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 ' אדירו והיה ' נזרו י~יץ ועליו ' נר"ו יאיר

 חמר~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 וגרל ~ולך ויהי 'היום

 כחכמ~
 לרא~ ויהי מאד גרל ~י ער ' ובתבונה כרעת

 הו~ טרי~ולי בעו"בי ולק~ין

~~~~~~~ ~ ~ ~  

~~~~ 

 לדון '

~ע~תי ~~ ~~~~~ ~י~~~~ ה~~ ~~~ ~~~~~~ ול~
 ~ו~

 מתוקים ' נועם א~רי ~~ו~נה נופת ' ~~תיו ומתק רב~ו
 מדב~

 מ~ל~לה ' דעת למו~~י וי~רים
 ז ולתפארת לכבוד הגרולים כשם ~מו וי~א ' י~ללהו זקנים ובקהל ' יו~יבהו ~ירים ובין 'ו~דוממהו

~ ~ ~ ~

~ 

~~~' 

 ~~'~~~~~~~~ו~~~~

~~~~~~~~~~'~~~ 
~ו~ב

 לה~ו~
 בעיר כנו על לה~יב~ו אלוה יואל '

 ~~~~~~ ה~ר~
 קד~נו עיר

 בה~ק~
 ' נאוה נעים כי ' ושליה

 ב~רבלרוב וי~גו כ~ו~ו ~א~~יווו~יו
 ~ האר~

 ה~ל~ים ב~יר ' ולו~ריה ה~ודה לאהבת ה~ותםהכ"ר
~~~~~~ 

 ב~"א ~וכ"א ~"הק
 לחר~

 כ~ל~ו

 בא התרל"ח~נת
~"~ 

 ק~~ך היכל אל
~~~~~~~ 

 ומעוזי עוזי באלהבו~ח ז ל~"ג
ה~עיר

~~~~~ 
 ס"~ ~~~~~~

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

~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~ 

~~ 

~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~'~~~~~~~ 

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

~~
 מגיד לאברהם מלל ' במר~בר ב~~רב~ר

 מרא~י~
 הרור , רבר

 א~~
 חזו ראו

 מפעלו~
 יו~אה ~ורה '

בכל
 גלילו~

 ' ו~הירות ל~בין ,

~ ~  

 ~יים ה~פץ ~~י~ מי ' ה~ורות ואת ~חוקים
למעל~ ~~~~ ~~~~

' 

 ו~~
 מי

~~~~ ~~~ 
 על ~מועה יבין ' ועזר לו רב ויריו ' בפולה ~ו~ה

~~~ 
, ~ ~ ~

 ג~
~ ~ל

~~~ 
 ~ פעמי~ כ~ניןו~~י~כהלבה'כ~~ל~לי שואל

~~~ 
 בארוכ~'

ל~~
 עמו, ~עמוונימו~ו ~~ו, קרא הכ~ ~בו

~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 

~~
 ~~~ל~ י~~

 ~מח לכן ' ~י~י ר~~~ ה~~ ~~~
 בו ~ע~תי ~~~

 ' ~נינים ורב ז~ב י~ ' ר~ו~י עסי~

~פתותיו 'כחכמה~ב
 ~ו~ני~

' 

~ ~ ~  

 לי~ראל~וב
 מד~ דלבי~

 רין ' כ~~לאל ~גון
 ב~רי~ו ~~ר הרר'הוא

 בקד~
 , כברק המאיר ~מובהק הרב , נהרר

 מדבי~ רי~~~~ ב~~~~
 אראלים אבא

ו~ר~י~י~,
 ~~~~ ~מ~ר~

 מגן ' ~~~נר"ו
 ~ו~

 ' בעזרו יהיה
 ב~~כ~

 ' רעמיה רכא רב ~~ע ~ב י~מח

~~~~~ ~ ~  
 ונ~ור~

 עמי~ י
, 

 ~ר~
 ר~~ון ' הגרול

 ל~יו~
 ~~ל לי רורי המור ~רור ' ו~גרול מעוז

~~ר

~~~~ ~~ 
 דרב מזרעא ~ח~ו א~~ אי~ ~~י כל~ו '

~~~~ 
 ~~~~ גרולי~

~~ 
 זקנינו ארו~ינו '

 ~גרול~אדם
 בענ~י~'הגאו~

 מי~ ומ~~ה ~ רולה ז ר~כב~הג המ~ור~ם
~~ו~י~

' 

~ ~ ~  
~ ~ ~

~ ~~ ~ ~ ~

 זו ~~יב~' ה'ן
 מ~נ~

 ~אי~ה
 ~ריכ~

 ~~וך '
~~~ 

 לבב
 ~כ~

' 

~  ~'~~ ~~~ 
 ה~~הג ז~~ו מרן

 ~יי~ו~ל
 קמ~ ~נ~

 הביאהו '
 המל~

 ב~~ ~דריו
~~~~ ~~ 

 ~"ב
 ~~ו~

 ~~מוך ' ל~~י~ה
 לו ~~ד וי~רכ~ו ~ליוי~~ו

 ~ו~~
' 

 ו~~י~ ~ו~~ה ' ידיע ~~י~~י~
 ~כם '

~~ 
תור~~~

 נ~דבה לא ' ריכא ובר ריבא ה~י ולפאר לשבח ' ~ריכא לא תו הא חכם חרש
 ' נכרכה ~נ~

 ר~ירוםרעוא יה~
 ריש'~

 לא ' רווחת הלכה חו~ה מעינותיו י~ו~ו ' כרכא אכול'ה
 בשובה האהל מתוך ימי~

 ועל התורה על ' אתו בניו וב~י בניו , גרולתו תרב 'ונחת
 הע~וד~

 עבורת
 הקד~

 ' להם יי~ב למען ' עליהם

 ו~ובידמחים
~~ 

~~
 , שמך למען נא חוסה ' הזה החיל ~גלות ~' מתי ער ' תכזה לא אלהי~ ונדכהנ~בד

 הב~
 מ~מים

 בית לך בנה ' נעלה מאד מ~~ח ~ד'רך ' ~מיךממעון
 בירו~ל~

 ' בבתחלה ביתך כנה ' לה סכיב הרים

ונבנת~
 בבל ~ראתי אחשה לא ~'ון ל~ען ' ~לה על עיר

 הע'רה ~ה החיתםכ''ד ~~
~~~~~ 

 ב~"א יע"א
 לחר~

 ענף ~~'תי וערבה ב' ארר

~  
~~~ 

 לחט"ו ל~ק
ה~עיר

~~~~~ 
 ס"~ ~~~~~'~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 יע"א המערבטראבלס

~~~~

'~ 
~~~~~ 

~~~~~~ 

~~~

 אחר מלך וקם המלך כשמת העיר שכירות
 ,תחתיו

 המלך מגזבר גם השכירות דמהני
 הסכימו וכן שפ"ב סימן א"ח בחלק ז"ל רמ"אכמ"ש
 מחדש העירוב לעשות ונהגו , ז"ל האחרוניםרבני
 ובעד הקהל כל בעד שיזכה אחר ע"י ולזכותו זיתבשמן
 הרב כמ"ש השכירות זמן במשך מחדש לדורהבאים

 להרב ועיין , עירובין הל' ח"ד בריש ז"ל האדמהפרי
 סימן ח"ב חיים לב ה בס זלה"ה חבי"ף אחרוןהגדול
 מגזבר לקנות מעשה שעשו ז"ל הרב כתב ושם ,קנ"ג
 אימלאק,וזכורני הנקרא הקרקעות על הממונההמלך

שבע"הק
~~~~~~ 

 תרכ"א תמוז בחדש תובב"א
 נ"ע עזיז עבדול שולטאן מחדששנמנה
 ובית זלה"ה בדרא ח"ד ר"ל הגאון הרמ"ז מעשהעשה
 אנשי על המושל מהשד העיר לשכור יכב"ץ הגדולדינו
 . בפרק בו לו והחזירוה מידו העיר מפתח ולקחוהחיל

 : הגדולה בב"הכנ זית בשמן העירובועדו

~ ~ ~
~ ~~ו~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  טראבל~ בעו"בי בי~קבלדעות 

 ל~י אל נת~י יע"א
 הרבנים אם ידעתי שלא הגם , כהלבתו הדברלתקן

 מ~אתי לא יען הקורם ~מלך במינוי בן עשושקדמו~י
 ע~ רברתי ו~~ה . ב..הכנ בשוםהעירוב

 הגרול השר
 ומ~ודתו ~ארץ על המושל שהוא יר"ה ~א"שההבא"לי
 בעיניו ולחסד ל~ן ה' ונתנני , החיל אנשי על ~ם~~~ה

 ש~היה המפתח מאתו ובקשתי , שנה למאהוהשכי~
 ממל~מו' מבולבל הז~ן יען בזה וימאן אח~, לילהבירי

 בירי המפתח למסור עדה זאת ורק , כנודעוהק~ה
 מעשה נזכר~י בי בזה וסמכתי , ת"ומ לוולהחזירה
 הגאון בזמן בע"הקשהיה

 מז"~
 ז"ל

 כרב~
 וגם ה~מור

 אעיקר~כי
 שבידי האחרונים רבני בספרי ר~י~י לא

 ז"ל ~"הא הרב וגם . כלל המ~תח לקי~תשה~ריכו
 , מפתח הזכי~ לא עשייתו ~ררשהביא

 זול~
 ~איתי זה

 ~"ו ירוש' ע"הק~~נ~גי
 שבסו"~

 ~הביאו התקנות
 לילה המפתחות ליקח שנה~ו ש~"א סי~~שיו"ב מש~
 יחד בווין הנר"מ דיו"ב וב~' , העיר פרנסי א~לשיהיו אח~

 ועכ"פ , לזה ~מז מ~אתי לא הבר~"יעם
 ט~ם או השכירות ניכר שיהיה מטעם כןמנהגם הי~ א~ א~

 ה~רנס שלקח שכל אחת לילה לינת טעון שאינווראי ~ח~
 והותר די יר"ה המ~כיר מידה~~תח

~~ 
 החזירה אם

 העירוב לעשות מעשה עש,נו ובכן , פשוט והוא ,ת"ומ
 זיתבש~ן

 ב~לוחי~
 הגדול~ בב"ה~נ אותה והנחנו קטנה

 יען עליו ב~כנו ולא , שולטת ~יר שאיןבמקום
 בס. ה~ובא בסדר וגם , ברכה שה~ריך מימ~~תי ל~
 פרי

 נראה ו~ימוקם ו~עמם , ברכה הזכיר לא שםה~ד~ה
 למאה שכרוהו שאם ~וברים דישדכיון

 שנ~
 ~ריך אינו

 ~י~ל השבירות דמי אם גם ומה , חדש~כירות
 לכי~

 ב~~רי ה~בוא~ים אחרים ~קפוקים ו~ור יר"ההמלך
 , מעכבות אינם רברכוה וידוע ז"ל האחרוניםרבני

 הבורג' שיורוהנחנו
 קאראנ~א~

 אברהם ויקרא בס' כמ"ש
 שבימיו יה"ר , זלה"ה העירה פה ל~דקה המו~ההרב

 : גואל ל~יון ובא וישראל יהודה תושעובימינו

ו~~
"~~ ~~ 

,,,~ 
 לדווחא אלא ~ן נהגו דלא ונראה וז"ל וסייםהמ~תח ~~~,י,~ ~~~ ~~ ~

 משו"ף בפחות א~י' דשוכר רוו~ת הלכה דהאד~לתא
 להיכר אלא אינו זה וכל כתיבה ~~יךואין

 ~עלמ~
 ו~~י'

 עליון לרעת שכיונתי לבי ושש עי"ש וכו' גמורבשכירות
 ומינו מועטים ימים עברו לא ו~נה . האמורכדבר

 השכירות ויען , יר"ה חמ,ד עברול שול~אןלארונינו
 עודנו יד"ה המשכיר והשר שנה למאה היתההראשונה
 ממ:ו ולקנות לחזור כחוכא ומחזי משמרתו ~ל~ו~ד

~ר~
 , הזמן כלות

 לכיס נפל השכירות שרמי ובפר~
 כלל חא"ח גו"ר הרב ס' על סמכתי ~"כ י~"ה,ה~לבות

 ואולי . וב"ג כ"ב ס,'ב'
 שג~

 ע"ב ד"ה ח"ד ~"הא הרב

שפקפ~
 א"ח ח"ב י~קב ש~ות ועיין , בנ"ר יודה בדבר
 : ל"ט סי' א"ח רבים מים ז'סי~

~י~~
'~ 

~~~~~ ~~~~~ 

~~~
 ד' סימן חא"ח בחק"ל הגדול מז"ההגאון
 לחקרובבונן

 שב~ו~

 ראוי שאין ח"א חיו"ד
 ומ~וה . מ~נו לגדול אפי' ~דם לשום שלו ב~ליתלכבד
בו

 לקיי~
 והרב , המ~וה

 יו~~
 ס"ד ~ה בסי' ז"ל אומץ

ובשיו"ב
 רפו~

 שנ~גו שראה כתב ח' סי' א"ח ~אלוני"קי
 ואין אור ~אורי בפני לכבד תו~ב"א י~ושלםבע"הק
פו~ה

 לב ישרי לס' בהגהותי בעניותי ע"כ,וכ~בתי ~~

חא"~
 ממה ראיה שאין ך' אות

 של~
 פה פ~ו

 הרבני~
 לב על ~לה שלא , אורמאורי

 חכ~
 ז"ל החק"ל מרן

 ~לא ממ~ו לקבל שלא או כן ~עושה לגעור ש~אוילומד
 נראה כן דהעושה הכי למעבר דמי ~פיר רל~וכ~ב

 שארינו הגרול להרב ועיין , מעליו מ~ות עולכפורק
 חיים לב בס'ז"ל

 ח"~
 כמרתו ובדוחב באורך ~"א סי'

 :הטובה

~~~~
 להרב וראיתי י~חק פני ס' נד"מבעתה
 בא"ח שם נר"והמח~ר

 או~
 ד~ס~יה ט'

 שלו בטלית לרבו לכבר ~יבול חריפא ~סכינאלדי~יה
 יוסף הרב שכ"כ ~חק"ל כמ"שדלא

 אומ~
 נהגו ושכן

 הכניסו מי ידעתי ולא , תובכ"א ירושלםבע"הק
 ~'בין ל~כרי~

 הדי~
 ש~ן ז"ל חיד"א הדב שכתב ומה . גרולים

 בעירנהגו
 הקד~

 זה יקרא שלא הוכ~נו כבר ,
 נה~ו ואם , התורה תו~~י כן נ~גו שלא כיוןמנ~ג

 וכאמו~ ~איה זו אין מיחו ולאב~ניהם
 זאת ועוד ,

 להקרא שכיח זהשאין
 מנה~

 ~ר"ו ו~חק שרב וכמדומה

 ת"ו ע"הק במנהגי ~ראה מה עלסמך
 הנר~~י~

 בס~
 כן ~שוט ש~מנהג שם שכ~וב ~י~ית בדיניה~קנות
 על וגם , בע"הב ~ל ~טלית ל~דול לכבדבע"הק

 הרבני~
המ~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ ~~ ~~ 

המא~פי~
 כתב לא ז"ל חיד"א הרב ~גם ' ה~י~ה יפול

 כמה ראה ז"ל שהוא כתב אלא ' כן פדוט דהמנהג~ם
 לכנות א~דר דאי ררכו יורה והאמת ' כן שעשו~עמים
מנהג

 פ~ו~
 להתפלל מ~וי דאינו כזה בד~ר

 בבי~
 ב~"הב

 מ"ד ועיין ' פשוט והוא במקרה דלא בטליתמנחה
 כקונטריס~עניותי

 ~ו~
 לב ייטב בסו"ס ~נד~ס לב

 ח"ב חיים לכ בס' ועיין ' ואכמ"ל א'בדרוש
 הנד"~

 סי'
 נוטה שרעתי דה~ם ~ריך אני ולמוד~עי 'קמ"כ

 ' שלו כטלית אדם דום לכבר דלא ז"ל מז"ה ה~אוןכס' להודו~

 במנח' וכיו~א רדוש בו דיש כב"~כנ מתפלל כ~אני~"~
 בס~י מקכלו אני בנ"א איזה הטלית לי ונותניםש"ק
 מ~וה בדבר לסדכ המקבל הוזהר שלא חרא טע~י~תרי
 ' וט~מא דינא גמירי לא דאינהו ח"ו מ~ות עולו~ורק שמסר~ ההמון יחדבו שלא ~שום ואי ' לירושבאה

ואין
 ס~~

 ה'ה שכזה
 המנה~

 ז"ל חיד"א הרב דדאה
 ז וכמדובר ז"ל ~ז"ה ס' ל~תורראיה ואי~

~~~~

'~ 
~~~~~ ~"~ 

 דנהיגיבאתרא~~~~~~
 לפ~ו~

 ז"ל מרן כרעת
 לעלות הסומא י~ול אםבד"ע

ה~ך ל~~
 ~ס~

 לגעור ראוי ואם ' קל"ט ~י' בא"ח הש"ע
 אי לעלות נהגו ואי ' כ~ורה לקרות העולהכסומא
 ויבא מו~ינו יו~ינו ' ~נהגם על להושבקינן

 ש~"מ~
: 

~~~~~
 ברורדבר

 הו~
 ר~וי ד~ין

 ל~ו~~
 ל~לית

 זלה"ה הר~דונים דעת~רולי ה~ךלס"ת
 הרחיב ה~~יך וכ~דר ' כוו~ייהו בד"הט מרןופ~ק
 הרב הי~ב בא~ הדכרלבאר

 יעב"~
 בד~לותיו ז"ל

 כ'רר וברורות ~~~יקות בראיות ע"ה ~י'הראדונות
 כמטהר זה ריןוליכן

 כס~
 להבאים מ~ום הניח ~לא ער

 לסו~א לו ~אין פ~ק ~ינא ואסוף , בו לה~~ד~אח~ו
 לבטלה כרכה ודאי ד~וי בתודה ולקרותלעלות

 עדות לנו הביא הוא אף בדב~' המיקל עללהדען ואי~
 דלא ~ומא נככד בכהן מיחה ז"ל ה~~ון דאביונא~נה
 ל~ורהיעלה

 א~
 הורה כבור ובמקום בכך מוחזק שהיה

 שת~ה 'ומה עש"כ מרכנןיקרא א~י'ל~ורכא פל~ינןלא
 הו"ד בפי"ד ז"ל נא~~א~ יאורה שמחת הרב דבריועל
 סי' ח"א הדבי~ פ~חבס'

 או~ ~"~
 המחבר הר' כבר א'

 מ~וי ה~פר ואין דבריו על ע~ד ~םז"ל
 כע~

 ~~לי
 רבים ~י~ בס' ועיין , עליולעמוד

 א"~
 ט' סי'

 כל כפני עומרים דבריו ואין למעשה הלכה שהתיריו"~ וסימ~
 ~~בראיות

 יעב"~
 ~ם ' לב~לה ברכה ליה ~חדיב ~ל

 ז"ל אליהו כסאהרב
 בא"~

 להתיר ~~כ ~י~ד ~ל"ט סו'
 לסו~א להתיר תשובה אבר~ם זרע ב~' שר~הוכתב

לקרו~
 הרב חכם בא עי"ש'וכבר בתודה

 כ~הר"~
 אדאדי

 ד' סי' א"ח אכרהם ויקרא בספרו ~בריו על וע~דז"ל
 אם כי בדכריהם לפלפל לע~ות מ~כים הפנאיואין

 לעיקר כהלכה רבר שואלנילה~יב
 הד~

~ 

~~~~
 ז"ל כס"א הרבמ"ד

 שכ~
 בת~ובת ~אה

 וי"ו רסימן אותה שהיא כנר~ה 'להתיר זר"~
שנ~תייע

~~~~ 
 הרב

 מ~ר"~
שקבלנו בא"י ~אפילו ז"ל סוזין

 הור~ו~
 ~ש ז"ל ~רן

 ~קו~ות ~מ~
 רל~

 קי"ל
 והאכוותיה

 ד~ו~~
 ועל ' מניי~ו חרא

 ז~
 כ~בור ע~ר

ה~או~
 ~ה"ב חק"ל כס' ז"ל ה~דול ~ז"ה

 ~ח"~
 ר' סי~ן

 ~לכה וזו דבריו כלו~ת~
 העל~

 ר~~ן ~וותיה ראנן
 ' לה~ל ~~~'~~~~נן

 ~~ד~~ זר~ ~ר~ ~~ ~~ו~~ ו~ה~

 ת~ו~ה דאותה ~~רא לא ז"ל מרן ה~ך דהתי~ז"ל
 ז"ל'וכיו~א ע~"ד ו~~רב מא"י דאינה ~יניםלעיר הי~~
 הרכ דתדובת ע"ג בדע"ב ז"ל המים כרכות הרבכתכ בז~

 ב' הרי ' אחרת לעיר היתה להתי~ אברהםזרע
 שדעת האמת אל וכיוונו אחר בסגנוןמתנבאים נביאי~
 הזר~

אכרה~
 קבלו דלא ל~קומות ~וקא לה~יר ~יתה

 הרב ~ם ז"ל מרן הוראות דקכלנו לרידן אבל ' ז"למרן הוראו~
 בחא"~ע כפשיטות דכתב וכמו דאסיר יודהז"ל

 ובמנהגיי"~ סימ~
 ע"ה~

 ירושלם
 ~ובב'~

 סבסו"ס
 עלהקדו התקנו~

 הר~
 המי~ ברכות

 ו~ם ע"ג ~"א אדמה מזבח בס'הר~"א בדבר~ השגיח לא איך ז"ל
 דהמנה~

 הוא
 חסידא רכין הגרול הרכ ליידב מ"ש וה~יאולה~ך

 ה~ים ברכות הרב רברי ~דקו האמור ולפי 'כיעו"ש ז"~
 סי א"הע הזר"א בתשו' מפורד הרכר כא שכבראחרי ז"~

 ומ"ד 'י"~
 דהמנה~

 הדב שקדה מלבד לה~ך הוא
 הכי שעתה תימה ראפי' ועוד ' כזה מנהגלקבוע

 הו~
~מנה~

 והרי ' כן נה~ו לא ז"ל הרב שבזמן ~י~ור
 הד~ אחר ה~בה זמן ת"ו בירוש' דמלך מ~ה~ג~ון בזמ~
 היה לא ארוו~ץ~ל מהר"י דהרב כ~ב ז"להמים ברכו~
 והרב ה~"ע מרןכ~סק עול~

 מהרי"~
 עולה ~היה ז"ל

 אי~
 הר אביו רעת הפך גם עושה היה שהרי מ~נוראיה
 אל לנו אין ~ל"ט ב~י' בפשיטות שכתב ז"ל יאודהמטה

~ס~
 לו שם שם מ"ב כחק"ל בדב"ק כיעו"ש ז"ל מרן

 לא ז"ל אדמה מזכח ~רב מדם דהביאוומה
 שהר~~י ראיתי וכבר ' ~ה מ~וי אינו י~ןאפנה ידעת~

 רסי' הזר"א לתשו' עשו זכר~מא~פים
 שכתב ו~ה י"~

 ~' אות גיטין דיני בהשמטותכאן
 עיי~

 ועיין שם
 ס' ~ות חא"ח לב ישרי לס"ה בה~הו~יבעניותי מ"~

 מנהגי ס' לירי ~א ו~תה ' שםובהדמ~ות
 כמ"ד לס"ת עולה שסומא ז"ל דדעתווראיתי מה~"~
 הדב דחדב ~מו ו~לא ~~~א בסי'ו~פרישה הכ"~

 אתו: הספר היה לא יעןע"ה בסי~ יעכ"~

~"~~

 ~~א
 מילי

~ ~ ר ~ ~ ה ~ ~ ~ ~ ~ ~  
להעלו~

 א~י' ~ומא
 ת"~

 הרב כפדיטות וכמ"ד לס"ת
 ל~רוץ ואין ~' סי' אמת לדוד כס' ז"ל חיר"אמופ"הד

 נה~ אי וא~י~ ,ג~ר
 להודיעו ראוי לעלות ~"ח איזה

שו~ת
 הרי~

 שלא לע~מו יחוש והוא
 להכנ~

 ברכה בס~
 ק~את שומע שהוא דכיון כלום ~~סיר ואינולבטלה
 כאלו י"ח יו~א הרי לבו ומכוין העולים וברכות~תורה

על~
 נכון ואין ירר לא ל~ורה עלה עכ"פ ואם ' בע~מו

 כיון בול~עור
 חשש ואיכא לסמוך ~י על לו י~ ~~כ"~

 השלום ו~דול ~"ת קריאת בעת וכפרט ח"ומחלוקת
 , קי~ורי לפי ~נרלע"ר זהו ' המתירים על לסמוךשראוי

ה~עיר
 ~~~ ~~י~~

 ס"ט

~~~~

'~ 
~~~~~ ~~~ 

~~~~
 ח"ל , לי~ירה ושש ה~ר"ל ~נתהכא

 על בנפשי ~ע'ר ובמו ' בדבתלהיות ~ר"~
 שאירעוהאי~ורים

 בשב~
 אכילת מחמת זה

 החמ~

 הבית וכיכוד , הפרורין כענין היטכ להזהר יוכלולא כי ,
 מניעת מלבר ,וכיו~א

 עונ~
 ומה ' וכדומה ו~ירים תנור~ין יאכלי ~י ~זה הגרול הש~ת
 ~אחרי' הם בשבת כי ~~

 ח~ הכיעו~ של הזמן שיעבור למיחש ואיכאלהת~לל
' 

 להזהיר ב~עת~ על~ע"~
~~ 

 ~ל~ני הכל ~יבערו העם
 וי~ב~וה~~ת

 ז~ ~~~~ ~~ו~ו~~~~
 במ~ה

 ע~יר~
, 

וב~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ ~~ ~~ 

ו
 בז~

 שראיתי וכמו ' ~לתא למגדר כן ל~שות היה וראוי~פשר אי לפור~ם אשר ~יסורים מ~מה ני~ולים אנחנו
 מלפני ~כל מבערין ואם ז"ל האיי ר~ שכתב ~"גסי' הי~ איי בס~ הנרפ~ות ז"ל הגאונים בתשובות~פורש
 יפה אונס יארע שלאהשבת

 ה~
 שמותד אלא עושים

 לגרור יפה ברבר פור~ים יש ואםלשייר
 ב~ניה~

 ע"כ
 כ~ב גיאת ן'והד"י

 באל~נס~
 לבעד נהגו

 א~
 מלפני הכל

 וגרדו כר"מ בשבת ולאוכלה בע"ש מ~ה ולא~ותהשבת
 איס~'ר לידי יבואו שלא המקילים בפני הקד~וניםגדר
 ל~טריח לבי מלאני שלא אלא ' עיש"בוכו'

 אני מ"מ , תמ"ר בסי' מב"י כמ"ש עשירה מ~הלעשות ה~~ א~
 הכל וביעדתי עשירה מ~ה ואכלתי כן בע~מינהג~י
 הע"י הת"ח רשו~י איזה אוזן וגיליתי ' השבתמלפ~י
 ו~יין ' מא~יו המנהג ישתרבב ע"י ~ולי בי כןלעשות
 סי' ח"ב חיים לב בס"ה ז"ל ש~רינו הח~ידלהרב

 ודברי זה בענין ב~רשו שריכרמה ~~
 ~ פח"~

שאלת
 ~כ~

 ח~ש בענין הי"ו

~~~~
 הרב רנ~~פק במאי עיינין מר לןלינהר
אי~יה אי ל' סימן בחא"ח ז"ל חק"ל בעלמורינו

 ג~
 וק"ל ח"ש דין עשה במ~ות

 טוב~
 בא שכבר

 אתדוג של ~תיכות ל~נין ~"ב סי' בפו"כ מ~וארהדבד
 שנ~טמקו מחמת משיעורם פחות על~עמרו

 בת~
 הרב

 מבואר הנה עיש'~ב אינו כאלו מהשיעור פחות דכלז~ל
 איך פלא והוא עשה במ~ות ח"ש דין אמרינןדלא

 על ק"ל גם ,~שתמיטיתיה
 הר~

 ב~' במ"ש ז"ל ~ק"ל
 ש~תב ז"ל דרבנן ארעא הדב ~~ד נ"ז ~רוש ח"אמער"ל
 כלי דלענין ול"מ בקדש מעלין ברין מ'ב~ות

 הוי שררות ובשאד ד"ת הוי ואביזרייהו ככהניםומשרתיו דר~
 ז"ל חק"ל והגאון ע"כררבנן

 תמ~
 במסכת ממ"ש עליו

 תחתיו ~חר ומינו בכ"ג פיסול אירע גבי ~י"ביומא
כ~בואר

 מראוריית~עיש"ב הוי רמבול"מ רינא רהאי ש~
 שם דרבנן ארעא הרב כתב כברואביזד'יהו בכהני~ ~הרי קרש נע~ר א~רי קא~ד מ~י ירענאולא

 רבר שישיבני פנ"ק אחלה ' ק"ל מאי ותו דאורייתאדהוי בפירו~

 : הסליחה ואתו נכון תירוץ אתו יש א~ ~אפ~ריבהקר~

~~~~~
 על ומקשה ררמי ר~יות שתי ראיתי דאה
 ז"ל ~~"ל ב~למז"ה

 ל~ ובשתי~
 עלתה

 ' רבנן קדמוהו שכברלו

 וכמדומ~
 הגיע לא שעדיין

 ~הרפ~תיו ז"ל מז"ה מהר~~ג לב ישרי הבהיד ספרלידו
 לשבע קרוב זה ז"ל פ~ירתוא~ד

 שני~
 קושייתו והנה '

 ח"ש בדיןהראשונה
 שתמ~

 כבד כ"ב סי' ב~ו"כ ממ"ש
 על השיב וכבר ' רפ"ה סי' ח' באות ישי גזע ~רבקדמו
 בררא ח"ד הרמ"זדבריז

 חק"ל לס' בהגהותיו זלה"~
 לב ישרי הנד"מ בספרו והוכפלה ~' ~י' חא"חמה"ב
 ראסוד ח"ש עיקר רבל היא תשובתו ו~וכן ' לא"ח ~'אות
 לא~טרופי דחזי משום טעמא היינו ה~ורה~ן

 היכא במ"ע גם ובכן , רע"ר יומא במס~ כראיתאאחר בח"~
 אחר ח"ש עם לה~~רףשיכול

 דחייב אה"ן ~מ~וה ולקיי~
 דא~רוג כהא כלל לא~~רופי חזי דלא ~יכא אבלבח"ש
 בי~ ~רינןכלל ל~~~רו~~ חזי לא א"כ חתיכות בש~י ל~את ~פשרראי

 ~השיעור פחות ר~ל ה~ו"כ כתב ושפיד
 ~~ינו ~~י~וי

 ר~ויי~ וברורי~ א~יתיי~ דברי~ ו~~

 שאמר~למי
: 

~~~~
 למ~' וראיתי א~רן כפי ס"ה נד"מבעתה
 נר"ו המחבר המו~לאהרב

 בחא"~ ש~
 סי'

 בח~"ל ~ז"ה הגאון על זה בענין שעמדי"ב
 לדין איתיה עשה במ~ות ~ידש"וט ורעמי~ ש~

 ח"~
 וכ'

 התם דאמרינן דמ"ח בכורות דמס' סוגיא מלכי~יניי~ו דא~ת~י~
 התוס' וכתבו חמש ח~י ולא חמש ~ברדר"מ

 ואפי' בקר לחמשה דמי ולאדר"מ ד"~ ש~
 בקר ח~אי חמש~

 לו ויש ~ינהודתשלומין
 לשל~

 מה
 שהו~

 הכא אבל ~ייב
 עליה רמי סלעים חמשמ~ות

 ול~ רחמנ~
 מקיימא

 איתא ו~ם ע"כ מחמשב~חות
 די~

 במ"ע'איך ח"ש רין
 ר"מק~מר

 חמ~
 ח~י ולא

 חמ~
 ~לא

 בח~י חייבי~ ה~
 והיותר במ"ע ח~ש דין דאין ודאי אלא ~"ש מדיןחמש
 ~לפל יו"ט ~רושת שבס' ז"ל מהריט"א מרן עלתימה
 בלל שאי~~ת~רה הרואה ואנכי , נר"ו את"ד זובסוגיא
 ע"פ והוא ' סיע~א הוייא ואררבא התוס'מרברי

 רכל ז"ל מז"ה הגאון מ~םשביארנו מ~
 ז~

 שיש
 מקו~

 לומר

דג~
 דין יש במ"ע

 ח"~
 בא~שרו' ~יש היכא דו~א ~יינו

 אחר ~יעור ~~י לו יזדמן אם המ~וה בללקיים
 אשר ' ~"ש מדין שבירו מה לתת חייכ לא~~רופידחזי ו~יו~

 בגמ' אמרינןע"כ
 הת~

 לעשרה נתנו דאם
 לכ~חיל' החמש כל לו יש שאם ודאי והכוונה י~א זהאחר בז~ כהני~

 בב"א ליתנוחייב
 וא~

 ~ם אבל ' אח"זי~א בזה נתנו
 רביע או ח~י כ"א לואין

 מ"ע מק~ת מקיי~ חמ~
 השאר לו ובשיזדמן~נותן במ~

 ישלי~
 בהאי הכא אבל '

 דד~מ~לוגתא
 ור~

 תל~ודא דקמפ' ~מש ח~י ולא ב~מש
דליבא

 אל~
 ב~~י אלא חיוב אי~אן סלעי~'וא"כ חמש

חמש
 ולעול~

 כיון כהלכתה המ~וה י~ויי~ לא
 לא~~דופי חזי לא ותו חמש בח~י אלאמשתעבד ~ל~
 ד"מ קא~ר ש~ידע"כ ~ל~

 ~מ~
 ח~י ולא

 חמ~
 וזה .

 ' ז"ל ה~ו~' ברברימאר מ~קר~

 וכ~
 מ~רי~"א למרן ראיתי

 הלכותבס' ז"~
 יו"~

 ' להדיא כן שכתב ~דנ"א בסוגיין

 ו~ו~
תימ~

 שלא נר"ו א~דן ב~י ~רב על
 דקד~

 ~ת~~' בד~רי
 הדמ"ז ומ~ש בסוגיין ע~~ו מהרי~"א ~רב דברי ראהולא

 דשדה ההיא שגם רווחא ומ~ילא ' הדין בעי~רבחק"ל
 ז"ל ~רב ~כ~ב~~וזה

 ב~
 ~אינו ט~ב ~י~ יו~ט ~רו~ת

מקיים
 המ~ו~

 ב~חות
 ~ה~רי~ ד~ר~

 ולא בעי~ן כולו
 ביעו"~ח~י

 דהיי~ו
 ~טע~

 חזי לא תו יחלוקו ש~ם זה
 אהרן כפי ~ד"ב עליו שתמה מה עללעמוד ~~~ ~~אי לי ואין ' בכללותה ה~~וי~ ולקיי~לא~טרופי

 ~ד~
 ע"ע

ועיין
 בז~

 לה~כות ב~י' ז"ל ישחק בית להרב
 ' ואכמ''ל אלו התו~' ברבדי ד~"וט מה ע"א~"ד ד~ ~ניב~

 לחקד כונןבקונט~ ועיי~
 שבסו"~

 ~"א יו"ר חק"ל
 ד~י"~

 ועייץ
 אהרן כפיבס'

 חא"~
 נ שם ודוק ד' סי'

~~
 נר"ו רו"מ שתמהמה

 ע"~
 ב~פד מז"ה ~דב

 לבמערכי
 ז~~ ררו~

 ~דכ על תמיהתו על
דרבנן ~רע~

 כיעו"~
 תמוהים הרבדים כי תימ~ י~~ ~

 רבנן קרמוהווכבר לכאו~
~~ 

 ~הביא כמו ע"ז
 ח'ו"דישר"ל ב~~ הרמ"~

 או~
 ~כ"ז מ'

~~~ 
 ~דב

 י~דא~ מ~רי"~
 וכ~נד~

 הנד"מ אהרן בית בס' ג"כ תמה
 בא~~

 מ' אות
 ~הגאון ~מתו~ן

 ~ז~~
 בס' שם ז"ל

 ~~ר~~
 י~א

 הג~ון בעדל~ליץ לי~~
~ 

 לך מ~ולשא~יפדק ~~ דאכ~י ~דאה והרואה ז"ל אבהו
~~ 

 נ דאה

~~~~

'~ 
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~ו~~ו~ו ~ו~~ו ~~ר

 ~י~ ו~~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ 

 ככית ולילה יומם ח~~ו ה' כתורת ~הב לעסיוק~דניה
 שם להת~לל לכ"הכנ ללכת מלתא ליה וטריחא 'מדרשו
 כח~רו כ"הכנ ~שה וע"כ ' המקום ממנו רחוקכי

 יושב והוא ' כס"ת שם להת~לל עשרה ליהומכניף
 כנגר ~תוחים והחלון הפתח אשר מדרשו וכיתכעלייתו
 כאלו הת~לה ואל הרינה אל ושומע למטה אשר~"~כנ
 וגם רגריס כאתר מת~לל שהוא הכי למעכר רמישפיר אי הגיע ולשאול ' רכר נו~ל לא עמהם ומת~ללעומד
 ' תמיר ל~ו ומכוין יותר מתכודר הוא יחידי בהיותוכי

 להת~לל וחייכ ~~בור מן ל~רוש יוכל שלאאו"ד
 שכמ"הנ וי~א הטוב רכרו יבא הכל על אינון דמ~לובאתר עמה~

~~וכ~

~~~~~~~~~~~ 
 כ"~כ~אחורי

 בה לן לית כנישתא לכי ~~יה מהדר אי אבלכניש~א לבי א~יה מהרר רלא וה"מ רשע נקרא
 שא~ר שם בכ~י ז"ל מרן וכתכ ץ' כ~י' הטוש"עופסקו
 הטעמי~מן

 ' מכחוץ והוא מכ~נים ~כולם מ~ני ~וא

ואע"~
 הואיל בני~תא לבי אפיה מהרר ראי שם שביאר

 ה~כור כמו מזרח כל~יו~ניו
 לי~

 בה לן
 אע"~

 ש~ומר
 שפיר לאו ~"מ אכל מיקרי לא ררשע א~שר ,בחוץ

 בתשו' ז"ל הרמכ"ם רכינו כיאר כבר אכן ' הכילמעבר
 בב"הכנ אלא זה נאמר שלא בקי~ור בב"י והו"ר קמ"זסי'

 העומד אכל וגו' סביבו מכל ו~נוי לרחבההעומד
 כותל אל ואחריו כראוי א"י כנגר ומת~ללביתו בתו~
 מי וכל וכו' זלזול כזה אין כ"הכנ בותלשהוא בי~

 להודיעו ראוי התל~ידי~~ן כז~ שחל~
 האמ~

 עמר ואם שביארנו
 רשעים בשם קרא ואם ' כנזי~ה לשתקו ראויבמחלוקתו
 המת~לליםלאו~ם

 ככתי~
 עמו יר~ ליחיר ~רא אם אלו

 ואם לחייועד
 לרבי~

 הרי מהת"ח לאחד ~ו בך ~רא
 הברע ולא ס~ק אלו ברכרים ואין בנירוי הקוראאותו
 ביתו ל~ני הכ"הכנ אין כנ"ד אי וכ"ש עכ"ל אחרתדעת

שא~
 לב"הכנ ~~וריו יהיו מתפלל

 אל~
 מת~לל הוא

א~ת לרו~
 ע~

 נ איסור ~דנוד בזה שאין ה~בור

~~
 אם לבארגכן

 עב"~
 מ~ות מ~יים

 ת~ל~
 ב~בור

 ארם של תפלתו שאין א~ר יו~נן ~ר'כיון
נשמעת

 אל~
 ו~סקו ד"ח ככרבות התם בדאיתא בב"הכנ

הטור
 ש~

 אכל העם להמון ה"מ ואמר ש~יים ואע"ג '
 קבוע מררש לו שישמי

 כתו~
 אין א~י' כו שלומר ביתו

 וב~ו"ר . וכו' ור"א רר"א כו לה~פלל מ~וה עשרהלו
 עם ל~ת~לל טוב וז"ל בתשובה כ~ב ז"ל ~"א ומיהוכתב
 וגם לחור תורה וזמן לחור ת~לה זמן כי בעשרהה~בור
 וגם וכו' אומנותנו כ"כ ~ורתנואין

~~ 
 מתפלל ~"ח אין

 ילמדו ה~בורעם
 אחרי~

 על יחושו ולא ממנו ~"ו
 ירו~ו לא כי בטלות כנ~יות בתי ונ~~או כלל~~פלה
 ומב"ו ע"כ לימורו בשכיל בא שאינו לכ"זאותו

 ש~ריך הרמב"ם לרעת שא~י' שכתכ ז"ל יונה ר'~שם ~בי~
 ללמור מבי~ו ללכת שררכו למי אלא ~ינועשדה

ד במקו~ ~  שררכו דכיון~
 ללכ~

 להת~לל לו י~ מביתו
 במ~ום היום כל בבי~ו שלומר מי אבל לב"הכנ ללכת~ו כעשר~

 לו אין אומנותו ותורתוקכוע
 לכ"ה~~ ללכ~

 לאימ~א אם
 הילוכו בשעת מלימודו מתבטל שנמ~א מ~ני~שדה
 של ול~עמו ' ע"כ כלל משיתכ~ל יחידי שית~לל לווטוב
 ישליכו אשר מע"ה דרכים לחטא לחוש ~יש ז"להרא"ש
 אם דאף וראי ' בע~מם ~"ו וידונו גיום א~דיהתפלה
 ה~כו' עם שי~~לל ר~וי מלימודו בלל ו~תבטל יו~אאינו
כרי

 להרתי~
 ח"ו ~ודם יהיה ולא ש~~ים לזות מעליו

 ב"~כ הילוך כדי מלימורם כלל מתבטליםשאינם ברורו~~ ~ליי~ בני בע"הר כי וכ"ש ' ככשריםשיחשדו

 ענותנות שמרוב ז"ל הרא~ש של מזמנו כמ~"שמועטים הל~
 וי ' אומנותנו כ"כ תורתנו אין וא~~ר ~~מו אתכלל
 ואין ז"ל האחרו~ים כס~רי דכרים אריכות זהבענין

 נ שנבאר כמו לנרו~ינו ענין אינו כי כעת כזהעסק לנ~

~~

 ~"ל הר~ב"ם ~ן כתבו שלא ~שוט נראה
 באתר בכיתו במת~לל אלא ז"לורעמייהו והרא~~
 שומע והוא בח~רו מנין לו כשיש אכל ,כי~יר דגרי~
 ש~ם וראי ~"ת ו~ריאת כרכות וי"ח וקרושהקדיש ועו~~
 לכתחילה הכי למעכד דמי רש~יר ומודואזלי ~~
 ובא~ר כעשרה מ~~לל שהוא שתים בירומת~יים ש~מ~~
 ועור לכו ומכוין יותר מתכורד הוא כיוגם דגרי~
 ענותנות מרוב ל~לותם השואל ר~ה לא שאולינסתרים ~עמי~

 הבריו ללעז לחוש ואין ' קעכיד יתירה רמ~וה ספקואין
 העם כל בנ"ר ד~כא ז~ל הדא"ש שחדש כמוג~כ

 ואין ~"ת וקריאת וק~ושה קרישבשעת ~~י~ להם מראה וגם ' בביתו עשרה ומנין ~"תשהביא רואי~
 מקו~

 עוד
 לשו~

חשש~
 הררכ"ז הוא לן רמ~ייע תנא מ~אתי ועתה '

 על שנשאל קל"ט ש"א ~י~בח"ה ז"~
 כעי~

 זה נרון
 שית~לל ~וב שיותר א~לי ברור הרבר וז"לוהשיכ ממ~
 ממה לימורו קביעות ובמקוםמררשו בבי~

 ה~כו~ עם מת~לל הוא וכ~"ד וכו' רברבות ב~"קד~ר~ינן לב"~ב~ שיל~

אע"~
 קדיש שומע ממש בב"הכ ~מהם שאינו

 הת~לה וחזרת ~"ש של תיכות שלשוחזרת וקרו~~
 ~~ק אין ממש במלה מלה הת~לה כלעמהם ומת~ל~
 ראפילו יורע וה~י " ובו' מודו ו~ע עדיףמררשו דבבי~
 למ~

ש~בי~
 כ~"ר הוא מודה הרמב"ם כדברי יונה ר'

 ~למודו ~כיעות מ~ום הוא שהבית ~רא ~רתיד~יכא ~יו~
 ב~ריש ממש ה~כור עם שמתפללותו

 לא ותו בב"הכנ העומדים כאותם אמןעמהם ועונ~ וקדוש~
 ברכ"י הרב וה"ר ז"לאת"ר מיר~

 ז~
 ץ' סי' בחא"ח

 וששת~
 עתה ראיתי וכן ' ~ליון לרעת שכיונ~י הון כלכעל

 לה~
 ז"ל כרכהמחזיק

 ב~"~
 הכיא ץ' וב~ימן כ"ה ~י'

 אם וז"ל שכתכ רקי"ב בקדש מלכיהרב מש~
 גרי~

 בכיתו
 ור~ו ה~כור עם להתפלל הת~לה לשמוע אחד חלוןלו וי~

עדי~
 ר~ מכ"הכ~ ט~י

 מכל נקי שיהא
 רהו"ל הוי~יון לא רע ושכן ביתו אנשייבטלוהו ושל~ ~ינו~

 זכר ג"כ ו~ם אתנו ~~וי הס~ר אין כי עכת"דכ~וכם כמת~ל~
 נ הנז"ל ז"ל הררב"ז לתשובתעשה

~~~~~

 ~עביד ~~י ומ~וה שפיר כי בירינושעלה
 ~~בר' בן בי רגריס באתר ר~לי ~ו~מרהאי

 מהררב~ז סרב אריוו~א תרין ~מי והאיכא נותנתהישרה
 והר' בפירוש כן שכתבו ז"ל בקדש מלכי והרבז"ל

ז~ל חיד"~~
 גוברי~ רר~

 כלום~ העיר ולא ב~תם רבריהם הביא
 לו שאין וראי ו~א ' דכריהםעל

 לת"~
 הי"ו השואל

~ר שו~

~~~ 
 אלא אי~ור נ~נוד של

 אררכ~
 טפי

 ~ר~~
 ה~י

 נוכמדובר

 ת~ין ב~~ין יע"א אזמירמעוכ"י

~~~~~
 כרבריםשפתי

 ה~ומרי~
 ברו~ו~'

 אל~
קשרי~

 ואשר האותיות שחייכים
 שעטנ'ז באות~ת אשר הם כתרים ~' ' למוכתר ת~אנ~
 חרבו~שד~ם ~~וזי בולם ' מלאותג~~תם ~~~

 ,ו~ניתי לאו~
א~י
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 אינן כי ' ולמאות לאל~י~ ימ~או דהלא ' לר~ותאני
 בזה זה שלד~ן ידובקו באחיהו ואיד בתגיןמדקדק'ם

~ו
 הנ~

 ~~ר באות נוגעים ואי~ן כפורחת
 ומימי לה המהנתונים נתוני~

 עול~
 ~דמוניות ושנים

 להחשיב כזה דנזהרו שמענו ולאראינו ל~
 ~ברי~

 אלו
 כרנא ומלתא עליהם מהבימה הס"ת להורידל~יסול
 אחד במקום לא מזה מפלט ס"ת אין כי ושכיחדכיח

ול~
 ואם כזה ~ולו מ~וך דרובו ויד דיד מקומות בב'
 ~רשה אין מ"מ הרוב על איננו כי מתוקן ס"תימ~א

כול~
 ' וניחזי ס"ת ני~י ' חזי ותא ושתים פ~ם נקיה

 ידוע והדכר , ע"ז יוכיחדהניסיון
 ומ~ורס~

 וקני לכל
 דמיום ~ירנוגרולי

 היות~
 וינהגו הזה היום ע~ם עד

 ה~~ן עקבי אנחלו וכך כך על הס"ת לפסול דלאוילכו
 לימים נא ודאל שהנה'גואותנו מה לפיעודיםעל~יהם

 המה לפנינו היו אשר עלראדונים
 הגבודי~

 אדר
 ד~ אנדי מועד ~ריאימעולם

 ~פורסמים רבנים
 היו רובם אשר ומופלגיםמופלאים

~"~ 

 ולא בעירנו
 ככל כרור דבר וזה ככה עלהקפירו

 הקהלו~
 קדושות

 ז חולקאין

~~~~

 חרדיםב~תה
 מקרו~

 בעוז חכם גבר כא
 מהיר~ופר

 חרי~
 , אוריין ובר אבהן בר ובקי

 וקבץ א~ף אשר , בירו ותלמורו ' גליין ליהדמ~מדן
 מים ומדקה דולה ' מ~ודובכל

 עמוקי~
 על

 פתג~
 דנא

 בדבר להקל אין כי יו~אה תורה ~יכר דרדומו מהול~י

ו~רי~
 בדער ודנאו ' המרורה והגדיל אחר ס"ת להו~יא

~וכיח
 לא כי ומערער הולך בהלכה ~מ~ויינ'ם ש~רי~

 מרוב~ ה~~'יר~ ותהי כן לעדותנכון
 ' אהבה וגרולה '

 מרחמוהי מ~י~ת ~רי לו והורו דבריו וקר~ו אליופנו
 ופקיע מומחה רב וגם ' אלפי רא~י ' ת~י~ירבנן
 ועשוהעי"א

 מע~~
 על הס"ת להוריד קדושים בקהל

 היו דלא תג'ן דנמ~אורברת
 באו~ נוגעי~

 ובנראה ,
 ברבר במהירות ~עשה עשו כי אדעתייהודלאו

 עד נעדה דלאכזאת חד~
 עת~

 ידיעת בלתי מחנינו בקרב
 כי וכמכ"ש הק~לרב

 הו~
 ידענו ~יץ ה"ה ראו"ה רב

 המלך הגרול מוה"ר ע~"ר מ"מ עד~ינופאר
 תורתם מכבוד ואחהמ"ר~ר"ו ~~~~

 נרא~
 ' דדתין

 דלפי הדגיחו ולא ש~רער ~י היה וכבר , רה~ורהו~י
 דנתבארמה

 לה~
 כ~

 : מחייבת הדין ~ורת

~~~
 היו~

 רבה דם של מררדו בכית כזאת היתה
 ~ורי עט"ר ' הכותרת ת~ארת'גולת ע~רתי
 אדוני המופלא~רב

~~~~~ 
 שלא והורה נ~'ו

 היום דבר~ד~~ם מאידעמ~להורידולכי
 ~י"ו המחמיר ה~ו~ק למעלת ה~בר ויורע ' כנז'הזה
 ככה עשה למה כמ~רעם ~ר"ו למוה"ר פנק~וודלח
 ה~בור כעול הרכה טרוד היותו עם נר"ו הרבומורי
 בו ~יניו נתן דונים ועניינים בפו"ך וע~וק מארכבד

 עלכחותה
 ושר~~ הגחלי~

 רעתו ל~י רנדאה מאי וכתכ
 תורההרמה

 להסביר בזכרונו ררשום מאי ל~י דבע"~
~נים

 למ~
 ה~ורך ככל לעיין מופנה איננו כי שעדה

 א~ניה מה על כמעוז החזיק דתים בדכרותמ"מ
 ו~עלת 'ה~בעו

 הפוס~
 נרוה לא כי אמר ההוא הי"ו

 דברו היה כי לו דשלח במה~מאונו
 ~חו'~

 קלה בש~ה

 קר~ול~
 רגלי על עמדתי וע"ז הרבה ~רוד כי בדבריו

 ירדני כי לפניו והתח~נ~י ~ד~ו הרב מורי ל~ני עניאני
לכא

 לפר'~
 מכיר כי ועם תני פוק דכר וידיבני הקור'א

 ' ונבזה אנ~י ~~יר ' חזי דלא גברא הנני הנני~רכי

 י~יו מה נראה ~אומדו ריקם הדיבני לא זאתבכל

 ועם לחי~נא כרשותא כי לי אהנייא דין אבלחלומוח'ו
 וכ~ב שר~ט מאשד מה דבר ראיתי לאכי

 ירי"~
 מעלת

החכם
 הפוס~

 וזה דנלע''ד מה אכתוב אנכי ~''מ נר"ו
 הנותן ה~ור בעזר ' חל~ימנת

 נ חקי לח~

~~~~~
 ' כאגמא קני קטילנא כי בנ~דאיירענא

 ~~ כי ' ואהימה בדיחיואר~ד
 הזה ברבר

 כמילי דערי~ ב~~חי להקדי~ א~~רך דלאנדתניתי
 כ~דר 'דענותנותא

 כל על כי המעלה ל~נשי יאות~
 הא ' ל~חיתו~א סיימ~'נהו א~נהו נא יאמרו אומדאשר
 ~~רתי ע"ב ' עלמא לכולי כידוע ' וכמה כמה~יכא

 ' אחכ~ה אמרתי ומאז ' העל'מה ו~יה יפהש~יקותי

 לי~נה~ כי מ~כבי אי 'זלה"ה הפוסקי~ לרעת תגין של ~יבן מה דמלתא~עיקרא
 כהן דרכו כי ~הגם ' או"ל

 בס~ ז"ל חיד"א מופ"הד הרב הדורגדולי
 לדור לס~ בקונ"אח"ב הגדולי~ ד~

 אמ~
 בכסף נח~ה ועיין ~"ו אות

 מרנא הח~יד הגאון מ"מ וכבר י"א ~י'ח"ב
 הא ~סיקזיע"א החכי"~

 מלת~
 כלי בס''ת ל~דות מה כרת

 לב בס'כמ"ש תגי~
 חיי~

 ~~ר לס"ה כק"א ~ס''ז סי' ח"ב
 סי~חיים

 מ''~ י"~
 מול מערכה אעדכה

 מערכ~
 עכור

 כן דנמ~א היכא לידע וגם מעתה דנתחדדודברים
 או"ל אחד מו~יאין אי רינו מה התורה קריאתבשעת
רזה

 ל~
 רג~ מפורד הרבד וימ~א ' דם מוה"ר הור'~נו

 הס"ת לפסול דנ~ה ה~וד ~בדת הוא א' ' בדברדיעות
 ויזיין וז"ל ע"ד ר"סי ב~י"ד כמבו~ר מתוייגהבלתי
 ~~די~ו~~ותיו~

 מקום בכל ץ ג~ דעטנ~ז הן ואלו זיין
 מאלו א~תשיבא

 ~די~
 ח~ר ואם וכו' זיונין ג' לה לעשות

~לו
 כת~ הזיוני~

 ויראה ~~ול דאינו הרמב"ם
 ~ויזיות ז' רבא דא~ר כיוןפ~ול דהו~

 ~ריכי~
 ~ע~בין זיונין ז~

 עמ"ש תפילין בהל' דכתב הר~"ד ~"א מלשון יראהוכן
 משעטנז חוץ אחרי~ תגין בתפילין ד~דיך רבהבשימודא

 א~גץ
 ~תד חי~ד

 מה~
 ז"ל הרא"ד א''א וכ~ב ~~ולין

 ת~ין בדביל ת~'לין למיפסל כלל מסתבר ולא דבריועל
 לו'בריו טעם שנתן וביון בתלמיד ~וזכרו דלא כיוןאלו

בדביל
 שאי~~

 תגין דכחסרון מכלל ב~למוד ~יזכדים
 עכ"ל ר"ג ד~ת וכן פ~~ל בתלמו~ שמוז~רין גץשע~נו
 ש~~נז זיין לא אם פוסל דד"ת דתו~מ פ"ב בהגמ"יוכ"ה
 א"~ הב"י גם ' ע"שגץ

 יש דכן כתב ל"ו סי'
 כתוב ובאגור בהגהות וגם ה~רומה בעלמרברי לרקר~
 הב"ח דעת וכ"ה ע"פ יו"ר של מקו~ה גרע דלאפוסל ~ר"~

 כתגין ~~ינן ותפילין ס"ת ל~סול נק~ינן ד~כי וכתבדם
 ראיה ~ביא הבונה ב~~ הדי"ף סביב א~רע"ש'וכד''הג

 הת~ס'מר'
 ומהד"~

 פ~ול תגין בלא דס''ת רדם
 סוגייא דמ~ו~ה יר~ה דהרואהאלא ~"~

 רש~~
 נ~~ איכא

לאוכוחי
 להפ~

 בפ~ים לה רמפרדי ~~~כא
 שוני~

 ע~ש
 ופנים גי~ין הל~ ב~~"ג ועייןבש"~ג

 מאירו~
 סי' ת"א

 אשכנוי המשנה ומרכ~ת פ"ב סי' אפרים ודערס"ו
 ועיין הי"א פי"א דבתבה' ח"~

 זר~
 ל~ס' ד"ו י~קב

 חביב ן' מוהר"ם ולה"ה בהג"הט ל"ו ~י' א"ח אהרןויד דב~
ב~'

 ג"~
 מ~ך דהכריח ס~ל''א ~כ"ה הי~

 הוגיי~
 רד~ת

 נ מעכבי~יע"ד ~ינןדתגין

~ ~
 ש~~

 ~~'~~~~י~~~ ~~ו~ל~
 דעט'נוזיונין

 ג'~
 ~גול ראשין יעדה דלא זיונין פי'

 דע~~~ז ~ל ~אות ראד לכל דיהא ק~תמשוך אל~
 ג'~

 ג'
 וראי~י אותלכל ~ני~

 שעושי~ בנ"~
 ש~~'נז וזיונין ~גין

 ~לא כידם הוא י~~ות ארוכות נקודותג' ג~~
 ב~

 ללמדנו
אלא
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 עכ"ל בסיני ע~ייתן נמ~רה ~יאך או~יות ~ל גו~ןאלא
 בס' נדפסו אשר שלו מזוזה בהל' הראשון ישעיה ר'גם

~~
 המפרשי~ ורובי גרשום רבינו משם הכיא ~יים

 דפי'
 רבאדברי

 דמנחו~
 על ולא אותיות של גו~ן על הנז'

 האותיות גוף ~ל שמדבר נכון נ"ל ה~י' דזה וכתבהתגין

היא~
 מדבר התגין דעל הוא הוכיח ושוב כתיבתן תהיה

 זוהי אמנם אך ' ע"ש רבה בשימושא דאיתא מאימבח
 גרשום דרבינו מוכח דת"ומ פ"ב הגמ"י דמדברישקשה
 ~' וז"ל דכתב או~יות של גופן על ולא מ~רש התגיןעל

 קדשים בס' זיינן גרשום ר' והנה ובו' א"ר גרסינןהקומץ
 ושם וכו~ ומניפו ~רב האוחז כאדם בפירושו רש"יובן
 ~אשר זיונים ש~דיך~ירש

 זיינ~
 ר'

 ע"כ ורש"י גרשו~
 וכ~י~ , ו~"ע ע"ש ר"א סי' ס"ת בה' התרומה בס'וב"ה

 ומשם י"מ משם מזוזה בה' המרדבי הביאהיראי~

הסמ"~
 דשע~'נז

 ג~~
 התגין על ולא האותיות גוף על

 ד~ת~ דת"ומ פ"ב בהג"מי מ~אתי זו לריעה וקרוב~"ש
 שע~~נז רבא רמ"ש רמכ"םבדעת

 ג~~
 היינו זיונין ~ריבין

 פי' ושם ~אי שבמזוזה ~רשיות דב' ד~מתני' מזוזהגבי
 תמ~א כא~ר זיוניםש~ריך

 במרב~' דאו ע''כ'ועיני בפ"~
 ה~י רכתב ה"ג דת"ומ ב~"ה ח"א אשכנזי~משנה

 שע~'נזדלהרמב"ם
 ג~~

 בת~ילין אבל גרידא במזוזה
 רבינולקמן הזכיר לא וכן בלל שע~'נז מתייגין איןוס"ת
 ~גין~"ז

 בס"~
 ~י"א במרה"מ ושם ' ע~"ל

 דשב~
 הי"א

החזי~
 האי ברם ' ע"ש רמב''ם ברעת זו סכרא

 דלמזוזה ג~ץ בשע~'נז שנאמר ~מו רהנה בי~ו~~ריכה מלת~
 דאי~א מאי רגם בע~כ נאמר ב"ב אי~מרולחור

 דא~וותא ביתא אל~א א"ר הפילין גכי רבהבשימושא
 הוא גרידא בתפילין מו~א אתהרת~י

 בס"~ ול~
 דגבי

 הואת~יל'ן
 דמי~גיי~

 ובמ"ש מילתא האי
 להדי~

 אתה
 שע~נז ~גי לא איי~י לא בס"ת ול~י"ז בת~יליןמו~א
 וכמו האמת לפי חוא בך ואם דהשי"ר א"ב הני ולאגץ
 הרמב"~ בדברי ל~דד יששכן

 דב~"ב
 הכי~

 אותיות
 אותם שאינם אלא הפילין של פרשיות בד'ה~תוייגות
 הביא ב~"ה מזוזה וגבי ~חדים אלא בשי"רראיתא
 ה~י אי ג'ץ שע~~נז~ותיות

 הו~
 לשון תרמייה אמאן

 ובמניינן בתגין ויזהר דכת' ס"ת גבי ה"ח בפ"ז~ר~ב"ם
 והלא ע"ש שבעה וכו' ויש אחד תג עליה שיש ~ותיד

 ומז~ רא~כחן הוא ומזוזות בתפילין המתוייגות~ותיות

 תדא~~לשו~
 הזביר לא דבפ"ז המרה"מ כמ"ש ראינו

 לא ג'ץ ש~~'נז על כוונתו ואי דליתא בס"ת תגיןרכינו
 נאמר דאיך 'ו~ו בס"ת תגין הז~יר דלא ס~ם לומרהו"ל

 דל~בדברי~
 שע~~~ז של בתגין ~יירי

 ג'~
 נ~מר אנו ראף

 תפילין של אחדים ~~גין קאירלא
 ר~~

 ק~י סתמא
 בדהזכיר ו~''ב מפ~ת מי~ייהווהי

 רמ~
 תגין ם

 ב~
 ת

 דעת ל~י זה ניישב ע"כ אשר ' במשמע ~כלב~~ם
 ראותיות ל~מכ"ם רס"להמה"מ

 המתויי~ו~
 ~תפילין

ומזוזה
 א~

 מ~וייגות הם
 בס"~

 באלו
 הפרש'ו~

 ת'~ומ של
 בין הללו בפרשיות ~לוג לא ~יתמרו ~"ומ דגבידא~"ג
ת"ומ

 ל~"~
 בד' בס"ת כ"כ מ~וייגות דבת~ומ ובמו

 מזוזה של ו~~' ת~ילין של~ר~יות
 ת~ילין רגבי ותרא~

 וז"ל רמ~"ם ~'~~"ב
 ו~רי~

 ש~ן כמו בתגין להזהר
 כתובים דל~רמב"ם להריא הרי ע"כ ~ס"ת~תובים
 דגבי ~לא ' המרה"מ לדעת כנז' ליישב וע~ב 'בס"ת
 ג'ץ בש~~'נזמזוזה

 בפ"~
 במו לישנא האי כי כתב לא

 ל~זהד ו~ריך סתם כתב ס"ת וגבי בס"ת בתובין~הן
 לתגין דדבריו לומר לן ~לג ומאן ~ם מאי ~'' ולאב~גין
 ~ץ שע~'~ז ~ל תגין ולא כ~ת דאיתנהו ת~ילין~ל

 שקולי~ והרירמזוזה
 ויבואו הם

 ~נא~ר ומאי שניה~
 תגין ב~"ת לעשותן החמידו ואי כמזוזה נאמרב~פילין

 לן אית דנאמרו הוא ~פילין דגבי אע"ג ת~יליןשל
 ג'ץ ~ע~'נז תגי נמילעשות

 דמזוז~
 הוא רבמזוזה אף

 לא תפילין של תגין דהרי לזה נו~ה והשכלדהוזכרו
הוזברו

 כש"~
 בש"ס דהוזכ~ו ג'ץ ש~~'נז דבן בל וא"כ

 דבר הילכך כס"ת גם לעשותן עלייהו לאחמורידאיכא
 בי~ור ~ריךזה

 אלו מקומות כג' ב~ף כ~רוף לענ"~
 בבל התודה בכל אי הס"ת ע"ב דעתו ומהדהרמב"ם

מקום
 שאו~יו~

 במ"ש תגין ~ריכין באים ג'ץ ש~~'נז
 הגמ'~י כמ"ד ר~"ד סימן וה~וי"ד ת~ילין כה'הרא"ש
 רל~ון בס"ת כלל ג'ץ ש~~'נז תגי אין דלרמב"םוהמה"מ

הרמב"~
 ~אותיו' הן מהו דמונה מזוזה גבי דת"ומ בפ"ה

 דאיכא במזוזה א~י' לא דאחריני מוכח ג~ץ שע~'נזשל
 ~ינן שם שמנה או~ן בזולת ג'ץ שעט'נז~אותיות
 והפ~אי הרעת ואין ביאור ~ריך וכ"ז או~ןמתייגין

מסכימי~
 עד ע"ז ל~מור זע"ז

 ע~
 : ה' דבר בא

~~~~~
 ז' בפרק הרמב"ם דברי הבינוהמ~ר~ים
 רעתרוב והיא ~ש~ן לפי מורין ~םבאשר

 היא שלישית ורעת ישראלגדולי
 המכרע~

 דככולי והוא
 ~גין ~ריכין ג'ץ שע~~נז אותיות ראי~יה בכ"מס"ת

 מזוז~ גבי רבא רמימרתראע"ג
 לגבי רגם ס"ל איתא

 מימרא האי הביא ק~נות בהל' הרי"ף וגם נאמרהס"ת
 כדיעה היא זו ודעת ס"ת בה~ וגם מזוזה בה~דרבא

 א~ מעכבי דלא ר~"ל אלא 'ראשונה
 עשאן לא

 בת~ילין בס"ת בין במזוזה בין בת~ילין ב'ןשהן בב"~
 כ'ה"ח ב~"~~

 רמב"~
 אותיות של ב~גין להזהר י~ריך וז"ל

 לא ואם ~"ז המתויי~ות האותיותכל וכו'~
 עד~

 או ה~ג'ן

הו~י~
 לא בהן וגדע

~~~ 
 כ"כ עשין ב~מ"ג וכ"ה ע"כ

 וגבי , תפילין בה' וב~"ח ב"א ~י' ת~ילין הל'ובכלבו
 מזה כיו~א בפ"ה רמב"ם כ'מזוזה

 ו~רי~
 להזהד

 לא מהן וגרע הו~יף או התגין עשה לא ואםוכו' בתגי~
 ז במנחות דבא ~"ש לרמב"ם דס"ל הב"מ שםוכתב פ~~

 בס~ וכ"כ לעיבובא לאו זיונין ג~ ~ריכיןאותיות
 וכל'שם מעש"~

 הרמב"~
 הוא,ל~

 המבי"~
 בק"ס

 ב~''~
 דת"ומ

 ואילו ר~סול ~תב וחסר מלא גבי מזוזה ~ה' הכלבווגם
 כ~בבתגין

 ו~רי~ סת~
 ד~ם פי' ולא בהגין להזהר

 גבי שי~ותיו וכד~י' ל~יכובא ~וי רלא דמוכחפ~ול שינ~
 גבי ו~' ה''ח ~"ז שם ברמב''ם מ~ואר תו ' בנז~~~ילין
 הללו הרברים בל ובו~ ובמניינם ב~גין ויז~ר וז"לס"ת
 בתיקון ש'נה ואם המובחר מן ל~~וה אלא נאמרולא
 ~לא אוזה

 דקר~
 ובו' כתקונן האותיות כל ובתב בתגין

 הותיר ולא חיסר ולא באות אות הרביקןולא
 ול~

 הפ~יר
 אות~ורת

 אח~
 ספר הר"ז ו~תומות ב~תוחות שינה ולא

 החינוך וב~' ב"ה עשין בס~"ג ה~דון וכ"ה ' ע~"לבשר
 וב~יו"ד ' תרי"גמ~וה

 ש~
 ~ידר

 דברי~ עשרי~
ב~ת ~פוסל~

 ומכלל~
 אחת אות ~~י' שחסד ס"ת

 ~דבר~ו לנו ברור ~נה ע"ש באות אות ושנגעהאחת ~ו~ וש~וסי~
 אות ודיבוק ויתר בח~ד כ"א לס"ת פוסליןדאין

 המהוהן באו~
 ~הרכרי~

 המעכבים
 בר~

 הבאים דברים
 אין בהן יארע ~~ר שינוי של תגין כמו מ"הלמ~וה
 ה~"תל~סול

 בכ~
 רקרק שלא או רכתב בדבר~ו ודוק

 עלייהו קפרינן לא התגין דקרוקי סוגי כל רמ"שבתגין
 ממ"שוגם

 ול~
 אות שנג~ה או ובו' באות אות הדביקן

 אם ולא לפסול ק~יר באות אות רהדיבוק מבוארב~ות
 הך' ו~סוף ז"בז זיינין הג' דהיינו תגיןנדבקו

 דבר'~

~ו~י~
 ושאר וכתב ז"ל הר~ב"ם י"א

לעכב ל~ למ~י~ הדבר'~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 לא דתגין בדבריו ומשולש ו~נוי ב~וב הרי 'לעבב
 שפיר דקרקנו וגםמעכבי

 לעני~
 דלא ז"בז דנדבקו נ''ד

 ז הר"מ לדעת~פדינן

~~~~
 דבמקום דכת' ט"ו סי~ מינץ למו~ר~יעיני
 עשויים ~"תשיש

 וכתובי~
 ב~גין כתקונן

 בלב~חילה האחרים ~סולים הרמב"ם לרעת אפי'וכו~
 שאין במקום אלא מכדירואינו

 ס"~
 כהלכתה עשויה

 דיעבד חשיבד~ז
 וכ~ר~

 לא תקנה שיש במקום אבל
 דלא יבין לבבו הדמב"ם רבדי דהרואה ומלבד 'ע"ש

 או זה ב~יקון שינה ואם דכתב כמ"ש הכימשתמען
 לנו ד~נין ' ע"כ כ~ד ספר הר"ז וכו~ ב~גין דקדקשלא
 איירי רלא מאחר אחד יהיה בשלא דקאמר דכ~רלומר
 כך רע~ו היה אם בודאי הזה ולרברב~כי

 ל~
 שתיק הוה

 ל~רש ~י"ל ולפחות ~סול אחר דביש מלומרהר~ב"ם
 דאיבא ~יכא ביה למיקרי חזי דלא כיון ת'~וןד~ריך
 ולאאחר

 להחלי~
 דכשד ולומר עליו

 והרמב"~
 על

 רקדק לא הס"ת דבעש'ית עוד וכל קפידתחילתעשייתו
 יהיה ללא אחר יהיה בין ליה שנייא ולא דכשר כתבבזה
 רברים עשרים מנה דהרמב"ם כתבנו כבר וגם ,~חר

 ו~ארה~וסלים
 הדבדי~

 כל ומשמע לעכב לא למ~וה
 הו"ל מינץ הר"י סברת ול~י לא מך~ וטפי מילישאר

 והוא הך' על היא אחת מעט עוד ל~וסיףלהרמב"ם
 אחר ~'~ת יהיה אם לעכב לא למ~וה רהם הרבריםדכל
 המה ~שר ברברים מדוקרק שאינו באותו לקרות~סול

למ~וה'ו~יל~
 למוהד"א ~~ סי' בתשו' שהשיב הרלנ"ח לשון

 כוונת כי מדע ומביני דעת יורעי לכל נודע כבר~רפתי
 הגדולהדב

 ~רמב"~
 היד ס~ הגרול ~פרו כשחיבר ז"ל

 וער מקטנם בולם הדינים כל בו לכלול היתההחזקה
 לבקש ישוטטו ולא עליו יסמכו העולם לשכלג~ולם

 א~ילו ולכן אחר ס~ד משום בעולם דכר בשוםדבריו א~
 שד~ת הרבד אמת אם הוא וא"כ בו ~ידרהת~לות
 לא למה וכו' ע~מה אל האות בדבוק לפסולהדמב"ם

 ה~~ולים הדברים עם ~דין זה הרמב~ם מונההיה
 למ~וא לאחת אחת ומנאןש~ר~ן

 חשבו~
 ~ורת וכל

 לכתחי' לדעתו לכתחילה הם בפ'~כונה ~נזברוהאותיות
 בלוחו' ~~ור~ן כיון לשם שנזכרו כמו לעשותן שראויר"ל
 לגגה הקו"ף רגל שנדבק כגון שינה אם אבל היתהבך
 היה ואם ובו~ אחדת לאות דומה שאינה כיון ~סיללא

 האותיו' ~ורת לכ~וב לרב הי"ל לדעתו ~וסל ~היההאמת
 האותיו~ מ~ודת ששינה כל הפוסלין הדברים עםולמנות
 כ"ז ובזולת ' עש"בשנכתבו

~~ 
 לסברת לחוד נר~ה אם

הר"י
 מינ~

 ולא אח~ בר~יכא לכתחילה בו לקרות היינו
 מודה ובכה"ג בדיעבד דהוי כו קורין בשככרלהור,דו
 ח"ג האדמה ~רי בהרב מ~אתי~ו זה וח'לוק ז''להדי~מ
 וכן דס"ת~"ז

 חיל~
 הדי"מ בדעת אמ"ל בס~ הח~יד הרב

ז"ל
 רא~

 הזה דלדבר ותו ' יע''ש להורירו אין הו~יאוהו
 הגם מקומינו ~~רי דכל כיון אחר ס' ליכא מיקרישפ'ר

דכול~
 כתובים

 ב~גי~
 באיזה דב~רי יב~ר לא מ"מ

 בפו"ך ה~"ה דמרברי ושו"ר ' בו ~קודין כאותומקומות
 שנכתב כל הוי דריעבד ~הדי"מ להי~ך לדון יש ~"ג~י~

 שי~ ואפי~ה~"ת
 ' ע"ש בו מלקדות למנוע אין אחר

 או"ב הגב"י רע"ד סי' יו"ד כנ"הג למוה"ד ראיתיובבר
דכתב

 דפלי~
 והת"ה הרי"מ

 והג~ ע''~
 שם דהחיד"א

 ע"ש כאן להרי"מ הת"ה ~דמודה ר~פשר כ' ש"הג~~'
 מיסתבר לא ~רמב"ם דדעת כרכתיב~א כלל נהיראלא
 ע"ד י"א ~י~ן ח"ב בנ"ב נבון מוהד"א רמי וכבר~כי

 שנכ~ב כל ~וי ודיעבד ל~קל ד~סיק ע"ש~~יר"א

 דבדיבפשטיות
 ראיכ~ וא~ ה~''~

 קראו בבר אם אחר
 שהבין כמו ורלא ' לפו~לו אין ממש חרש ואינובזה

 סי' ח''ב חיים לב בס' ~שרה~ואל
 י''~

 קס''ז בסי' אשר
 ~"ואות

 דייח~
 על עלה שלא מה נ~ון מוהר''א על

 י"א ~ימן בחיו"ד בבסף נח~ה והרב יז''ל דכתבדעתו
 פגם משום בו יש אם לתקנו רו~'ם אם וטרי~קיל

 דאינו דם וכתב ע"כ ~גם מדום בו דיש ~''לוכמעט
 ~זכיון להולמו מקום שאין הוא בן והא~ת להולמויבול
 הכי הוי דלא יראה שם הרב דברי הרואה אבל כןשהבין
 שלא ל~קל ריש נפסל אינו יעשו לאאם כי השיגו והרב ~גין בו לעשות גזד דשם דהמורהכ"א

 ל~כרי~
 או~ם

 לפוסלו אין בו קדאו ובבר שנ~תב מכיוןלעשותו
 ה~ובחר מן ~~וה ד~וא~גין משו~

 ובה~
 יש אם איירי

 לא א~ל או"ללעשותן להכרי~
 ~נכתב מביון לעשותן אין כי בת~

 ~מנם ' הי~ככיע"ש
 הב~

 ה~ לפני לר~ונו לתייגו
 שמקיים ומברכו העושהו יד מחזיק נמי דהרב~שיטא
 הנז~ ו~שואל אותו דמונעין אמר זה ומי מ"המ~וה

 ו~שוטים הי~ב מבוארים הנם אשר ברבדיוו~ינה קד~
 ב~נין ועיין ' ומלאחדי~םמלכ~יהם

 ז~
 מי~רי מה

 ט"ו סי' לד"א וע'ין ט"ל ~'' ברבש ~~יחית ב~'דיעבד
 הס"ת שנכתב כל מיקרי דרי~בד דת~ס כ"אאות

כהתה"ר
 דהר"י משו~

 מינ~
 ע"~וכן אמרה שמא בלשון

 שנכ~ב כל הוי דדיעבד רהח~דא מררבו סב'הוא
כאשר הס"~

 הכי~
 מתשו' אביו מר משם נבון מוהר''א דם

 ~' סימן ח"ב ~נח"ב התשו' זאת נר~~ה וכבר ע"שכ"י
 משמו בנו הרב ש~ביא זהודית של לשון אייתיושם

 כיון מ"מ כשר א~ר ס' דאיכא דאע"ג יו~אדמבואר
 בלשון וגם בו וקורין להקל נק~ינן הוא דרבנןדמידי
 ואף לכתחילה בו ל~רות דכשד משמע כשר הר"זהר"מ
 עניי אנן כרדייקינן והיינו ע"ש אחרים ספדים~יש

 נא לך מ~~ה ' הרמב"םברברי
 הג~מ''י בדברי רא~

~~
 ~"ש ~בי בפ''ז

 רמב"~
 כל

 הרברי~
 למ~וה וכו~ הא~ו

 ובתשו' ע"כ רבותינו כל ~סקו ובן וז'~ל בתב המובחר~ן
 איתא של"א סי' דמשק נהרות ב~' אשדהגאונים

 וז"ל ~לוםגאוןשר בש~
 וששאלת~

 כךראינו לו~גין שאין ~"ת
 תג'ן העושה ~בל בו ~וסלין תגין וא'ן בו לקרותשמותר
 עושה אין ו~ם ג"ץ שע~נ"ז אות'ות ז' וכ"ש משובחה"ז
 א' בית מוהרר~ק מ''ש ולפי ' ע~כ ~~סלות אין ~גיןלהן
 ~גין נמי דלרש"י מדבריו יו~א ל'חרר

 לדק"ד שבת למ~' בשי' יעקב זדע הרב הוכיח ובןע"ש ~עכבי~ ~ינ~
 גבי שם שפי~ מה ל~י מעכבי~ אינן תגין דלרש"יע"ב
 זיינין ב' ועשאו רחי"ת לגגו שנטלו כגוןמ"ש

 יע"~
 וכ"ה

 סם בס' אדר מזוזה בהל' שכתב הראשון ישעיה ר~ד~ת
 בחי'~יים

 לדכ"~
 וז"ל כ~ב בזה דהאריך ראחר דמנחות

ויר"ש
 כמ"ש או~יות ז' אלו של גופן ש'ע~ה כולן ידי י~~

 אבל ~~ילין שימוש כמ~ש מלמעלה הכתרים ~ודהוג"כ
 דדו~א מעבבים א'נן שה~גין נ"למיהו

 לעשותן ~~וה התגין אבל וכו' וכתבתם דכתיבמעכבים האותיו~ גו~

וא~
 אינו עשאן לא

 ~~ילין בשימוש דכ~ב והאי מעכ~
 ~הילי אתוו~א בהני בדיקי דלא ~פ'לין כל רבאאמר
 בתלמוד נבתבו לא היאך הם רבא דב~י שאם נ"לאינו
 ד~~ילי להדיא בתלמוד הוזכר רלא דכיון דס~ל הריעכ"ל
 בשעט'נז אף והיינו מעכבאין

~~ 
 ב~למוד דהוזברו

 ראם ~מנחות שם נא~ר דלא משום טעמא תלידהא
 והאי פסול עשאםלא

 שיי~ ~עמ~
 ג~ץ בשעט'נז נמי

 בחי~ עו"שוכ"כ
 לדכ"~

 ~אותיות ודוקא וז"ל ע"א
 עש~ן לא ואם לעשו~ן מ~וה התגין אבל וכו'מעכבות

אין
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 ' ג'ץ דעט~נז דל בחגין ~יירי ודם ע"כ מעכבין~ין

 הרי"ף סביב ~דר בש"הג הו"ר ריא"ז נכרו רעתוכ"ה
 וכך מעככ'ן אינן דהתגין כתב~ו וכבר וז"ל ס"ת~ה'
 הרור פאר ~~' הרמב"ם ובת~ו' ~"ש מז"ה דיטתהיא
 עשיית יהיה איך הדר~ו ותורינו וז"ל איתא חיי"םסי'

 ואםהת~ין
 ~ו~

 מנ~ג יהיה או ח~מים תק~ת או הל"מ
 אותיות הוא התגין תדו' ' וכו' נת~ן זמן מאיזהוא"כ
 בר~שק~נות

 ה~ו~יו~
 זיינין כעין והן

 רוק~
 יש אך

 ב' ד~דיכה ויד אחר תג ד~דיכה אות יד באותיותחילוק
 עדוכו'

 שבע~
 זהו

 או~~
 ע"מ אמנם עדייתן

 קראוהו דזה מנהג זה אין כי בודאי מנהג הואאם ש~אלת~
 ~ו~ר לה~ב"ה מ~או וכ~"ד אותיות כ~רי ז"לרבו~ינו
 מ~ה דכתבם תורה בס~רי נמ~א וכך לאותיותכ~רים
 אכןרבע"ה

 כאריבו~
 וכמה כמה נמ~או וה~לטול ~ז~ן

 ~סרות ~יש וכו' בכה או~ר זה במס~תחיל~'~
 אחרת ובמסרה תגין ~' ד~דיכה אחת אות עלשאומרים
 התגין לבטל החכמים ברעת היה ולכן מכוונים~מ~או
 אנה נדע לא ואנח~ו חילוקים וכמה כמה דישמאחר
 חילוק זה ראין מעכב זה אין בי ראו כאדר ~מנם '~~~ה

 ואינו ה~גין במספר כ''א וס~ומות בפתוחותב~דדיות
 התגין ~ותביןמעכב

 והו~
 לא ~ם אך מ"ה מ~וה

 במערב אדר הס~רים וכל המ~וה פוסל אינו ~גיןשום יכתו~
 אשר ' התדובה עכ"ל בתגיןכתובין

 למ"ש תמהני מז~
 סקי"א ל"ב סי' כראדון כתה"ר ב~"ס המופלאלמוה"ר
 ולא הל"מ ס"ת דל רתגין רכתב ד~נחות מ''זב~"ו החיי~ עץ הרב על להקשות מנגד רעמד ע"בדב"ן

 ראי~ו דלאמעכבי
 מקו~ בשו~

 הל"מ דהוי דאמרו

והרמב"~
 ואילו ס"ת דגבי הל"מ כמה וקבץ א~ף וכו'

 על רהל"מ ~וס' יקבץ ובזרועו ק~"בסי' חו"י בעל אריה עלה דע"ד עו"א ולא ~א~~ לאתגין
 ר~"ר סי' ב"י רמרן ל~א'ותו ליתא נמי והתםהרמב"ם שמנ~ אות~

 הסופר'ם ש~נהגכ'
 מוכר~ לזיינן'ולענ"~

 להיות הדבר
 להרמכ"ם הי"ל לא הל"מ הוו תגין ד~יכן

 ל~סו~
 רלא

 דלפנינו בדין ~ו~יה מרן שהדיפסל
 נ~~

 בדעת טעם
הרמב"ם

 ר~ס~
 מ~ום פסול ה~רדיות כרך לא ראם

 הל"מ הוו דס"ת תגין ואי מעכב ודאי וע"כ הל"מרהוי
 המחילה בקדת ואחרי , ע"כ לרעתו דליעכבו הואברין

 ראיה ראינו לא אין דאמרי ~נא דגדול מי לפניהראויה
 במ"ש הוו דהל"מ ררמב"ם תדו' בהך מבו~ררהרי

 שהו~יף הני ודייר הל"מ תני דהר~ב~ם וכ~והבע"ח
 וא~דר שייר דחוו''י גם חוו"יבעל

 רהרמב"~
 מנאה לא

ע~
 ד~רא

 ~טעמ~
 מדום לבטלם חכמים בדעת רהיה

 וכיון מעכבי רלא כ'ון ביטלום ולא מכוו~ים נמ~אורלא
 מדו"ה הוי ה'כי רהל"מ בבירור ~ורערלא

 ל~
 הביאה

 לזיינם הסופרים ~מנהג ש~תב הב"י כוונת זהו וגםשם
 רבריו~נראים

 היפ~
 רכתב הנז' בתדו' הרמב~ם רברי

 אבל כך היה רב~"ה משה רבס"ת מנהג איןרבודאי
 כמ"דהכוונה

 דכ'ו~
 דלא

 נור~
 בכה אומר וזה בבירור

 ו~אן מ~תבד לא הכי דעביד ו~~ן וכו' אומרוזה
 מיקרי מנהגא ~וא רהל"מ א~"ג א"כ ל"מ הכידעביד
 שנוהג כמו עושה אחד רכל ~וו כמה הזייניןלענין
 רכיון פרדיות כרוך ~בי הב"י מ~"ש שהכריחומה

 ד~ל"מ להדיב יד הכא משא"כ פסול מד"ה הואדהל"מ
 דהל"מ ~תם כי לעכב קיבלו ולא המובחר מן למ~וה~וי
 זה אין ~י ראו כאדד א~נם דכתב הנז' רר"מה~~ו' בדברי מבו~ר החילוק וזה ~~ול מד"ה ולעכבהיא

מ~~~
 דמו~ת ע"כ מ~ה מ~וה והוא וכו'

 להרי~
 ~דכתי'

 בק"ס ל~~בי"ט לעיכובא,ושו"ר ולא למלוה הואדהל"מ
 אותיות דל בתגין להזה~ ו~ריך וז"ל דכ~ב דת"ומפ"ב
 גמרו דלא ~סל לא עד~ן לא ואם הל"מ דהן ואמרווכו~

הלכ~
 ' אנכי דד כרבתיבנא והוא עכ"ל למ~וה אלא

 דמביא אחר או"ב דת"ומ ~"בובהגמ"י
 ע"כ הל"מ התגין אלו מסיים בת~יליןהמ~וייגות או~יו~
 ~'"א מיירו ג~ז בדע~'נז לאו הדברים ראלו ואע"געכ"ל מס"~

 רכן כל מ"מ בתפילין המתוייגות אחרותבאותיות
 לדעת רהרי בתלמוד דהוזכדו ג'ץ דע~'נזל~גי הו~
 דתגי הוא רע"ד סי' הטוי"ר דביאר מהל~י הרא"~
 שעט'נ~

 ג'ץ
 מעכבי רלא להדיא ~' התגין אלו גבי ואילומעכבי
 מו"הר על התימא מן וא"כ ' בתלמוד הוזכרו רלאכיון

 תדו' ממנו רנ~לם חדרי כל רחו~דהת"הד
 ז ו~"י והגמ''י ה~בי"טורברי רמב''~

~~~~~
 סו"פבמררכי

 הקומ~
 עיכוב ב~תני' ~ני מדלא בת"ומאפי' ~~י לא ותגין וז''ל

 דום נ~י לידתמיט ולא גויל הקף דקתני היכיכי תגי~
 ולכתחי' פסלי לא דריעבר ד"מ תגין פיסוללאשמועינן אמור~

 ב~' מדנקט ותו ~ריךודאי
 הבונ~

 לתגיה דקליה
 בהו דאית הני דדוקא משמע רי"דועדאו ררלי"~
 רדאר מכלל בברייתא רקתני רלתי"ן רדי"ן וכןאחרינא מש~עו~

 ול~או~ עכ"ל ~~לי לאתגין
 קד~

 אדתמיט רלא במ"ש
ל~ום

 א~ור~
 בשימודא איתא רהרי ר~סיל לאדמועינן

 בה~~ בדיקי דלא תפלי כל א"ד ~פלין תגי בעניןרבה
 ' כרבא אמורא גרול לנו ו~י כנז~ל פ~יליאתוותא

 דברי ~אם מ~ני נ"ל רלא כנ"ל יד~יה ר'כמ"ד וי"~
 המררכ~ וכוונת ע"ש בתלמוד הוזכרו לא א~איהם רב~

 ל'דתמיט רלאבמ"ש
 לדו~

 ~ד"ס היינו ו~ו' אמורא
 'ורוק

 וד~~
 וד~י" והדמב"ם כהגאון הוא הנה מדן

 בב''יכמ"ש
 א''~

 דאין היכא נקטינן דהכי רכתב ל"ו ~י~
 והקל ביה הדר ובד"ע ~גין לעשות שירע מינמ~א
 דיד~ מי ביד חילק דלאביותר

 להיכא ל~דות
 ד~~~נז לתייג ~ריך וז"ל ל''ו בסי' שםרכתב רליכ~

 ג'~

 וכו

וא~
 כתב וכבר ע"כ פ~ל לא ג~ץ ש~ט~נז א~י' תייג לא

הט~~
 חיד"א המופ"הר

 ביו~
 ~'~ן ~ו~ץ

 מ"~
 ומ"מ

מרן
 החבי"~

 ~"ב חיים לב ב~'
 ראותו דאחדי ד~

 והלבוש ע"ע להיתדא והחליט ביה הררל~גאונ'ם
 התגין בענין עילאין רזין גילה אשר ל"וב~י' ד~

~''~ 
 כמה

 כלשון וכתב סיים א~י"הדגבו
 הד''~

 ' פסל דלא

 ור~
רבבא"ה~

 דע~~נז אפ'~ תייג לא ואם בד"ע אמ"ד
 ולא הכי ~יין דו"ג הדב וגם ורמב"ם הרא''ד ~ייןוכו~ ג'~

 וכנז"ל ז"ל הטור בנו כרהוכיח לה'פך ס"ל רהרא"שהיא
 נגררו ואינהו ל"ו בסי' שם בב"י הבי''רוכאדר

 הטורל' בת~
 א"~

 דידן ובגמ~לישנא האי כי רכתב הדא"ד מדם דהביא ל"ו סי~
 ל~

 ולא התגין אלו הוזכרו
 משום ט~מא רמר~לי ביו"ד רה~וד רבריו את ומילאבא ד~ב"~ השגיחו ולא ע"כ התגין אלו בחס~ן ל~~ולכלל מסתבד~

 הוזכרודלא
 מדמ~

 ג~ץ רש~ט'נז להרא"ד דס''ל
 רהוזכר~

בש"~
 מוהריק"א מרן על הק' והב"ח ' ו~סול מעכבי

 רהוי פסל דלארפ~ק
 תימ~

 והטור כר"ת דלא ~סק איך
 ראף וראי רנראה ו~ור בפי' דפוסליןוהאגור

 ל~~ול ~ין בתפילין לתייג דה~ריכו גרולין ב~גיןדוקא לרמב"~
 בדעט'נזא~''

 ג'~
 תגים אבל גדולין או~ם ג ~י לא א~

 כ~ובי' ג'ץ ש~ט'נז דאו~יות בס"ח מקום רב~לק~נים
 התלמו~ מדין קטנים תגין~ריכי

 אם רפ~ול פשיטא
 נקטינן והכי בת~ילין כ"ד ב~"ת אפי' אותםתייג ל~
 לפסז~

~~
 שעט'נז תייג לא אם ותפילין

 ג'~
 לפחות

ק~~ים ב~גי~
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קטנים
 דל~

 ודבר'ו ע~ד כ~"ע
 הרמב"ם דדברי תמוהי~

 כמו תגין עבור מיפסלי לא אופן דבכל מוריןב~"ז
 דברים דך' בפי"ד למניינא מדנחית וגם היטבשבי~רנו

 ויותר לא אח~ינא מירי אין הני מדמע הפוסליןהם
 וז"ל להדייא דכ~ הנז~ ררמב"ם ~דו' באותהמבואר

 דהכי ומ"ד ע"כ ~וסל אינו תגין דום יכתוב לאאם א~
 רלר"מ מהכ"מ לעיל כתבנו כבר בתלמור הוזכרוכבר

 מה ועל הכי הנז' מהתשו' וכנראה הוזברולמ~וה
 אמאידתמה

 ~ס~
 ראיתי והאגור והטור ר"ת נגד מדן

 פסק דד~יר רתיקן בהגב"י ל"ו ב~י' דם אהרן ירלהרב
 מימרת סתמא הביא אלא רעתו גילה לא דהרי"ףדכיון
 והרמב"ם והרא"דרבא

 ס"ל וה~מ"ג והמרדכי חול~י~
 מרן פסק משו"ה א"כ דם שנראה וכמו רבינוכדעת
 הק~רבס'

 כהרמב"~
 כמו

 דהקדי~
 דכ"מ בהקד~תו

 מ~בימים מהם דשנים כל והר~"ד והרמב"םרהרי"ף
 מהג' אחד גילה לא ואם כמו~ם ~וסק אחדלדעת

 העמורים ושני רעתועמורים
 ~נדארי~

 הנה חולקים
 אל לפנינו והסמ"ג והמררכי והר"ן והרשב"אהרמב"ן
 נלך ללכת קדידין אלה'ן רוח הרות שמה א~דדמקום
 רהרי"ף רכתב י"א הרב על לתמוה דיד אלא 'ע"ד

 רבהל' דאמת בזה רעתוגילה ל~
 להרי"~ קט~ו~

 של~נינו
 דה~י"ף תפי~ין בהל' הרא"ש בתב הכי מ"מ ג'לויליכא
 כל א"ר ר~יתא רבא בדימושא מ"ד בהלכותיומביא
אלפ"א

 בית"~
 בתפלין ר~וו דתגי דאתוותא

 עדרי~
 וחמד

 הבי בריקי דלא תפלין כל רבא אמר וכו' הן ואלווכו'
 ע"~ פ~יליבאתוותא

 מבלל בהלכו~יו רמביאו ומדכתב
 אלו תגין עבור ומד~סול ר~סוליןרס"ל

 כ"~
 ~גין על

 דהרא"ש ב~ל~וד המוזכרין ג'ץרדע~נ~ז
 ש~

 ~~יל רלא
 כמ"ש ג~ץ בשעטנ~ז ~וסל אפי"ה רדי"ר התגין אלועל

 דש~יר ונמ~א רע"ר סי' ביו"ד ברעתוהטור
 רהביא מאי לפי רפ~יל הרי"ףרעת משתמ~

 הרא"~
 דהרי''ף

 סי' תפלין בה' התרו~ה בס~ מ~אתי וכן ' כהדי"רפסק

רי"~
 דהרי"ף רכ'

 מבי~
 דבן ומאחר ~"ד רהדי"ד ~א

 דכ"מ בהקרמתו דייעד וכמו ~מותם ל~~וק הו"לחרא בשיט~ קיימי והרא"ד רהרי"ף דמ~~ר למרןתיקשי
 מס~ימים מהם ודנים חולקי' והר~"ד והרמב"םר~רי"ף
 ברי"ף א~ר בד"הג גם כ~ותייהו' לפסוק אחרלרעת
 ררבא מימרא האי ~ם הר~"ף דמביא אהא ס"תבה'

 משמע מזוזה בה' רבינו ומר~י וז"ל כתוב ג'ץדשעטנ'ז
 להש"הג רס"ל להרייא ~רי ~סול התגין חסרושאם

 לפניני ד~תבאר מה לפי ואולם , מעכבין תגיןדלהרי"ף
 אמאי ל~ב"י לק"מ מעכבי רלא ~"ל י~ר~ל חבמיררוב
 הפךפסק

 הרי"~
 בהקדמתו ב"י מרן כתב ד~בר והרא"ש

 חכמי וכל אחד לרעת מ~כימים מהם דב'רבמקום
 ~רוב פו~ק ההוא הדעת על חולקים רובן אוידראל
 ובדגם הד"ע פ~ק א"ד ו~"כ ע"ש ידראלחכמי

מ~ינו רל~
 להרי"~

 כ"א רס"ל בהלכות'ו
 הרא"~

 רא~ברה הוא
 הד"הג ודברי ' ליתא ובהרי"ף ב~רי"ף כתוב ר~כי~יהלן
 ב~ל~ מדבריו כנר' מעכבין ~גין דלהרי"ף דבתבהנז'
 להרי"ף מזוזה בה' רואות רעינינו ביאור ~ריב'ןמזוזה
 ~"ת מה' טפי מזוזה בה' הדי"ף ברברי יתרון מ~אנוולא

 ג'ץ רדעטנ'ז רבא מימרת העתיק הנז' רוכתידבתרי
 ותוכ~ור~ה

 רבר ידעתי ולא אח~ת לררך ו~נה מיר~ ל~

מ~
 ' ו~"ב ~הול דלהרי"ף רב~ב בהרי"ף הד"הג מ~א

 או~ הגב"י רע"ר סימן יו"ר בדכנ"הג ה~בי"בו~רן
 ר'

 גאון האיי ר~ בדם רכתב מר"יו הביא בב"ה רמדן~תב
 אלא אינן דתגין הרמב"ם כרבריוהמפרדים

 למ~ו~

 נתיב ארם בחלק ה"ה ר"יו דברי דל ומקורן ע"במ"ה
 וכו' ג"ץ שע~"נז ~ריבין אותיות ז' וז''ל רכתב ח"בב'

ו~ז'ונין
 ~רי~

 המ~רשים ובתבו רמ"ה כ"כ באות ליגע

רא~
 פסול אינו התגין עדה לא

 בכ~
 ה~ג'ן אבל

 ~גיןכדר בו שא'ן ס"ת וכו~ האיי לר~ בתשו~ מ"הלמ~וה ה~
 זה הרי תגין העודה אבל בו פוסלין תגין ואין בולקרות
 רבי~ ובן דלמים לעינים לנו עכ"למשובח

 ראין דס"ל
 ב~"ו דנים אנו ומינה תגין ח~רון בעבור נפסלס"ת
 דנמ~א ה~ורה קריאת בשעת בשבת כן אירעלאם

 להורירו ראין פשוט הרבר מתוייגות בלתי אותיות~ו או~
 ורמב"ם ורש"י ג~ון דלום ולשר ג~ון האיי דלרבע"ז
 והתשב"ץ והכל~ו וה~מ"ג ריא"ז ונ~רו הראשוןולר"י

 א"ח ובעל ור"יו והמרדכי נ"א סי' ח"א בתשו'כמבואר
 והחי~וך ב~ג"מי דהביא רבותינו כל דעת לפיוגם

 ומו~ר מעכבי דלא ~"ל כולהו ודעמיה ומרןוהמבי"ט
 ולרבינו יראים בס~ר להרא"ם וא~"ל ל~תחלהלהו~יאו

 וגם הראדון ר"י דהביא המפרדים ורוביגרדו~
 אעיקר' דליתנהו הוא רלרעתם המררכי דהביאהסמ"ק לדע~

 ~עט'נז ס"ת בכולי לי~א רלהר"מ הוא הג~מי לרעתוגם
 המהר"מ ג"ב וכמ"ד מזוזה גבי אלא איתמר רלאג'ץ

 דל מתורתו ואף ' לפנים ~ריכה אינה זו רעהדל~י
 ~גאון ~ט"רמ"מ

 החבי"~
 אנו זיע"א חיים לכ בס' דם

 להו~יאו כ"א להורידו לע~ין איירי דלא א~''ג בןלמדין
 בל לכ~~י' להו~יאו ראין ולמעשה להלכה דםומ~יק
 ואם לתקנו וידתדלו מ~וייגין אחרים ספרים ~ידעוד
 מק~''ת מ~בטלין ויהיו אחר ס"ת עוד יד לאבאולי
 לסמוך ומרן והרמב"ם ~גאונים המה כדאי כי בויקראו
 ועוד וז"ל לרבר טעם עור ונתן הרחק בשעתעלי~ם
 זה ל~~ק לומר ~חר ~עםנ"ל

 דכ~נ~~אי~
 ס~רים

 בד~יל קס"ת מב~לין אנחנו ד~ין בתגין בב''הכנאחרים
 בבוד זלזול ליכא תגין בו דאין בס~ר לקרותדלא

 ~"רד~ברנו
 והרמב''~ הגאונ'~

 דהרי ד~בד~י ורעי'
 ע"ר עברנו לא וגם הרבר ~יכר ואינו וא"ת בדב~וא

 כו ול~רות לב~חי' להו~יאו ודעי~ וס"הת ור"תהרא"ד
 הקריאה שמתבטל אחר ~' יד בשלא ברם ~בר~םנגד

 ~גאונים ע"ד עוברים אנחנו הרילגמרי
 ולגבי בפומב~ ל~ברתם חששנו דלא לכל וניכרורעי' והרמב~~

 סברתם ~ל דעברנו נ~כר אי~ו ובו' החולקים~ברת
 בו יד הס"ת אם בזה ה~בור מרקרקין דאיןבפרהסיא

 ולאו גמירי דינא כ"ע לאו יד~ד~ו אם ואפילו או"ל~גין
 ~~וט ~עם וזה חולקים ~וסקים יד אםאדע~ייהו

 הדברים ונאים עכ"ל וקיים ונכוןוברור
 ומ"~

 דברליכא
 בסוף כמ"ד ו~ברכין היינו אותו דמו~יאין אחר~'

 ~~~סימן
 ול~י ע"ד שם ~דואל הח~ם ברסבר רלא

 אחד להו~יא דאין היטב מבואר זה~עם
 ~סרון עבו~

 להגאונים כבור וזלזול עדה בקום הוי הרבד ה~י כיהגין
 ידראל גרולי ורובוהרמב"ם

 ראיי~ינ~
 מבדרי דאינהו

 אותו והורדנו בפומבי לסברתם חשדנו לאואנו
 אלא להו~יאו ראין כתב לאמו"הר וה~

 מל~א רהוי מדו~
 דאפש~בא~ר מינכרארלא

 ול~
 רלא מיל~א מוכחא

 ~ו~לין בי מלתא דמנכרא היכא לא כך עלהו~יאו~ו
 עבוראו~ו

 כ~
 אין וא"כ הקריאה בבי~ול

 להור~רו מזה גרול עולם גדולי לכל בבור וזלזולמלתא מנכר~ ל~
 י~ל ה~ו~לין ולח~שת ' תגין ~סרון עללכ~חי'

 ה~בור ~ין או~ו רמו~יאין אחר ~' ברליכאמו"הר במ"~
 א~~דקדקים

 ~~ירי רינא ב~ע לאו וגם או"ל תגין יד
 ~וסקים י~א~

 וז~
 הר~ ראיתי ובן ברור דבר

 מ~ורד
ב~'



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 אותיות וז"ל ש~' כ'~ה סעיף ה~ שער אפדים ~עריבס~
 ג'ץשע~'נז

 ~רי~
 ואם ל~ייגן

 ל~
 קטנים ~גין אפי' תייג

 באמ~ע ~מ~א א~ ומ"מ שיתקן ער לכ~חלה להו~י~ו~ין
הקריאה

~"~ 
 : עכ"ל א~ר להו~יא

~ ~ ~ ~
 היכא עלה דאתאן למאי אנ~יןניהדר
 ירובקו יחדיו ~י או באות נוגעיןד~ינן

 החמיר ח"ל סי' מ~אנו הרמ"ע והנה מש~~ו מהז''בז
 ראשית אתיא המחברים דבריו העתיקו כאשר ע"זמאד
 ~ריך וז"ל הג"הט ל"ו סי' א"ח ב~נ'~הג החבי"בבמרן
 נ~רד אחר וכל האות'ות בגוף נוגעין התגיןשיהיו
 בש~ חרשות ~ניםמחבירו

 ח"ל סי' ז"ל מפאנו הרמ"ע
ע"ב
 וז"ל כתב ובהגב"י ~

 אע"~
 שאם

 ל~
 עשה

 ~גי~
 לא

 ואינן ~גין עשה אם~~ל
 נוגעי~

 שהג' או באותיות
 בזה זה ונוגעים ~~רדים אינןזיינין

 ~סולי~
 תלינן מו~חה שכתכם בת~ילין נ~רר תג איזהנמ~א א~ ומ"מ

בטש~ו~
 מ~אנו הרמ"ע ומכשרנא בהיתד שנעשה אחר

 סק"ג ל"ו סימן והמג"א ' בשכנ"הג וע"ש עכ~ל ח"לסי'
 וז~להביאו

 ~רי~
 הת~ין שי~יו

 וכל האות בגוף נוגעי~
 בגוף נוגעין אינן ואםב~מ~עיתן א~ כי ~אות בסוף ידבי~ם לא וגם מחבירו נ~רדאחד

 האותיו~
 שנוגעים או

ז~
 שם מח"בר כספר והמו"הד ' ע"ש וכו' ~סולים בזה
 ובקו"א כהדמ"ע ל~סול דיש ~ו~~ינוזה ממוהר"בהביא

ש~
 הודה ושכן לרבו בתשו' דאה שכן ברדמי הביא

 הנה דבו ותשו' ע"ש כהונה בתי מו"הד למ~שההלכה
 יו"ר ~ימן ח"ב בכ~ף נח~ה בס'היא

 דמסי~
 דאזלינן

 הסדר רובאחד
 דא~

 שקורין ב~רשה נ~רדים רובן

איתר~
 ~"כמוה''ר ה~כי~ רכן וכ~ב ~חר ל~ו~יא ו~ריך חז~~יה

 ונע~~
 ביוסף עובדא ~~י וכ"ה מ~שה

 סי'אומץ
 ~ש~ מ"~

 ד~ו
 והו~

 הד"ט עיקרי ועיין הנ"ב
 ממ~יאות ה~וב הערר טוב דכ~ב ח"י ~ות ז' סי'א"ח
 ' ס~ מער' יו"ד ח"א זכו"ל ועיין ע"שהרע

 דברי וג~
 הביאו הנ"להרמ"ע

 אות~
 אל"י בס' החסיד הרב

 ~י'ש והרב ' א~תלדוד וב~
 ~די~

 ועלה מנוחה בית כס~ר

 ~ו~מהמחבדי~
 : חזי

~~~~~
 מ~הגינו על ביאור ~ובת עלינו חלשכן
 הוטכעו אדניה מה על ולהודיעלידע

~ל~
 דיחדיו או תגין ~ירוד עבור אחרת ס"ת להו~יא

 האמוד דל~י בזה זהידובקו
 לכ~ור~

 נותן דהדין נראה
 ' ולהורידולהחלי~ו

 ~~נ~
 יחזו עיניו היטכ המתבונן

 ~ו על ומ'וסר בנוי הוא כשד דמנהג יבחנווע~ע~יו
 מ~את וזה ושמאל ימין ממנו לנטות ו~~ין והיושר~דין

~~ה
 הוכחו~

 : בס"ד נאמר ~שר
'~

~~~~ 
 ~ימיו אשר מ~אנו הרמ"ע כיוראש
 ודעמייהו וה~ג"א הכנ"הגשתו

 דבוקים ואינן להיו היו לא בין זה דין~חיתור
 כאו~

 ~ו

דבו~י~
 היינו הרמ"ע ~~תב דפסולין כרחין ~ל בזה זה

לענין
 ש~רי~

 ~ס"ת להוריד לא והת~ילין ה~"ת תיקון
 ל~"~ ד~ימקרושתו

 קא~ר נמי מה~ימה ס"ת דלהוריד
 ר~תב בהא ונשאל בדי~ו~~כונן

 ל'תנהו דאי דא~"~
 זיי~ין ~ה~' או באו~יות נוגעין ו~ינן ~תבן אי~שד

 בזה זהנוגעין
 הלכ~ דא~ ~~ולי~

 שרשה היכן נדע היא
 כי ת~ובה י~ לדין ואם ונ~בל~תוח

 אי~
 ~י ד~יל יתכן

 ונידון נובין והדי כראוי ו~ינן ~י~נהו מכי ט~ילי~נהו
 גו~יי~ו~אותיות

 רא~
 ~סול ח~ד

 אליב~
 עיין ר~"ע

רמב~~
 בתו"מ משא"כ תקנתא אית ובס"ת רס"ת ~יו"ד

עיין
 א"~

 ל"ב ~י'
 ס~~

 ואין
 ש~רי~ ספ~

 אחר להו~יא
ו~ם

 לרע~
 אחד להו~יא ראין קמ"ג סי' בא~ח רמ"א

 הט~ם ח~ו"יעבור
 הו~

 ~לנו ספרים דאין
 ע"ש כשר יו~ר יהיה ש~אחרשנאמר מרויי~י~

 לא א~ מ"~
 אח להו~יא ~ריך היה בדין ~שר ס"ת לן רהוה זהמשום הי~

 אלא לאות איתיה כי וא~י~הל~"ע
 שדבוק~

 ב~חרת

הג~
 בך ב~יו"ד שם רמב"ם כמ"ש הדין ל~י רמעכב

 אות שנגע הוא מינייהו רחדא הפוסליםדברים
וכ"~ באו~

 לאות אות נדבקה אם וז"ל ~ח"י שם בש"ע
 ~~ול שנגמרה אחר בין שתגמרקודם בי~

 וא~
 גרר

 מחודש ל"ב סי' שם הב"ח הסכים ועכ~ז ע"ככשר והפריד~
 ב~ות אות דיכוק בעבור אחר ס"ת להו~יאשלא י"~

 וכו~ לבילה הר~וי כל ה~"ת בגרירה הואדכשד ~יו~
 פ"מ ו~יין סקח"י ל"כ סי' בט"ז וכ"כ עי"שרשב"א כמ"~
 בתגין כ"ש ~חברים ו~אד ומח~"ה קמ"ג סי'מ"ז ב"~
 מעכבי לאליתנהו דכ~

 לרוב~
 איתנה רכי דוד~י דרכוותא

 שאי ר~שיטא ז"בז שנוג~ים או באות דבוקיםואינן
 ובדי מ~ככ ליתיה דכי דהאות מק"ו אחרלהו~יא
 כתבו דמעכב אע"ג ז"בז ורבוק איתי כי אחרלהו~יא
 כשר אחר איכא כי א~ילו הדין ל~י אח~ להו~יאדאין
 לענין מעכב אינו דהדיבוקמ~ום

 להו~י~ ש~רי~
 אח~

מ~ע~
 שלא בע"כ ו~"כ וכו' לבילה הראוי כל

 הבלת לה~כדירין דאף לומר הרמ"ע נתכווןהס"ת להורי~
 ש~רי לענין כ"א כתי~נן ואינן ביש~ן פיסליןמתוייג
 או~ן בכל דמת~ירינן דלדירן לרחות ואין 'תיקון

 מה בענין ~י הרמ"ע נתכוון ולהוריד להחמיר ישבזה ג~
 ר~ונינו ועתה בע"ה לקמן נ~מור לזה זהבין

 דליתא ~היכא כ~קו~ה ואינה דאיתא הרבר~קיל להוכי~
 פו~לין נמי דהמכשירין לומר לנו מאין שכןוכיון כל~
 : דליתא כראויבאינן להורי~

'~
~~~ 

 מ~י כראוי ואינן ראיתנהו לתגין דריו
 להח~יר הרגלים דמאין כלללי~נהו

ברבר עליה~
 של~

 בראשונים לא להורידו ~י~ולו נמ~א
 למי~סל בעינינו והנ~לבאחרונים ול~

 ס"~
 ככה ~ל

 ~יסוק גבי ר~"ו סי' הרי~~ש ב'וה~י אתמה~
 א' כי ~סו~י~

 תמ~א בדבר כיו~א ' ע"ש ב~יסולין להרבותלנו
 תרמ"ה בסי~ הב'~י דכ' בלולבנקכ גב~

 בש~
 ז"ל הרא"ש

 ואין כלולב ולא ב~תרוג כ"א ~ו~ל נקב מ~ינודלא
 שמנו ה~יסולין עללהוסיף

 חכמי~
 ~מ~ מינה ודון ע"ש

 ך~ אות ט"ו סי' לר''א כס' לה~ו~"הד וראה עיניךו~קח
 בריעבד ~וסל אינו בגמ' נזכר שלא כל וז"לרכתב

 ל~~ול כתלמוד נתכאר שלא כד~ר האות ב~ורתשינה וא~
 לפ~ול שלא המכשירין על לסמוך יש הפוס'ונחלקו

 כ~ינוי לנ"ד יהכינן אם א~ילו והכי עכ"לותו"מ ס"~
 לתגין ~ותיות כלל דמו רלא האמת ל~י שאינומה באותיו~
 וא~ילו ב~ו~' ואפילו בגמ' פיסולו נז~רלא הר~

 ~לוגת~
 בהאליבא

 מילת~
 כנ"ל תגין של בעיקרן כ"א

 למימד ז"ל להרמ"ע~ו מאי~ ו~"~
 דא~

 לא
 עשא~

 כתקנ לתגין
 ומורי~י הס"ת ~~ול ז"בז שנרבקו או לאות הרכיקןשלא
 ובקדושתו בככודו ומזלזליןאותו

 ה~מור~
 למעלה שאין

 אפילו הזה לדבר והריהי~~ו
 בדר~

 מ~אנוהו לא אזהרה
 רי"ו דהביא מ~א~ו זאת לבר כ"אברז"ל

 ו~"ל דכ' בהג~מד וגם כנז"ל לאות ל'גע ~ריךד~זיוכין מהרמ"~
כתב

 מוהר"~
 ~ריכין ש~זיונין

 ~ג~
 ~"ל ואי ע''כ לאות

 ל~חלה דהיינו נ~~ו ליגע ו~ריכין ד~סול נוגעיםאינן דא~ לאשמועינן הו"ל באות כ~יסול לעיכובא זהדדבר

ד~רי~
 ה~"ז ראיה הביא כאדד בריעבר ולא הוי לכ~חי'

 סק"ה רע"ד סימןביו"ד
 להדמב"~

 ~ינן ר~גין דס"ל
מע~כי~

 הוא וכו' ~ריכין ~ותיות ז' דבגמ'
דהיינו דאית~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 ואע"ג ' ע"ד רגט'ן ~~~ק כדמ~מע לכת~ילה~היינו
 כ' ~"ג סי' למוהרא"ידבפי"ך

 ד~רי~
 ע~ד כבר בדיעבד

 דברי וה~"ע מ"ז ס"ק ל"ב סי' המג"אעליו
 הת"~

 רהא
 טובאאדכחן

 ד~רי~
 בתדב"ץ ראיתי וגם ' ע"ד לכתחי'

ח"~
 וכו' ~דיכין אותיות ז' רלדון ראע"ג רכתב נ"א סי'
 דלמ~וה הרמב"ם ~תב אפי"ה איתמר רלעכובאמוכיח
 סימן יו"ד ב"ר ועיין ע"ז ואכ~"ל ע"כ איתמדבלחוד
 ובית ע"א ד~"ד ט"ל ס'' בדבד ו~פיחיתקל"ג

 הדואב~

ר~
 דגם מ~ינו ומ"מ ' ד' אות ק~"ן

 לתדב"~
 לידנא

 רברי הוי ממ~ו כיו~א וא"כ לע'כובא לאו בכאןדהד"ס
~רמ"ה

 ומהר"~
 רבא מדברי יותר ברבריהם נח~יר ולא

 ~י לכת~יל~ אי לדיוקי איכא ראי בד"סהמוזכרים
 בדברי לדיוקי ~סתבראבדיעבר

 הד"~
 מדברי טפי

 דדקיל הג"בי ל"כ סימן א"ח אהרן יר ועייןה~וס~ים
 וז"ל כ~ב ובתו"ד או"ל לכ~חי' ~ריך אי בהאוטרי

 דכל התלמוד כל ~לא ומרן רבינו ~חלקו דלא לו'נ"ל הי~
 הכי מדמע הפו~' בל' אבל ברק~ק באורכריהם
 ' ע"ש הכיומשמע

 וא''~
 כרברי ר~ידון מיסתייה

 דם בפר''הא ועיין תגין דל כעיקרן דהיינוהאמורא
 רקאמר ד~ריך המרדכי מדברי ראיה~~ביא

 רב~
לכתחיל~

 רמדלא לעיל שכתבנו המרדכי ולדון ע"ש
אשתמיט

 לדו~
 עשה לא אם ד~סול לאדמועינן אמורא

 אשתמיט רמדלא מילתא בהאי לו' ~~י שייך וכו'~גין

 ת~לדו~
 דום או אמורא או

 פו~~
 אם ל~פסל

 לעיכובא דלאו ~"מ ז"בז דדבוקים או באותנוגעים אינ~
 ודו"רהוי

 לרב"~
 להכדרא נמי זה אט~ם דמיהדר ן' סי'

 הרי"ף לא אידת~יט דלא כיון שלישית וז"לוכתב
והרמב"ם

 והרא"~
 שום ולא והטור

 פוס~
 ל~נות אחד

 מ"ד אלא הפוסלין בדב~ם לאות ~וגעים דא'נןהתגין
 ולא לאות לי~ע ~ריכין דהתגין מוהר"ם בדםהמררכי

~
 אינו א"כ פסול נוגע אינו דאם

 לעיכוב~
 וראה עכ"ל

נ~
 ~וכה הל~ בברכ"י ה~ופ"הר דכתב ככתבן דברים

 מ''ד גבי תרל~הסי'
 מור"~

 קודם הסכך לעדות ראין
 והט"ז בדיע~ד הכדיר והב"ח פסל רהלבודהד~נות
 ראיו~יו דאין יראה והמעיין וז"ל וכתב להב~חדחה

 כדברי וה~יקרמ~ריעות
 הרב"~

 לכתחי' ליזהר ומסתייה
 בהג''מי אלא פו~ק בדום אינינה אדר חדתא~~לתא
 לכתחילה א~ילו זו סברא שלחנו על העלה לא מרןוגם
 בדיעבד אבל לכתחי' וליז~ר להחמיר לן תיסגיובהא
 לכתחי~ דהג"מי דשמעתתא מרא ראעיקרא ו~וב~רה
 במו~אמד

 שר~ד~
 הן הדברים אלו וכל ע"ד הב"ח

~נ~
 נמי איי~ינא וכבר היטב כדבריר~א לנ"ר הדייכים
 ז"לד~חיד''א

 ת~~
 שנכ~ב כל ~וי דרי~בר

 הס"~
 : ודוק

~~~~
 להר~ ו~רא~ עיני

 בכסף נחפה
 ח"~

 סי'
 ירו ~~ו~דיו~ד

 נטוי~
 הבאר דברי לרחות

 ה~יסולין ב~לל זה הר~ב~ם מנה דלא רא~"ל אלוע~ק
 ל~ו תגין רלדעתו כיון דכיח רלא מלתא דהוימשום

 ודאי לעדית ~בא ומילעיכובא
 מרקר~

 כתכ לא ולזה
 לזה ראיה והביא ~~ול דקדק לא אי ~"ל ולעולםבבירור
 בריה וא~א יע"ש ל"א סי' ע~~ו הב"עמרברי

 שאני ר~~ם כלל זו ראיה מכיר איני ארם ב~ני~קוף ~ל~
ר~תוס'

 והרמב"~
 והרמכ"ם מחמירין ו~ר"ן והריב"ד

ל~
 דיבד

 ו~קד~ מ~ו~~
 מינה דתיק אמ~י דפיר לן

 מ~תמא אמרינן רל"ש ~לתא דהוי ~יון א~רינןלהכי
 ~~קו ולא ~ל ו~ר"ן וריב"ש ו~ר~ב"ן כ~תוס'ו~אי

~~ו~
 אמרינן ולא דל"ש

 ד~לו~
 כיון הברח בלי עלי~ם

דיש
 לא אמאי לתלות ~~~

 ~ס~
 הכא ברם להדיא בן

רל~
 ~הא ו~סלו שהח~ירו מה~וס' אחד לשום א~כ~ן

וגם
 רמב"~

 כמדמ~ו דס~מו לו' נותנת הסברא פסקו לא
 ~"ל רכוותאוככולהו

 דל~
 דל"ש ~עמא ~דום ולא פ~לו

 כי ב~"ר הבא דאסרי ברכוותא אדכחן הוה ראיו~ה"ן
 הנך כרעת דס"ל לומר יד בררך לומר לן הוההתם

 ~דתא מדא"כ רל"ד מדום במיל~יה ~ריד ולארבוותא
 קא מעיינינן דכד ותו ' ודוק ל~נ"ר ברור חילוקוהוא
 תראה דהלא דהנ"ב זאת דחיה רדחויהחזינן

 נוגעין אינן אם לריריה דפסול בתכ דל''ד מלתאדעדאו רלהרמ~"~
 רכדר מוכח רשכיח מלתא דהוי ודעי~ולהר~"ד

 ובמ"ש נוגעין אינן ~ם ד~~ול לו~ להואשתמיט מרל~
 רהדתא סובלו הסבל אין זהודבר ד~

 לרמב"~
 דעי~רן

 מעכביםאינן
 פסול באות דבוקים ואי~ן ידנן כי אפי''~

 דתגין ודעמיהלהרא"ד
 מעככי~

 כתקו~ן אינן רכי כ"ד
 ואפ"ה ד~סול לומר לנו~יה

 מוד~
 ~"ל דלרידהו ז"ל הרב

 דבן ומאחר וכו' אידתמיט מדלאדכדר
 מק"ו באות נוגעין ד~ינן משום מי~~לי דלא~"ל לרמב"~ ג~

 דלדירהו וה~ור מדהרא''ש י"ל ואדרבא וה~ורדהרא"ד
 ה~גיןמ~כבי

 ~ינה פ~לי לא נוג~ין אינן כי א~י"~
 עיקרן לא מעכבי דלא ~סקו לא מה"ט נ~יד~רמב"ם
 או באות מגעןולא

 ז~ שדבוקי~
 ז ידנן אם בזה

'~
~~ 

 ודע~יה המג"אכתכ
 דא~

 נוגעין אינן
 היינו ר~סולין בזה זה שרבו~ים אובאות

 ח"י ~י' חיו~ד יוסף זכ~ן בס' יכמ"ש ה~"ת לא~תגין
 אין אמנם תיקון ו~ריך התגין היינו דהמג"אד~~ולין
 ד~~'נז ~גי לה מדאין גרע דלא כך ~דום נפסלהס"ת

ג~~
 והמו~"הד ' עכ"ל ה~"ע כסתימת ~~יל דלא כלל
 יוסףב~'

 רשד~ אומ~
 זה פי' על הזכ"י רברי ע"כ נרגא

 לדברי פירד~ ובן ע"ש עילה כ~ב לא המג"אברברי

~מג"~
 הרב

 יו~~ כ~נ~
 ל~י~ הכרח ועדה ב' סי~ חא"ח

 ב~י' אחר בסג~ון ~~נבאו ~ביאים רב' הרי ' ע"דזה
 ככתבו כתב נר"ו מו"הר וכבר~מג"א

 להפוס~
 הי"ו

 הכתנתדכרי
 יו~~

 דמה ודע ' הנז'
 דהדי~

 ז"ל ~חיר"א
 שכתב המאירי מרברי דאיה דהביא במה להזכ"ישם

א~
 אח~ תג

 בחבר~~ דבו~
 דומה הנדון ראין וכו' כשר

 והאותיות לאות מ~ות ~~ן תג דיש מיירי רדםלראיה
 אות ~תחבר רדוקא ~מאירי הרב וסברכתקונן

 'נתחכרו לא ע~מן האותיות אם אבל פסוליםבע~מן באו~
אלא

 רנעד~
 בבלי תג

 דע~
 רניכר כדר האותיות ומחבר

 ריו לכלוך דנתפדט אלא כ~קונן ע~~ןר~אותיות
 מבואר וזה ובו' האותיות מחבר והואתג כ~י~

 בדברי להרי~
 מחוורין רבריו אין אחהמ"ר ע"ש וכו' המאי~הרב
 דרבוקה דוקא א' סימן ברלנ"ח ~מובא המאירירז"ל
 אם אבללגמ~י

~ 
 ומחברן לחברתה ~זו אחד תג

 דאינו וניכרהואיל
 דבו~

 אחד תג ע"י אלא ע~מה ע"י
 בדבריו לפרד הכדע ואין ' עכ"ל פסל לאדמחברן
 ואדרבא לאות אות בין רעת בבלי הנעדה ב~גד~'ירי
 ע"ג ברעת ה:עדה בתג דאיידי מסתברט~י

 מ~ות ~ג באראם האו~
 לחברת~ ז~

 ומחברן וכו'
 ו~~

 לנו
 ~תורה ב~פד כ~וב לא אד~ תגל~מ~יא

 וברר~
 לכלוך

 מאחר בכוו~הדלא
 דז~

 מבואר ~ינו
 ברב~ ל~די~

 הרב
 ~~~ ועיין ז~ל החיר"א כמ"שהמאירי

 ח' סימן ~"א
 כמ"ד שםד~בואר

 העושה תג הוא ~מאירי רת~
 ב' בין הבא ולא האותעל בכונ~

 בבלי ~ותיו~
 דע~

 זכור ועיין
 מדג"ן ל'~ו ~י'לי~חק

 ואיל~
 ומבואר בזה ו~רי ~דקיל

 המאי~י דברי ב~י' כדכ~יב~אבדבריו
 א~ת דכר ועיין '

 י"~סימן
: 

איברא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~~~~~
 לא זאתדבבל

~הביא במ~ ~ז~"י מה~ו~י ~מל~
 תג אם ~מאירי מ~~

בחבדתה דבו~
 דב~ר~"~

 אבל בחברו דבוק ר~תג הבין ו~וא
 ~וא ~נז"ל ברלנ"ח ~מובא רל~ון ר~מ היו לאבאמת
 מזו אחד תג באאם

 לחברת~
 ~זו אחר תג ו~ירו~ו

 זו מאותר~יי~ו
 דיבו~ ~הו~ ל~~רת~

 תג ע"י אותיות

 ריבו~ול~
 תגין

 ז"ב~
 ~ם הכי יותר מבואר ובבר

 במ"~
~ואי~

 ~אינו ו~י~ר
 רבו~

 ע~מ~ ע"י
 אחר תג ע"י אלא

 ~מאירי מדברי ר~יה אין וא"ב ע"כ ~סיל לא~~~כרן
הל~

 ~דין
 דיבו~

 ~גין
 תמו~ים הזב"י ורברי בז~ ז~

 על לאברם
 ~ז~~

 ר~~תי תלו~ו~ינו
 ~רי~

 ידברו יביעו

בלי~~~
 ~ביאם ~א~ר ל~ו~ים ~ם ומ~ם רהמג"א

 ל"ב בסימן ו~מג"א מ~מוהז~"י
 ואם בתב ~בי סק"~

 ד~ו~אינ~
 בע~מו

 ר~
 א' ~תג

 בחברת~ ר~וק~
 ב~ר

ע~~
 ו~בא

 ~ב~ו~
 ~וע~

 ורברי ~תגין על ג"כ ומ~ר~ו
 באוהמ~"א

 ~ל~
 רב~ו"ד ~שום ברבריו רק ולא בר~רוק

כתב
 ב"~

 בבנ"~ג
 ל~יב~

 ~י~ר
 וסמ~

 ~ב~"~גדברי רירא~ המעיין על
 ו~נ~ ב~ביונ~

 ~מה באשר מ~וקנים ~נם
 ולא ריבוד ~גרע איןבד~~"ח

~~ 
 בך ~י~עו

 ~לי~
 ע"ב

בעד
 ~~ג"~

 במח~"~ ראיתי ו~~ר
 סק"ג ל~ב סימן ~ם

 וז"ל ~מג"א דבדי יפהר~ב~ר
 אי~

 שהתגין ~כוונה
 ~ו~~באות~

 דבו~ים
 בז~ ז~

 ~ב~ ר"ל אלא ו~ו'
ד~~ם ~ו~יו~

 מהם אחד ~ל תג ע"י לז~ ~~
 ו~"~

 ל~' ב~ד"ח

ג~י~
 סי'

~"~~ 
 נ עב"ל ~קי"א

'~
~~~ 

 מ~מ~ר~ ~~י~~~~~~~~~~~~
 ~מ"ג ~'מן כחמ"ז ~"מ ה~ב ממ"ש לע~ות

~~"ב
 או"ל טעות זה הוי אי ~~וס' מחלוקת ~י~ דכ"~

 לה~י~~י~
 ~מא ~~ק ס"ס דהוי אחר

~~~ו' ~ר~ב"~ ~לכ~
 בס~~ ד~ורי~

 ריעבד ~ומ~ין אנו דע"ז ~~ול

ו~~~
 ב~יסול במ"ר הלבה ~מא

 כז~
 ואף ~יסול אין

 ~~"ס דמהני ש~ ~ובי~לבר~
 ע"~

 ~י~~ רון בן ואם '
 דלרעת ~לוגתא איכא ~בא רהדיל~"~

 ~ב~
 ן' סימן

 ~יו"~ו~ז~~י
 סו'

 ~ודה ע"א ~"ג ב' סי' א"ח ו~~~"י י"~

 ל~ו~י~ ד~י~י~~~
 או מ~אות תגין ~ידוד עבור אחר

~~ים
 ב~~ ~~

 ~ב~יר בזו ~~~כ~יר א~ד ~וי ד~בל
 ~~תא ב~~א ו~א ד~א בזו ~ח~יד בזו ו~~ח~ירבזו

 ~בנ"הג בדברי ~נזכר ב~ו~~תי~הו
 ו~~~"~

 ודעי'

~נז~
 ד~~ת ~"ז ~"ג ה~ר"~א ~הבין ~~ ל~י ו~ם '
~דין

 ~~~~ ד~~~ ז~
 רבא גבר' מ~ם ד~מע ~ביא ~ם

דנ~~
 ~~~ל

 ונרא~
 סבדת ~~וא

 ~ב~~
 בנ"ב ה~ובא

 וטרי ~~יל ~י~ו ~"מ בנ~ל~~~~ו~"~ד
 ו~~י~

 ל~יתרא
 דבןוכ~ב

 ד~תו ל~י ~דא~
 יע~~

דס"ל נביאי~ סיעת והרי ,
 ~ל"~

 ולדעת ~י~ל
 ~ב"~

 ~יסול דהוי הוא ו~נ"ב
ו~~

 ~~וריד
~"~~ 

 ה~דר דרוב ~יבא ~דמ"ע ~~מר

 כ~~ו~~~~
 ~ס ה~י ~~לוקת רהוי ביון כן אם

 ב~"~
~~~

 ו~ו~"ת
 ~רי~

 נ ורוק
'~

~~~ 
ב~כנ"~~

 או"ג הג"הט ~מ"ג סימן ~"ח
 ד~~י'~~~גינו

 מו~יאי~ בדבו~
 ~"ת

~~ר~
 לתקנו ~א"א ויו"ט ב~בת

~~ 
 ~יי~ו

 בדבו~
 אות

~~
 לא ~בל

 ברבו~
 זה תגין

 ~ז~
 ~י~ותיו ביאד ובבר

~~
 הגב"י ל~ב ב~י' ~~~~ג

 ~ו~
 מן סתום וילמד י"ר

ה~~ור~
 דא~י~ ~~~ינו וז"ל ~תב

 בדי~ו~
 לאות אות

 בס"~~~~~~
 ב~בת

 ויו"~
 ס"ת ל~ו~יא ל~~נו ~א"א

~~ר
~"~ 

 ר~ב סי' ~מואל דבר בת~ו' וגם ,
 א~' אחר ד~ו~יאין דירן ~~~~~~י דקלסי~

 ברבו~
 והביא

 ה~בנ"~~דברי
 ~~ז'

 ~ת~
 מו~י~ין בדבוק דא~י' ב~תם

 ל~ורה כבוד נותן ~~וא ת~"ב בזה ר~מחמיד וכ'אחר
ל~ראות

 במ~
 סורות עמקו

 כתיב~~
 קו~ה ~אפי'

 מעכביו"ר ~ל~
 יע"~

 עכ"ז
 רא~

 ~נזבר הקילוס רכל ~ם נא
 ראי~ מייתי ולא אותיות בדיבוק אלא אמרולא

 מרעת
 אותיות לריבוק כ"א ~~~ומים ~נז'~~כ~"~ג

 דיבו~ כשאי~~ ולא ~םלהדיא במ"~~
 , ז"בז תגין בגון באותיות

ואילו
 הו~

 דאף ל~בנ"הג ~"ל
 בדיבו~

 מו~יאין ז"בז תגין
 מ~י~ר ~הע~יקו הר~"ע ~ל ל~ונו הבין ר~כיאחר

 הו"ל א"ב פיסול ~וי נמי הס~ת להוריר כנז"להכנ"הג
לא~מועינן

 ל~די~
 רבד

 ומדכתב ~~י ריבותא ר~וי ז~
 א~י' החבי"במדן

 בדבו~
 הוא דע"ב מ~מע באות אות

 ל~ו~יא ~לא מקום ר~יה בהא א~י'מ~~גי~ו
 אף ל~ו~יאמנהגינו עכ"~

 בז~
 דבו~ים~ ~~ין במו לא טפי אבל

 ~מענו דלא הבי מנהגינו ~~מת ל~י ~הוא וכמוז"בז
 ב~י ברור ~וא כא~ר זה עבור ס"ת ~~ורידו ר~ינוולא
בל

~"~~ 

 ורובם בהא ט~י בקיאי דאינ~ו
 מ~ו~

 כול~~
 ע~ומי~חכמים

 ומתוכ~
 חסירא רבין ו~~יע מומ~ה רב

 רבד ב~יו ו~גורנר"ו
 ז~

 מרא~ונים ע"ז מעידים וכן
 לנו~קרמו

 וג~
 ~כן וכמו פ~לינן ולא יום בכל מע~ים

~ור~
 ב~~ל נר"ו ~רב מורי אדו~ינו גרול למע~ה הלכה

 רבה ו~עמא א~י'רבראש
 איכ~

 רב~למא למנהגא

 או~בדיבו~
 ב~ת הפו~לים רברים ה~' דבבלל באות

 בא~ר ברי~בד~ף
 מנא~

 הוא ר~"ת ב~יו"ד הרמב"ם
 באות אות~נגעה

 וע"~
 ולא דכתב ~"ט ב~''ז

 יע"~ באותאות ~דבי~~
 רידן מנ~גא אתי ~פיר ל~בי ~מטו '

 ב~בת ~~"תלפסול
 ויו"~

 מ~ום
 ז~

 ברם
 לי~נ~ כי אעיקראאדר תגי~ בריבו~

 לא
 ק~דיל~

 לרובא עליי~ו
 וגם~רבוותא

 מלשו~
 ~ו דכתב ~"ט בפ"ז ~ם הרמב"ם

 בתב ~לא במ~~ע רקרוק כל וכו' בתגין רקדק~לא
 ~לא אובלום

 ד~ר~

 באות ~דביקן ~לא בע~ייתן עליהם
 הכל בזה זה ~דבי~ןאו

 נכנ~
 רקדק ~לא ב~וג

 לו~ר י~הכחנו דמ~
 רמ"~

 היינו ד~דק ~לא ~רמב"ם
 המובן ~אמת אלא להריא הול"ל הכי ו~לאבתבם ~לא~
 דקדוק מין בל להודיענו רמב"םאתא ~לה~

 שיהי~
 ~בל

 ~לאבמשמעות
 ר~ד~

 לא הדי באות ~דביקן לא דאם
דקדק

 וא~
 כיו~א וכל רקדק לא הרי באלו אלו ~רבקו

 ~לא~אלו
 בד~רו~

 ו~א מיקרי
 ~~י~

 רב~ר הרמב"ם
 ע~דים למניינא ~דנחיתוגם

 ו~נ~ רברי~
 ~כללם

 ~רברים ו~אר כתב ולבסוף באות אות וריבוק~~ו"י

למ~ו~
 ועיין לא אחרינא מידי אין ~ני מוכח לעככ לא
 סימן יו"ר רבים מיםבת~ו'

~ 
 ~יו ~התגים נרון על

 ~י~ ~דל'ת כי לאו~יות ~~~י~ ~היו ערמ~ונים
 ~למ'ד

 ו~ל בתו"ד כ' ובו~ קטנה ~ל~'ד והיו'ר ~תגמח~ת
 רוקא נאמרו מילי ~ני ד~ל ~אומר לךי~~ר וא~
 למ~ו~

~"~
 אין בדיעב~ ~ינה אם אבל

 בכ~
 במ"ש כלום

 את~ אף ז"ל~רמב"ם
 ~וא ~אמת לו אמור

 ~פ~יד ~ם אבל האות ~ורת ~~~יר ~לא ~ור כלכ~ר דבדיעבד~
 ~מ~בב בוראי כנ"ד ~אות~ורת

 ע"~
 הרב דדעת נמ~א

 ה~~יד ~לא ~וד וכל מעכב ~אות בגוף ~ינויררוקא
 , מ~מע גוונא ובכל כ~ר האות~ורת

 ~נ~ ול~יכ~
 נכון

 ~מה בארץ א~ר לקרושים ~ד~ונינו ~בלו ~~דדר~ינו
לפ~ול

 ~דיבו~
 באות אות

 במ"~
 עבור בתב ולא ~כנ"~ג

 כך ובזקנינו בנערינו כולנו אנחנו וכאשר תגיןדי~וק
~נהגינו

 ~ל~
 ררברי ונ~~א כנז' ולהורידו ל~ו~לו

 ~"א העיר דלא ~וין מ~הגינו עם~כנ"הג מר~
 ~ו~ בדיבו~

באו~
 ל~ור~ר ~לא נ~גינן הכי ~נ~נו וגם בתגין ולא
~ס"ת

 ע"~
 ויבא

 ז~
 ב~~ו' חז~תי תו ' וז~"ז ע"ז ויעיד

~רב
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 אות דיבוק על רנשאל ש~"ו סי~ דב"שהרב
 ב~ו~

 אי
 ~"ת להו~יא הפשוט רהמנהג והשיב או"ל ~חרמו~יאין
 בס~ הנמנין הפי~ולין ~עשרים א' בל עלאחר

 ה~מים להראות לתורה בבוד נותנין אנו שבזהז"ל הרמכ"~
והשרי~

 ד~י~ הנז"ל ~~ב בת~ו~ ועי'ן ע"ש יפיה את
 דבריו והרירב"ב

 מחזיקי~
 אנן רבתיבנא ~~מא

 סי~ ח"ג בתשב"ץ תמ~א בדבר וביו~א ' ורוקבעניו~ין
 מנה רלא רביון דבתבקנ"ה

 הרמ~"~
 הפיסולין בכלל

 רבכלל ~"ל שורש מו~רי''קו ועיין אחרת ב~שו' ~"שוכו'
 לפו~לו ד~יןהסיבות

 ש~
 הוא ~ינ'יהו חדא בנדונו

 ~' בהדי הרמב"ם ~שיבמדלא
 רברי~

 ע"ש הפו~לין
 ר''ג ל"ב סי' לח"א בקו"א ח''ב ~ת"הד למו"הרועיין
 דמרלא בסררן שלא האזכרות כתיבת על דבתבע''ג
מנה

 הרמב"~
 נפ~ל ד~ינו ש''מ ה~וסלין דברים בבלל זה

 וא"בע"ש
 נת~ד~

 לתגין ~ותיות ~יסול בין מה י~ה
 ~י' ~~ומ''א להרב וראיתי ' דידן מנהגא בהוגןועולה
 ראסמכיה~ו''ב

 למנהג~
 דמח~רינן רידן

 בריבו~
 בל

 ~מי~ר~דהו~
 בל רב"ט דמנחות א''ר יהודה דב

שאין או~
 מקי~

 טעמא ולה~י פסולה~"ש בר'רוחו~יה גויל
 דלא את"שנמי

 מחמירינ~
 באותיות בדמחמירינן ב~גין

 מקיף ~ויל ראין זה לדבר בש"ס שורש אין רלתגיןביון
 ~נ~באר ומ~חר ' טעמא ו~סתבר באותיות במווכו'
 ~לייהו ל~ו"ר קפרינן דלא ~גין של ריבוקם ~להי~ב
 הס"תלפ~ול

 ג~
 בדבתבנו בן הדין האות מעל בה~רדם
 להם ~חד דדיןלעיל

~ '~
~~~~~ 

 נו~עין אינן ~ם ר~סוליןדב~ב
או באו~

 רבוק'~
 ל~ורידו לא ז"בז

~~ 
 נמ~א

 אנחנו וב"כ הוא ~וכרח וד~ר ק~מר ויו"ט בשכתכן
 אם דפסל הב"ח ברברינררוש

 ל~
 ש~טנ'ז תייג

 בשבת כן נמ~א ~ם להודירו איןדלד~תו ג~~
 ל"ב בסי' הב''ח בתב דהרי באות נוגעים ~ינן אוהתגין שדבוקי~ וי"~

 בש~~ת אחר ס"ת להו~יא ד~ין דמ~תכרא י"גמחודש

משו~
 ואריה הדבוק ~גרירת הוא דכדד ~יון רבוק

 הוארשבת
 דרבי~

 והרי ע"ש עליה
~~ 

 בריבוק
 ~עיף ל"ב ~י' בש"ע ובמ"ד תיק'ן ו~ריך דמ~בבבאות או~

ח'
 רא~

 וה~דידה גרר ואם פ~ול ובו~ באות ~ות נדב~ו
 מטעם ~דבת אחר להו~יא דאין בתב א~י"ה ע"כבשר
 בדיבוק ואם ע"שאחד מו~'אין ולא רפסול הנז' הרב''ח ח~יי מר ~ברתדהביא סקח''י בט"ז ו~"ש ובו' לבילה הראוי בל הר~ב''אדכתב

 או~
 תגין בדיבוק כ"ש בן לאות

 אחר להו~יא אין רלהב"ח דפשי' מהאות ב~ירוד אוז"בז
 ~מה ע'ני ואורו ' ב~ות אות ר'בוק גבי דבתבמטעמא
 ~מאור שמן לה~בדראיתי

 ש~
 דאם הב"ח עמ''ש ל''ו ~י'

 ש~~נ'ז תיי~לא

 ג'~
 בשבת אירע אם וז''ל דבתב ~~ולין

 שעטנז ~תוייג ש~ינוב~"ת
 ג~

 דברי ל~י ל~קנם שא"א
 לדמות א~שד מיהו אחר להו~יא ~ריך יהאהב"ח

 וז"ל שכתב באות אות נדבק גבי סקח"י ל"ב בסי'ה~"ז למ"~
 רא"א בש~ת בן נמ~א אם אפי~ כ~בומו"ח

 ~ריך אין~"מ לגורר~
 להו~י~

 יש ס"ת הרין שמעיקר ביון אחר
ת~נ~

 ר~

 'ומריה~א , עכ"ל עליה רביע שבת ראיסור
רלישנא

 דהר~
 מו"ח משם הט"ז ~מ"ש דסב~ תראה

 ולא אחר מ~בד איזההוא
 הי~

 הפו~ל גו~יה ב"ח דהרב
 לא אםגבי

 תיי~
 דבריו כרבתבנו המי~רא בעל הוא

 ל"ברב~י~
 מחוד~

 גופיה הרב''ח ברבת' היל"ל וא"ב י''ג
 הוא ה~''ז רכ' דמו"ח שמ"ה רהרב אדעתיה רלאואלא

הב"~
 רברי ראה לא ו~ם הט"ז של מ"ח דה'ה

 הב''~
 ~ט"ז על וייח~~במקומ~

 ~ש~
 שיהיה ~ה וי~יה מו"ח

 בלא נמ~א דאם אפשד דלהב"ח לדון ר~ה הרבהנה
 דאין בשבתתגין

 להו~י~
 ~חר

 מ~ע~
 דאריה דבריו

רשבת
 הו~

 אנן למימר בדבעינן ~ליה דרביע
 ב~ריא טענינן ואנן אפשר בררך בתבדהרב אל~
 להיבא להוביח ר~הרהרב משו~

 ש~~
 ~גין של עיקרן נמ~או

 בן לומ' היא פשיטא לאו ודאי מילתאוהא
 ברע~

 הב"ח
 מו~י~ין ואין דבשד בהרשב"א ~"ל לא רהב"חמשום
 אלא ובו' לבילה הראוי דבל מ~עםאחר

 בדבו~
 ולא

 אין וא''ב אותבחסר
 לפ~ו~

 להב''ח ס"ל דבן ~~דיטות
 ~בל לריבוק רומה ראינו תגיןבחסר

 מ''~
 י''ל בררך

 דהא דבוק ברין הוי תג'ן דחסר~יתיה
 ה~

 לא ~יהא
 אותיות של מגו~ן תג'ן קילי דודאי אותיות חסר ברין~וי

ולפיב~
 להחליט להרב פשיט"ל לא

 בדע~
 דאין הב"ח

להו~'~
 תגין כ~~ר אחר

 ב''~
 בריבוק ברם לומר אפשר

 דאין הב"ח בדעת רנאמר ופשיטא פש'טא בזה זהתגין
 ~בי רבתב מטעם אחרלהו~יא

 רי~ו~
 רהא אותיות

 ל~וראי
 הוזברו שלא ~גין ריבוק יהא

 ברברי~
 הפוסלים

ברמב"~
 חמיר מהש"ס מקום בשום שורש לו ואין בנ~ל

 אשר ~ברים ~ך' במנין הוא אשד באות אותמריבוק
מ~ה

 רמב"~
 כל ר~נחות מההיא בש''ס פתוח ושורשו

 גויל שאין~ות
 מקי~

 ומסתייה בנ~ל פסולה רוחותיה מד'
 הב"ח בד~ת לו' ומוברח אותיות של בגו~ן תגיןדניהוו
 תלך זו בדרך להכי דאתית והשתא ' ודוק ס"לדכן

 ג~להובי~
 נוג~ין דאם דבתב ל~מג"א

 ז~
 ואינן בזה

 באותנוגעין
 פ~ול'~

 רמני"ר ק~מר ה~"ת להוריד דלא
 ד~ין ל~ות אות בדבוק דהב"ח בהא מודההמג''א

להו~י~ ~רי~
 בין לדיבוק ריבוק כין דחילק אלא אחר

 לתח'ל~האו~ ~ו~
 נקוט סק"ז קמ"ג סי~ במג"א עי'ן האות

 נקיש ו~זה אחר להו~יא ~ו~ל ~ינו דריבוק ד~"למיהא

לריבו~
 בהמג"א ה''נ הב''ח ברעת שכתבנו ב~ו ~ג'ן

 אחר להו~יא דלא בהדיא מ~אנום רל~~חמיריןוכיון
 המד~ בבית ורגלינו יד'נו ~~אנו לא מע~ה לתיקון~''א
 זביד ל~רב מזהכיו~א ~~אתי החיפוש ואחר א'' בסעיף ו~י'ן כנז~ב~י~ הביא~ ס"ת להוריד לא בי המג"א דברי אחדלחזור

 לי~ח~
 וב' ע"א דנ''ה ל"ו בסימן

 בדאי'~ינן בשר המאירי רלרעת תג ע"י דיבוקבענין
 סי' המג"א ומדברי פסול רלרמכ"ם הרלנ"ח ובתבלעיל
 דמרהסבים ז"לי הר' ובתב לפסול דס"ל נ~אה ~~"גל"ב

 לאות אות כשנדבקה הב"ח לרעתהרמג"א
 רא''~

 להו~יא
 הוא דל~תחילה המג''א בדעת לו~ר מוברח א''כאחר
 לא אבל ~יקון בלי בן עליו ולברך בו לקרות שלאדפסול
 ואיקי ~ינה ורון ע"ש אחר ל~ו~יא ג"ב ש~ריךלענין

 : וברבתיבנאב~תרין
'~

 הביאם אשד הרמ''ע בדברי ולביעיני ~~~~
 תשובות אין בי ן' ס'' עשק בארבעל

 לרון יש דמדם ~נבי ורואה בידי מ~וייןהרמ''ע
 ב'~רון רהוי משום דפסול טע~א חלי הר~"ע רהנהלן בדס~יר~

 אחר רקדקתי עוד שם ~ב"ע המובא וז"לאותיות
 מקומינומ~~~י ק~~

 לאו~יות התגין מרביקין שאינ~
וג~ר~י

 ב~~
 לד~ת ~פי~ בי רבה בנז'~ה

 הרמב''~
 ש~ין

 ה~ג אבל כהוגן לישנו אינו בין היינו ~עכביןה~גין
 בין ~~נות או~יות כיתרון בעיני נראה נוגעשאינו
 שהרביב ~ה ל"ו ~י' אפרים יד ועיין ע"ש ו~וסלהשיט'ן
 ' ~"ש באותיות שנראין אלו הרמ"ע דברילפי

 הנ~
 רואה

דל~
 דומות דהיו בעיניו דדאה משום ב"א ~רב ~סל
 שהיו ~ורה הדמות לפי וזה השיטין בין ק~נותלאותיות
 ש~רי ב~~ וכמ"ש באותיות רנראין ה~~ין לע~ותנוהגין

ת~ובה
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 ~ ~י~~
 סק"ר ל''ו בסימן~שובה

 ~רמ"~ מש~
 ~ריכין דהתגין

 ז'י~ין תמונתלהיות
 ע"~

 נר~ין היו ש~יד לה~י אמ~ו '
 כרמות ה~גין לעשות מרקרקין שהיו כיוןכאותיות
 ע"פ הרמ"ע כ~ברתזיינין

 התיקוני~
 ש"ת בס~ כמ''ש

 כאותיות כלל אינן וניחזי ~"ת ניתי ברירן אנן ואילוהנז'
 ושייכות רמיון אין כי בהקיץ ולא בחלום לאקטנות
 עם ה~גין~שיית

 עד'י~
 ~~ושין מה לפי ~אותיות

 ~שערה כחוט דקות מקלות מקומינו סופרי~ותן
 אות לשום התג דומה ~ינו אשר דק דק ~פוחובראדם
 במהותן ולא בכמו~ן לא ארוכה ונו"ן זי''ן ~וכוי"ו

 רואיהם כל כי יוכיחוהמבחן
 י~ירו~

 בה~רדם ~~ילו
 אות מ~ורת אינן כי האותמעל

 והג~
 דימ~א ע~~ך

בס"~
 ב~וך אות ~יזה

 התיב~
 הת~ין ב~ורת וכיו~א כוי"ו

 כי ~~ק בלתי ליה דמורידינן וראי הא~לנו
 המ~י~

 רואה
 אפשר ~~ות דבאיזה ואע"ג ממשנתוומ~סיק

 לו אין כי מחי~ה עושה אות במקום תג ~ורתמעיניו דישמ~

ייח~
 כ~ודת ~שוי אינינו כי הר~ד מ~ד לא כלל ~ות

יו"ד
 כ"~

 קו הוא כי הקו מפאת ולא דקה ריו ~י~ת
 וי"ו זי"ן נו"ן קוי מ~א"כ ד~למא עץ כלי כפ~ו~ימשוך
 למ~לה בשי~וע עשייתם דרך כי ~וכיח חזו~םכי

ולמ~ה
 לפניה~

 ואלו ת~ונתו ל~י אחד כל ולאחריהם
 ל~יל לשונו שהעתקנו יר~ים ס~ כמ"ש ה"ה דלנוה~גין
 ג~ץ שעט'נז וזיונין תגין ~עושין ~~ם בני וראיתידכ~ב

~
 נקורות

 ארוכו~
 ג~ עו~ין וכן ע"כ

 מקלו~
 ואין בנז'

 ס"ת ריד אלא אותיות ~וארבהן
 ~ה~

 ויש ארוכות
 ש~ריך לענין זיינין ה~גין ונקראו ראה נא לך~~רות
 ראשו באמ~עית דבוק ל~יות התג דלהמקל

 ל~
 ~ן

 זיינין ה~גין נק' זה ומחמת וי"ו כאותה~דרין
 אבל הר~ש באמ~עית בראדה רבוק דרגלהזי"ן כאו~
 העושה כי ברא~ו ולא ברגלו לא ממש כזי"ן תגאין באמ~

 ה~נ~י לפי היא פ~ולה ראות ~~י~א ממש כ~ג זי"ן~ות
 בין מה בתבניתם ועשה ר~ה ה~ותיות בעשייתשיש
 כיתרון דהוו טעמא האי מהכא דל וא"כ ' לזי"ן~ג

 הרבה כי ע הרמ במקום עושין שהיו כמואותיות
 לה~גין ידדמיונות

 ק~רי~
 אין אבל ~רוכים

 בסוגעולה רמיונ~
 או~

 ומה נינהו ד~גין ומוכיחין נדאין כ"א
 נוגעיןשאינן

 בגו~
 כדב~ינן לפסול מעכב אינו האות

 מה~עמים ~חד וזהלמימר
 דב~ר~

 דכיון הב"ע הכשיר
 ותגין רידומין אלא אות לגולמי ולא לאות דומותשאינן

דוק~
 ועלה , נמי כן דכתב שם בפד"~א ועיין יע"ד

 להוריד שלא דאיה גופ'י~ו הרמ"ע דמדכריבידינו
 נח~ה הרב מ"ד אזיל ול~י"ז בו חפץ אין בכליולהקל ~ס"~

 יו"ד סי' ח''ב~כסף
 ש~

 דברי מביאים רבנ'ם רג~ דביון
הרמ"~

 בו ריבר ה' רוח דאמרי דאנא י~"ד להקל אין
 כיתרון מתוייג הס"ת לכשיהיה היינו ~מנםאך

 דבריו יתבנו~ם או~יו~
 ול~

 עמנו כן
 ~יו~

 גם תידוק ולכי '
 בס' ~יד"א~מופ"~ד

 יו~~
 רורן מ"א סי~ אומץ

 וז"ל וכתב מסיק הזכ"י בנין את דהרסדאחר הו~
 ~מנ~

 דחדשתנדא~
 הרמ"~

 לא ק~נות כאותיות דנראין ז"ל
 ~סול באות אות דנ~חבר ר~גם י"ל וגם בנ"רשייבא

לכ"~
 ה"ר

 באותיו~
 לד~ת ב~גין אבל ה~''ת עיקר דהם

 שייך רלא ב~"ר נ~~ל ה~"ת אין תגין בליהמכשירין
 ~רמ'~~~~ש~

 דלר~~ ~רי ~~"ל
 א~ילו ~מ~~ירין

 ~ייך דלא ו~~ב קא~י רלהא ה~שירולהו~י~ו
~~~~ 

~רמ~~
 ~~בי"ב מרן ~"ש מהכא רל וא"כ

 הרמ"~ מ~~
והמ~~~

 רא~ ~~~"~י
 לא

~~~ 
 ~כב לא ~~ין

 ~~ררין אינן זיו~ין ~~~' ~ו באי~יי~ ~וג~יןו~ינן ~~~ א~

 אתה ומזה כנז' שייך לא והא אותיותכיתרון דהו~ ~וא ~ע~א רהא יע"ש פסולין ז"בזונוגעים

 תרי~
 חזר דאח"ך אלא ' הס"ת ל~וריד שלאבמכ"ש

 אין אחר ס"ת יש אם וז"ל וכתבהחיד"א הר~
 לקרו~

~"~~ 
 והרא"ד ור"ת ס"הת לדעת לחיש ד~ריך דנ"רזה

 וה~ו~
 נראה ולרידהו תגין בלי הס"ת דפסליוסיעתם

 הס"ת רבכל כ~"ד וכ"ש פסול ז"כז נוג~יןה~גין דא~
 באות נוגע ~ינו שי"ן שלהג' ה~~

 והו~
 אחר תג ~ל מחובר

 דמר דחיליה נמ~א ' ~כ"ל פסול דהס"תדנראה
 רפסול ~"ל דלדידהו תגין בלי ב~''ת המחמיר,ןס~רת מב~

 משום קאמד ולא בזה זה נוגעין ~ינן ~םג"כ
 זיל חרא עליו לה~יב י~ הרבה ולהא ~נז'הרמ"ע סבר~
 בלי דס"ת ס"ל דר~וותא ורובא להטות ~ח"רב"ר קר~
 ~ינן א~ פ~יל רלא נמי וממילא פ~ולאינו תגי~
 כמ"ש ה~יד"א מודה דכזה יחד שדבוקים ~ו~אות נוג~י~
 מוהרד"ך כ~ והרי ~מחמירין ס~רת מכח כ"א להאחייד ול~

 חרר א'בית
 כ''~

 ~יקון גבי
 אותיו~

 מנין רוב בתר דאנן
 דקדה תראה ומזה ' ע"ש לקולא אפי' למיזל לןאית
 ע''ש תי~ון דיריה רנדון להס"ת אין כי ד~סיקלמאי
 בראפשר תינח המחמירין לסכרת לחוד ~ר~ה א~דהלא
 ולעשות תגין היו דלא כגוןלתקנו

 ל~
 א~שר ד~א היכא

 לפוסלו ולא הס"ת לפ~ם לחוש והי"ל ' דידיהכנרון
 מהפוסקים דמ'נכר רובא דאיכא כיון ול~ונזולגמרי
 התג לה~יר או ש~יה כמו להניחו והי"ל בשופילהתיר

 בחס~רי~ם ~יכ~ת דלא כיוןהאמ~עי
 וביתרו~ת~

 כנז"ל
 ~י'~ס"ה חיו"ר ~ופד חהם ועיין 'מהרמב"ם

החבי"ף ומו"ה~
 ש~

 אין א~ד דבאיכא דאפיק י~ ח בלב
 אפרים שערי ב~' ובמ"ש להו~יאו ~ריוברליבא ל~ו~יא~
 איירי ד~~י"ר תבראלא כנז"~

 כאי~
 ולפיכך כלל ~ג'ן לו

 דם ו~זהיר יו~י~ו~ו דלאכתב
 הרב~

 ש'קחו
 כנרון ל~קנו ~~~ר שאי באו~ן לאלתקנו סופ~
 ו~ד לעולם לפו~לו דלא דמורה דא~שדחיד"א הר~

 כ'ו~
 מנהגא עולה ~פיר דיהיה ואיך ' תקנהדליכא

 דיר~
 כי זה ב~בוד אחר ס"ת להו~יא שלאשנהגו

 ותו ' האו~רין עלרבו המ~ירי~
 נרגא למישדי ~יכ~

 להחיד"~
 ~ל

דז~
 שהחליט

 לרע~
 דה''ה המחמירין

 בזה זה נוגעין א~
 לכ"~ ד~ע~בי ~ותיות ו~רי רבה ~ריכא לענ"רר~הול
ובדיבו~

 כמה לאלו אלו
 ריו~

 דיבוק איזה משת~כות
 ב~וסקים עיין למ~ה מלמעלה ה~רד ויד~ו~לה
 לי~חק זכור הדב ו~האחדון שם הרד"ך א' סי'הרל~"ח
 לתגין מינה ודון ע"ש אלו ברינים הרחיבשה~ריך

 מפני לא תגין בלי ~~"ת ופוסליןדלהמחמירים
 נוגעי~ דא~ עליהםנאמר ב~

 ~גין ~ורת בזה ויש בזה זה
 להחיד"א כר~"ל בהכי ס"תדמיפסל

 עליה~
 ולאו

 פשי~~
 ז

 'היא
 ג~

' יו~יאוה שלא לכתחי' הפוסלים מ~ד אסר הרב

' ~ת הוה דאילו ו~ה"ן להורידו לא באחר דאפדרכיון

 דלא י"ל לידי~עובדא
 ל~ברת חושד הי~

 המחמי~י~
ז

 בזיון דאיכאכיון
 ופג~

 דרבוותא לרובא ל~ת
 ומשם רבו מר תדו' לבסוף דמדהביא אלאעדיף ודוא"~
 ירודלם בעי"הק ס"ת רהורידב"כ מו"ה~

 תוב"~
 עבור

 נר~ה מזה כתקונן היו לא פרשה שבאותהה~גין שרו~

 ד~~
 האי ומ"מ כהמחמירין לה~מיר חו~ש הי~להוריד
 ~י~~ו~ו~רא

 שו~
 מ~~י ~וברא הך ~~~י ל~ו

 ר~~ים ב~~י~~~ו ~ו~~
 וחכמי~

 גדולים
 ו~ע~י~ להורי~ של~

~~
 חזית ומ~י ~יו~ ~~~ו

 ~~מכ~
 מ"~ ל~י רא~יקרא כיון ~י~~ו ~וך~~וו א~~~ ~~וך אהך

 אין
 ט~~

מ~רי~
 : ~~ה~א ל~י~ד~ ~"~ ~כי ל~ורות

ו~~בר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 רכר רוח קורת מ~אתי רהנה ליוירוח
 דלכאורה במה הלב עלה~~יידב

 גרולה עיר בעירנו רואים דאנו זה בענין רעתפליאה
 הארם וכולם ~~רים מאות מדלד יותר ואיכאלאלהים
 יד התגין ~ענין בר~רוק שלא רכולם לעיניםיראה
 אחיו מעל א'ש דוי~רדו מהם ויד ידוב~ו יחריומהם
 ובאים באו אדר בס~רים וכ"כ להם הראויה ה~ותהוא

 הקדד כעריממרחק
 ואר"~

 אדר מה~רים וכיו~א
 כיו~א וכולם להם והמדע והחכמה ה~~רות בים~לולות
 לנו אלהים עדה זאת מה תמ~א אלוה והחקרמהם

 ~י~יהםלהעלים
 ולב~

 רזר זקן וער מנער ישראל של
 הפרו'ד ברבר וכו' לנו הניחו רמ~ום לומר מארהדבר
 חזון מ~או ולא ונאנ'סו עברו כולם עולם וגאוניוגרולי הרמ"~ דברי הביאו כולם כי המחכרים ב~פרימרובה
 כולם אי והעולם הד"ץ גמירי לא רהסו~רים נתלהואם
 מתניהם דנסו לא ולמה דגמירי ואיכא איכא גמירילא

 רחומרא כן לעדות נכון לא ל~ורירו רלהחמירדהגם
 היה מ"מ הס"ת לכזיון לפגוע הוא ~~לה לידיראתי
 הקרד כתבי כל להגיה ידראל ל~ו~רי להזהירלהם

 ס"ת דום ראינו ולא זה דבר על בהןדקורין
 מוג~

 מזה
 הברור ברבר ע"ז אהד יערער רלא עלמא פחיתואטו
 האלה בימים ~ו~סה ~' דדוח ער כ"כ המחבריםב~פרי
 ומלאה ררי אכשור זהבדורנו

 ה~ר~
 את ה' דהעיר רעה

 הרור זה המי~ר אחד ~"י עורות עינים לפקוחרוחו
 טעם לבדו והוא לנאמנים דפ'הבלבודו

 זקני~
 יקח

 ולראדונים זה רין מקור לירע הנגלות נגלו רוקאדל~ניו
 ולא וימותו ני~א ל~ו אתרחידלא

 בחכ~~
 ודאי הא ח"ו

 כולם דור אחד רור כי לומר זה רבר אקבל לא~עבורה
 התר~לה כוס~תו

 וח~
 והלא תורה אין ושריה מלכה

 ~דיק'~ ע"י תקלה מביא הקב"ה ראיןגמירי
 במכ"ד

 י~או לא ישראל וכלוכו~
 קריא~ י"~

 ~דר ב~"ת ה~ורה
 ח'יהם ימיכל

 וג~
 דלא לאו על עברו כולם

 תד~
 דלרעת

 הברכה ידראל גרולי כל נמשכו אחריו אדרהר~ב"א
 מדם דדמע~י מה נגר אלה דבדי כל ויהיו 'לבטלה
 עיני ' ולביא ליד ' כלבבי איד ירי"ן הי"ו ה~וסקמעלת
 ' חרי~א ~ל~לא 'ול~י

 סו~~
 ' ~טו~ה זית מהיר

~ ~ ~ ~ ~

 היא כך כי , עמו אלהיו יהי , ~מו בקוראי
 כי נא יאמר בו י~~רו ב"א לגב~והאמירתו

 כי ובוראי ' ו~ו' יבינו ולא ידעו לא דקרמוהוראדונים
 ~לילה כי הוא מה ירעו לא כי הסופרים עלכוונ~ו
לייחס

 והד"ץ ~רב~ים אל ג"כ מוסב הריבור בי אל'~
 רבנים היו כולם מת~ךדרובם

 מ~ור~מי~
 ~דוט כ"א

 אל נררוד אנהנו מ"מ ואמיר~ו תלונתו הסו~ריםרעל
 הג'ע ומה ככה על ראו רמה ידראל דופטי אלו~ל

 כבר אמנם ' הזה הדבר ~ל רדת~ואלי~~
 דהעד ראחר היא בורכא לאו כי אזנינו ודמעההכתוכ ~רסמ~

 אדוני האידה~יר
 חיד"~

 ד'יך לא הרמ"ע רמרין ז"ל
 וכמ"ש האמת לפי כאותיות נראין ראינן משוםלפסול
ג"כ

 הב"~
 לנו ~ין א"כ היטב דביארנו וכמו וה~ד"הא

 אוק~וה ולזה והמכשירין ה~וסלין סברת כ"אלפנינו
 הדמכ"ם וכלשון מעכבי רלא ררבוותא כרובאאדאורייתא

 רקרוק מין בכל דבריו ~מורין ~רור ~~ר ובתשו'~~י'
 י"ל ~מח~ירין לס' ~אף ומ"ג ~דר ~~~ין דקרקדלא

דא~"~
 תגין ~לי ~ינינו ~~יי ~"ת ~ין רהא

 ו~~
 ימ~א

 מרן מ"מ כ~ור~ת ~בדינן וד~יהא
 ~ח~י"~

 ר~ין זי~"א
 ועל ~י~~נו~ו עד א~ר ~יכא ~י ~ותומו~יאין

~~ 
 ~~ן

~לא
 ברקרו~

 ~י
 ד~ו~'~

 ~ו~~ין שאינן או י~ד
 ~או~

 להמ~מירין גם פ~לי דלא י"ל נינהו דתגין רמ'נכריכיון
ודבד

 ז~
 מדין תל~ר~ו מתורתך

 ריבו~
 כדריםרברים י~ כי אותיות

 א~
 ומור"ם לכ"ע פ~ול ~אות אין דאם

 ר~"ל מדום אינו אחר מו~יאין ~ין ויתר רבחסררס"ל
 ~האחר דנאמר ברוק ס"ת לנו ראין מדום אלארכשר
 א' ב~עיף במ"ד מוסכם ~פיסול אבל מתוקן~~ביא
 לנו חו~ץ היה כי אתייא ככ"עוא"כ

 סכר~
 ולא הרמ"ע

 רבריבוק ואע"ג כנז' לדירןהיא
 ~ותיו~

 מחמירינן
 רוח ולפיכך רמי רלא ~זה הארכנו כ~ר הכנ"הגוכמ"ד
 אמרו והם ~~מור כל כ~י כהם מיחו דלא נוחהחכמים
 לידראל להםהנח

 הן נביאים בני נביאים אינן א~
 ~ורה ישראל דלומנהגן

 הי~
 ~רי כל בעד להליץ כנלע"ר

 רכותינו ידראל~באות
 ע"~

 ~מה ~~ר ~דו~ כמה ומ~ינו
 פועליהם אדרממנהגים

 ~רא~
 ריו~א און כפועלי ח"ו

 ולמנהג ההוא ~מנהג בפו~~ או ב~"ס מפורד~י~ור
 להו הררו לא ואפי"ה מפורד טעם נמ~אלא

 וה~לימוהו ' ~לילא א~עמא אסמכו~ו כ"אקרידי רבנ~
 ~סוג ויח~והווהעמידוהו

 האל~
 ואחר ' כע"ה כדלקמן '

הרברים
 והאמ~

 אפין כ~סופי אנפין ניהרר ~~לה
 רכתב דם בכ~ף נח~ה הרב רברילרחות

 ג' מ~ני אלא הכדיר רלא רבוקים ~ינן הרוב ~םלפסול יור~ רהב"~
 אם~עמים

 מפ~
 מרלא ועזר רבוקים ~ינן רהרוב

 בהן היו רלא ו~ו הפוסלין בדברים זה ז"ל ה~וס'הזכירו
 ע"ד ~ותיות~ולמי

 דל~"~
 כל ~אם זה דכול ארע לא

 טעמועיקר
 ~הרמ"~

 כי~ון בעיניו רנראה ~דום
 פוסל היה לא הלא"ה משמע הכ"ע כדהביאאותיות
 אינן בשרוכם ~ף להתיר זה טעם דיוא"כ

 דבוק'~
 כיון

 ~אים אנו וסי~ה ~ד רמאיזה או~יות כיתרון נראהד~ינו
 ק~~ר ועור חרא והב"ע טעם בלילאוסרו

 ותו הרמ"ע ' כמ"ד לטד~וד לתלות י~ כאותיותנדאים א~ אף וא"כ דכוקים אינן רהרוב חרא מלתאולאלומי לערי~ות~
 לפוסלו ל~ו א'ן הרוב אפי~ וככה"ג לאות דומיןראינן

 ותו המ~וכב יבוטל ה~יבהדבביטול
 ראעיקר~

 אינו
נזכר

 ז~
 דייך ולא ב~וסקים ה~יסול

 ~יה רתס~י ל~~שו~
 חדיב קא ההיתר ~ררי רהב"ע הנ"ב כמ"ד ~עמאב~ד
 אבל י~לימם ולמה רמי דפיר טעמי רנ~י~י כ~הוכל

ל~
 ~חד ~ט~ם ~רב מתיר היה דלא ~אמר זה מפני
 יחס האות ~ם לתג ראין לימרנו ודעת טעם טוב~הלא
 ודלכלל

 מהכ~
 והא הוא מס~יק וטעם הרמ"ע חדדת

 בך כי מח~יר היה לא הכי הרמ"ע ~רון הוה אילוודאי
 בך כי וא~ת איסורו דל טעמו ל~י רבריו ומוריןנראין
 לומר הפוסקיםררך

 רמדמיהר~
 אטעמא

 אחדינ~
 נר~

 הנר~ה דבר כאן אבל גרירא טע~א אאירך סמיךדלא
 דמילתא לרווחא והרב דהארכנו כמו דייךרלא

 עור~~'ב ק~
 טעמי~

 לנרונו ה~ייכים
 אע~

 טעמא ד~יכא
 רדם לאורועי ומ~וה , בעבורו להכדירו ודיראלימא
ב~"ב

 כת~
 הביא נמי חיי בעי דהרב

 לה~ג"~
 ע"ד

 ומזכירו מעביררבדברו
 לדב~

 בעי ~דם ~עמים כמה
 חיי ~ני הרב ו~"ל היא ולאחיי

 בא"~
 ל"ב ~ימן

 ~~כימים רבנים ג~ היו לא ~יי בעי בס~ר היהואילו סק~
 החבי"ב מרן כיל~רמ"ע

 הו~
 בעל

 רברי~
 חיי כעי ~~~

 ~' מביאוהוא
 ~ב~י~

 הכנ"הג
 ו~~ג"~

 חיי ו~~עי
 ~וז~רדלא והיו~

 ד~
 ~ורי~ ~מר~י ע"~ ~יי כעי ~לל

 ~א
ויו~יל

 לאי~
 י~כל~ל לבל ~~ילי א~ר

 בע~
 : ~~י~ותו

'~
~~~~~ 

 ~~~ו~ד~~~ד~~ ~~~ ~~י~ו~ו~ ~~~י~~~
 ~ו

 ל~ ~ז~ ז~ ד~ו~י~
 דין ~~~ ~י~ן
ת~ין



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 לן איתתגין
 להיתד~ למיל~

 ~רקה שמש הרב מתשובת
 כמין למעלה נמשכים דקוים ס"ת על ~"ן סימןחיו"ד
 היה ואם וז"ל התשובה בתוך כ' לתיבה תיבה ביןמקף
 בשבת כזה ~"ת לפניבא

 נוגעין שאינן הללו ~קוים בשביל אחר ל~ו~יאהדבר מחלי~ הייתי לא אולי ויו"~
 בל דאמד מאן ~מךעל הייתי ובכגוןזה ~או~יותבגוף
 הללו שהקוים יען בו מעכבת בילה אין לכילההר~וי
 האותיות ~ורת מ~~ירין ואין כלל אות ~ורת עליהםאין

 ~גין מיקדו רלא דנימא דהגם לנ"ד מינה ודוןעכ"ל
 נוגעין דאינןמשום

 באו~
 בנו נידון מ"מ

 כקוי~
 דעלמ~

 בהיותם דאפילו וכ"ש אחר להו~יא לענין מי~סלירלא
 דבוקים או ה~ות מעלפרודים

 ז~
 דהם מינכרי בזה

 אלא דאינו לבע"ד מקום יש לכתחילה לתקנו רא~י'תגין
 כיון מתקנו אינו אם דע תקדי אל אבל ~וב~היות
 כנרון אינו וגם שייכא לא דהדמ"ע רפיסולאד~עמא
 תיבה בין קוים היו ה~ם בי תי~ון רה~דיכו שמ"ץהרב
 ראיירינן אנן משא"כ בס"ת כלל שייכי דלא וגריעילתי~ה

בתגין
 ונודע~

 : ~יבם מה י'ר
'~

~~ 
 כתב שם ב~י"א חיר"א רהמו~''הרתראה
 יע"ש התגין על מאר החמיר ז"לדהאר"י

 שעדי א' בהיבל ז"ל למוהדח"ו חיים עץ ב~~רועיין
 ושם התגין בענין מ"ש~נת"א

 ב~"~
 ~אותיות בי כתב

 שהנפש וכמו האותיות נ~ש הם ו~תגין לעולם גו~א~ם
~ינה

 מהגו~ נפר~
 מאותיות נ~ררין אינן ה~גין כן

 ולהודיד לפסול בתדיה דניזיל וי"ל ' ~"ש לעולםב~"ת
ברקי"ל

 דהקבל~
 שלא נהגינן דבבד השתא הנה תכריע

 מנהגאלהוריד
 ~כרי~

 דהלבוש ~תבנו וכבר
 דזין דגיל~

 לא ד~ם ~ש'~ע כל' ברבדיו ~י'ם ~~~ין בעניןעילאין
עשה

 ל~
 ובודאי רחיבורו הדמב~ם ל' מביא שם וגם פסל

 רגילהע~ד מאי ס"לרל~י הוהדאי
 הו~ דקבל~

 ר~עכב'ן

ל~
 הוה

 שתי~
 והרא"ש מר"ח לא~ור בשי~י מסתייע והוה

 נכון דקדוק ~י בזה ודוק דמעכבין ד~ל ו~"התוהטור
 אמת מחמירין דהמקובלים הזה ולרבד , לע"רהוא
 מעבב רהוה אי~א אם מ"מ מאד נשגב התגיןדענין
 אלא ל~סול ב~למודא מינה שתקי הוה לא הקבלהל~י

 הרב שהשיב וכמו מ~כבי לא ומ"מ סודותיהםדעמקו
 ואני וז"ל ב"ש הדב ע"ד בהגב"י ל"ב ~י' א"ח אהרןיד

 זה ש~עם איתא ואם בנסתרות ע~ק לנו שאיןאומר

הו~
 שתקי הוו לא בדבר עכוב יש ה~וד ומדדך הכרחי
 ~י~ול מלאשמועינן רידןב~למורא

 בז~
 ' ע"ש בבירוד

ודבדי~
 דנ~גינן אנן מ"מ דחיה להם ש'היה הגם אלו

 למאי דגם לומר זו דעה לן מהני זה עבור לפסול~לא
 ו~יין , ממנ~גנו לזוז אין הסוד ~י עלרמחמירין
 ל"ב סימן לח"א בקו"א ח"ב ~ת"הד בס"ה המו'ל~ו"הד
 הנביאים דברי בעי~יך רואה הנך וז"ל רכתב ע"אדי"א
 למי~סק לן לית בתלמור נז~ר שלא רבר דכל אחד~ה

כהמקובלי~
 ע"כ ~~לינן לא ברי~בד אבל בלכ~י' ~לא

 גרול בדיעבר לךאין כי ~נ"ד ה~"ת להוריד שלא בשו~י ~למור מדבריווא~כ
 קדיא~ משע~

 וגם התודה

לה~וברי~
 שנכתב כל הוי דדיעבר

 ובר~~~
 המו~"הר

 הדב וגם ~' סי' ח"ב הנ"ב רבו וגם ~"ו סי' לר"אבס'
 שאינן דואים שאנו למה סעד יש י"א ס'' שם רהנ"בבנו

 דגם ונמ~א ז' ב~עיף כדאמרן תקונם על כ"כז~ירין
 נ ל~ורידו שלא דידן מנהגא לאוקומי איכא הסורל~י

~~~~~ ~ ~  

 ר~א
 נחלי~

 דהוי לומד הדבור
 דימ~א מ~ום הראשונים עללעז מו~'~

 ה~ע"דמקום
 לדחו~

 י"א ~ימן ח"ב מוהראנ"ח ממ"ש

 רורות ללעז חיישינן דלאדכתב
 הראשוני~

 ברבד ~לא
 אישותשל

 וכיו~~
 אשד מזרעם והבאים ד~נולרים

 איסורין בשאר אבל ממזדות ספק בהם ויש פגומיםיהיו א~נו~
 אי~וד ר~ד שאכלו הראשונים על לעז מו~יא אתהא~ילו
 על לעז משום לדון זיו מלאיםרהפו~קים רואו~ רעינינ~ להשיב דיש מלבד ' ע"ש הוה דהוהמאי

 ס"ק ל"ב סי' ועמ"א מיליב~ל הדאשוני~
 מ"~

 של ~רש'ות גבי
 הוא ותי~ין מנהג שלנו שמנהג ול"נ וז"ל סייםת~ילין
 עב"ל הראשונים על לעז ל~ו~יא שאין לשנותואין

 יום דבכל ע"הר ללעז בנ"ד לחושיש וא"~
 ויו~

 שהיו
 ו~סלו שעדערו ראינו ולא זה דבר לידם בא היהס"ת מו~יאי~

 מ"מע"ז
 א~

 בזיונא ליכא לעז ~י הראנ"ח לדעת
 קי"ל ראנן ~ואדן מעל עולן ד~דקו נאמדדלמה איב~

 ב~
 אב ארעתיה לאו דאיניש עליה רמייא רלאמילתא
 ~אדעתיה בוראי דאיניש עליה ררמייאמילתא

 ועל ~ש"ץ על וכ"ש ישדאל אכל רמייאמילתא וה~
 ע"ז להורידו שלא דבד רעמא מאי דאו המהוכוד~י הרבני~

 מי~וולא
 ביר~

 חב~ים
 רל~

 בי י~ו~ר בי יאמן
 ל~

 של~ו
 יד אשר האחרונים דבני ~רברי עינם אורמאודי

 לחוש אף בי בהם שרנו ~א ~הם ממש~שאדם ב~
 שור~ בי בנז"ל כתבו להודידולא לדבריה~

 מלבד כך נו~נת הדין

מ~
 מחדש לשאול שבא למי רא~ילו הנהיגו ~בבר

 לו להורות אין מ"ש ל~ילעשות מ~
 להוריד~

 האמור בבל
 כי דכתיבנא ~עמי הני מכלב~ינו ~
 מנה~ בי לומר~ ולא יקרא והגון במנהגינולהחזיק שביע~ בדי א,בא כי בנ"ד אחר ת סל~ו~יא א"~

ב~עו~
 יבינו ולא ידעו לא לנו ש~רמו וראשונים הוא

 הע~יקו ולאוכו'
 בדין הדחי~~

 הוו ידעי הוו ו~י ז~

 בהוהררי
 דלית~

 רבר לחדש הבא כל ואדדבא
 וראיה הכרח אין כי דמלבד כמיניה כללאו מע~~
 ההיתר ודר~י ~אידנא ער דנהגי~ן מאיל~~ל בדור~
 באו'מד ~יהול נמ~א ולאלפנינו ~ב~

 ל~רי~
 ב~~~, כלל

 להודיד ~"וובפוסקים
 ה~

 מהרמ"ע כ"א ת
 גו~יה אי~ו וגם לדידן שייך לא כיהוכ~~ו ואילךובב~

 ראין הכ~נו דבריו דהביא א המג וגם להדיאקאמר ~~ורי~ ל~
 מי להוריד שלא מאבותינו ~לנו ואנו אליבאלהורידו
הוא

 ז~
 ימלא אשד וא,ז~ו

 א~
 יר לשלוח ירו

 אדיך ה~י דא~יקרא במקום ~מנהג ולב~ללהורירו ב~~
 וא~י' שנהגו במ~ום וכ"ש לכתחילהל~עבד

 הי~
 דבר

 מרבוותא חד איכא אי ה~ו~קים לרוב ל~י~ולמוסכם
 והר~ כ~ודע מהררינן ולא כוותיה דנהגו ~לינןד~כשיר
 ~שו' איכאהכא

 ב"~
 ~~"~ מהרב יו~א ההיתר ובא~ר

 של~"ר המג"א לדברי ריישב ע"אד"ג
 וגם להודירו חשב לא המג"א בילנו ~נ~~~ ~ינ~
 זב"י הר~

 להי~רא שם ומ~יק~ידשם ~~
 וא~

 דהמופ"הד תראה

 דיבר לא ה~ז' המג"א ד~רי ב~ידוש הזכ"ידברי הר~
כנז"ל מאומ~

 וג~
 מאי לפי היתרא יו~א ~ג מה~ד"הא

 הגם מעתה דעתול~י ד~~~
 דימ~~

 של רבים ~וסק,ם

ראינו~
 רמתנו

 להרי~
 לא ~י אני כי ז ע ת הס להוריד

 רכתבו ~~מחי~תנו מאותן ב~ו~קיםמ~אתי
 ה~דש ויש ~סולין כ"אל~וריד ל~די~

 כ"~
 ~שו' אותה

 בירוש' כ דמו"הרבת עובדא שם דמביאומה רהנ~~
~ 
 וב~ר ו

 עליו~תבנו
 מ~

 לעיל שנלע"ר
 הנ~

 מ~עמים ל~ודי~ פו~ליןפוסקים י~~~ א~ אף
 שוני~

 לחזור ואחראין מוכרחיןאנו ז~ מפני לא
 ממ~

 שקבלנו
 ונ~ג~~

 הן
 ס~וכו רין מן רכל כיון היום~וד

 לנ~
 ~' רד~נן סמוכין

 ה~עמי~ וב~ירוף זהב~ורי
כתב והרי להורידו שלא הנז"ל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~תב
 ~והר"~

 בעיר רכדנוהגין וי"ו ~י' בתשו' גאלאנ~י
 עלא'

 שו~
 ' יעדש לשנות אין הפו~קים מן כאחר רבר

 לשנות הכא רכל כתב ס"ב סי' אלקלעי מוהר"שובתשו'
 סימן ועמ"א יע"ש התח~ונה על ירו המנהגתמורת
 דאין כתבו רשם הב"י דע''ד דאע"ג ~~"ד~מ"ג

 הורה כ"ר ר~ר"י רקי~וד לה~
 כ~

 כיע''ש חדשה תורה ובוא
 לנהוג יש מנ~ג שאין רבמקום המ"א כתבוא~'"ה
 לשנות קשה מנ~ג שיש ובמקים כמרן דלאכ~ב"ח
 ' ע"כמנהגם

 יסור לו דאין בדבר א~י' רחזי ~ינ~
 גרולי הי~ך הוא כי ידים כב' ודחאוהו חדש דברושהוא
 שקבלו רבמקום כתכ עכ"זעולם

 כ~
 קשה

 לשנו~
' 

 רגל בענין נ"א סי' ח"אוהתשב"ץ
 הקו"~

 משנים דבוקה

קרמו~יו~
 לה~יישכ יש השנית ה~ענה ו~ענ'ן וז''ל כתב

 קני ק~לי ~יתר הנוהגים הראשונ'ם יהיו שלאבדבר
 בי אמרתי שקול הרכר שהחזרתי ואחר וכו~באגמא
 וביון בתו"ד כתב ו~וד ' ע"כ להכשיר מכריעהמנהג
 ולשנות לאוסדן לחוד אין עליו ~היתר לסמוך רב~מ~ינו
 ' ע"כהמנ~ג

 וזא~
 מ~~נו

 ל~והר''~
 ע"ח ס'' מ~א~ווה

 ל~רות יונה כהפ~רת ביו"הכ נוהגים שהיו ~נהגעל
 ~חר ולתדגם בל"הק לבד הראשונים פסוקיםג~

 כ~
 כל

 מראשהנביא
 וע"~

 דמיל~א ר~מת כתב יונית ~לעז
 הזה המ~הג הואדתמיהה

 ה~~
 ~הש"ס דמשמע מ~י

 זו לאאבל
 הרר~

 מ~הג ולב~ל בינתנו על להש~ן
 למ~וא עוז בכל לבקש ~ריךאך קדו~

 סמ~
 המנהג ליישב

 תמהון של ~נהג מ~או כאשר ~רמונינו כל עשווככה
 בכנ"הג החבי"ב מרן הוראת על תראה והלא 'ע"ש
 שקרא אחר אחר ~"ת להו~יאשאין

 המשלי~
 ג"פ

 דרבי~
לוחמי~

 מספר רבו
 ול~

 אם ~י עמו הסכימו
 מהחולקים ג"כ דהוא ב~~~יו ז"ל חיר"אולהמופ"הד במחברי~ עיין הכנ"הג על חיל אזרו ה~ו~קי' ו~לרבים מיעו~

 סימן כנסיות בתי למז"הועיין
 ר~"~

 פה כדידן ואנן
 שמאז מאחר בו שפק~ק מי ואין הור~תו ~כלנו~ז~יר
 מרנא הוראת ע"פי ואזלי נק~י ~'רכייהו ~תהוער

 גם ב~"ד הי"ו הפוסק ולדעתהחבי"ב
 כ~~

 לה~וך יובל

ממ~
 וכיו~א עליו חלוקים ~שראל גרולי כל דהרי שנ~גו

 שנהגו כיון לומר דסיר~ייהו ב~וס' תמ~א המ~אמזה

~~
 יחזי~ו או ה~נהג ל~נות קשה

 במנהג~
 וכיו~א

 מק~וע ונודע המנהג אחר דהולכין בהםרה~יקר
 מב~לר~נהג

 ההלכ~
 כי רהוכחנו דנ"ר במנהג וכ"ש

 אלא להלכה מנגראיני~ו
 אדרב~

 רכן מיסתברא איפכא
 מלתא דמיתשיל איתרמי ~י לכת~י' להורותר~וי

 : ~דרשאבכי כד~~

~~~~

 רברים מפ~פו~י ע~מנו נליל רהוואילין
 מנ~ג יקרא לא דזה כאומריםכאשר~מע~י

 ~ת שאלו לא דמעי~רא זה דכר נשאד רעת כלא גםכי
 המורה ~סיק דהיה פ~י~א מית~יל הוה דאי המורהפי

לאי~ורא
 ומחמ~

 הוקבע ולא כהיתר להם נעשה זה
 ולאו בא ורור הולך דור אח"ז זה ונמשכו מנהגבשם

 ררבני~רעתיי~ו
 מת~

 יבינו זאת י~כילו ~כמו ולו
 ולע"ד זת"ר מנהג מהכא ודל כה"ג למיעבר ~~ירדלאו
 ורוח תזרם מילי הני כיכל

 ~שא~
 ראה ימ~ו ומ~בל

 הלועזים מנהג במעוז רהחזיק ~' שורש ~מוהרי"~ונא
 והיו ראשון מלקרוא בראשית ~ס' ל~הן רוחין~היו
 על הפריז והכהן דמים עבור לישראל אותהנותנין

המד~
 והבריחוהו מב''ה~נ ל~את ר~ה ולא

 ל~א~
 וכתב

 ולפי ' ראיות בחבילי למנהג והקיף עדו דיפההרי"~ו
מ~ש

 ני~~
 ~"א מ~יקרא ~וקכע דלא

 בחושב~
 רמותר

 כתב דלא זה נשאר ומש"ה למירע רב קמי שאלוולא
 רנהגו אלא המורה הוראת ע"פי המנ~גרנעשה
 והגם~לו~זים

 מעש~ ואנשי חסידים לפני שנעש~
 מ"מ

 זה דבר נשאל רלא כיון ארעתייהו רלאונימא
 בבירור שירעינן ~ל אלא להא חיישינן רלא וראיאלא לפניה~

 ו~כמי רבני בפני שנעשה כיון המקום מנהג הוידה~י
המקו~

 שפיר רור ~חר רוד וילכו וינהגו מיחו ולא
 מרבריו הרבה ללמוד שיש במוהרי"קו וע"ש מנהגמיקרי
 ב~עומה

 בהעת~~
 דמ~וי מא~ר הם ארוכים כ' דבריו

 וחבמי רבני בפני כן שהנהיגו ביון בנ''ר וכ"כהוא
 והוי קריאה בכל במ~יאות איתיה זה רבר כיהעירה
 ורגיל הוה ש'~יה בעי~ן הכי מנהג דל~יות ורגילהוה

 ע~"ר למ"מ ועיין ~~וסקיםבמ"ש

 החבי"~
 זיע"א

בנשכ"ח
~"~ 

 ו~ש"ץ ' י"א ~י' ח"ב וחקק"ל ס"ז סי' יו"ד

רוב~
 גדולים רבנים

 ול~ ע~ומי~ וחכמי~
 זה חששו

 ולמבשולל~וקה
 לס"~

 לא בדבר ש~ק~יד מי היה ולא
 ולאהעולה

 הש"~
 כי או ידוב~ו יחריו כי רואים ב' כי

 הוי דשפיר ודאי החמירו לא ואעפי"כ ב~ות נוגעין~ינן
 ועור וז"ל רכ~ב ץ' ~י' ח"א הרשב"א ~שו' ועיין 'מנהג

 ההוא~המקום
 מקו~

 שהיה ז"ל מאיר ר~ הגדול הרב
 ~ורה ב~דריבקי

 וא~
 שאינן בהם מוחזק:ו חייב לא הוא

 ~מרו בזה כיו~א שבכל ועוד אחת מזוזה ~לא~ריכ'ן
 שהלכה כלבירוש'

 ואינ~ ביד~ רי~~~
 ~יבה מה יודע

ראה
 אי~

 אמר שני כפסח ואמרו כן ונהוג נהוג ~בור
 בני נביאים שאי~ן אע"פי ל'שראל להם הניחו הלללהם

 גרולי כמה ~י ב~"ר שייכי רבריו וכל עכ"ל הםנביאים
 זה ובענין נהיגי הכי ה~בור ו~ף כנז"ל כן עשו~ולם
 ע"ש רכר עמא מאי חזידפוק

 ברשב"~
 ורי"ג קמ"ב הי'

ורמ"~
 ' ותתכ"ח ותר~"ז ותר"ז

 וג~
 מוהר"ם בנרון

 בתלמור שמפורש מה נגד היה דהמנהג הנז"ל~~ארווה
והשואל

 ר~~
 ר~~וה כתב מוהרמ"ע וגם לב~לו

א~י"ה הו~
 אין כי כת~

 לסמו~
 ~ריך כ"א לב~לו בינתנו על

 ~ערל~קש
 וכ~

 של מנהג ~~או כ~~ר הר~שונים עשו
 הי"ל להש''ס מ~גד שר~והו כיון ואמאי ע"כתמהון
 בלא כ'לתלות

 דע~
 אלא לחבם שאלו ולא נשאר

 ומפור~ם שנים כמה בפומבי רבנים כ~ני שנעשה~יון ע"~
 כנרון למנהגנו ני~ן אם אף וא"כ הוי מנהג לכלהדבר

מוהר"~
 האמת ל~י שאינו מה מפאדווה

 מ"~
 בירינו יש

 לאל ריש כ"ש ~עם נתינת כמעט מנהג מתורתלקיימו
 ו~ו ' רעת למו~אי וישרים למבין ~כונים ~עמיםיריני

 לא ותיק'ם מנ~ג הוי ולא שאלו לא כי אמרתדמאי
 שהתפללו יחירים על ג' סי~ שמואל מש~~י דעיין~ריכא
והו~יאו

 ס"~
 להו~יא ורו~ים אחרי~ יחידים שם באו ושוב

פע~
 אחרת

 ס"~
 ומיחו בראשונה היו ~לא ה'חירים ~לו

 השואל ודאל אחדת פעם להו~יא שלא המנהג ביבהם
 לא כי המנהג זהרמה

 מ~~
 ש~לו מאחר ס~ך

 גם יו~יאו לא ולמה ולהתפלל לקרותמחוויבים האחרי~
 להו~יא ~לא המנהג שכן שמעתי כי אוריעך וז"לוהשיב ~"~ ה~

