אונים
 חד~

 הא בזה מור~~ם
 ~ר~ותגם

 דסרכ~
 אנו שאין ספק מכח מ~ר~פים אנו

 הרי ע~ך לבדוקב~יאים
 ד~~ו~

 בבדיקת דבקיאים הגם בדידן א~ן וא~ך ~עותלמקח מביא~ ~בקיאות
 בבני בקיאים אנו אין ~כ~ז גדולה דבהמה מעייםבני

 שלמ~יים
 ~ו~

 אלבא הסרכא כבדיקת דינו והדר
 לחזור ראובן ~יכול נראה הדברים אלה ~כל וא~ךדמר~ן
 לגדל ד~ביד גברא ולאו ~ואל ~עות בדין שמ~ון~ל

 לגדל ~ביד הוה דאי לאכילה אלא לב~יםתרנגזל~ם
 לך מכרתי לשחי~ה לאו לומר ש~עון יכול ~ודאילבצים
 אלא ר~ג ב~~ מר~ןוכדכ~ב

 הוא~
 ד~ביד גברא והוא

 ~~ות מדין דחוזר בודאי ל~חי~ה ל~נות יום יוםמדי
 ל~~קת לפנים צריך זה אין דל~וצ~ד וגם ב~ורוזה

 ~ לפ~ק התרמ~ב שנת זה כתבתי ~עם לא~זההש~אל רצו~
ה~~יר

 ~י~~ ~~~~~~~ ~~~~

 ~~~~ ~~~~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~
מה

 שנ~ת~~
 אגלאי ועכשיו ימין שם בגט וכת~תםימין א~ בו ~נ~גר~ה ~גט ~ל כת~ר

 ~לו בכתו~ה שמ~או~ילתא
 כתו~

 וכ~ר ~נימין שמו

מ~ת~
 ב~ם אחר גט לה לכתוב צריך א~

 ~ לאאו בני~י~

~~~~~~~
 ד~י~

 הזאל צריך
 ויד~

 לכל
~~ 

 עירו שער
 אדם שום ~ו קרא לא ומ~ו~ם ~מז~ימין

 חדש שם לו להוליד לנו ומנין ~ני~יןב~ם
 ז~פר~

 שכך
 ~ליו מעידה חתימתו כא~ר ימין ל~ולם חותםהוא

ב~~רות ~עות
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 ~~~~י~~~~~~~~~~~י~~~~~

~~~ 
~~~~~~ ~~ 

~~~~~~ 
 ~~י~ י~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~

 ~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~

~~

 ~~~~~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~י~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ 
~~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ו~וא הנביא אליהו שס ~ל בנז שס מסיק ~דסמסתמא הספק מפני זהט~ס לבסוף במי~ס גרשזס זהשניזא~ו ~~

 ליה ק~ז דאיגשידבפזמיי~ז
 ~שו~

 הנז~
 בנו~

 וגס
 הש~~

 שס ~ל נקרא הזא האיש זה ג~ך זמצינז י~~ש בזא~ונכתב

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ב~יר

 הז~~
 לבי מלאני לא ז~כ~ז

 ב~~ ל~זטר~
 ~כל~ה א~ד

ת~~
 ידז~ שמו היה ימין שז~ינז

 ד~ס פשזט זא~ך ב~יר
 זקינו ~ס ~ל זד~י ~ליו דניס ~~נוזה ל~תזס יזדע היה לא זאזלס שכתב זה מלשוגו ל~גיך~רי

 נקר~
 זהז ~מ~י זימין

 לד~~כדי
 זצוי~סהנל~~ד היינו דאס נראה זה מלשזן וכז~ חזתס איך

 זי~
~~~~~~~~~~~

~~~ ~  ~~~~~~ 
~~~י~

 היה א~ילו זגסב~ירס ~יי~ ~~~~~ ~~~~
 קור~ הש~~

 ~יה עכ~ז ~זתז

~~~~~~~~~~~~~ 

~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~
 ~~י~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~יי~~~~~י~י~

 זהריש~
 ~ז~

 הל~ה
 פסזק~

 בידינז
 מר~~ זכמ~~

 זמזר~ס

~~

 רז~ס ל~ני שיצא ~תנה בשטר ש~~לת מה
 זל~

גמצ~
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 דינו מה ~~רא וחתמוהו ~שוקא כתבוהו בו כת~בנ~צא
 לגרו~ דאין~לע~ד

 למר~ן מצי~ו ד~א זה מכח זו מ~נה
~רמ~ב

 כת~ ס~~
 לא דהאיד~א

 חיישי~~
 משוס לסתמא

 הל~ך הכי מ~נתא ש~~י בכל למכתבד~~~גי
 ד~תי ס~ם מתנה ~~רלכתוב כשמצו~

 שי~~ו~
 ~ס~~ריס כמנ~ג

 ב~~~סיא וחתמוהו ב~וקה כתבו~ו כאומ~ הויהלנך
 ~וא מר~ן דדעת לומר ואין~~ך

 ד~וא~
 דבר והוא

 ~ס~~ריס ר~איס הנותן אמ~ו לא א~ילו לכות~ודנ~גו
 בו כתוב ואין לפנינו השטר דיצא היכא אבללכותבו
 ז~ מ~ניי דלא נימאכך

 דין אס דהא אינו
 ז~

 הוא
 כבר הרי לאשמועינןדא~א

 דדבר ס~א בס~ מר~ן כת~
 בשוקה כתבו~ו כגון לכותבו המדינה בנידנ~גו

 ור~איס לכות~ו הוא ד~~ו ודאי בסודר שמקנה מי~ל וכדומ~~
 עזד אתא מה וא~ך לכותבו~סופריס

 לא~מו~נ~
~ 

~~~~
 דכוונת נימא א~~לו

 מר~~
 עכ~ז היא כך

 כתבוהו כאלו כתבו~ו לא דאפילו ליברור
 ~רגיליס דלשון סט~ו מ~ב בס~ מר~ן כתב שהרידמי

 ל~ון אלא חכמיס מתקון שאינו אע~פ ב~טרותלכתוב
 לכתוב ה~דיו~ות~נהגו

 במקו~
 נכתב לא ואפילו ה~וא

 הואל בנדז~ד וא~ך ע~ך נכ~ב כאלו אחריודנין
ומנ~גנו

 הו~
 נכ~ב כאלו ~וי בשוקא ~תבו~ו לכתוב

 לכותבו נהגו שלא מדבר ~וא וחו~ר דקל אחריו~~נין
 גמור תקון שהוא כזה דדבר ה~דיו~ות מלשון~לא
 וחתמוהו בשוקא כתבוהו בו נכתב לא אפילוודאי

 בבר~
דייני~

 ~ דמי נכתב כאלו ליה

~~
 מר~ן וכתב דהואל מסברא זה ~ן לדון י~
 דדבר ם~אבס~

 ז~
 נאמנות כגון לכותבו נהגו

 יכולין עכ~ז ~תנו לא אפילו וכו~ בשוקאוכתבוהו
 בידס והיה דהואל כתבוהו לא אפילו ה~ה א~~ךלכותבו
 לקרזע הםופריס יכוליס כ~ן עד א~ך לכותבורשות
 אחר ויכתבו בו כתוב היה ~לא הראשוןהש~~
 ש~ר לכתוב הסופריס רשאיס שאין והגס~מקומו
 מ~א בס~ כמ~ש שליחותס גמרו וכבר הואל שטראחר
 השטר מן דחםירו היכא מ~מ שס והםמ~עס~א
 במקומו אחר ~~ר ולכתוב לקור~ו יכוליס דבראיזה

~~דיי~
 הדבר יצא ולא הואל מיקרז שליתותס גמרו לא

מת~~ן
 ו~מ~~

 בס~
 מ~~

 מור~ס שס וכתב ס~ו
 גס א~ך אחר וכזתביס חוזריס ~עות שארדבכל
 הדין לנו יצאכ~ן

 ממ~
 ליה ח~בינן דאס נפשך

 ואי עליה ודיינין כשר ש~ר הזי א~ך נכתבכאלו
 א~ך ~ליה ~יינין ולא נכתב כאלו ליה חשבינןלא

 ~ כתיבא כאלו ביה כתיבא דלא דשט~ז הדברברור

~~
 נראה זה בם~ ה~מ~~ע מדברי

 ~שו~
 דכוונתו

 לסתמא חיישינן לא דנהגו דהאידנאלומר
 לפנינו כתיב אין אכילו קאי השטר על ~יאהכוונה
 בס~ מר~ן כתב ד~א לכותבו לסופרים ~זהרהולא
 כתבוהו בו כתוב ש~ין ש~ר כל לפיכך וז~ל ס~גרמ~ב
 סק~ו הסמ~ע וכתב מ~ו~רת למתנה חיישינןבשוקא
 אין דינא דהאי יתבאר ס~ה בסמוך זכו~ לפי~ךוז~ל

 לומר הסמ~ע כוו~ת הרי ע~~ך בדיעבד בולדקדק

~מר~~
 בשוקא כתבוהו בו כתוב שאין שטר אדין ~~ה

 ברור וזה קאיהאיד~א
~ 

~~
 ראיתי

 ל~ר~
 מיס אות בלקוטיז זלה~ה מזהריב~ו

 גלויה ~ה כתוב היה שלא מתנה ז~לשכתב
 באז ואח~ךזמפורסמת

 עדי~
 שהיתה זאמרז החותמים

 עכ~ל ס~ד ס~ אלשי~ך מ~ר~ס נ~מנ~סמפורסמת
 ד~יינו לכותבה דמוכ~ח דבמקוש הרואות עיניךהרי
 לכותבו שנ~גו האידנא ~חר ולא הדין~ן

 דכת~
 מר~ן

 אית ועכ~ז דבר הדין מצד אלשי~ך דמהר~ס~~ה
 יכוליס כתוב אינו דאסליה

 להעי~
 יוצא וממנו עליו

 כתוב אינו אס א~ילו א~~ך לכותבו דנ~גולנדו~~ד

אנ~
 ו~ינו מעלה אינו ו~~~ר כתוב כאלו ד~וי סהדי
 התנז כך ~מא נכתב ולא ד~ואל לומר וא~ןמוריד
 דבס~מא אינו זה וכו~ בשוקא כתבו~ז ליכתזב דלאבפרוש
 והרא~ה התנה אמרי~ן לאודאי

 לז~
 אתריות מדין

 ~טר ויצא בסתס לו מכר דאפילו דקי~לב~כר
 הוא סופר טעות אחריות אמרינן סתוסל~נינו

~~
 מי~~ס אות בלקו~יו שכ~ב הנז~ להרב ר~תי
 מתהומא לו כתב ולא לחבירו מתנה שנתן מיוז~ל
 הרב והעלה וכו~ רקיעא רוס עדדאר~א

 יעב~~
 זלה~ה

 בשטרזת לכ~זב ש~~גו דלשון מ~ב בס~ שנתבארדכיון
 דניס נכתב שלא אע~~פ וכו~ חז~~ל מ~קון שאינואע~פ
 נהגז ה~~רות שבכל ידזע ודבר נכתב כאלואותו

 לא אפילו א~ך דאר~א מתהומא לכתובה~~פ~יס
 דדון הון כל כ~ל וששתי נכתב כאלו אותו דניסנכ~ב
 כתבוהז לכתוב דנהגו ג~ך בא~רין ואוקימינה

 נכתב כאלו בו דדניןודאי בשוק~

 שפירש הנז~ בס~ ל~רב~י ראיתי כותבי~~~~~
 שני דינא דהאי מריה ה~א~ש רבינובדברי

 ודעתו לעיל שכתבנזפרושיס
 נו~~

 בדברי לפרש
 אס דהיינו שפירש ה~ני כפירוש הרא~שרבינו
 לכותבז יכו~ים הכי אפילו שיכתבו הנותן צוהלא
 דבר לא בזה לפנינו סתוס הש~ר יצא אסאבל

 השני פירוש כהאי הוא בב~י מר~ן ודעתהרא~ש
 רביגו דדעת כתב וגס התוספ~ מדברי נםתייעדהא
 הרא~ש בדברי שפירש הראשון כפירוש הואהטו~ר
 כתבינן דלא האידנא בדבריו הטור רבינומדכתב
 השני כפירוש לפרש א~ן וכו~ בשוקא כתבוהבשטר
 יצא ~~ך הצריך עכ~ל ע~ש הר~שון כפירושאלא
 לדברילנו

 מר~~
 כדברי כתב דלא ה~ בסעיף כאן

 משום לסתמא חיי~ינן לא דהאידנא כתב אלא~טו~ר
 וכו~ ש~רי בכל למכתבדנהיגי

 ו~~
 ~רא~ש דברי הן

 בודאי א~ך הטו~ר כדב~י כתב דלא הרב~י שהביאממש
 ולאהואל

 כפירוש הזא דדעתו ש~מ ~~ור כדבר~ נ~~
 לכתוב צוה לא אפילו הס הרא~ש דדברי דפירשהשני

 איכא מכאן זא~ך לכותבו ויכוליס צוה כאלוכתבוהו
 דדוקא למימר דאיכא בה~ך הדין לנו דיצאלמימר

ל~
 בעינן אבל לכתוב לצוות בעי

 שיצ~
 לפני~ו כתוב

 ~כתב לא אס אבל וכז~ בשוקא כתבוהזבפירזש
 אלא ~יא מ~ותרת משנה שמאלמימר אי~

 דחליל~
 ל~ז

ל~רש
 ~י~ו~

 והאמת זה
 הו~

 א~ך בשוקא כתבוהו לןלמי~ר לי~ מצרכי~ן לא דאי
 הו~

 יצא לא א~ילו הדין
 הואל ~יכתבו כדי נתן דהכי א~עתא דהא ל~ינוכתוב
 הוא ~~זפרים כתבוהו שלא מה ובודאי ידועומנ~ג
 ו~נפקותאט~ם

 בי~
 ז~ל ~ב~י שכתב הפירושיס שני

ב~ירו~
 הוא הרא~ש

 בי~
 ה~ני לפירזש הראשון פירזש

 ~א למימר אי~א הראשוןדלפירוש
 בעינ~

 שי~יה
 ו~לינןבשטר כת~~

 ב~~~
 אבל

 ~כ~~
 או~ז שיאמר צריך

 ~~ותן אמרז לא א~ילו השני בפירוש אבל בפירושהנותן
 ~~ד~ ואי~~ מעלה ~י~ה הכתיבה זמכ~ש אמרז~אלז

~ל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

דלא
 יתכ~

 ~~י לא ~אפילז הזה הש~י דלפירוש לומר
אמירת

 הנות~
 לימא

 בש~ר כתזב ~יהיה בעי~ן ~כ~~
 ד~תנתא ~ימאהלא~ה

 ~~ירת~
 ובצוואת ~יא

 לא דזה כתבוהולא ~~ז~~
 ~תכ~

 בס~ פסק כבר מר~ן דהרי
 ~רגיליס דלשוןמ~ב

 בש~רו~ לכת~
 מלשון הוא אפילו

הדיו~ות
 דייני~

 ואין ~כתב כאלו ~כתב לא אפילז ליה
 ~~ת~ייב בדאמרו מיירי ~מי דהתסלזמר

 בשע~
 הק~ין

 לא ב~ת~~אאבל
 דייני~

 ~מת~ייב ~מא מ~טס ליה
 בס~ מר~ן מפסק דהא אינז דזה לכותבו שלא~ת~ה
 וגס וכו~ המדי~ה בני דנה~ז דדבר דכתבם~א

 ~ת~ייב דאפילו מר~ן בהס דפסק רמ~ב דם~ ה~מםעיף
~סתמא

 ~כזלי~
 לפ~י~ו שיצא בש~ר אפילו א~ך לכזתבז

 זיכוליס הזאל כ~ו נגרע לא ביה כתיבהבדלא

לקור~
 ~כתב לא דאס דינז והדר במקומז א~ר ולכ~זב

 מדברי וגסי לעיל זה כל לך הוכ~תי זכבר דמיכ~כתב
 הרב ומד~רי א~ש~~ך מהר~ס ומדבר~ ~ק~~זהסמ~~ע
מוהר~ר

 יעב~~
 בלקו~י דברי~ס שהובאז זלה~ה
 ~ כמש~למוהריב~ו

~~~
 דרבזת~א מש~~א ספר לי~י ה~ א~ה אלה כל

 הרב~יודברי ~רא~~ דברי שהביא רמ~ב בס~ שסזראיתי
 זבםז~

 בש~ע מר~ן דדברי כתב דבריז
 הסס~ה

 כפירז~
 הרא~ש בדברי שהביא הש~י

 ולא יאמר לא אפילז בודאי ה~~י דלפירושבמישזר זהוכי~
 אמת דרך ה~ שהנ~~י זעלצתי זששתי~כתב

 אל~
 שבכלל

דבריו
 הבי~

 הרב דברי
 זהוכי~ כ~ה~~

 ה~ור מדברי
 אמרז לא דאפילז םבר הראשון פירזש ל~ברתדאפילז
 ואמרז נכתב כאלז הזי בש~ר נכתב ולא הנותן~~ך
 ראיזת הנ~זמכח

 שהז~י~
 קצת יש דע~ז אלא מהס

 תרי ה~י בין לדינא מינה ~~קא דלא לזמרדו~ק
 ז~ל הואלישנא

 סו~

 הרב משס כתב דבריו
 בזה מ~לזקת ש~ביא ~~זאות המאס~

 בי~
 אי הא~רו~~ס

 לא או לישני תרי הני בין ~פקו~אאיכא
 ג~

 כתב
 או ~מא כליש~א ~פםי~ן אי מ~לוקת הביא ד~ןשהרב

 ~ בתראכלישנא

~~~

 יש אמרי~ן אי אפילז בדידן א~ן שיהיה
 בתרא ד~יש~א בררנז הרי לישני תרי ה~יבין מ~לזק~

 שהסכיס זכמו כתבז כאלו כ~בזהו ולא אמרז לאא~ילז
 דדברי אמר~ו זכבר לזה זלה~ה משחד~רהרב

 זגס לזה מםכיס הרב זגס בתרא כלישנא הסבס~ה מר~~
 כל לפיכך בסק~ז שכתב ~~ון על יבזאו הסמ~עדברי
 יבזאז יע~ש זכז~ האידנא דין יתבאר ם~ה בםמוךש~ר
 נ~ן עלודאי

 על ~ס מר~ן דדברי דהג~
 ה~ו~~

 קאי
 כתבזהז לומר ~ריך~אין

 עכ~~
 הדין ל~ו יצא מ~~~ו

 ~שבי~ן אמרז לא זאס ד~זאל כתזב ~מצא שלאבש~ר
 כנכתב הוי נכתב לא אפ~לז ~~ך אמרז כאלוליה

 בקאיס דלא משזס כתבזהו זלא ~עז בזדאידהםזפריס
 ז~ז אמרוי כאלז אמרז לא דאפילו ידעז זלאב~י~א

 והשלוס ה~ייס זלכת~ר זל~עשה להלכה בזהמש~לע~ד
 זצוי~ם תרמ~ג לאלול ב~~ז החזתס הדזב~שמא~ז~ך

 ~זימ~ן
אהזבך

 םי~~ ~~~~~~~ ~~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~~~

~~~~
 בעיר ~צר לו יש שבת ן~ שכהר~א להיות
 ל~ זסמוך~ספי

 יר~ה הממשלה ~ל ~קזס
 ~בית ~א~ו~א מעקראשהיה

 ר~יס~
 שיש

 פ~~ ל~
 לר~ה

 א~ר ~תח הנז~ ל~חונא ~זםיף ~~ז~ ~~צר הנז~ הר~אוכשבנה
 זא~~ך ~נז~ ב~אחזנא משתמש זהיה ה~ז~ ל~~ירזק~ן
~סע

 ל~ר~
 לערל הנז~ ה~צר השכיר לילך ~כשרצה ישראל

א~ד
 והי~

 ואח~ך ~~ זב~אחז~א ב~צר משתמש הערל
 ~אל~אחזנא ~זקת זכזת ו~צי ~~צר ~צימכר

 כת~ר ליד מכר ש~ר שיגיע כמה נר~ז םבעו~יאברהס לכה~~

י~~
 ב~~צר ~דר זהערל

 כשרא~
 קנה םבעז~י שכהר~א

 שבת ~~ שכהר~א לז ו~~ברר ~חזקה ז~ציה~צר
 האלמכזן של ה~קיד מאת ~אל~א~זנא שכר לאמעזלס
 ושכר ה~רל הלך שכירזת שזס שלס לאומעולס

 הפק~ד מאתה~ל~א~ו~א
 זעבר~

 הערל בין גדזלה מ~לוקת
 דירתז לעקזר לא הערל רצה זלא ה~ כ~רא~~סוב~ן
 ה~ ~~צר שכירזת לשלס ג~~ך רצה ולא ה~צרמן

 עד אז כהראב~ש לכאן שיבוא ~דבאזמרז
 מיז~דת~רשאה שישל~

 כהראב~
 לכמזהר~א שלז ה~לק על

 כ~הר~א שצריך הקו~סוליס אותס ד~ז וכך נר~וה~בעו~י
 תהי~סבעו~י

 על הרשאה בידז
 תל~

 שבת ן~ כהר~א
 הרשאה לז לשלוח זה על לכהראב~ש כמהרא~ס לזוכתב
 רזצה אינז אהזבז שהערל אמר כי רצה זלא ~לקועל

לשלו~
 לז כתב אך לז מת~גד להיזת כ~גדז הרשאה

 ז~צי ה~צר ~צי מכר ש~ר לך יש הרי~א~רת
 הכל על משפט עמז ל~שזת ותזכלהאל~אתז~א ז~ז~
 זהוצרך וזבר~~ל ל~אנזא כהרא~~ם ה~ךהיה זכ~
אבו~~דז לעשז~

 ~~וע~~
 על והזציא ו~י~גליז ם~א~יול

 ז~
 מ~ות ת~ע

 יברא ששהזארבעיס זסך דזרזס עשרו~משה
 ~לי~ש~

 ~~גליז
 מ~יז בזל~ז מהערל זהזציא בדין ש~לז~צח

 ן~ ל~הר~א כהרא~ס תזבע זהיזס שעברהזשכירזת קרק~
 ~ר~א צריך אס ממעלתך זשאל שהוציא בהזצאותשבת
 לא זמעקרא ~זאל הכל לשלס שבתן~

 רצ~
 לו לשלוח

 ~ל~ שאלמלי~ר~א~
 לא מקודס לו

 הית~
 שזס

 כהראב~ש מיד אגרזת כ~ר~ס זביד הערל עסמ~לוקת
 אז ~רשזתז והלך אבזגאדו ויעשה ל~א~זאשילך
 חצי כ~א כהראב~ש לשלס צריך אינז אס כת~ריזדיע~~
ההזצאה

 י~~
 הלך שכמהרא~ם ~וען כהראב~ש כי

 ישלם לא או הכל על ד~ר זבא~ב ~לקו ~לל~אנזא
 ~לכז זז מבזכה זעל דבר שוסכלל

 א~
 ~דן הקזנםזל

 בידז זהמפתח סגזרם ת~אר שהחצר הקונםזלאותס
 שיזדיענועד

 מז~~
 ~בלז שניהס כ~ תזרה דין מהז

 ן~ שכהר~א כמ~רא~ס ~זען גס ת~ש~ת דיןלע~זת
 ו~חזשבו המ~ר בכלל ה~זקה זכות ~~י לו מכרשבת
 מאת האלטא~זנא שז~ר היהשהזא

 םאלמכז~
 ~מ~ג

 ז~כשיו ~אלמכזן בקר~~זתה~ולס
 לזשאין למ~רי~ נ~בר~

 ב~
 על תזקה שוס

 יזמ~~ הכ~
 הי~ז

 תמש~
 ימיס

לסיזן
 ע~~ התרש~~

 נר~ז מרסייאנז יעקב
~ 

 ~ר~ז השזאל הרב שנםתפק מה~~~~~
 ת~ל~

 זראש
 נר~ז שבת ן~ כהר~א מתזיב יהיההאס

 כללשלס
 ההוצאז~

 ~ר~ז הם~עזני כמהר~א ש~זציא
 ידםשעל

 הית~
 ז~עמא ז~אל~אתזנא התצר הצלת

~~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שלא משום אלא זה ל~ל הזצרך לא כי זה לםפק~~ים
 והזאל נר~~ו כהראב~ש מיד הר~אה בידזהיתה

 גרמא דין אליז לשל~ה רצה ~לא כהראב~~ש מידהיתה זהטכב~
 הטרל~בא

 בטקיפי~
 ~הוצרך טד

 כמהרא~~
 להזציא נר~~ו

כמה
 הזצ~ז~

 יהיה אם השואל הרב נםתפק זה ומ~טם

כהראב~~
 מכיםז הכל תייב

~ 

~~~~
 טד הביאהז דמי םפיקא האי טל אתמיהא
 לכהה~רהלום

 להיז~ אב~~
 לטשזת חייב

 טליז ~נאמר כדי ~מזנו טל מור~ה נר~זלכמוה~א~ם
 ~ חי~ב יהיה הר~הז זלאהזאל

~
 היה הראזי דמן אמת

 לכהראב~~
 לכמזהרא~ס להרשזת

 זכמז ממונז להציל כדי~
 דאית~

 פרק כתוב~ת בגמרא
 דאתו שטרי תרי ~נהז אמר ד~ם ב~ נשזי שהיהמי

 בניםן בחמ~ה ביה כתיב הזה חד יז~ף דרבלקמיה

ו~
 לההזא יוםף רב אזקמיה םתמא בניםן

 זאנא אידך ליה אמר בנכסי בניםן בח~~ה כתיבדהזה גבר~
 את ליה אמראפםיד

 יד~
 בר אמזר התחתזנה ~ל

 זאילך מאייר טרפא מזר לי זנכתזב א~ל אתט~רין
 מקום לך זהנחתי ~ניםן חד בר את לך אמרמצי

 טכ~ל זל~ז הר~אה ליכתבז תקנתיה מאילגבזת
 א~ך יט~ש םר~ג םמ~ג ~ומ~ש ב~~ט מר~ןזפםקז ה~~~

 נראה לכאזרה הראזימן
 דהשתא קו~ח מזה לדון די~

 חמשה לבר פ~ידא ~זם היה ד~א התם דאפילזזמה
 ט~ז טכ~ז בנכםי י~םף רב אזקמיה כבר ~הריבניםן
 בניםן כתזב ש~טרז למי הר~אה לכתזב ~קנהלז

 שלא כדים~מא
 חבירז י~ראל מיד זיטרוף יפם~

 ~גם זה על ונוםף ~רל מיד להציל שבאבנדז~ד מכ~~

 י~כהראב~~
 מיד לחלקו גם הצלה להיזת תזעלת לז

 לכתזב צריך היה הראזי דמן פ~זט נר~ה א~ךהטרל
 ממזנו להציל הר~אהלז

~~~

 מצינז דהא זה מטטם לחייבז אין דטכ~ז
 דהגם ~כתב נ~זי ~היה מי ב~רק ~םלהריא~ז

 חבירז את לכזף ~כזל אין טכ~ז הר~אה יכתבז~אמרו
 מקום מה א~ך יטז~~ט ירצה לא אם הר~אה לושיכתוב

 הרש~ה לו לשלזח רצה זלא הזאל לזמר להםתפקי~
 ~ ~הזציא ההזצאזת לשלם~נחייבהז

~~~~
 זבנדו~ד הזאל לזמר הראזי מן האמתשלפי
 היה ההר~אה ~לזח יד~ דטל לכאזרהנראה

~זעלת
 לכמזהרא~~

 פםידא ~זם היה זלא
 ~זה דבמקום דקי~ל כמו אזתז לכפות הראזי מןזא~ך לכהראב~~

 זקי~~ל םדזם מ~ת טל אזתז כופין חםר איגז זזהנהנה
 ב~~ט זפםקז הרמב~ם ~פםק זכמז הכיהלכתא

 בם~ זטין ם~ז שם~ג במזר~ם זטיין יט~ש ם~אםקט~ד חזמ~~

 כא~ דא~ םק~~ חזמ~~פת~~
 חםר אינז זזה נהנה שזה דבמקזם לך יתבררזמ~ם זיט~~ להאריך מקום

 טכ~ז םדום מדת ~ל אותזכז~ין
 חליל~

 מלה~תפק
אם

 י~
 ~כהאראב~ש כאן יימר דמי חדא זה מכח לחייבו

 אהובז הוא ~ה~רל בצדז טטמז הרי ח~ראינו
 ממנז הנאה לז יש זבודאי נגזד ~זם לו לט~זתרצזנו זאי~

וז~
 יימר זמי לפנינז כתזב ~בא הנ~לה טטם

 קרינן לא כזה דבטנין לגלזתם רצה שלא נ~תרזת טטמיםלז די~

כא~
 נהנה זה

 וז~
 ~ חםר אינז

~~~~~
~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 אפילז דהא לחייבז דאין זדאי ~כנגדו למי הזיקהגיע

 פ~ת ~ו חבירז ~ל מטבט הדזחף כגון בנזקיןנרמא
 בם~ ה~נזים וכו~ וכו~ הגג מראש כלי וזזרקצורתה
 ~פחת בידים מטשה עשה דאפילז יטז~~ט ם~גש~~ו
 ~טזר בטלמא גרמא אלא ואינו הזאל זכז~~צורה

מכ~~
 זה משום דזקא טזבה לטשזת מתזיב שהיה ב~קום

 מזיק ~ם זאין םדום מדת זה הרי ~םר זז~אנהנה
 פטזר ודאי טזבה מניעת אלאטליו

 זאי~
 צריך זה

 ~~פני~
~~

 טל ההוצאזת יהיז אם ביניהם מחלזקת ~נפל במה
 ~ל אז~ניהם

 כמהר~~~
 ~~נה זו לבדז

 להד~מ מצינו הנה זה דיןולברר הנ~מט~
 בחזמ~~

 רם~ב םימן
 שכתב זלה~ה פדזזאה מהר~ם תשזבת הביא ~םם~ה
 ~מטון זטמד נפשם על ~נחבשז ז~מ~ון ראובןטל

 ראובן יצא כך זבתוך זה טל הזצאזתזהזציא
 מ~

 המאםר
 דזמה לז לשלם ת~לה טמז התנה דאפילז ~םופםק
 ~כרז אלא לז דאין הציל זלא להציל דירדכמאן
 ~כרז ~פילזוכאן

 אי~
 דהא לו

 ל~
 נהנה

 ראז~~
 במה

 ט~ך~הזציא
 ל~ז~

 פדזזאה מהר~ם הרב
 זלה~~

 והד~מ
 בתרא הגזזל ~בפ~ק מזהר~ם בת~זבת זצ~~ט כתב~ם
לא

 מ~מ~
 בתשזבת דשם פדזזאה מהר~ם כדברי כן

 זתפםז מ~כזן להם ~היה בשותפין שבמרדכימ~ר~ם
 הפך דמשמט זכו~ זהציל הזצאות אחד זהוציא זכז~השר
 ז~פשר זלה~ה פדזזאה מהר~~םתשזבת

 לחל~
 יצא ביז

 זלצאת ל~זת יכזל ~היה רק יצא לא בין מאליזראובן
 שהיה רק לגמרי יצא לא במרדכ~י מזהר~םדבת~זבת
 טכ~ל ~כרז ליה דאית ~ם פםק זלכן לצאת לזאפשר
 דאם לדינא מינה נפקא אלו הד~מ מדברי הריהד~מ
 בתוך יצא וחבירז הזצאות הזציא זאחד ~ניהםנתפ~ו

 זה הר~ חבירז הוצאזת מכח יציאתו הנאת היתהזלא ~
 זאם ~דזואה מהר~ם ~שזבת היא זהיאפטזר

 הגם הזא גם יצא חבירז ידי ~טל כגון חבירזמהזצאזת נהנ~
~היה

 יכז~
 טכ~ז חבירז הוצ~זת בלי זלצאת לטלזת

 הנז~ ~במרדכ~י מזהר~ם ת~ובת היא והיא ~כר לזיש
 רם~ד בם~ במפ~ה פםק אלז לת~זבזת ישזבזזט~פ
 ז~לם~ד

 וכ~
 ~נתפםז שנים

 זהזצ~
 אם הזצאזת ~חד

 חייב אין חבירז ה~תדלזת בלי המאםר מן יצאה~~י
 טל רק יצא לא זאם התנה זלא הזאל כלזם לחבירזליתן
 צ~יך הייתי לא לזמר יזכל לא האחר ה~תדלותידי

 ידי כילה~תדלזתך
 תקיפ~

 מ~מ אתז ~האמת אפט~פ
 ב~ד ראזת לפי שנהנה מה כפי ליתןחייב

 כ~
 נ~ל

ט~ך

~~~~
 ~טשה ההזצאזת ידי ~~ל לנדז~ד אתאן

נר~ז כמוהרא~~
 הית~

 האלטאחזנא עם החצר כל הצלת
 ביד יכזלת היתה באמת אם אנן נחזיאזי

 יד לז יש ~א~שר משזם ~לז את להצילנר~ו כהראב~~~
 כפי לז לי~ן דחייב הנז~ מזר~ם שפםק מה זהז~~ך תקיפ~

 ראז~ לפי ~נ~נהמה
 הזא זפי~ז~ז ב~ד

 כמ~~
 הרב

נתיבז~~
 דהיינו ~נהנה מה כפי ז~ל ~כתב המ~פ~ט

 רזצה אדם כמה~מין
 לית~

 צריך יהיה ~לא
 ~ י~ו~ט טכ~לבאלמזת לה~תמ~

~~~
 ~~ראב~~

 יזכל זלא תקיפא ידז היתה לא

להצי~
 אזי ~מזהרא~ם ~~~ה השתדלות בלי

 ~הזציא מה ~כל דינאהדר
 כמזהרא~~

 צריך נר~ז
 ד~~ק מזהר~ם מת~ז~ת שמדזקדק וכמו מחצהלשלם
 לא זאם בזה~למור~ם

 ר~ יצ~
 האחר ~~תדלזת ידי טל

לא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 י~י כי להשתדלותך צריך ~ייתי לא לומר יוכללא

~קי~~
 ש~א~~ א~ע~פ

 ו~~~ א~ו
 משמ~

 ~דידו דוקא
 הזאתקיפא

 ~פס~
 מה ~ק מ~לס ~אינז

 ש~~נ~
 הא

 לא באמתאס
 ~ית~

 ידו
 תקיפ~

 ח~קו לשלס חייב
 ו~ן ההזצאזתבכל

 כ~~
 ~~י~ז~ת הרב ג~ך ב~~י~ות

המ~פ~ט
 סק~~

 ז~ל
 ל~ וא~

 ~הוצאות כל ליתן חייבואז השתדלו~ ~די טל רק יצא
 כיז~

 י~זל היה שלא
 ז~~ך ~כ~ל א~ו ~זצ~זת בל~ילצאת

 כא~ ג~
 ~כי

 א~ א~ן נ~זיהוא
 ידז היתה לא

 תקיפ~
 לש~ס צריך

 ~ ~~זצאזתחלקו

~~~
 ~ס שסייס מה ל~י זה במעשה ל~~ורדיש

 לב~ד נראה ו~ס ז~ל וכתב ב~ג~המזר~ס
 דאפילו חבירז בשביל בה~אות להרבות הוצרךשלא

 חייב אינו אלו ה~זצאזת לכל צ~וך היה לבדובשבילו
 מי יש ל~ן ~םר אינו וזה נה~ה דזה כלזס לוליתן
 ~ס ח~ירו זס~רי ס~ריז שהציל מיש~סק

 ל~
 ~זצ~ך

 הזצאזתלהרבזת
 בשבי~

 חבירז
 אי~

 לו ~שלס חייב ~בירז
 שהציל אלא שלו להציל ת~לה ~ורד דוקא ונ~לכלזס
 חייב שניהס דטת על ירד א~ אבל עמז ח~ירו שלג~ך
 וכמו ח~י~ז של שה~יל מ~~ר שנהנה מה לזלי~ן

~נתבאר
 כ~

 אס א~י~ לנ~ו~ד ~תאן וא~ך ~~ך ג~ל
 דלא~ברר

 הית~
 ~~ו כההראב~ש יד

 ~קי~~
 ל~~יל

 ~כ~ז כמז~רא~ס ~שתדלזתבלי
 צרי~

 ~יה דלא ~ברר
 ולא לבד חל~ו ~ל אלו ההוצ~זת כל להוציאצר~ך

 להזצא~הוצר~
 כזאת מ~זבה

 אל~
 ו~זי הכל בשביל

 ~ל רמייא חיזבאיהיה
 כ~ראב~~

 ההוצאה חצי לשלס
 ~ראה אסאבל

 לבדי~~
 להוציאס צריך היה אלז דהזצאות

 ~זא נר~ו כהראב~ש אזי לבד חלקו בשבילא~ילז
 וט~ירפ~יר

~ 

~~~
 ירד נר~ו שכמהרא~ס הדבר ית~רר אס

מת~ילה
 אדטת~

 ~~ירו וחלק חלקז להציל
 דטת טל ירד דאס מזר~ס למ~ש דינא הדראזי

~ני~ס
 דדין ~ך ודט ט~ך שנהנה מה לו ליתן חיי~

 היה דלא במקום מור~ס ~פטר במההן ז~
 טל ירד ~ס ש~ייב במה ~ן חבירזבש~יל להרבו~ צרי~

 איירי בתרזזיהו וכו~שניהס דט~
 בדל~

 יכול חבירו היה
 אפילו דאס וטכ~ז חבירו של ה~תדלזתו בליל~ציל
 זאת מרובה ~ו~אה לה~ציא צריך ~יה טצמובשביל
 לא באם דזקא ז~~~ך פ~ור~בירז

 ~י~
 יכול חבירו

 טל ירד אם ד~ייב ~זא זה השתדלית בלילהציל
 ~ור~~ם דברי מסגנון זה כל שמובן וכמו ~ניהסד~ת
~נז~

 זבפר~
 ~ד~ר ~א דכן

 מ~ור~
 המש~~ט בנתיבו~~ת

 צורך ו~א ל~אריך אין כי מ~ס~תנז

 משפ~~~~~~
 כמ~ש ~~א האמת אס לנו גבחרה

 כתב נר~ו ~הר~ב~~ש בזה~ל בשאלהכתזב
 ~ר~ו לכמו~רא~סלז

 ליצ~
 אבו~~דו זלט~ות ל~~נזא

 ~לך זברשותו נר~~ו כהרא~ם ש~יד באגרות שכתובכמו
 ה~גרות מן שמבורר ~זא ~כי באמת אסטכל~~ה
 ~~ך שניהס טסק ~ל אבוגא~ז לעשות הלךשבר~ותז
 דינו ~דר אלא ~כתבנו מה לכל צריכיס ~נזאין