 וכו' אחרת פ~ם~"ת
 א~

 שכן רק שמ~תי לא ~עם
 שא"א ו~~י~א~~גו

 של~
 יש

 סמ~
 למנ~ג

 והנ~
 להם

 לומר ו~ין נ~ה בני נביאי~ אינן אםלי~ראל
 אלא אירייא לא רהא ותיקין ע"פי ~בוע המנהגשיהיה ר~רי~

 פשיטא ~"ר כעין אבל איסור לה~יר ~ו ממוןלהו~יא
 דמתברר שמ"ב סי' ת''ה ועיין ע"ש ה~נהג לר~ותדאין
 דבר רכלמשם

 מ~ור~י~ שרבי~
 ~תר למיזל ~ריכין יחר

 ה~דר וכפי חכמים ע"פי הוקבע שלא ~ף דידהומנהגא
 מ~רבת ראי ענייניהם ל~י ~ורכיהם ל~י לע~~ןשעושין

להו
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 ~ריבה א תה לעולם רבד בכל תורה דין בתר ל~יזללהו ~

 ו~שו"הביניהם
 ~עיקר~

 רין ~ל לוותר אהדדי ~חלו
 והגאון ע"ש רירהו ~נהג ~רר בתר ו~קני וג~רי~ורה
 ~נהג על הרין את רן יו"ר סי' אפרים שערב~ל

 ראשון פסוק ~ריאת אחד פיו~ים שאו~רים~אשכנזים
 לה~סיק אסור הדין רלפי בח"הש השלישי כ~רששל

 וב~"הת שם הרב וה~ריך לבטלו ~עורריןוי~או
 דבר שהוא בנ"ד וא"כ וז"ל וכתב הנז' הת"הד~רי הבי~

שרבים
 ~~ור~י~

 ל~'זל ~דיכין רבים ~~קי והוא יחד
 וביותר ~"הת עיק~ לו שאין ברבד אף דידהו ~נהגבתר

 וכ~לכה כרת ונעשה עיקר לו יד הזה ~~נ~ג~~~"ר
 הרב בתשו' וע"שעכ"ל

 ש~
 ~רבריו לנ''ר לל~וד שיש

ועיין
 ~וה~"~

 נשים שער גילוי לענין ל"ה ~י' אלאשקר
 הגרילכ~ה

 כ~
 כתוס~ת ד~ורייתא ב~ידי ראפ' ה~נהג

 ~נח א~רינן דרבנן כ~ידי וכ"שיו"הכ
 לה~

 לישראל
 ~תוכם אדר בפוס' ת~~א ~ונים ~~נ~גים וכיו~א~י"ש
הנם

 ~נגדי~
 לרין

 ונראי~
 ב~ס~רים ו'חז~והו כאיסור

 בס~ך י~וטלא
 ~ע~

 בי עובדי כ~ה איכא בד"ס וגם
 ררב ברבות ~~ס'ההיא

 חז~
 וסבר הלל קדי קא דהוו

 לבטלה ברכה הוה רב רלדעת אע"ג וכו'~~'~~קינהו
~~~' הא~ודאי רברי איגרי ~ד~,~ן וכ~ה שם ~והרי"~ווכ~"ש

 ~נחו~
 ויא~ר אלי~ו יבוא אם דא~רו ע"א רל"ב

 נהגו שכבר לו שו~~'ן אין בסנרל חול~'ן איןוכו~
 שהנהיגו ~ה הפך לעשות לנו ~ה ו~"כ וכו'~ס~רל הע~

 בש"סוב~וס' ~פורש אי~ור היה דאפי' ואנחנו~כותינו
 הני ש~שו כ~ו בזכותו ל~~וך עלינוה~יוב

 כ"ש ה~נהג עבור ברור איסור נולר שהיה הגם~נז' רברוות~
 ~נה~ רהויב~"ר

 ש~~אנו רהגם להש"ס ~נגד ~בל~י
 והדבר כנז' להיריד שלא להדייא נ~י ~וברים~יכא הרי ב"כ ד~ו"הר כעובדא ~"ז הס"ת להוריד~ו~רים
 והלכה~~ול

 רופפ~
 ע~א ~אי חזי פוק ג~ול כלל וזה

 כן שנהגנו בזה יודה שלא ~י ראין זה יוכחש ולאדבר
 ו~פור~~ים גדולים רבנים ~היו אבותינו ~ם אנ~נוגם

 כ~ו יעשה אחד דבל ברידהו ואינהו ברירן ~נןו~"כ
 ביוש"ק רבר ב~ו~אי לבי אל א~י ~~ר~י כן על .ש~והג
 ב~ות נוגעין דאינן~גין

 ושדבוקי~
 וחששתי וא"ת שב ז"בז

להפו~
 ~ריך אני ולל~ור היא תורה כי רעי ל~וות ~~דלזה ~פני לא לי ילעיגו רואי רכל יד~תי כי והגםלגיהנם לי יתה~ך ~"ו אולי א~רתי בי יראתי כי ה~נ~ג

תי~ום בדקאי מילתא ~ם כי ~עתה דבר לחדש לא כיבשגם
 ולי~~

 ~ה ~ל טעם
 ארני~

 ואטוף הו~בעו
 אחוש ולא ' דברתי אשים הזו~ד וכיתוש '~ילתי

 ירדפו ~י אחרי כי ' פוקה י~~או כי בדבריריתלו~~ו
 נ~של אשי~ וחרל נבזה ~ת כלב א~רי ישראל~לכי

 רו~ה~בה~ות
 להאנק~

, 

 א~
 בזאת

 ל~
 לא כי אכתר

 ~רכינא ותרשי~י~'ולא אראלים להפך עשו ~~ניגרו~ים ~י ~גם ' קדושים בקהל ~נפשאי עובדא~יהדרנא
 לפגוע ירא אני האלהים את כי ~~וקרשין~יסולי
 ופגםבזלזול

 הס"~
 אין ככלי להורידו

 ~פ~
 שקול ולו , בו

 איסוריד~ל
 ~תור~ ~רי~~

 אי~ור עם פסול ב~ת

~ורד~
 ה~"ת בזיון דאיסור ~~~א ~~"ת ופגם

 ~~ה י~ ~~ול ב~"ת קריאת~~י~ור ~ו~כ~
 ~דר~ו~

 ~דולי יש
 ~ו~רי~~ו~~

 ~ל ~~~~כין
 ס~~

 ~~ול
~~~~ 

 ~~ן ~~ו~'
 ו~~ ~ול~ ~או~י ~~~י~~~ו

 ~~~י
 ~ר~ונ~

 ~"ל ~~י
 ~~ ~~ר ~יי~ ~~~יו~יין

 ~"א לי~ו~
 ו~ו~ ~~~~

~ ' ~ ~ ~  

ר~~
 ה~י~~ו

 ב~~ ~ל"~
 ~~~~ז

 ל~
 ק~ל~ו

 ~~בר~ ~~~
 ו~~"~~ר~~~~

 ל~~ל~ ~ד~~ ~~וי ו~~ו~~י~ ~~"י
' 

ויש
 ~יזה בעבור ס"ת להוריד אין כי ~בר~

 חסר ~פי'שי~יה ~עו~
 פסו~

 ין ועי בפוס~ כ~בואר ו~~רכין
' וי"ד וי"ו ~י' ב' כלל ~"ח וגו"ר ~"כ ~י~ן אפרים~ער

 ~חר רהוא לי~חק זכור הרב אחרוןואחרון
 ה~ופ"~
ד

 כ~ה ל''ו בסי' ז"לחיר''א
 ו~סי~ הדחי~ ה~רי~

ה להלב
 רחיישי' וב~ ~ות'ות ופי~וק ונפרד ב~יבוקלהקל

 חיי~ינן וגם ת~ורתו ול~ו~יא לה~לי~וס"ת ל~ג~~
ר~בורא לטיד~~

 יע''~
 כן קבלנו לא ~נו בזה רגם ~לא '

 ~ל ראפי' ה~כי"ב ~רן וכ~''ש יוכי~ו יום בכל~~שים דה~
 ס"ת ליכא ואי ~ח~ קל~ו~יאין~עות

 זה ~יסור בין ה~רש רי~ לדעתהראת ~ברכ'נןו~~~ ל~
 לז~

 בר~ר וריינו
 אפי' כגיןשקבלנו

 בדיבו~
 ב~יסול~ן רהוא כיון באות אות

 ז~ו ראדרבה וא~רינן ~ח~רינן בר~ב"םה~וזכרים
 ע~קו דכמה ~ורה שלעלויה

 ר~רוקי~
 הרב ~~"ש

 ד~
 נ~~ו~ך קבלנו רלא ב~ילתא ולא לעיל כ~"שש~ואל
 על להוריר דמנהגנו הכ~"הג וערות ' הכילו~ר

 רלא והבו חידושו אלא בו לך א'ןאו~יות ריבו~
 לו~י~

 ז הדיןל~י ההדיו~ לי נר~ה כך ' ~ורירין ולא ~עלין האי כיוכל על~

~~~~~~
 בעירנו היו אשד המורים ~ןשאחד
 ~רב ל~יון ראשון בדרא ח"ד היהברורלו

 דהיה ז~יק"ל לב נדיב בע"סהגדול
 ~רבי~

 כקהל תורה
עדתו

 ק"~
 החיים עץ

 יב"~
 ו~עולם

 ל~
 ס"ת הוריר

 ה~לך רהרב נ~י א~ר ע''ז וה~ערער ' התגיןבעבור
רוד

 זלה''~
 באת~~ר אעלה א~רתי כן על בזה ~דק לא

 ~רילפ~י
 ~די~

 נושא אתי ~א ריו~ף מזרעא
 ~י הוא הרר ת"ו ירוש~ ~~י"הק ררח~נא שליחא~ר הזר~ ~ש~

 הרב רירן תנא ~ע' בקרבוש~י
~~~~~ 

 בכור רבה
 בענין דיעיין קר~~י ~י ואליו נר"ולנחלה

 ז~ניו ונגר הא~ת אל כיונתי ואם ' ~בינ~ו כרו~בזה
 ע~ו וה' ~שכיל ררכיו לכל רור וי~יכבור

 י~ילנו בר~~יו והוא 'כ~ותו שהלכ~
 ~שגי~ו~

 ויראנו
 נפלאו~

 :~תורתו

~~~~
 ~יניי~ו ~לכי ~יניוהו בנ"י א~ילי אלעי~י
 הדוד וגרולי ' ותל~יריהון רבנן~פר~י

 רברי קורא כל כי ובתחנונים בב~שה ' ~נהוןעילא
 רעתם יתנו לא כיידעתי ע"~ כי ו~ב~יתי ~ורתי וכ~ותי ~הותי בדעתוי~ייר ל~

 לה~י~
 ~ה יא~רו כי בדברי

 האיש את ידענו ' רבר וח~י רבר ולרבר , הבר אללתבן
 ~ן לו תענו אל כסיל יו~'א רוחו בל שיחוואת

 'באולתו ישנ~

 הי~ כי הזה ברבר אכ~ר לא אנכי וג~
 ~לתא

 לגלויירעבידא
 א~

 עבור ערכם יגרע ולא הפוס' דברי~עתיק וא~י רבר רברתי ~לבי לא ~~נם
 ה~עתי~

' 

 שהיה ~עשה ~~ום רעתו הקורא יחתוםולא
 להשיב שב~נו רב כי לה~ך~"כ רמו"ה~

 א~רי~
 ככ~ה ,

 ' ~שרים ~~זינה הקורא עיני כ~שר '~נראים פני~

 ~הרברי ויה~
~~~~~ 

 שנת"לי "ורו~ "לרודי "~ני לח' בש"א י~"א
~~~~~~ 

 ~~ן כ"ר ' ל'~ירה
דלאוברזביה'

 קרייא' קיש קי~
ה~~יר

 ~"~ ~י~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

 ~~~ר~~ ה~~ת~ו~~
 ~הר ~כהן

~~ 
 ~~~ן

 ז~
 נ

 י~ל~~~~~~~
 ~~~ור~ ~~~ר~

 ~נו
 ל~י~~
 ~ור .

 ~~~~י~ ~~ו~~ ר~ זר~~~ר~
. 

~~ול זרו~ ~ו~
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 מי~ פלגי על~תול
 בדערים ~~יו'ן לו אור ,

 או~ר ' אזנים עושה ולתודהבהלבה המ~וייני~
 ב'~

 ~יץ וי~ץ פרח
 ~ריי~ בערי ו~ר~י~~י~י~

 בקהל זורח ~ורתו אור ,
 עיני אור ' המד~'~ים בין רובץ ד~ני ביני ריתיב~רתנו
 ' המו~לא הדב מע' נזרי ~אר והדרי הודי ומגיני~תדי

 רבי הרב מורי , מלא ה~ובבור
 חמ~~

 ב~ור יאיר נר''ו
 : כיר"א ' דבעתים יהיההחמה

~~~~
 למר בשלמא שלום נה~ר הנ~הר ד~תד~תי

 נהדי'~הד'~
 פני מול ~דמ"ל '

 ב~~
 תורתו

בכס'~
 מ~לינא והדר ~~י~ם ~ל ת~ק ~ידה מחוינא מלא
 פרושות וב~י רלבא~עומקא

 השמי~
 ה' ברבת ומלא חי לנ~ח הו~דיחי אבדה~ ארוני אל '

 מתעל~
 הברבה

 ולמ~ן ' דנים ~י יב'רא ברי'אה אולם וכריא~~ליונה

יאדי~
 ה' באשר ביתו בבוד ירבה ובי ממלבתו על ימים

 ודהבא ב~~א הטובה ברבות ודיבה זקנה עד גם~תו
~זהב

 פרוי~
 ש~ בני אל~ רואות אדו~י ועיני '

 רבא
 העכורה ו~ל ה~ורה על יגיע לא'כראשם

 ובני בבני~
 אבות ו~גן ' אורים ~לי'ד ~חדא הלתא במו~'בבנים

 דכמו על ה~~רה ויהי עינו ~אי~ון וי~רנהוי~ובבנהו
 מלך הגואל ביאת עד ידראל בבני לע~ד עמווה'

בירודל~
 , אבי"ר

 וב~
 להגיד נד"ו ר'ם ~דו'ני לפני האות

 קדדו דברי מ~ורות פנינו עבר ~ל האירו ~,ך י~ד~י
 טוביםלדע~ר

 הדני~
 וה~ ~הלוני ~אותיות ' חבמיםלדון ניחומ'~ ברבדי ובזמנן בדע~ן '

 ומבור הרהי~וני
 יר~ה ~ן את ובאב ינחמוני וה~ה העלני יגוני~און

 רח'ם יאהבני~תה ג~
 ר~מת''~

 נר"ו מני"ר לן ובריק '
 ד~ים~א~בדברות

 תגי~ ~"~
 בס"ת ~~רדים שנמ~או

 העוס~ים לב חבמי הסופדים דמעלת ויו''טבדבת
 ~ר"ו כמני"ר מפ~ירין י~"א אזמיר בעירנו ה'במלאכת
 ס''ת להו~יא עמהםלהסכים

 אחר~
 וכו'

 לפניו כי והג~
 תעלו~ותנ~לו

 חכמ~
 אורייתא לפני היה אשר ומעט

דילי~
 אל פנה ~ב"ז ער~י מי~וט אני ומביר היא

 ~מי בל לבי לפניו גלוי ~י אותי ואהבתו ענותנותומ~ד האזו~
 עלי ~~דו הרפתקי~כמ~

 ל~
~"~~~ 

 לעוררני ר~ה
 פרק אדנה ~וה ואותי ~ורתוב~עדו~י

 ז~
 והנה ' בס'~ר

 ה~~רים ח~רון ' נ~מן הבלתי הזמן טדרות כי~לבר
 ר~ון לעדות ~ך ' אומן דאינו למי ויותר , מבולןקדה
 מ~ודת שתעלה ממה בס"ד ידי יכ~וב זה ~~רתי~ריק

 : דנים הד~'ים מן זה בע~ין הפעוטהזברוני

~~~~
 ה~פרים מע' בי דיחל~א למ~ר ב~ובבד"ק
 המאורות ב' ~מ"ד ~מהו כן דאו המההע~א

 הח~דא וה"ה אמ"לי הבהיר בס' מו~רי"א ~רבהגדולים
 לר"א הזךבס'

 זלה"~
 א~ילו מומחה כתבו הס"ת ~~ם

 נפרדים או בזה זה רבוקין תגיןנמ~או
 מגו~

 האותיות

הס"~
 דאין ' בדר

 ~~ בי הרמ"ע מרברי נרא~
 ב~ת

 אין נפרד לפנינו שנמ~א מה אבן ' בו~ו בחזקתו~הוא
 ~ט"ר עמ''ד ~''ל ותו וכו' ה~ד"מ ~ו' מכח כולקרות
 אור א~ונאמרנא

 החיי~
 זיע"א חיים ~~ר ה~~מר ב~'

 ח~ אות ח"יבסימן
 מד~

 דאינם דתגין הנח"ב
 בפדי~ ה~יר לא הנ~"ב רגם וכו~ ~דד הס"ת האותבגוף דבוקי~

 ~"פי ב~ילו~י~ אםבי
 מומח~

 נר"ו ומני"ר ו~ו' או"ל
 ל~~ות ~~~~ ל~~~י~~~ת~י

 חר~~
 כאדץ

 ~~ו~
 ל~ז

ל~~מי~~~~~~~
 המ~~

 ר~~יר א~ינא הוא
 מל~שות~~ת~י

 באר~ חר~~
 להוריד

~~~~
 ~~~~או ~~ני,

 ~גין איז~
 ~~~ ~~ נ~ררי~

 ר~י~ו
 ~~ולם ~~~נוו~א

 ~~~ ואי~~
 ~~ו ~~~ר

 ~~~י ו~~

 ההב~ד ~לו לא והלד"א האמ"לי דהגאוניםראותנו
 פ~י ס~ר והנה ' מומחה בבתבו ב"א רב אםהמעט
מגדי~

 מ~ויים א'נם דב דבי ס~רי וש~ר
~~ 

 זולת אתנו
 הוא אם הר~''מ קו' נראה ~נן ' אמת לדודס~

 ' אות ~ינה תג בלא ד~ות ה~~"ז שהביא הבונהדפרק מההי~

 מדו~ וכי ' אחרות קושיות אכי'או
 או קו~יא

 להוריד וניגזור וני~ום מ~ודש פוס' רברונניח דקדו~
 ו~פ'לו ' בס"ד כדנבאר דינו מ~ורד דכברבדבר הס"~
 יש א~

 ירוע כבר מחלוקתבו
 מ"~

 ר~~ורה ס' בסימן הלד''א
 מיקרי ודיעבר הפ~יר לא בדיעבד להקל סופריםבדל
 דיש הו~יאוהו דבכר היבא הס"תוב"ד נכתב דבבראחר
 דם ובמ"ד המכדירין עלל~מוך

 בלר"~
 וכי ס' סימן

 מ~למא שקלת חילוקים ומ~י~ות תירו~ין דעריננעלו
 גאוני ז"ל ~חריו דהבאים הבל ועל ' הפד"מ קו'ליידב

 במה רבריהם לסתור ז"ל והלר"א האמ"ליהאדירים המלבי~ אחרי יכא ומי ' יידוב לכלל באוהאחרונים
שהבינו

 ה~
 עקבות אדר ז"ל הרמ"ע ב~שו~ ז"ל

 מוהרמ"ז ע~''ר הג~ון ועל , ממתנינו עבההקדודה מדי'ח~
 זי~"~ החיי~עטדת

 לתמוה אין ג''ב
 א~

 בדבריו ק'~ר
 ו~ול וה~ו~' הד"ס בים ~ולל שהיה ה~רד מלאכתלרוב
 וחסידות ב~רודה שמ'םמלכות

 החופ~~
 ~ריר עליו

 לא ושוב להנח"ב ו~יין בקי~ור זה לדין ~דה וזברפ~יק ול~
 לבאר מלתא~י~תיי~א

 באור~
 לאינו מומחה בין ולחלק

 ' וכ'ו~אמומחה

 ולבשנדקר~
 בס"ד

 לומר מקום י~
 דקי~ר עבד ושפיר בו ריבר ה'דרוח

 ו~ת~
 ד~ריו

 בס"רוכרנבאר
~ 

~~~~
ידוע

~~~ 
 דהתגין ל"ו סי~ א"ח בש"ע מרן

 ח~רו~ן ~פני הס"ת לפסול מעכביםאינם
 ה~ור כרבינו רלא , בדיטתו דקיימי ו~י' ז"לבהרמב''ם

 ה~גין בחסרון דמעבב רס"ל ~ד"ר סי~ ביו"ר וסי'ז"ל
 בא''ח רהרב"ח והגם ג'ץדשע~'נז

~~ 
 פסק ~ל הקדה

 מרן ~~ק אלא לנו אין אנו כמרןז"ל ו~~רלא ז"למרן
 ביו''ד והרט"ז , כירוע סוראותיו רקבלנו ז''למוהריק"א

 רלשון ד~"ל הרמב"ם לרברי ראיה~ביא
 ~רי~

 דלשה
 לעיכובא אינו 'ו'וגין

 מההי~
 אריבות והי"ל יע"ד רפרי"ן

 דאיתי בתבי ~חרי ו~וב בזהק~ת
 מ"~

 המו"הד ה~ה
 מרן ~' וחיזק בזה דהאדיך ז"ל לר"א ~בס"סבקו"א
 ראישתמיט זה ברין ~ליו החולקים מ~ל וה~ילוהלזה
 ד' הביאה ז"ל ג~ון האיי רבינו תדו' מלכי~ינייהו

 ועורז"ל ירוח~
 ~פרדי~

 רכ'
 בהדיי~

 ס"ת ב~י' רמ~שירינן
 ב~~ט'נז א~ילו תגיןבלא

 ג'~

 : באורך יע"ד

~~~~
 הא~רוני~ ברבני מחלוקתמ~ינו

 זלה"ה
 בתדו' גו~יה המו"הד הגאוןומבללם

 יו~~
אומ~

 בנדבקו מ~שיר ~גין בלא רמבדיר דמאן מ"ה סי'
 ה~ותיות מגוף נפרדו אוהתגין

 בי~"~
 דהרב והגם '

 התגין הערר ז''ל ולדעתו ע"ז חולק ס"י ב~ ~ד"ט~'קרי
 זוכר ואיני נפרדין ~ו ז"בז ר~וקים ~מ~יאותן טוביו~ר

 דל~י ~~לבד רינא לענין אמינא לע"ר י~"דראיותיו
 המו"הד מרן אסברת למיס~ך לן אי~ הדורותסדר

 גם מבדיר ~חסרונן דמב~יר רמ~ן ד~"ל ז"להחיד"א
 ודרך ' מורה ~מוהו ומי גובריה ורב ~תי~ונןב~י~ן
 נל~~דאגב

~~~ 
 ~~~יא ז"ל ל~~רתו ראיה ר~דו~י

 ~~"~ ~~י~ ו~~ת~רים הפוס~ וה~ר ~~ו~'ד~ת~ו
 ~~ ~סו~~ ~זרא ~~~ר וז"ל ~ר"ר ~י~~יו"~

 לי י~מר
מ~~

 ר~י~ו
~~"~ 

 למה
 ה~~~ ~~ר~

 ~לום לו ~ומר
 ~~~ ~נ~ור~ ~המ~י~~ ~ז~ ר~ר~~ י~~~~~~~י

 יו~ר

 ~~~~מ~י~~~~
 ~א~~ר

 ה~י~ ~~~~ו~~
~~~~ 

 ~~ו~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 סברת דממילא בעלמא נקודה אלא יהא לא 'כלל
 מכשיר התגין ב~עדר דמכשיר דמאן הנ"ל ז"לחמו"הד

 ~זרא מתשובת במכ"ש אלימתא היא במקולקליןג"ב
 אתכא סמכינן דאנן כיון ולפ"ז ' ודוק זיע"אהסו~ר
 ' מהאות נפררו או בנרבקו גם מכשיר ולרידיה ~לדמרן

 התגין בנמ~~ו הס"ת להוריר שלא נקטי~ רכוותיהנדאה
 ז"ל מרן הוראות קבלנו לא אילו וא~י' , לפנינונ~רדין

ל~
 יש סופרים רבשל ררבנן במלתא מחלוקת אלא יהא
 וכ"ש ה~"ת שנכתב אחר בנ"ל המכשירין עללס~וך
 את"ל ו~פילו ' ~גמו משום דאיכא הו~יאו~ובשכבר
 כיון מדאורייתא הוי מעכבים דהתגין דס"לדמאן
 בש"ס וקאמר מראוריי' מ"ע הוא הס"ת ~תיבתד~יקר

 לדעתו רהוא ונראה וכו' ~גין ג' ~ריך ג'ץדשעט'נז
 ' כתקונן התגין עם ה~"ת בתיבת מ~ות היא דכךהל"מ

ה~
 אי מדאורייתא ~י ~דבר בעיקר פלוגתא הוי מיהא
 הרב ומכללם ~ל האחרונים עמדו דבה"ג וירוע~ררבנן
 סימן יו"ר השלחן וב~רך ה' במועדי~והרי"ן
 יו"ר אליהווקהל

~ 

 רברכתא בסא בקונ' בעניותי ועמ"ש
 בזה~י'

~ 

 לחומרא דאורייתא ספ~א אמרינן דלא
 ויש רב"ע אליבא מדאורייתא שהוא ברבר~לא

 אי דמלתא בעי~רא פליגי ב~י אבן ' מי כרברי~לבה ~פ~
 בכה"ג דגם והגם לחומרא ס"ד אמרינן לא ראוריי'~וי
 ני~ווייה רידן ונדון נ~יק לא ~לוגתא~ירי

 ס"ל דס"ת המ~וה רעיקר ומ"גבראורייתא מחלוק~
 נראה עב"ז התורה מן היא בז"הז ראפי'~הפוסקים לכמ~

 שכבר היכא וכ"ש ~נבתב אחד בנ"ד ה~"ת לפסול~אין
 דכתבו בודאי ירעונן רלא הגם בו וקוריןהו~יאוהו

מו~ח~
 ' מומחה אינו דבתבו כן גם ידעינן רלא בל '

 מ~עם לענ"ר להבשיר יש~פיר
 ספ~

 ' זה והוא ~~קא

ס~~
 א~ילו התג'ן מעכבי~ רא'נן במ"ד הלכה אי
 רמעבכים במ"ד רהלכה את"ל וא~י~ ' ג'ץבשעט'נז
 מעיקרא ה~גין בחסרון אלא אינו שמא מראוריי'וא~י'
 דיודה ~~' מו~רדין ונמ~~ו ל~נינו ~גין שיש בס"תאך

 ~תבו שמארכשר
 מומח~

 דמאן החיד"א ~"ה בתכ ולא
רפוסל

 בה~
 בוראי בדירעי' רוקא אלא כנ"ל בהא ~וסל

 תשובת מגוף ובנראה מומ~ה אינודבתבו
 חיברן ו~עיקדא האו~יות ~ורת מ~ני הסו~רדנתחכם אומ~ יוס~

 הד~~ העוקרי לדעת ו~~י' ' י~''שהתגין
 דא~י' וסי'

 ' ונפרדין בנדבקין יפסיל אפשר בהעררן דמבשיר~אן

 הלכ~ אי ספק להבשיר ס"ס בנ"ד נמיאיבא
 כהרמ"ע

 רמכשיר במאן או ~וסל כתיקונן ושלא דנ~רריןוסי'
 ~ל הב"עוהוא

 ע~ו התעשקו כי הג~
 עכ"~

 מ~ורת ל"נ

~~~

 שמא ז~ל וס'' בהדמ"ע רהלכה תימא ואפי' '
 יורה הרמ''ע אפי' וראי רבהא נפרדו ושוב מומחהכ~בו
 נרבקו או נפררו ושוב בתקונן מעיקרא רנכתבורכיון
 אר~נו ~ירוש' בלשון ז"ל ב"י ~רן רבחב תי' ובחרכשר
 במחלוקת אפי' וכ"ז ל"ב סי' ב~"ח יע"ש ותפארתךאר~ך

 ד~' הקרוש דמרן אתבא ריתבינן לדידן וב"ש 'דעלמא
 ~דעתו ס"ל רהמו"הד ובתבנו מעבבים אינןר~~רונן
 סמובין ל~~~ך לן ראית ' ונדב~ו בנ~רדו ג"בד~בשיר
 ו~~וקין נ~רדין ~נמ~או ה~"ת להוריד שלאדאורייתא
 בסתמא אפי'ל~נינו

 דל~
 או מו~~ה בתבו אי ידעינן

 ' ח~ו פגמו משום ראיבא הס"ת להוריר ואין רכשרל~ו

~ ~
 הדמ"ע הקדוש הגאון ~ל לענ"ר תמיה ה~עיד שאני
 זה בדין להלכה ורנו רה"ר והלר"א ה~מ"ליוהגאונים
 ב~בו ראם ה~גין נ~ררו ~ודנרב~ו

 מומח~
 ' ~שר

 רכתבו ב~חילה ידי~ה ה~ריבו~מ~י
 מו~ת~

 רי ולא

 א~רו ואם ' מומחה כתבו מ~תמא דא~י' בחז~הללו
 א~ל המ~ויין כלז"ל

 ד~ניו רבו דכמה הם מומחין ~חיט~
 סת"ומ בסופר כ"ש ' גדול בדקרוק ה~כיןוהרגשת

דירו~
 ' האוח בגוף דביק'ן ~ריך די~תגין פשוט הדין לו

 ה~ר ה~ח"ב הג~ון ב~שו' לע"ד לתמוה יש וכזאתוכזאת
 הרב מעלת משבחא אחא רב~ט"ד

 ח"~
 ~חד לישראל

י~ח~
 ~ות ל"ז סי' ללב יפה הנחמד בס' בעזרו יהיה

 בס~ת דנשאל יו"ד ~י' הנ"מ ח"ב הנח"ב תשו' לנוהביא ~
 לאו~ או כדר אי באות נוגעין אינן רובן שלו~החגין
והעלה

 בסו~

 רובן או כולן דודאי ר~''ת חזקתיה איתרע דבוקיןש~ינן נמ~א~ דובן זו ב~רשה ~ם ~כן וז"ל התשו'
 ר~סול כיון אחרת ס"ת להו~יא ו~ריך דיבוק בליהם
לרע'

 הרמ''~
 ונעשה ב''כ מו''הר ה~כים וכן וכו'

 שלא משום אחר ~"ת יהו~יאו הרמ'ע כ~' ~י''הק~ה מעשה~
 הרב עוד ועמ"ש זת"ד באותיות התג'ן נוגעיןהיו

 נר"והמחבר
 מש~

 בקו"א הגדול ושהרב ז"ל י"א ~רב
 : יע"ש הלזו רבו מר הרב תשו' עשה זכד מח"ברלס'

~~~~~~~
 זכיתי לא לק~"ר ~לה בריה אנא

 להב~
 דיהיב ה~'ת להודי~פסקזה

 אז ה~גין נפרדו רובה או בולה שהפרשהמ~ני ~עמ~
 ככלדרוב תלינן~

 הס"~
 ריבוק בלו הם התגין ההוא

 בגו~
 בשאד לבדוק בתקנתא ראיתיה רק' רמלבד 'ובו~ האו~
 ~~ני ~~"ת נוריד ולא או"ל רבוקים הם התגיןאם הס~~

 א~חזק~
 בירן ד~~א

 לבדו~
 אי אחרות ב~רשוות

 הקדוש לבם מלאם וא'ך ' או"ל בדינומתוייג
 להורירמעשה ל~שו~

 הס"~
 אחת פרשה רוב מ~ני ~הוא

 ~בור לטורח רחשו ז"ל דט~מם לו~ר ואין 'נ~רדין שהי~
 משום בכה"ג רהרי ' אחרת בפרשה ולבדוקלהמתין
 ה~"תפגם

 אוכ~
 ל~ימר

 רמוחלי~
 ' כבורן על ה~בור

 בלר"א הו"ר ז"ל הפוס' דבתבו מאי לדבררוגמא
 אירע דאם ז"לוהזכ"ל

~~~ 
 יע"ש וית~ן ה~ופר שיבא עדלהמתין ויש~ ~וב בב"וה בס"ת

 וה"~
 פגם

 ה~''~
 רברים אוסור ואפילו , ע"כ ה~בור מוחליןח''ו

 הס"ת ~גם משום ע"פ לאומרם ביו"הב בב"ג התירווכו' ~בכת~
 חשיב ~בור כבור דשמא והגם ' לו בא ב~'ברמיכח
 שלא ברי והוא בנ''ד ע"כ מוחלין כה"ג וראי עב''פ~פי

 ב~וס' גדולה מבובה דיש נר"ו ל~ר וודוע ה~''תלהוריר

~~~~~~י"~~~~~~~ר~~
~~ 

~~~~~~~ 
 ' ואכמ"לעלוהי

 לי~א מאן דקמן מאי עכ'~~
 ב~רשה לברוק מעט מיתון משום ע"כ ה~בורמוחלין ראונ~

 דאעיקרא עוד קלע"ר זה מלבר ' כנ"לאחרת
 ריעותא נחזיק בדינא רובה מתוייג שאינה אחתבפרשה אי~

בכל
 הס''~

 מדשים כאח~ אלא דאינו א~ר
שבבל פרש'ו~ ~ג"~

 ה~"~
 בזה המוסד היסור אי~א ואיה '

 על ~בר ולא ' או"ל מומחה ~תבו אם חלוי דהכלז"ל מהרמ"~
 ז"ל ב"ב ומו'~הר הנח~ב ה"ה ~רי~יםש~תי

 רהיה לומר ואין או"ל מומחה דבתבו זה ריןוללמדנו להורו~
 ' או"ל מומחה היה אי ל~סי~ר זכד ואין ישןהס"ת

 ~הס"ת כיון דן אני עליהדאד~בה
 יש~

 אוקמיה
 ~שר וא~י"ה ' התגין נפררו יושנו ומרוב מומחהד~תבו א~ז~תי~

 דנכתבביון
 מעיקר~

 בשר הס"ת בל אוליג"כ כ"~ ישן שאינו בס"ת ואי ' כרינו
 וב~רש~

 נ~ררו דוקא זו
 וכיולא והגלילה היד העברת שלסיבה מ~יז~

 ~רשה מ~ני הס"ת בכל רי~ותאנחזיק ואי~ כידו~
 אח~

 בולה ולא
~ 

~ ~ ~ ~
 היה

 נלע~
 ~הוא דהס~ת לומר

 שנ~ררו למי~ר רליבאעדיין ~ר~ הי~
ב~רשה ה~גי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ 
~~

 דערין אחרת ~יבה או יושנו מ~יבת ההיאב~ר~ה
 הריולחלוח'ת

 קיימ~
 ש~ר ראות בלא אפי' ומשו"ה '

 באו~דנא כדינו נ~'יג שלא ~היא ~ס"ת החזיקוה~"ת

גדול~
 מחתא בחרא ~הוא ה~"ת שכתב הסופר אשר

 הדקדוקים יתור~ו כדינו,ובהכי היה רלא חזינן והאתייגו
 ' פרשיות בשאר ל~וד~ו ע"כ ה~בור מחלו לא א~אי~נ"ל

 עבדו לאוא~אי
 ס"~

 לא ואמאי כנ"ל
 סמכ~

 א~תם
 וה"מ דתגין דינא להך הם מומחין סת"ומ א~למ~ויים
 רלארביון

 הוחז~
 ברוב רא~י' ודאי בכשרות הס"ת עדין

 ~סופר חזקת לי~ איתרע כדי~ו מתוייגת שאינה~רשה
ודוק
~ 

~~~~
 בתשו' ז"ל חיר"א הרב של די~ ג"כ לפ'יש

 אומ~יו~~
 הרב והביאו הנ'ל

 בי~
 מנוחה

 ש~ין ער הדבה ~רות אותיותיו שהיו ב~"ת ע"אדקע"ו
 הסופר ונתחכם התגין מחזיקין האותיות ראשיגו~י

ל~~~~
 עד וכו' ה~גין

 שהו~ר~
 הרוב על התגין לדבק

 רמכשיר דמאן הנ"ל ב~חלוקת תלוי דזה כנ"ל וה~יבוכו'
 בזה פוסל~~~ם בזה והפוסל בזה גם מכש'ר תגיןבלא
 לקדוא אין אחר ס"ת י~ אםולכן

 בס"~
 זה

 בזה זה נוגעין אם וה''ה תגין בלאלהמחמירין לחי~ די~
 בקו"א הביא ז"ל רהוא אחר ע"ד להרגיש ישדלכאורה זתד"~

 או אחת ב~ר~ה ראפי~ הנ''ל רבו מר הור~תלמח"בר
 ביו~ף הכא א~אי הס"ת הורירודובה

 אומ~
 דקדק

 ' וכו~ התגין דבוקין היו ההוא הס"ת דרוב לומרבלשונו

 שלו שתגין ה~"ת הוחזק רלא התם דשאני כנ"לועכ"ל
 חזקתיה ~יתרע ~חת פרשה ברוב ~שי"המתוקנים

 שהסו~ר מ~את דלא הדבר דניכר שלו נדון משא"ככנ"ל
 מ~את אלא ~תגין שריבק הוא מומהה היהלא

 כמבו~ר ההוא ה~ו~ר רנד~ק הוא האותיותגופי ~רו~
 ,ברבריו

 משו"~
 היה לא אילו

 כ~
 רוב

 שכיון לא אם ' להכשידו ובא מורהדהיה כנרא~ ה~"~
 שהי~

 דובו

כ~
 כיון המחא~ו יועיל~ו מה

 ר~"~
 ~דבקו הס"ת רוב

 ~רובה הדוחה יד אם ואפי~ , לפנינוהתגין
 לדחו~

 בנרון
 עכ"פ ~חר באופן נח"בהרב

 היו~~
 ז"ל מרבריהם

 מתו~נים שאי~ם הס"ת רוב ~ו הפרשה ברוברדוקא ~ו~
 הואהתגין

 דהו~
 למיתלי ראיכא כיון הס"ת להוריר

רל~
 בנמ~או אכן ' כמובן ~ומחה כתבו

 תגין איז~
 מקודם מוחזק הוא והס"ת לפנינו ~דב~ין ~ונפרדים
 דין ליתבכשרות

 בו~~ ~רי~
 ונו~יא או~ו ~וריד ראם

 ~~ה ממ~ש במ~"ש ואתייא פגמו משום ~יכאאחר

 דדוק~ אומ~יו~
 ד~שש הוא א~רת ~"ת יש אם

 ז"ל לרעתו נראה אחרת ס"ת ברליכא הא .ל~מחמירין
 אפי' אותורמו~יאין

 לכת~יל~
 אין הו~יאוהו אם ול~חות

 פרי הרב דעת שכן וכ"ש ' מדבריו כ~ובןלהו~ידו
 ' ~ל וסי'האדמה

 ומעת~
 והלד"א האמ"לי דמ"ש עכ"ל

 להכשיר יש מומחה ~תבו דאם ~ל הרמ"ע של ברי~וז"ל
לא

 סו~
 יריע~ רבעינן דבד

 מומחה דכ~בו בתחילה
 א~ ה~"ת בחזקת תלוידהכל

 בכשרות מוחזק כבר
 אמרינן ל~ני~~ נפררין ~ו רבוקין ראינו אפי'מ~ודם

 גמור ומותר ~תקלקלו ושוב כתקונן נכת~ודמ~יקרא
 ו~פילו ' הקריאה בולגמור

 לבר~
 מברכינן ל~תחי' עליו

 ה~יר"א הג~ון וכמ"ש כלל ברכות ~פק בזהדליכא
 מורהלהמחמירין, לחוש יש דלכתחי~ תגין בו שאין כס"ת לר"א לס'בקו''א

 מיה~
 נמי רברוכי אחר בדליכא

 רכיון דמלתא ב~~מא במ~שמב~כינן
 ר~ר~

 מכשיר ז"ל

הס"~
 ~י"ל ברכה רלענין אפילו ' הזה

 סב~
 נגד אפילו

 אם אכן ' ~~מה בבר~ה ~מ~לוקת ~ם כ"ז 'מרן

 למרן ור~ינו ~ו"ל כשר אי ע~~ו בס"ת הואהמחלוקת
 א~ילו כוותיה עברינן להכשיר רפסקז"ל

 לבר~
 ביון

 ' ביע"ש מדרבנן הוא תשא לא משום סב"לדעי~ר

 דתגיןעיקר אי לעיל בעניו~ין ממ"ש ז"ל הגאון נשתמש דלאאמת ה~
 מדאוריית~

 והי"ל ~ו"ל
 להארי~

 ו~ין בזה
 וגולה הס~רים וח~רון מסכיםהפנאי

 חו~
 קשה לביתי

 וקם ' לעי~ש ~לינו לטוכה הש"ית ישקיף עדמכולם
 ז"ל החיים אוד ע~"ר הגאון מרנא אבונא שלרינו

 ודוק , כשר בס"ת ~פרדין שנמ~או תגין וכ~בשקי~ר בס"~
 כאלו אלא ו~ו' נפרדים שהתגין ס"ת כתב שלאברבדיו
 ויו"ט בשבת כן ~נמ~א ראיירי ובוראי תגין איזהאמר
 ישדודאי

 ל~מו~
 דק'~ר והגם ' ה~ת חזקת על

 ועול ה~בור מעול מו~בל ~יה כמה לנו ידועככר ~~~
 וטהרה ב~דושה ש~יםמלכות

 זיע"~
, 

 וג~
 רגרול

 לס' ב~ו"א הגאון וכמ"ש ~ב"ל נגד א~ילוהמנהג כ~
 בס' זיע'~א מוהרמ"ז עט"ר וכ"כשם לר"~

 מש~
 מע' חיים

 סי~ ~"ח מהבר~"י ד'ב'
 רי"~

 ולא שמענו ולא '
 וטעמא ~גין איזה ~לקול בשכיל ה~"ת שהורירוראינו
 מפני דמנת~קי רעבידי דכיון ב~ניותין כדכתיב'ודאי
 הס"ת גם הרוב דעל א~ר ס"ת להו~יא יועיל מהרקותן
 מקולקלין תגין כמה ימ~אהאחר

 ואי~
 נגרום

 פג~
 ~"ת

 וקדם שמיא ~מי ניחא אי כעת כנלע"ר יועילללא
 לכ~חי' וראי אכן ' נר"ומני"ר

 ~רי~
 בתיוג הרבה ליזהר

 כ~"ש מהאותיות יותר סודותיו דרבו כדינו ~י~יההס"ת
 יאיר בר~מיו הוא זיע"א האר"י רבינו משם בקו"אשם

 לפניו נ"ר לגרום ה~דושה תורתו באורעי~ינו
 יתבר~

' 

הכ"ר
 ה~~~~

 , לשרתו תלמיר~ומוכן ' ל~ד~תו

ה~עיר
~~~ ~~~~ 

 על ת~וב~יוזאת
 דבריה~

~~~
 על השאלה אתראיתי

 ס"~ אודו~
 בו ש~ין

 א'נם 'שהתגין או 'ת~ין
 ~ו ' ב~ות נו~עי~

 התגיןכי
 ~ה~

 אם ' ידוב~ו יחדיו
 ' לא אם ~חתיו אחר ולהו~יא להורידו ראוי ~אם 'כזה ס~~ לבימ~ על~

 הד' מעלת ב~כמ~ו חכם א~ד לישע י~א זהועל
הראשון ה~ו~~

~ 
 מכירו יהי

 ~ ברו~

 הי"ו
 מנ~~ ל~חזי~

 ~ל
 דור אחר ~ור ש~הגו ז"לדאשונים

 על~ שא~
 ' ירר לא

 ~ו~א~
 ספרי~ ו~~י סופרי~ מפי המעוררים את ~י~ל

האדי~
 ~' ~א~ד בעתו י~ה ~שה ה~ל את למעני~ו

 ואחריו 'אתו
 ה~זי~

 ~רב במעוזו
 ~ד"ו ~ליון לאל כהן והואנה'ר ספ~ר~ ~מוכה~

 מ~~
 ' לעשות ראוי וכן היא תורה ישדאל שלמנהגם כי קאמר ~~יד

דב כ~ור~~
 הר~ המקו~

 שאר ~ורנו מו~ת שב~נהררין המופלא
 נר"ו פאלאג'י כמוהדר"אבשרנו

 שהור~
 ~דר~ו בבית ~ז

 מו~~ה איני כי היותועם
 מב~

 ועול ה~דרין
 ~"ח הליל~ הייתי גם ~רב ~ד ב~ר מן עליהמוטל ה~~ו~

 מלכות ו~ול והי~יד ה~בור ב~~קי וטרודע~ו'ק
 הנני כי ובפרט ' כול~ה היו עלי~שר יר"~

 עו~~
 בהד~סת

 אני ו~נה ' והערכה העמדה רבעי הזה הק~ןספרי
 ~~רים ובהערר ~נאי באפס כהלבה ל~שיבבא

 אי~~י כי עלי ערכי מי~וט ירעתי כי גם , א~לימ~ויים שאינ~
 ואולם ' גרולים כמקום לעמוד והגוןראוי

 גור~
 ~בה

 ~בור משום הי"ו הראשון ה~וסק הד~ עלישדי
 ~ב~ בי~
מלכו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 תורה הרביץ ~שר זלה''ה ~ז"ה הגאון דור בית~לכות
 שא~ינו הרב ר~ון לה~יק וגם כן, ונהג עדתיבקהל
 אש:ה עלי ~קד ~שד ~ר"ו אבר~ם ~רוני ~רבןגדול
 אמרתי כן על ' גזרה גו~א היא הקל ודבורו ' זהפרק
 א~יץ הק~'ר ויהי ' ~לי כתוב ספר במגילת באתיהנה
 כבר אשר ה~~ון מ~ב ול~י ' והזמן העתל~י

 ב~
 ~פורש

 הר~שונ'~ רבניבגרולי
 לא אשר זיע~א והאחרונים

 ה~יחו לא כי בו לה~גרל או ל~תגרר ~קים לנוהני~ו

פ'נ~
 : חרש כל ואין וזוית

~~~~
 ~קומץ ~~רק רבא ~י~רת הוא זה דיןשורש

~
 ע"ב דב"ז

~ 

 ~ריכות אותיות שבעה ראמר
 פסקוהו הזה וכלשון ' ג'ץ ש~ט'נז הן ו~לו זיוניןשל~ה

הרי"~
 חסרו שאם פירשו ולא ' ~~לכו~יהם ז"ל והר~''ש

 שהםהתג'ן
 נ~~לי~

 וחסדות נקב גכי ש~ירשו כמו
 ומינה ' ודו~יהם גויל והקפתויתרות

 נשמ~
 רהני ד~"ל

 ' פ~ל לא תייג לא ואם המובחר מן למ~וה אי~וןתגין

 בהלכות ~כ~ב ז''ל הרי"ף שבהלכות להש"הג ראיתיאכן
 ח~רו שאם ~ש~ע מזוזה בהל' רבינו ~דברי וז"לס''ת
 וכן מ~כבים אינם שה~גין כ~ב וריא"ז ~~ילה~גין

הי~
 בהלכית רבינו ברברי מ~א~י לא ואני ' עי"ש וכו'
 דם א~ כי מעכבים שה~גין שסו~ר לו~זר ראיה~ז~זה
 ' כלום ביאר ולא כ~ן שהביאה כ~ו רבא ~ימרתהביא

 נר"ו וה"ה ט"ו הנהב"י ל''ו סי' א"ח ~~רן ידו~יין
 שאין והא~ת ' כיעו"ש~זה נרג~

 היכח~
 ה~י ~דברי כלל

 שהביא ומ~ה ' בזה ז"ל הר~ב"ם ~ל שחולקז''ל '~
 ' ראיה ~ין בהלכותיו השי''ר דבריז"ל ~רי''~

 ש~~
 ש~יק ~י

 רל~ ודאיליה
 בר~לו~י הרב ~ושיות ~~ח כוותיה ~ל

 אלא כן ~תב לא השי'ר רגם ועוד ' ז"ל והר~"שז~ל
 שנבאר וכ~ו ס"ת לענין ~מנו ללמוד ואין 'בת~ילין
 והמרדכי 'ל~לן

 סו''~
 ז''ל הר"ש ~שם הביא הקומץ

 ~י' פ~יל לא ו~גין וז''ל~כתב
 בתפ"ו~

 ~ני ~דלא
 ולא גייל הקף דק~ני היכי כ~ תגין עכוכ~~תניתין

 א~ורא שום נ~יאשת~י~
 לאש~ועינ~

 ש"~ הגין ~יסול
דריעב~

 אף ו~"כ , ע"כ ~ריך ~דאי ולכת~ילה ~סלי לא
 דאי ~י~א נ~י~נן

 הרי"~
 דעתו היה ז"ל

 ל~סו~
 בחסרון

 כ~ו ל~רש ~ו"לה~גין
 בתל~וד דא~רינן בהנך ש~יר~

 ' וכא~ור דליתא ודאי אלא בדי~בדש~סול

 ר"י ג~
 האותיות דוקא בי כפידוש בתב מזוזה ב~ל' ז"להראשון
 חיסר אם~עכבות

 אח~
 ~~וה התגין אבל ~הם

 עי"ש וכו' מעבבים אין ~דאן לאואם ל~שות~
 ~הארי~

 ב~י~רת
 ז"ל והרא"ש הרי"ף שגם י"ל שפיר ובכן ' רסוגייןדבא
 פירשו לא פשי~ותא ו~רוב ס"להכי

 רל~
 : ~~כבי

~~~~~
 הרא''ש שדעת להכריע ~ראה ה~הלכאודה

 ת~ילין בה' ~~~ש תגין ב~חוסר ל~סול~ל
ע"ד

 השי~וש~
 היי~ו הכא דמפרשי זיוני והני וז"ל רבא

 תגים אבל גר~לים~גים
 שעט'נז להזכיר לו מה ק~ני~

ג'~
 אלו שיש ~~ום בכל הלא

ק~~ים תגי~ ~ריכי~ ה~ו~יו~
 ~דאית~

 הוזכדו לא ובג~רא רבה הקו~ץ בפרק
 בשביל תפילין ל~פסל כלל מסתבד ולא ~~גין ~לוכלל

 ר~שמע ' ע"כ וכו' התגין אלוח~רון
 דהטע~

 דלא
 אבל בתל~ור הוזכרו שלא ~~ני הוא התגין באלו~~סל
 שעט'~ז של~גין

 ג'~
 דירן בג~' שהוזכרו

 אה"~
 ר~עכבי

 סי~ן יו"ר ב~וד ז"ל בנו י~קב דבינו הכריח ש~ןוכ~ו
 ואני ' ש~בשיד ז"ל הר~ב"ם על ת~לק ושווייהרע"ר

 לאו איבעניותי
 ד~סת~ינ~

 ל~רש ~אפשר א~ינא הוה
 דכיון לו~ר רכוונתו והוא ' זה באופן ז"ל הרא"שדבדי
 סברא אין ~תל~וד כלל הוזכרו לא הגדולים התגיןש~לו

 השי"ד היה ~ם ד~שלמא ' בח~רולם ל~~ולכלל

היכ~ פו~~
 ב~ל~וד ~הוזכדו ג'ץ ש~~'נז תגי דליתנ~ו

 ' דירן בג~' הוזכרו ~כבר כיון לסברתו לחוש~קום הי~

~ ~ של~ 
 ו~יכא ' ~~ילי ליתנהו דאי בש"ס פורש

 , קא~ד ה~ובחר מןדל~~וה למימ~

 מ"~
 ~~שר היה

 לחו~
 גדולי כתגין קעסיק ראיהו ~~חר אבל , הדימו"רלס'
 ל~וש ~ראוי נהי בתל~וד כלל הוזברושלא

 שכתב ~ותם או השי''ר ~כתב אלוולעשות לכ~חיל~
 הר~ב"~

 ' ~ל

 ואה"ן ל~סול ל~ברתו לחוש כלל ~ברא איןא~ל
 ~י~ן כ~י~בר ל~סול ג'ץ בש~~'נז גם לחוד שאיןסובר רהרא"~

 בזה ה~י"ר ודכרי לפ~ול בתלמור הוזברשלא

 הרא"ש ביאד שלא ~~יר אתי ובזה ' אינוןדסמכא ל~

בהלכו~ ז"~
 גירסא הי"ל ז''לשה~ור הנד~ ול~~ ' התגין אלו בחסרון ל~סול ס"ת

 ו~י~ן ' הרא"ש בדברי אחר~
 וב~' ל"ו סי' א"חב~ור

 ת~אר~
 הרא" על ב~י' ~מואל

 ז בזה ואכמ''ל שםז''ל

~~~~

 רעתלברר
 הר"~

 שב~ב ב~ז"ל
 וב~"ה ט' הל' ~~ילין ~הל'בפ"ב בפירו~
 שאין ט' הל' ~''ת ~הל' ובפ"ז ג' הל'~זוזה ~הלכו~

 כי~ד שלא ו~ה ' ה~ג'ן ~~רון~~ני נ~~~ הס"~
 הר~ב"~

 בה~' ז"ל
 ב~למורי~ו ש~וזכר ב~ו מזינין או~'ות באיזהס"ת
 ~ה על שס~ך ~ראה ' ג'ץ ~~ט'נזדהיינו

 בב'~י ז''ל ל~רן ראיתי ~ך ' ~ניה ד~ליק מזוזהבהלכות שבי~ר~
 ז'~ל שהוא ותירץ . ר~ינו ~ל בן שת~ה ~דדר ס''יו"ד
 שלאסבר

 ב~
 לזיי~ן הסופרים ש~נהג לל~ד אלא רבא

~בל
 לעכוב~

 כוונת מבין ואיני עכ"ל לא
 דב"~

 ~י דאף
 ה~~ור דין להזכיר שהי"ל ~ההשגה י~לט לא כןס"ל

 ~סל שלא ולכאר ' ג'ז ש~~'נץ שהואב~ל~ור
 אלא כן ~א~רולא בדיע~

 למ~ו~
 ' שבי~ר כ~ו ה~ובחד ~ן

 ~הל' בפ"ה כיאדם שכברועור
 ~זוז~

 ז"ל הוא והר~ה

בכ"~
 דכא מי~רת שהיא זה לדין ~קום שם

 ב~ד~
הקומ~

 ועל
~"~ 

 'ו ~ תגין עשה לא ואם שם רבינו
 :ו ~בי~ שסובד ז"ל ~רן ב~ב פסל לא ~הן וגרעשהוסיף
 בי~~ר לא ~רוע קשה ואי ' כי~ו"ש אתמר לעכובאדלא
 ~ירו~ו אין בב"י שת~ה כ~ו ~"ת בהל'ג"כ

 ~~פי~
' 

 ז כ~ש''ל נבון נר"ללכן

~~~~~
 שלגכי סובד ז"ל הר~ב"ם שגם לו~רהייתי
 ' שפוסל בלל ג'ץ שעט'נז תייג לא ~םס"ת

 ~שה לא ~אם כתב ולא לשונו שינה ס"ת בהל'שהרי
 בהל' כ~"ש פ~ל לא וכו'~גין

 תו"~
 וז"ל כתב אלא '

~~~
 בתגין היזהר

 וב~ני~נ~
 התג'ן וכל וכו' אות יש

 שינה ואם ' השערה כחוט רקין הם זייניןכ~ורת
 ז~ הרי וכו' בתגין דקדק שלא אוזה בתק~~

 עכ~ל כשר ס~ר
והיה

 ~קו~
 ~א שא~ הוא ז"ל שכוונתו ולומר לד~רק

 באו~ן בתגיןרקרק
 שבאו~

 עשה ~ג ~~ריך
 ה~~ן ון מז וברומה ששה ~שה ~בעה ש~ריךוב~קום שני~

 רק~ק לא ואם המובחר ~ן למ~וה אלא א'נו זהשכל
 שעט"נז באותיות אבל ' כשר ה~~ר וגרע והוסיףבזה

ג"~

 אם
 ל~

 כלל עשאם
 אה''~

 וע"כ ' ~סול ס~ר רהוי

די~
 ולא וכו' וגרע ף והוס דקדק לא אם לו~ד

 ת~ילין בריני שביאד ~מו ' עשאם לא אםב~ירוש כת~
 שיש דבי~ו סובר ואולי 'ומזוזה

 ה~ר~
לס"ת ת~~ו~ בין בזה

 כ~"~
 בפרק ה~רר~י

 הקומ~
 דבינו ~שם רבה

 ~ב"~ ~~שגת דבינו ינ~ל לא רב~י"ז אלא ' ז"לש~שון
שסובר נא~~ כאשר ה~י~ה יגדל וביותר זה רין לבאד~הי"ל

 ש~ותיו~
 ו~ין ' לעכובא זיון ~ריכים ג"ץ שעט"נז

 ב~ל' ~מ"ש שסמךלו~ד
 ~זוז~

 ~א~ילו כתב ד~~ם
באלה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

~אל~
 , פ~ל לא

 אל~
 פסל לא גוונא ~בבל ש~ובר וד~י

 ~ם ואף ' ~תמר לעכובא לאו דרבא ההיא אתמדוכי
 ירים מי ' זה דקדוק גם בנקל ליי~ב בי~נוהיה

נגד רא~
 הסכמ~

 ורבי~ הב"י מרן
 כדעת ~סוברים אתו א~ר

 יבא ומי מעבבי לא גוונא בבל ~ה~גין ~"להרמכ"ם
אחריה~
 נ

~~~~~
 הרמב"ם ת~ובת נגלות בהגלות ע~ההן
 ~אלו שכתב ע"ו סי' הדור פאר בס'ז"ל

 נמ~א ו~~ן או~'ות כתדי הם והן מנהג אינםהתגים
 יש יען כי ~יים מ"מ ע"ה רכינו משה ~בתבבס"ת
 במ~ודתחילוק

 ז~
 ע~ב ככה אומר וזה ככה אומר

 ה~גיןכותבים
 למ~ו~

 שום כתב לא ואם המובחר מן
 אינם ה~גין ~כל ו~תב ביאר הרי ע"כ ~וסל אינו~גין

 לומר מקום ~~יה אכחר ולא 'לעכובא
 ~ל~

 כן כתב
 ועד מאחד האותיות שאר של הת~ין על אלא ז'~להרב
 ' רעות וחילוק המחלוקת שנפל הוא וד~י ~בהם 'שבע

 ~ע~'נז~בל
 ג'~

 בגמרא ~מבואר
 ~~רי~

 בלתי זיונין ג~
 הוסיף או חיסר ~אם לומד ראוי היה 'חולק

 לא אם ~כתב מלשון ~בן ' הס'~ת ~פו~ל כלל עשאםלא א~ וכ"~
 נראה וכו' ~גין ~וםכתב

 דכלל~
 ~ל באלו ר~פילו כייל

 היר שבס~ מרבריו ~הבינו ובמו ' פסל לא ג'ץשעט'נז
 הרב ג"כ ~הכדיח וכמו ' וכנז"ל ודעמיהמב"י

 בפיו"ד זה ~י~ל ז~ל הרמב"ם הוסיף שלא ממה~ר"ו ה~וס~
 הדברים ~אר דבל וכת' ~~"ת הפוסלים הדבריםב~מנה
 כן פ~ק איך ק"ט גופא רהיא אלא ' מ"ה למ~וההם
 אחר ז"ל~וא

 שפיר~
 ~אין בת~ובתו

 ז~
 הן והן מנהג

 ~ודה~תדי
 וכ~

 משה ס~רי כתובים היו
 רבע"~

 ובאלו
 בו יפול ולא נ~ל לא ג~ץ שעט~נז ~להזיונין

 חילו~
 דעות

 מבו~ר ~בא אחריו~ברות
 בש"~

 חולק בלתי דילן
 דכיוןואולי

 שג~
 עדיי~ן כ~רר מחלו~ת נפל בהם

 ב~וגיין אחריהם והבאים ותוס' בדש"י~מבואר
 ~אותיות בגוף הם אם אחרת ~חלוקת יש וגםה~ומץ ר~ר~

 על~ו
 גבי~~

 ישעיה רבינו ובחי' יראים ב~' כמתבאר
 לא רז ~כל ~"ל הרמב"ם ורבינו , וד~~ייהוהראשון
 לי~~ניס

 אינו תגין ~ום עשה לא שאם ואמר סתם ע"כ
 : ~"א סי' ח"א בתשב"ץ ו~יין היטב ודוק 'פוסל

~~~~
 בהגהות מ"ש הביא ל"ו סי' בא"ח ז"ל מב"י
 של אלו רזיונין ז"ל וב~רדכי רא"םבשם

 יע~ה ~לא פ'דו~ו אלא הם בתגין לא ג'ץשע~~נז
 איירי דלא מ~וך אלא עגולרא~י~ם

 בהקומ~
 בגוף אלא

 בדעת ~בתב תפילין כהל" ~הג"מי ועיין ' ע"כהאותיות
 הרב ~ליהם עמד כא~ד ת~והים דברים ז"ל~רמב"ם

 האר~ים עמודי בס~רו ~ל הג~ול ר"א לי רודי המוד~רוד

~
 שאח"ז בסי' וה~ד

 באור~ ~

 הרמב"ם בתשי' ועיין ,
 המשנה מרכבת הרב דברי גם ' ע"ו סימן הדב~א

 תמוהים ר~בת ובפי"א תו"מ מ~ל' ב~"ה ז"לא~~נזי
 ו~בר 'ל~י"ז

 ~ארי~
 ו~ין ה~ו הר~~ון ~~וסק הר' בזה

 ז"ל מרן כתב וא~"ד ' עליו לעיין אללינו מ~ויהספר
 שיודע מי נמ~א דאין היכא נקיטינן דהכי דםבב"י

 ובש"ע ' ע~ב ~גיןל~~ות
 א"~

 בסתם ~~ק ל"ו סימן
 וכררכו ז"ל הרמב"ם ל~ון כ~דט ~סל לא תייג לא~אם
 והגם ' במ~"ל הר"מ לשון אחר נגדר להיותבקרד

 ברורה כוונתו ~ראה ' ~,ודע סו~ר ישלא א~ ~קטינן רהכי וכתב ברבר תנאי ~טיל שם בב"יז"ל ~~ו~
 אפילו לכ~וב יבול לתייג שיודע~ופר י~ דכשל~
 לכ~חיל~

 ס~ד
 תגיןבלא

 ול~מו~
 יתבטלו שלא כרי ~~כ~ירים הפוס' על

 ~לכ~חיל~ ור~י יורע הסו~ר אם אבל ' התורהבקריאת

 לתיי~לדי~
 אלא ~יודע ~ופר י~ אם אף ~~י וב~"ע '

 הו"ל ה~"ת נכתב ~כבר ~יון ראז תייג ולא~עבר
 פסל ולאכדיעבד

 וב~
 בס" הגרול והרב , ז"ל רבריו דייק

 מ~ני כב"י החליט לא ~~רן כ~ב מ"א סי' אומץיוסף
 ורעמיה ה~י ~רבינו רי'~ו ~~רי ראהשלא

 דבריהםוב~ראה מכ~ירי~
 ב~די~~~ ~ס~

 ב~"הג וכמ"ש דכ~ד
 כא~ר תמוהים ו~דברים ע"כ ד~"אח"ב

 ירא~
 הרואה

 נכון נר"ל ~כתבתיומה
~ 

 מ~וי ~ינו ש~יין ח"ב ש"~ג וס'

א~לי~
 במרדכי ועיין '

 סו"~
 הקומ~

 במה
 ~הבי~

 מ~ם

הר"~
 ז"ל

 ~"ת י~ שכ~לא ס"ל ז"ל הר~ב"ם והדי עי"~
 בחו~~ים לק~תיכולים

 ולבר~
 כמ"ש ולאחריה לפניה

בת~וב~
 סי'

 ט~
 כוותיה קי"ל דלא ואע"ג

 בה~
 מ"מ

 תגין בלא בס~ר ~קורין וראי לתייג יודע סו~ר י~כשלא
 בלאומברכים

 ס~~
 ~כתב וזהו

 ~ר~

 והוא בב"י ז"ל
 נ דוטפ

~~~~~~~
 שם ז"ל ב"חל~רב

 שתמ~
 מהב"י על

 והאגור כר"ת דלא בס~ם פסקאיך
 ב~י' שפו~ליןורבינו

 ועו~
 ראף ו~אי רנראה

 כשע~"נז אבל גרולים ב~גיןדוקא להרמב"~
 ג"~

 ~גין ~~ריכים
 ~ותם תייג לא אם דפסול פשיטא התלמור מדיןקטנים
 וכו' בת~ילין כ"ש ב~"תאפילו

 עי"~
 ידע~י ולא

 רגם~~יט"ל אי~
 הרמב"~

 ' קטנים תגין בחסרין בודאי פוסל

 כ~ב ז"לוהרב
 בפירו~

 ז"ל ~וא ואם ' פסל דלא
 זה ~אין מלבד גרולים ב~גין אלא כן כתב ~לאמדבר'ו מ~~ד~

 ג"כ שמתבאר וכמו דבריופ~ט
 מתו~

 שה~אנו תשובתו
 ~זכיר ~א למה מב"י קושית לי~ ד~ק~י זאת ועוד 'לעיל
 ' ~תלמוד ~הובאו ג"ז שעט"נץ דתנירין

 ~ל~
 וד~י

 וכאשר ' פסל לא תגין ~ום עשה לא שאם ז"לשרעתו
 וגם ' לעיל~וכ~נו

 ~הראב"~
 ז~ל

 ~רא~
 מסכים

 ~~"ש ~וברים ~"ל שהם ופ~וט . עליו ה~יג לא~הדי לז~
 ג' ~ריכיםרבא

 זיוני~
 בב"י מרן וכמ"ש לכתחילה הוא

 סי' ביו"ד והט"ז 'וכ"מ
 ר~"~

 ~ביא ה~ ס"ק
 דל~וןלזה סייע~~

 ~רי~
 לכתחילה היינו

 ממ"~
 פרק בריש בגיטין

 עי"ש תנ'ןה~ביא
 ו~"~

 רי"ט סי' בא"ח ז"ל מב"י ברברי
ועיין

 ~שב~~
 ולהגאון נ"א סי' ח"א

 ~ז"~
 ז"ל הגרול

ב~ק"ל
~"~ 

 ה~~רו~י~ ובר~ני ~"ן סי~
 טהור אי~ שא~ף

 חיים גנזי בס"ה ז"ל החבי"ףמרן
 או~

 וכבר ~'
 ע"ו עיניו~ פק~

~"~ 
 בדבריו: עיין נר"ו

~~~
 ~~~~~ ~~י~~~~נ~~י~~~~

 ברודה וכיונתו ~סל לא התגין עשה לא ~אםבפשיטות
 כ~יעבד הו"ל ה~"ת נ~תב שבברדכיון

 כ~~ והספ~
' 

וכמ"~
 י~~הם ה~הל ~~ם ודאי ובכן ' לעיל בעניות~ו

 ל~ו~י~ ראוי אין בתגיןס"ת
 בו ש~~ן ה~"ת אותו

 ל~בור שראוי בוד~יכי תגי~
 ~~ו~ ל~יי~

 , המובחד מן

 בו~~גין ~אין או~ו עלה ~כבר ~ו א~ר ס"ת להם~ין וא~
 ~ורין אלא ' ~חתיו אחד להו~יא ראויאין

 ז"ל הרמב"ם וכמ"ש ולאחריה לפניה התורה ברכותעליו ~ו'ומ~רכי~
 ועי"ש לעיל ר~ריו הבאנו ~"ו סי'בתשובה

 בטובניהלן ~א~בר~
 ט~~

 נ~ון לאותו ענין ~ינו ואם וד~ת
 הוא וכן , לנ~ד ~ניןתנהו

 הסכמ~
 הרב

 מו"ה~
 ~~~ינו

 בדקי"ז ח"ב ~יים לב בס'ז"ל
 ו~י"~

 ~דברים ור~ויים
לפה

 קדו~
 בסוגיית ועיין ' ~אמרם

 ה~"~
 ~"ת ~לכות

 עבור לענין וז"ל שכתב העתים ס' משם~הביא
 שאין אתםמיהו לשמ~

 רק ~ויליןולא ~~ושה מי במקומ~~
 ב~~ור בו ו~ראו ~~מרו כהוגן ס"ת במ~ומכם ישאם
 קריאת ת~בי~ו ~ל לאואם

~"~ 
 ~~רי זה מפני ~~בור

הכ~וב
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 את~ אף ו~ו' לה' לעשות עת אומרהכתוב
 מן ~"ת עשו

דק
 א~"~

 מעובר שאינו
 ל~מ~

 כדי גאון משה רב ש~ר
 שא~רנו דרך ~ל וכ"ש הדחק בשעת עליו לסמוךהוא
 מזאת וגרולה בא~רין' ואוקי מינה דון עיש''בוכו'
 לענין בא"ח ל"ב ב~י' הב"ח~תב

 ריבו~
 ב~ירוש שכתוב

 רהיינו כתב ועכ"ז בו יקראו שלא בס"הת ומביאובמ"ס
 אבל תקנו שלא כיון בו ל~רות להו~י~ו א'ןלכתחילה
 והכי אחר להו~יא אין בו וקורין די~בדהוליאו

 : וברור בנ"ר וכ"שע"כ מסתבר~

~~~~
 בעתה

 הב~
 ידידינו עוד שהאריך למה נבא

 מ~אות התגין ~ירור בענין נר"ו ה~י~קהר'
 יחדודיבוקן

 ' לבימה שעלה אחר הס"ת ל~וריד יש א~

 ז"ל מפאנו הרמ"ע הוא זה בענין המדברים ראשוהנה
 היו ~לא זמנו סו~רי על מרה שלעק ל"ח סי'ב~שובה
~דביקים

 התגי~
 אפילו כי בנזי~ה בהם וג~ר לאותיות

 ה~גים שאין הרמב"םלדעת
 מעכבי~

 אינו בין היינו
 יתרון בעיני נראה נוגע שאינו ה~ג אבל כהוגן~ישנו
~ותיות

 קטנו~
 ב~~ר בדברי ו~~אתי ו~וסל השיטין בין

י~אי~
 וב~פר מהר"ם בשם הל"~ט ב~וף ובמררכי

 הכנ~הג וה"ד כי~וש"ב וכו' ורש"י רגמ"ה בשםהתרומה
 ה~וסק וה' , ל"ו סי~ בא"ח ודעמייהו ו~מחז"בוהמג"א
 עלה אם דעכ"פ העלה הל~ה וזו ואחרוניםראשונ'ם ס~רי~ ומ~י סופרים ~פי זה ב~~ט האריךהי"ו
 מנהג על ורובו דאשו וס~ך ירר לא כזה~"ת

 או ה~גין ~ירוד מ~ני הס"ת להוריר שלא שנהגוז''ל הראשוני~
 'ריבוקם

 מנ~ג שיש לומר בעיני הוא קשה כי והג~
 באופן הס"ת שהיה הר~שונים על להעיד יכול מי כיבזה

ז~
 ו~אל

 הש"~
 כי , להכשיר והורה תורה ~מרביץ להרב

 בהכשרם היו זמן שבאותו לו~ר הרוחה יוכלבנקל
~~ וא~

 שנ~~לו רואים אנו עתה
 או~~

 ' בע~~ם ה~"ת

 אנכי אבל , דאתרע הוא דעכשיו ~מריו ישיבהוא א~
 ה~ כראי ה~"ת'בי להוריר שלאכרי עליה~ לסמוך כדאי מהם שיש ראיותיו ביתדהרואה

 המבשירים הרבנים
 בדבר בדיעבד עליהםלסמוך

 של~
 ב~י' פי~ולו נתבאר

בש"~
 הראשוני~ ובגדולי

 עמו שהסכים ראיתי ובן '
 וגם נר"ו כהנא רב ה~~ני ערינו הוא השני ה~ו~קהרב
 וכהוראת להוריר נהגו שלא ~יכא כן מ~כמתדעתי
 גדול אילן הוא ~י נר"ו באברהם הנאמר הגדולהרב

 : עליו לסמוך מרוביםששרשיו

~~~~
 ריק~ נילף דלא

 שיש במה אע''ר אבא ריקם
 כתב רא~ונה , ראיותיו מ~~ת עללהשיב

להביא
 ראי~

 הרשב"א לד~ת דכשר האות מדבוק במכ"ש
 הב"ח כמ"שז'ל

 בא"~
 כלל האות ליתיה וכי ל"ב ~י'

~~ול
 וכ"~

 ~יעו"ש ו~ו' ~~ר התגים ליתנהו דאי הכא
 כלל ראיה ~~'ן ד~לבר אומר ואני ' באורךבדבריו
 שנרגד וכמו ~סלינן ב~ה"ג דאףלרידן

 ג~
 נר"ו הוא

 איירי דהתם לראיה דומה הנרון דאין ז~ת עור 'בסו"ד
 הרשב"א סובר דאז ~~בק ~שוב בכשדות שנ~~בבבירור
 ס~ן המיוחסות בתשובות כמ~ש כלל תקון ~ריךשאין
 שכ~בו בבירוד וד~ינן אי בתגים נמי ~הכא 'רל"ו

 אח"ך ~נפרדו תלינן ' הדביקן שבודאי ובקימו~~ה
 משם ל"ו ב~י~ שם המג"א כמ"דוב~ר

 הרמ"~
 ' ז"ל

 ולא וז"ל ע"ז תמה לשם ב~י~ אברהם אשלוהרב
 מה א"כ דיעבד פ~ול נוגע התג אין דאםהבינותי
יו~יענו

 שהי~
 נ~~ל הא ש~~רד כיון כ~יבה בשעת דבוק

ול~
 כן היה ~~י' תקון רמה~י ולמ"ר תקון ~הני
 ה~ג~א על הקושי מן זה ואין , ע"כ ~תיבהמ~חילת

 כיון תקון בלא א~ילו היינו דמכדיר ז"לשהוא
 בעל וכ~"שבהכשר שנעש~

 דברי~
 ז"ל הרמ"ע הוא

 כתקון עשוי שאינו כל ~וסל היותי ועם וז"לשם בתשוב~~
 ז~
' 

 שאר במעשה ~ו בכתיב~ך אםמ"מ
 המומחי~

' בכן

' בהכש: שנעשה אחר ב~שטוש תלינן נ~רד ~גאמ~א

 ואה"ן ' לתקנו ש~ריך הזכיר ולא ע"כומבשרנא
 כל ~וסל אינו נתקן שלא אף מ"מ אבל ' אח"ךלתקנו שטו~~

 האות מנפסק גרע דלא נראה ו~עמו ' מומחהשכ~בו
 ז"ל מרן כ~~ק דמכשרינן בכשרות שנכתבאחד

 ועיין סט"ז ל"ב סי~א"ח בש"~
 מג"~

 ו~''ז
 ש~

 ראיתי וכן '
 רמהא ש~תב ל"ו לסי' שם בחי' ~רד לבושילהרב

 אבל ' זה דין להרמ"עליה שמי~
 א~

 אפילו מומחה בתבו לא
 ' ~~ול נתקן שלא כל , תקון רמהני דס"ללמאן

 לקמיה הי"ו ה"ה שהביא ל"ו בסי' המאור שמן~הרב ורבר~
 מ~ר בלא"התמוהים ה~

 ע~מ~
 ה~ו~ק ה' וכמ"ש

 נד"~
ויפה

 תמ~
 אין כי ב~מו ש~תב הדברים לפי עליו

 אמת זרע ובס' ל"ו בסי' ז"ל להדמ"ע ועיין ' כ~ןמ~וי ס~ר~
 סי~חא"ח

 י"~
 ז שהאריך

~ ~

 ~~~~~~י~~~~~~ ~~~~ש~~ת~
 ~~רו ולא באות ליגע ~ריך לשון אלא נקטולא

 ש~~ל ז"ל הרמ"ע ~רעת נר~ה ולדידי ' עיש"בוכו' שפסו~
 אינם דאם ש~ירש מטעםהוא

 נוגעי~
 נר~ם באות

 כבר והרי ' יתרות קטנותכאותיות
 רביתדון ידו~

 ב~לכות ז"ל הרמב''ם וכמ"ש ~~ולאו~יות
~"~ 

 ~ו"ר ~'
 ~י' בתדו' ז"ל דש"ל וב"כ , ~ד"ר ~י' בש"עומרן

 אפילו וכן ~וסלת יתרה אחת אות וא~ילווז"ל ע"~

 ~יסו~
 והגם ' עי"ש וכו' ~סול בריו ניקור או~עמים

 בעיקר רש"ל על חולק ע"ד סי' חיו"ד במ"ק ז"לכוב"י שהר~
 ~ו תיבה בסוף וחסד במלא דוקא כי וסובדדינו

בתחילת~
 שמקלקל משים ~וסל ור~י אז וכו'

 סמוכה ואי~ה בתורה אחת אות ביתראבל התיב~
 לתיב~

~
 שנמ~א ובגון

 ~רשיות שבין בריוח או בגליון יתר~

~ 
 שרד לבושי ועיין ' עיש"ב וכו' ל~סול ראיה לי~ין

 לתמוה שר~ה ל"ובסימן ש~
 לכאור~

 מדברי הנו"בי על
 הרמ"ע נדון שבכע'ן נראה ולע"ד כיעו"ש' אלוהרמ"ע

ז"ל
 כעין דנראה משום ר~סול יודה הנוב"י ג~

 שבין בדיוחק~נות ~ותיו~
 השיטו~

 שהוא
 מקו~

 הח~ר לתלות
 אלא ז"ל הרב ~ל~~רה ועוד ' ה~שוט וכמובןבס"ת
 בגליון או הפרשיות שבין ובריוח שתים או יתרהבאות
 אם לפסול'~בל סבראשאין

 ער שפסול הבב"י גם דמודה ודאי שיטי ביני~טנות ~אותיו~ נראי~ ב~ל~הס"~
 ודעמיה הרמ"ע שדברי רווחאשיתקן'וממילא

 מיו~רי~
ע"~

 שנשא במה וע'ין ' ז"ל והש"ע הרמב"ם ~~ק
הרב ונת~

 ה~וס~
 והנחפה ן' ~י' עשק הבאר ע''ד נר"ו

 ~לו שאין שהאמת אלא ' ואכמ"ל יו"ד סימןח"ב בכ~~

 התגי~
שלנו

 לפ~ול כדי ק~נות כאותיות נראי~
 מטע~

 זה
 ו~יי~

יו~~
 בסי' או~~שם

 מ"~
 באורך ה~ו ה"ה ידידנו וכמ"ש

 : בו להאריך ~ורך שאין עד הברור האמתוהוא

~~
 דמ"ש שכתב י~"ו הפוסק להרב~זי~יה

 או באות נוגעים אינם התגין ש~םוד~מיה ה~ג"~

שר~וקי~
 אבל שיתוקנו ער התגין ש~סולים בזה זה

 סי' חיו"ד יוסף זכרון בס' וכמ"שהס"ת ל~
 ח~

 וב~'
 שדברי הרואה ואנכי ' בקי~ור א"ד ב' ~י~ן א"חיו~ף כתונ~

 וכמו בהשגחה שלא באו זאת בתשובה ז"ל יו~ףהזברון
 יו~ף בס~ר ז"ל הגדול הרבשהוכיח

 אומ~
שקרה וכמי ' שם

 ל~
 במה ל"ב בסי' המ~"א כדברי שטעה

משם שהבי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ 
~~  ' ליתא והא ל~ברתה נרבק שהתג וסבר ה~אירימשם

 וכ~"ש בשורשן ~דברים ראה ~לא ~פני זה לווגרם
 כן גם לו קרה כן ' אמתיים רברים והם הי"ו ה"הידי"ן
 לפרש וד~ה פ~ולים זה בדין ה~ג"א ~"ש על שס~ךבזה
 כן לפרש שיש הגדול הרוחק ומלבד ' ה~גין עלשהוא
 ש~~ור ז~ת עוד ' כלל הולמו הלשון אין זהו~ירוש
 הרמ"ע ובתשו~ ~ל מהרמ"ע נובע הוא ה~ג"א שלדינו

 על חולק היה ז"ל ה~"א ואם פסול' ~הס"תמבואר
 ~ם שדבדיו ש~יין אלא עוד ולא ' לפרש הי"להר~"ע

 וספר ' ~שוט וזה ז"ל הר~"ע דבדיפש~
 כתונ~

 יוסף
 רבריו בנועם לחזות א~לנו בנ~~א אינו כת"רשהביא

 : שיס~וכו מה על להם יש~ם

~~~
 ולא הכי סברי קשוט סמכי דתרין לןתסגי
 מע~ה נעשה רבריהם על ~~הים שאנומפני

 רבים כי בריעבד ה~כשירים סברת נגד הס"תלהודיר
 הפוסקים הרבנים וכמ"ש , הכי דנהוג היכא ובפדטהם

 : ~~הם תכון כהה יר ידי ואףהע"י

~~~~~
 ביעקב לרעות בבואי אני ~י מגידאני
 העירהפה

 ~ראבל~
 יע"א ה~ערב

 הרב כ~ב אשד התנ"ך בסוף ~ת"~ תגין ס' לידי ה'אינה
 וכתוב לפרט ע"ב בשנת גאון בן זלה"ה אבדהם בןש"ט
 הגדולה ב~סודת ועטרתיו כחי כ~י הגהותיו וז''לבו

 הפרשיות וב~ורות ל~סר מלא ביןושמרתיו
 הפתו~ו~

וה~תומו~
 ידי השיגה אדר הנו~חאות ~י על מנין לפי

 ו~חלוקותיהן סדרי~ן מנ~ן זכרתי כאשד ה~~ומותבכל
 ולפו~ן ועקושן ב~גיהן האותיותו~יירתי

 ~גי ובס' ' ע"כ וכו' נוגעות ואינם נוגעות ת~יבספר ~נמסרו~
 ראקים אבניא י"ב מעל כהנא דא~יק רהוא~תוב
 לפלטי וש~ואל ואלקנה לשמואל ומסרו בגלגליהושע
 ואחיתו~ל הגילוני לא~יתופל ופלט~ לישבן

 ליהוירע ואלידע לאלישע ואליהו ~אליהו וא~יההשלונ~ לא~י~
 ' ב"ה~ק בא~קופת גנזוהו ונבי~ים לנביאיםויהוירע

וכש~רב
 ב"~מ~

 י~מי~ו'לי~ז~אל מ~רו יהוו~ין בימי
 ומנא מנ~תא~ל ו~טי ~סקיה לירו~לם מבבל יוחסין ס' הסופדעזדא אסי~ ~~ הפר~י כורש ובימי לבבל א~תיהויחזקאל

 לרא~"ע ור"ן ב"ה ~~ו~א לד~ מסרי~
 וד~י י~וד~ לר~ עקיבא וד~ עקיבא לר' ור"י לד"יוד"א
 ע"~ לרב~ נ~ום ור' הלבלר לנ~ום וד"מ מיאשאילר'

' 

 ~י~ן התגיןשאותן תג~ בס' ~כתוב ~~אותיות ק~ת כאן להע~יקוראיתי
 ~וגעו~

 ואלו '
 ה~

 ~~,דאית
 ל~

 אדבע
תגי

 ול~
 ~~י ~לת,א לה ~י~ מ~ ' ~~ין

 ול~
 ~ב~ין

 ס' , רבקין ולא תגין תלתא ~ה דאיתם'
 ראי~

 להו
 ' ר~~ין ולא קרנין דתלתא ק' , דבקין ולא זיוני~רבע

 להעתי,ק יכולתי שלא הרבה ישועוד
 ~רו~

 הטש~וש

וכ~~
 ה~דוש מה~נ"ך למילף לן אית גברוו~א הל~תא

הזה
 הכתו~

 ב~יורים ומיושרת תמהבכתיבה בי~~ ~בלה ש~א ~~ו ~בי קלף על
 נאי~

 ' ל~פליא דבר

 ז"ל להרשב"ץועיין
 ב~"~

 הדאב"ע משם מ"ש ג"ן ~ימן
 : הת' אות מע"ס ש"הג בס' עוד ש~יין ב~ה ועייןז"ל

 ה~עיר דברי כההלא
~~~~~ 

~~~ 

 ס"ט

 ~"ק המו~לא הרב של מ~ורתו הוא הזההאו'ת
 לי~דא~

~~~~ ~~~ 

~~~~~ 
~~~ 

~ ~ ~ ~ ז  
 רובבות ש~~ותיו שיהיו וכדי ~כ"י הוא ~ערייןהארזים

 הנז"ל ה~שובה לענין השייכים דבדיו הרפ~~יבקבר
 : תפילין ב~ל' יד~ים ס' ע"ר ה~הור וז~ל 'כאן

~"~~

 שלא פי'ג'ץ שעט'נ~ זיינין ג' ~ר'כין אותיות ז' רבא וא~ר
 י~ש~

 ז"ל הרב רברי וכו' ראשן
 א"~ וכב"י ~~"ת פ"ב בהג"מיהובאו

 ל"ו ~י~ן
 ~ו~יות ז' בש''ס ר~שא~רו ~ל רבינו ~דברי הל~דורבר ע"~

 שב"כ האו~יות גוף כיו~ן על היינו זיינין ג'~ריכין

של~
 ץ' כזה ק~ת משוך, ~לא ך' בזה עגול ראשן יעדה

 ג' האות ראש לכלשיהא
 פני~

 ואנכי וכו~ ~ות לכל
 ~~י~ין בהל' והר~"ש הנמק"י והרב ז~ל רדש"יהרואה
 על היינו כן בש"ס רמ"ש רעתם ער"ר סי' ביו"דוה~וד
 ~הלכות פ"ה הר~ב''ם וכ"ב ~ה~ותיות שלמעלההתגין
 וב"נ תכ"א ~י' החינוך מדברי ~תבאר וכןת~ילין

 וכן כ"ב עשיןהס~"ג ~~
 נדא~

 הובא התדומה ס' מרברי
 ~~א~י, ושוב ' ע"ש ~~"ד סי' סמ~ק ו~דבדיבהגה"מי

 ~נז' פיד~י שהביא מזוזה בהל' הראשון ז"ל ישעיהלר'
 זה ~י' עלותמה

 שא~
 ~ס~ן ~י~ מדבד היה ה~גין על

 ה~ מיאות~
 בכ"מ שכולן אפשד שאי זיון ש~ד~ים

 זיון ~ריבות יהיושימ~או
~ 

 פי'
 א~

 בס"ת

~ 

 פידש לכן
 ~אותיות כל של ראש שיהיו ז"ל המפדשים ודובדגמ"ה
 בג' עשויותהנז'

 זויו~
 ~ידא~ ~די

 ~~ן ~~ זי"ן כאות
 על ~מדבר נ~ון נ"ל הפתדוזה

 גז~
 היאך האותיות

 לי~~ב ~ש נ~"ד וא~רי ' עכ"ל התגין ולא כתיבתםיהיה
 הדין ~הי~ דש"י של~י' שא~שר ~דאפירש"י

 ד~~
 בס~ת

 שכן וכמו זיונין ג' ~ריכות אלו אותיותבז'
 ~ס~

 ~~ור
 ' בהל'~~דיא

 ע"~ ~"~
 רמ"ש ועור '

 ע~ ש~~
 התגין

 מ~בדהוא
 ~ז' ~יין בבר 'דהרי ו~ו~ מסמן הי~

שע~'נז ~ו~יו~
 ג~~

 מדבר הוא ~תגין על ר~ם דכוו~ו וי"ל

 ד~י~ודאי
 ~~א ~ן ד~דין רבא '~באר

 ו~~י~ה תודהב~פר ול~ ~~"ו~
 ו~~ב~

 ~~די~ות הם ~י אותם
לאו

 ~ל~ דוק~
 זיון ~לריכין המ~ו~ות הם ~י כוונתו

ומ~~
 ~תב~ו ~בר

~"~~ 
 ס"ל ו~יע~ו

 כמו~ן ~~~ ~~~ ~ג~
 למ"ר או ופ~ילי ת"ו~

 רל~
 ומיהו מעכב

מינה ~~ק~
 דרע~

 רוב ובשם ~ראשון והר"י ר"ג
 המפר~י~

 רב~~~~דע~
 על ~סוגיא דפי' ~~~בר

 גו~
 הלכות סוף כ~רר~י ~ו~א ~לי~ו לרבי' ר~יתי וכןוכו' האו~יו~

 ~בו' ~ותיות ז' ~דנקט ז~ל ר"א פי' וז~ל דסל"התפילין
 רבכלמשמע

 ~~ו~
 ש~ם

 ~דיבו~
 שזה זיון

 ותגין ובו'האותיות מגו~
 ל~

 בתפליןו~ו' אפילו פסיל
 ~~,~~י וסי~~יי~ו ורג~~ה רבינו כפי'~זה ~~~
 ב~מ~~

ש~
 סומכ~ן ויש בסו~ד שכ~ב

 ע~
 ור"ל ~אותיות ~דנו~,

 ~ריש ~ל לה~דדכי א~~ז ד~יתי ו~ן '~~י~~~בינו
 רברי ו~ביא ז"ל רבינו, ל~י' שרמזמזוזה ~~~~

משם ~~ ~ס~~
 ה~~~

 בשבת דש"י על'~י~
~ פר~ סו~ ~  ~~ 

' 

 אוכל~ לא עברי רמריואמת
~~~ 

 ~ראי~י ~ה
בהג"מי

 ~ב~~~ פ"ב~~~~
 שכתבו ~ם

 דשעטנ~~
~דיכ~

~~ 
 '~רא~ ז~~י~

 שמאל
 וזיינ~

 ~~~ה ר'
 זינו באר~'~~~ז דפי~ ורש"י קדשים סדרב~י' ~~
 ~ל~ניו ובשמאל בימיןומניף בי~

 ו~
 ~~~' וזה ~ש

 ו~"עדש"י
 ~שמו ~~~~תב ~~~י~ דדבי~

 דרגמ"הי"ל ~ה~~ו~רו~~
 ~ ~יי~

 א~ל
 ד~~

 ~ות
~~~ 

 על~וונתו ~י~~ ו~עי~ן
 ו~~~ ~,בש~ כמ"~ ~א~~~ גו~

 ~"ל
לא,~כ~ב

 בדאש ~ן ריע~~
 ה~~~

 אלא
 ה~~"~ ר~~ ה~

~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~
~  

ב~~ו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ירוש ו~ם אחד מקום אל הולך ו~כל אח~ הכלבש~ו 
 פירוש יתכן איך יר~תי דלא אלא ~וא הכי ז"לרבינו

 ר~רק רד"י פי' שגםושו"ר ז~
 ה~ומ~

 ל~"ש הולך מסכי~~
 ה~מ"גבשמו

 וס"ה~
 ז ז"ל

~~~~

 ו~י' ורגמ"ה רבינו ל~ירוש ראיה לה~יאנ''ל

ממ"~
 ת~ילין בדמוש הובא רבא בשימושא

 שכ"ה שםובהג"מי
 אותיו~

 רתפילין
 ~רי~ו~

 וז' תגין
 הרא"ש עליו והקשו בכללן ג~ז שע~'נץ ר~יינודמזוזה
 ל~זכיר לי דמה ל"ו ~י' ~"חו~~ור

 שעט'נ~
 בכללן ג~ז

 ל~מוה ו~חזיקו דס"ר לקמן ועיין וב"ח ב"י ועייןע"ש

דבש"~
 ~וכא בס"הת הקשה וכן אלו תגין הוזכרו לא
 נ"ל ולרידי שםב~ג"מי

 רהשימוש~
 כפירוש סבר מר

 מיירי דהש"ס ז"ל ורבינורגמ"ה
 בגו~

 ואלו האותיות
 ובכללן ~אותיות גבי שעל תג'ן הוו שם שמזכירהתג'ן
 גם~ריכו

 שע~'נ~ באותיו~
 כאלו גם לתייג ש~ריך ג'ז

 כן שהעתיקולאו
 מהש"~

 ע~מה ב~ני מימרא אלא
 בכלל הזכירם ולהכי האותיות ע"ג לתייג ש~ריךלענין
~ן

 הו"ל רלא קשה שעדיין עם זו קושיא ליישב לי נרא~
 ההיא ה~ימרא שלא'באה כיון ברי~עבד פ~ולותלמיתני

בש"~
 ז"ל וה~ור ו~מ"ג הרא"ש עליו שהקשו וכמו

 זע"ש

~~~~~~
דרגמ"~

 והשימושא
 רב~

 ורבינו
 אותיות ז' רמ"ש ס"ל ז"ל רי"א ש~ביאוהמ~רשי' רש"י ~י' ו~גהת אליהו ורבינווה~ררכי המח~~
 ולע''ד ' האותיות גוף זיון על אלא התגין ~ל ~ינוזי~ין ~ריכו~

 ל"ו סימן בא"ח ~הדב'~י שהביא והאגור ר"ת ~ד~ת~''ל
 וז"ל שכתב סל"ה עד"ר ~י'וביו"ד

 כ~~
 זיין לא א~ ר"ת

~~~'נ~
 עכ"ל'ולכאו' ~ור של מקו~ו גדע רלא פסולים ג'ז

 ~לא זו ~ברא לו בא ~מהי~ן ~'~ע~בריו
 גר~

 של מקו~ו
 מאחר לדבריו ~עם שום בלי~וד

 ראד~ב~
 ~~י דגרע י"ל

 של מגו~ה הקוץ רא'ן שנא~ר דא~י' שליו"ר קו~ורשאני
~ור

 א~י"~
 כיון ~סול רב~יעבד י"ל

 והו"ל כתביה הכי ליו"רר~מנא כתבי~ כי רמעי~ר~
 גו~

 התגין כן לא האות
 ש~יר מיקרי דבלא"ה די''ל ~אותיותשל

 או~
 וכ~ו

נרא~ שכ~
 פ' ממ''ש

 ~קב"~ שהי~ ה~ומ~
 על כ~רים ~ושר

 וכו'~אותיות
 ע"~

 שפיר מי~רו התגין דבלאו מכלל ,
 שהכיא יו"ד של כקו~ו מ~ר"ת ~~רי ועוד~ות

 רש"י פ'' על ~ם ~קשו שהרי מזה ~פך ~ראה ס"תב~ל' הרא"~

 ד~עב~~~שי~~
 של דקו~ו מי~ה ~אות גוף ~יקר רזהו

 גוף עיק~ אי~ויו"ר
 אל~ ~או~

 גוף
 וגם הוי לב~ ~~ו~

 ה~ו'רברי
 ~קומ~ ד~

 ~~בימים ה~י ~"ת בשם
ו~וד ו~ולכי~

 ש~ שכ~~
 שמאל ל~ד שהוא ר"ת ~י' לכך הרא"ש

 למ~~שכ~וף
 הל' בריש וז"ל דכתב ~שמו המרדכי וב"כ

 ~ירש לבךמזוזה
 ר~~

 של שמאלי רגל דהיינו
~~ף ~הו~ יו"~

~~~ 

 ' ~~ע~ש

 ~~א~

'~ 

~~~~ 

~  
 ~~וץ הוי מ"מ אבל ~"ד ~~י~מיקרי

 מגו~~
 י~ד של

אלא
 ר~ו~

 באנו ראם דביון ~~ד
 לק~ו~

 ~~קרי היו"ר
 בריעבר רכשר לומ~ והו"ל קוץ ~ותו בלי אף יו"~~ות
ק~~ל

 ראפי"~
 פ~ול

 ו~ב~ו~
 הקשה

 ~שי~~ ~ש~~
 כיון

 כן ואם ~יו~ר מגוף~~וי
~~ 

 זו
 ל~~י~ ראי~

 הוו דלא
 ועור ' ~אותמגוף

 רבלא"~
 ~עם שום בלי רגרע י~ל

 לדע~דהרי
 ר"ת על ה~ולקים

 בז~
 ר~~ל עכ"ל

וא"כ ~ג~~
 מ~

 שום בלי הכי למימר ר"ת ~ל כחו
 ראי~

 כמו

~~ו~
 על ק"ל ועור רחייה ~ום מ~לי ר~~'מוכרח

ז''ל ר"~
 דנדא~

 ~' ב~וף דהרי רבריו ר~~ר
 הבונ~

 ~~כוון
 רי~ כמרדכ~ ~ובא ו~ר"ת ~ייב ב' וכ~ב אחדלכ~ב

 כגון מזוזההל'
 כז~ שכות~

 שלא ~י"ת פ"ה
 הדבי~

 ר~ל
 מאותו ונו"ן פ"ה והו''להח~~ון

 ~י"~
 לכת~ב שנתכוון

 מ~כ~י לא דתגין לר"ת ר~"ל משמע מזה והרי 'ע"כ
 ש"~ג ל~רב אח'~כ ראיתי וכן ' חייב אמאי מע~ביראי

ס"~
 ר"ת בפירוש חננאל ר' בשם ~~ביא ~בונה

 ~רמב~ם וכפ'' מעכבי לא רתגין שס"ל מדבריווהכריח ה~~
 ~ר~יך אין ולע"ר לזה ש~חה מה וע''ש מעכב דלאז"ל

שו~
 היא הלא זו דס~ מעכבי רלא סבר דר''ח רי"ל דוחק

 ז"ל הפו~קיםכרוב
 דג~ ומינ~

 דעת
~"~ 

 איך וא"כ כן
כת~

 המרר~י שהרי ועור ' מעכבי ש~תגין בשמו האגור
 והיי~י זה אחד זה ר"ת של האלו הל~ונות הב'~ביא
 ~' בשם אלא אינו בשד'~ת וב"י האגור רמ"ש לומרסבור
חננאל

 ונשמ~
 כרא~י שנראה ע~ ר"ח של התי"ו ~וץ

 א~ר דהרי ~יא רלא ראיתי ~וב ו~יהו ר"ת שלתיבות
 דלא שכתב ר"ת בשם שם המררכי ש~ביא מההעיון
 הא~ת הוא וכו' יו"ר של מקו~וגרע

 ~תור~
 חנ~~ל ר'

 לא אם פי' ור"ח כ~ב הבונה שבפ' ר"ת ,פי' ~חרשהרי
זיין

 ה~ותיו~
 הוא זה שגם איתא ו~ם וכו' פסולים

 וממ~ש וכו' ~"ל ר"ת ~י' ועוד הול"ל תם ר~ינומתורת
 וא"כ ר"ח ד~וא עכ''ל ~י' ור"ח ר"ת רבריא~ר

 קש~
 גם

 לומר ודוחק ח~נאללרבינו
 ~ר"~

 ~"ב ~ג"מי כס' ס"ל
 דלא רס"ל די"ל מאחר ש"~ג הרב וכ~"ה ~"תמהלכות
 כתב ~"ב דב~ג"מי ועוד דברים של כ~ש~ןמעכב
 ~א ~אם ומ"ש בלל מ~כבי לא שה~גין ס"ל ור~ת~ר"ח הרו~~ אנכי בן על בי , עש~ב הישר ב~' ר"תבהדיא
זייו

 פסולי~
 ו~י' ורגמ"ה ז"ל המ~בר רכי' כ~י~ ~יינו

 בזיון רמייריז~~
 גו~

 ש~~~נץ האותיות
~~ 

 ז~ון ד~ריכין

~גו~~
 ש~יר מי'תו זה ועל

 ראי~
 ג~ע רלא גדול ~כח

מקו~
 דהרי יו"ד של

 א~
 א~י' יו~ר של ~ו~ו קרוי רהתם

ה~
 ~הוי משום

 מגי~
 ו~~ו כ"ש בריעכר פ~ול האות

 וא~ו רפסולים שו~אי ממש מגופן ש~ם האותיותבזיון
ל~שמועינן

 רל~
 הי~~ו רבא שאמר ד~ריכין ~ימא

לכתחיל~
 פ~ול~ם בדיעבד אף אלא היא רלא כתבו ע~ז

 ובהכי יו"ד של ~קו~ו גרע~לא
 ל"~

 שה~ש~~ו מה כל
 שום בלי בכח ראיה זו דמה~"ד

 ראי~
 רק' ,וגם

 ד~ו~~

~~
 רגם י"ל דש~יר מירי ~שה לא ומ~~ש רבריו

 דע~
ר"~

 וגם
 ר"~

 כדעת
 ~גמ"~

 ז ז~ל ורבינו

~~~~
 שכ~ב תפילין מהל' ~~ב ז"ל לה~מירא~תי
 דבריא~ר

 ר"~
 ~ן שע~'נז זיין לא שאם

 בלום מזה הזכיר לא המחבר רבי' אמנם וז~ל~סולים
 רבריוומתוך

 ~שמ~
 זיונין ~י' ~"ל רא~ם כמ"ש ר~"ל

 ראש~ יעש~~ל~
 ~~~~ר רבי~ו רבריו ו~ביא וכו' עגול

 הד~ב~ם שכ~ב מזוזה מה' ב~"ה שהרי ~"ע ורבריוז"ל
 ~~~יא מ~ואר ג'ז שעט'נץ האותיות ז'דין

 לו~~ א~שר איך וא"כ ב~י' ע"ש האותיות שעל~תגין ר~פ~~
 ז"ל המחבר רבינו כ~י~וש מ~רשרהרמב"ם

 ועו~~~
שחלו~י~

 כן ~ם ברין
 רלד~~

 נ~~א פירושא ל~י ~בינו
 ~רמב~ם ולדעת לעכובא ~יינו ~ריכין ~בא דמ~שמינה

 היינו ~רי~ין רבא כשאמרופירושו
 למ~ו~

 אם ובדיעבר
 רבינו כי ~~יתי וז~ל א~"כ ~מ~ש ק"ל ועור כשר זיין~א

 אלא רבא אמר דלא ר"ל~מחבר
 אמזוז~

 דב' ~אמתני'
 כאשר זיינין ש~ריך פירש ושם קאי זה שר~זו~רשיות
 הר~~ה נשי~ת ואחדי ' עכ"ל ז"ל ורגמ"ה רש"י~יין

קש~
 זיווגים שזיווג

 לרגמ"~
 מא~ר ו~ר~ב~ם רש"י עם

 מ~~גמ"~
 וכמ~~ ~ש"י ~י' על ~~ולק ני~ו

 ~ל ועוד

~כת~
 א~ ~י כן אמרו דלא להרמב"ם ~~"ל

 על
 מזוז~

וז~
 ל~ד

 ~בי~ של~ ממ~
 ג~י ~ם כי זה ~ין ~רמכ"ם

הל'



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  וזה כן הדין כמזוזה רדוקא ר~ל כנראה מזוזההל'
 מזוזה גבי אם כי זה רין ~~מר רלא לומר ~ימאודאי

רמ"~
 אבל ~ריך דאין י"ל ~"ת וב~למא ממזוזה ~~ילין

ת~ילין
 מ"~

 ועור

 דהרי"~
 וכל

 ה~ו~קי~
 זה דין ~תבו

 יהיה רהרמב"ם הוא ~דול קו~י וא''כ ת~ילין גכיגם
 ~זה בדבר~חיד

 ואמ~
 גבי ~כ"ב סי' להחינוך דראיתי

 שבמזוזה אותיות ז' רבא אמר וז"ל הגי''ר ~הביאמזוזה
 ~"כ ז'ונין ג~~ריכין

 נרא~
 היה שבהריא

 ב~"~ גור~
 בן

 בסי~ שם דה~ינוך ל~י"ה מברעא לא האמת ~אחר~לא
 ובו' התגין ורין וז"ל כתב~כ"א

 הקומ~ בפר~
 הרי רבה

 ~לע"ר כןוב~ופן הדין ת~ילין ~גם לומר זו ~וגיאהביא נמי תפילין גבי א~י"ה במזוזה ב~"ס דגריסר~~י'
 ~"ב הללו ~הגהותרברי

 ולדע~
 בהל~ ד~מך י"ל הד"מ

 זיון ~ריכות אותיות דז' מזוזה בהל' שיכ~וב אמה~~ילין
 מ"~ ב"י למרןועיין

 לענין
 ~לכ~

 רהרי ל~ג"מי וע"ק
 ~וברא ההיא רבא מימרת קורם הובא ~נז'בסוגיא
 בת~ילין אלא אינה וההיא רויהרג בוי"ו תמרי ברררמי
 הביא הכי ובתר יביאך כי והיה בפר~ת כתיברויהרג
 רק רלא נ"מ וא"ב רבא~ימרת

 הש"~
 מימרת להביא

 אתמר מזוזה גבי ררוקא לאשמועינן מזוזה גבי~בא
 : ו~"ת מימראהאי

~~~~~
 ~וא מ~מורים

 דרגמ"~
 ור"א

 ור~ י רש ~ירוש והגהת והמררכיוהאגור ור~~
 וה~~רשיםאליהו

 שהבי~
 ור' ר~י

 ישעי~
 ~"ל ~ולהו

 גוף ~ל היינו אותיות ז' רבארמ"ש
 האותיו~

 על אבל
 ר~נהו נ"מ וא"ב אמר לאהתגין

 ר~ות~
 לא רתגין ס"ל

 וכ~"~מעכבי
 ~~וא ו~~"ל בהדיה והמרדכי ישעיה ר'

 שנסת~ק א~"כ שם בהמרדכי ה~ובא ר''י~עת
 נראה רמדבריו וכו' ~פר כמו זינין ~ריך אםגט לעני~

 אלא אינו ומתנו מ~או וכל מעכבי לא ד~גיןד~"ל
 בדיעבד אבל לה~ר~ך' יש א~בלכתחילה

 בכ"~
 לא

 ו~ייןמ~סיל
 ל~גיה ~~ריה גביה ~מררכי מ"~

 דחי"~
 : ורוק ר~"יב~~

~~~

 ~~~~~~~ד~~~~~~"~~ ~~~~~
 אותיות ז' אותן אףר~גין

 ש~ט'נ~
 ~~ר זיין לא אם ג'ו

 ב~ברא קאו המורים גרולי ~א~ור מא~דדל~יבריעבד
 התדומה וס' הרמב"ם שלזו

 ~ג~
 אותיות ז' של ב~גין

 ז"ל ב~ח להרב ו~ימה בדיעבד מ~~יללא
 בא"~

 ל~ו ~י'
 ז"ל והאגור ~ר"ת דלא ~~~ק ז"ל ב"י מרן ~"רשכתב
 ~"ל והא~ור ר"ת אררבהולמ"ש

 ש~תב ז"ל מרןעל ד~ש~ ואמ~ כהרמב"~
 דר"~

 ורבי' אהרמב"ם ~ליגי והאגור
 ז"להמחבר

 ולמ"~
 ומיהו ~ליג~ לא

 ל~ ~רב"~
 ~י"ל

 האמ~ רל~י רמאחר בזה ב"י מרן עללה~יג
 ~~ק

כהר"~
 ~ל והיל"ל ~ליגי רלא ור"ת

 ולא בב"י מ"~
 וגםבש"ע עמ"~

 רג~ הרב"~ מ"~
 ~ורה הר"ם

 לר"~
 בז' בזה

אותיות
 ~ע~~נ~

 לקטנים גרולים תגין בין וחילק ג'ז
 ת~ילין ב~מוש הרא"ש ש~ילקווכמו

 ע"~ וס"ה~
 ולע"ר

 א"כ רהריק~ה
 ק~~

 לא דלמה להרמב"ם
~~~ 

 כן

ב~ו~
 וגם מקום

 מ"~
 ~נ~' או~יות ~ז~ הרמב"ם ~מורה

 התל~וד מדין קטנים ~גין~ריכין
 ע"~

 דבריו
רמאחר ~מוהי~

 מ~ר~ דהרמב"~
 ~ימרת

 רב~
 ר~גין

 לה~~ ~רמב~ם כ~יטת ~"ל דרבוותא רובא רהר~ועור ~~~י~ התגין אלו ב~למוד נזכרו לא כן אםהאות~ות ~ע~

פ~~
 להרב רה~יג אהרן יר להרב ושו"ר כוו~יה

 :בזה ב"~

~~ין
~~~~~~~~ 

 באמ~ע וא' מ~מאל ואחר מימין אחר ~גין ג'~ריע~ה
 ואחר למעלה א~ר ~יי הקומץ וב~' בשבתו~"~י

וא~ד למ~~
 כזה ~מין ל~~

~ 

 ~פלין ובהלכות
 הר~~~ ~יר~

~ירו~
 כזה למעלה שלשתן ~עושין ~י~ ~חר

 ולכל הקומץ ב~'~וס' ו~~ ~
 ה~ירו~י~

 א~ ~י באות אין הללו
~

 ~~ין
 ~ז~ ~דמו~

 תפיליןוהלכות ~"~ הלכו~ בנמק~י ~אי~~ אבל ,
 של~~

 ל~ל ~גין
 ואו~ ~~

 ~~יי~ו
 הררך זה על ובן ~שה ועי"ןתשעה ב~י"~

 מ~וד~ והו~
 אלא

 רגריס הכי ~"ל ר~רי"ףרנראה
 בש"~

 ב'
 פעמי~

 ~ל~ה
רהיי~ו

~ ~ 
 ג' ל~ון וכ~ל ~ונין

 ~ור~
 של~ל

 ~~ ~א~
 מוהרד"ך ב~~ו' הראוני וכה וק"~. ~זיי~ין יע~~באו~
 אם ~~גין ב~שיית ר~סל ל' חדר א~בית

 ל~
 ~' עשה

 ל~י ול~"ר .ע"ש
 מ~

 ~הסכמ~ו
 ~~ דא~י~ר~

 ~א
 לא ~גיןעשה

 ~עכ~
 ראם ~ינה ~~"ע

 ח~
 מהג' אחר

 כש~סר ט~י רגרע ליישב בזה י~ ומיהו מעכבדלא
 לאמ~ם

~~~ 
 ד~"ל נראים ~ם ~רב רברי ומיהו ~לל

רתגין
 מעכ~

 יו~וב ו~ריך
 ל~מו~

 : ודו~, ד~~יו ול~~ין

~~~~
~~~ 

~~~ ~~~~ 
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 יע"א אז~יר~ננו"בי

 ס~ר מקרוב חד~ם ות מפע ~זו ~והק~ם~~~~
 הרמת~ם אחדמן איש~ביכ~ב

 ח~~
 ~ר

לש~
 הנשר על מדברת

 הגד~
 ובתוכו ז"ל הרמב"ם

 פסקים~~ת ר~~
 וכתבי~

 בקרב עבר ~שד ר~~ה ~סקי על

 שהכ~~~~~~~
 ע~מו

 בתחו~
 מלכים נגד שלו שא~ו

~~~~
 אדי~ם במים ~לל ארץ

 וסו~
 חרס העלה רבר

 הע~ים על חמתו ש~ך מעשיו אה~ לא כי ובראו~ו .ב~ו
 לדבר ~נתק ~~א בא'רש תהלך ולשונו כאויב ק~'תווררך
 להראות י~א ~~פיו והגה קולו יתן וברוגז גב~ה~בוה

 תפארת יקר ואת חסירותו גודל את והשרים~~נמים
 קדוש,ם על תועה לרבר השיאו לבו וזרון . וחכמתוגרולתו
 בארץא~ר

 ונ~ המ~
 הוא ~~ד~ה,אף ח~ם הם ~שר הח~ם

 אתם הרור , פיהו יפ~ה והבל הוה דלא מאי מונההיה
 להאי פתחא לה ופתח ימלל קטיעא ריש ~דיןראו

 קרא והכי קאי בן ב~קום תולדות ספ~ זה כי~רש'תא
שמ~

 , למינהו בו זר~ו אשר הרמה בן

 ול~
 יבוש ~נתה

 פניוו~~תה
 יח~ר~

 ובטנו שקר ~לד ננמל הרהז~ף אב~ הוא ננשה אשר ילר~ בראותו
 תכ~

 והלא , מרמה

 לפ~ם זאת כילאמ~~
 מכל עיז להע~ם בדעתי ה~

 מחסו~ לפי ולשום הח~םארס~ת
 י ח או דבד מלרבר

דב~
 יכב~ו ככר כ~שא ~,כי בא~'~ת ולבא

 ממ~
 ~היה

 חורפי~ להשיב בא~י דאם ל~ורחעלי
 ד~ר

 אל~ ולערו~
 ויכתב~~~ל~

 אר'ש מקדמי מראש הלא ו~חקו בספר
 רכרים אלו ודבריו ל~ונו כל להננתיק הכת~ב~ריך

 , חו~ן שיחת מש~חיו המ~בר שיעורלהם שא~

 ואחר~
 אבא

 מלבו בדה אשר י~ורותיו כל וליסתו~ ~~~~'~חה~~יר
 היה כך שהיה ~~נשה א~~ת א~~רי קושטולהגיר

 ארוכה ~~~נלהה~י וכו~
 וא~

 ז ~זה גרול זמן ~יבור לך
 אשר הולך ישר כל כי סמיכנא קא ודאי רא~~~~~

 ר~ו עיניהם אשר מתא ב~י ה~י עמנו פהישנו
 בר ות~י ומשבש ~ישרה ~~רך מן י~~טה א~ר זההלא כי וידעו יכירו המה הוה היכי רעוברא גו~א זרולא

ממיפך
~~ 

 ~~מה ולא פה איננו א~ר וגםאת ~יפכא, ~~ר
 לן פשיטא נמי הא דברים של מאמתותן הידיעהא~לו
 ודבריו ~לומותיו יהיו לר~ון ולא יחרי~ו מתים כריו לאכי

ל~גד
 עי~

 לא כמה י~פוט עיניו למראה הוא כי . ה~ורא
 ולא~לי

 מרגי~
 בע'~ו ורבר האי כולי איניש וח~יף

 א~ר ב~רץ אשר ~רושים מערכות לחרף י~גא~ו~~'א
 רברים חול ררך והוא ממתניו ~בה~טנם

 ישרה דרך איזהו מ~נו ונעלם אטום ולבו הדעתבהי~ח הנ~~לי~
 אמר~י לזאת ו~י . רטעי עביד רס~רא א~שיטי ~מי~י

דבגו~
 דא

~~ 
 הרבה ועשות,ספרים שתיקה וי~ה לחשות

 ולהג קץאין
 הרב~

 ז בשר יגיעת

~~~~

 ליה רחזינן באתי שעתה מה עלבעתה

לההו~
 דאכתי גברא

 ~וגזי~ נ~ ל~
 ~לא

 הרו~

 במ"ש~מאונו
 עלינ~

 עוד , ובדיו הספר על מרורות
 א~ד אנשים אוזן יגלה לשונו על רגל ול'ו מ~נו א~ו~ב ל~

 פרשת כל ואת לנפלאותיו עשה וזכר הריבלהם
 עלי מרומים בראש ח~ץ פיהו ימלא ואחר כתבאשר הק'~~

 הארץ כיושב ולהבאישנו מעשיהו אנשי כל לד~תדרך
 נגי~ת~ עתהכי

 כל בנו וישיחו , למלה להם ונהי היינו
 הסר משום השתא איכו , שכר שותי ו~גינות שעריושבי
 ערכתי נא הנה . הרחק ש~תים ולזות פה עקשותממך
 ה'ן ופורש רחובות ב~'ר הבא'ר אל ובאתי כתוכמשפט

לה~
 ~ענה והאר'ש הד~תרא ועל הנייר על רעו~ד' גו~א
 לו ישיבו והם כהוגן שלא עשה הוא גמר ע~'יהענ'יה

 ז כהוגןשלא

~~~~~

 ברבר שיחות~ ולפדש האו~מ~ אלאקרב
 אשר החיים אלהנוגע

 ה~
 עדנה חיים

קר~ ה~
 אשר הרבנים בכבוד שנגע במה נע~ור

 חר"א בענין החייםאר~ות ב~ר~
 חז~

 תנא מגרול בן הי"ו
 הגדול הר' מעלת ל~יון ראשוןירו~למאה

 הנקימה ואהבת השנאה מ~מת מאז רהלאז"ל כמוהרד"~
 וא~ף שאלוללא ~דר~

 וקב~
 מגילתא ואקן קולמוסא אקן

~סולי~
 שחיטתו את לפסול כ~י ותשע אחת

 ז"ל אביו מר הר' כניבור שקם עד , שחיטה מהל~בפ~ר כיע"~
 א' סי' ח"ב לב ~ריבבס"ה

 וה~~
 דבריו כל

 מרן ~ם ~'ו וא~ריו . ברורות ור~יות נכוחיםבדברים ~ר~~
 ורו~ילאמלכא

 ח"~
 מרןהחכ~ף רמשפטים ~בא ופרישא

 להחזיק א' ~ימן ביד חיים וב~פר ב' סימן שםז"ל
 ולהעמי~ו ז"ל מוהרר"ח הר"הג ד~י כלבמעוז

 וש~ה חזר ~פעם ועתה . והגון כשר בחזקתהנז~ לחר"~
 ש~ינם רברים ירבר ופיו ישיג והשג הראשו~יםדבריו להתזי~

 להעלו~םראוים
 ע~

 ברידן ואנן מכוין, ~א ולבזויי ס~ר
 ושפתינו חל~ינו כגבר אזרנו תורה דכבור עשהמשום
אתנו

 להלי~
 דבריהם הגדולי~אש~כל המאורות שני בעד

כראי
 ~ו~~

 וז~ותם . וע~ש נפתל בהם ואין
 וזכו~

 תורתם
 דבר וב~ום הלכה בדבר נכשל לבל ולזרעינו,יעמודלנו
 : וגואלי~ורי ~ בעז~ החלי וזה , אנס"ו עולם ועד מ~~ה~יסור

~~~
 ה~' ר~רי על ע"ב בדקי~ז ~יו פתח כלראשית
 כל דיורע מחנינו בקרב ש~~לו ריבות רבר~ ~~ל~"א בר"י ~תוב דבר וכה ז"ל מוהרר"חה~רול

 ו~ורתו ה' לכבור סבלתי ו~ערות יסורין כמה עמישער
 , וכו~ לאבות ~אירע מה השבט אותו היה ~מוד~אשר

 ~ך , וכו~ היה רלמור כרבריו יה~ לו דהןואומר
 ורב הע~ום זה כמחל~ת ראיךיפלא זא~

~~~ 
 בקרב ב~שה

 ביןמחנינו
 האי~נ"אפי~

 מע' עם העם ודלת
 נגד באו אשר העירהוח~ובי ~גב~~~

 הרב~י~
 ד~ין בהם ו~וכיחו דנו~שר ~~י~~ רייני וכל

~~~ 
 והאמת

 ~~ את~
 ~ם

 והם הגביריםמעלת
 ל~

 ~סר~ין ~יו לדברי~ם אזן הטו
 ורנו שפסקובמה

 בחוז~
 ותוק~

 וזלזול
 ~ב~~

 ב~~ב בין
 כ"ז ידוע כאשר בא~הע ביןיש'

 לכ~
 ושליט רב הוא ~יות~א~רי ~י~~ שער באי

 ~מש~~ ו~רו~ ~ליה~
~ידו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 איך ~~לכידוע
 עז~

 ולא ~~~ו
 נתע~~

 למחות
 עלולה~ות בה~

 קר~ר~
 היו אשר ~כל יעשו לבל

 עושי~
לז~ז~

 ~~רה ב~בוד
 והג~ ולומרי~

 חלוק היה דהוא

עמ~~
 עלייהו ופ~יג

 במ~
 ש~סקו

 ~יה ~וא מ~מ~~ו~ד ו~דייני~ הרבני~
 ~רי~

 להתגבר
ולמנוע לייסר~ עלי~~

 ~ות~
 יהיו לבל

 ~וגעי~
 וזלזול ~תורה בכבוד

לומדיה
 ח~
 אלא תלוי הדבר ואין ~יא ~ורה ~י

 בלומרי~
וא~מ~~

 ר~ר~ה ומ"ג ' סימנא האי ~י ראינו דלא
הוא דג~

 רעתו לב~ל ~ריך הי~
 ~נגר~

 ו~ו' ~~ר עד
 וד"~

 ~ע~~

~~~~~
 גברה ~מה וראו הבי~ו ~~א~ישי~
 וש~אתו~נאתו

 ע~
 ~חר אף ז"ל הרב

~~תב~~
 מראגה ז"ל הוא ש~תב רענין ' ~"מ ~ישיבה

 לה~ילמדבר
~~ 

 זמן באותו עליו שערערו ממה ב~ו
 נתןו~~ורות

 ~נא~ מחמ~ ~ה~~
 ו~"מ ההוא המחלוקת

 ע"ד ד"ג ~ר~ו ברברי ~~תוב די~א~~~ין
 ע"~ וד"~

, 

 הענין רמז ~ןו~ע~פ
 ~ס~ר שלא ~רי שיח~ במיעו~

 המחבר בא ' מןהמ~לוקת רב~~וביו~א~~~~ר~~י~~ן

~ז~
 עליו ל~~גולל

 ול~ר~~
 עמו ש~בר ממה הענין

 ולא ' לשונו ב~ת~ר ההוא~מחלוקת
 הרו~

 ~מ~ונו
 ~ו~לועד בז~

 ~מו יותר בכיאור הרבה ~עמי~ ~רברי~
 קינ~ור ברברי בכבורו שמקל מה מלבד ' לקמן~תר~ו
 פעמי~~מה

 ~ורך ללא
 ול~

 שהוא לענין מירי נ~~"ל
 ~מו בועסוק

 ~~רא~
 הרואה

 הרברי~
 זה וא'ן במקומן

 מכויןשקנא~וושנאתועמוה~יקתהו לבזוייקא א~~אכי
~~ל

 ז~
. 

 ~~ ול~
 ממנו גדול ז"ל הרב היותו לנ~~ו

~~ור~
 ידוע כאשר פנימית וביראה

 ומ~ור~~
 זה רבר

 ל~ל עיר~ו~~~ר
 רעת לו שיש ומי ל~ חכ~

באו~ו להבחין'וא~
 ~מי~ ~~~ מחלו~

 ~~~וו~
 בקרשו דבר ~א~ר

~~~
 ' י~"ש ~"א ~ל

 וממ~
 או~ו שאחר ~ראינו

 לכ~ו~ ז~~מחלוק~
 גר~ל

 ~א~
 וזכה

 ר~~ו~ להיו~
 ל~יון

 ~לא ~~רש אר~ותוד'
~~ 

 דיין
 ומור~

 ~ירוע לזה זו~ה
 '~~ל

 וג~
 הרב היו~ו ~ש לא

 ז"~
 ממ~פחת

 ר~
 של~לת

 ~ל~וח~ין
 עול~ גאוני רבני~

 ~מו דורות כמה מזה
 ל~ י~רי ס~ר ~סוף ~~ו~ו~תראו

 הם רודאי ' ז"ל להרב
 ו~הי"ב על~ונוי~עו

~ 

~ ~
 ~~וז"ל ~~וב

 אי~
 ~יהיה

 ה~~
 ~תב עור

 ע~ילותרשמו ש~
 ורבו~ ר~רי~

 ~די ~נו על רעות
~~~~

 '~ר~~~ו
 לא כי היורע הוא ~אלהי~ ~בו~

 הית~ עלי~ דב~ ול~ו~~~ דברי~עלילות ~שו~
 ~וונתי~ו

 ישד לכל כן שמתב~רו~מו חליל~
 הול~

 מסתיר ~היית~ ממה

 ~ג~ ~~~~~~~~~
 כ"א ' לגלות ~י מ~~ירין ~~יו

 לנו ~רור ~~י~~~
 די~~ עלי~

 ~וא
 ~ ע"~ מ"~

 ~ס~יר ~~י~ ~~~~~~
 הדבר~~

 ~י~ ~לא ~~תבן
 ~~ ~ס~~גל~

 ~רי מ~וונת בכוו~ה ~ך
 של~

~ ~
 ~~ר ~ל מהיסודות ~לו

 ~~~י~
 וד~ר~ו

 ~ב~י~
ע~

 ~תגלה וכ~~ר . בוהו ואב~י ~והו ~ו
 ~ח~~

 ע"י
 של רינו מ~סק ~מתבאר ו~מו ה~ו~ה או~ו~~~ו

מו~
 מרן

~~~ 
 ל~~ה ~~ל~~'~לומד

 בירא~
 על ~'

 '~~י~

 ~ר~
 ~~ידי~ מפיו

 על ~ועה לרבר י~~~ו
~נז~ ~~~

 ~ס~ ושע~~ דעי~ דברי~ ~~מ~
~~ל~יב ~רי ע~ז ~רוך

 אר~ ב~י ~~~
 ל~ל כירוע

 רב~ מו~י~ ל~ ואי~
 מז~~דו~

' 

~ ~  

 ~ר~ב בספר
 ל~

 ד~
 ז ב~ עמור ד'

כתב
 ~~ע"~ ~~

 וז"ל
 ו~רו~~

 ~ת~ ר~ן יראה
~~~ש~בס~ו~ד~~~מעמד~רב~~~~סומ~י'

~וע~ו
~~~~ 

 בדי~ו
~ ~~~ ~  ~~ 

 ~~ב
 ע~יו~~~ו עלי~~

 ד~~
 ~ל

 ~ב~~ ~מ~
 ו~רבד '

 ~מו~
 ~יך

 התר להיות ~רבה ~~שי~ימ~או
 לה~

 דל להו~יא ב~קל
~~ על

 ח~ריה~
 כמה ועל

 לא כי רעי~ ר~רי~
~ ~ ~וכי~  על אלא ראינו,לא

 היות~
 ~נז' ככל ~חר"א יורעים

 ~~ ע~~

~~~~
ה ~~ ב~וסח ז"ל ~והרד"ח הרב ל' מהשהביא על

דג~
 הרכנים במעמר

 והסומכי~
 שנתוועדו

 של ברינולעיין
 ~ר"~

 רשם
 ג"~

 כ~
 עליה~

 עליו ר~ו~יאו
 ~רב רברי ב~~רה ל~ביא לו התיר רמי ~שה ' ובו'דבה
 ~ל ~י שנראה , וכו' ימ~או איך ~ליו לתמוה כדיז"ל

 הוא תמיהתו כוונתעיקר
 ראי~

 ~מעמד רכל אפשר
 הרבנים~ל

 והסומכי~
 להוכ~~ וכד~ רבה מו~יא~ ~היו

מז~
 על אלא ר~ינו

 יודעי~ הוות~
 הזה בל~ון ~או ז"ל מוהרד"חהר' שדבר~ מאחר ' וכו'
 ~ן לכ~ בא ~איסנא"~יס ובין ~גבירי~ ~ין בינינוש~יה המחלו~~ בזמ~ ושו~

 והלך הנז'בני
 לשחו~

 והר האי~נא"~יס לכת במקולין
~

 ולמוהרי"~להגבירי~
 שהיה

 מ~ר~
 ונתוועדו

'ב ה~ ע~
 נר"וכמוהרא"ק

 וע~
 ע~יו, והו~יאו נר"ו כמוהרח"ף הר'

~~
 כ~ה על רבה

 רברי~
 לא אשר

 ~די ~ובי~
מלשחו~'ומעלת למונ~~

 לה~קי~ כרי ~רבני~
 ה~.דיוו המריבה

 וכו' הבשרו~סרו
 ע"~

, 

 וברברי~
 ~י גי~וי י~ לא הללו

 ש~ל ש~~' רבה המו~יאי הם וכמה רבה המו~יאיה~

הגבורי~
 ומ"מ ' מהם ק~ת ועל כיון

 ~שו~
 ~ל שלא

 ומעלת כתב ~הרי ' כיוןהרבני~
 הרבני~

 ~ר~
 להשקי~

המריב~
 היה כונתו ואי וכו~ הכריזו

 הרב~י~ ~ג~
 ~יו

 הרבה מו~יאיבכלל
 ל~

 ' הזה בלשון כותב היה

 על ראףיאמר וא~
 הגבירי~

 ימ~~ו ראיך תמי~תו י~ול
 בז~ן שהיה כיון כלל תמיה זה אין , ו~ו' הרבהאנ~י~

 הו~ ~יהמ~לו~ת
 כא~ר זמן באותו ~ה רבר הו,א ורגיל

 באזנינושמענו
 מרורו~

 ~~ינינו ראינו וכאשר שעברו
 ,בעל בין בכתב בין רבה שהו~יאו שבזמנינובמחלוקת

 וגאוני רבנים ~ל~ה
 אר~

 מ~מ~ שכנגד~ הגבירי~ ~~ת
 דברי~עלילו~

 ע"י ס~ר על להעלותם שאסור
 על ה' ~ראת ~אין~רי~י~ ק~

 הנמ~אי~ ~ני~~
~~~ל בחברת~

 לה~
 להעליל

 עלילו~
 על א~י' ברשע

 משי~
 כ~י ה'

לה~~י~
 ~עמים בין רוחו

 בחו~כ~ ו~~רי~
 ינ~~ו שעי"ז

אות~
 מזה ומ~~עלים

 הכשרי~
 והחכמי'

 ומרנני~ שבה~
ה~

 ג"כ
 מחמת ~חריה~

 הנא~
 והנ~חון ~נקימה

 ~ק~ים עיני~מעוור
 בירו~

' 

 ול~
 על

 חנ~
 ~~~ו

 ל~סול אין המחלוקת ד~זמןה~וסקי~
 אד~ ~ו~

 ~י על
 רהוו ~כנגרו מהכתעדי~

 נוגעי~
 בערות

 סי' ~"ח הרב בתשובות עיין 'הנקימה להנא~
~"~ 

 ותש~' וק'

הר~"~
 ח"ב

 סי~
 הר' ~יין אשר פוס~ ושאר ~"ר

 ' ע"ג ד"גז"ל מו~רר"~

 ~מ נמ~~ו א~ חירו~ כ"~ ~י~ וא"~
~ 

 ~ד~~ על רבה מו~י~י הווער ~ל ~תה מאותה~נ~י~
~  תאות~ למלאות ~ריהנז~

~ ה~יסנא"~י לכת יהיה לבל שוחט
 לשחו~

 וזה גאבילה בלתי להם
 ~ ~~~ו~

~~~~~
 וז"ל

 ומ"~
 מלאכ ב~ו ~נתלמר עור

~
~בר~~~

 ונ~ל ~ראוי
 מא~ ס~~

 מת~ ש"וב
~  , ו~ו~ עירנו~מנהג

 או~
 כ"א עירנו מנהג זה

~סומכ~~ רמעל~
 חו~מון היו לבר

 ו~~ו ב~סי~תי וכמ"~ ~ל~

שיב~
 הר~ ~ליו ~ת~ י~ה ' בס"ר ל~מן נמי

 מכיר ~ינו וז"ל ה~' באסי~תו שכתבע"ז ז~ מוהרר"~
 א~

 מקומו
ונכנס

 בתחו~
 שלו שאינו

 ומו~~~
 מ~ה~

 אשר
 בד~

 מלבו

מ~
 ~~יר באתי המער~ה מן ו~ני ' שאינו

 אמרי ~וש~
~מ~

~~ה ל~ מעול~ ~י עירנו שער יו~בי מכל ברור וד~ר
 ~ו~

 ל~~פל בעיר מ~~ג
 שו~

 מ~~ומכין ~חר
 היו ~תא ובוד~י השו~~י~ ~"א הבדי~הסמ~ת בע~~~
~~תלמיר מלמד~~

 ~ו~~י~
 לו

 'סמכ~
 כאשר

 ~יימ~ סמיכ~
בחתימ~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  
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 ~בודקי~~חתימ~
 ' ע"ב ובו' ~ו~א

 ו~~
 המחבר שטען

 ע"~בד~כ"~
 אתם' הרור וז"ל הראשונים דבריו להחזיק

 סמכת~סומכיםממונים של אומרעליעלמנה~זהראו
 דכר והוא שאינו מה מלבי אותו בדיתי ראני~~~בור
 שער באי~כל

 יודעי~ עירנ~
 כן ~הדבר ומכירים

 היו בהיום הנה רערוגם כמ"~
 הסומ~י~

 מה~בור מ~ונים
 על ובין ~סכין בריקת על בין תלמיר לכלמסמבים
 קריספין כמוהר"א מו~"ר אחרן ועד ' ה~יאהבריקת
 לבל סומכין שהיו ז"ל שאול וכמוהר"י ~יי"א ר'והר'
 זו ולא הש"וב מל~כת ~נתלמר~למיר

 א~
 ענין דעל זו

 כרור אמת'ודבר רכרי ~ושט מ~יר שהוא ~ומר הואזה
 שום היה לא ~עולם כי עירנו שער יושבימכל

 הבדיקה כסמיכת מהסומכין א~ד שום להטפל~עיר מנה~
 ובמו כמ"ש ב"א האמת משא"כ ~תא הש~ב~"א

 מ"~ נמיהעיד שכ~
 החבי"ף מרן

 ש~
 כי דהאמת ב' ב~י'

 קרם~ימי
 המנה~

 היו ~ריאה ברי~ת שבסמיכת היה
~חותמים

 הסומכי~
 תזדו רשוב אלא לכד

 להח~י~
 כה

~~
 היה כן כי האמת מ~יד הוא הרי ' יע"ש השו' מ~דולי
 קד~ מימי'~מנה~

 ע"כ ובו' האמתיים רבריו נ~ר
~ 

~ ' ~ ~

 בנ~ד להתריס ויבלם יבוש
 במוהו שמי זה בדברז"ל מוהרר"~ הר"ה~
 ובפרט ובקי מור~

 כירוע וב~יקה שחיטה ~'מנה~יברי~י
 ומ~ורס~

 לכל
 הוא מי שכן וכיון ' ע"ז מעיד זבח תורת ה~הירוס~רו
זה

 ו~יז~
 הוא

 שיב~
 בדבר אחריו להדהר

 כז~
 ~ליו ולומר

 מר קאמר מ~י ירע ושלא ~שמועה אל יפה ביוןשלא
 ראיה שוםבל~י

 חותכ~
 אלא ס~רים ומפי סופרים מפי

בדברי~
 ' רכה ~ריכה דודאי לבד בעלמא

 ומ"~
 באופן

 ר~רידיה רב ממעשה לדבריו ראיה מביא ז"ל שהר'כזה
 רוקא מתא הש"וב בחתימת סמכא שלקח עובראהוה

 שמעיר בעלמא ברברים עליו לחלוק בא ~זהוהמחבר
 יודעים עירנו שער באי ש~ל רבר ש~וא ואומרבע~מו
 ולא במיניה כל לאו דוראי וכו' כן שהדברומכירים
 נ~ד ליה~ייתינן

 עדו~
 כוונתו ואם ' רב ממעשה הרב

להכחיש
 ג~

 עשויה והיא כירינו כמו~ה היא הלא זה את
 מתא טבחי ~נן מתחיל ~לשון ות~ילת תק~חמשנת
 על~ ו~תימיוכו'

 ' אדייס ומוהר"ע , מודעי כמוהר"א '

ומוהר"א
 יעב"~

 ' ז~ל

 הירועי~
 מעט ואם ' ~תא לש"וב

ואוסיפ~
 עור כ~נה לך

 ש~'~
 ה~דול מו"הר בזמן ~' '

במו~~~
 א~רים ~מוהר"ח ~~ביר כ~מיבת ז"ל מורעי

 ז"לאר~יט
 ז~ ~נו~~

 טבחי א~ן
 ~ת~

 ~לה וחתימי וכו'
 חתים ~יריעה ובשולי , ~"ב ~ן ו~והר"י ~~ז' ש"וב~~'
 ~פוחין חק"ל מו"הר כזמן ואחד ' ז"ל הנז' מו~הרעלה
 ~"ע יכי~י ~והר"א בסמיכתז"ל

 בנוס~
 וחתימי הנז'

 שניםעלה
 מה~

 שהם
 ב~ו~ר"~

 הכהן וכמוהר"ע '~ורעי
 ס~כות ~' לך ~רי ' ~יריעה ~~ול~ ~ל ~נז' ומו"~רארייס

 מנה~ שו~ הי~ שלא~וכי~ות
 לתל~יר להסמיך בעיר

 הסומבים הריאה בריקת~ל
 הממוני~

 ב"א מה~בור
 הרב רירן תנא של ערותו לך או~יפה ועור~~"וב'
 ז~ל ~ייבני

 ~יו"~
 ו~זקנים ' וז"ל ע"ב דל"א א' סימן

 ~רבניםא~בונן
 נ~~

 ~~דול ~ר'
 והר' בנב~שתי מוה~~

המו'
 ב~היו ז"ל ~לו~ שלמ~

 נות~י~
 ש"וב להיות רשות

 זוב~י ~את הבקיאי~ ע"~ אותו בור~ים היו~ת~ילה

~ז~~
 ובאומרם

 שהי~
 ~~ן על ~מבין היו הם גם מומחה

 כך ~יום עוד ו~ן , לברוק רשאי שיהא רשות נות~יןוהיו
 ה~ור~ ~רבי~י~וה~ין

 ' ע"כ~ הלזו ~ארץ

 ואומ~
 ~זב~ זוב~י מ~תהבקיאים ידי על

 ' מיירי מתא ש"וב ר~ל ור~י

 לפניך~די
~~~ 

 דהרב כותיה ברורות ר~יות
 ~והרר"~

 שום היה שלאז"ל
 מנה~

 להט~ל מעיקרא בעיר
 מתא מ~"וב שלא מהסומכין א' שום ש~וב~מכת בעני~
 שלא סומכין שהיו שאף וא~שר ' דוו~א מתאהש"וב כ"~

 על ~"א נט~לים היו לא מה~כור מ~ונים מ~אמש"וב
 הסכיןבריקת

 דוק~
 היו הריאה כדיקת ועל

 ~ומכי~
 על

 דאחר ~שום מתא~ו"ב
 מה~

 : מהמ~ין היה

~~~~~
 מו"הר רמ"ש~"ל

 החבי"~
 ~ר~ מימי כי ז"ל

המנה~
 הריאה בדיקת שכסמיכת פה ~יה

 ~ו~מיםהיו
 הסומכי~

 חזרו ושוב ' לכד
 להחתי~

 ~ם בה
 אותן על א~א כוונתו אין שכמקולין השוחטיםמ~דולי
השנים

 שכת~
 ר~יינו ז"ל מוהרר"ח הרב

 תקע"~ משנ~
 הרבר שהיה ת~~"ט שנתע~

 ~וה~
 שהיו כן

 למ~וליןלהסמיךה~ומכים הולכי~
 שלא על סיבה מפני לתלמי~

 מ~ש"וב אחד שוםהיה
 מהסומכי~

 היו ולכך המנויים
 לברהם

 ~ותמ~~
 היתה זמן אותו ועל ~"ב ב~מכה

 קדם מימי כי לו~רכוונתו
 חותמים דהיו הי~ המנה~

ה~ומבי~
 ~מוך היתה הנז' חר"א ד~מיכת ומשום וכו'

 על לתלות במה היה לא ואם זמן לאותוונראה
 מניע~

חתימת~
 לחו~ ראוי היה ההיא בסמכה

 סמכה שהיא

רעוע~
 ~קע"ה ש~ת קו~ם כי ומודה ראזיל ו~ה"נ '
 היו והם ה~ומ~ים היו ~ם שהש"וב היה המנהגו~עלה

 ת~~"ט משנת ~ם וא"ב וכ~"ל לכדה~ותמים
 נסתלק ז"ל במוהרא"קשמו"הר והלא~

 שהי"לההק~רה מסיב~ מה~מיבו~
 ע~

 ' בע~מו הסמיבות ענין על הכולל

 וכבר זמן כאותו לכ"ע נפטר כבר שאול כמוהרי"או~ם
 ה~ומכים של מהמנויין אחד ז"ל מוהרד"ח הר' ~"בהיה
 ו~~ו לתלמיר לה~מיך בדי למקולין לילך ~וד נטפלולא

 המנה~שהי~
 שנת מ~ורם

 תקע"~
 חזר וממילא ומעלה

 ~סמכה החות~ים להיות לקדמותוהרבר
 בל הלך ~לף האלה הדברים ~י על ומעתה ,לבר השו"~ ~"~

שהרבה מ~
 ל~מו~

 שם הזה המ~כר
 ע"~ דקכ"~

 וע"ר
 הרברברי ע~

 מוהרר"~
 ודקכ"ז הללו

 ע"~
 מו"הר ע"ד וע"ר

 נ ורוק הרואה שיר~ה כמוזלה~ה

~~~
עו~

 ש~ עו~ ומ"ש וז"ל
 עליו ערערו די~ן

 ב~~כתו ~יה שלא על ההיאבמתא
 דהלך לו הו~ר וכאשר ובו' ז"ל כ~והרא"ימו"הר ~תימ~
 לי~ירי וב' ~רטט ומיר ושתכף הנז~~ו"הר ~~~
 אי~די~

 ~מה
 כן לא וכו' בב~ר שהיה הסבה היתה בסמכה חתםשלא
 ~ב~שו ~א~י~תי כמ~ש והאמת מעי~רא הדברהיה

 ולא לו ליתן ר~ה ולא ובו' ממו"הר~חילה
 כ~וכו' ל~ם שב' להיות ~פש~ ואיבכפר שהי~ ~שו~

 המנה~אין דמעיקר~ ו~~
 הכולל שמו"הר

 יב~
 בכתבי החתום על

 שלהסמבה
 ש"ו~

 וכו' ~עיקר רהם לבר הסו~כים ב"א
 ~ כאןעד

~~
 לבו מלאו איך ארם כל לב יחרד זאת

 ~~~ב אפשרלהיות דאי הזה כלשון~' לכת~
 לה~

 אחר כן
 ~ם ז"ל הרבשהביא

 ע"~ בד"~
 כתיבתו וסרר נוסח

 ז"ל כמו~רא"ימו"הר ~~
 וכתו~

 מורה רזה ' כן שם
 דשקר לולומר רר~~

 וש~כני~ ענ~
 שלכתיבתו ~ברי בתוך ~קר רכרי

 ז"~ כמוהרא~
 ולהטיל כן עליולומר ~ליל~ ' ר~~~ו לא~ת ~רי
 ב~ד~י~ מו~

 ~~~~עד ~~~ר
 על עליו ~ריקאותו

 שקר רברי שהכ~י~
 בתו~

~~~ 
~זרת~

 שחשד על ובודאי ' ז"ל ~ר~נים של
 או~

 ~כך
 ב~רה לו ~יןכ~עט

~ 

~~~~
וג~

 ~ו~~~ ה~נה~ אין דמעיקרא
 ~כו'יבא

 וכו' ה~~וםעל
 בז~ ~~

 ~~ו~ו ~ת ~~יר לא

ונכנ~
 האי ב~ו ~עיר ~~ד כבר כי ' שלו שאינו ב~~ום

תנא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~נ~
 הלוי ו~והר"ש ~נ"הג רמו"הר ז~ל חיי בני הר' רירן

~~
 עור ושהן השוחט של ב~~כה חות~ין ~יו

 כך היו~
 באר~ מרבי~י~תור~~ו~גי~

 כברכתבנו וגם ~נ"ל הלזו

שי~
 ז"ל מורעי כ~והר"ח מו~~ר ~זמן ~מכות בירינו

 אחר הנז' הרכנים עלה וחתימי ז"ל חק"ל ~ו~"רומז~ן
 ' ~תא שוחטי~~ימת

 וג~
 בס' ז"ל החבי"ף ~רן מו"הר

 הרב רברי הביא ר~"ז ~י' המנהגי~~ בתורת חיי~~ש~
 לקח א~ וא"כ וו"ל ו~יים ז~ל חייבני

 יקרא ה~ורה ממרבי~י לקח ולא~~א מהסומכי חתימ~
 ס~כ~

 רעועה זו
 כלי מש"וב לאכול כרי עליו לסמו~' ראויואינו

~יון פק~ו~
 הו~ ~כ~

 הסומכי~ א~ ובפרט ~~נ~ג
~תא שוחטי הם

 רל~
 דעת קירוב ~ד ח"ו יב~ר

 ע~
 לי~ח ~כא זה

 : וד"ב ע"כ וברורס~כא

~~~
 ע"ר בר"ו ע"זעור

 רא~
 כ~ א~

 הרבר היה
ברור

 רל~
 מו~~ר ל~בור ~לא ~ן ~תב

 ר~עיקרא~"ל ~פרר"~
 מ"~ ~~

 ~נז' ~עיר לי~ידי ההיא איגרת

 חייא ר' כנו ~פי ~מעתי כא~ר ~נז' מו"~ר ל~בוד~י~
 ' ע"כ כן לי ~ומרז"ל

 הנ~
 ~~ין

 ז~
 באסיפה ~תב

 והכ~~ר~שונ~
 ב~' ~ם ז~ל ה~בי"ף מו"~ר קרקרו על

 הזה בדבר כי ~~ש ברבריו ר~ין וכ' ע"ג ר~ה בידחיי~
 ח"ו א~ ~רבים ~ת ל~אכילשהוא

 רבר איזה יורע הי~

~~~ 
 ' רבים בו י~שלו שלא ~כשולל~רים ~רי לו ~גלה ~י~ ואררבא לרבריו ~~~י~,

 וג~
היה הפרר"ס ~ו"~ר

 ~ור~
 שלא ~"מ וראי אלא ברור אי~ור ~י~ אם לו

 שום בו~י~
 וז~ ~~פו~

 עור ועיין ' עכ"ל ברור
 ז ע"ר ס"ובר"י ש~

~~~~~
 אחרת ~עם וחוזר בסברתו שעו~ר כהיום~ן

 ברור ~הדבר בפירו'לומר
 דל~

 כ~ב
 כ~

 אלא
~~~~~

 ~~~~ר

~~~~~ 
 ~~~ו שקר ע~ות ו~עיד ~~ו~

 ז"ל ~"א בעד כן או~ר ג"כ בנו ~ייא ר' ~~י ~~~~כ~
 ~ין ' ו~ו' לש~~ ~רו~~~י

 ספ~
 ~נשוא גרולעו~ו כי

~~~~~
 ב~בור ~ז~זל

 ~רב~י~
 ~~ילין~~יו ז"ל ובנו ~~ו~רא"י מו~"ר

 באי~ורי~
 שיאכלו לרכים ~ניחים ~~יו ח"ו

 היו ולא איסוררבר
 ח~ש ~פני ותורתו ה' ~בור על חסי~

 ~~~ ~~ו~זל~~
 ~ו"~ר בכבור ג"כ ו~זלזל ' ורם

ז~ל ~~רר"~
 ש~רא~

 היה שלא ~"ו
 ל~~ מור~

 ~~תי~תו לחזור
 איסור ב~קום~ף

 ~ז~
 בו שנ~שלים

 רבי~
: 

~ר~~~~~
 ל~תנ~ל

 ~ו~
 וז~ל ~בי בתר ב~~בו ע~ז

 ~~~ו~~~~
 בס~ק ר~~ריה עו~רא ~ה~יא

עי~ו~
 ~עו~

 שבא אחר
 ~כא~ ב~~

 ל~ו"~ר סכינו ו~ר~ה

~~~ר~~
 יפ~ סכי~ ונמ~א ז"ל חיי"א ולר~

 וחזר
~~~~ו

~~~~ 
 ~זה ר~וכח שם ש~ב

 רג~
 הנז' ~ו~~ר

ו~ו~~~
 ~יו

 ~ורי~
 זו ~~ י~~י ~א ו~ס~י~תו בו

 ראי~
ל~~

 ר~ו ולא ~ותו ס~כו ~לא
 זו ~' ~ל~כת שת~י~

~דו
 הוות~ ל~י~ ~הי~

 בו יודעים
 ~~נהג ~י~ ~ל~

 ב~~~י~~ ~~~ ~י~ ואדרבא~~~רות
 ~ל לע~ור

 וב~י~ות יריעה רלחסרון~~~ם ~~~
 ל~ו~ריא~ ~סכי~ בברי~~

 ל~ כי ~לסומכו ~ניעתו ~יתה
 לי~י ~או

~~~~~  ~ ~~ 
 ~~ור

 ב~ינו~~
 ~עיקרא

~ל~~ ל~יו~
 ~~נגד ~ידו.ו~ל זו

 ~וב~
 זו

 ר~~ ש~~
 לסו~~ו

 חל~
~~~~ 

 ועב~ד
 עובר~

 ~ביריו או~ו לס~וך ב~~שיה
ו~ו'

 ~ש~ח~ ~נ~~נ~ ~~~~ ~~נ~ ~~~~
 ~תא

 ש~
 וגם '

 ר~~ ~~ א~~ ~פ~~~~~~י
 ~וא

 ז~
 עי~ר על

~נ~נעו סיבת~
 ~ל~~~ ע~~~

 ל~נוע ו~ין ~יו ~אם
 ע~~~

~~~~~~~~ 
 ה~חרת ~ז~

~~ 
 נ~אלו שלא

 עלי~
 ~ו~ ~~~ ו~~יא~ ~~בי~ ~כדי~ ~~~~~

 בקי
 ~ק~ ~~~~~

~~~ 
 ~~רך זו לא ' לא או ~~וא

 עלי~ז נשאלו שלא ~ה על רכר להשיב תורה שלררכה
 וע"פ '~"כ

 רר~
 מו"הר כער הליץ זה

 ה~רד"~
 ז"ל

 ז ג~~
 ע"~בדק"י

~ ~נז חר"א של בסמכה חתימה שנתן מה על

ע~
 גרר יודע היותו

 חר~~
 פסול ש~וא הנז'

~ לשחו~  מעשיו~חמת
 הרעי~

 אחר '
 ש~ר כי שהוד~

~ במ~ ענ~

שהלי~
 גד~ו ידיע~ו חסרון על שהיה הא~ באסיפתו בערו

 נ~מך ושלא הנז~חר"א
 מה~ומכי~

 ברם וז"ל '
 ~"ה הנז' הפרר"ס מו"הר של רכת"יריריעתו בעת~
דיותר ראית~ שכ' דבריו כל ובהבי~י וכו' הסמכה כתבבתוך כתוב~

 ~רא~
 ברור לע"ר

 להלי~
 מו"הר דגם בערו

 ~עלת כדעת ~יהרעתו ז"~
 הסומכי~

 על ל~יל שכתבו
 הפ~ר' ריבוי ראחרי וכו' עי~ור כו שנמ~אעוף ב~
 והכיט ראה בנו חד"א על חת"י ~מנולבקש מוהרר"~
 זוחתימה ראי~

 נתונ~
 על עדות נותנת רהיא כ"א שם

 רו~א והריאה הסכין בריקת ב~לאכת הנז'חר"א בקי~ו~

 ל~ינ~~בהמ~ ~
 על שמעיר ולא וכו' וג~ה דקה

 לא'וכל~י או כירו זו ה' ~לאכת להיות ראוי א~כ~רו~ו ענ~~
ז~

 אח~'י רוקא כך על ~עיד ~~י ~ת"י לו לתת סמך
 שכתב רבריו ~כל נראה שכן ו~מו , בו~פ~רתו

ראינם ~~
 סובבי~

 הש"ו~כ~ו בדיקת ה~חאת על כ"א
 ספק ואין , וכו' ~רואהשיראה

 רג~
 ~ז'הרא~י מו"~ר

 ~עי~ר ליחירי ח~"י שנתן ~ה היתה זאתלכוונה
וש~ורה ~~י~

 ל~~
 דיפה לומר הפרד"ס מו"הר יר ~תימת על

 ראין ~ודה יפהרין
 הסכ~ן בדי~~ת על א~ כי ערות~

 רוקאוהריאה
 ע"~
 סי~ן ד~פ"ז כן גם ועיין .

 מו"הר רברישדחה ע"~

 החבי"~

 פי על ה~"ל ז"ל
 ז~ ~ר~

 :~יע~ש

~~~
תראו

 כ~~
 ה~חבר ~רגיש ולא חלי לא

 ברעתו שעולה ~ה~כותב ~ז~
 והערכההע~דה בלתי ~קלוש~

 באות~
 ראויים א~ הרברים

 רא~ ש~רי ' לאו אם בא~ת~אמרים ל~יו~
 נו~ח והביט

 ז"ל ~פרר"ס מו"הר~ל ~ת~
 ש~

 ע"א ר"ה נ"ל כ~פר

 שכתו~
 לר ~עבר אשר ררבנן סהרותייהו ר~ותי אחדי זהבס'

 ~ל ידיהןש~~~ו
 רא~

 אותו בדקו אשר וכו' חר"א ~ע'
 ~~או~ו כי וכו' ל~ינהו מהעוף ולברוק לשחוטוהרשו~ו
 ערות~ רא'תי ו~אשר וכו~ בקיאומן

 נ~ני~י ~יי~ת
עמ~~

 לרכר
 לב~ ~~ו~

 על
 החתו~

 ולא וכו~
אלא נ~ר~~

 להער~~
 של בידו ל~חזיק

 חר"~
 וכל ~נז'

 ובריקתו ~שחיטתוומ~~יל האוכ~
 ס~ו~

 אברכ~ו ואני ~ע"לד הכתוב ~~ל שיס~וכו מהעל לה~ כי ירא לא לכו
 י~א שלא ר~ון י~י ש~י~~רכות

 תקל~
 ירו ~תחת

לעולם לע~
~~~ 

 נו~ח ו~ם '
 ~ת~

 כתוב מו~רא~י ~ו~הר של
 ש~

ר"~
 ר~ת~חי אחר בז"~ל ע"א

 גבר~
 ה~יי רב וגם

ה~ גאו~
 משחי~תו האוכל וכל ~ליו ירו סמך ~פררס

לבו סמו~
 ל~

 ירא'~ה
 ~קו~

 ~שאר
 לכ~

 רעו ~ר~ר לחוש
 בו~י נא~נ~

 בפר~
 בכפר ~יי~י

 ו~שו~~
 על בא~י לא

בשטר החתו~
 ~ס~ב~

 כן ~י ~נה
 ~י והולך ~~כים אנכי ג~

 והגוןראוי
 להיו~

 ובורק שוחט
 לרבי~

 ~ירו ו~ל~~או~ל
 ירא לא לבוס~וך

 ע"~
 נ

 איך זה כל ראות~~~~~
 על~

 שאין לו~ר רעתו על
כוונת~

 או~נותו בקיאות על ~לא להעיד
 ל~ ~י ~ס ~~רותו ענין על ולאדו~א

 להז~יר
 ~ירו~

ז~
, 

 י~ול~ הפ~ ד~י~
 רברי~ ~י ולו~ר ~~בר

 אלו
 שכת~

 עמה~שנ~נ~
 ~רבר

 ~~ו~
 ~~~ב ו~אכיל ~אוכל ושכל

סמו~
 לא לכו

 ש"וב ~~יות ו~~ון ראוי ~וא וכי יר~
 כוונתםשאין לרבי~

 ~ל~
 ענין על

 ~קי~~~
 או~נותו'וזיל

גיס~ ל~וד~
 ~סול ~הוא ~וי ד~תם כשרותו ~~נין

~לל ש"ו~ ל~יו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 ~~~יו מחמתכלל
 הרעי~

 סובלתו הדעת אין זה רבר
 יבא ופחר יראה משחיט~ו ומ~כיל האוכל בל אררבאבי

 למימר והו"לבו
 ובמקו~

 ח"ו היא עבירה מ~וה
~ 

~~~

 מ"~ רל~י ועור
 על ע"א ~וף דק~"ר לקמן

 דבריו רב~י שכתב ז"ל מוהדר"ח הרבדברי
כולנו

 ~סול~~
 להיות

 ~וח~
 מתא

 ~גון ~אינו למי רסמכנ~
 ירו מ~~ת טריפה ~י~א~ה טבח לך דאין מרינאו~~ול
 מזה גדול~ותר

 רהת~
 אחת טדי~ה מאכיל

אר~ וב~סמי~
 בבל טדי~ות ומא~יל הולך הגון ~אינו

והוא לרבי~ יו~
 הגור~

 הארכתי וכא~ר עולמית כפרה לו ואין
 בת~ו' וכמבואר ונכון אמת דבר רהוא אחרבמקום

 עליו טען וע"ז , וכו' ידו מתחת טרי~ה ~י~אתהמ~בח יות~ פסול תלמיר למסמיך להעביר דיש ע"ה סו~יח"ב מ"~
 תלוי ח~וד היותו מ~ד חר"א ~~לות של זה עניןראין
 מתא ברבני ~ם כיבהם

 דלה~
 יאותה

 ליר~
 ראוי אם

להיות
 מלאכ~

 ולא ח~וד היותו מסיבת בירו זו ה'
 דמה 'בלל לה~

 ~ה~
 מלאכת בקיאות על הוא מ~ידים

 לב~ק ~פיר דירע רוקא והבדיקה~~חיטה
 א~להם ומ~ ב~~

 רמ~ו פסול הוא להם נוגע דאינו אחד מ~ד
 : ע"כ עוקבא מר איבא האלמימר

~~~~~
לפ"ז

 אי~
 עדות על לומר יבול

 ~ימא דברי אלא זה אין דוק' אומנותו ב~~אות על~"א מעידי~ הם כ~רותו ענין על שלאג"ב הרבני~
 היתה מי ~לכי

 סמיכת~
 ~ל

 הדבני~
 ענין על ~'עיד

 יד~ מתתת תקלה י~א ולא ~סול ~הואכ~דותו
 ועל '

 לתור ~טרח מה כל ול~"ז ' ל~ם לא א~ זה רבר תלוימי

ולח~~
 בכתב חתימתו על ה~דד"ס מו"הר ~ל ט~מו

 אלא אינוהסמבא
 נ~"ל~

 דעתו ל~י עליו ותמיהתו

קיומ~
 נלבר מכשול מירי ע~מו פטר מ~י לא וא~כ ,

בד~~
 ז"ל ~והרר"ח הרב ~כתב וכמו דבו אחר מערעד

ד"ג
 ע~~

 ~רב ~מורינו
 החבי"~

 ~ י~"ש ע"ג ר"ג ז"ל

~~~
 חיי"א ור' כמוהרא"ק מו"הר ~~ומכים מע~
 דעתו ל~י לאת~והי איבא ג"כז"ל

~ 
 ~א~ר

 עמו בדיקה לירי באו ולא מעיקרא אותו לס~וך ר~ו~לא

מ~ו~
 כמה על ומוחזק בעיניהם חשור ~היה

 למר ~נ~חו לא ח~"א ר' ו~ר' ~"וב מלהיות ~תוה~ו~ל איסורי~
אכיו

 ~יח~ו~
 זה ב~ביל ב~מ~ו

 ו~תר~
 על לד"ח לו

 ולמה ~יך . ~~~וב שיאכלו לאי~דין מ"א איגרת~~לח

כשב~
 העוף עיקור ~ל עובדא בההוא לכאן אח"ך

 ~עלי~ו סכ~נולהר~ות
 עיניה~

 ו~זרו זה מכל
 יפה ונמ~א והריאה הסכין בבדי~ת או~ו ~בדקווי~בו מ~ברת~

 מו"הר חזר ואדרבא פר~וס בלי לאיי"רין לילךו~ניחוהו
 עודמוהרא"י

 זו וכי , כתב ע"י ביד~ להחזי~
 ררכ~

 ~ל
 ולבדוק לי~בתודה

 ל~וח~
 על כזה פסול

 ברי~~
 הסכין

 ל~וסלו אחר דבד בו מעבב ~אין ~מי ~נר~~ו~ריא~
 ב"א ~"ובמלהיות

 ז~
 ~בוד מאי ומעי~רא , אתמ~א

ולבסו~
 ע"ז עור ומ"ש . סבור מאי

~~ 
 ע"ב ובד~י"ט

 עלה שלא ~מפני מקומותובבמה
 ביד~

 למנוע מעיקרא
אותו

 להיו~
 סמבתו ע"י בהרר"ח ~ל מע~יו ואהנו ~"וב

 הו~כ"~
 ~לא

 ביד~ ~על~
 עתה

 למנו~
 מ~יבה או~ו

הנז'
 וג~

 תהיה ~מא המחלו~ת ~ראת מ~יבת
 רכבר ז~ת מסי~הגם ג,ברו~

 הו~
 מחלוקת להמ~יא ידו מ~~ה

 קינטור רברי אלא זה אין , ע~כ ובו' העיר מיחידיוכתות
 ~י מלבד זאת ט~נ' מאריה.ו~תירתליה שרי ח"ו ופלגאה ~מא לגברא ל~חז~~ו מכוין קאולבזווי

 באו~
 ז~ן

 כאו~ו ~ר"ד בש' וגם ~ר"ב ב~נת רהיינו ~"וב עלסמכא ~לק~

ובמחלוקת
 ~ב~נ~

 הרב היה ותר"א ת"ר
 מוהרד~~

 עם
 ומו"~ר חיי"א ר' ובנו כמ~רא"ימו"הר

 הפרר"~
 ומו"~ר

 ~ל מהבת אחד מ~ד כולםכמ~~רא"ק
 ו~"~ הגבירי~

מ~
 ~~ הי~~ יראה

 בס' מו"הד בדברי תמ~א זאת עוד ,
 רף ~יר~יים

 י"~
 ס~ירה ע~ב

 לטענ~
 זאת

 ע"~
 ו~~ה

 ~~מאונך

~~~
~סיים

 ~ז~
 ~אדרבא וז"ל

 כוו~~ נדא~
 ~ל

 הסומכי~מ~ל~
 ~~"ל

 זא~ ~בדי~~
 ~ל

 ~ר"~
 דא~הי~

 והריאה ~סכין בבריקת ~דיעה מחוסר ימ~א
 מהיות הנז' מ~ד~א ני~ול~ן דיהיו אפ~ר זה יד~ועל

עור ~"ו~
 לרבי~

 הבל רבדי . ע"כ
 המ~

 רא~ך
 ~~ב~ יתכ~

 הם
בע~מם

 לבודק~
 על

 ה~כי~~~ריא~ בדי~~
 לע~ות

 על ~"וב מל~~ת המעכבו ר~א בו היה~לא ~~דא~
 מחו~ר~מ~א א~ הס~~

 מלומדוכא~ר ~ימ~א א~~ר כ~ יריע~
 ~"וב ל~יות וחזר יפה ~לומר ~נמ~א האמת ל~י~יה

 טוב יותר כלל ~רהורבל~
 ~~~ הי~

 ל~מור
 בע~מם הם בדיקה בלי כדמעיקראולהניחו בסבד~~

~ 

~~~
 ~רב ~כתב זה ע~ין ע~קר על מתמיה~עמד

מוהרד"~
 ~לא ~נ~ברד דהגם ז"ל

 לכאן ובא העברה לועב~זע~ו בנ~ ~~ט~
 ו~ר~~

 וכו' סכי~ו
 ~תב~ר לבאן בו~ו ~קורם רמאחר ~חר לו ואיןמובן ~א~נ~

~לא
 מ~ו~ מ~ הו~ ~חט~

 לבא ל~כרי~ו
 לכ~~

 כד~
 לבורקו למקולין ל~ול~ו זו אף זו ~לא ~~י~ול~ראות

 הריאהבבריקת ג~
 וק"~ כ~~

 בו לע~ות
 אין זה רבר בנו לחד"א ולא ה~חר להדוחט לעשותראוי ~הי~ מ~ העבר~

 בו ~י~ מי כל , ~"כ או~ו מקבל~~כל
 כינ~

 ו~~כל
 מאליו מו~ן ~דבר כי יפות ~נים ~סבר אותומקבל
ש~"ז

 הי~
 ~יותר ~ד על

 ס~~~~~רי ~ירי ל~א~ ~~~ ~ו~
 ע"ד רי"ז ה' סי' ביד חיי~ ב~' ז"ל מו"הרו~מ"ש

 ב~וחט רי~ון ~יזה יארע א~ר זמן ובכלעת ~בכ~
 ובור~

 א~י'
 ~~ל ולא ~~~ ~~~~ ~י~א י~י~א~

 ~~"זי~
 ~~ד

 ה~ומכי~ ע"י ול~ודקו לנסו~ו ~בעירולהרב
 ז"ל ה~וס' מדברי כן והוביח ספק מיריל~את כדי ~בעיר

 ~ע"~
, 

ו~ין
 ל~~~~ ~ג~ ס~~

 ע~ו ~~ד
~~ ~~ 

 ~ן
 , לאומרו ~כ~'וב הו~רך שלאאלא ~~כ"~

 מוה~ר ר~רי לבעל ~~י~ הי~ א~ ובודאי
 אל~

 ~אחר ב~ל' לפניו ~יו ~ב~ר
 כל ~ם בלל תמיה לו ~~אר היה לאזה

 כוו~ת~
 ל~וד ~ה

 ~ האמתעל

מ"~~~~
 וע"ב ע"א בדק~"ח

 לא כן א~רי הב~יםמקומות בכמ~ ו~ה~~ ע"~
 ל~~~~ ~טפלנ~

עליה~
 על

 קינטור בררך הבאי דברי ~יות~
 וב~

 ~ל
 והעובר ז"להרב

 ~ל~ה~
 מאליו

 ~~ ראי~ ~ד~~
 ~~יל

ואין
 : ~ורה וביטול זמן ~יבוד רהוי עלי~~ לה~י~ ~ור~

~~~
א~ר א~~~אל~ ~ב~דא~~י ז"ל הר' ע"ר בע"ג בתב

 בד~
 ות~ע ~' פ~ולין מלבו

~  
 ~ביא

~ום
 זכרו~

 ובו' ~הם ~~ר ~ום על מעב"ר או ערות
 רלא ירעי כ"ע דא~רי אנאוז"ל

~~~ 
 רברים ו~אתי ממני

ברוים
 וכ"~

 לפגוע
 דהאמ~ ב~~ באי~

 ~יא
 רמע~יו הולך י~ר בל ו~~לא~לי ~~~ה~~

 ע~רנו ~~ד באי לבלומפוד~מים הירו~י~ ~מב~רי~
 ~~~תי מה כל ה~א,

 הדברי~ולפר~ו~
 ההם

 ל~
 אי~טרכו

 ל~רו~ ל~
 ~לא

 כללדאיה לשו~
 חותכ~ ו~מופ~

 הר~~ם ל~י~ת
 הוא מלבי ~ות~ בדי~~ ולאלכל מ~ור~~~~

 מ~
 ~גבירי ~קמו

העידה
 ו~~~

 ~עירה מיחיד~ ב~ב
 ~ח~~ ביו~

 בנו
 מסרבין הרב~ים מעלת ~~לבמקולין

 מלא~ו~
 ~~חי~תו

 והב~זו ו~סלו ~ה~ירו מה עליו~~עידו
ונב~ב ~~~~ א~

 ~זד~~
 ~כו' הב"ד ~פנקס

 ע~~
 ז

~נ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~~~
 שהאמתודאי

 הי~
 ישר כל א~ל אהובה

 היום במוהו ישרה מדרך הנוטה א~ל לאאבל הול~
 והיושר האמת מררך נוטים רבריו שכל ראינו ראהאשר
 ועל ' בע"ה עוד ~באר וכאשר הנה ער ~~יארנו~מו

~~
 החבי"ף מרן למו"הר ראי~ו מ~אנו הרי באנו שעתה

 יש שלא שכן ומאחר וז''ל שכתב וע"גוד' ע'~ב ר"ג שםז"ל
 ~~ולו על רין בבית ערים העראת שום הלזו השוחט~ל

ול~
 ~~יק דלא קלא שום

 שהוח~~
 מאין בב"ר חשדתו

 הרבנים מזמן לרון באנו ~ם והרי שחיט~ו ל~סולולאין
 של אכיו מר ז"ל במוהרא"י המ~ מו"הר בזמןהקורמים

 בחתימת וחתם בתכ חיי"א ר' הר' הרי ~ל חיי"א ר'הר'
ידו

 לת~
 ברשות והיה התק~"ו בשנת לשחוט ~מבא לו
 וגם ז~ו~"ל חכים במוהר"ש המו' מו"הר ~~"רוידיעת
 התר"ב בשנת ה~מכא בש~ר חתם ז"ל ה~רד"סמו"~ר
 על ידו בחתימת הסכים ז"ל במוהרא"י מו"הרוגם
~רבר

 ~ז~
 ~לבר ז"ל הללו הרבנים בזמן כי נמלא ~''ב

 הנז' השוחט על ופיסול חשד שום בימיהם ~מ~א לא~י
 בכ~יבה סמיכתו שטר וקכלו קיימו בי ראינו ~י בהעור

וחתימ~
 כבור לשכון עלו הללו שהרכנים זמן ומאותו

 ע~ם ער זמנינו ועד ~"וב~"י
 הז~ היו~

 דום נמ~א לא
 ואפי'עדות

 חשד~
 בעלמא בקול וא~י'

 בקל~
 דלא

 בזמן לפנינו עדים שני ש~או מה אם~סי~בי
 מן שחיטתו לפסול ברי בדאי היה לא עדותומאותו ה~חלוק~

 להיות שלא עשינו זאת כ"אהדין
 שו~~

 לבד מתא
 לגרר קנס מתורת וכו' עמנו הכמוסיםמהטעמים
 השוחט על רבדים הד~ורי להרהר באו ואם ' ובו'ולסייג
 ששמע~י כמו סמכא שנטל קורם רב זמן מזה~לזה
 מתא דבני הנ"ל הרבנים בי ע''ז להשיב יש ר~יםריבת
 ~נז' בשוחט והכירו ירעו כי בוד~י זמן באו~ו היו~שר
~לא

 הי~
 רבר מו~יא ~בר~אי~ו ~ז~ת ~י"ל ~י רו~י שום

 ואין ~הוגן שע~ו וכודאי וכו' מתח"י מתוקן~אינו
 הלבתא אפסי~א ש~רי וא"ת ובו' כלל בזה עוד~הרהר
 רי~ם ~סק על להשיב שיש וראו ורייקי עברו דאםלרידן
 ו~קרנו וררשנו רקרקנו בבר בנ"ר כאן וכו'מ~יבים
כ~ל

 ~כ~
 ב~ר רבר ראינו ולא שמ~נו ולא מירינו

 עליו שערערו הערעודים ~לו מכל הנז' לה~וחטלפוסלו מ~
מזה

 רכו~ שני~
 שום ~הם יש לא בי סמכא שנטל קודם

 דלא ב~לא ~ול ולא ברודערות
 ~סי~

 שכן וכיון בירינו
 השוחט~רי

 ז~
 הו~יף ע"ב'ועוד וכו' ולבדוק לשחוט בשר

 בר"ח ש~יתידו
 ע~ ע"~

 ~חבמים
 טובי~

 ~כ' השנים
 על ו~ק~וקיםערעורים

 ~שוח~
 ונטו הלזה

 לדברי רעת~
 מאחר כי ניכרים אמת דברי כי ובתב ל~חמיר~מחכר
 ה~רד"ס ~"ק ~מו' ~~רבשזברנו

 חיי"א רבי והר~
 אין בי ס~ק אין בסמיכ~ו ~סכימו במוהדא"יומו"הר
 ובו'~הרהר

 ומ~
 ענון בי

 ז~
 עשרה שהיו הזה העד ~אמר

אנשים
 ש~

 מרברים ~יו אלינו בבואם כי בוראי בסי'רא
 א~ ~נז~ מהשוחט ~מבוערים מעניי~יםעמ~ו

 בו ~יו
 ואמי~אוכו'

 ול~
 שהייתי ה~עיר אני גם בי מסת~ינא

 הי"ו ג' של בב"ר לרון מרין על ~יו~בו סזמניםבאותן

 שהולבי~ הבילור~יס ~ל~~י~
 וכאים

 ל~יר'~
 ל~ני באים

 ~יום עד ש~~תי ולא ביאתם ואחר ~~וכ~ןקודם
 רברי~~~רעורי

 ע"ר עד"סו וכו' הנז' השוחט על אלו
 וז"ל~סיים

 וכא~
 עכשיו שי~או ה~עיר אנבי בראותי ב~"ר

 ~יסול בו שיש לה~ש'רו ~ר~י~י רידו עלי ~םעוררין
 אררבא כי אמר~י אז ע~ז סיד'א~~ת

 לדייק עלי מ~ו~
ולבר~

 ר~ו אם ~מעו א~ ב~יר~א זמן באותו ~יו אשר~~שים לכמ~ ו~רי~י בחקיר~ שעמרתי עשיתי וכן האמת

 עבירה ~יסולאיזה
 בשוח~

 ג ואין שאומרים כמו הנז'
~  או ראה או עד ש~וא שיאמרא~ר

 יד~
'י מד~~ דבר שום  עליוביעור

 ע''~
 ז

~~~~

~י ~ ז"ל מו"~ר ב~~שו שריבר הזה הכבודבל  זאת לשמועתו שי~מין זההוא
 ולמופ~
~יו

 הלז~ש~וח~
 חמור~ת ~בירות לכמה וחדור מוחזק היה

 שלא ער העיר בני לכל ע"זומפורסם
 הו~ר~

 לעדות לא
 ~ל זה עדות נגר בש~לה מ"ש כל על כלל ל~איהולא

 ~חקי~ה ~חר אי~בא בתר כל בע~מו שמעיר ז"למו"הר
 ומכזר העיר ע~ייני בכל ובקי יודע היותו וגםוהדרישה
 בב~ר לרון מדין על מיושבי שהיה ממע~'רו אישאיש

 הזמני~מאותן
 ני~~ן לא וראי הא לכל כירוע והלאה

 אלה רכריו שכל ישפוטב~רק אדם כל אלא 'ליאמר
 ~ אי~

אל~
 מעלילות מלבו מיוסד יסוד

 רברי~
 מחמת

 שנ~
ה

 הד~ין הוא הער והוא דבה המו~יא הוא והוא לפוסלובדי
 וכמ"ש בעיר הרכר נתפרס' ומע~מוומ~נו

 ז כ~ב ויפה ע"א ר"רז"ל הר'מוהרד"~

~~~~
 ~יורמילא

 שחו~
 ביר חיים ובס~ ~"ל בס' שהו"ד החכמיםב' רברי ~ראותו ע"ב כרקל"ר

 על ~קפוקים מכמהש~ר~רו
 השוח~

 רעתם ושנטו הלזה
 ז~ כי עלל~וסלו

 ובעי~י בעי~י~ם חשוד שהיה מורה
 ולא ממנו הרברים י~או ולא מעללים לרע ~"חכמה
 אין ' ע"ש וכו' וקנאה ש~אה מתוך ברויים הםמלכו

 הנז' החכמים ~~~~לו לא בי האמת לפי שלימהשמחה ז~
 הפו~ל האדוך דינו ~~סק ~ם בי ל~ו~לו~העדויות

 ב~' שם~ ל~ו"הר שכתבו מדבריהם שמתבאר וב~ו~ותו
 בירחיים

 ד"~
 מ~~י רק בענין ~~~לו לא ע"א,בי סו'

 ע"ע ארוך ~~ק שראו על ~אונו ומהדר ~~~~ד
 ~ל אחיו על א~ו ושחרה ל~וסלו ארוך ~~ק ז''לחיי"א רבי שבתב אמת מגיר מ~י ששמעו מה על וגםל~וסלו ז~

 להזהירם לאור'לא שכת' וגם לא~דין בתב שלחאשר

 ~ל~
 לו~ר ש~~ו~יהם רל על עלו ולא ובו' משח'טתויאבלו
 במה על לעבור וחשור מ~ורסם שהואעל

~~ו~לו עבירו~
 במ"~

 שערערו ה~ק~וקים רבר ו~ל ' ~וא
 ז"ל למו"~ר שב' כ"א ל~ו~לו מאמרם~~ליטו ל~
 מ~~'ק~ירור ד~ריבי~

 וחקיר~
 אלו ש~בל ' ביע"ש ודרישה

 ומ~ור~ם חשור ~יה שלא מת~ארהדברים
 ל~ו~לו עליו שפק~~וו~רערו הע~ירות כלמעיקראעל בעיניה~

 על הער והוא לבותם שהלהיב הוא הואאלא
 ו~וא ז"ל חיי"א ד' רברי ~ל על המגיר והואה~ק~וקים ב~

 מהפ~קהדיין
 הארו~

 י~או ומע~~ו ומ~נו שראו
 כ~

 אלו
 כי תשבחם ואל אותם וזכור לבך לוח על ~תבם~לו רברי~ כי לבי~ה ומורע ' עושה זאת מה ולשמחההדברי'

 שבו~ב לשונות לכמה סת"ר תמ~א האלההרברים ~~
 מו"ה~ רברי ונגר ז"ל הר' דברי נגד טעון בבאלקמן המ~ב~
ד  

 במו הנז' יסוד ע"~י ז"ל החכי''ףמרן
 שתרא~

ד בדקל"~

 היסור שבנ~ול מקומות ~בכמה וע"ד ע"גסו'
 ' במקומם עוד הרברים לכ~ול ~ורך ואין כולו הבניןי~ול ממיל~~

 ועל שעשה המופת על ל~שיב שישומה
 מ~

 שכתב
 במקומו לקמן מבואר וכו' מזה רהמתבאר ותור"ה בע"~

 ז ע"ש הגזרהב~ירוש

~ ~ ~

 מ~י יד~~י לא ובכן וז"ל ע"א בד~י"טעור
 ר~~יק והואיל עוררק~מר

 מפומ~
 ראין

 דייק~י לא כ"ר בתר רב''ר הדין מ~ר אי אחריהםל~רער
 תו וכו' והקבלה ~מנהג מ~רואי

 מ~
 בח~

 ל~~ות
 ~ו~ט אלא לך ראין הרב~ים ~~וסקים מה~גר פ~
ע"~ ~~ימי~

 לא זה ~ערומת '
 ידענ~

 רהנה ~אי להיכא
הדין כא~ר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~ו~ה אי~י~דין
~~ 

 ~ל לער~ר
 ~ס"~

 ז"ל הרבנים ~ל
אלא

 ארר~~
 ~ל ~ס"ר ומחזיק מסייע ~ני

 מקום ומה ו~ו' אותו~~סלו ~ר~ני~
 ל~מו~

 ~~עליתי ממה ~זה
 וכו' מערער ~אי~י ~ל ו~ו' לערערראין

 ~ ע"~

~~ו~~~~~
 ד~וו~ת

 הר~
 ז"ל

 הו~
 דער~ור דמאחר

זה
 ~י~~

 למנותו ~~ק~ו על ~עיר
 ות"ח יחירים ק~ת וי~אומתא ל~וח~

 מחמת ע"י לע~~
 ~~נת ואילו , תרי"ר ב~נת היהרינו ~ס~

 תרי"~
 ע~ו ~~ר

 ל~ר~ ~די ה~ניה גזרתםהר~נים
 ~בגזרה רבריהם

הרא~ונה
 מ~

 ל~סול דעתם היה ~לא ופי" ~וו~תם היה
 ~"א לגמרי~חי~תו

 ל~וח~
 ~זמיר ~ל ~מקולין מתא

 ' ולסייג לגדר~ווקא

 א"~
 תדי"ר ב~' עתה י~ה ~חו מה

 ל~ל ולומר ~גרם ~ה ל~~ות ~רא~ונה ~~~רתו~עמוד

~הו~
 ו~י~ לגמרי ~סול

 ~חו אז ו~~חו ע"ז ~~"ר לו
 זה~תה

 ~שו~
 יותר ר~ריו ~או ~~ן ו~מו ר~ריו ~~וונת
 ע~א סו' ~ר"גמ~ור~ים

 ע"~
 נ

~~~

 ~י ~ע"ר ~ם ~~' דרך על זה על להת~~ליר~ה
 ~י תרי"ר ~~' ~"א ממנה ירע לא ה~~ זוגזרה

 אינונאמןרו~אי ' מקודם החו~ה נתגלה נראהולאלא
מ~"

 ~מע~~ ~נע~~ ~רי"~
 ~"ל הר~~ים ב' ~ל זה ~"ר

 ל~ל הר~ר~~וורע
 ו~מ"~

 הר' ~"ר ז~ל הרמ~"ן
למ~יעא ב~"~

 רי"~
 ~"ד סי' ~"א יו"ר חק"ל ~ס~ ומו"הר ע"א

 ר~ד ר~ל ~יר חיים בס' מו"הר~~"ר
 הנע~~

 ~~"ר
 קל~

 לי~~י~
 רבכל רידיה לג~י ע"~'ומ"ג מיקרי ופרהסיא

 יד~ רוראי ל~וסלו עלויה רעתיה היה זמן ובכל~ת
 ~מהמע~~

 נ זה ד

~~~
 הר~ ר~רי נאמ~ו איךירא~

 מוהרר"~
 ז"ל

 אל ונ~ל ה~ח ~ן דנס ע"א סוף ~ר"געליו ~מ"~

הפח~
 ~ם להתנ~ל ~יק~ ~~רי ~ע~מו ~ע"ר ~הוראת

 והג' ה~' גז~תם אחר ~מערער, ~~ראה מה על~ע"ד
 ~~ל ~אומרו ' ~~~ודםופוגם

 מ"~
 הרא~ונה ~אסיפה

 ב~נ~הי~
 ~"א החו~ה נתגלה לא הנז" וגזר~ם תר"ח

 מורים אלו ור~רים , תרי"רב~~ת
 ר~~ ~ו~ דמוד~

 ~~ר
 ~לא הא" ~בגזרתם ר~ריהם ~מ~ר~ים גזרתםיריעת
 אותו לפסול~וונו

 לה~ו~~
 עומר הוא לגמרי ~נז'

 ב~בורם ו~וגם ~~ריהם ~מער~ר ~וי ~ז הא~~סבר~ו
 ~ר~תונל~ר

 נח"~
 וראה ~~~רירע ~היום הן ~~ן ו~יון '

~"~
 של ל~יתרו ~נים ~מראה ~ל מו"הר ~ל ~ס"ר

 הרא~ונה ~אסיפתו אז ו~~חו ~ס~רתו עומר ו~וא~נז" ה~וח~
 ~נגדו ~~א ע~ה~חו

 ולה~חי~
 מערער לך אין ~~ריו ~ל

 ' מזה ~רול ~~~ורו ו~וגםאחר~ו

 ו~מ~~
 ~אמרי ~ל~~ ~י

 הר~ ~ד~רי פיו''
 מוהרר"~

 : וד"ב ז"ל

~~~
מ"~

 בן וכ~ו ע"ד עד"~ו ו~ו" ומעתה ר"ה ~ם
 ב~ולם תמ~א ~ן אחרי הבאים ל~ונות ~מהעל
 מה למעלה מה~ר~~י~ו

 למ~~
 ~דברים ל~פול ~רך ואין

כמו
 ~ע~~

 ל~~ול ~מחבר
 ~ד~רי~

 ~עמים ~מה
 קורא ~ל א~ל י~שב כ~ד למ~א ~י ער ל~וןובארי~ות

 : הרואה ~יראה במו~ו
 על אשי~ז~ת

 מ"~
 לכוונתם והראיה ע"ב ~סו'

~
 י~ ~לח ~לא מה הוא הר~~ם מעלת ~ל

~ני~
 מו~הר

 ~מוהר~~
 ההיא העיר מיחידי לק~ת ז"ל

 ~לוח אחרי גם מ~חי~תו או~לים ה~ לא~א~תי
~~~ 

~נ~
 ורלא להם

 ~מ"~
 חתימתו רמ~ח ז"ל מו~רר"ח

 חז~

~מעורר~
 ירא ק~ת דא~~י דליתא מ~חי~~ו לאכול

 העיר ~~יחידי~~י~
 ה~ ל~

 מו"הר חזר ולא או~ל~ם
~מר

 וכ~ לא~~ רמ~ ל~~
 רכ~נ~ם ~רור דהד~ר לא אם

~~"ש
 ע"~
. 

 ל~~ו~ ~א~
 ~~יה היא ~ ~ ~איה על

 ע~

 ~ל~י ר~ועי~~
 ה~~~

 ארם ~ום נ~~ר לא
~ל~ מהמע~ר~

 מ~ח"וב אכלו
 חר"~

 ~לו~ אחרי
 מו~~ר ~ת~י

מוהרא~
 ~אותו ~ם ~הלך מי ל~ל זה ירוע ~~~ר ~ל

 זמ~
, 

 ה~ו~מ"~
 ז"ל מ~הרר"ח

~ 

~~~
 ~ר' ~~ת~י ~~ו~ם ~~מ~או

ה~ומך מו~ר~~
 ~נ~

 ~~"ד ~~יאור האר~תי ~~עיר ~אני
 זה בני על העלילל א~ר אלו ~~~~ות ה ג' ~~ל~ל ו~~
 המ~א אם ~~~רים לח~ור לגו~ו יראולא ה~~ס~
~"א א~~ ימ~~

 וא~~
 ~יעיר ~~ת ~ר ~~וק

~ 
 ל~ו

 ו~~
 ~נ~~ ~"~ רוא~ ~י~ ~~ת~~ל ~וסל~ א~י

 ~א~ר ותחרות ו~~א'
 ~~נרב~י ~~

 ~~יר~
 ~~מו וררי~~ו ~~אתו יגירו~גורל

~מח~קת מ~נ~
 ה~ו~~ רא~ מ"~ ו~~הנ~

 על ~מע~ל
~~ 

 ה~~ ה~~ירו~~~
 ל~~י יראתי ולא ב~~רים ו~ח~רתי

 ~ומע~ל
 ר~ר~

 אלו
 ירא~

 לקנ~~~~ר ~~~~תו ~~ירור
 ~והר~א ב~ת~י ומ~ו~ן ~תו~ מ~א~י ~~ן ~ם~~~בתי

ה~~
 וא~~ ~נ~ ~~"~ על~ ~~עירו

 רא~י יאמר איך
 . ~~~רים וה~ו~ר~מעליל

 וא~
 ~מ~או רלא ~~~~ו

 ~ם היוולא
 ~נלי~ו~

 ה~נבירות
 ז~נ~

 ~א~י ~~א
 גרול ~~ילן אותם ותולההמולירן הו~

~"~~ 
 מו~רי"א

 ראי~~~~ודא~ ה~
 לר~ר

 ~וע~
 ~ום מ~לי ~זאת

 רבד~ ~~נת הוא רזה לומר מ~ום איןו~לא~ה ו~~ הו~ח~
 רכ~ר

 ~דבר~ראי~י
 ~~בר ~ם

 רא~
 ~~' ה~~~ם

~~~יהתו ו~ר~~~ ו~~
 ~ו~ ~וזר~

 ל~~נליה
 ל~~~~ יר~ ל~ אי~

 ~~~ור
 ל~ו~ ול~~ו~ האי ~י ~ל~חבירו

 על ~זאת ע~יו לרבר
 ~לא~~ה

 ול~ הי~
 ~הוא ~מה ~~~יו חמס

 ~ו~~
 או~ו

~~~ 
וכ"~

 ובעל ו~ונא לא~ב או~ו ל~ע~ך
 ת~רו~

 ו~על
 מ~ום ואי ו~ו'מרי~ה

~"~ 
 דלא

~~~~ ~~~ 
 ~י~ק

 ~א~~ א~~ ע~ו~עיר ~~~
 מהם

 ~~ ה~~
 ~ם

 מה ~~תי~לו ~רבר~ ~~
~ 

 ~י
 ור~~ י~ע~

 ~ל רי~ ~~ה
הממ~~~~' ~~~~~

~~~ 
 ~הר~~י

 ~~~~~~ר~~~~~
על~~~הניע"~נ ~~ע~~

 ~~ רב~ ב~~נ~ נתל~~~מ~~~~~
 יר~ ~~ ז~

ל~ו~
 ד~~~ו

 ול~~~
 וזה ~אמי~י ~י~ו~ו

 . ל~נ~ר ר~~נ~ו וא,הוא ר חו~ךמו~ת ~~
~~ח הרו~~ ~ה~

 ל~ו~
 ר~~ם ~אחד ז"ל הר' ~ל

~מ~בר ~~~~~~ ~~
 ~ג~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~

 ~~מך
 ~מה ~בת ~ח~ל ~~~י על א'~~וב~~~ר ~מ~~ ~~

 ~~מי~
 ~א

 ידע ~ו ~מע או ע~ו ~יעיר ארם ~ום~מ~א
 אותו בכבוד ~לפג~ם ול~סוללחוש ממ~ ה~

 ר~ וא~~~~ותבו ~~~~~ ~~ יהי~ האי~
 ה~~יר

 וחת~
 ~ומר ,~אילו ~~~ו~~~ז

~עידו
~~~ ~"~ 

 ~אי~ו א' ~~~ח
 רי~

 ר~~~~~~ הקהל ~~ל

 ~ננרו~~ץ~ל~
 ג' ב~ני ב~ילן

 ע"~ וכ~
. 