 מי ז~ל ם~ג קפ~ב בס~ מזר~ס שפסק מזהרי~קל~סק
 באיזה ל~ שית~~ק לא~דשצזה

 ~ב~
 ז~זא

 הזצי~
 טליז

 על להו~יא הרגילות מן יותר ~ליו ~ז~יא אסהוצאזת
עסק

 כז~
 אסיק דלא ~ו להחזיר צריך אין

 אדעתי~
שיוצי~

 חייב ה~גילות מן יותר הוציא לא אס אבל כ~ך

 זאס לול~לס
 י~

 סי~ ט~ל ביניהס ~~נה
~~~~ 

 וסי~ ס~ג

 וא~ך ט~ך ס~דצ~~
 ג~

 האגרזת מן נתברר אם ~~ן
 שיתחייב הוא הדין שניהס דטת טל לדזן הלך~בר~זתו

 מחצהכ~ראב~ש
 ~ בהו~~ו~

~~~~

 שליחותו היתה דלא
 אל~

 היה ולא כתבו מ~י
 שליחות טל ~דיס ולאק~ין

 ז~
 טכ~ז

 יט~ש ס~א קפ~ב ב~י~ שס הש~ט זכמ~ש ד~ר לכלשלוחז נע~~
 לשלם חייבומ~ילא

 מ~צ~
 ~ ב~וצ~ות

~~~
 ד~ריך

 דההוצ~ו~ ל~ר~
 מהרגילזת יותר היו לא

וכמ~~
 יתחייב זאזי מור~ס

 מחצ~
 ש~וט~ו ~~פ

 ס~ד צ~ג ובסי~ ס~א בסי~ כמבזאר נר~ו כמהרא~סשל
י~~ש

 הוא~~~~
 דינז הרי בטז~ז ח~ס ~בר וכמזהרא~ס

 בש~~~רוך
 ס~~ו ~~ז בסי~

 דת~~
 נשבט

 בזה~ל זכ~ב בזה תנ~י ה~יל דהש~ע וה~סבת~ילין
 הרי ואי~ך מכ~ן אבל רא~ונה בפטס ד~~מוי~~מ
 כבר ט~ך תורה זב~~ר אדם כל כשארהוא

 הזר~
 זקן

 בס~ דבריו ~זב~ו זלה~ה מוהריב~ט~גאין
 שזז ראיה להביא מי טל שנשאל ס~דזצב~~י מ~~~~
 שבזעה נקראת היא מה זטוד מס~ת שיפ~ר כדירא~ונה שבז~~

רא~זנ~
 לא יאס דזקא ~ס

 נ~בט א~ילז או בנדז~ נש~~
 ~נשבטיס כמו סתס ~~ורה בשבו~ת או בחרם אזבנ~וי
 ~קרא לא וכדומה אתזרה אוחק ואו~ריס אדס בני~ר~ה
שבוטתו

 ראשו~~
 וטל השואל עכ~ל

 ז~
 ~גאון ה~יב

 להביא עליכס ה~בוטה טנין זטל ז~ל זלה~המוהריב~ט
 אחרת פטס ~שבט ~כברראיה

 בחפ~
 וכז~ דהמט~ה

 כ~והר~א דעל באירה מ~אן א~ךטכל~ה
 ~~ ב~

 לברר
 פטס איזה כמזהרא~ס נ~~טשכבר

 וא~ בס~~
 ברר לא

 בת~לין~ ~ם כי ל~שביעזאין

~~~~
 חלוק שוס ~ין לי~ול בא הוא זאת דש~ועה
 ~רי להאריך ~וס כ~ן זאין בי~ינזכמו~ש

 ~~ך ~ברשותו ה~גרות מן נתברר אס הדין ערוךל~נ~ך

כמו~ר~~
 לדון זזברטאל ל~אנזא נר~ו סבטוני

 ~ מ~צהלשלס דחיי~

~~~
 מזר~ס לפסק דינא הדר ה~בר נתברר לא

 אנן נחזי ד~יי~ו ח~~יה בכל כמש~לב~ג~~ה שפס~
 מטקרא כמו~רא~סאס

 ל~
 לעשות ירד

 המש~~
 כי

 אזי כהראב~ש חלק גס נצול כך ובתוך חלקו טלאס

אי~
 לא כ~ל ~יוב שום ש~ת ן~ א~~הס כ~ה~ר על

 כלל זעמלז ~ז~ שכר אפילו ולאהוצאזת
~ 

~~~
 הצלת היתה לא

 חל~
 על אלא גם כה~אב~ש

 ~~י הל~ו כמוה~א~ס של הש~תלזתוידי
 י~ול אס אנן נחזי אזי כהראב~ש ~ל ~ל~ז נצולהיה ל~

לבר~
 ~ידו ~נז~ כהראב~ש

 ~קיפ~
 להזציא יכול והיה

 מחזיב אזי כמהרא~ס השתדלזת ~לי חלקומהערל
 שמין דהייני ~ה~נהז מה לכמזהרא~ס ל~לסכ~ראב~~ש

 באלמות להשתמש ~ריך יהיה שלא לי~ן רוצה א~ס~מה
וז~

 ה~~ריס ~ו~ת י~י ~ל להיות יכול
 הי~ו~י~

 לזה
~ 

~~~
 להזציא תקיפא נר~ו כהראב~ש של י~ז היתה לא
 כמוהרא~ס ~ל השתדלזת בלי חלקו הטרלמיד

 מחזייב ~זינ~~ז
 כהראב~~

 ~ בהזצאזת מ~צה לשלס ~נז~

~~~
 נר~ה

 לבדי~~
 הגז~ ~מזהרא~~ס שהזציא מה שכל

 זלא לבדו חלקז ~צלת על להזציאו ~ריךהיה
 אס אנן נחזי בזה ~הר~ב~ש חלק בשביל גםהרבה
 חל~ז ~ל אם כי לדון ירד לא ~~ כמזהר~~~סמ~קרא

ובדרך
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 כהר~~~ש חלק גם נצול אגבו~דרך
 ה~~

 יד היתה שלא
 אם כי נצול ולא להציל ~קי~אכהראב~ש

 דר~
 אגב

 ניצול א~ב ובדרך חלקו על כמוהר~~םשנידון
 ג~

 ~~ק
 וכל מ~ל כהראב~ש פ~ור עכ~ז נר~וכהראב~ש

~ 

~~
 אם

 ב~מ~
 כמזהרא~ס ירד מעקרא

 ~דו~
 הכל על

 ירד לא אלו שאפילו באמת ית~רר אפי~אזי
 עכ~ז זאת הוצ~ה לכל צריך היה חלקו על אם כילידון
חייב

 לית~
 מה לו

 שנ~נ~
 והנה חבירו של ש~ציל מ~חר

 דפירוש וראהדע
 מ~

 בחלו~ה מור~ם ~כתב שנהנה
 מה כפי פירוש כמו לא הוא דפירזשה נל~~דזאת

 אלא זו בהג~ה ל~יל ~ו~~ם דכתב וכו~שנהנה
 שנהנה מה~ירוש דבכא~

 דכתו~
 היינו כאן

 מחצה לשל~
 נתיבו~ת הרב מדברי ~נראה וכמובהו~אות

 ואם וז~לשכתב המשפ~~
 יר~

 מה לו לי~ן חייב שניהם דעת על

שנהנ~
 ה~עם

 כיו~
 ממילא ~וצאות ~לי להציל ד~~א

 חבי~ו את לכוף יכול אחדכל
 לית~

 ש~מד שיירא כמו

~לי~
 גייס

 דהדי~
 בשוה מ~למין זא~ז וכופין הואל הוא

 כאן הדיןהוא
 וכ~

 של מדבריו מבורר
 ה~~

 בסי~ הנז~
 בתשובה איסרלאס מ~ר~ם דבדי מ~ין וכן יעז~עק~~ח
 ה~ור ב~גהות במהדורה החביב הרב דבריוהביא
 ודאי זה בלא זה להציל דא~~א במקום ז~~לס~~~ו

 םפ~ו ז~ל איסרלאס מהר~ם ל~מצע הואההוצאה
 ~פנינו זלה~ה איסרל~ס מהר~ם תשיבת שאיןוהגם עכ~~

 כנדו~~ד במקום דודאי כפירושו סתמו דבר במאילדעת

 עמד לא זאלולי ת~יפא יד לכ~ראב~ש ד~יןדב~

בדי~
 דשניהם ואדעתא נצול חלקו היה לא כ~~והרא~ס

 שהיה במונח יהיה אפילו ו~גם שדבר הוא בזהירד
 כל להוציא צריך יהיה לבד חלקו על העומדיכול

 זזלת ~צלה שום היה לא ולח~ירו הואל עכ~זה~זצאות
 מהר~ם הגאון שתלה כמוזה

 איסרלא~
 והסבה ה~עם

 העומד צריך ש~יה ב~קזם אפילו א~ך זה ~עם~שזם
 כל להזציא~ידון

 ע~ ההוצאו~
 הזאל עכ~ז לבד ~לקו

 ח~קו לו ~שלם חייב חבירו ~לק גם ב~מידתווהציל
 באופן הכתובים מור~ם דברי פירוש הם והןבהזצאות

 מה כפי~ כתב ולא וכו~ שההנהו מה לו שישלםזה
 שההנהו דמה לרמוז הה~~ה בריש שכתוב כמושההנהו
 חלקו על להוציא צריך שהיה מה ~יינו כאןהכתוב

להצילו

~~~
 שסיים דבריו מסיום אלו ~דברי לפרש מוכרח
 חבירו עם שעושה אדם כל וכן ז~ל זה עלוכתב

 עמדי עשית בחנס לומר יוכל לא ~ובה אופ~ולה
 ושכרו ע~ך שכרו ~ו לתת צריך אלא צויתך ולאהואל
 שכרו הוא כאלו לו ~ר~זי שכרו ~ינו לשלםשצריך
 מה מזה למעלה שכתב מה גם א~ך לו לעבודבידו

 הכי ודאישההנהו
 הו~

 לשלם ראוי שהיה מה דהיינו
 צריך חלקו ~צלתעל

 הו~
 עמו שעשה זה למציל לשלם

 ביד שנשבית שלו הקרקע לו וה~זיר שה~בי~ו~ובה
 דייני ידי על אם כי הצ~ה לה היתה ולאהערל
 אופן ואלולי נר~ו כמורא~ס זיגע ~~~חודיינא

 ז~
 לא

 דינא קם כן על להציל תקיפא כ~ראב~ש ידהיתה
 באופן מחצהלשלס

 ז~
 משנלע~ד זהו

 בזה~

~~~~~
 הבוא

 נבו~
 ש~~ן בשאלה כתוב למ~ש

 נר~וכמוהר~~ס
 שהו~

 חזקת קנה
 כראוי בה החזיק נר~ו כהר~ב~ש לחושבוכיהאל~אחוגא

 טעות~ זהמקח והרי בידו שכזרה היתה שלא אליו נגלההיום וה~

~~
~~~~ 

 במנהג ת~ויה היא החזקה ש~כיות
 כתוב נמצא ד~ןהמקזמות

 הר~נים ת~ינו ז~ל ש~~ב זלה~~הכמוהריב~~ם להרה~~
 אחד מין זלה~ה ו~ביריו חביב בן מוהר~ שהםבשאלו~קי הראשוני~

 ~~זצית בכל ונתפש~הב~זקה
 ישרא~

 שישראל זו והיא
 זכה ראשון בה ונשתמש נכנס ~ו קרקעו בבנין לגזישםייע
 יש ובזה ישוב חזקת הנקר~ת וזהו בחזקה מידהישראל
 פאס מנהג דהיינו זו בחזקה הישראל יזכה כיצדמנה~ים
 בחזקה זכה בה וישב הראשון בה שנכנס שמיד הואיע~ה
זלא

 בטינ~
 שכירות לו שיפ~ע

 הקר~
 ~יטאוון ומנהג וכו~

 ~רובאס ומוהר~ח הלזי מוהר~~י הא~ הרבנים ע~פנה~ו
 ~חד תנאים שני דבעי לב ישרי כל זאחריהםזלה~ה
 בעדים לגוי שלה השכירות שיפרע והשני בושי~תמש
 יע~ה ס~פי לעיר אתאן וא~ך יעו~עעכל~ה

 ידוע מנהגהאין ~י~ ~~
 כמא~

 כמתא אס נגררים הם
 דהמנהג לומר שבת ~~ כהר~א יכול א~ך יע~ה כ~אסאו ~י~ווא~

 הן נגררים אחריה המערב ערי דרוב מצד הן כ~אסהוא
 ודו~ק הראיה עליו מחבירו דהמוציאמצד

~ 

~~~

 בודאי א~ך כ~~~וואן הוא שמנהגם באמת ידוע
 וצריך זו בחזקה מ~קרא נר~ו כהראב~ש זכהלא
 ~ענותיהם ולברר הנז~ כמהרא~ם בהדי דינא~אשתטוי
 נרדפה ואזי מ~ירה בשעת ביניהם הדברים היוכיצד
 ל~ו ~ו ~מקח יתב~ל אם ישראל יעשה מהלדעת
 על כהראב~ש חשובתוע~פ

 ~~נ~
 ~ הדין יתברר זו

~~
 זכה לא דמעולם ל~מר נראה דלכאורה אמת

 ה~כירות משלם היה אלו אפילו כהראב~שבחזקתה

ו~טמ~
 בחזקות לזכות דה~עם יד~ע הנה הוא

 בעקר שמבואר וכמו כהפקר הם הרי עכו~םדנכסי הו~
 לנכסי אתאן א~ך הפוסקים ובס~רי החזקהת~נות
 דל~פקיע קי~ל דהא נינ~ו כהפקר דלאוהמלכות
 ם~ב שמ~ח בסי~ מור~ם פסק כידוע מותר עכו~םהלואת
 או בחשבון לה~עותו כ~זן כזתי ו~טותז~ל

 לו יודע שלא ובלבד מותרהלואתו להפקי~
 דליכ~

 וי~א ~~ חלול
 והגם ע~ך מעצמו ~עה א~ך ~לא לה~עותודאםור
 ובהפקעה להפקיע דמזתר ס~ל קמאדסב~א

 ל~
 ~יגי

 במקום ל~פקיע מזתר ולכו~ע בתרא י~~אגם
 בסי~ הרי עכ~ז ~~חלול דליכ~

 שס~~
 ומור~ם הש~ע מדברי

 המלך אפילו מ~מלך לגנוב שאסור מוסכם שהדיןס~ו
 דנכסי נראה מזה וא~ך דינא ד~ד דקי~ל מ~עםכותי
 יכול אדם שום ואין נינהו כהפקיר לאוהמלך

 ~ המגך בקרקע חזקהולעשות לזכו~

~~~~~
 כ~וב נמצא כן

 בפס~
 אחד

 בחצרשפסקו הראשונ~ ~
 ש~

 דתי~וו~ן נקסי~ס בית
 בחובו ~בעלים מן ה~לך~לקח

 ור~~
 המלך ~ותו

 ב~ו העיר בני ו~שגוקחוה ממנו לקח~ה העירבני ~
הבעלים

 חזק~ לתב~
 להם דאין ופסקו

 חז~~
 מ~עם

 י~ויין דינא דמלכותאדינא
 ז~

 כר~ח בס~
 מגן כמוהרא~ס ט~נת זה לפי ו~~ךיעו~ש ~קע~~ ת~~
 שזי~

 דאפי~
 האל~אחונא לו דמכר כדבריונניח

 ~ת~ ולע~
 נתוודע

 מוריד ו~ינו מעלה אינו זה שכי~ות פורע היהדלא
 לו ~לתה לא פורע היהדאפילו

 חזק~
 שפסקו וכמו

 בחזקת דאפילו הנז~הרבנים
 קרק~

 דלא אמרו
 מכח הראשוניםלב~לים נש~ר~

 דמלכזת~ דינ~
 שלא מכ~ש

 וא~ך המלך בנכסי ישוב בחזקתיזכה
 ודינ~

 ד~כסי יתיב
 נזכר ~פילו א~ך ~זקה בהם איןהמלך

~~ 
 חז~ת חצי
~נ~~~ונח
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 וד~יהאל~אחונא
 ל~

 ~ידו~ה חזקה ~ל כוונתו היתה
 שכאלולכו~ע

 זכ~
 ההפקר מן

 זכיית היינו זו חזקה במלת היאהכוונה אל~ הקרק~ ברבי~
 הת~מי~

 שהיה
 בה לה~תמשמחזיק

 מ~
 זול~ו או המלך מאת לו שהיה

ותו
 ל~

 פתחון אין וא~ך מדי
~~ 

 ל~~ון לכמהרא~ס
 והדבר הואל נתכוון גמורה לחזקה היאשכוונתו

 הוא גס בזדאי המלך ב~כסי חזקהדאין ידו~
 ~ יד~ מיד~

~~~
 הגדול הרב דברי לנגדנו ד~מד

 ש~ס ספ~א ח~ב יהוד~ה בי~~ בספרזלה~ה כמוהרי~~
 דגם לדינא ואוקי ~ליה ו~תב הרדב~ז תשובתהביא

שלקח ב~~
 המל~

 ~ י~~ש חזקה יש

~~~~
 בס~ זלה~ה ר~ב המלאך להרה~ג ראינו

 דס~ל כהר~ן ל~סוק נו~ה ד~תו ששססקי~ג משי~~
 ומ~ריחדמפקיע

 מכ~
 הלואת כהפקעת הוי המלך ~ן

 ~ו~~ דשרי~כו~ם
 הר~ן כד~ת הדבר להסביר שהצרוך

 דרוב חזי דשפיר בעינא ד~זה ~שוס הרב שלוט~מא
 מזה י~ו~ע המכס ~ן להבריח נהוג מנ~גאה~ולס
 והכי כהפקר הס הרי ~כו~ס נכסי דגס דס~למוכח

 ~ עלמאנהוג

~~~
 להרב ~יין אחזרן

 וי~~
 ח~ב

 ס~~~~
 יתברר ומשס

 ורב הואל זא~~ך השררה בנכסי חזקה בישלך
 למאי ו~דרן ~למא נהוג הכי ודאי ~לה חתיס~ביומי
 כמנהג הוא י~~ה אספי דמנ~ג יתברר דאסדאמרן

~י~וז~
 ~~ך יע~א

 צ~י~
 ן~ אב~ כה~~ר ~ענת לשמוע צריך

 ישר~ל יעשה מה לד~ת נרדפה ו~זי ~~ז י~נה מהשבת
 שלשה יוס ~י~ז וימ~ן וצוי~ס הנל~~ד זהו זהיבמקח

 לסיון~שר
 התרס~~

 ~ יע~ה סאלי ~ה
הצ~יר

 סי~~ ~~~~~~~ ~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~י ~~~~ ~~~~~~~~ ~י~~~~~ ~~~~~~י~
 ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~י~
 ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~ ~ 

 או~~~~~~~
 נר~ו אנקווה רפאל כמוהר~ר וכו~

וכו~
 ס~

 לשון אודות ~ל אלו שורות
 וגוי הלוס הביאך מי פסוק על י~ח שו~טיס ז~לרש~~
 משה של מזר~ו לא הרבה ~מיהות כאן יש רש~יכתב
 לאדם פה שס ומי הלוס תקרב ~ל בו שכתוב אתהרבינו
ומ~

 זה פסוק שהרי ר~~י ~ל לי אתמיהא ע~ךי בידך זה
 ממ~ה לא ליה אמר וז~ל דק~~י ב~רא בבא בג~ראהביאו
 אתית ממשה לאו הלוס תקרב אל ביה דכתיבאתית
 ואתה ביה דכתיב אתית ממ~ה לאו בידך מזה ביהדכתיב
 ג~ך וכו~ ל~~ז כהן ת~שה היאך עמדי ~מודפה

 ~ה זה זעל ~גמרא כלשון זה פסוק הביאהשמעונ~ ילקו~
 ו~ה של הגמרא שהביאה הפסוק ~חליף ר~~ילמה

פ~
 זה על וגו~ פה שס מי פסוק להביא והלך וגז~

 ~ ליתמיהא

~~
~~ 

 ק~~
 ס~ א~ ~י~ס בדברי רש~י לשון ~ל לי
 בהגלות הלך ויהוצדק פסוק ~ל שכ~במ~א

 א~ חגי בס~ שכתב ומה ז~ל וירושליס יהודה אתה~
 מטולס שמש יהוצדק לא הגדול הכהן יהוצ~ק בןיהושע
 גדו~הבכהונה

 דה~
 פירוש וכו~ יכניה בימי לבבל ~וגלה

ר~~י
 ז~

 ~ני קמתי רבה ה~יריס שיר מדרש הפך נראה
 ~זרא עלה שלא הבית מקודש לקיש ריש אמרוגו~

 לשטן ~יה ש~ה באותה ~זרא ~לה שאלו ~~הבאותה
 מלשמש גדולה בכהונה ~זרא ~ישמש מו~ב ולומר~ק~רג
י~ש~

 ב~
 בן גדול כהן היה ויהושע גדול כהן יהוצדק

 היה לא צדיק אדס שהיה ידי ~ל ~זרא אבל ג~ולכהן
 ל~מ~ראוי

 זה בענין וכו~ כמותו גדולה בכהונה
 המדר~ הפך~רש~י נרא~

 הוא שמוסכס נראה המדרש ומן
 גדזל כהן בן גדול כהן שהוא דפליג מאןוליכא

~ 

~~~
 יזדיע~

 והוא אמת הוא אס שנלע~ד מה כת~ר
 בשס המכונה הימיס ד~רי שפירזשמשנלע~ד

 רבינו שהוא מרש~י אינורש~י
 התורה מאור יצחקי שלמ~

 מלך ~להיבא כי ~ד פירש בתזמש שרש~י הוא הראשון ~עמיימכמה
 פסוק על יו~ד ב~ הימיס ובדברי המשי~

 כתב דברו את ה~ הקיס למען ו~ו~ נ~י~ה ~י~ה כיט~~ו
 השב~יס עשרת ממנו להסיר י~ת א~ במלכיס שמפורשכמו
 יסור לא וזה לירב~סוליתן

 שב~
 ידת לא מיהודה

 ~מיס יקהת לו ושס רתב~ס שס להמלךשילה יהוד~ יבא כי ~ד פתרון שלה יבא כי עדממלכותו
 עשרת ~ל מלכות ואבד המלכות נחלקה ושסלהמליכו
 רשב~ס שפירש מה הוא הפירוש וזה וכו~ וכו~השב~יס

 משה ויקרא ~סוק ג~~ך רשב~סי מדברי הואאלא מרש~י אינו הימיס דברי שפירוש מובן מזה התורה~ל
 נון בןלהושע

 יהוש~
 מרגליס מ~צת יושיעך יה

 יהויקיס שמו את ויסב די פסוק ל~ו ~ימיסובדברי
 את שמכניס והשריס המלכיס דרך כן רש~יכתב

 רוציס שהס שסמשרתיהס
 דוגמ~

 שס פר~ה ויקרא
 משה ויקרא וכן וגו~יוסף

 ל~וש~
 נון ~~

 יהוש~
 ~יניך וגו~

 פירש הימיס ובדברי פירוש כתב שבחומשתראינה
 י~ ~ן גסאחרי פירו~

 הימיס בדברי אותס ~פירש פסוק~ס כמה
 שבדברי שפירש~י מוכח מזה בחומ~י שפירש מההפך
 החותך והמופת מרשב~סי אלא מפירש~י אינוהימיס
 כ~~ג הימיס בדברי שמצינו ממה רש~י מדברישאינו
 י~דפסוק

 השדרו~
 מבוא מקוס פירש~י ~תוב שס

 זה וכו~ ה~ לבית מביתוהמלך
 שאינו ~צומה ראי~

 בדברי שמפרש הוא א~ר גדול אדס אלאמפרש~י
 לומר דעתי ~ל ש~לה ו~~ס רש~יי לשון ומ~יאהימיס
 ש~תבנו הא~ון זה מלשון מרשב~סשהוא

 נר~~
 שאינו

 דאסמפרשב~ס
 הו~

 פירש לכתוב ~ו~ל לא מרשב~ם
 שהרי מרש~י אינו הימיס שבדברי שהפירש~יאחרת ראי~ ג~ך הימיסי דברי שפירש הזא אחר חכסאיזה ודאי אלא פירש זקיני ומורי לכתוב ליה דהוה וכו~רש~י
 יש רש~י כתב ל~ו פסוק ~~ סמן א~ הימיסבדברי
 זה ולא וכו~ אומריס וי~א וכו~מפרשיס

 וז~
 בהס יש

 שרש~~ מרש~י שאינו מוכת מזה וכו~ וכו~ תייסרוח
עליו
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 יא~ר לא גדולה ע~וה ובעל גדול עניו היה השלוסעליו
 בהס ~ין ואלו אלו ~כמיס דבריעל

 רו~
 ~ חייס

~~
 שראיתי במה עיגי יאיר היקרה מעלתו כן

 בםוף יהושע עלרד~ק בהקדמ~
 ההקדמ~

 גם ז~ל כתב
 ולא זקרי קרי זלא וכתיב וקרי הכתיב ~עסאכתוב
 במקומו א~ד כל לשניהס ~עס לתת אוכל כאשרבתיב
 ~בגלות לפי כן נמצאו האלה מלות כיו~ראה

 התורה יוד~י והחכמיס ונ~ל~לו ה~ריסאבדו ראשונ~
 ~ו~ה ~החזירו כ~הא~~י

 ליו~~
 מצ~ו

 ובמקוס דעתס ~פי הרזב אחר בהס והל~ובםפ~יס מ~לוק~
 נ~דו ולא הא~ד כתבז הברור על דעתס השיגהשלא
 כתבואו

 מבחו~
 בדרך כתבו וכן מבפ~יס כתבו ולא

 אחר וב~רך מבפניסאחד
 מבחו~

 ועל וכו~ זכו~
 ז~

 קשה
 שהקרי אמרו דנדריס בגמרא הרילי

 זל~
 כתיב

 זכו~ וכו~ ~רי ולאזהכתיב
 הלכ~

 וא~ך מסיני למשה
 ר~~~ ע~ק~~

 שד~~יו
 ה~

 ערזך ת~~וד הפך

~~
 מזמור בתהליס רש~י פירוש על לי קשה כן

 יכין אס וגו~ צור הכה הן שהוא עשריסשבפםוק ע~~
 ובפםוק בשר שאר מלת ~יר~~י שס לע~ושאר
 ופירש חזר וגז~ שאר כ~פר עליו וימ~ר ~~זאז~ך

 ~ לי למה תרתי ידעתי ולא וכו~ בשר ~ארעוד

~~
 על כ~ד פסזק ~~ו םמן א~ הימיס בדברי כן

פסוק
 זברכי~

 שוע~יס ואל~נה
 לארו~

 רש~י ~תב
 היו ~ועריס שהיו אפע~פזרד~ק

 ג~~
 זאני משורריס

 ן~ י~ודה היה אחת פעס בתלמוד ראיתיבזכרוני
 ~בית דלתות נועלפדידא

 וב~
 אותו לםייע ~~ר לוי בן

 לוי שבן לםייעו יכזל שאינו פדידא ן~ יהזדה לוזאמר
 ז~ו מיתה ~ייב במלאכתו אחרשיםייע

 מ~
 שנשאר

 יוצדק זהיאך ליה אנים לא רז כל וכת~רבזכרוני
 משורריס ~~ך והיו שועריס שהיו שפירשז ורד~ק~ירש~י

אתמיהא

~~
 על כתב לזכריה בפירושז ל~ד~ק מצאתי כן

פםו~
 ראשון

 בחד~
 בן וגו~ שתיס בש~ השמי~י~

 גס ז~פ~ר זכריה על שב הנביא לאמר הנביאעדו
עדוא

 נבי~ הי~
 גס ה~זזה עדוא הוא כי ואמ~ו

מצאנו
 במדר~

 אס ב~דרש נתבאר לא ~נביא עדוא
 או נביא היהעדוא

 ל~
 בדברי שכ~וב מה הוא והאמת

 ב~הימיס
 םי~

 אביה דברי ויתר כ~ב פםוק י~ג
 זה ועל עדוא הנביא במדרש כתוביס ודבר~וזדרכיו
אני

 שבא מה ממנז נ~לס היאך רד~ק על לי קש~
 ושס ששמו כל עולא אמר דט~ו מגילה במםכתכתוב
 ~~זרשאביו

 ב~דו~ בנ~י~י~
 נביא ~~וא

 ב~
 ש~ו נביא

ול~
 וכו~ נביא בן ולא נביא ~הוא בידוע אביו ~ס

א~~~
 והיאך נביאיס כלס עדוא או ברכיה או זכריה

 לא או נביא הוא אס בעדו מסתפקרד~ק
 והתנבי א~ ~סוק ה~ סימן בעזרא גמור פםוקהרי וב~ר~

 נ~י~ה~גי
 וזכרי~

 עדו בר
 ~ביאי~

 מזה ~מובן וכו~
שלא וכדי ע~ךי הוו ~בי~יס שניהס ועדו שזכריההפסוק

 לה~רי~
 וכו~ מחילה אני מבקש כת~ר על
 וכו~ מהצעיר וכו~ הכתוב כל עללה~מיד~י

~ 
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~~ 

 נר~ו

 ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~י~ ~~~~~י ~י~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 לאדס פה שס מי פםוק בידיה דאייתי י~~~דשו~~יס
וה~י~

 וגו~י עמיד פה ואתה בגמרא שהב~א הפםוק
 אי~רי מרפםא זאת קושיאבאמת

 הל~ היא~
 להביא

 למימר ~ז~ל לפחות עוד להק~ות יש גס ל~מוממר~ק
 משה של מזרעו לז יש תמיהות ~רבה הזהכ~דר
 ~ה שס ומי בידך זה ומה הלוס תקרב אל בזש~אמר
 ושניה ראשונה תקרב דאל ה~מרא כסדר להוודאזי
 צודקיס דהוו בידך זה מהלה

 הל~
 הלוס נגד דמשה

 ו~ד בזה עו~ה אתה מה בידך זה מה ז~גד דןדב~י
מה

 את~
 פ~ה שס מי להביא לרש~י הז~ל פ~ה עושה

 לומר הוא צריך רש~י ש~ת לפי אפי~ דודאי ש~תולפי
 מה פםוק ~ד הזא פה שס מידפםוק

~ 
 דאז פה

 ה~ס פה כאן ונאמר פה כאן נאמר נדרשיהיה
 בסגלתה נקודה דידיה פ~~ה דמשה שויסדאינס

 במבטא שויס ואינס בתולס ~קודה דןדב~י ופ~~
 פה שס מי דלרש~י לומר אבל הס שויסבאותיות עכ~~

 נגדלאדס
 מ~

 אתה
 עזש~

 דאין יתכן לא זה בזה
 מ~ה נגד צודקת פה שס דמי בפסוק תיבהשוס
 לםדר לרש~י הו~ל הראוי מן א~ך בז~ה עוש~האת~ה
 להוו ואז פה ~ס מי קודס בידך זה מהתמיהת
 דבני מקראות עלםדורות

 ד~
 ולמה

~  
 ~ניה

 ודו~קלשלשית
~ 

~~~~
~~~~ 

 ולזמר רש~י דב~י ליישב ב~ופזי
 של זה פםזק רש~יי דהביאדמאי

 עזשה אתה מה ~~ד למדר~יה ~וונתו לאו פה שסמי
 מה ~~ד אובזה

 ל~
 זו תמיהא ~ביא רש~י אלא פה

 ולא דנפשיה מדרשה ~ה שסדמי
 ממ~

 ב~מרא שנמצא
ורצה

 להו~י~
 תמיהא

 א~ר~
 לדרוש זרצה דידיה מדר~ה

אותה
 ממ~

 בא לזה דן בבני הנאמר הביאך מ~י
 של מזרע לאז לו רמזז זו מ~י דבמל~ רש~ילדרוש
 בעיניך י~שה זאל ז~ו~ שס מ~י לו ה~~מר ~תמשה
 פה שס מ~י תמיהת ל~קדיס לרש~י ~ו~ל זהדל~י
 הנאמר מ~י ממלת נמש~ה זו ודר~א הואלב~אש
 יביא ואח~ך הבי~ך מ~י דן בני בפםזק~אשו~ה
 האמור הלוס ~גד צודק שהוא הלוס תקרב אלתמיהת

בםו~
 ד~אל זה דבר ב~ניך יקשה אל דן דבני פםוק

 אחד דבור ~זלו הלוס עד הביאך מ~י ב~םזקו~םיק
 ברא~ון ב~מרא ה~מורה דר~ה עליו~ביא

 דבזר מהאי לד~ושתזר זאת~~
 דידי~ דדרש~

 היא א~ילו
 לומר יש גס הדבור ~תתלתרמוזה

 דרצ~
 ~הביא

דרשת



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

דרש~
 הוא הלוס תקרב אל פסוק ~שום תתילה הלזם

 וא~~ך בסנה הדבור בתחילת למשה רא~וןה~מזר

דרש~
 ~ם ומי הזאל דידיה

 פ~
 ~וא

 המאות~
 זה ועל

 טל רש~י דבריי~זא
 זאי~ נכ~~

 ~ן הפך לא כאן
 דתמיהא דרשה דרש~י אלא בת~י~ות הפזךולא הגמר~
היא ראשונ~

 האמור~
 שכתב שניה דתמיהא ודר~ה תתילה בגמרא

 ~לשית ות~יהא מ~י ממלת כדאמרן מדידיה היארש~י
 נגד היא ~ידך זה דמה רש~ישכתב

 את~ מ~
 עו~ה

 אלא הג~רא על חלילה פליג ולא ~גמרא זכמ~שבזה
דדר~ה

 דתמיה~
 ה~רית לא בגמרא האמזרה ש~שית

 ~ המדפיס מהע~~ת גשמ~ה אז ~הבי~ה ר~~י~~מז

~~~
 רש~י יבזא כיצד תתמה

 למדר~
 מדנפשיה דרשה

 ~לא מה הקראימן
 נדר~

 תמיהא זז אין בג~רא
 דאפילז אתד בסגגון ~נבאו כזלם התזרה ~פר~ידכל
פסזק

 שנדר~
 אתד כל יכזל בנמרא

 דעתו~הש~ה מ~ כ~י לדזרש~
 מכ~~

 בגמ~א נדרשה דלא זז דרשה
 לרש~יזנתתד~ה

 למדר~
 ודאי מ~י מ~י דר~ת מדידיה

 דדרשה ז~ומר להת~קש אין גס ~דע~יה למדרשהדיכזל
 האדס שיכזל דרשזת משאר ~ניי~זז

 לדרז~
 מדעתז

 זה כגון המלות מן נמשכזת זהתמיהזת הזאלדכ~ן
 וגז~ הלזס כאן ונאמר הל~ם כאןדנאמר

 וכ~
 מה נמי

 נאמר רש~י לדרזש~רצה
 כא~

 מ~י ~אן ונאמר מ~י
 ~ן דקיימה ג~ש כעין אלז דרשזת הזו~~ך

 דאי~
 אדס

 היאך ור~~י מרבז ~בלה א~ך אלא מדעתז ~זה גזרהדן
 ד~לל ~ו~ייה אינה זז בגמרא נמצא שלא מה ג~שדריש
זה

 ~א~
 דלא אלא נאמר לא מעצמז ג~ש דן אדם

 איזה זלתדשלמדרש
 די~

 ~היא זו אבל התורה מדיני
דרשא

 בעל~~
 דמצינן מאי כל

 למדר~
 קבול בה יש

 תלילה נייד לא דרש~י זז ש~ה פי על זא~ךשכר
 הדרשזת ס~ר הפך לא גם הגמראמדרשזת

 הראשונזת תמיהזת אלא בגמראשנסדרז מהסד~
 ר~~י ~כת~

 מפסזקתרזייהז
 ראשז~

 מדידיה זתדא דגמרא תדא
 שנייה תמיהא היא רש~י שכתב שלשיתותמיהא
 אך בזה עז~ה אתה מה פםזק על בגמראהגאמרה
 זאינו רש~~י הביאה לא בגמרא האמזרה שלשיתדרשא

 ~ ז~רייא שקלא דרך לי ~נראה מה זהז בהמכתיש

~~~
 האמ~ לפי

 תלתא מכת מילתא לי דתיקא
 נמ~ך מאין לדעת אתה דצריך תדא~עמי

 דן בני ~דברי למדרש ה~למזד לבעלילהם
 אלז תמיהות נרמזז זהיכן יהזנתן על תמהזתמיהזת דשל~

ב~~ז~
 משום זהרי~ף מהרש~א כמ~ש לומר דצריך אלא

 הביאך דמי האלו ~שאלזת דכל לרבזתינז ליהודקשה
 תדא כ~אלה כזלם נראה זגז~ לך זמה זגז~ אתהזמה
 כפולזתזמלזת

 הזצ~כו לכך נינ~
 למדר~

 בהז
 דרש~י לזמר יזצדק לא זה ל~י א~ך אתזדלדרשא
 ~ם מ~~י נגד היאך זגז~ הביאך מ~י מלתדר~ש

 פ~
 זגו~

 ית~ר שוס בה אין דן בבני כאן האמזרה מ~ידמלת
 והויה וגו~ הביאך מ~י לימר זמוכרת יאמרו דהיאךכלל
 דלא זגז~ לך זמה עושה אתה מה מלת כמו מ~ימלת

דר~ינ~
 מדי

 ממל~
 א~ך ל~כתב הם זצריכים הזאל מה

גם
 למדרש יזצדק לא זא~ך להכתב צריכה מ~י מל~

 ~ לגופיה הצריכה ממלה דרשהשזם

~ ~
 לה~שזת יש קאמר דידיה דרשה רש~י דאם ועזד
דגם

 דבאמ~
 יכזל

 לדרז~
 עכ~פ שירצה מה

 ד~שההיאך
 דידי~

 הנאמרה שלשית זדרשה אותה הביא

 הו~ל ~פתות ~ו~ה הביא לא לך מה פסוק על~גמרא
 דרשת ~ס לה~יא הו~ל דידיה דר~ה שה~יאכמו

 באר~ה יציבא להוי ולא ה~לשית תמיהא דהיינזה~מרא
 ש~יא בשמיוגיורא

~~

 זאמאי במ~ה נאמרזדבריס ~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~
 הכ~

 זכז~ תלתא הני
 אמרז כהן להיות ליהונתן מיכה שלקח דכיוןואפשר

 הלוס ת~רב אל ביה דכתיב אתית קא ממשה לאזלו
שהזא

 ה~ב~ מעגי~
 ~~י

 ~אי~
 הכהונה

 בקש איך עליו תמהזוא~ך לאהר~ ~ל~
 יהונת~

 מה זכן כהן להיזת
 זאתה ~פס~ק בידך זה מה מפסזק תמיהא לושאמרז
 תמיהזת יוצדקז דלא שייכזת הרב להם עשה טמזדפה
 פסוקיס מאזתס אס כי דן~ני

 דיהזנת~
 סתירה ~~ה

 פה ~ם מ~י מפסוק אבל ע~ה זקנז מש~ר שעשהממה
 וא~ך כלל י~זנתן למעשה סתירה ~וס מ~נז יוצדקלא

 בא דרש~י נאמרכיצד
 לדרו~

 ~ מ~~י דמ~י דרשא