~~ו~~ו יר~~~י~~~~~~
 לת~ו~

 ~~~ו
 ~~ל~~~~~~~ ר~"~

 ~~רי~~ו
 המחלוקתמ~ת ~~~

 ו~~~
 ~ט~ע

 ~מ~ו~~
נת~על ~~ ~~~ מרי~~ מי

 מ~ו~~ ~~~
 ל~~שיבם אלו

 אלו~~נים ע"~ ~~ור~ ~~~~~
 ול~

 ~~ל עלה
 ~~ת~

 ל~~ר
 ~~ הא~ ~תח~

 ~אשר השוחטאת ~~~ו~ ~~~ ~להח~י~~ ~~~ה~ אל~ל~ו~~מ~~~~~~~~~
 יאו~

 ~וסק ל~ל
 ו~ור~

 ~~~~ך
 ~ר~~

 ו~~~א . לאמיתו ה~ין להו~א ומ~~ןי~ר
 וקנאתו שנאתו ~יאלא ~~~~~ ~~~~

 ע~~
 ~~~~ו

~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~

 עוד
 ~~~ ~~~מ~~ ~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~י
י~ד~

 מ~~ ו~י~ת~~~~ ~~~תו גורל
~ל~~ ~~~~~~

 ~~וא
~~~ 

 ע~ו
~ ~~~ ~~~~~~ רמ~~~~ ~ ,  ~ו~ הימי~~או~ן 

 ~ה
 ~~מ~ו~~ ~נאתי~ו~י~~ ~ג~~~

 ~~~מנ~ב~
 ~ן

 ~~~~~ ~~~ ~ר~ ו~~ ~בנ~
 ~מו ~~~~~גר~א ~~~ ~י

 ~~ ~~ ~~~~ ~~א~רו~~~~~~~י~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 ב~חלוקת לע~ותש~פליג
 ההו~

 כת ביד להחזיק
 מעלת נגד ומתרי~ים החולקים העם ודלת~איסנ"א~יס

 בכל~עת בירם דהחזיק ~עירה וגבירי וה~מוני'הרבנים
 כירוע השמים עד המחלוק~ אש להב עלותעד

 ה" רלאהבת ~ילתא וי~יבא ~ידנו ש~ר ב~י לכלזה ומפור~~
 הקרושהותורתו

 שהי~
 כל על יותד אהובה

 אי~
 אשר

 שנאה להעלות סיבה היתה היא בלבו נגע ה'יראת

ו~ריב~
 שער באי לכל כן ומ~ודסם ידוע כאשר עמו

 העידה וחכ~י רבני כל ועמרו ש~סכימו ~דעירנו
 ולחלק פעולותיו לפדסם וכ~בו מעב"דועשו

 עליהם וחת~ו מ"ש בכל וכתבו ושתים פעםלרבים אות~
 זה ורבר ' ע"ב וד"ב כנז' העירה וחכמי הרבנים~עלת
 רב'ע ואת ' ע"ג בדקכ"ג ושילש ע"א בר~כ''א ~ו~ושנה

 שם וסיים ע"בבר~כ"ט
 והו~

 ה' מן ולא א~לינו כ~ס

 רבריה~לפד~~
 נ ע"ש

~~~~~
 ~ר' עם וררי~תו שנאתו גברה כ~ה וראו

ז
 ב~"ש תאותו למלאות הס~יק לא כיז"ל

 ובזיון ~ינ~ור בדרך~ליו
 פעמי~ כ~~

 ררך ~י עד
קס'~ו

 ~אוי~
 המ~לוקת בזמן שנעשה הבזיון לכתוב

 ' ר' עלהולך

 ול~
 על בקבר הרב~ים של ~ערם על חש

זא~
 לו ~~ו מה לעורד למארייהו להו ~יחא לא רוד~י
 היות~ ~~די ז~ןבא~~ו

 בעל~א שניהם
 רקשו~

 ומה ,
 באותו הנעשה כל על ל~ר מ~ד ~חילה בקשו שבברגם
 ~בור לשכון להתם מהכא ~רב של נסיעתו טרםזמן

 : לכל ~ידוע תוב"בב~"י

~~~
 לא זאתגם

 ח~
 ברשת נלכד היותו על

 ומ~ור~ם ירוע דכבר יע"א ו~אלוניקי תוב"בירו~לים ורב~י ומח~~י יע"א עירנו ורבנימחכ~י נ~"~
 ז"ל הרב ~יותו א~ר~י

 בורוש~
 ~ע~ה ~יבה ע"י

 ~~זכיר מי ~ל על~"ד גזר~
 מ~ב"~

 בין ב~תב בין הנז'
 ~ור~ו ואינו בירו ~~~~א ~י ~ל עלו~ן בע"~

 להיו~
 נח"ש

 עלה וחת~י . וכו' ומוברל ומופדש ע~בו עלכרוך
 תו~"ב וירושלים וסאלוני~י ~ירנו ורבניח~~י

 ונרפ~
ונשל~

 : ישראל תפו~ות בכל
 האמור ~י ו~ל וז"ל בע"ב שםכ~ב

 ~י~
 מקום

 מהלכל
 להוכי~ שה~רי~

 ע~ע ב~~רים
 דע"פי לבאר שתארכתו ~והרי"א בכתבי~מ~ויינים הערויו~

הערויו~
 שהאריך לשחוט ~סול הוא רהרי הללו

 בדברי~
דל~

 י~~א אם ע~מך ה~ע שכתב ליאמר נ~ר~ו
 ממש ~יש וכו' שבת ~חילל ~לוני על ~עיר שא~ב~ייר כתו~

 ע"ש וכו' ~לוני אותו בכבוד ולפגום ולפסוללחוש
 הערויות דלפי רמ"ש שיהיה ~י יהיה איש ע"רלעלות דהיתכ~

 ~סול הוא הריהללו
 לשחו~

 רלפי סובבת רכוונתי ל~"ר
 ה~~וייני~הרברי~

 פסול הוא דהדי לבאר ה~רכתי ~ם
 היא ~אליה מבוארת ד~~ונתי , כלל למטעי ליכאהא

 באותו דהיי~ו ~~"ד הוגב~ו הללו הערויות אם~~יינו
 ב~~~יא לה~ייא אותו דפסל~ הרב~ים ~ע' של~עמר
 בהם ~כ' שם הנר~זין הללו ה~יונים ד~רי מ~וךוכמ"ש
כ~~ב

 בשאל~
 העדויות ול~י בגזרתם ~כתוב וגם

 ~ו~ו שפסלו ~עמד ~ו~ו רעל ~זו ר~ראה~קבלנו
 ~~"ב ו~ו' עלי~ שהעידו ~"ש הואבפ~~ס ו~

 לרי~
 מה יגע

 הנ~ק~ מדברי לז~ להוכי~~הארי~
 ז~ל וה~"ג והמ"ץ

 לתוד בפ~יו עדות ~בלת מה~י לא ~~הל ~יון שאי~ורכל
 ו~ו' ב~ני ~דות ~בלתי שיאמר ~ריך ~קהל ברבואפי'
ד~"ז

 ~שנ~
 ~~ע~דהו~דו א~ הוא רכוונתו כל היא ~רי~ה שאינה

 הרב~י~
 כמו ~~זברים

 שנר~~
 ~ר~ריו

 ל~מן ו~יין ,~נז'
 עו~

 ז ע"כ אלו ל~בדיו ~י~ול

~~~~
 כמה ראואתם

 טר~
 בדבריו ויגע

 פיסול עלבאדוכה שב~
 השוח~

 ל~ו"ר הנז"
 ~מך על ז"ל מוהרי"א בכתבי המ~ויניםהערויות ע"~
 כש~סלו הרבנ,ם במעמד הוערו הללורעדויות כוונ~
 רלפי מא~ר בידו חרס העלה סוף וסוף ,לפי"ר או~~
 ח~י ופוק , כלל מעמד באותו הערויות אלו הועדולא ה~~~

 ~חד ה"ה ע"ז מס~יר ~א ד~א גבדאמאן
 מרן מו"הד מעמד~באותו מהרבני~

 החבי"~
 ז"ל

 ש~
 ע"ד בר"א

 ב~יוני~ שבתובים הערויות אלו ז"לחיי"א לר~י לו שנתוורע ~ה זמן באיזה לחקור לנו יש כיוז"ל
 אם , שלו

 משנת שני אדד חדש זמןקורם הו~
 התר"~

 ז~ן באותו הדי
 ~' ערות וכו~ תלתא במותב ב"ר א~חנו כשקבלנוהיה
 יורע היה כ"א ועור זאת וכו'ערים

 ~עדויו~
 אלו

 ערות לבקש ולא פרק באותו אלינולאו~רו הי"~
 שלאאחרים ~אנשי~

 הי~
 ל~סול ש~יעה כרי בהם

 , ע"ש וכו'לגמרי שחיט~
 ז"ל מו"הר של זה עדות ולפי

 הי~ור ער ערו ערוה~ז' הערויו~ ע"פי הנז' ה~ו~ט ~יסול על שכתב רבריודכל נ~~~
 ע"~

 כל כתב שלא ריבורו
 נ~ברר והדי מעמד באו~ו ~~ועדו ס~ך עלכ"א ז~
 נ כלל שםהועדו של~

~~~
 מת~פך ש~וא אלאעוד

 לכ~~
 לפי גוונים

 ואי~ו ז"ל מ~הדר"ח הר' רברי לס~ורר~ונו
 אדידיה ~דיריה שסותר במהמרגיש

 מאהב~
 , הני~וח

 ע"~י הנז' השוחט פיסול על מ"ש שכל כתב כאןשהרי
 בב"~ הוערו אם ע"ר היה ה~יוניםאותם

 ~ע~ד באותו
 זה מונח וע"פ ה~יונים רברי מתוך נראהושכן

 ברקכ"א ואילו , וכו~ יגע שלדיק ז"ל הר' עללדבר הפלי~
 ז"ל הרב דבדי על לטעוןבר~ותו ~"~

 ~מ"~
 של ה~יונים על

 כלכדרך לימור~ בתחלת אותם ש~יין ~"א היה דלא אלומו~רי"א
 פו~~

 על דבור דבר מסדר ואח"ך ~מ~יין
 ונשאו הרבנים במעמד ב~יותו ואח"ךאופניו

כולם ונתנ~
 ועלת~

 אלא כשר שהוא הס~~תם
 של~

 יוכל
שוח~ להיו~

 דבריו וז"ל ~' וכו' ברוב דעתו נתבטל ~תא
 פסול רהיה ב"א רעתו היה רלא להו ליתנהונמי אל~
 לשחו~

ג~
 אחד

 הגזר~
 זו ולא וכו' הנז' חר"א בפי~ול באורך א~לוכתוב שהי~ באמת דירענו וגם ו~ו' ~~יא

 א~
 זו

 כ"א לו היה רלא אומ~ שהוא כ~ו הרבר היה א~רגם
 לא ותו דוקא הללו העדויות~יונים

 ג~
 הדבר לזה

 ו~' א' כל אחד לחזור הללו מ~עדים אח~ לכלל~ני~ם ל~ביא~ וזמן ~ת מעמד באותו ~~ם היה דלאברור ~רא~
 לא או אותו לפסול ~ערותו וםיפוק ממש יש ו~םמהם
 להם היה שלא מה לזה ~~רובה ועבבה ~יתוןר~דיך
 כנז~~הות

 דג~
 מחמת אם

 הערויו~
 של רעתו היה אלו

 מעמד רבאו~ו לומר מקום מה אותו לפסול~מ~רי"א
 הוב~ו דלא להדיא דנראה כל ברוב דעתוביטל

 רע~ו ביטל ממש בעדותם ~ה ~לא בהם~קירתם פ~ רעל לומר כדי עדותם נחקרה ולא כלל שםהללו העדו,ו~
 נ ע"כ ז"ל,מוהרי"א

~~~
 מרעתו והכריח שהיה ממה דעתו נה~ך איך
 ~עמד אותו לפני אלו ערויות הובאושלא

 לעיל ממ"ש נרגש ולא ג~כ אלו הרב רברי ~~תור ב~י~לל
 ~"ש ~ל ונעוד ~וזר זה של~י וגם . איפכא ב~ר כלמזה
 כ~ו וכו~ ע~מך הגע שכתב לשון באותו עליו ז"ל~דב

 ז הרואהשיראה

~~~
 וע' באומרו לזה עור ליישבשר~ה

 בדקכ"א הנם הנה , אלו לרבריוביטול עו~ לק~~

 ~נ"ל ז"ל הרב ר~רי גבי~"ר סו~
 שכמוהרי"~

 ~תב~ל
באו~י רע~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  
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 ש~תם במה מעמדבאו~ו
 עמה~

 ליכא ' בקי~ור וז"ל
הכא

 ל~
 בה ב~יב דלא בל רעת ביטול שום ולא חזדה

 מתא שו~ט מלהיות להריא אותו ~סלו ובבד ~סלותכ"א
 אש שהיה ההוא לזמן ליה אהניא לחוררדא

 ל~ו~ט אותו למנות ~בק~ים שהיו ב~יר כאשבוער המחלוק~
 הזמן עבור ראחדי היה ז"ל רדעתו ואה"נב~קולין
 דבריו לגלות שבעיר המחלוקת אש וישקיטההוא

 שהיה מה בבל ליחיד גם ~סול הוא איך א~לו~בתובים
 א~לו כתובים שהיו הנז' גם~ערויות ולהעמיד א~לו~תוב
 דלא אלא ובדמ"ל כרחזי ב~ני~ם שיעידו ~"דב~ני

 ובבר מועטים ימים עברו רלא השעה ליהאי~~ייע
 ולבוא ל~את י~ול היה לא ותו הנז' הכבר ב~ולינ~לה
 תוד~ב~בדי

 ביטול נמי יבואר זה דבדינו ביאור וע"פ ,
 שיראה במו שם שהאדיך מה בבל ע"ב ~בד"גדבריו

 וכמוהמעיין
 שר~ז~

 : ע"ב שם

~~~~~~
 ~~~~~~~~~ ~~~ ~א~~~~

 ב"ר בפני הללו העדויות להביא ז"ל לבמוהרי"אמלתא
 ממילא לא או בדבריהם ממש יש אם בורר זה ל~דקלבא
 שבתוב מה לכל לחשובאין

 באות~
 עדות לתודת ה~יונים

 פי~ול על רדינא ב~סקא מ"ש בכל לחוש ואין~מורה
 ה~יוני~ אותם ~י על ~נז'הש~חט

 מה יושי~נו דמה '

 בדעתו~~י~
 לא ~וף כל סוף בדחזי ב"ד בפני להכיא~

 כ~ו ה~יונים ונדארויהובאו
 ' הרברים בירור מבלי שה~

 מה בין יעמורו עמרם על ז"ל הד' דברי שבןוכיון

 לחוש אלו ב~'ונים ~מד אין כי הפוסקים מרבדישהו~י~
ול~~ול

 ולפגו~
 ל~י בב"ד בלל הוערו שלא ביון בנו ב~ד

 ברוב ז"ל ב~והדי"א של רעתו דנתב~ל מ"ש ובין 'האמת
 להביא השעה ליה אי~תיי~ דלא רביוןובו'

 ממש יש אם לברד ברי ב"ד ב~ניהערויות או~~
 ברבדיה~

' 

 שהיה ודרישה חקירה אחד כי ש~פ~ר למימדואיבא
 היהעושה

 דוא~
 אין א"ב , בדבר עדות שום היה שלא

 שאין ג' של בב"ד גזרה באותה וחתם ~"ש אלאבידינו
 בעירנו מתא שוחט ל~יות שלא ~א לגמרי~יסולו

 מגו תדי בע~~ם הדבנים הב' בגזרה רבדיהם ~~י~~~ו דוק~
 ואין ' בס"ר לק~ן שנ~אר ב~ו שומעים ולהם~לתא

ס~~
 נאמרדלריק רוקא עליו כי

 טר~
 ויגע

 להארי~
 בבל

~לו
 ביו~ הדברי~

 להם שאין
 קיו~

 לקוש~א והעמרה
 הב~ובים העדויות אלו ~ועדו שלא בלדמיל~א

 נ וק"ל כלל ב"דבשום ב~יו~י~

~~~
 שכ' ~זי~יה תו וז"ל ע"א סוף בדקכ"א~תב
 אותהעל

 גזר~
 הדבנים מעלת שבתבו

 רבריהם ~ירשו הרב' דמע' דא~ר ז"לבמוהרי"א וג~
 ~ל~מתותן והו~

 רברי~
 שכך

 ~ירשו~
 להשגיח לנו ~שאד ~א תו

 ומבוטלים בטלים ודבריו ~נז' ה~ו~לבדברי
 דבריהם בביאור ~ירושו וכו' ממש בו שאין וכדברהנשכר ב~ר~

 אלא~י~ו
 מזר~ ~ר~ו~

 הרואה ש'ראה כמו ~מעדב
 לקמן ~ראנה ועיניך ' ~"כ בע"ה לקמן שיבאוכמו

בד~כ~~~
 הראשונה הגז~ה ב~י~ הרחיב שהאריך ו~ב'~ט

 ובס~ירת לגמרי ~נז' ה~וחטל~סול
 ~'רוש~

 ~דבנים של

בגזיר~
 נטריח ולא ' ומבו~לים כ~ולים בדכרים הכ'

 ולהשיב בזה והשגותיו דבריו בל להעתיק ע~מנו~ת
 בשר יגיעת אלא אינו כי ו~רט ~רט כל עלעליהם

ברברי~
 רק שיראה~הרואה במו ~מש בהם ~אין

~עתיק בתח'ל~
 הגזד~ נו~~

 הדב~ים מ~עלת ופידושה הא'
 מה בקי~ור המחבר דברי נביא וא~"ך , הב' הגזרהוהיא

~~וג~
 והילך ' ~~ר עליהם ונשיב ~גזרה ~י' לעי~ר

 ו~ומבי ה~ורה מרבי~י אנחנו ' הא' הגזדהלשון
 מת~

הבע"ה~
 הי"ו חזן חר"א לפו"ד כי רע~י~ו מגלים אנו

 עראי בררך ולא ~בע לא ~תא שוחט להיות יובללא
 בלל ~רבשום

 ~~~~מי~
 העדויות ומחמת לנו הידועים

 להיות מועיל בו אין בתשו' שחזר יאמר אם ואףש~בלנו
 ~ה הגז~~הב' וז"ל ' ע"ב ~תאשוחט

 ש~רי~
 והנה לנו

 יש זאת בתיבה דמ~את הנז' חר"א טעון באבע~ה
 ~יסול ~חשש מידו מלאכול ונמנעים לגנאי אותודורשין
 קושט ולהגיד רחו'~ות בא'ד שיחותי ל~רר באתי לזאתאי

 מש"וב מל~כול לפוסלו דעתי על עלה דלא אמתאמרי
 בעירנו מתא שוחט לה'ות יוכל שלא דוקאכ"א

 מ"ור ב~' ו~כלל ' ~פו~קים ב~~רי שקרינו מהל~י זא~
 ו~סלנו שהברזנו מה הוא זאת ובעבור ז"ל דאתריןמאריה
 לע~מו י~חוט א~ ברם במקולין ששחט משום הבשראת
 ש"וב להיות אחד למקום ילך או י~יר איזה ל~ודך~ו

 איני~שלהם
 יובל ולא בידיה ימחא לא

 אד~ שו~
 לערעד

 קאי בשרותו דבחזקת ~לו בש"וב ול~ק~קאחריו
 רההק~רה ר~ויה דכוונתי ומבוארים פשוטיםוהרברים
 חהיה ולא דו~א שלנו במקולין שו"מ להיות שלאהיתה
 לן ~יתבריר הוה ואי , הנז~ לחר"א ול~כשול ל~וקהזאת
 א~י' לשחוט או~ו מניחים היינו לא ב~חיטתו חששדיש
מן

 העו~
 בב~י לסעור שלא חוששים והיינו למינהו

היחירים
 ששוח~

 הב~'וב ~ריך היה ~ו~ותוב~ןלא להם
 וכו' לראיה ולהיות דוברי ~י לי~כר כרי אלאלאומדו

~חתו~
 החזיק וא~ריו ' ז"ל החבי"ף מרן מו"הד עלה

 וגילה ג"כ ב~ו~ר~"ק מו"הר ~ירושה בהדיןבמעוז
 וע'~ז ' ע"ש שם נ"ל בס' והו"ר רמלבא בגושפנקאעלה ו~תי~ מילי הני לכל מעיקדא ~בוין היה הוא דאףרעתו

טע~
 המ~בר

 ש~
 כלל נ~סל דלא הוא אלו דבדיהם רל~י

 שלא ומ~יבת דוקא ~לנו במ~ולין כ"א לרביםוא~'
 לפרש י~בן ולא בו ומיחואותו ר~~

 ול~
 ~יניש אי~אי

 דבריהם בכוונת כן למימראדעתיה ראסי~
 הדאשוני~

 שהם בל
 בררך ולא ~בע לא שו"מ להיות יו~ל לא דל~ו~רכתבו
 ב~וםעראי

~~ 
 כלל

 רדבריה~
 אלו

 א~ אפי' כלל ~ד בשום להיותיובל דל~ להרי~ מורי~
 י~יו ה~בור

 לבאר שה~ליגו ~מה וב"ש ' ~ראי בדרך א~י' ולאבו מ~ד~י~
 לה~ייא דמשמע שקבלנו ה~דויות מחמת משוםד~יינו
 שהאריכו מה ו~~רט מרינא ~ותו ה~וסלים ק"עדהיו
 מועיל בו ראין בתשו' שחזר יא~ר אם ראף עודלבאר
 בו ד~יו ל~דייא אלו מדבריהם דמתבאר שו"מלהיות
 להיו~ כדי תשו~ ה~ריביםעוונות

 בו ואין לש~וט מותד
 על העובר דכל בתשו' חזד שבבר יאמר ~םמו~יל
 ~~לו רלפו"ר יבין ובלבבו יראה בעיניו אלודב~הם
 כוונתם מתבארת ובן ' בלל ל~בוד שוחט מלהיותאותו
 ב~~ם טריפה ששחיטתו ברבים עליו שהבריזוממה

 מהבשר לאבול מ~י דלא ולומר להבריז בדבריהםדקרקו ול~

שש~~
 ראי~ו ל~מוע אפשר הוה דבכה"ג ה~ז' ~ר~א

 אין ~ך ' אזהרתם ו~~ך ה~בוד רשות ~ל~י ~שחט~שום אל~
~ראה

 ב~
 ויותר ' ~ריפה שש~יטו ב~תם שהבריזנ ממה

מתבאר
 כס~~ ממ"~

 שוחט ל~יות יוכל שלא
 שוח~ מלהיות אותו ר~סלורנראה מת~

 באיזה ל~בור
 מ~~

 הי~ בוונת~~יהי~'דא~
 להיות שלא

 ~וח~
 כ~קולין מתא

 לא כי ~זדבריהם ~סר העיקרשלנו
 פוד~

 ב~יר~ו בה
 ד~י' ~ומר גמר דהוו אלין בל ועל שלנו במקולין אוזאת

 רבריה~ בבוונ~ הרבני~מעלת
 שבגזרה

 רחי~ ~~
 ו~תו

מרחי~
 וה~י' '

 ה~~ו~
 דברי~~ בכוו~ת ומרווח

 הוא
 בכל לרבים ל~חוט לגמרי ~ותו~~סלו

ואפי~ שיהי~ מקו~



~ ~ ~ ~ ~ ~
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 : ~~ש זת"ר עראי בדרךואפי'

~~~~
 ש~י' מה אדר~א כי יבין ~ולך ישרכל

 רבריהם ~כוונת ז"ל~רבנים
 הראשוני~

 הוא
 כוונו לגמרי ~לפוסלו פי' שלפי ' יותר ~מרווחהפירות

מחמ~
 שקבלו העדויות

 שהי~
 ' לפו"ר לפוסלו ברי ב~ם

 ~ליהם ~תימאיפול
 מו"~ר תמי~ת חרא ' אנפי מכמ~

 ליחיד אף לגמרי ~סלוהו לא דלמה ע"ג ~~ בד"א~~ל
 דו"מ להיות יוכל שלא דאומרם מיהת הוא מורהשהרי
~י~ו

 אל~
 ליחיד ולא ל~בור

 ומ~
 שר~ה

 לתק~
 זה שבר

 רעתם ~יה רהכי ראה''נ באומרו ע"ג דקב"ט ~םהמ~בר
 או~ול~~ל

 ג~
 א~ל העם דהקמת רכי~ן אלא ליחיד

~רב~~
 רו~ה שהיה מה על למחות היה מעמד בא~תו

 ~וח~להיו~
 במ~ולין

 משו"~
 יו~ל דלא כ~בו

שו"מ להיו~
 ד~~

 ההיא בעת תבי~תם ~יתה
~"~ 

 מ~לה אי~ו '

~רו~~
 בלל

 ו~י~
 ז~

 דמלבר בעלמא דברים אלא
 אעיקראל~~מו~י דאיכ~

 למ~
 הו~רך

 ל~קמ~
 א~ל ~עם

 ועשותהר~~ים
 מח~~

 . רעתו לפי מל~חוט למונעו כדי

 לב~ ב~ורע~ רי הי~~~
 הלך הנז' שחר"א להרבנים

 ומ~תמ~ל~חו~
 היו ומיד ~כף

 אוזרי~
 כגבר

 שכבר מ~יון ליחיד אפי' לגמרי מלשחוט~מונעו חל~יה~
 הי~

 עבירות לכמה וחשור מוחזק היו~ו ~כל וגלו~מפו~~~
 חשידי מי וכי ' רבריו ~~י מדינא ל~~וט אותוה~וסלים
הרבני~

 גדול איסור ברבר עיניהם מעלימים שהיו
~ד כז~

 ~הו~ר~
 ה~~ת

 , למונעו כרי ומחא~ הע~

 עו~
זא~

 א~ל בהקמתם העם ~ל כוונתם דעיקר דמאחר
 היו שלא רוקא ל~"ש היה ד~תו לפ~~רבני~

 וחשוד מוחזק היותו על ~~ז' חר"א מש~יטתלא~ול רו~י~

~~~~
 ~~י~ו~ו~יה

~"~ 
 מרי~~ועשו אותו ה~וסלין ~"ע

 ונ~תב ל~ו~לווה~ליחו
 ו~~~~

 גזר~ם ~פיר ב~~ר
 ~רוזו~ו~י~ו

 ג"~
 הרבנים של ~ירם מעכב היה מי ' ע"ז

~ל~
 ל~תוב

 ~~י ~תיקונ~ ה~זר~ ~ו~~
 ~רי~

 ~העלו

 א~ א~ ~ע~~או~~
 ~י~ר

 תביעת~
 היה לא העם של

 ע"י בנ~ל נעשה ~יה כי ומ"ג '~ז
 ~~מט~

 ~יבת
~בד מת~

 '~ב~ו~~
 באו~ן~מש~מע לעשותו ~י~להם ~ברוז

 לג~י~יסול
 ~י~

 למי~~ו ~עוף מן
 ובי~

 הבהמה מן

~מי~~
 ~לא כתבו אלא כן ע~ו ~מרלא '

 ה~רוז ו~ו~י~ו~~א ~וח~ להיו~
~~ 

 ~~שר
 ש~י~ ~~~~

 ~ריפה

~~~
~~~ 

 בלל מ~עו~ו ולא בפר~סיא עו~ות ~~ט
 שמנ~והוכמו

 למינ~ ~ב~~~ מ~
 לא כי ~ודאה הויא '

 : לג~רי ~ותופסלו

~  ~וונת~ ~~~~~~
 לגמרי אותו לפ~ול ~יה

 מחמ~~ינ~
 לכתוב ~ו~ר~ו למה ~ערויות

~~~
 במ"~ רי ~יה ולא ל~ו ~ירועים מה~~מים

 מחמת

~ ~
 ~לא כנראה . ~~~לנו

 בעדויו~ הי~
 '~~ם

 ו~ו~ר~ו ל~וסלו~~י
 ג"~ ~~רי~ ~~~מי~

 וער '

 ~"~ ~~ ל~~ל~~
 מוהרר~ח ~ר'

 ז~~
 ר~~

~  
 ~~~י~~נא ~~

 פסי~
 ות~י

 וא~
 ב~ו' שחזר יאמר אם

 ~~~~~ אי~
 ~ין

 בפני ~עומד ~~~ ל~
 הת~וב~

' 

 ומ~
~~

 לזה
~~~~ 

 ~ם
 שבבר יאמר אם דאף ~וי ר~וו~~~

~~~~~ש~'
 ~י~ בי~

 ע~מו
 ~ו~י~ ~י~

 ~"א ל~להאמינו

 ~~תו ~מח~יבים מה ~ליו ~~~בל ~"ר ~~~י~~~~ז~
~"~ 

' 

ג~
 זה

 ל~
 דרבר ~ו~~ל

 ז~
 ~יה ~א

 ~~ת~ו~ ~רי~
 ~אומרו

ו ~יון~ור~י ~  ל~~ו~ ~ותי 
 הערויות מחמת מרינא

~ ~
 יקבלו לא ל~שרותו לחזור ~~~ו~ה ~~תמא

 ~ות~
~~~  

 ~ו
 ~תשו~ ~~שה ~בירו~

 הראוי~
 סגי דלא

 ~ה ו~ר הכי~ו
 פ~~~

 יו"ר בח~ל ~מבואר
~"~ 

~~ 

~~ו~~
 ~"ב ד~ר ~ם ביד ~יי~ בס'

 וד"~
 י~~ ~"ב

 שכןומאחר
 מ~

 ' זה לשון בי~ור לל~דנו באו

 ~י שאז מועיל אינו בתשובה שחזר יאמר ואםאלא לכ~~~ לריך היה לא ' פירושו ל~י לר~ות מה ואףדתיבת וע~~
 ע~~ו לבין בינו בתשובה שחזר יאמר אם רדוקאמשמע
 ' כ"ר בפני כשיחזור משא"כ לה~מינו לו יועיללא

 בלשון שכוונתם ~נאמרלא א~
 ז~

 וכו' יאמר אם ואף

 ה~
 אי~ו בת~ובה שחזר באמת יאמר אם שאף העניןלהגזים
 לקרמותו לחזור תשובתומועיל

 וחזר~
 התמיהא

 בפני שעומר רבר לךראין למקומ~
 התשוב~

 כל על כי ,

 היתה לא ~י גזרה ד~אי בפירושא נוטההדעת אל~
 שלא אםכי הקפיר~

 ל~יו~
 משום דוקא באזמיר ש"ומ

 קנ~
 לגרר

 להם י~יה לבל הכולל לתיקוןולסייג
 לה י~י~ ולא גאבילה בלתי ל~ם לשחוט~איסנאפ"יס ל~~ שוח~

~ז וע' אלו מדבדים וכיו~א והכולל הרבנים נגד לחלוקכח
 הגבירים של והקמתם מעמד אותו עיקר היהרוקא

 א~
~ל

 הגבירים עליו ערערו מילתא ולאלומיהרבני~
~ מר~רי~  ' מהם איז~ על עדים ~~ביאו ג"כ ~ובים לאאשר

 אמ~ דבריוניכרים
 ריש בד"ג ז"ל מו"הר מ"ש

 היה לא מעמד באו~ו שקבלו העדויותשאותם ע"~
 עשו זאת ~"א לרבים אפי~ הרין מן שחיטתו לפסולכדאי בה~

 איתם ~כ~וסים מהטעמים לבד ~ו"מ להיותשלא
 של מתורתו בהדרגה ~למד רבר קנס 'מתורתולסייג לגד~

 קנ''ב סי~ וח"מ קנ"ו סי~ ח"א כיו"ד ז"ל חק"למו'~הר
וכו'

 ע"~
 ~עדויות בי ונראה ,

 ה~~
 מאותם ~יו

 יו"דבד~ ש~
 שאי~ ע"~

 לפו"ר בעבורם לפו~לו מקום
 מ~ום וביו~א מ' מלקות ויל~ה לייסרו לב"רריש אל~

 עליה לחוש שאין המחלו~ת בזמן היות ~"ש'ומ"גטוב מהיו~
 לרבים,ודבר א~י' שחיטתו ל~סול ~ריכ"~

 ז~
 נלמד

 ש~רא"ש שכ' קנ"ו ~י' חק"ל מו"הר מדברייפ~ י~~
 רחשור רקי"ל ~ע"ג ש~ר עדות שהעיד עללשוחט ש~ס~
 הרמ~~ן ~~י~ת דקאי ה"מ ל~"א חשור אי~ואחר לדב~

 ראין הרבה ~חמירו לרבים ~ממונהדבטבח
ליכנ~ לרבי~

 ~ף
 בספ~

 וז"ל כתב ' איסור של מש~ו
 ולבריות ל~מי~ רע רהוי ד~~מ ראיסור מירירבל ומי~

 כגי~
 ~וא אם או~ו מעבי~ן ודומיהןגזל

 שוח~
 לרבים

 מ"מ כן ~כתב מי ראיתי לא ש~~ת אף מדבריו~ו~א ו~"~
 ~~~ ~~רי זו לסברא סעד ויש בטעמם ~דבריםני~רים
הרמב~~

 ~וחט מ~ל ~שר לוקחים ראין וש"ע יו"ר וטור
 מוחז~בב~רות ~י~ ומובראא"כ לע~מוובורק

 ורבריה~
~~

 על חולקים שיש ואף עראי בדרך גם
 ז~

 למנותו ~"מ
 ו~ו' מורו ~"ע קבועשו~ט

 וא~
 ברע גם רל~"ז

לבר ל~מי~
 ל~ הו~

 ביון מ"מ לפו~~ו
 דריי~

 זו בתשו' הרא"ש
 מסתייןלפסול לבריות רעלשמיםורעלומ~ד~וי

 ב~ה"~
דחירו~

 ' ~" ראיה ומ~~תי ' עלה לו~יף דלא ו~בו ~וא

שי~
 לד"א בחשוד אף לרבים בשוחט להחמיר

~ ממ~~  לאחרים ומ~ר שגנב במי ~י"ב סי' בתשו'~רמב~ם
~ ~ל~

 לרבי~ישחו~
 ואם תשו~ ע~ה אפי'

 ~החמיר ע"~'הרי בידו הר~ות יחירשום בבי~ ל~חו~ יר~~
 ג~

 בח~ור
 ממו~ה הוא~ם לד"~

 לרבי~
 ליכנס לרבים דאין והטעם

 אי~ור ל~ום ד~~וד ו~יון פי~ול ~ל מ~~ובספק ~~
~שרי א~

 מדינ~
 מבואר ' ע"כ ראוי אינו לרבים לה~~ירו

 ~דבריולהדיא
 רהג~

 שני~רים.~רברים ~כ'
וסיים ב~עמ~

 ~א~ ש~
 אמרו לא אם

 ~"מ , בןנו~ה ~דע~ ו~ר~~ ~רמב"~
 ל~

 לא~ור לבו ~לאו
 ~ל~

 בחשור
 לדב~

 ר~ד~וי
 ורו~יהן גזל כגון לבריות ורע לשמים

 מ~ו~
ד~רא"~

 ~~י~ו~ מיירי בה~י ו~~~~~ם
 ~לא~ מאחר הוא

 ~~ור~~~
 דבר

 ז~
 ~בו ~~ר ~~ום

 ~ל~ לו~י~ דל~
ואע"~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 הרמב'~ן ב~יטת הרא"ש כי היו ~בריו ש~חילתוא~"ג
 סי' ח"א בח"מ כ~ כבר החמירו לרבים דבממונה~אי
 לומר כוונתו דאין משה של ידיו הר' רברי עלקנ"ב

 רשרי ברבר א~י' החמירו לרבים רבממונה ס"לר~רמב"ן
 הרמב"ן רלדעת ואה"נמדינא

 ל~
 בדבר אלא החמירו

 לרבים מה ב~ד יותר להחמיר ליחיד אפי' ~די~א~אסור
 כן כ'ולא

 כ"~
 בדעת וא~י' ' יע"ש הרא"ש רעת ~ל

 אחרינא מ~עמא ד~~לו למימר איכא והרמב"םהרא"ש
 אינו דכ"ז מדבריו יו~א מבואר וגם שם ז"ל הר'שכת'
 דבממונה חומרא מ~ד לרבים ~בוע שוחט להיותאלא
 להחמיר ראוילרבים

 א~
 כי משום מרינא דשרי בדבר

 לרבים~ין
 ליכנ~

 י~א ומזה , איסור ~ל משהו ב~ק אף
 היו לא שהערויות מע~ר באותו לד~ן להרבניםלהם

 בזמן היות וגם ולכריות לשמים רע רהוי~רברים
 חומרא ~ד על אפי' לגמרי ל~וסלו שלא וכנ"להמחלוקת

 שלא בהדרגה עליו לגזור~"א
 להיו~

 באזמיר שו"מ

רוק~
 מתורת

 ~נ~
 הכמוסים ה~עמים ובה~טר~ות

 מוהרר"ח הר' מ"ש ג"כ וע' הכולל לתיקון רהיי~ועמהם
 מישדים תחזינה עיניך אשרע~"ז , ודוק ע"גוע"דבר"ב
 המחבר רברי~כל

 בז~
 ז"ל מוהרד"ח הר' על להשיג

 ועוד ד"ה ע"ג וקכ"ח וע"ד ע"ג וקב"ו ע"ב~רקכ"א
 ~ו"הר דברי על שה~יג מה וגם ומ"ש ד"ה ע"אוקכ"ט
 ~ן ' יע"ש עיון וה~ריכו ו~וד ר"ה ע"ר בדקל"דז"ל

 ~וא כי בהם להאריך ~ורך ואין כלל בהשגחה ~לאבאו ה~
 ז מאליומובן

~ ~ ~ ~

 ~~~ר~~ן~~~~א~~ל~~~~~ו~
 הכי ררינא ולסייג לגדר קנס מדרך רווקא ~אזמירד"ל
 לאסור ה~בור ררשאיןהוי

 א~
 מיגדר משום המותר

~ילת~
 שם חק"ל מו"הר ~"ד כ"ז בתשובה הרא"ש כמ"ש

 ' כוונו להכי לפו"רואומרם

 ומשו"~
 לא לכתוב הפליגו

 אלא שאינו להורות כלל ~ד בשום עראי בדרך ולאקבע
מדרך

 את לאסור ה~בור ררשאים רינא האי ומשו~ קנ~
 מדינא פיסול הי~ ראם ההפלגה ~ד על א~י'~מותר

 ל~סור ~סיקתא מילתא הוי לא החמירו לרביםד~מ~ונה
 חק"ל מוה"ר מרברי שנראה כמו עראי בדרך אףאותו
 בד~ד ז"ל מוהרר"ח הר' ומ"ש .~נ"ל

 ע"~
 ר~ת על

 הבל רהוא לעראי קבע בין לחלק שבתכהמחבר
 בעי~י גם הנזכר חר"א חשוד היה ~מחבר של~לדעתו ה"~

 על לעבור ז~ל ~יי"אר'
 ע~ירו~

 ~~ורות
 ג~~

 רהיינו
 לאכול החשור כי רבר לאותו חשור ר~יינו ~"וטאבילת
 להאכיל~~וד

 וג~
 ה~ורה לכל מומר רהוי שבת חילול

 סבראד~ין לעראי קבע בין לחלק הוא דהבל ובכה"~ודאי~ולה
 לחל~

 אחר לדבר בחשור אלא בהכי
 דבממו~ה אלא שריר~~י~א דוק~

 ~רבי~
 וכיון החמירו

 כיון בו ל~ח~יר דאין ליחיר כשוחט ~ו"ל עראי~דרך שהו~
 ליה אזדא דבריו'ול~"ז ככוו~ת פשוט זהרמ~ינ~שרי

 הללו הר' ד~רי ~ל ע"ר בדקכ"ד המחבר עליו~~מה מ~
י~"ש

 ודו~
 לכתוב שהו~רכו מה היטב מתבאר והשתא '

מהטעמי~
 לנו הירועים

 ומחמ~
 וכו' ש~בלנו ~ערויות

 לא לבר בערויות כי מילתאלגלוי
 אפי' לפוסלו ראוי הי~

 הירועי~ הט~מים בה~טרפות כ"א החומרא ~ר~ל
 להם

 גם וכתבו ' בו נגעו ~נס ומדום ה~ולל לתיקון~~יינו
~ן

 וא~
 ~חזר יאמר אם

 בתשוב~
 מועיל בו אין

 שהעבירו~ו מ~חר למנותו כרי בעי תשו' ~אמת~ל~י הכוו~~

א~
 שוחט להיות כשר ~יה אותו מעבירים היו לא ראם
 ריש ורל"ד ע"ר ~וף ררג"ל ~ם חק"ל מו"הר שכ~בע"ד

 מו~יל אינו אך ' יע"שע"ב
 משו~

 מה
 שנוג~

 ל~יקון
 הי~ זה שבשבילהכולל

 ובוראי ' לפו~לו כוונתם עיקר
 ש~יבל דהיינו מתוקן שהכל והכולל הריי~ים יראושאם
 של איסור חשש על בין מחייב הדין ששורת מהעליו

 לכשרותו יחזוד הכולל לתקון שנוגע מההעדויותוביןעל
 ז"ל מוה"ר מ"ש והיינו ג"כ אזמיר בעירנו שו"מלהיות
 הנה השניתבגזרה

 בעת~
 ששורת מה עליו שקבל אחד

 ז לשו"מ למ~ותו בידם הרשות מחייבתברין

~~~~~
 ~ירוש על המחכר של התלו~ות מהרסרו

הרבני~
 הראשונים דבריהם בכוונת ז"ל

 מתבארת וכן ו~"ש , המעיין שיראהכמו
 כוונת~

 ממה
 עליושהכריזו

 ברבי~
 רקד~ו ולא בס~ם ~דיפה ששחיט~ו

 ששחט מהבשר לאכול מ~ו דלא ולומר להכריזבדבריהם
 משום אלא דאינו לשמוע אפשר הוה דבכה"ג הנז'חר"א
 ל~י הדבר היה כן לא ' וכו' ה~בוד רשות בלתיששחט
 שלאחר כ"אהאמת

 ששח~
 ~ריפה שהיא הבשר על הכריזו

 טריפה ששחי~תו ב~תם הכדוז היהולא
 אל~

 ב~ירושא
 לכל כ~דוע טרי~ה היא חר"א ששחט הבשר כי~תמר
 הכרוזהיות

 כנו~~
 מרברי ג"כ ~תבאר שכן וכמו זה

 שם בתשו' וממ"ש הב' בגזרה ז"ל החבי"ף מרןמו"הר
 להר' לו שחרה מה הוא ג"כ זה רבר ועל 'יע"ש

 ור~ונו ' ל"מ ותו ~ו"מ להיות יובל שלא כ"אבגזדתם נזכ~ שלא מה ~סורה ששחיטתו והכריזו שאסרובמ"ש דבריגזרת~ ב~וך שקר שהכניסרברי לו באמור עליוז"ל מוהרד"~
 ששחיטתו והכריזו ש~~רו אלו שהרברים לולומר

 יוכל שלא שכ' גזרתם דברי מפרש זה מכח אשרבסתם אסור~
 ~סורה ששחיט~ו בסתם הכריזו לא כי ש~ררברי ה~ לגמרי ~סול שהוא הזאת הכוונה אל שו"מלהיות

 ' טרי~ה ~היא והכריזו ~בשר ~תשאסרו כ~~

 ב~ו כי וע~
 מקום אין ולפי"ז . כוונתו היתה לזה בקי~ורדבריו

 באומרו ע"ד בד~י"ח ע"ז ע~מו את להתנ~לש~קש למ~
 דבריורכוונת

 האמורי~
 שפסלו רכמו הוא בשאלה

 שהיא ברבים עליו והכריזושחיט~ו א~
 טרי~~

 רכמו
 כ~

הו~
 וכו' בפנ~ס וחתמו 'שכתבו במה רבריהם כוונת
 שחיטתו ~ת ~~סלו ש~' אלו רברים על גםדאעיקרא
 ~ ~שוט ~הוא שקר רברי שהם תלונתו ~י~~וכו'

~~
 ~ירוש על ליה רקשיא מאי כ"א לבארנשאר
 להיות יוכל שלא בסתם ממ"ש ז''ל~רבנים

 מקום באיזה ל~בור שוחט מלהיות אותו ר~~לוד~ראה שו"~
 ראםשי~~ה

 כוונת~
 של~ו במקולין שו~מ להיות שלא היה

 אזמיר בעירנו בו ~ורש ~א כי ~רבריהם ~~רהעיקר
 ראחד 'וכו'

 ה~תבוננו~
 לסתור כרי כלל הכרח זה אין

 כוו~תם היתה שלא לומר הם נאמנים כי ז"ל הרבנים~י~
 רוו~א בעירנו ב~אל~וסלו

 א~
 לא כי

 ' הוי כ~ירושו רס~מו שלנו במקולין או אזמירבעירנו ברבריה~ ~ור~

 אל הכותב לגבי ש~יר מתפרשת היא זאת מלת~הרי
 יחיר הוא אם בעירי יאמד וכאלו מ~ומו שער ו~לעירו
 לרבר זכר ' הכו~בים הם רבים אם בעירנואו

 דקמ"ה שבת במ~~ז~ל ~ומר~
 ש~אי במ~א אינשי ר~מרי ע"~

 בלא בעירי במתא ו~י~ש"י תותבאי מ~אבלא
 ~~~ט וב~במות ' ע"ש עירי שאינובמ~ום מת~

 ~ביתיה עירו מבן ~קדונות י~בל לא ' מ~א בבררש"י ו~יר~ רמי ביתיה ~י רביתיה ' מתא בברה~קרונות ומ~ ~"~
 מ~ש נמי והכא ע"ש וכו' א~לו שרגיל ~מי ביתי~כי

 ש~~ט להיות יוכל לא לומר ר~ו שו"מ להיותיובל ל~
 עיר~

' 

 ב~חיל~ שהר~ כן ל~רש מוכרח הואוממקו~ו
 ~שון

מ~א וסומבי ה~ורה מר~י~י אלחנו ג"כ בז"הל כתבוהגזרה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

מ~~
 י~ול ~תה אי ודאי וזה וכו~ החתום על הבאים

לפרשו
~"~ 

 הדיןגם כןהוא ואם דווקא אזמיר עלעי~נו
בן

 מ~
 פירושו שו"מ להיות יוכל שלא שכתב

 הו~
 בעירנו

 : רוקאאז~יר

~~~~~
 בכוונת הרב~ים שפי~ דפירוש יו~א מבוארשכן

 לפוסלו הקפידה היתה שלא הראשוני'ד~ריהם
 דוו~א אזמיר ~עירנו~~א

 הו~
 והמרווח הפשוט ה~י'

 המ~כר ופי'יותר
 כמי~יה ~ל ולאו מר~יק ואתי ד~י~

 ופי' ר~וק הוי ש~ירושו כל לגמרי ל~ו~לו ~די הכילפר~
 ל~ מרווח'ד~"~ הויהרבני~

 קא
 מיבעי~

 למוהריב"ל ליה
 סי' בח"גז"ל

 פירוש נגד רחוק פי' ל~רש יכול~ן א~ ~י~

המרוו~
 דברי~ם ל~רש רבאים ע~מם הדייני~ לגבי אלא
 נתבוונו דלכך ולומר~~תומ~ם

 מעיקר~
 למימד ואיבא

 שבא דעלמא איניש לגכי ~בל ' אופן בכל הםדנאמנים
 כל כמיניה ~ל דלאו פשיט' רחוק ב~י' הדיין דברי~פרש
 ' יותר מרווח פירוש~איכא

 וכ"~
 הדיין נגד ב~הוא

 מעי~רא נ~כוון שלכך ואומר מרווח בפ' רבריוהמ~רש
 זהדודאי

 שב~
 בפי' דבריו לפרש ורו~ה כנגרו לחלוק

 בטליםומבוטלים ודבריו במיניה כל לאורחוק
 ליה יהיבנא א~ילו אלא עוד ולא ' לפנ~ם ~דיכהואי~ה וזהפ~ו~

 דיליהבל
 שלשו~

 שו"מ ל~יות יוכל לא ש~תבו ~ה
 מוהריב"ל ב~ בבר , ל~בור שיהיה מ~ום ל~ל כולללשון הו~

 הרמב"~ ~דברי שנראה קי"ז ~י'שם
 בירו דהרשות ז"ל

 בלשו~~~~
 חלקי ל~שו~ו ~כללי בח לו שיש סתמי

 כל כלל דמשמ~ו~ו היום אובל שלא שנשבע כגוןו~ר~י
 ש~~ו~ ~א~מ~~~

 שלא~ ~ומ~
 אל~ ~~בוו~

 ' פרטי דבר ~ל

 ~~ו~
 הטור זולתי הפוס' מכל מוסבמת ~ברא שהיא

 לחדותו~'
 ת~

' 

 מהש~ וה~רי~
 כסברת

 הרמב"~
 ז"ל

 דמש~מ~ ~שנ~ הו~ ואי ~ך היה ב~~י למימר~מ~י
 למעבד ומ~י נתבוונתי אנ~א לחד למימר מ~י אנפי~~~

מ~ל~ון
 ואפי~ ופר~י ~לקי ה~ללי ~~~~

 בדברי~
 שבין

 נשבע שלא היכא דמ~ו~א דדרא ראיכא ל~בירו~דם

 א~ר~~~"~
 ע"ש ז~"ר ררבא קניא מה~יא ובדמשמע

 ובח"כ קי~ווכ~י'
 ב"~ ~ימ~

' 

 ו~די~~
 ראינ~ מינה

ל~~~"~
 ~ב' הברורים ~ל ש~שאל ~"א ~' ~~~ב ז"ל

 ו~כללפ~"ד
 הבתו~

 ל~ברו ~'א שיע~ה הל' כזה כתוב שם
 נשאר שלא מחילה~ט~

 שו~ ~~ ז~
 זכ~ת

 מ~חורו~
 וכו'

~מ~ל
 ~ב~

 ושמעון , ובו'
 ~וע~

 שכוונת
 ~ושי~שה ש~ הכדורי~

 מ~~~
 ותבי~ה זבות בל לכלול דבר ~~ל

 ~א ~וזד אינו דבר משיבשלשו~ו~~ל וראובןשבעולם
 רשיי~י~י~~ת ~~

~~~~ 
 שיש מה אבל וז"ל ו~~ ' השותפות

ל~~
~~~ 

~~ ~~ 
 ~~~ר

 של~ו~
 בל ב~לל דבר בל

 יש א~ או ' הלש~ן ב~ם שבעולםו~ביעה זכו~
 ב~

 ~פרש לר~

 ~לל ~~י~~~~
 ~רברי~ ~

 אלא שב~ולם
 מ~

 שהוא

 ~~~פ~~ ~~~~י~
 ' ביני~ם ~היו ו~~ב~ת

 וא~"~
 ~~~~~~שו~

 לומר אין
~ ~י~ ~ל~ ~ית~ ד~~  

 ~ל
בל

 ~~~ ~דברי~
 דבריו ל~תום ולא ~~רש

 ש~~ל~
 ~היה

 ~~ברים בל~ולל
 מ~פ~ יה~~

 כיון למה
 ~ ולמ~

 ביון

 ל~~~ ~פשו~ או~~ מ~י~~ל~
 ו~ו'

 ו~רא~
 דאין

 ב~
 ל~רש ש~ב~

~~ 
 בלשון ~יב~יא ו~א ב~ל הלשון

 ~'~~בל ז~
 ~~רוש~

 ~שוה
 של ~ירושו א~ א~ אל~

שמ~ון
~  

 יותר
 ~רא~

 אפ"ה ר' של מ~י' הלשון ~ל

 ~~~~~~ ~~א~
 לפרש

~~ 
 בפ' דאמרי' כ~יא ~ולל

~~~~ 
 אומר

 וז~ ~~~ ש~
 מיית~ האי אבותי של ~~ר

 וה~ ~~בה~י~ס~~~
 ~ר~ד חזק~ ~ני ר~~ל~ ~הד~ מיי~י

 ~~ דאבהת~ ~~
 ' ~דאב~~י ~לי דסמיך~א~~~יך דאמרי והא מינך וזכינתיה

 הנ~
 ~~~~ שא~

 אבו~יו דשל נראההלשון
 ממ~

 מ~יריכ והע~ים קאמר
 והשתא ראשון של אבותיו שלשהיא

 ע"~
 אכו~י של דאמר הא לפרש ~ידך מ~יאבותיו ~ ש~ אינה

 ואע"ג ' הלשון סתם ה~ך היותו עם כראבהתילי ד~מי~
 המ~רנ והוא האומר שהוא התם דשאני לגמרידמיא דל~

 אב מ~ופק בלשון אכל כך אלא כיונתי לא קאמרומ~י
 ל~תמויש

 הורא~
 מב' א~ על

 ה~רדי~
 או~ו נפרש

 ~ בדוחק האחר ה~ירוש שסובל אע~פי ההואהפירוש ב~~
 ב~ סו~ל ש~ל~ ~כיון לפנים ~ריך אין זה דבדמ"מ

 איןהפירושים
 כ~

 בל בעד אותו לפרש
 הדברי~

 ' ~"ב וכו'

 לו שיש הסתמי לשון שכל מדברי~ם יו~אמבואר
 בדרך גם הוא מתפרשהכללי ~~

 פר~
 ב' וסובל

 הפירושי~
 ופר~י ~לק~ לעשותו האדם ומ~י מיקריבשו~

 ולפרש~
 האח ביד ~ח ואין נ~כוונתי לכך ולומר פרטבדרך

לחלו~
 הו מוהראנ"ח ולרעת ' כלל בדרך ולפרשו ~מו

 הדיי דברי ל~רש הבאים דעלמא אנשים בשנישאפי'
 ' הוי הבידינ~

 כמו כי באתרי,ן ואוקי מינה דון וא"~
 דבריהם ל~דש זמן לאחר ~דייניםשנאמנים

ב' הסובלי~
 הפירושי~

 ואפי' מעיקרא נ~כוונתי לכך ולומר
 קיו בסי' שם מוהדיכ"ל במ"ש ק~ת דחוק~רושם א~
 וקי"~

 ~ל וכולל שו"מ להיות יוכל לא ~~ם שכת' זהבלשון נמ~ ה"ה ' כ"ג סי' ח"מ בכנ"הג ע' פו~קיםושאר
 כוונתם היה דלא ולומר פרטי לעשותו יבוליםהמקומות
 ונאמנים דוקא אזמיר ~ידנו ~ל ב"אמעי~רא

 ואין כךעל ה~
 ב~

 כידו
 לחלו~

 כדרך לפרשו ~מהם
 ז המקומותלכל כל~

מדי~~~
 רפירוש ~י~א דאפי' מדין ובר

 ש~י~ ומה רחוק פירו' הוא הראשונים~דבריהם הרבני~
הו~

 נ~~~י~ הם אפי"ה מרווח פירוש הוי דבריהם בכוונת
 בל ולאו~כך

 ~מה~ לחלו~ כמיני~
 דאע"ג '

 הריינים ~ם קט"ז סימן שם למוהריב"לליה ר~~~ק~
לפרש נאמ~י~

 דבריה~
 נתכווננו לכך ולומר ר~וק בפי'

~ מעיקר~
 ~י' דאיבא

 וה~"~ מרוו~
 מוהראד" בבר מ~מ ' יע"ש

 בכך דא~י~ אומד ואני ובתב ה"ד פ"ו בסי'ז"ל
 כ"ט סי' ז"ל ב"י הר' ה"ד ז"ל הר"ן כ'שהרי נאמני~
 מב' ~' ביאור וסובלים סתומיםדהדברים דהיכ~
 א~ ענייני~

משמעות
 ר~ו~

 משמעות וא~
 ~רו~

 יבולים
 העדי~

 א~ד
שהגידו

 בבי~
 אפי' ~רותם ול~רש לחזור רין

 חתימת ~הא לא וא"בהרחוק במשמ~ו~
 הדייני~

 בגזרה
 עדותן שנחקרה שאחר וביון בב"דמחקירתם גרול~
ל~ר~ יכולי~

 א~י'
 ר~ו~ ~משמ~ו~

 ~תימתן א~ר א"ב
 לפד~וד~י יכילי~

 ~די~י דאדרבא דיי~ים רשאני לומר בן'ו~ין
 נאמני~דהרי

 ב~ בתשו~ הרא"ש ובדבתב מ~דים יותר

נ~
 מן הפס"ר אמיתות ויודעים זכורים הם דיותר א' ~י'
 הגזרה לשון לפרש ~אמנים ש~ריי~י~ ודאי וא~בהבע~ד כד~ר~ שפיר דדיי~י משום מהם יותר ונאמ~יםהערים
~פי'

 רחו~ ב~שמ~ו~
 הוא ש~מר~ו ו~"ז '

 ז"ל מו~ריב"ל מתשו' שנראה וכמוממון אפי~להו~י~
 וג~

 הד"ן
 ז"~

רסת~
 אפי' משמע כך ~ל הערים דנאמ~ים דבריו

 מ~ון ל~חזיק דהוי בנ"ר ב"ש ממוןלהו~יא
 וכ"ב ' ע"ב ובו'הערים רנאמ~י~

 מהרימ"~
 ~מ"א סי' ~"א

ו~והר"~
 ~"ך סי~ ששון

 מ~~
 הנז' הר"ן ~ש~'

 ~מ~~
 לפרש~ייני~

 דבריה~
 בפירוש אפי' ~~ן א~ר

 מוהראנ"ח מדברי מתבאר וכן 'כי~"ש רחו~
 ~נ"~

 ותש~' '
 ל~ן הר' במ"ש ~"ז חולק שנראה ד' ~י~ ~"א כ'הרא"ש
 וסותר הפי' אותו ~ובל אינו השטר שלשון לה~א"ש~~ל ~~י~ דשאנ~ ~ו~ר א~שר ~~~ד ' ל"ח ~י' ב~~מלמודים

מה
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 ח"ב משה ~ני בס' ג"כ ועיין ' ~יע~ש בשטר שכ~ובמה
 ק"ג ~י' ח"מ וש"ך ק"זסי~

~~~ 
 מוהר"א הרב ורברי , יו"ר

 כ~ו ע"ז ~ליגי לא ג"כ ע"א ב~י'ששון
 המעיין שירא~

 ויש כ"ג ב~י~ יעקב חלק והר' שם ל"ל הר' במ"שוע'
 וראי נראה שכן וכ'ון ~א~ף' עת ולא רבריהם עללעמור
 ורע~יה ז"ל ~והראר"ב הר' של ~שי~ו~יה שבקינןרלא
 של ~פי~ו מ~~י ז"ל ~ר"ן מתשובו' הוי ~חילייהוומ"ג

 ~לק מו"הר להרייא וכ"כ כוו~ייהו ונקטינן ז"למוהריב"ל
יעקב

 ש~
 מוהראד~~ כ~~רי נ~~ילן רהכי ~~ג ~י'

 ז"ל
 ~יע"ש

~~
~~ 

 ~לוגתא דהוי נימא אם דאףה~ל
 נאמנים הריי~ים דאין רס"ל מנייהוראיכא דרבוות~

 רבריה~ל~ר~
 לומר נראה מ"מ , רחוק בפי' זמן א~ר

 למי~ר ראיכא משום ו~יו~א ~מולות בריני דוקארהיינו
 הב~"ד ביד ה~ס"ר ול~נו ו~ת~ו הדין את ש~סקורכיון
 דע~ייהו יהכי לא ושוב הדין מאותו ע~מם נ~תלקו~בר
 של שר כי למיחש אי~א ושפיר ענין אותו ~ל~וד

 שכח~
של~

 אחר רבריהם ל~' כמינייהו כל ל~ו הילכך בהם
 ראיכא כל מעיקרא נתכוונו שלכך ולו~ר רחוק ב~י'ז~ן
 ר~~י' לי קים למימר אירך ומ~י ~רווח~י'

 המרוו~
 הוא

 שעל כה"ג ראי~ורא במילתא משא"כ ,האמת
~וטל הדייני~

 ולהשגי~ ל~ק~
 לאפרושי רמיא רידהו ועליה ברבר

 רנאמני' ודאי בהם תלוי ה~כור ו~ל ~רם לכל~אי~ורא
 עליה ררמיא מלתא דכל ד~"ע אליבא אופן בכלהם

 ישראל רייני ח~ידי דלא וגם , ליה רכיר מדכרר~יניש

 מקילי~להיו~
 בירים לרבים איסור~ ול~~ות באיסורי'

 בהם תלוי הרבים ראי~ור כיון ב~ל~~ בחששאא~י'
 מעי~רא נתכוונו שלהכי בבירור רירעי לאו ראיווראי

 . ~ת~ווננו לכך או~ר~םהיו ל~
 לז~ וכיו~~

 ראינו ~~אנו
 ק~"ו סי' ~~א ביו"ר ~ק~ללמו~הר

 שהוכי~
 לענין במישור

 הדיי~ים ~סולים וכיו~א ממון רלגבי ~א~"ג בדברנו~ע
או

 ~ערי~
 כה"ג ראיסורא מלתא בדבר.לגבי שנוגעים כל

 ראי~ורא מירי דהוי ל~וסלו או לשוחט ל~תיר באיםשהם
 כ~רים לאחריםלהאכיל

 ה~
 במקום ישדאל נחשדו רלא

 או הדין להטותאיסוד
 להעי~

 או ממון הנאת על ~~ר
 ודער~ה וע"ד ע"ג בררע"ד ע"ש ר~רים שארהנאות
 שאין ה~א כ"ש וא"כ . ע"אריש

 בה~
 מ~כב רבר שום

 המונעבטבע
 או~~

 חששא כ"א הא~ת מלומד
 ל~רש הם ~אמנים רודאי ב~ם ~לט ~כחה של שרשמא בעלמ~

 היתה רלה~י בבירור רירעי לאו דאי אופן ב~לרברי~ם
 דאיתבריר מאי ל~י ~עיקרא~וו~תם

 לה~
 שעה ב~ותה

ל~
 מקילי~ היו

 א~י' חיישי והוו ברבר
בלי רחוק~ ל~שש~

 ספ~
 ואף ,

 ~ו~ראנ"~
 חק~ל ~ו"~ר שכת'

 ש~
 שאין ר~"לב~ו"~~י

 ל~~ו~
 היכא בזה

 רהו~
 ע"ש להקל

 רבר שום בהם ראין טעמא מהאי בנ~ד ר~ודה~ראה
 אוכא ועוד , הוא וברור וכ~"ש הא~ת מלומרה~ונ~ם
 טעמאל~י~ר

 אחרינ~
 במלתא רמיירי זה נדון בכגון

 הריין שגוזר מה לקיים חייבין שה~בור כיון כי~~ו~ורא
 ע"פי ועשית בעשה ראיתנהו לרבים ~ומחהכש~וא
 יגירו אשר~דבר

 ל~
 סי' ב' ~ערכת חיים גנזי בס' ע'

 ימין לך יגירו אשד הדבר ~ן ~~ורו דלא ובלאול"א
 ימין על לך אומר אפי' הוא ה~~רו ר~ת ול~יו~מאל
ש~ו~

 שהוא הזה חלב אוכל איך לו~ר לאדם ואין שמאל
 שהוא אומר והוא ~~ורחלב

 שומ~
 ~יונו כך יאמר אלא

 רוח כי השו~ט יורנו אשר כל ~נעשה ~תורההנותן
 ~טעות מן וישמרם קרשו משדתי על ויתעלההש"ית
 ה~כשולו~ן

 ול~
 וה"ד יע"ש האמת ב"א ~~יהם י~א

 חזר ~רי ו~"כ כ"ט ~י' ח"ב ~רק מש~טהר'
 להיו~

 כל
 השו~~ לגבי ל~בור הנוגע א~י' ראי~ורא~לתא

 כדברים
 ה~בור בל עון ~דר רידיה רעליה קונו לביןשבילו

 ~שיטא וא"כ לעשותלהם ר~~
 רנ~מני~

 ל~רש הם
 ר~ס~קא מוהריב"ל רא~י' רכ"ע אליבא רחוק ב~י'א~י' רבריה~

 רחוק ב~י' רבריהם ל~רש ~דיינים ~אמנים א~ליה
~שיט"ל

 רברב~י~
 ~ם קונו לבין שבינו

 נאמני~
 כיע"ש

~~~~~
 יו~אה ~ורה כ"זעלות

 ב~ינומ~
 רה~י'

 בכוונת הרבניםש~י~
 רבריה~

 הר~שונים
 ל~י א~ילו ממקומו אותו מזיזים שבעולם הרוחות כלאין

 . ~ירושו נגר רחוק ~י' רהוי המחבר שלמ~וניה
 שהוכחנו מהל~י ~"~

 ראדרב~
 רחוק ~ירוש הוי ~ירושו

ו~ירוש
 הרבני~

 המחבר דברי רור~י המרווח ה~ירוש הוא
 : היו ~לא והיולעו

~~~~~

 שם עור ~מ"ש אנ~יןניהרר
 ~ר"וגע"ר ע"~ ברקכ~~

 מוהרר"~
 רא~י' ~~' ז"ל

 של טעותו כ~י הגזרה מ~רש והיה קיים ~ל חייא ר'היה א~
 ~י"ו הנז~ה~וס'

 רכוונת~
 ל~לוטין ל~ו~לו היתה

 ביה ~שגחינן ~והלא משו"~
 כמ"~

 ~י' בח"ג ז"ל מוהריב"ל
 ~י' מ~רש ~דיינין ~~ן וא' בגזרה ~~ק נפל ראםקי"ז
 בת~ר אזלינן ~חר ~' מ~רשים הדיינים וב'א'

 ב~י~ שם כמ"ש מרווח הוא~שה~י' כ"~
 קי"~

 וכו' ו~"ז
 ר~א השגחה ~~~ם,בלי אלו דברים וז"ל ~ליו כ'וע"ז ע"~

 לה~ך ~והריב"ל שם כ'להריא
 רלכאור~

 היה
 רמדברי וב' בת"רראזלינן ~רא~

 התו~
 ~תבאר ד~נהררין ~"ק

 א~רי ~ני~ו ~רי אם ר~ם אלא היאדלא
 ~כ~

 ~~~וונ~ו
 ~תכוון לכך ~לא אומרו~ג'

 רל~
 ~ר~ ל~בי ~ד בטיל

 ס~קאוהויא
 ע"~

 ~~"ו ~ב~י' מרבריו מתבאר ובן ,
 שני~םדרוקא~אם

 ~וי~
 ב~'

 ~ו~ ~ברי~~
 שכ~ ~~~מנין

 ה"נ חייבנו ולזה זכינו לזה לומר רנאמנין היכידכי
 מ~רש הוה חייא ר' א~ וא"כ , דבריהם ל~רשנאמנין
 הר' מדברי ~הריא נר' ~תכוון דל~ו~לורבריו

~"~ 
 לה~ך

 אין ובכן ~וונ~ם ל~י הרבנים שפי~ מה מהנירלא
 ב~י' כמ~ש מרווח הוא כ~ה~י' כ"ש עורלמ"ש מקו~
 ~י~

רה~
 ש~א ל~~א

~ 
 ~ן ה~'

 ~~י~~ ~ש~~י~~ אל~
 ~י'

 יהיו אם א~נם ה~תום דבראו~ו
 ב~י~ ה~~רש גם ~הי~ן רלא הר' ~~ברי~תבאר ב~ירו~~ מ~ולקי~

 התו~' מדברי שלמר שם ~והר~בל דמרברי~יברא מרוו~
 ב~~ ~זלינן לא רב~שרה שאמרור~נהררין ב~~

 כמו
 ~ולם שי~כי~ו ~רכ"א בדי~

 לרע~
 א~ד

 רה"~
 היבא

 אומר והאחד נ~כווננו לכךא~רי ר~~
 של~

 ~תבוון לכך
 ל~~~ איכ~ תרי לגבי חדבטיל דל~

 ררוקא ~יה
 ב~ש~השנ~ל ~~~~

 ~ו~
 כ~ו ~רי לג~ו ~ר בטיל דלא ~~"ל

~~די~
 ~ו~בימו

 כול~
 ההיא, ב~שרה

 ב~~~ א~נ~
 ~נופל

 הריי~ים שפ~קובדין
 רדינ~

 בין ב~"ר ד~~לילן הוא
בין לזכו~

 ~~~~ לחוב~
 ב~~ק רה"ה ~ראה התו~'

 ~רי לגבי וחד בת"ר ראזלינןב~בריהם ~~~~
 ו~~~ ~טי~

ר~ש~~
 ~ל~ ~י~כי~ ש~ריך קי"ו שב~ימן ~רבריו

 ב~י'
 ~~ו~ נ~י היינורברי~ם

 ההוא רבנרון
 נ~~

 ~~~ק
 ה~~יין אך , וכו' בדבריהם הדייניםש~שרו ב~~
 ~ב~י' רבריו כלר~שמעות ירא~

 ההו~
 קי"ו וב~י'

 שי~~ימו~ריך ~~~~ בין בדין בין ברבריהם הנופל ספק רבכל כ"א~ן ~רא~ אי~
 כול~

 ז"ל להר' ו~"ל
 ~~~ ר~~

 ~י~ל
 הוי כ~שרה ררינו ~~~קו בדין א~י'ברבריהם

 ב~י' כולםשי~כי~ו ו~ר~~
 רבריה~

 מרן ~דברי נראה וכן ,
 ~והריב~ל ברעת ד~ל ~~ג ב~י' שםהחבי"ב

הנו~ל רבכל~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 וכמו ז"ל מוהרי~''ל קאי ב~~רה בין ב~ין ביןהנו~ל
 פוס' ושאר ומוה~אד"ב ששון מו~ר"א מרברישנראה
 על הנז' מו~דיב"ל דברי ~הביאו שם ז"ל ~ר'ש~יין

 כמו בדבריהם ספק ונפל ש~סקו בדייני~ מיירידכול~ו נדונ~
 מקו~ א~ גם ובלא"ה ' ברבריהםשיע"ש

 בדעת י"ל
 כחו מה מ"מ כ~"ש מניה למשמע דאיכאמוהריב"ל

 אומר והיה קיים חיי"א ר' היה א~ דגם לו~'י~~
 ביה ~שגיחינן הוה דלא ל~וסלו היתהדכוונתו

 הוא ברבדיו להדיא דמ~ורש מאי כל וכו'מוהריב"ל כמ"~
 בעניותי כמ"ש היה כוונתו ואם ' כ~יל ~תרי דחדלהפך
 איכא דהכי אלא אינו הא מוהדוב"ל~דעת

 ולא בת"ר אזלינן דלא כ' דלא למימד דמ~ינןמדבריו למשמ~
 ולא רפשרה בספק כ"א דבריו ה~ך ~רי לגבי חרבטיל

~ס~~
 מ"ש בכל הנז' ה~וס' מדברי שנר~ה כמו בדין

 מאחר בת"ר ר~זלינן מוהריב"ל שכ"ב להדיא לומרולא
 הר' כוונת כן ל~רש דאין וכ"ש להפך הוא להדיאד~"ש
 : עכ"ל שכ~בתי וכמו הנז"ל הרבנים מדברי ~נראהכמו

~~~~~~
 איך זאת על ישרים

 ~שנ~~ מח~~
 ואהבת

הני~וח
 מש'~

 הפ~ו~י'מהריב"ל ודברי למישור העקוב
 מהפכ~

 ל~תריס כרי אחרת כוונה אל
 מכוארי' ב~ו מוהדיב"ל דברי שהדי ' ז"ל הרב שלכנגדו
 ~נתנו שלו נדון שעל ז"ל מוהדד"ח הר"ב שהכיןכמו
 ונפל ה~דרנים ~רייני~גזדה

 ~פ~
 אם הגזרה לשון בפי'

נ~מני~
 ל~רש ~דיינין

 דבריה~
 ואחר נ~כוונו לכך ולומר

~הוכיח
רלא רבמאי וג~ סהדי כתרי דהוו מפני דנאמני~
 ~ית~ר~

 לחזור בירם ו~ר~ות דנו לא כ~ילו הו"ל
 ד~ת~ בפיולרון

 וכיו~

 דלכך לומר ~~ב מהימני שכן
 נתכוונתו ~כך קאמ~ ו~ד תרי הוו ואי מהימן לא ~דאבל ~מהימני הוא תרי דוו~א הדדך ולפ"ז ו~ל ~יים '~תכוולו
 ובנ"ד העליונה על ה~וחזק יד נת~וונתי לכךוח"א
דאיכא

 תלת~
 נר' היה

 לכאור~
 היא ולא בת"ר דאזלינן

 התוס' כתבורהרי
 בפ"~

 אע"ג בג' בי~וע דסנהררין
דמקשי'

 פ~ר~
 אזלינן דבדין אקשי~ ד~ר לבל לאו לרין

 או חייב אמר וא' זכאי או~רי~ שני~ ~~בת"~
 א~ לדעת של~~ם ~י~בימו עד ב~"ר אזלי' לאובפשרה ~יפכ~

 תרי אמרי א~י' הוא רכן וכיון~"כ
 לכ~

 ו~ג' נתכווננו
 והויא תרי לגבי חד ב~יל לא נתכוון לבך שלאאומר

 ~יד'~פ~א
 המוחז~

 ז עכ"ל וכו~ העליונה על

ל~ניך~~~
 דבתחילה~ללו ~רו~ ורבדיו ז"ל מוהריב"ל ד~רי ~~~

 הי~
 ~דין הוא הרי ד~~~ה ~"ל

 הרבר דין דגבי היכי וכי דב~~בל
 ~שו~

 יש דאם
 חילו~

~י~
 נמ~ כן כמו בת"ר אזלינן שיהיה אופן ב~~זה הדוינין

 ~~ירוש בת"ר דאזלינן הוי הבי דינא ~שרנין~בי
 ד~ריה~

ג''~
 בו ~זר ושוב '

 מכ~
 אינה דפשרה ~ב' התו~' דב~י

כדי~
 דאזלינן זה ~ענין

 ~~~ ~~~~ר~ בת"~
 ~י~~ימ~

~ול~
 ע~יית באו~ן אחד ל~עת

 ה~דר~
' 

 ד~ריה~ ~~~~כשבאי~ ~ב~ ~~~~
 ורנים כ~וזרים דהו"ל ג"כ

~יסכימו ~רי~
 כול~

 ~' ואם ~~ר לפו~
 ~ומרי~

 נתכוו~ו לכך
 ~בך שלא ~ומר~א'

 נת~ו~
 ב~יל ולא בת~~ אזלינן לא

 והויא תד~ ~ג~~~
~~~~ 

 מדבריו ~ו~א מבואר ולפ"ז '
~~בי

 די~
 דדינא בס~קא בת"ר ראזלינן הוי דד~~א

~~ א~
 ~~ק כשנ~ל ~מי ~ה"ה ~ייב אומר ~א' זב~י אומר~~

 ~ומר ואחד נ~~וונ~ו לכך ~~רי' וב~ דבריהם~~~'
 ~ל~

~~
 ~~ ~ל ~ירו~ו ואין ~ת~ר אזלי' ~~~~ן

 מה~
 ~מקום

~~ני~
 ~חו~רין ~י מעיקר~'~ז~ינן ~~~ד

 ודני~
 ~וו

 וז~
~~~

~"~ 
 ~פל וז"ל כ"ג אות ~ג"ה~ו

 ב~בנ~ ~~~
 גזדת

ר אומ ו~ב' נתכוונתי לכך אומר מהם והא'~דיי~ים

 ואם העליונה על המוחזק יד נתכוונ~י~כך
 ה~
~ '~

 , בת"ראזלינן

 וא~
 בת"ר אזלינן לא פשרנים ~ם

~ 
~ד

 הג~שיסכימו
 לדע~

 וא~י' א'
~ו נ~כוו~ לכך אומרים ~ני~

' העליונ,ה על המוחזק יד נתכוון לכך שלא אומרואחר

 סי' ח"גמוהריב"ל
 קי''~

 מתכאר וכן ' ע"ב
 מ~ב~'י ג"~

 דנאמני~ היכי רכי ממ"ש ק~"ז שבסי'מוהריב"ל
 לו~ר

 ה''נ חייבנו ולזה זכינולזה
 נאמני~

 ל~רש
 דנאמני~ מאישתלה דבריה~

 ממאי דבריהם בפי'
 דהב' דין גבי וא"כ ' חייבנו ולזה זכינו לזהלומר דנאמני~
 הו~

דנ~מני~
 ב~ל והא~ חייבנו ולזה זכינו לזה לומר

 הב' דבריהם בפידוד נמי כןכמו בה~
 נאמני~

 לומר
 מוהריב~ל דברי דבלא"ה אלא בהם ב~ל וה~'נתכווננו ל~~

 כלל לזה ענין ~ינו ~י"ו~בסי'
 שה~כי~ו מיידי ד~~

 חילוק ואין א' לפי'כולם
 ו~רי דשקיל ו~אי ביניה~

 נאמני~ א~הוא ש~
 לא או דבריהם לפדש

 ולז~
 כ'

 רנאמני~
 דרין פשי~א ודאי ~א ובכה"ג ובו' היכי כי~~

 דיש ~וא בת"ר ל~נין דדווקא להם ~חדדין ופשר~
ביניה~ חילו~

' 

 ולכ~
 ז"ל החבי"ב מרן ~יין

 ש~
 ע"ד ח"י באות

 ומוהראד"ב ששון למוהד"א ~י"ו שבסי'מוהריב"ל

פוסקי~ ושא~
 הרין את ש~סקו בדיינין דמיירו

 מ~ו~
 רשקול~ן

 ד~י' בההיא ברם ' שניהם ויבואוהם
 ~י"~

 דבריו ביאר
 זה ורחקו לפשרא רין בין חילוק דיש כ"ג ~אותלהדייא

 : וכנ"למזה

~~~~~
 שב~י' הללו~והריב"ל בדב~~ להתעקש מ~א מקום מה ידענו לא

 ~י"~
 ו~י"ו

דלהדיי~ ולומ~
 דב~ל ~~והדיב~ל כ~ב

~~~ 
 הנופל

 שי~כימו ~ריך בפשרה בין בדין ביןרבריה~ ב~ירו~
 דגם ולומר ג"כ בדבדים ולהאריךאחד לרע~ ~ל~
 מניה למישמע ד~י~א מ~ריב"ל ברעתלומר הי~ מקו~ א~

ב~שרה דדו~~
 אמורי~ הדבדי~

 כל וכו' יפה כחו מה מ"מ
 בזה די ולא וכו~ להפך הוא בדבריו דמפורשרמאי

 ה~בי"~ מרן מדברי נראה ~כן ג"בשכ~ אל~
 דס"ל

מוהרי~''~ בדע~
 מוהריב"ל ~בדברי מאחר ' הכי

 איןהמקומ~ת בש~~
 מקו~

 מה כ"א אחר ~ירוש לפרש

 ש~בי~
ריש ~כ~ נמי מבואר החכי"ב ~דן ובדברי ז"ל מ~הרד"ח~ר'

 חילו~
 ל~שרה דין בין

 כשה~
 דבדיהם בפי' מחולקים

 אחד ~ל פידושו ואין ב~"ד אזלינן דין וגביג"כ
 במ~ו~

~שני~
 המחבר על רבתי תימא וזה ' ובאמור

 ~ר~ ד~רי על לומר לבו~לאו אי~ הז~
 מוהרד"~

 שכתבם ז"ל
 שו~ מבליבהשגחה של~

 והבין ~כל
 הדברי~

 בשדשם
 הכתובים החבי"ב ~רן מרברי~ין ול~עלי~

 כ"ג באות ש~

 ה~ך מ~נו ללמוד מר דקאי ח"י לאותו~דאה ~מו~
ו~וא ד~רי~

 פל~
 ז

~~~~~
 ע"ג ~ם עוד במ"ש ~לאותו~ראה

 ול~ וז~
 ~~ דלהדיא אלאעור

 ש~ הר~
 ~י" בסי'

דכל
 בפי~ דמפרשי~

 רחו~
 ומדוו המתבא~ ~ירו~ נג~

להדיא
 א~ דג~

 יסכימו
 כול~

 דל"מ כן לפרש
 זהדלפי' למימ~

 ~רחו~
 שב~בו אחר מהני ולא נתכוונו

 היא הגזרה שנוסח אותהיע~~'וא"~בנ"~וח~~ו הגזר~
 וכו' העדויותדמחמת מתכא~

 דכוונת~
 ודאי ו~ו' אותו לפ~ול

 מה מהנידלא
 שפיר~

 ~~י' או~ו
 ר~~~

 א~ ~ף
 ר'

 עמ~~ מ~בי~~יה חיי"~
 סי' ב~"מ החבי"ב מרן משמו וכ"ב

 ~רבר~ ל~דיא נראה וכן יע"ש י''ח אות הג~הטו~"ג
 ד~ל"ה ק"ז ~י~ן '~ש בח"ב~פ"מ

ובפר~ מוהרי~"~ ב~וונ~
 אם

 הגז~
 הב'

 זמ~~
 הגזרה ~אוחר~~מזמן

 עש"ב הוי ומגיד דחיזר~וד~י ה~~
 וכ"~

 בנ"ד
 דנתאחר~

הגזר~ ~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 כל רלאו דוראי שנים כך כל הא' ב~י' הב'~~זרה
 : ~כ"ל רחוק ב~י' אותו ל~רשכמינייהו

~~~

 המתכאר דכדבר בראות ~"ז ישתומם לבחכם
 עמד ז"ל מוהריב"ל מדבריל~דיא

 ז"ל ~והרד"ח הר' דכרי על~וא מתמי~
 שכתכ'כמ"~

 מוהריכ"ל
 מוהריכ"ל ~~"כ להדיא לומר ולא וכו' מ~מע רכןרהיל"ל
 ונראה סמוך מלכתוב ~מנע לא בע~מו והוא 'כנ"ל
 המ~רשים דכל שם הרב כתב דל'הריא הזה~לשון

 ב~י'רכריהם
 רחו~

 ו~כן ו~ו'
~ 

 החבי"ב מרן מ~מו
 מוהריב"ל בכוונת דסל"ה ~~"מ מדברי להדיא נר'~שכן

 יראהוהרואה
 ~ל~

 ~א ז~ל מוהריכ"ל ל~רייא כן כתב
 הוא ~~ק וכל~ון ' כיע"ש וה~"ע ~יה מס~קא~~פוקי
 וה~"מ שם החבי"כ מרן מ~מו ~הביאוה~,ג"כמה

 ~וסקים ושארומוהר~ר"ב
~"~ 

 רככר ועור '
 ב~~י~ות דס"ל מ~~וסק'ם כמה דאיכאלעיל כתכנ~
 דנאמני~

ל~~
 החבי"ב מרן אותם ו~יין רחוק כפי' אפי' דבריהם

 הנז' ~והריב"ל דברי אחר ~םז"ל
~"~ 
 ~"מ הרב ו~ם .

 ב~י' זמן אחר דבריהם ~מ~ר~ים כזה נדון ~ל כ'לא
 רבנדון מרכריו מתבאר ואדר~א ומגיד חוזר ד~וי~חוק
זה

 ~ל~ו~
 לאו רחוק ~הוא אלא ההוא ה~י' סובל הגזרה

 כי ואמינא רבריו ברא~ית כ' ~כן ' הוי ומגיד~וזר
 ידם כ~בתב ומגידים חוזרים ~דיינים ש~ין מהל~"ד
 לית אחר ממ~ום~ו~א

 די~
 ~ריך

 בו~~
 כל דל~ו ו~שיטא

 מו~ריב"ל נ~~~ק לא ומעולם ולהגיד לחזור~מינייהו
ב~י'

 קי~
 באו~ן דברי~ם מ~רשים כ~הריינים ~לא

רחו~
 סובל הל~ון ~יהיה ~ריך סוף ~וף ~בל

 ומגידי' רחוזדים פ~י~א הכי לאו דאי~מ~ר~ים ה~ירו~
 אחר דכרי~ם~פרש ~כ~~ דמיידי מו~ריב"ל בדברי דס"ל להדיא ~די 'ע"כ מיקר~

 ~~ירו~ ז~~
 חוזרים דלאו ~~וק

ומ~ירי~
 כתב ולא , הוו

 ה~
 כחוזרים דהוו

 סימן בוטון די מוה~מ נדון דהיינו שלו ~רון עלאלא ומגידי~
 להם שאין ב~זר~ם ~דיינים ~ביררו דמייריכ"~

 ואחר לשמעון ראובן שיתן מה ~ך זולת כלום זהעל ז~
 לומר הדיינים ר~וזמן

 ~ע"~
 עוד ראובן שי~ן ~זרו כן

ס~
 ולא אחר

 בגזר~ נכת~
 הנזכר ~הסך ~עבור

 לאלתר ראובן לתתו ראוי~יה
 ו~"~

 ~ביון ~~תב ~וא
 רברראין

 ז~
 הוו ו~גידים חוז~ם הגזרה בלשון נכנס

 מ~וחרת ה~~ הגזרה אם ובפרט כמנייהו כלולאו
 רי במו~ר"מ ~"כ ועיין ' כיע"ש ו~ו' הרא~ו~המזמן
 אין ו~~כ ~ם~ו~ון

 זו,ע~י~
 לנדון~~רן

 נ~מ~ דא~~
 דהוי

 ל~ון מ"מ ~אינו מה רחוק~יר~ש
 הגזר~

 ~~י' ~ובל
 נ וק"ל ~שוטוזה ~הו~

~ ~

 וא~"ג וז"ל ~ם ~כתב ותראה ~שוב
 מוהריב~ל סכרת ~~ך למימר ~ל ~"ו~ם'ב~י~ דמו~ראר"~

 אינם ה~ידושים אםרגם
 ~קולי~

 וא~ד רחוק ראחד

~רוו~
 ריכולים

 ל~ר~
 רחוק במ~מעות גם

 יע"~
 מ"מ '

~ואה
 ~רא~

 ל~לוק דינא ל~נין דע~ו הסכימה רלא
 רבריו ה~ך~ומר

 ו~
 ~היה ~ל כ"א ~לו בנדון ~מך לא

ל~חזי~
 ראין ~"ל ד~והריכ"ל רהגם המוחזק ביד ממון

יכולים
 ל~ר~

 להו~יא אלא איירי לא מ"מ ' דחוק ב~י'
 דנאמ~ים דאפשר ~מון להחזיק היה רידיה ונדון~מון

 ול~"ד רבדיהם ב~י~~ריינים
~~ 

 ראיידינן כ~"ד ~וא
~~~~

 ~ישור
 ~~וג~

 לכתחילה למנותו ר~תינן לאחרים
 ל~ירו~~ מ~גיחינן רלא דוראי לר~ים ~ו"כל~יות

 הד~וק
 ה~א~ד כל ~ל התוכ'חות מן זו ~ם ' ~"כ למ~תו~רי
 ו~בר כמקומם מוהדאר"ב רבר~ הרוא~ ~~רי 'עליו

 עם לחלוק רע~ו דה~כימה יר~ה לעיל ל~ונו~ע~~נו

 נא~נים דינא רלענין וסוכר ז"למוהריב"ל
 ~דייני~

ל~ר~
 בפי~ א~י' דכריהם

 ר~~

 נתכ~ו~נו לכך ולומר
 ~היה ~לו וכ~ד~ן ממון להו~יא הוא ~םואפי'

 ד~א~נים כ' ק~ת מיו~ב וה~י'ממון להחזי~
 כיע"~ במכ"~

' 

 הבינווכן
 לימודי~ ל~וןוהר' ח"~ באות שם החבי~ב מרן ב~~יטות דברי~

 סי' ~ם
 ל~

 ~ם י~~ב חלק ומו"הר
 ז~ל מוהר~כ~ל דברי ~הביאו ~אחר כ"ג~ימן

 כ~בו רחוק ב~י~ דבריהם ל~רש נאמנים אםליה רמס~ק~
 כ' ~"ו ~י' בתשו~ ז"לומוהדאר"ב

 רג~
 בזה

ומו"~ר ~אמני~
 חל~

 ~הכי ג"כ ~יים יעקב
 נ~~ינ~

 במ~סראד"ב

~~~~

 ד~יירינן בנ''ר הוא כ"ש~ל~י"ד
 בח~~

 ~י~ור
 ב~וב לעיל כתבנו כבר וכו' לאחרים~נוגע

 נותנת ~~כרא ~ראררבא~~ם
 בכל ~ם דנאמנים ל~ימר איכא כזהדאיסורא דבמיל~ ~י~~ לאיד~

 חק"ל מו"הר מרברי לדון ושכ"ן ' דכ"עאליבא אופ~
 המח~ר ~ל ומ~תימ~ 'כ~"ל ב~כ"~

 מדי~~ רמחלק ~נז' חק"ל מ~"הר רברי ~יו ע~אדק"ט רא~ונ~ ~א~י~~ של~ני~
ממונ~~

 לענין אי~ור לרכר
 נוג~

 נח~דו דלא ~דבר
 ל~~י ממנו ולמד וכו' הדין להטות אי~ור ~מקוםישדאל
 לפ~סלו כדי מה"ט רכ~ד ~"כ שונארין

 ל~שוח~
 הנז'

 מר~רי זכר ולא גי~א לאירך כ~ זה כ~רון הכאואילו
 כי ועם ' הר~שו' ומרבריו הנז'~ו"הר

מ~י ל~~ע~~ ~רו~~
 מחל~

 ~פת'ו דל על לה~לות לו היה מ"מ ~יניהם
 ולחלק הללודכרים

 ~~ל~ מ~ ~~ני~~
 : כרעתו

~~~~
אגב

 אשיג~
 נא

 ~םהרא~ו~ה באסי~~ במ"~ ב~~ר~
 רק"~

 ~~אריך ~ב
דלמנ~גינו ל~ו~י~

 ~ממנ~~~~~ורא~
 ~דיי~ים

 רייןלהיות ומ~כלים~~~~
 קכו~

 לדון
 ולהורו~

 ו~ו'
 לדו~ מ~ני~

 אף
~ונאיו ~~

~"~ 
 ~ו"~~ ר~~י ממנו ו~~לם '

 בח"מ ~~ל
 ד~כלו ~מקו~י~ו ראף להריא ~~~ב ~"ב רל"ב כ"ר~י' ח~~

 ~ף לרייני~~ותנו
 א~ לדו~

 ~~תנו בנו מלכר קרוכיו
~~~א

 גד~
 ~~~ב

 ו~~
 ~~י~ ראי~ו ~יון

 ~~רו~
 גם

 נ~לל אינו ~ונאלו א~~~י~
 כ~~כמ~

 מש~ט אורח כס' ז"ל בהי'ר אליהו כחכמה ~בן ג"כו~~ר ~"~ ~ל~ לו~יף רלא דה~ו
~י"ז

~~~ 
 ור~ב
~ 

~~~~~
 ~ר וז~ל ~~~ד שם ~וד כ~בוחזאת

 מו~ר"מ כתב בכר ~הדידין '~כ~
 מינ"~

 ~~י'
 ~נ~ל ~נ"ר~'

 ה~ר~
 ~~סקו ~~~ק במשמעות

 לדייניםדאין ~כ"~
 ש~ס~

 הדין
 לעשו~

~~ 
 ל~~

 ~להם
~יה אי~

 ראי~ דע~~
 ~ר~תם ~לוי ~דכר

 ל~ר~
 ~י'

 רבריה~
כ"~

 ה~וא ~~~ק שכתכו ~~ונם ת~וי,~~~~עות
 ~ליהם מו~ללא ו~ז~

 לפר~
 ~' שהוכיח כמו ~~~רו~י כ"א

 ~ד~~ו יע~~'~~ועלים
~~ 

 הכי~ם
 ~~יין בידדאין ~~ ~~~י~ מ~

 ל~ר~
 אלא רכריו

 אחריו ~ולכין דבריהם~פי' אחרי~ ~י~~~מ~ מ~
 ~"~ 'ו~~~ ~ע~~

 ~~ץ ~כא
 ר' ~~~י'~יד

 לפר~ ~מ~~ ~יי~~
 : ע"כ ~חתמו שכתבו גזרתם ל~ון לפי לאחדים~~אה ~~ ~~א~ כוונתם

~~~
 ו~~י ~~יק איך ירענ~

 כ~שי~ו~
 ~ר~ו

 מינץמוה~מ
 ר~ו~ ~ל~

 ~רוונים
 נא~ני~

ל~ר~
 ד~ל~ר ' מעיקדא ~~~~~נו לכך ו~מר רברי~ם

 למי'דאיכא
 לי~

 דעל
 ~יו~~

 ~זו
 חר~

 ~~ו
 אותו ~ל קמ~א ~" בח~א~"ל מו~די~~ ~~

 ~כ~
 שכתב

 ~אי~
 לדיי~ים

 ~ב~"ר ~י~~ו~ כל כוונתינו ~י~ וכך ~ס~נו ~ךלו~ר
מל~ניסם

 רל~
 ב~"~ ~רא~~ מ~~ו~ והביא מירכר'

 ~י'
 דכר ב~סק י~ ~א~ שבתכ~~

 ס~~
 לו ש~~~ו ~ס~~ם

 ~~~ן ~הכ~ד ולמר ה~ורך ~ל וי~אר הרוינים ~לה~סק
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~  עליו וכ' ' ~ערותן בנוג~ין רהוו לבאר להם ניהןלא 
 הללו דברים כותב על נפלאתי ונוראות וז"למוהרימ"ט

 ~~ם אדם בני משאר גרועים הללו לריינים ע~אןוכי
ה'ו

 כא~
 והיו ערים ב'

 בכ~ מעידי~
 להם ~ומעין היינו

 מירברי רלא לערות פ~ולין יהיו ע~מן ריינים ~הםו~פני
 רינים בעלי ~י~או א~ר בדיי~ים ~לט ~כ~ה ~ל ~רוכי

 מרברי ~דקדק דקרוק ואותו ' אדם מבל יו~רמלפניהם
הרא"~

 אמר רלא הוא הבל ~ל רקדוק
 הרא''~

 אלא כן
 מ~ברא יבין לב ~כם ~כל הל~ון בהבנת ~תלוילדבר

 ~הרייני~ואע"~
 ~ומעין אין מ~ברא חולקין יהיו ע~מן

 א~ אבל למומחהאלא
 אומרים ע~מן הדיינים היו

 וע"ר בוונו ~כך באמת ערות~תורת
 כ~

 להם וראי ~~~ו
 וכו~ רעובדא מריה ~הם~ומעין

 ע"~
 בע~מו כן כמו '

 ~כ מינץ מוהר"מ ודברי הזה המחבר על להפליאי~
 תאמר ו~מא הל~ון בזה מינץ מוהר"מ ר~ומרוהר'~"ל' ~רא"~ בדברי ז"ל מוהרימ"ט ~כ~ב ע"ר מתפר~ים~פיר
 יע~ו הם דגם הוא דין הנ"ל רבנן ~פ~~ומא~ר

לפ~ק פירו~
 ~לה~

 ליתא הא להם ונ~אל רעתם היה איך
 רק בדע~ו תולהר~ינו

 תולהבמ~מעו~
 א~ר ל~י הפ~ק

 לבאר עלייהו מו~ל לא וזהכ~בו
 כדא~

 בפ' כחן
 מאן ואמרו והקב"ה ררקיעא מ~יב~אדפליגי הפועל'~
 וכו' ב"נרבה מוב~

 ע"~
 ~יע~ו להם ל~אול ראין לומר כוונתו ,

עב~יו
 פירו~

 ~ברא בררך לדבריהם
 מ~

 רעתם היה
 ~לוי זה ררברמ~ום

 במ~מעו~
 ~תבו ~~ר ל~י ~~~ק

 וזהל~ונם
 ל~

 ~י~כימו מה על אלא לבאר ~לייהו מוטל
 או~ן ועל~~רים

 ז~
 מפרק ראיה ~הביא מה הוא

 להדיא בתב מרלא ג"ב ז"ל החבי"ב ומרן 'ה~ועלים
רמוהר"מ

 מונ~
 מוהריב"ל עם ~ליג

 ורעמ~~
 כדרכו

 אל~ ~~ד~רר~
 ~~ב

 ~~' מוהריב"ל רברי בתחיל~
 הדיי~ים נאמנים ~וים ה~ירו~ים~כ~ני

 לפר~
 רבריהם

 ליה רמ~~קא מאי וגם ~עיקרא נתכוונו ~לבךו~ומר
 ואח"ך ' ר~וק בפירוש דבריהם ~~ר~יםאם

 דגם ר~ל ומוהראד~ב~~קים לכמ~ ~יי~
 בז~

 ~ו~~מ רברי ומת~ךוז~ל ו~יי~ ~אמנים
 מינ~

 הריין ~י~ ראין מ~מע
 רברי~לפר~

 אלא
 מ~

 ~י~~ימו
 ה~י' הוא ~זה א~רי~

 מכוין היה הוא דאף נראה ' ע~כ אחריווהולבין
 מוהר"~רברי לפר~

 כ~באין דמיירי הכי מינץ
 לפר~

 רבריהם

 ~ירו~~~ר~
 אומרים ראם ואה"נ מ~ברא

 בתור~
 ~רות

 ~~קו ~ן וע~ר מעיקרא ~וו~תם הי~ ~כ~~אמ~
 ורעמיה מוהריב"ל רברי מייריד~~בי

 ג~
 ~זיל הוא

ומ~ר~
 , רעלמא ~~רי מתרי גרעי רלא נ~מנים ~~ם

 ל~ר~ו~~~
 מוהר~מ ברברי ~ן

 מינ~
 על ז"ל

דמו~רימ"ט רעתי~
 ~~ ראלת"~ ~"~

 אותו על י~עק כי לו
 הרא"~ ~~~רי כן ~למר ~ל~כם

 כן אמר רלא באומרו
 אל~~ר~"~

 ~~~~~ התלוי לדבר
 ~~כא רל הרי ו~~

 הרא"~ר~~
 לאו~ו ליה ד~~ייע תנא איכא

 אלא ז"למ~נץ מ~ר~~ ~~~
 ע"~

 מפר~ ב~~י ז"ל מוהרימ"ט
 להו

 מוהר~מלד~רי
 מינ~

 : ז~ל

~~~
 רמוהר~מ נימא ראפ~~ו~וד

 מינ~
 רבבל ~~ל

אופןאין
 ~אמניםל~ר~ הרייני~

 אינו ר~ריהם
 ~~אאלא

 עלי~ ~ליגי הפו~קים ובל י~ירא~
 ו~"ל

 הריינום ~אמניםב~שיטות
 ל~ר~

 זמן אחר רבריהם
 ל~ךולומר

 נ~כוונ~
 ר~~ל א~ר בדיין ואפי'

 ~אמן ראינ~
ל~~ר

 כ~י~או ~ייבתי ~לז~ זכיתי לז~
 ~בע~~

 מל~ניו
 קי"~ ~ו~~י ~ם ~הריכ"לכ~ב

 רנאמן לומד ~א~שר

ל~ר~
 ר~ריו

 מוהר~ד~~ וכ"~ יע~~
 ~~כ וה"ד ב~~י~ות

 ~ם ~נ"~ג~ו"הר
 או~

 ~~נים הא וז"ל כ"ר
 נאמני~

ן ~י ~~ין בין גזרתי כך כ~אומר דוקא נאמן ~ינווא~ד
ד לומ ~אמן ~~ק י~ גזרתו בהבנת אם ~בלבפשרה

 מוהר~ד"ם וע' ~י"ט ~י' מוהריב"ל נתבוונתילכך
 וב~
~

 מפרק שהביא הראיה וגם ' ע"כ ~מואלבני
~ ~פועלי~ ו קי~~ בסי' ~ם ז"ל מוהריב"ל ירים ~~תי אותה דחוכבר

 אברהם זרע ו~רב ' עכנאי ~ל ר~נורו ההיאגבי
 כ"ג סי~ ח"מ יו~ף ברכי ב~' ז"ל חיד"א הדור מופתה~' ה"~

 דנ"ט ~ם לו ועוד ל~ם בתי' עינים פ~ח וב~' ח'רין

תיר~
 אחר בררך

 יע"~
 וא"כ '

 מקו~ מ~
 לומר מ~א

 מוהר"מ כ~ ~כבררכיון

 מינ~
 נאמ~ים הריינים ראין

לפר~
 כאילו נ~מנים אין הבא ה"ה א"ב רבריהם

 והרי ' עליה רפליג מאן וליבא מו~במת~ברא הי~
 פוסקים לכמה ~יין ~ע~מו אות באו~והחבי"ב מ~

 דקיימ~
 לפרש רנאמנים מוהדיב"לב~ברת

 רבריה~
 הפך

 סבר~
מוהר"מ

 מינ~
 ~עה באותה ממנו נעל~ו ואיך ז''ל

 האמור בל דל~י באו~ן ' ו~"ע ~לאוהוא ~כת~
 הו~

 ניהו
 הדב ורברי בלל בה~גחה ~לא רבריו ~להכותב

 : ובה~בל ברעת באמת ~אמרוז"ל מוהרד"~

~~~
 וז"ל ~םכתב

 ב"~
 מלבר זה רבנרון

 להריא נראההענין רמ~מעו~
 ר~י~

 ז"ל חיי"א ר' הר'

מוד~
 ~נראה ~מו ~ל מו"הר ~~י' כמו הגזרה רברי ב~י~

 א~לו בתוב ~היה לן רבריר וכמו ב~יוניו ~רמזממה
 אומד ~היה ובמו הנז' חר"א ב~יסול וברו~בבאורך
 הנז' הגזרה וחתמו ~כתבו מעמר אותו אחר גםלהדיא
 הוא הנז~ רחר"א טריפה ~~חיטתו עליוו~~ריזו

 דזול~ל~~ו~ פסו~
 בפי' הוא מ~כים רלאו ז"ל מני"ר

~הו~ הגזר~
 עם היה לא ז"ל מו~רא"ק מו"הר רגם נראה

 ~ו"ה~
 כוונת בביאור עמו וטרי ~קיל ז"ל החבי"ףמרן

 מרן מו"הר ~פי~ במו בפירושה מסכיםהא' גזר~
 ה~בי"~

 ז~ל
 בימים בא זקן היותו מ~יבת הברי"תב~נת

 רמזמן בבירור וירעינןהרבה ותלי~
 הרב~

 ז"ל פ~ירתו קודם
 יהיה ~הוא הח~י"ף מרן למוה"ר ממנו נתונה~ר~ות
 ובי יחיד ~ורכי בין העירה ~ור~י ב~ל ומ~גיחמט~ל

 הוא א~ר ו~לכל ~בור~ורכי ~
~~~ 

 ה~~'כים ~~ר
 מ~ורתו יעלה א~ר לכל כהודאתו והוראתו כ~יוופיו הו~

ובפר~
 זה בענין

 ~גבר~
 בין מחלו~ת

 הכתו~
 ר~ו ולא

 ~ענין עורלהטפל
 ז~

 ברור, וזה כלל
 ממוה"ר הנז~הד~אתו רמכ~ נרא~ וא"~

 הזק~
 הוא זההוא כי יאמר א~ר לכל מ~כים

 מ"~
 סבא מו"הר ה~כמת ה~בי"ף מו"הר

 ' עמו מסבים ~נז~ ~ב~נת הא~ ~גזרה ~פי'דמ~פ~ים

 ברעתו ~~לה מה כ~י הא~~י~ת ול~ל הדברותל~ל
מעיקרא

 הגזר~ ~בוונ~
 עמו מ~כים מוה"ר ~גם הא'

 נר' דמילתא קושטא~מנם
 רהמפר~

 הוא אלא אינו
 לברו~

 לומר מועיל בם ואין המה הבל אלה רבריו גם ' ע"כז~ל
 הוא החב~"ף~~וה"ר

 ה~פר~
 ~א' הגזרה רברי רו~א

 לפי~
 חביריו ואין ברעתו שעלהמה

 ~ודי~
 יועיל מה בי , לו

 פי' לענין ז"ל חיי"א ר~ ~ל רעתולברר
 הגזר~

 ~נכת~ה
 מ~מרבאותו

 ~ב~נ~
 ב~יוניו ~רמז ממה תר"ח

רעתו מא~ הוכחה ~ום אין והלאה מעמר ~מאותו א~ררעתו לפי הנז' חר"א בפי~ול וברוחב באורך א~לו כתוב~~יה וממ~
 הו~~ ומ~

 הגזרה בפי' כוונתו
 ~מ~

 ב~יו~יו ~רמז
ומ"~

 היה הבל באורך
 קוד~

 מ~מד אותו
 כמ"~

 מו~הר
 מודה בע~מו הוא וכא~ר ז"לה~~~"ף

 ~מ"~ בז~
 בדף

 מה ~כל למימר אי~א ~א"כ ' ע"גק~"ה
 ~הי~

 ב~וב
 מעמד אותו קודם~~לו

 יהיה אם את"ל ררך על הי~
אמ~

 ~ל
 מ~

 עליו ~א~רו
 וביו~

 מעמר באו~ו ~היה
 ולא עליהם ורר~ו וח~רו דברים כמה ~ל עליו~~רערו

~מ~א



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~י~~ 
'~ 

~מ~א
 שו~

 לכתוב עשו זאת לגמרי אותו לפסול כדי ערות
 אזמיר בעירנו כ"א הכוונה ואין שו"מ להיות יוכלשלא
 אומר שהיה וכמו ומ"ש ' ז"ל החכי"ף מרן וכ~י'רוקא
 אין הגזרה וחתמו שכתבו מעמד ~ותו אחר גםל~דיא
 על שיעירמי

 ז~
 והכריזו ומ"ש ' כן האומר הוא ~וא כ"א

 ~יה כן לא כי לעיל כתבנו כבר טריפה ששחיטתועליו
 טריפ~ ש~יא ~כשר על כ"אהכרוז

 דגם נראה ומ"ש '
 שקיל החבי"ף מוה"ר עם היה לא ז"ל מוהרא"קמוה"ר
 בביאור עמווטרי

 כוונת~
 א' גזרה

 מסכי~
 וכו' כ~ירושה

 הם אין שהרי כזה שייך ו~ריא שקלא ~אי יר~נאלא
 כרי ו~ריא שקלא ~~ריך מ~בדא דבריהם ל~רשבאים

 לגלות ~אי~ הם אלא יותר המחוור פירוש אללהכריע
רעתם

 עדו~ בתור~
 וכמ"ש ~עיקרא כוונ~ם הי~ה מה

 לשקלא ~ורך אין הזה ולדבר .לעיל
 וטרי~

 ולא כלל
 שניה~להיות

 כמה דבריהם שמ~רשים בעת אחד במקום
 מוה"ר שגילה לבר רעתו בגילוי כ"א כוונתםהיתה

 ולכל ~רברות לכל מכוין ~י~ הוא שגם ז"למוהרא"ק
 ב~זד~ החכי"ף מרן ממוה"ר ה~אמריםהאמירות

 הכ'
 היותו מסיבת כי ומ"ש ' ומסגי סגי הא' הגזרה ~י'בער
 מלכר וכו' ככירור וירעינן הרבה וחליש ~ימים באזקן
 מוה"ר לכ~ע שנ~טר עד הנז' הגזרה שנכת~ה מזמןכי
 כל ולא שנים ג~ כמו עברז"ל

 כ~
 ~טירתו ~ודם זמן

 כלל מ~~ל היה שלא עד כ"כ עליו החולשהגברה
 היה אהרן כית ס' כעל שכנו זמן כל כי ז~ת עוד 'ענין בשו~

 הית~ לא תרי"ד ~~ת תחילת ער רהיינו הארמה עלחי
הר~ו~

 להט~ל ז"ל החבי"ף מוה"ר ביר מ~נו נתונה
~ערו

 כ"~
 להקונ~"ק הנוגע רכר ~ל

 רוק~
 שאר אבל

 הנז'ב~ו הי~ עמו אתו כי ל~ניו כאים היו העירה מ~ורכידברי~
 מסיי~

 וכל ישרה כה~הגה העניינים לכל לו
 לעשות כזה רד~ר וראי ו~"כ ממנו מרו~ים היוהעם

 שר ~יותו אומר מגיר שמו ~להסכמה
 המס'כי~

 לכל
 הגורה ב~י' ז"ל החכי"ף מרן של האמירות ולכלהדברות
 ול~~וםהא'

 בגוש~נק~
 בנו יר על כ"א היה לא דמלכא

 כ"א כן כתב דלא ו~שיטא ה~ותם היה כירו כיהנז'
 זה הוא כי אמר ~י ז"ל אכיו מר מו"הר ויריעת~רשות
ואי

 לא"~
 בכל היה ונא~ן ישר כי כלל וחות' כותב היה לא

 של מערותו ג"כ ונלמר ' ברור וזה לכל ~ידועעני~יו
 ע~ג ~וף ר"ה שם ביר חיים כס' ז"ל החכי"ף מרןמו'~הר

ו~
 כש~תחלנו כי וארץ ש~ם ע~י אני מעיד

 ולתת לשא~
 קריתי כל טרם זה בריןולרון

 לה~די~
 ~היינו ז"ל המנוח

 בית ס'בעל
 א~רן~

 בדבר שי~~ל
 הז~

 רגיל ~יה כאשר
 ~רב מוה"ר אביו מר כש~יל להט~ל ~עיר עניניבכל
 מו"קהמו'

 ~ר~
 ו~וא

 הרב~ פני חיל~
 ב~ו~רו מ~ר

 מה כל א"כ מאר זקן הוא הרי נר"ו א~יו מרשמוה"ר
 בריןשיאמר

 ז~
 רו~ה אינו והוא שמו על ~רבר י~לו

 כשראו י~א אם גם הכתות ~ב' מא~ד עליושירברו
 היה שכבר תרי"ר כש' א~י' כי שכתבנוכמו ל~רי~ הרי ' ע~ד אותו ו~טרתי לו נומתי וככן~סול

מוה"ר מא~ ז~~
 מו~רא"~

 לא ז"ל
 מרן ~ר נ~ונה הרשות הי~~

 מוהרא"ק מוה"ר בער העיר בעניני להט~ל ז"ל~~בי"ף
 בערו המטפל היה הוא הנזכר בנו אם כיז"ל

 ה~~מה ~י ודאיכן וא~
 זא~

 נע~ית תרי"ב בשנת הנעשית
ג~

 כן
 ע~

 ירו
 ו~רשו~

 כ~"ש ז"ל מ"א וידיעת
 :~שוט והו~

~~~~
 מוהרר"ח ~ר' ע"ד שם ~וד מ~ש רגםיתבאר
ז"ל

~~ 
 ~אחר

 ש~~
 בכל ומורה ~זיל ~וא

 ~על~י~יו
 העבירו~

 ~וא אלו
 הגזר~ מ~~

 א~ר ~א'

שהם
 ה~ירו~

 ל~ק~ק אין
 אחריה~

 מ"ץ להר' וכמבואר
 בהסכ~ה ש~סלו שלו כנדון וברוחב כאורך כ"ט סי~ח"כ

 ר~ין העיר רכני ומינוהו למנותו שלא נח"שבגזירת
 רודאי אחריהםלער~ר

 כדי~
 רש"י לשון וה~א עשו

 יאמר ראל ת~ורו דלא לאו על ז~לוהרא''ה
 אי~

 חלב ~כל
 רואה רעין כ'~ליו 'וע"ז ע~כ באתרין וכנ"לואוקיוכו'

 זה ב"ר כמה ההוא להאיש התירו רהתם ה~"ץ~דברי
 שנתבאר מה ל~י ובנ"ר ' בדבריו כמבואר זהאחר

 ומ"מ ל~ור ~מ~יר הוא ההוא מהכ"ר רהא' אלאליכא הו~
 או~ו רפ~לו מ~"ר חד ז"ל חיי"א ר'רעת

 ~נ~
 נת~~ר

 ~זרתו מ~רש אלא דאינו ומ"ג , להתירו רעתוראין
 לההיא רמי ולא ו~רחוק ה~חק ~ד על אותוה~ו~לת

רהמ"~
 מן ~ר ב"ד כמה בשופי אותו התירו דהתם ז"ל

 ההוא נדון ככגון וכו~ועל ועוד וכו' מיירי רשםרין

ובסמ~
 ל~רער ראין שאמר מה הוא ה~ררים ~ל
 ~ועים ל~"ר ח'ישינן ודלא הב"ד אותו ש~תירובהיתרם
 ואין הנז' ככל לנ"ר כלל דמי ולא בחומש רש"יכמ"ש
 כיארנו שככר כטלים דברים הם הן ' ע"כ כלל הקשבו
 א~ר נתברד לא חיי"א ר' ורעת ~תירוהו מהב"ר כ'כי

 אין להתיר רעתו ראין נימא וא~י' כלל מעמראותו
 נ~כאר וגם ' שנים במקום אחד שלרבריו

 ש~~יר~
 ש~י'

 בשו~י ליאמר ניתן הראשונה גזרתם על הרבניםמעלת
 כמיניה כל ול~ו בכך הם ~אמנים רחוק הוא אםואפי'
 נדון ול~"ז ' כנ"ל כנגרםלחלוק

 עדי~ ז~
 ~נדון

 ה~
 מ"ץ

 לגמרי ~סלוהו הראשונים הרבנים ש~תם אחר~~ר
 למימר ואיכא והתירו~ו אחרים רבנים כאו שאח"ךאלא
 של הסכמה לכ~ל להם היה רלא המתירים ב"דד~עו
 כיע"ש אותו ה~וסליםהב"ר

 הו~ר~ ולכ~
 ב"ר כמה אותו ושה~ירוא~רי' לטעמי~

 ז~
 אכל זה אחר

 הכ~
 ה~ה

 אלא ~ינם כי ועוד ' שהתיר הפה ~ואשאסר
 רנלמר ודאי וא"כ מעיקרא כוונתם ~יתה למהרכריהם שמ~רשי~

 ר~יא רלא הגם אחריהם לערער ראין המ"ץמדברי
 הר'לנרון

 מ"~
 תסורו רלא לאו שהרי אחרים ~~ררים

 את שדן דיין כל על ליאמר ~יתן והרא"ה ~ש"יודברי
 אין כי ~חריו לערער שאיןהדין

 ל~
 שכי~יך שו~ט אלא

וז~
 : ו~"ל פשוט

~~~

 אראה אשובה וככן וז'~ל ~"א בד~כ"בעוד

~"~
 ושוכרו קול לא~ת א~ת דברי את ~~~ור

 ל~~ול ראין טענתו לר~יית מ"ש ליסתור אמרה~וא
שום

 ~ערות נוגעים רהוו שכנגרו מהכת עדי~ ע"י אר~
 ז"ל ומוהריכ"ל הרא"ם כמ"ש הנקימהמה~את

 הנז' הר~נים~סלו דל~
 מ~מ~

 נגיעת
 כ"~ ~~קי~~

 כשיהיו
 ע~מו השונא על ומעידיםדנים

 ל~
 היא דהש~אה כנ~ר

 ו~ה אביועם
 ~ה~

 וגם בנו על הוא ודנים מעירין
 מעירין יהיו אם רו~א השונא עלרא~י'

 ור~י~
 כע~ין

 אחר ע~ין על כ~מעירין לא ~~מה~שנאה
~~~ 

 ~יהיו
 ש~ואל נא~ן ~ר' וכ~"ש ע~מו השונא עלמעידין

 דכיון המה הבל דר~רי כתב זו ש~י~ ~ל ודעמיהז~ל
 לכת מס'יע היותו על לאביו שונ~ים 'ש~יו א~ירמודה

האיסנא'פי~
 ~י~ו הרבנים ש~~קו במה המ~רבים

בהפרשיות
 ע~ שלה~

 עיקר כן אם ~הגכירים
 ה~רי~~

וה~נא~
 עם

 לכל הי~ האיסנ~'~י~
 יהי~

 שו~ט להם

לש~ו~
 ל~~ר מ~ירם ~לק~ו אחר גא~ילה בלתי להם
 ה~תרלו ו~"ז אחר כ"א להם נשאר ולאהשוחטים
 יהיה שלא כ~יל~וסלו

 שוח~
 ~להם

 וא~
 גלויה ~ן

ומ~ור~מ~
 שנ~תם

 ע~
 ה~~יטה

 ה~ו~ והשי~~
 ו~י

 ~ו~ ~הרי ~~רי ואנא ' אדם,וכו' ובאו~ו ד~דב~ותו
מ~~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~~~י~
 ~~~ור כדי כן ~א ~~ר ~מ~אות

 אשר דברי א~

 ~~כ~
 ורעות ~בל ו~מה

 רו~
 רמילתא דקושטא חדא '

 ~ו~~~
 ערותם לס~ור מתחילה ~וא ט~ן דלא

 ודינ~
~~

 שנאת~ מ~בת
 לכת המסייע הוא שהיה על עמו

~אי~~~י~
 דהאמת וגם .

~לל שנא~ ~ו~ לה~ הי~ דל~
 ~ר~~ ע~

 ולא להגבירים ולא ב~ו
 להרב~י~

 הי~ו

 ~"~וג~
 ~י"ו

 מעי~ד~ ד~ת~ ~יל~ ל~
 ההוא ב~חלו~ת

 לס~ב כרי הרבר ~תלה ומה ' וכו' הא' בכתב ו~מ"ש~לל
 האיסנא~'י~ ע~ ה~בירי~ רשנאת בנו עלה~~אה

 היה

מסיב~
 ~~~בילה

 ול~
 נשאר

 ל~~
 להם לשחוט בנו כ"א

 גאביל~~ל~~
 היה וא"כ ל~וסלו ובקשו

 עדות~
 ודינם

באו~ו
 א~

 שהרי המה הבל ודבדי היה כן לא דבר ו~אותו
~~

 ~חול~י~ האיס~א~'יס
 ~יו לא

 מיוחד שוחט ~בקשי~
שישח~ט

 כח יפוי מ~ כי גאביל~ בלתי לה~
 ~וח~ ל~~בהיות לה~ ~י~

 זה כי ג~בילה לפ~~ע ~לא כדי מיו~ד
הד~ר

 וממו~י העידה וגבירי ~דייני ברב~י מחלו~ת הי~
 אשרהז~ן

 ה~~ בימי~
 שהיו

 מסרבי~
 בדבר

 הגאבילה גביית מבלי למכור יובלו ~לאלק~בי' ומ~כ~י~
 וע~

 היה
מחלו~ות~

 הבשד לחטוף כח אוזרין האיסנ~פ~ס כת והיו
~~ח~ויי~ת

 כדי ה~טבחי~ ~מבי~
 של~

 ~אבילה ל~רוע
 אשר הבשר בכל ~ושין היווהכי

 איזה ע"י נ~ח~ הי~
 עד שי~יהשו~ט

 ~עמי~ ~כ~~
 היו

 מודי~
 בע"כ

הרב~ים
 והגבירי~

 ליחד
לשיהיו לה~~בי~ ~נוייו~ ש~י לה~

 מוכדי~
 וא"כ גאבילה ~ריעת בלי ל~נות ל~רו~ים

 היהלא
 ~ו~ ~רי~

 שוחט לו להיות ~כ~ות ~ב' אחר
 היה זה כי~~ו~ר

 הי~ וז~ ררכ~
 באי לכל ברור דבר

 ~ר~ושער
 ל~~ ול~ת~

 ~כ~
 וא"~

 אותו על דלא ~אי די~א

 היו ד~ר באו~ו ולא ~~ו~א~אי~
 ומעידי~ ד~י~

 כ"א
 ע"י ע~מו להמנות רו~ה שהיה מה ועל ב~ועל

 ~עי~וכמ~שעכ~ל~~~~~ט כ~

~~~
 שב' הנז'לשון ב~יו~ ~ל מוהרר"ח הר"הג דברי נעמו מה~זו

 וז~
 כל א~ל לפנום ~ריכה אינה

מור~
 על

 ה~~~
 המ~כר כי '

 ~ז~
 ~ודה ~אינו די ~א

על
 האמ~

 אלא
 ש~ות~

 כאשר ברעתו שעולה מה ג"כ

 ~מזל~י~ל~
 ~כלו כעין מביט ואינו

~~ד ~חשי~ רברי~ שה~
 שהוא ~א~ר כי ' מאליה~ ונופלו~ ע~מ~

 מוד~
 מ~לו~ות~שע~~~

 ~ל
 על היה זמן באותוהאיסנא~'יס ~~ ע~ והגבירי~ הרבני~

 ע~י~
 כת כי הגאבילה

 נמכ~ שיהי~ ~יורו~י~~אי~~~'יס
 ~אבילה בלתי ~ב~ר

 ~~~~~~וה~בירי~
 ~יו

 מסדבי~
 זה כי וכמ"ש ' בזה

~דבר
 וכו' העירה וגבירי ודייני ברבנ~ ~~לו~ת הי~
~~יו

 מסרבי~
 ברבר

 למכוד יו~לו שלא ל~~בי~ ומעכבי~
 ~ב~י~מבלי

 א"כ ' וכו' מחלו~תם היה וע"ז ~~אבילה

~י~
 היה כת י~וי מה כי ולומר לכתוב ~דעת על י~לה

 לה~ בהיו~ ~י~נא'~י~ ל~לה~
 ' וכו' ~יו~ד ~וחט

היו אות~ ~י מזה גדול בח יפוי ~אין מחוייב ~שכל כי~ר~
 ~מ~א להיות מב~שי~

 לה~
 ~~ילה בל~י ~~ר ~נ~ל

 של~ם השוחט~י
 מבלי ~לה~ מי~די~ וק~בי~

~ר~~
 ~זרות

 כ~
 ומבית מהחנוייות הבשר ל~טוף

~~~~~יי~
 דבר ~וי כי .

 רחו~
 בכל תריר לעשו~ו

 יו~
' 

~ ~
 ~~~~ם יהיו כי

 בג~~
 ~~ל

 מו~~
 וסוף , ~עור

 להור~ מו~ר~י~הי~ ~~
 הרב~ים אל

 היה לא א~ והגבירי~
~ו~ט

 מ~יד~ לה~ ~~~~~
 ~~סיון כאשר ,

 מוכי~
 זה על

 בי ~בזמנינו מחל~~מ~מה
 ~כ~

 ~~ר
 מ~יד~ השוחטי~

 ~ו~ו~ כ~ ~יו~ ע~ ~~ו~~~~~
 ' הבשר מן העירה

~ ~
 ~~~תו

 מ~לו~~
 מה זמן היה

 ש~~
 ה~יס~אפ~יס

~~חו
 ~~ו~~

 ~ירה
 מ~יד~

 מ~ד ~~אר ולא
 הרבני~

 וכ~י א~~ ~ו~ט א~ כיוהגבירים
 ב~ לה~ ל~יו~

 ~ו~ט~~
כמנ~~

 ~ל מוהרא"ק מו"הר סמכא ליתן ~וכרחו עירנו
 ~' לתלמיר ז"לומו~רי"א

 שהי~
 ז~ן באותו מתלמר

 ע~ו סמכא ליקח ראוי ~יה א~ וה~~יון הש"ובבמלא~ת
 ~א כי ז"ל החבי"ף מרן מו"הר בבית העיר בתוךאותו
 שער באי לכל ~ה כל כירוע למ~ולין לילךיכלו

 עירנ~
' 

 להם ~יה שלא הרבר היה כן ~~ אף שכןוכיון
 להרבנו~

ולהגבידי~
 שנאה

 ע~
 הנז' ח~"א

 מקוד~
 באו~ו מ"מ

 שהלךהיו~
 השוח~

 ~ת מ~ד לדחוט למקולין הנז'

האיסנא'פי~
 נתהוה ~אבילה בלתו למכור בדי

 ל~~
 ולהגבירי~להרבני~

 שנאה
 ע~

 הנז' השוחט
 נמ~~ כיעל מ~~~~

 סיו~ ה~יסנא'פיס לכת מס'יע היותו
 ש~ש

 שנאתם היתה וכאשר ' ממשבו
 ע~

 ~ל מוהרד"ח הרב
 מ~ד היה אשרעל

 כ~
 ומסייע ~איסנ~'פיס

 לה~
' 

 ~א מוהרא"ק דמו"~ר מ"ש גבי ע"ר בדקכ"א מזהלעיל ו~~
היה

 ע~
 בבי~ור עמו וטרי שקיל ז"ל החבי"ף מרן מו"הר

 ובו' הא' גזרהכוונת
 כ'ובפר~

 מחלו~ת שגברה ~עניןזה
 ~רי ' כלל זה בענין עוד ל~ט~ל ר~ה ולא הכתותבין

 גב~ה נמי הזה ~שוחט ע~ין דעל ג"כ ומודהדאזיל
 שכת כאן מ"ש הפך ~כ~ות ביןב'המחלוקת

 היולא האיסנאפ'~~
 ~רוכי~

 היו ולא לשחוט הנז' לחר"א
 ~למד דבר ~יהיה איך ,אותו מב~ש~~

 ג~
 דש~יר דבריו מתוך

 ע~ שנ~ת~מי~רי
 בא~~ו והוי ~הוא והשוחט ה~~י~ה

 : וק'~ל ארם ובאותודבר

~~~~

עור
 ש~

 ס~~כות שעשה ומה ~ז"ל
 לקוש~א שהלך ל~יבה בנו עם היתהדהשנאה ~ז~

ו~בר
 ש~

 כ~גד
 הגבירי~

 ' בסו"ר כמ"ש

 ה~
 להז~יד לא כי

 בנו ח~וב היה מהכי
 לד~~יו אוזן מטין להיות קושטא וגבירי ~רי ב~יני~שוב לה~~ כדי עירנו גבירי בעיני ג~

 לר~ר פה ~~ ד~י ועוד ' עיר~ו ~בירי כנגד מד~ר~הוא

ש~
 תועה

 כנגר~
 ~יו עירנו ודייני רבני דכל אחר

בעזרת~
 דהדין לפו"ד

 עמה~
 וי~ו זיינ~ כלי וחגרו

 ~שקלקראת
 ~א הוא רא~י' כנגדן ומסרבין לממאני~

 לערער יכולהיה
~ריכה אי~~ וזה קושטא גבירי ע~ עליה~

 לפני~
 : ע"כ

~ ~
 ז"ל הרב ברברי ול~תל להל~יג ע~ווני~וקו
 היה ~ה כי להזכיר לא כי הס הזהכלשון

 גבירי ק~ת בין רגיל ~יותו יען , וכו' וכו' ~נו~שוב
 א~ר עירנוושו'עי

 בשרר~
 חכמי שאפי' ינה~ו וזרוז

ודייני
 אר~

 בעיניה~ ח~יבין כלא
 חשוב אינו הוא ואפי'

 ~יותו ~ל כ"א האמת ל~יבעיניהם
 סו'ד~ אי~

 א~ר ל~ל
 סובר~כי ולבך , כידוע שעברו במחלוקיות לעשותיזמו

כ~
 ר~ה ולא , עשיר ~הוא מי כל וטבע המדה היא
 ~ריית ל~את מי~יומ~ורות

 ~ו~ו~
 וגב~רי בשרי לראות

קושט~
 בעיניה~ נחש~ בסף שאין וכיו~א

 ו~ש ועשיר
 ב~בר האדם כל את ומקבלין~~גשו

 ו~"ג , י~ות ~ני~
 ז"ל ל~רב בן היותו ~נז'לחר"א

 ומכיר~ ביודע~
 א~ו

 ~~לך שנה כ"ה בן ~יותומזמן
 לש~

 סיבת על
 ~"ל בספר זה רמוז~א~ר מחלי~~

 ד~~ ש~
 לו והיה ע"א סוף

 גדולכבור
 ש~

 הפחות בין
 והסגני~

 ~רבה וה~ליח ועשה
 חר"א של דבריו היו רודאי . לכלכירוע

 בבוד בער קו~~א ו~~ירי שריל~ני נש~~~ הנ~
 מ~~

 ז"ל
 ו~ו~י~

 ק~~~ירו~
 , ז"ל לו ~נוגע ענין ~ל ~י~ת שכן וכל

 יב~ר לאכן ו~~
 מלשנו~

 הליכת~ על עירנו וגבירי רבנ~ אותו
 ~חושב~לש~

 ~ינ~ וראי וזה כ"ז
 : ל~נים ~ריכה

~ ~

 כתב
 וז"~ ~~

 דהלא ~וד ומ"ש
 ואכ~~ ~~ו~

ממ~
 מרברי ע~נ~ ~ה~ל~תי

 ~והריק,
 ~כ~~ ~
דשו~~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 לבן ~~ול ל~ב~~ו~א
 ודה"~

 פיסול חזר וב~ן הח"ש
 יהא , וכו' המ"ץ בתדו' וכמבואר וכו' למקומההש~אה
 אכי"ר לעו"הב נכלם ולא נבוד דלא שמיא מ~מיד~וא
 רק מהשגותיו ואכלם אבוש לא בעו"הז גם כיאף

 בהדג~ה שלא פה גם ר~לא '~גידופיו
 הו~

 מרבר
 מוהריק"~ מדברי אני עיני רמעלים~או~רו

 שלמד
 הרד~"~מדברי

 דהרואה וכו' לבן פ~ול לאב רדונא
 הוא אלא אינו ~~מת ול~י ~גיד הוא דחרדות~ומר

 הנז' באס'פתי וברוחב באורך לפניו ממ"ש עיןהמעלים
 בנו לחר"א דפסלו הרייני' את לפסול דאין לבארבעמרי
 שונאים היותם~~ד

 ע~
 ה~ור וכמ"ש כמו~רד"ח אביו

 מוהר~קד דברי להדיא הבאתי ד~ם ז' סי' בח"מוהד"ע
 הה"ש דה"ר וב~ה הרדב"א מרברי זה רין שלמדהנז'

 איך יע"~'וא"כ לענ"ד שעלה מה ככל ע"ד ~םוע~רתי
 הנז' מוהריק"ש ~דברי עין מעלי~ דהייתי או~ר~וא

 ע"כ הח"שדהביא
~ 

~~~~
 ידתומם ההדקפה דבתהילתאמת

 מלפני ז~ת י~את ראיך אלו דבריםבלומדו האר~
 מה על ויכלם יבוד רהלא זה בדרך עליו לרבר ז"להר'

 דברי בראו~ו וכו' מוהריק"ש מרברי עיןשהעלים
 דכבר לפנינו סרורה היא ~~דר הא' באסיפתוהמח~ר
 ע"ד בדק''ו הנז' וה~"ד ~והרי~"ש הר' רבדיהביא
והר~יב

 להו~י~ בדברי~
 ~מורים מוהריק"ש דברי ראין

 ליהו דהוא נמ~א כי כיע~ש כזה נדוןעל
 המעלי~

 עין

מהדברי~
 לפניו דהיו

 ו~תמיה~
 אחר אמנם ' המחבר

~התבוננו~
 שנית זאת באסי~ת~ המ~בר דברי בכל

 האמתו~יושר מררך נטו כי אחריכן יבואו אשרוברבריו
 לבא ~די ר~ונו לפי המוסד יסור על עולמותובנה

 זה ר~ר ~י לומר רחוק אין '~וו~תו א~
 ג~

 הוא נופל לא כן
 רברי הנז' באסיפתו ~לל כתוב היה לא ~מעי~רא~מנו

 שאחרי אלא עליהם הוא ומ"ש והח"~הנז'מוהריק"ש

ד~ו~
 הר' דברי

 מוהרד"~
 זה בדדך לו ישיג השג כי הללו

 מה על וי~לם יבושרהלא
 שהעלי~

 מדברי עיניו
 רבריה~ לפי כי הללו וה~"שמוהריק"ש

 פיסול חזרה
 מ~מתו נ~תר לפיה~מתו~'ן למקומה והנקימההשנ~ה
 מ"ש כל~מעט

 ד~
 זאת ' לדון פסול דדולא זה ע~ין על

עש~
 את שי~יל ~רי רעתו על דעלה מה ~ליו וכ' הא'~סי~תו דברי בתוך והח"ד מוהריק"ש רברי שהכניס

 מזאת~~מו
 להחזיר ו~די ההדג~

 דיריה עלי התמיה~
 ~מה עינו המעלים הוא דהוא ז"ל מוהרד~ח הד'של

 בע~מו ולהתפאר בא~יפתו ל~ניו ~תוב~היה
 רל~

 יבוש
 בררך לומר נלע"ר זה ' מהשגותיווי~לם

 פשו~
 בד~ר

 וטרי דשקיל מאי בכל ~דדהנהגתו דראינ~ מה לפיהז~
 בדברינו וכמבואר ררב~ן ~יליבהני

 ואם ' לאחת א~~
 וכלי~ה בושה ידגיהו ~י ס~ק אין בזה אנ~נו~נים

 פ~יו עתה ול'ו יבוד עתה ול'ו דקשוט על~אלעו"~ב
 מענה אין ~י עליו ז"ל הרב דל מה~גותיו בע"הזיחוורו
 עיני ~אשר והיושר הא~ת בדרך ע~מו את לה~ילבפיו

~ל
 חכ~

 יחזו לב
 ~ישרי~
: 

~~~
 זה בענין ל~לק ~"ש~ראו

 רע"~
 קאמר לא

 הבן את לרון הדיינים את לפסולמוהר~קד

 דנא~~~~
 שנאה מחמת ריין ב~יסול ~"א להפך או ה~ב

 להרב ו~"ל ~קוקה שנאתו להיות בלב התלוי רבררהוא
 ריין בפי~ל אמנם ' לזה ~זה ~געת האבד~נאת

 הנוגע דבר ד~וא ~~ון ~הנאת מ~~אה דברנגיעת ~~מ~
 הנקימה הנאת דח~יבא הנז' להרב~י' רס"ל ~גוףלה~את

כהנא~
 נ~י ז"ל ל~ר' דס"ל למימר מ~ינן היבי ' ~מון

 בכה"גדגם
 מכ~

 את לדון ר~~לי מאביו נקמ~ם הנאת
 א~ אלא אינו אותם ה~וסלת נק~~ם דהנאת מאחרבנו
יגי~

 לאביו
 ופסלו~

 לו ~~א הנקימה מגיע אינו בנו
 כלל הבן מנ~ימת הנאה שום להם י~יע ולארוקא

 : ע"כ וכו'ברור וז~

~~~

 אלו בדברים אין כי יחזו עיניו ידר בררךהולך
 אויבו מנ~ימת הגוף הנאת ד~רי ממדותדום

 לנקום דמכוין עמו לו דקרמה ה~נאה מס'בתהויא
 מרברי, ד~וכח כמו שונאו דהוא על ל~כניעו כ~יממנו

 והוא מו~ריב"ל ה"ר רע"ט ~י' ת"הד והר' דם~והריב"ל
 למוהריק"ש ר~"ל מא~ר וא"כ ' ג"כ ע~מו מ~דמובן

 אותו לרון ופסול לבן דונא לאב רדונאולהח"ד
 מחמת ברבר רנוגע ~כ זה מ~ר פסול הוא הרי חשיביא' דכגו~

 כיון להכ~יעו דמכוין ו~ע~מו ממנו הנקימההנאת
 שונאודהוא

 מיה~
 : אביו שנאת מחמת

~~~
 מ"~ לפי~יבלא"ה

 הא' בא~י~תו בע~מו הוא
 פסלות ~י נמ~א ע"ג רקכ"ר ולקמןרקט"וע"ג

 דם ~י ' ג"כ לאביו הנקימה מג~ת היה הנז~חד"א
 ~אביו ד~יתה על הנז' חר"א סמכת על ערערקרא

 והכריח ד~פ~יר דמה באומרווחביריו
 לחביר~

 להסמיכו
 אדד ו~ל בנו עול מעליו ולהעביר להקל כדי אלאאי~ו
 לפרלסם ~רי עליו הנו~ליםלו

 ולכ~ות~
 בכל ו~מעשהו

יו~
 חר"א דל ירו משיג שאינו וזמן עת שבכל

 רהולך לביתוטרף הנז'להבי~
 ודו~

 א~ל
~"~ 

 ע~מו וסומך הי"ו הנז'
 להסיר כרי ולטוב~ו דלהנאתו לחוש וראוי וכו' דול~נועל
 לו שנתן מה הוא מעליו ופרנסתם מזונותם~ול

 דבריו ול~י ' יע"ש וכו' כזוכה זוכה שאינו אתועשה רשו~
 ש~י~תו את ~פסלו ~חר"א הנקימה זאת חזרההרי ~ל~

 כל עליו ~וטל שעתה כיון גו~יה מ~ביו נקימהלהיות
 ' בי~ו אנ~י ופרנסת פרנסתו הנז' בנועול

 להרבנים הנאה להםדהיה נ~~~ וא"~
 ולהגבירי~

 מפסלות
 ~יקרו וד~יר ' לאביו הנקימה מגעת שהיתה ~יוןהנז' ~ר"~

 ~~י מע~ר ב~ותו והעידו דדנו במה בדבדנוגעים
 ~~ר דוחט ~ל~יות ל~ר"אלפו~לו

 ז~
 ירו ישיג דלא לבר

 ומכווני~ מאביו נק~תם ~וטלים ועי"ז לביתו טרףלהביא
 הנז' אברהם בית ~די כל ~ליו ~נופלים במהלהכניעו
לפרנ~ם

 כעול הכנעה לך אין כי ולכסות~
 ~~זונ~

כידו~
 דם עור ~"ש ~~ ליה אזרא ולפי"ז '

 לחל~
 ~רין

ז~
 ~ד~ו ~ה דע"י כיון ע"ד זה לנרון ~והריק"ד דל
 הר' למ"א ממון נזק מגיע הנז' לחר"או~סלו

 : תיובתיה הוייא ומע~~ו וממנו רבריו ~פיז"ל מוהרד"~

~~~~~
 ר~קיל ~אי ד~ל הוא שנתבאר מה לפי~י

 זה ב~נין עורוטרי
 ע~

 הר' דברי
 רבדיהם ~ת לסתור כרי ז"ל החבי"ף מו"הר ודכריז"ל ~והרד"~

הבל
 ג~ הבי~

 דלא הם הן ר~יו וכל הוא
 ' ביארנו אדד ~ל ~לל ה~וס' ודברי ז"ל דבריהם~בין באי~ בהד~~~

 בדברינו עליהם הסתירה בא לא ד~ריו בק~ת אםואף
 ~אריכו~ ~י ה~פורש ~ן ~תוםילמד

 אלא אינו עוד בזה
 : בדריגיעת

~~
 על דמיל~א ~ס~~א אחת עור נא אשיג~ה בז~ת

 ה~בי"ף ~רן מוה"ר רברי על ע"ב בדק"ל ~"שז
 תמהני ועורוז"ל

 טוב~
 חיי"א ר' עדות על במ"ש

~אבילת
 נ"ו~

 עי~~ו ~י~ירי מאחד נתפ~ט ה~ול שזה
 לפנינו אותוו~שקרינו

 ההו~
 כ"א ר~ה לא ~היה ~מר

 עלש~מע
 ה~וח~

 ~~ ~ליית מ~~ת הזה
 דל בתנוד אחד

 ב~וכו ה~ב~לגוי
 נ"ו~

 ו~~דישה החקירה ואחד '
 עדים באו ~אשר כשר ג~בה~נוד הי~

 להעיד'ע~~ ~~~ו~

וחו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~חו~
 ל~ ~ז~

 ~זה ערות עוד ~~דע ~י ~יה
 ע"~ ~ל~

' 

ו~נ~
 מוה"ר ~מ"ש ע"ז להעיד שבאו ~שרים ~ערים

 ש~י~ הוא בר"ג לעיל ~ל מוהרר"ח ~דבריהמ~ב~ר
 בן~חרי"~

 שוש~
 ת~ח

 וג~
 ~~ני שהעידו חודארא חיים

 ד~ל~המו"הר
 הנ~

 של ~תנורו
 ג~

 האו~ל
 נ~נ~

 דהיה

~די~
 ~מועיל ~או~ן

 ל~ו~
 דמתכאר ~מוה והדבד ,

 ~ד~ר~להד~~
 עמהם שאכל דה~"ח שם

 ה~~~ ~~
~~~

 ושהא~ר
 ~ה~

 ~~ו~ם
 שאכ~

 נרא~ ~~י~ מאותה
 ח~ם ~~ ~~י~ג"~

 וא"~ הנ~
 א~ני ~אי יד~נתי לא

ע~ו~
 ~תנור ~~ל שהעידו שניהם

 ג"~
 שהוא

 ~ר~
 ~או~ן

 וחר"א ~~ נ~~י~ ל~~ת ל~ו~ר~~~עול
 הנ~

 ~~חשש
 או~לאיסור

 ~נ~~ נ"וו~
 ל~ו"ר ~לל ~~הניא רלא ~נרותם

 ד~ו~רחים ברכר ~געים ~~~ם עלהן
 ל~~~

 את
 ע~מ~

וה~
 דאדם

 ק~~
 , ~~~ד ו~~ול הוא ע~מו א~ל

 ~ך אחה~~~ידע~י ל~ וא"~
 ב~ה"~

 שבאו יאמר
 עדי~

 ~~~ם

 ושח~ ~~ו~עיד~
 ל~ ~ז~

 ~~~ות עוד ש~רע ~י ~יה

בז~
 מהעמדתו ~ם ב~אי ע"ז חשור ~יה שבבר אחר ~לל
~נם

 בעיד האיש אות~
 סיר'~

 נ ~נ~~ל ~~ז"ל

~~~~
 דקמן~אי

 למילתי~ ~ס~~ אי~
 חר~~א ב~בי~א

 ו~אחר ~~"ח של ~~דות האיעל
 לא בי שה~ניד~

 ב~ל~~~י~
 ה~~ירו שהתנור ~יס~~ ~שש שום ~~ה

או~ו~ד~~.
 דל~

 ל~~ל לא ל~~ד בלל מה~א
 א~

 ע~~ם

 ~~וח~ ~חר"~ול~
 ו~~~א ~דבר ~וגע~ם ה~תם על

ו~~~~ל~
 ז~ל ~~~הר ~~ל ת~יהתו והגדיל , ל~~ד הם

 ~כה"~דאי~
 , ע"ז וה~י~ו ~~רים ~~דים ~~או י~מד

 ~~דות ~~~יקרא כי להבין ד~נתוול~~~ל~על
 ז~

 ~ל~ת ~ל
 שמבשל~~ גוי ~ת~וד שהיה~שה

 ~ו אין ~~וט ~~ו~ו

~ו~י~
 ~~ל ~ל~עיד רא~לי אינ~י לה~~ו ~~~ול

 ענ~
 ~ע~מ~~ה~

 ל~ד
 ת~~ טעמי ~~~~ מ~~ח~

 ל~~ר

 ~הו~~~~
 ש~~א ~מו א~ד ~ד , ~ו על

 ~ל~ו~
 של

 ~יי~ ו~רי ~ל~ו~~ר
 רבר בעל ב~כחשת אחד עד

 לאובע~מו
 ב~~

 ~העד יותר ע~~ו על נ~~ן דאדם הוא

 ד~~ בב~תו~ו~מ~~
 אומר א~ד עד

 אבל~
 ו~וא חלב

 הוא ~~ד לחד שם רבנן ~דעת ~טור א~לתי לאאומר

 ~~~~ד~~~
 ~~ר ע~~ו על

 ~ ~ ~מא~
 ~~~ו ~דב~ם

לב~
 קונו

 ובשיחט וב~יר~"י ~נ"~
 ב~~ד ~~~ל~~~~ר בת~ לאחרו~ ובוד~

~~~ 
 ~~~ד ~י'

 ש~י~ ~ון ~שוחט בהבחשת אחד ~עד בול~קל דא~ ע"~ ר~נ~~~
 ~על

 , ~~~לד~ד

 ~~~~ ~~~~ו~
 , י~~ש ~עד ~ברו ~ג~רי

~ ~ ~

 נא~ן ~~~ד ~תד ע~~ו על ~א~ן רבר ~~בעל

 ~~ה~
 ל~ח

~~ 
 ~~ותו

~~~ 
 ע~ן~ער לדב~ שמ~חיש בע~~ו

 ~ח~~
 ~~~ ס~ ~ם

 דרס"ח
 ~~~ ו~~ ~"~

 ע"~ רי~ וער~~ ~~~דע~~
 ק~~ בס~ שם עוד וע~ן

, 

~ ~ ~

 ~~א
 ד~~~~

 ל~ו
 ~~ע~~ע~ ~~

 ~~~ר
 א~ ~~~~י~ ס~ר~~רי ה~

 וחר"א ~ם נ~~ים ~ש~יר ה~~ד

~~~
 ~~~~ם

 ~~~ ~~ד,~~
 ~~ד

 ב~~~ש~
 ~~ם לאו

 הו~
, 

 ~~~~~ו~~~
 ב~ הם רבר

 ~~ ד~ר~ וא~~
 ~~~~ום ~~ד

 ב~~~ ~~ י~~
 . ק~ז ס~ שם ~~ק~ל ע~ן

 ~א ~~ ועו~
 ש~~י~

 עדות
 ~~ ג~ור~

 ~ב"ד ל~עיד ~~א ~ער ~ותו

 ~~~ ~מ~~~ו~
 ראה

 ו~~
 ידע

 ~~~ ~ז~
 שש~ע ב~א

~~~~~~
 ~ך

 ז~~~ ~ז~ וא~
 ח~ם בס' ע~ן , בלל ~דות

~ידד~ע~~~
 ~~~~~~ב~~~~~

 ~יה ~ע~ת
 ~תנ~ ~ית~ ~ה~~י~

~~
 ב ~~ב~ל ~~~

~~ ~~~ 
 א~ר ~א

 ~~~ד~
~~~~~~ 

 ~~א ב~~~.
~~ 

 ~ת~ד
 ~א~~ כ~~ ~~~

ה~~~~
, 

 ו~ב~~

.~~ 
~ער ד~~ ~ת ~~~שים ~~ ~~

 ג~י ~~~ו~ ~י~~ ~~~ל~~ ~~~~
 ש~ו~~י~ ~"~

 ב~ ה~ א~~ בה"ג ו~ל , ~דילו הוכ~רש~תנור
 מחז~ת דבר הב~~י את מו~אים אין~דבר ~נד~~
 חל~ אכלת או~רים כשנים ד~~ל ,שלהם ~ש~~~

 או~ר והוא
 לרבנן ד~"ל א~לתילא

 ~"~ ב~ריתו~
 ור ~ט שהוא ע"א

דא~
 נגד רבנן ~ימ~~ו דלא התם למ"ד

 ש~
 עד,ם

כ"~
 ~~זן דיבוריה לתרץ דיכול מיגו ראי~א ~מקום

 בעי דאיההיא
 מ~

 לא אמר
 אכל~

 מ~ד אלא בש~ג
 שגגות מהלכות ב~"ג הרמב"ם ו~~קוד~טור

~~ 
 א'

ע"ש.טעמא
 ד~~~ ה~

 ד~רי מכחיש ראי~ ~מ~א ~מיגו
 וה~א , שם הרמב"ם מרברי ~ר~ו~ח~עדים

 מעיק~~
א~

 , ~~' הערים ~ת מ~חישים הם

 וא~
 ד~~ג ר"מ

 ~מקום ע~מו על נא~ן דא~ו וס"להתם
~ 

 ד~ם מ~ום
 מי~ה לידי ב'הביאוהו

 חמור~
 ק~בן לידי ~כיאוהו לא

 נ~ן בכ~ן הוא מודה .הקל
 ז~

 הם דנאמ~ם
 ~מ~

 ש~ם
 ~רמו~ח ה~~ם ~~~שת מבלי ע~מם את לה~למעי~ם
 כע"ב שםבג~רא

 ~~ירש~
 ל~~ם נמ~נו . ע"ש שם

 חר~ו ל~~"ח להו אה~א ל~~ד ~י זה~כל
~~ע ח~~ ~ג~

~~~ 
 ש~עידו

~~ 
 ה~נור

 כדינו ~~שוי ~הי~
 חר~א וגם , ~~ט או~ל איסור מחשש ע~מם הם ~~יםני לה~~

הנ~
 ני~ול

 ג"~
 מרן בדבר~~מו"הר מקרו ~שריםועדים ~י~~~ בהי~נותיי~ו ~י זה ~~דותם ~י ~~ל

 הח~~~
 ז"ל

 ~לבהלטר~ות
 ט~~י ה~

 דבת~~~
 ~תי~א ו~ן . וק"ל

 להו ~הנ~א לא ל~~ד ~י ב~שיטות כ' איך ה~חברעל
 וה~~ים חר"א ולא הם לא נ~~ים לה~ת ~~~מםעדות

~~~מ~לזהוהוא~לאנ

 ג"~שת~~~~~~~
 ~יה לא מזה וחוץ ~~ו"הר ~~"ש ~נל

 ערות עוד ש~דעמי
 בז~

 דאיך
~"~ 

 ~~ר
 ג~ בודאי ע"ז חשוד היהשכבר

 ~יש אותו עם מ~ע~דתו
ב~~רא

 ע~~
 יד~נו לא

~~ 
 ~~א ~קום

 על~ לתמו~
 על

 ~ד ם ' ~והד ~"ש ראה ש~בר אחרזה
 ב~~מ~ סיר'א ע~ן ~~לל וע"ד~"ג ו~~

 ב~י~וד שהו~יח
 הי~שלא

 ל~ו~לו ~ד~ שם ~ה~תו אי~ור דבר חשש בו
 ה~תו שזמן~~ן

~~ 
 שנת קודם היה ה~' השוחט

 ובש~' ~"ומ ~ניםב' ~ת~~~
 תק~~

 ס~~ה לו נתנו
ומ~ללם ~~~ סו~נ~

~ 
 ח~~א

~~ ~~~~ 
 ו~ש~ת , שוחט

 תר"~
 ש~וא

קרוב
 ההו~ לז~~

 ז"ל ה~רד"ס ~ו"הר חתם שנים ~עשר
 ו~ם . ~תא ~חטי ו~~מו ש~ת~ו סמי~ו שטרעל

 ~~ום ערעד ושקרא שזבר אדם שום הי~ לא ז~ן~אותו

ע~
 ולא בוראי אדם מ~ל ~תר~רעים ~~ הם היה שאם זבד ה השוחט על ומ~שול

 ה~
 ר~ות לו נות~ים

 . הרבים את לה~שיל בלללשחוט
 וא"~

 ~י יתכן איך
 הז~~ה~~

 א~ם ש~~יה שנה מך' יותר ~~ברו שבבר אחר
 גם בי מ~ת~~א ולא ו~~~א ~' ~ם . בזה~~רער

 באותן ש~~תי~~עיד ~~
 ~~~ו~

 ~~ל ~~שבי
 ש~ול~ים הכילורג~ס ~ל והיו הי"ו ג' של~~"ד ר~ ~ ~ד~

י~ וב~
ל~~ר~

 ובחזרתן הליבתן קורם לפני באים
 ול~

 ש~~תי
 ו~~ב , ~נז' השוחט ~נל אלו דברים מער~ו~י ה~~~~
עוד

 ג~~
 וכ~~

 ~~עיר ~נ~י ~ר~ות~ ב~"ר
 ~נ~~~ שי~א~

עוררי~
 לה~שירו שר~יתו דידי ~נלי גם

 שי~
 ~יסול בו

~~~~~ 
 אדרבא ~י א~~רת~ אז ~~רא

 לד~ק ~~ל~ ~~~ו~
 ז~ריתי בח~יר~ ש~נמדתי ~נשי~י ו~ן האמתולברר
ל~~ה

 אנש~
 ~ו שמעו אם ב~~רא ~ז~ן באותו א~רהיו

ר~ו
 א~~

 ~יס~ל
 עביר~

 בשוחט
~~~ 

 ב~ו
 שהוא שיא~ר אח~גם ו~~ שאו~רי~

~~ 
 ~ו

 רא~
 רבר ~ום יד~~ ~ו

 ביעור~דברי
 ז~~~ ~~ל~

, 

~  ~"~~ 
 רבריו

 אל~
 ~~~א

~"~ 

דה~

 נ~~ר
 ~~~ל~

 ה~~ח~ר ~~~ש
 ~~~~ ע"~ ~ר~~~~

 ~~ ~ו~ר~~~ה~~~~
 ע~ו ש~שיג

 ער~~ ~ל~ ~~ ז~~
עלי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  דהו כל הרגש ~"א דמו~די"אעליה
 במ~

 סמכא שנתן
 אחר עו~ות ~וחט להיות והרשאה ה~כין מבדי~תלבנו

שכב~
 ובאמת , בו שהיו עבידות אלו מכל וידע הכיר

 ולהרשות להסמיך דבריו ל~י גדולה ~ליאההוא
 אמת הן וז"ל השיב וע"ז ' לדבים שיאכיל מדינאה~~ול לאד~

 ~יותו דאחר מתבאר ב~אלה שם האמור~ם דבריודל~י
 העבידות ~ד~יי~ו מקורם ~אמורים העבירות אותםיודע

גדולו~
 בעיר בהיותו ש~שה

 סי'רא~
 ~סמך הוא

 קושטא העופ~'אמנם ושחי~ת הסכין בדי~ת ~לאותו והרש~
 זמן דנא מ~דמת ~ית~ ה~"ל דסמכתו ~יא~מילתא

הרב~
 ~~דא ב~יר היותו מ~ודם

 ובמת~
 יע"א תר~יא

 מו"~ר מדבדי המתב~ר ול~י ' ע"שוכו'
 אל~

 הוא
 קודם מ"ומ שנים ב' כמו היה בס''רא~~עמרתו

 מדבריו שנת~עלוהחכמים מדברי מתבאר וכן הסכין בדיקת על חיי"א מד'~מיכתו נטיל~
 ומס~~

 כמו דינו
 שה~ד ביד חיי~בס~ שתרא~

 ע"~
 ר"ר

 ע"~
 סוף

 ד"~
 ומ~'וכ~"ז

 ו~~חל~ו זאת בב~בו בו שלט ג"כ שכתה של שר כי~ראה
 מהשגה ע~מו את ל~~יל בד~ותו ~זמניםלו

 זא~
 נ

 ה~ז' חר"א דאיתמחי דבריו בתחילתמ"ש שני~ שבגזרה מו"הר דברי כן גם מתייש~י~~~~
 ואין , וכו' מתא ו~ו~טי ~ומכי ממע' הש~בבמלאכת
 ריהטא דאגב ע"א בדקכ~ח עליו המחבר לה~גתמ~ום
 רלא היא רלא מתא סומ~י ממע' גם דאיתמחי~ת~
 וכמ"ש דו~א מתא משוחטי כ"א הש"וב ~סמ~ת~סמך
 ח~מו שלא בסמכא ~סר רהעיקר ע"ר ~ד"ה ז"להוא
 מ~~ר~י' שבגזרה דבריו כי ' ע"כ וכנז"ל הסומכיםבו

 מתא מסומ~י איתמחי ~י הנ"ל דבריו שבאו ע"דש~יד
על

 בדי~~
 ~ק~"ו ~~' ,ה~חיטה מלאכת רהיינו הסכין

 ~ת~ משו~טי ג"~ואיתמחי
 בש' ~בדי~ה מל~כת על

 ~סמכות'בבת לשתי כללם בק~רה לכתוב וכדי 'תד~ב
 ד~~תמחי ו~'~חת

 הב~קה מלא~ת על מתא ומשוחטי השחיטה עלמ~א מ~ומכי דאיתמחי לומר ור~ו~ו מתא ושוחטי סומכימ~' מ~י והבדיק~ השח~ט~ במלא~~
 עי"ז ל~וכיחו~וונתו

 וממ"~
 ~יסר ולתק~א ג"כ עוד

 ~מה בארץ אשר ק~ושים עירנו מרב~י החתום עלב~ו
 במה לחוש שאיןוכו'

 ~מער~י~
 זמן אותו על עליו

ממ~
 לש"וב שנ~מך שדאינו

 וכמ"ש רברבי גברי מכמ~
 ורבר ' ו~~"ל ב~ס"דב~דשו

 ז~
 שאין אלא מאלי~ מובן

 הר' של עליהם ~~שיג ~"א המ~~דכוונת
 היא וזו ז~לומ~הר מו~ר~~

 סי~~
 תו~ן להבין מ~~ש שאינו

 הוא הנ"ל מו"הר מדבר~ המורם שיהיה איך 'כוו~תם
 שמערערים מה על לחוש אין עליון דעת דעתו ל~י~י
 היותו הזמן על ~~' ~~ז~ר ~שוחט~ל

 ל~י בסי'ר~
דברי וניכרי~ ודד~ ש~~~ מה ול~י ש~~~ ~~ו~~~הו~~ו~
 ~מ~

' 

 אי~ וא"~
 על עליו להשיג שייך

 ערות עוד ש'ודע מיהי~ של~ מ~~
 בז~

 א~ד כן ~תב ראיך כלל
 מהעמרהו גם בודאי חשוד ~י~שכבר

 ע~
 אותו

 ~יו שלא דע~ו ~ל~י כיון ' סי'ראבעיד האי~
 ר~רי~

 מעולם

 ~ת~י~~
' 

 המ~בד רעת ל~י כי וא~
 הו~

 על ~נכשל
 ושכל בסי'רא ~~יותו הנז' השוחט גדולות ע~י~תכמה

~עוברי~
 ו~בים

 ש~
 מה ~ל על אבתריה מר~נין ~יו

ש~כש~
 בשאלה ~מובא בעיר ~ת~רסם זה ושכל~ שם

 וע"ד ע"ג דקל~ד ולקמן ע"בר~"א
 ו~~

 אמורה מלתינו
 ז"ל מו~~ר ער~ת נג~ זאת לשמ~תו יאמין מי ~יל~יל
 דבדיו ~ל~י בל ~לל~~ום ל~ אל~~ין מו"הר דברי על זאת תמי~תו ~~מ ,~נ"ל

 האמורי~
 הוא שם

~ 
 ש~~

 דבר שלא לו ולומר מכוין ~א לבזויי בי אלא ~י~ו אך 'כן

 גם'בז~נ~ונ~
 וששקר

 ע~~
 ~ד~ז ו~~ו ~"ו

 בן גםמ~ומות ~כמ~ ז~
 נרא~ שלכאור~

 בכבודובתוכו אליו ~ברו

 כמו וק~טוד ביזוי דברי אודבוישי~
 י~תד אחדדבוגדול מעדער ברשת ~לכדלך ואי~ הרו~~ שידא~

 מז~
 ו~~~~נ

~~~

 הולך ישד שכל דבר
 ו~~

 ~~ל לנב~ן
 ~וא ~שר זאת ~אסי~~ו~~ דבדי~ ש~~

 ב~
 ול~~ור לה~חיש

~~
 מו"~ר דברי וכל ז"ל מוהרד"ח ה"הג דברי

 מד~
~ח~י"~

 ע~מו את לה~יל כדי הכוזבת ~ברתו ~י על ז"ל
 ו~ין ~מה~בל

 ב~
 ז~ והדי מועיל

' ולא ~~~יל ידד ~ ~ ~  

 ולומד רבותיו אחר מעד~ר תואר ~"א לו ~שארולא
 : ~~י~וח לא~בתלק~טר

~~~~~~
 למ"ש מקוםאין

 בגמ~
 א~י~~ו

 וז~לע"א ~~ל~~ זא~
 דרך מדרכו אשורי ~טו ~י והג~

 כאן דעתו לחוות ~שיעודו חייב ~חד ~ל ~יואעש~ה ~י~ ח~בתי זלה"~ ~חבי"ף מו~~ד מ~מ של~~דש
 ~ור~בד~די

' 

 ג~
 החלוש~ דעתי כי

 לות~ת
 'לחומרא ~י~ ו~וט~

 והו~
 ל~~י ~ה ~וש חסין חסד דב ~~דוש

ו~"ש מחברת~ לעומת ~מלך אחרי יבא אשד כל כי לאמרמותו
 מור~

 מהתי~א לה~מיד
 ל~י~ו~

' 

~ ~ ~  וד~וןליה ~יח~ 
 ~די~

 ב~יזו ס~ה שוכ~י ר~ן דלעביר ~וא
 ישר~דרך ה~~

 ~ואה ב~' ררב ב~~רי ~~ובה ~יא ~לא ,

 חיי ב~ו~ט' ~~ב חיי~ ראה ובס' יו"ד בסי~מחיי~
 ~~מד~

 היא דכך ~ד אמר הכי ע"בדי~~
 דד~~

 ~ו~,ע~~' של

 ב~רשו דריבר דמרוענו~נותיה
 ~דברי~

 נמי ~מה ~נז'
עזד

 וסמי~~
 ~דבריו ומיטרי למיש~ל מ~יים

 ב~~רי,דמ~י~ד~כתובים ה~דושי~
 ולגלו~

 אשר ~כל רעתו
מ~ודתו תעל~

 ע~~ וב~מי~ באמ~
ממו"הר ~~ ~~~~ נית~ ל~ ש~~ '

 ברו~ ול~~~
 ~תלמיר חכם לכל ע~ותנו~ו

~לא ~לומ~
 לש~~

 לערער שיבא
 ~~ ו~~ ~חדו~

 ~~ריו
 ~~~~ ~א~~~קינ~ו~ ~ד~~

 מב~ש ~י~ו
 ל~וי~

 ' ~א~ת ~ל

 תורה שלומד למיכ"א
 לשמ~

 אמת דבר על
 ~לומ~~ן ~ד~ ו~נו~

~~~~ 
' 

 ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ו~~
 ב~'

~יי
 ו~מד~

 ומבאן וז"ל
 מודע~

 ב"ד ~י"ל ~י הגם ~~
~~עיר א~כי וכו' חילו~י~,רבים בו ונאמרו ריי~י לא ~"ד~תר

 רשו~ ~ו~~
 לכל

 חב~
 ~לומד

 בל~י ~לשמ~ תור~
 '~ו ~~ה ~~~ ~~י~~ו~

 מ~~יראי~י ~~ ~~~לו~ ~~~ ~~~ ל~~
 ~ל~

 וכ~ש
 כשיהי~

 ~ל מכוין
ל~~מיד ויו~~ ה~מ~

 שא~זי~
 ~ובה לו

 ו~אמ~
 א~לי~ ~הובה ~תד

' 

אמנ~
 שי~א ח"ו י~יה אם

 ברו~
 ~די מנגד

 ~י ~ם ~~י~~~~~~~ של~לש"ש דברי אר~הולהפיל ~~~
 מזהירו ~נ~י ~~ז ~ו~ וא~ר ~~ראנ~י

 בכ~
 מ~ת

 לא כי ריעך דם על ~עמוד דלא~ע~ה ל~
 ח"ו כי כן יעש~

יה~
 כי ~~מי~ מן נענש

 ה~ב"~
 יתבע

 לו שרוי לו מ~ול ~י עלבו~י ולאדו~א של~~~ עלכו~~
 ע"~
. 

~ ~ ~ '  ~ ~ ~  ש~ו"הר הגם~י 
 זלה"~

 וקדו~תו ע~ו~ו~ו מרוב
 שלמהדעתו גיל~

 ~~ו~~~ו~י~
 ושלא קינטוד ~דרך ~~דושיבא ל~י אף לו ~~פידומוחל
 הי~~ ול~ לשמ~

 לו
 ~ הרי ~~מ ~ורה של עלבונה על כ"א~ק~ידה

 ~~ה

למ~
 פסוק על רז"ל ש~ידשו

 עש~
 ש~ל שרף לך

~~~ 
 ~ך לך ומחיל שרי ח~קילמש~

 שר~ ~~ עש~

 ~~גר
שעשו ~~

 ומש~ ל~
 אמר

 בה~~
 אבל מחול חל~~

 ויע~ ל~י~ך יתירמי ~ו~ ~ל~
 ~מ"ש ~~שת ~חש משה

 תולרו~ ~~
י~~~

 על יקר כלי ה"ד'הר'
 ~תו~~

 ס'
~~~ 

 ~י~ור ~~ש
 ~~ ה~ב"~ כי שם מ~א~ ו~רבר ,ה~~ין

 עלבונו
משה ~~

 ג"~
 שה~~יד ומ~ינו '

 ~קב~~
 ~בורו ~ל

 במ~ש מ~בודויו~ר ~~י~ ש~
 בזו"ה~

 על
 ~~ו~

 ~~ו ותי~ש
 יע~
 י

 שא~ בור~י~ך
 י~וב

 מרע~
 להיות

 מו~~
 ~א~ת על
ו~י~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 ~חילה ~אתם וי~קש כנג~ם ~דבר ~ה ~ל עלוני~ם
 ' ו~~רהו~ליחה

 והו~
 עד ' לו ור~א ו~ב יכפד רחום

 זלה"~וזיע"א הרבניםה~רולים בעד להליץ דכדי היו~ה
 ב~ם ו~ין אמ"וץ רכריהם בל כי ברורות בדאיותולהוכיח
 ' ועקש~~תל

 אנכי בער בא~ת כי ו~~
 ול~

 ב~ר ~כשל שלא ~~כ~י ז~"ל ~רידי ררבנן אזבותייהולי אד~ כינת
 'הלכה

 ו~י'ל~
 עינינו שיאיר ' ונירא ג~ול לאל היא גם

 זכהבתורתו
 וכר~

 דרך יודר בנתיב וידריכנו ,
 'ודמורה ~לול~

 וני~~
 דל לאמיתה ל~וין ' ד~תא~רה ~ילתא

 ה~עיר והוא 'תורה
~~~ 

 ס"ט ~~~~~

 הרב~~כ~ת
 ה~ובה~

 נר"ו כ"ג אידי

~~~~
 החלי וזה ותודתו ה~ לכבוד ~יריעה בדוליבא

ב~ד'
 וראו הביטו אקרא אישי~ אליכ~

 בי ' כ~והו ~נש~ע או כי~יב~ כזאתהנ~יה
 ~~ראיד יד~ו'~

 לחר~
 ידראל גאוני ולגרף

 לקדודי~
 בארץ אדר

 תבף בי תדעון והלא 'זיע"א
 די~~

 בן ספר זה לאור
 ' ~אהבי ק~ת אלי באו כן 'הד~ה

 נגע בי לי א~רו יה~
 ואדר ' זיע"א ~תו דבכר ה~תים י~ראל חכ~יבבבור

 ובו ' דיחל"א ערנה ~יי~~~

 בפר~
 לה~חבר ~לחתי

 ~~~ר לי ~ישלחה"י
 לראו~

 היע~רו
 רבר~
 ביודעו והוא '

 ' האמת לברר ויכולני תעלו~ות כל נגלו ל~ני ת"ל~י

 ' חטאים ו~~רו הואוהיה

 הי~
 ~ז ' יום אל ~יו~ דוחה

 ספ~ בדאל~ ולקח~י ' נט~אה והיא ונסתרהא~דתי
 ל~~יבה ~הלכ~י~~~

 ע~
 ח~י~ותו גודל על בבינו גם י~ב~ו ~ם ' הע"יד~ייהו רפקי~~ רבנן ~רח~אי סיעת

 ~פר בעל ~ו"הר עט~ר ה"ה ' עתק ~דיקים עללדבר

 ~ד~עכוד~
 הרב וע~"ר

 ה~רד"~
 החבי"ף ~רן ו~ט"ר

 וקנאנו ' ז"ל חזן כ~והר"א ~עלת בע~ין ב~"דזיע"א
 לראות וידבנו ~ב~ותל~'

~~ 
 ' חלו~ו~יו יהיו

 ~יתנו דלא ובבתיבתם בדעתם או~~תות ד~ו~יראינו והנ~
 נ דא ~ביל ו~וחא ~וחא כל ולאולי~~ר

~ ~

~  
 ו~~ ~~~~ל~~~ ~~~י~~~

 וער ז"ל להרבנים לבזות אלא ~וונתו אין וכי~ו~יו
 ~ו"~ר ראדנו לעטרת~חדן

 ראדו~
 ~' בעל ל~יון

 ולא יסו~ר ולא ידוער לא אדר דבר עז ויתר ד~ת~י~ד ~ועה לרבר ו~ן ע~ל ול~ו~ו ' בכבודו דנגע' ז"לההלב נדי~
 , לתל~יר דב א~י' כןיא~ר

~ ~  

 ~ל~ידו תל~יד הוא כי
 ~פק'והר~~~בלי

 יד~~
 הוא מג~~ו שכל ~~רו הילוך בכל

ל~ר~
 ~ערכות

 ולבזויי ו~לך ~י~ אלהי~
 ק~כו~~

 בזדון
 מרברת ולדוןלב

 גדולו~
 ואיהו

 ~י~וד ~~ ~שאר לא ז~"ל כדרא ח"ר ~חי הארי~ות ~א~רי ~עתי~ א~~
 לה~בלכבודו

 ג~ול~
 לבו גבה ~י ~י~ה זוהי ' כראדו

להעל~
 ~~ד על

 רעי~ דברי~
 ~~רתי ע"כ . באלו

 על לחוס לה'~~~ות ע~
 כבו~

 הרבנים
 ~נג~ ~לה~

 ~כבורם

ו~ר~
 הג~ל הרב ~ורינו ~~"ר כבוד על

ז~וק"ל כ~והרד"~
 נאה בודאי'~י ~

 להלי~
 ~בר ,על בעדו

 ה~ח~ר של ~עו~ו ול~~ר ~רקוענוה א~~
 ה~ח"~

 ' ~נז~

 ירי ~~ ~י~ ~~~~י לאב לי ~יה ~~י~~
 המל~

 רוד

זל~
 ב~~~~ אנ~ וכריא

 לע~ות
 ב~

 לכברו ת~ה ~ל
 זה ו~יוב , כב~יו~ו~ו

~~~ 
 ל~ל

 וב~~ הת"~
 לת"ח

 לבקד יע"א בעירנו~~ר
~~ 

 ~עין ז"ל הרב~ים
 ~"חל~''ד ~וג~~

 ש~~
 ז ~רוביו ~כל

~~~~
 טרוד ב~יותינפדאי

 כאות~
 לא הי~ים

 לבאיכולתי
 לפר~

~ו ותורי ה' לכבור י~דה דכה נר"ו ל~עלהרחומאיעליון '~ ~ פני חליתי , הדין נג~ר
ח וה~לי עשה ות"ל ' דבריו ו~ל חלו~ותיו ~לל~ד'ב
 כל על בהלכהוהד'ב

 וקו~ קו~
 של תלין תלי

 הלכו~
'

 ר איי~ ~לא בפה ליה וא~ינא ע~ו תכון כהה יר יריואף
 שפיר משהחיליה

 ברורי~ בדברי~ ~~מר~
 טובה

 : כלונוכחתאל תוכ~~

~~~~~
 השאיר ~כתי נר"ו העליון הרב ~"דכל

עוללות
 ו~קו~

 על לט~וח לי ~ניח
 המחברדל ~~ו~

 ה~ח"~
 דר ל~יש דמך מי אליו ב~~ור

 ושופ~
באר~

 הכני~ו ומי ,
 בתחו~

 לאגוחי דלו דאינו
 להורות~תא לר~~י ~סור הדבר ~י ' דינא כהאי ול~טריול~דקל קר~~

 א~
 דחק דהוא ואחרי ' המד~ט רבר

 ונכ~
 ~ל רבריו ~ל והשיב , דאלו ללא ונדדד דין פ~קועדה
 ב~עו~ו ה~זיק וא~ריו ' ו"ל דוד ה~לך הרב~~רילו
 ~י ' בדינו זבאי ~שוחט וי~א ז"ל החבי"ף ~רן~ו"~ר
 ~עדה אחרי עוד לערער זה בתגרהכ~י~ו

 די~ בי~
, 

 חיים חותמהןנת~ו כ~ ליפוי כי בגודלו העיר ז"ל החבי"ף ד~רןוכפרט
 דני~

 המתיר ורב דאסר חכם
 נל~ר הוא עוד אחריו דה~ערער ~פק אין ' דכרובקול לד~ו~

 דלא בדבר הכחיד הוא כי והגם ' דינא ~יית לאברדת
 גדול דל רבריו נגד ליה ~ייתינן רלא ~לכד ' ~תי~תונתן

 ~רןאדונינו
 החבי"~

 ' עדים כ~אה עלינו הנאמן ז"ל

 עליו ר~יא חיובא ח~"י בלתי בי זאתעוד
 לד~~~

 ~ל
 כל~דופט

 האר~
 נ

 גו~ל בראותי אוכל בל ב~ילין ע~ור~בדי~~~~~
 ר"ל ~ו"הר נגר בדברוח~י~ותו

 ~והדד"~
 ז~ל

 לב די~ ~בלי רעהו אל איד~בר
 כ~~

 בי~ו י~ הפרד
 ב~ל ו~פור~ם ידוע ~י ז"ל הנז' ~ו"הר עט"רלבין

 ידראלח~ו~ות
 כ~~

 רב
 גוברי~

 וכתר ~יליה ורב
 ידראל את ~פט והוא עולהטוב ד~

 באר~
 ובחו~ה

 אינוול~וד~~ות לא~
 של ~נזבר והמחבר ' ראי~ ~רי~

 חי~יו יררוך ובוז בגאוהעתק ~רי על לדבד פניו ~עיז תל~ירו תל~יד ל~דרגתהגוע
 וכ ' ר~מים גחלי ע~

 נח~ו כח דלי~וי ז"ל החבי''ף ~רן ~"ד רעלוראה
 חייםחו~~יהן

 ~נ~~
 ~א~ר חכם

~ 
 הנז' ה~חבר הוא

~ 
 ה~~ידורב

~ 
 ז~"ל דוד ה~לך אדונינו הוא

~ 

 בבא '
 כל להעתיק יכול היה לא ~ד~ו דברי להעתיקהמחבר
 לכנותו דלא כדי וכו' דאסר חכם וכתבדבריו

 בש~
 רב

 גדול לרב יאותכאדד
 דב~ות~

 ' הגולה בכל ~~~ור~ם

 את ה~יר ~נז' ה~חבר כי נעדה ~האבל
 ~~רדת~' א~ריה ~דברת בלשון ~ריו ויך ~ניו~~ל ~בוד~ ~סו~

 העולה ככל דבריו להע~יד ~פר על ו~עלהוכוחכ

 ע~
 ~גוויה קים~לן רעובדא בגופא דב~יאינןרוחו'ואנן

 דכ~
 ' ~ועיל בם איןדבריו

 וח~~
 הדברים לברר הייתי

 ~פי כהוויתן דברים י~א ~~ורד ~בר אבל 'היטב בא~
 את ה~~דיק ז"ל ~חבי"ף ~רן ראדינוע~רת עליו~
~דכרי~ ה~די~

 ז חיזוק ~רי~ים אינם ובדורים הקדודים

~~~~

 הד'ר רב זדע הרב ~עלת ש~ם~פק
~~והר"ר הו~

~~~~~ ~~~ 

 ~יד נר"ו
 ירו~ל~

תוב"~
 רי~ ובעת

 ז~תאוריד
בעו"בי ~תיבת~

~~~~~~ 
 רין ' י~"א ה~ערב

 ז~וק"ל' בדרא ~'~ד ~ו"הר עט"ררוד ~בי~ רפ~
 ל~יים הכתוכ כל ~ראותווהיה

 בס~
 ה~ כי דאב~,ו~"ל ~ילי לקיים גבור ביר~~י~ים ~י~~ ידרוך ~נז'

הארי ~גויי~ ~א~י ~~רים ~דפחת כנ"~ג ~~יירי ~רורלנו ~ו~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ' ~ ~  

~ ~

 ז"ל הגדול ר~ינוה~רי
 וי~~

 ומינן ומ~יה ' יריו על ~ים
 ' זיע"א ב~לאבים ראשונים ~במים דבדי לקוים~~תיים

 ללמור וירא~ו אהבתו בלבנו י~ע אמת אלהיםוה'
 וה' ל~~ה~ורה

 יבר~
 ב~לום ע~ו את

 ה~'~ר ~
~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
 ס"~ ~~~~~

~~~~
 ~ור דנ~שאי ר~י~א חכם ~י ~בריהרואה
 ~מו~ר"ר ~דש זרע ' וחלקילבבי

~ ~ ~  ~~~~~
 וה~עימנו בקדשו דבר אשר ' יחל"א ,

~~ו~

 ~שה וי~א ' ונקי קב ~ש~תו דבשו
 ה~רפס הס~ר דברי על להשיב רבאס~ר~א

~מו ז~ ~~ר~

~~ ~~~~ 

 הרחיב אשר
 ה~רי~ ~~

 לד~ר ל~ון
 באייל ובוז בגאוה עתק ~די~'ם ~על
 ' אפיקי~ל

 וא~
 האיש האד'ש א~ני האיש י~א י~א

~~~
 וי~ב ' ~דקי אלהי ~באות ה~ ~נאת את ב~נאו
 דבור רבד~~ה

 ע~
 ועם או~~יו

 עק~
 י~פתל

 דעובדא גופא ~י~ו יהגה וא~ת דרכו ~י עללהשיבו
 ה~זיק ואחריו ' נקי ~וא מי וליבן ובירר הוההיבי

 רב המובהק הרב ~בח'ייא רב קמיא מן חדב~עוזו
 לאל בהן והוא~שר~'יא

 עליו~
 ' האי~לקי א'ש'ר נר"ו

 נו~~~ו~י~
 בבודו ~ת הדאנו הן משלו

 וא~
 וי~א גודלו

 ~~ם ~ל דברים ודברהכהן
 ו~ב~

 על ~ררא בא~בע
 על ~ע~וד ~וה ואותי , נקי דם ~ו~כותידים

 ה~דדים מ~ל ~ו~נה אינ~י בי אמנם ואם ' ו~רקי~~~תי ה~ר~
 ~אז עלי ה~ו~ל ה~בור ועול ' ומתקי דשני את~חדלתי
 ותעבודהבקד

 ב~ר~ ~~~~
 לא ' ח~קי ~שף יום

 חו~ה ר~יתי ~בן ' רוקי בלעי עד רו~י ה~ביתנו~י
 בבוד ~~ום בהלבה ל~שיבלע~~י

 ' חלקי א~כי אף ואענה זלה"ה ~גאון מורי רודבית ~לכו~ אב~ בי~

 ל~ו יעזור אלהיםוה'
~~~~ ~~~~~~ ~ 

לפ"ק ~~~~ באן

~ 
 ז ~דקי ח~~י

~~~

 לידי בא ביום בי ~דבר כי הא~נתי ו~ו~ר
 ~חדש~~~ד

 ~ז~
 ב~ברו , ~רותיו שנתחד~ו

ס~ר
 בהרחב~

 ללא לשון
 ~וד~

 בלבבו רי~ה ~~י , ותבלית
 בטלים כדברים ספרולהגדיל

 ו~יפור~
 הבלים

 ולא .דקל~ים ו~יח~
~~ 

 , בבורו גם ו~מו~ו זמנו איבוד על

 ~ין ~~לה דח~ים ~~רים ע~ות בי י~ולא
~~ 

 ות~~ר
היריעה

 ~הביל~
 ~ם

~~ 
 יהיו

 השמי~
 , ~וילים

 כי וג~
 ורגזילעג

 ו~ח~
 , מבלים אין

 והא~ ~
 ר~יתי בי א~נם

 ישראל ר~כ אבי ~בי על תועה לרבר ברעה שלח~~יו

רא~
 הגאוןיד~~ון אריאל גולת

 בדר~ ל~יון~~~
 ז~וק"ל

 להשיב ~ר~ה ת~~ידולשו~ו
 ~ותו אחר הארי א~

 ~קנה הזקן ~ת שהשיב ~ניוו~הבו
 ~במ~

 ~~~ו ~~ר
 רבה בר~ו ועל דבותיו ~~תניעבה

 דרבי~
 חשבתי ,

 בס~רו ~וברי ~ידי בי , דבר ח~י א~י~ ענותו לבלתידרכי
 בב~ בי ראי~יראה

 לו
 דר~

 כל שערוה לא א~ר חדשה
 הרואה וא~בי . ~~ולם אשר ה~ם ~~~י ס~רי~~~ברי

 דרבוזה
 ס~~ בהילו~

 הבל ברברו המדודה ל~גדיל
 לענין ~ירי נ~ק~מ דלא רוחוד~ות

 די~~
 דבריו ורוב ,

 להבחי~ה~~
 הוא ולל~ים . דברים ~רוב ה~וחש את

יליץ
 לה~~

 ~ום
 ב~ד~י~

 ול~דף ,
 ~~רכו~

 אלהים
~יי~

 ו~~

 ל~ אש~ בדברים
 רק י~ילו ולא יועילו

 נפשלהדאיב
~ 

 . סבל או יהי~ החבם ~ודא
 לה~ולבים ~נאתי~נאה ו~~לי~

 בדד~

 ו~יך ז~,
 ~ק~

 מועד

לה~יב,~~רי~
 נ אני גם לו ואשוה זה על

~~~

 א~י בי מז"ה,~לה"ה הגדול רבינו ב~בודנגע
 לכ~דו~יי~

 ב~ות~
 , בב~ייו

 הל~
 ז"ל ~הג~ון

אשד
 ש~~

 י~ראל ~ת
 באר~ובחו"לידו~

 ו~~ור~ם
 י~ראל בל לעיניולתהלה ל~"~

 וש~
 בבודו

 ~רומ~
 בל ~ל

 ירבה לא הזה המחבר יבברהו ואם , ותהלהבר~ה
 ב~לונו י~~בד ואם .ב~ב~רו

 יק~ ל~
 ' ה~רול בב~ו

 הגורם הואואדר~א
 רע~

 , לו י~שב ול~לון לע~מו

ו~מל~
 ~ ו~ריק נקי ובסאו דוד

~~~
וראה

 ברא~~ ~"~~בא~ד~
 ~ל"ג

~ 

 ב~' הו"ר

 בידחיי~
 לה~או~

 ס"א בסי' ז"ל ~ארי~ו
~ 

 וז"ל
 ביום ~ל~וןאין

 המו~
 שר או ~לך א~ ~דול אדם ~~י'

גדול
 מ~ ב~הו~

 א~ריו ירד לא ~נאמר ~מו ובבורו ~ת
 קורין ו~יו ~ל~והמל~דודז~ן~ק~א ~י~ קיי~ ~~~~~ ~~~ ~הי~ ז~ן ~ל ביבבודו
 אדו~י~ו

 המל~
 וחבם

 ומלא~
 ~~~~ת ה~~ה בן ~י

 ~ב~ אדו~יא"ל
 בחכ~ת

 מל~~
 ~מה ~רי ו~ו' האלהים

 ~דוד ~י"ל ו~דר וגרולהב~וד
 ו~~~גי~

 זמנו
 למו~

 ולא ~בם ולא ~לך ~א ~ם ב~י~א~
 ~ל~ ~לא~

 ~~ו
 א~ר לבן דוד וישבב דוד ימי ויקרבו ~~א~רבלבד
 ה~זת ~יום של~ון אין~ל~ה

 ע"~
 ~בל בי ,

 אלי~
 ~ע~י

 אין ~י גם . ~ריב ל~בת ~דעתידנתי
 ר~ו~

 ל~גוע
בבבוד

 ~רם,וב~ר~ שו~
 ~ל~יד בבבוד

~~ ~ 
 לבבוד קנאו הע"י ל~עלה ~ליונים~ילייהו ~~~י~ שמיי~ו ד~קיעי רבנן בי ראותי~~רי~~~
~ג~ון

 זלה"~ ~ז~~
 במז"ל ~ר"מ ~כינו דברי דא~תי גם

 ל~~~יד~ ~~~וב~~רותיו
 ~'~ו~~

 א~ל~ ~דו~י ו~עלת נפשי בבוד בי לע~~יא~~ח ~~ ~~~~ ~~י~~~ל
 יו~~,

 ~שאנ~~בבו~
 וה~י , בלשו~ו~ב~~י ה~סילים

 ~ו~~~:~ר~נן ~ורב~
~~~~~~ 
~ 

~~~ 
 ~ש~ ~בן~

 ו~יי~ו
 יבול ואינו ורבו אביו שאני בזה שיתקנהעמו ~~~
 ל~~ו~

~~ל~ן,~ב"~

 ~~ריך
 ~ו~ ראי~י ע"~

 לבא
~~~~ 

~~~~
 ע~מו את לה~יל כתב אשר דבריובארי~ות
 ה~ם , דבר א~יב לא . והשאלה ה~דון~שינוי

~~~~
 ~~~~~~ לב~~ ר~ו:~~ו~י

 ב~מים ערי את ל~רחיק~~יך ~~~~ו~י~~ ~~ון
 ~באר~

 ~~ בי ,. ~ררבו
ב~~

 בזה לד~ר
 וא~

 שי~רא יז~ה
 אד~

 ב~פרו ש~ם
 ברבו~ו ~ניו והעיז ענה שקר בי ויבין ישכיל~ע~מו ~~

 , זיע"א~גרולים

 ו~~
 ~הסתיר גם

 ~ד ~~י~ תשוב~

 ~רב~ים ~ותא~רי
 זלה"~
 ואם .

~~~ ~~~ 
 ~רוע חי~ו

ל~
 ~וד ~~לך ~חיי תשו~~ו ~ם

 ~ז"~
 החבי"ף ומרן

 אחר האריות את להשיב ~~עיו ~כסה ויהיז"ל
 ~ות~

, 

 די~~ כי ,אלא זהאין
 בל~בו

 שאי~
 ~יע~ ~י

 ב~שו
 רי דוקא זה ~י ירע ולא ,בפניו

 ל~די~
 שכבר ~~קים

 א~ים לכן . תנ~ב"ה~תו
~~ 

 ל~לין
 בז~
. 

 ו~~~
 ה~~~~ש~~~~

 ~~~ת ו~רר חל~יו ~גבד אזד

 הוא ובי~קרי~
 ~וני~ לכ~~ ~~ה~~

 . דבריו ~~יד

 ~ור~~אי~

 , הדברים לב~ול

 וא~
 הניח ~ם

 ו~~י~ ~ר~~~ו~יו ~~י~ותו עוד לבררללי'ן ~ו~ ל~
 לא ,

 עשה הוא ו~ם ~זה הזמן לאבדלנו
 ~ל~

 ~הוגן
 דבדי~ם בל אשר ה~~~י~ ~דרךו~~ה ~כ~וד~

 בנ~~
 . ~~~~ם

 קורש~ ק~~ יהי~ ~~ון לא כי , ב~רתו לו נ~ד לאאנו
ברי~

 ובל . ב~ל~ולא דחדי הוא
 הקור~

 ~~ז' בס~ר
בר ~~

~~~~ 
 ויקדע וד~יי דשבבי יקרא על ה~~דא

 הדברים ~ללבבו ~ו~
 הר~י~

 ~~ ושרי ~~ו
 ~אריה

 שמכלל ~פרא ~~איל~ארי~
 בע~

 ~ות לבלל ~א
גבוהה לד~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 גבו~~גבוה~
 ז יכ~ר הטוב ה'

~~~
אב~

 הנה כי הרין בעיקר ~פק~ק במה ~עי'ר
 רבר בו ~מ~א לא ע"ר דק"ך עד ע"במדק~~ז

 התורה וזלזול ~ריבי ומילי רברים ~~~וטי אלא~וב

ולומדי~
 , ע"ז לה~יב ~לא החכם המלך הזהיר~ו ~כבר

 ~הרבו~גם
 ~~~ ה~וס~

 לדבר נ~~ל נר''ו ש~יר

מ~ו~
 עקשות להסיר ררכו ל~י לה~יבו

~~ 
 מ~ל

 אשר לקדושים אל~י ראשי תקי~ירבנן
 באר~

 זיע"א
ויישר

 עמדי אנ~י כן לא רידי לגבי כל מ"מ ' חילי~
 : האמור~דבר

~~~~
היום

 למ"~
 את לה~יב ע"ג ברק"ך ~ם

 הגרול מז"ה ארי בןהארי
 ז~~

 ~כתב
 מחזקתו ~רם שום להו~יא ראין א~ סי' ~"ב לב~ריב ב~"~

אלא
 בעדו~

 העידו באמור ~"ר בהו~את ולא ברורה

ערי~
 וה"ד

 ~ר~"~
 בסי'

~"~ 
 ~ז ולה~יב ע~שב ו~ו' וק"

 רב~ו ב~עתקת הזמן נאבד ולא ל~ון ~אריך ~ה~ר~יב
 כתבו לא כי ~וא ת~ובתו ותכלית ' ומכופלים~כ~ולים

 כ"א ~"ל ~רב~יםבן
 המו~ז~ באי~

 ורוקא בכ~רות
 א~הבה~קעת

 מ~א~~ ל~ רי~נינ~ ~כרי"~ מבעל~
 הכא

וכו'
 אור~ ~י~ו"~

 היריעה'ורברים
 א~

 ב~לים
 מע~מ~

ואי~
 על להם

 מ~
 י~ראלי אי~ יו~יאו איך כי ~י~מוכו

 וראיה עדים בלתי כ~רותומח~קת
 ברור~

 מל~ו ואיך '
 באים אנו ~אין לומרלבו

 כא~
 מ~~~תו להו~יאו

 ~רעו~ה חזקתו עלל~עמירו אל~
 ו~~רוע~

 ו~ו'
 ערות עליו נמ~א~לא מוד~ והו~

 בר~ר~
 ~שרותו מ~זקת להו~יאו

~~ו~~
 לו גרם וזה ' יהודאין גוברין כל ~~לבת מעיקרא

 באגרות כקורא אלא הרבנים תשובת קרא~לא
 ול~

 י~א
 מ~ד"י ~~"ל , ~ו~תוידו

 מי~~
 ו' ~י~ בת~ו'

 מוב~ ומ~~~
 ~ילו~~אי~

 ~כ~ד בין
 ל~או~

 ע~ה בין נכ~ר
 לת~~

 ו~ו'
 אלא ~קרא לאו~ריץ

 כ~~ר~
 אחר ב~קום ~בד

~ 
 והיינו

 המועילה בערותוראי
 ~~ו"~~

 מקרי ריק ~תמא ,א~ל
 נאמרועלוהם

 כ~~~
 ~כך ריק~ים א~י~ הרמון'רק~ך

 מ~ותמל~ים
 כרמו~

 ~~ר~ו בריעכד כלל ל~ו~רם ואין
 ב~ז~ת להו מ~קמינן אלא בודאי ~נדע לא אם וכו'גרר

 אע~גכ~רות
 ררי~

 הוא
 וכ~

 רא~י' מבואר ~רי ' עי~"ב
 ש~רץ בוראי ~נרע לא אם חזקתו איבר לא גמורבריק
 למ~~ רומ~ ז~ והרי ,~דר

 ק~ם סי' ב~ר~ות ~ררב"ז
 ~~ברדכל

 ~בר~
 אלא לכ~רו~ו ~וזר אינו בערום

בעדים
 ת~וב~ ~ע~~

 ~רב וכ~כ
 ~מ~ א~ר~ ז~~

'~ , 

 ראיהמ~אן
 ברור~

 ~עבר ~הדי רלי~א רכל
 עבד~

 לא
 רהו~ל כשרותו חזקת~~סיר

 מעיקר~
: 

 ~מ~~~~~
 ~ד ראי~א הי~א א~י' רז"ל ~~מירו

 ואם לאו~רו העד אותו יכול ~~ינו~דב~
 ~ליוהעיר

 ~~~~ מ~~~ לוק~
 כ~"~ בי~ ~ום

 ה~מ"ג

לאוי~
 ב~~~מ רמ~א ו~~קו ~"ד ערות כ~ל' והג~מ רי"ג
~י~

 כ~~
' 

 כ"~
 י~יד ער א~י' רלי~א בנ"ר

 אל~
 ~ל

 וה~חבר ' ס~ק בלי א~~והו ~~וי~ים'~עלמא
~מך הז~

 רא~~
 ~~איו ~הו~יאו ~~כים הקול על ו~בו

 זרע ל~~ול~~נגריו
 ר~

 האריות'ו~א מגויית דא~ו
 ור~~

מ~
 ז~ל ~~רי~~ו

 ~~~~ ב~ור~
 ד~זה אע~ג ה~ריך וז"ל

 ~ר~~ ~~~~יה
 לא

 מ~ימ~
 ול~ר~יקו לביי~ו א~י' מידי

וא~י'
 ~~~ הי~

 ק~ו למ~~יה אפילו ל~אמינו אין ~~ר
 ו~מ~יי~ו לביי~ו~~סור

 ר~מי~ י~ק~
 ב~יות ע~מו על

 יתכרך ה' תועבת ~י ובוראי ~עוניו קל אי"ו ~ני~~
עושה

~~~ 
 מאד ע~~ו ורב

 וכ"~
 ו~י' ברבים לביי~ו

 יאמ~ואם
 חלילה ל~~מיד,בזה ~~ומר

 תהי~ ל~ ו~~
כזא~

 בי~ראל'
 כי אבינו לא~רהם כן ה~~ת לא דא"~

 ל~ו~יא יתנשאו עמנו ~רי~יבני
 רב~

 כל ~ל
 אד~

 א~ר'
 הגרול ב"ר וא~י' יהר~ו~ו ובאיבהישנאו~ו

 להכית כח להם~ין שבירו~ל~
 ולענו~

 מן ~לא
 הרי~

 וכו'עדים י~ א"כ אלא
 בת~ו' ועיין נעמו כי את"~

 ~רן ~"ר ע~א~י' ~ ח"~ ~~רא~"~
 הגאו~

 ~רורי~ רברי~ החשוב~ ~קי בכל ~ם ועיין ר'~י' חא~~ ~~א לב נריב בס"ה ז"ל
' 

ומבי~י ל~כמי~ כי כזה ברור ברין אאריך לא הקי~ורולאהכת
 מר~

 : ~ורך ללא האורך

~~~
 על סוע"ד ברק"ך ~"חכתב

 מ~
 שהביא

 מת~ו'מ~ה הגאו~
 ש~ביא כ"י עוברי~ מהר"~

 והערים ~ריינים ל~~ול ר' אות ל"ז ב~י'~כנ"הג מר~
 לנ"ר ~מיון לו ראין לזה ~~יב , מעמדאותו ~
 ~מעיר בערות ר~יירי ~וא מ~ר~"ע מרברילהדיא רהנרא~
 משא"~ ~מ~לוקת כרכרי וכתת כ~

 ~עדו שאין בנ"ר
 ברברוהריינות

 ~מ~לוק~
 עי~" וכו' ב~ו ל~~ול אלא

הנ~
 ~הרב מלבד

 ~~ו~~
 לברר ק~מר ~~יר מ~ה

 המ~לוקת בעיקר כמעירים ~~וב זהערות ~ג~
 כיעו"~
" 

 אנ~ ידעתי לא זאתעור
 מ~א

 ז~ חילו~
 ~מתבאר

 זכינו לא ז"ל הרב ורברי עוב~י~ מהר"~הדברי להרי~
 לאור~

' 

וממ~
 בקי~וד ~הביא

 מר~
 כל מ~מע ~ל ה~בי"ב

אי~כא ב~~
 רברי ~~ו בתר ~~יין ממה וראי~

 ~ו~עים הוו ~כי ומ~ום וז"ל ~כתב מ"דבסי' מוהריב"~
 על ~מעיריםבמה בערו~

 ראוב~
 ו~ם וכו' וקרוביו

 האריך ועור הנז' מה~כם לה~קם י~רם ר~וןל~לאות רו~י~
בזה

 ו~יר~ ~י"~
 דבריו

 י"ו סי' בח"מ הלוי מ~ר"~
 ~ונאים אינם המעיריםוערות וז"~

 לראוב~
 וקר~ביו

ה~~א~ אל~
 לה~ ~י~ ו~ק~~ה

 ~~כם עם הוא

~ור~ המרבי~
 ס"ל ועב"ז

 למו~ריב"~
 ~מעירים ~הערות רכיון

 לסיבת הוא ראובןעל
 ~~כם עם ל~ם שי~ ה~נא~

 ~~אותו כרי לי~רם נ~"ר לע~ות שמעידיםל~~וד וי~
 בו~ה ~בא ראובן על~~עירים ~רו~

 וקי~לו~
 כבורו על

 בערותו נוגעום הוו א~כה~כם ~~
 ע"~

 ו~גם ,
 וגם ז"ל מו~רוב~ל דבדי עללה~יב ~~רב~

 מ~
 ~בתב

 ~~נהב~זקת לי~~
 כמ"~

 ~בקינ רלא וראי ~מ ז"ל הוא
 למ~ר~" ועיין קדמאי מרבנן מוהריב~ל ~ל~~יטותו
 ' ~"ט ~י' י~זקאל כנסת ל' סי' ~מואל נאמן ל"גב~י'

 מסכ~ ה~נאיואין
 ל~אריך

 בז~
 אלא באתו לא ~י

ל~רי~ו
 הרברי~ בהב~~ ~~ע~

 ~בנ~~ג ~ה~יא
~~ 
~ 

וא~
 ב~~ות א~י'~~~~לים רייני~ לגכי ברבר מחלוקת י~ עדים לגבי אם

 מז~
 אין

 ס~~
 ז ~לל