~~~
 ה~מ~

 דלשזן לע~ד נראה אמת ~הזא מה
 בו נפל ז~עזת שבזש ר~~י ~לזה

 ונתתל~
 להס

 וגרם ~~ה שס ~י פסזק עס פ~ה דואתה~~וק
 תזו זקא הזאל זה ~עזתלמ~תבשיס

 דפסז~
 תקרב אל

 ג~~ך נאמר בידך זה מה ופסוק ~סגה נא~רהלוס
 להס ~רס זה משה עס הדבור התתלת והסבסנה
 הו~ל פ~ה ~ס מי ~סזק עם זגו~ פ~ה ואתהתילוף

ופס~
 הוא גם נאמר פה שס מי

 בסנ~
 הדבור בתתלת

 ~פי אלא גרסתו היתה לא רש~~ האמת אבל משהטם
 מדיי לא זתו האמת זהיא דבתרא בגמרא~סדזר

 זבגמרזת י~ניס בגמרזת ~עיינתי עד זה~תבתי זל~
 ~בידי ירזשלמי באגדזת תפ~תי גםבנבנשתי
 גירסא ~ום כלל נמצא ז~א נדה םוף עד ברכזתמ~סכת
אתרת

 ובפר~
 נמצא כתב שה~דיד

 ה~מעוני במדר~
 זשבוש ~עזת ודאי אמרתי אזי דידן גמרא גירסתכמז

 ~ מידי לא זתז בםפריס נפלהס~ריס

~~
 של רש~י דברי על להידיד ל~ה דק~ה מאי
 ~עזלם דיהזצדק דכ~ב ה~ ק~י~ל הימיםדברי

לא
 שמ~

 דכתב רבה מדרש הפך הזא גדזלה בכהזנה
 גדזל כהן דיהושע ר~~ל משס זגו~ אני קמתי פסוקעל

ב~
 כתב זהידיד כ~ג

 דהמדר~
 עליז ז~ין מזסכם הזה

 אביא הנה המחילה אתר קזד~זי דברזת היו ~להתזלקין
 א~ך זה דמדרש ~למזד זממנז בגמרא ד~תמר מאילך

 יזמא דבמסכת ידידי דע למו ת~י~תבתלוקות
 ד~~

 איתא
 ה~יראת

 תזםי~
 זה ימים

 מקד~
 ~עמד רא~זן

 שנים זעשרמאזת ארב~
 זל~

 גדזלים כהנים י~ת אלא בו שמשז
 זה על התזספזת וכתבזע~ך

 כאן גירסאזת חלופי די~
 כדכתיב כהנים ~~ונה גריסזרי~~א

 בהדיי~
 יהזדה את בגלזת הלך זיהוצדק ~י ~ריה ~יעזריה ~י תלקיה ~י שלם ~י צדוק ~~י אתי~וב ~י~~ריה ~י שלמה בנה א~ר בבית כהן אשר עזריה א~הימים בדברי

 מ~זרש הרי ת~ ~ריס ז~ל ריב~א גירםת לפי הרייגו~

דל~
 זכז~ בגלזת הלך דהלוך גדזלה בכהזגה יהזצדק ~מש

 ה~~רים בכל אמנם זז~ל זכתבו התז~~זת הזסי~זעוד
 לי זנראה י~~ גרסינן זבירזשלמי ~נמס ~רשתזבספרי
 עד היו גדזלים כהנים ז~~עה הספרים גירסתלקיים
 תחתיו ס~ן אתד לכל שמתקנים כהזנה זסגנייהזצדק

הרי
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 כהנים די~ח נ~ל נמי אי כ~בו טוד וכו~ י~~חהרי
 אחריו ולז~טו לו שנתנה ואילך ~~פנחס היינו~קא~ר
 אלא רא~ון ~בית כולם שמשו לא כהנים אותםומיהו
~~ימו~

 כלומר י~ח בו ו~משו פירו~ז והכי המשכן
 טם י~ח לח~בון ~הש~ימו טד כך כל כהנים בושמשו
 מ~יקרא ~שמשואותם

 וכ~
 אלטזרי ד~ה בספר מצאתי

 ~י מריות ~י זרחיה ~י טזי ~י בקי ~י אבישועפ~חםי
 ~י צדוק ~י אחי~וב ~יאמריה

 אחימט~
 ~~י טזריהו ~י

 ~~י אחי~וב ~~י אמריה ~~י טזריה ~~יי~~נן
 שריהי ~~י טזריה ~~י ח~קיה ~~י ~לם ~~יצ~וק

 מאבי~ו~ הרי~~וצ~קי
 שריה טד

 י~
 כהנים י~ח

 ח~יב ולא יכניה בג~ות גלה ששר~ה לפי בכלל~ריה ו~~

באות~
 א~ל ימיהם כל ~~משו אותם אלא כהנים י~ח

 צ~קיה ב~לות שגלה ויהוצ~ק יכוניהו בגלות שגלה~ריה
 גירסת לפי לפניך הרי התזםפות ~ל טכל~ה חשיבלא

 ~~זריה א~ך דזקא ח~ בגמרא דגריסרי~~א
 ט~

 ~ריה
 ל~י זא~ך מהמנין ~ולה אינו וי~וצדק שמונהנשלמו
 גמרא הרי ריב~אגירסת

 ~יד~
 דשיר המדרש טל חלוקה

 התוס~~ שכ~בו הס~רים גירסת ל~י גםהשירים
 לפי י~ח~גרסי

 ~רו~
 היה דיהוצדק ~פיר א~י ראשין

 שהרי במדרש כמ~ש ג~ולכהן
 ל~

 ת~עה מנין נ~לם
 ת~טה להוו הטנין מן יהוצדק שיהיה ידי על א~אכהנים
 פירזש ול~י י~ח הוו סגנים ת~טהטם

 ז~
 גמרא יוצ~ק

 לפירזשם ~ך היה גדול כהן די~וצדק שויםומדרש
 אלא יהזצדק מבעייא דלא מ~ורש דכתבנזהאחרון
 ושניהם הזאל גדול כהן ליה חשיב לא אביז ~~~האפילו
הלכז

 בגלו~
 כהנים ח~ בגמרא נגרוס אם בין א~ך

 ריב~אכגירסת
 בי~

 החשבון זנפרש י~ח נגרוס אס

כפירו~
 גמרא הרי ~תזםפ~ של בתרא

 בבלי~
 ~לנו

 גם ז~ל הגמרא טל הריטב~א וכן המדרש טלחלזקה
 דגם גדול כהן היה לא ~יהוצדק זו בשיטה הלך~וא
 משם כ~בהוא

 דגורסי~ ר~~
 אינו ויהוצ~ק כהנים ~~

 דכתיב וא~ע~ג וז~ל להריטב~א לו והזקשה המניןמן
 ליהזשע הגדול הכהן יהוצדק ן~יהושט

 הו~
 כהן הקורא

 שכהןגדזל
 מלך י~י ~~ דוד שמצינו וכמו שני בבי~

 מלך ישי היה דלאישראל
 טכ~~

 הלכו ג~ך זו ובשיטה
 ס~ל שכך םקי~ד סמ~ט בחומ~ש בש~ך עייןהאחרזנים

 גדול כהן היה לאדי~וצדק
 ~ יעו~~

~~~~~

 לי שהוקשה מה לך לכ~וב ראיתי אגב
 של המדרש דברי טל עתה זה~לימודי

 גדול כהן דיהושע אמר דר~ל כת~ר לי שכתב השיריסשיר
 דטתו היא כיצד ר~ל לדעת לב יש לנז גדול כהןבן

 שמ~ז כהנים כמה אל~יה נפרשוכיצד
 בבי~

 רא~זן
 יוחנן ר~ דדריש זו דרשה ~ל שתלק מצאגז לאשהרי
 ריו~ח על חלק לא זמדמצינו זכז~ תוסיף ה~ יראתעל

 זו ב~רשה אמרינן ודאי מקום ~ל כדרכזבפירוש
מסכים

 לד~~
 צ~יכים זלזה ר~יה יוחנן ר~

 לדט~
 כיצד

מפרשי~
 שמשו ~~נים דח~ יסבור הוא גס אס אלביה

וכגיר~~
 יזחנן ר~ בדברי ריב~א

 ז~
 דלפי יתכן לא

 כיצדזה
 י~קיי~

 בשיר שדרש מה טם אלז דבריז
 דטזרא אביו ~ריה ~דרבא זה ל~י שהריהשירים
 כדאמרן השמזנה בכלל הוא דגס גדזל כהןהיה
 י~ושע אבי זיהוצדקלעיל

 אדרב~
 היה לא

 הוא זפירושס שמשו כהנים די~ח יסבורו~זי כה~
 בפירושם התז~~כמ~ש

 ה~חרו~
 דהא יתכן לא זה גס

 כהן היה לא יהוצ~קג~יך
 ג~ו~

 ואזי זה פירוש פי טל
 כמו ~וא ופירושם ש~שו כהנים די~ח באמתיס~ור
 כ~נים ת~~ה דהיינו רא~ון בפירוש התוס~~פיר~ז
 מן יהזצ~ק גם יהיה דאזי י~ח הם ס~ניםותשטה
 יש זה ~ל ג~ולים כהנים שלהמנין

 להקשו~
 דהא

 ויהושע וכו~ לק~רג ל~~ן לו שהיה וז~ל ~ייםבמ~רש
 אבל גדול כהן בן גדול כהן היה יהוצדק~ן

 בכהונה לשמש ראוי היה לא ~~יק אדם שהיה י~י~ל טזר~
 כחו ג~ול היה דיהושע נראה מכאן ט~ך כמותוג~ולה
 ג~ול כהןשהיה

~~ 
 היה דלא טזרא כן לא גדול כהן

 ן~ דר~ש נאמר אם זה ~ירוש לפי וא~ך כ~גבן
 ~ר~תם~יל לקי~

 ירא~
 כהנים די~ח ס~ל הוא ז~ס תוסיף ה~

 עזרא גם הרי א~ך התוס~ של ראשון וכ~ירוששמ~ו
 חביו שריה הזא טזרא של דאביו גדול כ~ן היהאביז

 אולמיה מאי א~~ך הוז אחים ויהוצדק דטזרא~יהוצ~ק

דיהוש~
 הזו כ~ג בני תרזוי~הז הר~ מטזרא

~ 

~~~
 גם לקיש ן~ דר~ש לי נראה ההתבוננות ~אחר
 תוסיף ה~ דיראת יוחנן רי כדטת יסבורהוא

 זהימים
 בי~

 ושריה הוז כהנים די~ח וס~ל ראשון
 גדול כהן הוה יהו~ע וא~ך הוז ~דזליס כהניםויהוצ~ק

 עזרא וגם גדול כהן~~
 ב~

 ליהושע שיש והטדיפות כ~ג
 שראיתי מה ל~י הוא המדרש דטת ל~י מעזראיותר

~הרשב~~
 שכתב ב~ פסקא א~ בפרק אבות מגן בספרו

 ובמםכת ~יה גדול כהן הצדיק שמטוןוז~ל
 פר~

 אמרו
 של דזדז שהיה הכהן עזרא אחר אדזמה פרה טשה~הזא
 ולא עזרא ואבי יהוצדק אבי היה הכהן שריה כיאביו
 יטקור שלא כדי גדולה באותה טזראשמש

 שלשל~
 יוח~ין

 ד~גם לך הרי ~~ך חזית במדרש שנזכר כמוממקומה
 כש~אמר הפירושיס דלכל גדול כהן שריה בן הואדטזרא
 אלא גדזל כ~ן היה זדאי שריה ~דול כהן היהיהוצדק
 הנחלה לזכזת רצהד~זרא

 ליהוש~
 בני שהס זלזרעו

 ~יהיה כדיאחיו
 השלשל~

 אס זא~ך ת~סזק ולא ארוכה
 ~יתה טולההיה

 מד~
 להפסיק וא~י מקטרגת הדין

 תהיה לא זאזי לטזרא זתחזור יהוצדק מבניהשלשלת
 יהזשע שאמר המדרש כוזנת וזהו כך כל ארוכהה~לשלת

 כ~גן~
 פירז~

 לומר זכוונ~ו נוסף אחר דור
 יש ואזי היה גדזל כהן~~ יה~ש~ דג~

 ~לשל~
 לא זמזה ארוכה

 ~ק~רג שלא כדיטזרא ~ל~
 מד~

 ודו~ק למפסק וא~י הדין
~ 

~~~
 מה ~ימכת והזכיחכן התזרה של מפרש~יאינו הימי~ דד~רי דרש~י להוכיח הידיד שרצה

ש~יר~
 נסיבה היתה כי ט~ז פסוק יז~ד ב~ הימים בדברי

 זכו~ ד~ ~סוק ל~ו הימיס ~דברי שפירש ממה כן גם ~יוגו~
 עוד זהוםיף בחומש פירש~י הפך ~ם ה~ירזשיםדשני

לת~
 פסוק הימיםכ~ב ~דברי שכתב ממה ~י לזה מזפת

 זמזה זכז~ ~ירש ז~ל שלמה ורבינוי~א
 נ~~מ~

 דרש~י לך
 רשב~ס זהוא לנו הידזע ר~~י אינוזה

 ואת~~
 בעמוד

 איגז ~ימיס דדברי דרש~י להזכיח הידיד עוד חזרהשני
 ה~ א~ הימיס בדברי שמצא מה מכח~י הידוערש~י

 זה ולא וכו~ אומריס זיש וכו~ מפר~ים יש רש~י שאמרל~ו פסו~
זזה

 י~
 לאז בודאי מעלתז זהזכיח וכז~ חייס רוח בהם

 הידז~רש~י
 לו נאה ולא ~ניז היה דר~~י זה הוא

 ~~ה גס ה~לה כדבריסלדבר

 ~ד~
 בו תזר הש~י

 בו כ~זב ומצא ~ואל דרשב~ם הוא ד~ירש~ימלומר
 ואי פירש~רש~י

 הו~
 זמז~ז לומר הז~ל רשב~ס ~א~ת

פירש
 ע~~

 היז אלה
 הזכחו~

 ~ ~ידיד
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 מ~
 שאמר ממה להזכיח שרצה

 י~
 וכו~ מפרשים

 אין המחילה אחר ~כ~~ זזה זה ~לא זכו~וי~א
 דכך ראיהמזה

 הי~
 לנו דמי תזרה של דרכה

 זכה טנזתנותיה זמכח בדורז י~סף בית כמר~ןבט~זה גדו~
 ~מצאנז הלל כבית מקזם ~כל כמזתו הלכה נקבטתלהי~ת
 הגאון תשו~ת הביא שם סי~ז אהט~ז יזסף בביתל~

 טליה ו~ביא זלה~ה מו~רד~ןמהר~א
 ולבסוף חולקי~

 ~יסמ~כז מה טל להם אין ז~ל מו~רד~ן הרב דדבריכחב
וכל

 הג~
 זו תשובה פי טל אשה להתיר בהוראה לבז

 ט~ך ממנה ירחק נפשו שומר לכן הדין את ~יתןטתיד
הרי

 דמר~~
 ~מנו שגדזל מי נ~ד קשזת דבר ה~נזים גדזל

 ~ז~ל זלה~ה חיד~א הרב כמ~ש ה~א דמילתאו~טמא
 שפוסק מי בגנות ל~פר מר~ן מדרך דאיןדהגם

 דל~
~זזתי~

 מדת~ י שינה חסידים מ~נת היא ~מש~תז
 טל

 לפסוק שרצו שהיה מטשה משזם מזזרדזן מהר~אתש~בת

כאזת~
 טל תשזבה

 ז~
 זאני זלה~ה חיד~א ~רב ד~רי טכ~ל תשובהכא~תה יקב~~ שלא ק~ות לדבר הזכרח

 כדברי~מצאתי
 הרב~י שכתב ס~ס בח~מ~ש בב~י אלה

וז~ל
 זז~

 דבר
 פש~~

 הכי דאין דלא דיינה דכל ומבו~ר
 ש~טה מי שראיתי לפי זה לכתזב והזצרכתימדיי~~ת לסלק~ ורא~י משנה בדבר ז~~טה ה~א דיינהלאו
 מטשה לטשות בזה והחזיקבזה

 כ~~וח~
 שחלקו אחר

 ס~ בס~ להש~ך זראיתי עכ~ל הזראה בטלי כל~ליו
 ה~א דהחזלקשכתב

 המ~י~~ ~ר~
 גדזל שהיה זלה~ה

בדזר~
 לדבר הוצרך יזכר זלא הד~ר לעקר כדי זטכ~ז

 השג~~ת ~הם לזה דזגמא יש גם גדזל אדם נגדקשזת
 ~הראש~נים ק~~ת בהם ~ד~ר הרמ~~ם ~להראב~ד
 פ~~ח לכל ~כנזדט שכתב~ז זה כעין לדבר ט~םיהבו
 י~א פירזש לטקר רצה זרש~י הזאל כאן ~א~ךספר
 ר~ח בהם יש ~זה זה ולא לומר ה~צרך מפרשים~יש

 ~דז~קחיים
~ 

~~~
 הזאל רשב~ם מפירוש דאינ~ כן גם לזמר שרצה
 זעיין ראיה אין מזה גם פירש זמ~~ז כתבזלא
 רשב~ם בפירזש ע~ב ק~ה דףבפ~חים

 ד~~
 וסדר~א

 בהרבה יש ~כן וכז~ רש~י מפרש כך כת~ב נמצאששם
 ~רש~י לפטמים שא~מר רשב~ם בפירושמקזמזת

 ~~ט מו~ז לזמר קפיד זלא שלמה ור~ ~זמרז~טמים פיר~
~ 

~~
 הימים ומדברי ~~ב הימים מדברי שהזכיח

 כן האמת כחך יישר היד~ע מפרש~י שאינ~ל~ו

ה~~
 שכתב ~ה ז~ילך

 הר~
 חיד~א

 הגד~לים שם בספר~

מערכ~
 פירזש אך ת~~ך פירש רש~י ~ז~ל ~יין אזת שי~ן

 שטר הק~ן ב~פרי כדכתיבני מרש~י אינז ~ימיםדברי
 ~כו~ ד~ה ט~א ~~ דף ביזמא זתוס~זת דק~זיוסף
 בשם ז~ל בש~ה י~קב זהרבכ~בו

 הלוי יקותיאל רב~
 מצאתי זשוב שלמה בימי היה ~א דטזריהכתב

 ע~ך ~און סעדייה רב תלמידי שפירשז ד~הב~ירוש כ~
 חיד~א הרב טכ~ל שב~ינו ס~ה א~ ד~ה בפ~זש הזאוכן

 ד~ה ש~ירש~י כהזגן טלו קודשו דדברזת לך הריזל~~ה
 היד~~ רש~י מדבריאינו

 כמז רשב~ם מפירש אינז ~גם
 רבינו תלמידי מפירזש הזא הרי אלא הידידש~יבא

 ~ זק~ל ה~ הרב כמ~ש ~אזן~טדויה

~ ~ ~
 ~~א

 נבז~
 פחד לידיד דקשה למאי

 הקדמת על להקשזת בעזרז י~יהיצחק
 האלה מלזת כי זנראה בז~~ל בה ש~תב זל~~~רד~ק
 מן זכ~~ ה~פרים אבדז רא~זנה שבגל~ת ל~ינמצא~

 זלא זכתיבן כתיבן ~לא קריין ר~י דאמר נד~ים~מרת
 הדבר אמת זכ~~ מםיני למשה הלכה~ריין

 די~
 להקשזת

 יצחק דר~ זו מימרא לפי רד~ק דברי יתקיימ~כיצד
 רצי~יולכאזרה

 ליש~
 ~עלם לא רד~ק דגם זלזמר

גמרא ממ~~
 ז~

 כמ~ה~ מי כי חלילה דנדרים
 בודאי אלא מזרה

~ונת~
 בגמרא דאתמר מאי אלא הל~ם לנו דאין היא

 זהז בגמרא נזכר דלא במאי ד~ר ורד~ק מדי לאו~ז
 כתיב ~לא הקרי דזה זראיתי הב~תי אך שנלט~דמה

 זכ~~ דבלתך פרת כגון ר~י דאמר קרי ולאוהכתיב
 דכתיבן זארבטה כתיבן ~לא דקריין שב~ה אם כינ~צא ל~

 הם ~הם קרייןולא
 שמנ~

 כיצד א~ך יצ~ק ר~
 ~ ר~י ~מ~ה מה אלא בתנ~ך ליכא דהא רד~קדברי יתקיימ~

~~
 כי אחת א~ת המ~וסר דכל אדטתין אסיק הזא
 בן זנקראים אותי~ת ארבט בני תיבזת ישכמה

 בן ~נקראים ארבט א~ שלש בן ל~פך זיש אזתיזתשלש
 רד~~ק דבר דבזה אומר זהייתי אזתיזת שש אזחמש
 דלאוס~ל

 הז~
 אלא מ~יני למשה הלכה

 דכתב הנה~
 בגמרא יצחקר~

 ~ת~
 ק~ה זה דגם אלא מידי לא

 הבי~ה ז~ל הרשב~א לתש~בת שראיתי ~ה~טי~י
 כיון שאלת הרש~~א ~ז~ל קמ~א סז~ס באו~חהרב~י
 לקר~תשאס~ר

 הכתב מן שלא א~ א~ת א~יל~ בתזר~
היאך

 ש~~
 תיבה כל ~כן ישגלנה ~הכתיב ישכבנה ק~רא

 כפי בתורה כת~בים שכ~לם וכתיב קרי בהשיש
 מ~יני למשה הלכה זז ת~ז~ה המקרא כפי זלאהמסזרת
זכמ~~

 זט~זר ~זפרים מקרא המזדר בין אין בפרק
סזפרים

 קריי~
 קריין ~לא כתיבן כתיבן ~לא

 פ~קה זו זתשזבהעכ~ל הלמ~~
 מר~~

 ~קמ~א בש~ט
 ס~~

יעז~~
 דגם ~ראה זז תשובה לפי א~ך

~~ 
 נכתב שלא

כאן
 בג~~

 זי~כב~ה ישגל~ה כג~ן
 כ~לה~

 בכלל נכל~ז
הלכ~

 מאי ~~ל דרד~ק נאמר אמזר זאם למשה
 בגמראדאתמר

 ~ת~ הלכ~
 דרשב~א לומר קשה לא

 מחל~קת הביאז לא הפז~קים זכיצד נינהז פלגאי~רד~ק

בז~
~~

 ישגל~ה דחשיב רשב~א דברי טל דקשה אמת
וישכבנ~

 ד~ן כתיב זלא זקרי ~כתיב קרי בכלל
 כ~~ן אלא כתיב ~לא קרי תשיב דלא מ~מטהגמרא
 דבלת~ פר~ת כגון בגמרא הנמניםא~תם

 ~אי~
 כאשר

 א~ת ש~ם כלל במקומן אין ~ל~ דמל~ת זגו~ישאל
 נ~א כג~ן קרי זלא כתוב ~כן הנקודזת אם כיכתובה
 זאינם התיבזת כתזבין דשם זגז~דיסלח

 ~קראי~
 כלל

 כגזן כתזבזת תיבזת שיש זה אבליטו~ש
 זקריין יש~~נ~

ישכבנ~
 ~כתיב כתיב ~לא קרי בכלל לה חשיב כיצד

 ~ קרי~לא

~~~
 מדברי ~מרפא ארזכה לה מצאתי זאת דקזשייא

 זר~ בספר~ מקמאיחד
 ט~א ~~ז דף אברהם

 קושייאשהקשה
 ז~

 הרשב~א על
 ותר~

 קריין ב~לל נכללת זישכב~ה דישגלה זה דגםהאמת לפי אך זז~ל
 ד~כתיב כיון קריין ~לא כתיבן כתיבןולא

 ישגל~~
 זאינה

 כתיב הרי כךנקראת
 ~ל~

 ישכבנה ק~רין שא~~ וכיזן קרי
 רשב~א אמר ~שפיר כתיב זלא קריהרי

 ~מ~~
 בפרק

 דזז ס~ל דהרש~~א ~ק~ה נחה א~ך ~כ~ל המזדר ביןאין
 ~ קרי זלא ~כתיב כתיב זלא קריבכלל

~~
 לנ~ יש זה לפי

 גירסא~ת הני זכל דהזאל לדטת
 ל~ז שסדר א~תם אם כי מנה לא דודן בתלמזדאלמה קרי ולא וכתיב כתיב זלא קרי בכללנ~ל~

הלא
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 בתנ~ך יש הרבההלא
 ובפר~

 לא ~תורה שהם הני כ~ון
מנ~

 ב~מרא דשם דה~ם כלל מהם
 מנ~

 דהמצוה ז~ת
 רש~י הרי ואתח~ן בםדר שהיא אותה ~פירש מיזיש

והר~~
 בס~ורים נ~א דלא וכתבו חלק~ כזלם זהרא~ש

 זכר ~~מרא למה וא~ך י~~ש דואתחנן זאתכלל
 בתורה הנמצאים זכתיבמקרי כל~

~ 

~~~
 ד~ם

 לז~
 דטת להרב החיפוש אחר מצאתי

 הביא דשם ם~ת אות לאו~ח באזתיותיו~דושים
 דגם ~רדב~זדברי

 הו~
 השנוים דכל כהרשב~א כתב

 קושיתנו הקשה ה~ והרב הם הלמ~מ זיש~לנה ישכבנהכ~ון
 בגמרא ר~י למה א~ך זא~~ת זז~ל השנייהזאת

 ל~
 מיי~י

 ה~א מייתי דלא צ~ל בתורה כתזבים דאינם הניאלא
 ולא דקריין ש~מזת תיבות שהם אותםאלא

 עתה י~~ש מייתי לאאחרת במל~ מל~ הפוך שהוא זיש~לנה בטפולים אבל להפךאז כתיב~
 ד~

 שנתיישבו וראי
 הקושייא נתחזקה אדרבה ובזה ~~~ל הרשב~א דטתעל הקושיו~

 ש~תבנו מה דלפי רד~קטל
 נ~צ~

 שנמצא מה גם
 אחת מלהכתוב

 זקרינ~
 ואיך הלמ~מ הכל אחרת מ~ה

 ~ הרד~ק דברייוצדק

~~~
 למ~מ הלכה דיש דהגם ס~ל א~א דברשום ממנ~ נ~לם לא הרד~ק ~~אה האמת דל~י

 גירסא~ת חילופי הני כל ודאיטכ~פ
 ה~מצאו~

 בתנ~ך
 נינהו הלכתה כזלהולאו

 כ~ו~
 שנ~צאו מלות כמה

 מחזלפיםנקזדים
 מ~

 מלזת וכמה הכתיב אל הקרי
 נוםף ק~רין זבקריאה המלה מן אחת אזתשח~רים
 תיבות שכמה להפך אזאות

 קורי~
 אות חסר אזתם

 למאות זמזה מזה יש הרבה אותיזת שתי ~ו~חת
 קרי זלא זכתיב כתיב זלא קרי בכלל נכלל זהזגם

 ישגלנה טל שכתב מה טל קדושים ~~ת הרבזכמ~ש
 אף קרי זלא זכתיב כתיב ולא קרי בכלל דהםוישכבנה
 נקזדזתיה שנקראת תיבה הזא ~ם דרד~ק אזמראני

 ש~ים או אחת אות בתוספת נקראת אז~חולפים
 שתים אז אחת אות בחםרזןאז

 כדאמר~
 ס~ל בזה

 ואבוד טל~זל מכח נתהזז אלו ד~בזתלרד~ק
 שנסת~קו מה פי ז~ל הס~רים רזב פי טל כתבוזלכך הספרי~

 זהלכה הם רתזקים ז~א נפלאים לא ז~ל רד~קזדברי
 ששם ד~ הלכה ששי פרק סזפרים במסכת היאטרזכה
 זז~לכתזב

 אמ~
 ספר מטזנ~ה ספרבטזרה נמצא~ ספרים שלשה לקיש ן~ ר~ש

 ~~~ז~~
 באחד הי~א ספר

 זבשנים מ~זן כ~זבמצאו
 מטזנ~

 זקיימז קדם אלהי
 זא~ו~י זישלח כתוב מצאו באחד אחדי זב~לזשנים
 וקיימז י~ראל בני נטרי את מצאו וב~נים י~ראלבני

 טשר אחד ושנים הוא טשר אחד מצאז באחדהשניםי
 הספרים פי טל הו~הו מלזת דכמה לך הרי ט~ךיהיא
זנפל

 כנה~~ זאנשי הקדמזנים בםפרי ~~ו~
 הגיהז

 אנן גםזא~ך
 נאמ~

 חיל~י כמה טל רד~ק נת~וון ~לזה
 ח~לוף יש שזנים ממ~נים מינים בנביאים ~ישגירסאז~
 ~אינם כתזבים ויש זנקר~ו כתזבים ש~ינםלאזתיזת
 בנקזדזת נקזדים שהם לכתיבות חלוף כמה ישנק~א~ם

מיזתדז~
 בנקודות אלא נקו~ח באזתם נקראים זאינם

הבאים
 מבתז~

 זנקודים מבפ~ים כלל נקו~ים שאינם ויש

מבחו~
 לא זה דכל בזדאי זמין מין מכל יש ה~בה

 בח~זפי אלא הם למשההלכה
 ה~ירסא~

 ~זמן של
 טקר שהוא בשרשים הרד~ק שהביא וכמזומ~טל~ולים

ספ~
 זטיי~ ~לי הד~~זח

 ~ מזה מלא ~~י מנחת בס~ר

~~
 אסתר ~מגילת כתוב ש~מצא מה לפ~יך ~א אצי~ה
 אחשזרש וקרי~ן אחשרש יהזדים וקרינןיהודיים

 ו~ו~ טתדים וקרי~ן טתזדים הפרזים וקרינןהפרוזים

 כ~שלחה שהרי י~ן לא זה הלמ~מ זו דגם נא~רהא~
 להיות לכותבה רצו לא לדורות כתבוני לח~מיםא~~ר
 זה וטל ז~ו~ זאת כתוב מקרא שד~שו טד הכתוביםבין

 אמרת זאי ד~ז במגילה זה כל יטויין לכותבהסמכו
 לכותבה רצו לא כיצד הלמ~מ דאסתר ~לו אותיותד~ם
 שאר כמו מסיני להם נמסרה ~יא גם זה לפיהרי

 דמלות זדאי אלא ~~מרו מסיני כולהז דקי~~לנ~יאים
אלו

 דמגיל~
 זלכך בהם נשתבשו הספ~ים ~ל~זל מכח

 מלות כמה נביאים בדברי ~מי לי כך וא~ך כךנכתבו
 ז~לי רד~~ק נתכוון ולזה כך נכתבו ולכך בהםנ~תבשז
ולזה

 זלא קרי זכתיב קרי רד~~ק שכתב מה לכזון י~
 כמה כגון הכזזנה זכתיב קרי זכו~ ~רי זלא כתיבכתיב
 מלה זקרינן ~דא מלה כתובה בנביאים שבאזמלות
 זיש קרי כאן יש שהרי וכתיב קרי נקרא דזהאחרת
 שיש מלזת כמה כ~ון כתיב זלא ~רי דאמר ומהכתיב
 וקרי~ן ~שקה כ~ון חסרים אותיותבהם

 נשקט~~
 בס~

טמו~
 קרי טיין הרי מזה ז~רבה

 ול~
 כתיבה זיש כתיב

 זזה ארבט או שלש בת זנקראת ~זתיות חמש בתשהיא
 ~זה קרי ולא כתיבנקרא

 סלי~
 הםפרים שבוש מכח

 זכולהז הרשב~א כסברת ~ד~ק ~כון טל הכלויבוא
 ~ מידי לא זתז דנדרים ר~י למימרת מרנןס~רי

~~~
 כדס~ד למימר בעינא אי אפי~ מזה דט~יפא
 לא דרד~ק למימרמ~יקרא

 ס~~
 כהרשב~א

אל~
 למ~ה הלכה ר~י במימרת דאתמר מאי ס~ל
 ר~י מנה ~לא מאי אבל הלכה דהזי הואמסיני
 מדברי זסמיך סטיד יש לזה ~ם ה~כהאינו

 דמ~ילהדבגמרא ה~מר~
 ד~

 כל ת~ר נאמר שם כ~ה
 ל~נאי בתורה הכתזביםהמקראזת

 קורי~
 אותם

 זכו~ למזצאות למחראות וכו~ יש~ל~הכגון לשב~
~~~ 

לש~
 לכ ~~ם זז~ל שכתב למהרש~א זמצינו ה~מ~א

 לה~ציא הזא דגנאי משזם במקראות שיש השנזיםאלז
 אלא ברביס ככתבז מפיז מגונהדבר

 לשו~
 מזשאל

דלשז~
 מצינזזישכב דהא באשה מש~ל לשון אינז שכיבה

במק~
 אלא ה~וא

 שהז~
 מזשאל לשון

 בלשז~
 נקיה

למש~ל
 באש~

 לדקדק זיש זכו~ בנביאים דמייתי הני כל זכן

כיז~
 תשגלנה זכן ישכבנה דיש~לנה הקריאה שנזי דבתורה

דנבי~י~
 איפה זכן תשכבנה בהז ~רי זבזכ~יה בישטיה

 בנצבה נמי ~כא א~ך שכבת בה קרי דירמיה ש~לתלא

ש~~
 קרי לא אמאי דנחמ~ה לימינו והש~ל דתהלים לימינך

 נקייה בל~ון נ~י~יה
 מלשו~

 אמרו דלא זי~ל ~כ~בה
 לשבח אותוקו~ין

 ~ל~
 ישכבנה ב~~ת בב~ה ברבים

 בהז דאית דנביאים תשגלנה נמי והכי יש~לנהבמקום
 ברבים הוא ד~נאי משזם שנוי בטי ברבים למפ~ירקר~אה
 טכ~ל בנביאים ד~ייתי המקראות שנזיי הני כלזכן

 יתברר מכאןמהרש~א
~~ 

 דתזרה דק~אי ם~ל דמהרש~א
 זהוא הם הלמ~מ לאו זישכ~נה י~גלנהנמי

 דמהרש~א ל~ימר דליכא משמם ל~יל ~~~בנזוהרדב~ז הרשב~~ ~פ~
 בא אלא למשה הלכה דאינם לזמר באלא

 לת~
 ~טם

 לתת בא הלכה שהם אלזלפסזקים
 להלכ~ ~ט~

 למה
 לרז~ל מ~ם באיזה מצאנו דהיכן אינז דזה אזתםשינתה
 לתת כאן שב~ז להלכה ~טםשנתנז

 א~רן דאי ז~וד נינהז תורה חזקי ~כולהו אלז אףאלו זמ~ להלכ~ טט~
דלא
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 ט~ם לתת אלא באדלא
 להלכ~

 מה ~ל ל~ק~ות יש

שכת~
 בהפ~רה ברבים ליהו זקרי~ן ~ואל דגביאים בה~הו

 זו נקי ל~שון אותם לשנות ההלכההוכרחה
 וכי ~י~~

 דא~קי ~~יגו ם~ת ~ריאת בשלמא מדאורייתאהפ~רות
 ~מא מםכתבגמרא

 דמתקג~
 לא ועזרא היתה מ~ה

 אבל י~ו~ש וכו~ ג~י ות~תא וח~שי שני אלאתיקן
 כדי מדאורייתא אינםה~~רות

 ש~~ו~
 עליהם

ומה ההלכ~
 ג~

 ~ירה אפילו
 עצמ~

 עליה ~צ~וה לא
 ברבים בם~ת לקרותמםיני מש~

 ~ק~~ א~~
 עשה ב~למא

 מאי על ההל~ות יבואו והיאך ~ידיה מ~קנותמ~ה
 זנביאים חכמים לתקנודעתיד

 ז~
 אלא יתכן ~א

מה האמ~
 ~הז~

 ם~ל לא בריי~א דהאי ס~ל דמהרש~א אמת
 בשביל אותם שינו אלא ~ם הלמ~מ וישגלנהישכ~נה
 ובמקום שינז לשנות ל~ם שנראה ובמקום דוקאהט~ם

של~
 ו~דעת שינו לא לשנות להם נראה

 מהרש~~
 מוכרחים

 לומראנו
 דמימר~

 ברייתא ~ה~ך לאו דנדרים דר~י
 דר~ לומר מוכרחים אלא דמגילהזו

 ~צח~
 ם~ל לא

 הלמ~מ וכו~ כתי~ן ולא~ריין
 אל~

 ה~י
 שמנ~

 דוקה
 ישכב~ה כגון מק~אות שאראבל

 וי~גלנ~
 דנביאים וגם וכו~

 פליגי ולא בצ~ו ~~~ו אחד כל אלא נינהו הלכתאלאו

בריית~
 יכולים וא~ך מהרש~א דעת ודאי ז~ו ור~י

 ם~ל כך דרד~ק ם~ד כדקא ולומר לרישאלמיהדר
 שאר אבל הלכתא דה~י הוא ר~י דא~ר מאידדוקא
 אחד וכל הלכתא ~או דנביאים בין דהתזרה ביןשנוים

משונ~
 להאריך מקום עוד כ~ן והיה ודו~ק מטעמו

 ~מקום כן ענ ~יריעה תקצר אך ס~רות כמהולהביא
 כאן שנו לקצרשאמרו

~~~
 שב~~לים ~~ך רש~י על להיד~ד שהוק~ה מה

 בשר שאר ~ירש ך~ בפםוק ע~חמזמור
ואח~ך

 ב~סו~
 עוד חזר ז~ך

 לכתו~
 ע~ךי בשר שאר

 דרכו כך כי לצורך שלא דהוא הגם דבר לךאמינא
 הואל אך וז~ן עת בכל לפרש רש~ישל

 וה~
 פםוקים

 המתיישב דבר לך אמינח כן על כית~ת זמתזיקרובים
 הלבעל

 ד~~
 ודאי ך~ פםוק שהוא ראשון ~פ~וק

 צריךד~ם
 לפר~

 ז~ך בפסוק זשנאו שחזר ומה המלה
 בשר שאר שם נפרש ולא למי~עי דאיכא משוםהוא

 הואוהט~ות
 דהג~

 לה~ם וית~ן כתוב שם ז~ך בפםוק

כעפ~
 הלשון דקדוק פי ועל עו~~ף ימי~ם וכ~~ל ~א~ר

 הו~ל לפחות או כעפ~ר שא~ר לה~ם וית~ן למימרהו~ל
 יהיה ואזי באתנחתא כעפר שתהיה כע~ר ולכתובל~קד
 פםיקתא מי~תא עפר כמו כעפר להם ~ וי~ןפירושה
 להם נתןדהיינו

 כ~~
 ~בל שאר להם נתן ומה

 כמלה הוי וכו~ םגול בנקוד כעפר שמלתעכשיו
מורדפת

 והו~
 כע~ר להם ויתן שאמר דמה למימר ס~ד

ש~
 כעפר פירושה ~יינו

 ש~
 מקים שם ~ר דם~ד ש~ר

 ימים של ~ול ש~וא ימים וכתול כמו פירושה והויהזא
 הוה ליכך

 טעינ~
 דכוונת למימר

 הפ~ו~
 ויתן היא כך

 ימים וכחול שאר ש~ ~ע~ר~~ם
 כנ~ עו~

 דהיינו
 עו~

כנ~

 הוא כן לא ובאמת וכתול כעפר מאד הרבה

כ~
 בשר ~אר ולפרש לחזור הוצרך ת~עי שלא כדי רש~י
 מילתא אלא מורדפת כעפר מלת תפרש לאואזי

 זדו~ק ~אר ל~ם נתן ומה~םיקתא
~ 

~~~~~ 
 על להי~יד דהוקשה למאי נפשין מש~וני
 ו ט הימים דדברי ורד~ק רש~ידברי

פסו~
 ג~ך היו שוערים שהיו פ אפע כת~ו ששם ~ד

 ממה לו ~וקשה וידי~ימשוררים
 ~אית~

 שפ~ם בג~רא

אח~
 ולא וכו~ לוי ן~ ובא מ~ו~ר פדייה ן יהודה היה

 הזא גמרא באיזה ~רזכר
 ~ני~

 זו גמרא ע~ךי זה
 דףער~ין

 י~~
 אביי ~מר בקיצור נאמר ששם ע~ב

 ~ור~נק~ינן
 והחו~ים שנאמר במיתה חבירו בשל ששיער

 דת~יא אחת בריי~א והביא ~גמרא עלה ~ם וםייםו~~
 יהוש~ ברבימטשה

 בהגפת לםייע שהלך ~~ינה בר
 בך חזור ~ני לו אמר גודגדה ן~ יוח~ן לר~דלתות
 העלה הלכה וזו ~כל~ה המשוררים מן שאתהל~חורך
 י~א הל~ המקדש כלי ~לכות בפ~גהרמב~ם

 רש~י על דקשי~א ~~ה לכאורה ~~ך יע~שדאביי כמימר~
 ~ מעלתהידיד וכמ~שורד~ק

~~~
 רד בפירזש יפה כווין לא שהידיד אנכי דרואה

 י~ח בפםוק רד~ק שכתב מה ידי~י ראה לאואיך ~
 פירש השוערים ויעיאל אדום ו~ו~ד הפסוק מ~שעל

 הארון שהציגו אחר לארון שוער~ם שהיו פירושרד~ק
 כשהיה מתח~ה ~ו~רים ש~יו ~ו לו ~טה אשרבאהל
 בשילההארון

 ונו~
 ~דחק הרד~ק לך הרי ע~ך וגבעון

 היו משוררים שהיו דבזמן לכאורה משת~ע דממ~וב~רא
 להיות י~ול אין דמ~ו~ר כדת שלא וזה ~ועריםג~~ך
 בזמן לאו דהכוונה ל~רש הוצרך זה ז~ל ה~ך אושז~ר
 וי~יאל אדום עובד לומר הקרא כוו~ת אלא אייריאחד
 קודם או אלא מ~ורר שהיה בזמן ול~ו משוערשהיה
 אשר ב~הל הארון ש~ציגו אחר או זהלזמן

 נ~~
 לו

 וא~ך איירי אחד בזמן דלאו לפרש נשמר רד~ק הרי~~ך
 היה אחד שבזמן מפרש דכאן לומר ~דעתין תיםקהיאך
 לומר כ~ד בפסוק ורד~ק רש~י דכוונת אלא המשוררשוער
 בחצוצרות המשוררים הלוים מונה ~וא כ~ד בפםוקדכאן
 מן ~ם הרי ל~ון שוערי~ם ויחי~ה ~דו~ם ועובדוםיים

 משוררים והם הו~ל שוערים שי~יו יפול ואיךהמשוררים
 כבר שוערים שהיו אפ~~פ כלומר ורד~ק רש~י כתבולזה
 היו אפילו ~לא אח~ך לשורר יוכלו לא דשוב תימאלא
 ~ אחד בזמן ולא משוררים להיות חזרו השוערים מןכבר

~~~
 כך לפרש ולרד~ק לרש~י להו למה בעיניך י~שה
 א~ו~ם דעו~ד כפשוטו הפ~וק פירוש להניחהז~ל

 שהיו לו~ כוו~תו דה~וק נימא שוערים היוויחי~ה
 דהו חדא יתכן לא זה שוררים ולאשוערים

~ 
 למנות לקרא

 מנה ששם ואלקנ~ה ברכי~ה עם כ~ג בפםוקאותם
 ~ ~יחי~ה עוב~ד גם להוםיף הז~ל ושם לארוןשוערים

~~
 ~עשו לפיכך וז~ל כתב שם י~ח בפםוק רש~י

משוררים
 חו~

 הרי וכו~ ואלקנ~ה ברכי~ה משנים
 אם כ~ השוערים מן היז דלאלך

 ברכי~~
 ולא ואלקנ~ה

 שא~ע~פ קאמר מ~יקרא על ודאי אלא ויחי~העוב~ד
 ורש~י רד~ק כוונת זהו משוררים נ~שו תחלה שומריםשהיו

 בפירוש ממש הוא כן ~רד~ק ר~~י בדברי זהוכ~ירושנו
 אולי אדום ועובד וז~ל זה כ~ד בפםוק שכתבהמצודות
 ע~ך למעלה האמור זה ולא אחרהוא

 הו~~
 פירש עזד

 שבו ועתה שוערים מאז היו המה גם לארוןשוערים
 ~ מידי לא זתו ורד~ק פירש~י הם והן ע~ך משורריםלהיות
~~~~ 

 דברי על ידידי שהקשה
 רד~~

 ~חילת שכתב
 זכריה הפסזק שכתב במה לו שנםתפקזכריה

 והידיד לאו או ~יה נביא עדוא אם הנביא עדון
 ~ל ~ולא אמר דשם דט~ו דמגילה מגמרא לוהוקשה
 שהוא בידוע בנביאות אביו ז~ם ששמומקום

 רד~ק נסתפק דאיך קודשו דב~זת הגיעו ~~ךנביא נבי~
ז~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  
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~ ~ ~ ~

~ ~

 הגמ~א נגדזהו
 וב~ר~

 ~~סוק מן
 מוכ~

 היה דעדו
~ביא

 ב~זר~ כמ~~
 נביא~ ~גי והתנבי

 עדו ן~ וז~ריה
 הנ~ ע~ךנבי~יא

 קשה לא הג~רא מן
 כאן דעדלמימר דאי~~

 ל~
 ~מו שנז~ר כל בג~~א אמר

 ~היה אם היינו נביא אביז גם בנ~ואה א~יוושם
 ~~קיהו ן~ ~ר~יהו דברי כגון בפסוק בסתםההזכרה

~זו~

 ~~ ישעי~ו
 אמז~

 ן~ יש~יהו ~זזן נאמר דלא

~מז~
 ~נביא

 אמרינ~ לז~
 י~עיהו ~~זן ואמר הואל

~~
 ~מו~

 כאן אבל נביאים ואביו הזא םתם
 זכריה סתם א~ר ולא הנביא עדו ~~ זכריהז~ומר שהוסי~

 ~נביאים עדו ן~ זכריה למ~מר ~ו~ל או ~דו~~
 אלא קאי לא הנביא דמלתש~~מ

 ע~
 ולא א~ד

 זכריה על אם הנביא האי ק~י מאי עלידעינן
 עדז על קאי או נביא הוה לא אביזוא~ך

 הספק וזהו נביא היהדעדו ונשמ~
 שנפ~
 ב~סוק לרד~קי ~י

 זאמר הנביאים אמרמדלא
 לשו~

 ידע לא י~יד
 דוד פסוק כגון זה פסזק ו~וי זכריה עלאם רד~~

ב~
 ישי

 מל~
 אם כי המלכות מלת קאי ~לא ישראל

 וגם דזדעל
 כ~

 פסוק
 דיהו~~

 בן
 צדו~

 הגדול הכהן
 ~~זשע על אם ~י קאידלא

 ~מ~~
 ליה דסבירא

 לאד~הזצדק
 שמ~

 נביא עדז דיל~א נימא או מ~ולם
 עדו זמצינו הואלהיה

 החזז~
 בד~ה ~סזק מצאנז גם

 של אביו ~ה עדו והוא ~נביא עדו מדרששכתוב
 אביז דע~ו דילמא אז הנ~יא ~אי זעליוזכריה

 המדרש בעל הוא ולאו ~~זזה עדז ~וא לאזזכריה ש~
 אם כי נביא קאי ולא נביא הוא לאזא~ך

 וא~ך כדאמרןזכריה ע~
 אי~

 קושייא כאן
 מ~

 ~ הגמרא

~~
 להזכיח שרצה מה

 מפסו~
 זזכריה דכתב עזרא

 ~וכ~ה שהיא נראה לדעתי גם נביאיא עדובר
אמתית

 זאי~
 תרגום מלשון אולי אם כי לדחות לנו

 ד~למא הוכחהאין
 ל~ו~

 והגם להאריך דרכו תרגום
 בר וזכריה לומר עוד חזר נביאה חגי זהתנבי~כתב
 ~ל לאומרה עוד חזר נביאיא והאי נביאיאעדז
 ולא זכריה זעלחגי

 ע~
 ראי~י גם דזחק ו~וא עדז

 להתיישב וצריך בעיני נתיישב זלא אחר פירושלפרש
 ז~זעודי

 מ~
 של בע~יו ליישב שנראה

 נ~~~
 לעת

 מאהובך ישיגו זשמחה ש~ו~ן שנתכזאת

הצעיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~~

זבסזף מפולש שאינו מבוי ~ז~ות על~~~~~~
 ראובן של בנויה חצר ~יההמבוי

בקעה עדיין ~יתה ~זה החצר שכנגדובצד
 ובינה הבנויה החצר זבין אזתה בנו לא בעליהשעדיין
 ה~ותמת החזמה קיר עד ~מגיע המבוי חללהיה
 ובנה הבנויה החצר ~על ראובן עמד היום והןהמבזי
 המבזי של ~חלל ו~כנים ~כנגדו הבקטה בגבזלכותל
 חצירושבין

 הבנזי~
 של החלל מן זהכניס להבקעה

 ~צי ~ורך מ~מ~מבוי
 הבקע~

 ובנה לרשותז הכניסו
 למה לתבוע הבקעה בעל בא זה ועל ויקףעליו
 רצונו הלא לרשותו הבקעה שכנגד המבוי ~~לה~ניס

~בנו~
 לפתוח רצוני הב~עה םוף ~ם ושם ~צר הבקעה

 ה~צרש~ר
 ו~ע~

 ~מה עתה
 ור~ובן המקום לי ם~מ~

~וען
 הל~

 ארוכה עדיין ~בקעה
 מאר~

 ותזכל מדה
ל~שות

 פת~
 בראש ה~צר שער

 ~בקע~
 המבזי שעדיין

פרז~
 כנגדה

 יומ~~
~ 

~~~
 קדם לרשותו שהכנים שמה ראזבן ש~~ן במה

~~~~~~~~~~~ 

~  
~ ~ ~  

~~~ 

~~ ~~ 
 קרקע הוא המבוי בני כל של א~א נינהוהרבים
 שותפים כולם הזא ה~צירות בע~י של דהיינו~מבוי
 שכתב ~לכ~ד מהל~~ש ה~ פרק הרמב~ם כמ~שבו
 ב~י מפולש שאינו מבוי מבני וא~ד השותפין ~צר~~ד
 אלא במבזי לה~תמש שלא זה על זה מ~ביםמ~וי

 הרי ע~ך במבואות להשתמש אדם בני שדרךבדברים
 כמז דהיינז שוים זמבוי ~צר הרמב~ם מדברילך

 המבוי ~עם כך שותפים שהם מצד מעכביםשב~צר
 ~מגי~ד הרב ~עמו שכתב זכ~ו שותפים שהםמשום
 זכו~ כו~ים מבוי שבנישכתב

 פשו~
 שהרשות א~ר הוא

משותפ~
 ו~דיפא ע~ך ביניהם

 פס~ מז~
 בפר~ז שם

 ~בקש מפולש שאינו מבוי מבני אחד שכתב י~אהלכה
 שיש מי וכן עליז מעכבין מבזי בני זכו~ רופאליעשות

 זמר~ן ע~ך וכו~ לאומן ישכירנו לא בשזת~ות ~צר ביתלו
 יע~ש ס~א קנ~ו בס~ דינים להניפסקם

 וז~
 דבר

 לו יש שותפזת דין דהמבוי הואברור
~ 

~~~

 באותו שפ~ק להרמב~ם שמצינו מה יק~ה
פרק

 בדי~
 חמש בו שיש מפולש שאינו מבוי

 משתמשת והחיצונה החיצונה עם משתמשות שכלםחצירזת
 ואם יע~ש ~~ו סקם~ב הש~ע פ~ק זהזא זכז~ל~צמה
 למה במבוי ~ותפים המבוי בני כלבאמת

 ~עליוג~
 ~ינה

 זלמעלה מפתחה אלאמשתמשת
 דוקא~

~~
 ~קדזק אינו

 אה~~
 אלו ~בניין בשעת מעקרא

 לבנותרוצה הי~
 פת~

 בודאי המבוי פנימית לצד חצירז
 רשזת לוהיה

 יע~
 המבוי קרקע לו קנוי מע~רא כי

 באיזה פתח בו לעשות ~צירז כותל שכנגד מהכל
 לצד פתחו ש~נה א~ר ~בל שירצהמקום

 חו~
 ~רי

 ושותפות שעבודזמ~ל
 שהית~

 בו וזכו לפנים ~ו
 משם כחז ונסתלק ממנו של~ניםחבריו

~ 

~~~~~~

 ~ק~~ב ו~ש~ע הרמב~ם פסק ג~ך מזה
 לז שהיה דמים~ד

 ~~ינז במבזי פת~
 םתמו אםמפולש

 זפר~
 ל~זתחו יכול ~ינז שוב ~~מיז

יע~~
 אפילז לך הרי

 ~י~
 שעבזד לו זהיה ה~תח לז

 הפתח אותזנ~ד
 ולחז~

 שעבזדו זסלק הואל עכ~ז
 שעש~ במי מכ~ש וזכותז ~חופקע

 מע~רא פ~חז
 בודאי המ~וי של ה~יצזנהלצד

 ר~
 זכחו זכותו

 ולפנים~צירו מ~~
 מ~

 ~ המבוי
~~

 הר~~ג ג~ך בפשי~זת כתב
 מהר~~

 אלשי~ך
 יע~ש פ~ה בס~זלה~ה

 בתו~
 שכתב ש~~ו

 א~א לו אין~לה~יצון
 מפת~

 מקרי לא ד~דידיה בי~ו
 ביתז מפתח אלא השותפין~צר

 ול~ו~
 ~צי~ו אפילו

 זלפנים ביתז זמצד פנים כלפימשזך
~~ 

 מקרי
 יעו~ע פנימיים של ~שותפיןחצר אל~

~ 

~ ו
 ~~~~י ~~~~

~~~ ~~ 

~~~ 

 ~~ י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

א~ך
 ז~ ראוב~

 ~בי~ו ~ה ~מבוי מן והכ~ים ~בנה
 ~וב לא בודאי ש~טוןו~ין

~~~ 
 מקים כי י~ן

 ~א~ ז~
ה~קר

 י~~
 לשמטון הוא ק~~~ ~י

 לה~תמ~ ~~י~
 ~ם

 הכנים כאלו הזיו~~ך
 קרק~

 ן דד ~רשותו ~מ~ין
הוא

 אר~~ דה~~~
 למ~ריה

 די~ ואי~
 נכ~ם זה

 מזה יותר ח~~ון לך דאין חםר אינו וזה ~~נה~ה בדי~
 ~טל ~~עון יכול היה~הרי

 ה~~~~
 הפתח לטשות

בםו~

 ה~קטה
 לפ~ימיו~

 בתחילת אחר ו~תח המבוי

הב~~
 לצד

 חו~

 יכול והיה
 לה~ת~~

 מםו~

 הבקטה
~ד

 ראו~ן וב~ה הואל עתה ולעת המבוי תחיל~
 ~מבוי מןו~כנים

 או מחר ויום הבק~~ שכנ~~ מ~
 מקים ימצא ולא בבקטתו חצר לבנות יבואמחרתו
 הבקעה מצד אם כיפתח

 ול~~~
 ו~רבה המבוי ל~ד

 לו יש ודוחקותפםידות
 כידו~

 כל
 ז~

 ו~א כל לטין
 ~ע~ד בם~ וטיין תם~ אי~~ וזה נהנה זה בדין זהנכנם
 ק~ט בם~ הפת~ש ו~דברי שם~ג ס~ ובמור~סובמר~ן
 ד~פי~ו לך יתברר שם ומדבר~הם שם~ג בם~ושם

 ל~כב האדם שיכולבמקום
~~ 

 חבירו
 ריו~ וי~צ~

 ~א
מקרי

 ז~
 חםר~נו ב~דו~ד מכ~ש חםר אינו וזה נהנה

גדול
~ 

~~~~

 לארה ארטא דהדרא לזמר הראוי מן ~וא
 ש~ם בם~ מור~יםכפםק

 ם~~~
 יעו~~ש

 ועיי~
 ~ם

בפת~~
 משם שה~יא

 ~מבי~~
 נט~ה לא דאם שכתב

~מזיד
 אל~

 הכניםו ה~נאים
 בשוג~

 אמ~ חצי
 מרשות

 ורבו לםתור צריך אין שמטון לרשותראובן
~ל החול~י~

 ז~
 בחזקת דארטא נק~י~ן ודאי ו~וותייהו י~~ש

מר~
 שו~ג במכנים ~לא ~חלקי לא כ~ן וטד קמא

 ~ קמא למרה דהדרא דפליג מאן ל~כא במזידאבל

~~~~
 ~דין גם לד~ן

 לדי~ ז~
 ולפי דהואל ולומר שיגג

 גבול ה~גת ~ום ט~ה לא זה ראזבןדעת
 לפתח מקום הבקעה לב~ל ו~ניח הואל לדטתו כיי~ן
 בטל להשתמש רשות ~ו יהיה לא זלמטה ומשםחצירו
 יהיה לא הבקעה מראש יהיה חצירו ופתח הואל זזבק~ה
 מצד אם כילז

 חו~
 פנזי שנשאר זה מקום אי~ך למבוי

 פתת זה ראו~ן כי טמו שישתמשו מי לו איןהרי
 בטל שיפתח זה מפ~ח יותר פ~ימיית היאחצירו
 לבדו לו אם כ~ שם תשמיש אין וא~ך הזאתה~קעה
 היתכן ום~ם טמד דלכך ז~ היא ומחשבתז הואלוא~ך
 יטן מלח מבלי ת~ל זה דבר יתקרי ד~וגגלומר
 שיחשו~ מיכי

 לצד פתח יטשה ש~בירו זו מחשבה

חז~
 וגם לבדו בו להשתמש פנוי מ~ום לו וישאר
 ה~ור שהביא זלה~ה אלברצלוני הר~י כדעתלס~~מו

ם~
 חכ~ א~~ קם~~

 ח~ם והוא והואל יתקרי רשום
 לואין

 מפ~~
 גמרא דהא הייתי ש~~ג לומר

 טרוכ~
 ~~~שני~

 קנים דר~מ להזכיח רצ~ ששם דצ~ה
 דר~מ אלבא דקתני מברייתא והו~תתו בשז~גאפילו
 לאחר זמכרה מתבירו ~דה ש~זלמי

 והשביח~
 היא והרי

 ~~כםים הקרן ~ת גובה גובה כש~וא ידו מתחתיוצאת
 וקאמר חורין בני מנכםים השבח ואתמשועבדים
 ב~ם לאו מאי ~להתלמודא

 האר~
 דקרקט ידע דלא

 נגזל~אינ~
 קרקט בעל ~אתי הכי ואפילו שוגג ש~וא

 וכו~ וידט ת~ח בלוקח לא אמרי ושבחא לא~~אושקיל
 מי~ט ת~ת דםתם טרוכה גמרא ~רי~~ך

 יד~
 מכ~ש

 שזהכ~ן
 הבונ~ ראו~~

 שידע משום אלא בנה לא
 ~~וס~ים~~~רי

 דלצ~
 ~בק~ה ~על הפתח ~יעשה

~צד
~~~ 

 כי המבוי בםוף ח~מיש לו ~שאר לא למבוי
 יהיה היאך לס~ום די~ול י~ט ומידט לבדו לוא~
 במבוי שו~ף הבק~ה ~ב~ל ממנו~טלם

 וי~
 לו

 וישתמש חצירו בםוף הוא ~ם פתח לו ל~שותר~ות
 למקום פתחים הרבה לפ~וח וי~ול חצירו או~ךבכל

 ~ זדון טו~ה אם כי תלמוד שג~ת דזה לומרח~ילה

~~

 זה לראו~ן ומר~א ארוכה דיש ל~ד~ן ~ראה
 ושתק ראה הבקעה זבעל הואל שב~ה במהדהחזיק

 מחילה אם כי ~אן אין שתיקה זו מה הקפידולא
 ש~תב מהל~ש פ~ה להרמב~ם מצינו מזה ~דיפאדהא
 בחצר רחים או בהמה שהטמיד חצר מבני אחדז~ל
 זמן כל טליה מ~כב זה הרי שותפו בו מיחהולא

 זו בהמה בפני ה~מיד ואםשירצה
 וכיוצ~

 מחיצה
 טל מקפידין שהשותפין החזיק טפחים טשרה~בוהה
 דדין והגם ~כל~ה מחל ו~ניחו והואלהמחיצה

 ז~
דשות~

 מחיצה העמיד או ו~ז~ בהמה ש~טמיד בחצר
וכו~

~~ 
 ולא בש~ט מר~ן הביאו

 הבי~
 אם כי בש~ט

 םו~ם בש~ע טליו יטוין חבירו בחצר בהמה דהעמידדינא
 מםזי~ם במקום בהמה מטמיד דהיה דין ~הביאק~ם
 הביאו לא השותפין בחצר מ~מיד ודין וכו~ תבירובחצר
 שהעמיד בין ז~ל שכתב םקכ~ב שם להםמ~ט מצינו~רי
 הרמב~ם מ~ש והעתיק קצר ה~חבר וכו~מחיצה

 דשם דשכנים בפ~ה שכ~ב מה הטתיק ולאד~וטן פי~~~
 הרמב~ם וממ~ש ה~ו~פין לחצר חבירו ~צר ביןחלק
 הדבר אין השותפין דבחצר וכז~ לך ~תבאר והמ~משם
 מחיצה ~עמיד דאם אלא כלל שנים שלש בחזקת~~וי
 לאלתר חזקההוי

 ומדשת~
 לגמרי דמ~ל אמרינן

לאלתר
 ע~~

 לך הרי ט~ך ב~מ~מ מבז~ר ~ן ותמצא
דלדטת

 הםמ~~
 ם~ל כהרמב~ם מר~~ן דלדטת כתב

דשות~

 והגם מחל ושתק וראה מחיצה שה~מיד
 ז~ל ~~ב אלא דטתו היא כן דלא ~ם למור~םדמצינו
 חזקה הוי וכו~ בשותפות בחצר חלק לו היהואפילו
 וכו~ שהחזיקלמה

 דמשמ~
 שלש חזקת ג~ך דבעי שם

 פםק דמור~ם דאפשר הםמ~ע שם שכתב ו~מושנים
 כר~תלהלכה

 הריב~~
 לריך בחצר בשזתפין דגם

 ~ין בפשיטות כתב לא ומר~ן הואל וא~~ך שניםשלשה
 מחיצה ~הטמיד דשותףדהעמיד

 בפשי~ו~
 כתב ומור~ם

 ~שותפין ~חצר להקפיד שדרכן דבר שט~הדשו~ף
 א~ך שנים ג~ דב~י הוא דינו וכיוצא מחיצהד~יינו

הוא~
 גילה ומור~ם בפשיטות הדין כתב לא ומר~ן

דטתו
 דבשות~

 ומור~ם הואל נימא ג~ש בטי בחצר
 לא שמר~ן במקום כדקי~ל בתריה ~יזיל דטתוגילה
 ~ ב~ריה אזלינן דעתו גילה ומ~ר~ם דעתוגילה

~~
 קצר דמר~ן בפ~יטות הםמ~ע כתב דהא ~ינו
 שפסק זה דלפםק דמ~מע וכו~ העתיקולא
 דין בין לחלק מוכרח הרמב~ם מדברי ~~ואהש~ט
 ~ביא והש~ע הזאל וא~ך השותפין לחצר חבירוחצר
~םק

 ז~
 זה חלוק דם~ל לזמר מוכרח הרמב~ם של

 הואל וא~ך ~ריב~~ש ~~ת אזיל מ~ר~ם כןלא
 שהעמיד כל ~שותפין דבחצר זה ח~וק ם~לו~ש~ע

~~~~~~~~~~~

~~~~ 
 ח~ב משי~שבם~ ~~~~~~~~~~י~

 שפם~ קל~~
 דעת ז~ל וכתב

 ד~ם םקכ~ב ק~ם בם~ הםמ~ע שבאר מה כפיהש~ע
 הוי לאלתר מחיצה הטמיד אם השו~פין חצרהיה

תז~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

חזק~
 הואל ו~~ך נק~ינן ודאי הכי זא~ך עכל~ה
 ראה ה~~עהובעל

 ז~ת~
 ~ מחל זדאי

 אמ~~~
 הוית דחזה

 ל~ר~
 ז~ל שכתב סק~~ך מש~~א

עסמ~ע
 סקכ~~

 ש~וצה מיירי בשותף משא~ך זכז~
להחזיק

 ר~
 דכיון בהמות ל~עמיד יכזל שיהיה לענין

 העמדת על להק~יד דרכן זיציאה ל~ניסה עשזישהחצר
 השזחף אס א~ל זכז~ מחל מחיצה זכשה~מידבהמה
 לו שייך שיהיה המקום גוף ~ל מכירה ~ענתטוען
 בס~ קצר ג~ך זכן עכל~ה וכז~ ג~ש דבעי כאחר דינזתמיד
 גוף על ג~ך טזען ~שזחף אס אבל זל~המ~ה~ך

הק~~
 לא שהשני זלזמר

 ישתמ~
 במקוס

 הז~
 שקנה כלל

 ג~ך ~~ינן משזת~ין לגמריאותו
 חזק~

 וטענה ג~ש
 האלה הדבריס ~ו על וא~ך ע~ך קמ~ט בס~כמ~זאר
 זיקף שגדרבנ~ז~ד

 חל~
 זלא בו להשתמש כדי מה~בזי

 ה~ק~הכלל ב~ל ~זישתמש
 ני~

 חזקה לז עלתה דלא
 הבקעה בעלבשתיקת לראז~~

~ 

~~~

 נל~~ד ד~כ~ז
 דמה~~

 מטרין כל דהא שתיקה
 מהנייא ד~תי~ה אלא ראיה איי~ינןלא

 דב~י אמרינןדבחצר זהג~
 ג~~~

 לבדז בז להחזיק רצה אם
 אלא כן אמרו לא דז~א כלל חבירז בז ישתמשזלא
בחצר

 ה~ז~~י~
 זרשזת שלהס בודאי שהזא מבזררין שהס

 שוה~ניהס
 ד~ני~

 מחיצה שהעמיד בזה הזא שני~ס
 ע~יו שיטעזן עד ב~ינן לגמרי חבירז ~כות לרקןזרצה
 ~אין המבזי בשזת~זת אבל ג~ש חז~ת ו~עינן לושמכר
 שאס זה על נוסף בו מועט תשמיש אס כילהס

 המבזי בסזף ל~תוח יכזל אין שזב המבוי בראש~תח ~ת~
 א~ך יע~ש ס~ז קס~ב ~ס~ ~אזרך זה כלכמבואר
 ז~תח דהזאל מילתא גלזיהרי

 מחל המבזי ברא~
 שם כמ~ש זלמטה חצירז ~מ~תח ~מב~יבת~מיש
 אביא אני אף י~ז~ש קס~בבס~

 דהזא~
 ז~~ק זראה

 במ~ לר~ובן דמחל מילתא ~זיהזי
 זיקף ~נה ~רא~ז

 היא דעתוזבודאי
 לעשז~

 הבק~ה מראש חצירו ~תח
 ~ זמחל שתקזלכך

~~~~~
 סברא בעל הריב~ש א~ילו דבנדז~ד לקוצ~ד
~~סק

 מזר~~
 ה~ות~ין בחצר דא~ילו ~וזתיה

 חז~~ב~ינ~
 שזה שניהם דיד השות~ין בחצר דזקא ~~ש

 ל~תזי~ רצ~ז~א~
 לבדו הזא מחיצה ידי ~ל ב~~מיש

 לז היה דלא במבוי אבל ז~ע~ה ~ש ד~י הזאבזה
עדיין

 תשמו~
 הזה ולא

 יד~ינ~
 דעתז אס

 ~ית~
 ל~שזת

~~
 בסוף

 ויהי~ ~ב~~~
 ב~קוס תשמיש לז

 ש~נ~
 זי~ף

 לא אזדאז~ן
 ~י~

 לעשזת ~יתה ד~תז אלא כך ד~תו
 בסזף תשמיש לו יהיה זלא ~בקעה בראש ~חצרשער

~בקעה
 פשז~ ~רא~ בז~

 ראזבן ז~מד דהזאל
 ב~לזש~ן זבנ~

 ~בקע~
 מילתא גלזי הזי זה ושתק ראה

שמח~
 במה

 ~ב~
 ה~תח לעשות בד~תז ~ע~ה ראזבן

 ~~~ברא~
 מדי לו ותז

 וי~
 ראיזת ~זד להביא בידי

 מכמ~לז~
 על הדבר הזעמד זלא הז~ל אלא מ~ומזת

 מס~י~ ה~נאי אין וגס ~דיןקו
 שנז לחש~ת עת א~~תי

 תרס~~ ~נ~ ~אןכא~י
 ~ לפ~ק

~צעי~
~~~ ~~~~~ 

 סי~~

 מ~~~~~
 ~אס כת~ר ששאל

~~ 
 לראזבן לזכזת

 שבנ~מ~
 וראש תחילה הנה ע~ךי ס~ס ~כח

 דלא לע~דנראה
 הית~

 ס~יקא ס~ק לעשות ~ת~ר כוונת
 הספק כת להגדילא~א

 דזק~
 ממונזת בדיני כי יען

 מינה נ~קאלא
 לדינ~

 בין
~ 

 כי ס~יקי לתרי ס~יקא
 דבר ~מצאנו~גס

 ז~
 ב~חלוקת נכ~ס

 ה~וסקי~
 בס~ס

 לעומת זה ממונותבדיני
 ז~

 דיש
 ה~זסקי~ סבר~

 דסברי
 זלעזמת המ~~ק מיד להוציא א~ילו יכזל דבס~סמרנן
זה

 י~
 חלוק אין דס~ל ה~וסקים סברת

 זא~י~
 ~ס~ס

ל~
 כנה~ג בס~ החבי~ב להרב עיין המוחזק מיד מ~קינן

 יעו~עס~~ה
 עכ~~

 מהרח~ש ~רה~ג זקן הזרה כבר
 בספר הובאהבתשובה

 מש~~~
 שכבר ס~ב ח~א צד~ק

 זמצינז המוחזק מיד מוצי~ין אין דבס~ס המנהגנת~שט
 אזת הקי~ל בכללי כ~ה בס~ כנ~~גלהרב

 ע~
 כתב

ז~צ
 דכ~

 דבס~ס למע~ה הלכה ~עמיס הרבה דניס אנו

אי~
 בחזקת זהקרקע הואל וא~ך יע~ש המוחזק מיד מוציאין

 במקזס דא~ילז פת~י בס~ שכתב כמו קיימא קמאמרא
 א~~לא קמא מרא בחזקת אותה מעמידין ס~יקאס~ק

~~~

~~~~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~ 
 שאינו שבנ~ז~ד בס~ס לדקדק לבו שתלא ~~~~י~~~~~

 אינז הזא הרי זה דנדון ם~ס ~י דינו מהמתה~ך
 ~~חצר היה ס~ק הס~ק בתחילת באזמרך כימ~ה~ך
 ~~חהזה

 למבוי לפ~י~
 ספ~

 אלא מב~נים היה לא

מבחו~
 דהיאך האחר ס~ק לעשזת עוד תוכל לא א~ך

 היה לא דילמא מב~ניס היה זאת~לתאמר
 כא~

 מעזלס
 דהזאל אתמיהא זה על חצרשוס

 א~ ונסתפ~
 היה

 אז מב~ניסה~תח
 מבחז~

 שהיתה ~חזקת הרי א~ך
 אין שוב א~ך ~תח לה זיש ב~ניסהחצר

 את~
 יכול

לזמ~
 ב~זיה חצר שזס היתה לא דילמא

~ 

~~~~

 נ~אה לכאזרה מתה~ך אינז זה וס~ק ה~ל
 ס~ס מקרידלא

 כמ~~
 סז~ס ביזר~ד הרש~ך

 שאינז הגס דבנדז~ד דנראה אלא ס~ס בכלליק~י
 זהזא מקרי ס~סמתה~ך

 דמצינז שס הש~ך דברי ע~~
 שנ~אל זלה~ה עזריה מנחס הרב ת~זבת הביא שסלז
 ולמעלה הארכזבה מן העצס שנ~בר ~חד עוףבדין
 ~שזחט ~רגיש זלא רזבז את חז~יס ובשר עזרואין

 ס~ס מ~ח להתירו יש אם שחיטה בשעת זזבשבירה
 ~אחרשמא

 ש~יט~
 קזדס זאת~ל

 יצא לא ~מא שחי~~

לחז~
 ידעת כבר ת~זבה ז~ל זה על זכתב שחי~ה קודס

 ששני בז~ן ~לא ס~ס מכח איסור שזס מתיר~ןש~ין
 זה אין א~ך לה~כן ~~שר אי זכאן מתה~כין~ס~יקזת

 זסי~ס ע~ל ~חד ס~ק אסכי
 הש~~

 הרב ד~~י ~ל
 יצא את~ל למימר דליכא לזמר דרצזנזז~ל

 לחו~
 שמא

 ל~לוגי שייך לא שחיטה דלאחר שחיטהלאחר
 ~י~

 יצא

לחו~
 יצא א~ל ~אמרת דכיזן לא או

 ~~ לחז~
 כורחך

קודס
 שחיט~

 ~כז~ הזא
 זהית~

 ד~זאל ש~ך דהרב מסקנתו
 אלא ס~ס מקרי לא מתה~ךזאינו

 ד~וקש~
 על לז

 ילעדר נכנס דאס שכתב ~רשב~א לתשזבת שמצאממה ז~
 וס~ק איל של ~גבז לו יזשבת אר~ של צ~זרןו~צא
 מכח מזתר לא אז זדרס ארינ~נס

 ם~~
 ס~ק

~~נ~
 לא זה צ~ורן שמא נכנס ~את~ל נכנס לא ס~ק

 ~הרי ~כ~ל ג~~ך בכזתל אלא ~ארימיד
 ~~רי מן את~ל למימר דליכא מתה~ךאינז ז~ ס~~
 זהזצרך קז~~יתז ~~זנכנס ל~ ~~

 לתר~
 גבי ~כא ד~אני י~ל

 א~ך ~עצס ~גזף הם ס~~קות דהשני העצסנשבר
 כיז~
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 לאחר שמא להתחיל לן לימא מאן אחד בגוף~שניהס
שחיטה

 אימ~
 יצא שמא ~יסא לאידך

 לחו~
 תזכל זלא

 כלל לומרשזב
 שמ~

 כש~רצה הכא א~ל שחיטה ל~חר
 שזדאי תתפזס א~ך הוא הארי מיד זה צ~זרן שמאלזמר
 כזרחך זטל בוד~י מתחילה תתפזס ה~ך זא~ךנכנס

 או כלל נכנס אס לדון אתה ~יךמתחילה
 ל~

 וא~~ל
 שלא זאף הזא מהכזתל זה זצפזרן דרס לא שמאנכנס
 מקרי לה~כותו~ל

 ס~~
 שמא הראשזן דהספק כיזן

 כמה שהביא יעו~ש זכו~נכנס ל~
 חזוקי~

 זה לחלוק
~ 

~~י~
 ~~~~~~~~י~~~~~י~~

 ידי על בפסח~אזכלו
 שירח~

 בשזלו ובשעת במיס אזתו
 מזרסן נשאר ספק ס~ס הזי דאזי ברזתחיןישליכנו

 ב~ורז מעזרב~
 ז~

 ספק
 ל~

 נשאר זאת~~ל נ~אר
 זה דס~ס דהגס זה טל זכתב ברזתחין נחלטדילמא
 לא ספק הזחלט ספק באומרך כי מתהפךאינו

 את~ הריא~ך הזחל~
 היאך זא~ך מזרסן בו שעדיין מחזיק

תזכל
 עז~

 לא זאת~ל לזמר
 הוחל~

 דילמא
 ל~

 נשאר
 להתחיל מוכרח ס~~ס ה~י דבנדו~ד אלא מזרסןבז

 לא ס~ק מזרסן נשאר ס~ק דהיינו זה באופןהספק
 שאינז והגס נחלט שמא הספק טליז יחזל זאזינשא~
 בין ק~י ~~ הש~ך ~חלק וכמז ס~ס מקרימתהפך
 יעז~ש הרשב~א לת~זבת עזריה מנחס דהדבההיא

~~~~

 כאן גס להתחיל זמוכרח הואל לנדז~ד אתאן
 החצר היתה ספק דהיינז זה בסדרהספק

 טליז זלסייס היתה לא ~פקבנזיה
 זאת~~

 דילמא היתה

בחז~
 איכפת לא מתהפך שאינז הגס הפתח היתה

 מזכ~ח יהיה ספיקזת שני לעשזת זבעינן הזאללן
 דאס לא או בנזיה החצר היתה ב~פקלה~חיל
 אז היתה בפניס החצר פתח בס~ק להתתילבאנז

בחו~
 א~ך חצר כאן שהיתה מחזיק אתה הרי א~ך

 לא דילמא בפניס זז וא~~~ל לזמר יכול א~~ איןשוב
 כסדר לע~זת זצריך הואל וא~ך כלל חצר כאןהיתה
 ס~ק תחילה להתחילהזה

~~ 
 אז חצר כאן היתה

 דילמא היתה זאת~ל לזמר נבזא זאח~ך היתהלא

בחו~
 זעיין ס~ס מקרי מתה~ך שאינו הגס היתה

להרב
 יעב~~

 אפילז הסכי~ז האחרזניס דסברת שכתב
 ס~ס מקרי מתהפך ש~ינוס~ס

~ 

~~
 מקרי לא מתהפך הזה אי אפילו נדז~ד באמת

ס~~
 והוא

 ע~~
 התזס~~ מדברי שמצ~נז מה

 הא זאכתי ז~ל שכתבו ד~טב~תזבות
 י~

 ~פק ס~ס

באונ~
 קטנה בעודה דילמא ברצזן ואת~ל ברצזן ספק

 קטנ~ד~תזי
 דשס זי~ל הזא אזנס

 ~זנ~
 הזא חד

 ג~ך דבריהס זהביאטכ~ל
 הש~~

 אזת ה~~ס ~כללי ~
 שאתה דכל ה~ז~קיס הסכמת היא דכןי~אזכתב

רוצ~
 בין אחד מט~ס להתיר רוצה זאתה ס~ס לע~ות
 יעז~ש ס~ס הזי לא בתרא ב~פיקא בין ק~אב~~יקא

 יעו~ש זה בכלל שנשתמש בס~תל~ט מג~א להרב מצינוזכן
 עכבר בדין אמרינן דלא שכתבסק~ב

 נכנ~
 זעכבר

יוצא
~~~ 