~~~~

 ~קבלו ~קבלה על ~~מו ~ומך~ראיתיו
 ל~ן אף רמהנייא ולהורות לרוןלרב~ים

 וגם ' הראשו~ה ובאסי~תו כאן ~מ"שה~ונא ~~
 מדברי נר"ו מ~ה ~אי~ ~~ו~ק הרב עי~יואת ~ק~ לז~

 ואעיקר ' ~''ד סימן מ~"מ ב~"ב ז"ל החק"למרנא ~כו~~
 לעו~ריו

~~~~ 
 ירעו ~לא ~אנ~ים עי~י לעוור

 עול ~~רקו היה ה~~לוקת עיקר ~~רידעובדא כגופ~
 ואיך הרבנות עי~ר על לרון וכאיםמעליהם הרב~י~
 לרונם ~א~רתלכת יכרי~~

 ~קבל~ ~~~ בע"~
 ~מגן

 ~ויי~
' 

 הוא המיו~ד ~~חר ~רבנים מנייהו ר~ריועוד
 מרן~ארינו הקדו~

 ה~בי"~
 לרונו ~~ול היה ז"ל

 ברוב רעתו וביטל ~מזכיםמכת הי~ לא אם יורע מי בהריי~ו ר~תים ז~ל ~זקן והרבג~כ ~ורב~ מ~מ~
 ~~תומי~

 זו ל~ן '
 לא ~י לו ולכרר עליה לעמור ~ריכה ~אינ~מש~ה

בעיק~ ~ד~
 ~דין

~~ 
 י~יבנא ל~י

 לי~
 : ריליה כל

~~~~~~~

~~ 

 לו מ~ר~~לא בר ~~~ז~ל

~ני ~י~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~~
 במעל~פני

 כזה ק~ון בדבר לע~ות ומ~ליא הרבנים
 מהנגד

 ~הרב~
 במחלוקת הדבנים כנגר להתריס הוא

 ~ינה האלו ודברים עיי"ש וכו'ההוא
 ו~יל~

 בהילוך אותם
 זה ואין ' הרבה ולעג התלו~לות בתוס~ת הנז'~~קו
 ע~מו להדמות ביה דאית רוחא ורמות לב גובהאלא
 לא אשר הרבנים חבריו עם ~חלק בישראל גרוללרב
 הרבנות על היה המחלוקת ו~יקר ' ~~~ם הואנו~ל

~ג~
 הם ~וים כמוהם וכ~והו עמהם נתמנה הוא
 הרבנות כי עלי~ם נו~ף לו ועוד ' ובמעלהבחכמה
 ' זלה"ה חק"ל בעל האדיר הגאון מאביו לו היאירו~ה

 כתור ע~מו להעריך רלה ~חקים בגאותו הנז'והמחבר

 המעל~האד~
 ודאי ויד~תי ' ליה יד~ין דלא באתרא

 על מק~יד היה לא בחיים היה ז"ל מז"ה הגאון~א~
 הדמב"ם רבינו דברי ב~ומיה מרגלא כי כללדבריו

בא~רותיו
~~~ 

 בקלוני ע~מו להתכבד ~יר~ה ~י יהיה
 חסר איני ואני בזה נהנה ~וא כי מאחר כלל א~פידלא

 ו~למידו בנו אני אבל ' סדום מרת על וכופיןמאומה
 ל~שי~ עליחובה

 אמדים
 אמ~
: 

~"~~~
 דברי ~ירו~ בענין הרבה וטחןוהא~יך

 ז~"ל הגדולים הרבנים ~פיר~והההסכמה
 ה~יב כבר ' דברים ברוב קד~ם דברי לס~ור באוהוא
 ה~ו~ק הרב לזהגם

~ ~ ~  
 בטוב נר"ו רבא ~~ר~א

 הדברי' וליבן ובירר עמו ו~וברו קול ודעת~עם
 אר'~ ע~יתי אנכי יגם ' כסף ומלרףכמטהר

 בעיקר
 דמיונותיו כל ביטול אבאר ו~ם הקי"ל בכללי זהדין

 : ו~עתו ~קומו כאן ואין לאחתאחת

~~~~
 מה~גת ע~מו לה~יל ע"ב ברק~"ב~ור
 ~ל מז"ההגאון

 במ"~
 הד~~ונה באסי~תו

 ה~נאה היתה לא כי ~נאה מחמת הדיינים ל~~ול~אין

ע~
ויכלם יבו~ ~הלא ה~יבו ולזה ' דנים הם ~עליו הבן

 ~מעלי~
 מהר~ק~ מדברי ~יניו

 ה"ד
 ו~"~

 ~~ונא
 והוא באומר' ~ל~חר בנות כוונת בזה ופי~ לבן פסוללאב
 ב~רת היהלא

 קר~
 וכו'

 כיעו"~
 ח"ב לב נדיב בס"ה

 ובא , ע"דר"ג
 טעו~

 ז"ל הריק"ש דברי הביא ~כבר
 הרא~וןבפסקו

 וש"ו~
 בדבריו

 וג~
 כ~ל פה

כררכו הדברי~
 ~י"~

 נר'~ו הפוסק הרב לזה השיב וכבד
 ענה ~קר כי להבין השכיל~בינתו וברוח~

 במ"~
 הביא ~כבר

 הגדול מז"ה ~~גת ראותו אחרי ורק בראשוןדבדיו
 דבריו בתוך הכ~יס זהבדרך

 'י~א~לתלק הריק"~ דברי הרא~ו~י~
 בהם ~~ין ברברי~

 ממ~
 הרב בי~ר ~א~ר

 הרו~ה ואנכי ' בעה"ית להלן ~באר וכ~ו ה"יה~ו~ק

 מה לפי ' ואמי~ית נכונה היא ~ה~ערתו ס~ק איןכי
 ס~ר'א רהאי מאריה~הוחזק

 להחזי~
 בדברי דבריו

 בהא'וגרולה נפיל הא ד~ביד ומאן מ~ורסם~קר
~יא ו~זק~

 אהב~
 הנ~ירה וחיבת הנקימ~ והנאת הני~וח

ה~עוו~
 חכמים ד~רי גם

 ו~קחי~
' 

 הגאון ~רבדי מלב~
 תכ~הו כי אליו באמור י~ה מתפר~~ם ז~"ל זק'ןארוני
 מנדון ~מחלק במהבו~ה

 מהריק"~
 ורברי ' לנ"ר

~ריק"~
 תוהו כי וחילוקיו פירו~יו סובלים אינם

 המ~
' 

 ' כוונ~ו זה אולי כי נ~ו המחבר בדעת כן עלהוכ~ר

 כאן הדברים לכפולוחזד
 והחזי~

 : הרא~ון ב~עותו

~ ~ ~ ~

~ ~  ~~ 

 במ"~
 הא' ~אסי~תו

 ~אינו כיון גמוד ~ונא כדין דינו הוי דלא בנ~ר לירוןי~~ ~~
 ~~~~~לא

 כוס עבר עליו דגם נותנת דה~ברה
 שונא כרין אלא או~ם לרון אין האי כי וכל 'ה~נאה
 וגם ע"ב דין ריניה~ דבריעבר דוראי גמור~אי~ו

 ה~ניהבת~ובתו
 רבו~ פעמי~ כת~

 להם היה ~לא
~נאה

 בלל בחכמה הבן ע~
 כיעו"~

 הוא זה וכל
 ל~כחנ~

המוח~
 ' ב~רטות אתו ~נאתם גודל כל לעין והברור

ואחר
 שהדביק הוא לפוסלו המחבר שבדה מ~~יסולי~

 המחלוקת בזמן הודבקו ה~יירות ואותם ' ב~בהניירות
 ה~וחט כי מדמים היו והם ' הרבנים מערכותלחרף
 הוא דרבינאבריה

 המרבי~~
 מרן בירר זמן ~אחר עד '

 הי~ טעות כי ז"לה~בי"ף
 הוא ואיננו בידם

 ~~קר נתברר כי ז"ל הרב מרן בגודלו ~העיד אחריואף המדביק~
 עון על ל~וטמו קיאו על ~ב הוא זאת בכל ' בוענו
 ועור ' מזה גמור ~ונא לך דאין ובודאי , ידע לאא~ר
 גדלה כמה דבריו מתוך לברר יכולהייתי

 וגבר~
 ~נא~ם

 הנוגע בדבר ל~~יב ~לא גרדנו גרול ~גדר אלא ,ע~ו
 בדבר להאריך ב~ע מה כי השאלה'לה~~נות

 כן שהואוגלוי המ~ור~~
 והו~

 אומר
 ל~

 מירי נ~ק"מ ולא כן
 : דינאל~נין

~"~~
 כרין אלא אינו הריק"ש לדעת ראףע~

 תחול בנו על ~גם ~ברא אין כי גמור~אינו ~ונ~
 גרמא והא ע"כ וכו' האב ~נאת כ~יעו~ה~נאה

 ז"ל הרב דברי להבין ר~ה לא או יכיל~לא לי~
 במ"~

 ~~סול
לדון

 א~
 לרברי ע~מו ו~מך האב ~נאת מ~ני הבן

 ח~יבי אחד דכאדם ~כתב ל"ה אלף באלפ'יוהר~ב"א
 : כמובן בי~יהם עוד לחלק ית~ן ואיךוכו'

~ ~
 סברת דמעיקרא ~םכתב

 מ~אולא הו~ חירו~ הריק"~
 ~ו~

 בפי' כן ~כתב מה~וסקים אחד
 כ~~ר הוא יחידאה לא ~רב ~סברת אומר ו~ני '~"כ
 כתבוהו ~לא דמה לומר ויכולני 'נ~אר

 ה~וסקי~
 בפי'

 ' מע~מו זה יבין ~כל בעל ~~ל ' ~~י~ותו מרובהוא

 אמרה גובריה ~רב דכל זאתעוד
 ול~

 ~י מ~ינו
 ~היא ובפרט ' נק~ינן דכוותיה רודאיעליו שיחלו~
 א~ דאף ונכונהי~רה ~בר~

 ~תאמר ~יה ראוי ~אמרה לא
 בס~רו כ' בזה וכיו~א ' ל~ם ב~רך ~ם ז"ל הואוכמ"ש
 עליו ל~מוך הטור הוא כראי וז"ל מ"ט סי' יעקבאהלי
 גם ומה ' רפ~ילי בוותיה קי"ל הבע"ד~יאמד

 ב~ריא עליו ~יחלוק אחד גם~אין עת~
 להכ~יר~

 ע"א ולא
 ~ובן~הפיסול

 ואילו , י~ד כולם ה~ו~' בדברי ו~וכר~
 נאמדלא

 וכו~ אטה ולא אדון א~י אחר כל~יאמר דרי אכ~ור לא בעו"הר ~י ליאמר היה רא~
 ~י רברי יעו"~

 ~נאמריםחכם
 באמ~

 נ ו~דק

~~
 מדברי ראיה אין כי לבאר ~האריך מהדאיתי

הר~ב"~
 בעי~י הוא ועמל ' ל"ה אלף בסי' ז"ל

 היה לא כי אומר א~י וב~'~ור דבריו אריכות עללה~יב
 לזה~ריך

 א~
 להבין יכול היה

 ~הריק"~
 ז"ל

 כא~ר ר~~~י' מסב' אמרו הוא הדיןכי בעיקרמהר~ב"א נ~תיי~ ל~
 מדברי סמך ~הביא אלא ' בסו"ד גברהורה

 הסמוך ובן דאבז"ל הר~ב"~
 ע"~

 וממילא ' חשיכי אתד באדם
אזדא

 מ"~
 לה~כים הכי בתר

 ג~
 דעת

 הריק"~
 בנ"ד

 אחר ~כל ומטעם בר~מ לרון אלא א~רה~לא
 האחרבנכסי מ~~~

 מ~א"~
 כן ואם דאיסורא במילתא

 אף לרון~יכולים נרא~
 ע"כ'והו~ לכתחיל~

 ~לא
 כ~~

 חלי לא
ולא

 מבלי ינקר לבב חכמי ה~יני , או~ר האי מרגי~
 לא ז"ל הריק"ש רמר ד~תא הרבר מבואר הלא 'רעת
 רברי מ~רב בהיוהו , סריקי בוקי ביה ו~ליגמיר

 באין ז~ל הרב ~ל דינו ב~י~ר בנרונו ~ריברהר~ב"א
 אמרה א~י' כימבין

 הרי~"~
 לר"מ

 ~~סולי~
, 

 גו~ו ל~~ול בד"ן הבן את לדון לאב ה~ונא הדייןכ~בא וק~ כ~~
 לאב ה~ן ~חר~ת ידוע כי ' ~אב לגכי ~ובאד~מיר

יגיע



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 ~פ~ שו~ בלייגיע
 דאפי' הרב כ~ב דבפירוש ובפרט '

באינו
 ~מ~

 בהערה ודי ' לדונו פסול שלחנו על
 ~טנ~

זא~
 דבריו לאריכות

~ 

~~~~
 אינו ראפי' במ"ש ז"ל~דיק"ש

 ~~ולאביו ~"~ ~מו~
 לדו~

 ' ~"זב~י' הרי~"~ מ~ברי נ~תייע

 מש~ וג~
 לו אין

 ראי~
 ז"ל הוא ואף ' ברורה

לא
 הבי~

 אלא דבריו
 לסמ~

 ב~ו"ד שהרגיש כמו בעלמא
 לא א~ אף זאת ר~בראובתב

 נאמר~
 , ליאמר ראויה

 ש~~ ליונרא~
 הרשב"~

 ז"ל
 בז~ החול~

 א' ~ימן בח"א
 ש~שנאה דהיבא הואמורה

 ע~
 לדון ובא ~~ב

 א~
 ן ~ב

שפ~ול
 כיו~

 לאב לבן הנ~שה וכל ~בן על האב שרחמי
י~יע

 וכאות~
 אונ~י~ נדרי ששנינו

 או ~וא חלה כי~ר
~חלה

 ב~
 פיסול של ~מור ובזיון רגופא ב~ערא כ"ש '

 בלי לאב ש~גיעה~ף
 ובז~ ספ~

 לאב השונא הרין נוטל
 ובפרט , ~ברור הבן את לרון פ~ול רלכ"ע ממנונקמתא

רהר~
 הסכי~ חיליה דרב ז"ל ח"ש

 אקרא וא~מכיה עמו
 לא והוא ע"ה רבינו למשה שאמרו ~לפחדד~נות

 דינ~ לרון יפ~ל שלא היכי כי ~רחב~רת הי~
 שענין אף '

 דאי~ורא במל~א הי~~רח
 ~ביה~ וג~

 כבר
 מ~

 ו~נאת~ושנ~~~
 כבר

 ודו~ אבד~
 האריך ו~ור ' ~יטב

~מחבר
 ש~ בז~

 וחזר
 וכפל~

 בתשובתו
 השני~

' 

יתבאר וממ"~
 ביטול~
: 

~זיתי~~~
 ~אדי את להשיב ש~א ~"ב רב~כ"ב

הגאון
 במ"~ מז''~

 מדברי
 המ"~

 דקל"ד ח"ב
ע"א

 ר~~
 שהרב

 ש~
 מ"מ לבן פ~וללאב שונ~ א~ ביריה ור~יא ולאו אין
 כ~

 נגד לדבר כוונתו דכל כיון
 מביט ~י~ ~ביו~~~ם

 ~~ע~~
 ע"ש ~כו' לב~ו

~"~ 
~כ~

 היתה דהשנאה
 ע~

 ח"ב נדי"ל ב~"ה ז''ל את~ד הבן
 ו~שיב ~ו~"רר"ג

 לז~
 ~הרואה

 ירא~
 שהרב

 ז~ דח~
~~די~

 ו~תב
 ~~~~ ב~בו~ ד~~

 ולא הבת יא~ר ~אב
רפיא

 בירי~
 ומ"ש '

 מקו~ דהי~
 ב~"ד ~לא אינו להקל

 ולפי"ז וכו' בנ"ר ררבנן'משא"כ ש~וא קול ~~י~ולראיירי

אדרב~
 ~~ינו

 ל~ר~~"~ חול~
 ו~ו'

 פשוט~דבר ~~ארי~ ~~ ו~ו"~
 כז~

 ואם '
 ~ר~

 פשט ~בין אפי' או בדבריו

 ~רוא~ אנכי ~בל ' החרשת~~ד~רי~
 רלא

 מאי יד~
 דברי~ ומ~~קא~

 אפי~ ~~~יב
 ~~י~

 אפרש א~י לכן '
 א~~

 תלונותיו ו~כנ ~~פורש
~ 

~~~
 ז"ל ר~רב ~דבר

 ל~
' בערי~ הת~ ~אי

 ובא ה~~י~י~
 שנא~ משו~ ל~וסל~

 ' האב

 בקול ~איר~ת~
~ 

 הו~ אוי~י~א~רינן אויבי~ איכא דאי ד~י"ל כי~וד
 ראפיקו

 ~~ל~
 ~איכא ו~~ד '

 ' ל~~~נת ~ו לנ~~ןא~בי~

 האויבי~ וה~~
 אויבי ~יו

 ~~כ~~~ו~
 ע"א בדקל"א המחבר ~רב כ~ב וא~י"ה ,

 וז"ל~פ~י~ות
 וא"~

 'שטוען בנ"ד
 ש~~

 ואי~הו ~~יביו

 הרברי~ כני~ א~ ל~ל~~פ~
 א~ילו קלא רין לה לית

 כרין ~קול~יה
 ~ה~ ע~~ו~~

 ~~וןז"ל מ~ר"א ו~~רו

ודעמי~
 לומר ראין ' ע"ג ברקל"ג

 של~ ~~יו~
 מ~י~ו

 ליכא ו~כא הנ~ענת או לנטען אויבי~ אל~ל~~~
 ~~~אוי~~

' 

 ל~~
 אמר

 ~ורה א~ שא~
 לז~

 ונחמיר

 מ~ו~~ע~~שי~
 ל~~~,

 ~יו~
 שאינו

 התור~ מ~
 וכו'

~~~
 אפ~והו א~בי~ נאמר ודאי ב~"ד

 ל~~
 ביון

 לדבר~כונ~ו
 אב~~ ~~כ~ נג~

 וכו'
 מ~~

 כיון
 ש~ו~

~ו~~
 מ~

 שעושה א~פ ~יבו
 אויבו שאינו למי ר~

א~כ
 הכ~ ~~

 ~ונתו
 אע"~ אבי~ מ~~כ~ לנקו~ ה~~~

~~י~
 ~ו

 ו~~א~ איב~ ~~~וד~ ע~
 ' ע"כ ו~ו'

 למר~
 ~~~~ רעכ"~מדברי~~

 האב
 להנ~~

 מ~~ו
~~ו~יא ~ר~

 ל~~
 ה~ת על

 להו ~~י~ וז~
 ~י ~נ~~ ~הרבני~

 להבחו~'ה אויב שאינו ש~יון לומר שאין וכתבו~~ק
 , ' שכתב מה כ~בו רמלתא רלרווחא אלא , נאמןשיהיה

~ל ~ מו~יא הוא לאביה שונא שהוא רכיון כתבווב~ירוש  לנקו~ כדי לעזבתו
 הרי ' מאביה

 רשנא~
ע מגי האכ

ג~
 ' לבת

 ו~~
 קול לגבי נאמר זה

 ועדי~
 שהשונא

 כ~
~ר

 שפ~ול ר~"ל פשיטא ריינים לגכי מד"ת' לשונאלה~ר
 ~ם ~בת אתלרון ~~

 שונאי~ ה~
 : לאביה

~ ~ ~

 ~~~ש~~תש~~~ ~~~ש~~ןפ~~~
 שהוא ואדרבה בירי~ ~יא ולא לבת נפסלאינו

 כח יע~ור ומי עי"ש לי~ כראית לחלק וי~אלהרי~"ש חול~
 ~גבר~ למי השיברי

 וקורא כ"כ דמיונו עליו
 וי~ין ישכיל מימיו מאורות ראה שלא מי ואפי'שיראו לרוא~~

כי
 הו~קור~

 ופושט
 דברי~

 מבו~ר כי ליכתב ~יתנו שלא

מדבריה~
 להיו~ו נאמן שאינו

 שונ~
 וכמ~ש לאביה

 המחבר הרבבפשי~ות
 וג~

 הפוס' הרבנים
עמו המסכימ~~

 שמ~א א~א כן דעת~
 רר~

 כתבו ולא ' ~רווח יו~ר
 דס"ל ודאי רינא לגבי אבל עדות גבי אלאכן

 ואין כמש"ל במכ"ש~פ~יטות ש~~ולי~
 ~ור~

 לכפול
 הדברי~
: 

~ ~
 כתב

 בדקכ''~
 וז"ל ע"א

 ג~
 דברי בביטול מ"ש

 שפ~לו דאחר בנו פי~ולעל
 הרבני~

 ~ת
 מכ"ש דבר לאותו חדוד רהוי לשחוט הזיר והואשחיטתו
 וכל כתב וע"ז וכו' ז' בלל והרא"ש רי"וממ"ש

 חכ~
 לב

 ואשר בנה אשר יחזועיניו
 הר~

 שפירראותו אחר~ הבל של רקי~ים
 גזרת~

 ליחיר לש"וב כשד דהוא
 ~יתהושלא ולרבי~

 כ"~ כוונת~
 פה שו"מ להיות שלא

 אלא אי~ור כאן איןו~"כ ~עי~
 יור~

 ולפי וכו' ברשות
 מ~

 ~ניה כגזרה מ"ש יועיל מה אכתי וכו'שנ~באר
דבריה~ פיר~

 או~ו ש~~לו אחר תכף לש~וט ~זיד ו~וא '
נתוורע ול~

 אד~ לשו~
 פירוש

 רבריה~
' 

 כ"~
 ~רזת

 ירע לא ע~מו הוא ואפי' טר~ה שהיאשחיט~ו ~י~~~
 מ~~

בפ~~~
 לדון יוכל מי עיש"ב א"ר וכו' ~ב"ד

 ~ ע~
 ~י

'ן לכסותו'והגא הדאוי את ל~לות ומכריח בדעתושתקיף

מז"~
 מרוב ז"ל

 ענותנותי~
 ~שיבו'במלות ר~ר

 ק~רו~
משו~

 אלהי~ כבוד
 , דבד ה~תר

 ~ולך אינני אנכי וג~
רכיל

 ~גל~
 ' לרנא כעוכלא לנ"ד ז"ל דהדא"שההיא דמי רלא , אומר אני ~כללות אלא ~וד

 ר~ת~
 ~~כימו

 והטילו ה~בורכל
 חר~

 ~השוחט כ"א ישחוט שלא
 ~~בו~

 יקפו~ של~ כדי לשמי~וכו~ת~
 ~ומחה ש~י~ו שוחט

 חלק כי כולו ~~וי דליכ' בנ"ד ~~עוש'משא"כוי~חוט
 בקרב המהומה ורבה ממלכות לשתי וי~ז~ו ההיאבעת לב~

 מומ~ה ~יה ~הוא והשוחט כירועהארץ
 כ~ב~ומ~י מפיה~ ו~מו~

 , העיר רבני של

 ע~ו לא כי וג~
 שחיטתו על הכריזו אלאבדבר חר~

 טרפה שהית~
 שעלהבין והו~

 אות~
 ומה ' הכריזו דו~א שחיטה

 ~י ג~
 ע"פעשה

 חכ~ הורא~
 ~' ב~אלה ~מבו~ר מ"א ~רב

 וליתן לישא ישוהרבה
 בה~

 תשובת
 ~רא"~

 שא~ן אלא
 נדי~ ועיין ' ושעתו מ~ומוכאן

 ט~ו ~י~ ח~מ ~"ב לב
 ש' אות חיו"ד ~בבאורךישר~

~ 

~~~~~
כל

 ז~
 לגלות ראוי שאין ~המה ויותר

יבא אי~
 עת~

 אותו לפ~ל
 ז~ מטע~

 ~~ד
ש~תבאר

 ~ר~ני~ כוונ~
 ~זר~ם בפירוש ז"ל

 ~ל ועבר הזיר שלא למ~רעמלתא א~~אי א"~
 גזרת~

 כיון '
 שג~

 ~~~ו~
 לומר י~ל

 ~~ו~ ~~~

 ~יון ~כרוז ~פירוש
 ~ש~יטתו ב~ירושה~ריזו של~

 פ~ול~
 בבל

~~~ 
 וב~ל וזמן

~~ו~
 ובין

 עו~
 ובין

 למינ~ ב~מ~
 וב~~לות ,

 נ~לו~
 רברי~~~ירו~

~~ 
 הכ~וב על

 ב~~~~
 שלא

 ר~~
~דוח~ ~ו~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  ו~שו~ וראיהשוחט
 הגאון לו השיב אדד וזה ' רנא~ן

 במיעוטז"ל
 שי~~

 ז ו~שם ידע לא ו~וא

~ ~

 ~~~רקכ"ג

~ ~ ~  ~"~~ ~~~~~~~ 
 הדברים בכפל טר'חא ומ~ריך העיר שלה~נהג

 השיב נד"ו ה~ו~ק ירירנו דהרב ראותי ואחרי ,ומנהגו כרר~~
 דבריו כל על~שה

 אח~
 יחדיו שבר אל דבר לאחת

 ב~~רתם הלא ס~רים ומפי סופרים מ~יוחידותם ח~מי~ רברי אמרינן ~יים ~~ודיו כל ~אמנים כיוראיתי
 ~זה בדבר ידי את מדכתי לכן באר~ו'תםלמקימותם
 דבריו~י

 הברורי~
 ז חיזוק ~ריכים אינם

~~~~~~
 ~כל ממד ברבריו אין כי אני רואה
 ליאמר מקום היהזה

 א~
 מוסמך היה

 מאחר אבל , אתו לזרים ואין לברו ז"ל הרבמאביו
 כיהודה מ"א הרב ירו הוסיף היריעה ובדולישמייהו רפקיעי רבנן העיר משוחטי היתה הסמכהד~יקר
 יעקב ~~ות הרב וכמ"ד ' עבירומהני לכ"ע לקראועור
 במלתא קרוביהם על להעיד דמותר מ"ר סי'בח"א

 מאחר קבלה לי~ול יש שלכתחילה אלא לגלויירעבירא
 ועיין טובא האיכא בנ"ד ו~כא כיעו"ש ~רובו~אינו

 ס' אות הרועיםמ~כנ~ת
 ~י~~

 דגם ואחרי '
 פתי מי ' הזאת ה~מבה וקיימו ~שרו ל~דקההמורים הרבני~

 מי כי כדבריו ~וא אם אף המנהג מ~ד עודיערער
 יתר גם נתבטלו ובזה ' מתא מרבני יותר בזהיחוש
 ~י"א החבי"ב מרן ממ"ש ע"ג בדקט"ו דכתברבריו
 שלוקח המנהג על רד"לב~ם

 ~חב~
 ג' סמכתו בשכר

 ז"ל המדיב הגאון כבוד לו חלק ובזה ' וכו~תרנגולים
 ומדמה קאמר מאי ידע לא ~י ברבים קלונו לבררשלא
 ודילש וכפל וחזר ' למלתאמלתא

 הדכרי~
 בתדובתו

השני~
 והם ' בזה שתק למה יקרא ו~~~ה ע"ג ברק~"ר

דברים
 ' ע~ז לה~יב הזמן לאבר ראוי אין ~בוראי טפלי~

 האב שיכול שאמרו הגדולים הרבנים ד~ל ~לבר~י
 בין ~ילקו לא לבנולה~מיך

 ~מו~
 לאינו שלחנו על

 רהוא רכיון יעקב שבות הרב דבתב ול~עם ,סמוך
 לגלויי רעביראמלתא

 א~
 חילוק ואין וראי נאמן הקרוב

 ~כר דלוקח דכ'ון ודעמיה רש"ל למ"ש כלל ול"ד ,ברבר
 ' למיחש איכא הרדות נתינתעבור

 משא"~
 ש~ם בהא

 עוסקאינו
 במלאב~

 ימ~א המ~א זאת
 מלאכ~

 ' אחרת

 שו~טי אי~א דהרי חיין אנו אביו הרב מ~י רלאותו
 מהניא דלא קאמר מאי ידענא ולא ' מתאורבני
~~~תו

~~ 
 ~ביריו

 ה~רי~
 ' למד~עתו

 שז~
 שלא דבר

 והמה ודלמים רבים בשוח~ים לחדוד מעולםנשמע
 שיטו מחוכמיםחכמים

 מדר~
 ~סור וראי זה ' וכיו~א ופ~ייה כבור מפני הגוןשאינו למי לה~מיך האמת

ל~עלות~
 הוא כן והאומר לב על

 ~וג~
 אי"ו בני בכבור

 ל"ג ~י~ן ח"ש ועיין , יכפר הטוב וה' בל~ותםהי~רי~
 לבנריב

 חח"~
 ז ג~ ~י'

~~~
 עד ע"ב ~רקכ"ר ב~פרו עור דכתוב

 קול רק בהם נמ~א לא ~י השבה כדי בהםאין ~"~ דקכ~

 ו~מונ~ר~רי~
 יתירת' וחו~פא התלו~~ות כ"א בהם ~ין

 מלתנוו~~ר
 את ומשפטו ע"ז להדיב לנו לא כי אמור~

 'אלהיו

 ומ"~
 פאר אדוננו גדול של רבריו על גם ל~דיב

 נתבטלו רבריו רוב ז~ל החבי~ף ~רן ה~אוןמדפח~נו

~"~~
 והרב בעניו~ין

 ~~~ הפו~~
 רבא ש~יר'א

 ' ~מטייה ואפיריון רבריו ~ל על להשיב האריךנר~ו

 אמרים ל~~יב עמי ~~כים הפנאי ~ין רידי לגביו~ל

ולהדח~~
 ~מו~ל ~~~ור עול כי ל~בי עם כאשר הדבור

 על ועלית , רו~י השב י~נני לאעלי
 הוא עמל ~י כולנ~

 נ~~ותא בהם ראין כאלו בענינים אמרים להחליףבעיני

לדינ~
 עיני~ וכליון לב ראבון א~א

 הוא אלה~ם ואל '
 ~רם דום בכבוד ל~גוע בנפדי ~~'ר דכמויורע

 הנז' המ~בר החכםעל ו~"~
 הי"~

 מה אבל '
 אעד~

 וההכרח
 העביר יען ז"ל הגאון מורי ל~בוד ל~נאותאל~ני

 על לדברהדרך א~
 ע~~ ~דיקי~

 ולדונו פי~ דלח לו ובביז'ה

והנ~
 ש"תו' כדת לא ועופרת'אדר ברזל בעט כתובה היא

 ר~ן ידלח אליו אלה דברי יגיעו דאם י~עתי ג~וידעתי
 כדרכו ובוז בגאוה עליל~ונו

 וא~
 אש נ~לה בארזים

 ו~נאתוקנאתו
 ודר~

 שידבד הדברים ק"ו ' ~אויב קס'תו
 הרבה ק~רתי הפנאי דלאפס ובפרט ' ו~~נה כ~~העלי

במקו~
 בדמים ו~רי ' להאריך דא~רו

~ 
 נד~רתי הר~ה

 למודים לשון ה' לי נתן ש"ל כי הגם בכב~דומלפ~וע
 מה בכל מח~ום לפי ודמתי ' בראדו גמולולהדיב
 כבוד ואהבת ותחרות ושנאה קנאה מאתנוי~יר כי עליון לאל ואוחילה ' ולומדיה התורה לככודדאפדר

המדומ~
 ללמוד ויראתו אהבתו ~לכנו ויתן ' והני~וח

 דנאמד מה ולקיים לפניו נח"ר לע~ות לדמהתורה
ובל

 בני~
 : שלום ורב ה' למודי

 מגויי~ רא~י שועלה~"ר
 האריות

 בן פלטי~אל בית ירושליםאיד
 לחזות ומחכה זן אל מזן ונדחהגולה עז'~

 גוז'ן נה'ר בהיכלו ~לבקר ה'בנועם
 הזן האל רחמי ה~קוה ה~עירהוא

ע"ה
 ~~י~~

~~~ 
 ס"ט

~~~~

'~ ~ 
~~~~~ ~~~~~ ~  

 בהיכ'לי ורענן בביתי הייתי שלו כיהיום~~~~~
אשר

 בירושלי~
 יד והנה ' ~ובב"א ע"הק

 העיר ושרי מגבירי אלידלוחה
 הזא~ הגרול~

 ~ו"בי

טראבל~
 ק~ין לך ~מלה אל~ בא~ור ' יע''א ~~ערב

 ' ח~~ם להפיק נשאל~י ההפ~רות רוב ואחר , לנותהיה

 הקרושה מהעיד וביתי אני רוחי במרוי~אתי
 אשר לקרושים הגאונים אבו~יקברות מקו~

 ב~ר~

 ' זיע"א

 ל~~לם ה~ה עדובא~י
 ע~
 ~י

 מ~וחו~
 ועל התורה על

 עד בו~י מיום בפי ויגיע עוניי ואת 'העבורה
 ינ~ני בח~דיו והוא ' האלהיםיורע הנ~

 אמ~ ברר~
 ל~קן

 ומלואהעיר
 ואשוב~

 קרשי נוה אל
~~~~ 

 אשר מכ"י
 : חיי ימי ז כל ה' בבית ושבתי ' בה חפ~יכל

 לראות לבי אל ~תתי דבר כל טרם בבואי~~~~
 את ראיתי לבבי ולראבון ' ויושביה העירמ~ב

הע~
 ~רוע

 לדמ~~
' 

 לא אי~ם הארץ מעמי ורבי~
במקרא

 ול~
הסיבה לראו~ א~~ ופ~יתי ' בר"א ולא במשנה
 ' כך לירי ש~ביא~

 וה~~
 הערר היאהרא~ית ~~יב~ כי ראיתי

~~~~~ ~~~~ 
 ' ו~ראוי כהוגן

 ~יכיל מיוחר מקום ל~ם אין~י
 כנ~יו~ ~בתי ב~וך ותלמידיהםהם יודבי~ המל~דים רוב וע"ב ' ידראל ב~י נערי כל~תוכו

 ~בזיון ו~לבר '
 בלימור מעט מ~ש לביתהמגיע

~~ 
 ~ט~ים ילרים

 יכולי~~אינם
 ל~מור

 ע~מ~
 עור ~~ו~ן'

 אין ~י זא~
 ללימוד ראויהמקום

 ש~ריך תשב~~
 הר~

 בראש לידב
 כולם ~יהי~ כרי כ~~רה ל~~יו מוקפיםוהתל~ירים
 את ורואיםשומעים

 הר~
 ' רמ~ה ~~ ~ד"ע כמ~ש

 ~ו~יין ' כמובן ל~ך עשוי אינו כי ~ב"~כן ~~שראי וז~

במ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 כתובותב~ס'
 ~"א~ ד~"~

 קרוב לו יש ~ל~ד ~ל כי גם '
 ל~רו ו~וא ' ~למירים לשבעים אול~שים

 ~למר~
, 

 לי~ מו~~ו לא רוכנא רישוא~ילו
 כי ומלבר '

 אי~
 ראוי

 בב"ב כדא~תא תלמידים מכ"ה יותר אחד למלמרלתת
 לדעת ואפילו ' ~ר"ם סי' ביו"ד ~ש"ע וכ~סקרכ"א

הרא"~
 על יתר יחידי ילמד שלא ס"ל ~"מ ' החולק

 'ארבעים

 ו~ג~
 המט"ש ~כמ"ש את~ר ל~כובא דלאו

 יו"ר סי' ר~יא מירא בקונט'ח"ג

~' 

 ה~בדא ודאי הא
 על יתר התל~ירים ברבות ~ינותנת

 המד~
 ' הראויה

ימע~
 נכון פרי יראו ולא ~לי~וד

 בלי~וד~
 ויאבדו

 התלמידים ריבוי בכל כאשר ובפרט ' ולבהלה לריקה~מן

 לאהדורי מרובה וחר~תו מ~וטה ~מלמד ~~פ~תה~ל~
 ~~נים ~אביאפתחא

 לקב~
 כדי לברם הילרים להניח ומוכרח ' ~תח ~לשואל כ~ני ה~פ~תו דמי יד ~ל

לשאו~
 ~ה~ל~דים אחר גם אין כי זאת לנפשו'עוד אוכל

 משנה לנ~ריםש~למר
 ו~מר~

 ~ורם וזה ,
 שתדתכ~

~ו~~
 כבל רוב גם . ח"ו מיש~אל

 הילדי~
 יתלמדו לא

אפילו
 ' ב~דבר כפראים הנ~ריםיגדלו ~י בנזיקין גרמא ~י~ה וזאת ' ~ברית כתיב~

 וא~
 לפ~ולם ב~אתם

 נ אחרים ~"י נ~שית וכתיבתם ~לאכתם י~יהול~בודתם

~~~~~~
 אלה מ~ל

 ~~ד~ גר~
 הנכון ~לימוד

 העיר ויחירי הגבירים כי ~ז~תב~יר
 יכלו לא אשרהזאת

 ל~נ~~
 ב~~ב ב~יהם

 ר~
 ' כזה ~~ר

 שולחים~ם
 לשונות שם ל~תל~ר איורו~פא ל~רי בניה~

 ~אליו ~ובן ו~דבר ' ~~~יםו~תיבת
 אלו אחרית ~~

 והדרור החירות בערי היושכיםהב~י~

 באי~
 ~ליהם

~ורא
~~ 

 גם
 ל~

 ~בן אותו י~שה ו~ה ' ו~ם אב ~ורא
 יחטאולא

 וג~ ~
 נו~רים של ~קו"לא ~~~' ה~יר בתוך ~ה

 ~ורה ~פי לקח לדמוע ישראל ב~י ~~רי ילכו שםוגם
 וילמדו הגוים ~ילדי וית~רב~ ~~ו~~י~ ו~~~רינו~רי

 ותרגז לבי אל ונתון ראיתי אלה כל את '~~~שיהם
 ו~ין ' ידאב לא מי לב , ר~ד אחזו ~~~ותי ו~לבט~י
 ד~ו~ יד~~ ל~~י

' 

 בראות~
 כל

 אל~
' 

 ~ה~ה ויות~
 , ולהכתב להא~ר ~יתן~לא

 לכ~
 לב~ש לבי אל שמתי

 לכל~נוח
 אל~

 כאביון כע~יר ~כולהו רשוייא במלתא
~רל

 ב~ל~
 ~יי~ר באש~ ו~וא '

 בי~
 ורחב גדול ~~ר

 ~מל~רים ית~ב~ו שם אשר 'ידים
 החכ~י~

 ל~ם לל~ר
 ~ורה~'

 ומשנ~
 וגמרא

 וש~~
 יל~רו ביום ד~ות שתי ~ו

אות~
 ש~יא ואיטאלקית ~ברית ~י~ה

 ~ריכ~
 ל~יר

 'הזאת

 ובז~
 ~ס'ר

 חר~~
 ~~ל

 אל~
 ל~ח הדו~עים

 ושראל מבני לא אש~ הנעורי~ בני ~~ יאודי~אינו
 'ה~ה

 מנו~~י~ והנ~
 וגם ' ו~~~ות ~~ורה

 אל~
 אשר

 ~שוללים עולם לרראון ~~ ~~י~
 תור~

 הלא ' וד"א
~תה

 כול~
 במקרא יבי~ו יחר

 ~~~ ו~~ וב~ש~~
 ד"א

 א~ ~רוד ב~קום ' יאורי~~ור~
 לה' כבור או~ר כולו

 ~~ת ' הקרושהו~ור~ו
 ~ש~~~

 ~' ויראי ת"ח ~~~לים
 ~מלא ~זה ~~~ר בית אל ב~י~~ לה~יא ויאותו~~~~ו של~ בל~ ה~"י והגבירים , ר~י~ב מידי ~~ל~~גונים ~~נאי~ ~~ ה~פ~ ~ית ת~לוכות לכל לבם ידיתואשר

 ד~~רו~
 ' ה' ויר~ת

 ו~~
 ' וט~א ~רל בם יבא יו~יף

 גדולה ~ר~הוי~~דבו
 לקניי~

 ויש~חו ~גדול ~ח~ר
 ~ת~דבו שלם בלב כי ה~~בם~ל ה~~

~ 

~~
~ר~בון

 ל~~~
 ~~ו רבנן ~רו ~לינו ק~ו

 ב~חנה ~ול'יו~י~~ תל~
 העברי~

 ~ברזה כי ל~~ור

~~~
 התו~~ ~~

 ויהי . ~"ז ~ח~ימו ז~ל וש~ראדונים
 א~ ~י ~~ת~ונני~הע~

 ~דב~ם כ~ם
 מרו~

 ~זרו לא

חי~
 א~ר ו~ר~~י איטל~י ל~ון לי~וד ל~~ר

 לו~~י~

 א~ל ילדים משלשיםיותר
 והם הנו~רי המור~

 ל~
 ל~גיר~~עוררו

 לבי~
 וגם , האי~ר גורל יעקב

 הקטנו~בנותיה~ א~
 הכומדות א~ל אותם ששול~ם

 ו~תה ' ומ~פ~ף פה פו~ה ~יה ולא הנז'לשון ללמר~

 נשק ל~ראת י~או ה~ה הזה ~מכדולל~רים שבאי~
 ישו~ר שלא דבר ' חרמים במשטחאי~ר ל~סו~

 ~י והשרים העמים להדאות ~לי כתוב ס~רבמגילת היו~ באתי ו~נה ' רעובדא גופא ישר כי ל~גידלע~מי חוב~ ראיתי מ~לי פה עקשות לה~יר ואנ~י 'ל~ול~ים נהי~ ול~
 דינא ולפום ' כדופטי~דקתי

 אי~
 ' כלל כלל בדבר איסזר

 מפח לה~ילם אנו שבאים רא בכגוןואדרבא
 אדר נכריה חק לחבק נלכרו רביםאשר המוק~

 למ~ו~ וראי הא ' כ"וע תורה לימודבל~י ~חליק~ ~מרי~
 יחשב

 ה~וד~ כנפי תחתלח~ות להבי~~
 והמ~וה

 ע~
 וזה ד"א

 נ בעה"ית ביד~יתקיים וז~

 נ אלי הליכות ב~דש ~לכי וגואלי ~ורי בעזר החליוז~

~~~~~
 ~שה מתורת ~אסרו לאוכ~יבתם העמי~ לשונות בי לברר ~לינו כלטרם

אלא רב~"~
 אדרב~

 ~ריבים היו ישר~ל דבטי ראשי הסנהדרין
ליד~

 שלא כדי לשון בכל
 התורגמן מפי ישמ~

בפ"ק כד~ית~
 ד~נהררי~

 שדבר לבך ישיאך ואל ' ~"א רטו"ב
 שהותרו כמו רוו~א לסנהדריןהותר ז~

 איז~דברי~
 האסורי'

 לאו לשון הע' ירי~ת רהא ' למלכותלקרובים
 ר~וי נהיה כאשר בגודלו ל~תלמד דיוכל ~יאזוטרתי מלת~

לש~ת
 בסנ~דרי~

 יו~ף היה ,וא~ר
 ~~די~

 זיע"א
 שלא ~לאך ו~"יבגורלו של~דוה~

 טב~ כדר~
' 

 ודאי אל~
 לבנו ~ל~ד היה ישראל מגדולי~חר שכ~

 ה~
 ~לשונו'לימים ~~י~ ב~ודנו

 שא~ הה~
 ל~בל ע~מו מ~ר יזכה

 והגם ' ~~ם הלשונות ידיעת העדר י~~רהו לאההיא המשר~

ד~~~
 כ' בה שאין עיר כל רב א~ר ר"י אמר ~"ב

 לדמועואחד לדב~
 ~ושיבי~ אי~

 ~נ~דרין בה
 ד~ש~~

 דבב~
 לישני הני למג~ר כול~ו ~ריכי ולא די היודעיםוג'

 ~ריכי~ רלכתחיל~ וראימ~~
 ~~' לר~ת כולם

כדמשמ~ לשו~
 ר~א~' רל~יל ~ת~א

 ~ושיבי~ ~אי~
 א"כ אלא

 מנחות במס~ מש~ע והכי וכו'יורע
 ד~"~

 אבל ,
 ~~ אלא בה שאין ~יר ~~~אשאם א~"~

 היור~י~
 מ~ני לא

ית~כב ז~
 מניי~

 ה~נ~ררי~~'
 ו~יי~

 ~ה שם תוס~
 ויודעי~

 ובני~ו~תורת'חיי~
 בחי' של~ה

 ל~נהררי~
 במס~ ו~יין '

סופרי~
 ל~לל משבח שהיה פט"ז

 ~ז~~
 כל ~ל~ד

 היה דבח רעכ"פ ע~ב דד"ן רחמים בכסאוע"ש הלשונו~
 שהיו שמוכרח הוכחנו ו~בר ' כולם הלשונותלירע לה~

~תל~די~
 דאיכא ~יתא ואם ' ב~~נותם

 אי~ר~
בלמיד~

 ~ט~נת אי~ורא ~~די הוו לא ~לשו~ת
 ה~ורך דעי~ר ועור ' ב~~הררין ל~מנות ראוייהי~ שמ~
 או הלדונותכל לי~

 רוב~
 י~יו דלא כדי טעמא ~יינו

 ~יו ישראל דכל הבית בזמן והרי , התורגמןמ~י דומעי~
 אד~תם~ל ~~וי~

 ו~~
 אלא להם ה~ר שלא איתא

 י~ראל בב~י ~רימ~א אי~ ל"ה~
 ~דו~ ~רלע~י~

 כרפירד"י ~אי
 ~~י ער ~טעםשם

 ~ר~

 ~~נהדרין ל~ני שיבא
 ול~

 ל"ה~יד~
 יעבץ שאלת ועיין ' ~~ולם ~אסרו לאד~לשו~ות ודא~ אלא כולם בו ~בקי~ים הלשון שהוא

 ~י~~
 דבתל~ו~~~קרוש ז~ת שלא אנידו~~~~~~~~

ל~
 לי~ור ~~סר

 לשונו~
 ~~~ים

ו~~ל~י רמ"~ ~~~~ אית~ דהרי ' ~כללו ~ותרשב~ירוש אל~
 ~ר~

 ש~~ום ~רובה
 ~~ש~

 כ~ותו ~~יה
דל~ז ~~~
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~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 
~~

 שילמר האיש ארור ואמרו גזרו יונית בחכ~ה להםשלעז
 אסירא מי יו~י~ וחכמת תלמודא ופריך ' יונית בנואת

 ל' או ל"הק או למה ~ורסי לשון בא"י רב אמרוהתניא
 למ~ יוני לשון בבבל ו~ר"ייונית

 ~רסי לשון או ל"הק או
 כי ז"ל ו~ירש"י לחוד יוני לשון לחוד יוני חכמתו~שני
 ב~י"המ ז"ל הדמב"ם וכמ"ש רמיזות היינו יוניתחכמת
 רהיינו ~ו~הדמסכת

 רמיזו~
 גרולי בו מדברים שהיו

 רב ומ"ש ' העולם מן זו חכמה נאברה שכברהמלכות

 נ~סר ~ורסי שלשון הכונה ~ין למה סורסי לשוןבא"י
 קרובים שלהיותם אלא ' יוני לשון ~~סר ובבבלבא"י
 יפ~ יון ולשון יון~ארץ

 בבבל נמי וכן בו לספר הי"ל מזה
 סו~ה מס' רשלהי ~~רש"י שמרוקדק כמו ל~רס~סמוך
והדבר

 ~וכר~
 א~ור היה לא יונית חכמת שא~י~ מאליו

 ועיין ~היה ~עשה ומשום ררבנן גזרה אלא ה~ורה~ן
 הותרו שלא תט~ה ואל ' ואסור ד"ה בב"קבתוס~ות
 מלאו ~כבר לגדולים רוקא אלא ההםהלשונות

 ולא התורהבחכמת ~בא~
 לבני~

 רכי ~~ם קטנים
 הרע~

והתבונ~
 הערר מ~ני בזה ששגה מי ששמעתי וכמו '
 ארור שגזדו מה על שהרי ' דשמעתתא בפשטא~בנתו
 וחכמת ק~ריך יונית חכמת כנו את שיל~דהאיש

 ~מ"ש ועור ' לחור ולשון ל~וד חכמה ותריץ אסירא~י יו~י~
 אמר ר"י והאמר א~ירא מי יונית וחכמת שםלק~ן
 ת"ק אבא בבית היו ילדים אלף רש~"ג מ~ום~מואל
 תורה למרומהם

 ת"~
 למדו מהם

 חכמ~
 ומשני יונית

 על ק"ל דלא הרי ' למלכות ~רובים ש~יו ר"ג ביתשא~י
 או ילדיםשהיו

 ב~ורי~
 להם נא~ר הלשון שאפי'

 חכמה ללמד תרתי עביר הוה לא ר"גוגם ~לדעתו~
 ברור וזה ' רבנן ~לוג רלא ודאי אלא ~~ניםולבחורים יוני~

 : רב רבילרררקי

 חולק שום בלתי רילן מש"ס מפורשת ראיהלך~~~
 הע~ים' לשון בנו את ~דם ללמד איסור~אין

 רברים שמגבב מי וראיתי ' ליכא דרבנן גזרהוא~י'
 משום אומרו בשם דבר אזכיר~ולא

 כבירו~
 איסר ל~סור

 שהשי~ממה
 שעה ובדוק ~א אחותו לבן יש~עאל ר'

 הליל~ מן ולא היום מן לאשאי~ו
 ולמוד

 ב~
 ר~ר שהוא

שלא
 ד~"~ ב~נחו~ כ~ירש"י בעול~ יה~

 מה ל~י אשר '
 הו~רך לא רמא בן כי דבריו ביטול נתבאר~ביארנו
 על אלאלשאול

 ~~מ~
 ר"ג ו~שיבו ~אסדה שכבר יונית

 כרכדו כר~דים וכמה ' נ~שו על אי~ד לאס~~כהלכה

 מהו בד"ה שם התוס~בעלי
 וב~ר~

 ר"ה ישמעאל ר'
~דור

 טע~ לת~
 כיעי"~ דמא בן לש~לת

 נראה ולי '
 בכוונת שהבין והוא דמא בן של ~אלתו כוונתלישב
 ירג'ל שכאשר מ~ני ה~~נים על אלא גזרו ~לאהגזרה

 ברתם להם רעתו יתקרב ודמיזתם בחכמתםמקטנותו

ו~מונת~
 י~ור לא יז~ין כי וגם התורה מדרכי וי~ור

 ' זקן ל~ותו ~רה כ~דר~מנה

 ודיי~
 הגזרה מלשון ~ן

 סתמו ולא בנו את ללמדשגזרו
 דבריה~

 מי ~רור לומר
שיל~ד

 חכ~~
 ~הנני אני כגון בחכמה שאל ולזה ' יונית

 כל למד~י בבר יען באמונה נשתרשתי ו~ברגדול
 בכלל הנ~י 'התורה

 הגזר~
 ר"ג השיבו וע"ז ' לא או

 ג~
 התוס' ולד~ת ' ימוש לא משום איכא דע~~פ דעתולפי

ש~
 היתה שהגזרה דס"ל שנראה

 כולל~
 ' ~גרול כק~ון

 מ~עם היינו וכו' בנו שילמד מי ארור ~מ"ש ל~רש~ריך
 אלא ללמדה באפשרות אין זאת ~חכמהשיד~ו

 והאיש ' ורחבה ע~וקה להיו~ה מק~נותו בהיתחיל א~
 בשניםהגרול

 קש~
 'לזה ~~כי~ והנ~יון להתלמר מאר עליו

 ו~"~
 להד"ש ראיתי עתה ' ~הווה חכ~ים דברו

 פאה למ~' ב~"אז"ל
 שהבי~

 שאלו בירושלמי מ"ש
 א~~ יונית חכמת ~נו את ~רם שילמד מהו יהושער' א~

לה~
 הל~ם שתי בפרק ומ"ש וכו' שאינו בשעה ילמרנו

 ותימה וכתב יש~עאל ר' של אחותו בן רמא בןגבי
 ה~וס' ~ובמ"ש ע"ב רס"ד ר"י בפרק כדאי~א בארורקאי ה~

שם~

 יוונית חכמת גרסי' ולא יוונית גרסינן הוה ואי '
 דבןבההיא

 דמ~
 וכו' ~יחא הוה ובירושלמי

 ע"~
 וכוונתו

 היתה השאלה שעיקר לומר וראי היא ה~ירסאות~חילוף
 ודאי תימה והוא ' יוונית לשוןעל

 דע~
 הכניסו מי הלשון

 ~פשי~ות אסרו ורי"ש ר"י ואיך ה~פקלבית
 הפ~

 סו~יין
 ~~רסא לה~ך לנו ש~ין וראי והא הנז"ל' ורסו~הרב"ק

 שת~יהתו הלחם שתי ב~' התוס' וגם ' פלוגתאולאפושי
 ' לדבריהם ~כווניםותירו~יו

 ל~
 שפ~ותיהם דל ~ל העלו

 נ ברור והוא כןלומד
 לידי~א

~"~ 
 ירושלמי

 ר~ו~
 ~~ם זי~א~יר

 רפאהב~א
 גרי~

 שאלו
 שיל~~ד מהו ר"י א~

 על אלא מניה ~בעו רלא ודאי ופירושו , יוונית בנואת
 ור~יה , לעיל הוכחנו וכאשר יווניתחכמת

 ד~ת~
 ב~'

במ~
 מנייהו וחד רבי לכית התירו ד~רים י"ג ~י~א ~שה
 , למלכות זקוקין שהיו ~שום יוו~ית בניהםשילמדו

ופדו~
 החכ~ה על שהוא הרבר

 ההי~
 הערה קר~ן הרב פ,רש וכן מרובהב~. דילן ס בש ~מ"ש
 ש~
 ו~~ה .

 לל~ר אדם ~ותר ~מר יוחנן ר' בשם אבהו ר'אמרין ~~~
 שתכשי~ מ~ני יווניתב~ו

 בר שמ~ון שמע לה הוא
 בעי אבהו רר' בגיןאמר ~~

 ל~ל~
 לה ~לי יוונית ברתיה

 ש~עתיה לא אם עלי י~א ואמר אבהו ר' ~מעבר"י
 שתכשיט יונית חכמת על דקאי ~יד~ו נ~י והתםמר"י
 כמו התירו ולכן המטדו~יתא בעי~י חן ש~מ~א לההוא

 ל~לכו~,ועיין להקרו~י'שה~ירו
 ל~דשב~~
 ב~י' ~ל

 מה וכן וז"ל שכ~ב תורה ללמוד ש~ור הוי במשנת~"ב ל~בו~
 ~ ~~ יונית ~כמת ללמודשאסרו

 ב~~ק
 ~רוכ~

 וא~רון
 דרך על שהיא ~כ~ה על זה ~~רו לאמ~ו~ה

 חקיר~
שבלי~

 לדבר זמן באותו ~והגת שהיתה החכמה על אלא
 בחגיגה כמ"שברמיזה

 וא~
 הי~ה מותרת זו חכמה

מ~~י אל~
 ~ו~

 ארור אמרו ~עשה
 אר~

 ~ו,~~~ת שי~~ר
 חכמת אינו ההגיון מן בניבם מנעו בברכות ומ"שיו~ית
 חכ~ת ~רהיי~ו מנ~'קאל

 הלשון~

 הגיון ~י' ~ל י פירש
 ~שם אבהו אמ"ד ~שה במה ~~ ובירושל~י ב~להשיחה
 . ה ע~ל ו~ו' ~תו ללמד ארם ~ו~רר"י

~~~~ 
 ~רבריו

 ללמר ~אסרשלא
 יוני~ ,ח~~~ ~ ~ ה~~~ א~

 של והגיון
שי~ה

 ב~ל~
 חכמה דרך על שהיא ~כמה אבל

 אלוחכמת ~כלי~
 מנ~'~

 ו~י לבנו, ללמדם ה~דם מותר
 ור"י ר~אה ב~"א יהושע ר' ש~שיב למה יע~ה מהלך ~~ו~

 בכל אסרו ב וע ימוש לא משום ר~יכא ד~"טבמנחות
 ~עמא והאי , וזמןעת

 ~ית~
 ול~ון חכמה ב~ל

 . ה~ורהמחכמת ש~י~
 לז~

 נ~מר שלא ליישב ~ריך
 ז~

 ~לא
 על ~~ויים והיו קבע תור~ם שהיתה הדורות~~ותם
 כלשון ומרבריםאדמתם

 ול~ עמ~
 מפוזרים שאנו ~עונותינו אנו כן והחכמות,לאהלשונות לאות~ ~רי~י~ היו

 לידע אנו ו~ריכים ה~ומות ביןומ~וררים
 ~די לשונ~

 יו~ל ~חת בעיר ~אן היום ואם , ע~הם ול~תלש~ת

היו~
 בהאי לי~ רביש

 מ~~
 מקום ~ל יגל~ל~ו והגלגל

 ה~וות הלשונות בק~נותו יתלמר לא ואם~חר
 באר~

יהי~
 רוב בלא"ה ~י זאת עוד , במדבר ~ערער

 ימוש לא מ~ות לקיים ישר~ל ב~י לעם ~תן לאוהדלות ה~רו~
 זרע הרב בר~רי ~וע~ן ,כהלכתו

 אמ~
 ח

 ב ~מ סי ~

שנכי~
 ד~ריו

 להלן~

 ס הש בזמן גם ואולי ,
 אמ~ ל~

 כן
אלא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 שתורתו למי~לא
 ~ב~

 או ' כולה התורה כל שלמד ע~מו על שהעירישמעאל רבי של א~ותו בן ~מא ~~ן
 בידם ס~ק היה שאולי יהוש~ רבי את ששאלובאותם
 השיבו שלא וכ"ש ' ובלילה ביום ל~מה תורהללמור

 ~ע~ה אותו משום שנאסרה ה~~מה על אלא כן~"ל ה~
 :וכמדובר

~~
 בפירו~ בן כתב מ"ה בסימן ז''להדיב"ש

 להתיר
לשונות

 העמי~
 דב"ק ההיא שהביא א~ר

מרובה פר~
 דמ~י~

 כתב ל~וד יוני ולשון ל~וד ~כמה ב~"ס
 ~אם הגזרה בכלל ההם הס~רים שאין נראה ומזהוז"ל
 מ~ולם נאסר לא הלשון יוני בלשון ~תובים שהםמ~ד

וכול~
 במס' א~רי' ואדר~א בו בקי~ים היו

 מגיל~
 לעז

 ומכאן ע"כ כשד לכליוני
 מוכ~

 ולאסור לגזור מקום שאין
 בקי ויהיה הנער כשיגדל פן מ~שש העמיםלשונות
 מדרכי לבו ויטו ה~י~ונים בספריהם לקרות יבאבלשונם
~תוד~

 יוני לשון בפירוש שהותר א~רי כי ' הקרושה
 הטב~יות החכמות כל זמן באותו כי~ידוע

 המתהלך לשון להיותו ההוא בלשון כתוביםהיו והפלוסופיו~
 היו ו~~ריהם י~או היונים מב~ן הפלוסופי~וגדולי באר~

 אסרוהו ~לא זאת ולא , כירוע וכלשונם ככתבםכותבים
 היו וכולם בפירוש התירוהו ~אדרבא אלא זהמטעם
~ק'~י~

 אלא ' ז"ל הריב"ש בנו העיד העד כא~ר בו
 ~~מי בל על מו~לת וה~ובה לגזור יש וראי~ע"ז

 על איסר לאסור ו~וזק תקף בכל ולעמודלהקהל ישר~
 ~לא ישר~ל לילדי העמים לשונות~מודים

 ההםה~כמות ילמדו~
 בבוא~

 הלשון להתלמר
~ 

 עשינו וכאשר
 יבואו לא כאלו שס~רים הברית אלות בבל אנ~נוגם

 ילמרו ולא , הספר בבית ה'בקהל
 הנע~י~

 מ~וך אלא
 התנאי הוא וזה ' ההוא ללשון ~מועתקים ישראלספרי

 כזה הספר בית מ~נאיהראשון
~ 

 על הנער יגדל וכאשר
 לשון באיזה בקי ויהיה התורהב~כי

 ה~רי~
 ל~וש ~ין ' לו

 כיעליו
 יל~

 ואם ' ~"ו ההבל א~רי
 רו~

 עכרתו קמעה
ונטה

 מדר~
 ואין רע סורו ~י אלא זה אין ' האמת

 יו~א היה ~הן ה~כמות ידיעת ומבלערי ' בקרבונ~ון רו~
 גורמות ההם ~~כמות ידיעת אין כי ' ר~הלתרבות
 שלבו למי~עה

 ~ל~
 בלכו טינא היתה שכבר למי אלא

 ראינו ובעינינו ' א~ר ~א~ישעבמ~ש
 וג~

 אבותינו
 וילכו ומדע ~כמה מכל המגוערים ב"א כמה לנו~פרו
 הרע י~רםא~רי

 לעשו~
 ה' בעיני הרע

 א~שים וכמה 'יכעי~ו~ו וב~ועבו~
 ולשונם בכתבם הבקיאי~

 ~ום א~רי ללכתנ~ו ל~
 ~כמ~

 : שת"ת לתו"הק המנגרת

~~~~
 ימין

 ורא~
 תט"ו בסי' באל~יו ז"ל להרשב~א

 הגדול דינו ובית הוא ~גבוד עמדכאשר
 לבל ~ל~ון ב~ה ~לא גזרו לא ~היא הגדולה באלהלבא

ילמו~
 ~ברו אשר היוונים בספרי קהלינו מב~י איש
ב~כמת

 ה~~~
 המ~וברים בין האלהות ו~כמת

 שהו~תקו~ין בלשונ~
 בל~ו~

 עד שנה ~משים עד מהיום א~ר
 ~מש בן~יו~ו

 ו~ש~~
 מבני איש ללמד ושלא ' ~נה

 ~~קה~נ~
 שיהיו עד האלו ב~כמות יש~ל ~בני אחד

 כ~הבן
 שנ~

 ימשכו פן '
 ה~כמו~

 כיוו~ולזה ~ואולי ע"כ וכו' ה~ם
 ~~ד~רי~

 ללמור שא~ור באומרם סדה
 כמוזכר ע"ז ~~רימו ו~הראשונים העמיםלשונות

 ~כמים דברי יבינו זאת ישכילו חכמו ולו 'בשאלתנו
 לבד שלאכ~~~ונות

 ~ל~
 א~ילו אלא ' כלל הלשון אסרו

 ה~~מו~~~
 הרעות

 ישר~ל איש לכל ראוי ~~וראי הה~
ל~רו~

 עם יונק מ~ם
 אי~

 בבל ' שיבה
 ~א~

 ה~דימו לא
 ~~ן וקב~ו ' שנה כ~ה ~ן היו~ו עד~לא

 ע~
 חמ~ים

 ארם בני בו יכשלו שלא כדי 'שנה

~' 

 וביארו
 ע הטנ ~כמת בדכי ~ל היולד הנער כי השני בכתבשם דברי~~~

 בעיקר ויכ~ור בו א~ין , ארי~טו ראיותויראה
 ו~
ם

נשי~
 ו~"~ ט~י רפ~ר כ"ש ~ליו

 וב~ השלישי בכתב
ןי'

~ה הארונ הבדרשי ה~כם של ההתנ~לות בכתבתי"ח
 ומעולם 'מאר"ש

 ל~
 גזדה לגזור ז''לדורו ור~נ~ עליון דעת דעתו ~ל עלה
 לגזר~

 הלשון את גם ולא~ור
 איך כי ' בה לעמוד יכולים ה~בור רוב שאין גזרהכוראי שה~~

 מדבד למוד פרא והוא ולעבורתו לפ~ולו אדםי~א
 לאכאלם

 יפת~
 ' פיו

 יש~ ואי~
 העיירות עם ויתן

 וכמה ' וכתבו לשונו ידע שלא גוי עםהגרולות
 באוגדולות טובו~

 לע~
 הל~ון ביר ~זורו באר~ות ישראל

 ~ת גדוו פרשת את לרבר וזבר א~שר אי ולב~דםולפרטם
זד י~ ב~וסרם המלך ~רי~י לשון שמע אשר עלמרדכי
ע תמנ לא לעושיה ~'ים הנותנת הקדושה ותודתנועל~ו'
טוב

 ל~ולכי~
 שימ~ת ולא כתיב בהם ו~י ' בתמים

 : ~"ובהם

~~~~ 
 ש~~ כי

 אומ~נו
 הקרוש~

 בעמים שיאמרו

ר~
 ~ו אשר הזה הגרול הגוי ונבון חכם ~ם

 שי~ת יבינו ולא ידעו לא הפזוריםישר~ל בני עם ואם ' בהם שי~יו ~די~ים ומש~~ים~קים
 הבריו~

 הלא
 ' בגוים ו~רפה וקלס ללעג ~"ויהיו

 ו~כמת~
 הגדולה

 תבא הדחבהוידיעתם
 קב~ עלי בכל~

 ~"ו ואם '
 שבל ודאי הא ' דדבנן גזרה וא~ילו ברבר איסור~ד הי~
 שי~~ אפילו לד~ות שוה איננו בזה כיו~א ~איותואלף ז~

קל~
 מאי~ה הלשון לאסור לפניו במ~~~' שעלה א~ד גםאין ~י הדואה אנכי אבל ' זיע"א הקדושים רבותינו של
אומ~

 רבר ~ל משכיל ל~ל ירוע ו~רבר ' שת~יה
 ' ~לל איסור ע~מו מ~ד לשון בשום איןכי א~~

 ' ~תורה ~ומות ההור~ים בס~רים לל~ודאיכא ואיסו~~

 וביו~ר באמת לשון באותו הנכתביםהדברים וא~
 במה הותרו כאשר ' מטמאתם הלשוןאין נאמ~י~
 רברי~

 ~ל
~ובה

 לאומר~
 ~עיין שמבין לשון בכל

 במסכ~
 מגיל~

ד~ו"ב~

 הלשון אין אי~ור של רברים כמה וגם ,
 ובן עמנואל ~כס~ר ' בל"הק כתובים אםאף מטהרת~
 סיר~

ודומיהם~

 ' בל"הק כתובים והםואפיקורוסים מיני~ ס~רי רבו בע"הר עתה וכאשר '

 ל~
 הות~ו זה מפני

 הקדוש לשוננו יריעת לא~ור ~לילה וגם ' ב~הללבא
 העולם יאבד לא כי זהמטעם

 מדברי~
 ה~ריכים

 איש לכל ו~ובה ראוי זאת אלא ' ש~ל~לו שוטיםמ~ני לה~
 כאלה ה~י~ונים ב~פרים לל~וד ~לאישדאל

 ישר~ל ל~דולי וה~יוב ' בל"הק והבתובים העמיםבלשון ~כתובי~
 עמנו ל~נילהורי~

 ~ומ~
 ' האיסור

 והשומ~
 ישמ~
 נמי ו~א ' י~רלוה~רל ~

 ~רי~
 בני~ות למימרינהו

~ במקל
 ול~ נוע~

'ן ~~מב' דבינו וכמ"ש ~ובלים במ~ל
 להרמב"ם קנאות באגדות ~הבאה באגרתוז"ל

 ז"ל~
 ו~
~ל

 לכ~ ראויו~וד
 הכל את בנ~ת להזהיר

 להני~
 הע~~
~  תו"שבכ על וישקוד י~וב שמים וירא ' וכלמכל
 ~יינו בית הוא כי~בע"פ ותור~

 ובז~
 תגדל' מעלתנו

 לכם אפשר שאי י~דל והחדלישמע והשומ~
 להוכי~

 ~ל ולכוף
 הקדושים מדבריו ע"כ ~~ידים להיותישראל

 שלא ק"ו דן ~תהכמה האל~
 לב~

 ~~ול ובכח בטדוניא
 דאיכא בדבר א~י~ י~ראלעדת ~~

 סר~
 כ"ש ' איסור

 א~~ו והם ' ד~בנן ~זרה אפי' ביה ולית הדין מןהמותר בדב~
 האי~ור את להתי~ שאסורכשם

 ב~
 לאסור א~ו~

המו~ר א~
 .ובפר~

 בא ~תה ~אם רא בכגון
 בא א~ההעמים לא~רלשונו~

 לקפ~
 בס' ~רנ~ות'ו~מ"ש כמה

רא~ ~שמי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  
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~~

 ~ל יותר להחמיר ~לא ז~יר ~וי וז"ל ~~"ז ~ימןראש
 וביותר ישראל של ממונם על התורהח~ה כיהעניים
 עולה לה~יל רו~ה ואינו ' ט~לי ביה ותלו עמלהנפש

 : ב~תרין ואוקי מי~ה דון ע~ש וכו~ הבריותעל

עש~~~~~
 רבי~ו דברי ושמע כא~רכ~ת אזנך

 ~"א לאבות בפירושו ז"ל הרמב"םהגדול
 ורע החמישי בחלק וז"ל חלקים לחמש ~דבור~שחילק
 שיבחנו ~ריך שיהיה לשון מאיזה המ~ובריםשהשירים
 שחלקנוהו הדבור א~ר הולכים ~~ם אםבעניי~יהם
 ו~' זקנים שראיתי לפי זהוביאדתי

 וז~
 גמורה סכלות

 עני~ו מ~ד אלא הלשון מ~ר יותר ולא יא~ר לאשהדבור
 לאומרו יתחייב מעולה ההוא הע~יןשאם

 לשון באיז~
 עיש"ב וכו~שיהיה

 וד~ח"~
 גדול מ~י יו~א מ~ורש הרי '

 מ~ד הל~ון שאיסור ולדרים לארץ המאירהמ~ברים
 בזמנו גם אם ינחמנו וזה ' גמורה ~כלות הואעניינו
 באגרותיו ז"ל הרב וכ"כ , בזה ~~ו~כלו מינמ~או
 למרבכתבו

 יו~~
 הענין אותו שתבין ה~רש ואין וז"ל

מל"ה~
 הוא הכוונה ~י ערבי ל~ון ~ו ארמי ל~ון או

 ~יהיה לשון בכל העניינים~בנת
 וכ"~

 ה~ירו~ים
 בפשי~ות וכ"כ ז"ל א'~דו~~יבורים

 הר~
 שארינו הגרול

 נ נ"ב סי' ח"ב חיים לב בס'ז"ל

 יארע ח"ו ~ן וחרד ירא בזה~~~~~~~
 ' ע"י ~קל~

 מהרב שלמה ת~ובה לידי אינההאלהים
מוה"ד

 בע"~
 שהאריך שאחר ק"ז ~י' בח~ב ~ל אמת זרע

 ב~רטהרחיב
 ז~

 הזה החזיון בכל מתכוין היה הוא אף
 בזמן אם~אף

 ~ש"~
 מלמדים היו

 יומם ה' תורת בניה~
 היו ולא בפ"ע ערים להם שהיה מ~ני ~יינוולילה

 ~אנו בעו"הר אנו מ~א"כ ' העמים ללשונות~רי~י~

מ~וזרי~
 ' לשונם לר~ת ~ריכים ואנו ביניהם ו~~ודדים

 וכך חובתנו וכך לזה ~ריך אומנותו ~תורתו הת"חואף
 ללמדם לנוי~ה

 תור~
 בגדלותם ~י בקטנותם ד"א עם

קשה
 לה~

 ~יקר התורה לימוד ~יהיה ו~לבר לה~למד
 שסירר הלימור ואופן דרך ו~ל טפל הלשונותולימור
 יודו האו~רים ~ולין רב~י ~גם וד~י כי ~~ב ז"להוא

 , באורך עי"ש ~בח'יהו היינו ררבנןומודים

 וסרר ' בעניותינו דברנו א~ר ככל גרול כ~ן מפייו~א מ~ור~
 ' נו~ך בתוספת ונכון עליון ~סרר סדרנוהו אנוהלימוד

 לא הקי~ורולאהבת
 א~ר~

 ועי~רו ' התנאים ~ל כאן
 גרול ~יקר היא והמ~וה התורה ~לימוד~וא

 ור~
 שע~

א~~
 למי הלשונות לימוד ביום ~~ים או

~~~~ 
 ור~וו

 מור~לזה'ומ~י
 המוע~קים היהודים ומ~~רי כ~ר יהודי

ללשון
 ההו~

 כל על ה~ ויראי ת"ח השגחת ותחת '
~~הלכות

 הבי~
 אומר כולו א~ר הבית תורת זאת , ~~ר

 חתם ל~רב ג~כ ועיין ' הקדו~ה ולתורתו לה~בבוד
סו~ר

 בחל~
 כת' ~א"ון של המ~ל ~~תר אחר ~"ו ~י' ו'

 ללמוד ~לא אומר איני זה בכל אמנםוז"ל
 לשונו~

 ע"~הגוי~
 והוא

 ~~ו~
: 

~ראיתי~~~~
 ו~~רים סו~רים מ~י ~עיניך

 הגוים לשונות שלמידת ואחרוניםראשונים
 ב~'רוש הותר אררבא אלא וזמן עת בשום ~א~רלא

בתלמורנו
 הקרו~

 ומאן ס~ין מאן ידעתי לא ובכן '
 דבר לאסור זה בדורנורקיע

 שמ~ור~
 להתר ב~דיא

בש"~
 וראה והבי~ה ' המחברים ובגרולי

 ~ל להראב"ד בהשובתו ג' ~י' התנו~ת ~' לנדהבפסקיו הרא"~ מ"~
 דבריו ואיןוז"ל

 נראי~
 להחמיר

 אד~
 יר~תי ולא מר~תו

 מה אלא לנו אין ואנו ב~"ס זו גז~ה רמוזהאנה
 ~מו~גי~

בש"~
 יורה ולא וכו' ב~ירוש

 ~ד~
 אם להחמיר מדעתו

 ראיות שיביאלא
 מהש"~

 ~~ה ראויים דברים והם ע"ב
 ~ייג הוי לא ~"ר בכגון ~י וב~רט ~אמרם'קדוש

 וגדול~ בראשם רש"י ואדו~ינו ה~ר~תים רבותינו אטוכי לתור~
 אי~אלי~רבני

 לשון וק~אים יורעים שהיו זיע"א
 אי~ורא עברי ~וו אחריה' לב~יהם אותה ולמרוהמדינה

 'ח"ו

 ה~
 ראינו ואם ' יאמר ולא הרבר י~תקע ודאי

 כבוד וגלה איוורו'~א באר~ות ~מהומה~רבה
 ~וע~ים ה~ם ~מה עליה ובני ' ממחוזותיהמכמה התור~

 ידי~תם ~י ' להם ~רם הלשונות ידיעתלא
 דא אלא ' לעולמים היה שלא ~דש דבר איננוהעמים בלשונו~

 לנוגרמא
 שחי~ ה~ד~ המדי~י החירו~

 גזרותיו
~ל להשוו~

 ד~
 י~ראל גרולי ש'וכלו מבלי ואמונה

 ל~נו~
 ב~רק

 ~יתה זאת ' והמורדים ה~ו~עיםאת
 'וחבלות בנזי~י~ גרמ~

 וכמ"~
 ~פת בקונט' ז"ל ~~רמ"ח הרב

 אמ~
~החירו~

 היה ה~ו~ד עם המשותף
 גר~

' ~ ~  

~הם ~רע~~
~ 

 בידי ספרו ~ין ~עת ~י ע"~
 ו~אריכו~ ~

 ברבר
 נ ~ועלת ללא ב~ר יגיעת הואכזה

~~~

 מאחרוני ס' באיזה ~מ~או מפני לא~ורבאים
 שמחמירזמנינו

 בז~
 שמ~~ו ש~מעתי כמו '

 ראי~יווגם לא ס~רזה ה~ה ' יעקב נ~לת ב~~רכן
 מ~ר ~ינימ~ברו

~ 
 ~ליו זכות ללמר לי שיש ~מלבד

 הנה עד ראית'ו לא ספרו כי הג~~

~ 

 כן הוא ~תב ~לא
 ~יכתו~ומי

~יקר י~י~ כאשר אלא אינו לה~מיר בדבריו
 לימור~

 אשר תו~הק ולימוד ' ה~מים בלשונות
 ~מורה אם וב~דט ' ח"ו טפל ימינו ואורך חיינוהיא
 ומלמר יהודיאינו

 להנערי~
 ' שלהם הט~אים ב~~רים

 ~כון רוח אין ~שר ~~טן הילד על קרובה ה~בנה אזכי
 , להלן ~נבאר ובמו 'בקרבו

~ 

 ב~ניותי מ"ש ו~יין

במחבר~
 קי"א ~ד ירו~לם ז~רון

~ 
 זה כמו~וא ~~יד~ מה ואם '

 ' טוב בר~ת ~~א ~~ליו יח~ה ~רי ~חז~

 נ וחזק תקף בכל וא~וע וא~עק אדברה ~מוהו ~ניוגם

~~~~~
 א~

 גזר הוא
 ג~ד~

 אין ' שי~~ה ~ו~ן בכל
 גרול ולא ' לגזר~תיו אחראיןאנו

 רברי~ ה~"י אותם ~גזרו הגדולמהב"ר ~ו~
 ובבל ,

 זא~
מבוא~

 ~א שאם רל"ז ובגיטין רע"ז בפ"ב
 ~ש~

 ~י~ו~ו

ואי~
 יבולים ~~ן ~ד ~~~י' ל~מוד י~ולים ~~בור רוב
 כא~ר ה~מן בהתר נ~יאה ר"י עוברא ועבידל~תיר

 ה~ו~' כל וביארו~ו ביארנו ~~בר כ"ש ' במ"אהארבתי
 ~זרות לגזור לנו ~ין הקרוש תלמורנו חתימתש~~ר

 ~"ו 'מרעתנו
 הדברי~

 ובגדול' ב~ל~וד המבואר בד~ר
 הר~"~ ~~ ו~יין , ל~~רה~ו~'

 ח' ס'' כ"א בכלל ז"ל
 ה~נהררין בימי ~יתה ואם ו~ל ערוב באותו המ~מירעל
 אתה ביוכו'

 ב~
 לעקור

 ~שי רב לנו שסיר~ תל~ו~
 ' ~כ בך חזור לכן וכו' ~גרולים כל ~לולחלוק

 מ"א מהל' ב~"זל~רמב~ם ועיי~
~~~~ 

 ~"ג השמן, שה~ו~ר
 ב"ד את ~מ~רה מ~ני גרול ב~~אעומד

 כת' ד' סי~ כתובה דיני בתשו' ז"ל ו~רן~י~ש המתי~~
 ~' דחו ו~רמב"םשהרי"ף ומא~~ ו~~

 הרין מן שאינה ל~י הגאוני~
 כי יכריחאיך

 מ~ו~~~'~
 סברת

 הג~ו~~~
 נמשך

 'אתמ~ה אחרי~

 ועיי~
 : כ"ד ~י' ~ח~ב ז"ל להרא"ם

~~~~
תחזה

 להר~
 ואפי' וז"ל ~כתב ~"ה ~י'~"ב ~יי~ לב ב~"ד ז"ל ~ארי הגדול

~~ 
 ~~~ר

שי~
 ובפוסקים בש~ס ~י"ל ~רי ו~ו' אי~ור ~"ו

 ~בי קל ~איסור ~~יהיה חברו שיזכה כרי חטואל~דם ~אומרי~
 ~~רכין כ~ל בפרק ובדאמרינן הח~טאח~א

 נ~~
 ליה

 איסו~א דליעבידל~בר
 זו~~

 ע~~ ל~בי~ דלא ~יכי ~י
 וא~"ג וכו' רבאאיסורא

 ד~רשב"~
 ~"ל ~~שובה

לע~מו ד~ק~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 לחטוא יכוללע~מו
 כ~~~

 גרול מעון להנ~ל כדי קל
 מ~ש''ס והכריח ע"ר השיב ש"ו סי~ א"ח בב"י מרןכבר

 מו~ר גדול בעון יח~א שלא חברו לגבי א~ילו כיו~תו~'
 עיקר כל בדידן דאנן וכיון ' ע"כ קל ~יסור עלל~בור
 נעדים וכמה כ~ה לה~יל ~וא זאת מדה לידיביאתנו
 יהורי מאינו להתלמר חמור באיסור שנכ~ליםונערות
 גמור איסור ודאי זה כיכנז"ל

 ב~"~ וכ~אית~
 דע"ז

 ופירש"י ס~ר ללמדו תינוק ל~ם מו~רין אין כי ע"בר~"ו
 ב~פד ועיין למינות ליה רמשכי ומשום ר~"ו~עמה
 סי' א"ח אברהםמע~ה

 ז''~

 ועיין ' בזה החמיר כמה
 : ואכ~"ל ~"ה סי' הר~דונות בשאליתיו יע~"ץל~גאון

~~~
 להתלמד ח"ו אי~ור ~~ זה בכגון הוה א~י' כן

 ' יהורי מורה מפי א~ילו ~עמיםלשונות

 איסור~ ליעברו רלא היכי כי במיעוטו הרע לבחודראוי הי~
 ' ישראל ב~י נערי בנז"ל'כמהרבא

 וא~
 לא שעדין אלו

הלכו
 לחבו~

 ילבו המה וגם הימים יבאו ' הנ~רי חיק
 כאשר ' תורה ת~וג וע"ב ' כהתר להם שנעשה~יון

 ומתרבים ~הולכים הודההנסיון
 ההולכי~

 ל~ח ל~~ת
 שאין הוכחנו דכבר ב"ד ' הדווים בל ירוו וע"ז '~מה
 כאשר אסר המחבר ה~כם אם ואף ' כלל ~י~ור ~רבזה

 שלא ~מהאומרים
 אאמין~

 מדת מ~ום אלא אינו
 הנמ~א כל לרבים לא~ור אנו באים ואם ' בוראיח~ידות
 נאכל שלא הוא דין ' המוסר ב~לי רבני בספריכתוב
 ' יין נשתה ולאבשר

 ג~
 ורק ' מלאכה בשום נעבוד לא

 ישראל כל לכוף באפשרות אין כי להתקייםא~שר שאי דבר וזה ' ולילה יומם נהגה ה~דושהבתורתנו
 מאורינו ~וכ~''ד ' חסידים להיות ושפלותם~גלותם
 רבריו הבאנו אשר החמורה באגרתו ז"להר~ב~ן

 ל~יל~
' 

 על להחמיר היתה באמת החסירים רבותינווררכי

ע~מ~
 ולהקל ' ראפשר מה בכל

 לאחרי~
 המותר בדבר

 הזוהר בס' לאיסור המ~ו~ר בר~ר א~ילו והרי ' הרין~ן
 חולקת ה~שט שאם ~י~ל ' המ~ובלים וס~רי~~רוד
 חומרת לנהוג לרבים ל~כריח לנו אין ' ו~~תירעליהם

 מרברי בר"ז ~בור שלמי הרב שביאר ~~מוהמקובלים
 ~' וסי' מ"ט סי' ח"א והררב''זהר~"ם

 ע"ע~

 ועיין '
 בס' ~גאון שארי בד~ריהי~כ

 כר~
 ~' סי' רומי של

 רי"א~
' 

 המקובלים רב~י ~~לי שאף הדבריםק''ו
 המ~ודסמי~

ל~
 : בזה ד~רו

~~~

 וידע ~~לתינו ~קורא דכל אני בטוח רבר
 מדינה שלעו~יא

 זא~
 ~יימין אינון ובמה

~מל~רי~
 לכללות ~מגיע הגדול והח"ה ותלמיריהם

ישראל
 בסיב~

 ברחובות המשוט~ים האלה ~ילר~ם
קריה

 לכ~
 און רבר

 ו~זי~~
 אדר

 ת~לנ~
 ~~מוע ~זנים

 להושיע בידינו 'ואין ' רוי ~בבוכל
 או~~

 ~~ול~ים
 וידר ~~שר ב~ו~ן אלא ' הנו~רים ~~רי לב~י~הכ~ח
 אין '~זה

~~~ 
 דית~ו

 ~ד~
 כי כ~ם בכל ויידו ל~~ילנו

 להסיר לעשותו ל~הר הדבר ונבוןראוי
 וע~ש~ת חרפ~

~~
 : ישדאל מעל

 לעוות יכולתם ~~ל ה~תאמ~ים על רוילבי~~~

~י~ר~
 ברברי מ~יים והנני ה~תו~ן ול~לקל

 ז"ל ה~דוש~רן
 ב~~וב~

 וז"ל ד' סי' ~~ואין ריני א~הע
 הוה לה~יר ~~שוט ברבר לובש ד~וא הזאתוהקנאה

 ל~~או~לי~
 נגד

 דו~
 ~אחר אבל , ~בירה דעוכר ארם

~~ד
~~~ 

 ועתה עבירה, דבר דום על דקנא ~שמע לא
 ליי~ר שמק~אאומר

 כהורא~ שעד~ מי א~
 חכמים

ושל~ו~
 ~הבת כ"א זה אין ~י וירעו יכירו ה~ל רבים וכן
 ול~ן~ני~וח

 יחו~
 ואל תור~ו כ~וד על

 ותזי~
 ~וד

 דאי~נ~ו הקדושים דבריו ו~ל הטהור עכ"לבמחלו~ת
 להוסי~ מ~ לי איןבנ"ר

 שאלתי אחת זאת רק ,
 מא~

, '~ 
השוכן

~~~~~ 
 והבוחר

~~~~~~~ 

 אשר
 הבי~
~י

~עקב~~ו לרעותזעדהנה
 ד להרים בלבבי אשר בל לעשות כח לי יתן בחסרו~י

~~  ~ל הרחוקים ולקרב שת"ת ~קדו~ה~ורתנו
 ,והמ~וה התו~~

 ירודלם ~רש, נוה אל ישיבני ברחמ~ והו~
 לקדושים הגאונים ~בותי קבדות מקום חמדתימנ~וז
 הלא , ח~ ימי כל ה' בבית ושבתי זי~"א בארץאשר

 המלאים האר~ת מג~ית ~~א ~ו~לרברי ~~
 ז~

 ומפיקים
מ~אל~:

 ה~עירוהוא
~~~~~ 

~~~ 

 ס~ט

~~~~
 בדבר שהממאניםשמע~י

 ה~
 ובת~ו א~רו

 ~~ר ללשון ~ריכי~ ~ינם העירה ~ה כיל~ר"ח
 נכון ראיתי ע"כ , המרינה לשוןשאינו

 ל~בי~
 כ~ן

 , וז"ל הע.,י הקהל וגדולי ר~שיהסכמת

~ ~ ~ ~ ~

 ל~~ן הסכמנו העי"א וזט"ה הקהלרא~י

~~~~~~~~~ 
 כהוגן

 לתד~"ר ללמרהגו~ים למלמרו~
 . איטאלקי לשון ללמדם עבדי ומלמר וגמראומשנה תור~

 שי~למד והנער , זאת לעירנו ~ורך הוא כי ראינובאדר
 לו ויועיל בו ל~יות יכול זהלשון

 לקיו~
 , פרנסתו

 ~הח"ש ועד~~
~~~~~~ 

 טבת לחדש בש"א יע"א
 ~ ו~יי~ וש"ובהתרל"ו ש~~

ע"~
 לביא שאול
ס"ט

 שמעון~"ה
ס"ט נחו~

ע"~
 חביב רחמים
ס..ט

 ~חום אבר~םע"ה

ס"~

~~~
 ~עירה ~ה התורה ותו~סי ~כמיברירן

 ר~~
ראינוא~

 הגד~לים השרים הגבירים ~~בו אשר
~~~~

~ ~ ~  
 מניי~ו ותרי לעילא רחתמין ה..י
 חילייהו ~נ~יש אחושב~ייהורבנן

הר~
 והר~ ה"י ח~יב רחמים ר'

ליסר ה"י אג'ירבי כמוס ר'
 ~בי~

 ולהביא בהוגן ת~ת
 ז~ן ללמרם יהורי ~ור~

מועט
 לדו~

 במאד זאת לעירנו ו~ריך אי~אלקי
 ~אר~
. 

 בז~ת ישראל מעל חרפה לה~יר ר~ויהוכוונתם

האסקול~
 נע~י ילכו ושמה זמן מזה פה שיש נו~רים של

 ומס~~י נו~רי מודה מ~י לקח לשמוע ידר~לבני
 וית~רבוהנו~רים

 בה~
 ועד , מעשיהם ויל~דו

 איסר לא~ור ע"ז שנתעורר מי היה לאהזה הי~
 האיסקו~

הנז.

 רנ~י~
 ~' ~עיר ועתה , חורבות במה מינה

 היושבים ה' לרבר החרר~ם הנ"ל השדיםלבב ~~
 ללמדם יהודי איש בהביאם מעירנו הנז' המכשוללהסיר ראשו~

 א~ר ומתו~נים ~ובים רבים ~תנאים הנז'הלשון
 נכון ~י ראינו אלה כל שידענו ואחרי . ראינובעי~ינו
 ע~ו ~אדר ~עשו~ו ל~הר וראוי ~אלהים מעםהדבר
~יתר

 , עליהם נכון ידראל בית אשר ~גדולות ה~יירו~

 ~זה שבאופן הרבר ברורכי
 ~י~

 ור~וי , כלל ~קפוק ~ר
~ראינו ~חרי וב~רט . זאת ~~יה בדבר לסייע ישראל אישלכל

 פס~
 של דינו

 הר~
 ~וני~ ור~ני ~ל הגדול

 ואזמ~ר
יע

 ארביב משהע"ה
ס"~

ע"~
 חסאן יהורה
ס"ט

~
 ~ייחר רחמים ה

ס"ט
 אג'ירבי ~~וסע"ה

ס"ט



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ 

 ~בת לחרש בש"א זה והיה ' בשופי המתיריםי~"א
 בא התדל"ו~נת

 וה' לטוב עליך לשו"ש ה' ישוכ כי ס"~
 : בשלום ע~ו אתיכרך

 הדשומים הת"ח גדולי מנורה קני ז' עלהו~תימי
 :הע"י

אל~
 להם ~"ש על ה"י הדור גדולי הרב~ים הסכמות

 , ב~י~ור זה~ענין

~ ~ ~

 בן גם הכולל הרב מע~ דבדיראי~י
 כנדון וכ~ב ושר~ט רעמד ה~ו ליהוא ו~~~

 ור~ונם וכו' ל~"ת ח~ר לקנות הרו~ים ב~בור ליריהדאתא
 שאר ביום שעה איזה ללמרם יהודי למלמד מ~וםליחד
 וכו~לשונות

 וע~
 שהלשונות אמת והן ' רהתרא כ~א כתב

 התורה את באר משה הואיל שהרי נאסרו לא ע~מםמ~ד
 , לשון כע' היטבכאר

~ 

 המחכר אמר
 הא"~

 כ~כ ס"ט
 וזכורני ע"א רל"ו סוטה מש"ס והוא תבא כפרשתרש"י

 ב~ידו~ו היטכ באר כי כתב~הרא"ם
 עול~

 וכימי ' ע'
 אות אותיות ~' היטכ כי בכוונתו הנר"ל כתבתיחר~י
ה'

 ר"~
 ~~' עולה

 ~"דג"~
 ט' ' ל'

 ב"~
 שנים ב~ ' י"ח

עול~
 מ~רשיו ולא הרא"ם לא בידי אין וכעת ' ~בעים

 כי מהש"ס ראיה הכיא נר"ו הפוסק הרב ירי"ןומע' ~
 חכמת על אלא גזרו ולא זמן בשום הלשונותנאסרו ל~

 מ"ה בסי~ן ז"ל הריב"ש ~דמו וכבר~~ית

~ 

 ככר א"ה
 דבר~הבאתי

 עי"ל הארוך ב~סק
~ 

 מ~ד ואם ו~ל שכ'

שה~
 כתובים

 כלשו~
 היו וכולם נאסר לא הלשון ~ני

כקיאי~
 הטב~ ו~~רי ו~' בו

 ~' מן לא ה~~ורסמים
הוא

 משום ~ותם לא~~ ז~
 הלש~

 ומה
 שרא~

 להמנע
 עקרי לע~ור שמ~~מ~ים מפני הוא~הם

 כספרים ~מור הוא ו~תן המשא וכלשה~ריך ע"~ ת~ה~
 שאסר הוא וזה לאפקרותא להודמשכי כא~

 הא~ רכי~
 הא שחי~~ו ומה~ל גא~

 בגד~
 דכשהתלמיד ה~נו בקטן הא

 וישליך הסולת שיבור ~~פני מותר גדולארם
 לא באיה בל דא~"ה שםוכתב ה~~ול~

 ישוב~
 נמלט דלא

 החכם גםמשגגה הדמ~
 רלב~

 חכם ה~תו אחר
 ~ד~

 הטו
 ~דרך החכ~ות אותם לכ~ואת

 הא~~
 כסי~ן שם וע"ע

 . נאסרו לא מ~ולם ~לשו~ת עי~רי ~כל .~~ח
 ותש~

 הל~הרי~"~
 בס' ~וכאה

 יכי~
 : קל"ר ס~ ובעז

~~~~~~
 ה~ו~ק הרב נמי שהכריח מה כי~אמרי

נר~
 הוא הלשונות להתיר

 הכר~
 ד~י גמור

 כל על ונ~~ח באלת~ה
 ב~

 כנ~ות בד' השר~ם ישראל
 שכ~ם ,הארץ

 כלש~ מד~די~
 השר~ם או~ה אותה

 ~חא ולא . ח"ו איסורא עברי הרי איתא ואי .ב~וכה

ל~ר~~~
 ~או~הם וחכמיהם י~ראל שכל הכי ד~ימא

טועי~
 , נאסרו לא שהלשו~ת ודאי אלא . ~"ו בזה

 שמכחישים שלהם ~~לוסו~יא להעמיק הואוהאיסור
 משום ~לא ~~רו החדים לא ז"ל והדשב"א , הדתעקרי

שנ~~עו
 וה~ בספ~ה~

 ד"ת מל~שים
 בחבמ~

 הטבע
 ל בכ הרא~ש שכתב מה הוא בזה כי~א ועלשר~~~הם

כ~
 ~~רת שכתכת ועל ו~ל יר~יה הרכ עם כה~~כחו

 לא באיה כל החבם אמר וע"ז ~ו' והדתהשכל
 עש"בו~' ~וב~

~~ 
 שלמדו מה על כועס ~א~ו ולמד

 בס~~הם שהע~יקו מה עלאלא הלש~
 , הרת עקרי ~עוק~~

 ללמד בא הוא עיק~ שכל ~"דובכן
 הלש~

 והכ~בה
 ~~אכדי

 ל~ור~ ולי~~
 ומ~ט , ~לל ~יסור בו אין ~ר~סתו

 אשד ככל שיעשוומ"ן
 אנח~

 ה~~ר כבית ~ה עו~ם
 הגכרתשיסדה

 מ~~
 מלמד ~ש ת~הק תשב"ר ללמד

קבו~
 המד~ה לשון כיום שעות ב' ללמדם

 ל~~
 וכתיבה

 המועתקים ~ו"הק ספורימכל
 ללשו~

 נמ~או ובזה , ~הוא
 ב~ורה מ"ש ג"כ יודעים וממילא , ~יטב הלשוןמבי~ם
 ז~לונביאים

 בוד~
 ~קפוק שום בלי ג~ור הי~ר וזה

 :כאמוד

~~~~~~~~
 שלזה

 כו~
 הגדול ~דב

 ב~~"~
 אמת זרע

 כח"כז"ל
~~ 

 ~רנס~ו ל~ורך להתיר שכת' ק"ז
ללמד

 הלש~
 כשל~ד כך אחד ש~ם אלא , העמים של

 לבבו נטה בדעתו שלם הנער בה~תהלשון
 לעי~

 כא~ה
 כ~מונת נד~רש מ~חרשכבר לןבה ~ת ח~ו~תחכמה
 זה אין רע לרבר לבו נטה ואם ,התורה

 ~ אל~
 ~רו

 וע~ן . בלא"הרע
 ~דבור כשחילק ל~כות בפ~ להדמז~

 ויאהב יותר ולא יא~ר לא ש~דבור ורע ש~~ חלקיםלה'
 מ~ד~מאס

 הלש~
 דאכתי אלא , ו~' ~נ~נו מ~ר אלא

 אות~~ידי
 הר~ ד~~יתי ~ורתנו ~אנשי וחסי~ם זקנים

 שהם י"ח י~אנו לאמז"ל
 ה~

 ככל ~~רבי שיר ~רחיקים

 ונראה הרחקה~י~
 שה~

 הלשון או~רים
 לכאור~
 אבל .

 נאסר רלא התלמוד מן ביארנו שככר ~תאהא
לשון ~ו~

 וכ"~
 וא~~אי , משובש ל"הק שהוא ~~רבי לשון

 התלמור מן סברתם ס~ר לאהרמז"ל
 כו~תם א~

 לא דהם ודאי אלא , הלשוןלאסור הית~
 ישרא~ ~שמח אל ומטעם ~~רבי שירלשיר ~ל~ מרחיקי~ ה~

~ 
 כע~ים גיל

 שיש~ו כמו שלא~שירו שמחה שיש דבמקוםומ~ר~ים
 הובא וכאשרהעמים

 בתש~
 רפ"ה סימן

 אותו ש~~~לקים הישמ~~אליםבשירי המנ~ שש"~
 ועי~

 ~ל להדי~ף
 ט~~ הרי קנ"כ~י' הי~ איי כס' זל~"ה חזן מהר"מ ולהרב עומדין ~יןב~'

 ערב~ שירי המרחיקים זקנים
. 

וא~~.ה
 רע~

 כ~ן להתיר ~ל הרמב"ם
 שא~

 כו
 הכל~ לפ~י מרקדים כי~ד אמרו~הרי נ~לו~

 ~~ה
 ה~~וומשום ותסוד~

 בלד~
 : יא~ר לא ~~רכי

~~~
 לל~ד שהותר דנהי באומדים שמע~יאשר
 ביוסף ג"כ שמ~ינו ובמו לשונותשאר

 שבאע"ה ה~רי~
 מלא~

 ע' ולמדו
 לש~
. 

 מ"~
 עתה

 נ~ש~ו ~ד~ן ומ~בים הזה החיל~גלות ~אנח~
 לחו~ י~

 ~ן
יגרום

 ~~כו~
 , לש~ם את ~~ו שלא ~הם ואחד י~ראלנגאלו ד~~י~ ר~ דבשביל ז"ל א~~רו ~~רי הגאולה

 ה~נו ש~ו שלא דהכ~נה היא ר~עותאדא~רי ~נ~
עזבו של~

 לש~
 ש~ר שירעו הגם וכל מכל עברי

 לשו~~
. 

 אית~ ~הכי ~וכרע הואוממקומו
 רבה ה~ירים בשיר

ע"~
 גל

 ~~ו~
 כלה ~ח~י

 ר~
 אמר קפרא בר בשם ה~א

 ~~מ~רים ישראל נגאלו רבדים ד'בזכות
 של~

 שינו
 ~מ~

ר"ו~
 סלקין ר~וש נחתין

 דל~
 לראובן ~רו

 את שינוולא ו~~ רו~י~
 לשונ~

 וי~ד כתיב להלן
 ה~~~רי לאבר~~

 ~י כי ובתיכ ~~ל~ו נקרא העכרים ~להי כתיכוכ~ן
 ~~הק א~כםה~רבר

~~~ 
 כשהי~רהרי קא~~ ר~~ף ~~יא הנה

 והמ~~ם ~רעה עם מדבר
~~ 

 ~דבר

נ~טי~
 ישראל וגם

 ה~
 שי~ ~לא ומה כלשונם מדב~ים

לשונ~
 . בל"הק ~~דב~ים היו ובי~הם שכ~והו שלא ה~נו

וכן
 לענ~

 שהאומות שה~ף נראה השמות
 ה~

 רופיסלראוכן ~ור~
 ~"~ ~לי~ ולשמע~

 היו בי~הם
 דבר ~ל טע~ו ונר~ה , אביהם ל~ם קר~ו א~רכשמות נקראי~

~ב~כ~
 אלו

 ז~
 ~נו שלא ~ה הנה כי , ל~א~ה

 גרםלש~ם א~
 ~י~~

 על
~ 

 ראיתא ~ה
 ב~מו~

 רבה
 שראו ~ד האמ~ו לא יכול העם~אמן ע~~

 האו~ו~ א~
 לא

 על ~קד בי ~~מעואלא
 ה~מוע~

 ו~~ה הא~~ו

הא~י~ ~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 עלהאמי~ו
 סימ~

 היה ~כך להם ~~מר ה~קי~ה
 וא~ר לאחיו ויוסף ליוסף הסוד ~מ~ר מיעקבבידה מ~ור~

לסר~
 היתה וערין בתו

 ~יימ~
 גו~ל כל אמ"ל וכך

 אמת ~ל גואל הוא אתכם ~קרתי ~קר לב~יויאמר שיב~
 ~יו לא וכל מכל הל~ון ~ב~וואלו ע"~

 ב~מיעת מאמיני~
 בתוכו הרמוז ה~ור מבינים ש~ין מאחר ~ק~תי~~ד

כמ"~
 ~קוד רכמנין ז"ל המ~רשים

 ק"~ ~הו~
 ~קד~י

 משה וכ~אמר דוד מקום וי~קר ~~ו חסר~יבלומר

וה~
 ב~י מאמינים י~ראל ~קב"ה אמ"ל לי יאמינו לא
 'מאמינים

 וכ~
 יש נכון טעם שמם את ~ינו ~לא מה

 של~ו בגו~ן אם לומר או"הע שעתירים ירע דכ~רבו
 הראוב~י מ~פחת לראובן כתוב ו~כך כ"ש לאבנ~ותי~ם

 הו~ י~~~ם
 ואין לי~ראל ערות

 ה~ב"~
 ~כינתו משרה

 כרי שמם את שינו לא ל~יכך הנ~רים ~מות עלו~מו
שי~ר~

 ו~"ל עליהם יה ~ם
~ 

~~
 השרויים אחב"י על טובה מלי~ה י~א ~בא~רמן
 את וגם לשונם את שינו א~ר ארום בגלותעתה

 ו~~~מ~
 ח"ו יזכר לא י~ראל

~ 

 ללמד כולו הכלל על לא
י~א

 ~ ~מוכ~
 לחו~ וי~

 עכוב סיבת זה יהי~ ח''ו ~ן
 מ~רים גאולת ד~ניא האמור ול~י ' חלילההגאולה
 שזכושמה

 האר~ למתנ~
 אברהם מכח היה

 את א~ן ולזרעך ~ך~כתיב אע"~
 האר~

 עדות ~ריך הי~ א"ב ,
מא~ו

 יתכר~
 וגם ' הם אבינו אברהם זרע כי להעיד

 ~~י~ המ~ורת משום ל~ונם ל~נות ~לא ~ריכיםהיו
ביד~

 אבל ' ~נז"ל
 ~ת~

 בעבור לגאלנו ע~יר שהקב"ה
 ר~~ערבו ~גם ~~~ול~מו

 בגוי~
 והחליפו ל~ונם ו~ינו

 ~מו למען יע~ה והוא נקראים י~ר~לים אבת~~מותם

 הבטחתו~~יי~
 ולקב~

 ' ובזמ"ק בעגלא י~ראל ~רחי

~"~~~~ 
 ~~ינו ~' דבר

 אמ~
 בבל בגלות ר~ינו ~הרי

~הי~
 וכו' א~ורית מדבר ח~יו

 ג~
 ל~בין ידעו לא

 ב~מו~ם קראו ~ם~מ~רא
 ול~

 כמכואר אבותם למטה
 עזראבס'

 ה~ב"~ וגאל~ ונחמי~
 יע~ה כה ' ברח~יו

 והמר הארוך כגלית הם א~ר האלהיםלנו
 ~זה'~דו~

 כל
ישראל

 ל~
 יר~ אם אף ל"הק ~~חו

 שאר
 ל~ונו~

 ועוד '
 מ~~ללי~הם

 דבר בכל בו
 שב~רוש~

 ל~י והעיקר '
 ב~לות כידעתי

 מ~רי~
 רברים ר' רק בירם היה לא

~~ 
ז~ו~

 החל וגלות בבל בגלות מ~א"כ ' ה~ם
 הז~

 אשר
 בחסריו ~' כרמון, מ~ות מל~ים שבישראלא~~רי~נים

 בימ~~ו ~מ~רהיזכנו
 לחזו~

 ~יבת את בשובו ה' ב~ועם
~יון
~ 
: 

~~~~
 א~ר ככל ~ע~ו כה אם עלה דאתאן~מאי
 שיהיו וגם לעיל כמרובר ~ה עושיםאנחנו

 ~נשי~~~~~
 יריח לבלתי המ~מר על לעמוד כ~רים

 ללמד או ~~ מ~ראת להתי~וקותהמלמר
 ~~רי לה~

 וכיו~~~~~~
 , אסור ~זה

 וטר~
 במלמר י~דקו בל

 אר~ בבני ~כ~לו לבלתי ~ניו על ה' יראת~~י~
 ~אי~ם

מהו~~~~
 מערי באחת ~ן אירע כא~ר כברן תו~ן ואין
~ורקיאה

 ל~ ו~ול~
 י~גיחו

 ~גבאי~
 רבר על

 יוחלף~ל~~~ים ז~
 ~רא~ו~

 ל~ב~א וי~טרבו סיבה לאיזה

~~
 ז~יו

 ~קוחו~ עיני~~
 מע~יו'וכשי~~ו תהלוכות על

 ~~~ ~~נ~~ן
 ~רבר לע~ות המתירים

 הז~
, 

 במו ב~'
~~ו~ר

 ל~~
 ~~אל

 השרויי~
 ל~ון ללמר אר~ות בשאר

 לי~~ ~ר~~מי~
 ~רנ~ת~ כרי ול~רויח עמהם וליתן

 ל~ון ידעו לא אי יזונ~ מ~יכ~~~ל~"~
 האר~

 נמ~ ~ן ,
~~

 א~~' ~~~~ר
 ~ד~ ל~~

 מרחקי~
 עי~ר ~לוי ~~י'

 אשר ~מ"ומ~~~ס~
~~ 
 ~א ~הל~ונות ~~~ר '

 ~אס~
~~~~ 

 אלא ל~~ר
 ב~ר~~~

 ס~ר~~ם
 ה~~~ בחכמ~

 המל~ד א~ל ימ~או ~לא ~דיך כאלו וספרים 'וכיו~א
 וכאשר ור~רוקו הל~ון לימוד רק להנעריםללמד

שון ל אלא ב~ו~י מתיר ואיני ' בעה"ית וי~ליחו ~עשוכן ~י~ י~
נם ~אי לשונות שאר ~בל ' פרנסתם לקיום ל~םה~~רך
 בשביל אלא להם~ריכים

 ~לימו~
~הי ר' ' לא בעלמא

 נאסררלא
 ~ו~

~בו ~ מ~נה מ~ום האיכא מ"מ לשון
 רק~~~ר מרובה ד~רק מסוגיין נלמד זה ורבר 'מד"ת
 : לו ~ריכים ~יו שלא כלומר ' למה סורסי לשוןבא"י

~~
 ואין ערש על מוטל היותי בנחי~ה כ~בתיזה

 הר~ רברי ובכלל ~~לי מ~וייםהס~רים
 הפו~ק

 ו~ור ' ק~ת ~הרחבתים אלא ' דברי י~''ו נ~~ייריר
 אמן: מדגיאותי~ראלי~ילנו

ה~~יר ~~
~~~~~ 

ס"ט ~~~~~~
 רמלכא~גו~~~קא

 חב~בא רב ומזימה דעת ~ה'ר חכמה מקור נובענחל יר"ה~
 כמהר"ר זר"ק המוב~ק הרב מעלת ולבאעי~א

~~~

 יעבור אר'שעל
 ובעתי'רותי ~לו~

 גרולתו תרב ממלכתו על ימים יאריךלמען אמ~נ~
 'כי"ר

 היקר מבת~ו מקכלת ישר כי להגיר באת~ עת~
 ת"ת של בית ועשה ~~ל ~ריק א~ר ראיתיושם

 ו~רם ' כהלך בדל אחת כאגודה ולהיותם כראוי~ר~יהם ולהס~י~
 להביא ~עיר אנשי שאלוא~ר

 מור~
 ללמר אחד

 ~נא על איסר ל~~ור ~יו ~ו~ה א~ר ויש איטאלקישפה בנ~ה~
 אחד ברב הרבר ותלו~תגם

 מ~~
 זה כי אשיב לזאת '

 שגם ע~ינו כן בדירן אנן ~ה גם כי ' המתמיהיןמן
 ביו~ אחת שעה ~למד הביאו ~ה של ת"תבב~י

 ללמרם
 ~בה ~ריכה הזה ובזמן האלה בימים כי ' אי~אלקי~~ה
 ש~מה ותורההיא

 מלאכ~
 בי~~' מתקיים וזה וזה היא'

וגמיר~
 התינ~~

 ~הורי~וני ימים ומזה ' בתורא ליה ~~י
 מז~ הע"י העירדייני

 ~~רה ~די וכבר ' ~ענין
 כדברים שב~ול~ם ~ר'~

 האל~
 עשינ~ כן ברידן אנן שגם

 וה'

ה~לי~
 בע~ ודאי הא כן כי ה~ה '

 מי ~ין הזאת ובעונה
 ד~א על לעכבשיו~ל

 ~תג~
 יע~ו לא אם כ~ וב~רט '

 ~בע אותו ועו~ים האי~קו'לה אל הולכים ~דרבאכן
 ' ב~מ ~ק חוגרת ו~תורה עראיוהתורה

 ומהיו~
 והלאה

 ת~א עשירים מב~י ~גםמת~יים
 תור~

 מעתה אלא ,
 כנה"ר י~גאש"וט

 וכ~~~
 ~ה החותם א~~תו נאמן

תו~י~
 ז יע"א

ה~עיר
~~~~~ 

 ~"ט ~~'~~'

~
 החותם מקום

 רעמיהרי~א ~
 ~דבר~~

 מע~ המא"הג ראומתיה
 כמהר"ר בנימו~ו מו~תר ומגרול מ~וזהגדול ~ר~
~~~~~ 

~~~

 נ ~יר"א כזוהר יאיר ~ר"ו

~~~~
 יקרים ל~~י

 ~לך שלמא אמוני שלומי ~נ~
 ו~~תינו ע~א~ ~בי ארי~ רי~ודאימלכא

 יו~אותאתנו
 ח~ונו~

 ה' ~ני את
 ~באו~

 יאר~ך למ~ן
 עלימי~

 ממלבת~
 אתו ~~ ~א~ר

 למרב~
 ~מ~ה

 ובימינו בימיו עמו ~י~קב לרעות~כמו ע~
 ~~וד~ תוש~

וי~~~
 ' ביר"א

~ ~  
 לטוב~

~ ~ל~ מכתבו מק' ל~גיד  ו~~רבי 
 נ~מר

 ~די~ אי~ מ~עול~
 ~שר

 א~ אס~
 ~~ור

~ו~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ '~ 

~~  שמ~תנו גדלה מ~ד מה ' הד~שה אבן חרשהלקופה
 יללמד כהוגן ~"ת בית ועשה ש~על ~ריקב~עולת
 ~ורך הוא כי ~יט~לקית ש~ת ביום ~חת שעהלהנערים

 ומורע , הלשון זה לכניהם מלמרים ככולו רובו~עולם רו~ כי ד"א עם ת''ת י~ה נאמר ועליה העת בזהגדול
 סמיכה בה שיש עמידה העומד הוא אני כילבינה
 יכנסועשירים בני שגם ואפשר ' העניים בני יגדעו למה כיו~ד~ת אי~אלקי לשון ה~ניים לבנ"י ללמר ס~ר ביתלעשות

 בתוכ~
 ~לא מרוי~'ם אנו וממילא '

 י~ראל מבני שלא אנשים אותםילמדו
 ה~~

 יהיה ובזה '
 בזה ודי ' לשונות בשאר ביום שעות ושתי קבעהתורה
 אל ת~וש ואל לש"ש יהיו מע~יך וכל , שכמותולחכם

 וירום גדולתו תרב תפלה ואני מ~תה אלא 'המעורדין
 אלף שתגן היא יכולה שעשה כזאת ומ~וה ' וגבהונשא

 : שלום זה והיה 'המגן
ה~עיר

~~~~~ 
~~ 

~~~~ ~~~~~~~ 
 ס"ט

 וד"ממו"ץ

 בק"~
 במתא ~ודטוגיזיס

~~~~~ 
 יע'~א

~
 החותם מקום

~רי ~
 ~באו~

 גבאי ~רנסי העדה נשיאי הגבירים ישראל
 עי"תומנהיגי

~~~~~~ 
 יע"א

 י~ד'כול~
 ונחלו

 : ~~רלעולם

 שלום והיחיד ~בור שלמ'י עולין החלומילין~י~
 באר'ש אברהם ויבא ' ולקרוב לרחוקשלום

 הנכונה הע~ה על טובה בשורה לי שהיה י~ר בילהגיד

דאיות~
 בית לבנות נ~שם

~~ 
 ' נאה בסרר ולסדרן

 לשונות שילמד מלמר ל~חתובכלל
 בכל עתה שעובר גדול ~לי~ותהוא ז~ בי הגוי~
 העול~

 וראש '
 בקמ"ר היהוה~חלה

~~~~~ 
 י~ראל בני ללמד בעיני~ם נחשב זר~מו בי ~ושטא מחכמי ~ ק~ת מפ~~קיםהיו ובראשונה ' יע"א

 זה ועל ' גוי יהיה לא המלמד אם אף הגויםמלשונות הק~ני~

שמ~
 למעבד ש~יר אם רבנן ותנו למש~ט כסאות י~בו

 ראיות והביאו '~כי
 והפוסקי~ מהש"~

 ~ק~וק דאין
 ו~מעוררים ' יחשב למ~וה הללו ברורות ואדרבהברבר
 ' הזה הד~ר לעשות והודוחזרו

 ל~יים ~בה רינא בי עם דמלכא חותמא בעלהרב בשחת~ נמ~~תי וש~
 לנו עז עיר ~ה עשינו וכן ,הרבר

~~~~~ 
 יע"א

 האי~'קולה כח'נוך ה~עיר אניודרשתי
 ולר~ות לעתור אלא בידנו ואין , מלך הדדת עםרוב ע~

 ה' וי~ו ידיהם במעשה שבינה שי~רה מעונה ~וכןל~ני
 ויהיה הברכהאת~

 הכ~
 וכנפש ~פדם כאות מתוקן

 ~ה החותם ב"ד ' ו~לום עוז ברוב בערםהמת~לל
 הבונים מאסו אבן שנת כ~ליו ל~דש בש"א יע~אאזמיר

היתה
 ~~~ ל~~~

 נ לפ"ק
ה~עיר

~~~~~ 
 ~כמוהר"ר

~~~~
~'~~~~~ 

 ס"ט

~

 ה~ו~ם מקום

~ 

~~~~

'~ ~ 
~~~~~~ ~~~ 

~~~~
 קטנ~עי~

 ~דם ואין מעט בה ואנ~ים
 לל~ד ~קי מלמד להם להביאמשגת

 מזה וע"כ ' ה~ תורתלבניהם
 מורה להם שאין ~ני~

 ~ת יבינו ולא ידעו לא ילרו אשר ובניהם 'ו~למד
 שנתר~ה בחור חכם אחד לידם אינה והאלהים 'התורה
 תורה לבניהם וללמר אתם ללכתויאות

 ~מ~ו~
 ובהיות '

 ובנים אשה לו א'ןכי
 נסת~~

 ' לו לתת יכלו אשר במועט

 העיר אנשיאך
רין ל~י אם הגיעו לשאו'ל ושלמים וידאי~

 תו"ה~
 נ לא אם סו~רים ללמד הבחור זה יבול

~~~~

~ ~  
 ~~ש ~~ ~י~ אמת ~ן אליהם

 רווק ילמר לא יוחסין עשרה ב~רקשנינו
 סו~רי~

. 
 ובא"הע רמ"ה סי' יו"ד בש"ע ז"ל ומרן ה~וס'ופסקוהו

 , כ"בסי'

 וע~
 ואיסורו מאד מבואר הזה הרבר ~יות

 כל יתבטלו לבל , במיעו~ו הרע לב~וד שראויא~שד נשו~ מלמר להו ~כיח רלא והיכא , ~י~מוכו ~יעל לה~ שאין כיון איסר לאסור לבי מלאני לא מ"מ .ברור
 ו~בור , רח"ל ~לילי עון הוא כי מת"ת העיר בניילרי
 יקחו ~לא ~עיר לבני איסור מ~ינו לא ~י לומ~הייתי
 שלא רהרווק עליה רביע אי~ורא אלא רוו~ימלמר
ילמר

 ~לא היכי כי סו~רי~
 יתגר~

 שהוא וכיון . בנשים
 שיעש~ ליהקים

 אין בהן להתגרות שלא בע~מו גדר
 העיר לב~ילהם

 לחו~
 בי דא~ו ליתא ~אי ו~א , עור

 שגם ועוד , ליה שבקי~ן מי איסורא למעבד איהובעי
 ז לת"מ דל"ע איסורא עברי העידבני

~~~
 ראיתי ח"וי ת"ת מהם יבוטל ~לא מאד ~ריך ה~בר לה,ות

 ל~מו~
 ב~יו~ד כנ"הג הדב מ"ש ~ל

 מנהג וז~ל רמ"הסימן
 העול~

 ואין ~ו~רים רווק ללמר

מוחי~
 גזרה שהיא מ~ני הטעם ויראה בירו

 כ~י מלמרים ימ~או לא שאל"ב בז"הז בהל~מוד שאיןיכולי~
 ~יניו רי~י ומבין ו~תב ד' ~י~ מ~הראד"ב דבריוהביא ה~ור~

 וכך ע"כ אותו מ~לקים אין בלל א~ה לו און דא~י'נ,כר
 לחם הרב דבריהם

 ר~
 בלל נשזי כשאינו וא~י' ד' ב~י'

 עין ~עלמת ~עושי~ראיתי
 ב~~~

 מקומות
 אע"~

 ~אין
 מי"ד בקונ~' ~"ג מט"ש להרב ועיין , עי"ש בךהדין
 אחריהם לערער אין להקל כן ~הגו שאם שכתב יו"רסי'

 ~זאת ~עיר ב~י על להקל ~נ"ד ה~כמתי אליןמכל ~י ~יש"ב לקולא ראז~ינן דרבנן איסורא ~וידאעיקרא
 יביאו שלא נשותיהם את שי~וו~~נאי

 ובזה יביאום בע~מם הם אלא~ספר לבי~ ב~יה~
 בה' ב~וח לבו ונכון רע יראה ולא הי"ו הבחורמעל ~סיב~ נתבטל~

 שאין תשב"ר לימורבזבות
 ח~~

 עזר ומ~א ידו על בא

 י,~,~י~~
~,~~ ~~ 

 י~~~
 ~~~ ~ ,~ר~~

~~~~
'~ ~ 

~ין ~~~ ~~~~ ~~~~~~

 ~~~,,~~ ~~~~~~~י~

 ראיתי ועתה , ס"ג ~' אות ~יו"ר לב ישרי ~ ס~בהג~ת
 אחד ~ם בגליון שכתבב~~י

 חב~
ראיה ~ר~~ ולי וז~ל הי"ו

 אלימת~
 הו~יאו ~' ביומא ~~ש

 דב~ ~
 הוה בר

 מניהמפ~ר
 רר~

 יו~ף
 הו~

 עד ל~~וריה אזיל
 ומתו~ן ~רעיהמ~ג~ן דהו~

 ~~קו~ת~
 ר~ דבי

 רעוא יהא ~"ל רבא עביד הכי לר"י~מ"ל ד~~ ווס~
 רי~ך ד~י~~

 עלי~ ~אין ראיה וזו , בר~אאכוליה
 ת~~ה

 ו~~
 לכל

 ל~ו אית ~~ו~קי~ר~יו~
 ~ירכ~

ותקי~א א~~~ ~י~ ו~~י הא
 נעל~ וז~

 הרב מאהובנו
 ~מגו~

 ~~"ד הי~ו
 ולא , הגיד לא שמו ואתנר"ו

 יד~~
 ~לין ~ה

 שמ,ט~
זא~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ ~~ '~ 

זא~
 ב~יתי אלא הרין בעיקר ~~בתי לא אנ~י הן ~י '
 שלא עליו והתימה ' האחרונים ה~וס' מרבדי ~יוןא~לי

דא~
 ~~רים שער הר' שהביא הראשו~ה היא זאת שראיה

 ד~שיט בהגהה'ומאי ~ם דבריו ~באתי ש~בר ~"ח~סי~
 בעי~יו גרולה דאיה ~היא~יה

 ש~ר הר' עליו מ"ש ידא~
 שיהיה ~ד דאי ז"לא~~ים

 מחויי~
 רבו ב~בוד

 ד~וא יהא ר"י אמר ולמה לר"י לו ~מרו למה ~ן~ם סומ~

דתיד~
 שאינו ודאי אלא חירוש דבר ~וא ~~לו די~ך

מחוייב
 לעשו~

 הא ~י אומר וא~י ' לזה שדחה מה וע"ש
 ראיה ואין דעבר הוא משו"הד ל~~ים ודאי דבאדעביד
 הנ~טר שתלמיד אמרי' דהתם ' הדין לעיקד ~ללממנו
מדבו

 ל~
 הוה ד~י דר"א עוברא ואייתי וילך ~ניו יחזיר

 אזיל ~וה יוחנן דר' מ~יה~~טד
 לאחודי~

 דמבסי עד
~~י~

' 

 וטעמ~
 שלא לדבו ~בוד סלסול ~הוא ודאי

 איהו ~י אבל ' עודףלו לת~
 ל~

 משודת ל~נים עביד הוה ואיהו לי~א חיובא וד~י~י~~ו ~הדדי ו~נים ו~ורף חזי

~די~
 ~ההיא למר ו~ולי '

 ר~~ני~
 ' מ~יה דסליק ולוים

 בהריה דב~ן קיימי הוו דהתם לרחות י~ועוד
 א~שרוב~~ו"ד דבי~

 דחיו~~
 הרואים לעי~י ל~בדו אי~א

 ה~ורך דואה ~~~י אלא זה בע~ין מילין לאלוה י~ועוד

בז~
 ללא

 ~~לי~
 ~זה האר~~י חד~י ובי~י '

 ז מ~אתיו ולאב~~~יו ו~ע~

~~~~

'~ 

~~~~~~ ~~~ 
~ ~ ~ ~  ונדד נ~שו ~איותהבראובן~

 בע~
 ~רה

 מסויים~ך
 לה~ר~
 לשאו'ל ~~שו ועתה .

 ס~די לקנות רמי ש~יר ~ו ' ~ת בהם יק~ה ~םה~יע
 ל~מו לו ~~ב ~בד י~ן ו~ו~~י~~~~

~"~ 
 לכן זמן מזה

~ש~~
 ~ושבע"~ ס~רי לקנות נ~שו

: 

~~~~~
~נה

 ~~ הד~~~
 ~ל בנו י~~ב דבינו ~~ד

 ס"ת ~תי' שמ~ות ש~' ע~ר ~י' יו"ד~~ור

ל~
 אלא ~~מדה

 לרו~~
 אבל ו~ו~ הדאשונים

 ירו אשר ישראל ~ל על~"ע ~אי~~~
 משג~

ומ~~ה תוד~ חומשי ל~~וב
 ו~מד~

 ובו' וב~יו הוא בהן לה~ות ו~ידו~יהם

לכ~
 ל~ותבם מ~ווה שארם הס~רים הן הן

 של~ וג~
 ע~~~מו~ד~

 ז~ל ~מב~י וה~ם
 הוק~~

 איך ~ם לו
~~ 

הר~"~
 ס"ת ~תיבת ממ~ות ~אדם ל~טור

 ומ~י~
 שלא

 חיוב ל~ו לחדש אלא~א
 ~תיב~

 ו~מדא ומ~~יות חומ~ים
ו~י~וד

 ~~~ מ~ירת~
 ב~לל זה

 ו~~~ ס"~ ~תיב~
 ~~~ב

 ~דא"ש ע~ד ~' ידו~םשרבי'
 שכ"~

 וב~רישה ' ה~או~ים

~~
 ~~י' ממ~ות הזה בזמן הדא"ש ~~ד ~מה טעם ~~ן
 '~"ת

 וע"~
 הרא~ש דבריהם דמרסתמו בדרישה ~תב

 ~~בו ו~םו~~וד
 ה~

 הן
 ~אד~ ה~~רי~

 ל~ותבם מ~ווה

מש~
 והדב ' ~י~ש ~~ת ולא ~ן אלו

 ז"ל ~~י~ שא~~

~~~~
 שי~א אלא , ו~עמו ה~רישה ד~רי דחה ל"ו סי'
 בדבד~ידון

~~~ 
 ב~יאי~ן רלא יען ~"ת מ~~יבת ל~טור

 וי~רות~~~דות
 ~י~ו~~

 בח~ל ז"ל ~~און למרן ועיין

~~~~ 
 ~פו~קים ד~ל ו~יון ל"מ ד~א ~ב~ב ~י"ט ~י'

~~~
 בז"~ז רגם ש"מ ~ב~י~ם

 נו~~
 דבר~ ~ביא ואח"ז

הד~"~
 דקי"ל ס"ס דהו~ל ו~תב ודעמייהו ~~ז' ו~טוד

ל~~ל
 וע~

 איך תחזי~~ ועיניך ' עי~ש לה~ל ~~ע ~ז
 ~~ז~~

 ל~טוד סברא ראין מב"י לד~רי הס~י~ ~~

 דועת~ ~"~~~~~
 הש"ך ~ך , ל~ם ~~בו

 ש~
 מ~~ים

 ~~רי~~לד~~
, 

 ו~לבו~
 יו~א אדם ראין ס"ת בהל' ~~ב

 ~~ ב~תי~~ ~וב~~י~
 ~~ד

 ~ל~
 ודו ~~ד ~י~ ~ל

 ומשנה תורה חומשי ל~תובמשגת
 ו~מר~

 ~ו ופירושיהן
 מ"ע~זו בכלל עליו ומו~ל חובה זו הרי אותםלקנות
יו~ד

 מבתיב~
 המ~וה ~יים לא ובלתם התודה

 ~תקו~
 ~ה

 אותם יקנ~ או שי~תבםעד
~"~ 

 מאיר ~נים וע'ין
~'  ו"ב וש ברכ"י ולהרב ~"ג סי' יהודה בית ~' סי'ח"ג
 ב~
~י'

 הל~ה רבוותא דל~ולהו באו~ן ,ע"ר
 לקנות אי~אומ~וה שתי~~ רווח~

 א~ד וה~וסקים הש"ס ס~רי ג~
 מ~יים ובזה ' עליהם נ~ון ישר~לבית

 ~מ~ו~
 ' ~הלב~ו

 לו ראוי ס"ת ~תיבת מ~ות קיים ש~בר בנ"דוב~ן
 עליו ותבא ~תיקונה המ~וה לקיים ס~ריםשאד לק~ו~
 בר~~

, 

 דל~"~ ודאיומ"מ
 מל~תוב עריף הס~רים קניית

 במי~ד הוכיח ~אשר תוסיף בל משום בו דאין הגם~חר ס~~
 בספר ז"ל ~אדינו התסירהרב

 ביו"~'~ימן חי~
 ע"~

' 

 וראיע~"~
 ש~~

 ~ם ואף ~~קנה ~~א למ~וה תוס~ת
 עשרהי~תוב

 ס"~
 ~~ד לא מ"מ מרובה ~~רו ~ם אף

 סמי~ה ב"ן סימן הר~ב"ש בתשו' ועיין ' מ"עקיום
 ז ו' סי' חיו"דלחיים

~~~
 ~ב~י אחד לשם ס"ת ל~תוב בא הוא אם~ם

 ריותד ר~ראה ' נע'~ן מתו ש~בדמש~חתו
 הוא שי~מודטוב

 קיו~
 הש"ס ס~רי בקניית מ~ותו

 ש~ת אותו לשם ס"ת הוא יכתוב ש~אשר מאחדוה~וס'
 א~' המ~וה בזה קיים לא לו הקרוב ~איש ד~ו~ו~דאה
 מ~ע בחייו קיים לא הוא ש~ם ' המת מעזבון י~נהו~ם
 ועיקר ' המ~ות מן ח~שי ~~שה הא שמת ~יון 'זאת
 ובי~יע~ו בע~מו שי~תבנו ע~~ו הארם על מו~להחיוב
 למעבר דב~י משום ואי ' בפוסקים~מבואר

 לש~ו יקנה ~אשר לו יש עילוי ריותר א~שר '~פשא ~י~~ לי~
 התלמו~ס~רי

 , תמיד בם שקור~ים וה~וס'

 וב~ד~
 ~ם

~ו~
 ~א

 לק~ו~
 לשון דמשמעות ' אשתו לשם ס~ת

 ו~ף אשה ולא זאת במ"ע חיי~ דאי~ הואה~וסקים
 אדיה ~~תהרב

 בח~~
'~ 

 ל"~
 ~~ד ' לחייבן ש~ידד

 ~ל חיר"א להרב ועיין בז"הז לפוטרן ל"ו ב~סי~ידר

 ה~~או ואין ע"ד בסי' ~ר~ה ובשיודיהבד~'י~
 ז~~אדיך מ~~~~

 זה~ת
 הזבח זובחי ר~ש ~~ולל הרב אלי ~ל~

 עו"בי ~~

~~~~~~
 ה"י יע"א המעדב

~~~
 אם ט"ל ~י' ב~~ע ז"למרן

 האומ~
 סרו~ה

 בדי~' כלא מ~~ידין בדו~ן מ~ה י~ אםלדו~ן
ובן

 ~נה~
 אם ו~ם זאת עיר

 נסר~~
 ~ר לדו~ן האונא

 לבדולע~ם
 דבל~

 מכה יש אם טרי~ה מ~ה
 ז"ל הב"י שכתבו~מו מתי~י~

 מ~~
 חייא ~ן דור מ~ר"ד

אמנם וקל~~
 מנה~

 במ~~ עוק~ י~ אם זאת עיר
 מטרי~ין

 עודרין י~או עתה ו~ן בדיקה שום בלאבהחלט
~~ 

מ~~~
 או רוק ע"י בדי~ה עו~ין אין דלמה זה

 ומ~~ד לא או הריאה ~י~בה אם העוק~ו~דאהבמ~ום מ~~
 לומד ד~ו~בן

 רמנה~
 שראי~י ומשום ב~עות הוא זה

 בחיו"ר לב ~דיב ב~' ז"ל חזן מהר"ר הגרולל~דב
 ליי~ב דמ~וה מקומותב~מה ~~~~

 דלא הדין ל~י המ~ה~
 מנה~ליהוי

 וה~ה זו מ~וה מוטל ~~י~ו אם ב~עות
 על לער~רשיש מ~

 מנה~
 ל~ דלמ~ ש~תבתי ~מו הוא זה

~ב~ו~
 ~עיון ו~תחילת ' נ~יחה ע"י

 רמא~ר לי ~רא~
 שלא ה~מיר ט"ל ב~ימן ז"לדמרן

 ל~~ו~
 מישוך

 ו~~
ה~ו"~

 ~~ין הסוברים ~ן ז"ל דמדן ~~~ז ל~ו ב~י' ז"ל
~~ות
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~~  שכן ומ~חר ' יע"ש בקיאין שאינן מ~חר נפיחהל~שות
 וכמה ד~תו וקבלנו גרירי ז''ל דמרן בתריה נמי~נן

 ש~לוניק~ בעיר נפיחה להם לעשות שנ~גומקומות
יע"~

 ומאחר מטריפין ו~נו ט"ל סי' ז"ל השו"ג כמ"ש
 ניתר אינו עוקץ רהך ~יוןשכן

 ואנן נפיחה ע"י אל~
 מהא דאי נ"ל העיון ו~חר ' לגמרי מטרי~יןבקיאי ל~

 בזה ~רקו לאהטרי~ו
 והו~

 שלא כ~ב ז"ל דמדן דאף
למשך

 ומטע~ הסירכו~
 נו~ל הש"וג ~מ"ש בקי ש~ינו

לומד
 ב~קו~ דוק~

 שב~ין
 לעשו~

 ר~יון ל~ירבא נפי~ה
 מטריפין משו"ה נקב בלא סיר~א ו~ין ~י~ור'דאיתחזק
 כמו סירכא מחמת ש~ינן ס~יקי ש~ר לגבי~מנם

 ניקכ שמא חוששין דאנוזה עוק~
 הריא~

 ירי ~ל לברד לנו יש
 לזה ור~יה בזה יודה ז"ל מרן מי~ו~ף או רוקברי~ת
 ד~ם ג' בסעיף ו~ן ס"ב ל"ו סי' ז"ל מרן ש~סקממה

~קל~
 קרום

 קול דמשמעת רי~ה ו~ן הריא~
 ל~ נפחינ~

והר~
 רהך ~תבו ל"ו סי' והשו"ג משה ימין

 קרוםדנקלף בדיק~
 יע"~ רוק ~ו מים ע"י הי~ הריא~

 אלמא
 שאינו ~ל עכ"ז ז~ל השו"ג כמ"ש בקי אינו ז"ל דמרן~ף

מחמ~
 ז"ל מרן על ר~מכו ~ף וא"כ לבדוק בקי סיר~ה

 עם במכהמ''מ
 מ~~ר נפיחה ע"י לברר י~ עוק~

דמחמ~
 יש לא י~~ת הרופן דמן מיחוש ~ין הסירבה

אל~
 לדחוק יש זה אמנם לבדוק ונו~ל העוקץ חשש

 דתירץ ל"ו~סק"ט סי' ז"ל ~ש"ך כמ"שולומד
 רע~

 מור"ם
 נפיחה בעי בב~דרה סירכה ראף ט"ל בסי' ר~תבז"ל

 ומשמ~ת נ~לף וגבי טרי~ה ב~יאין ~נו ש~יןומאחר

~רכ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~
 ~משמעת דנ~לף ~היא ושאני נקובי חדש ל~אר

 ר~ם~ול
 ~ית~

 ואף הש"ך כמ"ש ני~ר הוה דניקב
 אלא ~ן כתבלא דהו~

 לדע~
 יע"~ בבסדרן דמ~מיר מור"ם

 ~~~ל~ל~~~~~~~~~~ר~~

 ~~ו~ל~~~מרן

 ש~ינו כל ~למא בקי~ין ש~ינן הסובדים מןומרן
 רשאני י"ל מ"מ בקי הוא מחט מחמת אלאסירכה מחמ~

~~ו~
 ~מה יש רהרי להחמיר היא רהבריקה דמחט

פוסקי~
 ~פילו אותה ד~תירין

 בל~
 וכמ"ש בדיקה

 סל~וז"ל הב"~
 ומ~ח~

 בריקה דהך
 ~י~

 עברינן להחמיר
 ~ן לאנפי~ה

 ד~רי~ ר~וק~ ~~
 שאין ומאחר בריקה

 עלה בן ' בהחלט לאסור יש ז"ל מרן ברעת ב~י~יןא~ו
 נ בטעות הוי ולא הרין ע"פי המ~הג ליו~בבדעתי

~~~~
 בש"ע ז"ל מרן ממ"ש והוא בי הדרי שו~

 ו~ן וז~ל ס"ב ד"ן סי''
 בעו~

 נחתכ~ ~ם
 או

 ~פי' ~ג~יונשתברו
 ~מו~

 ה~~ם ששבר והוא כשרה לגוף
 יש שאם עוקץ בו אין~~י~ון

 הריאה ~ברק עוקץ ב~

ע"~
 ~~ינו ~ל עכ"ז בבריקה בקי ר~ינו דאף הרו

 ~ך ~~ו בקיסיר~א מחמ~
 עוק~

 דש~ני לומ' ואין העוף רב~ף

ההו~
 דהיא העוף דגף

 ~שש~
 לריאה חוץ דהוא רחוקה

 פ~וח ~רשו דגף בהך ז"ל מרן של פס~ושהרי
 ז"ל~ד~"ש מתשוב~

 ~ב~ במ~ש~
 השבר והיה הגף ~שבר לידו

 במעטחד
 ונכנ~

 כל ~הביא ובמו ה~לעות לבין
 סג"ן ז"להשו"ג ז~

 בשיו~ב ~ל חיד"א הרב מ"ש ועיין ס~"~
 ז"ל ה~ר"קמשם

 א"~
 מזה

 נשמ~
 וגם חד ~~שבר ~~י'

 בנ~יחה ל~תיר ז"ל מרן כתב א"ה ~~ל~ות לביןנכנס
 ~וף ~רי~תאפי~

 וא~
 ביה דעסקינן עוקץ ~האי ~ן

 דקבלו נ~מר ואם נ~יחה ~"י לב~וק יש ז"ל מרןלדעת א~
 ~היה דבעי~ ד~תב ד~ף ~~ך ז"ל מור"ם ~ומרתע~יהם
 מןרחוק

 ~גו~

 חיישינן אל~א גודל רוחב
 לעו~~

 ובן

~אמת
 ע~~ ג~

 ~נו
 מחמירי~

 ז"ל מור~ם ~דעת
 שיש ד~ל ~למודמינה ו~"~

 ~וק~
 ~יאה לחוש יש במכה

 מ"מומטריפין
 ז~

 סד"ן ~~"ז ~~ב שהרי ~ינו
 רעת שקבלנו ל~ה ~ף ב~לע שברד~ם ~~~

 מור"~
 יש ז"ל

 להו~יף לנו ו~יןלה~יר
 חומר~

 מה
 של~

 ב~ירוש ~סרו
 משום העוף גףושאני

 ש~ו~
 ~ותו מנרנר

 ~עו~
וה~ה ~~~

 ל~
 כן

 ~עוק~
 ב~לע

 ל~
 חיישינן

 לרי~~
 דבבו~ו'

במ~ומו
 יע"~ מונ~

 ~תמה ~ה ליישב ר~~תי ומזה '
~דב

 חכמ~
 סק~א ד"ן סומן הט"ז עמ"ש ~"ג כלל ~דם

 ~ל ~ד"ןמשם
 רוק~

 מבחו~וגם שנכנס ב~וץ
 ר~יישינן~וא ב~~ נכ~~

 שמ~
 הפנימיים האבדים ני~בו

 ל~
 בן

בנ~~בדו
 מיעו~

 הכי ל~ימר ~לי~א ~לעותיה
 כשרה פנים ~נגר בין חוץ ~נגד ה~לעות ר~שיבין הילב~

 'יע"ש

 ותמ~
 ז"ל ש~ר"ן א~ת רהן ז"ל הרב עליו

 ~שם בן כתב ~רפות~לו ב~ר~
 ~רשב"~

 ז"ל
 ל~

 במ~ק~א כן

ל~
 בין ~ל הר"ן מפליג

 ~~ו~ ב~
 בין

 הו~
 ב~נים

 משם ס~"ח סמ"א ז"ל~ש"ך ו~מ~~
 הד"~

 ז"ל
 תיד~ ול~

 ~לום
 סמוך הגף בנשבד~מחמיר ~י ראף בסג"ן ה~א ה~"ז מ"ש לפי ולעד"ן 'יע"ש

 לגו~
 בשבר מ~יל ~~ה

 מתנרנר ~הוא גף רש~ני~~לע
~~ 

 ~~כ ~~לע ~ן
 סמוך נשכר אם בגף ~מבשירלמי ~~

 ד~יב~ ~~ לג~
טע~~

 ~~י' ~ל הר"ן ~הרי השבוד ב~לע דיכשיר דנרנוד
 ~בי טר~ות ב~לו ז"ל הרי"ףעל

 ~~עתת~
 רנשמט

 ~י שיש ואע"פ כשרה ג~ה דנשכרה מתניתין~היינו ~~ר~ ~שלישי בע~ם א~י~ גפה נ~בר ~בל בהדיאכתב הג~
 נשבר דאם ~רני אלדד בהל~ות ~כתוב בדברשמחמ'ר
 ' י~~~ לדבריו לחוש ~ין טדי~ה לגוף ה~מוךהע~ם
 ~מוך בגף מתיר ז"ל דהר"ן~מ~חר

 לגו~
וא"ב ב~ל~ ~~~

 ל~ל~ ~רי~
 בין

 ~ו~
 מ~וץ ~נ~~ס

~ לעוק~ ~  
~~מ~~

 וס"ל ז"ל ~רשב"א סברת כמו ב~~ד
 ~ו~ת~~

כר~תיבנ~
 ~~ד ד~ר"ן אף ו~"כ

 ~~בו~
 ~~ת

 ~רשב~~
ז"ל'לחל~

 בין
 ובב~ ~~ו~ הב~

 דמחט הך בין
~ככד ה~~~~

 וג~
 ~לע~תיה מיעוט נשתברו

 ס"ל רהכי ע"~

 שבורת ל~מן~~~י~
 ה~

 ~~ך
 הרשב"א בדעת לחלק ~"ל הכל ו~"כ ה~לע בשברשי~יר ~~ ~~~ ול~~ ל~~

 הביא ז"ל ד~~'ןו~ף
 רע~

 ~ומר ~~ן לבסוף ש~תב מי
 ל~ימר דעתו גילה דהרי ס"לדה~י

 לחל~ דאיכ~
 ~נ~~ לגכ~ ~שבדי~ ד~~י~~י~ ול~~י~

 ~~ש
 ~בו~

 ~גף
 ~מי~ רגף ל~עמיה ד~זיל ה~"ז רעת ליישב ~ר~ה~ן

וא"~
 בגף ז"ל הר"ן מדמ~יר

~"~ 
 ה~בור ב~לע

 ~תב ולה~י ס"ל ה~י ז''ל הר~ב"א רברי ~מביאמה ~~ ו~~
~~~ 

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

~~~~~~~~ ~  

 ~ל ב~ף מתיר ז"ל רהר"ן ~ף וא"כ ה~לע~שבד
 מורה~שבור ~~ל~

 ~ד~~י~ ו~~~
 ~~ין ש~תב מי יש ~ברת

 ~חרלחלק
 שהבי~

 ~ברי
 הר~ב"~

 הכי ~ל
 ס"~

 ~~י
 גםה~סור ~~~

 בפוסקי~
 רה~ברא ז"ל

~ לבסו~ ~~ב~~  ה~~ז ולדעתה~י 
 דמוד~ ~~

 הכא ~~ני ~זה

 ~דעת ~רס~ל ל~~ן דע~וגילה ~~ ד~~
 הרשב"~

 ז"ל
 ~~~ם בשבירת עכ"ז ה~ף בשבירת החמיר~ם ד~~ ה~ול~

 ~י~א רבגף ה~ז ד~~ב ו~ט~מא ל~תי~יש בעו~
 רגם ונראהדנדנוד טע~

 ז~~ מ~רש~~
 האי ~~ל

 ז~ל מוד"ם ~בדת ~~א ג"ן רב~ימןוה~א חי~~
~~ 

 ~גף נשבר
 רחייש אלמא גודל רוחב~ריך

 ~~מ~
 ני~בה

 ~די~
 אם

 ~~וךהוא
 לגו~

 ~ם ~ביא ר"ן ובסי'
~ והבי~ ~ני~ ~לפי השברי~ הר~שי א~י'~לעותיה מיעו~ ~שתב~  

~ר~ב~~
 ז"לוכ~ו

 ~הבי~
 זה ~ל

 ~~ו~~
 ~"ל

 ~~~~~ סנ"~
~~~~~ 

עיון
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 דמחמיר רמאחר ~אי ז"ל מ~רשד"ם ~~בריעיון
 לגוף סמוך ~גףבשבירת

 אי~
 ~ל ~רשכ"א לד~ת הסכים

 ב~בר עוקץלהתור
 ה~ל~

 משם שכתכ~י ולמה יע"ש
 א"ה לגיף סמוך הגף כשכירת דמחמיר דאף ניחאהט"ז
בשבר

 ע~
 עוק~

 גף רשאני ז"ל הרשב"א בדעת ~~יל
 גם ל~"ז ב~לע כשבר כן לא רנרנוד טע~אדאיבא
 יעקב מנחת הרב גם ' ~ט"ז כרעת הוא ז"להרשר"ם
 כמ"ש כתב בסד"ן ז"ל השלחן מסגרת הרב דבריו~ביא
הט"ז

 משחא הרב גם ' יע"ש עיקר וכן וכתב ו~יי~
 הביא ~ד"ן וו"ר חלק ז"לררבו~א

 מ~
 ז"ל ~ט"ז שחילק

וקל~י~
 דאיכא ומאחר ' יע"ש ו~ייעיה

 כמ~
 מרבוותא

 יש עוקץ עם בשבר מ"מ בגף שמחמיר למי אףרס"ל
 ~"כלהתיר

 ג~
 רוחב ל~~ריך דנהגו אף זאת עיר מנהג

 סמכו מה ו~ל להתיר יש כ~לע בשבר מ~מ בגףגורל
 עם סירכהלאיסור

 ~וק~
 דהחמירו נ~מר ואם ב~כה

 כרעת שלא ע~מםעל
 ה~~

 ל~וקץ גף בין לחלק ראין וס"ל
 סד"ן ז"ל הש"ך הרב גם ' ז"ל וה~"ת הפר"ח וכמ"שב~לע
 בגף רמחמירונן רל~אי ז"ל העט"ז משם הכיא~ק"ג
 א~ ב"ש א"כ הריאה לנקיבת ד~יישי'ה~וף

 ה~לע ~שבר
 נחבאת שהריאהבמ~ום

 ש~
 ד~רי~ה

 וכ~
 מרברו משמע

 דנשתברו ז"להרשב"א
 ~לעותי~

 יע"ש העיף ~גף גרע
 ה~לע בשכר כ"ש השבור בגף או~רון אנו ר~ם ד~"להרי
 י"ל~"מ

 דל~
 ש~דיאה מאחר בעוף אלא העט"ז החמיר

 בין נחב~תשלו
 ה~ל~ו~

 נ~באת שהריאה במקום וכמ"ש
 ~לע בש~ר א~ילו ראי ותדעשם

 ע~ בבהמ~
 עוקץ

מחמיר
 העט"~

 סק''ח ב~מ"א ז~ל הש"ך מ"ש קשה א~כ
 וכ' כשרה לחוץ יו~א מחט של חודה אפי' העט"ז~~ם

הש"~
 רמחלק ~ל הרשב"א דכרי אחד נמשך רהע~"ז ז"ל

בין
 ~ו~

 מבחוץ הבא
 ובכ~

 הוא א~ לבין
 ~ונ~

 ' יע"ש

 ז"ל רהר~ב"א ~יליהוהרי
 מה~ הו~

 מיעוט רנש~ברו
~לעותיה

 רכשר~
 יש אם בתב ואיך ~"ל הכי והעט"ז

 לרעת והסכים כתב ולע'ל להטריף יש ב~לעשבר
 ז"להרשב"א

 דמחל~
 מו~רח אלא ל~ב~נים מחוץ בין

דלא
 אמר~

 הריאה דאין בבהמה אבל בעוף אלא ה~א
נחבאת

 בי~
 ~ח~יר ז"ל רהכ"ח ואף חייש לא ה~לעות

 ו~תב עוקץ עםבשבר
 הש"~

 אף
 בבה~~

 ע"ז עמר ככר
 יע"ש אמרה בעוף רוקא וכתב ~נ"ר מגרים ~רי~רכ
 לא לנ"ד מ"מ מ~מירין הם בבהמה רגם נפרש אםואף

~~לי~ו
 ~רוכ~

 עיר ומנהג ה~נ~ג ליישב באנו דאנו
 ערזאת

 היו~
 ~בהמה עו~ץ עם שבר ~תירין ~ם בכלל

 אלא מטרי~יןולא
 בעו~

 ~~רב עמם ונימוקם וטעמם
 אין כהמה דגבי ו~~יק האריך במ"כ סד"ן ז"לחיד"א
שו~

 שבר לה~יר זאת עיר דמנהג ומאחר ' י~"ש ~~ש
ב~לע

 ע~
 ~~ני עו~ץ

 מ~
 עם ,ב~לע מכה אם א~רו

 לה~יר י~ בעו~ץ רהאעוקץ
 שקבלנו מה לפי נ~יח~ ע~

 איבא אי להח~יר בזהעלינו
 עוק~

 וא"~ ~~י~ה לע~ות
~~

 ועלה ' ~~יחה לעשות יש ~ירכה עם עוקץ בדאיבא
 לו~ר~דעתי

 רא~
 עם כשבר ~~תירין דאנו

 עוק~
 ידי על

~~יחה
 וכמס~נ~

 י"ל ע~ז הא~רו~ים רכני
 רוק~

 בלא
 יש בשכר~יר~ה

 ~~יח~ לעשו~
 סירכה דאיבא בל אבל

 ל~~י~י~
 נ~יח~ מהני ולא

 דאיכא דמאחר והוא
 ב~~ת~ירבה

 העוק~
 מושבת רה~ירב~ לו~~ יש אז

 ואףהריאה
 של~

 כה עלה דקרום י"ל ב~ב~ה
 והוא ליאמר ני~ן לא זה ררבד ~ו"ר ' קרום ואינו~נקב ונ~~~

 ~רוע~ זכ~י להרב~~תי
 ה~יא ה~~ר שב~וף ~ר"ו

 רף ~ם ובתכ ~~ערבמנהגי
 ע~~ ~"~

 וז"ל ~ק~"ו

 ~ריב~ עוקץ ווש ברו~ן מכההיתה
נ~ וב~יר~ בריקה  עם רחבלדופן

 יע"ש ~יירי מכ~
 וא"~

נה ~ דמ~ני כתב

נפיח~
לה שא בחיו"ר ז"ל חיי בעי להרכ ראיתי גם '
 יש וז"למ"ה

 אומרי~
~~ ~ הדופן מכת ~כדרינן דלא יש א~ אבל ה~לעות בע~מות שברון ~שאין אלאסירכה

 וכ' הריאה ניק~ה ש~א חוששין בע~מותשבר
 רליש ויראהז"ל הרש~"~

 או~רי~
 ~לעו~יה מיעוט כדנשתברו זה

 ~אי ז"ל הרשב"ץ והשתא ניקבה שמא לריאהחיישינן
 ר~דרה ~לעו~יה מיעוט מנשתברושנא

 יע"~
 יש ואם '

 כתב איך סירכה לבלא סידכה איכא ביןלחלק
 סירכת מ~רי~יןרלוש הרש~'~~

 העוק~
 ~יר~ת בלא ה"ה מכה ~ם

 סיר~ה בדאיכא אלא לריאה וחששו ~סרו רלארנימא
 הרו~ן אל הריאהרמקרבת

 ל~
 ואז סירכה בלא

 ק~ ל~
 ~ה

"ל הרשב"ץ שתמה כמו ~לעותיה מיעוטמנשתברו
~ין ש' ~ל להרשב"ץ דס"ל מוכרח אלא סיר~ה בלארהתם
 ~ל דרבותא משחא ~רב ממ"ש מתבאר וכן בה~ילחלק
 לא~וד שאין ד~"ל ז"ל הט"ז דעת שהביא סנ"דחיו"ד
 חייש~נן גף גבי ודו~א לרואה חיישונן ולא כ~לעעוקץ
 ז"ל הרב והביא והנה הנה מתנדנד דהואמשום

 בכית מונח מחט נמ~א אם דהא לה~"זלסייע רא~י~
 דם קורט דאיכאאף ה~ו~ו~

 מכ~ו~
 מונח דהמחט כיון כשרה

 אלא מטרי~ין אנו גוונא ככהאי וושט וגבי תחובואינו
 ופעיא ביה ראכלה וושט רשאני ה~ו~קי' במ"שמטעם

בי~
 ואז

 המח~
 דמינח הבו~ות בבית כן לא מתנדנד

 ני~ב לשמא חיישינן לא נרנוד רליכא כל אלמאנייח
 ~כי ~~ילו העו~ץ מן יותר ש~וא מחט נמ~א אםוא"כ

 דהוא כיון הכוסות בביתמכשירין
 כ"~ ניי~

 לשבי~ת
 שלהע~ם

 עוק~
 דניקב איתא ~ם רנימא

 ר~וי הי~
 בש~ע ~ל דמרן ביון מ"מ וכו~ ~"ל שהרשכ"א ואףלה~~א
 ~לא מבה ביה קרינן ש~יר ~~לע ~שכר דאם כ~בס~"ל
 סריכה שהיתה גם הרי~ה ני~בה שמא~יישינן

 וכו' הנשבר ע~םעם ורבו~~
 א"~

 עוקץ דאיכא אף כעוף גם
 הש"ע מ"ש הבין ~ל רהרב הרי יע"ש מקילבשבר

 בס~
 י"ל

~ף בשרה בדופן מבה ויש לדו~ן נסרכה האומהראם
 ואף ובמ"ש עו~ץראיבא

 ראיכ~
 בשבר עוקץ

~~ 
~וף

 שכ~ב במה תמוהין דכדיו רלכאורה ואף~קיל
 רמר~

 ~ל
 ~רן דהרי נ~יחה בלא אף לגמרי ומתיר עוקץ עם~'ירי
 נפ'~ה ~ריכה בריאה שנמ~את מ~ט לגכי כתב סל"וז"ל
וכן

 ~~~ ק~~
 הכו~ות ~כית ז"ל ל~ט"ז ראיה שהביא

 מו~ר רם קורט דאיבא אף שם מונח מחט נמ~אראם
 ודימה בריקהבלא

 לה~"ז לסייע לדיאה הכו~ות ~י~
 מחט ~~~א א~ הכו~ות בביתוהרי

 ~ונ~
 ~ום ~ריך לא

בדי~~
 ב~ירוש וב~"ש

~~ 
 המונח ~~ט גבי ואלו

 ברי~~
~רי~

 ברי~ה ד~חט ה~יא רשאני ליישב ויש בריקה
 בב~ר ו~גע ונגע רבוק רנמ~א ל~נינורהריעותא
 ~יאה גבי ולהכי הכוסות בבית כן לאהריאה

בדיקה ~~י~
 ובבי~

 דה~~ץ כל אמנם , ~ריך לא ~בו~ות
 ~"ל רמרן והך רה~"ז הך כמו הרי~ה בתוך ולאמבחוץ

דהעוק~
 לא ~ז הריאה נגר ב~לעות רהוא מבחוץ הוא

 דהי~א לה~"ז לסייע דהרב ~יליה וכל בדיקהבעי
 לא ~ייחרמינח

 חייש~נ~
 לן א~ברי~ רלא ~י~א לריאה

 ש~ין מרנן ~ברי ~רכי רתל~א העולה כן ואם ,רנגע
 ~ר~כה ביןלחלק

 לאי~~
 לא עדין וא"כ ז"ל ררבותא משחא והרב ז"לוהר~כ"ץ המער~ רבני המה הלא ~רובה

 ~יר~ה עם בעוקץ מכה יש ראם זאת עיר ~נהגנתיי~ב
 ש~חן ל~ר' ור~~תי ' נ~יחה מ~~י ולא בהחלטמטרו~ין

יש

גבו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~"ל ז~ל~בוה
 מחו~~

 רמכ~רינן הא וז"ל ~כתב מ~ה
 כ~אין רוקא בדיק' בלא מכה עםסירכה

 באות~
 ~בירה

עוק~
 והסירכה עוקץ בה י~ אם אבל

 נ~חז~
 אז בעוקץ

 לנקיב~ לחו~י~
 ~ל י~חקי אברהם מהר"ר הריאה

 דף כ"י~ת~ו'
 רע"~

 וכנ"הג זה ~סי' והרמ"ז
 וא~ילו בנפיחה עולה אם להכ~יד ומ~גינו ל"זאות בהג"ה~

 מכה ~י~ גוונא האי כי ~ר~דופן
 ועוק~

 ב~לע
 ע"ג~ריאה ונ~רכ~

 העוק~
 ד~רי~ה ז"ל ~רמ"ז כתב

 ז"ל פיג~ון הר"יבמנהגי וכ"~
 ש~רי~

 דאע"~י בנ~י~ה בריקה
 הנו ~ר לדו~ן סדוכה כ~היא ב~ועל נקב מתירין~אנו

 על ש~וכב סו~ם ~הרו~ן כררכה ~רוכה כ~היאמילי

הריא~
 אמנם

 עוק~ כש~
 לריאה ~ניח אינו בסירכה

 נקב אלא הדופן עלל~כב
 בריא~

 וח~א~י וסימניך
 הרי ' ע"כ ~מי~~גרי

 ל~
 ~ברי תלתא דאיכא

 מר~~
~ה~~

 דאיכא רכל ~ו~קים ~הנך
 סירכ~

 עם
~די~ה עוק~

 כ~~ל~
 ז"ל הכ~"הג המה הלא

 מהר"~
 אברהם

 ז"ל פיגון ומהר"י ~ה~ו"ג אלא ז"ל והרמ"ז ז"לי~ח~י
 למנהגם נפיחה ע"י~תירין

 כמ"~
 לעיל גם ז"ל ה~ו"ג

 ~במנהגי ~~ה ועור וז"ל ז"ל ה~ו"ג כתב ~קנ"ו~~"ל
 כתוב בירינו א~ר ז"ל ~יג~וןהר"י

 ברו~ן מכה י~ ~א~
~ר

 במכ~ עו~~ וי~
 ע"ג ונ~רכה

 העוק~
 בדיקה ~~יך

בנ~יחה
 וסימני~

 כלומר תמיד נגרי וח~~~י
 א~כ וכו' ותנקב בריאה תמיר מכההעומד ~עוק~

~"~ 
 ו~"ו

~יכ~
 לבדו ר~ע~ם העין למר~ית בפועל נקב דאיכא

 ז"ל ~יגון הר"י על דת~ה מה והנה ' ע"כ סותםאינו
 פיגון מהר"י ממ"~ ה~ירכ~ ~חת ב~ועל נקב~מתיר
 במכ~ עוק~ י~ אםלה~ריף

 וכתב
 רכ"~

 היכא וק~ו

ראי~~
 ע~מו ד~וא ק~יא מאי ידעתי לא ב~ועל נקב

הכי~
 לקמן

 מ"~ מחוד~
 דאף ז"ל פיגון הר"י ~ל ~~עמו

 רלי~א היינו בפועל נ~ב מתיריןראנו
 עוק~

 וכמו
 היכא וכ"ש הכא ~תב איך ו~"כ לעיל ל~ו~ו~~ע~~תי
 ' ו~"ע ר~נא בפועל ~קבראי~א

 ~ו~

 דהרב רבר
 ~~לוניקו בעיר ורוקא לה~ריף עוקץ עם רב~ירכאוכ' דנ~

 ג"כ כתב וכן נפיחהעו~ין
 במחוד~

 מע~ה ע~ו וכן ל"ו
 ~מנ~ נ~יח~ לה~ריך~~אלוני~י

 עו~ין ~אין במקום
 יע~~ לה~ריף י~~פיחה

 ~לשה בזה ~ ראיכא ~עולה '
 הר~ב"ץ רהיי~ו~ברות

 וה~~
 מ~חא

 דרבו~~
 אף ז"ל

ראי~א
 עוק~

 מ~ירין הם סירכא עם
 ב~חל~

 ~~יח~ בלא
ודע~

 ר~ריפה והרמ"ז י~חקי אברהם זמו~ר"ר הכנ"הג
 לה מהני ולאלגמרי

 פיגון והר"י השו"ג ~דעת נפיח~
 לבדו~ המער~ו~כמי

 בנ~חה עלתה ואם ~נ~ו~ה
כ~רה

 ~ה~~~
 ידענא לא ברידן אנן

 'אי~
 אם נע~ה

 בלאל~תיר
 נפיח~

 והר' ~ר~ב"ץ כרעת
 מ~~~

 דר~ו~א
 עלה ראתו מ~חררהא

 ממ~
 נ~~ברו ~התרנו

 מתא ~וח~י דמנהג כתבתי כבר ~ידן ~"כ~ל~ותיה מיעו~
א~ר

 ~אר~
 דאיכא אף נ~בר להתיר המה

 עו~~
 ומתירין

 הו~~נו הזמן ~וחטי ראנ~נו אלא בבהמה נ~יחהבלא
 דג~רא מ~ו~יה ונ~יק ~ואיל נ~י~~ לה~ריךלהחמיר
 ומאחר בע"ה לקמן שנכתוב כמו ז"ל חזן ~הר"ררבה

 איכא ללא ~ירכה איכא ~ין חילקו לא הנ"לר~ר~~ים
 לברוק י~ הרב ~ומרת ~קבל~ו לפי ~סירכה א"כ~ירכה
 ~~יח~ע"י

 מ~~א הרב ~~ברת נפיחה כלא ולהתיר
 רקבלנו כיון א~~ר לא ז"ל הר~ב''ץ וכ~ברתר~ותא
עלינו

 מ~ ועיי~ הנ~י~~ חומר~
 ס~ק ז~ל הכ~"הג ~~~ב

~~ג~~
 אות ב"י

 הר~ב"~ ר~~
 ~הביא אומרים ויש

 ו~מ~א ז"ל~ר~ב"ץ
 מנו~

 ל~~~~ק לנו ~~אר לא א"כ
 ~איכא אף נ~יחה עו~ין אנו ~ירכה דבלא מא~ראלא

 ~ירכה בלא ~אומה כנג~ ב~לע עו~ץ אם א~י'עוקץ
~ירכה וי~ ~או~ה מכה י~ ר~ם ומאחד ~פיחה לע~ותנוהגין

 ~עוק~
 לברר באין ואנו

 העוק~
 אם ב~~י~ה

 לע~ו~ י~ לכאורה הריאהניקב
 נ~אר לא דהרי נפיחה

 ~וםלנו
 ~ירכה ב~ך ח~~

 ~עו~~ אל~
 ~ם רה~ירכה

 היהלא
 העוק~

 מ~ירין א~ו ~דו~ן מכה ואוכא
~~ירכה ר~מרינ~

 ל~
 המ~ה מן אלא הריאה מן באה

 היכא ב~פיחה לבורקו נוהגיןואנו עוק~ וכ~י~
 רליכ~

 גם ' סירכה

 ~ינה ה~ירכה רהא ל~תור י~ב~ירכ~
 מעל~

 ואי~ה

מורר~
 למנ~ג רו~א כתב ז"ל ~ה~ו"ג ואף מכה ~מקום

 ~~מו אתבריר לא מקומות בשאר כן לא מועילעי~ו

 להך ח~יבראי
 ה~י ומ~ום ~קב ודאי ~ירכ~ ע~ עו~~

 ראף מקומות ל~אר ~~יח~ מ~נילא
 'ב~~~ רל~

 י~ל
 על~קרו~

 למ~הגם גם א"כ ונ~~ם בו
 ~י~

 ~עיל
 לי~ וכי ונ~~ם לנקב אותו חו~בין אנו ~םנ~יחה

 ל~ו
קרום

 ~על~
 ~אי~ו מוכרח ~לא קרום מכה'אי~ו מחמת

 ~~יח~ רעו~ין למנהגם וא"כ ~~ק אלא נקבוד~י
 האומ~ל~ירכ~

 על ~סמכו מכה בלא לרופן
 ~ירו~

~גיי~
 הגמרא

 ~מ"~
 לדירן גם א~כ לעיל ז"ל השו"ג

 דאיכא רכלמא~ר
 ל~ ~ו~~

 ~~ב ור~י ליה ~~בינן
 גם וראי ~קב עו~ה ה~ירכה ואי עו~ה מה זו~ירכה
 מל~ניו ~יא רגזירה ונאמר לא~ור להם היהלהו

רבמקו~
 ~פיח~ עו~ין ~אין

 א~~ר מבה בלא לאומה
קבלו

 רבז~
 המ~ום

 ~~יח~ מה~~ ל~
 ~י וא"כ

 ~מקום ~~יח~ לע~ות ~לא~נהגנו ~~ ה~ך ע~י~ו ~רי נ~י~ה לע~ות ~אין ואנומכה ,או~~
 וב~למ~ הז~

 בל~~עוק~
 רהא בורקין ~ירכה

 ל~
 ~לא קבלנו

 בדאיכאאלא ל~~ו~
 ~ירכ~

 כ~י~ ~מנם
 בעוקץ ~ירבה

קבלנו ר~~
 ב~ירכ~

 ~ה ~לא ~~ה לע~ות ~לא
~~ ~~~ 

א~
 ~ירכה רלענין

 ל~
 בעו

 ~מכה רתלינן ~~י~~
 ' נפיחה לע~ות אין ~'~כה וגם עוקץ ראיכא~~ן ~"~

ל~ג~ן ~ו"~
 מו~~"~

 ~~ב ~~חמר ~~~רו ~"ל ~~ן
~~~ 

 ~י~ר
 ז~ל ה~ו"ג רברי רהבוא ס"ב~י'

 וכ~~
 כיון

 ראיכ~
סיר~~

 ~ם
 עוק~

 אז
 הרז~~ מו~כ~ הסירכ~

 ~~ן ~ל
 ~~קבודאי

 ~~ הרי~~
 גילה ר~~ר ו~~~ר

 דודאי העיד ר~~א ה~י ~ארי אחר לבוא יכול מיהגדול הר~ ז~ ר~
ת~~ב

 ~ריא~
 לנהו~ ראוי כן ~כן ומאחר

 ,~ל ומנ~ם

רא~ונים
 ~י~ ~ור~

 ~לא
~~ 

~~~~ 
 ~ליו ערעד ולא ~~יחהלע~ות ~~~ ~~~~

 רברוו ול~י כלו~
 ~ף ~~י~ה ל~ו מ~ני ~מאי הריא~ ~ו~~וראי ר~~
 ~יה לא ~ם מכה בלא~~יחה ד~ו~י~

 ,~ן ~~א ~~~ ~~ א~~

 ' ~קבבור~י

 ו~ר מ~הג עירנו ~נ~ג רל~~י העול~

הוא
 ורא~

 ל~~ר~~
 ב~וק~ ~רכ~

 בין
 עם ב~ירכה ו~~א מכה~ם ~~~~ ~~ באונ~

 עו~~
 לברו ~עוקץ ~~ל

 ~פי~ה ע"י להכ~ירי~
 ו~~

 ~~ר~ מתבאר וכן וז"ל ז~ל ~~ו"ג ~ב~י ~י~~~לכ ~~י~ ~גרול הרב ~~כריע
 ס~"ל ז"לה~ו"ג

 מחוד~
 מ"ה

 א~כי עוק~ ע~ ~~ ~~~ ~ל~
 היכא

 העו~~ ~~~ ~ר~ דאי~
 וכו'

 ~ל~דלנ~ר וה~ת~
 רבבהמ~ ר~ת~ב~~

 אפי'
 איכ~

 ~ו~~
~ ~  לנ~וח רראויאלא 

 הריא~
 הר~א~ ~נ~~~י ע~י~י ו~ן

ול~
 רב~~ר~ ~מי~~ל~ ~אני ~לא ' והכ~רתי ב~ב~א

 הזבח~ורת
 ~ ~ו~

 ~דו~י
 ~ו~ ~ל~~

 וז"ל ב~
 וב~~~~

 מכה י~~~
 ועוק~

 ~רי~~ ב~לע
 ~ו"ג

~~ ~ ~  

, 

 ~~ךנר~ה ~~
~"~ 

 ~~י ~ריע ~~ל לב ~דיב ב~פרו
 הו~ף ז~ל ~הוא~לא

~ הז~~ וב~ור~ נפי~~ לה~רי~  
מ~~

 ~רי~~ ה~ו"ג
 ו~סכימו

 ל~ ו~ ~הלכ~
 מ~~~ינא

~מינ~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ 
 ובמקום ז"ל הזבח תורת בס~ ~~ל ~ופר ר~עותאמינא ~~~

 מכה איכא אי ובבהמה~כ'
 ועוק~

 השו"ג טרפה ב~לע
 ב~לע ועוקץ סירכה איכא אי ובבהמה ~"לשם

 דמרברי שם לב נדיב בספרו במ"ש והוא שםהשו"ג טרפ~
השו"ג

 ~ר~ה סירכה עם בעוקץ מכה איכא אי מוכ~
 כמ"ש נפיחה עברינן ~ירכה בלא אבל בסירכהודוקא
 בא לא רהכא ~קומו ~אן שאין ואף ז"ל לב נריבב~'
 כיון מ"מ ס' באות זה כתב כבר ~י הסיר~ות דיןלברר
 הר"ן בשם מ"ש השו"ג רברי תחילה להביאדהו~רך
 ז"לוהרשב"א

 הבי~
 ~סק לענין ז"ל השו"ג שסיים מה

הלכ~
 עמי יסכים א~ הק~רה לעד~ן ~נראה מה זה
 שרשו יירא לא לבו סמוך ור"מ ר"מ הגדול הרבמורינו
 קרושים של בנן השרשים ומן הגזע מן מים אליפתוח
 אל ויפנה ענותנותו מ~ינו שם גדולתו רבמקוםוירע~י
 עטרת ~וא הלא ' הזן מאל ברכה ויקכל ~בקירהאזוב
ראש~ו

 הר~
 כמוהר"ר ~אמר ל'ו שר המובהק

~~~~~ 
~~~

 : ויחל"א הי"ו
 ע"הז

~ ~ ~  
~~~~~~ 

 ס"ט

 אליו תשובתיוזאת

~~~~
 מר לן ד~רר פסקא האי ~ני ~בראל

רבה ~יה~
 נברש~~

 סולת ' טבח'יא רב דדהבא
 כהלל ענו~ן הכולל הרב '~קיה

~~~ 
 נו~ך ' ~~יר

 ' תש~רהו ה' אתה '~~יר

 וביו~
 ' י~לטהו רעה

 נעמי הז~ת העיר במנהג מר לן דביק ' מח~הו ~'~י
 כשיש~הטריף

 מכ~
 ' סירכה עם ועוקץ

 מתירין ואינ~
 בי~תו בעו~ם , וטרי ש~יל ' ~אתריה ומר '~נ~יחה

וטי~
 בקיאותו

 ז~ למנה~ טע~ לת~
 ענותנותו ומרוב .

במ~ו~
 וכשא~י , אני גם דעי אחוה שאל או~י גרולתו

 התלוים ש"וב בדיני דעי לחוות ואירא זחלת~לע~מי
 ואין ' ריאה שמה נקרא לכן כיבראיה

 , וי~~ר שיבוא ראה~לא למי אומרי~

 ג~
 ~~~רין מכל מופנה איני כי

 ~~וני עיניכאשר
~~~ 

 טרוד אני כי וב~רט ' רואות
 לב'ושמעתת' תעלומות ה~טן ס~ריבהד~סת
 לבוא אל~~ני וחבתו אהבתו רוב אכן ' ~ילותא~עיא

 ~עמו כי רבריו ושניתי שקריתי ישר כי להגידב~תובים

נכו~י~
 מתוקים וישרים למב~ן

 מדב~
 ' ~ו~ים ונו~ת

 ב~בונה בחכמה מאד נאמנו רבריווכל
 וברע~

 ובא~ר '
 ח'ר מל'ך א~'י זק'ן~ורה

 ברר~
 ב~"ה ז~ל ~גאון מורי

 ס~"ז ס' אות הזבח תורת ובס' ~"ב ~י' ח"א לבנד~ב
~~ל

 ~י~
 דוראי לגמרי לה~ריף ראוי בעוקץ ~יר~ה

 ולמנהגינו~~~ב
 דל~

 בנפיחה מתירינן
 ב~ירכ~

 ~וסלת
 ומה ' להקל ראיןוד~י

 ג~
 הזאת בעיר כן ~~גו ~בבר

 ראשוני~מימי~
 האיש בנו העיד ~ער כאשר

 מש~
 הוא

הרב
 ~~ו~~

 ראשונים שגבלו בגבול ראשו יקל מי ' נר"ו

ו~פ~
 באמרותיו ל~~תעשע הייתי

 ה~הורו~
 אורות טל

 חו~ין כן ולא עתותי בירי אין כי אמור~ מלת~ כבדאכן
 ל~וטרו~נו

 כלו~ בל~
 מילי לקיים עיני א~ימה לכן '

ר~בו~
 מז"ה ~~און

 זלה~~
 זאת כו

 חוב~
 נ ואעש~ה

 ~מ"~~~~~
 ~גרול מז"ה

 ז~
 ס"ב סי' לב נדיב ב~'

 אף בנפיחה ל~תיר י~"א ~~לוניקישמנה~
 ועוק~ ~יר~~ דאיכ~~יכ~

 דבריו ~ל~י בת"ר כתב '
 ת~קבדו~~~

 ל~ו מ~~י ~י~ ה~י~~
 נ~יח~

 אף ~י '
 ~לא בנ~י~ה להכשיר~נו~גין

 ~כ~
 ~ם '

 ל~
 היה

 אל~

 ז"ל הגאון בלשון דקדק לא איך עיונו שלי~ותעל תמי~ ואני נר"ו עכ"ל נקב וראי הכא אבל נקב~פק

 ~ל~
 אלא ' נ~ב ודאי שיחשבהו כדי ני~ב~ דודאיכתב

 א~' בנ~י~ה ל~כשיר רנהג' לרידהו ולכן ' ~נקברודאי כ~
 זו גם בבדיקתה' דבקיאי משום הפוסלתבסירכה

 תכד~
 ש~ו את עשה שהעוקץ חזינן דהא ~רפה ב~~~הואם

 לא ואם 'וני~בה
 ב~ב~~

 שעדין ~ינון ד~מרי ~שרה
 למ"ש מעין , לנקב יכולהיה ל~

 ה~ר"~
 ג"ן סי'

 ב~ם ~ימן באותו ז"ל מודי דבריהם הביאדעמיה והרבני~
 רלא ~יכי כי לגמרי ה~ף שישבור ל~נינוהגף נשב~
 . נ"ז ב~י' מרן כמ"ש ת~וב קוץ בנמ~אהריא~וכן לנקו~
 שהטיל משום אלא בדרוסה' תקמ"ו בסי' הרשב"אא~ר ו~~

האר~
 ' שלו את עו~ה והארס שחי~תו יועיל מה וא"כ

 אל המ~ובב' יתבטל ו~סיבה דבהבטל הכאמשא"ב
 ל בקיאינן דלא משום כוותייהו נהגינן רלארלרידן ~~
 ' ~שחי~ה שבירה בין מה ז~ן שהה אם הכי~מרינן ~

~  ז"ל'בתורת מז"ה הגאון ~כתב מה על כת"רמ"ש 
 מ~ה יש אם ו~בהמה וז"ל השו"ג מ~ם ~~ב ~'~ות הז~~

ועוק~
 ב~לע

 טרפ~
 לב נדיב בס' מ"ש ה~ך שהוא '

 מכה יששאם ~~
 ועוק~

 שתברק סירכה בלא
 הריא~

' 

 וכו' ועוקץ סירכה ו~"ל ט"ס שהוא לומר קדמיהשפר ולכ~
 איכא אי ראף מחולשא אי~רק לא ואכ~י 'כיעו"ש
 ' להפך משמו ~תב ואיך בנפי~ה מ~יר השו"גסירכה

 אחר לרידהו היא רטרפה היא הכוונה מוכרחאלא
 ו~מך ' ב~יקה בלא גם ולרידן ב~ב~ה אםהבריקה

 והשתא ' ס~"ז ס' ב~ות דבריווביאר אמ~~
 ~ף להכי ראתי~

 אמרינן לאאי
 דאיכ~

 באו~ן והוא כן בהכוונה י"ל ט"ס
 כ~ן וקי~ר במקומו ~ם שביאר כמו ~ירכהדאיכא
 תורת ס' בידי היה וכבר , כ~"רוכמ"ש

 הזכ~
 מוגה

 שמע~י אזהרה ~עמים וכמה ז''ל הגאון מרןמכ~"י
מ~~

 ~ן בו היה כי עליו עיני שאשי~ ~דוש
 בהיותי בעון והן ' לרינא הלריכים הד~וסשל ה~עי~~
 ירושלם ~בע"הק ישיבתי מבית גנבוהומ~וה בשליח~~

 תובב"~

' 

 ע~ה סי' חיו"ר חיי בעי ~ס' ועיין ' ע"דחבל
~ 
~ 

~~~~
 י~ה רן י~ה ראמ~ א~א לסי~א

 ו~שרי ' לסמוך מה על להמנהג שיש היכא לנו יפהוכך חובתי~~ ובך ראשונים של במנהגם להחזיקז הו~~
 ופקיע מומחה ש"וב ל~ם שישהעם

 כ~רי~
 או~ד רביע

 יאכלו כי שי"לא כמג~יר מפקיע אףומתיר
 שום מבליוישבעו ענ~~

 חש~
 ' ~פק ונדנור

 יארי~
 ימי ה'

 ' חו~ה מעיינותיו ויפו~ו ובטת הש~ט בשלותש~ותיו

 פלטי'אל בית הקדשים קדש מבית יו~א שועל~כ"ר
 לשו~ ~מקוה ' זן אל מזן מדוכתיה ד~ףעז"ן'' ב~
 ~ר אל

 נ הזן האל בעזרת ~יינו בית ~יוןמשושי
 ה~עירוהוא

~~~~~ 
~~~ 

~"~ 

 הי"ו הנז' טבח'יא מהרב זה אתגם

~~~
 א~ת אוני חמשה ~ב סל"ה בש"ע ז"למרן
 ו~ם משמאלא ותרי מימי~א ~~א לריאהלה

 ~ולחן הרב וכתב טריפה משמאל או מ~מין אחתחסרה
 ~ותר ריאה כנפי לה'ות דהו~רך ~עם ז"לגבוה

 נבראו רלא א' במחודש כתבתי דכבר שמאל למ~דימין מ~~

כנ~
 ישרף שלא הלב על ל~ניף ~לא ריאה

 ה~ב~י מחו~
 י~ין ~מ~ר לפי שמ~ל מ~ד יותר ימין מ~ד ה~בע~ו~ו~

הוא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

~ו~
 ש~~ל ומלר הכבר

 הו~
 לפידי כשני שהם ה~~ול

אש
 וחו~

 ~ריך לכך ה~חול ~חום יו~ר ימין שמ~ד הכבר
 אח"ך ~~א~י וכן ש~אל מ~~ד י~ין מ~ד מני~'ןיותר

 מ~~אל או ~ימין אחת ח~רה אם ו~ך ז"ללהרשב~ץ
 כח בטל דאזטריפה

 וטרי~~ המני~
 יש ו~נה ' כ ע'

 ~קירהל~~ור
 אח~

 ח~ירת טריפות רכל ~אחר ו~וא
 שמא ~~ד אלא ע~מו ~~ר אינו מש~אל או ~ימיןאונה
 ה~חול חום מכח או ~בי~ין הכבר מתום הלבישרף
 א~ שמאלשכ~ר

 האונות חסרו שמאל שב~ד ראינו ראו
 לגמרי הט~ול ניטל ד~יינו שמאל ב~ר טחול נמ~אולא
 של דינה~הו

 בה~~
 היא הטחול נטילת ~~~ד זו

 הטחול ניטל טרי~ות אלו בפרק שנינו שלימהר~שנה כשר~
 וכן הפוסקים כל ופ~קוהכ~רה

 ~ס~
 כש"ע ז"ל ~רן

 א"כ כשרה הטחול ניטלס~"ג
 זא~

 לה שחסרה הבה~ה
 להכשירה יש ט~ול לה נ~~א ולא שת'ם או ~ש~אל~ונה
 י~רף שלא ~שמאל אחת אונה חסרון טרי~ות דכלכיון
הלכ

 ~חו~
 דכשרה י"ל וא"כ ה~חול ניטל והדי הטחול

 והנה ' לה~שירה אין דילמא~ו
 קור~

 ל~שוט בואנו
 דטעם ז"ל השו"ג ע~"ש ל~מוד יש זאת~קירה

 מ~ה ובזה ה~ניף כח דכטל ~טעם הוא אחת~ונה חסר~

הבה~~
 ~~ה ~ינהו ~תראי ז"ל ה~ו"ג דכרי דנראה

 דלרעת בריאה ואטום טריפות כענין סל"ו לקמןשכת~
 ~שו~ רהוי ז"ל והר~כ"םרש"י

 ז"ל הרשב"א ולדעת נקב

טע~
 ראף ז"ל הכנ"הג ו~תב ~ניף ראינו ~שום האטום

 כל בא~ום ז"ל הרשב"אלרברי
 ש~

 , להטריף יש

 דא~ום ז"ל הרשכ"א לטעם אבל וכו' תורתו ~כבודרכה וב~~יל~
אינו

 ~ני~
 והאו~ות ה~ונות שאר כל הלא כ~ך ~ה ללב

 או א~ת אונה בה~בטל ~תה הבהמה ואין ללכ~~ני~ות

~ק~ת~
 ~ר לדופן ~רוכה ~~יא באונה ע~~ך רהגע

 כראמרן לאו אלא ללכ ~ניף אינו והא לכ"ע ~~רהש~יא

דבהתב~~
 הריאה ~ק~ת

 מלהני~
 בכך ~תה הב~~ה ~ין

 ד~רי שס~ר ~ה על ת~וה'ן שרכריו ובאמת השי"געכ"ל
 ~~ה ז"להכנ"הג

 ~הכרי~
 אחת אונה תתבטל ש~ם

~ל~ני~
 ל"ה בסי~ן לעיל שהרי מני~ין ה~ונות שאר

 דטריפה ~ש~אל או ~י~ין אחת אונה ~~רה טעםכתב
 כח ב~ל ראז~שום

 ה~ני~
 ~תה והבה~ה

 ככ~
 והביא

 ~"שג~כ
 הרשב"~

 הכא ואיך ז"ל והבנ"הג
 ~כר~~

 דאם
 אונה~תבטל

 א~~
 דשאר ~תה אינה

 אונו~
 גם ~ניכות

~ה
 שה~רי~

 דינו
 ~מ~

 כשרה ~ר לרופן ה~רוכה ש~ונה
 רבטלואפילו

 הנ~~ כ~
 שאר ע"כ אלא ~ונה אותה

 לדידיה דגם לי תמוה ' כשרה ולהכי מני~ותהאונות
 דלד~ת ~ודה ~ל ~שו"ג ש~רי ~ושיי~ותקשה

 הדשב"~
 ~ל

 שתי יש אם הלב על מניף דאינו משום האטוםדטרי~ות
 ~טו~ים~ונות

 ~בה~~ טרי~~
 האונות כל אם וכ"ש

 רבזה לא~ום ~ירכה ד~שוה דעתו ולפיא~ו~ות
 אז ~ר לרופן אונות שתי נ~רכו אם ע~~ך הגעני~א לדידי~ אף לדופן הסרוכה ~אונה ז"ל הכנ"הגדברי ד~~

 האו~ות ושאר המניף כח בטלה והרי וא~אי כשרההיא
 דהא אונות ~רתי דכטלו ~אחד ~ועיל~םאילם

 הי~
~ור~

 ש~רי בזה
 הו~י~ ל~

 ח~רה אם ~לא ה~לל ~ן
 ראם נ~י הכי רהן תי~א וכי א~ת~ולה

 שתי נ~ר~
 ~ר לדופןאונות

 רטריפ~
 הרשב"א לדעת ז~ל להשו"ג וס"ל

 נ~רכו ראם סט"ל ז"ל הב"י שהביא ז"ל הר~ב"ן ~דעתז"ל

~~י
 אונו~

 ז''ל כנ"הג ~רכ וגם רטרי~ה לדו~ן ~גבן
~ט"ל

 ~גה~
 וכרו~ב ~אורך זה ~נין הכיא ~' אות ז~ל ב"י

 כן ז"ל הרשב"א ודעת השו~ג דרעת ני~א וא"כיע"ש
 גבו ול~כי~וא

 ~טו~
 ס~ל

 ~דע~
 ~רשכ"א

 ש~י רא~

 ~בטל ~ר לרו~ן נסדכו ~ם כרין ~רי~ה אטומותאונות
 ~ר לדו~ן סרוכה ראם ~חת כאונה כן לא ה~נפהכח

 לע~ין הרין ~וא כן וא"כ ~ני~ות האונות דשארכשרה
אטום

 ז~
 אנ~י ~תרי אינו

 חר~
 דא~ר ז"ל הר~כ"ן ראף

 הטעם כמ"ש אלא עלה אתי ההנ~ה דחסר ~כחלאו
 אונות ש~י נ~רכו ~תחילה ש~א דחיישי'שם

 ~גב~
 של

 כך וא~ר גב אל ~גב כדין נטר~ו ואז זו של לגבהזו
 ~כ~ ו~שום המניף כח דכטל ~טעם ולא לרו~ןנסרכו
 כי~ד הסירכות ר~שי כענין כחיו"ד ז"ל מהרימ"טחלק
הם

 להטרי~
 ~גדול הרכ דבריו והביא יע"ש

 ~הר"~
 ~זן

 וכן ~ר לדו~ן ~ירכה כדיני ס' אות הזכח בתורתז"ל
 ב~ול מטעם זה ~ר~ות ואי יע"ש לכ נריכבס~רו
 כן לומר אין ועוד לחלק עור יש ~הההנפה

 לאסור ז"ל ~ר~ב"ן כרעת ס"ל ז"ל ~הרשב"א ז"להשו"ג ברע~
 ~ט~ל ל~מן ~~רי לרו~ן ~גבן הסרו~ות אונות~~י

 ד~וסר ז'~ל הרמכ"ן רכרי ז''ל השו"ג הביא ~"ז~~ודש
 ז"ל הר~ב"ן על ~ליג ז"ל דהרש~~א ז"ל השו"גוכתב
 יע"ש לדו~ן מגכן אונות שתי נסרכו ~ם ל~תירוס''ל
 כנסר~ו ~תיר ז"ל ד~רשכ"א ז"ל השו"ג לדעתהרי

 ~ר לדו~ן סירכה דין ר~שוה ז~ל ולרע~ו ~ונותש~י ג~
 ~רו~ן ~~רוכות או~י בתרי א~ילו ~תיר סירכהרכדין נ~נה~ סתראי ז~ל הרשכ"א רכרי ~מ~או ~"כאטום לדי~

 וכולן אוסר אטום ובדין~ר
 שיי~

 כטול בהם
 דאו~ר אף ז"ל השו"ג לדעת כרחין על ~לא השו"גלדעת ההנ~~ כ~

 הרשב"א לדעת אוני בתריבא~ום
~"~ 

 נסרכו כאם
 רכתב י~טעם ~תיר ~רלרו~ן

 ~ר~
 ז"ל ~דשה ~מלה

 סקנ"ח ~ל"ו ~ורבתבואת
 דא~

 ז"ל דלהרשב~א
 טע~

ה~~ו~
 רכ~ל משום

 ה~ני~ כ~
~"~ 

 אם
 הרשב"א ~תיר ~ר לרופן ~ק~תה~ו או~~ ~טרפ~

 ז"~
 טע~ו יע"ש

וני~ו~
 יע"ש עמו

 א"~
 ~כ~הג ~עת ~וא כן

דאוסר ~~~~ ז~~
 לדע~

 שהו ככל הרשב"א
ל~תיד י~ ב~ירכ~ ~~~ אטו~

 קר~ ול~
 ~ה דכל לדע~י ז~'באו~ן אל זה

 שכת~
דכה~~ט~

 ול~יל ה~ניף כח בטל לא א~ת או~ה
 כח בטל שחסרהכאונה כ~~

 ה~ני~
 ו~"ה

 ו~"~ ~רי~~
' 

 לענין נבוא באוהשתא
~~ 

 ד~תב ~~~ר דהיינו ש~קר~ו
השו"ג

 דטע~ ב~ל"~ ז"~
 ~בטל ~ט~ם ~ונח ~~רון

 אונה חסרה ש~אל ב~ד אםה~ניף ~~
 וליכ~

 ~ש ~ם ט~ול
 ש~ר~ להניף אונה הך לן א~טריך לא רהשתאלהתיר
 ~א~ר לו~ר יש ולכאורה שם אינו הנ~ה לו ה~ריך~ט~ול
 ח~ירתד~ל

 ~ו~~
 דאי~א היכא ~טרי~ין אנו ~חת

 ט~ו~
א"~

 דלי~א אף
 ט~ו~

 לטעות ד~יישינן ~טרי~ין
 הג~ראל~"ש ודו~י~

 בפסחי~
 א~ין בשני דק"ז ובחולין וכ~"ק

 גבי~ה אוכל ו~ה כשר אוכל וזה זה על זהה~קפידין
 א~

דלי~
 יאכלו שמא ~ששה

 ז~
 א~ורין אפי"ה מזה

 וכו' ביתוס וסרי~י אסורין הסריקין כליא~רו ו~טע~
 כל דיא~רוכמוהו ז~ וג~

 ~~יר~
 טריפה א~ת ~ו~ה

 אינו זהא~נם כ~ר~ וז~
 ~ד~

 לכל מסור אי~ו הע~ין רזה
 ~לא הכ~וב ~סרוולא אד~

 לחכ~י~
 ו~ם

 האו~רי~
 הי~א

 היכא ה~~ירין והם טחולראיכא
 דלי~~

 ושאר ט~ול

ע~~
 לך תדע ' בנ~תרות ע~ק להם אין רארעא

 ~גבה ביתירת ל~ה סימן הכא ז"ל ~רןדפ~ק ~~~
 תח~יה וגו~א ~גבה יתירת חזינן איוא"ה דטרי~~

 י~י~~ וה~
 הגימ~~ו~ל~,בתו~

 ראז ~שום ~כשירין
 ~תת~רקלא ~שש~ ליכ~

 ~'כו~ ול~

 ז"ל ~ור"ם שכתב וכ~ו ~ל~ת
 ויתירת גו~א דאיכא בהי~א נ'~וש איתא ו~י~ם

 ~גכ~

להטרי~
 מאי דיאמרו חשש ~טעם

 אל~ ~ז~ ז~ ~נ~
~וכ~

 רדבר כיון כ~"ש
 ז~

 אי~ו
 ~~ו~

 וב~ש לח~~ים אלא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 בג~ר~ שבת~ל~~
 אלא לו ש~ין מי גבי ד~"ז בחולין

~לו~
 ולא בחו"המ לבבסו מו~ה אחד

 חיישינ~
 ליאמרו

 ~~רי~יןבל
 ~שו~

 שם שאמר ובמו ~ליו מוכיח דאזורו
 ו~"בבגמרא

 הב~
 ו~ומא ~חול ~מי

 מוכיחי~
 ' להתיר

 ~ידן ד~דוןו~ו"~
 דומ~

 שמלה הדב שבתב למה מ~ש
 בסי~ ~ל~דשה

 דב~~ ~"~
 ~שם

 הרשב"~
 א~דו רלא ז"ל

נ~יל~
 ~ל~, הבבד

 מפ~
 שסוף המדה

 ~מר~
 להנטל

ו~~~
 סי' ז"ל בש"ע שכת~ב מי~~ ~אותן ~"ב ז"ל הרב

 נטילת ~~ם ~~סד ~מאי ~רה ל~~ דאין~"ב
 ~יסורו דבל~~~ר הכב~

 מח~~
 להם אין ואינך ~רה

 מר~
ו~~~

 מי~ים ד~ותם הרשב"א לרעת נמי הבי ד~ן
ל~ ~אי~

 ~רה
 ל~

 בתב וכן י~"ש הבבר נטילת ב~ם נאסר
 ז"ל מגדים ~ריה~

 ~רשב~ דלדע~
 דאיסור ~ל

 ~שום~~בד נטיל~
 ~ר~

 להם שאין מינים ~~אר
 מר~

 ~ין
 ~טיל~ל~~ו~

 במו~ו זה ~ם בן ואם י~"ש ~בבר
~~תב דב~

 ~רשב"~
 ז"ל

 ~בב~ ד~יל~
 מרה משום

~~ין,לו ומשו"~
 מר~

 אין
 ל~טדי~

 מאחר הבי נימא הכא גם

 ~ונ~ר~~י~~
 ~א ~~ת

 משו~
 ר~טחול

 שור~
 ללב

 ואין ל~~יר יש ~חול~לי~א
 ~חל~

 התם ר~אני
 ~~~~~ין~ דהו~

 טחול לה יש בהמה מין דבל הבא ~ש~"ב

 ~חת אונה ~~רה ~~~~~י~ו דכל מט~ם נטדיף לה ~~ין ~י~,~חת ~~ו~~יל~
 ד~~

 א~~ו
 דה~

 מטעם לאו

~זור~
 עלה ~~ינן

 ~ל~
 ~תינן דינא מט~ם

 על~
 ובמו

~~ו~ח~
 ד~די~א וביון ל~יל

 ~תינ~
 ~ין עלה

 לחל~
 ~ין

 ~ח~לש~י,~י~י~,~ל~~י~
 ~אמרו~~יל

 ~ע~~ ~~~
 וכמו

~~~~
 לה שאין במי ~י~ין

 מר~
 ב~סרי~ל~תיר ~מי בן הבבד נטילת

 ~ונ~
 דזיל ~חול ל~ ~~ין ש~ים ~ו

~~~~ ט  ~~י ~~~~י ~~~י~ ~ ~~~~ 
~~~~ 

' 

 ~~נ~
~  ד~וריית~ טרפ~~ דז~~

 ריעותא ש~~ינו בל
 ל~ב~י~ ל~י~ ~~~~י א"~

 ~~י~ד ~~~ו
 ז~

 ~ילתא מ~~י
 ~~ל~י~~~

 ו~יו~~ ~~
 ~~רו

 מרמ~ ~~
 הטרי~ות

 לחוש י~ זהו~רט ~"ל~
 ~ונ~ ד~~ ונ~~ ו~~~~

 נחסרה

 ואח"~ ט~~ ~ ~~י~~ח~
 ~חר ~יטל

 ~אונה ב,העדר שם עודנו ד~ואומ~~ר ~או~~ נטיל~
~"~ 

 ~על
 מ~

 ל~~
 ~~~ול

~~~ 
 לישרף ~עומד ו~ל

 בשרו~

 דמו
 ד~על ביון ~~"ב ש~יטלמועיל ומ~

 ו~ש~
 את ושרף

 ~פר~
 ~ב"~ ~קר~~ נשב~ול~~

 נימא ~ם
 דאו~~

 חסרה אונה

 ~ד~~~~ל~
 ~ח"~ לי~ ~זל וה~חול

 ודאי ד~ז
 ~ר~

הלב
 וליב~

 ~ניף
 כ~ ~~

 ועל לאסור או ל~~יר ~ידי
 ~~י~ל~~ ב~

 ~דו~
 הג~ול ~רב הוא הלא ו~דדו הדור

ו~~~ל מעו~
 ר"מ ' קרושים של בנן ' ~רשי~ ש~ קו~

 ור"~
 ~רי~~~~~~

 מ~יקין ומ~ינין ' ד~רייתא נרתקא ,

~~
 אל
~ 

 ~לא '
 ~ו~

 הרב מורינו
~~~~~ ~~~ 

 נ~ו
 ~~~יר~ר

 ~ד~י~ ~~~
 ~יד"א

~ר~~
 ל~~~ ~~ ~תי~ ~~ הי~ ~ר~~

~  
~ד ~~ ~ד~

~~~ 
 לא

~~~~ 
 ~"מ

 ב~מ~
 ה~ו~' שדבדו ע~יינם

~ש~~  ~ל~ 
 ~~~לנו

 בה~
 לפנינו ובבו~ם

 לה~י~ ~~ל~ אי~
. 

~~ ~~ 
 ש~ני ~ף וע"ב ~הם ~~חת

~ד~
 נר"ו ~~"ר

 ~"~ ~~ ~ ~י~
 ד~לה ~גרא

 ~~ק~
 ו~~"~ ~מ~ מ~ר~ ~רמ'ת~~ת~~

 נ

 דברי ב~~
 ~~~ע~~

~~~~~~ 

 ה~~'ר ויהי רבריו על שהשבתי תשובתיוזאת
 ~מי~

~~~
הוית

 כתב~
 דדשים

 ופ~ר~ה או~ן ידי מעש~
 חקי~ת שחקר נר"ו ד~יי ס~"א הרבמהימן

ח~ם
 לרע~

 למה ~עם שנ~ן ז"ל שו"ג הרב
 ~די~

 יו~ר
 ימין ש~~ר מ~ני שמאל מב~ד ימין ב~רמני~ין

 יו~ר והואהבבד הו~
 ח~

 שאין ל~חול אי~יה ~~אל ומ~ר
חומו

 חז~
 ותרי ~ימינא ~לתא ~ריך לכן ' ב"כ

 משמ~ל~
להני~

 שלא
 ישר~

 אם ו~"הט ' הטב~י מחום
 מהאונותאחת ח~~

 טרפ~
 א~ד ה~ניף כח דבטל משום

 הכוסק הרב חקר ול~י"ז ' בסל"ההשו"ג
~~~ 

 שפ~ר
 רקי"ל למאי~ר"ו

 שא~
 ~ם ' ב~רה הטחול ני~ל

 הטחולש~יטל אי~
 וג~

 חסרה
 אונ~

 ל~~ד יש מהשמאל אחת

שתהי~
 א~ת אונה חסרה טרפות שבל ביון בשרה

שמא ה~~
 י~ר~

 וביון הטחיל מחום הלב
 רליב~

 ט~ול
 מ~ום אין בי הרואה ואנכי , נר"ו את"ד חששאל~אי לית~

 ' ה~ליחה ~חרי זאתלחקירה

 והו~
 נבאד באשר

 למה וני~וקו ב~עמו השו"גד~רי בוונ~
ותרתי מימי~~ תל~~ ~רי~

 משמאל~
 בדי הוא הריאה עיקר בי ~היות '

להני~
 לב~ל ש~די ' הטבעי המ~כל מחום ולקררו ללב
 ' אש לפירי בב' שהם חומם ברוב המאבללבשל ברי ~גרולה הברס ע"ג והבבד ~טחול הונחוהמ~ל

 חלקי בבל וחזק ~שוב היותר הוא ימין~~ד ול~יו~
 הגו~

 ול~ן
 ' שמאל מ~ד יותר מאבל הימנית ב~דויביל

~ ~ ~  

 הו~~
הבבר

 ימי~ ב~~
 והט~ול חזק י~ר ובחו ~חומו

השמאל ~~
 ~א~

 ש~~ל ל~ד די בו יש חזק ב"ב ~ינו שחומו

ו~י~
 יתלהב ואז בר~וי המאכל מבשלים שניהם

 וע"ז ' ~ש בלבת ~מא~ל שלהט~עי ~~ו~
 ישר~ של~ לל~לה~יף הרו~~ ~ריב~

חזק י~ת~ ~~ין ~ר ולהיות החום מאותו
 מבריי~~

 לבן בא~ור
 ~רי~

 יו~ר
 ~לב מני~י~

 ב~~
 ~~ד ~~ר ואם שמ~ל מב~דימין

 מ~
 ~מני~ים

 טר~~
 ההוא ~חום ש~ףמשום

 לשרו~
 רמי ו~שרוף הלב ~ת

~~~~
 ישרף שלא ללב להניף ה~נותלשתי ~ריכ~ ~כתי הטחיל ניטל ~ם גםמע~ה

 ו~~ב לבדו הבבד ע"י נת~של שבבר~מ~בל ~חו~
הטחול ני~~ א~

 בשר~
 לה דחסר ביון אמרינן ולא

שתהיה ~~י~~ ב~
 ~רפ~

 ' ~~ו הטחול היה מאם לבשל יותר ז~ן לו~ריך ואול~ ל~רו ה~בד ע"י י~בשל דהבישול '

מבשל עב"~
 הו~

 מזיק ואינו אתי ממילא והזמן
 לחיו~ ז~

 'באש~ה~ה~~
 ~~ו

 מ~י~
 ~מקום בזית~לא נ~~יי~ ולא הבבד ~יטל אם

 מר~
 חיו~ו ב~~ום וכזית

 ~ש"עבמ"ש ד~ש~~
~"~~ 

' 

 הב~ ר~ותם א~רינן דאפי"~
 בולו ה~בד ניטל ואפילו ' המאבל לבשל די~נשארים זתי~
טר~ותו ~י~

 ' שם ~פוסקים ~מ~ואר ה~בשל ~ח ח~רון ~~~

 נ~~~"~
 ~הנ~ה עי~~ דבל

~~ 
ה~~עי ~~ו~ לקר~ ~די

 ש~
 בבבד או וטחול בב~ד שנתבשל אחר המ~בל

~~~
 ~ ~ביו~א

 ~די~ ועב~
 יותר ש~וא לב~ד ~ו~רך ימין ה~ד חוזק~~ינו ב~ש~ ימין מ~ר מ~י~ים יותד

 משמ~ל ~חת אונה ח~ר א~ וע~"ז 'בטבעו ~~~

 ה~חול~~ר ~~ א~
 ~ר~

 ב~~~ ~טבעי ד~ום בי~ן
 ~ו~ד

 ל~וח~~
 ~ח

 ~~נ~
 וב~ו ' וטר~ה

 הר~ ג"~ ~~~~

 ~~~~~ו~~
 ~~~~ים

 ~ד~"~ ~~~ א~די~

' 

 לה~~~~~ ~~~י~ה~נ~י ~~~
 ,~~~ות~ו

 ~~"~ ה~הורו~

~~~~

 ל~~
 ש~~~'

~~"~ 
 ~~ד

~~~ ~~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  כהת~טל מ~ה הבה~ה שאין ~~תב אטום גבי ל"ו~סי'

אונ~
 ל"ה ב~ימן כאן ~"ש סותרים ~ק~תה או אחת
 קא דש~יר נראה ולכאורה , קדשו ברבריבריעויין
 ~וא ליי~ב והנר"ל 'מותיב

 כ~~
 הדין בעיקר שקשה

 ש~וא אחת אונה ~~רה ב~רפות הש"וג שכ~בל~עם
 אחת אונה בנ~רכה ל~ה תק"ל ה~ניף בח רכ~למשום
 ' המניף כח כטל נמי הכא הא כשרה לרו"ץכולה

 אנוו~וכר~ים
 לחל~

 בין
 סרוכ~

 היינו רבסרוכה לח~רה

טעמ~
 דכיון ~שום ה~ניף כח לבי~ול חיישינן דלא

 יכולה ואינה סרוכה היא א~ אף קאי ב~קו~הדאכתי
 ע~~ה מ~דלהניף

 מ"~
 לשאר היא עוזרת

 האונו~

ל~ני~
 ~שא"כ ' ~עט מני~ה היא גם ואולי

 ח~רוןרמלבד בחסר~
 האונ~

 של המניף כח לבטל גור~ת ההיא
 אל עוזרת רעותה את אשה יחר בהיותן כי ג"ב~אחדות

ההנפ~
 נחלש וכשחסרה

 כ~
 זה וב~ן , כמוכן הנשארת

 בסרוכה ~להניף אחת אונה רבהתבטל השו"ג מ"שהוא
אין

 הבה~~
 , בכך מתה

 ~דוקד~ וז~
 ז"ל הרב כדברי

 ז הרואה יראה כאשר ל''ה וב~י'ב~ן

~~~
 ה~נ"הג מרן על קושייתו בעיקר תמיה~אני
 כה שיש ד~יון ז"ל הרשב"א דלטעםכ~"ש

 אינה אטוםמ~ום
 לה~ני~ יכול~

 ודאי הא ולהניף ה~וח
 עכ~ל ול~יף הרוח להכניס יכולה אינה ש~וארבכל

בהג"ה~
 מאו~ה שנא דמאי השו"ג ת~ה וע"ז ל"ג

ה~רו~~
 לרו"~

 י~ול אינו ראפי' ~~בן הק~ה טינר וכן

להנ'~
 בשר~

 והאומות האונות ש~אר כיון
 הוא ~א~ום פסלות ד~עם ז"ל הר~ב"א ברעת~בין ~הו~ דלק"~ ירא~ הכנ"הג כדכרי ו~~רקרק 'עכת"ד ~ניפו~

 שהאטו~משו~
 ~ינו

 ~ני~
 אל הרוח ל~~ניס

 ליה תקשי ולא ' לגמרי הה~~ה ~ח ו~~לו~ה~יף הריא~
מאו~ה מ"~

 ~סרו~~
 קשה יותר ~הוא ו~~ר

 ~האטו~
ו~~~~

 ' האונות שאר הנפת מבטל ~ינו

 רה~
 וראי

 בי~ייהו ~וראגבי
 וכמ"~

 ל"ר בהג"הט ז"ל ~כנ"הג
~בהגכ"י

 רהא~ו~ שאני ברי~~ ראטו~ ~~~
 עובר

 להנ'ף מניחה ואינה הרי~ה ואו~ם עבר אלמעבר
 יטינרי לסרוכה כלל ל"ר~"~ו~~ב

 דא~
 נתכטלה אם

 אינ~ אב~י אונהאותה
 מע~בת

 א~
 מלה~יף השאר

ואררב~
 שעוז~ת אפשר

 מע~
 ~שא"כ כמש"ל לה~יף

ב~~ו~
 ואו~ם שסותם עבר אל מעכר שהוא

ואינו הריא~
 הרו~ להכני~ מ~י~

 ובזה לגמרי הנ~תה ומכטל
 דא~ילוודאי

 טר~~ בכ"~
 שסובר כיון הר~ב"א לרעת

ש~ינ~
 מ~יחה

 להני~
 ' יחדיו ~רקו הכנ"הג ודברי ' בלל

 באו~ו הכנ"הג ~"ש ראה שלא ה~"ג על שקשהוזהו
 :סי~ן

~ו~~~
 בענין לע"ר ה~~ה

 ז~
 ו~ול ~רדותי ~רוב

 , והיחירה~בור

 ורו"~
 ו~כין חכם ב~כ~תו

 את ישכיל ' עבורתו בסרר זרגיל הב~י ,מ~~~ו
 ישראל ו~ור , ~ליו י~דיב יב~ר א~ר ~את ' בעתודבד זא~

י~ילנו
 ו~רא~ מ~גיאו~

 : אמן נ~לאות ~תורתו

~~~~~~
 עירנו ~מ~הג לחק~ר לבי

 זא~
 ~ר~בלס

יע"~
 שנה~ו

 ~ן ~~~ו~~ל שהשו~~ ~ד~וניו~ ~~ני~
 ~~~רו~

 ולא
 מ~

 ~~ ראינו ולא ~~רי~ות
 זה על~~ורד

 הרא~ו~י~ ל~
 א~ר

 ה~
 ולא א~הים בגן

החיי~
 אשר

~~ 
 ובהיות ~ע"י ~רץ על ערן

 אנ~
 שוח~י

 דו~א לי~ול ~ן נוהגין ~ו ב~לל ~ו~~~ ~~~~~
 מ~

 ו~ן ' ה~ר~ות ~ן ולאהכשרות
 ע~~

 עבר אל ש~איר
 בנן ו~גרול ~עוז הגדול הרכ ~עלת ה~ערבי נרפנינו
 חזן כ~ו~ר"א ם כשר שר שרשים של קופה קרושיםשל
 זה לו הג'דו אז ה~יר תקנות על ~פקח ובעודו~ר"ו
 על לוקחין שאינם הי"ו ~שוח~ים שלהענין

 ל~~רושי ה~וב כ~נ~גו ~רעידוע~ד הטר~ו~
ניירושר~טוכת' ולק~ ~איסור~

 ל~על~
 ולעול~י ש~היום ה~ו השוח~ים

 ועל עליכם שתקבלו ~ריךעד
 הב~

 ש~ק~ו אחריכם
 מרן ~סבים שכן ~אחר בשוה שוה והטרפות הכשרות~ן

 ובאו~ה ז"ל ~רן דעת נגר ל~תנגד יכול ו~י ח"י ~י'ביו"ד
 עין העלי~ו השוחטיםש~ה

 ~ז~
 ו~חר לקלקולא דחשו

עבור
 שבו~

 ש~ודם הרב ש~ע
 מחזיקי~

 במנהגם
 ושל~

לה~
 חלילה ~דיתי לככורי לא זה כי עוד להם ו~יוה

 היה לא ~יום וער הדין הואשכן אל~
 ~~ לכ~

 שאין לבטל
 תתלו עתה א~נם נשמע'ןרברי~ם

 העני~
 י~יה וכי כי

 נש~ע לא שאם ~ששנו ~י ובהיות אלי בא רברלכם
 א~רנו אז בנו תלוי העוןלרבריו

 לק~בי~
 ואחר

 אז הש"וב חשד ~~ר הרין ע"פי להיות ~ריך שכןלהם ש~ור~
 לתת ו~לו קיימו לאל שתהלה היה וכן אמן ענוב~"כ
 א~ת שבוע עבור ואחר הכשרות ~ן כמו הטד~ות~ן
 עוג ורק תמו ס~ו אשר הראשונים מק~בים אחרואיש
 עגל לו וי~א עורף ~שה ו~וא הר~אים מיתרנשאר
 פער ו~דרכה זה ענין ול~בל לש~וע ר~ה ולאטרפה
 לכל והלשין חק לבלי~יו

 ~גכירי~
 והי~ה הי"ו

 הענין שזה~א~ר ~~ובת~
 נוג~

 ~~ק לנו ~ין דינא לענין
 נכנס~י אני ובכן ' שבי~יך שופט אלא לך ואיןב~סתרות
 לב~ר וראיתי ממחי~~ילפנים

 עני~
 אני ולל~ור היא ~ורה מ"מ~הני ~~י~ ~הנא לן דקרו וגם בטעות מנהג דהוי ~ו~~נהג ל~יי~ יש אם זה
 ~רי~

 הר' וכ~"ש
אהל הגדו~

 יו~~
 ~הוא ~~ סי~ ז"ל

~~ 
 ~יה

 ~ע"~ ~~ו~
 ו~~ן '

 ר~תני במה תלוי הוא זה רבר ~עיקרואו~ר
בבכו~ת ~~נ~~~

 דכ"~
 את רואה לה'ות שכרו הנוטל

 אא"ב ~יו על שו~~~ןאין הבכ~~~
 הי~

 ~ו~~ה
 בשכרו לי~ול חכמים לו~התירו ביבנ~ כאיל~

 שש~
 וא~בע כג~ה

 בעל בשלמא הגמרא ו~ריך ~ום בעל בין תם ביןלד~ה
 ~תי ד~"~ ו~ש~י אמאי תם אלא ליה שרי דקאמום

 ~ד~ ליה שרי דקא ו~א ~וא תם האי דאמריל~ח~ריה
 ו~ריך אגראלישקול

 מום בעל ~~רי נ~י הג~רא'ת~
 דלישקול היכי ~י ס~ר ~יה שרי קא דלא והאהוא

 ~רי ~בנן ליה תקינו זי~נא חד ו~שני אחריתיזי~נא אגרי~
 ו~"~ ~י~תקינו ~ זי~~י תרי ד"ה ז"ל התוס~ וכתבו ליה תקינו לאזי~ני

 ר~רי והאי הוא ~ם האי א~רי אכ~י
 שאינורו~~ לפיליה

 וי''ל א~רת פעם לטרוח
 מע~מו ראה ד~ם אלא אחרת פ~ם לראותחכמים חיי~~~ של~

 ועוד שכר עליו לי~וליכול ל~
 רבז~

 יחשרו~ו לא
 ~ל מ~ורח לינ~ל כרי האסור אתשיתיר ~~ול~

 בפי' ז"ל ב~ז"ל ה~מ התעורה אבי רןומכאן ~~ שני~ פע~
 ~לכה ומתוךו~תב ~~שנ~

 הזא~
 מן שיש לך יתבאר

 אם ידו~ה בשכירותששוחטים ה~~~~~
 השחי~~

 ~ש~ה
~~~ 

טרפ~
 וכו~ הראוי ~ן ~~ו וזה ~ום נוטל אינו

 ~ל~
שי~חו~

 שכר כלא
 א~

 ~ל על ~~ר י~ול
 גם ~"ל והר~ב ע"כ טרפה בין~שרה ~~ שישח~~ מ~
 הו~

 ~ביא
 ב~י ה~~ רברי~ הביא ~"ל ו~ריב~ש ז"ל הרמב"ם~כרי ~~

 ~~בי~ ~~ ס~~ בטי~ז"ל
 ו~תב ~ל ~"מ ל~עת

רהט~~י~
 ~ן הכר~ש~א הלוק~ן

הטר~ות ~~ ו~~ הב~~~
 ופסקו עושין ~ם י~~ ל~

~  ~ש~~ 
'~ ~~ 

 ~ם ז"לו~ור"ם
~~~~ 

 ש~~ב
 ~"~ ז"~ ~~ו~~

' 

~ ~ ~ר~~ד 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ז"ל הרי~"ש ~הביא~ר~ב~ד 
 מ~רי~

 בשוה שוה ליקח

 ס"ל הכי רברבי ~לי הני רכל ומאחר ז~ל בב~י~~~~
 וראייתם ~~שרות מן כמו הטר~ות מן גם לי~חד~ריך
 ~ם כין רקתני ~רוכה~משנה

 בי~
 יכול מי מום בעל

 וא"כ ש~זכרתי אריות ~~גת נגר דאש ולהרים~~תנ~ר
~ין

 שז~ ס~~
 ~חט~ת רחו~שני ומשום בטעות מ~הג

 ~~דמת שהיו זאת עיר וגאוני רב~י בזה רטעולומר
 ע"כ רבקיעי ריי~י והם חיים ~ם א~ר החיים ו~םד~א

 כרי זה מנהג לקיים מ~י~וש חיפוש~~ש~י
 של~

 להו~יא
ל~~

 הראשונים ~ל
~"~ 

 ח"י ~י' ז"ל זהב ב~טורי וראיתי '~יר"א הע"י ~רן הם אשר על וגם
 ס"~

 הביא י"ד
מ"~

 הכרכשות ~לו~חים ה~בחים ש"ו ~'' ב~"מ הטור
 מן לו~~ין שאין אע"~י שכד ~פיר~~רא

 משמ~ ה~ר~ו~
 נוהגין ~יו ז"ל ~טור בימירג~

 ליק~
 לבר הכשרות ~ן

 זהו~"~י
 ~~ב~

 גם
 היו~

 הטעם ונראה
 של~

 ~חשרו
 לה~יא ר~י ולא טרי~ות להאכיל כזה ~~ון דברב~ביל
 רבר משום חשד יש ד~ם ביב~הד~ילא

 גדו~
 כן

 ה~~הגל~~ב לי נרא~
 וכ~

 עכ"ל ז"ל לרש"ל מ~אתי
 י~ ולכאור~

~~~מו~  
 ההיא בין ר~~לק הט"ז

 גדול~בר ~הו~ בי~~~ ראיל~
 הכרבשתא ~לוקחין ל~~

 רמז~
 מ~מע

 דג~
~רמב~~

 דו~א היינו רוקא ~כ~רות מן ליקח ראו~ר ז"ל

~~
 דאי~א כהך גרול רבר ~וא

 אמנ~
 ~טן ~בר ~וא ~ם

 כרכשת~~ה~
 ~ו~ט ~כר בשביל ח~ד כאן אין

 כז~
' 

 ~ם ז"ל להר~ב"ם לו ~~י~~~~ה
 לע~ו~

 בחנם שי~חוט ר~יי~ו ~נאים שני ~לא ~נה לאול~ה ~לי~ תנאי
 ~~ח~ו

 ~ו~ ~ב~
 ~שוה

 ~~י~
 לו

 ל~ר~~
 ללמרנו ז"ל

~~~
 חידוש וזה ~ותר ~ועט רבר דאם ~~~ירא

 ~~ה~ם~~יי~ ~ו~
 ~~~ ~ל~קחי~

 ~ן
 ~ב~רו~

 ו~וא
 ~וו~

 ~כר~ ל~~ ל~ע~ ~ הי~ו~~
 מן ליקח יוכלו . ואז

~ב~רו~
 מ~ום ואי ~ו~א

 רז~
 הרי ל~ם ל~חות ~שה

 ~~~ וז~ ~ח~~ ~י~חו~ ~~~~~
 יו~ר

 ו~וח~
 ר~ה

 ו~בר בחנם שי~חוט ~ו ~כתב~~ל~,,~~ה
 ~ו~~

 ח~ם
 ז"ל ה~ז ברעת ~ל ~מנם~~רי

 של~
 ליי~ב נתכוון

 הרמב"~ ל~~~~~~~
 ~י~ו ז"ל הר~מ רוראי ז~ל

 מ~ל~
 למע~ ~~ב~~

 דכל אלא בחנם שישחוט ~ו שכתב וב~ו
 ז~ל הטור ר~ת ליי~ב ~~ל ה~זכוו~ת

 ר~~~~
 בח"מ

 ה~~חין דהטבחים ~~ו~'
 הכ~רו~ ~~

 וכו'
~~~~ 

 ~היו

 בה~ ~י~~ ~~~ ~~~~~
 ~ר~ת לה~"ז לי~ ק~ה ואז

 ~~~ י~ל~ ד~~~~~
 ~~נה

 יג~ר~
 ד~תנו

 בי~נ~ לאיל~
~~

 ~ל
 ~ת~

 ו~~ום
 ל~כי ח~ד~

 תיר~
 רש~ני

 ה~
 ראילא

~~~~
 הטור

~~~ 
 ר~ר

 ~~ו~
 בן לא

 הכרכ~ת~
 א~ל

~~~
 אזיל ז"ל ~ר~~ם

 ו~וד~
 א~י' ד~וסר ז"ל ה~"ז

~~~~~~
 ב~ט"ז זה ~י' ו~~י

~~~ 
 ~לו~ת ~~~יו

והרב הב~~~~
 ~ד~~ ~~ל~

 שתמ~ו ז"ל שור ב~בואת
 רה~

~~~~ו~
 הרמב~ם

~~ 
 ~הו בכל ~א~ד

 ני~~ ול~"~
 דכל

 ~ט~ז וטרי ~~~י~~~
 לר~~

 התיר דלא ז~ל ה~ור
~~ לי~

 ~כשרות
 אל~

 וכ~"ש ~ברכ~~א
 בח"~

 סי'
~ 

 כן לא
 כהך ~~ול~דבר

 ב~ב~~ ר~יל~
 ת~יה שאני אלא

 ר~"~
 למר~~~~~

 ~"ל
 לר~ת ~~י~ ~~א~

 ל~ם לאסור ז~ל~~י ~~בי~ ~רי~"~
 ~~ ~כרכשת~

 ~ן ולא ~כ~רות
 ובח"~~~~

 ~~ו ~י'
 ה~ כת~

 ~י~א
 ~הטו~

 ז~ל

~~ב~~
 הלו~~ן

 ול~ הכשדו~ ~~
 מן

 ~כ~ב~ מ~~~~ י~"~ הטר~~
 ז"ל הטור

 הו~
 ~אן ~~ין לו~ר

~~'~~~ור ח~~

 ש~~ ~~~
 ביו"ר ~זכיר

 רי~
 ~~רי~' ~~וחט

~~~~~~ 
 כמו

 ~מנ~ ~ז~
 ~ל מרן

 וב~~ ~~~י~~~~ ~~~י~ ר~~~
 ~ת~ובת ~~רו

 ~~~~ ~י~ ~~~י ~ב~~~ ~~ ~א~~ ~~ר~~ת~~יי~ ו~הריב~ מ~ריכ"~

הבי~
 דין

 הברכש~~
 ~לוק~ין

 ~ו~~
 מן

 וה~י~ איסור לענין נ~ית רלא ז"ל ~דן לדעת~~~ר ו~~ ה~~~~
' 

' ל~ט" ש~"ע אלא ניחא שכר שו~ד הוי אי לדינא~לא

' ז"ל מרן ר~ת מיישב היה איך ז~ל ~טוד דעתשיישב

העול~
 שנ~גו המנהג מיי~ב ד~ט"ז מזה

 לי~~
' מ דו~א

~כ~רו~
 ~ו' ולא קטן דבר שהוא דכל ה~רפות ~ן ולא

 ראילאכהך
 בי~נ~

 ארבע ~ו איסרות ששה ש~ם
 רברי ~ל יסורו בנה ה' ~י~ ז"ל יוסף אהל והרבמו~ר לד~~
 למ~ט רב בין ל~לקז"ל ~ט~

 והוכ'~
 זה 'ענין ב~י~וד

 ~מ~
~מ~~

 ~~יו דה~בחים דחולין ~מרא וגם ז"ל בהרמב"ם
 ו~רוע לאחרים ומוכדין ש"וב ~יו הגמרא~י~י

 ל~
 ח~ו

 אילא גבי רח~ו כמולהם
 ביבנ~

 לחשדוזה וח~ו
 שהתירו מה רהיינו רינים תרי דהינךע~ומה תמיה~

 ל~~בי~
 ש"ובלה'ות

 ומוכרי~
 עם

~~ 
לחל~ י~~ ו~ז~ ~תדאי ~ם דאילא

 ~ם אומר ו~ני יע"ש ל~~ט רב בין ולה~יר
י~ורו ז~

 לחל~
 הי~וד נ~ל אומר ~ני במעט ולה~יר

 מחבר לשום ראה רלא כ~ב רהואהבנין נ~~
 ממנו נעלם~~נם בז~ שנת~ור~

 שז~
 הלא בגדולים נ~~ח ~רבר

 הרב רבריו ו~ביא רנגעים ב~"ב ז"להר"ש הו~
 ~~~ם אין ז"ל הטור ~~"ש ~י"ב סי'~יו"ד ה~רי~~

 רוא~
 ככור

 ~וא א~י'~~~ו
 חכ~

 ובתב ומומחה
 ~~~ו ~ל ~אמן רארם אע"ג דנגעים ס~"ב ז"להר"ש כ~~ וז~~ ה~ריש~

 יש ו~יתר אי~ורבכל
 לחל~

 בין
 ~יכ~

 ראיתחזק
 דלאלהיכא איסו~

 אי~ור~ איתחז~
 ב~י' הב"ח גם יע"ש

 ~ש~ מאי וא"כ י~"ש כןכתב ~י"~
 האמינו למה ליה

ול~ לט~~~
 גב~ כן לא א~~~רא דאיתחזק בכור ג~י רשאני לאילא
 מזה רהא~וח~ובורק

 ~ט~~
 ~כם ר~ל~יר ~~רו

 ל~~מו~דפה רו~~
 הר"~ ובמ"~

 ו~~ום רעירובין מגמרא ז"ל
 איסורא ~תחזק~לא

 ל~
 חכם א~י' בבכור כן

 ~שוםכמ~~טור ומו~~~
 דאיתחז~

 וא~כ איסורא
 בז~

 יש
 ~שום ואי ,~~"וב ה~~ב בין לזה וח~ו שחשדו ~ילאבין לחל~

 א~י' אותו ~א~ינוד~ק~ב
 בשחיט~

 ד~יא
 ~יי~~~~ אי~וד~ בחזק~

 ~~ד כבר הרי הותדה הושח~ה
 בז~

 ~ט~ז
 ~י~ב ב~י' גםביו~ר ז~~

 ובת~
 ר~ב

 ~מ~ו~י~
 ~~ל

ל~יות ~חוק~ חשש~ הוי מומחין ר~ם ביון ו~ל הםמומחין ~~יט~
 ס~~

 ב~חיטה
 וא"~

 ב~~~ו ~הט"ז מאחר
 ~~א לא למעט רב ביןלחלק דס"~

 לחל~
 ב~ר בין

 ל~~ו~
 הר~~מ"~

 ~ל ~א א~כ ז"ל
 ~כר ~וי ~~~~ו~

אבל מו~~
 מ"~

 ~הט~ז מ~ינו
 חל~

 ~כר נוטלין ~ם רב בין
 ~ל ולא הכ~רות ~ל~ועט

 הטר~~
 ~רי ור~י ראז

 ו~יין ז"ל ~הרש"ל רברי ~מו שהסכיםוכמו
 וז"ל~ור בתבוא~

 ~~~ וא"~
 מאן ר~יבא

 ר~~
 ~י~ ~~ה~ הבי

זא~
 ~וב ' ~ליו לערער ואין הא~ת ועל הדין ~ל ~וא
 ראי~ אין ~~"ז שמרברי בי~דרי

 ש~רי למנהגינו
 הו~

~ור~
 לג~~ איסרות ~שה ~יכא ראי ובא

 ~ן ליקח א~ר וראיאז ר~י~~ כה~
 דו~~ הב~רו~

 עיר ~~הג ו~~י

ז~~
 ליקח

 ~תיכ~
 ב~ר

 ~וליו~ ~דב~ ~~~
שב~ם הב~~ עם

 ~וי~ וה~
 ~טן ב~~ל ואף פדוטות ~אתים כמו

~~
 ~רוטות ~שים ל~חות ~וים

 ושש~
 ~ולין אי~רות

 בקרושין ב~~~ה כר~ת~י ~רוטות~"ח
 ר~

 ~כמה ב'
 אחד ~רוטה~יא

 ~~מונ~
 באיסר

 א~~
 ~וא ה~י~ר

~~ונה
 ו~~~ ~רוטו~

 ל~"ח ~~ין ~יסרים
 יו~ר הוא ~לו~חין ~הל~"ז ~~טו~

 מ~~
 לו~ח שהיה

 קראווע~~ז ~יל~
 או~

 שכר
 מרוב~

 ל~~דא וחששו
לי~ח והטיל~

 ג~
 ליקח ~~כו ~~ ועל ~ום ~בעל

~כר ~בשרו~ ~~
 ~רוב~

 ' כזה

 ~~~~ וא~~
 ~יר ד~~הג

 ~~~~ זא~
~~

 ד~רי
 ב~~~ ז"~ ~"~

 ~ח ~י'
~~~ 

 ל~ד
~וטל ~~~ ~ב~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ו~ל
 הכר~שת~

 שיאכל למיחד ליכא אז ו~וכלה ~שכרו
 רבריו ולכאורה ' יע"ש בו ירגישו אז ימכרם ואם~י~ור
 אין ש~יתר ממה שי~כל היכא רכל איתא דאםתמוהין
 ה~רפות מן ולא הכשרות מן דוקא דיקח אפ'~ל~ושרו
 עול הטילו ולמה כן תקנו לא ג"כ אילא גבילמה

 מוקדם וב~ורת התם מן אפי' שיתןלו הבה~ה בעלעל כז~
 או~ה ויאכל מום בעל מכל בשר ח~י~ת לו ~יתנויתקנו
 מאחר מוכרח ~לא בו ירגישו ימכוד ואם חשדאוליכא
 ולא בשר שיקח נכריח אם הרבה בכורות לו מביאיןרהיו
 דבמה לחיותיה ~~קינן אזימכור

 יתפרנ~
 ואנדי הוא

 שכן ומאחדביתו
 ל~

 על גם שיקח אלא תיקון לו מ~או
 מאלו אלא פרנ~ה לנו שאין ברירן אנן גם ו~"כהתם

 ומאחר האמת שכן ובמו למכור אנו מוברחיןהמתנות
 גם שנקח אלא תקנה יש ולא חשד יש למכורדמוכרחין

על
 ה~רפו~

 כמו
 ה~

 הרב כתב דכן וכמו כיבנה דאילא
 יע"ד ק~ן לכפר אלא הש"ך תיקן רלא ז"ל שורתכואות
 ז~ת'וראיתי עיר מנהג נתקן לא ה~"ך לדעת גםוא"כ
 הזבח תורת הרב ממ"ד חשד בו ואין המנ~ג דמקייםמי
ז"ל

 באו~
 הכדרות מן לי~ול יע~א אזמיר עיר דמנהג ד'

 סומכין ראנו ז"ל דהרב וכיון ' יע"ד הטר~ות מןולא
 עיירות וכמה השחיטה בדיני שיסתפק ס~ק בכלעליו

 העולם לאויר די~א ומיום בע~בותיו הולכות~רולות
 ו~מה רינים כמהנתחדשו

 מנהגי~
 גם א"כ

 ז~
 אחת

 וכמנהגו מ~ומו מנהג על ער~ר לא רהרב ומאחר~הם
 בכמה לב נריב בס~רוה~וב

 מ~ומו~
 המנהג להע~יד

ע"~
 ~פיחית ש~רב עוד וכ~ב משתק שתוקי וכאן הרין
ברב~

 מנהג על גם לעדער אין כן אם זה מנהג קיים
 ל"ר סי' לב נדיב ב~פרו שכתב רממה ~לא יע"אעידנו

ר~

 רמנ~ג כתב שם שהרי לרירן ראיה משם ע"ג ע"ד
 עם גמור תנאי מתנין היו הקהל דיחירי אזמיר~יר

 ש~ריך מה כל ~ר להם ל~~ק~ק~בים
 וא~

 אחת ~~א
 את למל~ות כרי כע"כ הטבח את משחיטין אזטרפה
 לדוחט הפסד כאן אין ד~ן ומאחר~סרונם

 ממנו שבוע בכל לו הק~וב וכל אחרת ~ו~~יםדהרי ב~ריפ~
 ~ל ה~כמת עלתה ובזה חדד שום ליכא וא"כ יח~רלא
 ברתי והרב ז"ל ה~ר"ח וכמ"ש להתיר האחרוניםרבני
 והנמדכיםופלתי

 אח~יה~
 נאמן הר' ה~כים וכן ' יע"ד

 שחי~ה הל' ז"ל יוסף ~הל הרב רבריו הביא ז"לדמואל
 ז"ל הרא~ד דעת יתיב ~ריץ ובזה ה'סימן

 ~ל~
 הזכיר

 שאמרו ומה ביבנה דאילא וטריא דקלא הךבבכורות
 מבעל ובין מתם ביןד~ריך

 מו~
 ד~יון ~שרא משום

 לס~ק הק~בים עם הק~ל מתניןדהיו
 ל~~

 מה ~ל בדר

 ~"~~~רי~
 מפסי~' דאינו כיון לדוחט חשר כאן אין

 רבר להאכיל נח~ר לא ה~רחא ועל טרחא אלא~לום
 סי' בח"מ וכתב ז"ל הטור בנו בעקבותיו והלךאי~ור
ד"ו

 רא~
 הכדדות מן דוקא הכרבדתא רלוקחין

 ול~
 מן

 מ~סיד ה~וחט שאין כיון עבדי שפיר ד"מ~~ר~ות
 איסור להאכיל חששו לא הטיר~א ועל ~ירחא אלא~לום

~מנ~
 דא~ד המשניות בפי' הרמב"ם ~עת

 ג~
 על זה

ה~בחי~
 ובתב וסיים לחשר חשדו ב~ירחא ~אף ~"ל
 שזכרתי ז"ל התו~' ~ירו~י בשני~~לו~~ייהו

 ברי~
 ה~י'

 הקשו ~~חילה ז~ני תדי~ר~~
 דא~

 יא~ר תם הוא אם
 ל~רוח דלא כדי מוםבעל

 ~ע~
 ר~ינו ~תיר~ו אחדת

 דכר ~ו~ל אינו מע~מו ראה ~ם אלא לראותחייב

ובתירו~
 ~יר~ו ה~ני

 רמ~ו~
 יע"ש'והנה חשיר לא טרחא

 חשר חשד יד ה~ירחא על ד~ם משמע הראשון~~ירוץ
 דעת וזה חייב שאינו ~ת~ודהרי

 ה~מב"~
 ב~ירוץ ז"ל

 אמנםראשון
 דע~

 ל~דד ~יי~ דלא ז~ל הר~"ש
 בדי~ת אזיל טורח אלאדליכא היכ~

 תירו~
 ז"ל התוס' של שני

 והנה ' יע"ש ~דיר לא ~ירחא רמשוםדכתבו
 מ~~י נעלמו הרבדרברי אמ~

 ראי~
 דהרמכ"ם לומר יוכל

 מחוייכ שאין ז"ל התו' של ראשון כ~ירוץ ~"לז"ל
~~ם לראו~

 בכור גבי יו"ר חלק די"ב ב~י' ה~ור שהרי שני~
 ז"ל הרמב"ם וכתכ וז"לכתב

 דל~
 בהמה דל שכר לו יתנו

 לעולם אותה ורואה אחת פעם ~לא~חת
 ע"~

 ו~מה
 רהא ז"ל הרמב"ם מדם זה הכיא דלמה ז"להכ"י

 בבכורות היאערוכה ~מר~
 ר~

 חד כ"ט
 זימנ~

 ליה ת~ינו
 הב"י על תמה הדרישה והרב תקינו לא זמני תרירבנן
 ראדון בתירוץ ז"ל התו~' מ"ש ממנו נ~לם דאיךז"ל

 רברי לאו ואי מע~מו ראה א~ אלא לראות מחוייבראינו
 להכי מחו~יב שאינו דאדון כתירוץ מ~' היי~יהרמב"ם
הטור

 הבי~
 בע"ב לראות דחייב ז"ל הרמב"ם משם

 כתב וכן ז"ל התוס' דל שניוכתירוץ
 הב"~

 והט"ז ~"ל
 רד~ת ובא מורה ז"ל ד~~ור ה~ייע"ד

 ~רמב~~
 ז"ל

 ~ל התוס' דל הדני כתירוץ פ~ם בבל לר~ותדחייב
 רהרמכ"ם ז"ל ש~ואל נא~ן הרבכתב ו~י~

 רחיי~
 לטירחא

~~~~ן
 ~~~~~~~~~~~~~~~~ל~~~~~~ראדון

 חיידינן דלא ~תבו ~דני וב~י' השני כתי' מוכרחאלא
לחד~

 ז"ל הרכ ר~ם העולה ' ו~"ע לבד ב~ירחא
 עם ק~בה להם דהוה שלהם בנרון אלאהתיר ל~
 אהל הרבאמנם הק~בי~

 יוס~
 נ~מן הרב רברי כל הביא ז"ל

שמואל
 ז~~

 ' המנהג ויישב

 ג~ ונ"~
 דה~~~תב לרידן

 שנותניןדהשכר
 לה~

 ~~ הי~ הוא הכדדות על
 ~ל

 של או"קא ח~י הכדרה על נותנין אם ר"מהטר~ות
בשר

~~ 
 אלא נות~ין היו לא הטריפות ב~ביל לא

 וא~כ שכי~י לאדה~ריפות ~לי~
 טר~ה ת~א א~ א~

 אי~
 להם

 ' למיחד ליכא ~~ירחא ועל ש~רם ~בלו ר~ברה~סד

וכאמת
 ד~ו~

 דבר
 ~אחר שהרי מחש~ להו~י~ קש~

 הם שנים ו~מה הטעם זה נשתקעדכבר
 מקבלי~

 מן
 מאן בה וזכו י~ה המנה זההבשרות

 מ~י~
 הדכר רזה

 ע~כ אשר ' ז"ל הרב וכמ"ש ה~רפות עלגם
 ~דם ולא מתנ~ד ~לא אינו המנהג לב~לדלא המחזי~
 ג~~הרי דמי~

 אהל הרב
 יו~~

 ברבש ~~יחית והרב ז~ל
 המנה~ לקיי~~עמרו

 דיקחו לתקן דיכול ~י כתבו עכ"ז
 ~בא עליו הטרפות ומן הכדרות מןהשוחטים

 רבד הק~בים קבלו ד~כד ומאחר~וב ~רכ~
 ז~

 ר~רי ו~~קו
חכמי~

 ריקנין אפי' ~א~רו במה
 דב~

 וכו'
 בראותם אמנם ' במרה ~עקו וגזרה חק שזהד~שבו ו~תחל~

 מריבות מ~ר מזה רוח נ~ת להם איןדהדוחטים
 מא~ר ואמרו ענו אז הנ"ל הרבהכריחם ו~~~
 ~הו~

 רין
תורה

 נעש~
 להביא ~מנ~ר ועל היה וכן ונשמע

 י~~ק פחד הרב דקו~ן ~ה חזי ו~וק מח~את לווחודשני ראי~
 לכל ראוי ~לא זה בענין ה~חזיק ~לז"ל

 יר~
 ה'

 רא"כ לר~שונים לעז כאן ואין זה כ~ו מזה דיק~ודיתקן
 ה~הל ~ם שמואל נאמן הרב שהביא ז"ל הרא"ם~יך

יוס~
 לבטל ר~ה ז"ל

 מנה~
 ~טלו ז"ל ה~נ"~ג וגם זה'

 מוכרח אלא מקומותב~מה
 רהראדוני~

 ד~ו המה
 מו~ר"ר הג~ול החכם ~בא וכיון בירם עלתה ולאלבטל
 הק~בים בעיני ~בריו ונתקבלו ותיקן~נ"ל

 ~ריכי~
 ~ל

 ~י~~ר ~בא נא~~ זה ועל לס'יעו הי~ו העירממוני
 למע~ה ולא להלכה כ~"למ~י'עין

 ~~ה ה~עי~ ~או~
 נ ~"טא~רוסי

~~~~ 
 י"ד~~'



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 אליו תשוב~יוזאת

~~
 חר בקדשו דבר אשד יושר א~רינמר~ו

~בדיא מ~
 הד"ר טבחי"א רב הזבח זובחי דא~

 נר"ו אסרו~י במהר"מ כהלל ענותן הכולל הרבהוא
 ~ה שהיה המנהג דברעל

 העיר~
 לוקחים היו הש"וב כי ,

 רוקא מ~רות~כדם
 ול~

 ואל ' מה~ר~ות
 טרף לה~יא כדי נפדם את נושאים הםמהבשרות שבר~

 ואני ' השחיטה בעד מהק"ק ~כר להם אין בילבית~
 לרעות הנה עד ובאתי תובב"א ע"הק מירושלםב~א~י
 את שמעתי 'ביעקב

 המנה~
 כי בטני ו~רגז הזה הדע

~
 לב~לו ו~כון ר~וי כי ראי~י בס~רים ~בינותי מה
 שוהגים שהב~ירים אחרי ' הדין קו עלולעמידו

 שז~
הו~

 והראב"ד הרמב"ם הגבודים ושלשת , ומר דע מנהג

והריב"~
 אנו מימיהם אשד זלה"ה

 שות~
 אנו ומ~יהם

 דבריהם וקבעו ' ~זה הרבד על כברוכיא ~ווחי ,ח'ים
 בהגהה ור~"א בש"ע ז"ל ~קרוש מרן ולמע~ה'~הלכה
 ז''ל הרא''ם דה~ליג כמה וב~רט ~"י בסי~ הלבושו~על

 ובמה וז"ל ב"ר סי'~~שובה
 לכל ל~סול דאיתי פעמי~

 מן שכרם שנוטלים מ~ני קישטאנרינא שלהטבחים
 ~לא שידעתי מפני נמנעתי בן וא~"פהבש~ות

 בנ"הג הרב גם יעו"ש ובו' ~וגנים ~י~יו ומוטבבידי יעל~
 ~יו"ר חיי ב~י וב~' ס''ב סי' הגהב"י ח"י סי~~~יו"ד
 ובתב הזה הדע המנהג על אפי' להשיב הדבה ~"ז~י'

 ל~טלו~~אוי
 וגיל~

 רבו הגדול הדב אוזן
 ' חילו ישר לו ואמדו ז'~ל ועיש ן' מהרי"טוהדב ז"~ מהדימ"~

 והבי~
מ"~

 לזה ~יקון ועשו ההוא המנהג~בטלו לעי~ שד'בח ו' ~י' בתשובה ז"ל בוטון די מהד"מ
 יעו"~

 גם
 חיים תורת בס'~הד~"ש הר~

~"~ 
 והדב ' המנהג אותו ~בטלו עליה~נ~אל העי~ על העיד י"ג סי'

 נח~~
 בבסף

ז"ל
 ב~ונטרי~ ב~"~

 מ~רי פרי
 דכ~

 שגם בתב ע~ב

 ידושלי~בע~ה~
 הגדוע המנהג ב~לו תוב"א

 שהי~
~~וח~

 מהק"ק שכר לו וק~בו דוקא הבשדות מן לו~ח
 שכן וכתב לוקח היה שהשוחט מה לו~חים יהיו~הק"ק
 ובן ע"ב ישראל גלילות בבל ~ינהגו והגון~אוי

 החבי"ב הדב גם ' הזה היום ער ב~י"הקהמנהג הו~
בב~''הג

 ש~
 ו~חרון ' ברו~א עי~ על בן העיד

 בס' ז"ל שארינו הגרולה~ב חבי"~
 מש~

 ש' מערכת חיים
 אז~יר בעיר שעשו הה~במה לנו הביא דאו~י"ב ~ו~
 נוטלים שהיו הקדום המנהג לבטל התד"אבדנת יע"~
 הש''ו~

~כר~
 מן

 הכשרו~
 ק~וב שבד שיטלו ותי~נו ועמדו דוקא

 י~לו המה ה~יר וכוללות העיד בוללות מכיסלשנה
לב~ל ~ראוי יו~א מבואר הדי ב~עושב וכו~ הק~בים מןה~~בה

 הז~ המנה~
 : נכון ברדך ולתקנו רא~דר היבא

~~~~
 שחתדו ז"ל האחרונים מרבני לאיזה ~~איתי
 ישראל עדת ~~יה שלא בדי מנהגםלישב

 ' ח"ו רת על~~ובדי

 מ"~
 ד~~שד דהיבא יודו ~ם גם

לת~ן
 בדר~

 שדאוי הסברות ~ל חובת ידי ל~~ת ישרה
 ב~לעשו~

 לתת ד~ה י"ר בס"ק שם ~''ז הדב ו~נה ,
טע~

 נחשרו ~לא מ~ני ה~שרות מן ,לקחת ל~~והגים
 ~~ן דבר~~ביל

 בז~
 ' ~~~ות להאביל

 ול~
 רמי

 י~ ששם ~יבנה~~ילא לההי~
 בן ~~~א ובתב ג~ל בד~ר ~שד

 ~"ב~~~~ל
 ו~ע~

 ~~ינם ב~כחים אלא בן כתב לא ~ם ~ש"ך ~~"ד~' ס~סי ב~א~ט ד~"ל וגם ~וא ד~וק
~~'דים

 ~ו~
 ~~ק

 מדאי~ ~ל~
 או~ו

 ל~ב~
 ש~~י~ו

 ~ר"ח והרבבי~ו"ש
 ש~

 רבמידי בתב ל' ס"ק
 ~נאה כין לחלק טעם איןרממונא רד~ד~

 מו~ט~
ולעול~ למרוב~

 סי' חיו"ר מהרדד"ם וב"כ ע"כ ח~ד איבא
 מ"~

 בתשובהומהריק"ש
 הבי~

 הגר~ל מז"ה הגאון רבריהם
 יו"ר ב~ק"לז"ל

~"~ 
 ~~יחית להרב ועיין ק''ן סי~

 סת~ו חרשה שמלה והדב החבי"ב מדן גם , מ"ב~י' ברב~
 אמת זדע להרב ו~יין ה~"זדב~י

 ח"~
 ~' סי~ יו"ד

 בבכורות התוס' למ"ש וכ"ש 'ש~~ריך
 דב"~

 הבכוד לראות טירחא משום ד~~י~ קמאלתי~ו~א תרי ד"ה
דניה ~ע~

 איכ~
 כמו כן ב~"ע מרן שדעת ונראה חשדא

 יכשידנה אם הנאהלו י~ הרי מהכשדה הכר~שה ~נו~ל הכא אבל וז"לשכתב ~~~ בסי~ ז"ל ל~רן רוכל אבקת בתשובת ועיין .~נבאר
 ואע"~

 מו~טת ש~נאה
~שוב הי~

 ש''~
 ~"ו ~'~ כח''מ כמ"ש זו הנאה מפני

נמ~~~ ~"~
 רו לה קרו נדחה ה~"ז ~ל זה התד שגם למר

 ואיןהפו~'
 ד~~~

 : בזה נוחה

~~~
 ~בכל בטבחים ז"ל ד~"ל שבתבה~~ם

 , לחכם אותה מראים טר~ה ספקשל הודא~

 דבכגוןליה ומדמ~
 ד~

 הזה הטעם גם ' חשדא ליכא
 אם הנאה לו דיש דביוןטובה קלי~

 יבשי~נ~
 מכשיר והוא

 בהם ~איןהבהמות א~
 ס~~

 החשדא אכתי '
 ש~תב ל"א ~"ק שם הש"ך ביוין שלזה ונראה 'עומרת במקומ~

 ז"ל ש"ך הדב שכתב וה~עם ' בדבד ~~"ע דש"לע"ד
 דהמנהגהיכא

 שה~וח~
 לוקח

 ואוכל~ הכרבשו~
 ליבא

 ע" מ~י~א לאחרים ולמוברם טד~ה ~יאבללמיחש
 מ~הג ~הוא בתב ז~ת בכל ~ורתא מסתבדוהוא

 בהג"א מ"שוהביא ד~
 פא"~

 ~אוסר
 ג~

 ' זה באו~ן

היכ~ וב~ד~
 שב הזאת העיד וכמנהג למוכרם ש~מנהג

 הכרכשות על ולא זה הוא~כרם
 לכד~

 ' האדם יחיה

 ומ"ש . לבטלו וד~וי דאסודוראי
 ה~ר"~

 בסו"ד שם
 מקומותרבק~ת

 ~ה~ב~
 נכרי

 ~~פי~
 ב לישראל בשד

 להקל י~~רכ~
 ק~~

 נדאה וטעמו ע"ב בזה

 ראע"~
 ע והולך שוחט שהוא ל~בח יתרה טירחה ליהראית
 הטירח דמ~ום ל'ה חשדינן לא הטרפות חס~ון~'~לא
 לקיי אין הזאת שבעיד והגם ' האיסוד אתמתיד
 שה~בחים כיון זה מטעםהמנהג

 להקהל~תחייבו ול~ יהודי~ ה~
 להס~י~

 ' ~דבם ~די בשר להם

א~ילו מ"~
 המקומו~ באות~

 ~אין נראה ' זה חיוב להם שיש
 דהא ' לב"ע ~ס~יק זהטעם

 ל~
 אלא קיי~א

 לתירו~
'~ 

 להקל יש הרב שבתב ~וא זה מ~ר ואולי '~שרא ~י~~ אבתי קמא לתי' אבל ' בבבורות שם ~תו~'של
 הרב בתב וכן , שי~מוכו מה על להם ~ישבלומר ק~~

 ו~ונת~
 : ~"ז ס"ק שם ב~רתיז"ל

~~~~
 ב~י' ס"ל ז"ל רמרן להכריע~ראה

~ ~מ~ ז יק~ ולא ~י"ב בסי' ה~וד ממ~ש והוארתוס'
~ ז"~ מב"י ותמה ובו' לעולם או~ה ודואה א~ת פעםאלא  והוא הרמב"ם משם זה דין ה~יא למה~ם

 ~~ב~ גמד~
ז

 ע"ר והקשו ' בבבודות~ם
 הב"~

 והט"ז והדדידה
~~ ~ דמה

 שהבי~
 הוא הדמב"ם ב~ם הטור

~ ~תיר~ ב~~  אינו ~זה התוס' ~ל ב'~תי' טידח~~ משום ליה חשדינן ולא לעולם לדאותה~חייב
 מ~ור~

 בגמ'
 עב"ד.ונדא~

לכ~ור~
 או~ו ורואה הרמב"ם דמ''ש סוב~ ~מ~ן

אין לעול~
 הבוונ~

 לדאות~ שחייב
 אותה רואה ~אם אלא

 אינו א~י"הפעמים ~מ~
 לוק~

 בדדכו~~אותה ~יי~ ואמד ~ידש ולא אותה ורואה שבתב ז"לרהרמב"ם לישנ~ מ~מ~ והבי , שכר
 דר~

 בלשונו לב~ר הקדש
 ה~~

' 

 ~ם ~כ"ממרן ומה"~
 ב~"~

 ~ק הביא לא בכודות בהל~

הש"~ סוגיי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

ה~"~
 אותה לראות שחייב זה לדין מקום הראה ולא
 ל~י"ז הרמב"ם שלשין אלא ' בגמ' מפורד שאינו~מיד
 פעם שכר ליקח יכול שאינו רבאומרו מיותרנדאה
 ' די היה החשד מפני~~יה

 ולמ~
 ולומר להאריך לו

 שהוא אליו אותה שמביאים זמן כל לעולם או~הורואה
 בא שהרמב"ם נוטה דעתי ע"כ כי ' נפ~שיתו"ר

 ' התוס' של ב' כתי~ לעולם לראו~ה שחייבולומר להוסי~

קשה ו~"~
 קודי~

 הרין לכתוב הי"ל שלא ה~ור על ~ב"י מרן
 ' הרמכ"ם בשם אחת מ~עם חיץ ש~ר ליקח יכולש~י~ו

 שרואה כתב והרמב"ם הול"ל כךאלא
 אות~

 וכו' לעולם
 : ~"י ועדיין ~ב"י רברי דייקיוכך

~ ~ ~ מ~~

 שבתבו ה~רבים שכל האמור
 הרבני~

ה~חרו~י~
 המנהג לקיים ז'ל

 שיקחו או ~לא כולם לרעת ישרה דרך ואיןסכנה בחזק~
ככשרות כשו~

 כטרפו~
 והם הק"ק מכוללות שכרם שיקחו או

 להם ~ין שהש"וב כ~"ד גם ומה ' כ~שרות חלקםיקחו
 הם שי~ול ספק ובכל מהכשרות שכרם אלא אחר~כר

 ' חכם שאלת בלי למעשה הלכההמורים

 וג~
 הטבחים

 ' הקהל עם לכל כשר בשד לתת מחוייביםאינם

 היכא דלכ"ע ' לבטלו וראוי ומד רע מנהג שהואור~י ה~
 קו על ולהעמידו לבטלו ה~הל דאשי כיד י~ולתשיש
 בן לעשות ~ראוי~דין

 וכ~"~
 כמה משם למעלה

 ~~יחית הרב כמ"ש ול~ד ו~א 'רכנים
 כדב~

 ~"ב בסי'
 שאם כתכ כסו"ר המנהג ל~'ים הרחיכ שהאריךשאחר
 שיו~אים גורלם ו~"ן חלקם ~"ט לכ~לו בידם כחיש
 הר~ות כלי"ח

 כיעו"~
 כ~ה ז"ל ~ז"ה הגאון ומ"ש

תור~
 שלוקחים יע"א אזמיר עוכ"י שמנהג ש' אות הזכח

 מלבד ע"כ שי~מוכו מה על להם שיש רוקא הכשרות~ן
 רב~נהג הזאת העיר ל~נהג ~~הגם בין תורארגבה
 עם ~תנים שהיו חדא ל~יכותא תרתי איכא אז~יר~יד

 לב נדיב ב~פרו כ~"ש כשר כשר להם להספיק~ק~בים
 הרכ ה"ד ל"ד סי'ח"א

 הפוס~
 ועוד ' נר"ו שפיר משה

 היה שכרםשעיקר
 מכי~

 לוקחים שהיו ו~ה הק"ק

 הו~~~~שרו~
 ח"ב לב נדיב בס' כ~"ש כעל~א תוספת

 להם י~ וכגו"ד ג"ן סי'ח"מ
 סמ~

 הרב כמ"ש להקל
 שאם ומורה דאזיל וראי זאת ובכל ~'' סי' עולםגכעות
 שתקנו ~זמיד בעיר גם היה ובן דמתקנינן לתקןאפשר
~דכר

 כ~"~
 הבאנו חיים משא כס' ז"ל החבי"ף ~רן

ר~ר~
 נ לעיל

~~~
 כאו~ן הדכר לתקן הזאת לעיר בבואי לי~יתה

 מן בשוה שכרם שיקחו דהיינו לכ"עהמוסכם
 ודאי למיחש וליכא , דבר נגרע אין והטרפות~כשרות
 גדולות עיירות ~~מה שהוכחנו כמו הראשוניםללעז
 הקרום ~מנהג שבטלו עליהם נכון ישראל כיתאשר

 ' הראשונים ללעז ח~~ו ולא כנז"לו~קנוהו

 ודעתו להקל אפילו כש"ע מרן הוראות שקבלנולדידן וכ~ר~

~~ור~
 הם ~דברי,~עם ה~ור ע"ד כתב שבב"י ~גם שי"ב~י' וכח"~ ח"י סי~ ביו"ד כמ"ש נכון אינו זה ד~נהג

 ~ל לעז וכענין ' בש"ע הדמיטו ~פי"ה רינאלענין

~ראשוני~
 שכס' כתשובה ז"ל הקרוש ~רן דברי חזי פוק

 ואין ו~ל ר"ט סי' רוכלאבקת
 ~ה~כמ~

 משום זו
 להם היה שהרי ~"ו ~רפות ~~בלו ~כותינו על~עז ~ו~א~
 ע"~

לסמו~
 על להח~יר או~ם רוחם ~נדבה ועתה

 גרול אילן על ולהשען ~או~ריםכרברי ע~~~
 תב~

 עלי~ם
 הטהור עכ~ל~רכה

 ועי~
 גו"ר

 ~א"ה~
 ג' סי' א' כלל

 להתגדר לאחרונים ה~יחו שמ~ום אמרינן ודאיובכגו"ד
 ~יו"ר ל~יים ~~ו~ה ו~ין ר~"ו סי' הרשב"ש כ~"ש~ו

 ז"ל ר"ל הגאון ז~"ן ולאדוני ד~סי'
 ב~~

 ~"א לכ ~דיב
 ~י'~יו"ד

 מ"~
 מה

 שהארי~
 : בא~רין ואוקי בזה

 הר~ רכרי לראות אני~~~~~~
 למעלה עליון ה~ו~ק

 יקום וכארי אחד לד~' ~כוונ~ו וראיתינר~ו
 להשתע~ע הייתי חיליה'וח~ץ איישר המעוררין ~תלב~ל
 ראי~י זאת את אך ' מ~כים ה~נאי ~ין ~כל אמריובכל

 שכתב ל"ב כסימן שמואל נא~ן הרב על שתמה~~ו"ר
 וכו' בכורות כמס' התוס' של ראשון כתי' ס"לרהרמב"ם

 בל כתב שי"ב סי~ן כחיו"ד דהררישה יקרא תמ'הוע"ז
 דא~רי ואנא ' כאורך כד"ק ככתוב וה~ע איפכאבתר
 הלח~ רברי שם הביא ש~בר הרב על תימה זושאין

חמורו~
 דכרי פירש ז"ל והרב הדרישה בדברי שכ~ב

 ליה גרמא והא ביעו"ש אחר באופן במז"להר"ם
 ~הר~

הפוס~
 הר' מ"ש אלא במקומם ~דברים ר~ה שלא ~ר"ו

 בשמו, י~ף~הל

~ 

 אהל ו~~ר
 יוס~

 אתי נמ~א אינו
כעת
~ 
 נ

הרואהדבריהר~נאמןשמוא~~~~~~
 וז"ל שכתב ע~~ם מ~ד~אר ת~ו~י~ שם

 רלתירו~
 רא~ון

 תייבוהו לא ה~ורח על יחשדוהו ~לא וכרי לטורחחיישי'
 פעם לראות~כ~ים

 אחר~
 ילך ואם נטל ~נטל ומה

 שכר לו שנתת ~י א~ל לך לו לו~ר יכול אינו אחרא~ל
 אםוכן

 יב~
 אחר א~ל לך לו לומר יכול אינו לו

 אין המחי"ר אחר אלו ורברים ע"כ חשראליכא וכז~
~ובן לה~

 שכת~
 ולא בחנם לראותה חייכ ה~חר רגם רמשמע ~כרלו ש~ת~ מי א~ל לך לו לו~ר יכול אינו שהאחר

 וזה , השכר ל~ח שכבר מי ~~ל לרחותויוכל
 ~ר~ לי~~ רבנן ליה תקנו לא להראשון ררוקאלהא~~ נית~ ל~

 ' ~טלתו ~כד לי~ח ~יבול וראי השני אבלזמני

כוונתו וא~
 א~ ~ג~

 , ~א~ר ~~ל לר~ותו יוכל לא בש~רו בא

 לו' מ~ן זהגם
 ו~"~

 א~ וכן
 יבא

 יכ~ ~י~ ~
 ~~ר

וכ~
 לא דמעולם לראותו ח~כנוהו הרי א"כ

 ~~ל~
 על

הרע~
 ~~א ולראותו לילך ח~ב הוא ~יהא

 הא כן אומר אתה ואם לדחותו יוכל לא~~לו שכ~י~י~ו~~
 וכתב . ~וכאחשרא ~י~~

 ע~
 הרמב"ם שד~ת

 ברבר~ ראי בל"ח כדברירלא ראש~ כת~
 שכר והנוטל הו~ל

לראותה ח~~
 וכ~

 לשונו וראי אלא
 מוכי~

 דס"ל
 התוס'של ~ת~,ד~~ו~

 וכ~
 הוכחנו וכבר יעוש"ב.

 ר~~~~ ~ת~
 של

 אין פירושו לפי~תוס'
 ל~

 נפ~ו~א אין דבריו דלפי מובן
 תי'~ן

 ראש~
 רלת~ אלא ל~'

 ראש~
 אם

 יל~
 אחר א~ל

 לו ~ו~~ר י~ול ב' ולתי' א~לו לדחו~ו יכולאינו
 דה~חר לשמוע אפדר שאי רבר ~א ~ה .הא~ד ~~~ ל~

 אם בשכר~ראותו י~~
 וא~ ~~~

 יר~ה לא
 א~י~

 וד~~~ ב~כר

 ו~ר~~ון , לדחותושיבול
~~ 

 ולת~ ראשון לתי' ~ראותוחייב ~י~~ א~לו יכיאוהו אם
 ו~~רי , לראו~ו חייכ ב'

 כ~~ ר~"ל ~תר נוטיםהר~כ"ם
 ~שונו ~י~ור ~'

 הג~
 וכא~ר לראותו ח~ב ~~ירוש כתב לא למה לרקדק~י~

 ~~ לה~ע~ן מובנים שהם אלא ~ם נ"ש הרבברכרי לד~ר~ י~ ועוד ~~רתי כי ורוק לעיל ב~~~ותלוכתבנו
היט~
 נ

~~~~~~
~~~~ 

 התיר~ה~~ור~י~~~~~~~~~~י~~
 ~~~"ד ~נ~הג הרב

ס~
 ~~עם ט' ~ות הגהב"י מ"ו

 ש~~א ~~ברו לא ואת"ל חדש י"ב ~~ברו~' ס"~
~~ 

 ~~~י ניק~ו
 שאינו והגם~~~ים

 מתהפ~
 כתכ

 ~~תירי~ בפו~~ ~מ~י~
 אע"~ב~"~

 וכו' טרפיות ~די~ ו~יחוד ~~~פך ש~ינו

~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

'~~ 
~~~ ~~~ ~~~~ 

עי"~
 מ"ו בסי' שם גבוה של~ן להרב ועיין

 מ~
 שתמה

 ~שלא בתשיבותיו מזה הרב נרגש ו~בר ז"ל הרבעל
נר~סו

 בימיו~
 להגאון ס"ח'ועי'ן סי' חיו"ר חיי בעי בס'

 : ע~ סי' חיו"ד ח"א לב נריב בס"ה ז"למז"ה

~~~
 ח~ש י"ב ~ליה ~ברו אם שנ~~~קוררו~ה
 בס"ה ז"ל בררא ח"ד זק"ן ארוני הגאוןנשאל

 נראה היה רלכאורה יהשיב ' ע"ז ע~ סי' ח"א לבנריב
 י"ב עברו ס~ רהיינו ס"ס מט~םל~~יר

 ~ד~
 ואתמ"ל

 מ~ה~ך הוי רלא ראע"ג וכ~ב נררסה לא שמא עברולא
 הסבימוכבר

 מת~~ך בעינן לא רבטרפיות האחרוני~
 להת'ר ראין ~~לה ומ"מ מ"ו בסי' כנ"הג הרבוכמ"ש
 רליכא ביון זהבס"ס

 חזק~
 כ~"ש ררו~ה לגבי התד

 הנחמד ~' נד"מ וע~ה , עכת"ר אחין ר' בפ~ה~וס'
 המופלא הרב חסירא לרבין הוית וחזי ~הרןכ~י

 נר"ו המחבר~בסנהדרין
 וז"ל שבתב ז' ~"סי ב~יו"~

 ררוסה ס' הוי רהבא לראיה רומה הנדון אין הס"רועמו
 ואת"ל נ~ר~ה לא ס' דרו~ה ס' ~תהפך שפירוהוי

~~ס~
 הרב בנרון מדא"ב חדש י"ב עברו כבר שמה

 עלה ראתי מאי גם ול~י"ז ' מסודס ודאי רהואכנ"הג
 לא ~ש~א שמות ב' הוי רשפיד לי~א אחד שםמ~ר

 הס"ר ואחרי עי"ש ובו~ מוסיף הוא ודאי כללנדרסה
 לראיה רומה הנרון דאין במ"ש גמירנא לא דמרשו~יה
 לס"ס לדמוי לא כנ"הג מהרב מז"ה הרב ~הביא מהכי
 למ"ש ליה אייתי לדוגמא אלא ~תא~לו

 גם '~תהפך ל"~ ד~טרפיו~
 מ"~

 בס"ס
 שהו~

 עיקרו כל אחד משם
 הדו"ג הכנ"הג על ש~מהו ~ה על להשיב ~לא באלא

 והואורעמיה
 מ~ור~

 המתה~ך ס"ס הוי רש~יר שם'ומ"ש
 ~מנו~עלם

 מ"~
 נ"ז בסי' הכנ"הג ה"ר שבע באר ~רב

 כ"~ס"~
 נררסה לא ס' ~ס ראיכא דרו~ה בס' שכתב

ו~ת~ל
 נררס~

 מהני דלא מעים הבני ניקבו לא ~מא
 והוסיף ' ניקבו כודאי הוי בבדי~~ ~קיאינן רלארלרידן
 ר~ס'הבנ"הג

 ררוס~
 ~יקבו לא שמא לספוקי ליבא

 ~ורך אין נררס אומרים רבשאנוהב"מ
 לנקוב~

 בני
 מזאת ג~ול~ כ~"ש לינ~ב עתירי~ ~ו ניקבו דוראימעי~

 דכוו~ה ~~י הכא וא"כ עכל"ה ~~מ"ו ב~~ו'סי'הרשב"א
 אתמ"ל אומרכ~א~ה

 ~דרס~
 ~נדר~ה לומר רו~ה

 וא"כ לינקב עתידי' או הב''מוניקבו
 עור ל~פוקי ליב~

~פ~
 ח~"ל בס' ~ז"ה הגאון שכתב ~מה ועיין . אחר

 ~יו~~מ~~ב
 ~י' כיש"ש לרש"ל וע'ן ' ס"ס בדי~י א"ב סי'

~א
 שכ~~

 הדרוסה להתיר היה ראוי הרין דמן ר~ריך וז"ל
 ררו~ה וראי א~י'ע~מה

 מ~"~
 ~מא

 ~דר~~
 או ברגל

~ש~
 הו~ אי שמא ביר שנדר~ה וא~מ"ל

 ל~ בדקינן
 ~ה

 במקום היה לא דש~א לומר ~בונתוכ~רה

וכמ"ש המ~ריף~
 אלא נמי דרוסה לודאי בדיקה דמהני הרא"~

~מכ~
 ~~י' ומשו"ה אבדיקתינו סומכין א~ו ~ין חומרא

דל~
 בס"ס לה ~~בילן

 דסת~ ~מ~
 רור~ין ~דורסים

 נ"ז סי' ב~לתי ועיין היטב בדבריו ורוק ע"ב וכו'כררכן
 : ~' ס"קסוף

~~~~
 ~ה~~~ק י~ חודש י"ב עליה ~עברוררוסה

 חרש י"~ ~חיתה דכיון רי"ל ~ו~רת היאא~
 ~ן ב~י' רמ"א והנה ' הוה טרפה רל~ו ~ל~א~יגל~י

כת~
 ~רפה רוד~י בהגה

 ל~
 ל~ מהלי

 והו~' חרש י"ב
 ש~ בב"י בקי~ור והובאה ~"ח סי~ ח"א הרשב"אמתשו'

' 

 טרפ~ ודאי בהגה רמ"ש מ''ב ~"ק שם הש"ךוכת'
' היינ

' שיהו לה מהני ררוסה ודאי אבל ממש טרפה וד~ידוקא

 בסתם וה"ר ' בברי~ה דמ~בשרא ב'וןיב"ח
~ הבנ"ה~  רהכ' וכ~ב רבדיו הביא שם השו"ג וגם ן' אותהג"~ט

 ררוס~ רוראי כיון מס~בראנ~י
 ~ר~ה וראי לאו

 לה ר~~ניכיון הי~
 בריק~

 על תמיה אני ומזה ~"כ'
 בס"הז"ל הרמ"~

 תור~
 ס'~ז ר' ~ות חדש י"ב שהיית ריני זבח

 ר~וסה רלודאי הפוסק'ם רה~כמת ודע וז"לשבתב
 וכו' כמכואר חדש י"ב שהיית מהני לא טרפה ודאיבל וכ~

 כי א'פכא בתר כל ~ר~ה שבתבנו מה ולפיע"ב
 ' מהנ ררוסה לודאי ~בל שיהוי דל"מ היא ~ר~הלודאי דוק~

' חי בעי ב~~ ז"ל החבי"ב מרן ע"ד ק"ל בן וכמו ,ש~יר

' א ררוסה בס' רהו"ל וז"ל ע"ר ר~"ט ק"ן סי'ח'ו"ר

 מי"ב יותר חיו דאם הגףשמוטת
 חר~

 כשרות
 בספ~
'

 נדרסה לא דודאידרוסה
 מ~מת שהם טר~יות וכל הריאה~יקבה ל~ ~שמ~ הג~ ובשמוט~

 נ~רפה לא חדש י"ב שחיתהמאחר אמרינ~ הס~~
 וכדר~

 היא
 י"ב שהיית מהניא דרו~ה לס' דרוקא ~רבריוד~שמע ע~~

חד~
 לא וראי דאמרינן משום

 נדרס~
 נררסה בודאי אבל

 הש"ך כ~ב שלא הוא בזה לומר והנד"ל ' מהנילא
 דרוס~ לודאי גם שה'ה רמהניודעמיה

 אלא
 ~זיל ז"ל ~ו~ש"ך הבשר האדים ולא מבחוץשנבדקה בדרוס~

 במ"ש מחיים בריק' לה שיש שסוברלשיטתיה
 ש~

 בס"~
ל"ו~

 ד~שום אלא מותרת הית~ הדין מן ד~ז

 ר~~
 תקנת לה מועיל אז אסורה בכדיקתהבקיאינן

 ש~יי~
 מותרת היתה דש~יר ה~~ק מכרר שהוא חדשי"ב

 ברבר'ו מרוקרק וכך 'בדיקה באות~
 ש~

 אבל . ~"ב בס"ק
 וראי הבשר וה~דים שנכרקההיכא

 רל~
 תו מהני

 בוראידהוי ש~י~
 טרפ~

 ז~ל הרשב"א כתב מזאת וגרולה
 נברקה לא אי ובן ' עי"שתקמ"ו בסי~

 ושהת~
 י"ב

 חר~
 ל"~

 ררו~ה וראי ד~יא ביון לאכשורה שהיי~ האילה

 וס~~
הרור~ים

 הבאנו רש"ל כמ"ש כררכן דורסי~
 ' הקורם~סי' רכרי~

 ומה"~
 ררוסה בס' גם

 שי~
 תו נררסה אתמ''ל אומרים דכשאנימ~ה~ך שאי~~ ס"ס הו"ל ~"מ ' לה~יר ס"ס ראיכא חרשי"ב שהת'~ אי ס'

 כיון שהייה לה ל"מ~ררסה ורא~ אומר אתה דאם ~רש י"ב עליה עברו ס'לס~וקי ליכ~
 נברק~ של~

 בסי' וב~"ש
 סי' טר~ות הלבות המים שער ב~' ועיין 'הקודם

 ז"~
~ו~

 בריקה לה יש דרו~ה רלודאי רקי"ל ~לרירן נ"ר
 ש~' לשיטתיה ואזיל ע"כ וכו' יב"ח שיהוירמהני ז~
כ"ח באו~

 שדע~
 בס' בבדיקה להתיר מרן

 הי''~
 ' ב~רא

 וכ~~
 ררו~ה בדיני זבח תורת בס~ מז"ה הגאון לזההשיב

 ס"~
 ברכה עליו תבא דהמחמיר הסכים ז"ל הרב וגם '~ט

~' 

 שלאומאחר
 הורג~

 בקיאים עתה ואין ב~די~תה
 שיהוי דגם דינא הרר הדם וא"כ בדיקה ל"מ רלכ"עודאי בדבר~

 : וכמרובר שבע הבאר וכמ"ש ' ~ה~י לא חרשי"ב

~~~~

 הרב את ~אלתי בזה שבהיותי מודעה
 רב מש~חתנו ~אר שב~נה~ריןהמופלא

 הרב ~את לררוש נר"ו ~אלאג'י כמהר"א~שרשי"א
 כמהר"ן~~ומך

 אריא~
 רוד ידי על מים י~ק אשר ~י"ו

 ז"ל מהגאון ליה שמיע אי ' זלה~ה מז"ה הגאוןעט"ר
 לא דרוסה לודאי רגם זבח תורת בס"ה במ"ש ישובאיזה
 להמהני

 ש~יי~
 רב~ו רלכאורה חדש י"ב

 זוכמש"ל ל~~ו~ קשי~

 ח"י~י'



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~"~ ~ ~

 מו"הר עט"ר ש~דול מי~~ני
 המובה~

 אברהם אלהי נר~ו
 ז ~יר"א ב~זרויהי

 עט"ר דברי על אהרןנר"ו כפי הרבמהשתמה
 נדיב בס' ז"ל הרבמורינו

 ל~
 בס' ע' סי' ח"א

 מ~ה~ך הוי דלא משום בנ"ד להתיר מהני דלאררו~ה
 בא כן וכמו ' מתהפך הוי דש~יר תמה ~ר"ו~וא

 על נר"ו אליהו רבי תנא נכדו הרב מעלתלאתמוהי
 בדיני זבח תורת בס~ ~"ש על ז"ל זקנו מר הרבמורינו
 רהסכמתדרוסה

 האחרוני~
 חדש י"ב ~היית דל"מ הוא

 וליתא ' דרוסהלודאי
 לה~

 ~ר~ה לודאי אלא
 לא רע"כ בכונתו א~י~י והוא ז"ל מו"הד רברי לישבבא הנני לבן ' ~ל מו"הר ע~"ר בדברי ישוב איזה ליה~מיע אי מא~ו נר"ו אברהם ארוני כת"ר נשאל וע"ז 'ו~ו~ וכמ"~

 ה~כימו ~פוס~ שכל וגם מתה~ך הוי רלא מו"הרכתב
 ~דידן היא כונתו חדש י"ב ~היית ל"מ ררוסהרלודאי
 נ"ז בס'' המ~"ה וכמ"ש בז"הז בבריקה ב~יאינן~לא
 כיון ~ר~ה ודאי כ~ו הוי דרו~ה רודאי ברעתו דןולכן

 ודאי ממש היינו בדיקה בלתי לה~דיפה להרמחזיקינן
 ררו~ה בדיני ~ו"ז ב~' בדכריו התחיל שכן וכמו~ר~ה
 דרוס~ דלודאי ה~ו~ק'ם רהסכמת ודע וז"ל ז~אות

 ובן
 מתבאר ~כן ונסתיי~ חרש י"ב שהיית ל"מ טרפהודאי
 וכו~ ~"ח סי~ ~''א הרשב"אמדברי

 ~י"~
 משמע וכן

 הפ"~מדברי
 ~י~

 ס"~ ז"~
 רדו~א מ"ה

 לדודו~
 הראשונים

 י"ב שהיית מהני בכדיקה ב~יאיןדהוו
 חד~

 מינה רון
 יב"~ ~יהוי דל"מ וראי בקיאינן דלארבזמנינו

 וזה '
 ז"ל ל~ו"הד~~יט"ל

 בדע~
 קאמרי לא דע"כ ה~י~קים כל

 הראשונים לדורות אלא ררו~ה לוד~י יב"ח שהייתדמהני

~~~~~~ 

 ולרירן ~~די~תה

~  ~ ~ ~ ~  
 הקדש דרך דרכו היה רבך ה~י~יר לאהבת הוא~וק"ל
 רואה היה ואילו , המבין על ~ומך ~היה ברכריולק~ר
 שבס~רו הזהב לשון יפה בעין נר"ו אהרן כפיהרב
 זבחתורת

 ל~
 . נר"ו ~כרו הרב ו~מ"ש עליו מקשה היה

 הנרלע"ר הואזה
ה~עיר ~

~~~~ ~~~ 

~~~~
 ~~י~~

 ס"ט

~~~~
~~~ 

 וחרם נידוי להלכות

~~~~

 ה~זק ~~י~ רבינויור~ו
~~~~~ 

 ~הי~ר

כמרא~
 מגזע הבזק

היח~
אראלי~

 ותרשישים
~~~~ 

 בעובדא ~דשים ~אן רוע"ה
 י ונ~~ל ברידירהוה

 לאר~
 בית שכרתי כי כבורי

 מן ובאחד עירנו מאנשימאחר
 ~בתי~

 היה
 ש~

 תנור
 וד~יתיגדול

 להרו~
 ' לדירה בית ולעשותה או~ו

ה~חלתי וכאש~
 להרו~

 שמע ~בנין
 החכ~

 המ"~~
 וא"כ ה~ז' הבנין להרוס התורה מן אסוד ~י אלי~אמור אח~רי ו~לח

 ' ר~ו~י לעשות יניחני שלא להזהירו הבע"הב אחר~לח

 ואמר הח~ר הבעל מ~אתי ושם הרב א~ל הלכתיותכף
 מתפחר ואני א~ור זה שרבר אומר שהרב תרעלי

 האי~ור עליך ~~בל אתה ואםמהסכנה
 עש~ ו~~כנ~

מ~
 החכם אמר אז ' הכל ~בלתי לו אמרתי ' ~בר~ונך

איני
 או~~ מני~

 ש~~יה לו אמרתי ~י~ד לעשות
 לההו~

 כן עשו וכמה כמה יו~ע אני כי באיסור וליקום~ברא
 בזמן עירנובתוך

 הרבני~
 יודע ואדוני ' וברחובות בשווקים או~י ונידהבחמתו ק~ אזי בירם מוחה היה ולא

 עמנו פה כת"ר ר"ומ היותו מזמן עמי לו שישהשנאה
 מבק~ הנני ל~ן ' מ~והבשליחות

 ~הודיעני ~~כת''ד
 א~ הדיןשורת

 או אסוד הזה הרבר אם ו~ם בדין נדוייו
 ויאריך מערכ~ו ככב יגביה וה~ הס"ר אדוני ועםמותר
ומי~

 ירושלם ~דש ~אוה לביתו הו~ר וישוב ממל~תו על
 חמדתו~בי

 ושכמ"~
: 

 המורה ~~כם ליד ששלחתי במכתב תשובתי תורףוזה
 נ נר"ול~דקה

~~~

 אשר דיכה ~עקת באזני עלה בר~ש סואןשאון
 קונו עם המ~חסד אהוכי הח~ם וביןבינו

 א~י במ~תבו כתוב כאשר הדברים כ~ים ואם ,הי"ו
 להחרים ' באתריה מר מדותיו על הרבה~~ריז

 בש~תיו ~מ~א לא ועולה דרכיו בכל חסיד חכםאיש ולנדו~
 ל~ע~ר ה'ית' מכירוכאשד

 וא~
 כהוגן ~לא עשה אם

 ע"~ נירוי חייב והיהוכשודה
 לרו"מ ד~וי היה ' ה~ין

~חשו~
 עירו שער באי לכל ידוע בהיות ' זה מדין ע~מו

 ושלמים ורב'ם ' ימימה מימים עמו רו"מ ש~אתגודל
 הנז' החכם עם שנא~ו כי רדו"מ אכתריה מרננים~יו
 שמעתי אשר רעים מדברים וכיו~א או~ו מקנאתוהיא
 בהיותי ב~ניותרגו

 במח"~
 משום ~~ר על אעלם ולא

 קהל~ו בני יאמרו מה ועתה ' התורה וכבודכבודו
 ' ח"ו ובוז ח~פה והיינו לי~רו נח"ד לע~ות בע"חמ~א

 וה"ד ת"הד הרב מ"ש ר~ר מעיני נעלםולא
 מנרה ברשת נלכד שרו"מ ~"ש ' ר"ט סי' בחיו"דז"ל מהדשד"~

 בלי נידוי חיי~ שאינולמי
 ס~~

 החכ~ כי
 לא הזה

 ' נש~עים בנחת דבריו אדרבא אלאכ~גרו ה~רי~
 וא~

 נידהו

מחמ~
 שאין מלבד האיסור

 ז~
 כאשר ~ורה אי~ור

 שרו"מ שמע~י ולא ראיתי ~א כי זאת עוד להלןאב~ר
 על אדם לשוםנידה

 עברו~
 ו~וד ' מאלו חמורות יותד

 ל~י ~איסור שיעשה ער כ"ת המתין שלא חולהר~ה
 מ~ום רואה איני אלה מכל כי ' התראתו אחררעתו
 החכם ~ל ענותנותיה ל'ה ואהניא ' נידויולחול

~לא שכנ~~
 הקער~ ~פ~

 היה אז כי ~יה על
 ~רי~

 ~גר ו~ר נגר
 הגאון בזה האריך כאשר מר~תו לרו"מדלי~רקיה

 לב ~ריב בס"ה ז~וק"ל ז"למז~ה
 ח"~

 ~'"ב סי' חיו"ד
 להאריך ר~וני ואין ' וזוית ~ינה הניח לא כיי~"ש

 רו"מ~ם בז~
 תו"מ הנז' להחכם ~ו ויתיר לע~תי ישמ~

 לו ה'ו והלואי ' י~רנהו עינו ו~אי~ון יקרבהוובאהבה
 ארבעה או שלשהבעירו

~"~ 
 לו והיה כ~והו

 העיר זו לא ידידי לא ' יהדפהו ובאיבה ירחקהוידים ב~תי ומרוע לו ש~י ואין הננו האחד כי כ"ש 'בוראי לנח~
 תורה של ררכהולא

 כל~
 לאהבה זו מדדך

 ה' ידאי א~
 ושלוה בחילו ~לום ויהיואוהב'ו

 ~ בגבו~

~~~~~
 ~ן

~  אי~ת~~ו~~~י~ 
 ב~וואותיו כמבואר ז"להח~יר

 ~ ~~רי~
 סי' ~ח~ידים

 מ~וי אינו ~נראה כ~~ ~יען וז"לנ"ח
 א~לם~

 לא
 באותו להש~~ש בו שאו~ים וכירים ~נוראדם יתו~
 ~~ גרול~ ~כנ~ כי ~~ית לתקן אותו יניחאלא מ~ו~
 ~ושה

 ע"כאלה
 תוב~~ ירושל~ ובעי"~

 נזהרים
 ערי~יתר וג~ הרב~ ב~

 ~וגרמ~
 ' ו~ענשו ע~רו ורבים ז"להרב ~וואו~ ~רו~ הדב~ שנזהרי~ שמעתי

 והגם ' בהרייהו ק~~יולא מ~~ידי~ ~~ינ~ וי~
 ~הר~

 ~~ב ~יאורה נורע

 תשוב~ווזאת



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

'~ 

 בלוואה מ"מ ' לזדעו אלא ~וה דלא כתב ע"ט סי'א"הע
 בדבר הפליג יען הרבה להחמי~ ~ראוי אני רואהכזאת

 , אלה ~~ידה לכל גדולה ס~נה היאכי

 הרב ואפ~
 ס,מן~ח~"ר ב"~

 כ~
 בית ~~שותו רו~ה ד~יה ה"ד שהתיר

 חיר"א הרב עליו קמו ואפי"ה רבים ול~ורך~למור
 ז"~

בנ~
 סימן בחיו"ד הכסף ~רור והר' ~~"ו דרוש רור ~הבת

 מ~וה במקום א~י' לא~ור וה~~לו ראיותיו ~לו'ודחו
 דםולמר ו~~

 מ~
 ז"ל המ~יד הרב של בנו לב~~"הב דאירע

 יוסףוע~ן
 ס~ אומ~

 ל"~מ"מ
 ל~

 זה נאמר
 אל~

 באתרא
 ומקפי~~ זאת ל~ואה לה~דעין

 שאם דוראי בה
 לה~לךארם ב~

 א~
 מ~~ין

~ 
 אדרכא ~לא

 ר~~
 להודיעו

חומד
 הסכ~~

 . בע~מו מלחבול ירחק נפשו ודומר

 ידע~ ~ל~ובא~ר~
 ~ומר

 פתאי~
 הרב כמ"ד ה'

 ד~ אומץ ביוסף~ל ~ד"~
 כתב שם הכ~ף ~~ר והרב ,

 כ~ד יתיב פחדא ב~הוא יען לימלך שבא מי ברם~"ל ב~~~
 כנראה לדאול דבאוכ~ן

 דהו~
 ותמן הק~ר~ן מן

 רקפיד~אן אמר~
 ק~ד~

 זה למה מק~יד אי~ דאם בהדיה
 פתא,ם ~מר ב,ה קר~ן ~~~ושפיר שלבו ~ה י~שהשאל
 לאסור המורה על דאין מבואר ~רי , ע~דה'

 , כרת לא אשר חרם~ה~ת חזק~ ב~

 החכם שמדכרי ובפר~
 ש~~ומם נראהה~ואל

 הו~
 ב~א קפ~ן דלא אתרא

 שהוא ג"כומבואר
 אתד~

 ז"ל הרב ל~~~ות ידעין רלא

 דלא נראה כת"רואפ~
 ~~מו~

 קמיה
 וה~ר~

 וא~ר
 מן אסור~~וא

 התור~
 שלא ב~דעו דכנגדו והחכם ,

 כהלכה ~דיבו מ~ום בדום זה תודה אי~ור~זכר
 רקי"ל אי~ו~א ב~~י רליקום גבראל~~וא שבקי~
 מנ~"ר ואם . ליכאראיסורא בג~~

 ~~ש~
 להחמיר כדי זה

 , עדה טובלא ~~ל~

 דהאירנ~
 לפנינו ~~בורר שהכל

ו~מ~ה כש"~
 ~ט~ור~

 ~דר ~ל יאמין מי ,
 ל~

 . בס~ר כתוב
 דאיסורא לפניו גל~ היה ~םואדר~א

 וחמירא ~"להרב מ~~או~ הו~ ד~~
 ז~כנת~

 ~ננ דו ~יה אולו
 לרב~~

 וע~ן ,
 מ~נרכת ח"ב לעולם היאאות

~ 
 ~תנוד ~~"ש ~~"א אות

 ~ נ~~~רס"ח ח~ר ת~ת ו~~ן ,~מטלטל

~~~~~~~
 המש~ר הוא ~~י~ בעל דאםלי

 וק~יד בזה~רע ~י~
 ב~~או~

 א~דד ז"ל הרב
 בידו כחשיש

 למחו~
 יעדה ~לא בשוכר

~ 
 נתן א~ אף

 ראיכא רבג~ר , בבית יח~וץ אשר כל לעדות רשותלו
 ולא~כ:ה

 ~גיע למי ידענ~
 ה~כנ~

 על חושש ו~וא
 מי~~שו

 וחו~
 א~ אבל , ממנו ~תר

 הח~ר בעל
 חפץ ~י~ אני להדוכראומר

 ל~דו~
 יד~ כי הזה כרבר

~נ~
 זה ~ל וחרד ירא אינך אם ואתה ~~~כ~ה

 אנו אין ~ר~נךכא~ר עש~
 אחרא~

 ~~ ראי~ וכרמות , עור
 לרב חנן ~ב בר רבא ד~"ל יח~~ לא פ' ד~וףמההיא
 ריקלא האי רב רא~ר ~~~נא לא ~~א~הף

 ר~ע~
~ב~

 דכיב לא ~נ~א וא"ר למק~יה אסור
 ~~ דב~~

~ל~
 תא~תא ד~ץ

 בל~
 ~ה ~~א אי מר זמנא

~~~ 

, 

~אופן
 שבנד~

 יעדה לא וכן עשה ר~ות שתים מ~"ר זה

 ו~~ר~ החכמ~יאת~
 המע~ת לתקן

 ב~ת~
 לד~ו

 ידים אל רמ~ מ~ה~~מ~ו
 ~ז~ ~ת"~

 בעל
 ~~~כי מחלוקת~

 ושבו רברו אל וחרד הוא ~להים
 לה~~

 לאחרים
 אחיםכדבת

 ג~
 ז י~ד

~~~~
 סג~ן ~~י כתבתי

 לר~מ שולחה דאני השאל~

כדמות~
, 

 וב~ינ~
 גם ~יך יראה

 במ~
 ~כתב

 ~ז~ר ה~. ~חכם~ל~
 מל~ג~~

 שלא עד בכבודו
 ה~ריכ~

~ד~ו~
 ר~~ מפני ~~~ן

 ~~ר די~י א~ה יד ואם ,
 ~~ל~~~~ורו

 כ~ורה ~י ~~מ~ ל~~רי~
 ~ בדלו~ ושב~יו~ד~נה יור~~~ ~נש~

~~~~~
 נדה ל~לכות ~'

 מני"ר מאת ~ייע לש~ו~נפדי~~~~~~~~~
 שאנובמה שיל~~

 ~ן לי הפרד~ בימי נוהגי~

ב~~
 רדזל ש~ המטות

 ~רחבו~
 ~ם ישכבו כי הרבה

 ו~ם מיוחרים בכלים בפ"ע ~חר כל וא~ה אידדנים

רחוקי~
 הקטן ~ילר להניח הכר ועושים , מזה זה

דניה~ ~~
 אי ,

 כג~
 או בר ~ריך ~ו היכרא הוי דא

 ביניה~להפסיק כ~~
 ז שכמ"ה ויבא המורה ~רנו

~~~~~~~~~~
מאי

 רמ~כק~
 הולד להניח סגי אי לך

 ~אישבין
 בימי והאד~

 הפרשת~

, 

פשיטא
~ 

 היכר~ רה~
 , ~ובא

 המרד~ דה~
 ב~~ק

 ~ג~~ת כשה~~ות הי~ו , מ~ות בב' א~~ו שא~ררשבת
 ק~א בס~ רמ"א וכמ"ד בזהזה

 ס~
 ד~ם כל אבל ,

מרוח~ות
~ 

 ישדאל נ~גו ומ"מ , דדרי וראי מזו
 וה~ה , וכ~~א כ~ת ~ו כר כמו ב~יהם ~מפסיקרבר לה~~

 ק~ןילד
 ~~ דא~

 על הולך הילד
 ~גל~

 ~כי ל~יות ויכול
באמ~~

 ה~ך הל~ה
 י~

 ~ד הא ~~ר ~~ד אמו אחד
 וכן , ~~ליה מושכב שה,ה הילד מטתגביי~ו

 ה~ביב~רץ נוהג~~
 במ~' אמרו וכבר ,

 ~נהדר~
 ~חר בפ'

 ב~ם י~ר~ו לא שודנים דל כסוגה שא~ילומ~~ונות ד~~
 שאפי' מ"ב ס~סי בח"ג ז"ל התדב"ץ וכמ"ד~ר~ת

 לידי יבאו לא שודנים של ס~ג אלאכיניהם ~~
 ננבר~

, 

 שמ"ד יה רומ~אן
 ~ר~

 פ~ם יש~ם הם שאם ~ה
 ~קא ל~ו בי~הם רב מרחק ש~יך פ~ם~נגר

 זה נוגעות דאינם באופן מרוחקות די~~ אלארב מר~~
וכמ"ש ב~~

 ה~~
 על ז"ל ~יד"א

 הברכי"~
 ~ה , סט"ז שם

 נדה בדיני הנד"מ הגדול זדווע אור בס' ו~~ין ,פדונו

~~~ ~ ש"סס~
~ 

 ב~רד לשכב לך דפ~~אמאי
 בר~

 ~ם אף
היא

 רחב~
 גמו~, איסור ודאי זה . ב~תר

 ~~ז ~~אלתיובכר
 בשנ~

 היפה מנוה תרב"ר
 שם התדב"ץ שכ' מההיא לאסורוהדבתי תוב~~

 ב~~
 ו~~ מ"ב

 ד~רי ו~~נתי בכתל קבועה כדהיא אלא הותר שלאח"ן
 אות ח~"ר לב ישרי לס'בהגהותי

~ 
 הרב עלי והדיב

 מחכמה ~ י~~~~מגיד
 נ~~ ומכבו~

 שכבר
 ב~~ מכוא~

 ק~"~ ס~ בד"ע ~ובהג~
 כיעו"ד חרד כל ואין

 ראי~ שאין ע"ר השבתיוככר
 היה ואררבה , כלל משם

 ב~ם דם הש"ך מ~"ד להתיר לט~ותמקום
 ~לאל~דקאד מ~ר"~

 בתד~
 הוא עץ של דבמטה ~.א ~'

 בבג~
ווהי~

 דדרי במט~ה
 דעתה אלא ,

 ה~ד~ ~ד~ ל~ דנג~
 ץ

 מוכרחים~ל
~~ 

 מנהמ"א שמ"ד ל~רד
 מ~~

 ~ץ דל
 ה~~רש~

 , ב~ן של דמטה רומיא בכותל ~ק~ועה

 הדי~~ה ו~~
 ש~תי דם בהד~~וח

 ~תשב"~ תד~
 הנ~ל

כבר
 הביא~

 ח~ד בל אין כי רב~ו כה והלא ש~"ב ה~ב

ע"~
 הרואה ו~נכי ,

~ 
 אהב הוא

 ~ לטע~
 מעי~~א

 ממ"ד להדיג חשב והוא , למעשההלכה ש~י~ מעד~ כתבתי אלא חדד דין ל~ו~ת באת~ לאאני
 ב~~

 ובה~ה
~~~א

 מוד~
 קרמני דכבר ה~דש מן והביא ,

~"~~~ 

, 

וא~
 לאו כי ~שגה זו

 חמו~
 זה ומי , אנן ~~רים נודא

 הש~תלכתוב בא~ ואם , זמננו אחר~י מספרי כאלו מהש~ת~~ול
 כא~

 ~זמן יכלה
~~ 

 תכיל
 ייריע~ אות~

~~
 ~ ~י~~ הש~ים י~~ אם

 מו~את תדובה ו~כאן
 האחרו~ם ~פוס' מספרי דבר ה~לם ~דברי ימ~א~~ר ל~~

 ~ ח~'~~ עלי ידיתו אלבי
 ~~~אים~ילם האחר~~ ~~רי דרוב מלבד

 א~~
 ~ג~ת

 הח~
 ~~א~י ~ם ואף , הזה

~ם זם~
~
 ניז

דברי~ם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~~~ ~~ דבריהם
 לפעמי~

 ~עת א~לי ~~ויין שהיו ~מה הוא
 כאשר כי ז~ת עוד ' הקרש ארמת על ושאנן שליוהיו~י
 האחדוני' וגדולי הראשונים בס~די מבואר הרבדראיתי
 חשתילא

 לחפ~
 בח'~וש הזמן נאבר לבל עוד

 בהערהודי ס~רי~
 זא~

 לפ"ז הדן לכל
~ 

 שער ועיין '
 הפנאי ו~ין ז' סימן שבעה ~חלת וב~' ' א~ סימןחיו"ד המי~

מ~כי~
 ז בדבריהם להתיישב

~י~
 של~נינו לנדון באנושיהיה

 המט~ שא~
 הזאת

 בנקל קבועה ואינה מ~ולטלת בדזל שלהיא
 ד~~סל ~ק"ו גמוד אי~ור הוא ' ברזל שלבמסמרים

 ב~עות מנהג הוא כן נהגו ו~ם , בד~ר ~תירו~ין
 נדיב ב~' ז"ל מז"ה הגאון וכ~"ש לבטלו שראויובאיסוד

 ע"ה סימן חיו"ד ~"אלב
 וב~ר~

 ' דחמיר נדה ב~י~ור

 ויר~נו 'ו~יי"מ
 ~~ל~ו~

 נ מתורתו

~~~~
~~~ 

 רבית להלכות

~עי"ת
~~~~~ 

 יע"א

~~~~
 והנ'ח וחלי"ש שמתראובן

 ב~י~
 ובנות

 אחת הגיעה לפטירתו ז~ןו~חד
 התנאי~ ע"~ ללוי אחיה והשיאוה ' הנושאל~דק מהב~ו~
 שהת~ו

ביניה~
 נכ~י מעישור הנז' להבת שמגיע ~ה ~י דהיינו

 ת~שי~ין בין מה סךיתנו
 ובגרי~

 בעלה לוי ויתח'יב

באחריות~
 יהיה מה ~ך הנותר והיה ' ~נהוג

 יהיה ולא ' אביה שהניח קרקעות על מש~נתאבתורת ~ונ~
 חייה~ ימי בל ה~רן בגוף ליגע והאשה להבעלרשות
ר~

 שאחיה
 שנה בכל לה לתת נת~ייבו הע''י השרי~

 ~"ז ויאותו ונתר~וכ"וך ס~
 אחו~~

 ובעלה
 לה~ ל~ו~

 בל

 ב~ג"וש הכתובה ~שטד בפירוש ~ן ונבתב 'הי~~

ובש~~
 ~קנו

 ~יד~
 הבעל בו וחתמו הנ"ל התנאי ל~יום

 ה~משלה שרי לפני ~ן נבתב בטחון וליו~ד 'ו~שה
 היד

 כנהוג ה~לכות בט~עת ונחת~
 בנימוסיה~

 וע~ה '
 דרו~ה הבעל טעון ילא שנים ט' ~בודאחר

 לק~~
 ה~רן

 שלא מ~נ~ א' ' טענות בב'~נז'
 נכנ~

 ליר הקרן גוף
 שהוא והב' ' תורה של~בעל~רת

 חו~~
 יש ~ן

 כז~
 איסור

ריבית
 במ~

 וע"ז ' בשנה שנה מידי אשתו מאחי שלוקח

 א~ האשה אחי הל~ו~ואלי~
 יור~ו ' בטענתם ~דקו

 : שכמ"ה ל~~קהויכאהמורה

 מטידדות עמרי מסכים ה~נאי אין ~י הג~~~~~~
 'הזמן

 כדעא תד הנני כי וג~
 בדעא וחדרישדאל ~ארע~

 אמבד~
 לעוב"י לנסוע

 ~ח'ץ והשואל ' יע"א~מעדב טרא~ל~
 י~ח~

 ה' דבר לדעת

 ב~~~~ירושל~
 ר~ביב השיאל אהבת אכן ' הזה ~יום

 סגנון ל~י רבר שואלי להשיב אל~ני לאחת ~ד~לי
 ו~ור דו~א הדין ~יקר הנוגע אמיץ הק~'ר וי~יה~אלה

 ז ~רק במעגלי ינ~נוישדאל

~~~~
 ראשון אחרון ~ל ל~שיבהיום

 ב~ענ~
 הבעל

 בזה יש פן ~ניו על ה' בידאת ~ושששהוא
 לה~~ל כדי לזה ת~ון ל~שות ~~קש ואיננו ' דיבית~ד

 באשר ה~מוד' דיבית~אי~וד
 ל~

 ט~ זה ~"ז נ~עורר

 ~ש א~ אף ו~"מ ' וח~י דאכילש~י~
 מקו~

 איסור
 ז~מ~~י ל~

 ה~ ~י הקדן, לו לתת ~ייבי~ יהיו
 לתקן יכו~ים

 התר בררך~~בר
 ומו~ב~

 דמעיקדא אלא ז"ל ה~וס' מכל
 רואהאני

 ש~י~
 ~ה והוא ' נבאד ~~שד איסור בזה

שראי~י
 להדשב"~

 ~י' ~~ל~י"א ז"ל
 ת~קפ"~

 שאלו וז"ל

 אם החובות כש~יחריןמתני~
 ל~

 ~כ~ן י~רע
 וע~

 יום

~
 הדי~י

 ~ו~י~
 מותר כ~דש פ~י~י~ ד' ליטרה כל על

 באןואין
 זה למה 'נ~ר אג~ זה וא'ן הנדוניא על כתוס~ת זה כי ריכי~

 רומ~
 מתנ~ לנו~ן

 נותן ~ני ואמר לחבדו
 ~ני ועור ~' לזמן כ"וךלו

 מו~י~
 כשהתנה ודוקא כ"וך לו

 שנש~~קוד~
 אבל

 אח''~
 ע"כ וכו' אז"ן בפ' כדאיתא לא

 תולדות ב~' בי~ור בתו~~ת לוועוד
 אר~

 ה~ובן ב' סי~
 כ"וך לה לתת הנישואין קורם כן דהתנו דכלמדבריו
 בנותן דהו''ל משום ריבית כאן דאין לשנה כ"וךולהו~י~~
 הנישו~ין אחר ומה"ט ומוסיף'מת~ה

 ל"~
 ~נאיזה

 סך ~ל~פי'
 הנרו~י~

 בסך לו נתחייב ככר שנישאת דכיון
 גביה מלוה והו"להנדוניא

 וכדמוסי~
 : גמוד ריבית הו"ל

~~~

 שנשאל תק"ב בסי~ ז"ל להריב"ש חזי~יה בקרש
 שטר~ל

 ש~
 שנ~חייב הסו~ר שכ~כ נרוניא

 בכל ~ירות כ"וך ויתן רי~דין~כ"וך
 שנ~

 והשיב '
 הזה כל~ון השטד בעשותך שנית הרבה ו~"כ ה~ריךוז"ל הר~

 כן דהתנו ~כיון ריבית בה היה לא הזאת ההלואהשהרי

קוד~
 זה ואין הנרוניא על כתוס~ת ~וא הרי הנישו~ין

 לו עשית ו~~ה בתשובה ז"ל הר~ב''א וכ"כ לי נ~רא~ר
 לדיבית קרן רינדי~ מ~ות ד' לו מלוה הוא באילוש~ר
 או וכו' יחד המעות בכל שט"ח לעשות לך והיה~~ו~ה
 המתחייבי~ בר~ון שטרות שתי לולעשות

 ולא וכו'
 ב"ד ל~ני יבא אם שהרי ודיבית מקרן ש~ר לולעשות
 לבד הקרן כ"א היותר לכל זה בשטר לו יגבולא

 ~י אדיוקא דיו~א ז"ל הדב דכרי על קדהול~אורה ~ב"~
 כלל דיבית בה אין זאת שבהלואה ~יכר דבריומר~ש

 ' דיוח ~ו ריבית ד~~ב השטר מ~ח אלא כחההורע ול~

 לו היה איך מיע~ו ש~וא לזה כסותד נראהובסו"ד
 וכו' שטרות שתי או אחר בשטר הכל רהיינולע~ות
 כזה דבאו~ןרמש~ע

 הו~
 ומר~רי ' רו~א ההתר

הרשב"~
 סי' שבח"ב בתשובה יותר ומבואר שה~יא ז"ל

 בסך שנתחייב בש~ד כ~וב שא~ילו ברור נראהב'
 ~ך שנה בכל לו ומוס'ף~הנרוניא כ"ו~

 כ"ו~
 ~~ן ש~ין

 קודם הוא שהתנאי דב'ון עמו ונ~מוקווט~מו ריבי~
 ~ריך היה למה קשה וא''כ ' ומוסיף מתנה ~נותןהו"ל הנישואי~

 השטר ~כתיבת מרחוק ע~ות לו להביא~דב
 זשזכר באו~ני~

 להסופר לומד הריב"ש דכוו~ת דאי~י~ו~בי~~~~~
 ידיעתו ~ח~רון לו ב~ה זאת שגי~השאם

שבהלואה
 זא~~

 אין
 ב~

 שטר לכתוב ידע ולא ריבית
 ב~~י או ~חד בשטר הכל לעשות הי"ל ל~חותה~ועיל
שטרו~

 לבאד בא באשד ת~"ג כסי' שאחריה ובתשובה '
 י~שה איךלו

 עת~
 שהזכיד אופנים השני לו ביאר

 שנתחייב דהיינו ~חד נסח לו והוסיף ' דאשונהבתשובה

 הנדוניי~בס~
 כ"וך סך לו להו~יף ~קג"מ נתחייב וגם

 שמא חשש ויען ' שנהבכל
 ב~ יור~

 שט"ז י~א אם ה~תן
 לו יעץ ~~ול,' לש~ר ויחשבוהו בקי שאינו ב"רל~ני
 טעמו היה זה ואולי כיעו"ש וכו' הסך בכל החיובלכ~וב
 ' הד~~~~ה בתשובה זה או~ן לו ביאר~לא

 בסו"סי' מ~"י ה~יאה תק"ב שבסי'~ריב"ש ותשוב~
 קס"~ותשוב~

הדשכ"~
 קע"ז ~'' בש"ע ו~סקו בב"י ~ע"ז בסי' הביאה

 שבא ונראה ' ק~"ו סי' בהג"ה ~סקו רמ"א גם 'ס~"ו
 מרן ביאר שלא מהלחדש

 בש"~
 ~שה~~ו רו~א הוא שכ"ז

בן
 קוד~

 ועור ' נטר ~גר הוי ראז אח"ך ולא הנישואין
 שנה שב~ל ה~נה ~~~י~ ז"ל ~ור''םהו~יף

 י~~
 לו

 והריב~ש הרשב"א דמ"ש לאשמועינן ו~תא ' דמותדשכד ~"ו~
 שמ~ניםז"ל

 'פר~ ל~ שא~
 לזמן

 שהו~ ~
 כ"וכ מו~יף

ובל~ונ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ובלשונם 
 ~ס~

 לאו ' ה~"ע
 דוק~

 אפי' אלא בן ~מתנה
 זמן ~כל~ומר

 של~
 אגר הוי לא ' כ"וכ ~בר יתן יפרע

 ~יוןנטד
 ראי~

 והו"ל הלואה עיקרו
 כמוסי~

 ' ומותר

 איסיר ראין בן פ~וטו~רבר
 אלא כל~ון תלוי ריבי~

 '~ענין

 וכיו~
 הלשון ~ין ריבית בה אין כזאת ש~לואה

 ומה ' אוסרו כ"וכ ~כר~כותב
 ~הריב"~

 תק"ג בסי' ז"ל

~~תיק~
 השטר נסח להסו~ד

 הו~ר~
 באותם לתקן

 שה~בה תק"ב בסי~ ו~~ב~~ו~~אות
 ~ג~

 השטר בע~ותו
 בכ"וכ~נתחייב

 שנה בכל ~ירות כ"וכ ויתן רינרי~
 כתב שאם מזה~~ראה

 כ~
 ברבריו המדקדק ' ריבית הוי

יר~~
 בשטר ביאר שלא היה ה~ו~ר על כע~ו ~עיקר

 פירות כתב אפי' שאז נדונייא אלא הלואה זה חוב~אין

 מלוה באלו ~נראה ~תם שבתב כיון אכל ' אי~ור ~~י~
 יגבו לא ב"ר ל~ני ה~~ד ~בבא ~~ו~ה לריבית קרןלו
 ~לא ש~ר נסח לו ~יקן לכן . הקרן אלא היותר לכל~ו

 בסי' וכמ"ש ~"ר שום בוי~עה
 ת~"~

 , ובמדובר

 וז"ל ת~"ב בסי~ ממ"שמ~באר וב~
 וכיו~

 שהתנו
 כ~

 קורם
 ו~רי ע~ב הנדוניא על בתו~~' ~וא ~רי~~~ואין

 שבר לתת התנה~תנאי בשע~
 ב"ו~

 ואפילו ב~אלה במבואר
 אף ה~דוניא על כמוסיף רהוי משום רמו~ר בתב~~י
 ב~ב ~לא~"~י

 בפירו~
 ~כר שנו~ן אלא מוסיף ~הוא

 התנאי שגם רכיון מותרמ"מ
 הז~

 הנישואין בש~ת ~יה
 ומותר נ~ר אגר זה אין הנרוניא בממון ~נתחייב~ורם
 תט~הו~ל

 במ"~
 יכול ~אינו ת~"ג ב~י' ~ל הרב

 שהקנין ~פני ב~לים י~עת ~לתי~שטר לשנו~
 נע~~

 ~טעות
'~~

 לכ~ור~ ~~~א~
 לה~יר מועיל אינו הלשון ~זה

 כי~דיבית
 ז~

 רכיון לו~ר הרב ו~וונת ' אינו
 ~כת~~~י~~~ שהע~~

 ה~נין ואו~ו , ב~ד בל ל~ני ~~~~יל ~~ד
~~

 עתה יכול ~י~ו ~"כ ה~ו~ר ~~גי~ת בט~ות
 ב~~ר ~סך כל לכלול~ר לכתו~

 בקנין היה שלא מה אח~

~א~ון'לז~
~~~ 

 ~יעו"~' וכו~ שנית ממנ~ ~י~~~ ~טו~
ורבר

 ז~
 שגם מע~מו מוכדע

 ~נוס~
 ~כתב ה~טר

~ש~~
 אם ~נישואין

 הוא הממון שעיקר מפרש הי~

 ו~~מ~~~~י~
 ~לו~ה

 והי~
 יועיל ~ה ראל~"ה ' ופידות ~רן בו ~ובים~~יו ורא~ ב~יאים ב"ד לפני בא

 שטרכ~יבת ~ת~
 ~ר~

 והוא ' הריבית להתיד הנישואין ~חר
כת~

 ~ם שיכול שם
 ל~תו~ כ~

 בק~ג ~~~חייב ~טר לו

 ויהי~ שנ~ ~כ~ ~~~~י~
 כשד ~~~ר

 לכ"~
 ו~~ר .

 ז~ ש~נ~י~~וט
 ~מו~יל

 לכ"~
 כן כש~ת~ו רוקא הוא

 וראי אלא ' ה~ישואין~ורם
 שהו~

 א~ד לבל מ~וין ~יה
 ז בע~יותנו~תבנו

~~~
~ו~ר~~~

 ל~ארי~
 מפני זה פשוט ברכר

 סימן ליו"ד בחי' המים ברבות להרב~ראיתי
 ~דקד~ ~ר~~~~~

 ת~"ב רסימן ז"ל הריב"ש ~ת~ובת

~~~
 אם א~ילו וכו' ~יבית ~ו ~כר ש~~ן ~~טר בתב

 ~וא ~קרן ש~יקד ~~ירוש~~~ב
 מה~רוני~

 שאינו
 רו~ית~א~סור נמל~

 ט"ז הדב ~ל לתמוה י~~ ומז~
וז"ל ~כת~

 ~~וס~
 ק~ו~ה רי~ית לו ~~י~ן ו~' ל~~נו ~ות

 ~מוד ~יתר ~~~~י
 ~יו~

 שעדין ~ני~ואין קודם ~התנו
~~,~יה

 שו~
 ו~' ~יוכ

~"~ 
 ו~"ז

 ~ר~ כת~
 ~הוא

~~~~~ הפ~
 ו~ר~כ"א ~דן

 ז"~
 ז~ ו~~

 הר~בש אמאי ~שה

 ~ת~~~
 ~~~ון

 ז~
 ועור להריא

~~ 
 ז~י~י

 להבי~
 ל~ה

 ~~"~~י~ ל~
 שחוב ~ים ~~~ת

 הי~ ז~
 עיקרו

~~~ נרוני~
~ ~~"ר,~~~ ~ ~  

 לבאר
 לז~ ~ור~

 רה~י
 לי~ ס~ר~

~~~יב~
 ז"ל

 ~~ ו~"~
 ~רוא~~~~~י י~"~ והלבו~ מוד"~ רבדי ~ל
 וכל כזה ~רק ~א ~~ר~מ~"ר

 ~ ~ר~ ז~
 ~ר~ב~~ תשוב~ ר~~ ~ל~~~~

 ~ב~י'
~"~~ 
 ~~ם ~י

 ~ה שכלי~באר
 הר~ ~~ע~

 על
 ~~ו~~

 ~~'ם ~פני הוא
 רן הק אלא בו יגבה לא בקי ~אינו ב"ר ליר הדטריגיע
~ני לנ יועיל לא ~לואה ~עיקרו עדים יביא וא~י'ל~חות ~ן הח כח יורע שמא הרב שח~ב כמו בקי ~אינוב"ר  נכתכ~~י'

 בפירו~
כו ה~ר~ ולזה , נדוניא ~הוא בשטר

 ' וכמ~"ל ב"ר כל ל~ני ש'ועיל ש~ר לו ולכ~ובלחזור

ו~"~
 כוו~ו שיפה נמ~א

 מור"~
 וגם ' והט"ז והלבוש

 כי ע"ז יחלוק לאמרן
 הו~

 בררכו דברי~ם ה~תיק ז"ל
 להו~ף אלא לחלוק בא לא ז"ל רמ"א וגםבקדש

 סייעתא ~מנו ~~ביא מ~ה פני וס~ 'וכמדובר
 ומהלשון ' אתי ~~ויאינו לדבר~

 ~העתי~
 לא בס~רו

 ולא סייעתאלא חזי~~
 תיובת~

 הג~ול להרב ראיתי וכן '
 אמת זרע ~ס~ר ~ל כהנאי~מעאל

 ח"~
 ס"ב סי'

 שבי~
 ~ר

 בו שאין ~כר נותן שהוא ב~ירוש כתב שאפי'כן
 אי~
יר

 ~ריכ"~ רברי וביארריבית
"ד וב~ו בעניו~ין כ~"ש ז"ל

 ניתנו לא אלו שדבריםסיים
 א~~י' הם ~~וטים כי ליבת~

 דינא רלענין וראי ובבן ' יעוש"ב וכו'למתחילים
 טעמיי~ו דמ~תבר נקטינן רבוותא הני רבלכוותייהו
 ה~ד ו' סימן ו' כלל וררים גנת להרב ועיין 'וכמדובר

 ה~ו"בי מרברי להוכיח י~ וכן ע"ה ~"סי בח"ב ז"אהרב
 ~ לקמן רבריו שאזכיר ע"ו סי' חיו"דמ"ת

~~
 בבל הנרו~יא על להוסיף ~התירו~ל הפוסקי~ לגדולי שמ~ינו ~מה חר ערער~בן

 ~נ~
 וא~י'

 לן לית דיבית או שכר בפירושיכתוב
 ב~

 רכיון
 אין ריכית זהבחיוב ראי~

 הלשו~
 ~רוניא הנותנים אם אואב לג~י דוקא היינו ' או~רו
 מת~ה כנותן רהוי לבת~

ומו~~

 נר~ה לאחותם הנותנים אחים לגבי אבל '
 שבלא~ה רכיון לאסורלכאורה

 ה~
 לה לתת חייבים

 באה ההוס~ה א"כ ' נכ~יעי~ור
 חיו~ מחמ~

 ואסור

לכ"~
 מ~"ש נלמוד זה ואיסור '

 ש~
 הנו~ן באב א~י'

 ראלו ' הנישו~ין ~ו~ם לה'ות זה תנאי ~~ריךלבתו
 נתחייב ~בר ~ני~ואיןאחר

 בממו~

 ~ראי~י וכמו ו~סור,
 ש~ר על ש~תב ע~ו ~' ~"א מ~ת ביהורה נודעלהרב

שכתב~
 ועור זה ~לשון לבנה האם

~~ 
 זהוב~ם מאתים

~
 ב~וואת לבנו לתת האב ~~וה

 ש"~
~ 

 חוב לו יהיה
קרק~ות ~~

 של~
 ב~~ם דירה לו יהיה הזמן הרחבת ו~עבור

 להו~פת זה לרמות ר~ה ' הריווחים~~ביל
 בסי' והמחבר ~ע"ו סי' ביו"ר ר~"א ~זכר~תנים נרוניו~
 כ'ון חתנים ל~דוניית דומה זה שאין רחהושוב ~ע~~
 חייבת היתהבבר דהא~

 לבנ~
 ~י על זה חוב

 יפה וראי הנה ' ~ע"ו בסימן ה~"ז רבריוהביא א~~ ~ווא~
 ~~ר מה ובודאי ~~נים לנדו~יית דומה זה שאין~~ל~ו ר~~

זרע לה~~ ראיתי ואולם ' עכ"ל ריבית היה הימים ~להבן
 ש~ אמ~

 ש~יו אחים על נשאל הוא שגם ע"ה סי'
 ב~וואת לאחותםחייבים

 שכ"~
 לתת ונתחייבו

 ממ"ש לאסוד ~רד ובתחי' ' שנה בכל~אחותם רי~~
 ו~ובהנז' ~~~

 ~ט~ז דברי ר~~
 וכת~

 הט~ז אף רבכה"ג
 הראשונ~ם ב~~אים מתחילה נעשה התנאי זה ר~אמורה
 זה ~רי וא~כ וכו~ לה~תן הבטיחו הכלה~א~י

 ליקח החתן מ~ר~ה היה לא זאת דאילולי~רונייא כ~וס~~
 ול~ר כלל ריכית כאןואין אחו~~

 לנרו~
 ~י על ואף וכו' ~~~ז

 תיבת בתוב רוטאלי~ב~טר
 ריו~

 ~~ת רמ~~ע
 הטעמים דק המלות לשמור לנו אין וד~יריבית ל~~
 הרו~~ ואנבי ' ~"כהחכמים ~ד~~

 ררב
 לתת חייבים היו כבר הנדו~ייא ~~יקרב~~ו"ד ל~~~~ גוב~~

 מת~ה ~נוהן זה ואין אביה~ ~וו~ת~כח לא~ו~
 ומוסי~
~ 

 וז"ל וכתב זה ליישב ר~ה~~~ו"ר והג~
 ד~"~

 עם
~~~ 

 הח~ן
לא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~י 
~~ 

~~ ~ 
~~~~ 

~~  רק חוב ~ום ה~ללא
 ע~

 אחותם
 וג~

 ומ~~א כ~םלמשה ~י~ הי~ה לא היא
 א~

 למ~ה מ~נה כתוספת אלא זה
 האחים ~וף ד~וף בזה הרוחנו מה ידעתי לא ואבתיע"כ

ל~
 : וכמובן והוס,~ו מתנה נתנו

~~"~~

 דמותר מודו כ"ע דב~ר אניאומר
~ 

 כאן אין
 אלא , י~ע סך לאחו~ם לתת ~"מ~~את

 הואח~בם
 שנהגו ידווע וכבר , שלה מ~"ן להשיא~

 וב~ן נבסי, מעישור לה הנוגע על ולגרוע להו~יףעתה
~אין

 לה~
 בהו קר,נן ש~יר ודאי , וידווע מבורר חוב

 ומוסיף מתנהנותן
 על תו~~ת ודאי ו~~

 הנרו~י~
~~ות~

 מה~רקע נגבה נב~י דעישור דכ~ן ועור ,
 ה~"עכמ"ש

 ~נותנים ~מה נמ~א ~"כ ק~ג ס~ א"ה~
 בכללה

 ~נ~
 לה המגיע ~כירות ~~נו

 מחלק~
 ב~"ן

 , אכיה~קדק~ות

~ 

 וכל~"ה
 לדלם ח~בים האחי~

 בח~ר הרר כדין ב~כירותחל~ה ל~
 ש~

 להעלות יך
~ 

 , שכר

 ר"ל הגאון ~רב עם דברי~די
 נד~

 היה כה זה בע~ן

דבר~
 ריבית אי~ור כאן אין לבר זה ר~~עם

~ 

, 

 בקרקעות במ~כנ~א ~יה~ במ"ש הסופר שכ~יןנ~אה ו~~
 , אביה~הניח

 ו~י~
 אמת זרע ל~רב

 ~"ב בסימן ~~
~אורך

 כי באתרין ואוקי מינ~ ר~
 א~

 בן אני
להאריך חור~

 כע~
 מכל כי ברור נראה ~ו"ד .

 א~ אל~
 כאן

 ש~ד האחים י~שו ~וב ומהיות , כלל ריביתאי~ור
 ~ובת ידי יו~אים ובזה ~~רקעותיהם אחד על~שכנתא

 אפ~ וינ~לו ו~~~רות ~דעותכל
 מס~~

 רי~ית ~י~וד
 :רח~יר

~~~~~~~~
 ~ל כדת הב~נל ליד הק~ן גוף נבנס ~לאז מפני הקרן ש~ובע השניה הב~~ל ל~~ננת
 :תורה

 ~רק ידוע הדבר כי ~רק לא בזה דגםה~ואה~~~~~~
 ב~עת ביניהם שהתנוהסך

 השירוכ~
 בש~ר ונכ~בוב~דו שיה~

 הכתוב~
 . אחר~תם הב~נל וקבל

 ~יהיו ~~ריך וראי ~ר~עות או ~מ~ותאותם
 ביד ~הם נכ~ים על אחר~ת יקבל איך בי ,~~ותו ת~~

 ~התנו נכ~ים אבל ,~לתו
 בפירו~

 הכתוכה ב~~ר
 ~ל כנ"מ הם ~רי . אחר~תם קבל ולא ב~~ותויהיו ~ל~

א~תו
 ~ ~א~

 בהם
 ר~

 אב~ת
 פירו~

 ב~~ע כמבואר
 ~,~ןא"הע

~"~ 
. 

 לר~ח הנתו~ם ב~ין במעות וא~~
 ,בת~ובה ז"ל גאלאנ~י מ~~"ם שכתב אחרים ע"יה~ם

~~
 ~"ג

 ~י~ח~ שר~~
 , בהם ~ר~ח הבעל

~"~ 
 כתב

 הכ~~ל אם דו~א שדינוב~ו"ר
 הג~

 ואינו ~~ים ~רא

~בז~
 ואם , בנב~ם

 ~ ח~
לתתם רא~ אין ~מ~ברם חשש

~ 
 ~יש"ב

 בנ~ וב"~
 על במ~~נתא נ~~י~ ~הם

~~~עו~
 ~ית ~נא ד~ת עומדת לע~ם והארץ אביה

 ~ררך להו~~ם ~יאמרד~נא
 ב~ו~

 כיד ולתתם כזה
 עלול אדם ~כל להפסידם קרוב שהואהבעל

 לנ~ק~
וח~י~~
 שזה ובפרט .

 ע~ו ~התנו ~א' התנאי הי~
ב~עת

 נ~~ רהבי ו~דעת~ שידוכ~
 את לו

 אחות~
 ומה ,

 ומכח , שבוע~ו לק~ם ~ח~ב על~ה ~"ח שנ~בעגם
 לא~תו מפתה לה~ת יכול אינו זאת~בועתו

 כמתבאר , ה~~עה ל~~ול ~רם י~ה ~לא כדיה~מון לתבו~
 הר~ב"א ~ת~ו'היטב

 ת~~"א ס~ בא~פ~ ז~

 בז~ שכתב~י~ה ו~י~ ~
 בת~ובה

 חא"ה~
 ב~פר ונרפ~ה

 ואכמ"ל ט~ב סי~ן~חק פ~
~ 

 אשתו את יפ~ה אם ואף ,
 היא גםו~~בע

~~ 
 אשר הקרן

 לה יכ אינה היא ~גם ודאי נראה מ"מבנכסיה. ו~ל~אה ~~אה וראי הי~
 בש"ח ~נ~בעה שבו~תה ~כח , מ~חיה~~רן לת~ו~
 , אותם ~ו~ר ואין ~פירות לו יתנו והם אחיה ~י~יהיה שהק~

 להאריך ליו~יה
 בפר~

 אלא וללבנו ולבררו זה
 ארע~א מאד ד ~ר לה~~י עמדי מס~~~פנאי ~א~
לע~כי למ~~

 ~ראבל~
 הק~ר ~יה ע"כ יע"א ה~ערב

 ~מי~
 נ

ה~~
 החותם

 ~~~~~ ~~~ ~ע"ה~
 בש"א א ~וב

~~~
 ~ת~ל שנת

 וחמ~
 ~~רה

 רה~ע
~~~~~~~ 

~~~~ 

 ס"ט

 הרב ה~כמת~את
 ראש~ הגד~

 ל~~ן
 נר~

~~~~~
נפ~אי

 ל~~ ראש~
 הבא

 רא~ ע"~~
 י~י ר

 ע~ה נ~ר א~ר ואת ~מ~~ר השאלהאת
 הרב הרים ועוקר סי~ עז~א דחימ~יןמאת

 הפו~~
נר~

 ~אח
~~"~~~~ 

 ~קי~ור שכתב מה כל ~~י רא~ה
 ~~ל אי~ד לא~ור הזמן לנח,לתנמרץ

 הנ~ הא~~
 ת~"א

ובעלה
 הי~

 ~לא
 ~כ~

 תבע לתכוע
 גו~

 שביר הקרן
 בשעת כן ~נתח~בו מאח~ הי"ואחיה

 הנ~ו~~
 וגם

 , זה ח~בם ולק~ם לא~ר ~"חנשבעו

 ~~~ו י~ל ומי
 בל נזרעזע ~~ר הח~ורה שבועהבאי~ור

 דנ~~אי רחי~א גבר הורה בא~רבעב~ו העול~
 הא"~

 ~~שי
 ירי ואף האמור בכל הולך מ~'בים ~נבי וגםה~ו

 הם א~ר ועל ,עמו ~~~
 ~ושש,~

 בענין
 לת~

 והאריך ר~בית

בז~
 ~א~ ~~ לרידי , נר"ו ה~וסק הדב ~רי"ן

 כאן
 המבורבים ש~אחים~אחר ז~~חו~

 ~ב~ הי~
 ~ותו ע~הם

 מע"ן לה ~מ~עקרקע
 ~~ד~

 לתת ~כי~ת
 לה~

 ~כל
 ~~~ך ח~רו בח~ר הרר כ~ן , ח~הם ימי כל כ~כשנה

 ולית ריבית מאי~ור ~~ולו ובזה , ~כר לולה~נלות
 ר~

~~ 
 רבר ועל , כו~ש

~~~ 
 ~"ש ~רק וע~ה

ירו~ל~ ~~~~~
 ב~"א תוב"א

 התרל"~ שב~
 על

 ה~~
 ועל

 : ~~~םועל האמ~
 ,~~~יר

~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~"~ 
 ~~ת כסל~ ~ב"א

 תר~"~

~~~~~~~

 אחת בתיבה שב~ווב~ר
 כחות~

 דינ~ להא~ ד~~ילד~נו ~י~ ~~ד
 ~תי~נן אי

 הב~ר וא~ר~ן ~חד בחותם ~די~~~יה הגב~~
 ד~~~~~ ~שו~

חות~ו~
 שרא~ דילמא או ו~כא

 לא~~ר
 שת~ה~

 הרב נס~פת בזהשתיהם ~~~י~ או
 ~הר~

 ~~א
~~ 

 ~~ן בס' ה~ר
 ג"ל סי~המ~חה

 והעל~
 הרב~"ל

 שד~
 כפל~~א ה~י זה

 ~~ו~ן גב~ ז"ל פר"ח ו~רב א~כנז רבני רב~תאדהני
 ו~יר~ו בהמות ז'~נשח~ו

 מ~~
 בהמות ב'

 וח~
 ~~~~א

 ר~ן ~הם ב~חר~ר~ות
 אות~ הר~

 ו~~~~~מ~ו~ן ד'
 קבו משוםאסורות

~ 
 הב' ואותם

 ו~~
 שפיר~ו

 כל~~ום מותדו~
 דפ~י~
 באותה ה~~ק ו~פל .

 ~~ שח~י~
 ~ם

 הח~י~ו~ה ונא~ו~ ~פיר~~ אי~~ נתיר ~יך כי פי~~ה וחליההקבווע
 שבמקול~

 ו~~
 ו~~ל~ו ~~ת,, בה~ה גוף

בזה
 הרבני~

 ~ח~אי~ ~~ אוסרים הללו ז"ל
 והללו

 מ~~י~
והד~

 דח~יה ~"ל ~ל ~~ר"ח
 ~~מ~ול~

 א~ורה
 כדיניה האי מו~רת~ב~וץ וח~~

 והא~
 ~~~ורי ו~ל בדיניה

חכמים
 כ~

 ~"כ הם
 ק~ ב~~

, 

 המ~ור~~ יהגא~
 ~ל

 כררא ח"ר הגדול~~ה
 נר~

 כס"ה
 ~ר~ ~ הנ~

 ח"א לב
ח~"ד

~~ 
 ה"ד יו"ד

 הר~
 וכתב ~~'

 ~ככג~
 של ספקו

 ז"ל ~הרי"אהרב
 ולכ"ע ~~גתא להאי לית~

 ~ר~~ה והאי כדי~ההא~ לי~ ~ינ~~
 כך ~

 ~כמי~ ~,ע~די ה~
 ז"ל

~~
~~ 

וע"כ



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  הכל את והמ~ידים האוס~ים הרכנים נחלקו לאוע"כ 
 כהמה כגוף ר~~רן תד~י רהוו ה~םאלא

 אח~
 ~בח~יה

דפידדה
 את~

 טד~ות כה נמ~א ולא פירשה דמרוכ' אומד
 רקביעוב~~יה

 את~
 מקום יד כזה לה~ך אומד

 אחד ~גוף וכ' ~ר~ה וח~יה כדרה דח~'ה רא"אמדום לחלי~
 ט"ז כ~רב כמכוארק~תו

 ד~
 כגבינה כרם ' הדבר טעם

 א~ יוסיף ומה יתן מה מינו בדאינו מיןובשר
 כאו

 לא~ור המכריח כת לנו דינ~ואין את לשנות אחתתיכה תו~
 אחד כל וד~י דהכא ~חת כהמה כגוף הכל ולה~יר~כל

 ת~הר הרכ כתדו' כ~כואר ליה דיינינןכדיניה
 פסק~

מוד~~
 ועיין ' עיש"כ כקי~ור את"ר ס"ה קי"ח סי~ כיו"ר

 ס"ק ק"י כ~י' ו~לתי כדתילהדב
 י"~

 לרעת דה~כים
 מתירים כ~אנו רמעיקרא טעמא לן ואסברההפר"ח
 ל~ דפירש~ הח~יאותה

 מ~ידים אנו התר ודאי מטעם
 גםאלא

 כ~
 אותו אסרה לא התורה אכן ה~פק נפל

 שהתודה הקכוע כמקום הנדאר כ~~י כן לא ,~~~ק
 ודאי וא''כ עי"ש ו~סורה אי~וד כודאי הס~ק ~ותועשה
 כתיבה דכאו וגבינה לכדר האדל~ד

 אח~
 אף רהתם

 לא ע~מוכבשר
 אתחז~

 ה~רי~ה דהתודה אלא איסורא לן
דני

 חותמו~
 דאין אף אסור הכדד אחד ~ותם ש~סר ו~ל

לחוד
 ~נפת~~

 כחותם התידתה התודה והגכינה ~תיבה

 דאי~ו התד דל לדכדים רומה זה והדיאח~
 ~די~

 חותם
 חותם כל~י כדר עם שק או כתיכה ~כאוכלל

אדם נחל~ דל~
 מעול~

 כאותו מדא"כ מותד והדאר אסור דהבדד
 מורי וכמ"ד א~ר ~וף ~הוי ז"ל הדבנים דנחל~ו~לע

 נ פשוט והוא נר~והגאון

~~~~
 להר~דאיתי

 ~ד~ו הלוי כמהר"י המוכהק
 ~ס'~ו"ר

 ל~ נרי~
 דם

 כדל~
 דכ~ ע"א

 ~' הפד"ח ל~~ מ~פיקות דאיות לי הוןומ~א~י
 כ' התם דת:ן דקי"ט יכמות כמס' הא~~דוכות מ~ניו~
 זו כעלי מת אומדת וזו ב~לי מת אומדתזו יבמו~

 מפני א~ור~
 ולזו עדים לזו זו דל כעלה מ~ני אס'רה וזו זו של~עלה
 לה ודאין א~ודה ערים לה דיד א~ עדיםאין

 ראין הנז"ל ~דכנז דכני לדכרי איתא אם והדתאמו~דת ערו~
 כ' לומדלנו

 ה~כי~
 זה

 מז~
 או ~~ל א~רינן או אלא

 שהם כיון הכל~תירינן
 גו~

 אנו אם נמי הכא הרי אחר

~~מיני~
 אנו ומפיה בעלה דמת ~דים לה ד~ין אותה

חיי~
 ומנסכ' רדיקא מדום ד~ת

 ג~
 נ~ירנה יכמתה לדחל

 לא~והתרנוה ~ל ~עלה דמת דאנ~מ~זיקים כיוןלהנשא
 ר~ל לגכי לאה כעדות מ~מינים אנו אין ואם 'להנשא
 ללאה גם לקלקלה ומכוונא לה רסניא אומריםואנו

 ל~
 דנים ואנו רחל לגכי כחי מחזי~ים דאנו כיון~תיד~~

על
 גו~

 ' א~ר

 אל~
 ~ו~~ וראי

 ה~ד"ח ~ס' כהדיא

 ע~"~ כדי~י~ ו~~י כדיני~ האיר~מר~
 ומרן , הי"ו

 ליה דתיק ~ד"ו~גאון
 כה~

 נר~ל רידי ל~~י ו~ל '
 ראי~

~ו~~~
 אדכנז רכ~י גם רככגו"ר מכדעת ז~ת

 רנהי הרכד והוא כדי~יה' והאי כרי~יה ~~י ליהדדיינינן ,~ור~
~~~ו

 כאיםלר~
 ואיחי אומת איחי אחד ~וף ~~ל

~ת,~ן
 כדאנו מ"מ , מו~דות דתיהן מח ואי א~ירו~

 א~מ~יד~
 זו

 שא~
 לה

 עדי~
 ומנסבא ~~קא מטעם

 דהמת~~~ל~
 טעמא דה~י ~עלה דמת מח~קים

 אחר אלא ~תא ומנ~כא~די~א
 דר~י~

 דאז דנדאת

~~
 ומן . נ~דה מקלקלא רלא ~ון ~דא~מת

 הד~
 היה

~ה~~
 ~~ד יכמ~ה ~ם

 דנשא~
 ע~ים לה דאין אותה

 כ~י ~~דה ומ~לקלא ~~ל~~א ת~זוד דמא ~~~די'~לא
 ~אןד~ ~"כ~ן דנכאר~~ל~. חכדת~וכמו~~ל~ל
 דנדאת ד~ודם ה~כ~ם~י~~

 ל~ ~~~ ~ות~
 ערים

 לא דאם דתיהן ק~מי כאי~רא~כתי
 מ~

נם כעלה
 לאהיא

 ~נד~
 עכ ו~י נפדה ~קלקלא רלא משום

~ נ  לה~יד דאוי היהונדאת
 ג~

 ~די דאסר~ה אלא , יכמתה
 שנח~~ו בכדר מדא"כ , וחבדתה ע~מה ל~לקל תכאדלא
 ממד ~~~ים ר~ים ב' דהם הנ~ל הדב~םכו

 להתיר לך יש שפ~שה הכהמה ח~ידהתרת ש~י~
 ג~

 א~~ה

דל~
 הם אחד דגוף כ~ן פירדה

 וא~
 לקל~ול לחוד לך

 : יכמות כב' דחשדנו כמו הדניהכהתד

~~~~~~~~~
~ריכ,~

 אנו
 ל~ר~

 הסוגיא
 הנ~

 לכ~ד כדי
 הנ~ חי~קי~הי~ב

 ~~ה ג"כ ליש~ וכדי
 לפ~ד כא הנני ע"כ , ה~' מ~די"ל הדכ להלן~~~'
 רתלמ~אפ~~א

 ע~
 ~ד מה

 להע~
 כתח~ת ע~ה

 ה~כות החלי וזהההדק~ה
 ~ א~

 יכ~ות ד~י ע"ב ר~~ט ת כמס~ב~ת~~~~~~
 מת אומרת~

 אומד~ ו~ כע~
 מת

 כעל~
 דל כעלה מ~ניא~רה ~

~ 
 אס~ה ~ו

 ~ ~~ כע~~ מ~~
 ע~םל~

 ו~ת א~דה ע~ם לה שיד את ~ם ע אין ול~
 א~ ול~ בנים ל~ מותרת ~~דים להדאין

 ~יד את כנים
 מותרת כניםלה

 דא~ ו~~
 נת~~מו אסודה כנים לה

 והו~רו הואיל ~ומד ד"א להנשא אסודות היכמיןומתו
 מ"ט דכא בעי ובגמ~ , אדם לכל הותדוליכמין

 דלא מ~ום או לחבדתה מז~ירה ~~רהמדום רד"~
 נ ע~ד ~ו~ רירה מקמי ~רה ל~~סו~ למנפק"מנפדה מקל~ל~

~~~~~~
 נפק"מ ~ל~ורא ד~אמר כמאי קד~

 ופרש~ דיד~ מקמיל~רה לא~סו~
 רעלמא ל~דה

 ו~רתה ~יא דהלכהה~דה ~~~
 למד"~

 כאן ~דה לה ~ד
 ~תא הא . מדחוק ע~ת להכיא ~הדלמה ו~~
 לה ד~ן ואת אס~ה עדים לה דיד את עדים~ין ~~ עדים לזו ר~אמד דמת~' כמ~עתא כמדנתנוזאת לנפקו~~
 כנים לה י~ בזו וכןמותדת ע~י~

 ו~
 ~~י . כנים לה אין

 ~"ל ~הא ~~ג מע~ל ~רה דס"ל מדום ד~אטעמא
 מותדת ערים לה ~יד זודגם

 אפ~ להנש~
 ~דת קודם

~ 
. 

 ~עמיהו~י
 ~דו~

 פ~ג ~פדה מקלקלא רלא
 ~~ ע~

ד~םנדאת~רתהדגם~אמותדת~
 ~וכא לרקרק דיד במה , הוא לזה ~דב~~~~~~~~

כעיקרכע~תרכארכ~ימ"~רר"אמדו~  ~רהד~~בד
 מע~~

 קאמד כ~~וד רר"א מא~ר כי ו~'
 ו~תרו~ו~ל

 הות~
 ~קא רמשמע

 מפ~
 הו~דו דככד

 כחיי ליה מח~ק~ן לא תו כעליהן דמתוכחז~ת
 א"כלעלמא לאו~ר~

 מוכר~
 דס"ל

 דא~
 ~רה

 מעי~
 וכר~ע~

 , תלמודאלמפדט

 וא~
 הוא~~~ ~~קו רעיקר ~ומד

לדברי~~
 כדרחי ס"ל הכי נמי לד~יה או ~אמד

 ~למו~~
דא~

 פדיט~ל ררבא נראה לכן . ה~עיא ר~ך זה
 כעיקד ~ליג מרלא מעי"ל ~דה ד~ין לר"אס"ל דכעל~~
 מ~דתה חוץ לה~ידה נאמנים רהכל ~ר~יןכאירך ה~~
 כמת~' הכא נמי פליגומדלא ו~~

 כ~יד~
 ר~~ל איתא דאם .

 . ~תי~מו שככר כהא וכ"ד כהני ל~~ג מעי"ל~דה
 ~ה ~מכעיא דהא אלא . והותדו הואילדאמר לד~~~ מסג~ן ~וכח ו~אדד לרכנן מורה רכעל~אוראי א~~
 טעמא~י לר~~

 רר"~
 הותרו ~ככד היכמות לאלו דה~יד

 ד~~למדום ~ו~
 רכי~

 לא ליכמין שהותרו דבשעה
 הו~~כ~

~
 דתיהן ו~~~כמו זו לעדות

 כחז~~
 ו~תו כעליהן דמתו

 ~כגו"ד ~~רתה לעדות ~דיכה דעתה אףהיכמים
 ~ף או"ד .~~עי"ל ~ד~

 ד~ ככ~ו~
 ס"ל

 לד"~
 מע~ל ~רה דאין

 ה~טו~כא
 מדו~

 רלא
 מקלק~

 נ~דה
 כי~

 דככד
 נ לעלמא הו~דו ומה"טדתיהן נת~ב~~

~~~~~
 כ~

 ל~רה לאינ~וכי נפ~"מ למאי ~~~~ר
דירה מק~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 בלא ליב~ין ~הותרו דכיון דר"א ט~מא ד~י~י~~
 גם לעל~א הותרו חבר~העדות

 ש~ריב~
 חברתה לערות

 לא א~י' א'~כ ' מעי"ל ~רה זה דכאו~ן רס"למ~ום
 לא או ~~~יקו ולא דו~א הותרו ~לא ~~יהן~תיבמו

 לה מ~סבינן א~י"'ה היב~ין ~~תו ער להתיבםר~ו
 אחת לבל~~בוונה

 מהן~

 דלא ~~ום א~רת ואי '
מקלקלא

 לה ~~~בינן ~נתיבמה אינסיב אי נ~ש~
 ~לא אינסיב לא ואי בעליהן ~תו דודאי ~יב~ין~מיתת
 איבא אכתי~תיבמו

 ל~יח~
 ו~ודה חיים בעליהם ~~א

 ר"א מדקאמר תל~ודא ל~~~ט ובעי ' דאסורותר"א
 ר~~מע ~יב~ין ומתו נתיב~ו גכי ו~ותרוהואיל

 דלא ~דוםרטעמיה
 מ~לקל~

 דר"א ודחי ,
 נתיבמו ~לא אע"ג ש~ותרו משעה לדירי להוקאמר לרבריה~

 אדם לכל~ותרו
 ב~ו~

 מיהת לי אורו לדירבו ~א היבמין
דהי~א

 ראינסיכ~
 ר~נסבינן נתייב~ו ~כבר באו~ןזה

 נפ~ה רת~ות לרבנן ופריק ~קלקלא דלא משוםלה
 ~קלקלא דלא ~מא האי ס"ל לא ואינהו רקע~דאהוא ע"~

 למ~ד~ בעיוהדר
 ~הלבה באשה לר"א מד~~עי'

 ו~ותרה הואיל דס"ל למד"היובעלה הי~
 הותר~

 אע"ג ~רתה
 רטעמיה וא"בוד~י חברתה לעדות מתחילהר~יאנ~רכת

 ' אופן ב~ל מעי"ל ~רה דס"ל מ~ים~ר"א

 וה"~
 ד~ליג

 לה ורחי ' ~רקין ראידך הדין בעיקרגם
 ביעו"~ הת~

' 

 ~מה לישב מאד נ~וןהוא לדירי כי זה בדרך הסוגיא ~טח לבאר הו~רבתיהנה
 ~קפוקי~

 בהאי דאיתנ~ו
 ' לאחת אחת כיארתים לא ה~י~וד ולאהבתש~~תתא

 שהיה משום והיינו ' זה מדרך נטה ז"ל ר~''יאך
 גור~

בש"~
 נ~ק"מ

 ל~ר~
 ומ~ו"ה דעלמא

 ~פר~
 ב~רה לה

 זדעל~א

~~~~

 ר~י הק~ה דר"א מ~ט בד"ה ~םהתוס'
 הבל גבי ~רקין באירך ר"א ~לי~ לאאמאי

 ראי~סיבא לבתד איירי ר"א ו~י ובו'~אמ~ים
 ותי' ח~י ~ת ו~ח"ך ~עלי רמת בההיאלי~לוג מ"~ ~ר~
 דל~

 ר~י
~י"~

 ראי הבעיא ~דרי לב~ רקמקשו נר~ה ר~ריהם ו~י'
 דר"~~עמי~

 הדין בעי~ר לי~לוג מעי"ל ר~רה ~שום
 דאינ~יבא לבתר ~ייריואי

 לי~לו~
 בההיא

 דמ~
 ~אם

 ו~~ה ' ~קלקלא ולא ~ותרת ~חמותה הבלה~~את
 קושיא ~אי מ~ל~לא רלא ~~ום דר"א רטעמיהב' ל~~

 בההיארלי~לוג
 רמ"~

 ~י~ו~ דהת~ ח~י מת ואח"ך
מוד~

 ר"א
 ביו~

 דבעל~ ~יח~ אי~א דאכ~י
 וחמוה מית

 מיתלא
 וא~

 ל~ל~ל, ו~~וו~ת נ~~ה ~~לקלא לא
 משום כלתה להיות תחזור שלא ~ע~ג~מות~'

 ~נא~
ישנ~

 ~ד ~הוא ואף עמה לה ~היתה
 רחו~

 לא מ"מ
 ועיין ברוחק י~ל ולזה ' ב~הג ד~ליג לר"א~~עי~ן

 הא~ה ב~' להתו~' ועין ע~ג ד~ד בח"א ז~ללמהריב"ל
 ז לאו ד"ה ע"ב ד~י"ז~לום

~~

 הרא~ונה ל~ושיתם י~וב הוא דתירו~םקדה
 ל~ א~אי ~עי"ל ד~רהדלטע~א

 בעיקר פליג
 ש~י~ תיר~ו ~~ז~דין

 דלא לטע~א ~~ק' ל~ה אבל ,
מ~לקלא

 אי~
 לחלק סברא אין זה רלטעם כלל י~וב ~אן

 ~~~~ין
 ' חמותה על לה~יד לבאה ע~~ה על ל~עיד

 ~רה דאינסיבא לבתר איירי ר"א ו~י ~בתבו ~ל~ון~ם
 ד~א טעמיה ואי הול"ל דה~י ' ~עט ~גומגם~וא
 ~יעור ~וא ~בך ונר"ל ' ו~' מקלקלא דלא~~ום
 דאי רבא ~ל בעי~תו ב~וונת~ברי~ם

 ס"~
 חולק דר~א

 לי~לוג הבעיא ~ל ~ראשון ה~ד הוא ~זה הדין~עיקר
 ברין ~ליג ~לא ואי ' רדי~א~עיקרא

 ~ר~
 ד~ל~א ~עי"ל

אל~
 לערות הו~ר~ה ולא ~רה ראינ~יבא ~~א

 חברת~

בני~ואין
 הרא~וני~

 ' ~עי"ל ~רה ובכגו"ד

 א"~
 ל~~לוג

 בעלי דמתבההיא
 ואח"~

 נ~את ~אם ח~י ~ת
 דאב~י ואע~ג ' ~רתה להתיר עדותה~יו~יל ~~ל~

 ל~
 דמו

 מ~ינו דלא ' הכלה בדנ~את א~ר לא ר"א ~~מ ,א~דדי
 על להעיד בבאה אלא ר"א~אוסד

 חברת~
 ~בל ' רוקא

 על להעידב~באה
~~~~ 

 היא ונ~את וחברתה
 ל~

 א~ר

ר"~
 לא דר"א ררכא ר~"ד תידו~ם ~~'ר מ~ישב וע"ז '
 ~אינה היבא אלא~תיר

 מתכוונ~
 ~ברתה על להעיד

 ~הותדה וביון ~ר~ה ניתרת ו~~ילא לע~~האלא
 הותרה ' ליבום ~רותה בלאבתחילה

 ל~ו~ כעד~~
' 

 חברתה על ל~עיד בבאהאבל
 א~

 נ~י להעיד באה אם
 ר"א' מודה אימור בהני ע~~העל

 וה~י~
 בדיתא

ד~אשה
 ~~לכ~

 ~מיע לא א~תי ל~ד~הי ובעלה היא
 הרא"~ בתוס~י ועיין ' לרבאליה

 ז"ל
 ~~ ליב~ו~

' 

 ומה אלו התוס' ע"ד מהרש"או~מ"ש
 ~תמ~

 ~רב עליו
 ~ וא~~"ל מת~י' ב~ך לדוד~ושנים

~~
מבואד

 מ~וגיי~
 ~אין אותה דכ~התרנו זאת

 ~~תיר ~די בעלה במת הוחז~ה לא עדיםלה
 דדיקא ~~ום הוא התירה ~בל , יבמתהאת

 ומ~ס~~
ומדו~

 ה~לו ב~ו~ה עליה ~החמרת חומר
 בתחילת~

, 

ו~ל
 זמ~

 איבא א~תי תנדא ~לא
 ל~יח~

 ולא חי ~בעלה

בא~
 ל~לקל ~די אלא בן ואמרה

 ~ות~
 ~יתירו בחו~בה

ג~
 וכיונ~ חי~בעלה עדי~ לחו~ י~ ~יא נ~את אם וא~י' . יבמתה ~ת

 י~ידוה ~ם ~רתה לקל~ל
 ~י ובשראתהת~שא ~~ והי~

 נע~ת~ ל~
 ולא ע~תה

 כדי היא גם ונשאת הולבת היא ~תנ~א עדיבמתה הותר~
 מ~ום ~קראלאחזוקי

 ~~י~ יות~ מת~לקלת~~יא ~ג~ ~ל~~י~ ~~ ~~~~ תמו~
 בדברי

 התו~
 ל~יל

ד"ה ~~י~

 חוץ~

, 

 ואע"~
 ~הוא

 רחו~ ח~~
 לה ח~ו ~אד

 . התירוהולא ~כמי~
 דמעיקר~

 התר ~ל
 ל~נ~~ ~ל~

 לא
 לןדבריא ~~ו~

 ~מ~
 הקלו ~ב~יגונא אלא . בעלה

 ל~~ו~
 על

חז~~
 לחו~ ~י~ וכל . ומנסבא דדיקא

 א~י'
 לחזק~ לאורועימאד ~~ו~ ח~~

 אבל בעלהעל ל~אס~ לה ~י~א ~יא דאולי ולמימר
 רו~~

 ב~~ה עם ת~ב ~לא יבמתה לקלקל
 לאסור ~ח לנו אין ואם חיי~ינן לביישה ל~~ותאו

ע~מה ~~
 רחו~~ ~~ש~~

 ז~ת
 ע~~

 , יבמתה את ~תיר לא

 תנ~א ~ן חכמים ~חשו~ו
 יבמת~

 ~ודם
 ולב~

 ר~ו לא
חב~ים

 להתיר~
 ג ~עין

 ע"ב שם התו~' בדברי ~
 ד"~

לא~
 נתבאר ~וב~ן , אלו טע~ים ~ני ~ייבי והכא .

 מהך נר"ו הלוי מהר"י הדבראית ~אי~
 סוגיי~

 ~רב לס
 ~~~~ז רב~י לדבר~ ~יר~ מ~אן אין ו~ם .~~רעת ~ר~~

ו~מ~"ל~

 ~ברי ~מי זה ומטעם ,
 רבנ~

 דאסודות היב~ין ומתו ו~תיי~מו ליב~ין~תיהן הותר~ רא~י~
 ~ל בעלה ~~א למי~ש ~יכא דא~תי .לזר ~ה~~~

 ~ח~
 ~י מהן

 ו~אה .~וא
 וא~ר~

 יב~תה לקל~ל ~די מ"ב
 , בעלה על ותאסר תחילה תתיבם~~יא ב~ו~ב~

~יבמתה וכ~רא~~
 חש~~

 ~עור~ה
 ול~ זא~

 , ~תיב~ה

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

ונ~יב~~
 ~ברור ה~~ית גם ~תיבמה ך ו~ח , תחילה

 , בעלה~מת ל~

 ו~יו~
 דת~ות לה~ ל~יח~ דאי~א

~~~~ 
ע"~

 לכן , קעבדא
 ~~יה~

 ג ואע . אסורות
ת~ות ז~ דאי~

 ע,~~ נ~~~
 יבמה עם ~ב~ח ת~ב דיבמתה

 ו~~~
לבד~

 חסרת איזה~ימ~א ~~ו~ ~י~ ד~ל למי~ר רבנן דבוונת , נתקל~לה
 דע~

 ע~~ה לקלקל ~רו~ה
 לאל~ען בעל~ ע~

 ת~יב~
 ~הוא א~י~ לבעלה יב~~ה

 דב~~ו הוא מו~אל ול~ון ל~וק לה מ~ירינן ולאחיי~ינן ר~~ ח~~
 ע נ~שה~~ות

~ 
 דהואיל ו~ו~ד, ד~ליג ור"א , ובנז"ל

 ל~ל הותרו לי~מיןוהותרו
 אד~

 רחו~ה ~ל~~~א ~ל ,



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ועיין ' לשוק ומו~רת חיישינן לא ה~י~י 
 בטוש"~

 א"הע
 שם בא"הע הש"ע מרן בדברי ל~מור שיש ומה קנ"זסי'

 : בחא"הע לקמןעיין

 : תרכ"ט ש' כסל'ו בחרש כ~בתי זהאת

~~~~
 הג~ון הקדש ארון נשבה נגמר ל~רקבואי
 לברי נשאר~י אני ו~ן זלה"ה בררא ח"רמז"ה

 את נ~~ו הזמן ותל~ות בבודי וגלה כבדי לארץ~~~ך
 לב~י עם כאשר זה ~נין ~מרתי שלא גרמ~א דיןרדירי
 רוב ואולם , לימורי ~ל לחזוד הייתי ח~ץ עתהוהן

 ' הענין על הדב נתנוני לא ה~בורוהיח'דהטיררותועול

 הנד"מ ~ב דמארוה ספר"א האי פני עבר אל האירוהנה
 אהרןכ~י

 ראב"ר המחכ~ המו~לא להרב ~איתי וש~
 שה~ריך ר' ~י' בחיו"ר נר"ו עוריאל כמוהר"א~קורש
 ב~י~ייא~דחיב

 זא~
 וזוית ~ינה ה~'ח לא יבמות דמ~~

 כבר אכן , נעמו כי באמרותיו להש~עשע הייתיוחפץ
 בן אני לא כי ~מורה~לתי

 חורי~
 ~רוד אני כי ו~ם כעת

 ולמגמר ~ילותא בעיא ושמעתתא זה ס~רי~~דפ~ת
 נ מחרתא קשהמע~יקא

~~
 מורי דכרי על ש~מה במה עיני אשימהבלבר
 הרב ע"ר שהשיב במה ז~ו~"ל ר"ל ~בי אביהגאון
 נדי''ל בס"ה נר"ו~~רי"ל

 ש~
 מהריה"ל שהביא הראיה על

 כתב וכו' כרה"י המ~וכן דט~רות דפ"ו ממ~~י'הי"ו
 ודברים הלשון ע"ס וכו' מכיר איני זו ראיה וז"לעליו
 שהק' החז~ה הקושיא על ~בן וכו' ודאוים נאים~לו

 י~"ו~~רי"ל
 ~ח"~

 מ~סקת ר~הר ואמר התם דפליג דר"ש
 וז"ל ע"ז וה~יב יבמות גבי פליג לא~מאי

 ג~
 לא בזה

~ד~

 הר"ש ר~י' רמאחר
 והרמב"~

 ראמר ר"ש ברעת
ר~~ר

 מפ~ק~
 ולאו מת אחר ~י מ~ינו רהיכן ~שום

 הפכים שני שהם~שום
 דה~

 בההיא וכרחי"ל איכפ"ל לא
 כ~י הרב תמה וע"ז ' ז"ל הרמ"ז את"ר וכו' יבמותרב'
 כס' הם בזה רבריו כל ~בבורו אהמ"ר וז"ל נר"ו~הרן
 ~געו טהרות ב' רהא קאמר מאי ידענא לאה~~ום
~זה

 ה~~וכ~
 ~~הרום ~~ו ולר"ש בר"הר וא~ בר"הי א'

ג~
 וא"א בר~הר לטהר ש~ופנו מפני ר~הי של אותם
 גופים הטהרות ~אלו ואע"פ ~ת אחר חילהיות

 ה~~וחלק~~
 נתלין ששתיהן כ'ון אפי"ה

 בגו~

 לא אחד

~~רינ~
 לד~ש הי"ל ע~מו זה ~"ט א"כ ' ~פכים רינים ב'
 בב'לחלוק

 יבמו~
 וז"ל בתו"ר ז"ל הרב ~"ש וב~רט וכו'

 משום הוא ר"ש רט' כת"ר כדברירא~
 דיני~ שה~

~~כי~
 הם עכ"ר וכו' שני בר"הי גם לטהר לר"ש הי"ל
~לי~ת

 ה~ול~ו~
 בר"הי כי לכאן ~' ר"הי ענין מה ~י

ב'
 שו~ אי~

 רבר
 חו~~

 ז נר"ו את"ד וכו' ומעכב

 זלה"ה ~ז"ה שלהגאון שקי~ורלשונו הרואה~~~~~
 ' ב~רשכדרכו

 רי~
 כפי בעל להרב גר~א

 ~ני כן על ' זה בדרך דבריו על לתמוה נר"ו~הרן
~פרש

 כוונ~
 ~ביאר דאחר ו~וא ' תלונותיו ותכל רב"ק

דטע~יה
 רת"~

 בר"הר ו~י~ר, ראשון ~ר~הי ש~ו~א
 והתורה ~~ק ומ~עם אדיני~ חד כל דאוק~ינן~וא

~~ר~
 ולא טהור ~~קו ובר"הר טמא ס~קו בר"הי
 ~שום לפלוגי ד~תא ר"ש אבל ' מת בודאי לי~ד~~זקינן

 לוראי מחזיקו ~תה הרי בר"הי מ~~א רכשאתהדס"ל
~~

 את~ ואיך
 בר"הד כן אחרי ~~הר

 ~~סקת דר"הר ס"ל מ~ו"ה ' ~י~יה גבר ימות ו~ם~י לוראי ומחזי~~

~א~
 ~ת אחר חי לומר סברא דאין ' טהור ~' בר~הו

~אי~
 דינים ~' אמרינן דלא רס"ל משום ד"ש של טעמו
~פ~יי~

 ~ודה אי~ור יב~ות גבי ~ן ~אין ~ה '
 ר"~

 ~זו

 וזומותרת
 אסור~

 את אנו ה~זקנו לא דה~ם ,
 ~שום לזו הא~ינה שהתורה אלא ' מת אובחי ה~י~~
 רדיק~
 ז

 ונמ~~ומנסב~
' בדה~רנ מ~שה שום עשילו לא שאנו

 נ~שה מרת יור~ת והיא בירה שהבחירה כיוןאו~ה
~ וא~  ש~תורה הגם הכא אבל ' תנשא לא משקרתהיא
 אמר~
ז

' אחרי ר"הר רכשיש ר"ש ~ובר טמא בר"הי טומאהס'

שאתה
 מוכר~

 אינך דא כגון ב~שי~ות להתיר
 הפכיים ב' דיני רבכל ואה"ן ' מת חי~א~ד ולומדל~מא רשא~

 האיכריניה דריינינן ר"ש מורה וכדומה דיבמותבההיא
 כר"~י מ~מא מדר"ש זה להכרוח ור~ה ' כדיניהוהאי
 דב' ס"ל ראיהו איתא ואםב~

 ה~כיי~ ריני~
 אמרינן לא

 י~א אחת דבשעה דכיון ' ב' בר"הי גם לטהר~י"ל
 וש~ לר"הי וחזרלר"הר ~ר"~

 מטהרי~ן כי ולדידיה מת מ~אנוהו
 א'בר"הי

 ובר"הרמשו~
 דעכשיו דאמרינן

 מ~
 א"כ

 שיהיו ב~ בר"הי לכן קודם שנעשו ה~הרותשגם ~ימ~
 טהורו~

 אחת ברגע ~ומר אהה ראוך ' היה חיונימא
 וכל מת ממש עכשיו אומר ~תה ואין מתותו"מ חי~
שנעשו הטהרו~

 קור~
 הוא אם ' טהורות לבן

 ספ~ו דר"הי משו~
 משום ~~הר ואתה א' ר"הי לך אית האטמא

 באותה~ומר דא~~
 ~י עריין אימא נמי הכא היה חי ~~~

 ב' מ~ום ר"ש של טע~ו ראין וראי אלא 'היה
 שאני אלא ' כדיניה חד כל דריינינן הואומורה הפביי~
 ואי למת אותו ~חזיק אתה א' ד"הי מ~מא אתהראם הכ~

 אחר חי בודאי ולומר בר"הר אח"ך ל~הראפשר
 דהתם ב' בר"הי מ~מא שפיר ולפי"ז ' מתו~אי שאמר~
 היה חי אמרינן ש~יר אחריור"הר שא~~

 ואח"~
 מת

 ובחנם , רק חילוק הוא כי הי~ב ורוק 'הארץ כ~ כדר~

 ה~ולמוס פליטת שהוא ~ר"ו עזריאל מהר"אהרכ כת~
 : נכוןישוב והו~

~~~
 הנ~' כמ~ר"א המופלא הדב על תמיהשאני
 קושיתו לישב שהאריך מה רכל הואנר"ו

 ~י"והלזוו~לל מהריה"ל~רב ש~
 במי~

 מז"ז הגאון ב~ט"ו ~ה ' עשה הבל את ספריםומ~י ~ ~~רי~ מפי ארירים
~  ובק~ר שיחה במיעו~זלה~ה

 אמי~
 יראה כאשד

~ הרוא~  הי~~י
 ~הרחיב ~לא נר"ו הוא ש~ירץ מה היא

 ' ~קו~ו כאן ואין זה בענין ~ילין לאלוהועור הרבריו~

 ז ע"ב ר"ח גיטיןב~ס' ועיי~

~~~~~"~~~~~~~~
~~~ 

'~~~~~ 

~~ 
 לי~ירה התרל"ג ש'~סתר

~ 

, ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 והו"ר אחר חכםמשם
 בכ"~

 ג"ה רבריש ~ם
 במקורשים חייב אינו בנ"ט איןבגידיןדל~אןדס"ל ~שמ~
 בגידין ר~'ן פסק והרבאחת אל~

 בנ"~
 חייל אנשי ~ל מ~או ולא ' וביה ~יניה ו~שיא~תיים רחיי~ בעולה ופסק

 . רבריו בישוביריהם
 וג~

 ז"ל הרשב"א
 ש~

 שאינו כתב
 ז בזה ררכויורע

 ' רוקא עולה ~ל תמיהתם קבעו ל~ההמיה~~~~

 ' הנסקל ושור בנבלה ~מי תקשיוהלא

 שפטר לר"ש ברק"א לעיל תלמורא רמסיקלמאי רה~
 אלא ~ייב אינו בנ"ט בגידין איןד~י בטמ~~

 ה"ה וא~כ ' ~ותר ~שדהש~ין ~~א~ ושאני אח~
 ר~ש~

 ' וכו' בנבלה

ב~יק וג~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~

 ק"ל תל~ודא~עיק~
 לחכמי~

 ושור בעולה לר"ע דמודים
 אינם הנאבלים מוקרשים דבשאר רנר' 'הנ~קל

 מודי~
, 

 רבדוקא בד"ל ע"ב כי ' במוקדשים דמורים לימאראלת"ה

נק~
 בדאר מש~"ב ' אב"ע בשרה שנאסר משום ' עולה
 ליבא וא"ב ' מותר בשרה שעדיין הנאבלי~מוקדשים

 שאין לחבמים ס"ל מו~דשים בשאר ולכן ' ומוסיףבולל
 קשה אבן ' אחת אלאחייב

 להרמב"~
 א"ב בהל' שפסק

 המשניות ב~י~ רבריו פי' ובן ' ומוסיף בולל ~ריךשאינו
 בקונ~רי~ בז~ הארבתי ~ובבר לו אמדו פ'בבריתות

~~ר~

 ליה דאית ~~י~ רחייב בנבלה ~סק ומה"ט '
 ' בשרה ש~אסר דוקא מוסיףאיסור

 אע"~
 ערין שהגיד

 בולל ליה אית נמי במוקרשים וא"ב ' בהנאהמו~ר
 מג' אקדשיה בבריתות ובמ"ש ' בהנאה הגירשנאסר

 במ"ש כולל אי~ור והיינו ובו' דהנאה אי~וראראתוס~~
 נ בחוליןהתוס'

~~~~~
 של רג"ה ס"ל ז"לרהרמב"ם

 לל~ור ~ברה ראין ' בהנאה נאסראינו מוקרשי~
 הלכתא דאי~סיקא ואחר ' לאסור בדי ק"ו דליבאמחלב
 אלא ' מההקדש נהנה לא ~רי א"ב ב~"ט בגיריןראין
רזה

 ~ו~~
 מק"ו הוא בהנאה התרו עיקר שבל ב'ון

 ברי~ות במ~' בדאמרי' אסור ע~מו החלב והבא 'דחלב
 ~ע~א ב~ר דזיל לו~ר ואפשר ,די"ר

 משו~
 בכלל דחלב

 הנאבלים בקדשים ולכן ' בכלל אינו הגיר הרי ,~שר
 בעולה משא"ב ומוס'ף' כולל רליבא אחת אלא חייבאינו

 שאסור מ~ום ש~גיר ~גם ' בליל ובולה נאבלתשאינה

באכיל~
 בהנאה שיאסר הוא רין מ"מ ' לת~וח ~ול~ו

 דהקדישביון
 ג~

 דא~י' הנסקל בשור נמי ובן הגיר' את
 ואפי' ' אסורחלבו

 תימ~
 מותר הגיד נמי דבעולה

 בולל איסור ל~ו אית מ"מ , מוקר~ין בש~רב~נאה
 ~מי וכן ' שתים חייב הר~ב"ם ולדעת ' אב"ע~נאסר
 ~אר מש~"כ ' ונבלה הנסקל~ור

 נ אבילה התר להור~ית הנאבלי~ ~וקדשי~

~~
 ראית דמאן מבואר ג"ה ~' דמריש לבארגבן
 נוהגליה

 במוקדשי~
 ' אחת אלא חייב ראינו

 אי~ור ליה אית א~ילו בנ"ט בגידין דאין מטעםהיינו
 או בבולל~~"ה

 במוסי~
 הוא , שתים רחייב ר~"ל ור"מ

 ס"ל חבמים רהיינו ורי"הג ' בנ"ט בגירין יש רס"למשום
 'הבי

 ' קל איסור רהוי מפ~י בחדא ליה פ~רי ובנבל~

 ב~"ט ~גירין אין ס"ל דאי ' ג"ה ריש מהתוס~ ~ראהובן
 ' בעלמא עץ ח~יבת ~הו"ל ~ייל לא חמור באיסורא~ילו

 בגידין אין ליה אית ררז"הג להבריעואין
 בנ"~

 מדאמר

~~
 התו~' ב' דבבר הותרה' לא וגירה חלבה הותרה היא
 רא~ילו ~"ל ד~רמב"ם מוברח אלא ' ~ננה בלב~רק
 ' חייל מוסיף או בולל באיסור ב~"ט בגירין איןתימה

 : בזה ~~ע ועריין הבל' שפיר א~י בזה אנחנו בניםואם

~~~~
~~~ 

 נרה להלכות

 ימי וב~וך ' מבעלה שנ~גרשהבאשה~~~~~~
 ורו~ה , אחר לאיש נשתרבהההבחנה

 להנשא ברי ההבח~ה י~~י בתוך נק'ים ז' ל~~וראשה
לאיש

 תו"~
 המורה יורה ' ההבחנה י~י תשלום אחר

 ז שכמ"הויבא

א~~~~~~~
 ~ריך הזה שברבר

 לת~
 עליה לב

 בס~רים וחיפשתי ' טובא שכיח הואבי
 הנם ~כ' ~~ת א~י~מ~וים

 מוע~ים~

 בירור מ~אתי ולא

לז~
 בעיניו חבם ואחד '

 רו~~
 ו~ק~לו ב~שיטות ל~תיר

 ~ום רתש~ים י"ג ~י' בא"הע הש"ע רברי מפשט לויגיד
~וא

 חו~
 ' בו שנתאדסה מיום וחוץ שנתגרשה מיום

 ליהומשמע
 ראינ~

 יראה והרואה ' י"ח ז' לספור ~ריבה
 אלא באן בא לא ז"ל דמרן היא מש~שתא וראירהא

 וענין ' ההבחנה ימי דינילהשמיענו
 הי''~

 ביאר בבר

עלי~
 ואם ' ק~"ב סי' בחיו"ר

 אית~
 למרן הי''ל לדעתו

 ז' נשתרכה אם דווקא דהיינו לבארהש"ע
 ימי~

 ~ורם
 ~ סתומי למ~תם ולא ' ההבחנה ימיתשלום
 המ~ורסם הרב של בב"י ראי~יבזה~~~~~~~

 ע"ז שנש~ל ז"ל חזן מהר"משארינו
 יע"א מ~רים ארץ בבל המושל ז"ל ישראל מ~ר"אמהרב
 ~סי' ז"ל ~פרים שער הרב ממ"ש ונ~תייע ל~תירור~ה
 יבמה שהי~ה דיריה בנדון אלא להתיר ר~ה שלאע"ה

 אותה חולץ שאינוואפשר
 אול~

 למהך שבידה ב~גורשת

להתנסב~
 לס~ור אשה יבולה דת~ביי גבר לבל

 ~ביבות ~שר בהגהות ~ן שמ~א וב~ב ~הבחנהימי בסו~
 רע~ו ובא ' ז"ל מורעי מוהר"ח מהרב ב"~הש"ע
 הרבוחקרו

 ה~שי"~
 הטובה במדתו הדבור ו~דחיב ז"ל

 רביוןדחבמים ' זה באו~ן גם להתיר דאין העלה הלבהוזו
 ולא מ~וברת היא אם גם הספק לברר יום תשעיםשיערו
ק~ם

 לז~
 לא אבתי א"ב ~מים או יום אם אך

 לזה שתנשארעתה ~מכ~
 בס~

 ' ה~בחנה ימי

 וא~
 כ~ב אם

 רא~תו ועיקר ז"ל רחמ~ים רח"ם הרבבן
 מרב~

 השער
 מבואר הרי שםאפרים

 שא~
 ובנ~ול מבדעת ראייתו

 רא~ ולבן ' הבנין י~ולהי~ור
 ולה~ריבה להחמיר

~ 
 ~ח

 מ"ש ועל , לשון בקי~וד את"ר ההבחנהאחרי
 ~"ל א~רים ה~~~ר של בנוהרב בהגהו~

 עי~
 ע"ד מ"ש

 סי' ח"א שאלחיים בתש~
 ועי~ ~

 ~~בורת ק~"ב ס"סי ב~"ז
הגרשניסי'~~"~:

~~~~~~
 הכרח ~יזה בשיש אלא להתיר נו~ה רע~י~ין
 הדחק שעתאו

 מו~~הד הרב הוא בדאי ~
 מהר"א הרב ש~עיד ~במו שה~יר ז"ל מורעימהר"ח
 ~"לישראל

 וכנ~ל~
 ס' ובה~טר~ות . הרחק בשעת

 ז"ל~הריק"ש
 בהגהות~

 להתיר שיש
בעלמא ~~~ הדח~ בשע~

 ורבי~
 הדבר יהיה באשר אתו אשר

 ק~"ב ס~ ~י~ד הברבי"ם על ז"ל חיר"א הרבובמ"ש מובר~
 ובס' מ"ב אות ל"ח ס~ ~"ב שאל חיים בס' לו ועודס"ג

 ס~ראב"ן
 : שב"ר

 "~ ~ ~~~י~~
~~~~~ 

 עם הש"ע ס' א~לו מ~אתי נ~לאה מ~יאהובררך
 לו וראיתי ז"ל מודעי מו~ר~ח המו~לא מ~רבב"י הגהו~

 לס~ק י~ וז"ל שבת' ק~ב סי'בחיו~ר
 בספר~

 בסוף ז"נ
 ~"ג ביום להנשא ~די ההבחנהימי

 ממית~
 ~ו ~~על

 א~~ם שער ר~רב מההיא לה אית מ~קנא איגירושין
 ~שהביא ע"ה~י'

 הבא"~~
 ~ם~

 ~בתב מה~עם ש"א רהרב ההיא דש~יא ונראה .ורוק הנוש~י~ בין לחלק יש או
שם

 משא"~
 , בבה"ג

 עבדי~ והבי
 ז"נ ל~פור ~וברא

קוד~
 ~אינו ואחרי . הטהור ע~"ל והי"מ הי~ים מלאות

 שבבר יו~אמפורש
 הור~

 ברורו גרול רב ז~ן
 א"ב ב~ז"למעשה ו~ש~

 שראוי ורא~
 ל~מו~

 וב~רט עליו
 ורוק רס"ר סי' החדשות הררב"ז בתשו' ועייןה~ורך לע~
~~ 
: 

 א~לשאל~י
 ~דרך מן הבא ו~ן גרו~~ו מחזיר

 נקיי~ ז~ ~ריבהאם
: 

~~
~~ 

ואומר



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 גרודתו מחזיר אם ~ראשונה השאלהעל
 עלתה ולא דמיתי לא , ז"נ לה~תין~ריכה

 סי' יו"ד בש"ע המבואר ברבר שאלתי תבא כי לביעל
 שום בלתי ז"נ לישב ש~ריבה בפשיטות שפ~קק~"ב

חול~
' 

 שב~ב ז"ל הרשב"ש ~דברי וה~
 שהו~

 מובן
 וא"ב ' שם בב"י ז"ל מרן במ~ש ז"ל ~דמונינומרברי

אי~
 שא~ זולת ' זאת לשאלה עור מקום

 תוך ונשאה ~בר
 זהזמן

 שאי~
 לא ~שתו היתה שבבר דביון שמירה ~ריך

 הרט"ז כמ"ש י~ריהתקיף
 ס"~ ש~

 ח'
 וה~

 דברים
 בדכי הרב ש~יין מה עיין מ~וברת היא ו~ם 'ברורום
 שהח~יד קכ"ג סי' ח"ג הרדב"ז ועיין ' זה ~סי~ ז"ליו~ף

 : נק~ינן רבוותיה ובוראי ז''נלה~ריכ~

~~~~~~
 לחוות קרמי שפר מלתא האי לירןואתא
 ולא בעלמא לפלפולא זה בעניןרעי

להלב~
 ולמ~שה

 חליל~
 מרן המלך אחרי יבא מי כי ,

 בלי בש"הט שפסק במה ז"ל~~רי~"א
 חול~

 הנה בי ,
 ע"א דף נ~רה בפ' דאמרינן מההיא לדון ישלכאורה
 ארוסה ו~יא נדרהבמת~י'

 נתגרש~
 נתאדסה ביום בו

 רמו בשתיקה גירושין אבע"ל ע"ב ~ם ובגמ' ביום~ו
 ו~רשה בעלה ושמע שנדרה בגון למנפק"מ בהקמהאו

ואהרדה
 ביומי~

 להחזיר~ שיבול מהכא מבואר הרי ע"כ
 ממני נכחד ולא ' ז"נ המתנת מבלי ~~שביומו

 דא~דינן ו~א וז"ל שם בסוגיא ו"להר"ן מ"~
 אהרר~

 לאו

רוק~
 רשכיחא מלתא אלא א~ר הדין רהוא הוא

 ~דוכ' לכ"ע ודאי ר~תם למימר איבא ~א~ ובאחרע"כ נק~
 ~עבר דהכוונה מוכרח אלא ' ~~בחנהז~~וג~ימי

 הרמב"ן להל' בחי' ז"ל הרי~ב"א כ~"ש ארסה אוונשאה
 וז"לז"ל

 נ~גרש~
 ~ע"ג ~י' ב~ום בו ונת~ר~ה ביום בו

 חדשים ג' שתמתין עד לכתחילה הכי למעבד הו"ל~לא
 ביו~ו להחז'רה להתיד מכאן ראיה אין וא''כ 'ע"כ

 :~מש

~~~~~
ראיתי

 להר~ב"~
 ז"ל

 ב~ו~~
 שכתב תס"ב

 סוגיא ~~אי דאי~ ו~יי~יההבחנה ימי המתנת בלא גרושתו מחזידלהתיר
 ד~ר~

 נעדהרקא~'
 ~א~נקטואהדרה הדי"ט~~ל משם וכת' ביומיהאהררה
 ~ח~ ~~ין~ ר~ריכה איסורא איכא רבאח~ ~~וםאחר
 ע"כ ה~תר הוי בעלה א~דרה בי אבל הב~נה~~ום
 ז"ל הדיב"ש בס' שפ~ק ז"ל הש"ע ל~רן ~שהולפי"ז

 ובודאי ' ~בחנה ~שום ג"ח לא,בעיד~חזיד~ג~~תו
 הריב"ש ה"ר הרי"ט ב~"ש בפ~טה סוגיא הךר~~רש

 ~ל~ורא קאמד רסת~א ל~בעי לא ז"נ אף א"ב 'ז"ל

א~~
 ז"ל מרן ש~ו~ר ליישב הייתו וסבור , ~יומיה

שיכול~
 לבעלה ל~נשא

 ת"ו~~
 וא~ן

 ~רי~
 ז"נ להמ~ין

~ני~ו~~~
 שיעברו עד מלהבעל להמתין ש~ריכה ~לא '

~"~
 ח~ש באן ואין '

 יב~ ש~~
 היתה שבבר רכיון עליה

~ש~ו
 ת~י~ ל~

 ז"ל ~"ז הרב ב~"ש י~ריה
~~ 

 היכא
רעבר

 ונ~א~
 ~שט אבל ' וכ~ש"ל שי~ור ~ריבה דאינה

 ז"ל ~רן~~י
 א~נ~

 ש~ריבה פשוט ונראה ' בן ~ורים

 ז"~לה~~~~
 ז"ל הד~"ז שהבין וב~ו ~~~ואין ~ודם

 ש~ מב"~ ברבר~~יין
 ראהדרה רביון ליישב י~ ואולי ,

~ו~~~
 אין

 כא~
 ז"ל הרדב"ז ב~שובת ו~יין חי~וד ~שש

 למהרוק"ש יעקב בס'א~לי רבריו הובאו ד~"ד ~'~י~~ו~
 ~י'ז"ל

 ק~"~
' 

 ועב"~
 הש"ע מרן ~ל ~שה

 : לפדש דהי"ל לדורות~לכה הפוס~

 ז"ל ביעקב עדות להרב ד~יתיבז~~~~~~~~

בליקוט~
 שהביא ק"ב ~י~

 ראו~
 לרינו

 ה~ב~נ~ חדשי ל~מתין~ריכ~
 סוגיא מהך

 רנדרי~
 וכ~'

 וכו~ ז"נ ה~~נת לעניןשה"ה
 ושו~

 'ש הר~ב' מ"ש הביא
ין ~ע ב~"א ע"ד ~שבתי וכבר עי"ש בב"י ז"ל מרןשה"ר

בחא"הע~

ש הר~ב' של לדינו ר~'ה אין ה~וגיא ש~פשט
 'ו~מש"ל

 ולכאור~
ה רה' סובד שהריב''ש ~~~ין נר~ה

 ה מורה ואולי בזה ריבר לא הרב אבל ' ז"נלענין
~'  ר~~א היבי כי לו~ר לנו י~ה ובך ' ז"נ לישבש~ריכה

 פלוגתאלאפושי
 ד~~ ובפר~

 שתיק הוה לא להא א'תא
 ~י' חיו"ד הים שפת ב~' ועיין , בחיו"ד ז~ל מדןמיניה
 מעשה וב~' '~"ו

 אברה~
 גם ~אריך א~ סי' ~א"הע

 גמגומי~ לי וישהוא
 ק~נו בחא"הע כ~בתים ברבריו

 ג~כ ו~יין ' ~''ז סי' בחיו"ר ז"ל ב"ר ל~רב ו~'ין 'משם
 : ל''ח סי' ~''ג מ"ת ומדיב שואלבס'

~ ~

~אלה

~ ~~י~~~~~~~~~~~~~~~
 לא~ה ה~ריך ז''ל ~הריק"א שהרב אמת הן בי ,כלל
 מן בעלהשבא

 הרר~
 להמתין

 ז"~
 ~ליו ~מו כבר מ"מ ,

רבי~
 הרב ו~כללם האחרונים מגדולי ונכבדים

 ב"~
 ז"ל

 וזו ' זאת הוראתו על ותמ~ו ~"ז ~י'בחיו"ר
 ע~ום ונימוקם ' כלל לה~תין ~ריבה שא'נההעלה הל~~
 בדבר הראשונ'ם ג~ולי מינה שתקי הוו לא ל~אאיתא דא~

 ממנו נ~גדשה רבדל~א בן נותנת הישרה וה~בר' 'כזה
ואסח

 חימור איכא לינשא בשתבעה אז מ~יה דע~ה ל~
 בס~ו פת לה ויש ביה אגירא ראבתי לדרך בהולךאבל
 באןאין

 חש~
 ~ל הררב"ז ~מ''ש נד' ובן ' חימור

 בישנו~
 ועתירל~חזיר ש~וע~ולקיים כ~י גירש אם לאסת~ו~י איבא ומו~ו וז'~ל ר~"גסי'

 והי~
 דד~ת ביון ווד~ת

 ~ביע~ כאן אין~ילויה
 ומ~תבר ~חמדת ואינ~ חדש~

 יו~ בבל וממתנת יוד~ת ה~דה ש~םלי
 ~יחזירנ

 בו מהרהרת ~ינה עילויהורע~ה
 חימ~ר לידי שתב~

ודומ~
 וב''ש את"ד ובו' בסלה פת לה דיש למי

דהלך היכ~ הו~
 ברר~ בעל~

 ש~ינ יום בבל אותו ממתנת והיא
ש עייא מהר~י זה בענין ע~רו ובבר ' להמתין~ריכה ~

 רבר דקט"ו י~ודה בביתז"ל
 מש~

~ ב"~ סימן יו"ד ח"א ד יו~ שיו"ב נרה למ~~ בחידו~ם עינים ו~תח ב~תדמתן

 י~~~~~'~~~א~~
 ר~"ד ח"א הארמה ~רי סי'

 דהמחמיר ובודאי ה~ סי' יו''ד הנר"מ אברהםויקרא ו~~
 ~סי' גבוה של~ן ב~' המתמי~יןועיין מן אלא אינובזה
 ~"ו סימן בח'ו"ר הים שפת להרב ועיין ' ס~"טק~"ב
 ז"ל ~הריק"ו על החולקים לדעת ראיה~הביא

 במנ,~ והרא"ש התוס' שהביאו דשמואל דאכוהעובדא מההי~
 מע~ה ובס~ ע"אקידושיןדע"ג

 אברה~
~ זהודבריומגומגמ בפרט ה~ריך א~ סי' בחא"העז~ל י אשבנ למהר"א

וע~~ל
 הו~

 בדבר להאריך בעי~י
 פשו~

 נ בזה

~~~~
~"~ 

~~~~ 
~"~ 

~~~~~~

 ש' תובב"א ~"הק
~"~~~ 

ד תעשי ה'ה'א

 'לפר"ק

~ " ~

 בעינןאי
 ~~הפ~

 גרולי בזה האריכו לא או
 קו הרב אחרן ועד בספרתם הלא ז"לה~וס~

 ~' ~י' בח"א ז''לאליהו
 ל~כרי~ ד~~

 ~תהפ בעי~ דלא
 ~מד ובבר ~מוהיםודבריו

 עליה~
 רב~ן הגרול הרב

 ~ועיין דקל"א ~י' חיים ~וקי בס"ה ז"לח~ידא
 אות ו~ח~"מ ס' אות ~יו"רלב יש~

~'~ 

 נבא ואם
 זהבענין א~'י~

 יבלה~
 בלב זו ' ~סבים הפנאי ו~ין הזמן

 ש~ חי'~ ~ו~י ~ס' ז~ל להדב הדו~ה~~כי
 דמשנ ~ב'
שלמה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 מ"ג פי''ז באהלות דתנן ~הא מתה~ך דל"ב שנינו ~ה
 קבר בה שאבדבשרה

 ש~ין~ושיןאות~
 משום ה~רץ בית

 העלה לא ~מא חרש ואת"ל לא ס' בקבר חדש ס~ס''ס
 ס"ס ליה ו~שבינן מתה~ך הוי רלא הכא הרי ~"כע~ם
 עלי~ שאין ראיהוזו

 ואני ' ע"כ מתה~ך דל"ב ~שובה
 תשובתה רבמחי"כ~ומר

 קבר בה בנ~~א שהרי ב~יר~

הנ~
 דר~נן דמירי כיון מ"מ ע~ם העלה אם ס' ראיכא

 ואיהוהוא
 ל~

 א"ב מקלי' אחד ובס' ליה קנ~י' לא ירע
 קבר בובאבד

 שז~
 ' לקונסו שראוי לח~וש ומרד ~שע

 רלא הגם ~"ס דאיכא וכ'ון ' ליה קנסינן לא דהוב~ל
 מתה~ךהוי

 רמ~לינן אחד מס' יותד חשיב ודאי מ"~
כנמ~א

 וכ~"~
 וברור האיש מן ד~' כההיא ז"ל הרב

~ 

~~~~
 רבעינן ראיה להביא נראה הי~לכאורה
 לה היתה בתרא האשה בפ' ממ"שמתה~ך

 אינה אומר ר"י חוששת מל~ה י~את חוששת אינהחמות
 נקבה ~' זכר ס~ ס"ס דאיכא הוא רר"י ו~עמיה~וששת
 שמא זכרואת"ל

 הך עברי לא ורבנן הפיל~
~''~ 

 אלא
 ס~קי תלתא איכא דהתם חמות להבהי~ה

~ליהם רנוס~
~ 

 אינם מעוברת שי~את היכא אבל ' מעוברת
 משום ~עמייהו ו~ראה ' ס"ס בהךמתירים

 הוי רל~
 מ~ית לא ותו קיימא בן היינו זכד ס' אמרת דכימתהפך
 ז"ל רוד בית הרב רעת נראה וכן ' ה~ילה שמאאמרת

 כתב וכן ~"ו סי'בחא"הע
 הר~

 בס' הו"ר ז"ל ב"פ בעל
 דיש כתב ~ם ז"ל המחבר ו~רב ז' אות ס' מע~ זוכרע'ן
 ~~ ובירו~למי עי"ש מתה~ך הוי רש~ירלומר

 מבואר
 אלא אינו רר~:ןד~עמא

 משו~
 ס~קא חד אלא דליכא

 ת"א ימין שנות ובספר ע''ג דל"ב מרדכי הגידו~יין
 :דק~ו''ב

 הגדול מז"ה להג~ון הוית חזיבז~~~~~~~~
 ~ימן ח"א חיו''ר לב חקרי בס'ז~וק"ל

 שה~ליא ע"ד ר"רקכ"ו
 ע~~

 הגריל
 תודי~

 ל~וכיח
 שמי~ו~ דוכתי~כ~ה

 ואייתי ~' חשיב לא רוב נגד
 לכ''ג אלמנה בפרק בירו~למי מ''ש בידיה~תניתא
 הת~ראמרי:ן

 שם היו
 זכרי~

 כולם י~כלו
 שה~

 ספקו' כ~
 ס' והרי ו~תב , נ~ל שמא זכר ואת"ל נקבה ס' זברס'
 ואפי"ה ויולרות רמתעברות רוב נגד היינו ~יימאבן

 ליהחשיב
 ס"~

 האשה פרק בירושלמי שם ראיתי א~ן '
 אינה רי"א חוש~ת מלאה י~את דתנן ~א גכיבתרא
 ' נקבה ס~ק ז~~ ס~ק אחד ~פק שהוא אמרוחוששת

ונראה
 דמי~ו~

 דק'''ל וביון ס' חשיב לא לת"ק דמפילות
 א''כ ר"י לגביכת"ק

 רמיעו~ ש"~
 חשיב לא רוב נגד

 ליה רחשיב ~למנה בפ' ממ"ש וק'~'
 לס''~

 ' אתר"ק

ולכ~ור~
 אוקימנא דר"י דת"ק מאחר קק"ל מאי ~דה

 חי'ש מ"מ ל~''ס עביד נמי ואי ר"מ ד~יהו דילן~ש"ס
 דלא משום ס''ס ליה רחשיב ורשב"י ' ~זכריםלמיעו~א
 ל~יעו~אחייש

 ' רילן בש"ס בהדיה כדאמרינן רזכרי~

 משום ס"ס הך עביד דלא דהכא יוסי כר' אתי רר"יות"ק
דחייש

 ל~יעו~
 תלו:ותנו ז"ל מז''ה הגאון ~ל רלא אלא '