 דהיינו זה באופן
 שמ~

 לא ואת~ל אכלו

 שמ~אכ~
 ס~יקא חד מקרי דזה השני ~עכבר הוציאז

 נשאר לאשמא
 החמ~

 אז אכלו לי דמה לא אז בבית

 יע~~ הזצו~~ל~
 זא~ך

 את~~
 באזמרך ג~ך לנדז~ד

 היתה לאשמא
 כא~

 זכה דעתך ולפי ראזבן זזכה חצר
 ~ילמא היתה זאת~ל הה~קרמן

 בחז~
 זה לבניין

 הית~

 ~ספיקות שני נמצא ההפ~ר מן ז~ה ראובן שבנה מהוכל
 מן זכה מכח ראזבן לזכות רוצה אתה אחד מט~סאלז

 ומ~~ס הזאל היתה לא או היתה לי ומההה~קר
 זא~ך אחד ספק אלא מקרי לא לזכזתו רזצה אתהאחד
 הס~ס מצד לראובן זכייה שוס בו ראיתי לאנדו~ד
 מעלה אינו ~ממזנא דס~ס מצד הן לטשזת כת~~רשרצה
 מורידזאין

 זבפר~
 זתרי הואל בנדז~ד ס~ס כאן ד~ין

 בשנתינו החותס הנלע~ד נזהזי אחד משסהספיקי
 ~ וימ~ן צוי~ס לפ~קהתרס~ב זא~

הצטיר
~~~~ ~~~~~~~ 

 סי~ט

~~
 של בחצר דעתנז לחזזת מינן מז~ר ד~איל מאי

 אחר במקוס מהס זאחד כאן מהס שאחד~זתפין
 זבנה שבכאן השזתף עמד זה על נתרזעעהזהחצר
 מקזדס בה היז ש~א מה טליזת בה זבנה החצרזשכלל
 הנקרא מיס של בור בה זט~ה בחצר הזסיףגס

עטפיי~~
 כל מהס לשתזת גשמיס מי לה שירדז כדי

 אלה כל מעשזת זאחרכלזתז זכיזר זה~ציור על נזסף~שנה
 בגביית כאן שאיני השזתף טס לז יהיה כיצד לשאזלבא

 דבריז תזכן היו אלא לז המגיעחלקז
 ~ יזמ~~

~~~~~
 על הנוסף דבר דכל נראה לכאזרה

 הטליות בנין אפילו מקודס שהיהמה
 למזת~ אךשבנה

 ו~סקו ה~ב~ס שכתב הגס כי יחשב
 ולהוסיף לבנין ראזין הס דהחצירזת ש~~ה בס~הש~ט
 אחד עמד זאפילז זכז~ זטליזת בתיסבהס

 ובנהשזתף שאינ~
 ח~בינ~

 לי~ע העשויה שדה כנז~ע ליה
 הראזי זמן שזתפין שהס בנדז~ד מכ~ש וכו~ לוזשמין
 גס ~מו לבנזת שותפו לכפזת יכזל דהשזתףלומר
 לא אלו יזצדק זה כל אך השזתפזת בחצרהעליזת
 אלא זמשוכללת בנזייה לזה מקזדס החצרהיתה
 הזאל אך כדאמרן הדין הזה בבנין הזשלמה לאעדיין
 הדרן אביהן מימזת זמשוכללת ~זשלמת היתהוכבר
 אחד שכל ז~ל ס~א קנ~ד בס~ מור~ס דפסקלדינא
 כמז אלא כלל לשנזת רשזת לו אין ~חצרמבני
 ע~כ בז לנהזג להם יש יר~זה או קנאז או~בנאז
 החצר נשתכללה אביהס זמימות הזאל כאן ~זא~ך

ול~
 שהיז ל~תחיס אלא נשתעבדה

 ב~
 ודאי מקזדס

מ~
 כיתזר הס יזתר זה~תחיס העליזת זבנז ~עמדז

 מדברי יוצא מפורש הוא הרי זה זחלזקדמי
 זל~ה שכתב יע~ש סק~ט בח~ב זל~ה יזאל כמזה~רהרב
 ב~שיטזת לחלק נראהזמ~מ

 לשנות ~כזל שאין שז~
 שנראה החצר בנין גמרז אס דוקא הוא שבנאוממה
 בדעתס שהיה הבנין שהשלימז מעשיהסמתוך

 לאזתס אלא החצר נ~תע~ה שלא לזמר שייךדאז לבנז~
 נתייאשו זלא זבבנין ש~~וקים כל אבל ו~ו~~תחיס
 נראהממנו

 פ~ז~
 יע~ש וכו~ עליזת לעשזת שיכזלים

 לא החצר שנשתכללה שאחר זה חלזק מפזרשהרי
 לבנזת חבירז לכוף יכזל שזתף שזס שאיןמבעיא
 מלבנזת עליז לעכב יכזל ח~רו אדרבא אלאעליות

 למקזס ~תחיםזלהרב~ת
~ 

~~~~
 שש~

 מקנאס דרבני רמזז בא פסק באזתז שס
 ריש מור~ם ד~~ק דהא וכתבו פסקזזלה~ה

קנ~ד
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 וכו~ לשנות יכול בחצר מ~ש~תפים אחד שאיןקנ~ד
אלא

 דז~~
 כמזת ~ב~ים יר~ז או כ~קנאז

 לפי ש~~
שלא

 נשת~בד~
 ש~יז פתחים לאותם אלא ~חצר

 כ~א טצ~ם הם בנאום אם אבל והירזשההקנייה ב~~~
 יבנ~

ב~ק~
 יכזל כ~לם ב~ותפזת ש~חצר אט~פ שלז

 כ~ו אחרים ~תחים מ~ם אחד כלל~יםיף
 לב~ית ~בניין קידם מעקרא כחו שהיה כמולטזלס שירצ~

 וא~י ע~ך לחצר פתחים ולהוציא וטליזת בתיםכמה
 זל~~ה יואל ל~רב דראיתי ד~גסלקוצד~ן

 דח~
 ~רי~ם

 ל~וצ~ד יט~ש וב~ו לטמדו וקנאו ירשו בין ליה שניולא
נראה

 דמ~
 ח~ם יהגה אמת מקנאס רבני ~~סקז

 ש~ב~א ירוחם רבינו דברי ~י טל מיוסדיםודברי~ם
 זהטל~יה הבית בדין שס שכתב קס~ד סו~סהרב~~י

 טל זכו~ לשנזת העליי~ בטל זבאשנים ש~
 ז~

 כתב
 דאם ירזחם רבינז דברי~רב~י

 ל~חז~
 ב~ויה מתחילס

 ש~ם מתחילה יזתר להכביד י~ול אינז כך יר~וסאז

הית~
 לא שקמים בנזיה

 יבנינ~
 בנו ~ס ואם ארזיס

אותה
 מתחיל~

 בטל יכול חזרבה שלקחו כגון
 שהכב~ד ממה יותרל~כביד ה~ליי~

 כגו~ מ~~יל~
 ~מתחילה

 וטכשיז שקמיםבנה
 רזצ~

 מתחילה כי ארזים ~בנות
 ~יהאם

 רוצ~
 היה

 בונ~
 ~ה הפסיד ו~א ארזים

 דבתרא ראשון בפרק יונה הה~~ר כ~ך שקמיסשבנה
 ועיין חולק ~ליו שם נמצא לא זה וחלוק הרב~יטכ~ל

 זפריש~ה הדריש~הלהגהזת
 שמ~ור~

 שם
 חלזקהלהאי זתבלי~ ~~מ~

 יטו~~
 זדי~

 ~~~ד בס~ מור~ם פסקו זה
 לחלק מקנ~ס רבני למדו ודאי מזה זא~~ך יטז~שס~ז
 דיש הפתתיס דהזספת בנדז~דג~ך

 חלו~
 קנז בין

 משם ללמזד זיש בנזשאים לחלק אין דזדאי לבנזזירשז
 דסרה~ג אמינא מס~~ינא לאזאי

 מוהר~~
 זל~~ה יוא~ל

 אתאן עכ~פ שיהיה איך מזר~ס דפ~ק זה דיןאשתמ~תיה
 דכ~ט אלבא מזסכם הזא שירשו בחצר דמיירילנדו~ד
 לזה כח לו ~יה דלא נראה משזכללת והיתה הואלוא~ך

~שזת~
 טליי~ ~וס להוסיף הבונה

 ~ חדר ושום

~~~~
 מקנאס רבני אמרו לא עצמם הס בבנז ~ילז
 בכגון אלא שירצה זמן כל ולבנות להוסיףשיכזל

 אחד וכל בחצר מ~תמ~ים ש~יו ד~יינו בו שדברזנדון
 יכ~ל זטליזת פתחים בחלקו להוסיף זרצה מבוררחלקו
 בבתיס שותפיס ש~ם נדו~ד בכגון אבל חז~רלטשזת
 הראשונים מ~מיס בנו זכך ~זאל ודאי זמקוס מקוסובכל
 לבנות רוציס שאינס ~ע~ס גילז הרו הבניןוגמרז
 שמובן זכמו לא ותז הבנין שזהז שפיר~ו וכמזטוד
 ו~דרי~~ה הפריש~ה ב~גהו~ת המובא ה~עם ~פי~דבר
 שהם בנדו~~ד זא~ך יט~ש כנז~ל ירזחם רבינו דבריטל

 ~יתה אלז אפילז הבתיס ובכל החצר בכלשותפים
 טל לטכב יכול אחד כל היה בנאזה הס הזאתה~צר

 פתח ~זם עזד יוםיף שלאחבירז

~~~~
 כאן דינז דהיה נראה לכאזרה

 לדז~
 טל אזתז

 ~אינז דבבנין ס~ג ק~~ח ס~ מור~ס פסקפי
 זאבגיך טצך ~זל לו לימר יכזל מזחה הזא ~סצדיך
 יכ~ הי~ כאן השז~ף היה זאלז הואל נדז~דוא~ך
למחז~

 לו י~מר זבנה ~בר אפילז אז יבנה שלא בו
 א~ך זאבניך עצך~זל

 מ~
 ~זתף לזה נשאר כאן מקזם

 לז שיטשז מהס לשאזל לב~דלבוא
 תקו~

 להיזת כדי

~~
~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~ 

 זב~ה השז~ף זה וטמד קיימת טדיין ~צר~יתה
~וד

 טליו~
 ברס הכי הדין ד~וי ~זא זכז~

 ל~~
 עתה

 זלא כותליה ונטז נ~י~ותיה ~ותצו הנז~ ~חצרש~בר
 נלע~ד חדשים לחדש והוצרכז לדירה ראויה~שארה
 זעליזת בתים עוד לבנות השותף ביד נתו~הד~רשזת
 כאשרנוס~ים

 רואות וטינינו הואל וישר ~וב ירא~
 ~זבה ה~ לו שהשפיט מי כל נהוג מנ~גא זהבזמנינו
 ארצה חזמז~יה מפיל קמו~יה טל טומדת ~ירואפילו
 לבנות שבא מי מכ~ש מצזינים ~נינים בה לטשותומ~לי

 זבונה טצמו דזחק ~מושפטים מן אינז אפילז~~הרסות
ומחדש

 ב~
 זמנהגא והואל משגת ידז כאשר וטליות בתים

~~~
 בתים להזםיף שטשו מה ~ל השותפין אלז גם
 ס~ו קס~ד בס~ מור~ם וכמ~ש טשו ברשותו~ליות
 שבטל ~ש~ט פסקש~ם

 ~טליי~
 יכול אי~ז

 לש~ז~
 ממה

 בכובד ולא בגזבה הכותלש~יה
 התקר~

 זטל
 ז~

 ~ייס
 לש~זת המנהג ~יה דאס וכתבמזר~ם

 נתפ~ט כזאת ול~ת הזאל לנדו~ד נלמד וממנויטו~ש בתרי~ אזל~~~
 ש~שז מה א~ך זכו~ ודיז~אות טליות לבנותה~~~ג
 החצר בניין דבזמן אפילונימא טשו ברשות האלוהשותפים
 מנהג היה לא~תחילתה

 לטשז~
 דאזתז ואדטתא עליות

 שכל נהזג ומנהגא הואל טתה לטת טכ~~פמנ~ג
 ובונה עזמד חצירו שנ~רסה מי וכל חדשים מ~דשאחד
בה

 מ~
 השזתף זה גם מקודס ה~ה שלא

 מ~
 שעשה

לטת
 ט~~

 טשה כדין הזמן מנהג לפי

~~~~~
 ב~שי~זת מצאתי כן דמית~ כאשר ~חפוש
 ~פסק זלה~ה מוהריב~זל~רה~ג

~ 
 בס~

 בחצר שנשאלקפ~ב
 ש~ית~

 משה בין משותפת
 אלכררא~

זבי~
 ובית אח~ו יורשי

 אח~
 ליפזל כ~~ל~ז נ~ו מ~חצר

 הנז~ הר~~מ זרצה לדירה ראויואינ~
 לב~ז~

 הבית
 הנז~ ב~צ~ עלייה הזא פוק~י לבנות וגם לדירהזלתקנז
 הר~ס שרזצה ~אלפזקי טניין וטל ז~ל השיב זהו~ל

 מנהג אםלבנות
 המדינ~

 יכול בחצירזת פזקי לבנזת
 שאפילו ברירה משס ~רי יט~ש האלפזקי לבנות~ר~~מ
 כי לבנזת דטתו ~תה ולא מסזיימת כבר החצר~יתה
 ~זזקק ונהרסה הבית זנפלה הואל טתה ל~תא~

לבנו~
 ~יכזל ~רב פסק טכ~~ז האלפזקי לטשזת ר~ה

 סמך על הזא כן שפסק הרב של דדטתז ו~ז~אילבנזת
 ~ ל~יל עני אני שרמזתי קס~ד דס~ מור~סדברי
~~

 הוא שנלט~ד מה ~יהיה
 דמ~

 בתוס ה~זתף שבנה
 ~ינז הזוזטליזת

 כאל~
 שדה נ~ט

 הע~ז~
 לי~ע

 סזא למז~ר אך ודאי זכיזר זציזר זדות בור שבנו מה~ך
 חצר בני שס דפסק קס~א בס~ הש~ע כמ~שודינו

 ~ יע~ש זכו~ כו~הז אינו ציור אבל זכז~ לעשזתזל~ז כ~י~
~

~~ 
 זטליזת ~ים הזצאזת דלטנ~ן נלע~ד האמור פי

~
 ימשכנו שהב~ד הוא דינייהו ~

 אזת~
 עד ~ודס

 ~זאל להס המגיע חלקם השותפיםשיפדז
 שממשכנים זז זתקנה חל~ס לפרזטלפנינז זאינ~

ט~פ ~שזת~ ~ל~
 בדי~~

 הזרז כאשר הוא
 המזרי~

 הרא~וניס רבנן
זיע~~א

 שה~
 בעל ס~ל ז~~לייס הבית בדיןרש~~י דלד~ שנזי הוא במחלזקת שהדבר

 העליי~
 ז~ר יז~ד

 ~כר ד~י אסור השכר ול~~ת ל~שכיר אבלדז~א
~ל~ה

 ולדט~
 זיש ~זא כן לא ~~~~פ~

 מ~
 ~~ז~קים

 והדבריס רש~י כדטתשפסקז
 מעלו~

 ר~נן אך ארזכה
 וכן לד~ר כמו לשכזר דיכזל הכריעז זבתראיםבזראי
 נתיבז~ת הרבכתב

 ~מ~~~~
 קס~ד ס~

 י~~~
 וכן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~~ק
 ~ר~

 ~ משי~ש בם~ מוהר~ב הגדול

~~~~~~
 דשם שי~ן מער~ משה~ר ל~ב עיין מזה
 כבעתאפםק

 בכות~
 ודר בונה דהשזתף

 כלל רבית חשש זאין לו שישלם ~ד כרצונו שוכראו
 דאם שע~ה בם~ מור~ם ד~ק דינא ביןומחלק
 שקבל מה לו דמ~כין שכר וקבל לאחריםהשכי~ה
 קרקע ב~ותה עםק לו ואין הואל דוקא התםוכו~
 דין חלק לו שיש בשותף אבל מעצמו זבנאה הלךאלא
 מן וא~ך י~ו~ש ~ל לו מנכין אין השכירה דא~ילוהוא
 ל~םוק~~אוי

 דהבדי~~
 ב~ד שבנה מה כל לו ממשכנים

הוצאותיו
 וא~

 הוצאותיו לו שיתן טד כרצונו וישכור ידור
 ~ זלה~ה ר~ב המלאך הרה~ג ש~םקוכמו

~~
 שהוא זלה~ה מוהריב~ו להרה~ג ומצינו הואל
 מה על נש~ל ששם קפ~ב ~ם~ חביבאחרון

 הבית להם כשנ~לה לכרראט שהר~מ ~עילשרמזנו
 והאל~~י הבית בניין בה לחדש ורצה המשותפ~בחצר
 ואם והאל~זקי הבית לבנות שיכול להם ~םק זה~ל
 הבית ימשכנו חלקם לשלם במה ~ות~ים בידאין
 מחמת בבניין שהשביח השבח בפירות ויהנהבידו

 שהוא כמות הבית שישומו דהיינו שהוציאההוצאות
 לדירה ראוי שאינו וה~ם בכ~ח שכירותו שוה כמה~כשיו
 ישומו אותו שיבנה זאחר אחר לדבר הוא שר~ויאפשר

 אם משל דרך בכ~ח השכירות שוה כמההשמאים
 שוה יהיה שיבנה ואחר אוקיות שני שוהעכשיו
 ש~ולה מה חודש בכל לשותף י~רע אוקיותשב~ה
 הוא ויהנה חלקם שעור כ~י אוקיות מ~נילהם

בחמשה
 אוקיו~

 עד הבניין הוצאות מחמת שהשביח
 נתיבו~ת והרב משה~~ר הרב דגם ונלע~ד ע~ךשי~דו

 א~שר מזה ז~רו שלא ומה זה ב~יקון יודוהמשפ~ט
 מקום היה לא ושם ועלייה בב~ת דברו שהםמשום
 לשום ראוי היה ולא ה~יקון קודם לכלום שוההבית
 וכל זה דבר לבאר הוצרכו דלא אפשר ~ושכירות
 מה ליהנות כדי ול~ור לשכור אלא היתהכוונ~ם
 לומר יכולני זלה~ה מוהר~ב הרב וגם הוצ~ותיושכנגד
 ~ירש ולא םתומים דבריו שבאודמה

 דל~
 יהנה

 א~שר הוצ~ותיו מ~ח שנתהווה ב~יוח אלאהשותף
 לא ~ונו שקודם מ~ום היה הרב בו שדברדנדון
 ראוי שהיה מקום היה אלו אה~ן אבל כלום שוההיה

 יהנה שלא הרב י~םוק א~שר מו~ט בדברלשוכרו
 מהוצ~ותיו שנת~ווה בריוח אלא ~הוצאות שהוציאהשותף
 שנתרועעו הבתים בדין שנלע~ד מהזהו

~~~

 ו~נ~ם מ~ולם היו שלא ו~~ל~ת הבת~ם ב~ן
 ריוח שום היה לא ודא~ בזה לכ~ן באוחדשות

 כל וא~ך האוי~ שוכר אדם אין כי ממקומםכלל
 יזכה משכירותם שירויחמה

 שות~
 שיקח עד הבונה

 שיקח הוא דין בעולם היה שלא דד~ר~וצאותיו

הוצא~
 דכתבנו הדבר ש~וכרע יכמו דאמרן כמו הנאתו

ו~
 ב~םק זלה~ה מוהריב~ו הרב ב~~יטות ג~ך כתב
 זעל ז~ל וכתב שםייםהנז~

 עניי~
 הר~מ שרוצה האלפוקי

 הר~מ יכול בחצירזת ~וקי לבנות המד~נה מנהג אםלבנות
 לשלם במה ~שו~~~ם אין ואם האל~וקי לבנותהנז~
 ב~~רות ליהנות שיכול כדי למשכנו הם צריכיםח~ם

 ההוצאות ב~ד הדיזריםשכירות
 שיוצי~

 היו וכן בבניין
 ~נחנו וגם בחיים חלקם של~נינו ב~ד במחז~קדנים
 דבמשכונת מ~ורש הרי עכל~ה בעקב~תי~םהולכים
 חדשות ~נים כי מהש~ירות נכוי שום כתב לאהאל~וקי
 הוצאותם בעד השכירות כל שיטלו הוא ודין לכאןבאו

~ 

~~~~
 למור~ם מצינו חבירו של חורבתו הבונה שבאמת

 ה~כירות מנכין מ~כירה היה דאם ש~םק שע~הם~
 דשאני משה~ר הרב משם אמורה מלתינו כברמההו~אזת

 בקרקעו שתוף שום לו ואין הזאלהתם
 אל~

 מעצמו ירד
 ~ לעיל דבריו שהביאנו וכמי בשותף כן לאוב~ה

~~~
 מוהר~ר להרה~ג מצינו מזה דעדי~א גם

 ק~~ז ם~ ח~ב משי~ש בם~ זלה~ה ברדוגור~אל
 חורבתו הבונה בעניןשכתב

 ש~
 ~שכירה והיה חבירו

 רי~ו דברי הביא בב~י למר~ן ומצינו הואל הואהדין
 דאינו ~שוט וכו~ חולק שום בלי שע~ה ם~בםוף
 קודם שוה שהיה כמו הקרקע שכר ~לאמשלם
 והרב יעו~ש הב~ינים שכר משלם זאינוהבנינים
 םוף בח~ב יעו~ע דבריו חזק זלה~ה יזא~למוהר~ר
 נר~ו ר~ב כמו~~ר ה~וםק הח~ ומ~ש ז~ל שכ~בם~ג

 שכר לו להעלות שאין בה ודר חורבתושהבונה
 נתהוו ההם הפירזת כי הבניין אחר שהיתה כמושלים
 ו~בינו ה~א~ש כמ~ש אלה והוצאותיו מעותיו ידיעל

 אדם יתן כמה ז~ל שע~ה בםו~ם הרב~י שהביאירוח~ם
בחורב~

 םברא היא עכ~ל בית עליו לבנות כזאת
 וחדי הלה ויאכל הבית וישכלל יבנה זה דאיך~תית
 דמשום קצת משמע ש~~ה מור~ם שמדבריואף

 מגלגליןשחרוריתא
 על~

 כל לו דמנכה דמשמע הכל
 ורי~ו ~רא~ש כדברי אלא נותנת השכל איןשכרו
 תדון מזה עכ~ל הרב~ישהביא

 ד~י~
 הקרקע לבעל

 מ~אל~
 קודם מרויח שהיה

 הבניי~
 במקום וא~ך דזקא

של~
 חורבתו בבונה אפילו כלום לו אין מרויח היה
 ~ שות~~ם שהם בנדו~ד מכ~ש חבירו~ל

 לקוצד~~~~~~
 השמאים שישומו

 שומ~
 הבתים בניין

 שנתחדשווה~ליות
 בבניי~

 וישומו לעשות הראוי
 הבניין קודם החצר ג~ך שוה היתה שכירותכמה
 ביד יתמשכנו ואזיוהתקון

 השות~
 הנו~ע בחלק

 בההוצאותלשותף
 בח~~

 מההוצאות לו מ~ין ו~יה
 ראויה שה~תה בשכ~~ות לו מגיע שיהיה חלקו~עור
 ~ודם להרויח זהחצר

 התיקו~
 ותו

 ל~
 ~ מד~

~~~~

 אך ~הם בד~ר~ם הזה השותף שהוציא מה
 שלא ודות ובור וכיור ציור דה~ינולמותר

 בהםנהגו
 במח~~

 כמה השמאים אותם ישומו בזה
 מכיםו הוציאם שהוא קב~ע ויעשה בהם להוציאר~וי
 ליה ואהנ~יה לבדו לבונה תהיה ג~ך הנאתםואזי

 ויבא השו~ף כאן שימצא מ~וא לעת והעדותהשומה
 זה עם דינאלאשתעי

 ~שו~~

 ~ול לו יאמר אם הבינה
 לבונה היתר דבר הנאת כל תשאר ~זי ו~בניךעצך
 תבנה כי ~םדר בקצור הנלע~ד זהו יעו~שי~ם~~א בם~ וכמ~ש חלקו ישלם אזי לי דניחא ד~תו גילהואם

 ~ וימ~ן וצוי~מ יע~ה ~אלי פה ל~~ק תרם~ב שנה כאןחדש בי~
הצעיר

~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~י~ ~~~~י~ ~ז~י~~י ~~וי~~~

 ~~~ן
 ~~ ~~~~ ~~ו~

 ~~י~~י ~~~ י~י ~~~~~~ו~ו~י ~~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~ג~~ ~~~~ו~ ~ז~יגי



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 י~~ ~~~~ ~~~~~~~י~
 ~~~ ~~ ~~~~י ~~~~~~~י ~~~ ~י

~~~
 ס~ ס~ בש~ך עי~ן נשאת זאח~ךשלזתה
 ממה לשלס ה~ל דחייב דס~ל ה~ס~ק

 אות אה~~ז חלק לא~ זכור בספר ועיין לושהכניסה
 סקל~ב ובמר~ן ס~ד סצ~א בא~ע~ז זעייןאלף

 שס וש~ךובסמ~ע ס~~
 ומהריט~~

 רל~ה
 ובכר~~

 ח~א
 במור~ס באה~~ז זעיין קי~ב סו~ס זש~ך סמ~גחיור~ד
 סנ~ה סופר חתס ובספר א~א פח~י זבס~רספ~ו

 ~יעו~ע

~~~
שלות~

 אס שנשאת אחר דבר איזה קנתה או
 או לשלס חייבהבטל

 ל~
 בחומ~ש עיין

 ~ח~ בזכול~א זעי~ן בש~ך שס זטיין ~חרזן סעיףסצ~ז
 ~ו~ד ובס~ ספ~ז שלמה ~~ר בס~ זעיין א~ אזתא~ע~ז

~~~~~

 אחד ישראל מהס זקנה שזתפיס וגוי
סחור~

 על לחזור יכזל אינז אס זנת~נה
 יכול בדיניהם אס אבל מהישראל הכל משתלסהעכו~ס
 מ~לס הישראל אלס ~הוא אלא הע~ו~ס מןל~~תלס
 שצ~א ובמר~ן א~א חו~מ בזכל~א עיין ~א ותוחלקו
 סל~ב ת~י זבס~ ס~זובש~ך

 ול~~
 ול~ז ול~ו ול~ה

 ~ ע~ש ~ק~א רכ~ז ס~ אריה גורזבס~

~~~
 לקונסה עליה גוזרין יתומיס בשל שהחזיקה
 ~ ~~ש ס~ה שנ~ח סי~ מור~ס עיין תנ~א~לא

~~~~~

 מידז נפל
 ח~~

 מכרו זאח~~ך גוי ומצאו
 לישרא~

וב~
 ~יין לו להחזיר זתובעז ראזבן עכשיו

 שדה בספר ועיין ע~ב מ~ה דף דמלכא גושפ~קאבס~

האר~
 ודו~ק שנ~ז ס~ סוף ועיין סי~ג

~ 

~~~~~
 מכ~סו אחד כל מעות להס שנת~זרז ושמעון
 שיתן טו~ן זשמעון קצת ראו~ן זמצאזבקשו

לז
 ממ~ מע~

 ר~ו~ן עס הדין שכרו לו ויתן שמצא
 שד~ה ועיין סי~ד רס~ב ס~ מר~ןעיין

 האר~~
 סי~ב

 ~יעז~ע

 שנמצ~~~~~
 ~זמדנא

 דמוכ~
 דמי בידז עדיין ~המת

 ע~~~מלו~
 חשבונותנו

 מהריט~~ עיי~
 ~ י~ז שאלה

~~~~
 שהזציא

~~~ 
 מזכיחות זהאומדנות ראובן על

 בתר אזלינן פרוע אז מזזייףש~~ר
 בע~י בשלז המוחזק להמזיק ממונות בדינידמוכח אומדנ~

 ~ י~~ש סיז~ד~י~י

 ~~~~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~י ~~ ~~ ~~ י~~~~~~~

~~~~~י ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~י~ ~י~י~~~~~י~
~~~~ 

 ~~~ ~~י~ ~~~~י~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~~~י
~~ ~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~~
 אנס כגוי דינו דינא ציית דלאאנס

 רכ~ה סו~סבאה~ט
 ~ ע~~

~~~~~~~~~
 שהגדיל אחר הקטן נכסי ששכר
 קודסאו

 שהגדי~
 לזמן ושכרו

 ~ ~~ש התשובה תוך סר~ו חי~י בע~י בס~עיין מרזב~
 ליורשיס טענינן לא ומת יתומיס נ~סי שבידו~~

 ~ סקל~א סק~ח עס~ה ~נה~ג אביהס ~רטשמא

~~~~
 בשכירות פ~ש י~ול אס

 הקרק~
 מי~ת בין

אביו
 לזמ~

 ב~~ עיין חלוקה
 ג~~ק~~

 דמלכ~א
 ~ יע~שסמ~ח

~~
 עליו וכתב ב~מעון מנה נושה ראובן של הלוה

 ראזבן יכול המלוה שיתבענו זמן כלשיפרענו
 הזמן לו מרחיב שלו שהמלוה אפ~~פ ממנולהזציא
 הביאו הריב~ש משס~ו~ז

 ה~ה~~
 סק~ח צ~ט סיען

 ~יע~ש

~~~~~~
 אפילז ממנז גוביס ז~ע~ח אשה אין ס~ת

 אין מיתה בשעת ה~דישזאסז
 ח~ב תוש~י בס~ עיין ממנזלגבות יכול~ האש~

 סמ~~
 סקי~ז זב~ז~מ

 ע~ש ק~ז ס~ ובמשחד~רס~ז
~ 

~~
 אין מעזת או מ~ל~לין לג~זת בא מאוחר המלוה
 גו~א מזקדס מלזה י~וא שאס ערב שיתן לולומר

 ע~עסק~ו
~ 

 ~~~~י~~~~~
~~~~

 א~יו שמעזן ביד זנתנז לראזבן שטר שכ~ב
 בי~יס כמא~ד הזי אי סק~ז ס~ז ס~ בש~ךעיין

אז
 גרמ~

 ~קא
 ~ ע~~

~~~~

 ~גנב מיד שלז הכלי ל~וציא ראוי ~היה
 בלי הלזקח מיד מוציאין זקנאו אדםואזל

 שנ~ז בס~ ש~ךמעות
 סק~~

 סט~ז בב~י ועיין
מי ~ זל~~ההריב~ש מש~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 באחד שהכיר
 ~גנו~ שרצ~

 ~ו ה~יד ולא לחבי~ו
 ל~זנ~וראוי

 ~סמ~~ עיי~
 סק~ג שנ~ו

 או כסף ממנו ~נגנב~~
 זה~

 מקו~~ל ~יש וראו
 כסף בידו שהיהבדרכיו

 וזה~
 ~התיכו רוצה והיה

 רשד~ם והורה אחרות ואומדנות שונים אומניס~חנות
 ~ש~יל לטרכאות ~תולמסור

 קרו~ חו~
 עד ~כסף ~~ווי

 ~~ון ~~ך תי~ז תי~ו הד~~~ן ת~ומ~תשיודה
 גו~~

 סו~ס
 כר~ח ~ס~ וטייןט~ו

 סקמ~~
 הרו~יס משכנות ועיין

 ס~ה ס~ וה~ור סקי~ג מיס~ות
 ~ ע~~

 ע~יד ולא אינש גזיס~אמרינן ~~י~ ~~~~~י~
 כת~

 הטו~ז
 שהו~~ק ~~י זה כ~ל נאמר דלא ~תום~~משס ס~~
 ~~ש~

~יי~~~
 ~ישרא~~~~

 דיי~י ~פני ~דון ה~איס
 י~רא~

 ~יה דיי~ין
במ~י

 דניח~
 ~דיני ~ח~ר לו יש אס דה~ינו ~יה

 ~איתי כן הכותיס~ כדין ליה דייניןכותיס
 להר~

 יוא~~ל
בתוש~י

 ח~~
 שמכר כותי ~דין ש~~ו ~ס~ וטיין צ~~ז סי~ן

ש~ר
 לישרא~

 וטיין צ~ט ס~ק ~ש~ך קכ~ו ~ס~ וטי~ן
 דמ~א דמ~כ~א~גוש~נק~א

 וטי~
 ~ס~ וטיין סו~ס בגוא~ל

 שס שה~~ניס כתוב דין פסק ששס ~כ~תי~תקנות
 ~ס~פרי שטר ~ידו היה אס א~לישראל בעד~ כתוב שטר ~ידו היה לא הגוי אס דד~קא~סקו

 י~רא~
 דיינין

 וטיין כדינינוליה
 וי~~

 ~ ט~א נ~~ה דף סט~ז
 חבירו טל שהתנה~~

 ~ל~
 אלא ישראל ~יני ידון

 ממון הוא אס כותיס~~דיני
 שמות~

 לדייני
 ~כו~ס ~ד~ני אותו וידונו ישראל ~דיני ידון טליו~דון ישרא~

וא~
 כמו ע~יו לדון ישראל לדייני ש~סור ממון הוא

~~וא~
 ~~ני ~~ו יד~ן זה הרי טליה שמיטה ~ע~רה

 ~ס~ וטיין סקי~ד ס~א ~ס~ ~ס~~ע עיין עכו~ם~דייני

שס~~
 ~ יט~ש האחרונה ~הג~ה

~~~
 זלה~ה י~א~להרב

~~~ 
 דכתב דהא סק~ד

 אחד טטנת על להשיב דאסור ~~~ט~ר~ן
 א~ל וכו~ ~ע~ד אס היינו פסק ו~כתוב דיניןמ~טלי
 ~ ע~ש מו~ר ית~ס או עני ~וא השו~ל דין בטלאם

~~
 נתדיין אומר ו~~ירו תורה בדין נתדיין אומר אחד
 ~דין להתדיין שצריך הוא ~דין הסוחריס~ין

~ור~
 פלוגי סוחר ע~פ הזכיר הקנין ~~עת ו~ס הקניןלקיים צריך הסו~ריס ע~פ להתדיין קנין קבלו ואס
 ~טל אותס ~דיין ר~ה לא סו~ר אותוואח~ך

 ע~~ש סי~~ חי~י ~ט~יוהש~ועה הקני~
~ 

~ ~~ ~  
~~~~ 

~~ ~~~~~~~~~~ 

 ס~ז חי~י ~~~יאו~ו
הנתבע ~

 רוצ~
 ~יש רואה והד~ין השטר לפסול

 הדיין ~ייב הזכ~ת ט~ען ~~ובט ש~ין ~לא זכ~תבו
ל~סוק

~~~ 
 סט~ו ג~~~א ראיתו

 ~ סק~~~

 ~כול האמת יודט ואינו ~דבר מ~~פקשהוא

 ~ו~זק ~ס ו~ן הסת לנת~ט ומש~יע לקרו~ולה~שות
 ע~ה ~ס~ ש~ך טיין וי~טר ~רובו וישבע ~קרו~וי~שה

סק~~~
 ע~ש ~ן שכתב ס~~ך קכ~ג ו~ס~

~ 

 ללכת ר~ה והיה מנה בו נושה ~~ירו שהיה~~
 ~מאתיס לו והודה ה~~וה ועכ~ו א~רת~עיר

 ל~יתו חזרוא~~ז
 ונתי~~

 וד~דק בדעתו
 של~

 ~ו היה
 ~ ~~יי~ס ~רו~ר עיין פטורמאתיס

~~~~
 טשינו אנו ~הס אתד שאמר ח~ריס שלשה או
 שתיקה ~ג~ייהו הויא האחריס ושתקוזה

 סו~ס באה~~ט עייןכהודאה
 ~ל~~

 ז~ה~ה הרד~~ז משס
 ספ~א ו~ר~ן רכ~ג אות שי~ן מער~ הרועי~ס~שכנו~ת

~~~~~

 משמע~ן שלוה
 פ~ג לו ש~ח ואח~ך ו~ני~ פ~~

וכת~
 סלפ~לנא די תטרף ~זה~ל

 גס טמו והח~יס פ~ג ת~ל~נא נ~~וך ודא~אדנ~~את ~ הא~~
 משת~א עיין מזה נ~~ר~א עליהס ~תס ~א ה~אשונות שה~ואות טוען היוס ולוי~וי

 ח~וקי~ שי~ דר~ות~~
 ~זה

 מי~ס סימן~~ש

 אין ב~~ך במקוס ~חזיק~~
 ח~יר~

 ~מקומו לישב יכול
 ~מקוס ואסו~הסירו

 ~כות~י~
 המקומות על שמות

 ק~~ס סי~ עיין כשטרהוי
 ~~קט נקרא ~ס ~ג~~ ס~~~

~ג~ו~
 נקרא גס צ~ו ~ס~ כמ~ש ~~~ח מ~ו

למ~ר~ות קרק~
 ~ו~~

 ~ ע~ש סק~~ז ~ק~ס

~~~~~~

 חזקה הוי לא ~~י~ו של ב~הכ~ס להפנות
 ח~מ~ש מהרי~ד טיין~

 ועיין סמ~~
 ג~ך ח~ירו מבאר לשאיב ה~זיק ו~ס נו~ן אותחחמ~ש זכול~~

 ע~ע ס~~~ד ס~~ס ~דיש~ן מאמר למונעויכול
~ 

~~
 מי~~אל ~~ה גוי

 קר~~
 הנ~אר כח גס ו~קנה

 כל ור~ן תזקה מכחלו
 כח~

 ~א
 עייןחזקה נשאר~

 וי~~
 ~ יעו~ש ע~א ~~ה דף ~ט~ז

 שלו שהוא ~וען וחבירו ידו תחת בכלי שמוחזק~~
 להו~יאו אותו מחייביס אס ל~אותו לעדיסויזצי~נו

 ו~סמ~ע ס~~א קל~ד ~~~טי~ן
 סע~~~

 ס~~
 ק~ו

 ~ ע~~

~~~~
 להרב עיין ומסירה ~כ~י~ה נ~נה אס הש~ר
 ~לכות זלה~ה דרמוןגו~א

 מ~ו~~
 ~ דמהני יע~~ש

~~
 ~~בי~ו אומר הנתבט

 ה~פס~ ~~
 מן

 ובגר~א ובס~~ע י~~ג סו~ס ~~ר~ן טיין ע~ילך ~ש~ר~שי~
 זה~~ב ~עמונ~י ~פר בסה~ק ועיין תי~י בע~יובס~

סט~ו

~~
 ~ רא~ס ~רנ~~ הקטן ~~פרי עיין ב~דך שישמ~ס~ד הט~ס~ לי תן לזכא~ אומר בדינו תייב שיצא ב~~ד