 ~יר~~~רי
 וא"כ ר''י לגבי כת"ק רקי"ל רכ'ון ו~מר

קשי~
 לה~וס' ועיין ' אהלכתא הלכתא

 בדקי"~
 אלא ר"ה

 הראשוניםולגדולי
 בז~
 ז

~~~~
 מלאה רבי~~ת רה"ט כתב שם ז"להנ~ק"י
 משום ס"ס עבדינן ולאחוש~ת

 דלשמ~
 מת

ל~
 ולמיתה כמי~ה והו"ל ליד~ה ימי ~עברו כיון חיישי'

 כל ב~' חיישינןלא
 הג~

 דלבמא
 מ~

 ו~כר ע"כ ל'ח
 חק"ל ב~' מ~ה הגאון בזה~מר

 חא"~
 וק"ד ק"ג ק"ב סי'

 מ''מ 'עי"ש
 ~הלכו' קושיית נתייש~ו הנמק"י דברי ע"~

 א~י' ס~ק ד~דיב ררשב"י מ~היא ז'~ל מז"ה הובחתוגם

~י~ו~
 מהירושלמי אלימתא הי~חה הויא רוב נגד

 כוותיה רהלכתא רר"י ד~"ק ומהא ' הכי בהדיאדמ~רש
 והו"ל הפילה שמא ~וא ר~~פק שאני רהכא תבראלאו

 הגט כל בפ' כדמסיק חיישינן לא דלכ"ע מתכדמא

ול~ו~
 לא רז דכל מז"ה הג~ון ~ל שקדה זוהי ריה~א

 ראי~' וכן הללו, הנמ~"י רברי דאש~מי~י~יהאניסליה

רבי~
 בע"ס הגדול הרב ה"ה בזה עליו לתמוה קמים

 מררבי הגיד והדב ~"ג דקל"א בליקו~יו ז"ל חייםחוקי
 : י"א סי' בחא"חז"ל

~~~~
~ומר

 הא~
 כתב דהנמק"י דכוותיה א~נם

 ~ם ז"ל הרשב"א בחי' הו"ר ז''ל הרמב"ןג"כ
וביאד

 הרברי~
 היא יכם בחזקת לאו וא"ת וז''ל יותר

 שמא אומרי~ אין שעיברה דכיון היא לא ' ~~ילדדילמא
 ולמיתה כ~יתה לה רהויאת~יל

 ל''~
 לי ותמיהא

 כולם יאכלו זכרים אומר רשב"י אלמנה ב~'מדאמרינן
 חיישינן לאדק~בר

 למיעו~~
 דמפילו' מי~ו~א רסמוך

 ל"ח ולמיעו~א מיעו~א זכרים והו"ל נ~~ותלמח~ה
 לי ומסתברא ~~יל ד~א חוששין במעוברת אפי'אלמא
 וכר~~יק חיישינן לא ה~ילה שמא חיישינן ת~ילדלשמא
 מת רלשמא הגט כלב~רק

 ל"~
 שמא

 היא תנאי ימו~
 להתו~' ראיתי אך ' שאמרם למי הדברים ונאיםעכ"ד

 ס' דס"ל רר~ב"י עלה חוששין אין ד"ה רס"זביבמות
 פיסל נ~ל ~וי ~מי כי הא הרשב"ח הקדה נפל וס'זכר

 ובזבזו ~מת דגר בההיא דקמ"ב שמת מי בפ'כרמוכח
 ~:ו לא בראשונה דהמ~זיקין וכו' נכסיוישראל

 כבד ש~א להסתפק יש דהכאר"י ותיר~
 הו~

 נפל
 להו דמ~ייבינן מ~י גר וגבי דקמ"ר ובב''ב דמ~דבנדה וכ"~ ע"~

 נ~ל הוא כבר שמא אמרינן ולאלהחזיר
 כ~כ~

 משום '

 אחד ס' הויר~ת~
 ו~דרב~

 שאינם נש'ם דוב בתר זיל
 המ~ילות וכלמ~ילות

 תב~
 , שם בח''ר כמ"ש מפילות

 שמא היא דחששא נמי דהכא הדא מן שמעינןעכ"פ
 הרמב"ן דברי ה~ך ' חוששין זאת ובכל הפילהכבד

 ודאי ה~ילה שמא בין לחלק סברא ואין ' ז"לו~נמ~"י
לשמא

 הו~
 דאררבא ' חיישינן דלהא האם במעי נ~ל

 לומר אין גם ' וכמ~"ל דמיעו~א מיעו~א הויכגו"ר
 מ~ום היי~ו רגר ו~עמא זכייה ליה לית עוברדלמ"ר
 התם שמ~תתא אזלא רהכי ~ירייהו מר~ייןדר~ויי
 קשה לא וא"כ , לר~"ז בחי' ז"ל הרשב"אוכמ''ש

 כי 'הרש~"ח קושיי~
 מובר~

 זכייה ליה ~ית דעובר ס~ל דרשב''י
 הבאה בירושה ה~םבמעי

 קק"ל מאי לת"ה דאי מ~לי~
 כולם יאכלוזכרים

 והאיכ~
 עובר

 ומ~ר~
 דל"ח לה

 מ"~ בר"י למיעוטא חייש נמי כי הא 'למיעו~א
 יאכלו

דהשתא
 לי~

 דחייבים והתם ' ~ו~ל ו~י~ו זבייה ליה
 מר~יין ר~ויי משום ר~עמא דס"ל לרבא אףל~חזיד
 ש~ינה בס' החזיקו רמעיקרא משום היינו ,בירייהו
 הו''מ ש~ת הרב ואה"ן ' ~ם בש"מ ובמ"ש~עוברת

 אלא להחזיר רחייבי' מהא זכייה ליה אית רעוברל~וכוחי
 דזכייה ב~"ב לח~מ הרב וכמ"ש יותר ליה קשיאדמ~'פא

הי"~
 הר~ב"ח מק~ה ש~יר וא"כ '

 מה~
 ו~ירו~ו ' דגר

 הוא נ~ל הוא כבר שמא להסת~ק י~ דהכא ר"ישל
 ובכן ' ת~יל שמא לס~ ה~ילה מס' חילוק ואין 'מו~רח

הרר~
 ~~~יב רר~ב"י הא ש~א ~אי ~"ל הרמ"ז ~ושיית

ס'
 מי~ו~

 בוותיה דקי''ל רר"י ולת"ק רוב' נגר
 ל~

 ~שיב

לי~
 ומאי ע~מה ז"ל הרמב"ן קושיית היא והיא ,

 , ל~לק ליהר~~תבר

 ל~
 ל~י קי~מא

~"~ 
 ז"ל התוס'

 יבו~ מהל~ ב~"ו ז"ל המלך ~ער להרבועיין
 ועיין ,

להרמב"ן ג"~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~"ב אפרים ~ית ובס' דקמ"א לב"ב ~~י' ז"ללהדמב"ן 
 : קל"ג סי'א"הע

~"~~~~

 רלא רר"י רת~ק דטע~א הוא לזהליי~ב
 ס"ס הךעביר

 בי~א~
 ו~ו~דת מלאה

ה~ט
 ר~יו~

 מעלה ליבום ק~ת והו~זקה מלאה רי~את
 ~יו~סיןע~ו

 ~ל~
 ל~תיר

 מעין ~ס"ס לכת~יל~
בעדויות למ"~

~~~ 
 אלמנת גבי מ"ג

 ל~גאון ועיין עיס~
 ובכן ' פ"ט סי' ~"א ~יו"רב~ק"ל ~ר"~

 תור~
 רלעולם יו~אה

 דס~ז ~יבמות רר~ב"י כההיא ~~ ~~יב רוב נגדמיעוט
אלא

 רביו~~י~
 ת~יב~י ואל ' ~מיעוטא א~י' ~ד~ו

ר~~"~
 הוא הא אתמר ו~י ליוחסין תרומה ~ין ~חלק

 כהונ~ליו~סי
 רההיא עלה רס"ט כיבמות איתא רהא ,

 אותם ומפרידין דתני~~~י~
 דמ~ ג"~

 מעוברות
וקאמד ה~

 תלמיר~
 חד~ו לא לתרומה ~ד~ו רליו~סין התם

והנ~
 תלמודא רמק~ה ~מאי התם י"ל

 ולי~ו~
 דמא

 אותם מפרידין כרתנןעי~רה
 ג"~

 ~יו~סין ו~~נו וכו'
 הז"ג והתנן ~~~ו לא ולתרו~ה עלה ומותיב וכו'~~~ו
 עיברה ~מא הרי מ~' בתרומה'ומאי לאכול אסורהו~ו~
הוי

 כ~מ~
 מת

 ~מ"~ רל"~
 התוס~

 והרא"~
 ~~ידודין

~מ"~
 ר~מא

 ל~~ ~יר~
 וגם ~יי~ינן י~דד ~~א

 ~~י'והנ~ק~י הרמ~"~
 לי~מו~

 הפילה ר~מא ~תבו
 ל~~

 דמא
 ~תרומה אבל חיי~ינןת~יל

 רה~~~
 ימות ~מא הוא

 ~חק~ל הר~~ז להגאון ראי~י ועתה~יי~ינן
 ~א"~

 סי'
 ח"א ובחיו"רק"ג

 שהארי~ וקפ"~ רקס"~
 ' עי~"ב ~זה

 הז"ג והתנן ~~~ו לא ול~רומה רמק~ל ~מאי ~"לותו
 ו~~ניו~ו'

 ~~י~ואי~
 רהתם מד~י לא ואמאי ובו' ~~דו

 ~' דהם כאן אבל חששו ו~~ו"ה א~ד ~' הוי~הז"ג

ס~קו~
 ס~

 מעו~ר~
 וס~

~~ 
 ~יימא

 כמ"~
 בירו~למו

 אחת ביא~ כ"א היה רלא כיון מעו~רת ס~ ליהר~~בינן ודאי רכאן ' ס~ס מטעם יאכלו דז~רים דר~ב"יעל~
 רהיא ' קמדני מינה דעדי~א ~לא דינויי הניכל ~נאמדרהו"מלדנויי לא ~ם ~~דו' לא ר~~ו~הונימא

 אותה דמפרידין ב~~יאק"ט גו~~
 שמ~ ג"~

 ' הן ~עוברות

 ס' ~ס הוי האו~מאי
 מעו~ר~

 הוא ~כר או ת~יל וס'
 '~~ל

 מוכר~ אל~
 ~~' ~ף ~~דו רליו~סין

 ספקו~
והכ~

 וכן ובז~ת ס"ס ר~יי מ~ום ~~דו לא
 יאכ~ו רזכריםדרדב"י בההי~

 ~טע~
 ~אסורה ובהז"ג ס~ס

ל~~ל
 ~ת~ומ~

 , ~חר ס' רהוי מדום מיר

 ועריי~
 ועיין~זה ~"י

 ~ר~~~~ בת~ו~~
 א"הע ו~כ~הג ~~א סי'

סי~
 ס~~
 נ

~"~
~"~

 ~~ד ונג~ו ~יסול ~ו ~נ~~א
 ~~י~~

 ו~רבו'

 נ~ער~~ומי~
 הוא מי ~יכד ואינו ~~~רים

 עיין '~~סול
 להר~

 ל~ם ~ית
 י~ור~

 רע"ז סי~ן ~יו"ד
 מ~וי אי~ו~כעת

 אתי~
 די~ דכת~

 מטעם להתיר
 בזה ה~עות אין דמא זה ~הוא ו~~"ל ' הפסול אינו~' ס"~

 ע~~~ו~~
 נכו~ים ורבריו

 ו~י~
 ר~ד ד~וו לו~ד

 ~~ו~
~~

 ב~יל
~~~~ 

 אינו ~~סול ר~א ק"י ס~' ~יו"ר
 ~~ו~

ו~~~~
 ~הרב והגם ~"ח סי' א~י~ו יד ~~'

 ~ת~
 ~~ר

~"ל
 ~~ו~

 רע"ז ~י'

 ~ל~
 ~ל

 הר~
 אליהו יד

 ~ז~
' 

 יהילא מ"~
 אל~

 ~~ו~ ר~~ הוי אי ס'
 כ~כ כ~ר

 ר~"~
 ~"י~סי' ~ם

 ~~ג~
 רר~ר ~הא ~~א

 ~דו~
 א~נו ~טל אינו

 ~רד~נן~לא
 ואז~ו~~

 להקל ~ס~קא
 וכת~

 ה~"~
 ~ם

~~~ק
 ~ו י~ ראם יו"~

 הו~ ~~ ~~~
 ר~ר

 ~דו~
 או

 ל~
~ז~י~~

 ~~קל
 ~ס' ועיין ~~~ ~סי~~"~ ר~"~ כ~"~

 ~~י~

~יו~
 סו~ד חתם הדב דברי על להשיב וי"די"ג כ~ נד~ו יעקב גאון המ~בר הרב ~האדיך הנד"מ

 ס"ב ס' אות חיו"ר לכ ישרי בס'~ובהגהותי ע'~
 כמובן בטעות זאתהגהה נדפ~

~: 

~ ~ ~ ~
הוה

 ~ראוכ~
 מבדרו וב~ר מלחמו ואכל בנוב~ופת ה~וי דותפו ב~ית שנזרמן

 ' בכ~רות נעדה אם לשאול לכו ~ת ולא רבר~~עלם

 א~ל והלך ע"ז לו ~דה והיטב ~מ~~יו פדפשו~וב
 ~~מו ל~~ף והת~יל תבונות ודרך רעתולימדו ~כ~
 אליו ויאמ~ ברג'ד הלך ~ות~ו והגוי ' ~כםהירה כאד~
 מרוע~

 אתה ואם ' לי ~א הגידה רעים~ניך
 ~וש~

 על
 ~~ כי פיך אל איסור מאכל ~א לא ~י לך רע 'א~לי דאכל~
 ~בליהם ובדלו הבדד הביאו הם הכדריםה~~ורים ופ'~
 בכדרו' נעדה ~כל כי לראובן ~תברר וכן ' וישר~למ~ה בר~

 סליח' חיי~ עכ"פ כי הגיע לדאול ועתה ' ~פק ~ום~לי
 כי בת~ילה ודיעה לו היה לא כי עלוכפדה

 ' כפרה בע' לא אי~ור אכל דלא דנתברר כיון או '~ע~ה בכ~רו~

 נ ~כמ"הויבא

~ ~ ~ ~ ~

 ד~ייב פדוטנראה
 לבק~

 וכ~רה ~לי~ה
 קורם הגוי ~בית לאכול כוונתועל

 ואדם ירע לא והוא בכדרות נע~ה אם~קירה
לה ואמינ~

 ממ"~
 ע"ב רפ"א קידו~ין ~מס'

 ר"~
 כל~ רגיל הוה

 דביתה~~ דמעיה ~ד יומא וכו~ א~יה על נ~יל ד~והיומא
 תנודא דבית~ו קשגרא הוה לבי~יה אתא כי וכו'אמרה
 ~וה והכי הבי אמ"ל האי ~אי אמ"ל בגויה ויתיבסליק
 לאי~ורא מיהא אנא אמר הואי אנא אמ"למעשה
 אותו ~ל ימיו כלאכווני

 ~רי~
 וכו'

 ע"~
 מבואד הנה

 זאת ובכל ח~א דלא לו נתוודע כן דא~ריראף
 אלא ' דכוותה נמי הכא א"ב ' סי~ופים כך כלמתענה הי~

~י~
 לרחות

 דהת~
 נתברר לא

 לר"~
 רר~יתהו גמור בכירור

הו~
 ואולי ' הואי אנא שאמרה אש~ו מפי אלא

 היה וע"ב כן אמדה מהמיתה לה~ילו ~כדי בלבוספק נכנ~~
 כל ע~מומ~גף

~~ 
 לאיסור כיוין עכ"פ דהתם ועור ,

 וכ~"~ודאי
 הכא מ~~"כ ' אכווני לאיסורא מיהא א~א

 וראי איסור אכל לא אכילתו ~דעת דמעיקרא~נ~ר
 נתברר כי וגם ' אסורות מאכלות ~היה ידע לאדהרי
 ערים ~' מ~'לו

 כ~רי~
 ~ס' ועיין ' הוה דהתר

 נ ~כ"ג נזיר למס~ ~~י~עינים פת~

~~~
 יו"ד ב~ק"ל זלה"ה הגרול מז"ה להגאוןראיתי
 קכ"א סי'ח"א

 שהקש~
 ע"ר

 ~מ~ הר~
 ז"ל ~רק

דכת~
 ~~ה או דאכל רמי ס"ט ~סי'

 ס~~
 איסור

 וכפרה סלי~ה ~ייב רא~י"ה ~יסור היה רלא~ת~~ר ודו~
 בקידודין דם ראמרינן ~מאו ראיהואייתי

 ע"~
 א~ה

 באדה מר~ר לה יסלח וה'ה~רם
 דנרר~

 ~דמע ~נזיר
 לא והיא לה וה~ר~עלה

 והי~~ ירע~
 ד~רי~ה יין ~ותה

 וע"כ איסור ודאי ~לא אי~ור ס~ק אינוקעבדא כי רה~ם ז"ל הגרול מו"ה ~מה וע"ז ע"ככפרה
הוא ברי~

 נע~~~ ~תהי~
 ראיה הביא ז"ל והוא עכ~ל

 ז"לה~"ץ לסבר~
 ממ"~

 במס' התוס'
 דמד~~ אור~ ~י~~~~

רא~
 אי~ור ספק אלא היה לא ~אכלו ב~עה אם

 סלי~ה ~יי~ היתר ~היה~ת~רר וא~~~
 וכ~ר~

 והיא '
 ' ותקיפא אימתנ~~הימנא דאי~

 ו~~~~
 ו' ~י' ל~יו"ד

נ~ו הבי~
 הזו"הק ~ר~די דאי~

 ר"~
 ע"ב

 ~הקר~~
 ו~עין

לראיה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

לראיה
 זא~

 ב~~' ג"כ עיין
 ~ב~

 בתוס" וע"ש ע"א רנ"ה
 סי' ~וד בשיירי בכ~"הג אע"ג'ועייןר"ה

 הג"ה~ ר"~
 ל"ח

 וז"ל כתוב ~~אתי ז"ל בדרא ח"ד ל~ז"ה הקדשובכתכי
 על וע~ר ס"ט בס~ ~רק ~~ח הרב שנ~תפק ~העל

 נר"ו אבא ~רן הג~ל הרברב~ו
 יו~ בחק~

 קכ"ה ~'
 הכונס ב~תנ~ ע"כ דל"ה ביב~ות ~~"ש ראיה~ר"ל

 ~לדה מ~וברת ונ~~את~ב~תו
 שא~

 יק~ם ק~~א כן
 שם בג~'וא~רו

 בדל~
 כגט א~רויו~יא ר"א ~שום תנא

ו~ירש~
 ובדל"ז אי~ור כס~ק ד~שאה ~ה רק~סינן ~~ום

 בתוך קידשאת~ר
~ 

 ודפרם אחא רכ בה פליגי וברח

~
 : כ~ובן ו~ל ז"ל את"ר הי~ב ודוק וכו~

~~~~~~~~
 ז"ל ז~'ן ~רוני הגדול לרבינוחזיתיה
כחק"ל

 ס~ חא"הנ~
 ל~תור ראיה שהביא א'

 ה~"ץ שלרינו
 ז~

 הרשב"א מ~"ש

 והר~

 כנר~ם

 שעה ה~ג לא~ה האו~ר רהוה ~די ~"שגבי ~ ר~
 אכלה דאם ז"ל הם וכתבו ~יר בתרו~ה כול לאדא~ורה ~"~ אח~

 לא ב~לה ~תולא
 עבד~

 ס' רהאוכל ש"מ אי~רא
 אי~

 ר
 רעת היפך ~עלש א~ו גמור ~תר שהיה הדברוהוברר
 ~ל יאיר והח~ת ז"ל ~רק ~~חהרב

 וא~
 לחלק טעם

 ע"~וכ~
, 

 ה~תח~א כבן קדש ~ע"ר אחרי ע~ וא~
 היפך ראיה ~כאן דאין בענ~תיא~~א

 ה~~

 נ~י רהכא
 אס~ו שכבר ~ון קאכלה אי~ר ודאי קאכלהכי

 ~כ~י~
לאכ~

 ולא ~כלה דאי והר"ן הרשב"א ו~"ש ~יד
 מ~

 לא
עב~א

 אי~
 אי ה~נו רא

 ל~
 חכ~י~ שאסרו ירעה

 ל לאכ
 , ל~פרע ~י~ורא עברא לא וראירכג~ר

 רהג~
 ~~~ך

 שהי~אד~
 שחב~ים ורק . גמור להיתר א~ד רבר

~~
 לו נתברר ו~ח"ך , ירע לא והוא ~~~ק ו~ו

ה~ה של~
~ 

 ש~ותו ליא~ר ה~תן , אי~ר חשש
 אד~

 עביד
איסורא

 כ" דלאו כ~ן דכ~תה נ~י והכ~
~ 

 דרבנן דינא
 ~שים וכ"שג~ירי

 , כלל יד~~ דל~

 ו~ה~

 ש~ם
 ואכל~ ~דרבלןשאסור הודיעו~

 כ~~ד
 הרשב"~ דג~

 יורו והד"ן

 יכ~ש~
 שלא אף כ~רה

 מ~
 שוב . נכון ~"ל בן הבעל

 רב ז~ןאחר
 נד"~

~ 
 ה~חבר להר' וראי~י א~~ ~~ארת

 כח~"ד~ל
 ~ל החק"ל ~רן רכרי ~~ל שע~ד כ"ה ס~

 מ"ש עלו~~ה
 בא"ה~

 ~הרשכ"א זאת ברא~תו

 בענ~~י ל~"ש קרוב~ל והר~
 ~ההיא ראיה לה~יא ר~ה עוד ,

רלפ"ע
 לת"~

 ל ה~כש שנתן ~יד דהתם מכרעא ולא ,
 א~י~רא בודאי עברכבר

 ררח~ל~
 ~~ן לא דקאמר

 ו~~ו ~רקו בזה ~ל ~לאכי יד הרב ודברי נ~ןוכבר
והרכר

 פשו~
 כ~~ד ומודה א~ל ~ל הוא ובא~ר ב~ובן

 ה' האיר וכן .שם
 ו~~אתי עי~ א~

 להגא~
 ~ל ~~ה

 שע~ד ~"ר בר~ט ח"א ח"מבח~"ל
 כז~

 וכתב
 כ~"~

 לדעת שכ~נתי לב~ שש ~ני~~
 ע~~

 ז

~~~~~
 איסור ס' לאכול ~~בנס דכל ~וטה דעתי ~בר
 חקיר~~כלי

 ודרישה

 א~
 חייב הי~ר שי~א

 ~רק ~~ח והרב יאיר ~~ת הרב כ~"ש וכפרהס~~ה
 ז~

וכמ"~
 ראוי וכן לח~"ר ושני בראשון הח~"ל מרן

 .בנ"ד להור~
 הוגר קשה ח~ת ~~"ז ובעו~רי

 ב~"~ ז~
 הרב

~"מ
 בראש~

 ס~ חא"הע
 חלב ~' ר~תיכת שכתב ~"כ

 איך פלא והוא ~~"ש ~כלום ~טור ~אוכלה שו~ןוס'
 בןכ~ב

 ב~~י~ו~
 ו~שיאות ~בלום רפ~ור

 ~' בחא"הע אהרן יר הרב על להרגישיש וג~ ~נ~ ~~~
 ק~~

 ה~הט

~
 שהביא

 בסת~ רבר~
 ו~תה , בדבד הר~ש ~א

 ~ אני~~ו~עי
 ~ות ~~"ד לבישרי לס"~ כהגהותי ~ר~סו אלו דבר~ ~י יך

 סי"~ ~
 ה~גיה והרב ,

~ריס~ין ב~הר~
 לר~

 מ~ך ~שא
 הזר~

 ~ל ~שה מ~את להרב

~~
 לישע

 לה~~
 ~ל הרב כ~ד

~ 
 כד~~וק לא הרב

א~רה
 ל~לת~

 גם ל~וטרו
 ~ס~ח~

 וכ~רה
~"~ 

 ~ל~א
 ~ם ו~ה כתוכתה האשה ת~סיד שלא לע~ן אורחיה~גב
 דבר~כי

 ~~רכן לפי~ור הרמב"ם לשון אחר נגררים
 הרב על י~עק כי לו מה דרכוולפי

~"~ 
 דרכו דלפי ~ל

לא
 ~~ל~

 ~ל הרמב"ם ~~ל אלא ת~לו~יו
 ודבר~

 כ~ס'התל~ור ~י~ הם
 כריתו~

 די"ח
 וממיל~

 אזרא
 ג~ לי~

 ~~~~תלונות~
 ~יעו"ש את"ד ~ל י"א הרב

 י~ר כלי שהרכ והא~ת ,שם וכ~שמ~ו~
 ~ר~

 כרכר הי~ב דקרק לא

 סו~~~ ל~י ~קרכן דפ~ור ~א~ר ש~יר ~ל הר~ב"ם~י
הש"~

 הרב אכל ,
~"~ 

 ספק ~~יכת כל שהא כ~ן אי~רא ע~ר לארהבעל באומ~ האשס את ל~~ור שבא
 ונשי~ות ~כלום ~~וראיסור

 לי~~ ע~
 וראי ע~ו ,,

 ~~~כ רדי~א מאחר קיי~ת~~יהת~
 דאיסור~

 איכא
 , ביארנוכאשר

 וא~
 ~~פך נו~ה ~י~ה דעתו ז"ל הוא

 ולא לבאר הי"ל ~ןהסוברים
 הוא כאלו סתו~י למס~~

רין
 פדו~

 בעי~ר ז"ל הרב שדברי וב"ש . לכ""ע ו~ו~כם

הד~
 וכמו ~~והים

 שבתב~~
 בחא"~ע בתשוכה

~~~~ 
, 

ועי~
 להרב

י"ט ס~ ובח"ג ~"א ס~ ~~"ב ~ל ~אירות פני~
 ודו~

 שם
 ברבר~
: 

 לאכול ז~בר ש~יר רלאו בנ"ד אני או~ר דין~ן~~~~~
 ~~"ש הגויבבית

 כ~"~
 קנ"ב כסי' ו~ב"י דע"ז

 בכלל ~ל הדא"שו~~"ש
~~ 

 ס~מן
 כ"~

 לה~"ז וע~ן
ו~~"הש

 ב~~ ש~
 ה~ד~מ הראש אבות וע~ן ל~~"ד קנ"ב

 ע"ר ד"ךח"~

 ועי~
 ו~ל שכתב ~"ח ~ש רכ"א בתרא

 שלא ~דםיש~ר
 לאכ~

 ~~ם שאכל יהודה ~לךבחזקיהו ~~י~ שכן ~שלחן על עכ"ומ עם
 הג~

 ולסוף ~דל~ן על
~ענש

 עונ~
 ב~~ לה~י~ ~ין איבה ~~ום וא~~ ~~"כ גדול

א~~
 ביד חיי~ כס' ז"ל שארינו ~וה"ר הרב ו~בץ

 ~ה בכל ע"ש"ט ס~
 ש~~

~~ןנ ~ש~או~ י~ל~ י~ר~ל ו~ר ,

~~~~~~~~
 חייבי דנ"א ~נרכין דמס"בפ"ה

 ואשמות ח~~ות ~~בי ~ו~ן~משכ~ן ~~רכ~
 ~ו~~ ח~כי~~שכ~ם א~

 ושל~ים
~תכ~ר שא~ ~ע"~ ~משכני~

~~ 
 ברפ"ג אמרי~ן וה~הע"כ א~ רו~ה ~יא~ר ~~ד אותו כו~ין שיתר~ה עד

 רכריתו~
 א~"ל

 ש~י~
 אכלת

חל~
 ר"~ א~ל~~ לא או~ר והוא

 כתו~' והקשו ~~ח~כ
 אכלתי לא וה~~ר ר"מ ~ח~ב ה~יך וא"ת ו~לשם

 יביא לאוכע"כ
 חטא~

 ח~בי ד"מ ב~"ק כד~~~רילן
 ב~אמר ~~רי דהתם ~"ל ~~ן ~~שכ~ם איןחטאות
 בכפרה ~ח"ל הכא ~בל ככ~רה ~ח"לדלא

 פטור לה~תסבור שהו~ ~ל~
 ~משכנ~

 עכ"ל אותו
 ודבריה~

 לכא~ה~והי~
 ד~~ו

 ר"~
 א~ו~~~~~~כ~' והוא ד~ח~ב

 ואין רח~ב דקאמר הוא ~נאאלא
 רכר~

 כ~~ום כלום

 ל~רכב',וכברר~יתי
 רמ"גוכס.ו~ר~~ר~ קרב~אהר~

רע"~
 התו~~ו~ שדכ~ ונ~ל , ~ן ש~מהו ~"ד

 נ~~~ים
 ד~ח~~ ר""~ רבוראי ~ו~~רו~וונתם

 ~~~י~ ה~נו
~משכ~

 איתא דאם
 די~~ רר~~

 ד~אמר~~"ל ~וא
 קא~ר הלכתא ל~א~~משכ~ם רא~

 ר"~
 רכ~ן . דח~ב

 ~ע~~ו ~ביא שלא ~שיטא א~ו~מ~~~ם רא~
 ק~לרהוא ~~~ לע~~

 של~ בג~~
 ~~ור לה~ת וסבור אכל

 בר~~
. 

~~אי
 ~~ ר~~ ~~בי~ ~~

 ובו' ~~ ~~~י~ו~ו
 ו~~~

 ~ודאי
ל~

 לידו ~ב~ יביאוהו
 הקל.~ל~ ~ד~~

 וד~י~~~'מ
 ק~בן ל.רי כודאי או~ו ~~ביאים ~ד~ם הב~ ביל~ש~נו ~~~~~

וע~
 ז~ל ~ערך י~ר והרב , שפיר ק~קשו

 ש~
 ~מה

~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

'~ 
 ת~חר בל ~ל עבר דאי~ביון ~~~

 ו~שמות ח~אות חייבי ג~
 וממשכני~ דחייכ דעכר היכא רר"מ נימא א''כמ~שכנים

 אהרן הקדבן על ותמה ר"מ דקאמרהוא
 של~

 נרגש
מזה

 ע''~
 מדמע ר"מ דברי פש~ כי כן לומר הוא גדולרוחק כי מזה נרגש שלא עמו שהדין ~ומר ואני '
 טרח דבערכין להר~יש שיש אלא לאלתר'רמחייכ

 וכו' י~א משלשתן ב~חד גילח שאם ~זיד~חטאת להבי~
 לא ובאומר ע~מו בח~את טפי רבותאול~שמועינן

 מהל' בפי"ו והמש"ל 'אכלתי
 ~ע"ה~

התוס' דכרי הביא די"ז
 רכרי~ו~

 ~יבא ~'ימי ד~ינהו ו~ע"ג וכתב ויכמות
 כוות~ה קי"ל ולאד~מ

 מ"~
 עליה דבנן ל"פ מלתא בהך

 לרבנן מדר"מ ללמורויש
 היכ~

 ומן ד~טור סבוד דהוא
 וכמובןנ שהדגשנו ההרגש נתחזק ע"כומעתה חיי~הדין

 ~~ירו~~~~~
 דאררבא ע"ר תמהו רבים התו~~

הת~
 דניחא משום הוא רממ~כנ'ם דאמרינן

 וכמ~ש בכ~דהליה
 התו~

 ע"ב פ"ז דף ביכמות ע~מם
 יקר הרכ הקשה בן ' ר"מר"ה

 העד~
 שם

 התוס' בדכדי הגיהו כולם ויחר , ע"ב ~ר~"חאליהו ידי והר~
 לע"ר והנר' 'ליישבם

 דבחייכי הוא רבריהם ~ישו~
 אפי' הוא מ~שכנים ר~יןחט~ות

~~ 
 אומר

 דל~
 ניח"ל

 אין זאת בכל~כ~רה
 ב'ון ממשכני~

 רסו~
 סוף

 מוכד~
לה~י~

 ע~קינן כרשיעי דל~ו להתכ~ד כרי ~דבן
 היכא עולותושלמים גביכדאמדי'

 שהו~
 מתע~לומו~יא

 ד"ו ~ר"ה ~תוס' כמ"שממונו
 ע''~

 חטאות בחיובי ~כל
 אין זאת ב~ל בכ~רה ניח"ל רלא שנראה ~~ע~ל אםאף

 לכפרה ~ריך שהוא כיון~~שכנים
 ~י~

 מע~מו יביא סוף
 בפידוש אומר אםואף

 דל~
 שאין וד~י ' בכפרה ניח"ל

 והוא אכלת ב' לו אמרו גבי הכא אכל ' שיים ולבו~יו
 בכפדה דניח"ל ~כלתי לא~ו~ר

 שהו~ אל~
 להיות סבוד

 שיור~ כ~ון מר~ונו יכיא לא ול~ולםפטור
 שלא בבירוד

 , ל~~כנו ר"מ מחויכ מ~ו"האכל

 והשת~
 ש~יר אתו

 רכחייבי ג"כ בי~מות ~תוס'דברי
 ניח"ל דכוראי חטאו~

 וה~ב , משכוני כעי לא מ~ו"ה יביא ~וף ו~וףבכ~רה
 דלא ~טאות חייכי כאן הגיה ~~י~ ז"ל שמואלתפארת
 ' ~רכתיבנא מבוארת ~וונתו היות ועם ' ככפדה~יח"ל

מ"~
 הוא משכוני רל"ב רה~עם ' מתיישב הלדון אין
 להתכ~ר רו~ה שכוראי כיון יביא ~וף ד~וףמשום

 נ ה~דוט והואוכמש"ל

ו~~~רי

~~~~~~~~~~~~~~~ 
~שום

 רבח~~~
 שליח שיעשה הוא דין ב~"כ אותו ~~ריבין לקמןאי~יה ר~י כיון והילכך בע~כ אפי~ אותו כתי'

 ש~ר~~ל
 ~רב~~

 ירעינן הוה לא בע"כ מקרבינן רלא
וכו'

 ע"~
 במ~' ~מרו דכהיפך תמה ב~"א ז"ל ו~הרש"א

 עולות בחייביעדכין
 שכו~י~ ושלמי~

 אותו
 ומכ~

 זה
 איפבא והלא ' כע"כ אותו רמקריבין ב~ר~יןאמרינן מי דאטו בעיני תמוה~ם ורבדיו ' עי"ד הגיר~אהגיה

 דו~ה ~יאמר עד אותו וכופין ~עינן דלר~ונו להשמעינן
~קרי~ין. ~י בעינא לא ~ווח ו~כתי הכ~ייה אחד ואם 'אני

 ה~
 כעינא לא ו~ומר ד~לשהו~~ווח לא ודאי

 וזה לר~ונו הוילא
 פשו~

 ~רודים ה~וס' דברי ומעתה

ד~חטא~
 שיעשה הוא דין בע"כ ומשמע אותו רכתיב

 מ~מ , אותו כופין אם דאף קרכנות בשאר כן לאשליח
 ובל~ו ' ל~~ונו קרא גלי דהכי ~ני רו~ה שיא~ר~ע~~ן
 ~ו~ו ~~רי~ין אין הכפייה אחרר~ונו

 בע"~
 נראה זה '

 ~~בא התו~' כרברי ועיין ' ~רור~י
 ~תר~

 ע''א דמ~ח
ד"ה

 נ היטב והדק יקדי~

 זהאת
 ת ב~נ נר"ו במהרי"מ ש''ב הרב ר"א אלי של~

 ' וז"להתר"ל

~ ~

 שבו~ כי לדו"מ להגידבאתי
 ק עסו ה~יתי זאת

 דמי מ כמע קבוע ברין גדולכמק~וע
 ב~ל מ"מ הגדול דבינו של כתורתו ~ש~עשעוהייתי
 זלה"ה דוד ה~לך ר"ל הגרול הד~ כריה ומד ז~וק"לחק"ל
 אדיכות לי ויש ' ח"י סי' חיו"ר מה"ב~חק~ל

 אך ' לי"הק אשלחנו למו~ר חזון ~וד וב~ה"יתעמהם רכרי~
 עוזנו ג~ון הרמ"ז כרבדי רקשה מ~י יחזה~פיר ~י ' דאבות במ'לי רבקי לכ~"ד להגיד אמדתי זאתאת

 אב~ו ר' הרב על יקדא ~תמ'ה ע"ר בדנ"ו ~ם ז"לרוד המ~~
 שהגד~ל עי"ש בפג"ה כחי' הדשב"א דברי זבד שלאז"ל

 דב~י הביא כבר ז"ל חק"ל שהדכ ~לא והוא 'המדורה
 ז"ל מ"א מ~רב א~ת ותורת ' לו שם שםהדשכ"א

 סימנא כהאי חזה ולאכפדו הית~
 ו~"~

 נ נר"ו עכל"ה

 אליו תשובתיוזאת

~~~~~~
 בעת רש"וט למר כ~וב בדכ"ק מאירלר'
 אבותי כדברי מד וקעסיק קבועברין

 אשד למועד אלי לשולחו מר אמד והכי ז"ל~ג~ונים
 מזה ומק~ה ,דכר

 מכ:~
 תרומה הרים האד'ש

 ח"ד מז"ה הגאון מורי עלחזקה קושי~
 ברד~

 כחק"ל ז''ל

 מ"~
 בדב" ככתוב ז"ל הגאון רברו דאשתמי~י~יה ~"יסי'

וה~"~
 ע כהשעני ~קרכי רוחי ~ף לבי אמד ולך '
 הוא ~חירש מה כל שאם ליה אמינא וחיכתואהבתו
 והו~יל ' כזה הזמןלאבד ר~וי ש~ין כאלו קוד'ות על להשיב יטרידנו אל זהכמו

 ואת~
 כלא ל~ו~רו לידן

 א~ש"ל כי ו~מינא אפשדאי כלו~
 דכוונ~

 המלך הדמ"ז
 רב~י זכר שלא ז"ל מהרימ"ט על להקשות הואז"ל רו~

 ביא לא לק~ר ראוי כאלו בקושיות ויען ז''להרשב~א
 שנ~ט~' בדבר כי וראיתי עיני את ה' האיד ושוב 'דבריו
 ~דיכ ~בהיר כס' ראה שלא בו נכשל ~ד"ו כת"ד~ו

 הגאון שיחותיו ~ירש שכבר ע"א דרכ"ט קי"ט ב~י'ח"א ל~
 הדכר כי ~ריך היה שלא הגם , ~כשול להרים ז"למז"ה
 קונ~ריש מד לן שדד מ~רוכ וזה ' וד"ב וכ~מור~רור
 לתמוה הדכה וגם זה בענין והאיכות ה~מות רבאדוך
 ק"ג סו' ח"א חיו"ד כח~"ל במ"ש ז"ל החק"ל מרןעל

והרב~
 הדואה אנכי ריהטא ול~ום ' ס"ו ך' אות~יו"ר ל~ ישרי ל~"ה בהגהותי רברתי על אפו להשיכ

 לו גרם בהגהה שם ~ילורי ודוב ' כזה מ"ש בכל~~ק של~
 חודין כן אני אין וכעת ' ~לאלהפליא

 להשי~
 כארוכה

 ו~~~''~ לבבי עםכאדר
 ו~יי"ם כהלכה אדיב כמ"א

 סימן ח"ג יו"ר ב~ק"ל הרמ"ז מרן על עוד שתמהומה
 שכברקדמו יראה הרואה ' וה~"עק"ד

 בז~
 הח~יד הרב

 חיים חו~י ב~'ז"ל
 בלי~וטי~

 השבתי וכבר ' ~"ז סי'
 ועיין ' ~"כ ~' ~ות לב ישרי לס' בהגהותי רבריועל

 ח~"ל ב~' הבאה ב~שוכתו ז"ל דודי יפה הגדוללהרב
 שהאריך ל"ה סי' ח"ב~"מ

 בז~
 נ זה בענין ואכמ"ל '

~~~~
~"~ 

 מע"ל ב~נין

 מקרה בעירנו שאירע ~מעשה ר"עד~תו יודיעני 'ל וז סביב לו ונוגההדעת מנקיי דח~~ מרבנן ~ור~א~חד~~~~~~
 ל~

 טהוד
בב~ור



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 שתה שכרותו ובתוך ' ~אד הרכה שנשתכר אחדבב~ור
 שכרותו ~ג וכאשר ' נ~שו למות והערה רועץ המותסם
 ה~ים כאו כי ~רורה כ~רה ע~מו אתוראה

 מררת לה~ילו הרו~א אל ~עק כטן ל~בות לכוכתוך המ~ררי~
 ח~א אשר ח~אתו את והתודה והתאבל וככה 'שחת
 הע"י המורים ומע' ' נלב"ע יום וכאותו ' הנפשעל
 לרוח~ו שלא או~רגזרו

 ושל~
 מנעו גם ' עליו להתאבל

א~
 ולעמור נר והדלקת והשכבה ~ריש עליו מלומר ~כיו
 הרואה על כמתאוננים ה~ם ויהי ' וכיו~א כשורהעליו
 ' שת"ת תו"הק דין ל~י מ~ום לה אין הנראה ל~י כיזאת

 קמ~ ~ני שמתיל~ן
 הדין שורת להודיענו אורייתיה ריקר
וא~ו

 ה~
 ז ה ושכמ ר

~~~~~

 א~ שמעתי אנכיגם
 ישראל כני נאקת

 מ~ינים הם אשרותלונותם
 ע~

 המורים
 כל אי~ר לאסור למהימנותייהו שבקו כי הע"יל~דקה
 הכחור המת את זגם עדנה חיים הם אשר החייםכבוד
 ' ~פק ~לי המדה על וה~ריזו ונחר~ה כלה אתועשו

 שיחה כמיעוט הי"ו השואל רחומאי רכ גבר הורהכאשר
 שלא דרכי חשכתי אכל ' תדובה ח~י היא אשרכשאלתו
 ויה"ר ' הוה רהוה ומאי עוכרא רעכדו כתר ע"זלהשיב
 למקום ללמד נ~~רך ולא כך לידי ישראל כני יבואו~לא
 האש מתוך כאש הקלוי הבחור אכי יען אכן ,~חר

 'הגרולה

 ~או~
 עד קדיש לומד יוכל ה~ם האיש שאל

 המת לנ~ש השכבה לעשות וגם השנהתשלום
 וכה יעשה שכה לווהוריתי כנהו~

 יו~י~
 על לכ~ר ~יוכל מה כל

 כרוב וריחם ה' ישוכ אולי , באבו עודנו המתהנ~ש
 לכרר חובתי זאת לכן ' כנפיו בסתר ויחסהוח~ריו
 ~רטי כל נכרר אורחין ו~גב ' כשו~טי ~רקתי כיוללכן

 לא~ת אחתהרין
 בסעי~י~

 ז כרורים

~ ~ ~ ~

'~~ 

 ~~ין~~כ~~ ~~ר~~
 א"ר ע"א רס"ה כעירובין והנה ' לאאם

 שש~
 ~שמיה

 דחרכ מיום מה"ר ה~ולם כל את ל~~ור שיכול~ראב~ע

כ"המ~
 בגמ' ואסיקנא ' מיין ולא ושכורת ש~א' משום

 וממכרו מ~ח מקחו לוט של ל~ברותו הגיע לא~אם
~~כר

 וא~
 ~ותו מ~י~ין מיתה כה שיש ~בירה עבר

 ע"כ מכלם ~~ור לוט של לשכרותו הגיע אם אכלוכו'
 ~י' הטח"מוכיאד

 רל"~
 רהיינו לוט של שכרותו מ~ות

 רי"א בסי~ן ומהריט"ץ ' עושה מה יודע ו~ינו~ושה
 כשכרותו שע~ה מה כן א~רי שזוכר דכל לו'מרהוסיף
 מנא ירעתי ולא עי"ש לוט של לשכרותו הגיע מקרילא
 קעביד מאי ירע לא מ~שה שבשעת אף כי דאי~ורליה
 נראה הכ~וב ~מ~שט והגם , רכיר מדכרמ"מ

ידע רל~
 כשכב~

 מה ההוא ~יום זכר לא ו~ם וב~ומה
 זכר דאם ' הבכירהש~שתה

 א~
 היה ~א הנעשה ~ל

 ר"י בהוריות שהרי אינו זה ' ה~נית כלילה ~םמשתכר
 רכבר ~שום נ~כוון עבירה שלשם אמרו דכ"גובנזיר
 אחרי~א כפניא שתה וא~''ה הבכירה של בקומהידע
 כשברותו ~עשה מה לזכור יוכל שלא ראיה מכאן איןא"ב
 ל~שמיענו ובקומה על נקור ~ריך ל~ה דא"כ תשיבניואל

 אי~ה זה גם כן ~חרי שיזכור לי ת~וק ידערכקומה
~~ובה

 דבלו~
 שכור רהוה לריעותא תרתי דהוו שאני

 מ~נתו נעור כ~ר דכקומה להשמיענו כא לזה 'וישן
 מההיא להביא יש ראיה וכרמות ' ק~רתי כי היטכודוק
 כעא ולמחר זירא לר' שח~יה רכה רקם דמ~ילהדפ"ק
 , ו~~ייה רחמיעליה

 ומפש~
 היה שלא מו~ן הסוגיא

 היה שאם לר"ז דשחטיה ~ז~ן ככית ~תם אחראיש
 אותו ~ניחים היו שלא ודאי אשה אואיש ש~

 לעשו~
 ' כן

 מע~מו זכר כאשר ול~חר ' היו יחירים כי וד~יאלא
 השתנות לכ~ש עליו נ~~ו נתן שעשההמעשה

 שכורים כמה חזי ו~וק ' ~ותו ולהחיות~טכע מע~~
 ~ם וכיום , קעכרי מאי ירעי לאשכרותם שכשע~
 סו"ד , שעשו ה~עשים עלמע~מם כו~י~

 ס~ך מ~א~י ל~
 ז"ל מהריט"ץ לדכריוסעד

 אי~ ועכ"~
 לומר ל~"ד ראיה

 ~אמר לא דע"כ לוט של לשכרותו הגיעשלא
 ' מע~~ו שיזכור רא"א לאחרים שעושה ~רכר אלאז"ל הריט"~

 סם ששתה נ"ד כגון וכפרט כגו~ו חבל אםאכל
 ע~מה שהחבלה שוראי כחבליו מתה~ךוהוא ~מו~
 נ שע~ה מה לזכורומכיאתו מעוררת~

~~~~~~

~  

 ~א

 ~י~~~~ו~~ו~~~
 שללשכרותו

 לו~
 ש~חות כמס' שמכואר ~א~י ~הכא '

 לת~ כדי כי ש~~ה כ~י' והש"ע ז"ל וה~ורוהרמכ"ם
 לו

 שי~יה ~ריך ע~מו מאכדרין
 לדע~

 לרעת שלא וכל ,
 ~רין ליה ריינינן רלא א~שר ש"ל לשכרותו הגיע לאאם א~

 שם הש"ע ש~~ק ע~מו המאכר מק~ן וראיה 'מ"ע
 , מ~רי לדעת שלא ~דאי ושכור ' לר~ת ~לא כגדולרהוי

 א~וא~
 לשכרותו הגיע שלא דכל כברייתא שם אמרו

 אותו,היינו ממיתין מיתה כה שיש עכירה עבר אםש"ל
 לרעת שיהי~ כ~ינן לא ע~ירות דאר רגבימשום
 מ~כתא דגלי הכאמשא"כ

 רכ~
 ' וליכא לדעת

 למעבר כח כנואין עכ~~
 עובר~

 כל דנ~שין מ~ברא
 ~ל~

נמ~~
 שאין היכא להתיישב ש~ריך כ~וס'ז"לאלא מכורר

 ~"ל ל~כרו~ו הגיע אם~ירור
~ 

 למימר תלינן מ~~מא
 ~ינשי לאחזוקי שלא כדי שכרות לאותו שהגיעדוראי
 רהגםכרשיעי

 דל~ניןאבלו~
 עדיף' ~וא"ת למימר איכא

מ"מ
 היכ~

 ~מו מת~ס~ין ~אין חורכא מינה רנ~יק
 רתלינן למימ~ איכא ' גו~א לה~וא קלנא ועב~יוכיו~א
 מו~יאין אין ומס~~א~החמיר

 מחזק~ האר~
 ' ~~רו~ו

 כחיו"ד ז"ל א~רהם מעשה להרכ ראיתיוכן
 סימ~

 ס'
 כתוכ שראה ממה בו חזר שכסו"ד אלא . כןשהעלה

להר~
 הגיע ~אם אמרינן לא רע"כ ס"כ סי' כת~ו' כ"ח
 ככ~יי~א ~ח~י~ ל~~י אלא ~טור שהוא ~"ללש~רותו

 נזיקין לגכי א~לוכו'
 ~הזי~

 לו שהיה חייב אחרים את
 הרכים את ולהזיק ~לוט ישת~ר שלא מתחלהלהזהר
 דיינינן ש"ל לשכרותו ש~גיע שכור ~אפי' רן ומינהע"כ
 וכו' מתחילה להזהר לו שהיה כיון מע"ל כדיןליה

 ~י"~
~

 לי~ אזדא ל~אורה ול~ז
 : ~ענין האמור ~ל

~~~

 אלא אלו ~אין יראה ~רואה ההתבו~נות ~~חר
 בכרייתא מפורש ש~רי ' ~ימה~כרי

 ~~ירה ~~ר א~ילו ש"ל לשברותו ה~יע ~אםכעירו~ן ~~
 ' אותו ~ל~ין ואין אותו ממיתין אין מיתהשחייכ

 ' כדעתו ז"ל הוא ~הבין כמו הכ"ח לדכריאיתא וא~

 ר~ח או א"א על כא ואם מכלם ~טוריהיה למ~
 גרם ~הוא ~יון ש"ל ~כרותו יפ~רהו איך מיתהשחייב ~~~~ ~~

לע~~ו
 ה~

 ~טור ~א כי דכל ליתא וראי
 מכ~~

 וא~וס
 מפורש וכן ~טריה' ורחמנאהוא

 כסוגי~
 ~ם רנזיר

 שדנומה ע~
 ללו~

 הש"ס ~ריך ~~כוון עבירה ~לשם
 ו~~

 אני~מינ~
 הר~ ומרבר~ וכו'

 ~נז' כתשו' ב~ח
 ל~

 ת~רא
 ~הי"ל ד~ון נזיקין לגבי אלא ~מרה לא ז"ל רהרכ~לל

 אחרים יזיק'~מון ולא להשתכר שלא מתחילהלהזהר
 דל~כי הרב ~ת' בפירוש אבל ' ר~ייכ מישן גרעולא
 ~טור ומלקות ומיתה ו~מכר~קח

 כיעו"~
 עכד ואם
~~ירה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ביר~
 עברינן רלא כ"ש אותו ממי~ין אין מי~ה ש~'יב

 ~הזיק רקטן כת' ו~בה"ג בע~~~ו כשחבל לגו~יה~לנא

 אל~ים ש~י סי' ח"ה הרדב"ז ועיין כשיגריל ל~לםחיי~
 מכרעת ראייתו שאין הגם הדין ולעי~ר , ~ם ו~וקשי"ר
 להר' ו~יין ' ובירור ~"י ~עשה לעניןמ"מ

 חת~
 ~ו~ר

 בלא ~דבורא מב~יא לא וז~ל שכת' שכ"ו סי~~חיו~ר
 אלא מע"ל רל"ח~עשה

 ה"~
 בגון ~מור במע~ה נמי

 אבל ע~מו שאבד ~חזקת זה שהרי וכו' חנוקשראינוהו
 או ביעתתו רעה רוח רתלינן ~יה לדעת שלאמ"מ
 מ~יו שנ~מע ער המתה~~ות סיבות וכ~"ג וכו'נ~יירא
 ~הוא הרעת ישובמתוך

 עול~
 תולים אנו זה וזולת וכו'

 של~א~
 ~לא היה מ"מ ע~מו איבר א"נ או ע~מו איבר

 ~~כל"המרעת
 רו~

 לרו~ ~י~ ותמ~א ברבריו
 לנ~ר

 ' יבחרוהמעיין

 ועיי~
 ~מ"ה ב~ימן שם תשובה ~תחי

 : מ"ד ~' שוהם אבני ס' ב~םמ"ש

~~~~~~~
לבאר ~~~'

 במ~
 אם

 מה~
 ת~בה

וחרטה
 כדילהתעס~

 ככל עמו
 להר' בזה ראיתי , הכשריםישר~ל

 שמעו~ מט~
 בח"ג

 בס~ דכיא ~יראבקו~~~
 הנרון ובעיקר ו~ל ~כ' ט"ו

 רע~כ לס~וקי~יכא
 ל~

 מ~~נו
 ר~

 בנ~ל אלא מע"ל

ומ~
 ~הוא ~ו~מאני שאכל בנ~ר אבל ,

 ס"ה~~
 ותכף

לאכיל~ו
 חז~

 אימור למחלתו רפואה ו~קש בו
 וא~ ת~וב~נ~י רע~~

 וא"כ הת~ובה ב~ני שעומד רבר לך
 ומס~מאה~וס' ברברי גי~י שום מ~א~ו לא וכעת , זה עון לונמחל

 מ~~~~
 שנא דלא

 להכריע בירי~ ואי~
 תשובה ~עשה נ~ברר ~לא נראה ~מרבריו והגם .את~ר
 , תשובה נמי שעשה אמ~נן דמסתמאאלא

 ד~ ואו~
הו~

 איתב~ד
 ל~

 שלא לי~ מ~ני רהוה תשובה שעשה
ל~נו

 בד~
 . מע"ל

 וכדפ~י~
 ל~ שאי~ ות~~

 ~עומר רבר
 שמסוף אלא . התשובה~~ני

 דבר~
 לא וכעת ~כ'

 מ~א~
~ל~

 דא~~ משמע , להכ~ע בי~~ וא~
 נתברר

 ~שובה בע~ה ה~וס' ביררו שלא כ~ן הכי ~נא~~ובה ש~ש~
 מןרנפטד

 הד~

 ס~ ח"ג אמת זרע וע~ן .
 ~נ~

 וע~ן
 י"א ביתלמהרד"ך

 וכ~
 לי~ ~הני רלא להוביח ש~אריד ס"זבסי. ז"ל ברבש ~~י~ית ל~ר' ראיתי

 התשובה
ל~טרו

 מע"~ מד~

 והאף . טעמי ותלת ~תרי וארכבא
א~נ~

 להש~ לי שיש
 אמר רבא גברא וכבר עוברא למעבד ונסמוך ~י~םלא אשי~י מ"מ , ה~ם הטעמים על

מל~א
 ד~~~

 בא שלא
 מבואר.

 ב~ו~
 ל~כ~ע ביד~ו ~ן

ועי~
 הח~יד להגאון

 בס' ~ל ~ארי~
 ד~ל ולמעשה להלכה~ה~לה ~~ ~~ ~י~ ~~~
 וע~~ ~התור~

 ~שובה
 האבלות דיני כל לו לז~~ותשיש

 זול~
 ל~ס~יר שלא

בקי~ת
 וג~

 שאר א~ל ש"ומ ~לי דהיי~ ובדכה ~~ריעה

 האבלות~נ~י~
 ב~

 וקדיש ת~~ת ג' ולהת~לל ימים
 ולימודיםו~רושה

 והבר~~
 עוש,ם וכ~~א

 י~~וש~~
 והיא

הכרע~
 . ל~~ר ומס~קת אמיתית

~ 
 רוב

 הל~ רב~~
עב~נ~

 ב~ע"ל א~~ו ~ה
 ~מ~

 שאבאר וכמו
 ~ס~

, 

וע~ן
 להר~ה~

 מו
 כמ~ר"מ ~אר~ו ~~

 ח~
 ז~"ה

 ס~ רומי של כרךה~ר"מ בספ~
 המט"ש ר~רי ש~~א ~ר

~~~ 
והארי~

 ~אם י~~ רינא כי לבאר
 ע~~

 תשובה
 מ~"ל מע~ש ל~וטרוודאי דמה~

 של~ ומ~
 ביא~הו

 ה~ו~
הו~

 ב~מור ~רשוהו שכבר ו~~רט פ~יטותו ל~ב
 ממ~

וש~
 וסתר הנ~ל בח~ג אמת הזרע תשובת על עמד
 נבו~ם ודבריו , טעם בטוב ~"ר מהרו~י שה~יארא~תו

ואמת~~למעי~בם~
~~~~~~~~~

 כש~ים ~ערים בירו~ ~ריךאם ~~~'

 ~שוב~ש~~~~
 כבר לזה ~~שוכה .

מבואר
 מיר~ בתש~

 רה~ם הקודם בסעיף ~הבאנו ד~א
 ~~ היהלא

 תשו~ה ש~~ה ~מעור אשה או איש ער
 לר~~ותו רו~א וב~ש שחז~בו שראינו רכ~ןאלא

 ש~א ז~ן דכל ברור ו~טעם , תשובה נ~י שעשהאמר~ן ממי~~
 ~איבר שמהרא~ו

 ע~
 א~א הבורא את להכעיס ~יה

 אמ~נן מסתמא . ובדומה שכ~ת או ~רה מתוך כןע~ה
שעשה

 תשוב~
 ה~א כ"ש . המתו~ם המומתין כל כדרך

 שכל~~ד
 ב"~

 ח~~תו את דה שהת ונ~בעים דים מע
 ,~מהימני בוראי כראוי תשובהועשה

 שקדו~י~ א~י~
אל~

, 

 כי~
 רבר שבל בזה הנאה להו רלית

 שהו~
 כבוד

 אומר הוא אם והרי . בלא"ה ליה עבדינןלחיים
 . ע~מו א~ל קרוב שהוא אף ליה מהימנינןתשובה ~ע~~
 קו~ לב~ בי~ ~הוא~בר ~~~

 כמבו~ר ע~מו על נאמן ארם

 ~ר~ברי~
 אמרו

~ 
. 

 וע"~
 לא

 בעי~
 ~ש~ם ע~ים

 בעד~ם עבירה שעבר ~יכא אלא ותו כש לחזקתלהח~רו
 אבל ק"ם ס~ בחד~ות הרדב"זכמ"ש

 בכג~
 ר~~א נ"ר

 אלא ~"~מ ששתהע~ים
 שמ~~

 ,כן שאמר ח~ם אנו
 נאמ~ןהם התשובה לענין ~גם ודאי ,לקרוביו

וע~ן קרו~~
 להרא"~

 , מגלתין ואלו לפ. ~חי~ ז"ל

 ועי~
 כדך

 ע"ב דנ"ג שםרומי ש~
 הי~ ואו~

 ל~וטרו מקום
 מד~

 מע"ל
 מטע~לגמרי

 ~~ינו לא רע"כ , זה
 ד~

 מע"ל
 ~מסכת כמביאר ומת שנפל ערים~ר~והו ~ל~
 משם הב"ח וכ' שמ"ה ס~ ~"דובטוש"ע שמ~ו~

 רש~
 נן רבע

 שש~ה ~ומד שהוא היבא אבל , ומת ונ~ל עולהראוהו
 ע~מו להשים נאמן שיהיה לן לימא מאןס"המ

 רשע~
. 

 וע~ן . מסכים ~~נאי אין כי כעת בזה אט~ל~א
 ז' אות ל"ג סי' בחח"מ אליהוכסא ל~~

 ועי~
 א~ת י~חק ~חד

 מאבר ערךמ'
 וד~

 נד"ל ראיה וכדמות , מינה
 ~מר ע~מו עלנאמן שהו~

 שעש~
 זרע הדב ממ"ש ת~בה

 רלא ~כ' רתו ~~לשייעבירנו מי~~ מ~אה ע~מו שהמית ב~י ק~"ב סי' בח"באמת
 דיינינ~

 מ~~"ל דין ביה
כיע~ש

 ה~א זה רבר כי ברבר עדים ה~ שלא ודאי והת~
 אנו ש~~~יו אלא ל~בנ~סור

 חי~
 ~י בן אמד ~~~"ל עונש מ~~ל~ להקל ברי ביא~~רינן ו~~ לי~ ונ~הימנינן

 ~~יתה בשעת לשקר ~~דוי אדםאין
 ודו~
: 

~ ~
וה~

 מ~~~ל
~ ~~ 

 הבאה
 מהר"מבתשו~

 מינ~
 עושה אני בן ע"מ וא~ר התראה בקבל אלא ע"לאיבד הוי ולא וז"ל בתב ~"ו סי' ז"ל

 רלא יו~א מבואר עכל"ה במכתכך וכמ"ש האשריכ~"ש

ר~~~
 , ההתראה אחר אלא מע"ל ~ן

 א~
 זאת סברא

ל~
 גם ז"ל מה~וס' אחד בשום מ~אנוה

 שהביא מ~קבשלהי ~~ הרא"~
 ה~

 הז~ר לא שמחות דמס' ב~יתא

לש~
 על כתב ז"ל והוא כלל. התראה

 ר~
 זה

 ב~' שם ~ל הרא"ש ממ"ש כן שלמר נראה ~ך ,~יתא האש~ כמ"~
ואלו

 מגלח~
 מ~ם ששמע ר"מ כתב ה~"ל ~~ל

 הר~
 ~ל

לענ~
 וחשוד ~שע באדם כי קריעה

 א~
 ח~ב אדם

 אלאל~רוע
 אד~ב~

 יש
 לשמו~

 רשעים באבוד דכ~י'
 נהירא ולא וכת'רנה

~ 
 למה האורג ב~' ראמ~נן

 לס"תדומה ~~
 וכ~

 ~מה ישראל ~ל נשמ~ו ואף ו~ירש"י

~
 תורה בו שא,ן שבהן ריק לך שאין

 ומ~ו~
 שח~ב ונ"ל .

 ככופר בה המודה ~בל מעכ"ום חוץ הכל עללקרוע
 שבתורה מ~ות מכל אחת על עבר אם או התורהבכל

 דמחות במ~~ רתניא וה~נו ~וא עבר~ןלהכעיס
מד"ץ הפוד~

 אי~
 רבר ב~ל בו מתעסק~ן

 וכ~
 משנ~ך הלא שנא~

 מי~~ו גבי כתבי כל ב~' ליה מ~תי ~רא והאי אשנא~'
 נג~ר~~~

 הד~
 ת~ נמי

 י~ול
 וב~

 דל"ש ומסיק
נ~תוך מ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 היו שלא ב"ר הרוגי ג~י ה~ם וק~מר וכו' רשעומ~וך
 כמו נמי הוו דין בית והרוגי וכו' מתאבליםהקרובים
 בהם בד~תרין למיתה ע~מן ש~וסרין כיוןלהבעיס
ו~ומר

 ל~ דאי עודה אני עמ"~
 לתיאבון אלא עברין

 מתאבלין אין להכי עו~ה אני כן ~"מ למימר ל~ומה
 עכת"ר רנה רשעים באבוד נאמר בו כיו~א ועלעליהם
 דכל מדמו וויל מהר"י במ"ש האדרי בדברי מפורדהרי
 כן ע"מ ואמר ~ו שהתרו וכגון להבעיס הוירלא

 ~י' לא למה ~תרי ואשכחנא בו וכיו~א עליו~תאבלים
 כאן דביאר מה ~ל דסמך משום מע"ל גבי נמי זהדין
 חמורים הם ואררבא להם אחד דדין ב"ר הרוגיגבי

 ממנו מונעין ב"ר הרוגי דגבי טעמא ופירד ,ממנו
 לו דעשו מדום רברכל

 התר~~
 ובירר ' להכעיס והו"ל

 ' רנה רדעים באבוד נאמר בו ביו~א ועל באו~רוהדבר

 ב"ד הרוגי רוקא רל~ו~שמע
 אל~

 וכן ' בו כיו~א כל
 בס' הבאה ז"ל הרא"ש בתדובתמפורש

 בד~י~
 סי' ראד

 ובועט הבריות את המבזה הוא ~ע"ל וענין וז"לשמ"ה
 העולם את ושנאבטובה

 כמק~~
 שעודים הפילוסופ'ם

 עליון פ~י להמרותכן
 המדתב~

 או~ו ורואה בעולמו
 ומק~תם כן לא אומר'ן ואלו כן יהי ואומר טובכי

 הגוף מן שמו~י~ה הנדמה ד~ח זה כי ג"כאומדים

וכיו~~
 ס~ק ~ין וכו' נפדו ב~רת ורשע'אבל דוא ב~בלי

 וכו' איסור דום בזהדאין
 עי"~

 בעיניך רואה הנך '
הר~רים

 מכווני~
 רלא כת' נמי כ~ן כי בפסקיו למ"ש

 דעושין ה~ילוסופים כמק~ת וכו' המבזה אלא מע"להוי
 כ'עו"ש עמו ונימוקו וטעמו וכו' פ"ע להמרותכן

 ז"ל כרבד ~~יחית להרב וראיתי , דפתותיו ~יחבנועם
 והאריך ~נז' ז"ל וויל מהר"י ת~ובת על דעמד ס"זבסי'
 דס"ל בהרא"ד מ~א דלא ו~גם רוח לכל כמדתוהרחיב

 ודבקיה , האשדי ~כ"כ וויל מהר"י משמו כמ"שכן
 כבר ואנו בא~רי כן מ~א דודאי הרב שללמהי~נותיה

 הר' מ"מ ' כנז"ל מהאשרי זה רין הו~יא מהיכןהוכ~נו
 וויל'נקטינן דמהר''י דכוותיה להוכיח האריך דם ז"ל~"ב
 ואי ברבר התראה שיהיה ~ריך מע"ל דין לו לתתדכרי
ל~

 ישראל בבל עמו מתעסקין בו אתרו
 הכשרי~

 ומ"ש ,
 היתה עמי ' כן רמדמע דמחות דמס' מסוגיאלהוכיח
 דכבר ובראותי , נופךבתוס~ת

 נת~ס~
 ז"ל הרב כה

 הרב גם ' הדברים לכפול שלא כדי בה להעמיקחדלתי
 מרהמגיה

 ~רי~
 בן ~עלה שם ז"ל

 ל~לכ~
 ' ולמעשה

 אינם ~ברוריםורבריהם
 ~ריבי~

 חיזוק
~ 

~~~~

 המה מה גמור במע"ל גםלבאר ~~'

 ~מונעי~הר~רי~
 ~זאת ' מ~ם

 הארם בתורת ז"ל הדמכ"ן לדון הקורא ל~ני וא~יגאדיב
 אבל ' עליו מספידין ולא חול~ן ולא ~ורעין איןהמע"ל
 עליו ואומרים בדודה עליו~ומדין

 מ~ני אבלי~ ברכ~
 לחיי' כבוד שהוא רבר כל רבר של כללו לחיי~ כ~ור~הוא
 הרבי' אין לחיים כבור דאינו ובל ע~ו מתעסקיןהר~ים

 קאמר לכבוד קורעין ד~ין לי ויראה ' ע~ומתעסקין

א~
 ובא ח וקרי~ה ~ורעין להתאבל הראויים ~רובים

 עמך מעדה עושה שאי~ו זה ת ואהוא
 פטורי~

 ממנו

 ה~א~
 בשודה ~ליו ~ומרין והיאך אבלות ינהגו לא
 אבל וכו' מתאבלים אין אם אבלים ברכת עליוואומרין
 והגם ע"כ בלל אב~ות עליו נוהגין ש~ין כ~'הרמב"ם
 רלענין ודאי ~"מ מאד חזקה הרמב"ם ~פך~ראייתו
 ד~רמב"ם בוותיה נק~ינןאבלות

 כדברי דהלכ~ מדו~
 בסימן הד"ע מרן כן ~~ק שכבר וב~רט באבלהמיקל
 ב~"ח הלח"מ כתב כבר ~ריעה ל~נין אבל 'ש~"ה

 ולא אמרו באבל ~~יקל כדברי דהלבה א~למהל'
 מרן הוראות שק~נו רידן לגבי כיעו"ד'~"מבקריעה

 נמי קריעה רלגבי נראה היה להחמיר בין להקלבין
 קור~ין שאין ש~סק כוותיהנק~ינן

 ובפר~
 ~כן

 אכל ' ת~ס"ג סי' באלפיו ז"ל והרדב"א הרמכ"םדעת הו~
 ד~~קו ש~ה מחלוקת כאן שאין אנירואה

 ~וגיא הוא הוא עליו קורעין ש~ין והד"עוהרדכ"א הרמ~"~
 ז"ל הרמב"ן נמי לה ואייתי דמחות במס~בדוכתה
 לכבוד ~ודעין דאין מפרש שהוא אלא ' הא~םבתורת
 חיובא רקריעה קורעין הקרובים~בל

 הו~
 וא~שר '

ד~רמב"~
 שרדכו ביון בזה ~ול~ים אינם וד~מיה

 אחריו נגרר ז"ל ומרן רד"ס כלישנא למינקטהקרד דר~
 ל~נין פליג לא במז"ל שהר"מ סובר שהרמב"ןותרע
 הוזכר דלא עליו מתאבלין אי לענין דהרי 'קרי~ה
 אימתני וראייתו ד~~תאבלים ס"ל ז"ל ו~ואבסוגיא
 כתב וע"ו ' אכלים ב~כת רמבדכים מדמ~ינוות~'פא

שהרמב"~
 ' ליה מודה ~ימוד קריעה לענין אבל חולק

 ב~י' שם הד"ךאכן
 דמ"~

 דאין מ~מע הש"ע רמל~ין כ'
 א~י'מ~אכלין

 הקרובי~
 והטוד הרמב"ן סברת היפך

 דהוה כיון כן לומר יש מרן שברעתעי"ד'והאמת
 ק"י בסי' ביד חיים ועיין ' סתומי למסתם ולאלפרודי לי~

 ועיין ' זה סי' לחיו"ד בחי' ~דיק פרי ועיין ' בזה~"ש
 : וא~מ"ל דם רומי דל כרך בס' ז"ל שארילהר'

~"~

 להזהר המודה הדיין ~ריך האלובעניינים
 פעלו ולאע~נה חיי~ ~ם אדר החיים ככבוד ל~גוע דלאמאד

 בסוגיא מבואר דהרי ~ול~
 ו~ברכין בשורהעליו דעומרי~

 ברכ~
 כבוד ~~וא מפ~י אבלים

לחיי~
 כבור שהוא כל דבר של כללו ובלל ו~זר

 א~ר הש"ע וגםעושים לחיי~
 ש~ר~

 לחיי~ כבוד דהוא רבר כל ג''ככלל לחיי~ כבוד ד~וא מה
 שמניע' היכא ובבן '

 ל~חיים בזיון גורםהאבלות
 ל~

 ' לבזו~ם לנו הו~ר

 הרבבפירוד וכ~~
 חת~

 ה~ריך וז"ל שכ"ו סי' בחיו"ד סופר
 מש~חה פגם דאיבא היכא ~ניאומר

 נכבר~
 זה אשר

 ואם ' מעשיו קלקל מ~ם ~אחד ולקלסה ל~יז ל~~יהי~
יתיר

 לה~
 הבריות ללעז למיחד ליבא להתאבל המורה

 רין הי"ל דלא ונתברר במלתיה ד~נן קמו יאמרו~י
 א~י' לה~אבל לכ~חילה להורות המורה יכול ו~זימע"ל
 וראיה גמור מע"ל דין ~הי"ל לו נתברד באמתאם

 הרמב"ן כס' דהעי~ר ע"א'ועוד דמ"ז בסנ~הדריןממ"ש
דמתאבלין

 ודל~
 הלבה דלענין ונהי ז"ל כהרמב"ם

 ~גם לענין אבל המיקל כדברינק~י'
 מ~~ח~

 אין
 בקי~ודוהם את''ד זיע''א אי"ו בני בכבוד המיקלכרברי הלכ~

דברי~
 ~מע"ל א~ילו הרב אמר זה ואם ' אליו דאויים

 אחד דבר אפי' בו שנ~~א היכא כ"ד חלקיו ~נותב~ל
 דישל~וכ

 לרו~
 מ~~~ו ב~י לכבוד עליו ולהתאבל לב"ז

 ~רב כמ"ש בזה המרה על ה~ריז ו"ל מהריק"שוהרב
 במיראמ~"ש

 רכי~
 הרור היה ואולי דכת' עד

 אמירת ולענין ' היתה דעהוהוראת ~~ו~
 קדי~

 סימן ובח~"הע שכ"ו בסי' שם ח"ס הרבהאריך בב~ ג~ב
 ~לא מ~ני ובי כי עליו'קדיש לומר שר~וישכתב ס"~
 ירר ואם שחת מרדת נ~יל~ו לא ע~ומעשה עש~

 ל~
 , נעלהו

 דמפ~יד מפני לומרקריד למנהגשנהגודלא טעםו~~ן
 ~~שדה בביתו מ~פלל דאם ו~יים ' אחדיםלהאבלים

 ה~~דא~די~ מנהגא~ול~כא להאי דליתא במקומנו~או
 הש~~ה לענין וה"ה ' קריש לומר ומ~והדיכול

 ולתפאר~ לבבוד הם אלו דכל וכיו~א ו~דקותנר והדלק~
 תועלתוגם להחיי~

 לנש~~
 הדב וכ"כ לו היא כבוד ולא המת

~~~~~ 
~אד



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ באר 
 המי~

 מרן ~~ד
 ~ח~י"~

 ק"י סי' ביר ח'ים ב~' ז"ל
 ~מע~ו מקכלין דאין לעשות יכול ולימור קדיש אךוז~ל
 ' שמענו לא עליו מת~ללין איןב~ם

 וז~
 לא ברור רבר

 הו~רכנו ~לא ' וספרים סו~רים מ~י לבררם ~ריךהיה

~ז~
 רבים בעונותינו רבו יען

 ונכברי~
 אלא יאמי~ו שלא

 ולענין ' בס~ד ~כתובאל
 ~~טר~

 הרבר מבואר ~כ
 ~רביר ~תח~ס'

 ח"~
 ~כוונים ז"ל ~רב ורבדי כרקל"ר

 ~פטרה לומר ש"ר המע"ל ואפילו וז"ל בע~'ותי~מ"ש
 להם וי~א מגיהנם לה~לות~ רחמים ולבקשלע"ן

 מנוח~
וכ~

 ב~ל הנהוגים ~לימורים תקוני כל עליהם לע~ות
המתים

 ונדא~
 לבן לו שיש

 להוסי~
 כיתר לימוד

 בהשמ~ות לו ועוד עיש"ב וכו' מא~ריני ט~~במ~"ל שא~
 ועייןרשכ"ר

 כ~
 יר

 המל~
 ובהשמטו' אבל ~לכות בריש

 ועשה הנ~ש בהשארת כו~ר ש~וא מ~~י איבדע"ל~אם ~רא~ ולי ' לעו"~ב חלק לו יש ש~מע"ל ש~ו~~ח~ם
 ודאי ' ל~כעיסכן

 כז~ ש~וש~
 לעו~הב חלק לו אין

 סר~ובז~
 ' ודוק לכתובות כחי' מ~רי"ט על תמי~תו

ו~בט
 ורא~ ~~

 רבאט דק"ק ~מו"ץ הר' כתשו'
 יו"ד סי' ש"ר כרך בס' ~הו"ר יע"א מארוקושבמלכות
ועיין

 להגאו~
 ובסימן שם ~מהבר

 י"ר~
 כגודלו שהעיד

 שנקט באחד ז"ל להרבנים קדמונים בימים רא~ת~וז"ל

טינ~
 ~המ ואכל כלבו

 שאכלו ארם ב~י ו~מ~ ומ~
~"מ

 וע~~
 עלי~ם

 ~שור~
 עליו ונתאבלו עליו וררשו

 וי~חמוקרוביו
 אות~

 ~רבנים
 משו~

 ורשכבי דחיי י~דא
 מוחהואין

 ~וו באגמא קני ~טלי רלאו ו~ודאי ביד~
 ע~"בוכו~

 ~ כוראי עליו לסמוך שדאוי של~ ערו~
~~~~

 כי בקי~ור ואו' נ"ר ל~נין נבא אבא
~ר~~

 ז~ת
 בט~ו~

 בהשגחה ושלא ~~~ה
 בס~י~ים ביררנו א~ר וכ~י בשאלה המדובר ל~י~י

 לי~ לית בתשובתנו~באים
 מע"ל רין ה~לוב ל~בהור

 י~ודאין גוברין הלכת ככל עמו ~~ת~~ק ~י~ וראו~~מור
וכ"~

 ממש~חת היו~ו
 ר~

 ובני ~נכבר לאביו ש~גיע
 היה ג~ור מע~ל דין הי"לא~י' ~י ישראל כל לעיני גדול ובזיון רגו~א ~עראמש~~~ו

 ל~מודי~ לה~
 ל~קל

 ו~~ח ל~בוד~ליו
 ~~שפח~

 ברברי~ ז"ל חת"ס ~ר~ כמ"ש
 'ברורים

 ובשג~
 על ה~יזו

 המר~
 עליו לומר שלא

 והש~כ~ק~י~
 ~וסי~ו גם וכיו~א'

 ~ר~
 למעכר

 לעמור שמנעו רהיינו הקרוש ו~רן ז~ל הפוס' כל~~ך עובר~
עליו

 ב~ור~
 ה~ ' כרת לא אשר אבלים ת~חומי ד~יילו

 מכאן יתנ~ג איך העתיר על אתאן , בעד יכפרה~וב
ול~בא

 ~ר"~
 ל~כ~

 קריש עליו לומר שיכול ולמעשה
ו~~~ב~

 ~~יו~א
 וג~

 שהוא המ~ים אל לררוש נהגו אם
 ~ירבו ר~וי ~גם דחיי ליקדא~"כ

 ו~דקות בלימורי~
 בלאל~~~יל

 ג~ ~מני~
 להרבות ראוי לכן לו ~י~ לא בן

~~בי~ו
 וש~

 ה'
 ור~~

 ' לו

 וי~~~
 ו~ל~ים ' א~לו בסתר

 ולא ~~ראל מ~ל ~~ר~ה י~רור בעמיו בעל~~~יו
 לכך ישראל בניי~ו~ו

 ~נים כל מעל רמעה ~~ ימ~~
 מגויית דאתי שו~ל ~~ר 'א~י"ר

 מלאי~ ~אריו~
 זיו

 . זן אל מזןומ~י~ים
 ~~עירו~וא

~~~~~ 
~~~ 

 ס"ט

 ~שו~~~~~
 עזריאל ~מוהרד"א ~~ב

 ~ד~
 ~~~~ב

~~
 רברי

 ~~ס~
 ו~תיא הנ"ל

 תו~
 ~~ובתי תוך

~~~
 לאו~'ות והי~ מ~לו~ותיו ע~~י את

~~ 
 קוץ כל

~ ו~ו~ ~ ~
' מ~ל להקל ~~דו ~ ~ ~  ' ~ט~ור וז"ל 

~ ~ ~

~ ~  

 בהי'~~ר~~~~י ~~י~~

~  
 האחרונ'~ רב~ידברי

 ר~תיש~יין'אגלה
 בק~רה~

 אי ~א' ' סעי~ים בה' ~לוי זה שרין כתבהנה
 ערי בעילן אי הג~ ' תשובה ~הני אי הב' ~תראהבעי מע"~

שעשה
 תדוב~

 הר' '
 מ~

 לענין מע"ל של דינו
 רינו הוי המע''ל שיכור ~י החמישי , עליוקדיש אמיר~
 על ' הוא אנוס ~מא או המע"לחומרי ככ~

 ~סעי~
 הראשון

 י~"ו ה~וסק הרב מעלת לנו ~ביא התראה בעיאי
 סי' בר"מ הרב ~ביאםמהרי"ו רב~

 שמ"~
 ה~ראה רבעי שכ'

 עלותמה
 מור"~

 הר' וה"ר ~~ראה דבעי כ' שלא בהגה
 זמנינואחרון

 כמ~רח"~

 ~~יחית בס~ ז"ל
 בד~~

 סי'
 הפוסק והרב התראה דבעי והעלה בזהשהאריך ~~

 ה"~
 הק~ר דעתי כן לא לע~~י וכשאני . אחריונמשך
 מ כל עם רבריו ~פ"ב הר' מכבוד ~מחי"רואחרי
 ~ו~א אינישהאריך

 בה~
 אומר ואני ' ט~ם

 השנו~ מע"ל על אמר לא התראה דבעי שכת' ז"למ~רי"ו אפיל~

במ~
 איזהו וז"ל ס"ב שמ"ה בסי' מרן ו~~ק שמחות

 וראוהו ~גג לראש עולה הוא הרי שאמר כ~וןמע"ל
 והשתא וכו" חנוק ראו~ו א~ אבל ע"ל שאיברבחזקת ז~ הרי ומת ונפל מי~ר ד~יה ~ו כעס ררך מירש~לה
 אלא ~~ראה רב~י מהרי"ו אמר לא דעתיל~י

 להרוגי ממש דומה וזה מיתה נתחייב ~גנבהשמחמת בגנ~
 רבעו~"ד

 התרא~
 מעשה שע"י לו שיאמרו

 ז~
 יתחייב

 כרין רינו הוי אעפ"כ ויאמר ע~מו י~קיר והוא~י~~
 עליווכל מתאבלים ואין מת~סקין ש~ין~ע"ל

 ~דברי~
 ז

' מזת~ או~ר רשמא משום ו~"ט ' ~נז' כסי'~נאמרים

 אפי'או
 יוד~

 ל~' ועריין ל~מלט ש~בור ~~שר שאסור
 בו ~יתרו בעינן משו"ה למיתה גופו~~קיר

 ע~מו ש~פקיר נ~ברר שאז אע~"כ יא~רו~וא למית~
 ל~ית~

' 

 העתיקו וכן מיירי בגנב מהרי"וונרון
 ~הגה~ מור"~

' 

ז ~יו ~בור רשמא דבריו וביאד ~תר~ה ר~עי כת'וי~ה
~ שהמעשי מ~ני והטעם ~שופ~ים ביר ית~ס ולאלברוח  לו שיסתבב אלא ממית אינו ע~מו העבידהשל

~ מז~
~מית~

 ~וא הרי באומר משא"כ '
 עול~

 או ומת ונפל
 או בלבו סייףתו~ב

 שות~
 ~רב ונדון נ"ר בעין ס"המ

 ש~לו ידע דלא יכשתא על אינש איתי רלא ז"ל~~"ב
~מעשים

~~ 
 ~הרי"ו יאמר לא בזה בוראי ממיתים

ר~ריך
 התרא~

 דלא
 גר~

 ה~ראה בעי רלא מחבר
 משו~

רמותר~
 לכל הירועים ברברים כן ~וא ועומד

 וזהו הם ועומרים מותרים כלםשממיתים העול~

 במס~~בריתא ש~ת~
 שמחו~

 והרי"ף
 ו~רא"~

 וג הפוס' וכל
 ' מקום לה אין כי ~תראה ~זכידו ולאהש"ע

 וכז~
החילוק

 ה~שו~
 שהארי מה לכל מקום אין וברור

 ~בנין יפול ~יסור בנ~ול כי שם ז"ל ~~"בהרב
 הרב דבר~~דקו ונמ~

 מ~~
 בחיים הגרול והרב י~ודה

 שא~
 ח"ש והר' מ"ו ~י'ח"א

 בתשוב~
 סימן דכיא מירא

 ו~ין מע"ל רין ככל עליו ~~א~לין שאיןשכתבו ~~
 עליהם שתמהלמה מקו~

 ש~
 ל~ורות ל~נ"ד ראוי וכן

 ו~דן ~~וסקים כל דברי וכ~שטו~ט~מייהו כוותיי~~
~"~~ 

 וא~ן
 ז מרברי~ם לזוז.

~א'
~~~ ~~~~~ 

 ל~אמר ול~~יתןמכיר ~יבי זה חילוק ס"ט המחבר
 , בגנב ש~יה ~ראה שנרונו ~מת הן כי ז"למ~רי"ו בדע~

 אלא מ~"ל הוי רלא קאמר פ~יקתא~לתא ~"~
 עוש~ אני כן ~"מ ואמד~~ר~ה ,בקב~

 ומה '
 שנ~תיי~

 הר
 ~ר"והמשיב

 ממ"~
 סבו ~~מא ד~ריו וביאר מ~רי"ו

היה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ היה
 לברו~

 כתב לא ז"ל ש~רב הס"ר אתו ' וכו' ולהנ~ל
 שהיה מ~ני הוא התראה ש~ריך דהטעם דבריו לכ~רכן

 ' לברוחסבור

 אל~
 הרואה

 ירא~
 , קאמר ועוד דחדא

 שזה ועוד ' התראה ~כל שלא כל מע"ל הוי דלאחרא
 לומר ז"ל להרי~ו הי"ל כך נר"ו ה~ קדוש אהרן~משיכ הר~ לדברי איתא ואם ' ית~ס ולא לברוח היהסבור
 ' לכרוח ~יה סבור וזה התראה בקבל אלא מע"ל הוידלא

 איני ואעיקרא , הנז' לחילוקו מקום שהיה אפשרו~ז
 ס"המ אוכל ~ו לגג רבעולה לומר שהחליט מהמכין

 אלה שמעשים ידע ~לא יבשתא על איניש איתי~ל~
 התראה ר~ריך מהרי"ו יאמר לא וכזה כודאיממיתים
 או לגג בעולה לו נודה אם אף כי וכו~ מחכר גרע~לא
 הרין נגמר כ~'~עיין בודאי ל~מית הראוי גכוה מקום ~שהוא האילןלראש

 רמ"~
 ע"א~

 ~"~מ באובל מ"מ '

ל~
 מלתא ברירא

 שימו~
 ש~ו כנ~א כמה כי ' כוראי

 עשו בדוקות ורפואות מוכה~ים רו~אים וע"יס"המ
 לומר יש ש~יר וא"כ ' שחת מרדת לה~ילםוה~ליחו
 למלאות כהם וכיו~א לקרוביו לה~חיר כדי כןשעשה
 שכדי ועוד ז ינ~ל עזרה לו יחישו שאם בחושבוכקשתו
 מדד ומי ' ומשקל מרה ~ריך ההוא ה~ם בוראישימית
 הרו~אים לא אם בודאי להמית בכחה שיש המדה~שעולו
 שיעור לקחת כיון לא שזה י"ל ש~יר ובכן '~~~יאים
 לאיזה כן שעשה אלא '~מ~ית

 אדם כני מנגעי טע~
 כדי התראה ~ריך ולכן ' ע~מו את איבד דעת~לא
 נ כרור וזה ' לא או כוראי ע~מו ל~מית כוונתו אםלכרר

~~
 דברים בין איכפ"ל מאי ירעתי לא ~ין מן

 להמלט ש~בור להיכא שממיתים בוד~יהידועי'
 עיקר שאין ידוע הרכד כי ' ההתר~ה לעניןוכיו~א

 לו להודיע אלא ' ימות כן יע~ה שאם להודי~והה~ראה
 א~ור הוא עושה שהוא זהשרבר

 יתחייב בן יע~~ וא~
 רבינו שביאר כמו ~חר עונש או מל~ות אומיתה

 ו~ירש ב' הל' ~נהדרין מהל~ ב~י"ב ז"להרמב"ם
 למזיר שוגג בין להכחין הוא ה~תראהשעיקר ג"~
 בפ"ק ש~ירש"י כמו שמותר סבור והוא היהשוגג שמ~

~~נהדרין
 ד"~

 ז"ל מרן ה"ד ור"מ ~רכנן ~לוגתייהו ~בי
 ' שםבכ"מ

 וא"~
 הוא ה~תראה ~ע"ל גבי הכא גם

 דין כל לו שיעשו כן יעשה ושאם האיסור גודללהודיעו
 אעפ"כ והואישיכמע"ל

 וכמ"~
 ז"ל בדבש ~~יחית הרב

 ולפי"ז ' ע"א בדקס"ח~ם
 א~

 בודאי ידע אם
 ' למכתו תרו~ה ואין בודאי ~ממית שיעור ~"המשותה ~הו~

 הקי~והו אם וב~רט ' א~ור זה שאין ש~ובר אימור~"מ

~רו~
 ~דם איז בודאי כי ' בנ"א מנגעי ורבות רעות
 ואומר חושב הוא ע"ל לאבד אי~ור ~י~ שידעאף ואולי ' סיבה שום מכלי הנעימים חייו שיאברבעולם

 איזה לויש שא~
 ~יב~

 ' שמותר

 ע"~
 שיהיה או התראה ~ריך

 ז"ל הרב~~פ"ב הרחיכ האריך באשר ' ע~מו מ~ימותרה
 כיארו לא ז"ל הא~רונים רבני ואם ' ודעת ~עםבטוב
 מ~ניזה

 של~
 שראה ומי מ~רי"ו תשובת ראו

 או~~
 לא

 ו~שה ~"ב הרכ חכם ובא ' דבריוסתר
 ל~

 זאת
 שבקינן דלא וד~י התורהמן ~מוכו~

 ראיה מבלי ~שי~ותי~
מ~פקת

~: 
~~~~~

 הוא הנז'ש~חי'
 ~שו~

 מע~מו ומוכרע
 ככל ' בו יודה האמת על ~ודהוכל

 הרא"~ מרכרי לזה ראיה מלהכיא א~רללא ז~~
 ואלו כ~'

~גלחין,כ~י'
 קמ"~

 שמע"ל ~גדול מ~אנו וכן וז"ל שכ'
 מותר וכו~ ישראל מלך שאול כגון אותו ש~~קיריןמ~ני
 ת"ל כשאול י~ול וגו~ דמכם את ואך ב~"ר אי~א ובן ,לו

 ~שביל עליו ונענשו מע"ל בכלל היה לא ל~יכך~ך
 בית ואל שאול אל ה~ ויאמר ביבמות כדאיתאה~פידוהו של~

 שם כש"ע וכן עכ"רהדמים
 והנ~ ~"~

 כרור
 דשאול המבוארים הב"ר דברי שהביא שאחרהר~"ש כוונ~

 מע"לל"מ

 הוסי~
 כוונתו ' דיבמות מסוגיא להוכיח עוד

 אנן המררשיםואיך מן הלבה למדין שאין ל~יגלויה
 התבאר שלא מה מע"ל דין לו אין רהנרדף ונגמורניקום

 בן עלבתלמור
 הוסי~

 להוביח
 שג~

 ממה כן סובר הש"ס
 איתא אי והשתא ' כהלכה ה~~ידוהו שלא עלשנענשו
 הרא"ש מייתי ראיה מה התראה ~ריךדמע"ל

 שהי"ל דה"ט אימא ה~~ידוהו שלא על דנענשוריבמות מההי~
 עם שם היה לא כי כו ~תרו שלא ~~את ~ואלה~פידו
 כמבואר ומתו חדבם על נ~לו ושני~ם נערו כ"אשאול
ככתוב

 וע"~
 מע"ל רין לו שאין להס~ידו חייכים היו

 לך אימא ולעולם ' נענשו הספירוהו שלאועל
 ' הלכה ללמוד אין ומ~מדרש מע"ל הוי כו התרו אינמי דנרר~

 כדבר התראה שום ~ורך אין דכמע"ל מוכרח וראיאלא
 ודברי הרא"ש מדכרי נ~תייע מהרי"ו והנה 'האמור
 מהרי"ו גם דמלתא קישטא אכל ' תיובתיה הוייןהרא'~ש
 גנב גבי ~לא כזאת חשבלא

 ו~~ע~
 ברור וזה האמור

 :לע"ר
~ב'

~~~~~~ 
 המשיכ הרב של חכמתו שלמות~ל
 לומר המדה על ה~ריז איךנר"ו

 הרא"ש שמרברי הקודם ב~סק אני מ"ש ולפי 'רמ~רי"ו תיובתי~ והוי התראה דל"ב מובן כאן הרא"ששמדברי

ש~
 תרתי הוו ול~י"ז ' התראה ~ריך מע"ל רגם מובן
ר~~רן'הן

 ~מ~
 שהבאתימדברי שהראיה אני מורה כי

 ויר מכרעת כ"כ ~ינו מגלח'ן ואלו כ~'הרא"ש
 ותקי~א אימתני היתה זאת ראייתו ואם ' לד~ותנטויה הרוח~

~יינו
 לסתור רלא ~יכי כי שם הרא"ש דברי מיישבי~

 לא ב~ושטא ~בל ,~הררי
 חזינ~

 אפ''
 דמו~

 ראיה
 היה לא מע"ל דין הי"ל הע"ה שאול דאי שי"לדמלבד
 בחיר' ד~אול ' התראה~ריך

~ 
 היה שלא ו~אי

 ידע ודאי כי ע~מו לאבר שאסור להוריעוהתראה ~רי~
וכגו"ד ל~

 התרא~ א"~
 כ~י"ב ולח"מ בכ"מ ~עיין

 כאן ואין בזה לעמור ויש~נהררין מהלכו~
 מקומו~

 ולהודיעו
 ~י למותר אך הוא נו~לו ~~רי י~י~ ולא ממיתש~סיף
 אלה בכל ידע לאמי

 וב~ר~
 למות כרי כן עושה ש~וא

 ליה יהיבנא לבי וא~י' ' ה~לש~ים בו י~עללו ולאכודאי
 הי"ל אם כי ' זאת היא ראיה מה מבין איני ריליהכל
 על י~לה איך ' בו התרו שלא אלא גמור מע"לדין

שיהיו ~~~~
 ~~פ~דוהו שלא על שמים בדיני נענ~י~

 ו~תעסקו שהס~ירוהו המעט על ~ענש'ם יהיו שלאודיו כהלכ~
 שיהיו ~כל ' למע"ל לעשות ~ראוי ה~ך הרביםבו

נענשי~
 על

 של~
 אמרו לא זה כהלכה הספידו~ו

 ד~א 'מעולם אד~
 עכ"~

 שמחוסר ~לא הוה ~ע"ל
 ז~ ואולי ' ח''ו עבר איסורא ספקובלי ה~רא~

 של דעתם היה
 , מ~"ל שהיה חשבו כי בהלכה ה~~ידוהו שלאישר~ל

ועכ"~
 מ~ני בו ונתעסקו ה~פידוהו

 בו הי~ של~
 האיבוד ה~"ה שאול כי היה בן לא האמת ויען '~תראה
 לו מותרהיה

 כראית~
 על נענשו ע"כ , בב"ר

 וכ~ל~~ ~ראויה~פידו~ו של~
 ש~יר ובכן '

 מיי~
 ראיה

הר~"~
 בס~ ז"ל הרמב"ן ~וכ"כ

 ~ור~
 הארם~

 ממה
 ק~ל ועור ' כלל מע"ל דין לו היה ~לא שמוכרחשנענשו

 הלכה למדי~, שאין ו~ני ר~שיט נר"ו ה~וסק הרבעל
 החילוקים ~זה ורכו מוסכם דבר הוא כאלומהמדרשים
 הכ''ר דברי ~אין כנ"ר גם 'ומהוה~ברות

 דברי סו~י~
ה~

 ס



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 לרעת ~"ע דקאמר הד"ס רברי כ~דיי~י ואדרבאהד"ס
 ז"ל להרדב"א ועיין ' רמי כקטן לדעת דלאוגרול
 סימן~אלפיו

~"~ 
 ובקונט' א' מע' זוכר עין ובס'

 החסיד להרב ועיין ' א' אות ישראל דבסו"סהזכדונות
 דלא סג"ן א' אות חיי~ גנזי בס' ז"לדאדי~ו

 ~ני~
 פינה

 ואכמ"ל בזהוזוית
~: 

~~~~
 ואי תדוב~ מ~ני אי והג' הב' ה~עיףאל
 עדו~בעי

 י~"ו הפו~ק הרב לנו הביא ע"ז '

~ה~
 מ~ת~ק דם ר~יא מירא

 בז~
 מ~א דלא וכתב

 ~פ"ב הדב אך ברודהד~ד
 הארי~ ד~

 בזה
 והוכי~

 רל"מ
 והד"הג 'ת~ובה

 כ~הר~"~
 ביד ~יי~ הנד"מ בס' ז"ל

 לע~מי ובדאני ' עכת"ד בזה פדרה כמו עדה ק"יסימן
 בזה מה~י לא תדובה רוראי בזה ~פ"ב ~רב ר~די~רא~ן
 הדבוכ"כ

 מט~
 מע' י~חק ~חד והדב ש"מ בסי' יאורה

מ'
 או~

 וס' ' מ~בד
 לדאות א~לי מ~וי אינו ביר חיי~
 בקרדו ריבדמה

~ג' ~
~~ 

 בתדובת רקרק דלא עליו ~מיה אניבזה
 ~פ"ב~~כ

 ד~
 דהעלה וג' ע"ב בד~ע"ב

 כיה התרו לא אי אבל תדובה ל"מ ביה ד~~רודרו~א
~ז'ל

 ומור~
 וכמעדה ~ליו ומ~אבלין ליה מ~ניא ~תדוב'

 הרב ה"ד ז"ל הי~ דרדי ב~ל ~גדול הדב עדה אשדרב
 ברמ"ג ז"ל ~בין ~ניבעל

 והסכי~
 וכ"כ לר~תו

 מדן ה"ד ד~ן סי' ב~ו~ד ז"ל המיםבאד הר~
 החבי"~

 ז"ל
 ו~ירף לזה ~~כי~ ז"ל הוא וגם ק"י ~' ביד ~יי~~ס~
 ~דב הסכי~ וכן ה~~''ב סברתלזה

 ~מ~ורס~
 דארינו

ז"~
 ב~'

 ~~ כר~
 ולזה מס~יקות בראיות י"ד סי' דומי

נו~ה
 עדו~

 ר"ר הרב
 בימים דראה אלק~י~

 מאר~כ"י~לרבני קדמוני~
 טינא רנ~יט ~א~ד ז"ל

 בלבי~
 ואכל

~~~מ
 ומ~

 ועמרו ס"מ דאכלו בנ"א כמה ועור
 עליה~

בדו~~
 וינ~מו ~רוביו ונתאבלו ~ליהם ודדדו

 אות~
 מדו~~רב~י~

 ב~' הו"ד את~ר וד~כבו ~חיי יקדא
 הני מכל הזה הבבוד כל ואחר יו"ד סי'~פד"ר

 עובדא דע~דו ~ברו מ~די~ת~דר דבוות~
 בפרסו~

 נק~י~ןדכוותיי~ו וד~י רב
~: 

~ ~
 מ~

 דבדיו ~העתיק
 ה~וס~ הד~

 דכ~ב י~~ו
י

 רעודי~
 לו

 לימורי~
 וקריד

 ו~ והברא~
 הדב

~פו~~
 מע"ל לכל דאפילו אמי~ית הכרעה דזו י~ו

 ~~עו~~~
 הד' בס' תלוי זה הנה ' ~אבאר במו

~ריד ראמיד~
 בס~י~ וד~

 הרב הביא הנז'
 הפוס~

 דברי י~"ו
הג~ון

 כמהרמ"~ ~~~ורס~
 בס' ז"ל

 חת~
 ~יו~ד סופר

 רבר מ~א דלא וכתב קדיד ~ל~מירת ר~~אל דכ"וסי~

ז~~~ר~
 ~"כ רמ"ר ב~נהדדין רד~י ~ב~י ~ך

 ~י~"לרלא ד~
 ליה רתהוי לה~~~~

 כ~ר~
 לומר דאין ~דאה

 וז"ל כתב ודוב ~~~ו ל~~~ת~~י~
 הרמ~~~ והנ~

 כתב
 וכ~ב עליו ~ורעין~ין

 ~~מב"~

 הדב"י ~"ד תו"~א בס'
ר~~כ

 ~ת~
 כאינו ~ותו ~ן

 עוד~'מ~~
 אמאי א~~ ע~ו

מברכי~
 ~ן בדורה ועומרים ~כלים כרכת

ר~~~ ~ס~
 ~ורעין

 ~ן ~י~~ ל~ והנ~
 אי~ו א~ ~רמב"~

 כ~י~~~ידון
 ~ודה

 מ~
 א~ן מה מ~ני

 מתע~קי~
 עמו

~~~
 כי הגון רבר אחד בס~ ר~~~י ז~ן ותכרי~ין'וזה

 ~~ור~
 מ~ו~ ~~

 דלא
 י~ו~

 ~מ~~ה וכדיפגעהו

~~~ו~ ~  
 ~~ר לג~~ל ו~~וה

 הר~ ע~
 ל~לכידו

~~~רו
 אב~

 ~~יי~ על ע~מו לה~יל כמיניה כל ל~ו
 ובז~~ ~ז~~ב~~~

 ועדיין ~זה
 הגי~ ל~

 וכו' זמנו
 כע~ ~~~ ~ו~י

 ע~מו ~מ~יל
 ע~

 ו~ין ה~בור
~~ייכים

 ~~~עס~
 ~וא ו~בון ~~ו

 ל~דמ~~

 ו~'וא~ר

 ז~~~~~
 מה ~ומד

 ~~ר ~~י~ ~ו~~י~ ד~י~ שהורג~

 ~לא מ~ני וכי לדבר טעם ידעתי לאהמ~"ל
 דחת מררת נ~ילהו לא עמומעדה ~ד~

 וא~
 נ~ל~ו לא ירד

 ואביו כאבשלום עמו מעשה עושה איני לנוומי
 גיהנ~ מדורי מז' להעלותו בני ז"פאמר ~"~

 ואלישע
 ור"מ מ"ע עשהלא אח~

 העל~
 לפי 'וא"כ מקברו עדן

 טע~
 ' קריד עליו לומר ראוי היההרמב"ן

 א~
 נ"ל

 לפי~ז וכו' האבלים שאר יניחוהו לא כי הב' לט'המנהג דנדתרכ~
 יו"ר מקבלא~

 בתו~
 לאבלים הפסר דאין באו~ן כיתו

אחרי~
 י~"ו הפוסק והרב עכ"ד ~ריד לומר יכול

 : אלו ז"ל הדב דברי על כ~ו בכל~מיכה סמ~

~~~
 רואה אי~ילע~מי ~~~

 לסמו~
 הגאון דברי על

הנ~
 חדא ' בזה ז"ל

 ל~ דהו~
 כתב

 כ' ובבר ע~ו רמתאב~ם דסובר הרמב"ן~רעת ~~
 כתבדבהריא הרב~

 הרמב"~
 מתאב~ם שאין

 על~
 וכ"פ

ד~ בד"~
 המ~"ל ~"א

 א~
 ע~ו מתעסקים

ע~ו מתאב~~ וא~
 וכ~

 וגם
 הגא~

 לפסוק דעתו רמ"א
 ל~חות בהגהה הרמב"ן ס' הביאמדלא כהרמב"~

 כש~
 כרר~ו י"א

וכן
 בר~

 דכ~ן
 ~לבד במ~~קת דנ~ דהדב~

 ות~י~ן ת"ת בי~ול לירי ראתי עור באבל המיקלכרכרי רהל~~
 לרעת וא"כ , דם מר"ד הרככמ"ד

 דכ~תי~ הרמב~~
נק~~~

 רא~ ואין הוא מ"ע עודה ~ין המע"ל וראי
 לומד

 לא~~ה ומ~ד , ק~דע~ו
 רהר~

 ה~סק
 ניקום איך מרןהוראות ~קב~ ~~

 ונסמו~
 הגאון דל טעמו על

 הרמב~ברע~

 : כ~תיה ~י"ל ולא
~ר'

~~~~~~~ 
 , בזה ~דק לא~מ~י"ד

 ומ~
 דהארוך

להוכי~
 ~הרמב"ם ק~ל ראנן

 ללא הכל . עליומתאבלים דא~
 ~ור~

 בכל ידע לא מי כי
 אל~

וג~
 הגאון

 ~ת"~
 ירי~ רמי ה~כים ~ל

 נגד דאד
 לומר דראוי ז"ל הרב ומ"ד , ~להרב"י הסכמ~

 על~
 ~ריד

 לדנ~תדוקא ~ו~
 הדנ~ב"~

 בס~ר דם ב~ירוד כתוב וכן ~ל
 ט~~ דל~י סופדח~ם

 ו~ן קריש לומר ראוי הדמב"ם
 דהעתיק כמו ולא , ~"ט ס~ בחא"הע ג~ככתוב

 נר~והמדיב הר~
 לטע~

 דכ~נ ולמ~ו~ה דליתא ~רמב"ן
 חת"סהרב ~

 הו~
 לפרד ~י~ל הר~ב"ן על

 מ~
~ טע~ הוא  הדני לטעם וכדלמא קדיש לומר די~~ב הרמב"ןדל

~כתב
 משו~

 ה~סר
 ~אב~~

 יד
 מ~ו~

 ~מר
 ד~~

 לדעת
 מה אבל . ~ל~רמב"ן

 דפוס~
 ק~ד על~ לומר ~רא~

 ד~אד מה לפי ~ל הדמב"ם דל ~~עמו אלא ~תי~א
קורם

 דהרמכ"~ לז~
 דסובר

 דא~
 הוא ע~ו מתאב~ם

 זה דיהיה יכ
 הב~~

 האבלות ~ערר דל
 לכפ~

 והרמב~
סובר

 דא~
 כרי אותו מב~ן

 דל~
 , יתב~ר

 וע~
 כ~ב

 הרמב"~ טע~ דל~י~רב
 ~ל

 ג"כ~יתכפר כ~ מתאב~~ דא~
 ר~~

 דנעל~ו ~די קדיד ע~ו ~מר היה
מבאר

~~~ 
 ~נדתרבב אלא ,

 מפ~
 ה~סד

 ~~ב~~
 כ~ן

 למות זמנו ה~ע לאדער~ן
 כ~תיה ד~י"ל במז~ל הד"מ לטעם ~ריש לומרדאוי ~~ טע~ דא~ ובמקו~

~~ 
~~~~

 בעי~ תמוהי~ ~ל ~ת~ס ~רב רברי דאעי~רא
 דבר~ ו~ליד~ ק~דיוכמ~

 במה ת~~ אלו
 דא~ר תמיה~ו על תימה , ק~ש לומר דלא המנהגעל ~ת~~

דמרן
 ומ~"~

 רוב מ~נ~~ם ע"פ אדר
 הע~~

 ~ס~ו

 כהר~~~~ מתאכ~~רא~
 דת~~ ניחא~ןרלא רבר~ בריש בסנהדרין רד"י רברי ה~א ע~מו ו~אמ"ע עו~~ אי~ הוא ה~ ~"כ

 . כפרה ליה
 ד"~ ה~ רש~ ורברי

ארו~
 ו~ן ע"ב ר"א במכות

 הו~
 ~וא

 היכי כי ליגלי לאבמ~ר מע~~ ד~ד~
 רל~

 ו~מ~א כ~רה ליה תהוי
מנהג

 העול~
 ~~ס~ הדין ע"פ

 מה ~סתר ובזה ,
ה~~ון ~~כר~~

 מ~~ד~~
 דה~הו אחר וא~~ע

 עובר~ ~~
לתי~ב~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ב~ין הוו ולא לרעת ע~מם איבדו לא ובמיתיןלתי~בון
 ואומר מיתה שיחייבוהו ש~תירין ב"דהרוגי

 ומומר ,וכמש"ל א~~"~
 לה~עי~

 מתאבלי~ אין
 וראי עליהם

 הרא"ש בהדיא וכ"כ לתיאבון אלא היה לא אבשלוםאבל
 אבל וז"ל ק"ה סי~ן מגלחין אלו~רק

 אבשלו~
 היה לא

 כוכה המלך והנה דכתיב לקרוע חייב וכו~ לתיאבוןאלא

ואע"~
 עשה לא ובו' עכירות כמה שעשה

 להכ~י~
 וכו'

 הרא"ש דברי ז"ל הגאון מ~יני נעלמו ספק ובליעי"ש
 ס~ר במגילת שמ~א דהגאון הטעם ס~ק ובלי 'אלו

~ 
י~פי~

 ~הרי הרמב"ם לדעת ולא הרמב"ן לרעת כ"א
 ~ין מתאבלים הקרובים איןלדעתו

 מ~
 מת בין ב~'רו

במקו~
 די כי ~עם ~ורך אין ל~רמב''ם ועוד , אחר

 טעם נ~ן מהריק"ש גם ~"ע עושה שאינו הגדולהטעם
 : ~י"ש כמעשהו י~שו ולא וייראו ישמעו העם שבלכדי

~

 ה'
~~ 

 מנ~ר בדברי מו~א איני אדרבה דירי לגבי
 לרחות מספקת טענה ~ר"ו המשיבהרב

 נר"ו ר"ומ שתמה מה הנה כי ז"ל' ~ת''ס הרבדברי
 מתאבלי~ שאין שפ~קו ורמ"א מרןמפסק

 ירעתי לא '
~ה

 סמ~
 אין אכל כתבו מתאבלים אין כי זה הוא

 המים באר הרב בפירוש כתב וכן ' אמרו לאמ~~ללים
 שמענו מע"ל על מתאבלים ראין ד"ן ~ימן בחיו"דז"ל
 מלך מדוד גדול לנו ומי שמענו לא מתפללים איןאבל
 שי~א מ~ני לא וכו~ מתעסקים אין ומ"ש וכו'ישדאל
 חלילה ל~ו"הב חלק לו ש~ין מ~ני ולא ישראל~כלל
 ומ"ש וכו' בעו"הב ע"ז עונש שיש ~לומר אלא כןלומר

 עליו אומרים אין דמע"למהרי~"ש
 קדי~

 קריש ה"ד
 מו"הר הרב בפשוט נקט ~יש''~'וכן וכו' עלמאלחדתא

 כס"ה ז"ל המופלא והרב ק"י סי' בי'ר חיים בס'ז"ל
 רשכ"ד ובהשמטות ה~~רה לענין ר~"ד לסי~ ח"גהדביר פ~~

 הר' למ"שוב~רט
 חת"~

 לכפרה הוא האבלות מניעת כי
 ובמש"ל עליו שמחפללים הנותנת היאא"כ

 באו~
 ' ר'

והג~
 עושה כאינו אותו דן שהרמב"ם כתב שהרמב"ן

 ~שה שלא ~~ני וכי הרב קאמר מ"מ 'מ"ע
 מ"~

 לא
 שעשה לנו נתבדר שלא שכל פשוט הדבר בי וכו'נ~ילהו

להכעי~
 לעו"הב חלק לו יש ודאי

~ 

 באר הדב וכמ"ש
 המלך יד ובס' שמ"ה סי~ דאש ב~מים וב~שו' שםהמים
 אבל הלכותריש

~ 
 מאבשלום ראיה מייתי ש~יר ובכן

 היו לא רבודאי אחדואלישע
 עושי~

 בחייהם מ"ע
 קאמר מאי ידענא לא ועפ"ז ' ~ליהם התפללוובמותם
 ז"ל הרא"ש רברי ממנו שנעלם נר"והרב

~ 

 ~מה וכן
 י"ד סי' כש"ר ~ס' ז"ל שארי הרבעליו

~ 

 לא הדב והרי ,
 היכי כי ~הכעיס עבדי ~וו ואלישע שאבשלוםכתב

 יכחישנו לא זה מ"ע עבדי הוו רלא ומ"ש ' עליהרנק~ה

הרא"~
 להבעיס שהיה ~תברר שלא דה~ע"ל וכיון ' ~ל

 כ~ומר ולא ~~ע ~ושה כאינו ~לא אותו רנים אנואין
 עלי~~ להתפלל שדאוי ראיה מי'תי ש~ירלהבעיס'א~כ

' 

וראייתו
 מאליש~

 למרור ומכוין רבו את יודע שהיה א~ר
 : ת~ובה עלי~ דאין אלימתא ראיה היא 'בו

~~~
 ממ"ש י~"ו המורה הרבשהביא

 ברי~
 מכות

 שהביא בסנהדרון רש"י דברי הן שהןוכתב
 אמ~ הן 'החת"ס

 שהביא החת"ס על קשה גו~א דהיא
 שראוי ~~ק ואפי"ה רבריו בריש בסנהדדין רש"יד~רי
 עליולומר

 קדי~
 דאחר אלא '

 ההתבוננו~
 ולא יספרו לא קאמר קוב"ה דהתם ' טובא לחלק~יש פשו~ נראה

 ת~לומות יודע הוא כיי~ברו
 בנ"~

 איש ב~י ו~תדי
 וידו~וגלוי

 חוזרים אינם קכרם לפתח שאפי' ית' לפניו

וע~~
 מי במ~"ל ~~א"ב ' ~פרה להו רתהוי ניח"ל לא

 רהקב"ה לנו ויגיד וירר שמיםעלה
 ל~

 ' ב~פר~ם ניח"ל

 ע~מו ~יבד המע"ל אותו אם יודעומי
 לאיז~

 סיבה
 הוא ומותר פטור בד"ש כי ואולי , יתברך ל~ניוהגלויה
כשאול

 מל~
 ' ה~ מ~~טי בפלס שקל מי כי ע"ה ישראל

 וכל מט' במשנה השנוי כל ליה עכדינן אנןו~ב''פ
 או מהרי~''ש כמ"ש וייראוישמעו הע~

 ~ע~
 א'ך אבל ' אחר

 ' ~וה לא וה' ותפלה קדיש אמירת ממנונמ~ע

 וב~
 נמי

 למימר תל~ודא רקבעי במזיד בהורג מכות רמס~ההיא
 לה ראנן ~יינו ' בפרה ליה תהוי דלא היכי כי ליגלידלא

 בחיי~ עדיין והוא ~יתב~ר מלתא ליהעבדינן
 ~ם כי '

 חפץהוא
 בכפר~

 התשוכה בע~מו הוא יעשה
 אמר זה מי ~ותו ~חר אבל ' לעשות ידו לאלבעוד הראוי~

 כשר אם מרחם ואלהינו ' רחמים על'ו נבקש שלאותהי
 נפש ~ל לכפר החיים ~פלת לקבלבעיניו

 המ~
 וריחם

 זה ראוי שאין גלוי לפניו ואם ' מ"ט הנה חסדיוברוב
 מה לו יאמר ומי ת~לתו שתם וישוע יזעק כי גםלכפרה

 : ברור נ"ל ~ה '~עשה

~~
 שעשה ~ם ~זה לעיל אשר ז"ל ח~"ס הגאוןרברי

 ל~לכה והנה כתב ואח"ז ~רמב"ן לדברי~ניגרון
 נגר ראש ירים מיולמעשה

 הורא~
 שס~ם בש"ע הרב"י

 מ"מ ' כאבל המקל כרברי ~לכה ובשגםכהרמב"ם
 אשר נכברת משפחה בבוד דאיכא היכא אניאומר
 יתיר ואם מעשיו קלקל מהם ~א' ולקלון לבוז להםיהיה

לה~
 הי"ל ~לא שנתברר הבריות יאמרו להתאבל המורה

 להתאבל לכתחילה להורות המורה יכול אזי מע"לרין
 מ~נהדרין ור~יה ' מ~"ל דין כל הי"ל באמת ~םא~י'
 בעיניו נבזהדמ"ז

 נמא~
 שגירר יהורה מלך חז~יהו זה

 רחיי יקרא ואי חבלים של מטה על אביוע~מות
 יקרא ומשום ו~ריך כפרה ליה רתהוי משום ומשנימ"ט הו~

ראבו~
 גופייהו י~ראל ומש~י דישראל ליקרא ליה משהו

 לאו ראי קמן הא ' עי"ש לגכיה יקרא רמ~ליני~"ל
 יקראמשום

 ריד~~
 ראוו ה'ה לא

 למשב~
 דחיי יקרא

 ידי ~ל ~~רה ליה רלית והכא ' אחז של רשעותומדום
 משום כמש"ל האבל~ניעת

 שהו~
 ברשעו מת רשע

 מש~ח~ו בנ' ימחלו למה בד~ו עקב ~ל כדוךועודנו
 דהלכה ואע''ג וכו' בהרמב"ן דעיקר ו~ור ' כבורםאת

 המיקלכדברי
 וב~

 הלכה אין ~שפחה פגם ל~נין מ"מ
 מהר"ם ש"ות ועיין אי"ו בני בכבוד המקלכרברי

 רמ"א ~'מ~אדווה
 בא"~

 : עכ"ר ס"ג קל''ט סי'

~~~~
 א~אני

 ואיך קדוש מפי אלו דברים י~או
 ערוך ברין לה~להחליט

 דקים בחילוקים הפו~קים מכל ומוסכם ~מחותדמ~' בבריות~ ומפור~
 ומי ישראל לכל נתקבל במש' הנז' הדבר וירוע 'כאלו
 של והחי' ' ממ~ו קטן ב~ניף אפי' להקל כחי~~ור
 ~~וי מכ"תר המ~"ר א~ר המ~יא אשר מש~חהכבור

 שנאמ~ שמיא בל~י ~קרא נקרא ס' ובלימעיקרא
 מ~ל ר~ן לו ש~ין הבריות שיאמרו כדי עליושמתאבלין

 אל פגם מזה יגיעלבל
 המש~ח~

' 

 והנ~
 מ~י~ו לא

 ש~יו ~ליהם לומר ו~שו יש~ע~ל על תורהשב~תה
 ועור ' ה~דושים אבותינו אי"ו של כבודם מדוםכשרים

 שעבר שמי י~ו~ר כי היאמן ' יוכיחו ועכן ו~ל~חרזמרי
 ממשפ~ה והוא ב"ר מיתה עליה ~חייבעבירה

 , ע~יו מחפים היו ונשיא מלך א~י' או ישראלוגדולי מיוחס~

 ולא ~~ול פני ~הדר לא הכ~וב דבר מלא ~קראהלא
 מיתת בה ~י~ עברה העובר לי וכך ' הארץ ~ת~ח~יפו

 וכו~ בו מתע~קין שאין בעונש שמתחייב בהמע"לב"ד
 עונ~ו זהו בי אבלות שום עליו מראיןואין

 ואי~
 נקל

 ב~
~~~~ 

משום



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  אל ערב זה מי ועוד ' אתמהה משפחה כבודמשום 
 להעריךלבו

 משפח~ א~
 וזו נכברת זו ולומר ישדאל

 משפחה כל הם'וא"כ אי"ו בני כולם והלא ~כברת~ינה
 בזיון שהוא י~מרו כזה מאורע ח"ו בה~יארע

 דסנהררין מההיא לגמרי'וראייתו מתבטל הדין זהונמ~א ל~~
 יש' דכבור מוכח משם ד~יברא ראיה ריח אפי~ כהא'ן
 מ"מ ' המלך מכ~רת~דיף

 אות~
 או~ו ידי על הכ~רה

~עונ~
 בתורה נתב~ד לא

 ול~
 או~ו ירי שעל לן ברירא

 שחזקי~ו אלא ' הכפרה ~ותה בוראי לו יהיההבזיון
 לו יהיה והקבורה המיתה בפרת ב~'וע עי"ז ~וליחשב
 של ר~ונם בזה לה~כים הו~רך ומש"ה ' כ~רהאיזה
 על שימחלוישראל

 כבוד~
 הרין מן בי המע"ל אבל '

 לנו אין הנז"ל ההר~~ות כל בו לעשות ~ריךהגמור
 בזיונו כי שאני מלך ועוד ' ש"מ כ~ורו משוםלה~ניף
 או במש~חה מש~"כ ' ישראל לכלל נוגעובבודו

 ש~~קו דמהרמ"מ וההיא ' ישראל לכל כ~ודושאין שב~

רמ"~
 בעלמא מ~הגא אלא ~ינו התם שהביא ~ל"ט סי'
 על ל~מוך רואה שאיני באופן ' שם בד"מ~מבואר
דברי

 חת"~
 ' כהר~ב"ן שהעי~ר ביאר שהוא כ"ש ' אלו

 ~ן רברי אלא ל~ו ~יןואנו
 עמר~

 ומרן הרמב"ם פסק
 ח~"ס ל~רב לס'יע ברע~ך יעלה ואל '~ש"ע

 רוחה הבריות כבוד רמשום ש~תו מיד~' מ~הי~
 ל"~

 שבתורה
 אף רבוו~א ק~ת ולרעת בקו"ע ~ף וררבנןבשוא"ת
 רליתא י~ז סי' בחיו"ר ז"א למו"הר עיין רוחהדאורייתא

חר~
 הבריות לכל השוה דבר שהוא אמרו הבריות רכבור

 להגאון עיין הכריות בכבוד ואפי' ' משפ~ה כבודלא
 אין כי הבזיון של בנו~אים שמחלק מה ~"ה ~י'~ח"וי
דומ~

 ודאי ~הוא ב~וק ערום הולך
 בזיו~

 מבית להולך
 ועודלבית

 חיל~
 מעשיו ע"י ק~ת גרם אם בין

 לושבא להיכ~
 באו~~

 התשובה וב~וף , ל~עבר הו"ל דמאי
 שלבו~~ב

 קוה~
 בכ"הב להתיר

 א~
 זולת בדרבנן

 : ~ל ל~רב ראיה ~ום מכ~ן אין ~ו''ר ' בתלמודש~זכרו ~ות~

~

 ו'

~~~ 
 הר' את לה~יל יכול שהייתי א~נם

 ו~י~ן נר"ו המשיג הרב מתלונותי ~ת"~
 בס~ ז"לה~פור~ם להר~

 ~ר~
 מ"ש ע"ב רנ"ב י"ר סי' רומי ~ל

 ' לנ"ר ~ירי נפק"מ לא כי כעת ע~מי א~ריח ולא 'בזה

 החילוק על לס~וך כתבתי לא בעניותי אני ג~כי
 אלא ' גמור במע"ל משפחה כבוד של הזה~מחודש
 ודאי זה גם כי כנ'~ר להתיר אחרים ~ני~ים בו שישהיכא
 ע"ע הראשון בפ~ק וכמ"ש להקל הוי מהאס~ף

~ 

: 

~~~~
 הרב נשען עליהם אשר ~ניפים הד'בכל

 מקום רואה איני אני בנ"ד להקל י~"והפו~ק
להקל

 וי~~
 החומרות בכל עליו לה~מיר ~מורים ~ורו

 ז"ל מהריק"ש ברברי מבואר וכן ~דיש עליו לומרושלא
 שם מהריק"ש מ'~ש ועל 'ע"ש

 שי"~
 האבלים יר~ו ש~ם

 עמו והרין שם מר~ר ~הרב הושג כבר רשאיםלהתאבל
 לא להב"ר אבל ' לאבלים אלא אמר לא מהרי~"שואף
 בשם כתב זה ו~פי' הדין ה~ך להורות דעתו עלעלה

 ל~י"~
 מרן כדעת

 ומור"~
 : לע"ר פשוט זה וכל ז"ל

~

 ז'
~~~ 

 כמ~בעיני
 גדולים על לחלוק גובריה רב

 ' ממתנינו עבה קטנם ~שרוטובים

 ז"ל מהריק"ש ~"ש על נשען הוא ~דיש אמירתולענין
 ' בזה רבר לא הראשונים מגדולי ~~ד ושום ,בהגהותיו

 ושמהר~קש קדיש לומר שראוי ה~~ימו האחרוניםורבני
 אמר לא~ל

 אל~
 על

 קרי~
 ' ה' באותל~יל שביארת~ עלמא'וכמו לחרתא

 ובפר~
 בו היה שלא ~"ר ~עין

 ע~~ כיוגם ~~רא~
 ~וברא עביד ~בכגו"ד ' והתורה ~שובה

 הי~ שרשי בעל מ~רי"ם הגרולהרב
 וכן ~ל

 ~סכי~
 ה~ב

 הד~יר ~~ח בעל בנו והרב ~~"ב והרכ ז"ל מב'ןפני
 ו~~ב ' המים באר והרב ביר חיים ב~~ החסידוהגאון
 ~ל כרך ~~ל והרב המערב רב~י משם אלקאיםר"ד
 בעל והגאוןרומי

 חת~
 זכד ~ו~ר

 כול~
 ~~ין הרי לברכה

 ~ד בכעין שמסכימים זל~"ה עשרה בי כלאריוותא
 הכשר~ם י~ראל בני ככל לו ול~שות עליו להתאבלשראוי
 לה~ל ו~יש ~~ור שהיה שבי~רתי ~~ה לפיובפרט

 הכבור כל ואחר , להלן מזה עור ונבאר זה~טעם ~~
 ~ז~

 הורו יפה כי נר"ו המשיב הרב כח ע~ר איך ידע~יל~

המורי~
 ואין ,

 ספ~
וכמש"ל הית~ בטעות זאת הוראה כי ~~לי

~ 
 ז

~~
 ו~~יך שכור שהיה האחרון הסניף לבא~ג~ן
 א~ל~~ת

 ' מע"ל דין לו יש השכור

 בי~ה ואייתי י~"ו הפו~ק הדב ידירנו עיניו פקחע"ז ~~ הנ~
 דע'רוביןסוגיא

 ר~"~
 דהש~ור מפורשת ברייתא ע"א

 של לשכרותו הגיע לאאם
 לו~

 וממ~רו מקח מקחו
 ו~ל אותו ממיתין מיתה בה שיש עבירה עבר ,ממכר
 ~~ור לוט של ל~~רותוהמגיע

 מכול~
 ה~ור ו~~קו

 רי"א בסי' ו~הריט"ץ רל"ה סי'בח"מ
 ~וסי~

 ד~ל לומר
 לשכרו~ו הגיע ל"מ בשכרו~ו שעו~ה מה כן אחרישזוכר
 דהוריות ~~גיא מהריט"ץ על ת~ה י~"ו והרב ' לוטשל
 ירע שבקומה לומר בקו~ה של וי"ו על ~קוד שא~רור"י

ולד~
 ונז~ד ירע ~לוט מוכח מכאן אלמא נתכוון עברה

 ר~רי ולרעתי י~"ו עכ"ר בלילה בשכרותו שעשה מהביום
 ~ל התוס' בעלי רהקשו משום נכוניםמהרי~"ץ

 לשת~ק א"כ ידע שבקומה ר"ל הוי"ו על שנקודרכיון התו~~
 ידענא ואנא כלל ובקומה לכתוב ולאקרא

 כשיש מקום ובכל ירע בקומה אבל ירע רלא הואדוקא רבשכ~~
 שעוקר ולא ה~יבה אותה שעוקר היינו~קורה

 לג~רי שנז~ר לא דודאי תירץ ~ל מהרש"י והרב 'לגמרי המל~
 רמיון לו מדמה שהיה ~לא ~עשהמהמעשה

 שזוכר מי כמוומ~תפק רח~~
 בהקי~

 מה~לום מק~ת
 אי~ט~יך הכי משום בך או ~ך היה ~ם בוומ~תפק שח~~

 ו~לו ' המעשה ונזכר ירע לא שבאמת לומרובקומה
 ש~פי' אומרים היינו וי"ו על ~קור היהלא

 בדר~
 ר~ז

 שבררך לומר וי"ו על הנקורה באה לזה נזכר לאודמיון
 הי"ל ועכ"פ בדבר היה ומ~תפק ק~ת נזכר ורמיוןרמז

 רברי ש~יר סל~י ובזה ' השניה בלילה מייןלהזהר
 בל' שעדה הדברים ~כל ביום שנזכר שכיוןמהריט"ץ

 ~ל לשכרותו הגיע לא ודאי בשאלה שם כמבו~רכסדרן ~~
 : ברור וזהלוט

~

 ח'
~~~~~ 

~ץ מהר~, על תמהתי לא ~אנייראה
~ל

 דהודיו~ מהה'~
לה שבתחי אלא ,

הו כתבז ~לא זה חידוש שהמ~יא ז"ל שהרב לבארר~יתי
 רח~תי ושוב לוט של המעשה פשט על ~מך ~לה~ו~קים

 וכתבתיזה
 שאי~

 ~ם וק~רת~ תיובתא ולא משם ראיה
 שע~ה מה שזכר ~פני שלא אומר א~י ועדיין 'במובן

 אלא ' לוט של לשכרו~ו הגיע שלא להוכיח ישבשכרותו
 רכל ז"ל והטור הדמב"ם כמ"שה~יקר

 ~עש~
 מע~ה

 רעתו ב~למות בהיותו יעשנו לא ~ארם~שר
 ז~

 נק~א

הגי~
 של לשכרותו

 לו~
 יודע ואינו עושה שהוא כיון ,

 ~~א ~ימן ח"א ז"ל מהרא"ם בתשו' ועיין ' עושהמה
 ~ב סי~ הישנות הב"חובתשובות

 ומהר"~
 ז"ל ג~לאנטי

ב~י'
 מ"~

 ק"ז בסי' והוכפלה

~ 
 ז

~~~~

 ה~ך ראיה כדמות שיש י~"ו הפו~ק הרבעור
 ל~בי ושחטיה רבא רקם מההיאמהרי~"ץ

זיר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

זיר~
 ו~ו'

 אנ~
 ~זינא לא

 ל~
 ~~~ה ~חזה ולא ר~ות

 שחטו ~~וא נז~ר לא רדבא לו~ר דא~שד חרא '~ע~י
 אחדים או ~חטו הוא ~~א בדבד ~יה ~~תפק~בל

שח~ו~ו
 ועכ"~

 קם ו~א~ר ' להחיותו עליו דח~י בעא
 ירעו התל~ור ~בעלי ליה קא~ד תל~ודא שחטיהדבא

בדו"~~
 או , שח~ו בע~~ו שדבא ~עשה היה ש~כי

 ~בפ~ים הרלת וסגדו בבית יחירים ~ני~ם ש~יו~פש"ל
 שדבא ברבד ~וכיח ~זה נעול ו~~או ב~קד רבאוכש~ם
 ע~הם אחד היה ~לא כיון~דגו

 בבי~
 ~תב לזה ודו~ה '

 ~ב~נים ו~גד לבית ~נכנס ב~עדה יהודה ~טההדב
וביו~

 ~~~אוהו ונ~נסו הדלת ושבדו ~גוד הדלת היה
 וכתב וחנוק~לוי

 רי~
 ~ע"ל רין לו

 אע"~
 ד~ינו שלא

אותו
 ~~נ~

 ע~~ו את
~"~ 

 שכן וניכד ~וכיח הדבד
היה

 ~ עי"~
~

'~ 

~~ 
ירעתי

 אי~
 הא~שר דדך על באוק~תות

דח~
 שא~ ודאי הא ~י ' דאייתי ד~ות

 לא
~יה

 ~קו~
שהיא כתבתי ולא , ~~ו~ה דאייה היתה היא לרחות

 כד~ו~
 שהיו לרחות שיש ~ירעתי ~~ני אלא ראיה

 שהיו לו~ר דחוק שהוא הגם ' הז~ידוהו ו~ם בנ"אשם
שם

 ב~"~
 ' כן לע~ות והניחוהו

~"~ 
 כיון

 ראיכ~
 ל~י~ר

 לא וסתירות רחיות שעדי כי ה~י ל~י~ד ואיבאהכי
 '~~עלו

 ו~ני"ר ' ראייה ~ד~ות ש~וא כתבתי ע"~
 דלא החליטשיח"לא

 חז~
ד~ייה ~בלי ~חזה ולא ר~ות לא

 ~ס~~~
 שהיה אלא נזכר לא שרבא ~"ש כי '

~סתפק
 ל~"ד נדאה ' ואחייה עליה רח~י בעי וע~"~

 ~תבדר היה לא אם לרעתי ~י ' לאו~דו אפשר אישזה
 הג~ול הלעד וב~לו השוחט בודאי שהואלדבא

 לבקש כנפשו ~סתכן היה לא הס~ק ~~~י ' ~ד"ז~ריק לה~י~

~~קב"~
 הטבע סרדי לשנות

 ולהחי~~
 ידוע ~י ' ה~ת

 לב~ש ~זה גדול~ענין
 ~הקב"~

 השתנות
 תחייתובפדט ~טב~ ~עש~

 ביר נ~סרה לא ~ה~פ~ח ה~תי~
 ו~אשד ' רבר ובנ~~ו ~אד ~סוכן דברהוא שלי~

 ~תה לו ~יא~ד אביו בו ויגער אביו ~ועלי~יא~לו כרי ~~~אנה פירות שהו~יא באותו ~זה ~חותעל בש"~ ~~ינ~
 אתהטרחת

 בודא~
 ב~פד הובא בש"ר א~רו וכן . ו~ו'

 ~תחו ה~ותח ~כל ולע"א ו~ל רל"ד אלף ~י~ ~רקה~~יל
 חייבלחבידו

 ב~בו~
 וא~ו ~אביו יותר

 א~
 בעת ~ו~א

 א~ל לילך הי"ל ~"ב ליטול וזכה ~אלי~ע אליהו~נל~ח
 בן שה~יה ~~ו להחיותם~"וא

 אכ~~י~
 אליהו וכן ~לו

 ~~ו אבו~יו להחיות~י"ל
 ב~

 ~~~ו ש~~ד אלא ה~ד~ית
 ~לו א~סניא~ל

 ע"~
 היה אם ~י נותנת ה~בדא וכך

~רבר
~"~ 

 סכנ~ ~בלי בנקל
 נ הכי טובא עבדי הוו

~~~~

 ר~יה
 לז~

 ~~"ש דילן ~ש"ס
 בפר~

 יח~וד לא
 הנהו ~ש~בחים שהיו ב"א ארא ~רכד~"ב

רבנן
 ז~

 אנא או~ר וזה וכו' עניש~יה אנא או~ד
 הוא ~ה קשה ולכ~ורה 'ענישתיה

 השב~
 והא ' הזה

א~רינן
 ב~ד~

 ~ין ירו על נענש שחברו ~י ~ל ה~ואל
 גם שנא~ד הקב"ה של ב~חי~~ו אותו~כניסין

ל~דיק ענו~
 ל~

 לזה ליי~ב בתבו שם והתוס' , ~וב
 על ~~אונן הוה אחדכל ~ארדב~

 שנענ~
 ' עי"ש ירו על

~ 

 ו~"ש
 הר~בש על רכו~תו ותש~~הו וז"ל ל"ג סי' בח'~אהרשב"ץ

ז"ל~

 אפשד ע"כ ~א~~ בן ב~תת רושם עשה ~ירוייו כי
 ~ראוי בדבד ש"ש קירוש~היה

 ל~~ו~
 התורה כבוד ~ל

 ש~יםוכבוד
 לב י~די ל~"ה בהגהותי בעניו~י ב~"~

 ~"ד ע' אות~יו"ד
 ע"~

~ 

 ~ה על קשה דיהטא ול~ום ,
 ~~טעדים היו ~הועל

 ו~תאונני~
 אותם

 ~א~ר להחיותו יכולים היו ולא ' ב"א ד"אב~~ת החכ~י~
 ע~~

 כהנא לדבר"י
 שהחי~

 אותו
 ~~"~ ~דאית~

 ' ר~י"ז

 ר~ווואינהו
 רבי~

 ררבים שזכו~א ודאי ~א
 ערי~

 ' ט~י

ואולם
 ע"~

 שלא רכיון נכון הנה הא~ור
 ~י~

היה ~י ברור
 ה~עני~

 היה אחד וכל
 ש~~ ~סת~~

 , ענשו ~וא

 עליו נפשו ~ותן שהיה אחד שום היהלא
 בס~~

 ~~א
 ו~"ש ' ק"ס סי' ~~א הל"קט בה~ו~ ועיין ' ענשוהוא
 ראיה והביא סגדו, והשער יחירים היו רש~אעוד

 אינה זה ~ם ' וכו~ יהודהה~טה ~~"~
 שעכ"~ רחיי~

 הי"ל
 ד"ז ע~~ו ~ת שחט הש~רות ~תוך ש~א לחושלדבה
 זה וכל ' ~~~ובן לס~וד דאייההויא ה~ט~י ~~"ש ראייתו זה ול~י ' ב~על היתה לאוידו

 ל~
 כר~י היה

להאדי~
 ~נ~י גם כי בו

 ל~
 בבידור זאת דאייה הבאתי

 רבדיל~~וד
 ~הדיט"~

 ~ר~ים שאנו ~פני לא כי ז"ל
 ~ודה שכבר ~חד ~עשהנעשה

 ז~'~

 ראי~ו ועתה '
 כןשבתוב

 בתשוב~
 ועיין רס"ר ב~י' ~ל ~בירו~א ~הר"י

בת~ב"~
 זאת ובכל ' כ"ג ~י~ן ח"א

~"~ 
 דבנ~דיודו

 שלא בן אחרי שזכד ~~ה ראיה שאין ורע~יה~הדיט"ץ
 ' ~קודם ב~י' שביארתי וכ~ו ' לוט ~ל לשכדותוהגיע

~

 בסי' ועיין
 שאח"~
~ 
 נ

~~~
 ~ם דא~~ר ל~רד דיש י~"ו ~רבכתב

 ל~
 הגיע

 ~רין ליה דיינינן דלא ראפשד לוט שללש~רותו
 ר~~ודש לדעת שלא ~"ע כדין אלא~ע"ל

 רבר כל ~~נו ~ונעין דאיןש~חות ב~~~~ ש~
 ורו~י~

 ראף רקטן
 שאינו ~יון ~עת לו ~יש ~יעל

 דע~
 ~עשה בס' ~~א ~~ן ו~'לר~ת של~ ~קרי שלם
 אברה~

 ס' ~י~ן חיו"ר
שהעלה

 ש~י~
 ~~ה בו חזר ששוב אלא ' ~ע"ל רין לו

 ס"ב ~י' הב~ח בתשובת~ראה
 ות~~

 הדב עליו
 י~~~ ה~~ בתשוב~ שה~עיי~נר"~ ~פוס~

 ~ום ~~ין
 השיב י~ה או~ר ואני , ב~ודך ברבדיו ~~בוארבזה סבד~

 י~"וה"ה
 שהש'~ ב~~

 הרב על
 ~עש~

 ' ה~עיין שידאה כ~ו לזה ~תירה הב~ח בת~ובת~ין בודאי ~י אברהם

 בין ~ה לחלק ~קום ~~אתי לא הענין בגיףא~לם
 ~י~ה ~~י~ ש~ייב ע~רה העובר לעונש ה~ע"לעונש
 לוט של לש~דו~ו ה~יע שלא כל ~יתה דלענין היכיוכי

 בדעתו ~לםכארם
 ~שבינ~

 ליה
 ~~~יתי~

 על אותו

העבר~
 בר~תו שלם היה אם בו ~~סת~קים ולא ~ע~ה

 ל~א~
 ואילו ,

 הי~
 לנו

 ס~~
 קטלינן הוה ל~ בוראי בזה

 ~~ד~ ור~י אלא ' רח~נא א~ד העדה רוה~ילוליה
~ל~

 חשוב בדעתו
 הו~

 של לשכרותו הגיע שלא זה
 לו~

' 

 ה"~א"~
 הגי~ שלא כל ש~רו~ו ~תוך ~ע"ל

 ל~כדותו
 לוט~ל

 של~ ~אד~
 לו ו~ש ליה ח~בילן בדעתו

 נ~~~ל רי~ ~~

~~~~

 בגוונא בנ"ד ל~דד דישנלע"ר
 בש~דו~ו שעשה ~ה ד~שזו~דדאיברא אחרינ~

נקר~
 דוקא זהו ~יהו ' לוט של לשכרותו הגיע לא

 ~אירע זה ~בל ' הבריאים ככל הוא והדי ~עליויינו ~ש~~
 ~עליו יינ~ ~~~ג ועתה ' שכדותו ב~וך ה~אורע זהלו
 הס"ה~הרי

 ויורד נוקב
 לתו~

 ~וא וקרוב דח"ל ~עיו
 היה שכן כ~ול~יתה

 בא~~
 זה ~י~ור ביום בו ~~ת

 בע~~ו שהוא או~דשהוא
 הס"ה~ ל~~

 ~ד~ונו ו~תה
 ולא א~תאינו

 כ~
 היה

 ה~ע~~
 אלא

 אחרי~
 ה~קוהו

 ~~ ל~ ~ת~~~ ~חולי ~ח~ת הוא אבל 'בע"כ
' 

 להפוסקים ~~אתילא ~"~
 הא~רוני~

 כן שא~רו
 ואיך ' בזהכיו~א בנדונו~

 שיהי~
 דבר ~שר ל~~ד שנראה ~ה

הו~
 אנשים ~י את שישאלו זה

 ורגילי~ ~~~ירי~
 בו

 אם ~שתכר שהיהבז~נים
 הי~ ה~~~י~ ברו~

 ~גיע
 בזה שגם תלינן ש~ללשכרותו

 הגי~ ~~ע~
 ~"ל לשברו~ו
וא'ן
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~ ~ ~  ודובא רובו אחר נירון אדם שבל ביון מע"ל רין לוו~ין 
 מאבד המ"ם אות י~~ק ~חר להרב ועיין 'ראודייתא

 היה לא ה~עמים בדוב ואם , כן ב~ב לזה קרובבנ"ד
 ~גיע לא ע~ה שגם תלינן לוט של לשכרותומגיע

 לומר אין קריש א~י~ ואז מע"ל רין לו ויש ש"ללשברותו
 הד"ע רברי כ~שט~ליו

 מהריק"ש וכרברי וה~וסקי~
 זהו ' ז"ל ח~"ס כהדבודלא

 הנרא~
 ישראל ו~ור לע"ד

 נ אכי"ר משגיאותי~ילנו

זעיר~
 ירושת"ו מאנשי

~ני

~~~~ 
~~~~~ 

 ס~ט

~
 יו"ד

~~~ 
 לשברותו הגיע שלא דכל שיל"אמ~~ת

 ברעתו כשפויי ליה חשבינן לוטשל
 שחייב עבדה מהעובר שנא רמאי מע"ל רין לי~ואית
 ו~ו~ אותו ממיתין ~"ל לשכדו~ו הגיע שלא דכל~יתה
 ש~ כ~בתיבבר

 עברות דבשאר טובא לחלק שיש
 דוקא דש~ינו במ"ע משא"כ ~לולה ברע~ו שיהיהבעינן ל~

לרע~
 ' ו~וטה בק~ן ד~~וד אימא לדעת שלא וכל '

 אבל , ובירור מעש~'~"י שלענין כ~ב~י אנבי גםו~"מ
 ~ע~מו שתה שהוא בירור אין שמעיקדא ~"רב~ין

 מ~וך שש~ה אומר והואהס"~מ
 שכרו~

 מאי ידע ולא
 ב~י' וכמ~ש שהתיר ה~ה ~וא דאסר ה~ה אימאקעביד
 סימן ח"מ אליהו בסא ועיין מ"ם באות י~חק ~חרהדב
 בי וגם ' ה~ודם ב~סק רבדיהם הבאתי לזה קרובל"ג

 של ל~כרותו שהגיע לדון יש~עי~רא
 לו~

 שהוא ומה '
זוכר

 מ~
 בע~מו שחבל שאני רהכא ראיה אין שעשה

 בסי~ן וכמ"ש בו יודה מהדיט"ץ שגם נכון חילוקו~וא
 וגם התראה בו היה ~לא בנ"ר בה~~רף כ"ש '~קורם
 שדבו בי~רתי שכבר וחרטה ווידוי תשובהשעשה

ה~וברי~
 לענין לומד ~דיך ואין , מע"ל רין ליה דלית

 ' בודאי ליה רעברינן וכיו~א וה~~רה ולימוד~דיש

 ~יליי~ו ונפיש ~מיי~ו ד~קיעי רבנןכהוראת
 ולפ"ז ' הקורמים בסימנים היטב באר שביאר~יבמו זיע"~

 כ~שרת שבדותו של ~עמים הדוב אחר ללכת ~ריך~ין
 ליב~ ראי סבר ומר י~"ו המשיבהרב

 ליה ריינינן רובא
 ~שט על נשען והוא ' קריש ~~י' לומד ואין מע"לכרין
 הסליח~ ואתרי ' ה~"עדברי

 משמע הש"ע דברי פ~ט
 ועיקד ' רוקא שביאר מה אלא ממנו מונ~יןשאין

 אינה מהדיק"ש תשובת על~~יכתו
 סמיכ~

 כמש"ל
 ' ואמתיים ~בונים ז"ל סו~ר חתם הרב ודברי ' ה'ב~ות

 שם כמ"ש ונכברים רבים קיימיהוכוותיה
 וה~

 ודאי
 : בזה ורי נקיטינןדכוותייהו

~ל~
 תוב"א ירושלם ~יש רברי כה

 ה~עירוהוא
~~~~~ 

~~~ 

 ס"ט

 כפסק שכ~ב~י מה לך לבאדידידי~~~~~~
מע~ל

~ 

 הקורם ב~י'

~ 
 רבלו~

 תר~י הוו

לריעו~~
 ' ישן דהוה לי ר~~ין ' וישן שכור דהוה

 : דוקא שכור דהוה הוא~~תוב ו~ש~

~~~
 לא הנז' ריני ~סק על בעוברך בי לבישמח
 ~וא רוקא זה ואם ' רא אלא תיו~א בומ~~ת

 כי ' ז~ת ~שגגה א~י מו~ל , בד~רי לך ~הוקשה~ה
 ש~דק~~~

 ל~רש שיש ~ר~דיך
 ~ש~

 רהוה הכ~וב

בכו~
 ל~ון בי '

 שביב~
 רוקא ~ורה אינו כב~וב ~~~ור

 שבשאומר הב~וב ררך כ'רוע ' השינה ~כיבתעל
 את לשכב במו המשגל על הואאותה עמ~

 ב~
 יעקב

 ז"ל והראב"ע הרמב"ן ובמ"ש ' וכדומהעמי שכב~
 לש~ ע"~

 ב
 ואולם 'א~לה

 ה~ש~
~י ו ' ישן נמי דהוה יופשט לא

 לב~אומדן
 הליל גם יין נשקנו בלילה אבינו את נשקה

~  עליו תגבר אשד עת בלילה בן שעשו ובא~~רה
 בשכבתן לדעת יובל ולא ' והשכרותהשינה ~

 ובקומ~~

' 

 זמן כל ' ש"ל לשברותו הגיע אם אף שהשכור ירועבי

שהו~
 יג~ר שבאשר אלא ' הדבדים כבל מרגיש הוא ~ד
 ' הרגשותיו כל ממנו יאבדו אז שבב ונפל היין בחעליו

 ויבואו יין ישקוהו לא שאם חששו כי בןו~שו
 לשכ~

 ע~ו
 ידגיש ~ן ' ישןבעורו

 ביריי~
 היורה הזרע

 כח~
 ולא

 ע~ה לכן ' השנית בלילה יז~ד אז מב~דו' לאבוליאבה
 ' וישן שכור בעודו בלילהבן

 בעל הר"י וב"~
 ב~'ז"ל הטור~~

 ע"~ ויר~
 לו~ר הוי"ו על נקוד וז"ל ובקומה

 ששינ~ו בעוד ח~ות וקורם דעות שש קודם עמוש~בבה
 ז"ל מהריט"ץ תשובת על ק''ל ע~"ז בי ' ע"ב ובו~חזק
 וכ"נ הקודם ב~ימן רבריו הבא~י רי"אבסי~

 אם לברר שבדי רס"ל ר~''ד סימן ז"ל מבירונאמהד"י מ~שוב~
 של לשכרו~והגיע

 לו~
 ~ת בן אחדי זובד אינו אם היינו

 שם כ~בתי וכבר ' שברותו בעת בלילה עשהאשר
 וריו ' סמך להם~~~תי של~

 לב~
 והרי ב~רון להיות הדין מן

לוט
 הטע~

 מה זכר ~לא
 שעש~

 מעט זבר או
 הי~א אבל ' וושן שכור ד~וה משום היינומס~~ק והי~

 שיכול אה"ן בהקיץ שברותו בעת מעשה איזהשעשה
 ~ל לשברותו הגיע אם והבידור ' שעשה מה בללזכור

לו~
 ש~יד~ו כמו עושה מה יורע ואינו עושה אם הוא

 נ ובמש"ל ז"ל הד~שוניםגדולי

 להרב ראיתיבזה~~~~~~~
 יעב"~

 בשאלותיו ז"ל
 כח"ב מ"טסימן

 שהבי~
 מ"ש

 שלא רא"א ונתעברה בשינ~ה שנאנסה באשה ז"לא"ש מהר~~
 ב~ו~ה מלא ~קרא והנשאל השואל ששכ~ו כתבז"ל המח~~ והד~ וכו~ כחץ יודה הזרע היוח מחמתהדגישה
 והדי ' ובקומה בשכבה ירע שלא רלוטבמעדה

 זרעו המו~יא האיש אם~"ו רבר~
 בתשמ'~

 ש~א יבול בשינה
 חזר ובך עי"ש ובו' האדה כ"ש בבעילה ירגיש ולאידע

 שלוט ב~ידוש בותב ז"ל הרב הרי ~"ז ב~י~ שםהדברים
 הדב רכרי גם ~~ן ' בע~יותי וכמ"ש ישןהוה

 יעב"~
 ~ל

תמוהי~
 דשבחו ונשאל לשואל דקמשוה ~לא והוא מאד

מקר~
 עיניו ה~לים ביה דעסיק ומד ' בתודה מלא

ממ~
 ער הדבה ונשתבר יין שהשקוהו כ~ירוש שבתוב

 לשברו~ו הגיע למי~ר ~שבורים בבל היה למשל כןשעל
 שנמ~א להם נעשה שנס ז"ל דבותינו אמדו לו~'ועורשל
 במערה ייןל~ם

 להו~'~
 אמרי~ן ו~בי ' אומות הב'

 ~זיר במסכתב~שיטות
 דל~

 למש~י ללוט הו"ל
 המע~ה או~ו שכל כמבואר ~וא ו~רי ' אחרינאל~ניא חמר~

~יה
 ובה~טר~ות השינה עם המעודב הגרול השכרות ע~
 ז~ל רבריו סו"ר ' קעכיד מאי ירע רלא ~ר~ושניהם

 :~"ע

~~~~~

 לו~ר יש אם בשינתה שנאנסה באשהרינא
 לבע~ה ומותרת הרגישה ~לאשא~שר

 הגדול הרב בזה ה~ריך וכבר ' שם הרב ב~שובתעיין
 ולא יו"ד וסי' ב' ~י' ח"א ושלום ~יי~ בס' ז"לשארינו

הני~
 : בזה נרבר בחא"הע ה' ובד~ות ' וזוית ~נה

 ל"~י"



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ע''~ק
 ~פ~

 ב~נת תוב"א
 ~תרכ"~

 לי~ירה

~~~~
 לסלקו העיר אנשי עליו שקמו ומו"ץרב

 מרו~ים שאינם אומרים והם '~רכנו~ו
 וככר ' לזמן לקחוהומעיקרא ~~ כי וגם ' וכנימוס כשורה עמהם התנהג שלא יעןבו

 ~של~
 הקץ ובא הזמן

 ~מקום ~קומו ושער אר~ו אל שילך ורו~ים ,לרכנותו
 להנא~ו היה לזמן שלקחוהו שמה טוען והרב ,שבא

ולתועלתו
 שא~

 לעכב יוכלו שלא להסתלק הוא יר~ה
 ליה אית רמעלנא ל~לקו י~ולים אי~ם הם אבל 'בידו
 איזה ראה וכאשר ' ליה לית ומ~קנא ' בקרש ~ומרזה

 מ~וב להסתלק רו~ה אינו שהרב מנגריו ~כתאנשים
 ויבאו מהוגנים שאי~ם ב~"א איזה עליו קמו 'ר~ונו
 לחרף ולשונם ~יה~ שלחו ובב~זה כידו מקלו ואישלבי~ו

 שטר הרב שיתן וחפ~ם ומאוים ' הי"ו הרבמערכות
 קא~כי~ל י~ן ימים'וגם חדש ב~שך ~ה~יר שילךכש"ח
 על ליראס מאהשל

 ש~
 מהעיר ילך לא שאם זר איש

 שיתחייב הנ"ל הזמןבמשך
 לשל~

 באו וכן ' ההוא הסך
 אחינו מחכמי~יזה

 האשכנז'~
 לבקש י~"ו הרב אל הי"ו

 הנז' בש~ר שיחתוםמל~ניו
 לה~קי~

 יען ה~ריכה
 אשר ~עשים לעשות המנגרת הכתהגזימו

 ל~
 יעשו

 דבריהם, את הרב וכשמוע ' ועבדי רגזמי למיחשואיכא
 מ~ד לחתום מוכרח אני כי הרו~ות עיניכם להםאמר
 ~~בע אי~י אבל והמבו~ה' המהו~ה ולהד~יט~אונס
 ח~ם וב~ן ' כלל הכתוב כל ~קכלולא

 לפניכ~
 השטר

 ביר ונת~ה ליר~ס ~אה של בקאמביאל חתם וגםהנז'
 שימ~ור לעיל ה~זכר בזמן ילך לא שאם ב~ומרו~ליש

 הז~ן ע~ור ואחר ' המנגרת ה~ת בידהקאמביאל

דו~י~
 מכח מהעיר וילך מרבנותו שיסתלק ~נגדיו

 הנזכר בש~רהכ~ובה הש"~
 וג~

 שימסוד מהשליש תובעים
 נשכע לא שהוא טוען והרב , הנז' חוכ הש~רבידם
 שהוא טוען הקאמכיאל על וגם ' ~שבע שאינודעתו וגיל~ ~~ניה~ שח~ם השלוחים יעידו כאשרמעולם

 גמודהא~~כתא
 ~הו~

 ב~דם שיזכה לה~ליש אמר לא
 המהומות ~יניהם רבו וע"ז '~עכשיו

 וה~בובו~
ושוא'לי~

 מכ"י ~~יון ו~ורה ~ירושלם ה' דבר הלכו
 ~"ור יורנו הכל על 'תוכ"א

 ויב~
 נ ~כמ"ה

~~~~~
 ~רם ונש'את עמדה זאת שאלההנה
 ל~יון ראשון הגאון מרן ש~גולהרכינו

~~י
 ~"~ ~ל'~

 ~ובא לכיה חליש ויען י~"ו בדרא
 עליו המו~ל ה~בור ועול ~אד זקן דודוה~לך
 עד כקרמן

 ער~
 על לעמוד ~וה או~י כי גרמ'א דין ,

 אש~וד ~לך ~י ואני זה דין פרטי וללבן ולכררהפרק
 ז בעה"ית ואעש~ה חובתיוזאת

~ ~ ~

 שאלה ואומר
 זא~

 סעי~י~ לשלשה והיה י~רר
' 

 הטענה ב' ' חול"ן לו~ר י~"ו הרכ נאמן אםא'

ש~ו~~י~
 נמחל הזמן ובהגמר לזמן שלקחוהו מנגריו

 ~~נה הויא אי 'שעבורו
 אלימת~

' 

~  

 הקאמ~י~ל לענין
 ~לי~~ביד

 חייב אם
 לשל~

 הזמן בעבור ההוא הסך
 ב~ע~ת י~~ר ~ו 'ה~וגבל

 אסמכת~
 : בשאלה ככ~וב

 הראשון ה~עיף על להשיב באוהנני

~~~~
 אבל בש~ר שח~~ ~י~ו הרכ שט~ן ~טענה

 ~ליו שבאו השלו~ים שיעי~ו ו~מו ב~ועל נש~עלא

וחת~
 טען א~ילו דהא ' דנאמן וראי נראה ב~~יהם

 שלמה משנח דהא נאמן הוה היי~י שאנוס אלאנשכעתי
 תרומה של שהם ולחומ~ין ולהרגין לחרמין נודריןשני~ו
 בלבוואומר

 ה~ו~
 ואמרי'

 ה~~
 דלגבי דנדרים ב~"ג

 הוו שכלב דברים~ונסים
 רברי~

 א~ילו וכת"ח ,
 ק"ר שינ~וג חשש דליכא כיון שרי אונסבמקום של~
 שתים שכועות ב~רק התוס~~מ"ש בנדרי~

~ 
 ועמ"ש

 ע"ב סי'~ח"א הרא"~
 ר~ והלח~

 בסימן
 ~ רכ"~

 ב~"ר וכ"ש '
 דאי במגו ~אמן שהוא דודאי מעולם נשבע שלאשטוען
 וכו' להר~ין שנשכעין כררך נשבעתי אמר הוהבעי

 נא~ן הוא רא דכ~ון ע"כ סי' בח"א ז"ל הרא"םוכמ"ש
 חלק כח"ב ז"ל ב"ד להרב שד~יתי ואף ' כ'עוש"בכמגו
 הרא"~ דברי על שכתב סי'~י"גח"מ

 ~~וב ש~~~א הללו
 מגו דהו"ל לי ~מיה וז"ל~גליון

 כמקו~
 ואיך שנשבע הודה והרי דמי עדים כמאה ריןבעל דהודא~ עדי~

 כאן שאין ונ"ל ' ע"כ וכו' במגו ~שבע שלא~אמינהו
 בתשוכה ז"ל הדשכ"א ~מ"ש נרגש ככר ז"ל ש~רכ~י~ה
 הוי ידו~כתב

 ~הודא~
 ~רון דשאני לחלק וכתכ וכו~ ~יו

 נש~ע שלא לו כמודה הוי הש~ר בעל ששמעוןדיריה
וכו'

 וא"~
 וכו' לה ניחוש דלמאי ~מש בחתי~~ו אין

 אינם העיר שטרי שרוב דכיון הדברים ~י'ועוד
 שטרות כשאד היה א~י' וא"כ ב~ועלהשבועה עו~י~
 באורך כיעו"ש ובו' קיימתי ולא ~תמתי לומר יכולהיה דעלמ~

 שני~ול יראה בעיניו שם ה'טבוהמעיין
 הרא"~

 ז"ל
 כיון ~וכ מגו לו שיש ודאי בנ"ד ובכן ' זאתמהשגה
 שם היו לא הדברשבעלי

 בע~
 יוכלו ולא הח~י~ה

 ' ב~ועל שנשבעלהכח'שו

 והשלוחי~
 הנמ~אים

 כ~ו~ל נשכע שלא זאת שלא יגירוןיעירון ש~
 ' האו~ס ה~ד על אלא חותם אינו הח~ימה ש~פי'דעתו שגיל~ ~ל~

 מידי ולא ~ה~י רלא ודאי שכתוב ש~ר עלוח~ימתו
 היה לאאפי'

 אונ~ ש~
 בש~~י~ דלב~א '

 ~תיב
 ואי ~ין ביטוי אי~~ דאי רחמנא תלייה ש~תיםד~ביטוי ד~שמ~

 וכמ"ש שבועה הוי לאלא
 הרא"~

 הנז' בתשו'

~ 
 ו~יין

 בזה ואכ~"ל באורך ק"ב ~י~ ~"כ אמת זרעבס'
~ 
: 

 ה~ בי~~~~
 ז"ל

 נו~ן שא~
 אמתל~

 לדכריו
שנאמן

~~ 
 ~הודא~ הוי ח~י~תו אם

 ~יו
 כאומרוהו"ל

 נ~בע~
 נתן שאם נשבע~י לא ואמר וחזר

 ~מתלא לו יש נמי בנ"ד וא"כ ' שנאמן לד~ריואמתלא

 באו~ם חו~ם היה לא שאם ותקיפא אמתניגדול~

ה~טרו~
 ~בכח ~נ~דיו חושבים ו~יו

 ז~
 היה ~שטר

 ללכ~~חויי~
 היה , מה~יר

 כ~ע~
 וכבוד כידוע ס"ן

~להי~
 רב~י או~ד~א נמי ~יבא ועוד , דבר הסתר

 הרב חתםשלא
 להשקי~ אל~

 ו~~ה וה~בו~ה המר~בה
 עולה ה~נאה שלהבתאדרבה

 מ~לי~
 ודאי והא הע"י האשכנז'ם רבני של כז''עכמבואר ~יחידי~ בין

רהוא
 אומרנ~

 ~נשבע אם א~י' ל~וטרו רבתי
 באמ~

 ולא
 גילה ואדרבה ב~ו~ל נשבע שלא ~ש ד~תו גילויהיה
 רב ל~ם הרב היטב שביאר וכמו ' בנז"ל ב~ירושדע~ו
 שזה ~רור נראה ועוד ' עי"ש באורך רכ"ד ב~י'ז"ל

 ישכתו למען ה~נגדת ה~ת לרמות אלא ~~שה לאהש~ר
 כתב וכבר ' ומרון~ריב

 ש~ הרא"~
 רין הבעל שא~י'

 אין בפועל שנשבע ואומר~כחישו
 כלו~ בכ~

 ~זה ~יון
 כש~ר אינו וכו~ לרמות ~עשההשטר

 ~יו כהודאת חתי~תו שנ~שובעד ר~ל~~ שטרו~
 עי"~

~ 
 ~~י ומכאן

 את להשיבהוכחה
 השג~

 וכ~ובן עליו הב"ד
~ 

' 
 מו"הדהרכ וג~

 ז"~
 מוד~ ~י~~ סי' ב"ד ב~~ר

 ר~ו~ דהיכא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  טעם דמ~ני כ~"ד עדים ב~אשטד 
 ז~

 לחלק כתב ולא '

אל~
 שהערים לומר אפשר ואי בערים ש~ר שהיה ב~"ר

כיוונו
 לר~ו~

 היו שאפי' בנ"ר ~ו~ר אני מזאת וגדולה ,
 שהיו ב~טר וחתומים החתימה על עדיםכאן

 ורק שבועה כאן היה שלאלו~ר יכולי~
 ה~

 את לה~יל כוונו
 מרן שביאר וכ~ו בודאי נאמנים והיו מוקשו מ~ח~רב

 הדין ולענין וז"ל ק~"ב סי' רוכל אבקת בס' ז"להקרוש
 שעשו כש~ומרים ~אמנים אם שם שנחלקו דאע"גנ'ל
 לה~ול זהרבר

 א~
 בע~מו נאמן שהוא כמו ~אמנים יהיו כנ"ר~יסוד לענין אבל ממון לענין ה"ד לאו

אע"~
 נתן אם מ"מ ע"ר כמאה בע"ד ו~ודאת שחתם
אמתלאה

 שח~~
 אמרי' ולא נאמן הוא כך או כך בשביל

שאחד"~
 דב~ובות מ~~וא נלמד זה ודבר

~ 

 הרברים
 הנז' ב~שו' הרא"ם למ''שמכוונים

~ 

 כ"ש
 ה~

 ראיכא
 דעדיף~ונס

~~~ 
 שאינם העדים ש~עירו כמו מאמתלא

 חתימתו על נאמן ש~וא כמו כן ו~ם בשטרחתומים

שה~~
 ומה דבר מ~יו או~יא לא לומר נא~נים העריםיהיו כן גם כן בשפתיו הו~יא שלא לומר ערים כמאה

 זה לי דמה מאונ~ו לה~ילו כדו הואשח~מנו
 זה לי ומ~

 ב~שובת ועיין ' ~~וש ש~תי שיח בנועם שם עייןוכו'
 אררבומהר"י

 וב~שוב~ ק~"~ סימ~
 ח'ו"ד ~דקה שמש

 : ל"ב~ימן

~~~~
 י~ענו הרב של שמנגדיו לס~וקי ליכאב~"ד
 ~דים שהם כיון שנשבעבריא

 של~
 ורעו

 שלא מעירים ב~ניהם שח~ם ואלו , לאו או נשבעא,ם
 ~"ב 'נ~בע

 אי~
 אלא כאן

 שבוע~
 סי' כ"ו בח"א ז"ל מהריב"ל הרב שכיאר וכמוכלל מהני דלא בכתב

 ע~פ מעשה ש~שו ע"ב ב~ימן ז"ל ~הראר"בו~תב מ"~
 ~"למה~ב"ל

~~~ 
 כיעו"ש יע"א ~שא~ניקי ~~~ים

 ו~שוט רודאי באונס היתה הזאת החתי~ה שאפי'וכ"ש
 שויאדמגן

 ~מ~
 ' לעול שביאדנו

 ור~~
 כמה ראה גם

 ק"ת ~י' בח"ר ~ל הרשב"א דברי~כו~ים

~ 

 ~קי~ור והו"ד
 ר~~ח סי' יו"דבב"י

~ 
 שנאנס שראינו כיון וז"ל

 וכו' מעי~רו ועוקרו ה~ררמבטל האונ~
 ול~

 אפיל~ אלא עוד
ל~

 כלל ב~ו~סו הכרנו
 אל~

 אנוס שהוה עכשיו שא~~ד
 שה~דר שהנרר הדין מן חכםלה~ר ש~דיך ולא לו ומתירין נא~ן גמור אונס ~עהבאו~ה

 מחמ~
 גמוד אונס

 שאלה ~ריך ואין~ו~~
 באונ~ו להכיר ~ריך ואין לחכ~

ו~ו'
 ~ו~ וא~

 ~~רה ~~~ו
 מ~

 ידעו שהם העדים שכתבו
 ~~בו בטלים רברים נדר שמר~וןו~ירו

 שאע"~
 שהם

 אינם נבואיםב~ו
 נבי~י~

 וארץ לרום וש~ים '
 ~~~ אר~ול~~י לעומ~

 חבירו של בלבו מה יודע ארם ואין ~~ר
 ~א~ן והוא ~שמים אלא ~ו מכיר אדםואין

 ע~~
 יו~ר

מ~~~
 בזה כיו~א בכל לכ"ע עדים

 עבל"~
 איכאד~~י~ למדת הא ,

 עדי~
 ש~שבע ידעו שהם בו ו~~וב בשטר

 ~א~~ר מכ~יש הוא אם הכי דאפי' 'בר~ון
 ~י~ שא~ו~

דנאמ~
 ~י

 ~ור~ ~ד~ אי~
לח~~יו ~אדיך ועור ' חברו ש~לב מה

 בסי'~~
 המ~ודקים' רבדים באורך ~יעו"ש

 רבים ע"ד ש~שכע בו כתוב ~יה א~י' ~~ונס ~~יהו~ל

ו~~
 הכל

 הו~
 כ~~ב~ר יועיל ללא

 ב~שוב~
 ~רשב"א

 ~~~שם
 ~~ק~

 ק~~ב'וכ"כ בסי' ז"ל למרן רוכל

 הו~ הרשב~ב~~ הרשב"~
 נ ר~"גסי~ בתשובה והר~ב"ן ר~ח סי' ~ב~י

 שכתב וק"ט ק"ח שבסי~ אלו ~להרש~~א~~~~~~

שהאונ~
 ~נדר מבטל

 וע~~ר~
 בו יוסיף ~א חל שלא נרר ר~ל ל"מ ער"ר ~י~~י' ~עיקרו

 ובו~ עד"ר נ~שה ~םאי~~
~~~ 

 שיש ד~יכא
 ~ונ~

 אינומבורר
 ~רי~

 ואע"ג ' היום בלבו לומד
 ראיכא היכא שאפי~משמע רבנר~י~

 ~ונ~
 שיאמר ~ריך

~~ 
 ~בו

'מ הר ~שם ה~לאה שבסו"ס בהג"מי כתב כבר 'היום
~ת ~ ומכין מיי~רין א'ן והמוכס שההרג התםדשאני
נא ד~י היכא אכל מידו הפירות ל~~וף רו~ה אלאהאדם
 ה~דר ב~ל ק~בה להם שאין והכאותי~ורין

 והשבו~
~ה

 שקבלו וא~"פלגמרי
 עליה~

 ~ק~~ל וע"ר ~מב"ה ע"ר
 ו~ף ל~ובה זולתי מ~כמת המקום דעת שתהאחלילה
ע"~

 דע~ם בטלו היו דאנוס'ם כיון אחרים ברעת שתלו
 ופ"ג הנזקין ~רק במררכי זו תשובה והובאהע"כ

 ועיין רל"ב סי~ ביו"ד ~"י מדן כמ"שדשבועות
 אנסו~ו שאם ר~"ח וב~ימן ש~ הב"י שהביאהתשב"ץ בתשוב~

 ולו~ר בלבו לכוין ~ריך ~ינו המ~וה את לב~ללישבע
 למ~ש מבוון והוא ע"כ השבועה כלל חלה שלא לפיהיום

 ~ין וא"כ לגמרי השבועה את עוקר שהאונסהרשב"א
 בלבו שיאמר~ריך

 לה~ב וראיתי ' לכתחילה אלא היו~
 כן הרשב"ץ ~~ק שלא שכתב קי"ג סי' בח"מ ז"לב"ר
 קבל וא~י' המ~וה את לבטל נשבע שהיה מפניאלא
 הר~ות ע"ר היא כשהשבועה משא"כ כלום אינובלבו

 ל~בל אנוס היה לא בש~~ים לבטא אנוס שהיהדאע"פ
 רברי מ"מ ' מ~ודקים רבריו כי וגם יעוש"ב~לב

 וג~ הב"י שם שהביאההגה"מי
 של טעמו

 הרשב"~

 שכ'
 בלבו לומר ~ריך שאינושה"ט

 חלה שלא מפני ה'ו~
 בא ואח"כ ברוד אונס ראיכא רהיכא משמע 'השבועה
 חלה לא ~השבועה כיון רנאמן הייתי אנוסואמר

 בלב~ לב~ל אנוס היה שלא ונהי אונסו מ~~ימעיקרא
' , 

 וכיון ' לבטל ש~ריך ידע לא שהוא אפשר~בל
 שה~
א

 מח~ת אלא השבועה קבל לא שעה שבאו~האומר
 יותר ע"ע נאמן הוא~אונס

 ממא~
 ב~' ועיין ' ~רים

 : כח האסף עת ולא באורך מ"ט סי' גבוריםמגן
~ 

~~~~~
 ~' ש~ ע"ז סי' בחיו"ר ז"ל למהרשד"ם ר~יתי
ך ~ר, כדין שלא אותו כש~ונסיןו~~ילו

שיחשוב
ר והטז הר"ם וכמ"ש אחר תנאי או היום בלב~

 נ~ל שסתר ק~"ב סימן רוכל ב~בקת מדן וגם וכי'וב~"ד
 ז~ל והרב ' זה בדבר ב~ירוש עליו חלק לא מ"מרבריו

 שאינו מהר"ם רמ"ש ק"ח בסימן שכתב אזיללשיטתיה
 בלכו שיאמר~רוך

 היו~
 ראיכא היכא רוקא היינו

 שנראה כתב ק"א שב~י' ואף '~~ועל ~כאו~
 בזה חוכך שהוא כתב מ"מ ' ע~מו ממעשה יו~רחשיב רגיזו~ דאונ~

 קפ~ג סימן בא"הע עוד לו ועיין ' ברורה ר~יהבלתי
 הנז' מהר"ם ~שובתשהביא

 רברי ג"~ והבי~
 מהרר"~

 לחשוב ~ריך ענין שבכל תימה א~י' וז"ל שבחבז~ל
 ידעה דלא היתה אנוסה זו דאשה למימראיכא היו~
 סברה אלא תאמר לא בין היום כלבה ~אמר ביןחילוק שי~

 וכמש"ל'וגם עליון לדעת שזכיתי הון כלכעל ושש~י לזה ברורה ראיה שה~יא ועי"ש ע"כ אחר~הכל
 כ~ב שםז"ל מהרשד"~

 ~~ע"~
 כראי מ~מ ע"ד להשיב שיש

 ולעשות עליולסמוך ~ו~
 סני~

 ועי~ן ~"ש וכו' מהר"ם לס'
 באורך י"ז סי' י"ג בחרר ז"ל מ~רד"ךבת~ו~

מ~רש"ך ובתשוב~
 ח"~

 הרב ע~ר ובמ"ש קב"ג ~ימן
 ס"ז ~י' בח"בז"ל ~ר~ מש~~

 ואי~
 מ~~ים הפנאי

 להארי~
 נ לנ"ד ע~יןאינו כי וגם

 בה' ז"ל ~חנ''א להר' דאיתיבזה~~~~~~~
 ה'~י' נדרי~

 ב~"ב הרמב"ם מרברי שהוכי~
 ששנים דהיכא ~דבריו למרנו וכ~במה~ש

 אמר רא"כ ~מגו ר~אמן נררתי לא אומר והוא~דרת או~רי~
 ~גו דהוי קדה ול~אורה ע"ב~' שוין ולבי ~יהי~ ל~

 במקו~

ת

ערים



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~י~~   דתמה במו~דים
 ~ב"~

 ע"ד
 הרא"~

 יותד והוא הנז"ל
 חק''ל הרב ~גאון למרן דראיתי אלא ' כמובןחזקה
 אמת דין דהדין וכתב ע''ד דעמד ץ' סי' ליו"רבח''ג
 אלא ~אמר ממד מגו דלאו בכריתות התוס'ממ"ד

 מרן ובמ''ש ח"ב יו"ר חק"ל ועיין ' דבוריהדמתר~ינן
 ח"א לב נדיב בס"ה נר''ו הרמ"ז ירושלם גאוןמלכא
 רכל העלה ובסו"ר ודעת ~עם ב~וב ק"ב סי'ה~ר"מ
 נגר א~י' האדם נאמן יו~רו לבין בינו ד~ואדבר

ועיין עדי~
 להמבי"~

 ע"ו סי' וח"ג ר"מ ~י' בח"א
 : נ"א סי' בחיו"ר ז"ל~נו ומהרי"~

~~~
דא~

 ~ימן ה' כלל בח''א ז"ל למהריב"ל תראה
 יד דאם שכתבא'

 ~ינו אותו מכחידין ערי~
 לא 'נאמן

 תבד~
 והרבנים ז"ל הר~ב"א כתב שלא , כלל

 אפדר ד~י בדבר אלא ' ערים נגד נאמן דהואדעמיה
 ~עה באו~ה היה דאנוס ד~וען כ~ון להכחידולערים

דהו~
 הערים ואין ללב המסור דבר

 יכולי~
 כי להעיד

 ה~ב"ה אלא לבבות בוחן ארם דאין ' נדר דלםבלב
 אדם אין כי ק"ח בסי' ז"ל הדדב"א דביאר וכמו ,לבדו

יור~
 חברו בלב מה

 אל~
 יותר ע"ע נא~ן והוא הדמים

 בנדון מדא"כ ' עי"ד בזה כיו~א בכל עדיםממאה
 תנאי היה אם היה ביניהם דהיה דההפרד ז"למהריב"ל
ברבר

 בשע~
 עדים יד אם וראי ד~ז ' לא אם הדבועה

 ואומרים אותו המכחידיןכדרים
 ודאי בדבר ~נאי שהי~

 וכ"כ ' ללב המסור רבר זה אין כי נאמנים הםדלב"ע
 הרדב"א דברי דהביא אחד רכ"ר בסי' ~ל אדרבימהר"י
 מעידים ערים דאפי~ ~די וז"ל כתב בב"י דהובאוהנז'

~הי~
 כי אנוס דהיה לומר נאמן הוא בר~ון ה~~ר
 עי"ד לבות בוחן הוא לברו~קב"ה

 והו~
 נ ברוד

 החותמים נא~נים אם דנדאל ר"ו סימןחיו"דז חיי בעי בס' ז"ל ~חבי"ב להדב ר~יתי זהאת
לומר

 אנו~י~
 הרשב"א מתדו' והביא היינו

דס"ל ז"~ ורעמ,~
 ד~ו~

 לו והוקדה עדים ממאה יותר ע"ע נאמן
 הנז' הריב"למתדו'

 ותיר~
 מדבריו ~תירה דאין

~ 

 ודבריו
 למד"ל~כוונים

~ 
 להר"ב ~ראיתי חליינו אכן כ~ב ושוב

 וה~דה וכתב הלזו הרדכ"א ת~ו' דהביא כ"ה בסי'ז"ל
 נר' אלו דבריו מתוך וכו' והד,ב וכו' כן נאמר אם~ליו

 פלוגתא דאיכא וכיון בזה הרדב"א על חולקיםדיד
 , עי"ש וכו' להחמיר שבועה ס'דרבוותא

 איך ות~ה~י
 על ~ה~דו קודיאמפני

 הרדב"~
 כהלכה והשיב ז"ל

 דיד הבין ברורהבדפה
 חולקי~

 . האמתית סברתו על
ו~רואה

 יר~~
 קו~יא היא אלא כלל מחלוקת כאן דאין

 ע~מו להרדב"א~הק'
 ב~ו"~ ותיד~

 בתדובתו כמבואר
 סימןדבח"ד

 ק"~
 ולא

 כחול~
 אלא הברורה ~ברתו על

 נ דבריו להביןכמק~ה
 על להק' ~ם ~ל החב~ב מרןכתב~~

 בש~ר דכתוב ד~כא דכתב ס"ז סימןבח"ב המשפ~
 מר~נםשעדו

 אינ~ והד"~
 אנוסים לומר ~אמ~ם

 ,~~נו

 ומתש~
 ד~דונו נר~ה ז"ל הר"ב דהביא הרדב"א

~~
 ~ל הרב כתב ואע~"כ דעתו ובהשלמת בר~ן דנדר
דנאמן

 ל~ע~
 דלכאורה אמת והן . ע"כ א~ס ה~תי

דברי
 המדפ"~

 , להולמם קדים

 שתד~ וכפר~
 הר~ב"א

 כבר הר"בשהביא
 ג~י~ הית~

 דהוא הנר' אבל , ל~~יו
 ר~ה~ל

 ב~ לחל~
 גל~ דהאונס היכא

 ו~פורסם
 ~~~ו~ ז"~הרדב"א כנר~

 דמלבר כה~ך הרבר דהיה
 ~דע לא האנס ואררבה ~גלה מפורסם היהלא דה~ונ~
 לאנ~

 ~ו~~
 כ~ב ד~~י~ד אי~ זה גם אבל , לא~ס כח
 לא אפ~ ע"א ולא ~"ל ק"ח ב~ימןהרדב"א

 הכר~

 דהיה ~בדיו ~וא דא~ר אלא כללבא~~ו
 א~~

 באו~ה
 נאמן גמור אונסדעה

 ~רי~ וא~ וכ~
 באונסו להכיר

 ע~ש ו~' לבד במכראלא
 וי~

 נ ו~כמ"ל כ~חק ~ה
 להרב ר~יתי בזה ב~~תי אגב~ץ~~~~

 ח~~
 ~ל

 הר~י בד~ר דכותב ד~יכא דכתבק~"ר ב~~
 שבועתו לקיים וחיי~ ב~ועל כנשבע ד~וי וכו'נשבע
 ~י' יעקב דב בתדו' ועיין כיעו"ד לרבריו ראיותוהביא

מ"~
 , י"ב סי' ח"מ י~חק אהל פ' סי' חיו"ר ומהרשד"ם

 בכתיבת הוא דכתב היכא רוקא רהיינו לי נראהמ"מ
 הרהור בלא לכתיבה אפדר דאי וכו' נדבע הריניירו
 מה כתב אחר אם אבל . בדפתים ק~ת והו~אההלב
 והואדכתב

 ח~~
 כאן ראין נ"ל הכתיבה על דמו את

 ו~יין . כללדבו~ה
 נוד~

 . ס"ו סי' חיו"ר מ"ק ביהודה
 בזה דה~ריך רכ"ז סי~ בחיו"ד סו~ר חתם ל~רבוראיתי
 חדיב אחר כתבו דאפי' והעלה החוו"י דברילקיים
 המחי"ר אחד ולרידי , עיד"ב לזה ראיה והביאדבועה

נ"ל
 דא~

 כפועל שבועה חדיב לא ב~~מו הוא כתבו לא
 בתדו' ועיין . הרואה יראה כאשר מכרחת ראייתוואין

המבי"~
 דאינה מדנה דהוא ולהיות . ר~ו"ב סי' ח"ב

 א~י' אנוס דהיה בנ"ר כי , בזה נ~פל לא לנ"ד~ריכה
 הרי~י בכת"יכתב

 נ~ב~
 ול"~ מהני לא וכו'

 דגם כיון
 בפועל נשבע ואפי' אנוס היה הזאת הכתיבהעל

 אותהמב~ל האונ~
 מעיקר~

 בת~ובת ו~יין וכמד"ל
 ~' סי'חיו"ד רדר"~

 מה~~קו ות~"ף קע"ו ס"סי הרדב"~
 א' סי' חיו"ד משה תורת~~"ו דור~

~ 

הסעי~
 מגרולתו להורירו מהני לז~ן קבלו אם . הדני

 נ הזמןבבא

~~~~

רבר
 ומוסכ~ פדו~

 ~י ז.,ל הפוסקים מכל
דהחזיק

 בדרר~
 אינם רבנות

 יכולי~
 לסלקו

 בסי' ז"ל והריב"ד מורידין ולא בקדד מעלין קי"לרהא
 דיהיה דררה באיזה דהחזיק מי דאפי' כתברע"א

 ~ותו מ~לקים אין מ~נו גדול לדם באאם א~
 וכ"~

 ד~"א
 רמ"ה סי~ן ביו"ד בהגהז"ל

 ובפר~
 דקכלוהו היכא

 בקבלהעליהם
 דג~ גמור~

 מסל~י~ן דלא יודה הפו"כ
 מ~ה והגאון ח' סי' בחיו"ר ז"ל הלוי מ~ר"ד וכמ"דליה

 ח"ג ח~ו"ר בחק"ל ז"להגדול
~~ 

 כרם ב~~ר ועיין ק'
 . כ"א סי' יו"דדל~ה

 והג~
 ע~הם התנהג ~לא דה,כא

 וכדורהכראוי
 הכרי~

 נדיב בס"ה ~ר"ו זק'ן אדו~י הגאון
 בידו ותלמודו לסלקו הרוב ~יר כח דיד ק"ר סי' ח"אלב

רבים
 מגרו~ ונכבדי~

 מ"מ . הכי ד~"ל ז"ל הפוסקים
הדבר

 פשו~
 פרקו דאין ומבורר מפורסם דיהיה ד~ריך

נא~
 ודאין .

 כוונ~
 ל~לקו העיר ב~י

 מחמ~
 דנאה

ו~נאה
 ותחרו~

 כבוד מדום יררפוהו ובאיבה
 מ~ום ~ווכיו~א המדומ~

 דמוכ~
 ז~ן וכל , דדמיא במילי להו

 חזקת א~ז~תיה מרב~ן ~ורבא ~ו~י ההפך ~תברר~לא
 נעמו ומה , מ~וקן דאינו רבר מתח"י יו~א ד~ינוחכר
 על בתדוב~ו ק~"ב סי' רוכל אבקת בס~ ז"ל מרןרברי
 ~וא כי עדו כדין דכתב ע"ז ב~י~ ז"ל מהרדד"םדברי
 כ~וגן דלאעדה

 שר~~
 ~ו"הע ~"י ~ם להבנס

 דנעדה ~דווים כל ידוו זה דבר על אומר א~יוהדיבו וכ~
 ,ומוסרים ומלדינים ע"ה בעד ~ניגור הזוהחכם

 ע.~ה דברי ~ליוומא~ין ל~"~
 ~אומרי~

 דהי"ל ובמקום וכו'

להח~~
 מפר~סו~ זונו~ כי בזכותו להפך הזה

 ~~פך וכו'
אל

 הדוד~
 ה~נאה כי כאן אנ~ רו~ה

 ו~~~א~
 מקלקלין

 ואו~י ~מ~ו~~ים רברים עיש"ב וכו~ הדודהאת
כי בא~רי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ה ב~נין המכוערים הרברים לבאר ~~ו~נו ~ין~י 
 : אלהיםכבור משו~

~~~
 היתה שה~בלה שכיון בטענתם ~ש~נים~הם
 שעבורו ~נמחל הזמן נשלם וכבדלזמן

 משענת היא ~~ אני ~אה .לסל~ו ויכולי~
 ~נ~

 בה ~אין ר~וץ
 לז~ן הקבלה שהיתה ידעי כ~ע דל~ו דכיון 'מועיל

 חשו כמה וראה ובא ' למ~שריה א~ו לסלקווכ~יבואו
 בבית ~ערבין דכ"ז הנזק'ן ב~' כד~נן לחשרא~כמים
 ~~~יישן

 ד"~
 ו~א כבור מ~ום אי ~"ט ~גמ' וקא~ר

ה~וא
 דהו~ שי~ור~

 וכו' ולבסוף יהורה רב בי מעיקרא

 ~ל~וא~י~
 ' ~~דא משום

 וב~ירו~
 דבו זאת סוגיא

 ~ירש ז"ל רש"~ 'ה~י~ו~ים
 שה~שר~

 הוא
 עירוב בלא מטלטלים שהם הח~ר בני לכל ~י~שדול~~ר ~הנכנ~י~

ו~~~~'
 בר"~

יא~~ו ~י ~בית לבעל הוא שה~שדא ~יר~ו אלא
 ~ת לגנוב שח~ודים שמ~ני ~נכנסי~

אינם הערו~
 מ~יחי~

 המ~נה ב~ירוש ~"ל והר~ב"ם ' ~ם אותו
 שהבית הנאה לבע"הב שי~ מ~ני המקום יש~ ~לא~י'

 ו~ואיל ' ~~ת את ליתן ~דיך אינו העי~ב בו~מ~י~ים

ואת~
 מלתא ~ימא לירן

 כ~ירוש~
 מבלי שמעתתא ר~אי

 ~י בס~רים ל~~ש~נאי
 נ~ו~ ~ע~

 ' מאד

~ 

 והגם
 רבדי~ באיז~ ~קדמוני ב~~רים ובינות~ דאי~י~את~כ
 משנ~~~~

 ~מ~ומה זזה לא ראשונה

~ 

 יש ~נה ~י '

לד~ר~
 שמא~ר

 ~ת~~ שה~~נ~
 מערבין למה טעם

בבית
 י~~

 ד~~ מ~ני ~הוא
 ~"ט ~ל~ורא קאמר ~אי '

 ו~וד ' במתני' ~בואר הטעםוה~י
 מ~ום אי כמ"~

בבוד
 ~י~ור~ ההו~ ו~~

 ~~ום ~הוא י"ל דאכתי וכו'
 רבר שהוא שי~ורא ושא~יכבוד

 הנוג~
 ~תיבתא לריש

ו~ריך
 להיו~

 , א~לו

~ 

 ר~י~י א~ז"ר ושוב
 למהר~"~

 ~"א
~י'

 ומ~ר"~ ~"~
 בזה ~עמדו ח~ סי' ~א"ח הלוי

 ~שום '~הוא תלמודא ראסיקובמאי ~ עי"~
 חשד~

 ' בס~ם

 ~זאת ר~שרא בביאור ~~ל~ו ה~~דשיםוגדולי
 וג~

 : שנבאר כמו ביאו~ ~ריכי~דבריה~

~~~~~
 ב~ש~

 ~ב~י דתלמוד' רסתמא הוא הסוגיא
למ~~

 ב~תניתין דא~~י' ~לום הדרכי ~עם
 לחוש כדי ה~~לוקת יבא מהיכןכי

 לר"~
 הכבוד ובהערר בזה ~~כבר ש~ב~"הב ~בוד ~~וםאי ~אמ~ לזה '

 רהוה שי~ורא ההוא ו~א ' מ~לו~ת לירייבאו
 לומר דייק י~ורה רב~י ~עיקר~

 רהו~
 ~לו~ר ר"י בי ~עי~רא

 ~א~ו~ ~~~~ו~
 ' בבי~ו השיפורא ~הני~ו

~ 

 א~שר
 ~ני~ו~ו ולכ~ודו ב~~ומו זה תקון הות~ןשבזמ~ו
 בביתו ל~ני~ו וג~רו ~~נו זמן שבאותו או ,בביתו
לכב~
~ 

 כבוד להעדר ~שו 'לא לב"ע כ~נ~טר וא~י' ,
 והני~והו ' בישראל כבודו גדול כי אף ביתובני

 בבי~
ר"~

 עי~ר ואין , בן אחרי נ~וג וכן א~ריו שמלך

 לטע~~~~~י~~
 יהודה מרב ~לא כבוד

 ומסיק 'ה~~~ן ~י~ שהו~
 תלמור~

 ול~י' ' ~שדא משום שהוא
 ש~י~ש ~ל~~~י

 מהנכנ~י~ ~~ שהחש~
 שי~שדו ל~~ר

 ' הח~ר ~~י כלאת
 מפני ~אי ~ש~

 ר"~
 מת~י' ר~אמר

 ראיתי אך ' ~~לו~ת לידי ~יב~~ ,~שש י~ שלאכיון
ב~רש"י

 שב~רי"~
 ו~יינו , לאינ~ויי דא~ו לו~~ ש~וסיף

 ~טלטלים ~ו~ם ויר~ו ל~~ר ש~ב~יםודאי
 ול~

 ~ת יראו
 , שם ז"ל הר"ן ~י' וכן י~~ו~~וה~ירוב

 וכ"~
 תוס' הר'

 ז"ליו"ט
 ב~ירו~

 ~~שנה
 ש~

 והדב ~"ר להרב ו~ין
 ' ~~שנה ~~י' ז~ל לדורשו~~ם

 ול~ירו~
 ז"ל הר~ב"ם

 ~יש ~~ני~~יר~
 לבע"~~

 ה~ת ~ותן שאינו ~נאה

 החשר~ ~~ ~~~~
 וכן בש"ס דקא~ר

~~~ 
 ~ר~ב

 וישב ~ם~"ל
 ~~וח~

 שב~ו~ו ~לו ~~א
 ל~ ~~~~

 ית~ו

ה~~
 וא~די ' ע"כ למ~שידינהו ואתו כמנהגם

 המחיל~
ל~

 ה~ת יתן לא ~אם בדו~ק א~י' לי~מד ניתן
 ומהאיסורא ע~י~

 חשד~
 מ~ני אלא וליכא ' כאן שייך

 ד"~
 ע~ לאינ~וייראתו

 יד~ה שלא בע"הב
 לת~

 ה~ת
 מאי לפרש ז"ל הרמב"ם דכוונתונ"ל כמנה~

 ד"~
 רמתני'

 והו~
 ~~וב יתר~ה לא לבע"הב ~נאה לו ~י~דכיון

 מקומו אתשי~נו ר~ו~
 וממיל~

 ק~ט~ לידי יבאו
 וגם

 ~עירוב את ש~ו~יאו ודואים לח~רונכנסים הבאי~
 י~ד~ו~ו ~באיבה אותם לחשוד יבאוהבית מאות~
 לה~~ידוהזה להבע"ה~

 מה~~
 שהיה

 מרוי~
 ז"ל כוונ~ו נ"ל זה '

 ~"א הגרול ב~יבודו וגם ' ב~ובן ~י~ר אםאף
 ~טוד הבית שהבעל שכתב זה לדין סמוך רט"ז~רובין מ~ל~ו~

 י~ן בבית דמערבין ~ינא האי ~סק ~תמלתת
 מ~נ~

ד"~
 ן בסי~ ז"ל הלוי למהר"י ועיין ' ודוק המשנה כלשון

 ומהראנ"~~"~
~ מסכמי הדעה ו~ין ע' ~י' בח"ב ז"ל  ברכ~י בס' ז"ל ~יד"א להרב ג"כ ועיין ' בזהלהאריך

א"~
 ~ס"ו סי'

 או~
 סי' אבר~ם ~מע ובס' ' ~'

 ס"~
: 

~~~~~~
 בכנ"הג ז"ל החבי~ב למרן

 א"~
 סי'

 רין נאמר שלא כת'בהג"הט שס~
 ז~

 מ~ניבב"יש דמערב~
 ד"~

 ~לא
 ב~ת~

 ע"ז התנה אם אבל
 ט~ם בלא א~י'לש~ותו יכו~

 דל~
 שייך

 כא~
 ~עמא

 הנ~ינה דבת~'לת כיון ד"ת ל~י~ ולא ל~ירש"ילא ד~שד~
 ז"ל אהרן י~ והרב ' עכ"ר ב~ידושכן התנ~

 הרב ~"דשס"ו בסי~~ בחא"~
 שהחשדא דל~ירש"י ותמ~ כנ"ה~

 דלאו כיון התנאי יועיל ~ה מהנבנסים ה~~רלב~י הו~
 והביא ~נאה ראיכאידעי ~~~

 הכנ"הג לדברי ראי~
 מ~~~

ב~ר~
 תנ~~ רמה~י דמשמע כתכי כל

 ו~שה
 מרן ד~ונת ~שוט ~"ל דעתי ול~י ' עיש"ב~ת"ר ל~יר~~
 עירוב שעשו ~דש בח~ר הואז"ל החב~~

 מ~ד~
 ובת~י'

 ליכ~ וראי דאז לשנותו ~יוכלו בע"הב עםהתנו הנ~ינ~
 ' ~שדא

 ז"ל רש"י ל~ק ע"ככי
 ~ע~

 ישן בכית אלא זה
רמת~י' כדיו~ ~

~ 
 ולא ~דמו~יות ושנים עולם ~ימי

 שב ~רש בבית ולא ' ~~ום,חשד י~ ~ז '~עולםהמ~ום ~ש~נ~
 את ל~~וד יבוא לא לח~רה~כנס ~

 איסור~ ר~בדי הרבי~
ן

 ~ל~ז כיון א~ר ב~~ום שה~יחו~ו וראי אמרומימר
 נ~~ תנאי בלא ל~"ז וא"ת ' לה~תנות דלא הביתהוחזק
 בכית~ה~~

 ~שדא דליכא כיון ל~יר~"י חד~
 ד~לטי'אלא דהנכנ~י~

 ~שר~ מחר~
 דר"ת לח~ר~ ואתי~ן

 ז"ל רש"י גם ואימודז"ל והר~ב"~
 ~וד~

 ~תב לכן ' להו
 דכריו דיי~י וכך מהני ל~"עדב~ה"ג הב~~ה~

 ש~
 בדכ"ו והר' '

ש~
 כתב ג' אות

 ד~וו~~ לתר~
 ראה"ן הוא ז"ל רש"י

 דל~
 ז

 ה~ע~ב אבל ~ח~ר לבני~~רי
 הו~

' ~~~~ המ~לו~ת

 דאיכא ויטענו יעכבו~~~ר
 חשד~

 אבל
~ דאיכ~ הי~~ ' רא~ תמוהים ודבריו את"ר מעכב מ~ו לא תותנא~

 מ~לו~ת ליכא ~שרא ליכאבא~ת
 בטענ~

 , ~בל

 וא~
'

 ל~שדא חוש~ים ה~~ר בניכל
 א~ זא~

 לפי אם
~ האמ~ לי~א

 ל~~ ~~ד~
 ~ע~ב ~ע"הב ו~י , ישנו

 בטענ~
'

 'זאת

~~ 
 רחו~ה בדרך א~י' זאת לטענהמ~ום ~יכ~ ואי ' מ~ש בה ~אין טע~תו יועיל

 לרוכתא' ~ו' ו~ררא יועיל מה תנאי איכא א~י~לאינ~יי את~ ומב~
אבל

~"~ 
 דכל ברור ~"ל בעניותי

 ~שר ליכאקדמוניות ~שני~ הוחז~ של~
 ועכ~~

 ~ההי~ ~יר~"י ~ל הי"א שת~ה ו~ה וכ~ש"לאחרים ה~ע~י~ ~~~י ת~~י בעו
רשב~

 ד~י"ז
 וב~~~ לק"~

 הגדול ~ז"ה ~גאון
 ~~"לבס' זלה"~

 חא"~
 סי'

~~~ 
 נ ~ם ברכ"י והרב

~~~~
 ש~~ ב~~~ ראיתי ז~ן

 לה' ~בר~ם
 ליישב ש~תב ס"א כסי' נר~ושארי~ו ~~ו~ל~
ל~ר~י ~א~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ליה אית חבדא דחברך ~~ום תנאי מהנילפירש"י
 הדברומת~רסם

 כקל~
 וכו' עשו דתנאי פ~יק דלא

~''~
 ~~~ע דהא אלו ע"ר ק"ל ה~חילה ואחרי '
ביב~ות

 ר~
 כהכרזה דאפי' ל"ו

 איכ~
 דאיכא ל~יחש

 דכדי ד~ילי גם ומה ~~ע דלא ואיכא בהאר~מע
כה"~

 וכ~"~ ~ינשי דבירי לא
 כסי~ן שם ז'~ל ~רןז~נינו

~ " ~

 מהני דתנאי הכנ"הג לדעת מכואר~נה
 כברכ"י שם ז"ל חיד"א הרב שהעלהוכ~ו

 ~ם לב כחקרי זקני מר הרבוגם
 ע~

 מג~גם ~~~ה
 נקטינן דינא דלענין כ~ב מ"מ ה~נ"הגברברי
 יראה ולכאורה 'כוותיה

 דג~
 הרב ~ינוי ~~יה כנ"ר

 דמי לא כקו~טא אבל הזמן בבא לסל~ו שיכוליםלז~ן
 ' ר"ש מפ~י מדרבנן ~הוא ישן כבית רמערכיןהא

 ' להלן ~נבאר וכמו מדאורייתא ~הוא הרכנותלמי~וי

 נ"ל ~ור וז"ל שם הכנ"הג ~מ''ש לנ"ד ראיה להביאואין
 וכו' ד~מונא דררא ~ם כ~אין אלא זה דין נאמרשלא
 עכ~יו ער לומר ~נותן יכול מ~ון הנ~ת לו יש אםאבל
 אני ואילך ~כאן כיסך ל~וך זה מלאי לה~ילראיתי
 ליתנורו~ה

 לאחרי~
 וכו'

 ע"~
 במינוי נ~י ה"ה וא"כ ,

 ודאי אך , כן לו~ר ה~בור ~יכולים פרס בו שישרבנות
 ~האריך וכ~ו ' ~לל לנ"ר ז"ל הרב מדברי לל~וד~אין
 ע"א סי' לכ בחקרי מז''הה~און

 להקשו~
 ו~~ר ' עליו

 כהו דלית כמינויים ~לא הרב כתכ דלא ל~לקקדמיה
 ~בור כשליח טורח קלת בהו ראית במינויים ולאטירחא
 זה כ~ינוי להם ה~גיע ה~~ון הנאת שאיןושוחט
 ע"ש וכו' ומוריד~עלה

 רבנות כ~ינוי וכ"~
 ~י~

 בו
 ו~וד ' הר~הטודח

 ~'ל~
 ביחיד אלא הרב אמרה דלא

 הוי גיונא ככל רבים לגבי אבל ' יח'רים או יחירלגכי
חזק~

 דאיכא אף
 ~נ~~

 ~תב וסו"ד וכו' כמינויים ממון
 הא~רונים וכל והש"ע הרדב"א מדברי לזוז אין הכלועל

 רפל'ג את~ר בפירושא ~ם ~ף הכנ"הג ררכמק~יה
~לייהו

 כ"~
 ו~וקי ה~~ודקים דבדים עיש"ב וכו'

 זבאתרין

~~~~
 ח"י ~י'א"ח ל~ כ~קרי ז"ל הגרול הרב זקני למר עיני

 ד~

 כעיקר וז"ל שכתב ע"ר ל'
 דמ~ליןרין

 ל"מ ת~אי ירי על ראף לדון לי י~ כקר~
 ~מרינןשהרי

 ביומ~
 אחר ומינו פי~ול בו ~ירע י"ב רף

 מ~ום הדיוט לכ~ן ולאאי~ה משו~ לכ"~ ראוי אינו שני לעבורתו ~וזר ראדוןת~תיו
 רכ"ע הכא והרי מבול"~

 'הכ' דזהידעי
 ל~

 ער ~לא ל~ולם גרול לכהן נמנה
 יתרפא או~יטהר

 הראשו~
 כן התנו כאלו והו"ל

 הכיוא~י' להדי~
 א~רינ~

 מד'ן תורה מדין לו י~ גדול כהן ~רין
 לומר ואיןמ"ב

 דל~
 דכל תנ~י עם לכל הירוע רכר דמי

 אלי~ בתנאיד~וי
 להדיא מתנין אין אמאי תק~י א"כ '

 דא~ וראי אלא וכו' לעבור ראוי ~יהיהכדי
 ידי על

 כבן נש~ר"ק ואחרי ' עי~"ב ו~ו' ל"מ~נאי
 הנדון דאיןנר"ל המתחט~

 רו~~
 אי ר~ף לראיה

 דמהני נ'מ~
 להודירו ~בל ~רא~ונה מגדולתו לסלקו היי~ו~~אי
 לא זו כר~~ונה י~א ~כבר ממה ~~ן יותדלמינוי
 לעבור ~ורידו תנאי שיהני דני~א היבי כי~~ענו
 שז~ה אחר הדיוטככהן

 ואולי ' ~רול ככהן לעבו~
 ז"לכוונתו

 להורידו תנאי ~הני דלא ~יכי דכי להוכי~
 לסלקו ~נ~י רל"מ הרין הוא ' מ~ראשונה קלהל~~ורה
 רמעלין דינא נינ~ו הרדי דכי ~יון~גרול~ו

 בקר~
 ולא

 לעבודתו חוזר ~~ר~~ון ~דול כ~ן גכי והכא ,~ורירין
 ~הראשון ידעי ד~ע מ~ום היינו לג~רי מסתלקו~ש~י

 לז~ן אלא לגמרי נסתלקלא
 מוע~

 ~בל ' אונס מח~ת
 ~חתיו אחר ו~ינו לגמרי הראשון סילקו שאםאה''ן
 וכרמשמע עמו התנו אם אף להכ~ ~סלקי מ~ודלא

 ועיין ' ~ם היטב ודוק ככרכות ור"ג דראכ"עמעובדא
 סי' בא"ח הכנ"הג וכתשובת ' ~"ט סי' ח"ג יו"דחק"ל
 ובתשו'נ''א

 ~הראנ"~
 מהרורא ~חק"ל ג"כ ועיין ע' סי'

 ~ר"ו הר~"ז ל~יון ראשון ולהגאון יו"ד סי' חיו"רבתרא
 וא~מ"ל י"ט סי~ בחא"ח~ם

~ 
, 

~ ~ ~ ~
 ז"ל ה~בי"כ להרכ עיני ראתה זה בעניןרברי

בתשוכ~
 דעת על ~~ק~ה נ"ב סי~ א"ח חלק

 ~כתב ר~"א סי' זאבהבנימין
 וי~

 זה על ראיה להכיא
 תח~יו א~ד ו~ינו פיסול כו אידע ~"ר דיו~א~~"ק
 מסיק והכי כר"י והיינו לעבוד~ו חוזרדאשון

 דבהך וק~ה וז~ל זה ~ל ותמה ע"ב יוסי כרבי~לכה תל~וד~
 ר"מ ובין פלוגתא ליכא לעבורתו חוזר רדאשון~לוקא
 בה ~ודו ר"יובין

 ול"~
 כל ~ו י~ א~ כשני אלא

 ~~ל~כהונה ~~לו~
 כר"י וה~~ו לומר הו~רך ל~ה וא"כ לא או

 רא~~כ~ן
 ח~קא על קאמר האיך ועוד בה ~ורה ר"מ

 לננבורתו חוזררראשון
 רב~לוקא כ~ן כר"י והיי~

 ו~"ע כה מודה ד"מ~ם זא~
 ע"~

 להקשות שכתכ מה והנה
חדא

 ו~~
 יראה הרואה

 דא~
 אחת קו~יא אלא כאן

דכח~קה
 דרא~~

 פ~~ת~~בעיקר ליכא לעכורתו זר ח
 בזה זאכ הב~מן רכרי ~דקו כי נל~"ר זאתקו~יא

 ח~ר דרא~ון רלר"מ מחלו~ת איכא זאתבח~קא דא~
 אליה הואלעכודתו

 וקו~
 מ~א"כ ב~רו ~רתו ~~כתי בה

לר~
 ~עולה חזרה הוא הראשון דחזרת

 כ~~
 לגמרינסתלק רה~~

 ~כ~ב זאב הכ~מן דכרי ~יקי וכך ,

ררא~~
 וה~נו לעבודתו ח~ר

 כר~
 דה~י לו~ר כ~נתו ,

 רראדוןחז~ה
 ז~בלי ~~~ליא חזרה רהיא כר"י הי~

~ה~~
 ~ל~ה כד"ה שם התוס' והנה . ~מוהו י~יה

כד~
 כפק"מ ר~י~א ותיר~ו למשי~א הלכתא תי~א הק'

 כזמןאפ~
 הז~

 ~עבר ל~כור הממונה ל~רנס
 וגם האונס ב~יעבור לשררתו שח~ראונס מח~~

 ~הג~
 ו~תב , ע"כ וראכ"ע דר"ג מעשה ההוא כיכ~ני כבו~

 כח"המהר~"א
 וק"~

 למ~סק ~דיך ה,ה לא ~לתא דלהך

~ר~
 ~אמר נמי ד~מ כ~ן

 דרא~~ ~~
 ל~~דתו ~זר

 . ע"כ ל~~כ ~ש ~נס מחמת ~עכראחר
 דמרר"מלק"מ מ"~ ו~~

 ~הרא~~ ~מעי~
 ח~ר

 וה~~
 ע~ו

 לר"ימ~א"כ
 שהראש~

 ~תוס' ד~קו וע"ז ח~ר. לבדו
 כבור שנוהגיןלו~ר

 בש~
 כלומר

 ~א~
 רא~ ~~~י

 ~מו
 אלאהראשון

 נו~~~
 ~זכה ~פני מקודם ~תר כבור כו

 ולשרתלעלות
 ~קר~

 : וכ~~"ל ~ר"י ודאי וה~נו
~~~~~~~~~

הר~
 דתנ~י נימא אי דאפי' נר"ל דנ"ד

 ~עשו מה מ מ ~גרולתו להורירומהני
 מהני לא , לזמן זה כרכנות כשמינוהו ק~להה~תב
 ל~ל~ו תנ~י זה שאין כיון הזמן ~~א מגדולתול~ורירו
ו~~יר

 א,~~
 ~ת ל~יי~ כדי היה הז~ן שכתיבת למימר

 ורוקא , הז~ן קורם ללכת יוכל ~לאהדב
 הי~~

 רנהגו
למנות

 ר~
 . ~חתיו ~~ר ויכא ~ס~לק ~ז~ן ובכא לזמן

 לסלקו ~יכולים ~~שר~אז
 הר~ב"~ ממ"~

 ~ו~ר ז"ל

 נ~גו בז~נינו ומ.~ו וז"ל ג"ן סי~ן א"חבכ"י
 ויכאו אלו י~או הזמן ובהגיע לזמן~נ~ים למ~ו~
 כ~ירו~ם ~~~ם ז~ן להם ~בעו לא וא~י'תחתיהם א~רי~

 כך ~גו ~~בדכיון
 כהלכ~ וה~נה~

 ~ב~ם ~כ~רים הח~ד נ~תלק כחלי~ות לבא ~נהגו~יון ה~~~ מ~ני ואם ,

נושא.~
 וכ~ים או~ם ~~לקים כך ואחר העם ב~~א

 מינה . עב"ל ~~ן אין ~~ד רין א"כ ~~תיהםאחרים

~~
נשמע



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ולבא הראשונים ל~ס~לק נ~גו דלא ר~יכאנדמע 
 ' חדד שיד מ~ני להו ל~לוקי יכלי רלא תח~יהםאחרים

 מבול"מ משום נמי ראיכא העיר ברבוכ"ש
ראור~~א ד~ו~

~ 
 ח"י סימן א"ח חק"ל וע~ן

~ 
 ר~יתי וכן '

 ה' כלל ~ל הלוילמהר"י
 ס~
~ 

 ש~כל הזמן בבא ליה לסלוקי מ~ולא לז~ן קכלו~ו דאפי~ שבתב
 לה~~

 ~קביעות
 כל ולהניחם ל~את יוכל דלא החכם לח~ב ~הניהזמן
 לשבת החכם שיר~ה ~וד כל אבל הק~וב ז~ן~ותו
 ' עכ~ה לסלקו ~כלו לא החכמות דררת ולנהוג~מהם

 ~רק משפט ל~רבוע~ן
 ז~

 שעמר ע"ח ~'מן ח"א
 ספק עלהוא ג~

 ז~
 כמ"ש בי~ה ור~יא

 הרמ~
 בחק"ל ~ל

 זה דבר לב~ר עמד שם ~ל הוא וגם ~"ט ס~ ח"ג~"ד
 קבלת קרושת פ~ע אי ~"ת הרבר דא~תי כ~בוס~ד

הד~
 , לאו או ~~ן

 וע~~
 מאמר שב~' לקרד נט~ל ובק~~' , כ"א ~~ ובא"ח~ר ס~ ח"מ אברהם מעדה ~~~

 ב~~ ~נר"ממרדכי
 : וקפ"ג ד~פ"ב ט"ז

~~~~
ה ~  בס' ר~תי 

 ס~ חת~
 שגם ר"ו ~' ח"א

 על ויד ש:ים ג~ ~ל יד ז~ן על הרבנות שטרל~תוב
 ומ"מ דניםחמ~ה

 מעול~
 הזמן כלות דא~ר נדמע לא

 מרבנותו נקי י~אההוא
 וטע~

 וע"כ וכו' הוא למנהג
 בש~ר זמן רכותבים ~הי~"ל

 הר~נו~
 היינו

 לטוב~
 הרב

 וא,נו הזמן כלות אחרי בו לחזור י~ול ~יהיהה~ושכר
 הזמן ככלות א~י' לחזוד בידם אין הקהל אבלכע"ע
 כתב וע"כ שנהגו במ~וםאלא

 רמ"~
 . במנ~ג ד~ליא

ולא
 ול~ נדמ~

 מ~ולם נראה
 במדינו~

 שהסירו הללו
 ודבריו עי"ד וכו~ או~ו מע~ירין אין ~סרח אב"דאפי' דהרי לאיעדה ובן שלו רבנות מב~א והורירוהוהרב

 , לעיל רבריו הבאנו ן' בסי' הלוי מהר"י למ"ד~כוונים

 נדיב בס"ה נר"ו זק~ן אדוני ר"ל הגאון למרן מ~אתיו~ן
 אינו תנאי לגבי ואלו וז"ל שכתכ ג"ן סי~ ח..מ ח"בלב

~ועיל
 כ"~

 בידם דהר~ות לסל~ו יר~ו דאם דיתנו
 התנו ו~לו שס"ו ב~י' בנ"הג ~רבוכמ"ד

 דמני~י~
 אותו

 להו~י~ו הז~ןיכולים דבסוף זה ~נאו במדמע איןלזמן
 לסלק יורשה דלא לשרת הנכנס את לחייב דר~ואלא
 הק~ו~ הזמן עד ~"א מהשירות~~מו

 ~לש שק~בו ומה
 רהוא פשוט יותר ולאדנים

 דאין המררכי רברי ע"~
 נר"ו א~"ר שנים מג~ יותד ~~מו לה~כיר פועלל~ום
 שה~ונוו מבוארהרי

 שיוכלו ~די תנאי מ~רי ל~ לז~~
 : בעניותי וכדכתיבנא הזמן בבאלסלקו

~~~
 , נ~קא לא ~לוגתא ומידי .~יא פסי~~א מילתא לאו דאכתי לומר אדםלחדך

 היושכ רה~"ח רי"ח ס,' בחיו"ר ז"ל חיו בעו ~רבכתב כב~ מ"~
בעיר

 מקוד~ המחזי~
 לומר ו~~י המוחזק הוא ב~ררה

 . עי~ש ~ראיה עליו ~שררה ליטול הבא והת"חקי"ל

 למ"~וא~
 לב נדיב בס"ה נר"ו מז"ה הגאון

 ח"~
 ~ימן

 חול~ דנרא~~~
 שהכ~ התם היינו בזה

~"~ 
 ככר

 שעדיין היכא בל אבל בדרר~ו בן גםו~חזיק נ~נ~
 גם במ~ומו~חר ~~נ~ ל~

 הו~
 דהראדון ומודה אזיל נר"ו

המחזו~
 ~שרר~ו

 ויכו~ המוחז~ הו~
 הרו~ה ב~ד לעבב

 בקרד דמעלין בהאי דאיסורא במל~א וב~~ט .לסלקו

ול~
 רבוותא דפליגי היבא אפי' ודאי דלכ"ע מורירין

ראוי
 לת~ו~

 זהו , ליה מסלק~נן ולא ~~חמירים ברעת
 רין בין ידין ידין יורה יורה ~ר"ו המורה רהרב~ללע"ד

לדי~
 היתה בא~ד

 בא~נ~
 את ידראל לבני ללמד אתו

 ~~ורות ואתהחוקים

הסני~
 שליש ביר הני~ן הקאמבי~ל ב~נין , הג~

~
 לחח,.מ ך ושי

~ 
 אותנו אלהיםהודיע~~~~~

 א~
 כל

 זא~
ד דהר

 ומקד כמאז קאי במ~~~ו נר"וה~ורה
~  הרוחותוכל

 ~ב~ול~
ר באד ממקומו אותו מזיזין אין

 לשל, יתחייב ~ם לבאר נבא מע~ה , ב~דקהוכחנו
~  מהעיר ילך לא שאם שליש ביד שניתןהשט"ח
 שידלם שקב~והזמן כמש~

 הס~
 ואנכי בשט"ח הכ~וב

 ~טור שהוא פדוטהדבר הרוא~
פשוט הדב~ כי ש~"ח אותי מלשל~

 ו~וסכ~
 דאי דכל ~ל הפו~~ מכל

 ל~
 , קניא

 א~מכ~א הוי ב~"רנמי והב~
 גמור~

 הוא שהחיוב מא~ד
לא א~

 יל~
 ד בי הד~"ח ו~שניתן , ההוא בזמן שבתו ממכון

ן קני וגם , מעכשיו ל~' זבה אמ"ל לא זה ב~נ~ישלי~
ד מבוא זה ודון לחייבו תיתי ומהיכא מידו ~נולא

 ר"ז ס,' ח"מבד"ע
 וא"ה~

ו עלי החונים והרבנים ן~ ~י'
 כל ול~רש לברר אמרנו ואםז"ל

 ה~סת~~
 תק~~ד בזה

 סו~ל שאינו עד מאר פשוט והדבר , מה~ילהידיעה
 נתן לא הד~"ח זה שגם אחרת ועור ז~ת ,אריכות

 , לכן קודם דעתו שגילה במו האונס ~דעל ~ל~
 וכגון

 נותן היה ואפי~ כר"ת עשוי ש~"ח להם נו~ן היהאפי' ד~
 ש~זיה לא בעין מעותבידם

 נתינ~
 ויהיב רבאנסוהו

 הכרת~פי'
 האונ~

 וכל , בעינן לא
 ~גיל~

 שאינו דעתו
 אלא שלם בלבנותן

 המתנ~ אונ~ מתו~
 ב~לה

 בפרק במז"ל והר"מ רמ"ב סי' בח"מ והש"עהטור וכמ"~
 מכירהמה' י~

 ו~~
 קל"ו ~י' ב~"א ז"ל ~מבי"ט כתב

 וז"~
 להתחייב או~ואבל,בנ"רראנס

 במ~
 דאינו

 חייבועושי~
 דא,ן וכו~פשרה

 ~~ונ~
 הוא אד~בא דבר לו נותן

 כאונ~ הוי ~לו ~ת ממנוליקח ~ונס~
 לו שי~ן אותו

 ב~ל זה ש~..ח וא"כ ז"ל הרב במ"ד מתנה בדיןרהויא מתנ~
 שהואכ,ון

 ידו~
 נ וע"א ס"רסי~ ז"~ ~לדיך מהד"מ ו~~שו~ קפ,.ז ~ורד במ~רי"קווע~ן י עיש.~ב וכו~ בדין כלל חיוב היה שלא

 וכמ"ב , אותו אונסים מפני שנ~שה ומ~ורסםידוע דהדב~ כיון , לחייבו מירי ולא ל"מהעיר מבני ד~ינו אח~ ע"ש ~שט"ח נכתבאם~~~~'
 וז"ל הנז"ל קל"ו בסי' ז"ל~~כי"ט

 ומ~
 דנכתב

 כידוודעים ערי~ יד אם ובו~ ראובן מ~ד ד~ינו ואמר יאורהע"ש השט,.~
 אות~

 על היה החוב
 תביע~

 לדמעון ראובן
 אותו דיכתובונתפשרו

 ע"~
 נכתב כאלו הוא הרי יאודה

 לו ומה וכו' ~ודעא מסר והרי ראובן דםעל
 זה ~על ידוע דהוא כיון ליאודה אולראובן שנתחיי~

 ~הית~
 ~דבר ובנ"ר . עכ"ל רנתחייב הוא ובאונסכרין דל~
 ברו~

ומ~ור~~
 למ~ן היה שהחיוב

 יל~
 הם וגם מהעיר

 יתן מה וא"כ ,~זה יודו~
 ומ~

 נכתב אם יוסיף
 אחד והכל אחר שם עלאו ~מנגרי~ ע"~

 וכמ"~
 , ז"ל הרב

 וב"~
 הרב~

~ג~
 ז..ל להריב"ש ועיין ע"ז בסי' ז~ל גבורים

 ב~ימ~
 ~ז

 : פ..ג סי' בחח"מ ז"לו~הרשד..ם

~~

 רבה ב~חי~ה כתבתיזה
~~~ 

 מ~ום פ~אי
 ~מו גדול בידראל השואל ררב תורה~כבוד עשה~

 להלכ~ רברי והיו ,נר"ו
 י~~ים אדר ער ~מ~דה ולא

 י~ראל ר~ב אבי אבי~מרי
 רא~

 ~גאון מרן אריאל גולת
 המלך ל~יוןראשון

~~~ ~~~~ 
 ~ר"ו העולם ער

 חיטייא למאריה ~ריכין הכל כי אליו יקריב בו י~חראדר וא~
 דועל כ"ד הלא , יקום כן אומר יגזרוכא~ר

 יול~
 מבית

קדד
 והוא האריות מגויית ראתי הקדדי~

 י~סכמת



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~ן ארי ל~יון ראשון ירושלם גאון הגדול מו"הרע~"ר
 כמהר"ר~רי

~~~~ ~~~ 
~~~ 

 ~ כיר"א יאיר נר"ו

~~~~
 חכם ~י רברי בנועם לחזות מ~יני בלעיני
 עד ע~י רחכיב ~ילי שמחת לי יקירהבן

 כמהר"ר וע~ום הרב השלם החכםלאחת
 הן הן א~בעותיך מעשה עיני ראתה הא"ח.האחנר"ו ~~~~~

 משיב~וראותיך
 כהלכ~

 מע"הק שנשאלתי השאלה על
 דלפום ~רק באותו בקי~ור ה~בתי וכבר ' את"ל~~ת
 ר~אל המלאך ~מופלא ל~רב ל~לקו יוכלו לארילא
 ראיתי או~ך ועתה ' תרי~י טעמי מכמה מרבנותו~ר"ו
 ' לפניך המו~גת השאלה ~י על הולך ~ובב לבאי~מיר

 מקור חכם תורת אהבתי אשר בתור~ךואשת~שע
 'חיים

 וח~~
 כל על דבר להשיבך הייתי

 וקו~ קו~

' 

 אשד התלאה כל את ידעת אתה נפשי ידידו~ולם
 מאז מנשוא הכבר ה~בור ~יוןועול בת ב~ע~רימ~אתני
 ותעבורהבקר

 ~מנח~
 להרחיב חורין בן ~ני וא'ן '
 נ לבבי עם כאשרהרבוד

~~~
 זה בענין שכתבת מה כל ושניתי קריתי

ז והנ~

 טובי~ דברי~
 למו~אי וישרי~ למכין ונכוחים

ד~~
 ל~רקה ה~ורה הרב שנתן שהשטר אמת ~ין והדין

 את ל~את האלה בשבו~ת נ~שו על אי~ר לאסודהי"ו
 ' מוע~ים ימי~ במשך~עיר

 הו~
 ומבו~ל בטל

 ~ד על היה דהכל כיון ' ממש בו שאין וכ~רהנשבר כחר~
 ' בתבם ומפי מפיהם ומפור~ם הגלויהאונס

 רמי רליתיה וכמאן מעיקרו והשבועה הנדרעוקר והאונ~
וכמ"~

 מה~י בי ' המ~ודקים ברבריו ז"ל הדשב"א
 ביד שנתן ה~אמביאל ~ם~עמא

 אין אונ~ו ~תוך ~לי~
 שהיה ר~~ו ש~ילה אחרי ל~מרי ופ~ור ממשבו

 ' מבוררוהאונס אנו~

 וב~ר~
 וכמו ' א~מכ~א בו שיש

 ~ינ'ם בפר~י הארכתי וכבר ' קרשך בדברותש~תוב
 סי' ח'ו"ר ח"א לב נריב בס"הקאלו

~"~ 
 נא לך באורך

 נראה

~~~
 ורו~ים לזמן הותה ~ה~בלה המנ~ריםטע~ת
 כ~בת י~ה ' הזמן עבר ~כבר מפנילסלקו

 נריב בס"הק שכתבתי וכמו זאת ב~~נה ~ם ~דקושלא

ל~
 החרש מן ~באת קרוש ואתה כאורך ~"ן סי' ח"מ ח"ב

'~נ~

 לן~הרב ~~ייע
 ח~~

 ~~ר
 ה~~~~

 ' ר"ו ~י~ בח"א

וה~
 ואמתיי~ ~שו~ים רבר~ם

 בבר אם וכ"ש '
 ולא ברוכ~יה ומש~ש עומר היה ועדיין שקבעוהזמן נשל~

 מ~~י לסלקו יבולים שאינם ד~שיטא בז~נוסיל~והו
 ~יתא אם דיאמרו~חשר

 דמשו~
 לזמן~ילקוהו דל~~והו

היה
 לה~

 הזמן~ומאחר בבא ל~לקו
 דל~

 בזמנו סילקוהו
 עילא אלא הזמן תנאי מסיבת ה~ילוק דאין נתבררהרי
 ' קאי ברו~תיה אי~ורא חשד דאיכא וכיון בונמ~א

 לי הון ומ~אתי ע"ר ד~"ז שם לב נדיב בס"הקוכמ"ש
בתשובת

 המ"~
 שאני ה~ריך וז"ל שכתב ע"ח ~ימן ח"א

 בו ממאנים היו הזמן בשנשלם אם רבשלמא~"ר
 כן לו~ר ~מקום היה ~וד בו ~פ~ים שאין לוואומרים
ובנ"ד

 א~
 הזמן שנשלם אחר

 נה~
 שנים ב' במינוייו,עוד

 אחר בלימיו עלי~ם סברווקבילו כן אם מכליםואין
 איש ההיא בשררה יתנה~ הז~ן שבהשלמת המ~ה~שאין
 ז"ל את"ר בסתם שהעלוהו כמי הוי שכן ואחראחר
 ממנו ~רול למנות כדי להעבירו ב~נתם שאיןובנ"ר

~~
 לסלקו רא~ור מודה י"א חרר כ"ב בית מהרר"ך
 יו"ד בחק"ל ז"ל מ"א לה~אוןועיין

 ח"~
 : ~"ט סי'

~~~~
 בכל לעולמים נשמע שלא חרש זה

 הבל בטענות מדבנותו הרב לסלקישראל ת~ו~ו~
 התורה כבוד ~לה כי הרווים בל ידוו זה ~ל 'כאלו

מישרא~
 לבער ישראל רבני בל על מוטלת והחו~ה '
 הגורמים באלו ומריבות עינים מכלות מריבותאחר
חילול

 תו"ה~
 ומכח ' הרבנים לומדיה וכבוד שתתעלה

שנאה
 ו~נאז~

 ולהסיר ה~רש את לכלע יבאו ותחדות
 לא על ' ומורם רבם ~עלהמ~נ~ת

 חמ~
 ולא עשה

 ח"א לב נדיב בס"הק שהארב~י מה ועיין בפיומרמה
 רבים באו וכבר ' יעוש"ב ק~י סי'ח'ו"ד

 לה~ לקחתלפ~"הק ונכברי~
 רב

 ומו"~

 ומ~או ויגעו
~ 

 מומחה

ו~קי~
 אותו הבוחרים אחרי ללכת נתתיו לא אנ~י אך '
ו~וע~ים

 ברב~
 אשר

 נטל~
 זה מנו~ות מי ~ל ונשאם

 ומלט ושכלל בשניםרבות
~~ 

 מחרבו~יה העיר
 על ' ול~נה רוש מי שהש~ו~ו שברו זה ו~יה ,~~כמתו

זא~
 תאבל

 האר~
 ז"ל החבי"ב למדן ו~יין ,

 י~דה ידי כן ~ל ' רל"ז ~י'יו"ר בכנ"ה~
 אר~~

 ביניהם לתוויך
 אל~י~ וה~ 'השלום

 עושה ברחמיו
 שלו~

 במרומיו

 ~ו"ר , ~כי"ר אחינו ישראל ולכל ולנו להם שלוםיש~ו~
 מאר נאמנו רבריךכל

 ו~דע~ ~ח~מ~
 בה' ואני '

אעלוז~
 יריך מעשה ~ראות וקיימני ~חייני אשד
 על ~ליון יתנך כי ישעי ~ור לאל ~פלתי ואני ,~~~אר
 תשו~ה להורות העבודה ועלהתורה

 לרבי~
 שמך ו~יה

 ה~רולי~בש~
 ברבות אלי~ו ב~ני ~~ים ור~ית ו~יית '

 הכ"ר ' ושיבה זקנה עד ~םהטובה
 החות~

 ~ע"הק
 ~וש~נקא ורא ' ~זן האל רחמי המ~וה תוב"אירושלם

 ל~יון ראשון ~שמי יר~ה ~לכאדש~ר

~~עיר
~~~~ 

~  ~~~ 

~~~~
~~~ 

~~~~ ~ ~  



~ ~ ~
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~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 לזמן קידושיןבענין

~~~~~
 לזמן אדה

 שלשי~
 ~לשים לא~ר אי יום

 בלא נ~קאיום
 עיי~ ג~

 החכי"ב למרן
 דיו~יאה שכתכ א' הג"הט ל"ח סימן ~"הע בכנ"הגז"ל
בלא

 ג~
 כהגהב"י זק"ן ובסי' עי"ש הל"י כסוף

 דאמרינן מההיא איגרי מרפסן ז"ל וד~יו ,הר~יב ~הארי~
ב~ררים

 דכ"~
 לאשה אמר אלו

 היו~
 ולמ~ר אשתי את

 בלא נפקא מי אשתי ~תאי
 ג~

 כזה עליו קמיםרבים ר~יתי וככר ' עי"ש
 הר~

 שעד
 המל~

 ב~"ז
 אליהו כסא רי"א ב~ונ~' ~מת רבריגירושין מהלכו~
 בחק"ל מ~ה להגאון ועיין הסמ"ג על בחי' ~יי~נשמת בקונ~"~

 סי' ח"גיו"ר
~"~ 

 ג"כ ועיין מ' סי' ח"ב וכח"המ
 : מ"ז סי' בח"א משכירראש להד"~

~ ~~~ ~  
 חיים

~ וד~  
 ~ד כ~' ושם

 מר המופלא והרבהוא
 ~כרהם א~וני ברי~

 לקח אחר וכל ז"ל ~כנ"הגר~רי לייש~ נר~
 רר~

 , ל~~מו
 לרון לי יש מכ"ת המחי"ר א~ריהרואה ואנבי

 בדכריה~
 שכל

 י~א לחלק ז"ל הרב הנה כי , סכנה בחזקתדרכיהם
 כש~תיו שכי~א דנדרים כההיא אשתי את היום~ומר בי~

 ~ריכה שאז אשתודהיא
 ג~

 את הרי באומר מ~א"כ ,
 הקירושין להפקיע רמהני אד~י ~מר ולאמקורדת
וכ~~

 ממש דיש ימ~א בסוגיא כ~,רש"י דהמדקרק
בדברינו

 עכתד"~
 בין יש ~ילוק מה ירע~י י~ן ומי ז"ל

 היום~ומר
 דאדרכא לי מקודשת ה"א לאומר אשתי א~

 , מועיל היותר הלדון הוא כי גמורה איש אדת~שווייה ~פי אלים מקור~ת את הרי רלדון ~סתכרא~יפכא

 שכסוף אלא , ה~ידושין להפקיע התנאי ר~יןוב~רט
הל'

 הכנ"הג ע"ד ק~ל גופא והיא . הקי~שין גמרי יו~
 מדברי ללמור ש~ו~דך~ם

 ~ביון ~~ ~י~ הרד~~
 , בעי"ז הוי לא~ו דמיו~ר~

 כאשר תמוהים ע~~ם ~רד"ק ודברי
 היה לא ז"ל והרב . במ"א עליהם~מדתי

 ~רי~
 לזה

 וכיו~א ביכום אלא הללו השיעורים כל ~אמרורלא
שה~נ~י

 הו~
 ו~ו"ל לגמרי ה~ידושין להפ~יע

 ואיכא~נויה למ~ר~
 לכעיל~ למיח~

 בכגו"ד . זנות
 הו~~~

הרר"~
 אכל , ~~א למי~ש ליבא לו רמיוחדת רכיון לומר

 ~אין~נ"ד
 כא~

 ה~לשים דבסוף אלא קידודין ה~~עת
 כדמ"וי זמן~ו~ו ע~ א~תו הויא ליה אהניא ואי . הקידושין גמרייו~

 דהכא רן ~ני ומזה .
 א"א משום~ייב בתו~ל"י עלי~

 א~
 ~נויה להיות ~זרה ל~ו דלא~ר

דל~ כיו~
 משא"כ . היתה וא"א למפרע הקירו~ין נ~קעו

 שלאכמתנה
 ~ז~~

 לרון יש , כנים בלא ומת ליבום
 חויכ שאינו בעלה ב~יי אחר עליהבא שא~

 משו~
 כיון א~א

 רעכ"פ וא~שר . היתה ר~נויה למפרע מיל~אדאיתלאי

~~~ר~
 אף , לבועל

 רלמ~ר~
 , ~עלה על אסרה לא

 מו~ל ל~ר' ועיין . בנים ~וליד אם א"א ס' ~היתהכיון

~א~
 מ"ו סי'

 ולהרד"~
 ז ואבמ~ל ~' חרר ~ם

~~~
 א~ו~

 מר המופלא הרכ למ"ש
 אדוני ~רי~

 ל~י ולאח~ שאמר הכנ~הג מנדון ל~לק שם ~ר"ואכרהם
 נתן כאלו המועיל לדון שהוא לכ"א מותרת אתהרי

 ל~
 רמגרש הוא לישנא דכהאיג~

 אדתו את האד~
 משא"~

בש"~
 אין זה וכלשון אשתי את אין הוא שאמר שהלדון

כו
 כ~

 ואחרי , י~"ו את"ר הקידודין להפקיע
 רבנותומכבוד ~מחי~

 דכרי~
 ~, שיסמוכו ע"מ להם אין אלו

 מותרת ה"א ובדפ~ו בפיו לאשתו האומרדא~ו
 נסח כל לה יאמר אפי'או לכ"~

 הג~
 ומה , וליכא רחמנא אמר כריתות ~פר להוכתכ ~י , ליאמר ניתן לא ודאי הא . גבר לכל לאתנסכאשריא ~י , כע"פ בדקרוקיו

 א~ן כי , גט דל גופו הוא שאומר הלשון אם יוסיףומה י~~
 רהוא כריתות ספרכעונן

 דוק~
 לבינה בינו ה~ורת

 נתינת ב~עת ה~ברים אלו שנאמרו מ~ניואם
 כ~ף יאמרו ,קידושיה כ~~

 מכני~
 א~תי דאת זה רלדון ותו , יאמר ולא הדכרידתקע ודאי הא . מו~יא כסף

 ז בסוגיין מפירש,~יכמתבאר קתני כדוקא ולא מודאל לדון הוא ה~"סדנקי~

~~~~
 ע"ג דס"ר כח"א ז"ל קמ"ר להרבהוית

 ע"ד שקשה ומה ז"ל החכי"ב מרןמ"ש שהבי~
 כ"א לעולם רמקודשת אמרו לא דע"כליישב וכת~
 תנאו כאמור תנאיבלדון אמ~ כי אכל תנאי בלשון אמרו שלא לל"י מקורשתה"א כשאמ~

 ~מש"כ מתנה כאן ואין קיי~
 , ז"ל עכת"ר וכו~ את הרי ד"ה אע"פ כפ' התוס'כמ"ש

ורכריו
 כסוגיין ז"ל רש"י ש~רי כעיני תמוהי~

 ואע"פ וז"ל אשתי א~ אי רלמ~ר בההואכתב רנררי~
 , ל"מ בתנאי רא~י' הרי ~"ב ה~ירושין בש~תכן שהתנ~

 ~ ול~
מדו~

 , עמש"ב מת~ה
 לא רודאי

 דיי~
 ~ ~תני כאן

~מ~~
 היה ולא , דם הכנ"הג וכמ"ד בתורה

התו~' למ"~~ לר,~
 בפ'~ע"~

 אלא ,
 היא דהיום רכיון ה~ע~

 נפ~א לאג~ורה אדת~
 ג~ בל~

 כתר כל לומר היי~י וסכור ,
 ה~יא ר~ניאאיפכא

 על אשתו היא שהיום וכיון , אדתו תהיה לא~למחר תנאי על במקרש דאיירי דנדרי~
 אכל , בגט ד,גרשנה עד אש~ו ת~יה למ~ר גםכר~ו

 דה~ק~ו ממילא ~זמן בכא יותר ~ו ל"י לזמן~מקרד
הקידושין

 כיו~
 לו דאין

 ~ידושי~ ב~
 . ~מן אותו ער כ"א

 נכון חילוק ל"לוהיה
 לול~

 שם ז"ל הר"ן רכרי
~כתב כנררי~

 מש~
 הויא לא ראי באדה אבל וז"ל ~רשב"א

 דמים וקנין ~גוף קנין קנה לא לעולםאשתו
 א~תו ש~היה א~שר איאשכ~ן ל~ כאש~

 לזמ~
 . ע"כ כלבד ידוע

 הרשכ"א כ~י'ועיין
 לנדרי~

 שכיאר שם
 הדברי~

 , יותר

 סגר שהדלתבאופן
 א~דר אי אופן שכשום אחרי~

 ננעלו תשובה ש~רי ובכן לזמן~שתו להיו~
 ומשיב דואל הכהיד ס~רנר"מ ~ כע~
 לחלקכתכ ~ ובסי ע"ז ז"ל הוא גם ~מר ל~ה ~ו" אבח ו~~~ מ"~

 רבדלמ~
 ~ינו כוה אדתי את היום באומר

 היו~ ו~רי א~~ו ~~יה לא דלמחדשולל
 הזה

 נהיי~~
לע~

 שולל ~ינו
 הקידושין חלו ~כף וא"כ המחרת יו~

 ~בל בהלכתו אמר לא הקירודין לדון לל"י לימקודשת א~ הרי באומר ~בל , ~~קה רפסקה וכיוןלעולם
מה

 ז"ל והר"ן , הזה כלשון מבואר ~בירושלמי אעש~
 רילן הגמ' עם אותםה~וה

 ול~
 ~ילוק ל ס

 ז~
 ~כ"ר
ולא ~
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~ ~  באומד כמו כי ' מקום לו אין הסליחה אחרי כל~"ה~י הירושלמי מדכרי הזה החילוק לרחות ~ריך היהולא
ה'ום

 נ~שי~ אשתי א~
 לו נתקרדה כבר לימקודשת א~ ~רי באומר כן גמורה אשתו

 ~ו"~
 היותר הלשון והוא

 , ובמש"למועיל

 ~ל~
 וכן ' לל"י ואמר פירש שבתוכ"ר

 ותוכ"ד אשתי את אי ולמחר ואמר פידש התםנמי
 הר~ב"א בשם הר"ן דלרברי ועוד , רמיכרבור

 ז"להוא וה"~
 אין א"כ לזמן אשתו ש~היה אפשר ~י ש~

 מקו~

לחל~
 נתקד~ה לו נקרשה אם שי~~ר ל~ון ובכל ביניהם

 ולאל~ולם
 בלא בכרי פק~

 ז"ל הכנ"הג ודברי ג~
 לי'שב ידוהם חיל אנשי כל מ~או לא כאשרתמוהים

 ~ נכון ביישוברבריו

 בענין יע"א דמשק~עו"בי
 קנ~

 שידוכין

~~
 הרב מני"ד אלי שלחזו

 המובה~
 כמהר"ד

י~ח~
 לי~ירה התרכ"ז בשנת נר"ו ~בואלע~'א

~
 פ~י בס~רו נר'~סה ל'ו היא ותשובתו

 : ~ו"כבסי' הנד"~ י~ח~

~~~~
 נדתדךראובן

 ע~
 ש~עון של נכדתו לאה

 ז~נה ונתחייב כנהוג שירוכיןכש~ר
 כבודו לפי כראוי נדונייתה בעדש~~ון

 וג~
 נתחייבו

 כתקון מה בסך הנז' ו~מעון ראו~ן לזהזה
 ח"~

 וז"ל ~ל

~ו~
 ומלוה גמור חוכ שמעון נתחיוב ומ"ומ ' באות

 כ~ך ח"ס ת~ון ~פ הנז' ראובן להארוס עליוזקופה
 ואופן ~ר ב~ום זה ~חוב פי~ור לו יהיה ולאכ"וכ

שבעול~
 משורכה ר' עם הנז' הכלה נכדתו בהכנס זולת

 ~"ו~ ~זי גמ"ט לירי הדבר וכשיבא לחופהה~ז'
 מחול

 א~י' הוא הנז~ שהחיוב אתמד וב~ירושא הנז' החוכלו
 כל עם כעולם ~יהיה ~מי והאונס הע~ובשיהיה

 זולת אותו ~ו~ר ואין קאי ~דקאי הנז'החיוב ז~
ה~לה בהכנ~

 והארו~
 עביר אחר עתה והן ' עכל''ה וכו' לחופה

 הכלה מרו~ה שהית' הנז~ מהדידוכין ירחים במ~פרי~ים
 זקנה וש~ ' בו אתהומי~נה ~חרת רוח כעת בס~"י'הנז'

נל~~
 הנז' ראו~ עם לחופה שתכנס ולפייסה לר~ותה

 ושרכוה ואמה זקנה ע~רו אח"ז כך וכראותם כלל'ד~~ה ול~

~~
 אחר בחור

 שחפ~~
 לתבוע ראובן ע~ד וכעת ' בו

 לא אני ~שיב ושמעון ' כנז"ל ש~תחייב הסך~ש~עון
 ~~רוכי או ממני המני~ה כשתבא אם כינתחויבתי
 'ה~לה

 ל~
 היא והבת כך חפ~ים שאנחנו עתה כן

הנותנת
 כת~

 ולא לפיי~ה ונלאי~ו ' ~ררת
 בורונוו~ה ~~פוו~

 לע~ו~
 ואני

 א~ו~
 ברבד
~ 

~~

 יור~ו כן כי הנה ושמעון ראובן ~ענותאלה
 לפ~ור יש אםהמורה

 ל~מעו~
 ז~ת בטענה

 א~נ"כ וקי"ל בקנין במטכע~נ~חייב וג~
 אל~

 זה שבש~ד
 לפום ~ועיל אם יו~ע א~~ו ואין חיוב בלשוןכתוב

רינ~
 : שכ~"ה ויבא ה~וב דברו יבא הכל על ' לא או

 שאלהעל
 ז~~

 בארוכה הי"ו הנז' הרב ~ליה השיב
 רבדיו על תשובתיוזאת

 אתהרואה~~~~
 השאל~

 עליה נגזר אשר ואת
 נברשתא רכא ניהו מר עליון~~י

 דין ' אוריין ובד אבהןבר רד~ב~
 הו~

 וכבור בקדש נהרר הר'ר
 ה~תגבר ~עיין כברק ה~אור ה~ובהק הרבוהדר

 רב ' ~~ין אך יגבדוחייל~

~~~~ 

 ~ולת מ~רשי'א

 בחרא תלתא במוטב לער יחי ותושיה עז עמונקיה
 אנשים זרע ה' ברך זר'ע יראה , שריין כחראמחתא
 המנין מן וח~נים ועלו~ים רבים ברומיםכמוהו
 חכם תורת יריר של בחלקו הב~וב כל אנכיואחזה
 ' בענין לשואל כהלכה ~שיב בהינומאיו~אה

 ~יהו הלכה של בעומ~ה בעמק וילן רח'ב דח'בהרחיב העמי~
 בא א~י ואנה ' רמכסיין הני ומסתרתא עמיקתאגלי

 ריקדקמיה
 ~ורייתי~

 הניח לא אש המלהבות בדב"ק
 לן יהב ~חרונים ואת ראשונים של מתוד~ם יזויתפינה
 אין בכיתי כי בי'ני ידעתי דידי לגבי וכל ,אוריין

 ר~ון לעשות ו~ולם ' בוריין על לעמוד תורה שללחמה לח~
 כא~ר באר'שת לבא שוא'ל נ~שה אר~י ~~ר ח~~~י~ריק
 דבד ירית~יג

 שבמני~
' 

 היו~ ו~ב~
 שתים בדברות

 ישראל בבני ע~ר אר"י אחורי לפלפולא אלאנ~רכה ל~
 נ וגואלי ~ורי בעזר התלי וזה ' הדיין הואהע'ר הו~

~ ~ ~ ~

 ~ר"ו ה~וסק הרב ~אי'ד לר' חזיתיהרבר
 ~חיובו לפו~רו הזקן שמעון לימיןשעמד

 ~שע"ה בסי' הרשב"א ת~ובת בידי~ ואיי~י ואתא~נז'

 הבת לזקן דפטר ן' ~י' א"הע בב"י ז"ל ~רןהביא~
 תרקכא דאטו ברבר הוא ראנוס נכרתו בסירוב~הקנס
 מוסכמים שדבריו וכתב ' עי"ש לה למיהב ב~ידדינרי
 בב"י מדן רבריו הביא שהרי ז"ל הפוס~ מכללהלכה
 ' ן' ב~י' שם ז"ל מוד"םו~סקה

 והו~
 ~הא דאי פלא

 ~י~כאאררבה
 מ~תכר~

 בשלחנו ~רן פ~~ו ~רלא
 והרכ י"ג סי' בח"מ אברהם זרע כתב וה~י ,ה~הור
 אף להלכה בש"ע ד~דהש~י~ו קמ"ו סימן אליהוידי

 שראה מפני כו שתזר נראה בב"ישכתבו
 חול~י~

 בדבר
 שבב"י שכ~ב ל"ו סי' ביו"ר ~ל החבי"ב ל~רן ועייןעי"ש
הוא

 ~א~~
 ~~חנות לכל

 שז~
 ו~עשהו הספר ~שפט

 ~וס' בשאד מ~אם שלא מ~ני השמיטם הק~רובספרו
 שהביא הש"ע בכללי ~לאבי יד להרב עיין ~יהוע"ע
 דכרים רכ~ה כתב רבח"ג וכתב הנז"ל הדבניםרברי
 הדמי~ כב"יש~ביא

 בש"ע
 א~

 ' דהלכתא אליבא שהם

וב~
 גם ל~י~ון

 כ~
 בהגהב"י ש"ב סימן ~~ן יר להרב

והר~"~
 והלכה דפ"ו ח"ג

 למש~
 ראה ~א לך ר~"ב ח"א

ועיין
 תפאר~

 ושלום חוים בס~ ועיין בזכרונותיו ~רם
 ל"ח ~"סי יו"ר ח"א לב ובחקקי ל'סי'

~ 

~~~
 ~ורשכתב

 ובח"~ רבב"~
 שם
~ 

 סי~ן בא"הע
ן'
~ 

 ג"וש בש~ר החיוב היה שא~י' הכריחו
והיא

 ~סרב~
 לבו שם לא איך ידעתי לא . עכ"ר רפ~ור

לסו~
 הרב רברי

 ח"~
 ובתב בידיה ורפיא ולאו ראין ז"ל

 ~רי~ר~'~~
 רמו~ח אומדנא ~י~רי זה אם להתיישב

 שכתב ע"ר הקשו וכבר ' ע"שו~ו'

 שבגו~
~ש~ע התשוב~

 ר~טע~
 פטרו אומרנא

 דל~
 ו~עיקדא , היא

 הוא המעט רעתיל~י
 נרא~

 בדברי שנתכאר רבררך
 הבת אבי לספטר דיכול ~"ל ז"ל הש"ע~דן

 חיובו ר~יקר רכיוןמ~עם ~תי כסירו~
 בתו לתת הי~

 לחופ~
 ואז

 ' נו~נה הוא הרי ועתה , החוב לו ~חלככד

 אל~
 רהיא

 דו~ה~ינה
 להנשא~

 ~עין וכ~"ש
 לז~

 ז"ל ~הראד"ב
בסי~

 נ"~
 להתישב ~ריך רא וככגון '

~ 
 שכו~ב ~לשון

 וכו' יכניס~ם

~ 

 ש~רבר~ הוא פשוט ~כ"פ ~יהו '
ה~"~

 אין ז"ל
 שו~

 הב~ש ~דברי גם ' ס"ל רהכי הברח
 להביא ר~ה שמעיקדא ידאה דהרואה ר~יה שוםאין
 בסי' ~~"ש מחוקק החל~ת של דינו לתחילתראיה

 ע~
' 

ושוב
 רבנותן שכ~ב ז"ל זהב הטורי רבדי הבי~

 דלא מו~ן והוא ' ל~לםחייב שט"~
 גיל~

 רעתו
 שר~~ כ"~

~~~~ 
לסיי~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 חזר ושוב . דבריו בתחילת שכתב במה להח"מל~ייע
 ישד ל~ל ברור וזה הדט"ז מרבריבו

 הול~

 בבית ועיין ,
 : כן שנראה ~ק"י ~"ה בסי~שמואל

~~~~~

 ה~~~~~ ~~~

ן ~  

 ~ז~~~

 ' כאן של הני~ו~ין לקודם הנישואין אחר שהואמה~ם

 דעתיו~ין
 ~וח~

 יערוך דמות רמה זאת בראיה
 והנה ' להשיאה בתו ב~רונ'ית האב ש~תחיי~ד~ת~ מ~דו~

 י~ו~ר כי ~יאמן ' מבעלה ל~תגרש רו~ה עתההיא
 לפרועשי~וייב

 פדעו~
 בן לא ' בתו את ויגרש הנדוניא

~~יוב
 ז~

 ל~נשא הבת תר~ה כשלא מבורד הוא שהחיוב
 תהנה שלא באופן הוא ל~ר~ע ~תחייב כי והרי 'לזה
 לא"הע ן' בסי~ ה~ד"מ מאיד בית ב~~ר ושו"ד 'בתו

 הח"מ על הנז' הרב"מ הקשה תו ' יעו"ש כן~תמה
במ"ש

 ב~ו~ ועיי~

 אומרנא ר~~עם דמ~מע התשובה
 אומד~א נזכר לא תש~"א ~ימן הרשב'~א וכתבפ~רו
 לא רהח"מ פלא והואעי"ש

 הרשב"א תשו' שבגוף כת~
 ושבתב אומדנא מט~ם ש~טרו~זכד

 יחזה שפיד לדאות עינים לו אשד עכ"פ אבל 'בפי~וש אומרנ~ ע~י~
 דבדיוממשמעות

 שמטע~
 שרוב רכיון פטרו אומר~א

~~נו~
 האב ב~עשה מתד~ית

 וזא~
 ר~תה לא

 בדעת בדוד והוא נתחייב לא רהכירארע~א ~ו~ אנו~
בלתי הרשב"~

 ~~פו~
 המב~ט מס' גם ודוק, סק~"ז בב"ש ועי"ש

 ראיה ~ום לו מ~אתי לאז"ל
 רהת~

 כתב לא פ"א בסי'
 בתו לתת במתחייבכ"א

 ב~נ~
 דהוי אמרי' ד~תם

 המס'כים שר שהוא ~~ינו לא ח"וג במתחי~באבל ~ו~~
 ויד ~בת בסידוב חיובו מלקיים~פ~וד

 הדוח~
 ~טויה

לומר
 ראיפכ~

 ב~ו ב~ירוב לש~ם ר~ייב ~"ל
 חייב שאינו במה המתחייב כא~ם~נתחייב ביו~
 מרן ה"ד כ"י בתשו' ז"ל גאלי~ו מהר"אבפי' וכמ"~
בכנ"הג החבי"~

 סי~ן'~
~"~~

 מתשו~ מחמ~ו ~~ת'ד ש~בר ~יח"לאמ~י"ר
 ~גם ראמדי א~א ' ~ם הכנ"הג כמ"שאחרת

 ז"ל החבי"ב~רב
 בת~ ל~

 שאחר . נינ~ו ~~ר~י שרבריו

הדו~~
 בעינ~ו

 ידא~
 וגם ' מאר ~אמנו רבדיו שכל

רברות
 ש~יו~

 רברי הם הן
 ~ד~ב"~

 ~ין מיהו שכתב
 ע~ב וכו' ו~ודם במ~בב ולא ~ן שהוא במי אלאדברינו
 מהוא"כ

 ~ו~י~
 ז"ל הדשב"א רברי על גאליקו מהר"א

ו~וונתו
 פשוט~

 היינו דפטור דס"ל ב~נס נ~חייב ד~פי~
~שהבת

 מע~מ~
 את אשה דו~ה אם אבל ' רו~ה אינה

 ואתהאי~
 ידו~ ואבי~ שי~

 הדבד ל~בב ב~ניה ירק
 ~ת~~ר~ד

~~ 
 ב~ חפ~תי

 כמ"ש חייב הוא ראז ,
 י~רא והלזה ואמ~יים ~שוטים והדברים ~"ל~רשב"א
~ו~ד

 מרנא ומקשה דרמי מאי וגם ' ~"ו ~ברי~
 ~חב~~

 ל~~
 יררנו

 ל~ו~
 מעודבבים בזה ודבדיו ד~תו

 , יודע~ו וא~

 נוכ~ ב~~~ ע~~
 מ~ר"א ~דבדי ל~~ד

 ל~י ועקש נפתל בהם וא'ן י~ריו ~~קו ~לג~לי~ו
של פשט~

 ר~~~
 להעמי~ ל~~ינ~ תשוב~ ואי~ ~

 העיון
~ 

' 

 עור~מ"ש
 ~~ שבלא"~

 ה~ברים דבו ' יחידאה ~'

~ו~~~
 ~לא

 המ~
 דעכ"פ ר~ל ה~"ש ~~ד ט"ז הרב

 ~~~בש~"~
 אברהם של שלחנו הדב ובבר ליתן חייב

ה~ד"~
~~~ 

 בש"ע מרן עמ"ש בתב ו' אות ן~ ~'
~~רו~ים

 לעשו~
 או ~בת נתר~ית לא אם דבכ~"ג ובו'

~ו~
 ל~ ~ח~ א~נס

 ~רשב''א ~טד ולא ~החוב מ~טר

 ~~ל~~
 עשו

 ל~יו~ וב~ שט"~
 למ~~ם

 אלשי~
 ל' ~י~

~~~~
 ~י'

 ~~ ו~~~"~ ~ל~~
 ורלא מכירה מהל'

 בז~ ~~~פ~~~~
 ועיין

 ~ימ~ ~~~
 ר"ז

 בש~ במ~~

ל ~שי~' מ~שט זה דענין מבו~ד הנה ' עכ"ר~~גודה
'' שני ז''ל הרמ"ע דברי הביא לא למה התימה מןוא'נו

 לפרש שיש כיון בזהחולק
 דבר~

ש ובדא~ד חולק שאיננו
 מ~תפ שהח''מ הרכ שסובר ג"כ להדיא הדי 'לקמן

~ בז~
ל כל זכר לא וגם נר''ו לרו''מ כרס"ל ~שיט"ל ולא
 מש~ להב''י ש~יין שבמה אלא ' הב"שרברי

 האגוד
~  : לנ"ר קשר שום ראיתילא

~~~~
 פשו~

 דל"מ בחו"ג רבמתחייב הרבר
~ענת שו~

 אונ~
 מהרי"ו נמי וכמ~ש כלל

 הלואה כמו הוי שט"ח ראיכא היכא דכל בפשוטקמ"ב בסימ~
 טענתדל"מ

 אונ~
 י"ד סי~ בתשו~ ~ב"ח חלק ולא

 טענת ליה אהניא במת דאז השטרבש~ושלש אל~
 אונ~

' 

 ' הבע"ד ליד הש~ד כשנ~ן נ"א בסי' הב"שוכ"כ

 כדעת מתחייב אם אובמ"ש ו~"~
 ח"~

 'לתת ~ היורשי~ רחייבים

 ח"~ דלדע~
 הוא בסמוך ~ל מרן ש~~ק

~ במשלישי~ ~ להב"~ פ~י~"ל שליש ביד ו~א ' שליש ביד שטרותשני  דפטורים לכ"א הש~רות השליש דיחזירשם
 כתב האלו וכר~רים 'מלקיים ~יודשי~

 מהר"~
 ~בעל

 עליו ותקפה יפה עיין שלא עליו וכתב ~ם הב"חה"ר ~לבושים~
 הוא ש~ת~ון הוא הב"ש דעת ואולימשנתו'

 שטר בירו נ~ן והחתן ~~תן ליד הש~''ח נתן וזהח"ס ~רע~
שאם

 יכ~י~
 הושלשו ולא לו מחול ש~חוב לחופה בתו

 רלפ"ז ' כן נראה אין דבריו מפשט מיהו '~שטרות
 ~שטר נתן א"ב אלא ב~חי"ד כתב וכו'דהרי או ~"ללמה
 האו~ן היה דבתחי"ר לומר דאין ' ה~ע"דליד

 של~
 נ~ן

 מ~א~י גם ' הרואה י~~ה כאשר ל~חול שטרהחתן
 רנקיט בח"א ~ל"א סימן למהרימ"טדאיתי

 שטוען מה וז"ל שב' במט'בא לשלם חייברכחו"ג בפשו~
 מחל לא זה שהרי מזור יגהה לא רו~ה~ינה שהב~
 שאינה ומאחר לה~שא בתוכשתר~ה ~ל~

 מתר~י~
 החוב

 ר~ת שכן לומר מוכרחים ואנו ' עי"שבמקומו
 ~' ז"ל והד~ב"א אביו עם הרימ"ט יחלוק שלא היכיכי המב~~

א"~
 אביו בדעת להדימ"ט ~"ל שכן מובן הרבר

 ג" ועיין ' ורעמיה גאל'קו מהד"א וכמ"שוהד~ב"א המב~

בהגה~
 ~ן שהביא י"ח הל' מכירה מהל' ב~י"א מש"ל

 וכ~ב ז"ל הלוי מהר"שמשם
 שה~

 ופדח כפתוד
 ז שאמדם למי~רברים ודאויי~

~ ~ ~
 מפאנו ~רמ"ע ע"ד קשה ל~אורה זהשכפי
בסימן

 פ"~
 שכתב רו"מ שהביא

 רא~
 בחו"ג

בשיש
 או~~

 לרובא סותר ~דאה ולכאודה ' ~יוב אין
 א~ לקיי~ חייב רב~ו"ג ר~"לררבוותא

 אם
 נאנ~

' 

 הר~"ע מדברי הכרח דאין נ"ל ~ובי אחריואולם
 ~תחייב לא רהתם דאפשר . ה~"ל רבוותאאבולהו ד~לי~
כד~ת בחו"~

 ח"~
 אלא ' בתו כשישא החתן ~טרו ואח"ך

 לא ואם שמעון עם בתו להשיאנתחייב שהו~
 וכך האסמכתא לסלק מעבשיו בחו"ג נתחייבלחופה הב~ תכנ~

 נראה ובכה"ג ' ותשובה בשאלה דבריורייקי
 ש~ילק בקנ~אלא מחיוב זה גרע רלאד~"ל פשו~
מיה~ האסמכת~

 אלא נתחייבתי לא לומד יכול ש~יר
 ב~תחייב מתר~ות'אבל הבנות שרוב כיון ~בתשתתד~ה אדעת~

 כ~י~שא מחילה ~טר לו כותב והחתן בסתם~ו"ג
 זה מ~וב י~טד שלא ע~מו ש~ד באותו שכותב אוה~ת ע~

 אםכי
 בהכנ~

 הבת
 לחופ~

 ברעת תלוי ה~א ראז
 בהכ~~ו ~"א ולפוטרו למחול נתר~ה לאוזה ה~~~
 לחופ~

 ולא
 והוא ' ~ל מהרש"ל ובמ"ש אחרבאופן

 ודאה ' רמ"ע בזה שוחלוק יתכן שלא ע~~אמיתי ~ו~ב~ חילו~
 שיש ~כ~מ שכתב ~~חי"דראה ~~

 אונ~
 אין

 קנ~
 ~ע"נ:

ש~ו~יאוהו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 
~~

 אלא ליה חשיב ולא וכו'שהו~יאוהו
 קנ~

 אבל ' בח"וג
 שאינו במה המתח'יב כאדם הוי כנז"ל בסתםבח"וג
 הר~ב"ם כפסק קנין ולא ~רי אתם לא ~דיך שאינוח'יב
 יע~ור מי זה פירוש סגנון ל~י עכ"~ ולדידי ' שםז"ל
 ברור בר~ר פלוג~א ל~פושיכח

 כמע~ ומוסכ~
 מכולהו

 ל~''ד מדבריו ללמוד שאין ודאי והא 'רבוותא
 כדנ~י~

 הר~בפשו~
 ש~יר בי ' איפכא ב~ר לכל נר''ו ה~וסק
 נ כרור והוא כמש"ל דבריומת~רשים

~~
 ראיה להביא שר~ה נר"ו הפוסק להרבחזיתיה
 אתמר דב~ירושא החיוב בש~ר שכתוברהגם

 ע~"ז בעולם שיה'ה ממי ו~אונס העכוכ יהיה~~י'
 ' ~אי כדק~יהחוב

 דג~
 לא כזה

 נכנ~
 ' הבת עכוב

 מדברי וחיליה ' האבות על כ"א כ"ז ~אמרולא
 משם אין הס"ר ואחרי ' יעו"ש כ"ט סי'ח"ג המש~~

 שו~
 ראיה

 ה~דונות דרחוקיםלנ"ד
 כרחו~

 ראלו , ממערב מזרח

~~~
 יתחרט שאם כתוב

 אח~
 ר~אי מובן שהוא ~ה~ז'

 והגם ' ה~שודכים על לא שנזכרו המתחייביםעל
 שהחרטה ~שו~ה הכוונה שי~יה סיבה לאיזהשכתוב
 שיהיה מי ולא שיהיה סיבה מאיזויהיה

 ה~תחר~
' 

 על הכוונה כי מובן שהדבר ב~ירוש כתב דהרבו~ו
 כבר מ~וייס שהיה מי על חר~ה שייך רלא 'האבות
 משמע וכן ' ואמתי מו~בד והוא רוקא האבותוהם

 שה"ר בריה מר והרב מהראנ"ח~דברי
 המ~~

 ובכן ' שם
אדרבה

 מש~
 שכתוב דכיון מסתכרא דאיפכא ראיה

 בעולם שיהיה ממי והאונס העבוב שיהיה א~י'בנ"ד
דחייב, ודאי מה~תחרט כתוב ולא בודאי הבת גםשנכ~סת

 ועו~
 ב~תחייכ ~א הללו השיעורין בל ~א~רו שלא

 פי~ור לו שאין ב~ירוש ג"כ כ~"רובותב בח"וג~קנסולא
 עם בהכנסה~ת אםכי

 חת~~
 א~י' קאמר ועלה לחופה

 ה' לו חלק אשר וכל וכו'יהיה
 חל~

 בבינה
 דאלת"ה ' קאי הבת או~ס על גם כי להבין ישכילהלשון וב~שפ~

הול"~
 שהוא לנשואין ~כדתו בתתו אלא פי~ור לו ו~ין

בי~ו
 במ"~

 ~בהכנס לישנא ~בל נ"ט סימן מהראד"ב
לחופה

 ל~
 : ו~שוט ע~מה הבת תסרב בשלא ב"א יתכן

~~~
 דעת להשוות החבי"ב מרן לחלק שר~ה

 הוא ז"ל הרמ~ע בדעת ומהרשד"םמהר~"ך
 לא אם א~י' בפירוש במתנה ולכ"ע ' ואמתי~שוט
 , פ~ור ובסתם קנס שהוא אפי~ לשלם חייב הבת~ר~ה

 לו שאין ~יון חייב ~ירש לא אפי' ז~ל ח~ס בס'ובח"וג
 כ~א מהחתןפיטור

 בהכנ~~
 ' אחר באופן ולא לחופה

וחילו~
 אביו לנדון הר~מט מנרון שחילק המ"מ

 מהיכאז"ל המב~~
 ש~יר~

 רעתי אין פירש ללא הבת סירוב
 היה לא אם ז"ל הרי~"ט בנדון רכ~"ז ' כלל בזהנוחה

מפ~~
 הוא הח'וב דעיקר יראה והרואה ' ~~וד היה

על
 שהי~

 גם ומורה ~זיל דב~א ח"וג
~ 

 המב~ט אב~ו
 להולמם קשים ישועות חסן הרב ורברי וכרכתיבנאז"ל
 כולו הכלל אשר מהרימ"ט בדברי י~ה דקדק לאאיך

 יו~~~פור~
 שם

 בדב"~
 נ

~~~~~
 הוי~ חזי היי~וברא~ר

 למשדי דאיכא
 מנרון ~ל החבי"ב הרב של בחילו~ו~ר~א

 לא ר~עי~רא ז"ל ~~~~ו ~דמ"ע ל~"ש ז"להרש"ך
 הד~ב"א מרברי יותד הרמ~ע ברברי ~~א מהידעתי
 ' תשע"אבסי'

 ותשוב~
 הרשב~א

 ~לז~
 ~ביאה כבר

 בדברי מבואד הוא וחילו~ו כ"ו בסי' שם ז"להרשד"ם

הרשד"~
 היה שבאן וכ~ב ~רשב"א ~ובת שהביא שם

 ראובן לומריבול
 וא~ ~מכ"~

 ~~תלי זה ביאר ~כ~ר
 ראובן נתחייבועכ"ז

~~~ 
 אלא הא~מ~~א מענין ~וא

 סירוב א~י' עליו קבל וכבר שנשבעדמא~ר
 הב~

 חיי~ו
 דלכאורהאלא

 ז~ חילו~
 ליאמר ניתן לא

 בדע~
 מהר~"ך

 שכתב ל"ז סי' בח"ר למהרש"ך ראינו לו רה'ן מאחרז"ל
 בתרכל

 אי~כ~
 אפייסיה אי הבן סירוב שקבל דאפי'

 ב~י' ז"ל אהרן יד הרב שהקשה וכ~ו פ~ור אפייסולא
ץ'

 הג"ה~
 ע~~ו ~ל מהרש"ך שמדברי קשה ואולם ' כ"ח

 הבת סירוב בפירוש דכש~בל דס"ל ~ראה ס' בסי'שם
 ראובן בטענת בשאלה שבא מה ו~ל כתב ש~רי ,דחייב
 ז~ת לס~ור האריבותוכו'

 הט~נ~
 הרבה להג ~וא

ויגיע~
 היא ספק בלי כי בשר

 טענ~
 הבל של

 ורי~
 כי

 אדעתא דמתחילה ביון ~תת סירוכ הוא אונס ~עםמה
 איך פלא והוא ' עכ"ד בשאלה שבא כמו ~תחייבדהכי
 ~ר זכרלא

 הי"~
 ב~ורשם הרברים לראות ז"ל

 הוא ~ל החבי"כהרב שמ"~
 ~פור~

 מהר~"ך בדכרי היטב באר
 לא הח"ד ואולם ' ס'בסי'

 נד~~
 נ כידוע בימיו

ש~רי~~~~
 שסותרים אלו ~ל ~הרש"ך דברי בירור

 בתשו' ראיתי מ~א~י זאת ועוד ' ע~מםאת

הרש"~
 ~~ סי~ן בח"א כמ"ש בפירוש שכתב ג' סי' ח"ג

 יבא אם הקנס לפרוע אביה שקבל הוא ~נדון שםשגם
 ז"ל הרב וה~יב לאחר הבת ונתקדשה בתו מ~רה~רוד
ע"ז

 ה"~ וז~~
 והת~ו וכו' הנ~רה ש~שבעה ~יון ב~ר

 הקנס ל~רוע אביה יתחייכ משידוכיה ~פרדשאם

~נתחיי~
 חיתה לא

 יכול~
 במה דנתפררה וה~רור וכו"

 ראובן שנתחייב באי~ן הוי גמור פירוד ללוישנתקדש~
 לשמעוןלפרוע

 ה~נ~
 אם לתת שהתנה הקנס ר~ובן חייב יהיה שלאלומד י~ ~ום מה א"ב כתב ובסו''ר

 ' בתו ~~ד ה~ירודתבא

 ~ו~
 במקומו וה~רוד בתב

 ראובן לו שיתן ורו~העומד
 הקנ~

 כיון ~נת~ייב
 שכ~

~פידו~
 הק~ס לפרוע ראובן חייב וא"כ וכו' בתו מ~ד

 ' ע"כ בתו מ~ד הפירוד יבא אם לשמעון לתת~הת~ה

 ב~"א כמ"ש להרש"ך ס"ל שכאן היטב באר להריאהדי
 באו~ן בח"ד למ"ש סותרוהוא

 ש~~ובו~
 סתר'אי אלו

 שי"ל הפנאי לעת ו~"י~~נהו
 בדוח~

 נ גרול

~~~~
 ~הביא נר"ו הפוסק הרב חביבא רב לרברי

 המשפ~ מרברי לרבריו ראיהז
 ~דק

~"~ 
 ראף

 האחר ה~ד יתחרטו אםשכתוב
 ד~ש~~

 ר~~י יו~ד
 ז"ל ~הד~ש הדב ~~"ש א~י~ ועל~ליה

~~ 
 ~~ז

 ~ת~
~ר~

 דמי ולא ' עכ"ר עליו דו~א שהוא ל~דש דיכול ז"ל
 בח"ג שכתב ל~עמיה אזיל ~"ל ~מחבד רהרב לנ~דכלל
 שייך לא דחר~ה כ"טסי'

 אל~
 כבר ~פוייס שהיה ב~י

ועל
 כת~ ~~

 שנר~ה ~אחר ה~ד כתוב שבכאן דהגם
 ה~ר ~ל עלודאי

~~~ 
 לפרש יכול חרטה ~~י ש~תו~ ~יון

 ששייך עליו ~וקאד~אי
 חרט~

 זה ועל ' הבת על ולא
 השוה ~איכא,~ד אנפי לתרי רמשתמע ליש~א ~~ואבת'

ש~כנסת
 ~ב~ ג~

 ~~ת את ~מו~יאה חרטה ואיכא
 יכולבכגו"ר

 לפר~
 וכן ' ~תכוונתי ~זה ולומד דבריו

 א~~ מהר"י רברי על המחבר ~רב ש~~י~ ממ~מש~~
ז"~

 נת~וו~תי לזה יאמר איך ~דוש יאמר ובנ"ר ' שם
 שיאמד כרי מחר~ה זכר דליכאדמלבר

 לז~
 ' נ~בוו~תי

 הו~ואדרב~
 באר מפורש

 דהרי הבת על ד~אי היט~
 ~כלה בהכנס זולת ~ר ~~ום י~טר לא~אמר

 מ~ר~~די לחו~~
 הבת על גם דקאי דלעיל ה~ר כוו~ת

 ע~~~
' 

 י~~ד ולא הול"ל הכי כת"ר כ~"ש איתאואם
 כמ~~ל ~~ו את בת~ו ב"א יפ~ר ולא א~ וכו~יתחרט ~~ ~~

 אפשר ר~ז נ"ט ~י~ ~רא~ב~שם
 דהו~

 ~שת~ע
 יו~ר דב~ו ש~ידש אלא עור ולא ' ~אי ראבדיריה ר~לי~

 א~י' באו~רו כןא~רי
 יהי~

 ~עבוב
 ~~~ו~~

בעולם שי~~~ ~~י



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  'ו~ם 'בעולם 
 ~וונ~

 את~ר בפירושא ובא דמורה ~תרי לישני ה~י לכל~~ריכו ~י רוקא האב על הכל הוא ה~ר
 כ~ב ולא ' הבת על גםדקאי

 המשפ"~
 ברברים דאף

 ~י~א אלא נ~כוונ~י לזה לומר יכול חבירו לבין~בינו
רהוי

 לישנ~
 רכ~וב דיריה כנרון אנפי ל~רי רמש~מע

~~שר שאי בנ"ד הכא כן לא ' עליו רו~א גמורה חרטהנ~י
 לפר~

 ~~רו שיהיה ואופן ~ר ~ל כ"א ביוין שלא
 כל~חר

 אל~
 ~רברים

 הלשו~ ואריכו~
 יא~ר ואיך ,

 רבהכנס ב~ולםולישנא שיהיה מי לשון רוקא עליו~קאי
~כלה

 ל~ו~~
 שום בלי הבת על המורים ויתר,הרברים

 ~לא יאמר ב~דק הלשון במ~פט הבקי וכל '~ק~וק
 ל~~ר"ם ועיין אנפי לתרי רמשת~ע לישנא זהי~רא
 על שהשיב טו"ב ~י' ישרים ~שפטים ב~דר ז"לחסון
~שובת

 ה~ש~"~
 , הלזו

 ועיי~
 רור ידי ב~~ר

 ב'בסי~ן ה~דפ~
~ 

~~~
 ~א ל~ב סי~ בא"הע ז"ל ~שה ~שאת הדבנרון
 עליו יעבור אם כ"א ה~נס כתובהיה

 לית ראובכגון
 רי~

 ככתבם רברים כתוב היה ~אם ואה"ן ' קעבר לא~וא רהרי הבת בסירוב דפטור בשש ~ריך
 שגם 'ר~~ר

 ~"~ הר~
 ו~ודו אזלי הוו ז"ל וה~~ץ

 וחי~ב בכלל הבת סירוב רגם ו~~ד~ב~םו~~~י'~ים
 נדון וגם ' ב~י~'בא~שלם

 הר~
 אם בתוב היה ז"ל ב"ד

 על המורהיתחרט
 חרט~

 ומה , וכמרובר דיד~ה
 ס"א סי' רוד רברי בס' ז~ללהררב"ז ש~יי~

 ~שם ואדרבא ' לנ"ד כללראיה ראי~ ירא~ הרוא~
 דאם כתב ש~רי רא~~

 אלין בל ~סברת לשלם ר~ו~ב ב~לוהזק~~עליו
 ז וכאמור ה~לראורייתא אריוו~~

~~~~~
 להדבאנכי

 ה~ו~~
 נר~ו

 בירי~ ראיי~י~
~~~

 רגברא ~ש~יה ז"ל י"א הרב
 ש~וא שא~שר ~ר"ו הוא וכתב ' בח"ר ז"ל ~~רש"ךהרב רב~

 או~דנא ~טעם שהוא א~שד או האס~בתא~טעם
 , מתחייב היה לא יתר~ה לא ש~נו ~ודע היהדאלו

 א~
ז~

 לא ~לזה הרש"ך ש~שובת ל~י ~ע~~ו כתב
 התשובה וראי~י זכיתי ש"ל ואנ~ . ע"כאתו ~מ~א~
 לתשובות סותרתו~~א ב~קו~~

 אחרו~
 דהתם רטע~א ונראה '

~~~רו
 הו~

 ~רט בשבועה דהארם השבועה ~טעם
 ו~ואל~~וס

 ~ח~
 לא שיל"א ר~נ~"ר שותיה אבןי "

~ר~נ~
 ~~רו או~רנא ש~טעם לבו על ~לה לא ~איך

כיו~
 ומינה אומדנא מטעם ~טרי ר~ר~~"~~~ר~~ע

~~
 שפירש א~ר זה ~תכן וא~ך ' כיעו"ש ב~~ד לל~ור

 עליוו~בל
 בפירו~

 ~~עם ~נ~~רו
 או~רנ~

 דאדע~א

~~~~~ 
 ברבריו ק~ ותו ' ב~ירוש ~בל והוא ' ~~~י~ב

 לא~יך
 רא~

 הר~"ך ~שו'
 ז~

 ב~"א
 ו~"~

 בש~ו ז~ל ה~בי"ב מרן וכ"כ ' ב~ירוש עליה~~ל אי ר~חייב

ו~~
 ~~שו' ו"ל הרש"ך ר~רי ב~נה א~רי ל~בין לבו שת
 '~ללו

 וא~~
 ' דח"ר ההיא עם אלו תשו' הם שקשים

 י"לואולי
 ~דוח~

 ~ל י"א הרב ועל ' כנז"ל
 ק~~

 רק~קשה
 ב~קומם הר~"ך תשובות ר~ות ~בלי ~חבי"ב הרבעל

 נ כדכ~~בנא פלאוהוא

~~~~~
 אותנו אלהים~ודיע

 ~ורך אין זאת כל א~
 ~~' דברי עללהשיב

 הר~
 נר"ו הפוסק

 שום א~ן~~"ר א~רי דיד~ לגב~ דכל וכו' לזה ~ריכים ~~ו דאיןב~"ש
 ר~~

 ז"ל~~~~ים בדברי האמור ~בל לנ~ד כלל
 ~אדר~~

 ~אחר איפכא בתר ~ל ~ראה
 אין ~"ר כעין רבחו"ג ררבוותא לרובא ~~חנודכ~~
ר  ' אותו~

 ו~~
 ~"א ~יטוד לו שאין וכתב ש~ידש גם

 ~ב~~ה~~
 ' הכלה על רו~א ר~אי ~ורה ~הוא ~חו~ה

 א~י' והכוונה האב ~ל כוונתו דאי 'בעולם שיהי~ ממי והאונס ~עכוב יהיה א~י' באומרוו~ם
אונ~ ~איז~

 העכוב שיהיה אפי' הול"ל הכי ' שיהיה
או~ס מאיז~

 שיהי~
 היה כן כ~וב ה'ה אם ד~ם ואפשר '

 נכנ~
סירוב

 הב~
 וראי שכ~וב הלשון לפי דא ובכגון .

 שנכנ~
 לומר יכול דאינו הוכ~נו וכבר ' לכ"ע הבתאונס

 לדעת אפי'נת~וונתי לז~
 המש~"~

 כ~הוא אלא ז"ל
 ז וכמדובר אנפי לתר~דמשתמע לישנ~

~~~~
 ~לא נ~רכה לא בד~"ק להשתעשעהיום

 ו~ל עוד ב~"ש בשו~רי עיני ותבטלפלפולא
 אונסא כל עליה רקביל ונראה וכו' כתב רבנ~דוהגם

 בסי~ בש"ע ~רן ~מ"ש בורכא נ~י הא וחייברמ~יליד
רכ"~

 הרשב"א ~תב ו~רי וכו' נכלל אינו דל"ש דאונס
 את"ד וכו' רל"ש אונס הוי הבת רסירובבתשובה ~~

 ~ר"~
 שבותב רהכא רבהא ~שלנו אינה דזו ואו~רואען

 ראי~
 אפי' ומפרש לחופה הבת ב~כנס אם כי ~יטורלו

 אשר זה הוא ~י ' בעולם שיהיה מ~י והאונס~עכוב יהי~
 כלל שכבר כ'ון ' הכלה ב~ירוב דפטוד לו~ר כחיע~ור
 כ"א אופן ב~ום יפטר שלא הבלליםכל

 ז~~רי ל~ו~~ בהכנס~
 ל"ב בסי' ז"ל אלא~קאר מהר"ם ל~''ש דו~ה

וב~ב
 ~ר~

 לא ז"ל הרשב"א דאף שם ז"ל החבי"ב
 אונסא כל עליה דקביל היכא דה~ם ותו ' זהבאופן פלי~

 דאמרינןרמתייליד
 ראונ~

 הי~נו בכלל נכנס לא דל"ש
 א~רינן פירש ולא האונס לקבל בא דהמוכרהיכא

 כבד הבת שזקן נ"ד כנ~ן אבל , קב~ל ~ה קביללא ז~
 . ח~ב שא~ו במה המת~~ב כאדם בח~גנ~ח~ב

 ~ט~שהח~ן אל~
 ומוחל

~ 
 הבת עם לחו~ה בהכנסו

~ 
 הרת תר~ה לא שאם ל~ת~~ דה~ל ודאיבכה"ג

 רהו~ רכ~ן ז"ל ~רשב"א בתב ולא , ~~ורשיהא נ~~
 במ~ח~ב אלא . לאתנ~י הו"ל לארל"ש אונ~

 בקנ~
 דוקא
 תלוי שהוא כנ"ד גמור בחובולא ~

 בד~~~
 אחרים

 ~~שנא אלא נתכ~נ~י לזה ~~ר ~~~~ה~ל ולא~

 וכ~"~ א~~יל~רי ד~שת~~
 הרב

 ~שפ"~

 , וכ~"ל ~ל

 סמך ראיתימ~אתי לז~ ו~~י~
 לז~

 ג~ורים ~גן ~רב ~מ"ש

 ~~אונך וירוה ראה נא לך ע"ד דפ"ד כ"ג ס~בח"~ ~~
 החבי"ב ~רן ~דבר~ ~שמעו~~י ~

 בכנ"ה~
 סי~ן ח"מ

 הג"הטרכ"ה
 נ~

 ~רוך ~קור ~רב ע"ר ~~~ש
~~ 

 והוא
ברורנ

~~~~~~~~~~~~
 היה

 רבכג~ בעי~ נרא~
 דלא דא

 ~כול ו~ז~א פלאדבר ה~
 והר~" הרש~"א ואלו .הבת שת~ר~ לה~~

~ 
 , גורם דהזמן ~~ום ~~נו רל"ש~לתא ר~ו~ שכתבו ז"ל ~פאנו

 והנ~
 ב~נ~ה

 לג~עו~אאשתני
 וע~~

 , ו~רלרלא א~א רארעא

 שסיר~ו ~~אנובז~נם וא~
 הבנו~

 הרע ברור הדברים ק"ו
 סוררת כתף יתנו ב~ת ררבות וראי ר~א~זה

 ~הרד"ך כתב וכבר , הזה ב~בר אביהם אל~מוע לבלת~
 רלא ל"בבבית ז"~

 א~רינ~
 ברבר אלא אתני לא דל"ש מלתא

 אות שם ז"ל ה~ב~ב ~רן כתב כבר ~יהו ,~לא
 חולקר~~~"קו ט"~

 אשכנ~ ומהר~
 בתשו'

 כ~
 כתב

 הכנ"הג ו~~ם ~הדי"קו בפני עו~דים הרד"ךרברי שאי~
שנראים

 דבר~
 ~לק לא ~~ר~קו גם עכ"פ אבל ,

 רבר שאינוראף אל~
 ה~ ~ל~

 ונראה , דל"ש ~לתא
 ~ירובהזה רבז~~

 הב~
 רלא ודאי

 ~שי~
 זה והרי , כלל ל~ש

רו~ה
 לי~ד~

 החב~ב ~רן שכ~ב ה~~בעות
 ~~~ו בסי' ז"ל אלשיך ל~הר~ם ונ~ין ז"ל ~הרשר"םע~ד ל~ באו~

 ~ריכים ~נו אין דב~"ראלא
 לז~

 : האמוד וכרבר

וב~סילה וגם



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~י~~
'~ 

~~

 בינ~ א~רי להביןנ~ל~~~~~י~~
 הרב של

ה~וס~
 בתשובת דש''וט במ~י נר"ו

 ח"א שאל ~יי~ בס' הבאה בתשו~ ~ל מ~רי"ך הר'~ב"הג
 ורמי ז"ל חיד"א מו"הר ~רב ע"ד שהש'ב ובמה יו"דס'~

 לנו הביא ראו וראש ~~ילה ' דקושיי~א קבאומקדה
 שו"לש חש'ב הבת ד~ירוב דאונס שם ז"ל ב~נא רב~"ש
 ז"ל ישראל מהר"א משם הביא ז"ל המחבר הגדולוהרב

 באתריה ומר ע~~ו ז''ל הרשכ''א ~תדובת עליודה~שה
 ב~וב הרשב"א דברי יישב חיד"אהרב

 ' ודעת ~ע~

 ז"ל מו"הר הרב ~ליון פני נגד י~א ל~לק י~"ווה"ה
 הלזו הדשב"א דמתדובת ובתבבישובו

 באורך ~הובא~
 מבואר רי"א ~י'בח"ג

 ש~
 ~שיב זה ראונס ~לש פ~מים

 ודבריו בלל ל"שחשיב
 סו~לין אין ש~

 שו~
 העמסה

 , נד"ו ~ב"ד המ~יין יראהכאשר

 ואנ~
 הגם דא~רי

 מאנשי~ אי~יכי
 בבל מקומי את אני ומביר

 עיינתי זא~
 תוספת שום מ~אתי ולא רי"א דסי~ בתשובה יכולתיכרי

בדבר
 ז~

 מההיא ן~ ב~י' הב"י מרן דהביא ממה יו~ר

דח''~
 ~מיה ~ני ויות~ ' תדע"א סי'

 אי~
 נ~ית

 מאחר הלזו הרשב"א מ~שובת ישר~ל מהר"אהרב לה~שו~
דהרב

 מהר~~
 בבר

 הדברי~ הבי~
 האלו

 ב~למ~
 ודמותם

ש~
 ס~וך

 ומובר~ ונרא~
 ללמוד דר~ה ~שוטה שבוונתו

 יירש וזר'עו ונקי קב דמשנתו דנא רבא גבראדאת~חי ובפר~ בכוונ~י חיד"א הדב ב~"ש שו"לש וא~י'~מ"ש
 ה~וסק והרב ' למבין נכו~ים באמת נאמרים~ר~ש
 בתר כל ליה פשיטנר''ו

 אי~ב~
 המורי~ גדולי מב'

 רבנן
 ז"ל בו~ון רי למהר''ם כן גם ו~יין ' אל~י ראשי~קי~י
 ברעת הרשב"א בדעת שהבין ל~בסי'

 הרבני~
 נ הנז"ל

~~
 ז"ל מ~רי"ך ~דברי אמת

~~ 
 ב~ה בעיני קשים

שר~~
 מדום דלא ז''ל הרשכ"א ~דברי לל~וד

כיבוד
 הו~ א"ו~

 דרוב מדבתב דל"ש
 הבנו~

 ~~ר~ות
 ' כיכור ודאי ליכא וב~רובים והקרובים האבב~עשה

 שאונ~ לפי ב~ומית הם בנות ד~תםאלא
 ב~יב יודעים

 משמע לא המחי''ר ו~~רי '~"ומ
 ב~

 הרשב"א מדברי
 דרוב האב במעדה תסרב לא שהבת לומ' כוונתו ביז"ל

הבנות
 ~תר~ו~

 האב במעשה
 וה~רובי~

, 

 וד~י כן וא~
 א' ש~ם הוי דהכי ותדע ' האב ב~עשה שת~אןדל"ש
 אלא ' ש~מאן דל"ש אמדינן לא ~רובתו שידךקרוב
~טור

 מטע~
 הפוס' ב~ברי יו~א וכמ~ורש ה~סמב~א

 דל''ש נא~ר ולאז"ל
 אל~

 דוקא בא"וא
 אף ובקרובי~

 רהם ~~ים ולא ' ל"ש ליה חשיב לא ~"מ 'דמתר~ות
 ~טיב ב~יאי ולאכ~ו~ות

 ~"ו~
 שאין אלא

 דר~
 הק~נים

 סי~ן בח"א ז"ל דהררכ"ז ור~ה ימין הבט ~~רי 'ל~רב
 להו ~שיט ל"ז סי' ח"ר והרש'~ךשכ"ט

 דג~
 רוב

 ו~יהו אביהם במעשה~~ר~ים הבני~
 עכ"~

 ~תשובת נראה
 לו~ר נוכל איך כי שו''לש ~שיב זה דסירוב הלזוהרשב''א

דל"~
 ~מאנת בת ~~א שפיר ובנדונו כלל

 ועכ"~
 איכא

~יעוטא
 ~רוק כי ראיה איןהררב~ז ~דברי וגם שו"לש והו"ל מ~ר~ות שאינ~

 עת'~
 ופשוט הרשב"א דברי

 העזר ~בן בחלק ז"ל ~הרשד"ם הרב ברבריועיין
 : כ"וסימן

~~
 ב~"ש ק'~ל

 שר~ה ע"א בדט"ז ז~ל מהרי"ך ש~

ל~וכי~
 חייבת ראינה לפייס נ~חייבה רלא דהיכא

 בדכרי היטב דהמ~יין פלא והוא ~דברים אפי'לפיי~ה
 א~י' בממון לפייס חייב דאינו וישכיל יבין שםהרשב"א
 דחייב ~~יטא ~דברים אבלה~נה

 והדב~
 שאם כן פשוט

 ובודאי כהוראה לה הויא שו~ק שהאב תראההיא
 בתב והרי '~סרב

 הרשב"~
 וגורם כמ~בב ולא ז"ל

 לא לה באו~ר בתב ולאהאונס
 תתפיי~

 הוא יהיהשלא ודאי והבוונה '
 גור~

 להאריך ~ורך ואין בשתיק~ו אפי'
 וגדולה , ~דיטותו לרובבזה

 מזא~
 ח~ם בספר ר~יתי

 והר~"ע הרשכ"א דברי שהביא קי"ד ~'מן ח"גסו~ר

 להחרי~ דראויוהסכי~
 ~י בי לבתו נדן יתן שלא להאב

 הבן כבת ~רשב"א נדון ומוקי נרן לה ל~ת~בריחו
 ' עכ"ד כא~ו~רופוס הוי וזקנה מאביה נרן לה~יש

 דבריוואין
 האכ חייב ד~ין ~שוט דהדבר כלל לי נראי~

כ''א
 תבין שלא כדי ברברי~ לפייס~

 הב~
 אביה שאין

~וסכ~
 זה ומפני בח~נה

 שו~~
 ו~ה ' תסרב ודאי ואז

 לה ל~תן בעי רדי~רי תר~בא דאטו ז"ל הרשב''אשכתב
 שית~ייכ ב~ירוש במ~נה וא~י' , בממון ל~ייסההיינו
 נתחייב שלא היכא ~בל ' וכו' אטו אמרינןלפייסה
 כללל~ייס

 יתחר~ שא~ אל~
 יכול שפיר ~ז ' קנס יתן

 בה~ברר אלא ~חייב ולא נת~רטתי לא א~י הרילומר
 גורם כשהוא יתחייב דאז ' האונס וגורם מסבב~הוא
 ע~מו הוא ו~מ"שה~רוד

 ש~
 א~רי' והרי , ק"ד בתשובה

 דא~ודבש''ס
 ל~ד~

 ותא~ר שת~דיל עד בתו את שיקדש
 לאב ~כריחהו ואיך רו~ה אניבפ'

 בתו נישואי שיקיי~
 הי~ א~אף

 יהיה בו חפ~ה אינה
 שיהי~ ~ע~ ~איז~

' 

 דהיא נדן לה י~ן לא רכשהאב הדכרוברור
 ~ה כי בו נפשה ~ג~לה ל~י להנשא ראשהכ~גמון חכו~

 ' נדן בלא אותה י~ח ד~י לעשותבידה

 ~~ני וא~
 אם אלא נתחייב לאהוא הקנ~

 ~תחרט אינו הוא והרי יתחד~
וב~~ט

 בדברי~ ~ייס~ א~
 ד~~ור דוד~י נ~פייסה ולא

 דמר שו~א ובאמתוברור
 הח"~

 בזה
 ל~

 והרי ' ידענא
~רון

 המכי"~
 ו~תב בתו המשרך באב הוא ~"ג ב~י' ז"ל

 חייב ~ינו לבתו ל~ייס עליו ~בל שלאשכיון
 אלא ' ~נבבדים רבים וב~והו~דברים לבו~~

 דעכ"~
 א~ר

 ' האונס גורם י~יה שלא כדי ~חייב בדבריםדל~'יסה

 הקנס זה ~פני חייב אינו בדבדים פיי~ה לא אםאבל
 אבל ללב' דברים~המסוריםדאלו

 להחרי~
 לאב

 ל~ברא ואין ש~ענו ולא דאינו לא זה נ~ן להו~ן של~
 ז"ל הפוסקים מרברי ו~נף~ורש זא~

 ראשוני~
 ואחרונים

 ז"ל ב"ר להרב ועיין 'ובאמור
 בח"~

 : ל"ב סימן א"הע

~~~
 עוד ב~"ש ק"ל ~אד

 לה~שו~
 ~ל הר~"ע ע"ד

 האב היה דא~י'שבתב
 גור~

 ~לא ~חיי~ לא
 ~~והים ~דבריו וכתב ' היז~א בריא ולא דגרמי~דינא
 על אותו ~חייבים אנו וכי באן שייך גר~י ~אי~~ד
 ע~מו שחייב אלא~גרם

 לפיי~
 ו~~"ש שיבול ב~ה הבת

שלא
 רא~~ר ~ה בלל עביר לא ואי להפך יגרו~

לשלם ~~ו~י~
 ~נ~

 ~~~י' נפלאו ודבריו ' ע"כ
 לב לו ~שר רמי

 ז~ל ~ר~"ע שדברי יבין ביןלהכין
 כי ~ו~ק בראי חזקי~

 נ~חייב לא שלוב~דון
 לפיי~

 אלא
 דלו וכ~ב הבת אלא חוזר אינו שהואואו~ד החוז~ ~נ~ לשל~

 ו~~
~~~~ 

~לו~ד~
 ח~ובא בה ולית ~ר~א הוי ~וזר אינו שהוא כיון

 בב"ד יתברר שאם בתכא~ל
 שהו~

 הגור~רחייב
הועילו אךא~

 ע~
 ד~ין ביון דפ~וד ות~אן בה ~~~זור הבת

 ' ע~~ו הוא יחזור אם ~לא בחיובו ואין ע"זלהשביע

 תחזורואם
 ה~~

 נתברר שלא ~מן כל ש~היה ~יפן באיזה
שהוא

 ~גור~
 לי~קשיא מאי הו ירעתי לא ובכן ו~~יר ~~יר

 ועיין '
 בתשובו~

 בס' ז"ל ~רן
 אבק~

 רוכל
 ז אכ~"ל שם'בי ודוק ו~"ט ~''זסי'

~~~~~~~
בענין

 הוי~ ~זי ז~
 ~בורים ~גן להרב

 בענין דש"וט ~"גב~י'
 ה~ס~כת~
 י

 שכבר כיון א~מכתא רליכא עלהואתי
 ~ה~

 ל~ת
ו~ייכים ~נ~

 ~~ע~
 הלכה ד~ב~ל ~נהג

 ~הר~~~ וכ~~~
~~~~ 

''' 

 בראשון



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  
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~ ~ ~ ~  
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 הוא השאלה סגנון דלפי תמיה ו~ני ' ס' ס''כראשון
 ' קנס בדרך ולא כ~ירוש וכתוב ומ"ז בחי"ג~נתחייבו

 זה וכעין ' אס~כתא דליכא נראה היה זה דרךול~י
 מקשי~~מעתי

 השיאל החכם ע"ד ממ"ש דכריו על
 זה רכדרך המנהג ~וא האסמכ~א מדין שמו~יאנודמה
 דליכא~ראה

 אסמבת~
 ונימוקו טעמו לדע~י ו~ולם '

 ~ד~ת ע~וי שאינו רכיון הוא ז"ל מ"ג~הרב
 יפטר דלא אחד כשטר לכ~וכ א~י' או שליש כיראותם לת~ ח"~

 בקיוםכ''א
 ה~נאי~

 אבל ' אסמכתא דליכא ודאי ד~ז
 מה לאחר ~~"ח מ~ר אחד שכל דידיה נדוןבכגון
 יש שלא כיון זו מסירה~ועיל

 שו~
 ל~קיים ה~רפה

 כת~ו לא ן ה~דר שני שכתבו כש~ר וגם ' מ~מכטליו~ר
 על מהם אחד כשי~בור אלא מעכשיו החיוכשיהיה
 הרשב"א וכמ''ש אסמכת' דאיבא וראי ובכה"גהתנאים

 הגם כי מאר נאמנו דבריו וכל ~נהג מטעםהוא ~~יו~ שעיקר אתו האמת וככן ' רי"א סי' ~ח"גז''ל

~כתו~
 כאסמכ~א דלא

 כית להרב כיעוי'ן ~י~י ל"~
 קי"ד סי' ח''ברור

~ 

~~~
 ה"ה חבי~א רכ לרברי לראש אשוכ שוב ~יהיה
 לנו ~הביא נר"ו וראשאחי

 מ"~
 הרב

 הבת סירוב ח~יב ודעמיה ~ל הרשב"א בזמן אי דאף~"ל חיר"~
 וד~י חשיב דרי ראח~'ור זה כרורנו מ"מ דל"ש~ונס
 וכו' אב מורא לה ואין י~ומה דהיא כנ"ר ומכ"ששכיח

 ~ל ה~וסקים רכל דבריו לדחות וכתב טרח וע"ז~יעו''ש
 כתכולא

 חילו~
 לנו ומא'ן זה

 לחל~
 ו~מ"ש הזמנים בין

 ~ליו לה~ליא הרבה א~ מורא לה ואין יתומהרהוא
 האכ כמעשה מתד~ות הבנות דרוב כתכדהרשב"א
 חי~"א הגרול הרכ אר'ש לי חזי ולרירי ' ע"כוהקרוכים

 חל~ זכתז"ל
 ורבש

 וש~
 עליון לרעת שכיוונתי לבי

 ה~ו~ק הרב ~ליו להקשות ו~"ש כעניותי'ובמש"ל
 ' אחדיו יכא ומו מלתא אמר רכא דגברא מלכד~ד"ו

 ז~ת~וד
 רמעי~ר~

 כהשגחה שלא באו זה בע~ין דבריו
 הזמני~ ~ין ל~לוגי ר~~"ל מ"ש~י

 קושיא מה ידעתי לא

 רבד ו~י זא~~י~
 ז~ הו~ חר~

 לד~ת ~ראתי והלא .
 מ~ם~תחי"ר

 מר~
 ז~ל ~~בי~~

 ~כת~
 ודבר~~~ב~ות ~יריד~ כן

 ~~ו~
 ו~~"ש ' ~וא ו~רוד

 ' חילוקא ~האי לחלק ה~ו~קים מן~חד ~שת~י~ רל~

 ~ל~
 ישים

 מה להבין וישכיל ז"ל חיד"א ~גאון דברי ~יניולנגר

~~~~
 רבז~~ונו

 ~ו~
 הקודמי' הרבני' כז~ן ולא ד~כיח

 ד~ף דמאחדוכוו~תו
 בדודו~

 כמלא~ים ~ד~~ונים
 דא~

 בנות ר~ותר~י~
 ~ל~

 לה דלית כ~"ד ק"ו ו~"ש ' ~ו~א ש~יח ~וי~בזמנינו וד~י אכיהם למעשה ~~כימו
 ו~~~~ א~~~~א

 כ~כ שהדשב"א נד"ו בת"ר
 ~מ~~~~מי ~מתר~ו~

 לא י ~~רובים
 אד~

 ~וו~תו ~כו'ל
 ז"ל הדשב"אדהלא ~ז~

 ~~ת~
 אפשר רבקרובים . בקרובים ולא ~בי~ ~בי~ו באבי~ רו~א היינו ~~י~ לא

 אבל מ~ר~ות דדוב~לא ר~כי~
 עכ"~

 שלא שכ'ח
 תתר~~

 וכ~ו '
 ~מ~ל~~~וכחתי

 רא~ר פשוטה ז"ל ~רב וכוונת ' דאש
 ~~ו לאו ~אב א~י' ~כיח ~~י~ דבז"הזד~~רי~ן

 ' ~מבואר ~וא והדי א~ ל~ ~~יןלמי הו~

 ועיי~
 להררב"ז

 סי'ז"ל
 דב~~ ~כת~

 ר~ניות דאונס בז~~ינו
~~יח חשי~

 ד~~"~
 : מינה ורון כיעו"ש ו~ו' ~נ~~יהם וורדים

~~~~~~~
 להד~ ~~

 רעתו ~ל ש~~ד ~י"ו ה~י~ק

 לא ח~יב ~~תד~ידו~
 ~~י~

 רלא
 ~נז'~הד~~ים

 ו~~~
 ~לד~ד

 הז~
 רא'ן ה~די~ים י~'לחו

~ו~ת
 חות~

 ו~דדבה לדבדיהם
~~~~ 

 ~י~~א' ~תר בל
 ~רב~י~ ש~ב~ ~רו~~ואנכי

 וקיי~ים ~יי~ ~גדולים

 ה~ו~קי~ מדברי ראיהואין
 הקורמים

 בא~~ר ~ובא ~כיח ור~י דהוא אלה בדורותינווב~רט וכדכתיכנ~
 ג~ והרי ' יום ככל מעד'ם ראינוכעינינו

 ב החכי' הרב
ה כאתרי מד כח ע~ר ואיך הזמנים כין מחלקז"ל

'י עמו שני נגד דהממע"ה ~כ~ב עד ס~קלאשווי
 נ~ון ישראל בית ~שר~הוראה

 עליה~
 ולא '

 מ~~
 שו
~  בפ'רושחולק

 כ"~
 הראשוני~ מדברי דע~ו שיקול

והאחרוני~
 מהר~י משם ר~"א כסי' הכנ"הג כתב והרי '

 דכרי שאיןאשכנזי
 הרד"~

 ז"ל מהרי"קו ב~ני עימרים
ו~~ב

 שנראי~
 כשגגה זה דכר וראי והא , דבריו

 : הסליחה ו~תו ' ~ורייתיה ויקר ענוותנותיה ~מיהמן י~א~~

~~~
 מבו~ר

 דעכ"~
 ז~ל ח'ד"א הגדול הרב לדעת

אונ~
 ~דיב הבת ר~ירוכ

 שו"ל~
 כז~נינו

ורבריו ז~
 ה~כ למע' רחזיתיה ~לא ' מו~ק כראי חזקי~

 ז~ל ומהרי"ך חיד"א הרב ~ירון רקש'~יה נר"והפו~ק
 דבנ"ד לומר ור~ו ז"ל מה~י"א כדעת לפרששכ~בו

 כל רמקבל כמ~ן לגופיה~י~~ר'ך ד~
 אונס~

 ד~י רמ~יליד
דהתם

 ג~
 אזיל מה~י''א

 ומור~
 י~"ו מני"ר כתכ וע"ז עי"ש ותריר רג'ל שהואבסיגורו ב~~~ ~לא חלק ולא ,

 הכנ"הגדהרכ
 ש~

 עם חולק אותו משוה רכ"ה כ~י'
 ודעמיהמ~רשד"ם

 וג~
 משאת הרב

 מש~
 סי' כח''מ ~ל

ל"~
 איתא ואם ' כ"כ

 ~רי לדכרי~~
 הו~

 מו~כם
 ~א מהא ד~י ואומר ו~ען ' נר''ו עכ"ד חילוקאכהאי עמה~

 שהוא הכנ''הג דמ"שאיריא
 מחלוק~

 מהר~א
 ~~ל ע~מו כנדון קאי שמהרשר"ם כיון אתוהאמת ומהרשד"~

 ובכל ~למהרי"א
 זא~

 עליו חלק
 ~ז~

 ש מדי ראיה והכיא
א שהבי מ~ה ל~ק~ות ~קום אין וכ~"ז ' ו"ל הר"ןדברי

 ולחל~ק מהרי"ך הרב ~תעורר וע''ז , הר"ן סו"רמהרי"א
 מהר"ש רכרי שהכיא שם מ"מ הרב גם ' כנז"לי~א

 ~'כסי' יו~
 והקש~

 ~~ בסי~ הרשד"ם דברי ראה ~לא ע"ר

דא~
 דר~י~ת כתב זה ועל ' ל~ל~יה מד אמרה להו~יא
 מכר~א לא והר''ן מ~~וס' שלהם ו~מוכותהדברים
 בראש יש ומקום אתרי מכול~ו ~איבולי

 ~~י לסב~
 ז"ל ומהר~"א דהרשד"ם כוות'ה משם~הוראות

 ע"~~

' 

 ~ר ז~ר דלא להולמם קשים יונה מהד"ם שדכרי גםומה

 הנרונ~ת כין לחלק רמ~ינו והיכא ' ז"ל ~רשד''םרברי
 מדנאכחילוק

 הר~
 ס~ין מ~ן ~ל מהרי"ך והגאון חיד"א

 האדירי~ המלבים בין ~לוגתא לא~ושי ר~יעומאן
' 

 איזה גםואם
 פו~קי~

 ~~אנו כרידן ואנן ~~ליגי בתכו
דאינו

 להכי~~
 כרי אשר זה ~וא מי שוה עמק אל

 רבו~יו על יחלוק שבידו כמה המוחזק כידלהחזיק
 את עלינולחלוק

 ~שוי~
 ליא~,ר ני~ן לא ודאי זה ,

 ~ו ל~ דאי אכחר ולא ' כלל כמחשכה א~י'ולהעלותו

דמ~~פינ~
~י רו~ אחרי הי"ו ~~וסק ~רב של ~רוגזו  ז"ל חיד"א מו"הד הרב על~גם

 רר~
ה הו . קס'תו

ין ב לחלק יש דש~יר ~הוכחנו ~חד בי מלתאאמי~א
ב סיר~ זה דכזמנינו רודאי ' הראשונים ~דורות~ז~נים
 דארעא עמא כעון הן כי ~ובא שכיח ח~י~הבת

 אז~
א

נו לרור חיד"א הרכ של ומדורו ' יסגא וחו~פאומדלרלא
 מעלות עשר רדי אחס~ור ורזה הדלזה

 אחודני~
 עד

 ש~
א

 ז יבחר ו~מ~יין כלל דשו"לש בסוג אפי'נכנס

~~~
~י

 יהיכנ~
 כל

 דילי~
 האי וחשבינן

 ד~ו"לשלאונס אונ~~
 מ"~

 הדב ~תכ יפה
 מ~י~ו שלא ~יון ז"ל יונה מהד"ש מדכרי נדאה ש~ןז~ל החבי~~

 סמיכתו שעי~ר~"א
 הו~

 וה~י . ז"ל ~רשד"ם כד~רי
 אמרי~ן וש~יר ~'~כא כתר כל ק' בסי~ כיאד~~רשד"ם

 היהראלו
 רדד"~ תשוב~ דו~~

 ~ן בותכ היה לא הלזו
וכ~"ש



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 
~~

 הבע~ר ~ה'ה ~כ' אחר ~ם ז"ל ~~מ הרב עליווכ~"ש
 סברת חדשה ~ורה לנו שהביא מה גם , להפ~ריבול
 בסי' ז"ל ח~ד תורתהרב

 רע"~
 שכת'

 דא~
 עליה דקביל

 דמתיליד אונ~אכל
 שו"ל~

 כת"ר ותמה ' ע"כ קביל לא
 ~יךנר"ו

 נקי~
 בן

 ו~"~ כפשו~
 אמרה גובריה ררב כתב

 לזאת נר"ו א~"ר קי"ל לו~ר המוחזק הזקן י~ולובכן
 יראה כעיניו הי~ב שהמעייןאשיב

 הרב בדברי רא~
 כחילוק לפלוגי איכא ~ל~"ח

 הרבני~
 ויותר הנ"ל

 הת"חכאן ~~"~
 מפור~

 זאת ובכל שם ריכות דברי כס' יו~א
 התנ~י נמי שלו וכנ~ון ' ז"ל מהדי"ך מני"ר י~אלחלק
 היו לא דאי ~יותר ואינו ה~ו~~ה רוקא הוא~ה~נו
 גם חייבים היו לא כןכותבים

 בז~
 דא~רי' ודאי ~"כ '

 ~"ר כעין אבל ' שו"לש ו~~י' עלה לו~יף דלאהבו

 לג~רי מ'ותר ~וא~התנאי
 תנאי כותב היה לא א~ דא~

 הזקן האב חייב היהזה
 כ~נ~

 הח~ר הוא היה אם

~שו~
 יפטר ~א ~כתב רא~ד ובפרט מנהג או ב~ת

 ל~שנא הו~רך ~ורך לא~ה ' לחו~ה הכלה בהכנס~"א
 א~מד ובפירושא לומריתרה

 וכ~
 ~כ~נתו ודאי ~לא

להכני~
 סירוב גם

 הב~
 אונס הוה אי א~~ ובכגו"ד '

זה
 ל"~

 חייב ~יה
 כי~

 כמבואר הוא שהרי
 ג~

 ס'רוב
 ותשוכת ' למעלה שהוכחנו וכמו ה~נאי כלשוןהבת
 הוכאה ה~וה~"ח

 בה~~~ ש~ כמ~"~
 ומעתה ' י"ח

 דגן רב הרב על תמיהא~
 בח"~

 שה"ד רכ"ה סימן
 ~ל~הר~א

 הל~
 ותמה

 ~דברי על~
 הר~

 והרשב"א
 ח"בומהראנ"ח

 ל~ ~~
 פרק כמרדכי שמבואר וממה

 ~אח~~י
 ח~ר תורת להרב ל~~ן ובא

 רע"ט בס~
 מהרי"א~רברי ש~

 ו~יח~
 וס~ם ז"ל להר~ב"א בן

 ~עם ב~וב ~חילקו הנ~ל ~ל ומהרי"ך חיר"אהרב תש~ חזי דש~יר מ~~ינא העל'מה וזה עיש"בתמוהים שדבר~
 זורעת

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

 וא~~י אתא נר"ו ה~וסק להרב~פינו
 ס~ בא"הע ז~ל מרן ~שובתלן

 ח"ד ד'
 קבלנו אשד ברישא ד~ר ~ם ז"ל החבי"במרן

 ב~~ר' ומורה ו~~ל ז"ל כמהר"א רלאס"ל הור~ות~
 הרשד"~

 ז"ל
 בכל הוראו~יו וקכלנו ~ברנו אשד ז"ל ~רן רבריאלא ל~ און ראנו הס~~ות בל ~ידי י~~נו ובכן ,וד~נ~יה

~קו~
 . שהם

 ו~"~
 ה~סק הרב

 נר~
 ה~ים שער ~הרב

 ~בלנו דלא כתב ~' כ~י'ז"ל
 הוראות~

 הדואה כתשובה.
 שמעתי כתב ז"ל ש~רביראה

 וכ~
 ידוע והרבר

 הש~וע~ ~~יל~~~ רא~
, 

 וב~ר~
 היה לא ע~~ו ז"ל שהרב

 סמיכתו~יקר
 ע~

 ~~ת ~ן ו~' . ה~אה יראה בא~ר
 סו~ן נ~הר"ם ~הרב מ"ש גם , א~לי ~~~ אינו~הביא
 הרמ"ז ~דנא ~ם פ~ג~ל

 החק~
 רלא דס"ל ~ל

 קבל~
~ראו~

 בתשובה ~רן
 וא~

 דעת נגד דעתו שביטל
 שב בת~ו' דעתו ~ל עמד מ"מ שם החק"ל~רן ע~~

~ 
 חו~י

~~ם
 . בתשובה ~רן ~עת ~בלנו רלא והסכים ~"ל כס~

 ש~ר כהרב ק~ל ומ~"ל נ~קא לא פלוג~א ~ידיוא"כ
 נר"ו עכת"ר ודעמיה~מים

 ודבד~
 וכ~י ממני ~גבו

 לב החקרי מרן תשובת ~יחיה כת"ר ראה לאהנראה
 ~~ל ~א אב ביב~קומה

 א~
 המים ~ער הרכ סברת

 הרב וגם , למלתיה א~רה ה~מועה רמפי כ~ן~ל
 , בזה לו הודה ז"להמלך ~"~

 ו~"~
 ~הרב נר"ו ~נ~ר

~~ר~"~
 לדעתו תנא הרר ז"ל

 הי~ ל~ הראש~
 וש~א

~הי~
 שבאו~ו ~~"ל ס,מן ~יים חוקי ~ב~' תשובה

 . שם כמ"ש ה~ים ~~ד הרב א~רה~~~ו נר~
להס~ם ~~~ ועכ~

 ג~
 ~ותר ז"ל ~הרב זאת ועוד . ~ל מרן דעת

 ~ים ~ס' הובאה אחדת ב~שובה ~~"ש ע~~ו את~ור

 ג' סי' ח"מ~רו~ים
 רש~

 כפשוט נקיט
 ש~ת~ רל ~ל העלה ולא כתשוכהמרן הוראי~ ~קבל~
 ~ל ~מועתו אפי'

 להר' תראנה ועי~ך . כי~ו"ש ~ל המיםהשעד
 ~ ס~ אברהם זרע בס~ הו"ר ז"לזאבי מהר"~

 ~~תב
 ~ל אפ~

 דמר ב~תריה דיתבינן ראנן בב"י מרןדברי
 לרירי~

~~תי~
 . ע"כ להקל אפי' למ"מ כ~לכה

 ~ה~ן יד הרב עליהם ~~מה וכמו ~אר תמוהים~ם ~דכר~ אמ~
 עכ"פ רל"ב אות ~ז ס,מן ב~"אז"ל

 ~מ~י~
 מן

 גם ~~תינן דמרןרל~דיה ~~~
 ב~"~

 אני מ~ד ו~ה . בב"י
 ז~ל ימין יר הרב תמיהת ~לת~יה

 ~ בס~
 י"א הרב על

~ל
 ורבר~

 רא~רי הרואה יראה כאשר ל~מוע קשים
 רמאחר פשו~ה רכ~נתו הי"א לסו"ד ירד לאה~י"ר
 רכ~תיה ודאי הא ז"ל מרן הוראות קבלנו ברידן~אנן
 כן ~כתב היכא~קי~נן

 כפי~ו~
 לחו~ ר~וי מ"מ ,

 לסכ'
 ב~תיה ~ל לא אי ראףהרמב"ם

 ח~ מ"~
 ו~ה . לה

 לו~~ יש~~קום
 ~וראותיו ~בלנו דלא

 כ~~"ה~
 ירושת"ו

 רהדכר . ב~"ע ~~וסק ~ה כ"א בתשובהב~"ש
 הלאכי ~ו~

 ~בל~ ~רא~
 ד~ת ומערב א~ גל~ות בכל

 ז"להר~ב"ם
 ק~ ל~ ואחר~

 ~רן
 ה~דו~

 ~סק ~א ז"ל
 ~ל~דן

 ה~~
 אכל לח~ל אלא רעתו

 לה חש ודאי בא~
 , ז"ל הרמב"ם הגרול הנשרל~~

 ומעי~ר~
 י~ול איך

 על גם כותב והוא זאבי מהר"א כד~ת כןלומר
 ד~ר~

 ~הלכה כ~תיה לפ~וק רקבלנושבב"י
 למ"~

 אלא ,
 ק"ל ועוד . כסתם רהלכה כסתם כ~"ע ~~סק~כ~ן
 ~ה ~ועכ~"ש

 ~תש~
 ~ל וה~ב ~ל ~~רמ"ס הרב

 ~דו שבאב~סק
 כפ~ו~ נקי~

 אי~כא בתר כל
 : בזה וא~~"ל בזמן קורם זה ~סקו~ולי וכ~~~

~"~~~

 ז"ל ה~לך ~"ס הרב דס' עו~הזאת
 כלל~ינה לר~ א~

 כז~
 חזר ~כבר ד~לבר ,

 כווה~כי~
 ~רןלרכרי

 החק"~
 ב~~ב

~~ 
 ~ור ,

 ז~~
 ~יהו דגם

 לעומת וכל , וכדכ~יבנא ע~מו את סותרגו~יה
 ז~

 רבו
 גם מרן הוראות רקבלנו דס"ל ה~ו'רים גרולו רכוכמו

בתשוב~
 הגדול הרב גם והרי .

 ~~"~ ב~~
 כח"א ז"ל

 נורע דכבר כת~ובה מרן על ~תב נ"וסי'
~"~ 

 הרב
 הוראותיו שקכלנו מהרי~"א דברי כל על ז..ל~הראנ"ח

 ~ר ז~ר ולא שם י~ין יד הר~ וה"ר תפו~ותינובכל
 ~~"א דהרב מבואר הנה .בתחי"ד ~~"~

 ~ת~ה ו~רבזאבי ומהר"~ ו~~ראנ"~
 בכס~

 והרב
~"~ 

 הגדול והר~ , כן ס"ל
 עדיף דהת~ובה כתב ח"א שאל חיים בס'~יד.,א

 קבלנו ר~א ~~ר ~יש ~ם ב~שמ~ות ~כתובוהגם ~הש,.~
 כ"אהודאותיו

 ב~"~
 נר~ו ה~וסק הדב ~~"ש ב~"ע

~"~
 ~ל לקושיי~ו ~קום ~~אתי לא

 ~ל~ הרבני~
 ראו

 , אלהדבריו

 רעכ"~
 ל~דד ~י~ דהגם מללו ברור דבריו

כן
~"~ 

 נראה
 ד~די~

 ~ה~~~
 ראויים וני~וקו וטעמו

 וי~רא הר' ה"ד וכבר ~אמרם למיהרברים
 אברה~

 ~ר~ו
 ר~רי לב~ל י~א כגבור ~ם החק"ל מרן גם .בבלליו
~רב

 מהד"~
 בטוב ז.,ל סוזין

~~~ 
 ל~ה גם ו~ה ורעת

 ודאי הא כיעו~"ב פוסקים ושאר התשב"ץ ~~ם~הביא
 ~יקל ~יראין

 ~א~
 ב~~ד ועיין . ה~מועות ע"פ נגרם

 הרועים~שכנות
 הנר"~

 : טו"ב סי' ן' באות

~~~~~~~
 ל~רב נר"ו כת"~ ~~א הרידמלתא

~מ~ורסם
 בע"~

 ~~י' ז~ל ~~ה בירך
 רהכיי"ד

 ס"~
 , רא~רייהו ~אריה והוא

 ו~~~
 מני"ד

 ז"ל מ~ה ~ות אחרי כי אף הוראותיו ~קבלו יי~~ד~י
 כעניי~ים פוסקים שהם לזה חו~ך ~ו~תוהביא

 כוותיהרלא אחרי~
 לה~זי~

 ~בידו במה המו~זק כיר
~"~ 

 נדון
 לאזה

 ד~י~
 לכל

 הנדונו~
 גדולי ~כל רוב ד~כא .

~מו'רים



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~מו'רי~
 נבון ישראל בית אשר בארץ אשר לקרושים

 הדב שמועת זולת בדבד חולק ואין ' ס"ל ~כי~ליהם
 ' ממנה ללמוד דאין ז"ל המיםשער

 וא~
 מהר"ם אם

 , בדבר הוא יחיד ב~ירוש ~"ל הכי ז"ל~ולא

 רכוותייהו ודאי דאתרא מאריה הרב ~ברת עם זהכל ובה~~ר~
 על רוריס על שבת' ~לשם אג"ן שהרב גם ומה '~קיטנן
 לא הוראות'ו וקבלו מ"ד שהוא ז"ל מ"מ~רב

 חיל~
 אם

הו~
 דנפק"מ להו~יא גם או המוחזק ביד להחזיק דוקא
 והו"ל מהם אחר או שבנגרו תפס אם רינאלענין
 המלך מ"ס הרב ממ"ש לזה ראיה שהביא ומה 'לפרושי

 הש~ר מ''ש אלא לנו ראיןז"ל
 המי~

 , וכו'

 ה~
 לא

 ש~יהו ובפרט ' מזה ז"ל הרב זכר לא דא~שד~~רא
 על ~ל אג"ן הרב בדברי בתב גיפיה מהרמ"ס הרבניהו
 מים בספר הרמ'תה בת~ובתורודיס

 קדושי~
 ' ע~ ~י'

 משם נ"ג בסי~ ~ל אלאשקאר מהר"ם כתבוכבר
 ז"להרשב"א תשוב~

 רא~
 דב היה

 במקומ~
 ' רבם אחר הולכים

 הקי"ל כללי בריש כ"ה סי' בכנה"ג החבי"ב למרןו~יין
 א~ילו במותו לעשות רגיל אני דמר דבאתריהשכתב
 קבלתנו להחזיק שהוא ה'כא ובפרט ' ממונאלאפוקי
 מרן פסקבעיקר

 בתשוב~
 ברור דהדבר

 רעדי~
 ~הש"ע

 ח"ב מאירות פנים בס' ועיין ' וכנ~ל ז"ל ~"ש הרבכ~"ש
 אחר לילך שיש מהרי"ל בדם המ"ב שכ~ב קמ"ד~י~

 ור~וי ואמיתי ברור דבר ו~וא רב רמעשה~תשובה
 רבו כמו ררבו כיון ממונא לא~וקי אפי' בןלעשות

 ז כןה~וברים

~~~~~

 ~~ו~כ~~~~ ~~~~~~יל~ונ~~~
 ובס' חקק"ל בס' נר"ו כמהר~"ף הר' בזה שהאריךוכ~ו
 הגאון ע"ר ב~"ש ועי"ש יו"ד סי' חא"הע לחיים~מיבה
 תרי נשאר דלא הוכחנו בבר רבנ"ד אלא ' ז"למז"ה
 ' כוותייהו קי"ל לו~ר להמוחזק המסייעים רבנןמניי~ו

 השמועה דמ~י ביון מהכא דל המים ~ער הר' רס'~יון
 הרב ס' גם ' החק"ל מדן במ"ש מינה לרון ואיןאמרה

 אריריה מריריה וסותר רגע במו ה~וכה היאמהרמ"ס
 ת"ק ~~"ל הגאון ס' ~מיה ~ן מעיקרא רעתו בי~לוגם
ז"ל

 יברכתיבנ~
 ~ס~ ז"ל הגדול הי"ם למו"הר ועיין

 סי' ח"מהים ש~~
 ס"~
 ז

 נ"ר רבכעין דעניינא מרישאדבתיבנא~~~~~
 ~פירוש~כתוב

 שנתחיי~
 ולא כ"וב ~סך

 הבל~ בהכנס כ"אי~טר
 דיין ולית דין ל~ת ' לחופה

 הכללים בל בלל רהרי נבדתו בסירוכ הבת לזקןשי~~רנו
 וכמ"ש רל"ש אונס א~י' ל~עון יכול~~ינו

 לנו הביא ראו הנה ' ל"ב ~~י'~לשקאד מהר"~
 ~על~

 הרב
 נר"וה~יסק

 ~שוב~
 ח"מ חיי בעי בס~ ה~בי"ב מרן

 ~כתב ~'ז סי'ח"ב
 ד~תו~

 מין ~ל דנכנס הבנתי השאלה

~ונ~
 אחריות שמ~ון שקבל שבתוב כיון בלל דל"ש אפי'

הסחור~
 דמים עשאה ~לא זמן ובל דמים שיעשנה ~ד

 כלל דל"ש ~פי' שיהיה אונס מאיזהיהיה
 נכנסה שלא זמן כל ב~"ד ~מי הבא וא"כ ' ~"ב~~חורה באחדיו~ נכנ~

 ~ירוב דל"ש אונס י~יה אם אפי~ לחו~ההבת
 הב~

 חייב
 לחו~ה בהכנסה כ~א יפ~ר שלא עליה רקבולכיון

 הבת זקן רהכא נ"ר טובא מ'נה וערי~א 'ובמש"ל

נת~יי~
 בלתי ~ייב שאינו במה ה~~חייב כארם

 ' ~כ~תו עם לחופה כשיכנס פטרו שה~~ן אלא '~נאי שו~

 דל"ש אונס יארע אם אפי' ל~ו~ה נכנ~ו שלא ז~ןו~ל
 : לחו~ה בהכנ~ם ~לא פטרו שלא ביוןחייב

~~~
 שי~"א מני"ר שהשיב

 דהג~
 ע~~ך

 או~~ ~הי~

 כיון ל~רוע חייב ~יהי~ היתבן ~~דדין מן לאחדמיתה
 לא וזה לחו~ה נכנסושלא

 אד~ אמר~
 מעולם

 ~"ורן ומעתה~
 מ~ונ~

 שנחלקו מיתה
 ח~יב אי ה~וסקי~

 שכיח~
 מלבר דל"ש אונס הוי דלב"ע הבת בסירוב ב"שובו'
 דלא דוד~י שו''לש דהוי ר~"ל חיר"א והרב מהרי"ךהרב
 נר"ו ע~"ד מאד ער פשוטים והדברים רעתם על~לה
 בס~ר באו המה ~לו~ברים

 לא ואני פותח ואין החתו~
 ~חילוק בנ"ר סתר כמה ידע~י לא כי ' להולמם~וכל
 ~לא והוא ' ממיתה בק"ו ז"ל ה~בי"ב ממרן~י~ה
 מת היה ח"ו שאם הי"ו למר ליה רפ~י~א דמאיבעיני
 פטור היה דהב' מהמשודכיםאחד

 מה~נ~
 לדידי '

מפש~
 שט"ח דהוי כיון איפבא כתר כל פשי~"ל

 החתן~~רו ול~
 בהבנס~ כ"~

 אם אף ' לחופה
 אונס איר~

 נתן דאם האב ממיתת גרע ולא ' רחייב ודאי~ית~
 כמ"ש אונס ~ענת ול"מ לתת יורדיו דחייבים~ט"ח
 בסי~ מהרי"ו משם הביא שם וה~''מ ' ן' בסי' ז"ל~מ"א
 הלואה במו הרי ~קנס על ש"ח האב נ~ן דאםקמ"ב
 ~ענתול"מ

 אונ~
 חייבים האב מת אם ואף

 מש~ע והכי ' כ"א בסי' הב"ש וב"כ 'לשלם היורשים~
 רכשנתן לעיל שהבאתיהב"ח מתשובת~

 הש~"~
 א~י' הב~"ר ביד

 לשלם חייבמת
 במט'בא'וה"~

 ~ם
 כ''~

 ה~שודכת מתה
 שבש"ח הוא דהעי~ר כיון ' לשלם רחייב המשודך~ו
 וכן ' אונס טענתל"מ

 הו~
 ז"ל אלשיך מהד"ם דעת

 זה ר~קון כמש"ל ז"ל הלוי מהר"ש בשם והמד"ל ל'בסי'
 וכמ"ש ' אונס טענת שום לטעון יוכל שלא היכי ביהוא
 ז"ל החק"ל~רן

 ש~
 ישיב מה ובבן , ברור והוא

 כת"ר~
 לעילא ד~לקין הרכנים דאורייתא אריוו~א אלוןלבל
 ל~עון יכול דאינו~ס"ל

 אונ~
 האם בח"וג הבת רסירוב

 רגם ומלבד ' מיתה מאונס ק"ו וירון כת"רישיב
 רבוותא רלכולהו זאת עוד ' רחייב פשוט נר~המיתה באונ~

 דל''מ ב~שיטותס"ל
 שו~

 ~~נת
 אונ~

 בח"וג כדהוא
 בהלואה ו~לו ' הלואה כמו דהוי משוםכנ"ר

 לא וראי הא מיתה אונס אפי' אונס טענת ליהמוני ב~~~
 ז לב על להעלותו אפי~ניתן

~~~
 אם בח"וג דבקנס דיליה כל ליה יהיבנאבי

 בק"ו ירין ומינה רפ~ור מיתה אונסאירע
 ה'ינו להאמר ~יתן אי אף מ"מ ' ~בתלסיי~ב

 בש~~
 יהיה אפי' אתמר ובפי' ואומר כ~"ד במפרש אבלסתמי
 פיטור לו ואין במקומו החיוב שיהיה ממיהעיבוב

 מרן מ~שובת לדון יש שפיר ' לחופהבהבנסם כ"~
 שנתחייב כמי הוי הבללים כל דכלל רכיון~לזו החבי"~
~~ריו~ ו~ב~

 לו אירע א~י' ראז דמים שיעשנה עד הסחורה

אונ~
 קורם בו כ'ו~א אחר ודבר ~סחודה גנבו או מי~ה
שי~שנה

 יורשיו גם רודאי דמי~
 לשל~ חיי~י~

 והכא '
 בהבנסם ב"א פי~ור לו שאין ש~מר כיון רכווחא~מי

 כיון ' לשלם חייב לחו~ה נבנסו שלא זמן וכל 'לחו~ה
 אלא פטרו לאשזה

 כשיבנ~
 עוד וכל לחו~ה עמה

 מתה או ע~מה היא או האב נתחרט אם מ"לנכנסה של~
 פו~ר ואין עומר ב~קומו והחוב לחו~ה נכנ~ה לאהרי
 מ~י אלו דבר'ם י~או איך בעיני נחשב זר וכ~ו 'אותו
 שלא הקולמוס שפל~ן לא אם שיח"לא ה"ה מני"רעליון

מרע~
 מש"ל בהגהת היטב ו~יין ,

 ספי"~
 מכירה מה'

 'ודוק

 ומ"~
 ד~ירוב ~יסבור מי ראין נד"ו ~ת"ר עוד

הב~
 והרב מהרי"ך הרב אלא שו"לש ~~יב

 חיר''~
 ז"ל

 כתב ש~ן יראהבעיניו
 ב~שו~

 רי ~הר"ם הרב
 בו~ו~

 ~ל
 הר"~ג כ~"ש הרשב"א בדעת ל'~סי'

 ~יד"~
 ז"ל

פנינו ~רי ובכן ' ז"ל חיד"א מהרב זאת ~שו~ נעלמה~יך ו~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 
~~

 רס"ל ש~ייהו דפקיעי אלפין רבני הרועים שלדתלפנינו
 הרשב"א בזמן ואם ' ~ל הרשב"א ברעתהכי

 הו~
 שול"ש

 נאמר כזה ולדבר ' טובא שכיח חדיב זה רבזמנינווראי
 אל~ לדייןאין

 שעיניו מה
 רואו~

 יחזה רש~'ר
 מ~ירובי~ וזמן עת בכלרב'ם מעדי~

 לו היה אם ואף ' כאלו
 כ~רק קי"ל בטענת ל~מוך מי על דנ"ר המוחזקלהזקן
 א' חלק בח"מ החק"ל למרן ועיין , מידו ל~ו~'איכול

 : ל'ס'מן

~~~~
 עוד שכתב נר"ו ה~וסק הרב ל~ת"רעיני

 ז"ל החבי"כ הרב שרברי ראהשבעינ'ו
 רהלא מו~כמיםאינם

 הר~
 והר' י"כ ~י~ בח"א ז"ל פ"מ

 ~~ו לא קמ"ז בסי' ~~מו והוא ל"א סי' בראשוןמ"מ
 ער הדרך אח~יות שקבל שבתוב אף זה מטעםעלה
 רק לא המחי"ר ואחרי , נר"ו עכ"ר וכו' פ' לנמלבואו
 ה~דונות לאותם כלל דמי ולא ביניהם המרחק ~רבבזה

 רקביל כמאן הוי פ' נמל ~ר הדרך אחריות שקבלדה~ם

עלי~
 דא~רינן רמתיליד אונסא כל

 דאונ~~
 לא רל"ש

 ה~חריות שקבל ל"ז בסי' בע"ח הרב בנרון כן לא 'קבל
 כל ב~לל הוי רשפ'ר ב~ין רמים שיעשנהעד

 וכמו אונס ~ענת עוד ~עין מ~ירלא הכללי~
 ~'רא~

 המעיין
והאריכו~

 למה גם ומה הדבה ול~ג בשר יגיעת בזה
 ~''סי מ''י הרב מתשובת נר"ו כת"רשהביא

 פ"~
 והוא

פשו~
 בדברי עוד לה~ריך ~ורך ללא ה~ורך ומעתה ,
הר'

 ה~ו~~
 בהפתח נר"ו

 ~מ~~
 דכיון רנ"ד לזקן ל~~ור

ראונ~
 ~יתה

~ 
 רס'רוב אונס אם אדע~ייהו א~יקו

 כמו כלל מכרעא לא רהא ' אדע~~ה א~יק לאהבת
 ר~ף לעילשהוכחנו

 באונ~
 לשלם מ~ייב חיובי מיתה

 פו~ר ראין הבת ד~ירוב לאונס נמי ~דין והואבמט'בא
 היא הרי ב~"וג שנתחייב רביון ה~מור וכדבר~ו~ו

 נ מילי לכל הלואה כמוא~לו

~~~
 ~זקן בלשונו ~רח'ב רהאריך בנ"רגם

 העכוב יהיה א~י' את~ר בפירושאבאומרו הז~

וה~ונ~
 ב~כנסם אלא פ~רו ולא וכו' שיהיה ממי

ל~ו~~
 ~ורך ללא הם ה~רוכים הדברים אלו וכל ' רוקא

 להכניס שר~ה ור~יוהא
 ג~

 א~א ול~פויי הבת סירוב
 הרב ~ר~רי כ"ז ש~יר וכמ~באר יתדה לישנאהאי

 וכמ"ש וברור פשוט והוא ל"א בסי~ שםז"ל ~"~
 מעי~

 לזה

~"~
 ז'~יכא שם שאל חיים ש~ס' בתדובה ז"ל מהר'"ך
 ו~עתה ' לשו~לש ליה שר'נן לגופיה א~טריך לאדהתנאי

 ומקשה דרמי במאי נר"ו הפי~ק הרב בוונת ארעלא
 דאונס ר~יון במ"ש ז"ל מהרי"ךלהרב

 מית~
 אסי~ו

 א"כ מחזרה ~~י רל"ש אףאדעתייהו
 א~

 אסיקו החזרה
 והק' ' טו~א שכ'ח בנדד רהוי ~נים ריש כיוןארעתייהו

 אמה חזרת על הוא שהחיוב רבריו ל~רש ריבולכת"ר
 שכיח וראי חדיב אלו של רחזרתם ול~"מ 'וקרוביה
 וכמתבאר הבנים במעשה מתר~ות ~הם ~~י~ורלא
 ז"ל הרב מדברי כןשפיד

 ש~
 א~~ריך לא דהתנאי וכיון

 ' ריריה חזרה והוא לשו"לש הוי רהתנאי עכ"ללזה

 ממ"ש מהרי"ך הרב שחייב ב~ה ~ת"ר עודשהקשה ומ~

 ' מתחרט אינו ש~וא כיון סיבה איזו כל מ~ניבשט~

 המש~"~~מ"~
 סי' בח''ג

 כ"~
 לאב דפ~ר

 א~
 שכתוב

~ם
 אינו דהוא כיון סיבה איזו כל מפני יתחר~

 מ~חר~
ואשתמי~

 דכריהם ו~~"ע זאת ~שובה ~לכי מניי~ו
 הסליח~ ואחרי 'כיעו"ש

 בעניו~י וכדכתיבנא כלל ל"ק
א~~

 בו שכ~וב מ"ץ הרב נדון ודניא דשניא למ~לה
 שייך לא רחר~ם ~יחו~יו פירש כבר ז"ל ו~רבחר~ה
 שכבר במי~לא

 הי~
 ז"ל מהרי~ך נדון כן לא ' מוסכם

 כנ~דרהוי
 דל~

 כתיב
 חרט~

 כל מ~ני וכיון'שבתוב '
 וכו' העכוב יהיה א~י~ שכ~וב בנ"ד וכ"ש סיב~איזה
 דנבנסת ודאיהא

 ג~
 לכך לומר יכול וא~נו ס'רוב

 רמשתמע בדבר אלא חב'רו לבין שבינו בדברנתכוונתי
 דכתיב אנפילתרי

 חר~~
 כמ"ש שיהיה וממי

 ~מ"~

 ז"ל
 :וכמדובר

 ז~ל חיר"א הרב רמ"ש שכתב לכת"רראיתי
 זה דבזמנינו קדמיה וש~ר הזמנים ביןלחלק

 שכן פ'ראנקיאה בערי הוא שו"לש הבת סירובחשיב
 כןהרבר לא ~ו'רים לקול ישמעו לא אשד בנותיהםררך

באר~
 וסורוא ה~בו

 דהנ~
 אביהם למשמ~ות סדות

 שתתן מ~אתי לא אלהבכל ו~ש~
 כ~~

 אל שמוע לבלתי סוררת

אביהם.אנ~
 ~רפת שב~רי אמת הן כי ראמרי

רבות ואיטאלי~
 בנו~

 והתם ~ורם כ~ודנו ולא סוררת כ~ף יתנו
 בעיירותנו גם אבן . ~ובא שכיח דהויודאי

 ~ל~
 הן

 כמה בעינינו ראינו ל'ו והן דרי אחסורב~ון
 בנו~

 ~לא
יתר~ו

 במעש~
 ראשה לומר כת"ר יכול ואיך אביהם

 ~ל הרשב"א כו חי אשר ראשון בזמן ואפי' מ~א לאאלה ב~~
נמ~א

 ב~
 ראי~ו ראה אחריו וגם נ~ר~תה לא אשר

 ו~"ו . כן שאירע ז"ל הפוס~ים מספריבבמה
 ש~ם כתב מ~רי"ך שהרי זאת ועוד , הזה הרעבדור הרברי~

 הרב עמו והסנים שו,.לד ~~וא מודההרשב"א
 מ~ינו וכן כיעו"ש יפו"ך ל,ו~ר זהוכתב ח,ר"~
 רי למהר"~

 ו~ה , וכדכ~יבנא הר~ב"א בדעת הכי דס"ל ז"לבוטון
 ועתה הזמנים בין לחלק ר~ה לא שכת"ר קשהמאר

 לחלקרו~ה
 בי~

 העיירות
 והו~

 ~ פלא
~~

 ~הביא לבת"רחזיתיה
 רקיימי הנכיאי~ להק~

 וכל ז"ל גאליקו מהר~אבשיטת
 לעומ~

 זה

ה~ולקי~
 הרב ר~ברת לעיל הוכ~~י וכבר , על,ו

 הוא ~י כו"ע מינה לרון איןז"ל ח"~
 מ~~~~

 ברבר
 לא ב~ש הרב ו~ם ז"ל ש"א שלחנו הרב כן וכמ"שבידיה ור~י~

 ע"ר וכמ"ש נרגא למשרו איכא ראיי~ו ובעיקרפש,~"ל
 . מאיר~בית

 ג~
 לחלק יש מ~אנו הר~"ע ~ברו

 הי~י ~י רבריו ליישב עלן רמיא וחיובאכמש"ל
 המורי~ גרולי ~ם דעתו ולהסכים פלוגתאלאפו~י דל~
 , ~ל

 ~"ז סי' ב~"א ז"ל החק"ל מרן מ"ש כת"ר ~הביאומה
 הרואה , ע"ר והקשה אלשיך הד"ם תשו'~הביא

 ~ם ~"דד~כעין ירא~
 מר~~

 דחייב מורה הח~"ל
 הרי החתן הוא~הפו~ר רכיו~

 ל~
 לחופה בהכנסו אלא פטר

 למ~לה ה~רכתיכאשר חיי~ שי~י~ ~עם מאיזה יהיה לחופה נכנסו שלאוכל
 וא~~

 ל~פול
 הרברי~

 האמ~יים
 ז~ל וייל מהר~י בר~ת ~ר"ו רו"ם ומ"שוברורים

 ~ע~ א~לי מ~ו~ מהרי"ו ס' אין~י ~היו~
 ל~שתעשע יכול~י לא

 : ~דשו~רברות

~~~

 ז"ל הרשב~א מדברי להוכיח כת"רשר~ה
 כמ~חייב דאף רי"א ~י'שבח"ג

 ב~ו~~
 י~ול

 יראה ~עיניו הולך ישר ~ל , אונס כ~ענת ע~מולפ~ור
 ~רברי~המ~"א

 הרשב"~
 השלי~ו רהתם מלבר ל~"ד

ה~~רו~
 בתשובה ב"ח הרב כמ~ש לנ"ר ול"ד

 וכנז"~

, 

 למימר ראיבא זאתעוד
 הי~ של~

 החיוב
 כ~י~

 נ"ד
 שהר' שראינו ,ומאחר ג"כ כת"רוכ~"ש

 מ~ר~~
 ג~ל,~ו

 רכל ס"לז"ל
 שנתנ~

 רבר הבעל ביד
 וה~~

 רחייב בחו"ג

ול"~
 ס"ל והכי אונס טענת ~ו

 למהרימ~~
 וא~ו ז"ל

 למהר"ם ס"ל וכןז"ל ~~~י~~ אבהו ר~ ברעת גם הכי רס"ל לו~דמוכרחים
 אלשי~

 בפירו~ ז"ל
 ר~ר גדול ורבר

 ראיו~יו על לה~יב יש אם ואף מהימנא רעיאמשה
 , אחריו י~א ~י ~דין כ~יק~עכ"פ

 בה~ה~ ו~~
 ~~~ל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 רוזאניס מהר"א ב~םב"כ
 מש~

 וה"ד הלוי מהד"ש רבו
 ויש ז''ל ה~מ"א רעת הוא שכן וכתב בח~"להג~ון

 ~דברי לרבריהםסיוע ק~~
 הרמב"~

 זה לעומת וכל ' ז''ל
 דפ~ור בפירוש שכ~' מי מ~אתילא

 ובפר~
 ' נ"ר בכ~ין

 הסכימו ש~רי ועור ' קי''ל לומר המוחזק יכוליאיך
הרבנים

 ~הרי"~
 והאר,כו לאתנוייוהו"ל שו''ל~ חשי~ הבת ר~ירוב ז"ל ו~~רי"ך

 למענ'~~
 לה~בים

 רברי ג~
 ז"למהרי"א

 בז~
' 

 וב~ד~
 בתשו~ה ז"ל שמרן

 ~ו~~
 כן

 הוראותיו ~~לנו רלא למימר ליכא בזה דגםוהובחנו
 הגאון וכמ"ש ' קי"ל לומר יכול שיהיה כדיבתשובה
 איזה סכרת שקבלו רכיון התשב"ץ ומדברי ז''להרמ"ז
 עשאו~ו~וסק

 ברבי~
 למ"ש בש"ע ממ"ש לחלק ואין '

 ולמרן רנ''ג ~סי~ ל~רשב"א ועייןבתשובה
 החבי"~

 בס'
 ~"ז סי' חיו''ד חייבעי

 של ב''ר ע"א רב"ג גדולים אורי~
~למה

 ר~''~
 פי~וד לו דאין שיחותיו ש~ידש דכיון ועוד '

ב"א
 ב~כנס~

 מ~יזה יה'ה לחופה נכנ~ו שלא כל לחו~ה
 חייב ~יהיה~ונס

 משו~
 דל"מ הכללים כל בכלל רהוי

 וכנז"ל ל"ז סי' ח"ב ב~"ח הרב וכ~"ש אונסתו~~ענת
~נ~חייב החיו~ רמי ~ר~ות ~ל~רוע דנ"ר להזקן או~ו ~ו~ר~ין ריד~ לגבי דכל באופן ' ל"א בס'' מרברי,הרמ"מוב"מ

 כאר~
 פ~ר ול"מ חייב ~אינו במה ה~תחייב

 ז ברור ו~וא נ~~תו כאונסנפשיה

~~~~
 ~~,~~י

 ~ו~~כ~~~~~~י~~~~
 כי יען ואולם ברבריו וליתן לישא ~יש הוית חזיריה~א
 שפיר שיל"א מני"ר כאשר הקדש אדמת עלי ~ר~ריןרבו

 ל~יד~
 דין

 גר'מ~
 וכ"ז ה~ו~ך ככל להאריך יכולתי שלא

 על כחותהבתבתי
 הגחלי~

 הביא שכבר מאחר כי גם ,
 בסי' שמרן נר"ובת"ר

~~ 
 בחו"ג קאי לא ר~רשב"א ס"ל

לדע~
 ' ח"ס

 ל~
 לדון מה עוד לנו נשאר

 ב~
 ~ם ו~ף '

ז"ל מהר~ר"~ רברי ומ"מ ' ז"ל מרן ~דונינו גדול שלדבריו נד~~ זה מפני לא במ''א בד~ריו ונתן נשא הי"ומני"ר
 בח~"ה~

 הרש~"א דעת ש~שוה
 ע~

 כת
 בשידובין אסמבתארליבא הסוברי~

 קשי~
 רסי~ן ~~היא לש~וע

רי~א
 וכמ"~

 ומה ' בדוחק וי"ל ב~''ר
 ~הק~~

 בת"ר

להר~
 על ח'ר"א הרב ה''ד ~הרי"ך

 הכר~י~
 א"ך בסי'

 ~~"ללמאן
 ראונס~

 חילוק יש ~ם לאתנויי הו"ל רדכיח
 היה ~כבר להי~א בתנאי מ~~ייבבין

 מחויי~
' 

 במתחייב דאףרו''מ וה~ש~
 בל~

 ש~וי הוא במחלוקת ~נאי שום
~~~

 רל"~ באו~~
 שחולק מי מ~אתי לא נפשאי אנא '

 רבמתחייב ס"ל בדידהו אי~הו רבוו~א ולבול~ו~זה
 ~ו~ בליבחו"ג

 ב~ענת ~~מו ל~~ור ו~א ~"ר כ~ין תנאי

~ו~~
 סי' בחיו''ר ~"מ חל~הדב ולא ' אותו ~ו~ר ~ין

 עלז'
 הר~

 רל"מ וראי דאז ' בחו"ג במ~~ייב ~"מ

 אונ~~ענ~
 נעלת לת"ה ואי '

 ו~רי . לאיין ב~ני ~ל~
מהרי~"~

 נתר~ית אף~בשלא מחיי~י קל"א בסי~
 שםוה"ר הב~

 הר~
 ~כ~ין אמורים הרפ"מ דברי ואין ' מ''מ

 ' הרואה י~ה כאשר~ד

 הנ~ עב"~
 רבחו"ג מבואר

 הנ"ל הסך לגד"פ הזקן ה~ב חייב~עין,נ~ד
 ל"מ ' ~יטור לוו~~ן שנתחיי~

 א~
 וגורם ~מסנב הוא

 א~י' אלא ' חווב בלשון הוה לא אפי~ חייבדודאי האונ~
~~ 

 ~ב~ב~מ~
 היא

 מ~~מ~
 וכאמור' חייב אפ"ה המסרבת

 חיוב לו דאין ~ר''ו ~"הו~ש
 ש"~

 ז"ל ה~"הג כ~' רלא
 ויש ~אד ~מוהים ע''הג הרב ~רברי ~זה דבריו~~ו
 ראוי וכן ' ~"רל~~~ב

 דל~ להורו~
 כוותיה

 : בעניו~י וברב~י' לעיל ~~ב~~י ~ופר ~~~ם~"ב במ''~ ודל~

~~~~

 לסי~א
 חזיתי~

 ברבר לרון שי~א ל~ת"ר

 ן' כמהר"י קי"ל רנ"ד ~מו~זק ש' רמ~"לחרש
 מיג~
ש

 מטב דאין במ~בע ח'וב לשון דל"מ ודעמיהז"ל
~ 'ן מי ב~עת הכי רס"ל ז''ל מהרמ''ס כ~רב וק'"לנ''בח

 איריא לא מהא אי כי מד לן ולי~רי ע"כז~ל
 כא~
ד

~ ידי רחבת אר'ש ~שיתי ואנכי במ"א אני ג~ה~רכ~י  וזו זהבענ'ן
~' דב וס~רים סו~רים מ~י העל'תי הלכ~

 מהני בש"ע מרן ש~~קו ז"ל ח"ס כ~קין שמתח'יבחיוב
 קנו א~'~ל'ה

 מני~
 ~נין ~ם ~י~ לא ד~ם וכיון ,

 זה הרימהני הו~
 למ~נ~ דומ~

 בב'
 שאין ד~ע"פ קנייני~

 ~אחר רקנה מועילהאחד
 רליפו~

 וכמ"ש כ"כ כחו
 הרב ש~~ וגם ' שע"ה סי~ ז"להריב''ש

 מהר"~
 סיזין

 בראיות ידים בשתי ב~ק"ל מז''ה הגאון ל~ קרינדחה
 חק"ל ל' ב~י~ בו~ון רי למהר"ם ועיין 'מספיקות

 ל"כ סי~ח"א ~ ח"~
 ובא''ה~

ב מהר בתשיבת הים ש~ת ל' סי'
 מ"ב בס"~' ז''ל~ונטרומילי

 ובשב~
 קי" סימן בנימן

~  , דל''ו שמואל משפ~י לח"מ ח' אות רבדזכר

 ו~
~ו

 היה דהקניןרא~~
 לק'ו~

 לעי~ר ולא ההודאה
 חו~י בספר הו''ר ז"ל כמ~רי"ד הרב לזה מעיןכמ"ש ~הקנא~~

 החיוב דעיקר דכיון ו~וד ' ע''א בר~''זחיים
 ב~ו~

ש~ו~
 ח''ס לדעת

 של~ מ~
 היה

 ~רי~
 שכבר כיון לכותכו

 דהכוונה וראי הא כתקונונעשה
 הו~

 ד~יקר
 לדעתהוא ההקנ~~

 ח"~
 עי~~ ~ל ~ו ה~י~ור על היה והקנין

 ~הוג והכי אזלא ה~י רעלמא וסוגיין 'השידוכין

 במלאכי~ראשוני~
 לא~ו~י אפילו שידוכין הש~רי בכל

 יבא ומיממונא
 אח~יה~

 מ~ן רעת הוא שבן ג~ סי' ב~~''ב הח~"ל הג~וןמרן ~הכרי~ מ~ ל~י ומהגם '
 ודמאל ימין לנ~ות און אשד מ~פי~ותבראיות

 ~ל לעין כן המכריחות רב"ק אלא לנו אין דאנוודאי דה~
הישר

 הול~
 והדב

 ~הרמ"~
 כדבר הוא יחיר

 ול~
 השיב

על
 ר~יו~

 מים ב~' ועיין אלו
 קרו~י~

 ולדידי ' ג' ס'~
 ועי'ן ' וכאמור לזה ~ריכים אנו איןבנ"ד

 בח''~ ~ב"י ה~י~ה ש''א סי' בח"בהדד~''א ~שוב~
 סי~

 ק~"~
וע"~

 מ~ם שהביא ~ם
 ~שובו~

 ן להרמב' המיוחסות
~ן ועי' ~מש~~ו הכל מ~קן באחרונה דהקנין ש"ו~י'

 סי' מ~ אות הנר"מ הרועיםמשכנות
 ש''~

 והכנ"ה
~  קנ~ן ~ריך ד~ינו רכיון כתב ו' הגהב"י נ"א סי'בא"הע

 רוד יד' ן ו~י מנ"ב אין ~~רינן לא ~ירווקנו
 פרמ''א ל"גסי~ הנד"~

 ח"~
 פ''ז סי' רוכל אבקת ס"ו סי'

 נ כ~תרין ו~וקי ר"ז בסי' מב"י ומ''ש ש' אות ח"גי~קב קהל~

~~~
 חייב רנ"ר זה רזקן העולה היא העו'לה תורת
לשל~

ד ברב, שנ~חייב החוב דמי במ~'בא
ן ב~נ א~לי הרשום לו אעתיק כת''ר ~~ץ ואם ,האמור

ז~
 ראין

 מנ"~
ו נר' שכת"ר בי'ני וידעתי חיוב לענין

 לנ~ו שאין לדבר~ ויודה שאמרו ממי האמתי~בל
~  אנ~י נא וסלח ' נימא כמלא אפי' הח~"ל מדןמדברי

מבקש
 מא~

 איזה ~ל גרולתו במקום כ"ת כ~א
 ~רוב הקולמוסשפל~ן דברי~

 ~נחי~~
' 

 וא~
 מ~י אשורי נ~ו

 ררךדרכו
 הקד~

 ומכי~י ביודעי ח~א~ עלי ישת נא אל
 בספ~י הא~ת ~ק~ל פעלו וישר זך גרלו ואת כבודואת

 בעי~י יק~~ ואם ' זה ביני'~ו אהובה יותרוהאמת
 לה~יב מוכן והנני נא יורי~ני מדברי דברבת"ר

 על וסמכתי מקומן באיזה ק~ד~י נחוץ ה~ת להיותכי ב~לכ~

~ב~~
 : דבר מתוך דבד מבין שבקרבו אלהים

~ ~ ~ ~
 ~ל'ון'השובן לאל ואוחילה ל~ילין קנ~י אשים
 כאישון יבוננהו' יסובכנהוב~יון'

 ובבור , ישביעהו ימים אורך 'ינ~רהו ~~~
ר~ה ו~רריע~רהויביו~

 ימל~~
 בדלו~ ושב~י ' ~ח~הו ה' כי '

 הלא '

ר~רי ב~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

'~ 
~~

 החות~ד~רי
 פע"הק

~~~~~~ 
 סיון בחרש תובב"א

 אהבהשנת
~~~~ 

 ' הארי ~גוית דאתי דו~ל לפ"ק

 ר~קאהב
 כרי~

 והוא כא"ח
ה~עיר

~~~~~ 
 ~ן~

 ס"~
 פני ס .מ נד~קדוב

 י~ח~
 הר' למע'

 בתוך בעודני לידי והגיע נר"וא~ואלעפיא כ~הד~~
 תקי~י קדידי ררבנן בשלי~ו~ייהוהגולה

 ~רע~
 דישראל

 בתוב
 בעי"~

 ~ו"ב ב~י' ור~י~י יע"א אלג'יר
 ידו כ~שיב ו,הי . ד~ריו ~ל ותשוב~י ה~רובהתשובתו שהדפי~

 דרך חמתו כאש עלי וש~ך הראשונים רבריולק~ם
~~~תו

 בש~ב~
 כ~תלהמי~ נרגן דברי עבר~ו

 כמתל~לה
 ברוח שלופה וחר~ו ש~ה בלעגי זיקיםיורה

 זלע~ו~

וק~~
 החדשתי ~יו א~רי כל ב~דק ואם , תועפות

 אבל ,
 לנחי~ת נ~רץ בקי~וד הנא~רים רברי שבל הרואהאנכי
 , פרק באותוהז~ן

 קרא~
 כאגרת

 ש~ ול~
 להבין לבו

 ~בלי~ ו~ין ויל~ג ב~ילין וידכ~ני בינ~א~רי
 ומה ,

 אשר נר"ו י~חק פחד המחבר הרב על ב~יני יפלא~~ד
 קוד~ת ח~או ויראת ו~סיק מתון לשעבר היי~ימכירו

 וענותנותולחבמתו
 ב~קו~

 מער'יב וברברו גדולתו
 ו~פיקים זיו ~~לאים בחכמהערב~ים

 מרת~א ~וריי~א בעתה והנה , ~ו~ים ונופת~רבש מתוקי~ נג~
 בדברים ~ריר~ו ל~ר'ש וישפוך שתסר כברליה

 הקשה ~ת ומכעי~ות ב~ן~דרי ה,וררי~
 לכ~ו~

 מה ואנן ,
 את ול~~יל דבריו על להדיב בבואנו אבתריהנענה
 בכל אבן , ונפלאו~יו נוראותיו הן הן ~השגותיוע~~נו
 אשכלות המכ~~רות רברי על ל~נות שלא ש~תי גבולזאת

 משו~ ~י . דוקא הדין לעיקר הנוגע רקמרורות
 כבורו

 גבן חביבותיה ואכתי הוא רבכי
 ועכ"~

 תכ~ה
 בע~מו הכיד נר"ו הוא גם ~י משום ואי , יתרהוחבה אהכ~

 ה~נ~לות כתב נר"ו מר לן ודדר עשה ~וב לא~שר
 ב,שראל לה~ו~יבבקשה

~ 

 תשובתי ב~וף לקמן ויובא
 ~ י~בעה

 ל~~ת מח,יב ה~נין טבע יען ועכ"פ ,
לפעמי~

 כ ע , כדירה שלא דבר ולרבר המוסר מגרר
 ארדו~ אנכיגם

 בהילוך הקולמוס פלטה אם סליח~ו
 איזה,תשובתי

 רב~
 בבודו נגד

 ו~~
 ז ב~ופה והב

~~~~
 כאן מביא ~נני תשובתי פה לה~יג בואי

 כמהדר"א ~סידא רבין המופלא הרבתשובת
 א תוב ~ברון דע"הק ר"מ נר"ו~ני

~ 
 אשר

 אלי שלח~
 ב~~"הקלהדפי~ה

 הזה~

 על תשובה והוא
 פס~

 הרא~ון
 הרבשל

 הפו~~
 ס~ ב~שמטות ש כמ לידו שמסרו ~ר~ו

 תשו~תי ראה לא ~ר"ו ם ~א ש~רב והגם . דם י~חקפני
 דכיוונתי לבי ושש לשנינו עולה אחר סגנון מ"מהנז"ל
 ואני . פה א~יגנה כ ע שיחל"א שכמו~ו עליוןלדעת
 ז הט~ור וז"ל ית בעה דבריו את ומלאתי אחריו~בא

 ~עמ~י כי עיני ויאורו ראי~י ק דב אור~~~~~
 ושלמה הוא שלם , ראורייתא כעיקר~עם

 . ובח~~~א ב~עמא ופירש ~שנה מקום ובלמד~תו
 ותושיה אומר ומה ~ענה מה בעוניי אני אי~ה כא

 ולא ~ינה לא תבונה ולא רעת לא בי ואין ממנינדח~
 גם ומה .~ק~תה

 לאור~
 ש~ינו כל במוני ללון שנטה

 נע~ר וכ~בו ב~'ר הוא ובשגם ה~דש ב~~רי המוקף~ן

 מאשר ואולם , מרינ~אב~אי
 ויהי אמר~י בעי~י יקר~

 ~~ר ~רו~המה
 אי~

 שתים בדברות ו~בא האלהים

 ב~אי ברע~י אלהים ישים אשר שם זעיר דםז~,ר
 : ד בס החלי וזה ,~לתא

~~~
 היא היא א ש~ח שתשובת ו הי ה~ו~קהדב

~דובה
 שב~

 פוסקים כמה על ותמה ג
 אס~כת' מ~עם לפ' ~פשר לא א שבח ר~שיבהלפקד"ן
 לא א בח וגם , הרו~ה יראה ~אשר סובל הלשון~אין
 ליכא הושלש שלא וכיון הושלש ש~ש~ר בללנזבר

א~מבת~
 שיש ש~ושלש ג שבח קשה אכתי ת וא ,

 ~ע~
אסמכת~

 עלה אתי לא למה
 מ~~~

 דלדברי ד~ל , אונס
 ע~~ו רפטר קאיהשואל

 מ~ע~
 א~מכתא

 שכן ~ורקים ~עמים שהדני לומר הוכרח ולזהאונס ו~טע~
 כידו~: ~~סכיםררך

~~
 ~חוקק ובחלקת ש שבב ו הי הפו~ק הרב שמ

 היה ש~~י~הבריחו
 החיו~

 ובו' בש~ר
 לא מ ח שהרביראה הרו~~

 ד לפק ב.ש ודברי הענין החלי~
 לחיוב , לבתו שבוראי הנרן חיוב דו~ה דאין~"ע

 רבריו על לע~וד יש ועוד , בו חזר אם לחתנושע~רו הקנ~
 עליהם ע~ד ה' ק ס ן סי ~לואים אבני הרבובבר

 מן וכמעט רוחק הוא ~נז~ ~רב שיישב שמהולפקר"ן

הנמנ~
 ית הש יזבנו ואולי ~ליהם נעמוד א במ ובל"ן

 של לאמ~ו~ןלרדת
 דברי~
 ז

~~
 המב,"ט הרב כתב וכן נר"ו ה~וסק הרבמ"ש
 ח חילוק ל~י לפקר"ן ו~ו' אח

~ 
 הרב ~ילק ובן

 א ~י מכירה הל~ות למש
 ~לכ~

 הלוי הר"ש בשם י ח
 ~"מ ל חק ועיין הדבח את לוונתן

~ 
 ג ע ז דקכ א

 והוא ,ה~עם
 הו~

 הכנ"הג שהזביד ~והרא"ג חילוק
 ~ י או~ י הג~כ ן~~י'

, 

 ומ~
 שם הג הכנ שה~שה

 ~יוב שהיה מדום ח,יבו לא רלמה אחרתמתשובה

מו~ל~
 ז.ל כנ"הג שהרב מלבד ,

 סמ~
 חילוקו ידיועל

 תשו" על ~ייןשהרי
 מהרי~

 וז"ל שבתב קל"א סי ס ט

אנו~
 ש~חזיק מה לפרוע חייב מ"מ אבל בשבועתו הוא

 לא שם שבשאלה ג ואע . י~ו"ש גמור בחוב ע~מועל
 לומ~ מוכרח גמוד בחוב שהיהנזכר

 בקי~ור ש~יתה
 שלא בדי וגם , ~ן שהיתה יודעת ~~יקונפד

עליו ~ק~~
 ה~שב"~ מחדוב~

 סו~~ת היא שלכאורה הנז~
דבריו

 מוכר~
 די מה~ם דבריו כיא~ וכן , כן לומר

 ד"ז ל' ~י'בוטון
 ע"~

 חיו"ר מ מ הרב על ומה~ימא ,
 ז"ל ובכנ"הג ט במ~רימ דקרק שלא ב ע ג דמ ז'~י'

 ~ל רבריו ש~יין מאחר בן שדעתו לו~רשמוכרח
 ז בוטון רי למהר"ם ~יין וכן הנז~ גאליקומהר"א חילו~
~ 

. 
 כ אות ~ט הג אהרן ידועיין

~ 
 ד ק ל~י ודבריו

 ~תולא ~~
 חא~~
 נ

 ~שוב יותר מ~עם אותו רחייב שה~תיקמלשון שהנרא~ שלפי להבין זביתי לא הנז' ~נ"הג~ר'~~~~

שמ~יקר~
 אינו

 אונ~
 הבת שממאגת ש~ה כיון

 א~י אין לה~שובה זכינו שלא כיון מ"מ , אביהמכח ~ו~
 מוכרח הנז' הג כנ הרב מ"מ , הענין להחלי~רשאי

שה~בים
 לחילו~

 ן' ~י' א~רן יד ועיין שסיים ממה הנז~
 ב~אי רקיימי ~וסקים לכמה שרמז כ~א אות יהגהב
 ז ר~~הרדב ובן יעו"ששיטה

 כ~
 הי~ו הפו~ק הרב ש

 א ח ~"מ ~~"לועיין
 ~י'~
 ש~סכים רכמעט באורך ז

 ועיין שייך אונסלא בטע~ת שלזכות זה לחילוקשהסכ,מו א~רו~~ כ~~ והבאתי ~ארכתי ובמ"א זהלחילוק
בי~

 אבר~ם
 מיוח~

 ב טו ~י~ ~ח"מ
 ונחפ~

 ~כ~~
~ 

 ב

ד~"~
 ה~לחן ו~כח ~~ ו~י' וי"ז ז ט סי' ב ח י ותש ~"ד

 ור~"א ג ע טדפ
~ 
 ~ א

ו~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

'~ 

~~~
 ~ל הרמ"ע מתדוכת הי"ו ה~ו~ק הרב~הביא
 חיוב היה לא דשם זה לח'לוק ענין א~נוומ"ץ

~~ו~

 רוק אונס ידי על וה~יטור '
 ות~כ~

 להאריך ואין
 'יו~ר

 ו~~ר~
 ביון מירי לן נ~~א לא דינא דלענין

 די~
~~

 שם חק"ל ועיין ' חילוקא האי ס"ל רלא ~~וסקים
 המוחזק א"ב ' הנז' ב"ש ~ברת היא ובן , ע~רד~כ"ח

~~
 ואין ~י"ל לטעון יביל זה ~טעם לחייבו אנו באים

 דאדרבה~ו~ד
 דבטענת ח"מ על ד~אי ב"~

 אונ~
 חייב

 ' הרואה יד~ה בא~ר אומדנא לט~נת ד~סיב עדאי~ו

~"~
 ~ענת דאין ~"ל הוא ~ם

 לזבות'ד~"~ ~ונ~
 בנדד"ן

 לו~ר ואין ' ~י"ל לומר המוחזק ויבול ~ו~דנא י~~ל

ביו~
 ר~דן

 ~ב"~
 ~בירה בהל'

~~~ 
 ולא הר~ב"ם על

 וכ~"ש חילוקא האי ~"ל לא א"ב ה~ז' ~ש"ל חילוק~ילק
~ר

 דקי"~ ואהלו~
 ע"א

 ד~~
 ולא המרדבי על ש~מה

~יל~
 ~ן שכמה הובחתי דב~"א ' ~ילוקא בהאי ס"ל לא
 סליק לא אמרינן בה"ג רבל ס"להא~ונים

 ה~סבי'ם שר ה'ה לדע~ו בא היה אם ~ילו~~ואה"ן~~י אדעתי~
 ~~~ ב~יוב~דט

 הדב
 נב~

 ~מרן ע"ג ד~"ט ~~לחן
רעתו ז"~

 ז~ בחילו~
 ס"ל לא א~ש"ל לא בן אם ' י~ו"ש

ו~ר~ה
 נב~ ב~"~ אמ~ ~~

 ~~אן ה~לחן
 דאי~

 שאי~ו

ב~~~
 ואין הנז' ואה~ת ~ר

 ~זמ~
 ' בטוב לראות מ~~יק

 לא ואהלות ~ר א~י'ו~ם
 ב~ב אלא הענין החלי~

 ז ~יעו"שובו' ~רא~

~~~
 ~ל חיד"א ~דב ע"ר הי"ו ה~וסק הרב~הק~ה
ב~ה

 הר~ב"א ~דברי ' הרשב"א דבדי ~~יר~

~בח"~
 דרבו ל~י ~תפרשת ~בח"ג ת~י' ~גם ל~קד"ן

 ומה ' עליו ק~שיא ו~ין הע~~~ו~~י
 ~תמ~

 עוד ~ליו

~~~
 ~ ~ימ~א בהאי דאיתי לא ז"ל מ~ר~"ע ~נ~תייע

~רר~ה
~~ 

 ליה חשיכ ז"ל ~~~ר~"ע ~~יל
 ל"~

 ' בלל

 לו~ר ~~יו~~ו~לא
 ריחו~~ רלא~

 בדעת לומר הוא
 הרמ"ע שא~י' ~יון ~ו"לש דנקרא ד~"ל ז"ל~ר~~~א
 היה דבר~ת~ילת

~~~ 
 על עוד ~~מה ומה . בן לו~ר

 ~ר~~ילו~
 ' ז"ל חיד"א

 ל~קד"~
 הרב ~~וונת

 ~אח~נ~ם ש~ראה~וא ~יד"~
 במ~

 בן ואם ~~ירבו ~ידונים
 ~ע~~~וראי

 ' בוונתו ~~ן ותשכח בדבריו דוק שו"לש

 ל~נ'ף ז"ל חיד"א הרב ~היתומה עודו~'~הק~ה
ב~ל~א

 נקטי~
 לח~וב

 שו"ל~ אות~
 ~הר~"ע וגם '

 נ ה~רש שי~ ממנו~תכאר

~~~~

 הוראות קבלנו אי ~ענין ~י"ו ה~וסק ~דב

~ר~

 א~י' ז"ל
 בתשו~~

 ה~רבתי ~~"א '
 גם הודאי~יו שקבלנו הפו~קים הרב~לרעתו~~ק~יתי
~~~ו~ה

 ~ב~ ו~~
 ~"א ב~~ף נח~ה ת~ובת

~"~ 
 ~י~

 ח"~ ~"~ ו~"~~~
 נ~"ב ~~'~~ינו והרי ' הרואה יראה בא~ר י"ג סי'
~~~ 

 ס"ג ~י' ח"א ~אל בחיים וה~ר

~~~~
 כ~'

 של~
 טעם ונתן ב~"ע ב~~ורש ~"א קבלנו

 בח"~ ל~"~~~~~
 ~היבן וא"ב ' ח"י ~י'

 ~~ובו~
 לנו

 ~ת~וב~ ~~~~לנ~
~ 

 ו~~~
 נ~~~ט בבר דינא ל~ף

 ~ע"ה~~~נ~
 לומ~ שאין ~וב"א ירושלם

 אפילו ~י"ל
 הוא ~בן אברהם ויוסף ו~יין ' בתשובה הנזבר~ד

~~נ~~
 ~~י אבתי וא"ת ' ~~ו~ות ובשאר באר"ץ

 ד~יאון ה~וברים ברעת קי"ל לו~ר~~חזק
 ~קר~ הב~

ל"~
 ' בזה מודה ז"ל ~רן ~~י' וא"ב ~לל

 ל~קר"~
 ~יל~ק

~דב
~~~ 

 או~ו לח~וב ישד הוא
 ~ו"ל~

 בזמן וא"ב '

~ז~
 שיא~ר ~י ליבא

 ל~
 דבריו על לע~וד ויש ז"ך~י' כסף ~רו~ת ועיין ' בלל שכיח

~ 

~~~
 ב~נ"הג דלא להוכיח הי"ו ה~ו~ק הרב~בתב
 ס~ ~יי~~עי

 ~~ים ~אי~ ~ין ל~ק~"ן ' ~"ז

 ליתן נתחייב שלא דעתא מ~ומדן ~טרידשם
 אב~,' ועיין , ~טור שמ~ה עכשיו הבת להנאתב"א נדוני~

 ' ו' ס"ק ן' סי'מלואים

 וההפר~
 בין שיש

 אומד~~
' 

 ולא מעיקרו הענ'ן עוקרת שבאומרנא הואלאונס
 י~
ז

 ~ענת משא"ב חיובשום
 ב~ הו~ אונ~

' מ ל~ו~רו
ז ו~ב~ מדוקרק' שלשונו הנז' ן' ~י' ח"מ לשון ועייןח'ובו
 מלואי~ אבני הרב ~"של~~ר"ן

 ח"~: ~רב על הנז'
 ~שיט"לרמ~"ל

 בה~~
 בבר ש~"מ המחילה אחרי '

 : מש''ל דכר לא ובזה ' או~רנאב~ענת על~ אתי אבל חייב ש~וא אומר גמד אונסבטענת

~"~~

 ומהרי~ך חיד"א הרב על ~י"ו ה~ו~קהרב
 ~בזמנם מל~ד ' ח"ג ~"ץ מ~~ובתז"ל

 מספר אשתמי~יתיה לומר ~א'ן ~"~ג ועיין~ד~ס ל~

 אל~נר~~ של~
 ' קו~ייתו להבין זביתי שלא

 ד~"~

 ~ל

 הובי~
 קנס לשלם האב ~תחיי~ שלא הש~ר~לשון

 ~ל~
 ולבן ~נו שיתחרט ~~ה ולא ' הוא~ש~תחרט

אותו ~ט~
 מהרי"ך נרון משא"ב ' חזדתי לא ~אני ב~ענ~

 ~בל ~~ח~ןז"ל
 מעו~

 ונת~ייב
 לפרו~

 כשיתבטלו או~ם
 : ה~ידובין נתבטלו והדי~שירובין

~~~
 מרובתיה דשף זעירא אנא דבריבה

ו~טולטל גול~
 נג'~

 א~~ מקום אל ' נענה והוא
 ~ונ~הו~

 ע~ד ולבן ~ו~ה ~עול ריהטא אגכ '
 ~נ~

' 

 ~ע~~ ~ה~ בי ה' תדועת ומ~~העו~ד
' 

ה~עיר
 ~~ו~~

~~~~~~ 

 ~ני ~ב~~רו ה~גותיו על שנית תשובתיוזאת
 ~ו"בסימן י~~~

~~~~~

 נית שלא רברתי על לה~יב באא~ריו
 תשע"א ד~י' הר~ב"א שתשובתליאמר

 וראייתו ~~וסקים מבל ~ו~כ~תהיא
 ~~~ה ~לא רכיון ~שום ז"ל רמ''א ו~סקו~ב"י ~~ביא~ ~מ~

 ~~ני בו ~זד ~ש"ע ד~ר~~מיטו ל~ימר איכאב~"ע מר~
 דס"ל ה~וסקים ל~קת והבאתי ~דבר חולקים~ראה
 בזה וה~ול~יםהבי

 ביעו"~
 הרחיב האריך זה ו~ל

 בש"ע ר~דהשמי~ה זאת ~' נגמרה לא כי בקי~וד~ו"ר וז~
 ~לא ~נ"ד ~שא"ב ' ברבר חולקים בשראה אלא בו~זר
 ~ום~~ינו

 ~ול~
 ני~א היבי ז"ל הר~ב"א בדברי

~ל ~מר~
 ותו . ליתא וראי והא חולקים שדאה ~~ני ~~מי~

 ~דעת רבוותא ~י~ליגו רנ"ד בכה"ג דגם ני~אראפי'
~רן

~"~ 
 מ~י

 המוחז~
 וכו' קי"ל לו~ר

 ~י"~
 ~ה~ריך

 הדואה אחד בי בלל ~ורךללא
 יר~~

 ~ם
 ~דע~

 ~~~י
 על ל~~יב ~ללו~רור

~"~ 
 הר~~"א שתדו~ ראיה לה~יא

 ז"ל הפו~קים מבל להלכה מו~כ~תז~ל
 ~דהביא~

 ~רן
 ~ ב~"יז~ל

 כי ה~וברים לדעת ראיה זו ~~ין השבתי לז~
~~

 חול~ים אח"ב ~ראה מ~ום הוא בש"ע שמשמיט
 ~נ"ד וגם '~~בר

 ~יב~
 יקר בל אשר ז"ל שמרן ל~ימר

 ~הראשונים חולקים איזה ראה עיניראתה
 ~חול~ים ~ברת ה~אתי זאת ובבל ' לעינינו ~גלולא וערי~ בז~

 וס"לבזה
 ~כ~~

 שהם אף בד"ע ~ש~יט רברים
 ~~ביא ~ה בל ש~יינו ~ס~רים ~יינ~תי וגם 'דהלבתא אליב~

 נ~ו ה~וסק~רב
 ~'ו~'ר~ וא~

 ~ו~"~ר הרב וב~רט
ש~רינו



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~י~~ 
'~ 

~~  ח~ם וב~' ח"א חקק"ל בס' ~לשארינו
 ושלו~

 ק~לולכלל ל~ ס~ ח"א
 ל~

 דהוא יען באנו
 נד~

 מוסכם ד~וא כתב
 ו~ל , ~ל הפוסקיםמכל

 הדבת~ ז~
 ~ שי~ה במי~וט

~~~~
 לא והב"ד ד~ח"מ לו דהשבתי מה

 הבת בסירוב ר~טוד בח~ג הח~ב היהשא~י~ ~שי~~
 דת לא הוא גם ו~ל ~"ד ר~"ט בספרו לזה השיב .ו~'
ל~

 שהח"מ כתבתי דדם ואולם בד"ה לקמן למ"ד
 במסת~ק

~ 
 ה~"מ ומ"ד . י~"ד

~ 
 אם להת~שב יך

 לא ו~' ~ו~רנא מקריזה
 ה~

 ~ה קודם ממ"ד רה ח
 ליהד~ש,ט

 מג~
 תדו~ת

 הרשב"~
 כמו אומדנא מט~ם

שהב~
 דלא . נ~ו הוא

 הי~
 מפק~ק הוא דעתה אלא

 דמ"מ ול~א . אומר~א מט~ם ר~טר הרדב"אב~ן
 אימדנא מקרי זה אם~"ל

 וא~
 פק~וק ~לא זה

 ~ס א בטענת פו~ר רהרדב"א להח"מ רס"ל~עולם ב~למ~
 לפטוד ד~תו הב"ד גם . החל~י בח~ב גםואומרנא

 . ונ"ה ע"ז מ~ימן לזה דאיה ובמ"ד החל~י ה~~ב~ם

אל~
 ~ח"כ ד~ביא

 דה~~
 הב"ד דעתב"א כתב~י ל~ ואני , בזה ~~ק

 ו~~
 גופיה והב"ש , ה~"ז עמו ר~~תי

 שד~~ו ~פקבל~י
 ~ט~

 גמ~ בש~"ח דגם לומר
 ~~ר

 מר ומ"ד , ו~ה ע"ז מס~ במכ"ש ליה ו~תיאהרשב"א
 סק~ נ"א ס~ בב"דלע~ן

 דאדתוכח מ~יא שמיה לא .

 הקושי~מג~
 דמגמת ד~מא הב"ד שהקדה

 ח"~
 ~וא

 א~ס מטעם ~ללה
 וב~

 כרעת דבחיוב מזה דמוכח
 מהת~ ל~וכוחי הו"ל אדרבה , אונס טענת ל"מח"ס
דתיר~

 האסמכתא לסלק היתה ח"ס דכ~נת ד~"ל
 באו ~לאוא"כ וכ~

 לסל~ ~ל~
 מ~~"ל . האסמכתא

 פי~ר~ו~ונס ד~~נ~
 וב~

 : נר"ו את"ד

 כ~נ~ו י~~תילא~~~~~
 לקמן שכת' אמת הן בי בז~

 וכתב חזר תוב"ר אך , בזה נסתפקש~ח"מ
 ~הו~דיט

 רח~~
 ~ותר

 מז~
 פדיט"ל

 טוב~
 ~~~"ש

 בספרו~י~ו"ש וכ~
 דק~

 ש~ם סיפיה רישיה לא וא"כ ע"ב
 ~~"א ולא , ליה פשיט לא~~ת~ק

 שנ~
 ~ה

 כ~~
 דמ"ד

 פ~פוק אלא אי~ להת~שב ~ריךהח"מ
 ולעול~

 ד~"ל

וב~
 בדב"ק ככתוב

 נר~
 כמ~ זאת בסברא ~תי אשד שרבים אלא , ~ה ~דיטלא דהח"~ כתבתי לבדי ~ני ולא ,

 ה~ד~ ב~~~ד~אר~
 ~ען . בעה~ת דאב~ד וכמו

 לפרד ~~ך א~ כן על בזה, דע~ו על עומר י~יור
 הח"מ רב~נת והוא , הי~ב באר ~ח"מב~נת

 הזקן דפטר דם בה~ה מור"ם פ~קו הרדב"א ריןדעל ברור~
 י~א . הבתב~ונס

 לד~
 במתח~ב דוקא רה~נו הח"מ

 בנר~ב~נ~
 . בהג"ה ז"ל רמ"א וכדנקיט ~ל הרדב"א

 הוא א~~ דת~ב ז"ל ח"ס דביארו כררך במתח~באבל

אנו~
 ~ך ~חר מור"ם ממ"ד ברורה ראיה והביא .

 ~ענת ~הני לא ב~טרדב~תח~ב
 אונ~

 בח"מ וע"ד
ס"ק

~ 

, 

~ ~  

 למימר ר~~א ר~הד~~ר ~ח~ב
 דה~

~ו~~רנ~
 דמוכח

 של~
 וכ~ן . ב~ו ב~ירוב נ~חייב

רהרדב"~
 למימר איכא פטרו אומרנא מ~עם

 אומדנ~רה~ דהיכ~
 ומ~יק~~ור ~ני~ אי חוב בדטר גם דמובח
 ד~רי~

 אומדנא מקרי זה אם להת~שב

ר~וכ~
 לו~ר

 אי רגם , בפירוד כהתנה דה~
 בטעם~טר הרשב"~

 ה~ א~~
 . בקנס מת~~ב ד~א ה~ם

 בל ב~ו~דנאע"כ
 רהו~

 אבל , פטריה
 בחו~

 לומד יד

דא~
 מהא ראיה וא~תי , ל"מ בזאת דמובח אומדנא
 בבלרמעדים

~~ 
 ~לא ש~"ח שמניחים

 מה~
 ט~ם

אונ~
 זה הב~, סירוב

 הו~
 ברור

 הח"~ בכ~נ~
 לכל

ידר
 הול~
. 

 ירא~ ו~דוא~
 נו~ה יות~ ~~תו ~יך

בר~נת רבחו"~
 ח"~

 ל"
 אונ~ ~

 ~~כריעות ור~יותיו הבת סירוב דל

מההיא
 רמהר~

'~ 
 קמ"~

 רמ"א ~סקו
 ש~

 ומהמעשים
 : שהביא ~םבכל

~~"~~

 ב~סק נ~וכ~ר
 הראש~

 מזה ש~תר
 ל ס ס~ק בלתי דהב"ד כתב ~ה וגםלהב"ש פשי~~

 א~ו , גמור בד~"ח אפ~ א~ס בטעם ~ו~רדהרדב"א
 ראיה אין כ~ן הב"ש דמרבריהס~חה

 רפדי~
 הבי ~ה

וכמ"ש
 בראד~

 דכותב ב~"ר רברי קשי~ וכמה ,
 הרדב"~~הרשב"א ברעת הכי להו פשיט והב"שרה~"מ
 זה ~ן ל~רש כאו ~ל שהם אלא , בזה רבר לא~ל

ולימר
 של~

 כתב
 הרשב"~

 כ~עוש ו~~ בקנס אלא ל~טור
 הב"שודברי

 בס~
 הראשון ב~סק ש~~נתי סק"י ~"א

 ד~"לברודים ה~
 רחו~

 גמור
 כדר~

 שביארו
פו~רו הא~~ ~~ ח"~

 ח~בים האב מת וא~~
 ~רש~

 ומזה . לק~ם
 חדד משום זה תקנו לא ר~"ס ד~~אהוק"ל

 הא לסלקא~א א~מכ~~
 נ~
. 

 ר~ ו~
שאם משמ~ הרמב"~ רמרברי

 ל~
 זה ח~ב עדה

 א~מכ~~ ה~
 וכ~נתו ,

 טענת תו ליכא כזה ח~ב רבשטדעב"פ ~~ר~
 דהריאסמבתא ול~ או~~

 הד~

 ר~~ב לזה קורם ב~שיטות דכ~ב
 ביה ליתבזה

 טע~
 לו~ר ~אין ובתב ליה בריר ~ונס

 ה~ור ב~ב למהל~י"ז
 וכ~

 די"ל
 וכ~

 ודבר ,
 ז~

 כרור
 ~~וד לבאר בעיני הוא ~ע~~לננד

 רברי~
 ~שוטים

 בס~ באן הב"ד ורכרי ,וברוד,ם
 למ"ש מכ~נים ~"א

מהר"ם
 ~לשי~

 בס~ ~ל
 והמד"ל ל'

 בספי"~
 מ~~רה מה'

 ן' בסי' מלואים אבני הר~וכ"כ
 מ~~ ל~ רח"~ דבכה"~

דו~
 אמר~ן דלא אונס טענת

 ~ונ~~
 ר~בד כמאן

 : ~~"ג בדע"ה אבות ברית הרב העלה וכןע~ש

~~~~~~~~~~~~
 ~~ז כסימן ממ"ש הב"שרא~ת

 ה~
 ~מוהי~דברי~

 דמי דלא מאד

במו~ל~
 רבריו הב~תי דם מאיר הבית ובמ"ש לדנא

 הקוד~~~~~
 לא נר"ו הפו~ק והרב .