~~~~
 לכתו~

 המלוה

 טופ~

נתקייס ~כת~~ ~ו ויכתבו יד מ~תב
 וי~ו~ ~בדי~~

 ההלואה את ~ו לת~וט
 הרב כ~ךשלו

 גוא~~
 ס~ ריש

 ס~~
 ט~ט
~מקוס ~



~~~

~~~~

~~~~

~~~ 

~~~~

חג╨ה  כגו╞ ~גáזד íגק¢זגל íג╨ך÷ íו ום

áזחה ~~~~~ áו וםו ¢זךק זץ¢ףגק זáהגí הםí 
כל  גי íו

 הס כ~דג ╞גí áזףז¢ךזףו וםז ז╨הג
ג~÷í ג¢~  ~זג¢ה ╞ך זם╞דגק כגגץ ו~זד ח~÷í ס~÷ñ ו~זדז

~
 í÷~á ÷~הáíס ג╨¢÷ íו¢ ך~יí ק~ךג

~~~ג

הופזג  חםקק ו¢ךגם ז¢גáחם זםגףו ~גהú ו¢ךגםוה

áזחה ~~  הúופגק זגםך ז╨גו ¢~ף╨ גל╞ל
 ג~

 úחúל
~íף  ╞ך הגהגק úלג~ח חגם~ה הגםץ םá÷ק úזץלה טי

~
á~ áך~זץג ÷םח í÷~╞ ה ם~וזג¢á 

ה╨לס~
 ך¢ףגק הúזו

 ג╞~
 úíחק םך ו¢ךגם

~~~~~ 
כזלל  íזגáז כלסה ¢סח זá ¢לזוז ום קג ג╞גí áזק

כגג~
 םק חםקלה הגהז ¢ס~í חםקגק זם וםז חםק
ו~יםל╞  ~áí ו~זד í~¢הלם כזל¢╞ כגגךס ~áñ ו~÷╨~ק~ד

~
 ץ~סךג גדגםף╞ ק~ץ

ט~ל  ¢לזוק כזךלקם ה╨ה קג ג╞גúá áי

~~~~~ 
ú¢לוק  ú¢ילק גú¢זחí וזהז ¢úזג הלל
ה~íחל íí~ך áה¢á~גגץ ג~ 

 כáזו~
 ú¢ילק גם כג╞ה íך

~  כגגךז ך~לáí ך~á í~ג~í ~גגךז ט~קá ס~ך~ñ ס~זךáס

~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~גגךז ~~~~~ íí~~ ך¢ף ו~זדúז╨ל~╨ ז╨גו כלו╨ ¢לזם גú áז 

~
 ק~ל הסל ÷~~áí ג╨¢÷ íו¢ ח~יñ ~~ךג

~יה  גדג╞áק í~~יץ ז╨גו ~~~~╨ ¢ל~ם םך

~~~~ 
ום  גú~¢ף íו ¢לו╨ íד גדג╞á םו¢קג
ולק  הגהג כלו╨ םו~ה ולíúלז ום זחגדג ז╞גá ~קחל

~
áק חגדהק ץ~פí גגץ~ áזוי¢ץú גúáס╨ך 

ו¢áם  גזהú ג¢זáץוá וí╨úחו וסה ו÷ז╞ ו¢áל

~~ 
~זקףל  זםגףו ו~áל ו~ךם íהג╨~áז íגךזקף םáו

~ח  ח~úם כגו זí áז~ל ג¢זáךו ~ñחו ¢~ה~ל úי¢ךל
~  úסו ו~~

á╨גí  ו÷ס╞ íז÷לí áג╨á םáו íז÷לá כגוק ~ם
~~ ~

╞ 

 ז~
áí~ ¢גוúזל ¢ג~ץהם ק¢זגל ק¢זגם כי גú¢ 

זך¢ף  ז╨גו כ~ו╨ זםגףו הךזáקí áוז כגג╞ך ום
 ז~¢~

~
 ךáק╨ ¢~ף╨ז

ך╞ז╨ז  ~úי╞ כ~¢ל ~áí ╞~ם¢ ךחק ~¢ף ה¢י~ז
íגל╞ה ~~  זם~ו~ סםיו ¢גסחגז

 וגהק הףג¢ך הל
ה~~ל  ╞גסלáז

 וגה~ הףג¢~
 ~זיז ג¢גגל ך╞גá ¢יזלה

~╞ז÷  כגגץ ╞~¢זג ~í ~~ג÷ ~~הוáá ╞~ג÷áí~ íז úל╞ו
ם~~ד  ט¢~á הו╨זו ~áíז

 úז~ ~ם~
 ה~ץí ו~םזיסז

~
í÷~ו í¢ק~לזח ס~י 

וםז  ז¢גáחם ץ÷¢÷ úóז~~ה זם íך ז¢ג~ח

זףúזק ~~~  ךג╞זה םו ח~זםה íגו╨úה קגק זם íך

óםו  גסה ח÷ל úסךך ם~וזד ל~זח á~ם¢ ו~םזיסז úזו

~
 ק~ך

גסה  úגáה úופל╨ז ~¢יקזל ז╨גוז םזיג זוגפזהם

~~~ ~
ñ÷~גק ז~á í~ ם~וזד 

 úזך~
 ח÷ל

úלזקם  זלגיíהק וםק ¢ילג ¢á╞ ג╨זםף ~~ו

~~~ 
ץ╞ג óגíסהק ט~זי טםהז ח~זם ╞חו ה╨÷ז ¢úסגá ט~חוז  ¢גסחהם íגל╞ה

 ¢יזל~
 גזה ח÷ל úז~ך áגגחז

~
áט¢זו íזגםך כגגך ~~~ג¢הל ס~ג 

íג╨יה  ~áסו¢ז
 גזד~

íזíגí כזךלקז ס¢ילק 
ט~חוז ~~~~~  ~ íזí ╞חו םךí áזל ז¢ילז úíזו גזדם

íזל áה םךíסí ס כז~לקם ¢גסחהז גםúáגזדה ך áו 

~ úז~ך כ~זו~ ¢זךף כגגך ¢ףí ו~זד ó╞ ס~ך¢  ז¢גáחם ח~ךק ופל╨ז ץ~~ק גסה ח÷ל

~~~ ~
 ד~ה╨י ז~~ú ííזו ד~ף

áג╞דí  ה╨÷הק ז¢גáחם םי זג╞דá זגקז~~לז זופל╨ז זם

íהק ~~  úזיגúח ╞דá כגג╞ךק ום íס¢ףí úדז íגק╞ח

íק~
 ~םזךלז ~ם כקáם ~גגץ ÷~לí á~זí ח~ל¢

í╨י╨ íג¢ז~~  ¢וזáל ~ו╞ וזה כגג╞ך ום ¢ףú╨ ך~י ז╞זל ום╞
á~זםח÷ú  םםיí áג╞דí á~ז íה כג¢זףú כגג╞ךז ום íקáם

~  כגá~ áחלה íק כגáז á¢ה úזáק á÷ץג ק~ץג

~םגםךה  úלחל הםגםץ ה¢áךז

כגג~ ~~ ¢יל~ זגúסך÷¢~
áז ח~ל╨ú¢זםגףו ¢סח ט~חו הפ 

 ח÷ל~
áםך 

~÷ז╞  í~¢זל ~~÷ כגג~ס ~áñ ~~~~╞ ¢~סץגםו ק¢גף╞

~
 íו ה¢גילה ום הúגה ו~÷ךל áíúí ק~ך
םו¢קגם  ז¢י~

 ú÷סחá ~י גזדהז
 ךגáך~~

 גזדם
כזקו¢~ ~~~  ¢יזל~

 ~~חוז הםדú╨ הגהק זá áהס םזיג
ד~ג
 ¢זסחם םך םו¢קג ה╨ז÷ה כגגך ה~╞ק ~~¢וה ~םו~

ח~ג~
 כגגץס ~~÷╨ףקזד ו~יםל╞ ~í ה~ל í~¢זלáס á~ם¢

~
 ו~םזיסáס úזו óםו ק~ץג

וסה~
 ה╨÷ק הסגו ¢ú ╞áךקáז ח÷לה ¢לו

~~~~ 
ג╨זםף  םגáקá ג╨זםף ~זיס ~~חוז זúזו

~ ה╨~  ך~הד~
í¢~גגח ם áגד 

~í~ 
 ום ~פ¢ úח÷ם ~גגץ

ג~

 íהגםץ ÷~÷á ~~ץףו וזהק
 ~~~~ כגסג¢יל~

ו~דזיס  ¢זá╞ ולםךá ה╨÷ ~~ה╨ל~ז ¢÷ץ

~
 ק~לחח úסו ~÷ ~~ג



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ללוקת זולת אתד לשום למוכרה ברצונו~אין
 ~י~ ~~ ~רי ~ו לזכות ה~צר ~על יבואזאם ז~
 ברצונו

 יבוא ~ס לבטל יכול את~ך זה הרילמכור
 ב~~

 ~מצר
 ~ ע~ש סק~ו ~טו~ז כ~ך~סלקז

~~י~
~~

 מצרכ~ דאי ב~סים ~קהל במנהגי לד~דק
 לי~ו

 ביני~ם תריבה תהיה לעו~ם הוזתקיןמנהג

~~ומ~~
 ו~יין ~~ב ט~ג דף התקנות בס~ ~יין הד~~ן
 ~ יטו~ש סקל~ו סקנ~ה קדישין מאמרבם~

 לפי ~י~רעו הע~ירים טל ~עיר בני טענוהיזם
~יין ~ממו~

 מהרי~~~
 ~ זלה~ה

~~~~
 במט~טלין זלא ב~וב אלא מתילה דאין
 ס~ג ~ט~א ~ס~ רמ~א זכמ~ש בקרקטזכ~ש

אם
 הית~

 ~רו~ר זעיין ת~ב ~זש~י ~יין בקנין המתילה
 דףהתיי~ם

 ע~~ ק~~
 במ~ק וטיין סק~ד כר~ת ועי~ן

 אות משה~ר ובס~ סל~ז ריש ובב~י סק~ךסר~~א

מי~~
 ~ יעו~~ סמ~ך ס~

~~~

 ~וי ממ~ו להוציא רזצה זאת~ך ~בז לתבירו
 אות ומשה~ר מיס אות ת~ב זכול~אגזל

 ~ יעז~שמתילה

 דעתז דסמכא במק~ם מתנה לו ליתן לת~ירו שאמר~~
 ובש~ך ס~ב רמ~ג בס~ עיין ביה הדר מ~ילא
ספ~ז

 ~~נ~~
 ס~ וביור~ד רי~ב ובם~ ם~ט סר~ד זמר~ן

רנ~ת
~ 

 מתנ~~~~
 זטבר המקבל אותה ימכור שלא מנת טל
 אזתה זיפדה שיתזור אומר א~ילו ומכרההמקבל

 ע~ע סק~~ד ת~א תמר כרם עיין מעקרא ~מתנהנתבטל
~ 

 ~~י~~ ~~~~ ~~~~~~י~
 בידז ~~י~~~

 ~פ~
 טכו~ם אותו וראה והזלך תבירז

 לילך שיזכל זמתמת עצמי עסקי טל ~תוורדפו
 אותו השליךבמהירות

 תפ~
 הרי ונאבד

 ז~
 טיין תייב

מהריט~~
 בס~ ז~יין קפ~א

 שפ~
 ~ יע~ש ם~ג ש~ף ובס~

~~
 לםטים עליו ובאז תבירז ~כסי בידז שהיו

 תבירי של וזה שלי ממון זה ~הם ואמרי
 זה מקרי לא שלו את והניתו ~בירז של אתזלקתו
 תבירו בממזן ממונומציל

 מהריט~~
 קפ~ה

 ~ ע~~

~
 נ~~ אד~

 זבס~ ם~ח ס~~ב עיין ~בירו על
 ו~ם~ סקל~ג צ~ג ובס~קכ~ת

 ~פ~~
 ס~ב קכ~ת בד~מ ועיין דמ~ת דמלכ~א ג~פ~~~אבס~ זעיי~ ס~ו

וע~~
 שהעלה סכ~ט זי~ע להרב

 לבםו~
 ליה ד~סינז

יעו~~
 דעתי ~ה לא ולקוצ~ד

 ממ~~
 ס~ מר~ן ~סק

 ~ זדו~ק ובסמ~ע יעו~ש ס~ג~ס~ג

~

 עצמו מצד את~ך לז ז~תתייב תבירו בעד שנת~ס
 עיין ~טעות שנתתייב לומר בא ואת~~ךלפזרעו

די~י~
 בם~ אלו

 גושפנק~~
 ~ י~ו~ש ~ג מ~ת דף דמלכ~א

~~~~~

 שבק~ ו~מעון
 זהובים שיתליפו האלבאס~ה מהם

 ~ניהם ונת~סו מזויפים זהי~ים נתןזשמעון
 בז~ו~ל טיין ההזק כל לשלם שמ~ון תייב ממוןופזרו
 צ~ט~ועיין דף התיי~ם בצרו~ר ועיין תת~מ נז~ן אות~~ב

 דזמה קכ~ג ס~ ת~א ישרי~ם~~פטי~ם
 ~ז~

 ~ יע~ש
~~~~~

 ואתד ממ~ן סך המלך עליהס שהטיל ו~מעון
 הקהל מתויבים אם לפרזע ממה לואין

~~~ז~
 בצרז~ר עיין כאתד שלזז כשנים הוי או בטדו

 יע~ש ע~א דצ~טהתיי~ם
 עמד זלימים מ~כו~ם כ~לוה שמעזן ~~ל שהיה~~

 ול~זרעז לתזור שמעזן צריך אם מהעומד ונפרעהגוי
 ~ יע~ש ע~ג מ~ת דף דמלכ~א גושפנ~~אטיין

~~~~~
 היהודיס אתר השר ושלת השר שלית שהכה

 המכה הישראל אין זה טל ממוןזהפסידז
 ~ יע~ש ס~ב סקכ~ת בד~מ זעיין לשלםתייב

~~~
 ש~ם ה~ם לר~ת ס~ל תבירו של להנאתו שהוא
 תבירו ב~ני ~ריך לכתתילה טכ~ז מותרהתירו

 רוצה אינו דאם שם ועיין סקנ~ג סר~ז סמ~טעיין

לפרו~
 ביזר~ד ועיין וכו~ אותז ~נדין שבזטתז מכת
 סכ~ג ת~ב תו~~י זטייןסרכ~ת

 יטו~~~

~~~~~

 הז~קה או לז אכלה שבהמתו לתבירו ~תבע
 ~יה שלא העד והטיד ע~א לו זישממונו

 בש~ך עיין פטזר ההזק בש~ת עזמד הבהמהבטל
 ~~ זבס~ סקמ~טס~~ב

 סקנ~~
 בס~ זטיין ובבאה~ט

 ע~ע סקמ~ב ס~ז ס~ ובש~ך סי~דקכ~ו
~ 

~~~
 םק~ד סקנ~ד גו~~ל הזק מקרי לא שמיעה
 ק~פוהרב

 מערכ~
 ~ יע~ש נון

~~~
 לביתז סמזך ~רזב מקום לז שיש ראובן כנ~~ג
 ~~פ~ ז~יש~ ש~~וןשל

 ~ו לראובן ו~ז~ר
 זבל שם משליכים יהיז שלא עלי גדור או מ~ומךבנה
 או~ר ואם טמו הדין הזק ליוי~יה

 ש~~
 ההוצאה לו

 מס~רת לגדור או לבנותו שיכול למי למכוריכריחוהו
 כתבתי וכבר שם קדישי~~ן ומאמ~ר קנ~ה םז~סהשל~ן
 םו~ס מור~ם שם שכתב די~ת אלבא אפילו יז~דקדזה

 ט~שקנ~ה

 שי~~~~
 ונפלה זשלשים שניים עליות טליה

 דליק~
בבי~

 ומתמת
 ז~

 העלייה בעל
 שב~

 גג
 נצול ומזהעלייתו

 והעליי~ הבי~
 ~ם~ נשר~~עלה ולא

ש~י
 ~ג~

 מא~ר עיין ה~ג לסיוע ליתן ~ריכים ה~תתזנים

 סו~קדישי~
 תי~י בבנ~י ו~יין קס~ג

 סז~~
 ש~ג

 י~~~ב~~ב~י

 ובא מתבירו סזס ששכר~~
 בע~~

 המשכיר של
 ~ייןלטקלו

 ב~ומ~~
 ~ס~ זעיין ש~~~ ובס~ ס~ם

 עקול אותזכו~ל
ראובן ~ יע~~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 סחורה ממנו לקנוח אחד סוחר א~ל שהלך
 שאנ~ לך דט לוו~מר

 קונ~
 לשמטון אותה

 שליח בא הדברים ב~וך והם ~ךי א~רט ~ניאבל
 צריך שמטון לך אמר כה לראובן לו ואמר~מטון
 ויפרדו מילתא אסחייע ולא ~רבה זמן בה~ח~תשתקנה
 מיל~א אסתייט היום באותז ואח~כ א~יו מטלאיש

 מן הנז~ שמטון ה~ הסחזרה זקנה יחד במ~גועמדו
 תבע כך ואחר ושותק עומד היה וראובןהסוחר
 וראז~ן הראשונים דבריו ט~פ לו ל~זע לראז~ןהס~חר
 בבוקר כבר היה הדברים זה ולך לי מהמשיב
 גושפנקא בם~ טיין ~דעתי זה היה לאואח~ך

 ~ יע~ש ראובן דחייב שם שהטלה נ~בדף דמלכ~

~~
 אם נשתטבד דלא מטות מתן בשטת שלא
 בש~ך טיין בטרב מטות נושה הלוההיה

סק~~ו
 םקכ~~

 ב~ג~ה ם~ג קכ~ט ובסי~
 ובש~

 שם
 משחאובס~

 דרבות~
 ועיין מהרש~א בנמוקי סקכ~ט

בם~נים
 ~טש~

 צרור בספר זלה~ה קצבי מזהר~ח
 ~ יטז~שהחייס

~~~~~
 לטולם בא ~לא בדבר לשמעון נתחייב

 דחייב הקזש~ח ב~ח קנין בתורת דהיינו ~~
 ~בועתולקיים

 זנכנ~
 שראז~ן אע~פ בטדז טרב לוי

 יקבל לוי גם אם זזלת פטזר לוי ~בזטתז ל~יים~~ב
 ~ טיין אות זכול~א עיין בקזש~חהערבזת

~~
 כתב ונתן מטות מתן בשטת שלא ~נתטרב
 ~ריה גור ב~~ טייןיד

 דרמ~
 דברי שהביא

 ~טו~ש נשתטבד דלא מוכח דממנו זל~~המזה~י~ט
~ 

~~~

 פלוני להח~ם ולקיים להטמיד זחתמו שכתבו
 טר~ק שהם כתבו שלא אע~פ לשנה מהסך

 שירצה ממי ~ג~וח החכם יכולטכ~ז
 כ~

 תור~ת הרב
חס~ד

 זט~~
 טיין אות זכול~א

~ 
~~~~~

 נכנסז לו ל~זט וכשדחקו ל~מטון חייב היה
 אביו ומת במלוה עליו וזקפן בנו בעדאביו

 חובו לתבוט שמ~זן זחזר כלום הניח זלא ראובןשל
 אביו על זקפם שמטון ~כבר ראובן זטטןמראובן
 דצ~ח החיים צרור בס~ עיין ~ן חייב הכיאפילו
 קי~ז םי~ רא~ם קרנ~י לי קרית~י אשר בםפריוטיין

 ~יעז~ש

~~~~
 אחד ב~ם ה~טר ז~קף כאחד~לוז

 מ~ריב~ז טיין הטרבוח מן השני נפטרלא מ~
 ~ י~ו~ש ס~כ~הז~ל

 ~נתער~~~~~~
 מכחיש ו~גוי אחד גוי בטד לשמטון

הטר~
 שד~ה בם~ טיין חייב

 האר~~
 ס~ד

 ~ ע~ש אונ~ה בטרך אלף אותוזכול~א
~~~

 ה~~ה של ה~נה אלא לערב לפרזט חייב הלזה

 מ~ז~
 ~אמר אם נמי זכן ב~בילו שה~יד

 מאמר טיין וכך ~ך ~םך לז תפרט לא לטרבהלוה

~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~ ~~~ 
 ~~י~

~ח~
 ראזבן

 נז~
 זמקיף שמטון טם זנותן

אזתז
 זמלז~

 והיה וכז~ זמקיף זחזזר לז זפורט לו
 יאזדה אין הטרבזת דמי שטזר לטזלם בז נושהנשאר
 א~יני והני ~פרט כבר הטרבזת דמטזת לומריכול
~ינהז

 אל~
 טד

 שי~ל~
 פטם לז

 ~ח~
 ואזי ~מירה טד

 ~דשי~ן מאמ~ר ערב דין לו יהיה לא לו ~ יקיףאס
 בש~ך ~ם ו~יין קל~ב סו~ס כנה~גמשם

 ט~טסק~ו ~קכ~~
~ 

~~~
 ~לזה לוה ז~ה~ה טולידאנו כמוה~~י ה~ב

 שניהם גם זמתו טרב ושמטון ב~טרמר~ו~ן
 והערבהלוה

 וב~
 ופרטו הטרב מיורשי ליפרט המלוה

 מיור~י החוב דמי התקבלתי המלוה להם וכתבהיור~ים
 נ~ל הלוה מיורשי ל~בוט ~~רב יורשי ו~אים~טרב

 מטצמו אבוהון דיל~א ליהו דט~נין פטזריםדהיורשים
 ~~ורים הוו דאזי לפרוט הלוה הרשהו ולא טרבנכנס
 ס~ב קל~א מר~ן סחם וכן סקל~ב ז~ל מר~ןכד~ק
 לא בזה ל~רוט במה לז ואין עני ~וא דאםונ~ל
 מכת~י ע~כ ז~ל מר~ןדבר

 הר~
 ואני הנז~

 ~ שהטתיקם מכת~י דב~יסהע~קתי המלק~
 שמכר~~

 ~פ~
 על טרב לו שיטמיד אדטתא לחבירו

 הקונה אותו ולבשהמטות
 ה~פ~

 לו הביא ואח~כ
 סק~ו קכ~ט סממע מעות מ~ן בשעת טרב הויהט~ב

 ~ י~ו~ש םפ~ט חיי בעיוס~ר

~~~~~~
 הדיוטות ישראלים הוועד טל גם נ~מרת
 םק~ו ס~~ד ד~מ דזקא הגוים עללאו

~ 

~~~
 הטרכי

 חשו~
 סי~ ~דשין מאמר עיין כטדים

 ~ ע~ש סק~זתל~ג

~~י~
~~~~

 או המכירה שטר בתחילת להציט הסופרים
 של היא ~צר שאותה מורה טניןמשכונה

 על וחותמין~~ובן
 ז~

 זאמר וטרער שמעון בא ואח~כ
 אם כי לו איזשראובז

 שלי~
 והוא ~ביט או

 מכ~
 כולה

אי~
 כולה לקחה שראובן הצטה מאותה ראיה מביאין

 ~הזכה
 כול~

 עדים שהרי
 ~א~ י~

 לא שלו שכולה
 הממשכן דברי ~לא טדות בתזרת הצטה אותהנאמרה
 ללמוד ואין כן לסופרים שאמר המוכראו

 פ~אס חכמי פםקו כן ראובן של ~ולה חצרשאותה מ~נ~
 מוהריב~ם הרב טליהם ידו וסמך י~~אומקנאס

נר~
 מזר~ם והביאז המרדכי ממ~ש ראיה והביא

בהג~ה
 רי~

 במקומו המרדכי בלשון יט~ש סרל~ח
 בהג~ה מור~ם ש~ביא ממה יותר מבזאר שהואבבאור
 לכתוב השטר בתחילת ה~~עז שאם הרי הנז~בס~
 נמנטים ~ין מש~ונא או מתנה או מכר או דבראיזה

 הצעה אוחה לכתובהסו~רים
 שה~

 או הממשכן לפי
 לפי והטטם וכו~המו~ר

 ~אי~
 ההצטה מן למידין

 בהג~ה ר~ז ~י~ ריש ז~יין הקדזשים מכת~י מצ~תיט~כ
 מק~י א~ להטיד ראוי אם שפרט מיהמחזיב ~ ט~ש סי~ג יאודה בניוטיין

 םרכ~ב הש~ך טייןנוגע
 סק~~

 דשפיר דהטלה
 ~ ~~ש טדמקרי

~~~~
 שלח

 סחור~
 אחרת למדינה ל~לחה לשמטון

ושמטזן
 ~ט~

 ~שה במקום בפזלסייה זכתב
ט~~



~ ~ ~~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 כ~ב תיבזת~שר
 ש~י~

 חי~י ~~~י שמ~ון חייב ~שר
 ועיין שפ~ו~ו~ס

 כר~
 ~ י~ו~ש ~קכ~ח חמר

~~

 ~~וך מא~ו ויצא שלו למ~רת כלי ש~~ה הבית
 יכ~ל~זמן

 ל~סיר~
 ~יין לא בזמ~ו אבל ~ו

בבאה~~
~~ 

 של~~
 אות ס~א זבזכול~א בס~פו

 מי~~
בפ~ק~

 בגד אות יצ~ק פ~ד ב~~ ו~יין מחילה
 אי~ מדאי יותר לו שק~בו~~~~~~~~ ~ ע~ש של~ב ~~ בחו~מ הרב~יכתב שכ~

 שכר רק נוטל
 והו~ל שבמצוה דבר דהוי ~ו~ר ולאטורחו
כשדכן

 ~י~
 אות זכול~א

~~~~ ~ 

~~~
 שנת~

 מ~ות
 קצת ~אבד מ~ות~ ~~ ראוב~

 מה~
 במור~~~י~

 ~~ן ובפ~ות ס~ו סרצ~ב
 ש~~מ~~

 רצ~ב וב~~ך ה~א אות ובזכול~א רנ~גובסי
 ~ ~~ש דרבות~אוב~ש~~א ~קכ~~

 ידו שת~ת שהדבר ב~~נה שבא~~~
 פקד~

 צריך הוא
לה~אות

 ~י~ המ~ק~
 סק~ג ספ~ח ~~ך

 והש~~
 סק~~ס~~

 ~ י~~ש

 כוס לשתות איש לאשת~~~~~~~
 וא~ ~~ר~

 צר~ך שתתה
 להו~אההב~ל

 האי~ וכ~
 שנ~תרס

להוציא צרי~ ג~~
 עי~

 ז~ך דף דב~ש ~~פ
~~~ 

 ~ י~ו~ש

~~~~~
 אמו אבי א~ות ליקח מותר

 ~י~
 בזה

 מח~וק~
ו~י~

 ~ י~~ש צ~~ ~~~
 ~א ~~ש אשת ~ל שבא~~~

 ~תפר~~
 מת וא~~ך הדבר

 ~סור או אותה ליקח לו מותר א~ האשה~~ל
ע~ן

 ~ ~~ש לאס~ שה~ל~ מהרי~~~

~~~~~~~
 שכ~מ

 ש~~
 בה ב כת

 מ~כש~
 ~א מ~~ה או

 ~ת~ה דאינה מי~וקנו
 כמ~~

 בס~
 ר~~

 י~מרו א~אפ~ו
 ה~די~

 שהמ~ה
 ל~

 אלא מעכשיו אמר
 כן כתבו כח ~פ~שה~

 ~~י~ד ~~א ד~~~לנאמנות דמי דלא ~אמ~~ ~~~
 דהת~ ד~אמני~

 שרגי~י~ כי~
 וכ~הםופרי~

 ד~
 הוא

 שנאמי~
 לל~ה

 ~~ אמר~שה~די~ ~~ ~~וט~
 דש~ר~ ל~ופרי

 ו~כ~~
הממון להח~~ הדבר

 בי~
 להוציא ~הוא משא~ך הלוה

 הממו~
 מ~זקת

 וא~ה~רשי~
 ה~אמ~ות כמו רנילות

 מהרש~~
 ח~ב

 זית ש~ןשנדר~~~
 ~בה~~

 שלא ו~ד
 ~ל~

 ~דרו
 לה~שא קרובת~ ~~~ה לונז~מן

 ס~ד ח~ב יהו~ה בית קרובתו ~שואילצו~ך נדר~ לת~ יכ~
~ 

י~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ 

 ח~ב יהודה בית אחרי~ ~ניי~ לצורך מהם~לו
~~~ ~ 

~~~~ ~  
 שהוא בכלי ק~ם לעשות אדם יכול

 בידוממוש~ן
 כ~

 כתבו
 התוספו~

 פ~ב במצי~א
מ~ש ~ י~~ש דאמר א~ור ד~ה~~~ב
 מר~~

 בו לחזור יכול אינו ק~ס שקבל דמי
 ~דיין א~אלא

 ~סוקי~
 בס~ר ראיתי ~~ין באו~ו

כר~~ח
 קי~~

 לו ד~קינו פאס מח~מי שהביא
שעה הראשוני~

 להתבו~~ אח~
 ובת~ך

 הש~~
 א~י זה מנ~ג במקומי~ו ראיתיולא י~ו~ש לתזור יכול

 המלקט~

~~
~  

 ~~~~~י~~~~~~~~~~~

~  ~  

 דהיי~ובמו~מ
 יו~~

 הפרש
 בי~

 אי~ואפילו ק~ן ~~בר גדול דבר
 יוד~

 רל~המש~ד~ר כ~ך ומסבר ליה מסברי ~לא מ~צמו
 ג~ ו~יי~

 ~ ס~~ במהר~~~~

~~~
 מקח ש~שה ראובן א~~י~ ש~ר ב~~ובת כתב
~~

 שמ~ו~
 ונתן ג~ול בקנס ~מוונתקשר פ~וני לזמן סחורה לו לה~מיד

 משכו~
 הקנס ~ל

 הזמן~~בר וקו~~
 ב~

 שלא ~ברור ~~תי א~י ואמר לוי
יבו~

 לה~~ידמו~ן א~י בכן הקנם ממנו ליטול ונתרצה לזמנו שמ~ון
 ל~

 יהיו שלא כדי ~לך המקח ~פי סחורה
 ~לדו~ד

 וראוב~ שמעו~
 את דידי ב~~ד לאו אמר

~דין ופם~
 דזכין מק~ם ~פ~ור שמ~~ן ~~

 של~ לאד~
 ~ י~~ש ם~כ~ד ~ר~ז קדשין מאמר לזה שמחויבאע~ג בפ~י

~~~~
 ראיתי

 ל~הר~~
 ~חדושיו

 למצי~~
 ד~ה ~ס~ג

 דו~א הוא בסאה סאה דא~זר וכו~כשמ~ך
 אבל הלוה אכלן~~

 ~תר יוקרו ואפי~ואי~ור כאן אין ב~ינ~ מו~חי~ ~~יי~
 להחזיר~

 ב~ינם
~ 

~~~~~

 מגוי מ~ות שלקח
 ב~בי~

 ובא
 ~מ~ו~

 ואמר
לראו~ן

 ת~
 לי

 א~לה ואני מ~ות אות~
 לכותיהרבי~

 וכ~
 לכותי רבית שמעון מ~לה והיה היה

 ~י~ו~~
 לנכות שמ~ון רצה

 לר~ו~~
 מהקרן ~ומעלה שהיה הרבית

 הדי~
 ~מו

 ש~~ ~יי~
 ס~~~ב

~~~ 
 קס~ג

~כתב
 זלה~ה~ אלשי~ מהר~~~ מש~ כ~

 ~~ו~~~
 מ~רש~ל

 בח~~
 סי

 שירויח מה כל לו לתת ~תחייב האהוב ואותול~והבו מ~ות שנ~ן מי ם~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ש~וא למאהשב~ה ~ ~~~~
 ישל~

 מממונו
~~ 

 י~~ש הוא~מ~ר מותר הנז~ הסך
 ו~יי~

 דב~ש ~ו~ף בס~
 למוהר~~

 ז~ל מו~טי
םז~ז
 שמשכן~~ ~

 שו~
 ~בר

 א~
 ~בירו

 בא הומן ובהגי~
 לא ~א~ בו וה~רההמלו~

 יפר~
 ימשכנו אותו

~~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~~ ~~~ 

 ח~~איצחק
 יור~~

 ם~ח ס~
~ 

~~~~
 ברבית מ~י ~לוו

 אחד הפירעון זמן ובהגי~

 ~~~~~~י
~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

~~ 
 צרו~רהרב

 ~אס מרבנימו~תק ~כת~י בספר ראיתי אך צ~ח ~ף החיי~~
 הקדמוני~

אותה ודמו השו~ף ש~ייבו
 ומור~~ ה~~~ לפס~

 ב~וף שכתב ~~ח בםקל~א
 ~ ~~כ בע~י מר~ן דבר ולא פ~ור ~ני הואדא~

שט~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 לשכר קרזב בז שכתוב גדוליס יתומיס של
 דף ה~ייס ~צרור עיין כשר מההפסדור~זק

 ו~יי~~~~
 אני ש~תבתי מה

 המלק~
 פ~מונ~י ~ק~ בספרי

זה~ב
 הפי~ו~ דלטני~ סר~~

 אמרו ולא לק~תס אסור
 ~ פסול שהש~ר ני~א דלא לא~וקי אלא כשרשהש~ר

~~
 ס~ורו~יו ~ל ל~בירו סיגורו ל~שות האדס מותר
 ביור~ד ש~ך עיין רבית ~ששת יש ני~א אוו~ו~

 ~ הרביתדיני

~~~~~

 מ~וי ~לונית ס~ורה קנה לשמעון שאמר
 לך וא~ן ממך אותה אקנהואני

 ריו~
 ותמתין

 זעיין רי~ש אות ~יזר~ד זכול~א ע~ין רבית הזילי
 ~ יעו~ש ב~~ב ע~ג ס~ב~זש~י

~~~~
 שלא אלא ה~סיד לא ~ו ש~פסיד עסקה

הרזי~
 ה~ן מן ~ור~ז שכר ל~~זל צריך ~ס

 לאאו
 טיי~

 זבש~ך ס~ב ביזר~ד קע~ז בס~
 סק~~

 ובמר~ן
 וב~ו~זס~ד

 ובמר~~ סק~~
 סכ~ז שס

 וסכ~~
 שס וב~ו~ז

ובל~וש
 סכ~~

 יטז~ש

~~~~~
 נת~ייב ג~ך ושמעון לשמעון הסת שנת~י~ב
 שבועתו ל~פך ~~ד כל ורצה לראובןהסת

 נתרצו לא ואס שיתרצז עד כן הדבר יעמוד ~~ירועל
 שני~סישבעז

 עיי~
 ע~ב בס~

 זעיי~ סכ~~
 סי~ פת~ש

 ~ ע~ך ~יגרילז שכתבצ~ג

~~~
 ביד מנה לו שיש זדאי בטענת לשניס שתבע
 עליהס לו אין הזא איזה יודע ואיני מהסא~ד

 ~ יע~ש מ~ז ס~ זלה~ה מוהריב~ו הרב כ~ך ~ר~ס אסכי
~~~~

 ש~ס ויודע ~אמת שיזדע
 ישב~

 או התזבע

 הנתב~~
 צרור השבועה ל~פך יכול לשקר ישבע

ה~ייס
 לן דקיימא להכ~ישז לישבע יכול זאינוא~ד ~ דצ~~

 או דפרעתי מיגו לו כשאין דוקאמשואיל~ס
 וה~עס זיפסיד וישבע נאמן מיגו לו יש אבלה~זר~י

כי~~
 ע~ב צ~~ דף ה~ייס בצרור עיין וכו~ שהוא

~ 
 שיגבה מה שכל לו שיש ~~רות על שנשבע~~

יני~
 דינו מה שבזעה נת~ייב זא~~ך הש~ר על אזתו

 ~מר כרסעיין
 ~ סק~~

~~~~
 ~ייב לו שישבע ~~ו ו~תנה תבירו ~ס ש~לק
 בס~ ~ו~ז עיין שירצה בעת לולי~בע

 ~ שאלהבאזתה ס~~
 שביעה שנת~ייב~~

 צרי~
 בכנוי או בשס לישבע

 פ~ז בס~כמ~ש
 ~וק ואומ~יס שמשביעיס כמי ול~

 ה~ו~ז כ~ך תזרההאד
 ביזר~

 זאס יט~ש רי~ב סו~ס
 יעו~ש לישבע יכול בידז הספרא~ז

~ 
 ובא~ו פלוני ביום מאתייס לפלוני לפרזע שנשבע~~

 אס מנה אס כי לו נזדמן ולא נאנם הזמן שליוס
 ~מנה אפילו לז לתת ~יך אין או ~מנה לתת~ייב
 הדבר היה ואם הל~ך ~ועות מהל~ פ~ה במל~םעיין
 מ~ ל~~ך או הקנס כל לשלס תייב אםבקנס

 שלא

ב~
 קנין תפס אדס ואם סע~ג ~ו~ז עיין גבייה לידי
 מתויב אמרינן אם נאנס יזס זבאותז פלוני דברשיעשה
 בבאה~~ עיין וכו~ מ~ריום

 יעו~ש סק~ב סכ~א
~ 

 זאמר דאו~י~א שבועה שנ~ייב~~
 שהו~

 הרי ~שוד
 והגם ונוטל נשבע שכנגדוזה

 דאי~
 ~שיס אדס

 בע~ד הוד~ת רשעעצמו
 כמא~

 דמי עדיס
 עיי~

 תוס~~

יו~~
 צ~ב סי~ מר~ן ז~ייןי ~~ משנה דשבוטזת שביעי פרק

 יעו~ש מ~ר~ר ובס~ס~ה
~ 

~~
 ספ~ז והש~ך ע~ב בסי~ והסמ~ע הש~ך ד~תב
 עיין פוטר ה~סייעז עד דאין דמשויל~ססקס~א

 דדוקא שבוטות למס~ ב~דושיו ~זריאל נ~~תלהרב
 ו~משיס יד~נא ~משיס אומר כגון מסופק הלזהאס
 ודאי ב~וען אבל ידענאלא

 ל~
 י~ו~ע

 ד~

 ~ ע~~ב ל~~ב

~~י~
~~~

 שליש יד מת~ת היוצא
 י~ו~ ואי~

 אס
 ועיין נ~ז בס~ דינו עיין לאו אספרוע

 בס~בש~ך
~~~ 

 או לי השבע אומר הלוה דאס סקז~ך
 ש~~י ליהחזר

 הדי~
 המלוה זאס הלזה עס

 אומ~
 השבע

 ~ יע~ש ית~שרזאתה

~~
 ~ליך אכתזב ~לוקה בשעת ל~בירו אומר השותף

שא~
 עמי תשליס תקלה דבר יבזא

 הדי~
 עמו

 ~ צ~ג סו~ס~יין
~~~~~

 ~צוב סך ה~יל א~ד וכל שנשתתפו זשמעין
 לזולת עסקה ונתן מצב~ד אפילו והתנו~

 ובכרס סי~~א סקע~ו עיין מצב~ד בכלל הזי לאממנו
 ובזכול~א סר~ה~מר

~ 
~~~~~~

 ישותף ש~ל זשוב זנתפרדו ~שבון שעשז
 מצד ממון תביעות ~יזה מ~בירוא~ד

 שמ~ל נראה ה~שבון ~הרת בזמן תבע דלא כיזן~שותפות
 שותפ~ן בפסקת מי~ם אות זכול~א ועיין סק~ו אהרןבני

ועיי~
 ותוש~~י ח~ אות ומשה~ר עלילה אות יצ~ק פ~ד

 ~ס~~ג

~~~

 יבנוהו שנפל השותפיס שני שבין
 בי~

 שניהס
 הכותל יעשו ב~צר שניס פי לא~ד ישאפילו

 צריך א~ד כל ראיה הזק מפני ל~מירה שהזא דכיוןל~צאין
 שיש כמי א~ד ~לק לו שיש מי ראייתו הזקלסלק
 דגס נראה זה זמ~עס ס~ג קנ~ז ~לקיס שנילו

 א~ך הממון לפי שגובין ס~ג קס~א בס~ ש~~קה~צר בפת~
 תלק לז יש וזה עני זהזא ~לקים שני לו שישזה
 אתד ~לק לז שיש ה~שיר עשיר והואא~ד
 לשמי~ שהפת~ כיון יז~~יתן

 עשוי הוא ~ממון
 שני זזה א~ד תלק לז יש זה ב~צר שותפיס שניאבל

תלקי~
 ה~צר קרקע רצפת ל~דת וצריכין

 שהתיקו~
 הזא

 א~ד כל ה~צר תשמישלצורך
 ית~

 אפע~פ ~לקו לפי
 יש א~ד ~לק לז שיששאותו

~ 
 באותו ק~נים בתים שני

 לא גדזלים בתים שני לו יש ~לקים שני ובעל~לק
 מצאתי ע~ך ה~~ים לפי אלא הבתיס ערך לפייפרע

 זלה~ה קדמוניס ~בניסמכת~י
~ 

~~~
 קנ~ז מסימן מתבאר עוד ז~ל שכתבו ראיתי
 אזי לתלוק שרצו בתצר בשותפין דדזקאס~ג

 אם אבל י~ד שני~ס בין הכזתליעשו
 ~ית~

 זאת~ך לא~ ה~צר
מכ~

 לאתר רביע או חציה
 כופי~

 הכותל לבנות הלוקת
~שלו

 לתל~
 שהקונה דעתו לאתר שמוכר מי ביניהםשכל

 ע~ש בד~ה קנ~ת ריש עיין הזקויסלק

~~
 אתריס באים ז~~ך בהמה קונה שא~ד שנוהגים

 דפ~ור נראה ~ריפה ונמצאת עמיומשתתפים
 עמו נשתתפז דהכידאדעתא

 שיהי~
 ~ה~סד עליהם

 כך שנהגוכיון
 שנ~~~ ז~~

 הוא הה~~ד כזלן ~מצות
~ל



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ב~רוש הת~ו כאלו זהרי ~זלסעל
 הרשב~~ כ~

 בס~

יבי~
 ~ יע~ש ס~~א סרל~ב ו~יין י~ד דף שמזע~ה

~~~~
 אחד שאס ו~תני דבר איזה זקנו שנשתתפו
מהס

 רוצ~
 נו נשנס חייב ח~ירו להסתלק

חל~
 פרידת ~עת כפי לו לשלס צריך ממני וליטלו
 ~ס~~~פ~ת

 הזק~
 ~ו

 ~וז~
 סקע~ו מ~ק עיין

 ו~טו~ז הסי~ן בסוף ובבאה~ט ס~מ קע~ו במר~ןועיין סקי~~

 עס מ~ק דברי ~קשהדלא
 דב~

 ודו~ק הנז~ דס~מ מר~ן
~ 

~~~~

 בו ועשה ~לו מהקרן אחד ונטל שות~ן ~היו
 הפסד ואס לא~צע הרוית א~ אחריס עסעסק

 נשת~בדו לא כי הממון לפי יתחלק הבית וריוח לעצמז~וא
 עיין מ~ותיו לפי אלאלחל~ק

 מ~~
 ועיין סקל~א סק~~ו

 ~י ס~ יצחק זיאמרבס~
~ 

~ ~ ~

 מקויס שאינו
 מוד~ והלי~

 ~ו לגבזת יכיל בז

 ס~ ריש וגו~א סקמ~ח סע~ח ש~ךממשעבדי
ש~וען ~ יעו~ע ~~ו סעיף סק~ו ש~ך ועיין סמ~ו ורישפ~ב

 ע~
 הש~ר

 מזויי~
 וכבר ~וא

 נ~ב~
 ונפטר

עיי~
 םמ~ו ריש גו~א ב~~

 ובבאה~~
 ~ יע~ש~~ה סי~~ סו~

~~י~

~~~~
 רצ~א בס~ עיין בדרך מ~ות מידו ~נאבדז
 ועיין קפ~ז ~ס~ זעיין סקכ~ו ובש~ךס~ך

 ועיין באיגבי מ~ות ~~תן שומר ב~נין שי~ן ~זתבזכו~ל
 סקל~א רצ~אסמ~ע

 ובש~
 רצ~ב

 ~ י~~ש ~גסימן ובמהרי~~~ ~~כ~~

~~~~~
 שעוה ב~ס לו לקנות לשמעין מעות שלח

 בסחורה הלבישס השעוה מצא שצאובהיזת

אחר~
 יר~ה שאס לו ואמר לראובן ~ס~ינה עס ו~לח

 ~יד יתנס לאו ואס מו~ב ה~~וה במקוס אותסלקבל
 שעוה כו~ך לו יתן וחבירוחבירו

 וכ~הגיע~
 הספינה

 ל~חת ו~רצה לקבלס~צ~ ל~
 מ~ הש~ו~

 ואיידי חבירו
 ~~ ~~גי~ביני

 אחד שוס ליד ה~חורה הג~~ה שלא
מהס

 הו~~
 והוזלה סחזרה אותה

 ~שעו~
 בו וחזר

 ו~לךראובן
 ותפס~

 ומוציאין שמעון עס הדין הספינה ~ן
 דבר~י ראו~ן מידאו~ה

 יוס~~
 שאל~

 מ~ז
 ~ ע~~

 לגוי~~~
 נעש~

 מכירת לענין מינה ונ~קא שליח
 רמ~ג בס~ עייןבפסח ~מ~

 בש~~
 באו~ח ועיין סק~ה

 ראשו~יס של בכת~י ר~יתי ~ך י~~ש סק~ד תמ~ח~~
 ז~ל~כ~בו

 ~רומ~~
 לגיי גו~ ~פיל~ משמע הד~~ן

 צ~ו ס~ מ~ב כמו וצאשליחות א~
 ~פ~~

 דגוי בפשיטות
 ישלגוי

 שליחו~
 נמי ד~סק סקי~ד מהרש~ך~ וע~ין

כתו~~~
 ~ יע~ש י~ט סקי~ד ס~ה שמוא~ל בנ~י כ~ך

~ ~ ~

 סחו~ה ששלח
 לשמעו~

 לוי של ~היא לו ואמר

ואח~
 ממנו לקח

 הממו~
 לפרוע שמעון חייב

 חי~י בנ~י ובס~ סט~ו כר~ח בס~עיין
יע ר~~ ס~~~

~~~~~

 לי ואמר ~לו למוכרה סחורה ל~מעין ~~לח
ד~

 בה ללוי י~ ~נז~ שה~חירה
 ~מחצ~

 ומ~יר

או~~
 עליה הוציא ו~~~ון לנו

 כל כדרך היצאז~
 כ~מכרולי~יס האר~

 ל~ הסחור~
 ההוצא~ת לדמי הגיעה

 לשלס רוצה אני אין טוען וראובן לו ל~לס ראו~ןל~בי~ וב~
 אסכי

 העלה היתר יפרע ול~י שלי המחצי~
 השותף יתבע והוא הכל ישלס דראובן ~ל~ו~שא~ה מ~רי~~~

 ~ע~ש

~~~~~

 פק~ון ~לח
 למד~ה לוי זהלך לוי בי~ לשמעו~

 ~מרינןאי
 חזק~

 שליח
 עו~~

 וי~ול שליחותו
 סקנ~ה גו~~א עיין לא או שמעון נגד ודאי לטע~ןר~ובן

ס~~~~
 שליחותו עושה שליח חזקת ~מרינן דלא ~~ב

 ~ יע~~ש האסזר ~דבראלא

~~~~~
 ואחר לו לשומרס לשמע~ן מעות לוי עס שלמ
 בסמ~ע עיין שליח אותו עס ~ו ~חזירסזמן

 סקי~דסקכ~ה
~ 

~~~~~
 ישר~ל ביד גויס חובת לפרוע ממון ~שלח
 הוא אחר לישראל ופרע הלך אסחבירו

פו~~
 ל~יף יכיליס אינס ב~ד גס וממנו

 ה~לי~
 לפרוע

 נר~ה לענ~ד וא~ך קע~ו סו~ס מ~ק בס~ גס~י~ראל
 השליח לישראל ~מ~לח ישראל ומדאמר הוא זכייה ~רדגוי

 משה~כ להרב וראיתי הכותיס ז~ו להכותיסלפרוע
 ~ י~ו~ש בצ~ע זהדין

~~~
 המאוחר ביד ה~רקע את ומשכן קנה ואח~ך ולוה

כדי~
 סקכ~ה ~וש~י עיין ~מאוחר זכה ס~יא

ובצר~~
 דף החייס

 ~ ק~~

~~~~
 שכר ~כר מ~ס ז~חד ~חד ~רקע~ות~יס

כ~
 בא אח~ך אפילו השוכר קגה הבית

 זכול~א ועיין ס~ו שס~ג סי~ מור~ס עיין לערער~שותף
 ועיין שו~ףאות

 זי~~
 ~ שי~ב ס~ חיי ובבני שין אות

~~~~~

 ואחר ימיס שמ~ה על משמעון סוס שכ~
 עס עצמו שמעון ושכר חזר אחד יוסעבור

 חדשיס שני על בכלל הראשון וזה לו שיש הסוסיסכל

ואח~~
 פסידא שוס ביה איתרע או הראשון ~סוס זה מת

 סקע~ו ~טו~ז עיין ופטור בבעליס שכירות וחשיבפטור
ובבא~~ט

 ~ ~עז~~

~~~~
 תוש~י ע~ה קרקע בלי לבדה ~קנית אינה

 יעו~ע ט~ שאלהח~א
~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

 דין
~~~~~ 

 מסל~תי גוי ע~פ דאיתתא
~~~

~ 
 ששמ~ו מה ע~פ ה~גונא להתיר שבאו ~~י~
 העידו אלא אב~א ~גוי דברי ספרו ולאמהגוי
 מ~ו הוה מסל~ת להם ~ספר שהגוי ואמרו~מכזון

הדיןי
 בדין ~~~~~

 דאיתת~ ~~~~~
 ג~ךי

 בחורים ~~י ~~~~~
 שהעיד~
 יחד שניהם שנכשלו י

 בעלה על שתאסר מהו רח~לבא~א
~~~~~ 

~~ 
 מה~די כעור במעשה אחד

 הכתובהי מפםדין אם כעור ~~י ~~~~~
~~~~~ 

~~~ 
 אחד ועד עד~ם שני לפני בתולה שקדש

 שמע ולא מקודשת את הרי לה שאמרמ~יד
 אך מד~ר היה שהאיש שמע השני וה~ד ליתיבת
 אם הדין מהו כלל מדבר היה מה הביןלא

 לאי או קדושיןהוי
~~~~~ 

~~~ 
 ~ד לכנוס הספיק ולא כתובה וכתב

 הכתובהי בגביית הדין מהוישמת
 אשה שנשא ~י ~~~~~

 בע~
 וכתבו לבידא ד~ר

 הנשואין ואחר לרצונו תהיה שהדירהבכתובה
 לדור ואשתו הוא חזר ו~ח~ך לעירוהוליכה
 לאי או לעירו ל~זליכה עוד יוכל אם לבידאבדאר

~~~~~ 
~~~~ 

 והיה התנאים כפי והכל בה שכתוב
 ה~נאיםי בנשוןפק~וק

~~~
~~~ ~~~ 

 אשה
 שניי~

 נמצאת ולא הבעל ומת
 האלמנה בידהכתובה

 ונפ~
 כתובתה אם הס~ק

 להי יגבו כיצד המגורשים כמנהג אוכד~ת
~~~

 מיתת ולאחר הכתובה שחדשו ואש~ו ~י~ ~~~
האיש

 ל~
 ~~פ שיהיה כתוב נמצא

 חעי~~
 גם

 בעלהי שהאמינה כתובנמצא
~~~

~~~ 
 בענין

~~~~~ 
 לה שחדש האשה שהוציאה

 כתובה מקודם שבטלו כתיב נמצא לא אךב~לה
א~י

~~~
~~~ 

~~~ 
 שמתה

 תו~

 כיצד רח~ל חודש י~ב
 בח~וקהייחנהגו

~~
~~~ 

~~~~ 
 אשתו ~ו ילדה ולא שנים עשר

 טוענת ו~ראשונה ~חרת אשה לו לקחתירצה
 כתובתהי להלייחד

~~~
~~~ 

 בגטי ~י~~~י~יי~~ כותבין כיצד

~~
~~~ 

 ~גט~ ~~~י~~ כו~בין כיצד

~~
 ~שתו ~~~~י~ ~~~

 ו~צ~
 כתוב~ה לה ל~ניח

בבדי~~
 ממנ~י ויפ~ר

~~~
~~~~ 

~~~ 
 שהי~ה

 מכ~ ל~
 אומרים והיו ברחמה

שהיא
 א~לוני~

 הבעל מת את~ך
 והאש~

 או~רת

שכב~
 נשים כשאר היא והרי נת~~אה

 אם ~ם ל~ני נפלה זע~הה~על מימו~
 ל~תיי~םי מו~ר~

~~~
~~~~ ~~ 

 נפל ואח~ך ימי~ן שם בו ~נכתב

הם~
 אולי

 בנימ~
 שמוי

~~~

~~~~ ~~~~ ~~~
~~~ ~~~ 

 בקרקעות חזקה לו יש אחד כל מקנאס
 האלנאדר של הוא והגוףשבה~למל~ח

 ו~
 היום

 האלנאדר מאת הגוף וקנו ושמעון ראובןה~כו
 בגוף לזכות חזקה לו שיש אחד כל עמדו זהועל

תקרק~
 מה~די חזקה בו לו שיש

~~~~~ 

~~~~~ 

 לוי על לו שיש שט~ח משמעון שקנה
 אומר היה קנייתו ואחר דמיובחצי

 של~
 קנאו

 הלוה לזכות א~אלעצ~ו
 מ~

 דינו
 ג~

 ~כר שם
 ~סרבנותי והוצאות לדין מס~ב נקרא מימענין

~~~
~~~ ~~~~~ 

 לו ונתן שמ~ון ביד קרקע משכן
 לשלם השוכר לוי רצה לא היום והן שוכ~לוי
 משוםחדא

 ל~ דהקר~
 ששכרה כמו כך כל שויא

 ולא להתיר אם כי בא לא דהוא טועןעוד
 מכיםיילשלם

~~~
~~~~ 

~~~ 
 על מותה ב~עת לאחיה שהאמינה

 כה~זי יאמראשר
~~~

 שכיר~ ~~~ ~~~
 פלוני מיד בקש~מ בו שכתוב

 הב~ק תשרי ר~ח מיום ~חצר לפליני שהשכירוכו~
 פלוניי יוםעד

~~~
~~~ ~~~ 

 ש~ושה בשט~ח בפניו שלא לחבירו
 מ~ילהי הויא אי המלוה ביד השטר נשאר אךבו

~~~
~~ ~~~~~ 

 ביד קרקעז משכן
 שמעו~

 ונתחייב
 ותנאי הקרקע שכירות בעד מה בסך~אובן
 םך יפרע לא ראובן שאם בשטר יוצאמפורש
השכירו~

 בכל מהקרן קצוב םך גם חו~ת מדי
 אזי זמנים שלשה ויעב~וחודש

 נתונ~ הרשו~
 ביד

 ולא חודשים שלשה ו~ברו הקרקע למכורשמעון
 מכר לא ושמ~ון~רע

 וה~
 הוזל ~קרקע היום

 אשר על הוא ~ושע ששמעון ראובן וטועןהר~ה
 ~רעי שלא חודשים שלשה שעברו בזמן מכרלא

~~~
~~~ ~~~~~ 

 שלת אשר על שמעון ליורשי שתבע
 לו למוכרה סחורהלמורישם

 והיורשי~
 אומרים

אין
 לה~

 וראובן ידי~ה
 טוע~

 פנקס שיוציא~
 מורישםשמעון

 לדו~
 עליוי

~~~
~~~ ~~~~~ 

 בו נושה שפלוני מו~ו בשעת שהודה
 נגד ש~ו~ה בלי לגבזת הודאתו מהנייא אםכו~ך

 ~אש~יכתוב~
~~~

~~~ ~~~ 
 לחבירו וחבירו לחבירו ומכרה יטרא

 לשלם הבגק בעלי רצוולא
 האליטר~

 הדין מהו
 לו המוכר עם דינו יהיה אם האחרין הקונה~זה

 הראשינים~ המוכרים על לחזור הוא יוכל אוהאתרון
~~~

 ~~~~י~ ~~~
 נש~ר פריד~ם ובעת שנתפרדו

 ביניהם ונתרצו דורוס מא~יים הזולת מנכסיבידם
שישאר

 מא~
 יום עד מהם אחד כל ביד

 השזתפים מן מתאחד היום והן מידם המלוהאותם דרו~
ותבע

 דורוס מאה הםך היורשים מן האת~ ה~ת~
 זיהיה המעות יתאכלו שלא מידם אותםלקחת

הוא
 ~~~עונםי תיי~

 שם לו ונפל שמעון לתנות נכנס אחד ~~י ~~~~
 ומצאו מעות מלאכיס

 הפוע~
 אח~ך שמעון של

 ב~ל לשמעון לת~וע הגויבא
 ו~~ התנו~

 לו
~~ת~תו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 לו נפלש~~נותו
 הכי~

 מ~ו מצאו שמטון ו~ודאי
 ~מצי~ה לה~זיר ה~ו~ל ~ייב אסהדין

 ~ו לגוילהחזירה ל~מ~ו~
 נימ~

 זכה ~פוטל
לש~עי ו~מטו~

 דינ~
 ~גויי טס

~~~

~~~ 
~~~~~ 

 ~ל פ~ס ל~~ת
ו~ל ד~ומדנ~ דינ~

 שות~ די~
 ~שותפותי ש~ינה

~~~
~~~ 

 ליבמ~ו שהג~ה י~~
 ~קרק~

 ~טלה שהניח
הר~שון

 ~כתו~ת~
 ~מה ~תגה וא~~ך ~י~וס ק~דס

 ~ותה י~ס וא~~ך מלוג נכסי ~תורת ~ושתכ~יסס
 הי~וס קודס לה שהג~ה גבייה ~ותה ~ס הדיןמהז

מהניי~
 ל~י ~ו

~~~

~~~ ~~~~~ 

 ס~ורה של כריכות לשמ~ון מכר
 ו~~~ך דוזי~את טשרה בו יש כרך כל~לדט~ס
 ~חורה של האלפ~תורא לראובןכש~א

 דוזינאת טשר ~מ~ה בו יש כרך שבכל~ודיטו ~ראו~~
 הלוק~י שמטון טס המוכר דין י~יהכיצד

~~~

~~~ ~~~~~ 

 ~תו~ט דורוס מאה נתן
 לשמטו~

 זי~יה
 ~הפסד לראו~ןרביט

 ו~ריו~
 טטן היוס והן

 כפלי ה~סקה מ~רן יו~ר ~ך שהפסיד~מטון
 מ~ויב ~ס הדין מהו~פליס

 ר~וב~
 רביט לשלס

 ~ו ה~פ~דמכל
 דזק~

 ~קרןי ~~יט
~~~

~~~ ~~~~ 
 שהוא ר~ו~ן ~ין ~שו~ף

 שמטיר שמטון טס ~ז~~~א ל~שות שמנ~גססאלי ~טי~

ר~א~
 שמנהגס

 של~ הו~
 ל~שות

 זה וטל סאלי בטירהוא וה~צ~ גוא~~

 השות~

 שמ~יר
טו~ן רבא~

 של~
 יעשה

 גוא~~~
~י~ הדיןי מהו טירו כמ~הג

של~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~
 ~~ובות ישלמו והס ילך

 והו~
 רו~ה ~ינו

 לכפותו י~וליס חובות ב~ל~ אס הדיןמהו
 מקרוביוי שישתגמוכדי ליש~

~~~
~~~ 

 ושמ~ון ~מ~ון טל ש~ר הוציאו ראו~ן י~~~י
 זה שש~ר ~פ~י~ס הודה שראו~ן טדיסה~יא

~רוטי
~~~

~~~ ~~~~~ 

 הוליך
 יטר~

 לפור~ה לשמטון אחת
לו

 ו~ת~
 ~ו

~~ 
 יפר~ פ~וני ש~יוס ~~ה

 ~ו~ה
 ו~~~ךכמנהג

 נמצ~
 שכבר ~~ה טל הודאה

 נ~ר~
 ~י~ ~~יי~ ~~י~ ~ל~ב~

 ~~ו~~
 ~~~ה ונ~~ה

 מה~דיביני~ס
~~~

~~~ ~~~~~ 

 מאל~ורנא ~חורה ל~מטון מ~ר

ז~~
 ולקח לוי הלך היוס

 משמ~ו~
 ס~ו~ה מקצת

ול~
 ~צה

 ~וטן ~י לפ~ו~
 שהו~

 ~~~~~ןי נו~ה
~~~~~ 

~~~~~ 

 ש~שה
 הקפו~

 השות~ות מס~ורות
 ל~י ~ו הגב~ית ~ל ל~מוד חייב~ס

~~~

~~~ 
 נו~ה היה ~~~~ן

 ~ו~
 ~~~ה ~ו

ושמעון ~שמ~ו~
 הטמי~

 ~~יר ~ן ש~~ח ~ד לוי ~יד הממון
 ראו~ן יכול אס מ~~ד ~ידושמ~רס

 ללויי לתבו~
~~~

~~~~ ~~~ 
 וקודס אשתו שמתה

 חלו~
 ומכר ה~ך

 של ~יורשיס אס מה~ד ~~וקר~ט
 ה~ש~

 יכוליס
 הלוק~י מיד חל~סל~וציא

~~~
~~~ ~~~~~ 

 להס אמר תפוסו~היותו מ~ סך לפרוט הגויס ביד שנ~פס
 שהו~

 ב~מטון נו~ה
 לפרוט ~מטון ונתפס ~ש~ר להס והראה מהסך

ושו~
 הש~ר ונמצא לדין ושמטון ראובן טמדו

 הש~ר טל ל~מטון ~פסיס טדיין והגויספרוט

 וכו~י לגוי ~א~ירתו ר~ו~ן יתחייב~ס
~~~

~~~ ~~~~~ 

 לגוי בי~ו מכר
 ו~ש~ר~

 ~~זקה לו
 ימיס בה ודר הגוי מן הבית והשכיר ר~ובןוה~ך
 ~ח~ךושניס

 שמטז~ ב~
 ור~זבן חז~תו דמי לתבוט

 כי~וטן
 הו~

 ה~כירותי כל לגוי שלס
~~~

~~~ ~~~ 
 ~כ~סת בית משכן א~ד

 ~גו~
 וה~ררה

 הנשו~ה ו~~תו החכס יורשי וב~ו ~ל~שו~~~ך
 המנה~כפי

 המשכונהי פדיית תהיה כיצד לחלוק
~~~

~~~ ~~ 
 ~נ~ה טד ~ש~ר ל~תוס ~הספיק שלא
למות

 מ~
 י~שוי תקון

~~~

~~~~ ~~~ 
 ~אלף לי~ק דוד ~~תחייב בו ש~וב

 טרב שלמה יצא שטרות ~~וס ו~~ר ס~סדורוס
 ~רבנות ב~טרוכתב

 שיצ~
 דורוס אלף בטד טרב

 ו~טר~י הלוה עס המלוה הדין מהופר~נסיס
~~~

 בהקפה מראובן שלק~ו ~~~~י~ ~~~~
 ~מר שחבירו ~~ן משותפיס ל~~ד לת~וטר~ו~ן וכ~~~

 שפרטוילו
~~~

~~~~ ~~~~~ 

 שמטון של ס~ורה קצת בידו ~יה
 שוות והסחורות לזי של סחורהוקצת

 ו~~
 י~ודא

~ש~~~~
 לוי טשה ~ה לזי סחורת ו~קל ש~ידו

 ~עורמהה~ך
 ולק~

 ~תה ס~ורתו
 ב~

 ואומר יהודא
שלוי

 ס~ור~
 לק~ שמטון

 ~יד מונח שטדיין ומה
 לויי של היאהנפקד

~~~~~ 
 ~מ~ו~ ~~~

 למשכינו לר~ובן כלי הש~ילה
 ל~חר ~יוס והן ~דבר מזה ידט ולוי לויב~ד
 לוי טוד רצה לא~ה ל~~זירו הכלי ר~ובןשפדה
 ב~ביל ~ידולטקלו

 ~ו~
 בר~ו~ןי שנושה א~ד

~~~
~~~~ ~~~~~ 

 ושמטון בי~ך לי מנה לשמטון תב~
~וטן

 יוד~ ~יני ~~ל שהלויתני ~ני יוד~
 אס

 א~ד טד לו יש א~לפרטתיך
~~~ ~פר~וי שיוד~

~~~ ~~~~~ 

 ש~ת
 ~י~ ונמצ~

 ש~רותיו
שנ~~ייב ש~~~

 ר~ו~~
 לב~ו

 הקט~
 מפ~ת מה מסך

 מה~די אמוירושת
~~~

~~~ ~~~~~ 

 ושמטון ~חת ת~י~ה לשמטון תבט

 ה~~~וט~
 זה ~~ר אתה

 הז~~
 ב~טר לי נתחייבת

ואס
 אית~

 ת~יטה לך שהיה
~~ 

 ~~ת~יי~י ~ך היה
~~~

~~~ ~~~ 
 מ~יר ~~ורה ~ו ל~נות ~ליח חבירו

 ~ו ו~שהבי~ה~רת
~~~ 

 ~הד~יס יותר לז ~~~ה
 כי יטן בידושמסר

 הו~
 ~~יתיה כו~ך לו~ר האמינו

אך
 המשל~

 לו יש ~י התוספת לו ל~רוט מטכב
 ~ידו ~מסר ממה שבפחות לו ש~מרטד~א

~~~ הדי~ימהו קנ~~
~~~ ~~~~ ~~ 

 לשמ~ון רשות
 ל~שכ~

 ~יתו
 המ~ית ל~צ~ו שמטון וי~ול הזו~ת~~ד

~מו והת~~
 ש~~~

 ו~ל י~דה שגה
 ~~~ ז~~

 מותרי ~ס הבית~שכירות ~יי~ י~~~ה
~~~

~~~ ~~~ 
 השאלה

 ~~ הי~
 שב~א~~אנ~ו המטות

 וירש יקראו מו~זק אס לבטלה ~~שהשהכניסה
 שס בתשובה טוד ירש ולא רא~י ~ו הב~לא~תס

 הרבהי דיניסנמשכו
~~~

~~~~ ~~~~~ 

 שנדונו ושמ~ון

 ב~די~~~
 ראובן וזכה

 וכתבובדי~ו
 בדי~~

 פסק
 די~

 ושמטון לזכותו
טל טוט~

 ראוב~
 בידו לתת

 מ~פסקי~ ~טתק~
 ~ילך

~~~ הדי~י מ~ו ז~ו~ו ל~פש ~~ריס דיניסג~תי
~~~ ~~~ 

 נתחייב בזה~ל ~ו שכתוב
 יהוד~

 לתו~ל
~יד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

בי~
 פלונית

 וח~~י~ מ~
 וכשיבוא ל~אן ~יבאלזבווא ל~י~ כשילך בעין דור~ס
 והן ~~ירעוןחל שע~ באות~ לכא~

 היו~
 מת

 א~ בלזבווא יהוד~
 ל~~ועי היור~י~חייבי~

~~~

~~~ ~~~~~ 
 ש~י~

 מכח עירו ב~י לכל מוחזק
 אומ~נותאזה

 ~י~
 בי~ו

 מאתיי~
 הקדש של ~ורוס

 חזקת מכח ~קהל רצו ראובן מותואחר
 מיזרשיולהו~יא האזמד~~

 דורוסי ~מאתי~~
~~~~~ 

 מ~ ~~~י~
 שנ~גו

 הדייני~
 לומר

 ללו~
 ~יקבל

 מעות לו ~איןחר~ס
 בעי~

 גכסיו י~דר ואח~ך
וישבע

 כ~~נ~
 ~גאוניס

~~ ~~ 
 כתוב

 מ~י~
 גו~~א

ב~ורךי
~~~

 ~~י~

 שות~י~ אחי~ ~~י
 אחד ומת

 מה~
 ו~ניח

 ק~ןבן
 ו~~~

 ו~ומר ~נקס עשה הנשאר
 ה~ין מהוריוח ~מצ~

 הוא~
 ר~וח בידו שיש ואומר

 מהשבוע~י פ~ור ויהיה אבידה ~משיביח~ב הא~

 אשבע ~א לומר השותף יוכל א~ מד~~ ~~ג~
עד

 ~יגד~
 מורדתימ~ין ש~ ג~ ליי ימחול אולי ~ק~ן

~~~

~~~~ 
 סחור~ ~~~

 שמצא ~מו~ר ~תבוע ובא
~~ 

מ~~
 ~יה לו ~ומר זהמוכר

~~ 
 לבודקה

 ~יא ~ובה כי הב~חתני את~ ~וען ו~לוקחשעה אזת~
 ~מכ~ייוע~יך

~~~
~~~ 

 ~~י
 ~הולי~

 קדר לאהלי לראובן ~~ורה
 נ~צאו~א

 ושמע~~ רא~ב~ ש~
 ה~~י מיד קב~ה

 שיבאעד
 ראוב~

 ג~ך ~ניחה ושמעזן ~קחתה
 ונא~~ה אחיו שלמה אצלפק~ון

 ב~ס~י~
 כיצד

 ~י~~ייהיה
~~~

 ~~~~י~ ~~~
 זיש בכל~ות קרקע שמכרז

 מה~

שע~~י~
 עשרי~י ~כ~ל ~גיעו לא

~~~
 ~~י~ ~~~

 של מה ~ך ו~שאר שחלקו ~ותפין
אחד

 בי~ מ~שזתפי~
 מ~ו חבירו

 חייב א~ ~~י~

~של~
 מעות לו

 בעי~~
 ל~חת ~כפזתו יכול או

 או~ר~ע
 בשומאי מ~ל~לי~

~~
~ ~ 

 מוהר~~ל י~~~י
 ז~~~

 הוציאו
 ש~

 ח
~~ 

 יורשי
 נ~ע~ראב~ש

 זל~
 חזקת א~ כי הראב~ש ~ניח

 ~ו~רי~ל יורשי ו~צוחנות
 ~ז~ו~

 והיורשים בה
 קבורה צורכי א~יה~ ~ל הוציאו שהס~ועניס
ו~ו~

 ה~ זרו~י~ מכיס~
 בה להתזיק

 ~ע~
 ~הו~י~וי מה

~~~

~~~ 
~~~ 

 יצחק בנו השיא ז~ל לובא~~ן ~רדכי
 בבית ו~כני~ובחייו

 אח~
 אך בחצר עמו לחו~ה

 בית ב~ז~ו מניח ~זא גם מר~כינשא~
 איז~

ח~~
 על ~חיו תבעוהו מרדכי מות ~חר היוס והן

 מ~כ~
 מ~זת י~ו תחת שנמצא

 וח~צי~
 וש~רות

 ~ביה~ש~
 שהם

 ~ח~
 ידז

 ויצח~
 ~נז

 ~ז~~
 ~י

הו~
 ~ו~זקי ~רוי ~י ו~ו ב~~יו נושה

~~
~ ~ 

~~~ 
 הבאה

 ל~רו~
 במ~י ממשעבדי

 ב~~~ א~ נשב~תתהיה
 בת~~יןי או

~~~
 אש~ ~~~~~ ~~

 מ~קו~~ת ~היתה אחת
 זן היה שלאבע~ה ~~

 אות~
 ~מדה ו~ימים

 מה ~ךממנו ו~קח~
 מחי~ה הויא אי בכתובתה לי ומחל~

או
 ג~ מכיר~

 יע~שי באונ~ מתיל~ מדין
~~

~  ~~~~~ 
 הי~

 וכשרצה בראזיל ב~יר מ~תחרר
 בי~ז ~~יין היה למ~בלבא

 ועמ~ סחור~ ק~
ומכר~

 ש~ ע~יין שהיה ~כהן לאברהם
 מ~תחררים

 ~בורוא~ר
 ~ר~ לכאן בא זמן כ~~

 אברה~
 כהן

ו~מד
 ראו~~

 פרע לגדל ותבעו
 וע~

 ~ען זה
~בר~~

 כ~ר בראזיל בעיר בעוד~ו ~ן כי הנז~
 עד ובא ידומ~ה

 השברי~
 עמו עמ~ו זה ו~ל

 ~נושי~כ~
 ועשה בו

 משפ~ עמה~
 ומכלל העיר

 בו שנושה מה ~זכיר חובותבעלי
 ז~פרי~ו רא~בן ג~

 ~ו ~מגיע חל~ולו
 בכל~

 זראובן ~ובות ב~לי
 ~~רתינו דין א~ כי עמו יעשה שלא~ו~ן

 די מהה~דו~ה

~~
~  ~  

 האי ~י~~
 מילת~

שעה לצו~ך רב~ן דאמרז
 מב~~י~

 בח~מה ממ~ו הגדול ב~ד דברי
ובמניןי

 ~גי~ ~~
 ביד ומשכנוה ועמדו בחצר שות~יס

ראוב~
 חלקו ו~כר אחד כל ותזר

 ~~ממ~כ~
 מהו

 כ~ יכו~ א~~~ין
 כוונת ~~ש חלקו לפ~ות אחד
השואלי

~~
~ ~ ~~~~~ 

 ~ך קנס ו~~ו שמעון עם בתו שדך
~~

 ש~ר כתבו
 בע~י~

 בקוש~מ י~ כ~ב כתבו א~א

ו~~די~
 שלא העי~ו

 לבדיה~תי~ ע~ חת~ ~ל~ קני~ ~~~

 פרזזבז~ ~~ג~ ~~
 ויור~י~י אלמנה נגד

~~
~ ~ ~~~~~ 

 שמעון ועמד שמעון ביד ביתו משכן

ו~וצי~
 דלתות

 הבי~
 ו~וזקו החוצה

 חייב א~
 ~של~ישמעון

~~
~ ~ ~~~~~ 

 תפ~
 ה~א כי לו באמור שמעון מעות

 ולוי בלוינ~שה
 נוש~

 אינו ~זען ושמעון בשמעון
 ~וי ביד חובי ש~ר וישאר מעותי שתתפוסבדין

 ה~יןימהו
~~

~ ~ ~~~~ 
 לשמעון אמר

 ושמעון בי~ך ~י מנ~
 והכחיש ע~~א ובא ~~יין בפנ~ והי~ז להד~מאמר

 בפני לו ואמר ה~יין בפני~שמעון
 נתנ~

 חזר לך

~~עו~
 ואמר

 נתנ~
 לוי או~ם ו~חזר~י ~י

~~
~ ~ ~~~~ 

 ~דינר נמצא ~אח~ך לשזלחני דינר
 ~וען ש~תנו ~דינר ובעלרע

 ע~
 השבע המקבל

 שז~ולי
 לשל~ ועלי לך שנתתי הדינ~

 ולא במי~בה
 לשל~ ~~ו~תני לת~וע ובא ~י~בערצה

 מה~די ~ו
~~

 ~חבי~ו ~י~ו ~~~י~ ~~~
 בבנין קורות עשרים ב~בית ~יתק~ן~נאי ע~ הית~ ו~ש~י~ו~

 ל~וכר~מר ו~אומ~
 עשר~ תק~~ ~~~ ~ריכ~ ~~י~

 ק~רות
 ג~ ה~יןי מהודו~א

 המשכיר התנה
 ~לאהשוכר ע~

 יכני~
 ו~~ר חצר של לאמצעה פרותיו

 ~להשו~ר
 ו~~ניס~י ~~~

~~~~~ 
~~~~~ 

 ~ק~
 לו ונחן משמעון מקת

 ראוב~
 ~מי

המק~
 לחשוב בא זמן ו~חר בתנותי לפניו ו~ני~ם

אות~
 ומצא ~מיס

 י~רו~ ב~~
 שר~ובן לו ונ~מה

~~~
 בחשבון

 ~נתנ~
 לו

 זהת~ירם אצלו ו~לך יתירי~
 ו~חרלו

 שהחזיר~
 אותו ש~ניח הוא שאיהז ~ז~ר לו

 ~ות~ ע~ ש~ הית~םך
 מראובן שלקח המ~ות

 הדיןימהו
~~~

~ ~  ~~י~~ 
 במכירת שו~פות ~~ו ויעקב

 שיבא שהלוקח והתנוה~ובאק
 לקנו~

 ~לי~רא
ולמ~~

 ו~ל לב~ז י~קב אותה ימכור
 ז~

 י~~ב ~~ן
 יזתר לקנות לוקח ~יזה בבוא~גס

 ~~אלי~~
יח~

 הוא שלמ~לה ומה ~~לי~רא משלו הוא
 ~שות~ותימשל שיהי~

~~ל



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ובטל חובו לבטל לתבוט שבא חוב
 חזב ה~~ל זרוצה ק~קע אביו לו הניחחובו
לגבותו

 והלו~
 שירשה ~מו של שהמחצה טוטן

 לא וא~ומאביוי
 נשב~~

 אלמנ~י שבו~ת
~~~

~~~ ~~ 
 יכולים

 סובדי~~
 להציל ז~ף ש~ר לכתוב

 כד~תי שלא ממון ממנו להוציא שרצה לישראלבו
~~~

~~~ 
 ~יהם שנושא שט~ח ש~וציאו טכו~ם י~~~~

 כתוב והואב~ליהו
 בסובדי~~

 נאמנות בו אין אך
ואליהו

 ט~
 לאביהםי שפרט

~~~
~~~ ~~~~~ 

 לשמ~ון ביתו השכיר
~~ 

 שפר~ו

יצ~
 מה לו לשלם ~משכיר טל השזכר לט~ון
 זכו~ זהסיד הבית מטיחת ה~ית טלש~וציא

~~~

~~~ ~~ 
 ~חר לבניו האב ש~ושה שבת הבגדי

 לחלוקהי יכנםו אםמומו
~~~

 בשט~ח לראובן ~~~י~~ ~~~
 וי~

 שהשטר ~דים
 בגוים ראובן שנושא הק~ות מפאת נת~והחוב
 זה ללוה ומכרםבע~פ

 שנתחיי~
 והן ב~דם לו

היום
 רצ~

 חייב אם הדין מ~ו בו לחזור הלוה
 לאי אולשלם

~~~
~~~ ~~ 

 כת~~ ~ל קיום ל~שות העדים יכולים
 הישראלי מת וכבר בו שנושא הגוי שביד ישראלשל

~~~
~~~ 

 זבא לחבירו ~~~יי~~
 לחז~

 כי בטטנה בו
בט~ות

 נתחיי~
 שחייבי לו אמר שהדיין מ~ני

~~~~~ 
~~ 

 יכזלים הקיום על ~חזתמים ~דים
 השטרי לעידיקרזבים להיז~

~~~
~~~ 

 למוסרו פאס מטי~ת מלבוש שהביא ~~י~
 ושמ~ון לשמטון זמכרו יד בז שלח והש~יחלראובן
 לתבוט ~אובן בא היום והן מאורכו מהמלבושקי~ר
 ראובןי טם והקונה ה~ליח דין י~י~ כיצדלבושו

~~
~~~ 

~~~ 
 לגוי אותם למסור ראובן ~ם מטזת

 לקח ולא לו זמםרם והלך בשטר בושנושא

 וכו~י~שט~

~~
~~~ ~~~~~ 

 צוה הליכתו זב~ת פטמיו לדרך שת

לשמ~~
 שנושא הטסקה דמי לוי מיד לז ל~ל

 שקבל היה זכן עמו להתעסק עזד רצונו אין ~יבו
 והחזיר לשמ~ון והתחנן לוי בא אח~ז אךאותם
 ובא לוי הטני היזם זהן ממנז שקבל המטותלו

ראו~
 מה~די שמעון מיד דמיו לתבוע

~~
 להם שהניח מטלטלין שמכרו י~~~י~ ~~~

~בי~~
 בשט~ח מהם לגבזת אביהם של בט~ח ובא
 אג~קי מטלטלי שעבוד כתוב שבושבידיו

~~י

 ושמטו~ ~~~~ ~~~
 חוב להם והיה שותפים היו

 והיה לוי טם בו משותפים ש~יז אחד טכו~םטל
 שהטכו~ם עכו~ם של בטרכאות כתוב~שטר

 וללזי השותפים מן אחד שהוא ל~או~ןנ~חיי~
 ל~ותפים זה שבשטר חלקו לוי מכר ואח~ךג~ך
 כתב ולאהנז~

 ע~~ ל~~
 זכותו להם מכר שהוא

 בשם כתוב ו~יה הואל לכך צריכ~ ~י~ לאכי
 והן השות~ם מן~חד

 היו~
 ו~לך ראו~ן נל~~ט

 מן להפרע ~שותףשמעון
 והטכו~~ ~עכו~~

 טוען

~ל~~
 ראובן ~ל הזא ~שטר כי ~ת דידי בע~ד לא
 לשמטון לכתוב לוי מתויב אם ~דין מ~וולוי

מסיר~
 שיכול כדי יחאלא ~נקרא

 שמט~
 לגבות

 לאיאו

~~~
 ~~י~ ~~~

~חת א~~ נכסי ראובן לטקול שבא הטקול
 מירושלי~ ששלח~

 טזטן וראובן למכור
 בירו~לים שמת ז~ל דודז של היו אלושנכ~יס
 ז~לי דזדו מר ב~רזשת אלו נכסים חצי לווניגיט

~~~
~~~ ~~~~~ 

 ושמטון שמטון יורשי ~ל שטר הוציא
 יכול אם הדין מהו מאביו ירש שלא חר~סקבל
 לכפותהלוה

 לראוב~
 לאי או השטר ל~רוע

~~~
~~~ 

 שנתחייב ~~
 שבוע~

 שכנ~דו טל והפיכה
 פ~ו טם י~ב דסי~ מר~ן פסק להקשותשיש

 פ~זידסי~
~~~

~~~ 
~~~~ 

 ביד פקדון בתורת ומסרו חבירו של פקדוןבידז שהי~ במי ~וא ~ראשון ספיקות
 זה פקדון כי לט~ון הנפקד ויצא בסתםחבירו
 ~וי חייביםב~~יו

~~~
 שאםאמ~ל ~פלוני ואמ~ל לידו מסרז אם שני ס~ק

 פלזני ביד יפקי~ם ל~פקידם ירצ~
 ~ב~לים וברשות שהואיל ~זה התופם טו~ןוע~ז
 וכו~י יחזירם לא לידובאו

~~~
 ~נפקד מיד תפס א~ הוא השלשי ספק
 יכול אם ~~דון בתורת לידו בא ולאהרא~ון

 ~תופסויהתופס ~
~~~~~ 

~~~~~ 

 הפקיד
 ~פ~

 והלך שמטון ביד
 החפ~ לתבו~ ראו~ן וכשבא ~לוי~ומסרו שמט~
 מיד

 יודיע שאני ללוי אותו מסרתי לו אמר~מטון
 אין להד~מ אומר וראובן כו~~ך בך נושאשהוא

 ~וי נושאשמטון
~~~

~~~ 
~~~ 

 סאלי שבמלאח בהאלחאנויות הדין
 אם ורבאט~

 חודשי י~ב בהם גם צריך יהי~
~~~

~~~ ~~ 
 ~נז~לי ~טנינים

~~~
 נח~ י~~~ ~~~

 כדי למכלוף טב~ת
 לת~וע י~חק כשבא היום והן טשה וכן ר~ובן~ביד למשכנ~

 אמ~ל שמכלוף ראובן טטן ראו~ן מידהטבטת
 יכול שמואל באשאם

 למוסר~
 מסרה וכבר בידו

 מה~די שמואלביד
~~~

~~~ 
 ~ט~ח לגבות אש~ו ובאתה שמת ראובן
 אם בעלה~שהניח

 שבוע~ צריכ~
 או

 תהי~
נאמנ~

 הלוהי שהאמין יורשיו בכלל
~~

 שבוט~ ~~~יי~ ~~~~
 בנק~ח

 ונשב~
 איימו ולא

י~ וליש~~י לחזור צריך אם הדין ~ו~ליו

 ~~~~~י~~
 ~~~ ~~~~~~ ~~י~

~~~
~~~ ~~~~~ 

 נמצא לא וכש~~עו בשמטון נושא
 לו ומס~ו לוי ~ל לז שיש ח שט אם כיבידו
 וטדייןלראז~ן

 ל~
 הוא ג~ך ראובן כי בו גבה

 בע~ח באו היום והן ללוי אחד בשטרמחזיב
 ותוב~ים לראובן ומאוחרים מוקדמים שמ~וןשל

 אין הש~רות כי השטר ~מ~ם שיחלוקלראו~ן
 יומ~~י קדימהבהם

~~~ ~ ~~~~~ 

 טליו וכתב שמטון ביד פקדון שהניח
 אזתו האמין לא אך בנא~ג חשט

~~ 
 בניו טל

 דנאנ~וי~מיגו החזרתי לטעון ה~נים יכולים אם וכו~ו~~
~~

~ ~ 
~~ 
 ~לשון הוא כיצד ~דים טליו שחתמו י
 באוי ~טנין לקייםלומר

א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 והלך ~משנה משבועת שבו~ה נתח~ב
 הדיןי מהו וע~ריס ארבטה בספרונשבע

~~~
~~~~ ~~~~~ 

 ס~ורה ~נה
 ~שמעו~

 בהקפה ו~וי
 היזסוהן

 ב~
 לתבוע לבדו לוי

 ~פירעו~
 מראו~ן

זראוב~
 עד לו באמור עליו מעכב

 שיבו~
 חבי~וי

~~~

~~~~ 
 י~~~י

 ראוב~
 של כת~י ה~ציאו

 בו נזשהשר~ובן שמעו~
 כו~~

 וטען לכל נכ~ת ~תימ~ו
 שכברשמטון

 פ~~
 לא נאמנות בו שאין ובשבל

 הדיןי מהו לקורעוחש
~~~

~~~~ ~~~ 
 וגתנה בניה על אפוט~ופסית ~היתה

~עסק~
 מממו~

 לא~ס בניה
 אח~

 מתעסק י ואזתו
 יכול אס האשה בערבנזת בהקפה סחורותהביא

 יתומיסי מנכסי ~גבות~מלזה
~~~

~~~~ ~~~~~ 

 שלח
 ממו~

 לעיר מקנאס מעיר
 אחד גוי עס רב~ט~

 ונח~
 אג~ת

 להביאה הגוי בי~
לשמעזן

 וה~
 הכ~שה נפלה היוס

 לו שלחשאומר ראוב~ בי~
 לו שלח חמשיס אומר זשמ~זן מא~

 ראובןוכשטען
 הוצי~

 ~ען יתברר זממנה האגרת
 האגרתי לו ~נאבדשמ~ון

~~~
~~~~ ~~~~~ 

 בערבות עסקה לשמעון מנה נתן
 עליו ו~תב אחר מנה לו הוסיף אח~ךיהודה
 יהודה נפטר אס מאתיס מסךעסקה

 מ~
 הערבנות

 אחרי שטר ו~תבהואיל
~~

~~~ ~~~~ 

 בחצר ~~סקה סחורות שמניח
 ועתה המעותבעל

 רצ~
 אשת מספק להשביע

 המעותיבעל
~~~

~~~~ ~~~~~ 

 בידו ~מצא ולא בשמעון חוב נושה

ממ~
 בעדו לשלס אביו יעקב שמעון ונתן לשלס

ונזק~
 ~מעזן אבי יעקב על בשטר ~חוב

 ~ל לתזור ר~ובן יכול אס יעקב העניהיזס וה~
 ~לוהי ~יה שהוא ~בןשמעון

~~~~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~

 ~~י~ ~~~~
 סתס דזרוס בשטר כ~וב שהיה

 ו~וזל ש~יס והאלחאס~ני ~אלפונסו הדורו ו~יה~
 לב~ויהאלחאסאני

~~

 ~~י~ ~~~~
 יר~ה ששלח האי~אביל של הדורו

 כז~ךי אלא שוויו יהי שלאל~מר
~~~

~~~ 
~~~ 

 בדורוס ל~רוע חבירו עס
 ~~אנ~י~

ה~
 הוקרו

 ה~
 הזזלוי

~~~
~~~~ 

~ ~
 לו להחזיר חבירו עס ~טבה

 הקר~~~
 והוזלו ~זרוס אלף סך לו כשיבא
 הדיןי מהו~מ~~עות

~~~~~
~~~ 

~~~~ 
~~~

~~~~ ~~~ 
 חולה שהיה החצר מ~ני

 ורצ~
 לעשות~

 רפזא~
 מעכביס והשכניס ה~לעסבא של
 יוזקוישלא

~~~
~~~~ ~~~~ 

 אחד ורצה השותפיס שבין ח~ר
~י~ ה~יןי מהו ביתו על עלייה לעשות ורצה~ל~גביה

 אבניסי~י ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~
 בל~

 ב~ין
 לפות~הי רצ~ ואח~~

~~~
 בקר~ ~~~~י~ ~~~~

 ~טן ובית גדול בית
 ואחד בגדולה דרו~חד

 בק~נ~
 שטר ועשו

 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~י~
וממנו

 הי~
 גס ובכלל לגג עו~ה

 השכ~~
 ~יו

 בעל רצה זהיוס לגג מ~ס הס גסעוליס
הסוכה

 להרו~
 ~גג פתח זלסכור אזתה

 מעכביסיוהשכניס
~~~

 מחצירו במבוי ג~ר ל~שות רצה י~~~~ ~~~~

 מה~די אחרתלחצ~
~~~

~~~~ ~~~~ 

 לפנות ועמדו חצירו
 הלוהי או המלוה על מו~למי ע~ הביבי~

~~~
~~~~ ~~~ 

 צנור לו יש העלייה
 מקלי~

 לחצר
 בעל והיוס מי~יו העלייה בעל ולוקחחבירו
 מה~די במיס חלק הוא גס לזכות רצההחצר

~~~

~~~ ~~~~ 
 שבין

 השות~י~
 אחד ורצה

 מ~
 השותפין

 עליוי לבנותלהגב~הו
~~~

~~~~ ~~~ 
 ~לג~ה לגברא ביתו ששכר הבית
 מה~די מטכביסוהשכניס

~~~

~~~~ 
~~~~ 

 ~~ותל טמון צ~ור לו יש שמשה
 טל הכותלמראש

 הבי~י~
 להוציאו רצה והיוס

לקלח
 ~חז~

 מה~די המבוי תוך
~~

 ~~~י~ ~~~~
 ~שר שולח בפעס שפעס מה

 לסכרא בהמות לו ~תליהודיס
 ~אנגריא~

 על
 העולי מז~למי

~~~
~~~~ 

~~~~ 
 שעלו א~בה ה~ שלח תרנ~א

 המבוי בעלי כל והוצרכו ובבתיסבחצירות
 יהיה כיצד הארבה לדחות פועליס~שכור

 ה~ועלי~י~י~עין
~~~

~~~~ 
 שהיה סאלי מאומ~י אחד י~~י

 מ~ביס רבאט ואומני סחורותיו למכורלרבאט הול~
 מה~דיעליז

~~
 סאלי עיר של האומניס תביטת ~ס
שחובעיס

 לאומ~
 מה~די בסחורה שמוזיל מה על

~~~
 ~~~~י~ ~~~~~

 הכרחי תקון איזה לעשות שרצו
 ואחדב~ציר

 מ~
 השת~

 אי~
 חלקוי לשלס במה לו

~~~
~~~ ~~~ 

 שעמד מפולש שאינו המבוי ~בני
 ~צתזהכניס

 מ~
 לרשותוי המבזי

~~~
 מ~ ~~~ ~~~

 אחד בחצר השותפין
 שנתרועע~

 בלי וכו~ עליות בה והוסיף ובנאהעמ~
 שות~יויידיעת

~~

~~~~ ~~~~~ 

 מגוי שכורה חנות בי~ו היתה
והלך

 שמעו~
 וראובן מגוי ושכרה

 טוע~
 מצרןי

~

~ ~ ~ ~  ~~ 
~~~~~~~~ 

~  
 ~וען הקרקע בעל והממשכןכתו~מ

 דיןי מ~ומצרן ~~
~~~

~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ 
~  

~~ 
 מצרןי ל~יותמ~מ~כנים

~~~
 ~~~~י~ ~~~

 מ~
 במצרנותי דינס

ר~~



~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 לתת שרצה
 ב~

 בה לדזר לבנז
 דדב~מי טועניםוה~כנים

~~~

~~~~ 
 ~י~~

 ממזשכנת בה~ך בידו
 והממשכן הזולת ביד ולמשכנה לפדזתהרצה הב~~ ובע~

הרא~זן
 רצ~

 מצרנזתי מכח בידז שת~~ר

 ~דרי~ ~~י~ ~~~~
 מהם אחד והלך אחת ב~ר

 והשני החצר כלזשכר
 ~זע~

 ~היה
 מצ~~

 ~ביתוי
~~~

~~~~ 
 בית שהיתה ~י

 משכונ~
 והלך בידו

 בעל מצר~י קרזי מי ~ה הםמו~ה ביתוקנה

ה~רק~
 הממשכןי או

~~~
 ~~י~ ~~~~

 וכז~י בשכיר~ת מצרנות
~~~

 ~שותף אם נשואיה לצורך שמכרה י~~~~ ~~~~
 דדב~מי לז י~ בחצרשעמה

~~~
~~~~ ~~~ 

 לחנותי ~חנות מצרן להיות
~~~

~~~~ ~~~ 
 החזקה ב~ל וישראל הגזי מן קרקע

 מה~~~ קרקע ~ותו ~זכות~צה
~~~

~~~~ ~~~~~ 
 ממנו וקנה רבאטי גוי אצל ~הלך

 שהוא לטעון יצא ושמעון בסאלי לז שישבית
מצר~י

~~~

~~ ~~~~~ 
 הד~

 ה~ודש בעיר
 וי~

 ב~יר חצר לו
 ~זרה~ר~אט

 לשמעו~
 ליהודה שלח ולוי

 טו~ן ושמעון ממני לו ~שכרהישראל שבאר~
מ~~~י ~הו~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~  ~~~

~~~~ 
~ ~  

 ~קניתי כמז לו ואמר חמור לחבירו
 מה~די ~זם בז ונמצא לך מו~רז אני היזםאותו

~~~

~~~~ 
~~~ 

 חיי בהם שיש בדברים משתכרין
נפש

 ול~
 ~ונאהי מקרי

~~~
~~~~ ~~~ 

 בה שנשתמש זאחר מ~~ירו בהמה
 זה שחזלי האזמנים ואמרז חולי מחמת~ה
 רב מז~ן בה להיותדרכו

 וב~
 לתבוע הקונה

~~~ הדיןי מהוהמוכר
~~~~ ~~~~~ 

 מכר
 לשמעו~

 לו ו~רע עזרות
 רצה זלא ומכרם שמעון זהלך ~ד~םמחצה
 ובא הדמים שאר ~רעלגדל

 ב~ענ~
 מחמת

 הנז~י בעורזת אינהזשראובן
~~~

~~~~ ~~~~~ 
 קנ~

 מים ~חד ברמיל משמ~ון
 של זדרכםשרזפים

 הבארמילי~
 בהם להיות

מספר
 מא~

 הי~ לבי~ו שהביאו אחר וזה ליטראס
מוציא

 מע~
 ~ט~ון יצא זאח~ך מעט

 של~
 מצא

 בשעת הרי עליז טוען והמוכר הראזיכמספר
 לפניך בארמיליס כמה הרי לך אמרתיהמכירה
וא~~

 תבחר
 מ~ ו~קר~

 ג~םי ומזלך שתר~ה

~~
~~~ ממנוי גנבו ביתך בני דיל~א עליו ~וען

~~~~ ~~~~~ 

 ובא צבורים פירות לפניו שהיז
 זכו~י בכו~ך תמכרם ז~מ~לשמ~ון

~~~

~~~~ 
 םחורה מהם אחד ~מכר ~~~~י~

 ח~קוי על ~תבוע בא השניוהש~ף ונתאנ~
~~~

~~~~ 
~~~ 

 ~ולי בה זנמצא ושח~ה תרנ~ולת

אזדר~

~~י

~~~~~ ~~~~~ ~~~
~~~~ 

~~~~~ 
 ומעט ~זה רבזי השכ~מ שצווה

 בכזרי שם ויש ל~הי

~
 בתוי לק~נה זכזי מדין שם

~~
 לפירו~יהןי מעות זיכה מדין שם

~~
 מתנ~ ~דין שם

 וכז~י מנת על
~~~

~~~~ 
~~~~~ 

 חי בעזדנז ~ינ~ז הר~ח שצוה
 בתורת אזקיות ~~שה יזרשיו יטלז מותז~בעת
 בתו אסתר תז~ה נכסיו וש~ר לאי ותוירו~ה
 מיתתוי קזדם אחת ז~שעה מהיזם הקז~~~חבכח

~~~

 ~~~~~~~~~~~~~~ ~י~~~~ ~י~
 ~י הלאו בחו~ל וימות בנים לז יהיזלא

 בטליההקדש
~~~

~~~~~ 
 ש~זת~ ~~~

 ראזי נכסיה כל זזיכ~ה

~ ~~~~~~ ~  ~~~ ~~~~~~ 
 הבעל תבע זה ועל גטה קבלה לאעדיין

 המזרדתי ~שתז נכסילירש

~~
 ידי על שנעשית הצזואה מדין שם

אם הבדי~~
 הצווא~

 נוגעיםי והם הואיל כשירה
~~~

~~~~ 
 בהם יזכז שנכסיו מזתו בשעת שצוה ~י
 אם הדין מהז ~וב~ב ירזשליםעניי

 ג~
 ~אר

 בפזם זמר~ילה הזאל זה זכזי בכלל הווארצות
 לקרותאינש~

 אר~
~י ירו~~יםי בשם בכלל ישראל

~~~~ 
 צזואה כתב מותו שבשעת ערל ~~~~י

 אחת יהזדית תירשנו אלא אחזתו תיר~נזשלא
 ראובן על כת~י הנז~ ל~רל והיה זונתו~~יתה
 היהודית ובאה מהמסך

 לפ~עה ראובן ל~בו~
 הדיןי מהובהכת~~

~~~
~~~~ ~~ 

 וזיכה אשתו ש~תה אחד או~ת
 חלקו בעד הקטן לבנו אתדקרקע

 ~אב יד מ~חת הש~ר יצא ולאאמו בעזבו~
 בוי חזרמותו וב~~

~~~

~~~~ 
~~~~ 

 בה כתוב נמצא שלא
 כתבו~

 וכו~יבשוק~

~~~

 י~~~ ~~~~
 להם זהניח ב~ים שלשה זהניח מת

 ~גדול זהבן ישוב חזקת בה לו שישחצר
 מ~~תרר~שאר

 השכי~ות ופירע לב~ו ב~
 זיש לתוב~ז אחיו ~מו והיום הקרקעלבעל

 דו~דיביניהם
~~~

 על ל~~ון דודם ~ן על שקמו י~~~י~ ~~~~
 אשרהחצר

 הו~
 דר

 ש~ ב~
 בה חלק להם

 והשזת~ים הזקן מאביהם להם שמזחזקת מצדהן
 פר~י הר~ה כאן ויש ז~ז חזקה להםאין

 בז~ידינים
~~~

 מ~לש יותר ב~נות מסת~ר ~י~ י~~~~ ~~~~
 מה זמן אחר ראובן והלך מת ו~ת~ךשנים
 ב~ו בא היום והן הקרקע ב~ל מה~ויו~רה
 לתבזע יהזדא~ל

 ~~ירו~ מראזב~
 החז~ה

בה
 ~וע~ ור~ו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

 שהחזקה יאמר מי ~~ר בי~ך ~איןמאחר
~ל

 א~ש~ אבי~
 ~זקה בה ל~ביך היתה לא

 ל~חרי מכ~ה ~~אאו

~~
~~~~ 

~~~~~ ~~~
~~~~ 

 טל משה ליור~י ש~ב~ו י~קב י~~~י

א~דו~
 ש~רים אחת בית

 ויור~י משה בני ב~
 יטקב הנז~ שהבית טליהם ~וטניםיעקב
 משכנהמורישם

 אביהם בי~
 מש~

 הס וטתה
 מהסי של~תוה ~ו~נים משה ויורשי לפדותהרצונם

~~~~~~~~~ 

 זק~~ו ולעת בהל~ור אח~ בקרקע מוחזק היה חכם
 בי~ מ~כנ~

 והלך הזולת
לו

 לאר~
 של אחיו בן בא זה אחר י~ראל

 הקרקט ופ~הראובן
 ממושכנת שהיתה מי מי~

 שפ~אה ואחרבי~ו
 הל~

 ב~טנה זמכרה
 מאב~הם ~ירשוה ואחיו ראובן של היאשהקרקט

 זהוטל
 ב~

 בן
 ר~וב~

 ~כרהי ~ו~ו בן לתבוע
~~

 מוחז~ ג~~ ~~~י~ ~~~
 לערטר ובאו בקרקט

 והמחזיק המטרטר בין ~~נות כמה ובוטליו
 בכתו~םי ~י~ן ש~רי ק~ין מ~יןגם

~~

~~~~ ~~~ 
 ו~ו ~טלייה לו מכר בו שכתזב

 אי ~~נות ~ליות שתי טלייה אותה ל~נישם
 הטליי~י מ~ר ~לל הם גםהוי

~י
 חנותו ~ל~ני האכסדרא ~לקוג~ראחת ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~

 טליוי מ~ביםוחביריו

~~~~
~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~

~~~~ ~~~~~ 
 שנתוזט~ו ושמטון

 ליל~
 ~וק

 אחת בהמה וקנו והלכו בשות~ות בהמות~קנות
 ליהו את~ר ולא מכיסו ר~ובן ~~יהו~ט
 רצה ראובן ו~תה והוחרו הואל יותרלקנות

 לב~וי ~הלזכות
~~

~~~ ~~~~~ 
 ~רכם שהיה וש~טון

 ליל~
 בכל

 להסתחררשבוט
 חו~

 לטיר
 זראו~

 נו~ל היה
 ושמ~ון המטות ~טל הוא כי ~י~ ומחצהתלק

~

~  ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

~  

 ומחצהי מחלקיותר
~~~

 ~~י~ ~~~~~
 הלך ו~~ טסק ~שו שותף או

 ו~~ה ת~ים לקנזתבשליתות
 וקנ~

 ~טורים
 בהםוהיו

 ה~ס~
 לשלם המשנה חייב אם

 ב~יםי להרוי~ ראוי שהיה מה~ם
~~

 ~~י~ ~~~~
 חלקו מחבירו לתבוט שבא שזתף

~~ס~
 ~ות~

 מאמינו אינו ה~בט
 מ~

 ~טנהי
~~~

~~~~ ~~~~ 

 לו ~נות שמעון שלח
~ייסאת ט~~

 וח~ מרי~א~
 ~מקום מטכו~~ם

 שית~
 לו

 ~שרה~כו~ם
 נ~

 היתרוןי יהיה למי עשר שנים לו
~~

~~~~ ~~~~~ ~  ח~~ 
 ולא משמטון

 ו~ח~~ מש~

~~
~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~ 

~ ~ ~  
 לוימסרו

 לר~ו~
 בא

 שמ~~
 מה~~י בו לתזור

~~~

 שקנ~ ~~~~ ~~~~
 ~ל ~ייסא מראובן

 ל~~ל ובא מום בהזמצא מאריקא~
 ה~~

 ו~לוקת
 א~ןטוען

 ל~
 מוםי בלי ~ייסא

~~
~~~ ~~~~ 

 ולא מהמוכר שקנה
 מש~

 או~ר זה הכחשה ~ל משיכה ~~ ו~שעת
 שומת ~י~ כו~~

 ~~סי היה וה~נין מכחיש וזההמכר
~~~

~~~~ 
~~~~~ 

 סחורה מ~בירו
 בריו~

 כו~ך
 טל גם הריוח לו להוסיף צריך אם למאהי

 ~הוציאה~וצאות
 ע~

 טל ~וקא או ~חורה

קר~
 הסתורהי

~~~

~~~~ ~~~ 
 י~י על לחבירו קר~ט

 בטרכאותי גם לו לכתוב תבעו ואח~ךי ~וב~י~~
~~~

~~~~ 
 הנמכרת ס~ת טליית של המצוה ש~נו ~~

 לשנה משנהי
 רצ~ הזמ~ ובתו~

 מה~נייהי לחזור
~~~

~~~~ ~~~ 
 ש~רא ~כ~בי באתרא קרקט

 המוכ~ ויורשי ~מוכר מת נכתב שלאי וע~
 רצו

 ה~יןי מהו המכרלבטל

~~~
~~~ ~~~~ 

 בי~ לשמטון מכר
 בה~בה

 המכר ב~מי מחצה מראובן שמטון קבלזמן ואח~
 ~~קטות ~י בטד כו~ך שקבל לווכתב

 שםי י~וין שטר לוכתב ול~
~~~

 ~~י~ ~~~~
 ~~ר

 הטב~
 שלא

 נת~ר~
 לו בו

 וכו~יוליור~י~
~~

~~~~ ~~ 
 בה~בה חצירו

 ובתו~
 ה~ן

 המוכר אותהשי~דה קו~~
 ~ל~ הקונ~ מי~

 המוכר
 זאת מכירחו אם אחר לאישזמכרה

 מכיר~
 לאי או

~~~
~~~ ~~ 

 בה~בה שלא קרקט
 וה~רק~

 שוה
 ובא המכר מדמייותר

 הב~~
 ~יתרון ל~בות

והלו~
 הוא ~י טוטן

 ל~
 משנים

 ואי~
 כת

ביד
 אח~

 מ~~וי אחד חלק להוציא
~~

~~~~ ~~ 
 ~רקט לשמ~ון ראובן שמוכר מה

 וחוזר~בה~בה
 ושוכר~ ר~וב~

 ~כ~ל משמ~ן
 מותרי אם השכירותמשווי

~~

~~~ 

~~~ 
 ~~ה

~  
 הר~ת

 ז~
 שהרתיב

~~~
 ~שר~ ~~~~~ ~~~~~

 ~כירו כתבו ~לא
~אונסוי

~~
~  ~ ~  

~~~ ~  ~ ~  

~~~
 ~מי~ ~~~~~~~ ~~~~

 ~יתומי~ א~י
 ~ם

 לת~זעיכזל
~י~ וי ש~

 ~~ ~~~ ~~~ ~י~ ~~~~~ ~ ~~~
ל~יזת

~~ 
 שומא י~י על

~ 
 לאי

~~
~~~ ~~ 

 ~ו~~~ ~~ ראוי
 ~ר~י ~~כר

~~~ןי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  רא~ב~ ~~~י~ 
 וט~דה ב~~ח בו ~ו~יס שהיו

 וטרבה אל~נה~~י
 זנתנ~ לבנ~

 שלה הק~קע

~משכונ~
 מת~ את~ך ל~ע~ח

 ~נז~ ~אס

וראו~~
 ~חלה ודאי ט~בנית וא~ו ~ואיל ~וען

לו
 לשא~ ואי~

 קרקטי ~האי יורשיס
~~~

~~~~ 
 ש~ ~~~

 ~ניח והבטל ~מת ר~ו~ן
 הס~חיותיו

 ~~לקו ~י~ד בה~ך והני~ היור~ו~
 ה~שהי ~סהיורשות

~~~

 ~~~י~ ~~~~
 ~דו~יןי ~ל ק~ס

~~~
~~~~ ~~~ 

 נפלה ו~ח~ך מ~רה ו~ח~ך ביתו
 ה~וכר ~~~ציא ~ל~~ח ~כול אס לוקח של~יתו

 זמנוי~וך
~~~~~ 

 ~ב~ ~~~~
 מאביי ~י~ש ~רקט שש~ר טשריס

~~~
~~~ ~~~ 

 נצ~~י ~רקע שמשכן
~~~

~~~ 
~~~~ 

 ש~וסי~~ס ~מינו בטד ~ובה
 ~~~ירו~

ו~~
 וכייי המהפך לטני חיישי

~~י

~~~~ 

 ~שכר ~~
 הלקוח~ קרק~

 ~~~ז
 המ~כרי ~~~ה ו~תוךהז~ן ~ז~ןו~כרה ~ה~~~

~~~

~~~ ~~~ 
 ביתו

 ע~
 ימיס חידש

~תי ני~~ ר~~ יו~
 ~ו~

 החודשי תשלוס

~~~

~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~

~~~ ~~~~~ 

 מ~~כה כלי שאל
 משמעו~

 וב~ודו

מתעס~
 ~ליו זהעליל ~חד גוי אותו ראה בו
 ~~לו ש~שמ~ון ~ומר ר~ובן~ו~רך

 ראוב~י אמירת ט~י ~זה הזקלשמטון ויצ~
~~

~~~~ ~~~~~~ 
 קנה נר~ו הס~טוני אב~הס

 והיתה נר~ו שבת ן~ לחביב מכהה~ר ח~רחצי
 הטרל רצה ולא אחד ערל ביד שכ~רהה~צר
 חוצה ~צא~ ול~ החצ~ חצי של שכי~ותלתת

באו~~ו
 שהו~

 וטד נ~~ו לחביב מהה~ר שיכר

~יבי~
 מה~ביב ~רש~ה
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 רצה לא

 ההרש~ה~שלות
 ל~מוהר~~

 וט~ז הנז~
 ידס ש~ל הוצאות כמה להוציא הנז~~מז~ר~א הוצר~

 לתביב כהר~ אס הטרל מיד כולה החצרהציל
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 שככג~
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 המשכירו בידו שהגית קצוב ~זמן
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~~~ דיניי מה ונגנבו
 ר~ובן ~ל מלבו~יס תופר ~~יה אחד ~יי~ ~~~

 בביתוהס
 התיי~

 טכבריס ובאו

 ונקב~
~מלבושיסי

~~~
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 להוליכה ~כתף
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 נשא~הי
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 ~ס~~ בתור~ המ~כו~
 ~~~יח

ה~שכו~
 ו~נבוה~י ג~ביס וב~ו ~~רת בבית

~~~

~~~~ ~~~~ 
 ל~בוד ב~ו~~ח טצמו שה~כיר

 לחזורי ורצהראובן ~~
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 והיה א~ד טרל עס עובד ~יה
 ~~ון ~~רל ע~יו וד~ר שמעון והלך עמומרויח
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~~~~ ~~~~~ 
 ד~
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~~~
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 חבול ויצא ו~וי ~מעון עס
 דינוי מה שניהס ידמת~ת
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 ק~רא שהיה ~י
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 נגד

 ו~~ד אחת מרא~
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 לק~וה ~ותר אס המראה מן נראה~ער~ה ~~
 מראהי אותהנגד ק~~

~~~
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 שלש לטשות צריך
 קדי~ אח~ פסיטו~

ש~
 ~בעי מ~ין ברכה

~~~

~~~~ 
 להגביה צריך ~ס מזוקן אוזניו שכ~דו ~~
 ל~י או ל~וזניו ~ישמיע עד בת~ילתוק~לו

~~~
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 ת~לת תוך ויצא בבה~ך מת~לל ~~יה
 זיצא הו~ל סליתות אומריס הצבור ~סי~ח

התת~
 לאי או

~~
 ו~ין הצבור עם שהת~לל תתן ת~צא שס
 לטשותרצונו

 ה~ב~
 אתר ברכות

 היאך היוס חלותטד ~~~ ה~~ל~
 יתנה~

 והצבור הוא
 וכו~ הסליתות באמירת בבקר ~מושהת~~לו
 כלעיין
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~~~ הסימ~י בזה

~~~~ ~~~~~ 
 על שברך

 הי~
 ושמעו

 יכוליןאס המ~ו~י~
 ל~ת~ המ~וב~

 בלי ג~ך מיס
~רכה

 ע~
 סמך

 בר~
~~~ ששמטוי היין
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 ~ו~ר

 להתפ~~
 ~~~וי ו~~מוד

 ל~י או~ראש
מי
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 ~~ ~~ ~~י~~~
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 א~ת
 טש~~

 ~נזה ב~י~ת ~~ת
 לד~ר א~~ך לה~יא~ ורצתה ל~ה~ךו~כניס~ו
 מ~כביסי וה~הל~~ידא

~~~
 זו~~ ~~י~ ~~~~

 יש אס לס~ת פ~וכת טשו
~~~ ~ת~ןי תביא דלא~שש

 י~~~~ ~~~~
 ה~וח~ת הרחיס ~ית ששכרו וגוי

 ית~הגו היאך בשבת בה~ות~~י
 די~יסיחלוקי יע~~

~~~

~~~~ ~~ 
 ג~ר אודזת

 דחי~
 חו~ה ש~יה ח~~ין

 אוי~י~ ~חד ~לי~ס נפל הש~ת ו~יו~ בשבתבמדבר
וה~~רך

 לנסו~
 ~ה שאל זה ז~ל הש~ת ביוס

~קו~
 זהי ~בת חלול טל לנפשו יטשה

~~~~~~~~~ 

~~ 

 ש אודזת
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 ק~ח מ~א
~~~~ 

 ~יס טליו
 צואה ~רטין נמצא אסאו

 ש~
 די~וי מה ~שק טכ~ר

~~~

 ~~~י~ ~~~~
 הסוק~ר

 קאל~
 אם

 מו~~
 לסג~ו

 ~~ס~יולש~זתו
~~~

~~~ ~~ 
 מ~

 ש~~גו
 ~~וך ש~ז~יס ~צ~ לאכו~

סטוד~
 ת~~י של ה~~סקת

~~~

~~~~ 
~~~~ 

 כסף ככר אלפיס ע~רת חשבון

ש~ח~
 המ~י

~~~

~~~~ 

 ~ייב אס אחר~ס אצל המ~~רח ~~~~~י
 ~~ותי~משלוח

~~~

 ~~י~ ~~~~
 בשר

 מן ~~ת~ל~
 הטי~

 ~מןי ~ז לו ויש
~~~

~~~~ ~~~ 
 בלי שנמלח

 ריקו~
 ~~שיס ד~~ל

היכ~
 מ~ורוי

~~~

~~~~ 
 הב~ ~~~

 וא~תו גקור ~~י ~~י~ו זה~י~ו

 ח~יכה ממנוח~כה
 ו~~ת~ ~~נ~

ת~שיל של ק~י~ה
 ~ות~ ו~~בשל~

 אותה אסהס~ק ונ~ל ~קדירה ~~יכה
~~~ ל~י ~ו חלב בה היה חתיכ~

~~~~ ~~~ 
 שתי אותו חתכו שלא

 וער~
 ~שלהוי יאח~ך ונתיי~ש כלי~טטשאו אלא

~~~
~~~~ 

~~~ 
 וי~רא~

 ~~ות~ות ~המות להס שהיה
 יחדו וכ~גדה א~ת ~המה ו~כר הגויוהלך
בה~~

 ~המה אותה ואח~ך לישר~ל אחרת
~~~ ל~י או ה~כורה ~ן ~~יר א~ ~~ורילדה

~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~ס שאכלה

 המו~
 ושה~ה

 מותרתי~ס
~~~

 ~~י~ ~~~~
 תותס מהו ~ס~ינה שבאו יין חביות

~~~ שיתירסי חותס~תוך

~~~~ ~~~~~ 
 ביד ב~ו משכן

 והחזי~ שמ~~~
שמט~ן ~~

 וה~כיר~
 טצ~ו ש~טון בה דר או ל~זי

 הדיןמהו
 י~ו~ ~~

 ~מ~ון אח~יך
 ל~י או טצמו~ראו~ן ל~שכיר~

~~~

~~~~ 
~~ 

 מגויי ל~סת~ר ~ישראל מו~ר
~~~

 ~ימיסי ~ד~רי ר~~י טל ~~~י~ ~~~~
~~~

~~~~ 
 ה~ו~ה ~ימיס ד~רי ~י~ אם ~~י~~
 אס~רש~י

 הו~
~~~ ~ידזטי ~~~י

 ~~~י~ ~~~~
 דמחזה וכתיב הקרי

 רד~~
 דבריו

 התלמודיה~ך
~~~

~~~ 
 ~~~י~

 ט~חי מזמור התהליס טל
~~~

 ~~~י~ ~~~~
 גס היו אס השוטריס

 ~שור~י~
 ל~י או

~~~

~~~~ 
~~ 

 ל~י או נ~יא היה זכ~יה א~י עדו
~~~

~~~~~ 
 ס~יקא ספק ~~י~י

 הב~~יסי ~~ז~~ להוצי~
~~~

~~~~ ~~~ 
 שט~ד החצר משות~י

 וה~י~
 ט~יותי
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