 ד~
 לבו

 ררל"ב דלו בהשמטות ושוב , עלי ותמהבדברי לדקר~
 ~הו~,א אלא כוונתי הכין הב"מ דברי דכשראההורה ע"~

 מלו~י~ ~בני בס' ועיין , הברור לשוני עללעז
 דתמה

 כן הואגם
 ור~~

 הרב ה"ד ובבר ביעו"ש בו ו~זר ליידב
 נר"~ מני כמהד"אהמו~לא

 , דוחק הוא ד~ירו~ו ומ"ש

 תירו~ו בחולדת הכיר ~ם הרב ~םבבר
 עוד מ"ש על ש~מהתי במה גם ,בתקפו דה~~"~ והעל~

 הבי~
 מאיד

 מרברי לסייענו נר"ו ה~ו~ק הרב אתא , הח"מ עלשם
 רבריו ~יינתי ~ני דכבר חדד כל ואין . ב~~~"זהב"ד
 דם ב~~רו אך , הקורםב~סק

 הודמ~
 ה~יון

 ~לז~

~

 ב~ילוך בדברי וחי~רון הד~~ות כמה ובמוהו
 ה~~~

 ~ההו~
 הית~ מי יד ירעתי ולא

 ה~וב ה' . הזה במ~ל
 : בערי~פר

~~
~ל

 מ"~
 אין ~א ב~י' המבי"ט דמרברי בראשון

ראיה
 הי~ ד~~~

 החיוב
 ב~נ~

 ~בל
 למימר איבא דפירבחו"ג במת~יי~

 דג~
 . ר~יב מודה ז"ל הוא

 בדק"י דם בס~רו כתב זה עלולהשיב
 דל~ ע"~

 דאיחי
 המבי"טתשובת

 במ~ומ~
 דלא את~ר ~~פידודא

 ל~יי~וכו'וא"ב~,ךאמר דנ~חייבב~ירוד ~זכ~
 ~ו' ל~ייס במתחייב ב"א כתב לא ~"אבסימן מר~~~ב~~
 אבל , בן כתוב ~ם דבדבריוא~ת ע"~

 ל~
 ~ו דברים י~או

 בת~ לת~ במתחיי~ רברי בה והלא , מעולםמקול~וסי
וכ~

 ~ל כהדגתי לקמן בי זה על נאמן עד לי וא~ירה ,

הח"~
 כדברי~ כתבתי ז"ל

 בנ~ן והרי , וז"ל ~אלו

 בסי~ןהמבי"~
~"~ 

 עליו קבל שלא שכיון כתב
 כתוב וכן ע"כ ובו' ל~ופה חייבאינו ל~יי~

 ג~
 ר~י"ד ב~~דו

 ר~יתי שככר הרי ,ע"ר
 המבי"~ ~~וב~

 ז"ל
 במקומ~

ור~ ~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 הו~ ~"~~ר~
 ברורה עדות להבינה והו~רכ~י , כ~ן

 בעיניו והייתי ~ו~ע יחדדני לבללזה
 כמת~ת~

 ' ח''ו

 דהמבי"ט עומרת במקומה עליו קודייתי בכאןטעותו לפי ראפילו נר''ו ה~וסק הרב על טובא ק''ל הבלועל
 במ~חייב כ"א כתב לאז"ל

 ב~נ~
 נר''ו הוא כ~ב ואיך ,

 פ~ור בחו"ג דגם פ~ק המבי''ט דגם ע''א דק"אבס~רו
 ' כלל ליתא והא בתו כסירובהאב

 והו~
 נ~רד נר"ו

 ולעיקר ' כדת לא אדר ~מבוין ולבזוי הרשותבמלחמת
 זאת דתיקתו כי ודאי הא ' מאומה השיב לאהקוד'א

 כהוראההויא
 גמור~
: 

~~
 דכתב דבריו להעמיר ע"ב בד~'~י דםבתב
 נ~~תר ז''ל גאל'קי דמהד"א הראדוןב~~ק

 ן' סי' בא"הע הבנ"הג דהביא א~רת מ~דובהמח~תו
 החבי"ב הרב דחקירת הוא דבריו ותוכן י"~הגהכ"י
 לח'יבו ~ה דהוכרח למהר~"ד דמדחז~'ליה~וא

 רהדד אפד"ל החלטי חיוב דהיה מדום ~לה אתי ולאזה מ~ע~
 דרבריו כתבתי ~לזה הראדונה בתדוכה ממ"דביה

 עכ"ר ליאמר ני~ן לאה~ו~קים דבדברי ~אמר מינה עריפא לומר ררוחק נינהו~~ראי
 נר"~

 ד~ה אומר ואני ,
 ~ותר זה יקרא דלא האמת הוא בראדון לו~כתבתי

 א~
ע~~~

 הן דניה בתדובה רבריו כי '
 הר~ב"א דברי ה~

 ~~וא במי אלא דברינו אין מיהו שכ' דם בתשובהז"ל
כןולא

 במ~בבוגור~
 ~וס'ף מה וא"ב ע"כ וכו'

 חיוב ~ט~ם עלה אתי דלא והא ' מדיליה ז'~לגאליקו מהר"~
 רכוונ~ו לומר יש דפיר '~חל~י

 הו~
 רלא ~יכי כי

תדו~
 האב ד~~ור החל~י בחוב רכד~ינו מינה

 לה אין המחי''ר אחרי הכנ"הג ותמ'הת ,במ~רב ג~
 באו דבריו וי~ן ' דברים דלל~יפש~ן מקו~
 ~ל הרב ה~יב ואיך הנדון היה איך ידענו ולאכאן ~תומיםוחתומי~
א~דד ע"~

 ר~ד~
 דיש מ~ני לא אבל , ב~~יהתו הכנ"הג

 נר"ו מר כד~א~ר בפשי~ות נאמד רבריו על~ימה
 ראתה יקר דכל הכ~"הג ~רן ואפי' ע~מו את~סותר
 יראה כאדר מחמתו דנ~תר לומר כח ע~ר לאעינו

 וע~ה 'הדואה
 הדא"ם המו~לא להרב שר~יתי לבי ד~

 לזה ראיה והביא לזה דכיוין~ד"ו
 ' הקודם בסי~ כיעו"~

 הכיאושם
 ג~

 וכמה כמה נר"ו הוא
 פוסקי~

 ד~"ל
כוותיה

 רהר~
 של דלחנו הרב כמ"ש ז"ל גאליקו מהר"א

 בפ~ק בעניותי אני גם וכמ"ד ן' ב~י' ~ם~ברהם

הקוד~
 ~דלא ,

 ~ני כ~ד"~
 י~ח~

 שכ~ב נר"ו
 דהי~

סבר~
 כוותיה ד~"ל להפו~' הביא לקמן ודוכ יחידאה

וב~~
 ררבו

 החולקי~
 דלא ~לי תמה ומזה כיעו"ש

 ד~רי~ראי~
 ~ל הדבתי דאני תימה זה ואין , לקמן

 אין ~ם ובמ"ד עליו ~ולק דאין ל~רר ובאתי כאן~"ד
 ז ה~ברים לבפול~ורך

~~
א~

 ז"ל שד"א הרב ~"ד דעל ראי~י זה
 ו~תבתי ' ה~גודה משם כמ"ש ר"ז ר"~יב~"י ועיי~

 ' זה לנרון קשר האגודה בדכרי ראיתי ~לא~~ניותי

 נר"ו ~"ה~די~
 ע"~ בדק"י ד~

 כוונת'הרב לרע~י וז"ל

 ~~"~ברור~
 בש~ הב"י

 וז''ל ו' מחו' ר"ז בסי' האגודה
 ~א~דמעדה

 ~דל~
 חברו א~ר

 כת~
 וקבל אל'ו לבא

 אמאי הפ~ר ~בל ל~~ותועליו
 ~~רוה~

 הכתב והרי
 ד~"ח כמוהוא

 ומובר~
 וא"כ בחו"ג עליו רקבל דר"ל

 א~י' חייב~פ"ז
 באונ~~

 הרוחה דיד ו~דום ' דל"ד
 גמור ~יוב בל~ון הכתב היה רלא~~ויה

 ול~~
 ~דו"ה

 לרמוז ו~יין ~לדון~תבה
 ס~יר~ רי~

 ק~ת
 ~הת~

 לה~א

וכ~וב~
 למען בזה לשונו רוב ~באתי הנה , ~ר"ו את"ד

י~~ו~
 הרב ובין ~יני ~~ע,ין

 ה~ו~~

 ~לי דכתב נר"ו

 הר~ ושכונ~ י~~ עיי~תי~לא
 ' ברורה

 דא~
 אי

 ~ וב~בתי ~יינתי י~ה מ"מ ' ה~ש"א כיוין שלזהליה מוד~נ~
 ~ין

 לנדון קשרדום
 כז~

זיד : נר"ו הוא גם שהודה ובמו

הרוח~
~ין האגודה ד~ברת דמ~א והאמת ' נ~ויה

כל דקביל כמאן הוי דהתם לנ"ד ושייכות קשרדום
ות ד~ ומה ' קביל לא ד~"ש ו~ונסא דמתיילידאונסא
 כיוין לא ז"ל הדד"א וגם ' בחו"ג למתחייביערוך

אלא ~~ז~
 לאיר~

 ס' ב~ם שכ' לזה הקורם
 האגוד~

 בראדונה
 רבר לעשות דנדר דארם נראה מכ~ן וכו' נ~מןהיה
 ולא ל"יב~וך

 נאנ~
 לעשותו יכול והיה הזמן ב~וך

 נאנס ז~~ניה דמדלםוביומא
 ל~

 קרי
 אונ~

 ע"כ וכו'

וג~
 ~~אתי לא מהא

 ל~
 ~ום ולא תברא ולא סייע~א

 הרו~ה יראה כ~שר ב'ה דקי'~ינן לנדון קיימא שלקדר
 ה~גו~ה דברי וב~יקר ' ע"ג ד"ק אבות ברית ב~'ועיין
 סי' בח"מ למב"י עיין נ~"ו ה~וסק הדב~הביא

מ"ד ק~~~
 מד~

 ובכ~"הג ~"ג סי~ וכב''י מרדבי הג~ות
 : ואכמ"ל רי"ב סי' חסד תורתועיין ~~

~~~~
 רבמתחייב הרא~ון ב~~ק דכ~בתי מהעל

 ד~רי והבאתי אונס ~~נת תו דל"מבחו"ג
 והב"ד ~ר סי' ב~שו~ והב"ח והלבוש קמ"ב בסי'~הרי"ו
 ל~דיב כיעו"ש נ"אב~''

 לז~
 הפו~ק הרב האריךהרחיב

 דקי"א דם כ~פרונר''ו
 ע"~

 כבר וב~ו"ד ו~"ב
 במיעוט כרברי ר~וז'ם הם בבר דבריו אריבות~כל נרג~

 'שיחה

 והאמ~
 מע~ דק~רתי אגיד

 ו~~ה ' זה בענין
 מהד~ת ~ל יפה למהר"ם לה~יל ק~ת הרבור מרחיבהנני
 ד~ת ~יכא ~כתב י"ד ~י' בתדובה ז"ל ב"חהרב

 והניחו~ו ~~~ו ~ל שט"ח כ"א א~י'כ~ב אומר~אואיכא הפו~~
 ג~י הרא"ד כפ~ק ~טרו לב"א ה~ליש יחזיר ~לידביד

המירה
 ה~~ידכ~ אחו~

 ר~ם ה~ם ואם
 המשירכ~

 כד~ה
 ~טוד וא~''ה ישאנה לא למהו~נועה

 כ''~
 מי~~ה באונס

 לךדאין
 אונ~

 גדול
 מז~

 ~י~ מהרי"ו נדון וש~ני '
 קמ~

 'ב
~ן א בשט"ח נזכר ולא המשודך ביד ~~ם ש~"חדנ~ן
~ נתחי ~~ם אלא בתו את ישא באם תנאו תלה לאו~ם  ול~ הלואה כמו הוי הילכך וכו' והתקשר חזרוהמשודך

~ ~ענת
 אונ~

ד דל' ביד דכשהוא שכ~ב יפה ומהר"ם

ל"~
 טענת

 ~ונ~
 ה~ין ודרד במקור יפה עיין לא וכו'

 את"~וכו'
 ידיו דתי סמך נר"ו ~פו~ק והרב , ~קי~ור

 ומינה ' הכי ~"ל ה~"ז דגם וכתבעליו
 י~~

 לנ~ר לרון
 בלדון אלא וכו' דאם תנאי בלשון כתוב ד~ינוראע"ג
 לישנא ~תד ולא אזלינן הכוונה בתר עכ''ז וכו'~לילה

 ז ~ר"ו עכ"ר ובי'דשטרא

 ~בודי~ם בעל יפה מהר''ם ~דבריחזי~~~~~~
 פ~ק בס"ה דבת~ילה והוא מארנכונים

 ב~~ה שם הש"ע ו~סקו ל"ר כלל בריד ז"ל רהרא"שרינא
 הדלישו ר~~ילו המ~ורבת אחיתבהמירה

 ל~י טעמא ה'ינו והתם ' דטרותיו לכ"א השלישדיחזיר הש~ר~~
 הי~ה השליש ביד השטרות שנתינת א~מכתא~י~

 דפ~ר דא וכב~ון ' שכנ~~ו ל~ד שיתנם מהם אחדיעבור ~א~
 ש~ן כיון מעבדיו בד~ר דיד אע''פ א~מכתא~וי

 ז~ל הרדכ"א דביאר וכמו מעכדיו הדלישותבנ~ינת
 ליבא דאי ונהי ' הי~ב באר רי"א סימןבח"ג

 ליתנ~ הדליד חייבואומד~א אונ~
 כמו לדבנגדו

 משום בקנס חייב רהחוזד מדום 'ביניהם דהו~נ~
 בד~

 כ~ו
 אבל , כ' ~ימן ל"ד ככלל דם ז"ל הר~"ד~כתב

 בהמירה א'ר~י~ בההי~
 אחו~

 אונ~ די~ ה~דודכת
 גרול

 כז~
 נתכוון לא דהחוזר כיון בדת דלי~א ~ראיובכגו"~

 לכ"~'ואם הד~רות הדליד ~יחזיר הדין ~זרו~"כ לביי~
 ה~זי~

זיד~י~
כל~י~
ות

,ז~

ה
ב
~ז~י

ד

לה~~ידכ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 
~~

להמשורב~
 לא

 ~ש~
 בלום

 ובמ"~
 שם'ואה"ן ז"ל הרא"ש

 ש~רי ~יו אם הפוסק ב~תשגם
 הקנ~

 ביד נתונים

 מודה ~לבוש דגם אפשר ' אסמבתא שיש באו~ןשלי~
 הב"ח שבתב ע~מם ~ה~עמים ה'ורשיםש~~ורים
 יפ~ מהר"ם אבל ' הנז"ל י"רבתשוכה

 התם איירי ז"ל
 בזה רבאופן ס~רר חבמי ~תקנו ה~ופן שביאראחר
 ובבגון ר"ז בסימן ג"ב שביאר במו בלל אסמבתאליכא
 ~~נת שום מהני לאדא

 אונ~וב~"~
 ' שם ג"כ ~ל רמ''א

 כשיבנס אלא מחל לא שהחתן דאמרינן ברורו~טעם
 התוס' ובמ"שלחו~ה

 בס"~
 ידי ב~~ר הו"ד דק"י הגוזל

 נ ע"ב ד"ד כ~ סי'רוד

~ ~ ~ ~

~~~~~ 

 הב"~~~~~~י

 ~ב~~
 בתב לו נותן ~שני וה~ר בחו"ג השני ה~ר נגדמת~'יב

 במ''שו~ו'
 ח"~

 לשלם ~יודשים ~ריכים מת אם אפי' ראז
 'ע"כ

 ולכאור~
 במשלישים ראף שסובר מדבריו נראה

 בתבתי וע"ז מור"ם וכ~ברת היורשים חייביםהש~רות
 ולא רפ~ורים להב"ח ~שי~"ל הא רבמשלישיםבראשון
 לא~וש'~יח"ל

 פלוג~~
 ש~ב"ח אחר והב"ש הב"ח בין

 הלבוש דברידאה
 ורחא~

' 

~ 

 על להקשות שבוונתי ולא
 נר"ו ה''ה שהבין במו הב"ח מדבריהב"ש

~ 

 ובתבתי
דאולי

 כוונ~
 שנ~ן האחד אופנים בשני הוא הב"ש

 סת~ה~ט"~
 חוב ש~ר לו נתן שזה והב' ' הבע~ד ליד

 או מאי לפ"ז שקשה ~לא ' למחול ש~ד לו נתןושכנגדו
 אבל , במובן הוא חרא והא הא רעכ"פ~קאמר

 הלבוש בדעת קאי שהב"ש רואהאני עת~
 מ~~

 לבאר 'ואתא
 במו אופניםהשני

 שביאר~
 רהיינו ר"ז ב~ימן הלבוש

 ב~~מו הכע"ד ליד הש"חשנותן
 וקוני~

 לפו~רו מ~נו
 ~~ני ל~~ר שט"ח מזה ש~ו~בים או ' לחופהבשיכנס

 ~~ירוך יגמור שאם לחברו בותב אחד וכל אידךובן
 ו~~~רי ' פ~ורשיהיה

 חובו~
 שליש ביר אותם נותנים

 השני לה~ד השטרות השליש נותן הזמןשבשיעבור
 לזה וראיה ' לשלם יורש'ו חייבים מת אפי' זהדבאו~ן
 לה~ור מ~"ל ל~"ז ו~"ל וז"ל שם הב"ש עוד שסיי~~מה
 ~ה~י רלא היבי בי בנזבר החיוב רעשאו רא דלימאובו'
 דפשי~"ל הרי ~"ב ובו' ימות אם אפי' ~ונס ~ענתתו

 שבתבודבאו~ן
 ח"~

 חייבים השטרות השלישו אפי'
 שהביא ו~ה ' ובמ~~ל הלבוש במ"ש לשלם~יור~ים

 ן' בסימן ~ב"ש מדברי ~ר"ו הפו~ק~רב
 סקי"~

 לא '
 בדרך ~~רות במשלישי~ איידי דהתם בללתברא

א~מבת~
 ה~~ר והשליש חובו מק~ת ד~רע בההיא

 ד~טור מודה הלבוש גם דבההיא נ"ה סימןרח"מ
 ר~רי על נר"ו ה~ו~ק הרב רברי ובעיקר 'ובד~יבנא
 מ~נו נעלם ' ~מ"ב בסי~מ~רי"ו

~"~ 
 ז"ל מש"ל הרב

 מהל'בפ"ו
 ז"ו~

 ז"ך הגהב"י שם הי"א וה"ד ~ו"ב דין

ל~
 : ראה נא

~~
 להרבראי~י

 ה~וס~
 ע"ג שם נר"ו

 ~השי~
 על

 שגם שמ~א~י בראשוןרברתי
 הרי~"~

 ~ח"א ~ל
 קאי קל"אסי'

 כסבר~
 בחו"ג דבמתחייב זאת

 מהני ל~
 לזה ~שיב נר"ו ו~וא ' ע"כ הבת דסירוב אונס~ענת

~~רימ"~
 בפירוש ~קבל מפני אלא נרון באותו חייב לא

 ובן הי"ו את"ד ובו' הבת~ירוב
 הוסי~

 ברקי"ב לב~ר
 הרב בתב ושבן ברור הוא מ"מ הרב ~ל זה ש~ילוק~"ב
 שאלחיים

 ח"~
 אני ~ומר רידו לגבי ובל ' עי"ש י"א סי'

 ~הדי"~ בדברי ה~עייןשכל
 חיי~ו שלא יחזה שפיר שם

 מה גם וז"ל בתב שהרי ב~ו"ג ~נתחייב ~~ניאלא
 לא זה שהרי מזור יגהה לא מתר~ית אינה שב~וש~וען

 ה~וב מ~ר~ית ש~י~ה ו~א~ר בתו ב~תתר~ה אלאמחל
 ומאתים לפרוע חייב מ"מ אבל ב~~ ובסו"ר ובו'במקומו
 בהם ואין ג~ור בחוב ע~מו על ש~חזיקזהובים

אס~בת'וכו'
 עבל''ה'והרברי~

 ומ~ורשים מבוררי' האלו
 בו ואין בחו"ג שנתחייב מפני לחייבושבוונתו

 ובלי ' הבת בשתתר~ה אלא מחל לאוהחתן אסמבת~
 ספ~

 שלזה
 רבו דברי ש~יין י"~ בהגהב"י בנ"הג הרב תלמידוביוין
הנז~

 בחילו~
 סי' ד"ב מהד"ם תשו~ בהדי גאליקו מהר"א

 ובזה ' הנז"ל ~ש"א הרב מ~יון מתבאר ובן ' שב"בל'
 ~הרן היר מהשגת הבנ"הגני~ול

 ב"~ בהג"ה~
 לא למה

 בין הנז' המ"מ בחילוק הבנ"הגחילק
 שלא ~תו הא~ת בי ' ז"ל בנו מהרי"טותשובת המבי"~ תשוב~

 שביארנו ובמו נכון אינו ז"ל המ"מ חילוק יעןבן חיל~
 ושלום חייםועיין

 חל~
 סי~ן החיים חקות ל"ב סימן ב'

 זע"ב

י~
 'דפו~ר ~י~~~~,~~~~~~,~,~

 וחיל~
 ~ירוב אפי' בפירוש בתוב בין ז"ל הוא

הב~
 בתיב דלא להיבא

 כן,ואנ~
 בעניותי ב~בתי נפשאי

 ' ב~ירוש זה ביאר ב"ו בסימן שם הרשד"ם שבברשם

 חילוקא בהאי נרגא למשדי איבא ז"ל למהרש"ך~~אן
 סי' בח"ד הרב מרבריל~אורה

 ובמ"~ ל~
 הי"א

 שחילוקו ביון ז"ל החבי"ב מרן על דלק"מ אלא 'ב"ח ב~ג"ה~
 בח"ג מבואר ובן ~' סי' בח"א הרש"ך בדבדימבואר
 והרב ' ג'סי'

 ה~וס~
 ברקי"ב שם בספרו ~שיב ~י"ו

 ~תנו שדבר אלא , דברי ~וונת הבין שלא ריו ולאע"ג
 אשרקשות

 ל~
 בעיני הוא עמל כי ו~ם ' ברת

 חוששני ~ך ' המ~ורש את ולפרש ל~~ר שאמרובמ~ום להארי~
 ב~'רוש ~בוונ~י ואומר ' בהודאה שתיקתי יחשוב~ן

 ' הוא שםרברי

 למשד~ איב~ דלכ~ור~
 נרג~

 ב~י'
 ו~מו ל"ז סי' בח"ד ז"ל מדברוו מהרש"ך על~כנ"הג
 דהבי ביון תלונותיו הכנ"~ג על רלא אלא ' הי"א~תמה
 סותר שהדב ליה ק~'א ואי ' ~' סי' בח"א שםמ~ורש
 שלא ביון להבנ"הג ל"ק הא , שם בח"ד ע~~ואת

 ה~"ך תשובות על ~שיא הא ~~יא ואי 'בימיו נדפ~
 במ"ש מבואר ~' סי' ~בח"גומאחר הסותרו~

 בח"~
 במו ס' סי'

 מקמי חדא סמי למימר איבא שפיד , בראשוןשביארתי
 הפוסק שהרב~רי,אלא

 נר~
 הרבה ~ם ב~~רו

 דההיא למימר גובריהורב בהתולי~
 ת~וב~

 ~~ן ~ינה דחו"ג
 ובו~ בתו סירוב אונס ט~נת נזברשם בילאבלל

 ~י~ מיובל ב'עו"~
 דההיא בוו~תי להבין ישכיל לראות עינים לו

 ~~בל רביון שבתב דח"א בההיא אתיאדבח~ג
 וכן ' לשלם חייב בתוסירוב בפירו~

 מבוא~
 אמנם ש~תב בח"ג

 ו~ירובה במיאונה עומרת הנזברתהנ~רה
 שתבחד אומרת היא ואררבההשירובין ~ה~~~~

 וא"ב לשמ~ון תנשאולא ~פש~ מ~נ~
 מקו~ מ~

 שלא לו~ר
 ואחר בן' שמ~באר תשובתו הילוך בכל ועי"ש ובו~ראובן ~יי~ יה~

 לו~ר הי"ו הפוסק הרב של בחו הזה הגדול הבבודבל

 ושאני בלל ענין~אי~~
 וביו~א בזה' עיינתי ל~

 ~בול אבל . וביושר ב~דק עליהם ל~~יב היה ראויאשר מדברי~
 ודי ' באלו נרגן דברי על ~נות לבלתי~מנו

 ז יפה ר~דק שלא במחי"ב נד"ו ~וא ~ילו להר~ו~

~~~~~

 ~~~~~"~~~~ו~~~~לי~~
 ~ו האסמ~~א ~~~ם היינו דפ~רו רח"דדבההיא

מ~ע~
 ~י בי דבריו על השבתי ו~ני ובו' אומדנא

לפו~רו א~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 בש~ועה והאדם בשבו~ה דהיה ~~עם ~עמו אוליכי וא~רתי בפידוד דקבל אחד או~דנא ~טעםלפוטרו

פר~
 וה~יב ' כיעו"ש דוחק שהוא וכתכתי לאנוס

 פטרו השבועה ד~~עם ~"ש תו"ד וזה וג' ע"בבד~י"ג לז~
 בפידוש דקכל ד~אחד בלל טע"ז ליא~ר ניתןלא

 גם ו~ה ' חיוב דח~ירא השבועה ~בח ~דרבה .ע"ז ונשב~
 ד~ענת נינהו חדא ורידיה רידי ~~~א הרואהדאנכי
 כ~"ד האו~רנא ~כח גו~יה היא ע~~הה~ונס

 ~קבל היה ולא נתחייב לא כן דע"ד וש"פ ס"ב סי~בח"א ה~"~
 בזה האריך ועוד ובו' בנו ~יתר~ה בחש~ו כ"אב~ירוד

ש~
 וקלון בוז עלינו לשפוך ~נהגו עזב לא פה וגם '

 והנני 'ביעו"ד
 ב~

 ' רוקא הרין לעי~ד בנוגע לה~יב

 בקי~וד הראשונים דבדי באו בהיות כיואו~ד
 נ~ר~

 רין
 שדי~הגד'~א

 ה"~
 חרא ורידיה דידי דטעמא נר"ו

 הגם בי הדבר הוא ' אפרד בא~ד בינייהו ~וראגבה בי בן הא~ת ואין ' ~י~א ב~לא כיניהם ושאיןנינהו
 היה וח"ג שבח"אדב~שובה

 ג~
 ובכל שבועה כן

 ד~ירש ~~ני ז"ל הרבחייבו זא~
 סירו~

 , בתו

~"~ 
 דהתם ל"ז סי' דח"דלההיא ר~י לא

 תל~
 הקנס חיוב

 ו~"ש . פ~וד ~הקנס גם ~השבועה דפטודוביון ב~בוע~
 רואה היה אלו ' ~כ"ד ל~שלים חייב ראדדכהנד"ו ה"~

 חייבו נ~י דהתם ל"ר סי" בח"ג ז"ל הדבתדובת
 זה מ~עם~שי~ובין ב~נ~

 הי~
 בקוד~א אבל ' פלאות ~~ליא

 דחייב דא~רינן זה דבל בלל ד~ילא
 אלא ~יום לו דאין רבד על שנשבע היכא היינושבועתו ~כ~ להשלי~

~ב~
 בידו עתה כ~ו שנשבע בש~ה וב~ו השביעה

 ~ב"ש להשלים ליה ד~חייבינן ודאי אזו ש~ו~תולקיים
 וכן ' לקיי~ה שבידו בדבר היתה השבועה שעי~רכיון
 כשנתחייבנ~ו

 ב~נ~
 לא אם ~ף

 תר~~
 בנדון הבת

 פו~ר רהאונס דנהי דחייב ודאי ~ז ' וח"ג בח"אהדש"ך
את

 ה~בו~~
 ~"מ ' רי"א סימן בח"ג הרשב"א וב~"ד

 חייב הדי השבועה ~ומר מהכא דל בי בקנסחייב
 ואו~דנא הבת תסרב א~י' בפירוש דנתחייב ~פני~קנס לשל~

 נ~חייב רהכי אדעתא אדרבא בי ' ~אןאין
 ואונ~

 ולשלם חיוכו לקיים בירו כי ליהלית נמי
 הקנ~

 ' ~נתחייב

 בשבועה הקנס חיוב דתלה שנדאה דת"ד בתדובהאבן
 הדבועה מ~ד כ~נס לחייבו כאואתה

 שנדב~
 וכיון ,

רדבוע~
 באן אין

 ש~אונ~
 גם פוטרו

 ~הקנ~
 ' פטור

זאת
 לכל ~בואד ו~וא . ~ילין כקי~ור בוונתי הי,ת~
 דוחק שהוא כתבתי ועכ"פ ' דבדים דל בשר~ן~עו~ד
 ~וסבם איננו אשר הזה החילוק לבאר לו דהיה~~ני

 : חלקיו פנות בבלואמתי

~~~~
 ~אל~ו

 ונוכח~
 י~תק רב הפוסק הדב עם

 חדא ורידיה רירי דטע~א בתב איךנר"ו
 ובכל~ינהו

 זא~
 ל~ו~רו א~שד לא

 ~~בוע~ ~כ~
 וה~ריז

 דבדי על הראשונים דכרי דד~חתי לו~ד ה~דה~ל
~כ"~

 ~האו~דנא א~ת הן בי תימה דבדי ו~ם ' וכו~
 נינ~ו חדאו~אונס

 היכ~ היי~
 סירוב בפירוד קכל שלא

~~~
 אנוס הוא אז כי

 ~ב~
 ה~דב"א כנדון האו~דנא

 דהוא ~הי הבת ~ירוב בפידוש כדקבל אבל 'ו~~ש~ל

אנו~
 ד~ד~אן רהכי דאדע~א או~דנא א~ל ' ל~יים בי~ו דאין

 ד~י~
 דייקי והכי ' בפירוד עליה ר~ביל ביון

 על וכו' התנה וא~י~ וז"ל שכ~ב שם ב~"ג הר~ב"ארברי
 הוא אם פ~וד~~~ועה

 אנו~
 את ~וטד דהאונס

 ועיין ' שפ"ז סי' ~דיב"ד ~ת~ובת ועיין ~"ב~~בו~ה
~~

 ה~ריך וז"ל שכתכ ס"ז ן' סי~ן ~לו~ים ~בני ~ס'
~~~~

 היה כבד הנדד ~לות ~~עת
 ~נו~

 ' ובו' ~טוד

 על אלא השבועה דאין ביון ה"ן כןאם
 א~ הקנ~

 לא
 דא'ד~ו וכ'ון החיוב לקיים שיכול סבוד היה והואיקיים

אונ~
 ~ל ולא בשבו~ה האדם הוי לא ~מון אונס אפי'

 להאריך לי יש ו~וד ' יעוש"ב ובו~הנדד
 ב~ד~

 א~א זה

שאי~
 וג~ בירי ~~ויות כ~ת ז"ל ~~רד"ך תדובות

 ~ין
 ק~ד אר~ת בס' ועיין ' יה"ב יותר הדברים א~רשאל מקד~י אל אבא עד הגולה ב~וך אני כי ~סכ'ם~~נאי

 : קלרתי בי ורוק ל"ח ~י~ א"העח"א

~~
 בראשון ~"ש על ע"ד בדקי"א להשיב~"ש

 ד~ף רא'ה אין ~''א בסי~ן ז"ל הר~"ע~דברי שג~
 שיהיה לח'פה בהבנסו ~וחל שהח~ן ח"ס לרעתבחו"ג
 ~~''ו וה''ה , הא~~בתא לסלק בחו"ג ~לא זהבאו~ן ק~י לא ז"ל רהרמ''ע י"ל דפיד כי ב~ו בסידובפ~ור
 שבליבתב

 ס~~
 האס~ב~א ~דין דהו~יאוהו אע"פ שכתבהר~"ע ודב~י ~מש הוא זה וכו" פילא עיולי

 בלתי בפירוש ר~רתיובתיה ~וי הר~"ע שכתב ג~ור לחוב האי וכו~ לחו"גוקבלוהו
 ס~~

 הד~~ע שבתב הללו רברים דהרי החרד מן הכיאמה יר~~י ולא נד"ו עכ"ר
 וב~ל ~ם ל~ניו והנם הרא~ון בקונטדיסי הבאתיםכבר
 שכתבו רבדרך ~א~~י ~וסבד והוא י~~תי לחלקזאת
 ביאר לא דהדמ"ע וכיון למעלה אחת ז"לה~ו~קים דברי שה~אנו וכ~ו אונס ~ענת דום מהני לא ז''לח"ס
 רבדיו ל'ידב מ~וה השטד כתוב היה ואו~ן לשוןבאיזה
 ה~ב דגם דאיתי ועתה ' פלוגתא לאפושי דלא היכיכי

 רעת בן ל~רש בתב נד"ו ~אני ~הר"אהח~יר
 הד~"ע ר~ת בןנפרש ~~ דאף נר"ו ה"ה עור ו~"ש ' ~קורם בסי~ןוכ~"ד הד~~

 ~פי"~
 איכא

 למיל~
 ~~ון לנ"ד

 בתיך ה~יטורשכתוב
 הש~"~

 רעל~א ש~"ח בשאד וא'נו
 ה~יטוד בתוב אם ~ף בי ~רק לא בזה גם כיעו"שובו'
 השטרבתוך

 הוא שהחיוב ובל ~ידי נ~ק"~ ל~
שביארו בדר~

 ח"~
 ~י חזינאלא ואכ~י ' ~ו~רו אונס ~~נת שום אין ז"ל

 שיחלו~
 הפו~~ק הרב זולתי ' בפידוש בזה

נ בעה"י~ ונבאר ביאדנו באדד בלל וליתא '~רבוותא ~ לב~ ו~ייח~ה סבד~ו להע~יד ~סתבך אשרנד"ו

~~~~
הרב

 הפוס~
 נר"ו

 בפ~~
 הדאדין

~ 
דו בספ

 וע"ד ע"בדק"א

~ 

 לנ"ר דאיה הביא
 ה~ניעה על רו~א לפרש שיד וכו' ~ר ~שום יפ~רדלא דבת~~

 ~~ד ולא ~~רוד~בא
 הבל~

 ה~"ץ ~~"ש '
 סי~ ח"~

כ"~
 שכתוב דהגם

 ד~
 כ"א יתחרטו ח"ו דאם

 ~יאן ו~וב וכו' ה~תחדט לתת ~תהיה סיבהלאוזו ~ה~ז~
 פירש דלא ביון ~ח~ן לאבי הרב פ~רוא~י"ה הח~~
 ג' וסי" א~ סי' בח"א המדפ"ץ מדברי דאיהעוד ~ הבי ~ם , ~נ"ד וה"ה ~"כ והכלה החתן יתחרטואם ב~ירו~
 ד~תב~
ד

 הא~ד ה~ד ~פירוש כתוב דא~י'~דבריו
 ד~שמ~

ה עלי~
 נתבוון שלא דבדיו לפדד יכול עכ"ז אביהועל

 אל~
'ו על

 הבת על ולא אביהו~ל
 ועיי~

 להרב
~"~ 

'ז ל~ סי' א"הע
 ~תבאד וכן א' סי' בח"א ה~"ץ לדברידהסכים

 בדב~
'י זי בעניוו ואני נר"ו את"ד וכו' ל"ב ~ימן א"העהב"ד  ~~~ט הדב ~דברי ד~וה לו דאין ע"ז~שכתיו

 ~ר~

 ז~ל
~לל

 רהת~
 דהוא ~הנז' אחד יתחדטו אם בתוב

 ביאר וגם ה~שודכים ~ל לא ה~ת~ייבים עלדקאי ~ו~~
 כבד דהיה ב~י אלא ~ייך לק רחד~ה כ"ט סי' בח"גז"ל הר~

 לאיזו בד~ר שכ~וב ~ה ובכן דו~א האבות והם~~וייס
 ~היה דהחדטה הכוונה ~תהיהסיבה

 וגם ' לשי~תיה אזיל בח"א וגםדתהיה סיב~ מאיז~
 ~~בד לא הוא והדי עליו יעבוד אם כתוב ל"זב~'' ה~"~ בנדו~

 אם ב~וב הב"דבנדון וג~
 ית~ד~

 ~רטה על ~~ודה
 דידי~

ו~כ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 
~~  ה~ודים יתדי לישני כמה דאי~יה לנ"ד כלל רמו לאו~כן

 לזה להשיב חזר נר''ו ה~וסק והרב ' ע"כ הכת עלגם

~

 בס~ר,
 ש~

 וקי"ג רקי"ב

~ 

 כיוין לא שהוא תו"ד וזה
 שמ"ש היא ראייתו אלא יחד והלשונות הנדונותלדמות
 לנדון י~עבד הדמ''ן ~ד ~שום '~טר שלא רנ"רכשטר

המ"~
 שאם ש~תוב

 יתחר~
 ועכ"ז ש~ה'ה ס'בה לאיזו

 חד ואידי דאידי דנ"ר לידנא כה~י וה"ה הרכ~טדו
 רח"א וב~שובת ובו' נימא כ~לא כיניהם ואיןשיעורא
 הוא דהאמת אלא חרטה במלת פה הרגיש לא ז"להמ"ץ
 ~נ~י לתרי דמדתמעי האחר ה~ר ת'בה עלדקאי
 לזה לומר דיכול כתכ זה ועל כן גם עליהדהיינו

 בש~רא מ"ד דגם הוכחתי מזה וא"כ וכו'נתכוונ~י
 וכו' אנ~י לתרי דמשתמע לר משום יפטר רלאדנ"ד
 וילעג במילים וירכא~ו הרבה האריך ושם בקי~וראת"ר
 מכלי~ו~ין

 כבר ואנו ' שנונים ח~יו ~נ'ם לכ~ל שבא ער
 ' האלה הרעים הרכרים על השב לבל~י גבולשמנו

 : דו~א הדין כעיקר להשגותיו כ~וגע ל~שיב כאוהנני

~~~~
 כתב שלא כרוד הרכר

 המש~~
 בח"ג ~דק

 כ"טסי'
 שמ'~~

 שתהיה סיבה לאיזה בש~ר
 תיכת לו קרם שכבד מפני אלא ' ה~בות עלשהוא

המתחד~
 כבר מפוייסים שהיו האבות על דוקא שמורה

 לפרש ידו מלאה כביר וע"כ ' שם ז"ל הוא שביארכמו
 ' ~ש~~ לשון כל~ן

 וג~
 ביאר

 שהאבו~
 כמרחקים היו

 היהולא
 כאפשדו~

 ' ונתר~ו הבנים פי את ששאלו לומר

 שה"ד ז"ל בריה ומד מהדאנ"ח מרברי מתכארוכן

 הח~ן את ו~בלה מפוייסת הי~ה שהכלה בנ''ד אכל 'שם המ"~
 ככ~וב נתחרטה ושובכס~"י

 בשאל~
 השטד ובלדון ,

 פיטור לו יהיה שלאכתוב
 כשו~

 שבעולם ו~ופן ~ר
 זולת מפרדוהדר

 בהכנ~
 שאין וכיון לחו~ה הכלה

 להכניס' כוונתם מוכרח א"כ ברחה על לחופהלהכניס' ביר~
 גם ומה ' הבת סירוב גם ב~ירשו הוי ובכן 'מפוייסת
 ~~כוב יהיה ~פי' ומ~דד אזיל הש~רשב~וף

 מ"ש לפ' '~ול איך וא'~כ וכו~ כעולם שיהיה~מי והאונ~
 רקאי פירש כבר ובתוכ"ד ' האכות על ד~א ~דכדום בתחיל~

 דכשהוא בראשון בתבתי י~רה זאת ועוד ' הכת ~לגם
 ~ם גם ' למחול ש~ר כותב שהחתן או כ~"ד חיובכלשון
 ב~ירוב ח'יב אפי"ה עוד ~ירש ולא ~ד משוםכתוב
 מחלתי לא אנ' ב~דק יא~ר הח~ן כיה~לה

 אל~
 בהכנ~י

 הדב נדון גם ' אחד באופן ולאלחופה
 מ~~

 בח"א
 ראי~י לא ומעולם ' כלל לנ"ר דמי ולא חרטה כיה~~יב הו~

 יסתור הלש'ן וסיום אנפי לתרי הלשין תחילת שיפרשמי
 ואם ' וב~יי~ו ~ידושוכל

 ר"ו~
 להתלמד כ"ז כ~ב נר"ו

 ואו~ן ~ר כשום יפ~ר שלא לשון שכתוכ א~רלמקום
 לנרון י~עבר הדמי'ן כי וס"לדוקא

 המ"~

 ב~דק ע~'~פ '
 דלא נ"ל בעלמא ואפי' , ליאמד ~י~ן לא שב~"ד~תכתי
 א~ לשוןדמי

 בשום יפ~ר לא ללשון , האחר ה~ד יתחרט
 מורה חדטה דכתיב דהיכא דמלבד שבעולם ואופן~ד
 מי על רקאיובא

 מ~וי~ שהי~
 ודבר ~ברי

 ז~
 לרוב

 ' שם בח"ג וביארו בח"א כ~ן הרב כיאדו לא~שיטותו

 יפטר שלא וכ~וב החל~י הוא ה~יוכ שאם זאתעור
 ' וכמש"ל הבת כ~ירוב גם ד~ייכ וראי ואו~ן ~רכשום

 שהוסיף בנ"דו~"ש
 כמ~

 ב~ירוד המודים יתדי לי~ני
 הפו~ק הדב על ח~יד כל יתפלא זאת ועל ' הכת עלגם
 המ~ודקים דבדים שרחה רי שלא~ר"ו

 ידים בש~י כאל~
 ~רוש ל~ה ראוי היה שלא ק~ות את~ו שרכר~לא

 : לאומרם~כמותו

~~~
 לא שהוא ~"ב ברקי"ג שם עוד להשיבשכתב
 שכתב אלא ס"א ~ימן רוד דכדי כס' והררב"ז ל"ב~י' והב"~ ל"ז בסי' משה מהמשאת ראיההביא

 לסכרתשהסכימו
 המד~"~

 לא כרון ועד ' כיעו"ש וכו'
 יתר תקע נד"ו ש~וא א~ר כי כאלו תשובות~זינא
 כדברי נאמןבמקום

 הרמ"~
 ואח"ך לנ"ר ממנו ונ~תי'ע

 בפ'דוש נכתב שלא שכל הנז' הדבנים ~~כימו שכןבתב
 וא"כ ברק"א כיעו"ש וכו' ~~וד דהוא הכת ~סרב~פי'
 לא אם כלל ראיה מהם הביא שלא עתה כותבאיך

שכשרא~
 וגם ' אחרת לכוונה רכריו ה~'ע מנו~ח ע~מו

 כל ששלל ~ל הב"ד מרכרי דאיה להביא חזרפה
 שלא ובל ' הבת תר~ה לא אם בפירוש בשנתחייבזול~י הלשונו~

 דש~רי ושופדי ח"ס של לשונ~ת כמה שכתב אף כןכתב
 והוא ' נר"ו עכ"ד וכו~ לחייבו יועילולא

 פל~
 גרול כמה

 לכתובכחו
 ולהרפי~

 ויסור שורש ~~ם שא'ן כאלו רכרים
 סי' הב"ד כתשובת הקורא וכל , הב"ד בדברי~לל

 כמתחייב אלא דכר לא הרב ~י לפניו אשד את יבין~ין ל"~

בקנ~
 אם

 יתחר~
 כ~וב ואם ' פטוד ~הוא

א~ א~ בפידו~
 ~פני חייכו הקנין מלד ש~טור הגם הבת תר~ה לא
 וא'ך 'השבועה

 מוב~
 בנ~ח ~תוב שא~י' אלו מדכריו

 כנ"ר יתרי לישני וכ~מה סו~ד ח~םרתקינו
 לא וראי הא~טור שהו~

 על~
 והוא ז"ל הר~"ר במחשבת א~י'
 :ברור

~~~~~

~~ 

 ז~~י~~סק

~ ~ ~ ר ~  ~~~~~ 

 לו השבתי ואני ' זה מ~~ם רנ"ד לזקן ל~ו~רווד~ה
 ראונס תימא ר~~י' ~~חתתשובה

 ל"ש הרי ז~
 מ~ני '~ייב מ"~

 שמל~ונו~
 ככלל הוי החיוב כש~ר היתרים

 הוא שהחיוב דככגו"ד זאת ועור וחייב הבלליםכל
 אפילו לחופה בתו כשתכנס פי~ור לו שיד אלאהחל~י
 החיוב לחופה נב~~ה שלא כל אבתי רל"ש אונס הואאם

 ~וטר ואין עו~דכמקומו
 אות~

 להשיב כ~כ ע"ז וגם '
 כ"א הכללים כל כלל מ~רי דלא גזר וגזרה ע"רכרקי"ג
 רוקא זה"ל אונס טענת שים לטעון יוכל שלאכאו~רו
 דמוזה אנה ידעתי ולא וכו' הכללים כל כלל~קדי

 לקכלה א~ראין אנו אין מלפניו היא גזרה ו~ם 'זו גור~
 בקי ~ל תימהוהוא

 במ~פ~
 לא איך ~~מותו הלדון

רק~~
 וכו' י~טר שלא ד~"ד בשטד ש~תוב שהלשון

בהכנסם כ"~
 לחופ~

 העכיב י~יה ואפי' וכו'
 ו~~ונ~

 ממי
 הכללים כל כלל לך ש~ין וכו' כעולםשיהי~

 ע~י~
 מלשון

 ~י מ"ש גם 'זה
 ~חו"~ רוק~

 ומוחלט
 ~כל דל"ש אונסטענת לטעו~ ל"~

 ~גוונ~
 שנזכר ~נ"ד

 מ~י"ל מהחיוב~'טור ~~וכ~
 רל"~ אונ~

 ~בלית לא
 וב~

 עכ"ד'
 ה~יטור ~תוב אם נ~ק"מ מאי כי ~רק לא בזהואף
 ~~שר ו~בורד החל~י הוא שהח'~כ כל , הד~רבתוך
 ומתכאד וא~תי מוסבר וח'לו~י ' ~ע~ים ~מהביארנו
 מגן ~רב מדבדיהיטב

 גבורי~
~ ח"מ ' ~  ובכ~~הג נ"ג 

 נ הקודם ב~~ק ש~יינ~י ז"ן הג~הט דכ"הסי'

~ ~
 ~~י~~~~~~~ד~ ~~ ~~~~~~

 הביא שם חיד"א והדב ' שו"לש~שיב
 תשע~א ב~י' שמתשו~הרשב~א עליושתמה מהדא~ ~ש~

 רהוי ~~מ~
 והרב ' טעם בטוב י~ב ז"ל והואל'~ש

 ~~ הפוס~
 י~חק

 תמהנר"ו
 די'~א ~~ן דח"ג הדשב"א מתשובת עליה~

 השב~י בעוני~ אני וי~ן ' ל"ש ר~וי כפירושר~שמע
 חזד כן ~ל ' דח"ג בההיא תוס~ת ~ום שאיןע"ן

 ל~דש ~רבוד ו~רחיב וב~ ע~אכדקי"ד כא~
 ~מ~ור~ א~

~~~~ 
וכ"ז



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~י~~ 
~~ 

 י~ה כי לו לברר ~ריך ע"כ ' ל~ו~י קי~ור לו גרםו~"ז
 ראיה ~ום ז"ל הרשב"א ~ח~ובות ~אין~תבתי

 ~~~ליה ר~שי~
 מה~יא הרכני~~ל על כלל קו~יא ~אין ומלבד

 ~רק באותו נר~סה ~לאדח"ג

~ 

 לו ~~~י~ וכמו
 נר"ו ~ני~הר"א הר~

~ 

 רח"א וההיא '
 ~ימ~

 אין תשע"א
~~ו~

 ה~ב הנה ~י ' מעיקרא ז"ל ~הרא"י קו~יית לחול
 הר~ב"א ת~ו~ ר~רברי איכרא ~~~ב אחר ז"ל~הרי"ך
 ~~ו ח~וב רזה נראה ת~ע"אד~י'

 שו"ל~
 ותוכ"ד וכו'

 הר~ב"א כוונת אין ~"מ אבל~~ב
 ו~ו'ותד~ דל"~

 ~הרי
 ונדע הורונו ע"כ וכו' ~ת~אן ~כיח רלאכתב

 הסותריםרבריו כוונ~
 א~

 ב~~מו והוא ' בתוכ"ר ע~מם
 אלא ' ~~מאן רל"ש כתכ ~ה~~ב''א~ביא

 הר~כ"א ~בתב רהגםב~וו~תו מוכר~
 דל'~~

 הכונה אין ~ת~אן

דל"~
 רהוי ~הרי"ך ~כתב וזהו ~~יח' הוי רלא אלא

~מו
 ~ו"ל~

' 

 תשו' כשהעתיק ן' בסי' מב"י וג~
 ל"~ רהוי ~תבלא הר~כ"~

 וכ"כ הו~' אנוס אלא
 הר~כ"~

 בח~ב
 רו~ה הבת אין ואם וז"ל ~~ה~י'

 אנו~
 הוא

 וי~
 ~ענת

~ו~ס
 במ~וןע"~

 דהוא דס"ל ומוכרח '
 ~ול"~

 ראלו

בל"~
 אין

 ה~ר~
 ל~מון גי~ין בין

 כמ"~
 ע~~ו הר~ב"א

 בח"ג ר~א ~בסי' רבריו גם וא"כ ~א~זו, ~ר~~יבחי'
 א'נו ודאי דזה לו~ר ~כוונ~ו ~~י~~ור~ו

 אונ~
 ר~כיח

 ~ביחא ~יתה א~רו ~כותכ בפ' ~יתה גביו~רי
 ~כיר~

ל"~
 ובן

 ב~ר~
 וביו~א ' ~כיחא ~י~~ ל"~ גרו~ המגר~

 ל"~ ~י~~א~רו
 ב~רק הרשב"א וכתכ

 ט~י~כיחא ד~ית~ המגר~
 ועיי~ ~

 ~ו~'
 פר~

 ב' סי' ~מח לב ~~ו~ב
 ואכ~"ל וק"ד ק"ב סי~ ~"חחק"ל

~ 

 יש ובכן '
 דס"ל לו~רא~~ר אי אבל ' שכיח הוי רלא לו~ר כאן ז"ל הרשב"א~כוו~ת לפר~

 דל"~
 ~הרי ~לל

 כ~~
 כ~ב

 מיעוט שי~

 דעכ"~ הרי ~~סדבות ~מי~ו~~~
 ב~וג הוי לא

 ל"~
' 

 להרחיב ~ריך איני פ~י~ותו דלדוב עד בעיני ברורזה
 כן ~ובר נר"ו ~הרא"ם הרב ~גם לבי ו~ש ' בזההדבור

כ~"~
 נ הקורם בסימן בדכ"ק

~ ~

 ~כתב ~ל מהרי"ך הרב ע"ר ת~י~תי ~לה~'ב
 האב במע~ה ~תר~ות הבנות ~רוברה~~ם

ו~קר~י~
 גם ~יכא ר~רי א"וא ~~וד ~~ום ~~ו

 ה~רוכי~
דלי~

 וכו' כ~ומות ~נות רס~ם ~שום אלא ~יבוד ב~ו
 ב~י~ ע~זות~~תי

 דל"~ ~קוד~
 ו~ו' הד~ב"א ~דברי כן

~י~ו"~ובהיו~
 נר~ו ה~וסק והרב בקי~ור ~ם רברי באו

ל~
 על לו ו~'ג ~יח ~"כ דברי כ~ונת ~~~דק ~~ה

 לכאר ~מ~~~כני ב~~שי ~~ר וכ~ו ' ~"ג ד~,"רב~פרו ז~

ול~ר~
 ואעשנה חובתי וזאת ' וברורים פשוטים דברים

 ע~~ ~~ל~~~~
 ~הבת רל"ש ~כתב ~ל הר~ב"א ~גם ~הו~חנו ~חרי~י דברי כה ו~לא , ופליאו~יו מה~גותיו

 הכוונה ~אין ' האב ב~ע~ה~~אן
 רל"~

 רהוי אלא כלל
~~ו

 ~מ"~ ~ו~ל~
 ~'ד"א הרב

 ו~הרי"~
 ז"ל

~~ 
' 

 א"~
~ו~

 כנרון ~הרי ' ~~יח דהוי הקרובי~ לגכי ררגא
 כ~עשה ~~אנת בת ~~אהר~ב"א

 הא~
 וגם

 מןד~יעוט ~ת~
 ה~י~ו~

 א"כ ' האכ ב~~שה גם ~~אנות
 כתב ו~ן ' הקדובים ~~~~ה ה~יאון ~י~~א~~~~וק"ו

~ר~~~'~"ל
~~ 

 ולא וז"ל
 ע"~

 אמר קרובים ב~אר ~~י'

~~~~~~
 ~~~רות ~~דרך

 להיו~
 ו~י ל~א~רם נ~~עים

ל~
 ו~ו' ~ב~ו ק~ו ירון

 ע"~
 הביא ~ר"ו הפוסק והרב '

 כ~אד ~גם לו~ר המדה על וה~ריז א~רס לכוו~הדבריו

 ל"~ הוי~רובי~
 הרדב"ז וגם ' ל~~וע א~ש~ ~אי רבר

 ש~"ט~~~
 ~~~עתי~

 העתיק לא הרשב"א ~~ובת
~~כ כ"~

 ו~י~~ ~'עו"~ ~~א~
 על ז"ל חיד~א הרב ק~~מה

 ~~~~הר~~
 ~ול"~ רהוי סובר ז"ל רהרשב~א ~~~ין

 ל"~ רהוי כתב הרדב"ז~~רי
 ~תבתי ו~"ז '

 רברי ע~'ק ~דיק~ל ~הררב~~
 הר~ב"~

 הוא לישן ואשגרת
 ו~ל ' ~כיח הוירלא ~ ו~כונ~

 מ"~
 הדב

 ~הרי"~
 דה~עם

~ הו~  הם כנות רסתם~~ום
 כסומו~

 על וכו~ בקיאי רלא
~ ז~  כח"~ ו~רש"ך שם להררב"ז מ~י~ו ~הרי ~~'רה~ב~י
'

 בבנים גם בן~כ~כו
~ 

 ועיין
~ זי בענין ~עניותי מ"~

בפר~ו~
 בסי~

~ 
 תלונית כל ~הר סרו ובזה '

 ' מעלינוהי"ו ה"~

 ועכ"~
 ~ונס ~אם הוא ברור רבר

 חשיב האב לגבי~בת ~ירו~
 ~ול''~

 וד~י הקרוכים לגבי '
רח~י~

 וגדולה ' ~ובא ~כיח
 מז~~

 הרב כתב
 רור~י אב ~ורא וליכא יתומה היא כי בנ"ד ק"ו וז"ל~ם ~~ חיד"~

 לא ומו~רא באמה ק~ה בת ק~ת~~'ח
 תעל~

 על
 ~~יר וח~יב היאסר'בת ראש~

 ~ול"~
 כתב זה ואם ~"כ

 לג~
 י

~ רבנ ואם ' שכיח ח~יב קרובים רבשאר וראיהאם  ל"~ ד~יי כ~בוהאחרונים
~ן לשו אחר ~נגררו היינו

' ~י~כ~ הדק ביארנום כבר הר~ב"א ודברי ז''להר~ב"א

 סי' ח''ג והחק"ל ~''ו סי' בח"כ ה~~"אודברי
~ ו~"~ פ"~  הרב~הביא

 ה~וס~
 ~ייכתי כבר ע''ר בדק~''ו '~'ו

 לב י~רי לס"הבהגהותי
 א"ה~

 ~י חבם כל ואין ק' אות
 ~להם

 על ~שאלו ולא הר~ב"א כרברי ש"ו~
 ז~

 ~ז כמובן

~~~~

 ~~"~ח~~~ק

~ ~~~ ~נ~ ו ~ ~ ~  

 ז"ל הר~ב"אבז~ן
 הי~

 סירוכ
 ~"~ ל"~ הב~

 כזמנינו
 רבות ס'רוב רואה רעין הבת סידוב ל"ש ח~יבלא

 בנרוניהם האחרונים בס~רי קר"אואבע"א בנו~
 כמ~

 בנו
 וכו'סיד~ו

 עי"~
 ר~ה נר"ו וה"ה

 לחל~
 בע~י דוקא כי

 כ~ירותנו אבל ר~כיח הוא לוע~ז מעםארום
 ל"~

 כל

והארי~
 ~~כי ה~נאי ואין ' ע"ג בד~~"ו בזה הרחיב

 דברי~ ~טפו~י עללה~יב
 ב~ם ~אין

 הבר~
 כי '

 את מכחיש ~בר~ו להחזיקנר"ו הו~
 ה~וח~

 הולך י~ר וכל '
 יביןבין

 ~חילו~
 וא~ן וא~יתי נכון ~וא ז"ל חיד"א הרב

 ~~~ינו ואחר ל~ומכו סעד~~יך
 בנו~ רבו~

 ~סירבו
 ~לא אלו מלבד ז"ל ~אחרו~ים הפוס~ ~לבנרונות ~
 ב~
ו

ן ל~גאז ועיין ~כיח נעשה כבר ודאי עתהבבתוכים
מז"~

 ~ק"ל הגדול
 ח"~

 ' ק~"ח ס"סי ח"א

 ו~"~
 ה"~
~ ~ר"ו

 ~הד~
 ז"ל ~יר"א

 ל~
 ~~~י רבר דוקא ז~נו על

 רק לא ~"כ וכו' האחרונים ~נ~וני ראיה~כיא
 חשיכ לא דבזמנו ר~שי~"ל ~לבר קא~רועוד ד~ד~
 ל"~

' 

 דאפי' האחרונים כס~רי ~ר"אואכע~א
 בזמנ~

 ~כיחי
 ~סרבותב~ות

 כיעו"~
 המו~לא הרב גם וכבר '

 ה~ודם בסי~ נר"ו~ני ~הד"~
 ה~י~

 וככל כן לו
 ז~~

 אינו
 ועיין ' עור לה~ריך ב~ע ומה .~ידיעתו ~~

 מ"~
 ד עו

בדקי~~
 ע"א

ב ל~ר~י ~ורך אין רי ~כתבתי וכ~~

 בז~הדברי~
 : וי~רב יבחר והמעין

~~~~
 אונ אי הרין בעיקר הר~יב~האריך

~
ר~ו"ל~

 או עליה קביל
 ל~

'י בדבו ו~~וט
 ארברי~הר"י

 והת"~
י ~עונ' אני כבר ודע~ייהו ז"ל

 בת~ובה כזההאר~~י
 באור~ בחח"~

 וברוחב
~ בנור~ לרין

 ז~
 דגם העליתי הלכה וזו

~ו אי~ ר~ול"~ באונס~
נ~~ר

 וכ~~~
'' ז סי' וחל'~ה י~ו~ ריני בת~ובה ז"ל ~רן

 ובפרט , ~קום בכל ~וראותיו~קבל~ו
 אלא ~~ר ~לא ז"ל ~רמ~ם מרברי ~ם ז"למרן ~דקר~ ~הדקרו~

 ואמי~י נכון דקדוק הוא ' פלא בררך אלא ~~וי~אינו ברב~
 ואכמ"ל ' ~כ"ה ~י' ח"מ ב~"ע ז"ל ~וא פ~קוכן

 ' מ~ם קחנו ה~ודך ככל ת~וכה באותהדברנו ~~כ~

 הרב ~חזר בת~ובה ז"ל ~רן דעת קבלתבענין וג~
נר"ו ה~וס~~

 ל~~י~
 רעתו על ועי~~ ~וד

 ~המו~ז~
 י~ול

 לו~
 ר

~י"ל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 להג ~הוא אני רואה ' ב~שובה ז"ל מדן נגר גםקי"ל
 ת~ובות חבילי וכל ' ע"ז עוד לה~יב בשר ו'גיעתהרבה
 להפק יס~יקו לא נבוחות ולמבין~~חות

 ר~ו~

 מה~ה

הי"~
 ל~מן בזה שכ~בתי ~ה ועיין ' האמת על להורות

 נ ראה נא לךבח"המ

~~~~

 דהתנאי ע"ד בדקטו"ב נר"ו ה~וסק הרבעוד
 לגופיה א~~ריךד~"ר

 מ~ו~
 היה לא ראם

 לא דאנן החוזר חייב הי~ לא הקנס חיוב תנאינבתב

~י~
 מנהג משום לחייב בהתוס'

 ביו~
 מרן פסקו דלא

 ובסימן באן בש"ע ש~~קו דב~ת ~עמא וא~י~ '~ש"ע
 נ~חייבו אם רוקא ~יינו מ"מ 'ד"ז

 בפידו~
 לא אם אבל

 זה ודבד , ~יח'יבהו דיינא ולית דינא לית בפירוש~בתב
 ומ~~יו מ~ברהקיימ~יו

 בפירו~
 הרועים מ~כנות בס'

 מ~ם הביא ן' בסי' שהבא"הט אלא ' ס~~ט ק'אות
 רא~י' ש~תב נ"ט שורשמהרי"ק

 ל~
 קדוב קנס עברי

 לא וא~י"ה ' ע"ב בשתו ר~~י לשלם ~חייב בעיניו~וא
 זה ~ל בשת משום מתחייב היה לא דעכ"פ לנ"ד~ברא
 נר"ו ~ת"ד הבתוב~סך

 והנ~
 בש"ע ז"ל שמדן אמת

 לחייב ז"ל ר"י ס' הביא ר"ז ס''~"מ
 מש~

 אך ' ב~ת
 ~ל התקון סדר ~סתם ~פסק אחר י"א בשם~ביאה

 בסתם לפסוק וראי ורעתו ' נוהגים אנו וכן וסייםז"ל ח"~
 ל~"ה ועיין ' הי"א ס'~גמדי השמי~ ב~ירובין הדין מקור שהוא ן' ס'' בא"הע~הרי

 נר~
 סי' שם י~חק פני ב~'

 ' בזה ו~~מ"ל ח"המ בחלק לקמן בעניותי ומ"ש~"ה

~ועת~
 ר"ז ב~י' ודם ומ~פט ~רק הנחמד ס' נד"מ

 עי~~האדיך
 נ~

~~~

 להתחייב הוא שבדאי ודעמיה ר"ילדעת
 משים ב~נסהחוזר

 בש~
 היבא ודאי היינו

 רפטוד נדאה ~לל ק~בו לא אם ~בל ' הקנסשק~בו

ובמ~~
 מ"ט אות הרועים משבנות הרב משם הי"ו ה"ה

 ~הביא ~ט שודש מהרי"קו משם הי"ו ה"ה שהביאומה
 ב~~ו דמי לשלם דחייב בעיני הואקרוב ה~י אפ'לו קנס עבדי לא רא~י' שכתב הבא"הטדבריו

 ע"~
 ובתב ,

 ונדחק הרו~ים המש~נות הפך ~הוא נר"ו הפוסקהדב
 דלאלומד

 תבר~
 שלא לו גרם זה וכל ' ביעו"ש לנ~ד

 שם המ~יין אררבה בי בשרשם מהרי"קו דבריראה

ירא~
 הדועים מש~נות הר~ לסבדת ~מסייע ~נא ~הוא

 סי' בא~הע ב"ש מ~~ הדברים העתיק והבא"הט 'ז"ל
 וחי~ר שקי~ר ~קי"רן'

 בוונ~
 רבריו וי~ן ז"ל מהרי"~ו

 ~"ט בשורש ~ם ו~ל לבארם אמרתי מגומגמים ק~תשם
 מ~~י לו נתחייב ממון דא~י~ לומר אני דקרובועוד
ב~תו

 רערי~
 דהא פטור רהוא ברברים מבייש~ו הבא

 ומ"מ ' בבבל אותו גובין ~אין אלא ' רב מעשהאיבא
 בלא ל~ו~רו לנואין

 ~לו~
 מהם לג~ות לו ד~~שר ביון

 עכדינן לא דבהא ' בדיניים הו~אה בלי ~שתודמי
 לא ~ידוכין רבקנס ר"י וב"כ ' א"י רבני~ליחותייהו

 ומקנה וגמר בו כדחוזר רמבי'שו ביון אסמכתא~ייך
 א~"ג לומר רנוכל ג~ודה ראיה ~~~ן א'ן ומ"מ 'לו

 ' חיוב ב~ן,ראין

 אס~כתא נקדא דלא לענין ~הני ~"~

ול~
 ~שיב

 גוז~~
 וביאור ' ~~ת לשון בשינוי ע~~"ד

דבדיו
 ~ נרא~

 היה ~לא נראה דידיה דבנדון ראע"ג
 בשת מטעם לחייבו ~תב מ"מ , ק~וב הקנסחיוב

 עד חייב ~ינו ע~מו דבשת תימא דלא הי~יוכי ~
 בגי~ו~עדה שיעש~

 בראית~
 דעדיף אמר לזה ' החובל ~~'

 ' רב מע~ה איכא רהא בדבריםמבייש~ו

~ 

 שלא אלא
 ועיין ' בשוא"ת הוא והכל האשה מעשה ~~ייד~תי
 החשן וב~~ית ז'~ר'~~ב~ר בסי'~"ך

 ש~
 ו~ב~"ל
~ 

 והגם

 הוידעב"פ
 קנ~

 שזה ~יון מ"מ בבבל~' מגבינן ולא
יכול

 לגבו~
 דאגידא ביון בע~מו

 בי~
 ו~ינו

 דס"ל ר"י רברי הביא ושוב ' לפוטרה לנו אין~~יינים מו~י~
 ' בשת משוםרחייב

 שנדו~ ונרג~
 ~~בו שלא ~אני דידיה

הקנ~
 יבאופן

 בז~
 ה~יב לזה , ר"י מחייב אינו

 גובה ~הוא וכיון וגוזמא אסמבתא רל"ח לןאהני רעב"~
 יבולמע~~ו

 לגבו~
 למרנו הנה ' ק~יב רלא אע"ג

 אי או ביה דאגידא היבא רוקא ~ימרבריו
 תפ'~

 שאינו
 ~לא בל ב~למא אבל עמו הדין דאז ' בדייניםמו~יא
 ראית ~יון אסמ~תא דליבא דאע"ג פ~וד הקנסק~בו
 בס' ראיתי וכן ' מגכינן ולא ~נסא הו"ל מ"מ בשתליה
 בן שהביא סק"ט לא"הע ן~ כ~י~ ~~ובה~תחי

 דברי רייקי ובך ' א~לי מ~וי אינו וכעת מאיר ביתהרב מש~
 בסוף שם הרועיםהמשב~ות

 מ"~ א~~
 רתפיס דהיבא

 וב~לה 'חייב
 מחלו~~

 וגם ' ה~~וט וכמובן
 מהרי"~ו דברי ~דט אחר נמ~ך ז"ר ~ימן בח~מהחשן הק~ו~

ש~ביא
 הב"~

 : ~יעו"ש

~~~~
 ~יד דמו~יאים דינים ~בתי בבל חזינן הא

החוזר
 קנ~

 והמתבייש המבייש ערך ל~י
 גם גרע דלא ודאיוטעמא

 ממביי~
 שמו~יאים בדברים

 זה כי הראוי ב~יממנו
 הו~

 תקון
 העולם'וכ"~

 בשידוכין
דאיבא

 ~יו~
 ז"ל מהדי"קו ולדעת גדול

 ש~
 ~"ט בשורש

 ~~ס לעשות תמיד שנהגו דביון ועוד , דב ~ע~החשיב
 גמר רבל"מ ומגו בנבתב הוי נכתב שלא אעפ"יולבתבו
 התוס' במ"שומקנה

 ב~ר~
 ה"ד ז"ל ומרן ו~ז"ב אז"ן

 כמ"~ הכי ס"ל ז"ל ואיהו ר"ז ~י~בב"י
 סי' ח"מ הבנ"הג

 להרש"ך יעיין בח"המ בת~ובה ~הברחתי במו~~ב
 ע"ר ~י' בח"א הגרשוני עבודת הדב העלה וכן ' ס'סי' ח"~

 ~י"ש ה~ררין בבוד ל~י מ~ערין הקנס נכתב לאדא~י'
 ז"ל א~רהם בני הרב גם נ"דוכגון

 בח"~
 ~"ד מ"ב ~י'

 ' ~יעו"ש רחייב מודה ~"ה הגהב"י ר"ז בסימןהמט"ש

 הסך זה בבל מתחייב היה לא דאפי"ה נר"ו ה"הומ"ש
 ולא ' ולרביע לשלישאפי'

 ידענ~
 מא~ר קאמר מאי

 בשאלה ~ורשדלא
 ס~ו~

 אם ה~דדין בבור ולא ה~יוב
 מיותר הוא ו~ו' אתמר זב~ידושא שבתוב לשוןדאו~ו ~~ ביארתי בכר אני ומעיקרא ' הרבה ואםמעט
 אי א~ילו הבת ~ידוב גם ~תא דלט~ויי ובוראילגמרי
 ו~מובן' ל"ש האונס אותוחשיב

 ועיי~
 המבי"ט ב~שו'

~~~
 ו~"ב ע"א בד~ט"ו שם להשיב~תב

 שהרשב~~
 י

 לפיי~ה מחייב ~~~ לפייסה בהתנה ~איז~ל
 פ~א סי' בח"א ~מב~ט דברי הביא ושובברבדים

 ז"ל המלי"ץ הרב ~עלה ושבן הת~ה שלא אףלר~ותה רמחיי~
בת~ו'

 הבא~
 הרשב"א בדעת פ"א סי~ ח"ג חיו"ר בחק"ל

 חק"לושהגאון
~~ 

 ~ירד ~"ב בסי'
 וכת~ בז~

 דא~נ
 התנה אם דאף ~ה~יעל~ה ד~ר~

 לד~ות~
 יעו"ש וכו' כן השיב

וע"ז
 תמ~

 ~ור הנז' ח~ובות מעיני ש~עלמה דמלבד
 הת~ה לא שאם המבי"ט ~דעת ~בתבתי ~לא הפליאזאת

 והוא בדבדים אפילו לפייסה מחייב לאלפייסה
~המבי"ט פל~

 באמ~
 ד~ייב ס"ל

 ל~ו~~
 שלא ~ף בד~רים

 בעיניו אלו בדב~ם המד~ד~~ ~~ו את~ד ובו'התנה
 מדגיש ולא חלי לא במה ועד דבריו תמוהים כמהיראה
האי

 גבר~
 ר~ית~הו דברים בפדיטות לב~וב ~~ו רבא

 ~אי ד~ד~~~א ב~~י~ות שבתב במה ראשו~ה 'כלל
 אנ~ ירעתי לא ' לפייסהבהתנה

 מ~א
~ 

 ~~ת
 ל~נינו ז"ל הר~ב"א ~שובותוהרי להרשב"~

 ול~~~
 לא ל~א

 ת~ע"א~י' ב~"~
 ול~

 סי' ב~"ג
 ו~דר~~ רי"~

 שב~ב ~ר~דיו
ו~~ילו



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 בהתנה קאי רלא ברור נראה וכו~ ל~יי~ה התנהוא~ילו
 אלא דברינו אין ~יהו וז"ל וכתב סיים ואפי"ה 'ל~ייס
 ע"ב וכו' האונס וגורם ב~סבב ולא כן ~הואב~י

 דודאי הבת ~ת~אן ב~תיקתו אפי' י~בב ~לאר~~~ע
ופ~ו~

 שותק והאב ~~אנת הבת ~אם
 ~ל~

 עוד ת~ר~ה
 ' שבעולם אופן בשום~בת

 ו~"~
 רעל נר"ו ה~וסק הרב

 אפילו ~י~א ~ע~ם ~דם א~רה לא ראב~תיקותיה
 ~פניו ~אם או~ר ואני כ ע ברורים והרבריםגורם
 ~לא ~~ני הוא כןברור

 רקר~
 היה ואם ' זה בענין

רוא~
 ~כתב ~"א בסי' ז"ל הר~"ע ברברי ו~ר~דק

בתו~
 וז"ל רבריו

 כ"~
 ~דקדקת והבת ~ותק ~האב בנ"ר

 ל~ו~ין
 לחו~

 ~לו~דת היותה יונח לא ~י זאת לטענה
 עם הו~ילו אם אבל וכו~ ~ר~ה א~ילו זאת איןש~~אן

הב~
 ע~ות

 ~רחו~
 וכו' ~חה ולא ה~ב שידע אף וכו~

 ' א~~~ו ח~י עלינו זורק ~~יה ודאי אזעי"ש

~ ~  
 ה~"ע כבר הללו ז"ל הרנ~"ע ר~רי יען לבי יירא לאבזה ג~

הר~"~
 ~~ט"ז ן' ב~י'

 והעל~
 אין ~~ונו ~נע~ה ~כל

זה
 אונ~

 רכל רע"ב בסי' ז"ל הר~ב"ן ת~ובת והביא
 אחרים וא~ילו ~לוחו או ירו על בין ~אונס~סבב
 זה אין ר~תו עלעו~ים

 אונ~
 גרע לא ~~אנת ~~יא אחרששתי~~ו ובורא~ עי"~ ר~ון אלא

 ' רעתועל עו~י~ ~אחרי~

 וכ"~
 אותו ~חייבו ז"ל והח"ס הע"הג לרעת

 ופ~וט רודאי ~תתר~ה ע~ ~רן יתן ושלא~רם
 בת~ובת ועיין ' כ~~יקתו נזק יגרום ~לא עליהר~יא ~ח'וב~

 נ וכ"א י~ט סי' ח"א ז"ל~הרי~"ט

~~~~
 ~"ב סי' ח"ג בחיו"ר ז"ל הח~"ל~~רן

 וכו'בזה ~ד~
 כיעו"~

 ~חל'לה הסליחה א~ו
 ו~~ור~ים בדורים הר~~"א ורברי בזה ל~רד ז"להח~"ל ל~ז"~

 בזה י~רר ולא ל~ייס ~תנה בלארק~י
 ~עול~ אד~ ~ו~

' 

כ~
 בזה ורבריו ' ונקי קב ~שנתו א~ר ז"ל הח~"ל ~רן
 וכו' ש~~יע ל~ה רהרב נ~י אי~ב~ב

 ~שו~י~
 ~~ק~ה ~ה~ל רקאי הם

 אי~
 והיא ~ה~בועה ~~רו ~ר~ב"א

 והארי~ש"~
 כזה

 כיעו"~
 רהרשב"א ל~דר ~~ום כאן ואין

 ב~ירו~ ~הרי בהתנה~אי
 וכו' ~תנה אם רא~ילו כתב

 ,וכ~ו~ן

 ו~
 אוכל

 ב~~ להתא~~
 ~א~י עלי ~העליל

 שאינו ~פייס התנה לא ~אם ז"ל ה~בי~ט ברעתכתכתי
 וה~ליא ל~ייסחייב

 ~לאו~
 והלא ' כררכו

 ~ם רברי כ~

 באב פ"ה בסי' ז"ל ה~בי"ט ~דון ו~~וז~~
 ה~~ר~

 ~~ו
 ל~ייס ב~י' עליו קבל ~לא שכיון ~~~ב ה~ת ד~תהולא
 א~י' לכו~ה חייב אינולבתו

 ב~ברי~
 א~ר רעב"פ אלא

 ובעיני ' הראשון בפסק עכ"ל ~ייב ברבריםרל~יי~ה
 ע~~~~

 כ~והו הל~ון ב~ש~ט ~~י
 אי~

 להבין ר~ה לא
 ' ל~יוס כ~ייה שבין הגרולהחילוק

 ותו"~
 בתבתו

 לפייס ~יי~ר~כ~~
 ב~רי~

 רלכו~ה ~שוטה והכוונה
 הרברים הם והן ~~וט זה ורבר ~~ייב לא ברברי'~פי'
 לא ~~ם נר~ה וז"ל ~ם ז"ל ~~בי~ט ~~ד~ו ~ר~שר
 אינו ~כל ~~ור ~ינו ובלא"ה לר~ו~ה ~יי~ ש~ו~~~~~
 לכו~ה~ייב

 אל~
 ג' או ב~ לבו בכל בדברים ~~ייסה א~ר

 ול~~~~ו~
 ~~ו בפירוש הרי עכ"ל ~~ור ~תפייסה

 ~~~ ב~ניותי~ב~ב~י
 ב~~ק בפירוש כן ו~תבתי '

 וכן~~~~ון
 נד~~

 עיני לעור ר~ה זאת ו~כל ~ם בס~רו
 : ~דת לא א~ר כפליאותיו ולהרבות~~~י~
 גבורים מגן הרב ע"ר דברתי על לה~יבבתב
 בסי'~"ל

~"~ 
 סתם ~~"ח ~~ר אחר כל שאם

 ל~קיים ה~ר~ה ראין כיון ~ו~~ל בו דאין~~ברו
 דליכא ד~גם ~ב בר~ט"ו ע"ז הכתב~~בטל

 ~ו~
~~~~

 שיתחייב הדין ו~ן ב~ך ~ה ~המבטל ~~יים

 אענה ו~ה נר"ו א"ר א~~כתא דליכא כיוןה~ב~ל
 בקיאות את ו~כירי ביור~י א~~י הן כי לזהאו~ר ו~~
 וחשב~י , בק~רה לדבר ר~ייתי נר"ו ה~ו~ק י~חק~חד הר~

 הנא~רים ברברי ירקדק ~ר"ו הוא~גם
 שת לא עלי להשיב ח~~ו ברוב כי עשה כן לאוהוא ~יח~ ב~יעו~

 ראף ~כותב רק~ן ~אי וחזו , בינה א~ילהבין ל~
 ~ה ~ה~בטל ל~קייםהערפה רא~

 ב~~

 והרין ,
 לקמן אתו כי רהא ס~רה אבע"א , א,~כא בתר כלהוא והסבר~

 גם יו~יא ~בנגרו גם והלא~בידו הס~~~ הש~"ח בכח ~כנגרו לחייב בא וה~קייםלרינא
 הו~

 . ~בידו הש~"ח
 בז~נם רה~~רות כיון כלום ע"ז לזה ראיןונ~~א
 , ו~לולא חוכא אלא זה ואין , הם ~ויםו~ו~~ם

 ואינו וא~תי ~ו~ב~ הוא זה~רבר והג~
 ~רי~

 לרא,ה
~ופט לכ~

 ב~ד~

 ~"מ .
 ל~

 ברורה ראיה להביא אחרל
 ב~~ובת ז"ל ~רן~רברי לז~

 אבק~
 דאף ~~ט סי' רוכל

 א~
 גם , יתכן ולאבחוכא ~~~~ לזה זה ~נתינת ז"ל ~רן כתב ז"לז ~~כונות~ת~ו

 ה~בי"~
 כתב ע"ח סי~ בח"א ~ל

 ~' כל הרי חברו ביד הקנס כרי ~ם אחר כל ואםוז."ל
 ~חברו לואין

 שו~
 ~ה כדי בי רבר

 שש~
 א~לו חברו

 וא~ובי כלל כאןערבון ואין חברו כיר הוא~ם
 ר~ל במ~כון א~י' נא~ר זה ואם עי~"ב ליל~ה ~~רת~
 :~רור והו~ ב~טרו~ כ"~ איתי~ ד~אריה בר~ותאראיתיה ~יכ~

~"~~

 בדקט"ו ~ם עור
 אי~ ע"~

 בפ~,טות נקיטנא
 ~לשה~קון

 ח"~
 אחד ב~טר די ז"ל

 בנד~ן שאלוניקי רבני ערער קראו זה ו~כח ~טרותב' ב~~ סק~"ה ר"ז בסי" הס~"ע דלדעת ב~חלוקת~נוי והדב~
 חק"ל בעל ~~גאון אלא ל~ סי' א"הע ח~"ל בס'ה~ובא
 הס~"ע דברי דחה קי"ב סי' ח"ג ובחיו"ר שםז"ל

 עי"ש וכו' א~~כתא הוי אחד רכש~ר כתב לא~~~"ע ו~ג~

ועכ"~
 נר"ו ד~ר ~עיני ~עלם זה רבל הרבר ברור

 לג~י וכל נר"ו עכ"ר וכו~ בסמ"ע רלא ופושטרקורא
 הגאון רברי ~~ני נעלם שלא ~~"ל א~ילאדידי

 בפו~ן ת~יד וש~עתתיה בזה~~ל ~ז"~

~ 

 הו.,ר וכבר
 ק' אות א"הע לבישרי בספ~

~ 

 ררכי ~א,ן אלא ,
 ~הר"ם והדי ~ורך ללאהרבור להרח,~

 אל~י~
 סי' ו~ר~מט ל' סי~

קל"א
 ו~~"~

 והפיטור החיוב נ"ר ~היה י"ג סי' ח"ג
 ~"ס כרברי ר~ייב ו~עלו אחדב~~ר

 וכ~"~
 ה~און

 בכל ע~ר א~ר בנ"ד שיל"א ~ני"ר ו~ם , דם ז"ל~ז"ה
 וגרול ~טון דבר הניח ולא ~נ"ר להז~ן לזבות~חו

 לא זאת ובכל , סבר~ולהע~יר ב~
 הס~"ע ~רברי נ~תיי~

 ל~קפק ~קום ~אין והא~ת , בזה ז"ל ~אלו~יקיורבני
 הראשונים ~רברי ~~וט ~נראה כ~ו זה~ט~ם

 ה~~"ע וגם , כרבר הרגי~ו ~לא ז"לוהאחרו~ים
 ליה~דיטא ל~

 וכ~"~
 לו היה ~ה ו~"כ , שם ז"ל הר~"ז

 ~י הי"ו ה~ו~קלהרב
 י~ע~

 כרי עלי
 ל~גד~

 ספרו
 ואהובו חברו בקלון ולהת~כד ב~יאו~וול~ראות

~דק בל~
 על ע"ב ברקי"חהשיב ~

 בר~~ון ב~ניותי ~~~
 בחו"ג ש~תחויב דהיינו ~~ס ~תקנורבאו~ן

 אם ה~ני לו ~ו~ל ~אח"כ אלא תנאיבלי
 ~~יובו כיון חייב נאנס א~י' רככגו"דוהוכחנו לחו~~ יכנ~

 ובל זה בתנאי אל~ ~חלתי לא יא~ר ו~~וחלהחל~י הו~
 וכ~כ~י חייב בר~ון בין באונס בין התנאי נת~יים~לא
 ה~תן או הכלה ד~תה ~יתה באונס א~י' הדיןד~ן
ב"~

 או ~יתה ~ונס לי ר~ה ~חיובו ~~~ר לא ראפי"ה
 לזה השיב נר"ו והוא , א~ר~ונס

 ראי~
 על יעלה

במתה הדע~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ ~
~~  הבן ~ו~ו יעשה ומה שיתחייב המשודך ~ו הבלהבמתה

 דמהרי''ו לההיא יערוך דמות ו~~ה אנסיהומ"המ
 ובו' חוב ל~ותו נכסיו ו~עבד האב שנ~חייבודעמ'ה
 ~עלם שלא הרבה החירופיןוהגירופיןול~ג מלבדא~"ד
 להיות דמ~י גבול כי יען ~פר~ל

 ~ו~~
 ולא חרפתו

 שה''ה ברור נראה והנה ' הדין לעיקר הנוגע רקאענה
 חדיב לא דנ"ר ש~רא דהאי דס"ל אזיל ל~יטתיהנר"ו
 הוכחנו כבר ואנו ' באונס ~פי' לח'יבו כדידט"ח
 ז~ת דסכרתווביררנו

 הי~
 הארבנו וכבר בהלבתא דלא

 בשום י~טר רלא העלינו הלבה וזו בזה דבריובביטול
 דאפי' רווחא ממילא וא''כ אונסטענת

 באונ~
 לא מתה

 ד~~ד מ~ני היינו בן ~~גו שלא והגם ' דמ"דיפטר
 מות אחרי החוב לתבוע כח י~~ור לא בחייםדהוא
 והתו~~ות הש"ג לרעת המשורכת ומ~ה ב~דוניאא~י~ דהרי ד~ייב ור~י הדין מן א~ל ' ב"מ החתן ~והכלה

 שכ"א סי~ן הת"הד ואפי' ' מ~אב מו~יאיםודעמ~י~ו
 היינוש~וטר

 מ~ע~
 מה הוא ב~ו שתהנה דאדעתא

 לי הדיב ובבר ' כמובן הקנס בחוב מדא"כשנתחייב
 ק~רות במלות נד"ו מ~ני מהר"א המופלא הדבבן

 וה"ד הקורם ב~י'כיעויין
 ה"י~

 שלו בהדמ~ות הי''ו
 להבין ירד דלא מ~ני ע"ד להשיב ור~ה ע"בבדרל"ב

סו~
 ~גנון כי ות"ל כתב~י ל~"ר הנר~ה ו~ני כוונ~ו

 : לשנינו עולהאחד

~~~~
 זכור ס' לידי הגיע

 לאבדה~
 ע"א דקנ"ט בהשמ~ות שם ~ל המחברלהרב וראיתי אביגדור

 ע"ד הח'וב היה א~ וו"ל וכ~ב בזה דנסת~קוע"כ
 מדבנגדו וקנו רינרים ק' ~תחייב ד~ח~ן ספדדחבמי

 לחופהדכדיבנס
 מ~ולי~

 נראה לבאורה מעבדיו לו
 אלא לו מחל לא ~~בנגרו מחיו~ו הח~ן נ~~רשלא

 ר~~ונה ובהדק~ה הדבר נהיה לא והרי לחו~הבדיכנס
 נראההיה

 לחל~
 ובנ"ר וכו' הבלה למתה החתן מת בין

 מת אם אבל ובו' ~פ~יד הח~ן אין הבלה מתה א~נמי
 שלא ביון חייבים והיורשים עומד במקו~ו החיובהחתן
 ואין ובו' דנ~חייב מהחיוב פטרו ומי לחופהנבנס
 וכו' נ~ר דעכבו כההיא ~טור אנוס שהוא כיוןלו~ר
 זה אנסו המי~הה"נ

 אינ~
 פטור הוא דהתם

 דהחיו~
 ' תנאי בלא נתחייב דהחתן בנ"ר אבל ובו' ע"תהי~

 לי מה נכנס דלא וכיון לחו~ה כשיכנס ~חלודכנגדו
באונס

 מ~
 ז~ והרי נכנס לא הרי בר~ון לי

 וכו' דומה
 בכל לן דמ~ייע תנא לי הון מ~אתי ת"ל ~רי 'עיד"ב
 דאפי~ ' דכתיבנאמאי

 באונ~
 ב~דיטות מחייב מיתה

 דנבאר וכמו דהב~נו רבוו~א הנהו לכל כד~''לרחייב רוראי הבת סירוב אונס שהוא ~"ד בעיקר וק''ווכ"ד
 ומה ' בעה"ית לקמןעור

 שהר~
 מתה בין י~א לחלק ז"ל

 הסרר העתיק ז"ל שהוא מ~ני היינו החתן למתה~לה
~דל

 ח"~
 מהכלה וקונין שחייב מהח~ן שקונ'ן זה בסדר

 דאם קאמר וע"כ ' ל~ופה בהכ~~הדמחלה
 ואבי וכו' בלתי לי תנו דיאמד לחתן לחייכ איןהכלה מ~~

 ~טורהכלה
 מידו קנו דלא מפני מלשל~

 דחיי~
 חו"ג

 דקונין בש"ע ז"ל מרן דביאר באו~ן אבל ,ובו'
 דחייב ומזה לזהדחייב ~ז~

 לז~
 הכלה מתה דאם ה"ה '

 מחלתי לא אני החתן יאמד דהרי לשלם אביהד~ייכ
 יד~תי שלא ~לא ~דוט זה ודבר ' לחו~ה בהכנסיאלא
ל~~

 ושאבי רוקא מהחתן החיוב ~רר הרב נ~טיה
 ו~ק ' מחלהכלה

 נ ~~~י ~

~~~~~~

הרב
 פ~

 ~חק
 נר~

 בפ~ק
 הראש~

 ~י~קא בהאי ~ל הח~"כמרן דדב~
 שכת~

 ב~~ר

 אינם ~ז ס~ ח"בבע"ח
 מוסכמי~

 הרב רהלא להלבה
 ל"א סי' והמ"מ י"ב ~ימן ח"א~"מ

 והו~
 ב~ימן ע~מו

 דכ~ו~ אף זה מט~ם עלה א~ו לאקמ"ז
 ולזה וכו'

 כלל דמו דלא וק~רה ארובה תשובה לוהשבתי
הנדולות או~~

 לההי~
 ~וחיסור ז"ל בע"ח הרב דכתב ל"ז רסי'

לש~
 הרואה יראה כאשר דם בס~דו יש

 והה~ב~

 ובד~זר ,
 ~ד אפו ל~שיב הרבה ע"ג בדק~ח לזה להשיבע~ה
 לבללדבא

 דני~
 רוב אדר נר"ו הוא כי ~מיה ואני ,

 היטב נתישב לא איך . הרבה חבמה לו הודיעודנים
 המבואר לבאר ש~ב~חני ואחרי , הדב~ם ק~רלהבין
 הרב הנה כי , תלו~תיו ותכל רברי בונת אפרד~ני

 ס~ בבע"חכ~.הג
 דיעדנו רעד זה ללשין חשביה ל"ז

 כל בבלדמים,
 ה~ל~~

 יובל שלא ובמפרד
 לטע~

 דום
 כמ~ורד ~ונסטענת

 ד~ בתש~
 רכ"א סימן ובבנ"הג

 אחר~ת ש~בל קמ"ז ~ס~ בההיא מש~"ב , מ"דהג"הט
 הדבר מבו~ר כי ~רו המעות ד~י~ו ערהדרך

 וראי דל"ד אונס אירע א~ילו ואז הוא שי~לחםהיכא רה~~
 אבל חייברהיה

 ה~~
 דמ~~ון דל שלוחו ליד ה~~עות מסר

 ח"א הפ""מ כנדון וגם , כמו~וודלוחו
 ס~

 אינו י"ב
 הדרך ~חר~ת דקבל אלא פ' נמל עד~תוב

דהוא וכמרומ~
 ~ר~

 ~מ"ד סמך
 מט"~ ב~

 רכ"א ~'
 ה"ה על אני ותמה . בזה ד~דק~א סקט~

 נר~
 להביא דר~ל

 רב~ מדבריראיה
 בדקובעים ~ל המ~ספים

 רק~"ז ב~~רו ~כמ"ד ~ל הטורע"ר דבריה~

 ע"א~
 איך

 הנ~ ~דובות~ שני הביא דם כנ"הג שהר'הביט ל~
 וחי~קו

 מ"ד בס"קמבואר
 כ~"~ המט"~ וג~

 הביא ונ"ל ~ך
 הת~ובות הש~ידברי

 ותד~ הנ~
 ודעמיהו והמ"מ ~~"מ

 , כלל הרגישולא

 והאמ~
 כי בזה הרגיד שלא א~ו

 מ~נ~ השוים את על~ו לחלק ענ~ת דקדוקי אלאזה ~~
 עלה אתיר~א

 מ~ע~
 , להו דמזע לא ואימור זה

 דכ"כ~"א ס~ ישרים מד~טים ב~' מ~רש"ח רברי ראו~ואחרי וב~ר~
 ב~שיטו~

 והוא הבת סירוב לע~ן
 , כלום ה~יב ולא , להדיבדיד כת~ נר~

 ועי~
 ~"א דאל חיים

 ז ס"גס~
~ ~~ר  ~ ~,~~ ~  ~," ~~~ 

 מהרמ"א ~"ר קאי דהחק"ל כיון פלאה~ליא
 . את"ר בנ"ד יודה איך וא"כ החולקים רדבווהוכיח והמד~~

 ה~~"ל מרן ב~שובת הי~ב המעיין כי אומרואני
 רגם ו~"ל ב~ירוד החול~ים דרבו הכר,ח שלא יר~הדם ז"~

לזכו~
 במו רבו ואדרבא , רמ~ני אמרינן אונס בטענת

 ~~~ת מהני דלא ז"ל מהרנ~"א כס' הסובריםרבו
 איואף ~ונ~

 איב~
 דמידי ונימא ~ולקים

~ 
 היינו נ~יק לא

 אבל , לא או לזכות אונס ~~נת מהני ~י הריןבעי~ר
 הרמב"ם ופ~קוהו ז"ל ח"ס ד~קינובגוונא

 והד"~
 ודאי

 בטענת ~וטר ימ~אדלא
 אונ~

 חיוב הוא רה~וב ~יון
 אני יאמר והוא ~ונס טענת יועיל ~ההחלטי

 ב~ו~ס התנ~י נתקיים שלא וכל זה בתנאי אלאמחלתי ל~
 ~ר~י איכא כזה ובאו~ן , הנז"ל בסימן ז"ל ז"לאהרב י~~ ביאר וכן וכמד"ל עומד במקומו החוב ברלוןאו

 לזכות דבאל~יבותא
 ב~ענ~

 רוכא ולדעת או~ס
 טענת ל"מררבוותא

 אונ~
 התם חול~ים איכא אי וא~י~

 שיד בנ"ד הכאיורו
 טע~

 יאמר דהמו~ל מספיק אחד
 זה בתנאי אלא מחלתי לא~ני

 ו~
 איכ~"ל

 ס~ר נר"מ ועתה ,רידך באונ~
 ל~רב וראיתי ומ~~~ ~ד~

 ~~ב ~ת~ודה אכי דאוריי~א ד~פ~~אה~ו~לא

~~~~ 
המ~כר



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~י~~ 
~~ 

 אין רא דבכגון ~שוט ~"ל רירי ולגבי ' להאריךמסכים ה~נאי ו~ין זה ב~רט ~האריך ר"ז ב~י' נר"והמ~בר

חול~
 ' ~ו~רו האונס טענת ו~ין בדבר

 וג~
 דאיכא

 רגם אומר אתה ד~ם לווין בפני רלת לנעילתלמי~ש

ב~ט"~
 גמור

 ~ענת מהני ומו~ל~
 ~~~ אונ~

 רלת נו~ל
 לה~יד זה ובי~רתי ' הם שוים דה~~רות כיון~ביניהם הה~ר~ ל~ינשי להו מ~מע רלא האמתיים ה~וויןב~ני
 ~'רך ו~ין ע"ב ברקי"ט ע''ר כמ"ש נר"ו ה"ה ~ל~~ותו

 : להאריךע~ד

~~~~

 ~~~ ת~~ ~י~~~ ~~ ~~~ ~~~
 , אותו ~וטר ואיןבמ~'בא

 ו~~~
 עם לה~כים הייתי

 המו' הרב רע'ינ'ןנהירו
 ה~וס~

 יותר האמת א~ל נר"ו
 רואה איני כי ו~פרט , אללינו ור~ויה~הובה

 מ~ו~
 לכל

 נ"ב מ~בע אין בענין נר"ו הפוסק הר' ~ה~ריךהאריכות
 סברתו לה~מיד חזר רבריו על ~~~בנווהגם

 ~אינה משנה הוא זה אריכות כל רידי לגבי וכל '~"ב בדקי"~
 כנ~ח השטר נע~ה ~בנ"ד מא~ר~ריכה

 רתקו~
 ~ל ~"ס

 ~ימן ו~"מ ן' ~י' א"הע ב~~ע ז"ל מרן ~~~קוו~א~ר
 בפי"א בכ"מ ~רן וכתב ~ולק ~ום בלתי ~פשי~ותר"ז
 במ~בע להקנות יו~יל זה ~תקון מכירהמהל~

 אסמכתא ב~סק ב~~"מ כתבנו כבר בדב"ק לעמור~י~ ומ~ ~
ע"ע

~ 

 דרך והיא
 כן ~ם ' הס~קות כל ידי ל~א~ ידר~

 ולכל לנומה
 ואריכות הפלפולי~

 דברי~
 ~ו~ך ללא

 ו~יין ב~"ע ז"ל מרן פסק ~~ר יבא מי כיו~~לית

במ~פ"~
 ו~חק"ל א~ סי~ ח"א

 א"ה~
 ו~וד ' וד'~ב ל' סי'

 כן והמנהג דעלמא סוגיין אזלא ד~כי י~רהזאת
 ~~דיב ומה ' רייני כול~ו דייני והכי ' ~ם ב~"עמדן כמ''~

 הרבלזה
 הפו~~

 נג~ קי"ל דמ~י"ל ע"ב ברק"ך נר"ו
 ו~יין רעלמאסוגיין

 מ~ד~
 ב~ימן הנד"מ דור ירי להרב

 מ"ב סי' ב~"מ ח"ב לב נדיב בס"ה מז"ה ול~גאוןקמ"ב
 ז'~ל הרמ"ז מדברי ~נ~ת'יע מהוהנה

 ל~
 אין כי דק

 ~סק ז"ל הוא ~הרי נר"ו הוא ~הבין במו ~םהכוונה
 בס' והו"ד ו~"ו ~"ה ס~~ חיו"ר ~"א לב נדיב בס'להפך
 ודא~א~י

 ז' ~י'
 ועי"~

 רבריהם והביא ל"ר בסי'
 ~בסימן ו~אן ב~שוט כן ופסק ז" בסי' שם בס~רוהי"ו ה"~

~~~
 תימה כ~ן אין ז"ל הגאון ועל ' ~~מו את ~~ר

 ב~"ה לו ועיין ~עם ב~וב במ"א דבריו ~יי~בתיב~ו
 ~"מ לבישרי

 ב~"ב ז"ל למהרימ"ט ועיין ' ~~ או~
 ~ל זה ובתקון ~"ן ~י' ~"הע רוד בית ~ז"ב~י' ~"~
 בכל מע~ה ~ושים הדיינים וכל כן העולם רוב~הגו ~"~

~ום
 וב~"~

 ז"ל הגדול ומז''ה ס~ סי' ב~"א ז"ל מהר~"ך
 מרן הוראות ~קבלנו ולדירן ע"ד,' ר~"ד א"הע~חק"ל
 אנו איןז"ל

 ~רי~י~
 כרגע ועתה , וכמ~בר זה ל~ל

 ס"ג סי' ב~א"הע וראיתי ~פרים בית ~פר לינראה

~האדי~
 הר~יב

 ז~ בפר~
 בתוך שאנ' אלא ' מש"ל ל~י בדבריו עיוןמקום ~י~ ראיתי ריה~א ול~ום

 כעת מסכים הפנאי ואין וספרים הי~ובמ~וסר הגול~

 אשנ~ לב~~~נ~ובעה"י~
: 

~~~

דבר
 ז~

 ~~ודתי ~עלתה מה הוא
 בעני~

 ' זה

 ל~ייב נוטה דעתיואב~י
 להזק~

 רנ"ד
 בכל ה~שויה~~"ח מכ~

 ת"ו~
 נגר ולית

 רליפריקני~
 ועד '

~~ח~
 ברבריו שהכעי~ני ~ל בנ~שי ~'ער ~כמו נאמן
 ב~ן ~דרי~יורדים

 ומכעי~ו~
 ' לבעוס הקשה את

ו~~יזה
 מ~ומו~

 ' ~רכו ל~י להשיבו הכרי~ני

 . מ~סום לפי ו~מתי במד~ו לו מדד~י לא ~יךיר~ה והדוא~

ובהיו~
 נר"ו מר לן ו~דר הד~ה על ני~ם נר"ו הוא ~ם

 בי~' לה~י~ה הודעתומכ~ב
 ש לררו ירבנו וענותו כונה מבלי מת~"י י~את ~גגהכי ו~~כ~~ הרבני~ ל~ר~ו~

'ו כדבר ~לחנו בדירן ואנן ' פשע דבר כל ~לסליחה

והאמת
 והשלו~

 והב ואת לנתיבתנו אור
 ב~ופ~

' 

 וכ~
א

 גם הטובה ברבות וגבה ונ~א ירום תורתובבוד
~ 

~ר

 ושיבהזקנה
 כ~ו~

 וכנ"אה נ''הר
 הדור~

 תמיד
 ~לו~
~ו

 ה~ירה ~ה ה~ותםו~וב~ו
 ~~~~~י~~

 יע"א

בחד~
 ~ן ~ לי~ירה ~~רל"ג ר~מים

 ~סירי קדי~י מרבנן מ~וה בשלי~ותבעורני
 הזן האל ר~מי המקוהדישר~ל דאר~~

והו~
 ה~~יר

 ~~י~~
~~~ 

~"~ 

 הטהורוז"ל
~~~ ~~~~~ 

 הנה כי נאמנ~ הוד~~יי~ראל~~~~~

 אמ~
 י~י מ~~ת י~את שגגה וא~ר ע~ראנכי

בפלי~~
 ~נתרות ~ני נגד קשות ~רברתי ה~ול~וס

 עיר וג~ולי מיקירי ומיורעי אלו~י ורי~יאהבי הזה~
 הקד~

~~~~~~~
 מו~לא המובהק הרב ~ע' ה"ה תו~"א

 כמהר"ר בערי ~ג"ן זד"ק~~~נהררין

~~~~~~~~~ 

 ~~ן המובהק הרב ומע' נר"ו

תור~
 תנא למורא ש~י

דבי תנ~ תונ~
~~~~~ 

 כמהר"ר ר~~נא קריה בכור

~~~~~ 
~~~

 י~חק ~ני הק~ן ב~פרי נר"ו
 ונג~תי כ"ב וב~י' ~ו"ב בסי'הנד"מ

 בכבור~
 ח~ו

 ~ל תמ'ר יחד אהבתנו נ~לאה כי עם ' כלל לורךללא
 אמר~י עכ"ז , כלל זה ביני~נו חו~ץ דכר ואיןהימים
 בעירן ~נש~ל~ה היר מפני פש~י עליאודה

 רברים הקולמוס ו~לט מ~תחאאוריי~א ר~~
 הדברי~

 אשד
 אלו נו~ם קראתי לאחד כי תורה ~ל כדתלא

~"~ 
 ~ב~~י

 ז"לזשמנ~ימים
 ~הלכ~

 י~אתי כי וגם ' כירוע
דרך משור~

 ומ~ור~ ~ר~
 ואולם ' והמריליות האנושיות

 ע~י~י ובמעל במרר לא כי ~אמנה זו ערותילאמונה הל~
זאת

 לבזות~
 ~"ו ולקנ~רם

~~ 
 י"~ ס"סי רוכל באבקת למדן ועיין ' זאתלעשות ק~י~ ר~בא לזרעא ליה

"~ 
 והנ~י ' ירא אני ה~להים את העברי ה~בר אנכיוגם
 הדברים לכל לב ישי~ו אל בקשה לשון נא ומת~נןבעי

 ולהבא ומכ~ן ' ב~ופה והב ואת שם שכ~בתיהק~ים
 ~כנגרי עם כלל קשות לדבר שלא מ"ומ עלי מקבלאני
 לעול~ כי מק~תה ולא מינהלא

 בעל כאלו אדם יראה
 הנז" ה~נים טובים הרבנים וממעלת . כנגדו~מועה
 מב~~ אניי~~ו

 מניי~ו ב~~ו וכ~רה ו~לי~ה מח'לה
 אנשים כ' ח"ו אכזדי המוחל יהיה ולאמלכי

 כירוע וז"לז ז"לז ונאמ~ים אהובים ודיעים אחי~אנ~נו א~'~
 ב~ל הגרול להרב יראה והרו~ה .ומפור~ם

 שדבר על לה~נ~ל ~כתב ל~"ב בהקרמתו ~ללדוד שו~ני~
 עוד לדבר שלא עליו וקבל ב~"א ב"ר הדב ~לכנגדו ק~ו~

 ~י יגידון יעירון עירי ~~ר באי שכל ושל~ית 'וכזאת כזא~ עלי לקבל אני גם אלך וכעקבו~יו 'כנגדו
מעול~

 א~'לו ק~ות לרבר באלה נסי~י לא
 וא~י~ ' לימיםממני ל~עירי~

 הלב~י לא כי אותי לה~כ~יסי~
 הדן ובל ' נאמן ב~~ק ועד , ממני ובנפלאותבגדולות
או~י

 לכ~
 זכות

 ה~קו~
 : אמן לכ"ז ירינהו בר~מיו

 עבד כ"רהלא
 נר~~

 בע~ר מתאבק ודין דת יוד~י לכל
 ב~מא ושותהרגליהם

 א~
 רמן זעירא דבריהם

 ה~עידוהוא ~בריי~
 ה~סימן ס"~ ~~~~~~~~ ~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

 ת"ו ירו~לם מע"הק מ~וה ~שליחות ~היותי יכוםכענין
 תרל"בכשנת

~ ~ ~ ~
 אד~ נשוי כראוכןהוה

 להבנות זכה ולא
 כחורה משרתת הי'ל וכביתוממנה'

 אבתריה כ"ע מרנני רהוו עד ~מיר דגה כ~הבתהאשד
 כיותר ~נועה היתה והבתורה ' עמה עסק לו היהכי
 ' עמה ~עגועים שהי"ל ראובן עם רק ' ארם כל~ם

 כע"כ אווכר~ונה
 היא כי , לו להשמע מוכרחת הי~~

 ל~חה ו~מה אבי~ ובמות ' וגלמודה שכולה~יתה
 הו~ר כי סדחו~ם נתגלה היום ויהי ' לבת לו~אובן
 כי הרה ~יא ממנו כי ואומר מודה וראובן '~וכרה
היתה

 מיוחר~
 היא אף ' ע~ה להיות א~לו לדככ לו

 לא זד איש ושום הרה היא מראובן כי אמריהתשיב
 להבנות זכה לא כי כעכורה שמח וראובן ' אליהקרב

 לטובה היתה כוונתו כי ל~ש~ו מנחם ו~יה 'מאש~ו
 לישא~לא

 אד~
 אשת על א~רת

 נעוריו'והו~
 שככר אומר

 לו מיוחרת ה'א שאם לו ואמרו החכמים ~הררש
 ימיה מל~ו ואחר ' כן לעשות שמו~~ לניר~הוטובלת
 ותגדליה ' בתוילדה

 ר' ואביה ברכיה על ראוכן א~~
 וימות חדשים כמשלש ויהי ' ממש ככת עמהשמח
 ויחדיו ' אחים ולו~אוכן

 למדפ~
 ל~אול יקרבו

 ~שתו וליכם אחיהםירושת
הבחורה א~ יודע מי כי כאומר~

 הזא~
 ' נתעכרה ומהם אחרים עם זינתה לא

 וגם ' ודאי ~ירי מו~יא ספק ו~ין הוי מיהאו~פקא
נכוכים

 ה~
 אם

 אד~
 מותרת ראובן

 לשו~
 הזה ס' כזרע

 דבר הגיעו לשאו'ל כיניה~'ע''כ המהומהודבה
 המורה יורנוברמ"ל המשפ~

 ~ד~
 הנה האלהים דלחך למחי~ כי

 ל~גיד אליך השו~לי~ ועיני ישראל יעשה מהלהורות
להם

 דכ~
 נ וש~מ''ה מ~יון ותורה ה'

~~~~~
 את אני מכיר כי רבוני יורע קנ'י~ם

 ואני ש~חמי ~יכרמקומי
 בתו~

 הגולה
 וס~רי הע"י ~רישי ד~בנן כשלי~ותייהו המשתלח~ע'יר
 באיסור ת~ובה להורות כא אני ואנה אתי אינם רכדכי
 כית ביתו אשר השואל אהבת ואולם ' החמורה~~ה
 המעט דעי ולחוות ככתו'כים לכא אל~ני לחכמיםווער
הוא

 להלכ~
 חוכה ראי~י דבר ותחילת ' ל~עדה ולא

לע~מ~
 מיוחרת שהי~ה שכיון ~כותב השואל אזן ל~עיר

 אי~ו~ כאן שאין לנירתה וטובלת~ו
 לומר והו~יף '

 המתירים והחכמים . והתירוהו ל~כמים נדאל זהשדבר
 הרעים הדברים כ~ים ואם ' אכנם ידע~י לאהאלו

 שלא ודאי ' כזה כדכר התר ~הורו עליהםשהח~יאו
 המ~יד כי ' ~רכם כלשמשו

 בז~
 וגורם טועה אלא אינו

 להחטיא לע~מורעה
 א~

 ההוא האיש ישא ועונו ~רכים
 הנ~כי

 מהל' כ~"ר ז~ל הרמ~"ם המורים גדול
 להדיו~ אסורה דה~ילגש ב~ירושכ~כ מלכי~

 המ~ות ובסדר
 וב~''א קדשה ~היה דלא בלאו ש~וא כתב דנ"במ~וה
 כתכ ה~ד ~ישותמהל~

 ~ראכ''ד ואף התורה מן רלוק~
 דמודה נר' שם שהשיגו~ל

 עכ"~
 דרכנן אי~רא ראיכא

 ~ל הרמב"ם מרכרי וגם ומלקות מלאו אלא מעטיהדלא
 נערה מהל'כ~"כ

 וב~י"~
 רליכא ללמור יש ~"כ מהל'

 ומלקותלאו
 אל~

 ראיסורא מיהא נקוט , לכל במו~קרת
 דבושות מפני ~שוט והטעם ' מדרבנן לפחותאיכא

 יפרו~ו שלא ~די או~לטבול
 בע~ו~

 הרמב"ן גם כא~ר

ז"ל
 ~מיוחסו~

 סי~
 ר~"~

 על ~ז~ירם
 ז~

 וזה ,
 לי נרא~

 שמ~ינו מ~ני לא , למלך הריוט כין ~ילוק שישה~עם
 הני ליכא מלך דלגכי אלא ' כזה למלך מיוחדהתר
 ד~~ח כסימן ז"ל הריב''ד וכבר ' כמובן ל~סורטעמי

 לישא ויש כזה האריכו רכ"ה סי' בח"א ז"לוהררכ"ז
 ומ~ר~מט קנ"ז ו~י' ל"ח וסי~ כ"ו סי' א"הע וככנ"הג~' להרד"~'בחר~ ועיין ' מקומו כאן ואין כרכריהםוליתן
 שאלת ס' לירי כא ועתה , מ"ז סי~ כחיו"~ז"ל

 הטובה ה' כיד זה כ~רט הרחיכ שהאריך ~"ו סי'ח"כ יעב"~
 כ~שי~ו~ הת~ שהורה עשה י~ה לא ול~ע"ר~ליו

 כי
 מרובה נזקו א~ל זה כ~רט תועלת איזה יש אם הגםכי

 לגדולי ראדנו לכוף ראוי לכן ' ורחוק מו~טותועלתו
 ~ייג ולעדות כפירוש האו~דים ז"ל האחרוניםרבני
 כי שאל~נו לנרון ענין שאינו הגם זה ודבר 'לתורה

 ככר כעברה הנכשל האיש ואותו הוהמאי'רהוה
 להעיר אמרתי מ"מ , כפרתו מיתתו ו~האלמטר~סיה שקלי~

 או חכמים כדם פשוט כרכר כן הכותכ הדואל~זן
 וראוי כהודאה ד~יק~נו ~"ו תהיה ולא 'מתחכמים
 נ בלכותם הישרים אחב"י מדרך מבשול להרים כןלעשות

~~~~
 י~"ו שהשואל ראיתי כי הדין לעיקר היום
 עמדלא

 והכיאו ז"ל הרא"ט כדברי יפ~
 ' ודאי מידי מו~יא ס' ו~ין ס' דהו"ל וכתכ סק"טהטור

 ולא רכשי אתרי ארכביה כי ~שיט כרברו~עה
 כין יד~

 ' יכין והמכין אפרש אני ~"כ לש~אלוימינו

 יהנ~
הר~ב"~

 וכו' אשה עם ד~ינה מי כת' ה"ג ריכום כפ''ג ~ל
 בנו דהוא ~ע"פ מודה היא וא~י' שלו העובר זהואמר
 וה"המ ע"כ וכו~ כ~ם יכום לענין ס' הר"ז ירושהלענין
 דיריה דכ~ר מיניה דב~נויה~דימא כזה ~לוק נראהז"ל

 לי~שדינן
 כדימא ואפילו החלי~ה ומן היכום מן ו~ו~ר

 דאפשר אח"כ עליה שכא ככירור ראינו שלא כל~עלמא
 כל"כד~לכה

 רכב"~ ד~וגיי~
 אזלא דכתו'

 כוותי~
 וגם

 ~כאל~יו כת' הרשב"א דכריהביא
 סת'רי~

 כ~ש~' שכתכ
 או זה עליה שבא כל מעלמא כדימאדאף

 הוד~
 ~בא

 ו~וטר נאמן כני זה ואמר~ליה
 א~

 ' יעו"ד אש~ו

 ח"כ ז"לוהראנ"ח
 לדון ולישב להוכיח האריך סל"~

 לומר שכוו~~ו אלא הר~ב"ם ארברי ~ליג רלא~~המ
 הרמכ"םשגם

 מוד~
 שס~ם ומה ש~אמן מיניה ברימא

כאן
 הדב~~

 ב~~ר כמ"ש ש~~ך הוא
 ר~רומו~

 עי"ש
 גברא מ"מ הם ~וחק שרכריוהגם

 ~כ~
 ' מלתא אמר

 שגם ~אינו אחריובפרט
 הרא"~

 כלל כ~~ ז"ל
~"~ 

 ~' סי~
 הרמכ~ם רברי ש~כיא שאחרי ב~קנ"ו ה~ורהביאו

ותמ~
 להסכים ~~ה מ"מ ~ליו

 ג~
 רכיון והוא ר~תו

 ולדעת ' יורה ז"ל הרמב"ם גם לודמיוחדת
 ובמה לו מיוחרת נקראת קרוכו בכית שהיתה הגםז"ל מהרא~~~

 קוראו ~אם להרמב"ם ~רא"ששתמה
 ס~~

 ב~כ למה
 ~זה אש~ הודאים היורשים מחזקת ממון ומו~יאשיור~ו
 ~~ם ~ע~ו והלא כזה חולק ה~"ש כאלו השואלטעה
 ת~יהתו על תמה ל~"מ והרכ ' נאמן אשתולפ~ור
 ועיין ' כ~קומם הרא"ש ד~רי ראה שלאונר~

 הרדכ"א דברי שהביא אחד סרל"גא"הע ל~~~~
והאריך והרא~~

 כה~
 ברור ~די כתב

 ~~הו~ הרא"~ מר~~
 ~~רון

 לבל כ~י' מ~כים ה~וס~יםוגדול
~~~ 

 ~~~ו ~ל~י ~ר
 שאמרמה

 הרמכ"~
 אחד ~ה הנכיאים שכל הרי וכו~כאקראי ~אש~ הוינו ~~ק הוי יבום דלענין

 שהוא כזנות אחת מאשה כן ל~דם יששא~ילו מ~כי~~~
 כ~

 לכל
 ~~מים ועיין ' ע"כ הם~שוטים ור~רי~ מאח~ חשודה אינה אם יכום לענין וא~י'דכר

 ר~~
 : ~~ל"א
ו~ה



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~ו~~

'~ 

~~~
 עליו נאמן אינו לו המיוחדת בפ'לגשרא~ילו והנמק"י הרי~ב"א משם שם ~כ"יש~ביא

 ~אמנות דאין עליו נא~נת אינה ו~"ל נפל ט"סע"כ
 הבעל בהיות וכ"ז ' בזהלאשה

 במ"~
 א~ל מבחיד או

 בני זה ואומר ~ווחכשהוא
 וד~~

 דאין ואע"ג ' דנאמן
 מהר~נ"ח כ' כבר בירושה אלא אמורים הריטב"אדברי
 אשתו את לפטור רה"ה מחייבת רהסברא ל"הבס~
 פ"ב בס' ז"ל אררבי מהר"י הריטב"א רברי עלוכ"כ
 מעלמא דימא הנז' ראובן של שאמו אפילו עודוכתב
 לפי ב"ש ליה שדינן דיריה בתר ג"כ מניה ררימאכיון
 ולא מיניה דרימא אמת ~גירי מפי לי שהוגדמה

 שהיתהמעלמא
 מיוחר~

 הפקירה שלא סהרי ואנן לו
 בתריה ליה שרינן לל"ק דאפי' פשיטא אחר א~ל~~מה
 למרן ועיין עש"בוכו'

 בהגב"י שם ובנ"הג ע"א ס"סי ב~
 : ר~"ט ס'' בח"מ וסמ"ע ר"מו~~יין

~~~~~
 וכיו~א שהבאנו הפוסקים שמכל

 את א~א בל ונכבדים רביםז ב~~
 משרתת שהיא ~גון לו רבמיוחדת אחד ~ה כולםהקי~ור לאהב~ שמות~

 ד~~י' ודעמיה בס~"ב הרדב"ז לדעת ל''מ כנ"דבביתו
 בתר בעלמא~רימא

 דרוב ליה שדינן דירי~
 ~דקה שמש ובעל סנ''ה ~הרן ב~י בס' וה"ר הבעלא~ר בעילו~

םל"~
 ב~"ר דכ"ש ' לח"מ

 דלכ"~
 מעלמא דימא ברלא

 שדינן דידיה דבתד נתעברה ממנו כי מורים והיאוהוא
 ~ש~ו ולפ~ור ליורשוליה

 ו~~

 מורה ז"ל הרמב"ם
 רומיא זונה ~~נויה אלא יבום ל~נין ס~ק ש~ואבתב ול~

 שבאדא"א
 שלז~ באקראי עלי~

 לו~ר רקדק
 ודעמייהו והרא''ש מהראנ"ח כמ"ש ובו' זה עםשזינתה דבד~

 ~נועה שהיא בנ"ד בןלא
 ע~

 רימא ולא אדם בל
 פ"מ ועיין אש~ו את לפ~ור גם בנו ודאי הוידודאי בעלמ~

 מים ~"ב סי'ח"א
 רבי~

 וב~~ נ"ג נ"ב סי' ח"מ
 נ ואכמ''ל וי~~ם הלח"מ ע"דע~ד ~"~

~ ~

 ז"ל ל~רימ"ט שראיתי מה לנגדינו עומד זה
~

 נ"ר בבעין שנשאל י"ז סימן ב~"הע '
 מותו לפני ולוה נתעברה שממנו מורה והואמיוחדת במשרת~

 הוא זרעו כי הנולד לילד ומשפרת פועה שתהאלאמו
 דברי והביא החלי~ה מן הזרע זה פוטר אםונסת~ק
 ורחה יבום לענין ס~ק שהוא שפוסק בפ"ג~רמב"ם
 ב~בעלה הוא הרמב"ם ש~~"ש שכתב שכנגדודברי
 ~ביא ועורל~סול

 ראיו~
 שסמך ונראה הרב ורחהם

 שהלך השואל על תמיה ואני ' כיעו~ש הרמב"םע"ד
 החלי~ה מן ראובן אשת לפטור מרחוק ע~ותלהביא
 כבודו גדול כי המשיב הרב על התימא יגדלוביותר
 לה"המ שר זכר ולא בפש~ם הר~כ"ם ע"ד סמךאם

 ואחריה~ ~~ו~קי~ ג~לי והרא"שוהרשב"א
 ישרי כל

 האחרונים גדולילב
 לא ה~~לה פשט שלפי ובפר~

~וד~
 בדבד הדברים סתם והרב בעל~א רימא שהיתה

~שו~
 בתשו' ו~יין ס"א הגרשוני ע~ודת בס~ ועיין ו~"ע
 : סנ"ו אהרן בני ב~' המובאה ז"להרב

 למהריק"~ הר~יתיחזו~ן~~~~~
 סימן י~קב באהל

 הר~~ט של ע~מו נרון אותו על שנשאל~"א
 הרמב"~והרא"ש בדברי באמו~ה ונ~ן שנשאואחרי
 וז"לכתב

 על~
 ז"ל הרא"ש מ"ש כ~י ז"ל להרמב"ם גם דב"עאליבא החלי~~ מן פטורה זו ~רינה בירינו

ואע"~
 החילוק כת' שהרא"ש

 כרע~
 אפשר ז"ל הרמב"ם

 הרוב לדעת החלי~ה מן גם ~טורה רבלא"ה כיוןוכו~

 הרא"~ה~~
 דלא ~וא ומחוייב ר~וי וה"המ והרשב"א

 ~לוגת~לאפושי
 עכ"ד ל~מ ו~ו הרא"ש רכרי ולקיים

ה~ך
 הרימ"~ מסקנ~

 ועיין ~עניותין' כרכתיבנא
 קרוב בנרון רעתו שנטה לח"ג כ"ה סי' הרח"שבתדו'
 שאני רהתם יראה הרואה ואולם חלילה לה~דיבהלזה

 ~יותר פרו~השהיתה
 ודימ~

 ' בי~ו"ש ומ~למא מניה

 נרגא למשרי דאיכא יראה רברים של בשורשןוהעומד
 : ו~במ"ל ההוא בנדוןגם

~~~~
 בספרראיתי

 חת~
 בפנווה סע"ה ח"ד ~ופר

 מוד'ם והיא ו~וא אחד מנערשנתעברה

ול~
 בלא הבעל ומת וילדה לו ונשאת מ~למא דימא

בנים
 אחרי~

 חלי~~ בלא התירו אחד ומורה
 שחקר אחר

 דלאונתברר
 רימ~

 עליו החריד המחבר והרב מעלמא
 משנה ברבר כ~ועה ושויה גרולהחרדה

 וג~
 לאחר

 לאחרשנשאת
 ה~רי~

 ה~ריז~ ובאמת י~ו"ש ולחלוץ לגרש
על

 מרות'~
 הימני ~מוד שהר~"ש אחרי

 וה"ר הרמב"ם דעת גם לדע~ו והסבים ל~תיר~סכים להורא~ם~
 לחוש ויש שנשאת אחר וב~רט ב~ע"ז ~ם ז"להוא

 כדאי כי דודאי שלוחיה אחר הבעלולאיחזירנהשישאנה
 גדוליהיו

 ה~ו~קי~
 לסמוך עלי~ם נכון ישראל בית אשר

 וע~"ש עביד יתירתא רחומרא הס"ר ואתועליהם
 עור ועיין ' ס"ג התינוקת ~' לנדה ב~~קיוהרא"ש
 ז"ל בפי' הגאון ע"ד וש"וט קע"ה קכ"ג ב~ק"דלהח"ס
 ב~יני תמוהים ורבריו אלו כפר~ים להחמירוהאריך
 דקנ"ז ח"א האר~ה פרי סמ"ד ז"ל ~בי הרב כת'ועיין

 ~ל הרמ"ז ובת~ו' סס"ז ליון שיבת ס~קכ"ז ח"גהרדב"ז
 להגאון וראיתי ח"ב לב נדיב ~' לידי בא~ושוב

 ~"ד תמה הוא וגם בזה רש~"וט גד"ה ס~ בא"הע~ל מז"~

מהרימ"~
 נוז"ל

 ול~
 דמ~ייע הריק"ש תשו' ש~ר ז~ר

 בנחי~ה כתבתי זה כל ' סקי"ב ח''ב יעב"ץשאלת לן~

 בבית~ יע"א המע~ירה עונאבה פה הגולה בתוךואני רב~~
 שלמדרשו

 ש~
 וגדול שר

 ליהורי~
 ע~"ור השלם החכם

 מחמרים כולו תורה של אכסניא בעל נגידיםנגיר

~~~

~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 אופן יש אםלהשואל

 ל~ו~
 שאין והשיב לחלוץ ~יבם

 כן על , בממון עיניו ונתן ערפו את הק~ה והואבירם כ~
 בלא ולפו~רו המתירים הרבנים על לסמוך דעתינטה

 : משגיאות י~ילנו ו~"יחלי~ה
 בית ~דישי ררבנן בשליחותייהו המשתלח ~~עירכ"ד

 עז'ן בןפלטי'אל
 ה~~ירוהוא

~~~~~ 
~~~ 

 ס"ע

~~~~
 שאיזה שמעתי זאת תשובתי שולחי אחרי

 ~ה בדברי הזה בדבר עלי חלקו מהמורים~~
 בלי~

 טע~נתיל~
 וראיה

 ר~
 חרש הדבר שהיה

 ל~ני דברי שלחתי ~ן על , ס"א ח"ג הרשב..אכמ"ש בעיניהם~
 המפורסם הרבשגדול מי~

 המאה"~
 מהר"מ

~~~~~ 

 נר"ו
רא~"ר

 מע"ה~
 ר"מ ול~"ע ת"ו ירושלם

בעי"ת ור"~
 נ~

 ז יע"א אמון
 ~לי תשובתווזאת

 הדבר נ~"ן אמ"ת והנ"ה ~נת ארר~"י
 לפ"~
: 

 מגזע חו~ר חכמים עי~ מאיר דיא~רמאן~~~~~
 ה"ה רב זרעהיחס

 מעל~
 בישר~ל הבולל הרב

 ~דר"ת נהדר בקדש ש"רר מר ~ר"ר הוא ריןלהלל

~~ו~~

 : כיר"א לע"ד יאיר נ~ו

~~~
 בעין וקרוב'ת ~יבה מתוך ש"רדכפילנא
~~ים

 אהב~
 מול קבע ותפי' הקדמונים

 ~~האל~י"~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

'~ 
~~

~~~הי"~
 ע"ג עלה גם ויעלך אבות זכות תחון יה"ר

 חי בנו על וישיבהו דמחות ודובע הה~לחותמרו~י
ומלא

 ברכ~
 מ"ק ת~ו' מכאן נתתי קס~תי את כי"ר ה'

 ט"ז כתובה היא הלא אהובה האחתואילך
 ש~~

 דנתינו
ואהיה

 ד~שועי~
 מיריעת

 ד"ו~
 ' וב"י כ"י אומרת ור"~ק

~ת~
 ~דיק ראי~י אותך כי ומכו~לת כ~ולה בלבי שמחה

כמעלו~
 מעיינותיו יפו~ו זיע"א ה"ק אבותיו בדרבי אח'ז

 ובתור~ו בו ונדמחה ונגילה מתורתך נ~לאותחו~ה
 בבפילה רבנןא~ור

 תור~
 ' דלה ~כסניא על חוזרת

 רדינא ס~יקא ב~דין כתבת א~ר מספדך אניוראיתי
 ו~דובה כת"רדנשאל

 כהלכ~
 נ

~~~~~

 א~י אינם רב"ר ס~~י כי הג~ קנ~יעם
 והנ~ ח~~~י ר~ונך לעדות~"מ

 כי אמת
 א"ה בש"ע מרן כי טובא להסתפק ידלכאורה

ס"~ סק~
 וע"ז מתייבמת ולא דחול~ת הרמב"ם כדעת פסק

הגיה
 בסתם וכו~ ח~ודים היו ואם המרדכי דברי מור"~

 דאף בד~~ו~~ו~ר
 רע~

 הרא"ש וס' כן מרן
 גם ' בזה מודה מרן דא'ן ל~ורות י"א בלשון כתבהלו במיוחד~

 חייד דאורייתא דבאיסור מדן רברי ידב סקט"והב"ד
 ע"ר דיבום בפ"ג ה"המ קו' וב~יקר 'יעו"ד

 ובס' ממזר ס' דהוי ה' כס' רפסק זו מהדגה ני~ול~רן הרמב"~
 מרן סובר היה ואלו ' הרמב"ם כדברי רחול~ת פ'קנ"ו
 הרמב"ם קאמר ררבנן רבתרומה הב"ד~תי'

 דאוכל~
א"~

 רין דייך
 ז~

 דא"כ דס"ל מוכרח ומדהדמי~ו לז"וז
 הח"ץ וכן הב"ח דברי רחה הב"ד ובלא"ה רמב"םדעת
 רחה כבר במ"ח וה~ר"ח ~ח''ץ דם דהקדה ומה 'סמ"ר

 לי המו"ד ~רורדבריהם
~"~ 

 זוטדי אפי בס' ז"ל מהרי"ף
 לכאורה ומעתה י~''ד ז"ל הרב דתי' במו והנכוןבטא"ה
 ד~בחורה הד~לה לשון דהרי דמיא להא דנ"רנראה
 בו"ע דו~י ~ום עליה נדמע ולא ביותר ~נועה~יתה
 הוי דלא ודאי געגועים ד~י"ל הנז' ראובן עם אםכי

 השחוק את פרו~ים דהתירו הזה הרע בדור בפרטחדרא
 כדברי הו"ל וא"כ פנייה עם כ"ש א"א עםו~"~'ואפי'

 ויד כשרות בחזקת היתה האידנא רעד מו''רהרב
 יהורה הבית דברי במ~רף ויהי ' בולרה עתהלהסתפק

א"ה
 ~ל"~

 ~ר~ב"ם בדכרי בס~ם פ~ק רמרן דכיון דכ~
 : עש"ב כנגרו להקל בח לנואין

~~~~~
 הגדול מו"הר ע~"ר מ"ד הגלותאחרי
 הבהיר ב~' זלה"ה ~ז בדרא ח"דה~און

 ~ה~ו' דמנכר רובא וקבץ דרבה ס"ג א~הע ח"ב לבנדיב
ואחר

 הרוא~
 חי' ס"ל דלא דהביא הרבנים רברי לכל

 דברי הם מ~יידבים דבחילוקו ואע"ג ז"ל מו"דהרב
 מה אנן מתבונתם על ומרןהרמב"ם

 נע~~
 רכיון ותו '

 ~היו וראי ~עגועים והי"ל בביתו מדרתתדהיתה
 הרב גם עמו ררה דהיא דא ובכגון אבתריהמרננים
 גופיה ~רמכ"ם על קאמר דהרא"ד וכיון ' מודהמ"ר

 בדניות והררב''ז בסקר"י והרדב"א לו במיוחדתרמורה
סק"~

 ~תר מעלמא די~א רלא כיון לו רבמיוחרת ~תבו
 מ"ד ל~ייר קשה ה"המ דעל והגם ליה דדינןדידיה

 מ''מ בא הרמב"ם דל דעתו דלפרד סל"ה ח"בהראנ"ח

הרא"~
 ו~~ור במיוחרת הרמב"ם דמורה כתב בהריא

 שכתב ה"ה ה"ר ו~ב"יה~ד,
 בד~

 דימא ~בלא הרדב"א
 גופיה דהרדב"א דרינןראע"ג רי~יה בתרמ~למא

 אלמנה ב~~ ובבר בתריה דרינן מעלמא בררימאד~~י' ~~~
 ~ם ולפ"ז ' להריא כןביאר

 הרי"~
 דפסק כיון ס"ל הכי

 בעלמא ~די~א ה~המ מ'הו 'כשמואל
 ל~

 ס"ל
 בוותי~

 דכתבנו ומה נר"ו הפוסק הרב ד~יאר במוהפוסקים
 רמרן דר"ל י"א ב~ם רמיוחדת הא דכתברמור"ם

 זו ראין ור~י~י דב~י ' זובסברא חול~
 ראי~

 תלמידו וכמ"ד
 ז עי"ד~לבוד

~~~~

 נר''ו ה~וסקהרב
 רהר"~

 ראה לא לח"מ
 דהרב יראה הרואה במקומם הרא"שרברי

 הגאון במעוז אחז נד"ו ור"ומ רבריו ידב א''ז בס'מו"ד
 הרא"ד רברי מניה ראש~מיט לבתוב ז"ל זקנומרן

 נ~ל רט"ס כת"ר ומ"ד ' אמורה מל~י וכברבמקומם
 ובב"י א~ו האמת והרי~ב"א הנמק"י מדם כמ"דבב"י
 ראיתי סו''ד ' דיח"ל כת"ר ~מ"ד בהריא כתובדבירו
 יולדתו אדרי המרובה את מחזיק מעט דמור מיליבל

 יהורה בית הרב ודכרי ' כ~ותוירבה
 ברע~

 כבר מרן
 והכריח דם כנד"ל ז~נו מר ~גרול מו"הר עליותמה
 הרא"ש נגד שחולק מרן בדעת להכדיעדאין

 ' גרירנן בתרייהו רודאי האחרונים גרולי וכלוהררב"ז והרדב"~

 הרימ"~ורברי
 מר הרב ~ד~ו ~כר ר"ומ דתמה ס~ו"ב

 וה~"ע דםזקנו

~ 

 לא ההיא דבעת נאמן בדחק עד
 בידיהיה

~ 
 ~ה ~גלות אחרי וכ"ד אתו הא~ת ובודאי

 נדון באותו ~'"א הרי~"ד משם די"ל ב~"רדהביא
 :ע~מו

~~~~~

 חנן אמר יפה סלקינן בהא
 וא~

 ~כון ירי
 לאתנסבא דריא רא דאת~א עמוז

 להנדא מותרת ובכן לחל~ה מ~רב שהיבם כיוןחלי~ה בל~
 גם נ"ר דכגון אמורה מלתינו וכבר ' ד~~ביי גברלכל

 ו~"י נ~יטינן ר~כי וד~י והא יחלוקו לא ומרןהרמב"ם
 בנחי~ה יע"א נ"א פה כתבתי הנלע"ד מ~גיאותי~ילנו
 מסכים הפנ~י ואין אתי אינם דב"ר ו~~רירבה

 ז ל~דיסגא וד"ו~
 ה~~ירכ"ד

ס~~ ~~~~~ ~~~

~~~
 אחים דני נ~י וז"ל קנ"ח סימן א"הע~~ור
 אומדת אחת וכלדבאות

 מ~
 ל~ם ו~ין בעלי

 היה וכו~ חברתה ~ל בעלה מ~ני ~סורה אחת כלבנים
 לומר נאמנת דהאשה להם ונ~יב~ו יבמין ב' כ~ןלהם
 ל~נשא א~ורות היבמין ומתו ' דא~יבם בעלימת

 יב~ות במ~' בדובתה סוגיא והיא ' עכ"לוכו' לדו~
 ~ם נ~~ה ~מות ד~~ל מדום הכי דס"ל כת"קופסק ד~י"~

 ' ק~ברא~לדתים

 וכ~"~
 שיד ומה דם ז"ל הב"י מרן

 כתבנו בבר זאת בסוגיאלעמור
 ~ע~

 בחיו"ד מזער
 : ~האריך בסי' אהרן כפי בס"ה ו~'יןסי'

~~~~
מרן

 ז~
 דם בד"ע

 פס~
 אלא בן

 ~הוסי~
 ו~ל

 ויד בנים בלא ו~תו יבמין או יבם באןהיו
 שהיו כמו לזר להנ~א ~סורות אחרים ~חיםלהם

 אחרים אחים להם שיש במ"ד טובא לתמוה וידע''כ בתחל~
 הוא לזר להנשא ד~יסורן אלו רברים דמדמע 'כאן
 ד~יו כ~ו איסורן ~ין כן ו~ם '' ב~ן יבם דישמ~~י

 קדה וגם ' ליבם זקוקות אינהו דאכתי כיון 'בתחילה
 להנ~א א~ורה דהיבמה ~כא לאדמועינן אתארמאי

לשו~
 ~חרים אחי~ לה~ אין ~אם ~דבריו נרקרק ואם '
 ז~ הרי ' לדוק ~~ותרותכאן

 דיבמות ~ו~יין ~~ך הוא

 ~"~ל~

 מל~ונו ו~ם ' כוותיה רבוותא כולהו שפסקו
 מדמע ' ב~חילה דהיו כמו לזר להנדא אסורותדכתב

 כל רה~י והכי ליה מורה מניהבדימא
 ל~ק~

 אסורות יבם בלא דא~י'
 ל~ו~

 בת דינם היה ~~ן

~~~~ 
 וכ~~ד
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 שנראה קנ"ח בסי~ שם להלבוש וראיתי ' ~ס"הוכ~"ש
 וז"ל שכתב זה ליישבשד~ה

 להם יש א~
 וכו' אסירות אחרים אחים להם אין ואם להםיתייבמו אחרי~ אחי~

 מרן של דרכו ואין ה~פר מן חסר ש~עיקר ומלבדעי"ש
 זו הרי ז''ל מרן כוין לזה שאם ז~ת עוד ' כך כללסתום
 הפו~קים ביארוהו לא פשיטותו ומרוב להם~יתייבמו וראי אחרים אח'ם להם יש ~אם ~ריכה שאינהמשנה
 ולא להנשא אלא דיבמות במת~י' אסרו לא רבלן כיז"ל

 אחרון' לי ו~ה ראשון לי ומה ' כאן יבם אם יבוםלענין
 המפורש את לפרש ר~ה ז"ל מרןואם

~ 

 ~ל הלבוש כ~'

~ 
 בדבריו ח"ו לטעות ~קום ו~תן יו~ר הדברים ~תםלמה

 ז ~"ע בזה הש"ע דבריסו"ר

~ ~

~ ~  

 ~~ס~~~~~~~ב

 ~~~נ~~

 ~"ד ~זה לושה~שו
 ~ש"~

 אך וז"ל דבריו על והשיב
 כ~' הותרו כבר ~א יאסרו למה ~"ב דבאמתנדאה

 הראכ"ר לשיטתול~מ ר"~
 דפי"~

 רכל ה"ט מהא"ב
 לאחדאף שהותר~

 מית~
 מותרת בעלה

~~ 
 וכ''ש דשא~"דא

 להרמב"םואף בז~
 רוק~

 כ~ן אבל רשאח"רא משום שם
 ה~רה ל~בי נאמנות ראין נהי בעליהם מתושאמרו

 אמנם ' הותרו שהותרוכיון מ"~~
 נרא~

 דלא הוא ה~"ק רס'
 ולא לאחר נתייבמו דהא היבם ל~~י אז כלל~ותרו
 ע~מ~ ולגבי ' ~לל~ותרו

 נימא ~ם ל"מ ולפ"ז ' וז''ב ~רתהבעל ~יב~ לגבי ולא רהותרו הוא
 מתים ש~י אש~

 כך אחר רק מתו לא אז שמא לחוש יש דודאיראוריי~א
 ~ליהם רחל ' ו~~ורה מתים שני אשת ~והושוב

 יבמין ב' זיקת אימא אי ואף אלו יב~ין וזיקת אלויכמין ז'~~
 ועייןדרבנן

 רל"~ ביבמו~
 ~~ש"ע ע"ב

 א"ה~
 קע''ד סי'

~ד
 אסור~ רעכ"~

 ולכך ' יבמין ב' זיקת משום מדרבנן
 י~ייבמו לא ליבמין וגם לאחר להנשא דאסורותקמ~ל
מררבנן

 ע~"~
 וקמ"ל

 בש"~
 חדש דין וזה גרולה רבותא

 ~ושיא רמאי בעיני ת~והים ורבריו , ה~ריךע~ל
 דרבנן בגמ' אמרו כבר והא כר"א הותרו כבריאסרו למ~

 ~ם נפשה רתמות רס''ל משום הוא אר"אר~ליגי

 ~עבר~פלשתי~
 אין ז"ל הראב"ד לשיטת ואפי' '

 משום ליבמין שהותרו מה רמעיקרא ' אלו י~מותלב' דמיי~
חזקה

 רדינ~
 משום הותרו ליבמין דו~א ' ומנ~בא

 לשוק אבל ' חברתה ל~רות ~ריכה לאדלי~~י
 '~~ירנה אי~

~~~ 
 משום בעלה מת באומרת ~הא~ינו~~

 ביון במד"הי ח' יבמה שמא ניחוש אכתי מ"מ 'חז~ה
 ערות~אין

 ~רת~
 הואיל לומר מקום ואין ' לה מועיל

ו~~ר~
 ליבם שהו~רה שההתר כיון ' הותרה

 בחזק~
~מ~

 לחוש שיש כיון לשוק להתירה מכריח אינו ' ב~לה
 ~אנו נאנסתי שאמרה כהן בא~ת משא"כ ' חי~יבמה
 ' לטמאה לא והיא שמשקרת בחזקה לבעלה אותהמת~~~ן

 מי~ת אחר להתירה היה ר~וי ההתר או~ו בכחא~כ
 דוקא אח"דא רשוויה כיון ז"ל רלהר~ב"ם אלא 'ב~לה
 ' לאחרים ולא ' לו דמשועבדת מ~ום הותרה~עלה

 אותו כח לה מועיל לרבריה אמתלא תתן אםולהראב~ר
ה~~ר

 שהותר~
 ~~ז~ה לבעלה

 ~מ~קר~
 גם להתירה

 ז בזה ואכמ"ל ומש"ל בה"המ ועי"ש '~~~רים

~ ~ ~

ק ~ ~  
 ~~~~י

~~ 

 ~במין

 ~~ ל~
 כמו~ ~~~~~יז~

 אלא ' חברתה לה~שיל או א~ה
~~~ דאי~

 כיון לה~יבם רו~ה א~~יא ל~סרה כח
 שהתור~

 אנ~ש~ ד~~סי~ ואי~י~א~~ת~
 היא ואם ' ~~קר אם

~~נה
 רו~

 ~אין וראי ל~~יבם
 מכרוחי~ ~נ~

 ' או~ה

~~ 

 נו~ן הדין היה~ם
 לכו~~ בעלמ~

 שאונו דא בכגון ,
 ב~לה שמתברור

 אל~
 ש~ין וד~י בהא מפיה

 לבו~~

' 

 נמ~אוא"כ
 ~ג~

ד ברו ההתר אין הכ"ד אותה כ~התירו  , 

 כו~ין שאנו כהן ב~שתמשא"כ
 או~~

 לשבת
~~ 

~ה בע
 להעמ הייתי ו~בור , ודוק לו משו~בדת שהיאכיון

~'  ד~' נראה אמנם במ"ש זהפירוש
 ת''~

זין ש~ אלא וכו'
 ליי~ב פירושו עיקר וגם ' ~תו~ה וכונתו סובלוהלשון
 ' יבמין ב' כאן אין רממ"ן כלל מובן אינו הש"ערברי

ל''מ
 א~

 אמרו ש~מת תאמר
 שמ~

 ז~ן באותו בעליהם
 יב~ זיקת אלא ע~ה כאןשאין

 תא~ר ~~ילו אלא ' ב'
 הב~לשמת

 אח''~
 ב' אשת כאן אין ~פי''ה

 מתי~
 ~~ון '

 כמ~ן הבעל מי~ת קודם של והבעילותדהמא~ר
 בא~~ת מותו ואחד ' אח בא~ת פוגע והו"ל רמורליתנהו
 ~~ מ~ ליה בדירא דלא מאחר ב' מאמר עדה דלאודאי
 וא~מ~

 הבעילה או~ה לו ויועיל דו~א בעל
~ לקנו~  א''כמחדש

 ליכ~
 לה ד~קע ' ב~ זיקת אלא

 זיק~
ון ראב

 ' קיימא ראשון בזיקת אכתי בעל לא ואם 'לגמרי

 ל~וסדן הש"ע זה דין הו~יא דמאין רבר,ו ל~י אף~דה ומ~~
 האשה ~ת האמינה והתורה ' זה מחשש היבםעל

 להתייבם יבם לה יש ואם להנשא בעלי מתשאמרה
 מ~אלו לא רע~ו לפי הש"ע לחדש שר~ה זה ריןוחידוש

 נ ו~"ע מקוםלו

~~~~~~

 ז"ל הש"ע מרן כי ' הוא ברוחקליישב
 דא~ילו חידושא ל~שמועי:ןאתא

 להם א~ורות כאן אחריםיבמין איכ~
 ולשו~

 ש~~ו ו~גון '
 דהו~ל הרא~ונים להיבמ'ן שנ~ייבמו אחר נולרוהאחים
 וא~ורות בעולמו ~יה שלא אחיואשת

 לה~
 כדאי~~

 כי~ד פרקבריש
 ובש"~

 לשוק וגם ' קע''ג ~י'

 א~ורו~
 ש~יוכמו

 ב~חיל~
 כיון תימא רלא ואשמועינן '

 שמתו בחזקת עליו ~ו~רן ואתה כאןיבם ראיכ~
 מותרות יהיו א"כ ב~ולמו היה שלא א"אוהו"ל בעליה~
 שב~ל מ~ני בתחילה שהיו כמו א~ורות ל~ון דאףקמ"ל לעלמ~

 אנוא~ת
 חוששי~

 אח כל האח ולגבי ' ~י י~מה שמא
 בעלה שמת שאימרת כיוןאסורה ~

 והו~
 היה לא

 בעול~
ו

 ויש שכ~ב הש"ע בדברי מדוקדקוזה
 ל~~

 אח'ם
 אחרים ומלת ' יבמין להו קריולראשונים אחרי~~
 שהוסי~

 גם ' שיחה ב~יעוט זה לרמוז ש~וונתואפשר
 כמו שאיסורן לשוק אסורות למה הטעםל~רש ר~ד~
 כאן יבם שיש משום איסורן ~אין הכוונה 'כ~חילה ~הי~

 היו האלו האחרים ה~חיםרמ~ד
 מותרו~

 לעלמא
 לא האחים ולגבי ' בתחילה כמו הוא אי~ורןאלא

 ~' במקומו מבואר הוא שכבר מפני לו אסורותשהם ~יר~

 מן בו יש מ"מ הד"ע ~שט זה שא'ןויד~תי

 היי~ו~
פורתאוהמעייןיבחד:

~~~~
 ושש ~תד"ל שנת רח~ים לחדשח'

 ליליר~
 בת ריאמנ~ה מרת ~אשה בפנינוחל~ה

 אחי ה"י דאבוש בןמו~א לוי~'~~לוןליבמה דו~
 שהעלוב שהעיד כשד עד ונמ~א ' י~"אזליתין בכפ~ המ~

 נלב"~
 היבמ אחי ו~ולם ' השבועות חג קודם ימיםעשרה
 יום הי~ה שהפטירה ~נז' בעיר ~שמע~מר

 הדח ~~ת היה לא ויען ' החג קורם ימ'םשלשה עש"~
 , הנז~ יום עד החלי~העכבנו

 ההזמני~ וביו~
 ע בא

 ונת~בל הראשון העד ~דברי והעיר אחרכשר
 ~שני~ ו~~נין ' ביוםבו עדו~~

 ~~כנן היבם של והסי~נים
~ל
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~~
 ג"כ היבמה ועל ' בנים לו שיש וגם וזק:ו קומ~ועל
 שהו~ז~ה רק השנים על כשרים ערים ~מ~אשלא

 הש~נו~ מפילגרולה
 ובריקת הקו~ה על ג"כ סמכנו ,

 שברקוה הררים ועל כשרות נשים ע"י דנברקהשערות
 ויה"ר ' ~ורה של כדת החלי~ה וניתנה ' כ~ריםערים

 : כך לידי ישראל בנות יבאושלא

עסוקי~~~~י~~~~~
 מדבית ר~ש רין החסיד הגאוןשכ~ב מ~ ראי~י רא~ זה בענין

 ק"ו סימן ח"ב ושלום חיים בס"ה ז"ל החבי"ףאבא
 ~ריכה היבם מרגל ~מנעל כ~~ול~תשהיבמה

 בש"ע ממ"ש כן אחרי הפ~וקים לומר שתוכלבדי נטי~~
 זה דמנ~ל וכיון ' נטילה ~ריך מנעליו דהחולץ ד'סי' א"~

 וגם נט"י ~ריך ד"א ברגליו והולך מדי"ת מנעלהוא
הדיינים

 כשרואי~
 ובמנעלו ברגלו ונוגעים היבם ברגל

 שיערוהו לא ~שר חדש זה ראה ' את"ד נ~"י~ריכים
 נראה והיה ז"ל כמלאכיםראשונים

 לת~
 לא למה ט~ם

 ' החלי~ה ~דר ~ל זה העלו ולא ז"ל הקדמונים כןנהגו

 שהיבם שהמנהגמפני
 רו~~

 מכל הי~ב רגלו
ו~ור~ו טינו~

 וג~ ב~מרטו~
 זה ל~ורך רוקא שהוא שהמנעל

 בואין

 טינו~
 חדשים במנעלים לניגע דומה זה והרי '

 ח"ב חי'ם לב בס' גופיה הרב כמ"ש נ~י~ה ~דיךשאינו
 ר' ס'מן ח"א הדביר ~~ח להרב שראיתי אלא ' ה'סי'

 מ~םשהביא
 הר~

 חלי~ת על ר~נטילה וז"ל שכתב מו"ק
המנעלי~

 זוהמת מכח אלא אינו
 הרגלי~

 הם רא~ילו
 זוהמה רוח ואותו בהם רבקה זוהמהרחו~ים

 חל~
 על

 מיד~~נעלים
 וע"~

 כשנ~ל
 על ~"א והלך אדם אות~

האר~
 ב~ת"הד לו ו~וד ~י"ש רעה רוח עליהם שרה כבר

ח"ג
 בהשמטו~

 להרב ו~יין בזה שהאדיך ~י"~ הח"א
 ~~י להר"ב ועיין ' ס"ן ח' באות חיים גנזי בס'ז"ל
 ה~נאי ואין ש~אריך כ"א סי' בחא"הע נר"ואהרן
 נד"מ מקדוב ועתה ' טוב בדב''ק להשתעשעמסכים

 ח"ב חיים רוחס'
 וד~

 בסו~

 בריה מר הרב ש"וט הס~ר
רב

 יו~~
 האריכו הי"ו נחמ"ן רב המו~לא והרב נר"ו

למענית~
 ז ר~ה נא לך וקוץ קוץ כל על

~ ~ ~

 לירינובא
 ביבמ~

 נשוי יבם ל~ני שנ~לה
 לו וישאשה

 כלום מגרמיה ליה ולית בני~
 א~תו ל~רנסא~ילו

 הראשונ~
 ' וקטנים הגרולים ובניו

 או~ווקראנו
 כמ~

 לו הוגנת ע~ה אותו וי~~נו ~עמים
 התורה אל לשמוע אזן הטה לא והוא ' להלחלוץ

והמ~ו~
 וזה ' וביו~י בממון ~יניו נתן כי '

 ארבע~
 שנים

 אות~ש~נית
 והיא עגונה

 כשני~ רכ~
 למיחש ואיכא

 ודמעתה לב~ד משבמת היא ויום יום ובכל ~"ולקלקולה
על

 לחי~
 לבו על ומדברים ~יבם אחר שולחים ואנו '

 יקשו~רכו~
 ~קשה ו~וא '

 א~
 ער~ו

 ואמ~
 לב~ו את

 שמו~לכלתי
 בחברת ה~כמנו ע"כ ' ~ורים לקיל

 מתא רייני~רבנים
 ~ע~

 עדת מקהל ולהבדילו להדחיקו
ישראל

 שיחלוץ ע~
 ל~

 לפסק בזה וסמבנו '
 וב' ע~א רק"מ ל~א"הע בתשובותיו זלה~המהריק~א ורבנ~ ~רנ~

 ל~לוץ אותו רכופין הרמב"ם,יודה א~י' דבכגו~ד~כחב
 ראוי לפחות לנרותו מלהסכים נוק~ו שלבו מי ישואם

 בק~לתלה~כים
 חר~

 ע~ד לה שיחלוץ עד ממנו להבדל
 בכל הוראותיו ~קבלנו ז"ל מרן מיוסף גרול לנוומי
 היב~ ויען .דבר

 לו י~ האחים גדול שהוא הזה
 א~

 ק~ן
 יתר~ה אולי אחריו שלחנו ' אשה נ~וי הוא ו~םמ~נו

לחלו~
 שנתר~ה ו~חר , להגדול לכו~ו נלטרך ולא מר~ונו

 להורגו עליו מתנחם אשר הגרול אחיו פחד מ~ני בוחזר
 אחרת פעם ~גדול אל חזרנו לכן ' אותה יחלוץאם

 קבלנו אז ' בטומ~תו ~חזיק ועודנו כבושיןברברי
 לה~ריז ו~וינו לה שיחלוץ ער ממנו להבדל חרםבקבלת

 נבלה בדכרי ב~נינו רשע איש העז ו~וא ' ברביםבן
 ש~לבין עד ~גונה ויניחנה יברח שהוא ג"כואמר
 ל~ת יר"ה הממשלה ע"י אותו הכרחתי ע"כ 'ראשה
 ערב מ~א ~לא ומפ:י , מהעיר יברח שלא ב~וחערב
 אותו התרתי תו"מ ואני ' האסורים בבית אותוהניחו

 בתשו' ועיין ' זה באו~ן הכ~יה תהיה שלא כדימ~מאסר
 תת~"ו סי' הארוכות מדונטנבורגמהר"מ

 ט' ~י' ב' כלל ז"ל הלוי מהר"י ובתדו' ל"ח הי'~לובלין ומהר"~
 ' נ~לאות מ~ורתו ויראנו משגיאות י~ילנו ישראלו~ור

 :כיר"א

~~~~~~
 שישבעיר

 לה~
 גרושה אשה לישא ~חר

 וכן בתורה גרול אדם שהואמאישה
 ' שישאנה בארץ אין ואיש ,אלמנתו

 ואיר~
 בא' מעשה

 ונשא הראשונה מאשתו להבנות זכה שלאמהגרולים
 ' בג"פ הראשונה ל~טור רו~ה ועתה ' א~רת~שה

 לקבל רו~ה ואינה כברוכיא ~ווחאוהיא
 גיט~

 כי '
 ש~שאריודעת

 עגונ~
 כל

 ימי~
 הגיעו לשאו'ל זה ו~ל '

 ויבא ~משפט דבראת
 שכמ"~
: 

~~~~~
 א~~ו לגרש שא~ור ומפור~ם ידועכבר

 עליו מוריר מזבח שא~י' מ~ניראשונה
 וגו' ת~שו שנית וז~ת דכתיב אקדא וא~מכוהורמעות

 לא עדין אם ו~שלמא ' רגטין בתרא בפרקכדאמרינן
 ביה דאגידא כמה כל אחריתי ליה י~בו ולא אחרתנשא

 אבל ' לגרשה לו להתיר מקום שהיה אפשרקמייתא
 ' נ~שו כאות ~חרת ומ~א לירו אי~~ שהאלהיםמאחד

 ~ל מרן כמ"ש הראשינה אשתו לשלח יוכל שלא ס~קאין
 וז"ל כתב קי"א סימן בתשו~ ז"ל והדשב"ש ' ~י"טבסי'

ובאש~
 שאסור

 לגרש~
 רו~ה אינה והיא לגרשה רו~ה והוא

 לו נזקקין ב"ד ש~ין וכ~ש במזונותיהחייב
 ואני לגד~

 לי~ דמזדקקי דינא רביאומר
 שהוא ל~י ל~ו מדמ~י~ן

 אלמא וכו' בנדרים כראמרי~ן ~כמים רברי עלעובר
 ~~וא ~הריוט הב"ר ועבר לכת~ילה לעשו~ו שא~ורכל

 דין ~בית ו~ייבי~ ~ינא בי לההוא ~שמתינן לוולזקק
 והערים לכתוב הסופרלמנוע

 לחתו~
 ראיכא ביון

 לכל ברורים רברים והם עכ"לאיסורא
 ~ר~

 למי וכ~ש '
 לח"ה נמי למיחש ראיכא בעירו וגדול ת"חש~וא

 קכ"ב סי' ובו~ז יכיןו~יין כירו~
 ובתשב"~ וקכ"~

 סימן ח"ר
 א"~ע לב ישרי לס"ה ובהג~ותינ"ר

 או~
 ג'

 ס"~
 נ

~~~
 לאחר להנשא יכולה שאי~ה ה~שהשטענה
 ' העיד מנהגל~י

 ג~
 זו

 טענ~
 ~יא ישרה

 י~~ל בת להניח ~לאכדי
 רב~

 ~רורה בשנים
 מב~ל יותר בזה י~וש ומי ' ~'יה ימיכל וגל~ור~

 נ~ורי~
 שא~ו'

 רמ~א ~מ"ש עני מש~ר יותר ל~רנסה ~ו מ~והנתגרשה
 ש~דין כ"ש ' קי"ט סי~בהגה

 הי~
 אש~ו

 ואגיר~
 ביה

 ו~א ' ל~שה לו ד~~ור שודאי עליה נ~רא הטובוש~ו
 ליחד לו שהתירו דור של ~ב"דולמד

 ול~
 ' ל~רש לו ~תירו

 'ג~~נה ואם ה~לך אשת לישא ש~~ו~ רכיון ~עמאונר"ל
תהיה

 ~רור~
 אלמנות חייה ימי כל

 חיו~
 לכן

 ל~
 ה~ירו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~י~~ 
~~ '~ 

 ראיה אין דל~י"ז ~תב~י ~במ"א ' לגרשלו
 יתבאר ושם גירודיןשקדים מדהע"~

 ה'טב~

 בנ"ר ה"ה א"כ '
 בע~מם סל~ול נהגו העירשב~י

 דל~
 גרודה אדה ליקח

 דכגון ' בתורה גרולמאדם
 ר~

 הגירודין לו דקדים וראי
 ח~"ל בס' ז"ל הגדול להרמ"ז ראיתי וכן ' ארם מכליותר
 רנתברר רב~"ר נראה ומיהו וז"ל דבתב פ"ז סי' ח"גיו"ר
 לא~ר שתנדא מקום לה ואין לילר ראויהשאינה

 שיקימנה הוא ג"ח בכלל בו דנדתמד רכלי ~ועםררכי ררכי~
 ח"א ודלום חיים בס' ז"ל נכדו הגרול והרב עיד"בוכו'
 מכואר ~נה וז"ל והוסיף ז"ל ז~נינו מר הגאון ה"ד ז'סי'

 לאחר להנשא תוכל בשלא האדה ל~ער הוא גםרחייד

ו~רי~
 וי~ימנה יגרדנה דלא החסד ~ד על לעשות הבעל

 אין רמעיקרא לנ"ר במכ"ד ומינה מינה דון עי"דוכו'
 ות"ל ' האמור ~רבר נעורים אדת לגרד נותןהדין

 וכולו חסירים משנת ומדנתו בתורה גרול ~~~נודהבעל
 זעם ובעבור 'מחמדים

 דל~
 כאדר ביתו אל והביאה

הית~
 ויה"ר אתו באמנה

 שהקב"~
 כמוהו בזד"ק י~קר~ו

 ~ביםבדומים
 וע~ומי~

 כולם לדרדים רומות נטיעות
 נ נסו"א~דודים

 ' הגט דלי~ות מי~וי~דר

 שממנ~
 דלא שליח הבעל

 ,ב~ניו

 ונשל~
 : הבידואר עם

 יע~א אמון נאמעוב~י
 הזמן ~אר נהוד'אי~ב

 זר"~
 המובהק הרב מעלת

 במהר"ד ור"מ ר"מ כברקהמ~יד

~~~~~ ~~~ 

 נר"ו
 נ כיר~איאיר

ר~~יל~~~~~
 רבר ~ל רברת~ אדים ' וכו' ד"ר

 דמו אחר איד כי הדבר הוא~~וה
ברהנץ חיי~

 הי~
 א~ה עם ~ה היה

 א~~
 גאליה שמה זה

 ב~
יהוד~

 ל~נ~ ועמרו ביניהם ריבות רברי ועברו ' בוב'ליל

לרי~
 שלו~ ועדיתי

 ' לרין עמרו ה~עם ועור ' ביניהם

 ד~ים שתי זה ממנה ברח סו~ר כי~~ו~ן
 והניח~

 ' עגונה

 מ~ו~ו נורעולא
 אי~

 ורבה ~וע'רה עניה והאדה '
 חיים האיד כי דמעה ועתה '~ש~ים

 ~רהנ~
 הוא

 במח"~
' 

~מב~~~
 דיעמור היא רבה כי זאת מ~וה ע"ד מ~"ר

 וישל~נ~ כריתות גט מירו וי~חעליו
 ~ה כת"ר

 דמו זה ד~~ו להשמש לעדות יכול ~ה והדליח 'ה~ודטא ~~

 ~ש~ ב~ ~~~~~~
 ונדארתי ' רבה מ~וה 'ובגו"ד ר~נון
 נ כנ"הרברדו"ט

 ~~עירו~נא~ה
~~~ ~~~~~ 

 ~"ט

 ' אליו תדובתיוזאת

 וממנ~
 נ ~דין ~רטי יתבאר

 ~רבמ~~"ר
 הגרו~

 כמ~ר"מ משרדי"א רב הדור מו~ת

~~~~~

 נ יחל"א נ~ו

~~~~
 זאת מורעת . ~דמ"ל ~דלום גדולעלות
 אודות על הק~ כת"י~~~לת

 ליד ולשולחו כריתות ספר ~מנו ~ק~ת ~דתרללמען ברהנ~ ~ר"~

~שלי~
 היה כי נמ~א ולא ב~דתיו ותו"מ ' ה~וש~א עם

 וקודם ' לכאן והבאתיו אחריו ודל~תי מהכפרים~~~ר
~ל

 שישלם מא~ו ב~דתי ~~
 כתו~ת~ ~כי ל~

 וי~א '

~ע'ו~
 אדרבה ~~

 ממנ~ ~וב~ ~ו~
 ~גריו ~ל

 שהני~

 שכרי אלא ' כתובתה על יתר והםא~לה
 לגר~

 יען לץ
 ומוחל לגרדה דו~ה הוא מכוערים רברים עליהדמע
 מהלה

 דכיד~
 מני"ר כי ובהיות ,

 שיל"~
 אתנו דבר לא

 ' אלה לדבריו דהאמננו גר'מא דין כלל הכתובהבענין

 הר~וף הגט לסדרונ~פלנו
 בז~
 נ

~~~~

 דילוח רברעל
 טרח~י ה~~ הג~

 ל~את כדי ' להתם מהכא דילךדליח למ~ו~
וב"ר אני הסכמנו ע"כ ' כעת נמ~א ולא ז"ל הפוסקיםכל י"~

 יכב"~
 , ~ר"ו כת"ר כתב כאדר הבירואר עם לדילחו

 בדם ע"ב דנ"ה רב"ר הוראה בקונטריסו דראינווהגם
 תוב"א' דבירודלם הגדול ב"ד דעשו דהיה רמעדהעידה
 ז"ל אמת דברי הר"ב האריך כאדר ' היה דלוחיםבדני

 היה י~ן רידן לג~י וכל ' יעו"ד הגי~ין~קונט'
 ' הרדאות ושתי דלוחי~ דני ל~דות ~נאי היה ולאלחוץ ~ הע~

 ק"ב בסי' ידרים תומת הרב דברי ~שט על סמכנוע"כ
 וה~כים ס"ב ~י' ארג'יל במנ~גי יהודה בית הר"בה"ר

 שליחות בש~ד דממנהו אחד בשליח כןלעדות
דהוא אע"~

 במקו~
 הקדד בכתבי מ~אתי ו~ן ' א~ר

 כן מעדה דעשה חזןזלה"ה כמה~"מ בדרי דאר~גרול להר~
 וכ"כ ' בעה"י לקמן יבא כאדר יע"א אמון נאבמ~א
 מאמר בס~ד ג"כ ו~יין ס"ה סי' ח"א ובעז יכיןבספר

 נ ~"א ~י'מרדכי

~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ן

 ~~~ י~~~ד~"~ג~
 וב"כ ' ה~רדאה ערי שאילם א~רים עדים ב'~יחתמו

 דבר~ שם הכיא ככר ואולם ' ז"ל רבו מ~ם ס"ג בסי'דם

הת~~"~
 סי~ בח"ב

 פ"~
 ומאין הוא גדולה ד~ימה דכת'

 'ולא זהלהם ~
 הי~

 דיטע~ כדאי זה רבר
 ה~למידים בו

 עוד ובתב '~ק~נים
 מש~

 בנו הרב

~ 

 והוא
 דפ"ג סי' ז"ל הרדב"שבתדו~ ~דפ~

~ 

 הג~ערי דיהי~ דהררך דכתב
 בד~ר קיום ויעדו הדליחות עדי הם

 בגט הקיום כותבים שאין מאליו מתקיים ~גטו~מ~א הדליחו~
 אני וכן ז"ל א"א נוהג היה וכן רורי בני נוהגים היווכן
 ובן ' ס"ה סי~ ו~~ז יכין בס' כ~וב וכן ע"כ נוהגהיי~י

דאינ~
 ז"ל להרדב"ז

 בתשוכ~
 בס',גי"ר הו~אה

 חל~ ~ו~
 קמ"ב סי' בא"הע י"א הרב וה"ר , כן שהסכיםא"הע ~

 העיר ר~"ה בח"ב כהונה בתי הרב וגם ' ה'הג"הט
 להרב ועיין ' נהיגי הכי ואינדירני קודטא בעו"בידגם
 לאב~~ם חסד הרב וכן כן' דהעלה נתיב יאיר בס'גו"ר

 על סמכנו ובכן ' כן מעדה עשה מומר בגטאל~לעי

הרבני~
 ועדינו גברו מאריות אשר ז"ל ה~ז'

 דנמ~א ~רוחנו ובזה ' הגט עדי ~ן הן השליחותשערי ~ מעד~

הג~
 כי ' וכנז"ל ז"ל הרדב"ד כמ"ד מ~ל'ו מתקיים

 בהרדאה יחת~ו הגט ד~די הסכ~נו ע~מו זהמטעם
 בכתב כולה כתובה שהיא הגם ' אדורית בכתבג"כ

 ' דלו הגט בסדר בהונה בתי הרב כמ"ש~רובינ~~אל

 ע~מו כתב באו~ו יחתמו הערים דגם ~יה הראויומן ~
 הגט יתקיים איך לת"ה ראי ' ~עכב זה דאין ודאימ"מ
 להאריך ~ורך אין ב~ור זה ודבר ' דוות החתי~ות אין~ם
 בר~ת ב~'ועיין

 המי~
 דלי~ ע"י גט בס' ~~ר"מ

 נ ס"ג
~ 

~~~~~
 ~רקי כל עדיתי דבהרדאה ~קיום דייני
 במח 'ניכרות ה~ת~מות כלדיהיו

~ 
' 

 וכמ"ד בגט הקיום כתב~ו לא ויען לקיימם, יכולובנקל
 חשד מידי י~אנו לא ערין וא"ב ' ורעמיה ז"להרדב"ד
 ' שם גו"ר בס' ~ו"ר ז"ל הררב"ז כמ"ד ע~מו בגטזיוף

 ד~ז~ני~ו רמל~א כללא וז"ל ~תב נתיב יאירובס~ר
 בשטר ~רבהדמדקדקים

 ההרדא~
 כ~יום ש~יר ~שיב

הג~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

הג~
 מעלייתא ~ילי כהני ובל כלל לזיוף ל~י~ש לן ולית
 הג~ שערי לרידן וכ"ש ' עכ"ל מ~~~ילימרו

 ערי הם
 ה~~ימות וסדרה~רדאה

 וכתיבת~
 מ~קיים ו~וא שוה

 התקון גם ע~'תי ~וב ליותר מ"מ ,מאל'ו
 שב~

 בתשו'

מהראנ"~
 יאיד בספר ע"ד ~"ש ועיין ל"ב סי~ ~''א ז"ל

נתיב
 ש~

' 

 וזא~
 וההרדאה הגט הנ~נו כל ~רם עשינו

ב~ו~
 שלי ~ותמות כב' ו~תמתיו ~לק נייר

~ 
 הא~ד

 כתוב והב' ' באי~אלקי שמי ור"ת בל"הקכתוכ
ידמעאלי ככת~

~ 
 הנזכר התכריך ~ל החות~ות אלו ות~ת

 הקיום דייני~תמנו
 בנס~

 ' זה

 ה~כרי~ תו~
 הלזה

ימ~או
 ג~

 בסימנ'ו הגט על שלי~ות ~ינוי וש~ר בשר
 בש~ר העדים מ~ירים כאשרומ~ריו

 הג~ עדי ש~םב~~ימתם ה~תו~ ה~לי~ו~
 ב~תימת בהנפק ומקויים

 ה~תומיםדלדתנו
 מ~~

 הקיום רייני ו~~מנו ' וקיים
 יו~אות ~תימו~נו גם שיהיו יועיל זה ~וגם ',דבהרדאה

ממקו~
 וא~"~ ~~ר~

 ניתן
 התכדי~

 שבו
 הג~

 וההרשאה
 תוך זה כתב עם י~דהנז'

 תכרי~
 א~ר

 ונ~ת~
 ב~משה

 הכ~וב ב~ות~י~ו~מות
 כל"ה~

 ה~ותם ~הוא ו~י~אל~י
 בו שנ~תםהראדין

 התכרי~
 הועלנו ובזה ' הדאשון

 ~ות~ ב~ו~ ב~ות~ לגוי ש~א~ינו מ~ינו דהריהרכה
' 

 בז~~ינו שנת~רשה הפוש~א הוא דואר הבי עניןוב~רט
 נכוןבסרר

 ובמשפ~
 כל על ~רוץ

 השול~
 משרתי וכל ' יד

 ער ' ק~ן זיוף על ~פילו ~ובא מרתתי ה~וש~אופו~לי
 : ובס~~הם בהם הבקי לכל כלל ל~וש~אין

~~~~
 אל

 נ~~
 לשלי~ות ההרדאה

 ג~
 ' הפוס~א עם

 ס"ב סי' יהודה בית בס~ מו~~ת היאוהנה
 הנס~ ראיתי אותה ובלומדי ' ארג'ילבמנהגי

 כל שאינו
 שסירר הרשאה נסח לירי אינה והאלהים ' מבוארכך
 הרב ירושלםג~ון

 המ~ודס~
 ~זן כמהר"מ בדרי דאר

 ' מ~"ק יע"א אמון נא בעוב"י מא"ד רבזלה"ה

 והו~
נ~~

 ולי~ן ובירר ' נעים אף ויפה מרו~דק
 לדנותדאל~הו ההכר~

 הנ~~
 של ההוא

 הבי~
 ~וכמו ז"ל יהו~ה

שיבא
 לקמן~

 נ~~בה ובבן ,
 וממנה ' משרים ת~זינה ~ריק עיני כאשר 'ההוא ~ברו~ הנס~ בפי ההרשא~

 לכין שבינההה~רשיות ירא~
 הנס~

 ואיזה ז"ל הב"י דכ~ב

~ה~
 : יכשר

~~~~

 נ~ח אורות ~ל
 ~ר'מ~ ה~ול~ הג~

 אש'ור
 סדר ~ל לכותבו ~~דקי כל ע~ינוז

 ה~וס~י~ בספרי דמ~א~ו מה כ~י 'ה~תינה מקו~
 ~הביאו

 רבא ימא וכתב~ו ,~ס~תם
 באל"~

 בה"א מו~בה '
הרב כ~"~

 כס~
 בסי' ז"ל אליהו

 קכ"~
 ג"ב כתבנו ולא '

~ל ~יפו~
 כמ"~ המי~

 במקום כאן הוא וכן שם הנז' הרב
 '~~תיבה

 ג~
 במנהגם פ' ברת האדה בשם כתבנו

 בסי' ה~ז~ ~רבוכמ"ד
 קכ"~

 דינוים בשאר ~שינו ובן '

דהבי~~
 הגט בסדר שלמה לב בס' ז"ל הלוי ~הר"ש ~רב

 העיר כמנהג יורין בב' שכתבנו פי~ורין זולת 'כי~ו"ד
הזאת

 דהו~
 שראינו מ~ני ' הכתיבה מקום

 כ~"ד יע"א אמון נא במנהג ו~לוקיםמדי'~ים מלכי~
 ז"ל מהרד"ל הרב וגם , כ"ר כ"ג כ"ב סי' ז"ל ב~לאלהרב ב~דוב~

 המ~לוקת מ~ני ~אולי ' בזה נ"א מנהג ~יארלא
 הז~

' 

 ס"ט סי' ~א"הע ~מים בארות בס' ~אינווגם
 דהבי~

נס~
 ' א~ר ביו"ר וכתוב ממ~רים ~בא גט

 מתום ב~ר דאזלינן י"ל דב~ופס מ~נילהכ~ירו והארי~
 ~ יור~ן ב~' לכו~בו קד~ן ש~ר אלין ~כל כי 'הכ~יבה
 דברועיין

 ח"~ מד~
 כ"א סי' ~"הע ~ק"ל כ"ט סי'

 רעל כ~בנו גם ' ך' סי' למהריק~ד י~קב אהליובס'

בי~
 א~ר ביור

 הכ~
 ~עיד כמנהג

 ~זא~
 שראינו הגם '

 ע"ב ברס"ר שלמה לבלהרב
 דבת~

 רבנ"א
 בח"ב ז"ל אליהו קול להרב ראינו מ"מ ' ~~רלכותבו נוהגי~

 שכ~בדק"ג
 ש~ו~

 לכותכו והנ~יג זה מנהג כי~ל ז"ל

מל~
 "בכל ב~בנו ' היום העומרת ובמקום ,

 הר"ב וכמ''ש ז"ל מהריק''ד כהור~ת עומדת"שאת מקו~
 ג~

פשו~
 ולאתריכי תיבת השמ~נו זה ו~~עם יו"ד בס"ק

 ס"ק קכ''ו בסי" דם הנז" הרבכמ''ש
 ל"~

 כתבנו וכן '
 ' ול~לם רנן יו~אמן

 ול~
 ~מ"ד ליריכי ~יטא מ~א מכי

 קול הרב מ"ש על שסמכנו מפני ' בדג"ן הל"קט~רב
 ל' סי~ ב~"באליהו

 וב~ר~
 במינוי דכבר

 השלי~ו~
 ד~וא

 מ~~ה ב~ירוש ואמר דיתותיו ביאר הגט מעדה~ודם
דיגיע

 הג~
 רנן יומא מן כוו~ת מתפרש שפירוא"כ ~שלי~ו~ מינוי בהרדאת במכואר וכו' לירה

 : ~דוט והוא לירה הגטמסירת מ~~~ ד~ו~

~ ~
 י~ן כי לכת"ר אגירזאת

 ביו~
 הגט כתיבת

 כ~יב~ה הנחנו ' ההרדאה לכתוב דהותהיה ל~
 דא~ר רנ~שין מ~ברא זה וקיימנו ' א~רליום

 כל על מידוקנו דה~רי~
 נס~

 ~מור ~רם קבל וגם ' ההרשאה
 נ~~~~ ג"כמ~י זה ונשבעעל ה~לי~ות לב~לדלא

 אם
 ' עו~ר לכ~יבה קנין ס~ם קי"ל והא ' הבתיבהיתא~ר

 ז"ל כהונה בתי להרב שראיתי ל~י מ~סם לבי היהמ"מ
 באותו ד~ות ~ין דאם ב"ר הקיום על שכתב ע"בבד~"ז
 ב~נין כן כתב ולא , א~ר ביום שיבתבוהויום

 ז"ל משה רבר להרב מ~אתי דא~"כ ער 'ההרשאה ~~יב~
 בא ודוב ' ההרד~ה ~ל גם כן ~~ירש הגט בסררב~"א
 הנר"מ המים ברכת ס'לידי

~ 

 המוכא הגט סרר והוא
 באודך ו~"מכב"ש

~ 
 כסי' ושם

 נ"~
 אין ~אם ג"כ כתב

 מדלא ~שוט נר~הדבן ו~י~~ ~ח~ ליום ~ינ~חוהו ההרד~ה לכתוב ביוםד~ות
 נ~~~

 בזה ק~י~א שיש ב~וסקים
 ממה ~ור נראהוכן

 של~
 ב~ום נ~~א

 ~תובשהוא ~רש~~ נס~
 ב~

 ובזה ~כ"ל ההרשאה נכ~ב מתי
 שלא בד~~י ~רנתי במה ~ובאדעתי נ~

 ב~רדא~ לפר~
~נ~א~ר~

 ה~תימ~ זמן
 דכתוב ד~זמן רכי~ן '

 ~ואההרשאה ברא~
 דמורי~

 לכתוב המ~רד ~וה ~יום דב~ותו
 בו ונכתב~גט

 ו~~ ביו~
 מינה היום באותו

 ה~~~ הי~ וכן ב~רדאה הכ~וב כל ~~מו ~לוקבל הדל~~
' 

 לכתוב ~~גו דלאו~א~ר
 ב~ו~

 ה~ת~~ה ז~ן ההרש~ה
 שנתא~רה לכתוב מקוםאין

 הכתיב~
 ~יון ' וה~תי~ה

 ו~יין האמור וכרבר ' דינא לענין מידי נפק"מדלא
 נו~~ דרכילהרב

 נ ו~במ~ל י"ב סי' בא"הע

~~

 'כת"ר ~ו~ ל~~~ ל~ו~י~ ל~י ~ל ונתון ראיתי אלהכל

 ~לר~ ~ג~
 האורך ~במותו ו~~ול

 ~~~ב ~מה יותר ~כמה ~עלומות נגלו לפניו כי~ורך לל~
 ' ןו~~רו~ין גטין ב~יב בקי ממשה גרול לנו ומי 'כאן

 מהיכן ל~ניו להגיד בא אניו~נה
 יו~א~ תור~

' 

 ואול~
כ~

 ~~~בה ~קום ~ל ב"ר ~ל מו~ל דה~יוב ר~ל הורונו
לכ~וב

 ב"ר לרבני ולהודי~
 את הנ~ינ~ ~~~

ומנ~ר ~~~~~ כ~
 דיחל"~

 ~הו~י~נו בר~~יו י~ן דב~ו ~~כון
 וני~ן ב~יניו הרבריםהוכדרו ~~

 הג~
 ' כהלכ~ו

 : ~~ו"א ~~גיאות י~יל~ו ידראל ו~ור ' אני גםלבי וי~~~

 אהבתו נאמןהלכ"ר
 רש~

 ~מ~רב ~~~~לס ~ה וי~יב
 ~~וד"וטי~~א

 ומ~ו~ ב~ה~
 , הזן האל ~~מי

ו~ו~
 ה~עיר

~ט ~~~ ~~~~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

ימים
 ל~

 את לזבות המו~לא הרב ~ע' הוריעני כבירום
 הר~י~

 מביא הננ'
 כאןנ~~

 ההרש~ה
 תורהכתר ש~רר~

~~~~~ 
 כמה~"ר בשרי ש~ר הגאון הרב שקבל ~~חלא הטהירה

הג~ ~~~ י~~~~
 ב~ית ~~ט ונ'תן עליו וקם לו ו~'רב וההרשאה

~~~ 
 זלה"ה

 ע~
 : יבחר והבוחר עליה הערותיו

דינו
 יכב"~ ה~ד~

 וכרי ' הע~ון מכ~לי האשה ~והו~רה

~~~~~~ ~~~~~~ 
בשב~~~~~~~

 עולם ל~ריאת ושבע ושלש'ם מאות ושש אל~י~ ~~שת ~נת ~שדי לירח י~ים ב~מנה
 רעל ~ר~בלס במתא הכא ביה ל~מניררגילנא למני~~

 ימ~ כי~
 חתומי ~דים ב~נינו מותבה רבא

 בי~ולפני מט~
 יעקב ~ן חיי~ בא דין

 למש~ח~
 ברהאנץ

 ו~~
 ל~ופר ל~וות שר~ונו מ~ה חתו~י עדים לנו ~מר

 יוס~
 לו לכתובאליהו ~ן

 ג~
 שב~ול~ תנאי שום בלתי כריתות

 ור~ובן רא~ון עד חביב למשפ~ת מ~עור בן אבר~ם ~דים ולנו
 רורבן

 למשפח~
 לחתום מטה ~~ומי שני עד עגיב

 ב~~
 בלעז פו~~א הנקרא דו~ר הבי על לשולחו כרי ה~זכר

 חיים שלוחוליד ויגי~
 ברו~

 ראנון למש~חת ~שה בן
 דממת~

 יהוד~ ברת גאליה אשתו את בו לגרש כדי אמין נא
 למשפח

 ולשמה לשמו ~שוי שימ~אנהוהכל מ~ום בכלבובליל
 שיגיע מש~ה ~מנו בו מגורשת שתהא גמורים גרו~ין לש~

 הג~
 לנו אמר י~גט מעשה ~ל ~רם ובכן הולבה שליח ~ל כרין אדם לכל ומותרתלי~ה

 מט~ ח~ומי עדי~
 ב חי'ם המגרש

 חביב למש~חת ~~עור בן אברהם אתם הנזכרת ט~~בלס ~ה היום ה~ומד ה~זכריע~ב
 וראו~~

 למש~ח דוד ~ן
 ערים עלי הוו~גיב

 ~מורי~
 חכמינ כתקון מעכשיו בל~ון ביה למקניא דכשר במנא גמורו~לם ~נ'ן מ~ני וקנו

 ויפו' זבות של לשון ב~ל הולכה שליחות מינוי שטר וכתבו לברכהזכרונם
 ב~

 הנקרא רואר הבי על ושלחו בו וחתמו
 ~יים ליר בלעז,~~~א

 ברו~
 משה בן

 למש~ח~
 היות איך אמון נא רמ~תא דאנון

 אמ~
 ר~וני שמ~וב ו~רק

 בלתיד~תי והשלמ~
 שו~

 בן ברוך לחיים מ~נה אני כלל וכפיה אונס זכר
 למש~חת מש~

 ד~ניןדממת~
 ~רבע הנזכרת אמון ~א

א~ו~
 ושתחתמו אלי~ו בן יו~ף ה~ו~ר שיכתוב ה~ט למסור ב~די שליח או~ו ממנה אני ואגבן מאחוזתי ~ר~ע

 שימ~אנה מקום ב~ל שלוחה שליח ~ו שלוחה ליר ~ו בובליל למש~~ת יהודה ברת גאליה לאשתי אתכם א~וה כאשרבו את~
או

 אדם לכל ומותרת ממני מגורשת תהא שלוחה שליח ~ו שלוחה ליר או לידה הגט שיגיע ו~כף שימ~או~
 הנזכרת אמון נא דאנוןדממ~א למש~חת משה בן ברוך לשלוחיחיים ושלם רשותג~וד נותן אניו~~כשיו ומ~ת~

 שלו~ו ושליח שליח ושלוחו בחרי~יה~חר שלי~ למנו~
 שלי~

 בר~~'ן אם כ' כלל ועיכוב אונס שום אפילובלא שלוחים מאה עד
 השלוחים כל ושל הנזכר שלוחישל פשו~

 הבאי~
 מכחו

 וכ~
 ו~יו כירי הנזכר ש~וחי יד שמתי ומעכדיו ומ~תה כנוכד כ~ו

 כ~~
 ומסיר~ כעשייתי ועשייתו כרבוריודבורו

 גאליה אשתי הנזכרליד הגט
 ברתיהוד~

 שימ~אנ מקום בכל בו~ליל למש~חת
 מקום בכל שלו~ה ושליה שלוחה ליר~ו

 שימ~או~
 בן ברוך חיים שלוחי מיר

 מש~
 מיד או הנז~ר ראנון למש~חת

 והרי כמסירתי שלו~ים מאה עד שלו~ו שליח ~יר~ו שלוח~
 ~ו~

 ליר~ הגיע כאלו
 ליר או

 שלוח~
 ממש מידי שלוחה שליח ליר או

 לש~יחות וינגר שיז'קדבר
 ז~

 מט~ חתומי ערים ואנ~נו
 בן חיי~ המגר~ מ~י יו~א מ~ורש הנזכר כל בשמעינו

 זכר שום בלתי רעתו והשלמת ר~ונו מטוב הנזכר ~רהאנץלמשפ~ת י~ק~
 אונ~

 ג~ור קנין מירו קנינו כלל
 ושל~

 ר~~ד במ~א

 ~~~למק~'~
 זכ~ונם ~כ~ינו כתקון מ~כשיו בלשון

 לברכ~
 ו~ם

 נשב~
 ד~ת על כף בתקי~ת חמורה שבועה

 בלתי הנזכר כל ילק'ים ל~שר ישר~ל חכמי כל לרעת ~מור ונרוי ~דם ~ליו ו~בל בא~ת הנשבע~ם רעת ועל הואברוך המקו~
 שינוישו~

 שום ובלתי ו~מור~
 ובלתי ותחבולה עירמ~

 שו~
 האמור כל ונגמר שנעשה ואחד שבעולם מורעא מסירת

ומדו~ר

 הוסי~
 יעקב בן חיים המגרש עור

 ל~ש~ח~
 ~תו~' ערים בפנינו וב~ל הנזכר בובליל

 ~ט~
 שב~ולם מוד~ות כל

 על ל~~ור ש'וכל או~מ~ר
 השלי~ו~

 דדבנן או ר~ורייתא פיסול או ביטול שום ה~ורמים הנזכר ה~ט על ~ו הנזכרת
 בטלים ~ם הרי ומעכשיו מעתה בי ~נזכר לגט בין ~י~ל~לי~~~~נזברתוש~ום ~~

 כחר~ ומבו~לי~
 בו ש~'ן וכ~בר הנשבר

 ~כףבפנינו כך ואחרממש
 יעקב בן חיים המגרש בא ~טה ~תומי עדי~

 למשפ~~
 ל~ופד הנזכרומסר ברהאנץ

 הק~תאליהו יוס~ב~
 והד~

 כלי והקולמו~ו~ל והנייר
 ו~ו~ הכ~יב~

 הנזכר להסו~ר
 לכתו~

 גאליה אש~ו ולשם לשמו כרי~ות ~ט
,~ר~

 ג~ש'ן לשם ולשמה לשמו י~~רה
 משעה ממנו בו מגור~ת שתהא כדי גמורי~

 שיגי~
 ליר או לירה הגט

~לי~~~~ו~ה ~~ שלו~~
 ו~ותר~

 לנו וגם ארם לכל
 מסעוד בן אברהם מ~ה ח~ומי עדי~

 למש~ח~
 רור בן וראובן חביב

 ל~ש~ח~
עגיב

 שנ~תו~,~~ ~ו~
 לגר~ כרי אליהו בן יוסף ~סו~ר ~י~תוב

 לשם ולשמה לש~ו יהורה ברת גאליה ~ש~ו את בו
גירושין

 מגור~~ ש~ה~ גמורי~
 ליד או לירה הגט ~יגיע משעה ממנו בו

 שלוח~
 או

 של'~
 לכל ומותרת שלו~ה

 ~ר~
 הסופר ל~ח ~טה ח~ומי עדים בפנינו כי היה ו~ן פה בעל ולא בכתב לא שבעולם תנאי ~לתי~שוםוהכל

 והרי~ הק~~
 לש~ו הנז~ר הגט בהם וכתב הנזכר המגרש לו ש~~ר הכ~יבה כלי וכל וה~למוס~~~ייר

 ולשמ~
 גרוש'ן לשם

~~~א גמורים~
 ~גורש~

 שיגיע משעה ממ~ו ~ו
 הג~

 או שלו~ה ליד או לידה
 שלי~

 אנחנו וגם אדם לכל ו~ותרת שלוחה

 ח~מנו מטה~~~מ~ ~~י~
~~~ 

 הנזכר ~ופן ~ל ~נז~ר
 ממ~

 ~יים עליו ש~עשה שהגט נמ~א הנזכר המגרש ~וונו כאשר

 ~~ברו~
 ~~ה

 ר~נו~ למ~~ח~
 שלוחה ליר או בובליל למש~חת יהודה ברת גאליה ליר ל~וסרו כדי אמון ~א רממתא

 ב~נינו נכ~ב הנזכר הגט שלו~ה ~ליח לידאו
 בן וראובן ~ביב למש~חת מסעוד בן אברהם מ~ה ח~ומי ערי~

 טראבלס במתא פה ונח~ם ונכתב בו שחת~נו עדים ואנ~נו ~גיבלמשפ~ת רוד~
 הנזכר~

 הנזכר הגט וסימני הנז~ר ביום

ה~
 ריש

 ~ראבל~ שלישי~ שיט~
 במתא ו~ופה

 רי~
 דאית וסופה יהורה ששית ש~טה

 רי~
 כנפשיכי תשיעית ~י~ה

 ~~ור ו~~י ~~םה~ז~ר ה~~רש קבל ב~נילו גם הכף ובין היור בין למעלה וחניכא ~יבת על הששי ה~ר~וט על יש ~ר~ה מן ר~ה ונקבי~~א ו~ופ~
 לר~~

 ל~ר~ם ולא ~שליחות ולא הנזכר הגט לבטל שלא ~שראל חכ~י כל ולרעת רין בית
דבר ~'~

 ~יזי~
 ו~נגרלא

 והכל ש~ו~ינו ו~תמנו כתבנו ירינו ועל ב~נינו שר~י~וונ~שה לשלי~ו~~נ~ברו~ה ולא הנז~~ לג~
 :שדיר~~~~~~~~~~~~~~~~~~וב~ר~~~~~~~~~~~~~~~~~ו~ים

בהיות
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נ~~
 ~~סדר משונה ~ז~ת ~הר~אה

 כאן להביא נכון ראיתי ' יהודה ביתבס' הנדפ~
 כמ~ר"ר בדרי ~אר הגדול הרבדכרי

~ ~ ~  בתוך ~~~~אתיזלה"ה ~~~ 
 כ~יבותיו~

 אשר
 ה~~ח ל~נות ~אל~הו ההכדח היטב באר מ~הביאר

 : הטהורוז"ל

~~
 בא ~כן ~~~ה כמו המע~ה סי~ור~~ידד~י

 דברי וכו' הגט ~עשה כל טרם ובכןוכי~
המגר~

 ' הגט ~ע~ה כל על העדות ~'פור ואח"ך ,

 כהונה בתי מהרב ~מענו אזהרה שהרי כקופתיזכותי
 ~'מנה המסדר לדין אז~רה וז"ל ע"ב רפ"ה בח"בז"ל

~של'ח
 קור~

 ~וא שבן וכיון עכ"ר ולערים ל~ו~ר ~י~וה
 על ~שליחות ~ינוי ~טר נוסח נסדר לא למה '~דין
 ~ממנו ' כזה וז~יר בהיר~ו~ן

 י~מ~
 נע~ה ~הדבר

 ~אנו הלזה הבלכול ו~ה , ותקונו כסררו רבר כל~דין

רואי~
 בכל

 וכן אחרון נכתכ רא~ון ~~עשה הנסחי~
 פנאי לי אין כי ותשכח דוק 'לה~ך

 להארי~
 ת~יבני ואל '

 אנו בזה~י
 הרב~ מארי~י~

 ואתי השליחות ~~ר ב~~ח
 ופסקו מב"י כתב ~כברלקלקילא

 ~ור"~
 ב~י'

~אין ק~"~
 לחו~

 ~עיקר ברבר להאר'ך
 בו תלוי ה~ליחו~

 כפ' לכ~וב יכול אחר ~כל~~חר
 ~חו~

 תקון ואין לשונו
 ~לו כי אגיד וה~מת , עכ"ד בזהחכ~ים

 נדון הי~
 ביד הגט ~נ~סר ר"ל נהוג הולבה ב~ליח~לפ~י~ו
 אפ~ר בכה"ג ' הנתינה מקום ~ל לב"ר ל~וליכו~~ליח
 ~~ום ואיכא קר~אי מ~וסחי לשנות ~לא נותן~הדין

ח~~
 ~ל לעז

 הרא~וני~
 ~נהגו

 כ~
 אבל ' רור אחר רור

 בא ולא מחודש נדון ~הוא ~לפנינובנדון
 ז"ל יהודה בית ~דב ~ל הנ~ח זולת ' ~סודר~וסח דו~ בכתובי~

 ובנסח 'דוקא
 ז~

 בו עלו
 ~שד אנ~י מכמ~ ע~~בי~

 ~סח לסרר ~נטפלנו וכ'ון ' יראההרואה
 חד~

 דינא א"כ
 בכל לסדרו דראוייתיב

 ~רברי~
 נע~ו אשר

 במי~איה~
ל~~~יה~

 ל'כא כנ"ר אחר וב~ע~ה '
 משי~

 בתר ב"ר
 ~מש ברומה רו~ה הוא א~ילו דיקי לאב"ר

 כמ"~
 הרב

 יו"ר ~ר"ט ~קרי הרב ה"ד ח"ן סי' בח"ב יעבץ~אלת
 ד~סי~

 או~
 ~מפורס~ ~ד~ ~~יי ל~ר ועיין ה'

 כ~הר~ח
 בס' נר"ופאלאג'י

 לחיי~ סמיכ~
 ראיתי ו~וב ' ע"ב דס"ג

 ~סידר נתיב י~ירב~~
 ומינ~

 וכו' הבעל
 ~ור~

 כתיבתה

 רב שלל כמו~א ו~מחתי וכו' ה~על ~יוויוקוד~
 הי~ב ~לשון מסורר אינודעכ"ז אל~

 כי~ו"~
 ז ודוק

~~
 ~לא א~ו"ק~הגם ר' אגב ~נין ~סידרתימ~

~מ~א'ב~ו~
 זה ~ת גם ' ~זה ~~רר נוסח

 נ~ח יתר ככל זאת הר~אה גם לעדות ראויכי הו~
 ארבע לה~נות~~~גו ההר~או~

 אמו"~
 הר~~ת יגרע ולמה '

 ~מדינא ~ידעתי ואף ' ~בעולם הר~אות ~כלהגט

~ ' ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~
 ה~ליחות ~טר ~נ~ח ז' סי~ ~"ה בכלל ז"ל הרא"ש

 ב~~להה~ובא
 ~ו~

 כסדר
 ~ז~

 אל'הו כ~א להרב ו~יין '

~~גר~
 ר'

 אמו"~
 בכללז''ל הרא"~ מרברי מתבאר כן וכי' ל~ליח

~"~ 
 ז' סי'

 יעו"~
 דברי אינ~ כי והא~ת '

הרא"~
 ' ה~ואל ל~ון אלא ז"ל

~"~ 
 כיון

 ~הרא"~
 ז"ל

 ערע~לא
 לי~ ו~~יק ברבר

' 

 הסדר כעיניו י~ר כי ~"~
 זהזה

~~~
 בכל~ידרתי

 מקו~
 ~~לי~ו~ עדי ~יגיעו

 לרבר
 ליד הגט~מ~ירת

 ~א~~
 ~ל~ון בזה

 ~ותכ~

 הנ~ כי ליד~~ הגט~יגיע
 ז~ל ~רן נסח ~~וא מלבר

 הא~ה אין הולכה רב~ליח האמת והוא קמ"אכסי'
 ~לוחה ליד ~ו לירה הגט ~יגיע ~שעה אלא~~גר~ת

 ~~וה זה כל ~לבד ,וכו~
 לפר~~

 הדבר
 ~~נוס~ כיו~

 ~ל
~בית

 הו~ יהוד~
 ~ן מוטעה

 ~~ור~
 וזה כו ~כתוב '

 ממנ~ ~אני ערי"~ ~לי הוונוסחו
 מגור~ת ות~א וכו'

 וכו' ~עכדיו ממניבו
 עי"~

 איך כי ~פלא תימה וזה '
 דליח בגט לומרנוכל

 הולכ~
 ראינה כל ' מעכ~'ו

 אלא~גור~ת
 מ~ע~

 זה לשון ~נתקן מהכל א~י~ר~ והרי ' לידה הגט שיגיע
 "~שע~

 הגט ~יגיע
 ליד~

 הוא
 פחד ומפני ' קבלה ~ליח ~~ינו להוריעדוקא

 ז~
 ה~~יפו

 ~~ליחות ~יווי ב~עת לו~ר יע"א אזמירבמנהג
 מאו~~

~ע~
 ז"ל כהונה בתי והרב ' לידה הגט ~יגיע

 ~רקרקו ראפ~ר וכתב הזה המנהג על ת~ה רע"גדפ"א בח"~
 ~ל~ כרי זה דברלהו~יף

 ~עכ~'ו לומר יט~ה
 ~כלו~

~המקו~
 ~וא

 ~נו~גי~ מקו~
 בגט ~עכשיו לומר

 ~הש~י~ו לכר לא יע"ז ' ~לוחה ליד או לירההניתן
 ~עכ~יול~ון

 אל~
 ו~ופכו דבר ~וסיפו

 ורוק~

 ונ~~א
 ' קבלה ~ליחד~וא

 ונ~~~
 וע"ז ~אירע כמו בו רחיזר

חשו
 ל~

 א'ך תמ~ני ~כן ואחר ' עכ"ד ב~ראי רבנן
 ~מכ~ול נתון ז"ל י~ודה הביתבנסח

 הז~
 ו~יין ,

למ~רח"~
 ט~ות ~קרא כ"ז בס'מן

 מפור~~
 ב~טר

 כנ"הג והרב ' ~עכ~יו כתוב ~~יה הולכה~ל'חות
 וז"ל עליו כתב ~"ב אות ~וף בהגה~"י ק"ך סי'בא"הע

 הג~וא~
 עד אבא לא דאם בתנאי היה לא ~הוא

 י"~
 ~וא ~עכשיו הדליחות ב~טר ~כתוב ר~ה ודאיחד~
טעות

 ~פור~~
 , עכ"ר

 ו~~
 עוד להאריך לי

 המחילה בק~ת אחר~סידיר ~רו~
 נ~~~

 ול~ה ' כולו ~ני על
 או ~לוחה ליד ג"כ סידרלא

 ~לי~
 סירר כא~ר ~לוחה

 נעגן ול~ה , ~לו בנוסח ז"ל~רן
 ~א~~ א~

 ~י כי ח"ו
 הר~ב"א ~שו' וידוע , יום ילר ~היודע

 באל~
 כ"ו

ו~~קה
 ברי~ מור"~

 ק~"א סי~
 די~

 ~פידא
 בז~

 א~ילו

~~א~~
 לבעל

 כ"~
 ל~~~ה ~~בעל

 למנות והא~ה ~הב~ל ר~ות ~י~ ד~יון בזה קמ"אבסי' ~הריק~~ ו~~"~
 בז'ון ולא ק~ידא לא ליכא תושלוחים

~ 

~~~~
~~ת

 ~~הרח"~
 ~~רן ~"ז ~סי' כ~ב ז"ל

 ~להפריז
 המד~

 לסדר
 ~לוח~ ל~

 או
 בא~הע ז"ל החבי"ב ~רן לי~ע י~א כבר אבל '~לוחה ~לי~

 ו~רא~ בהג~ב"י ק"ךסי'
 ז"ל ~רן ~ירר ~יפה לדעת

 ~ספיקי~ ~טע~'ם זהנו~ח
' 

 ובפר~
 דפס~ו באתדא

כהרמכ"~
 ~עלה וכן ז"ל

 ~הד"~
 ' ~"ג סי~ בת~ו~ חסון

 ל~ררו מוכרחים אנו ~~ליחות ~מ~ר~~טר ~דברכלל
 ~~~י~ה ~~ום ~ל ב"ד י~~א שלא עד רחב ר~בבאו~ן
~ום

 עכו~
' 

 וא~
 ~ת~ח ל~ת~~ד וי~ול רו~ה ~ם הב"ר

האש~
 ~ו בעלה ~ליח ~יד הגט

 ~לי~
 ~ה ~לוחו

 ' ז"ל הפוס' כל י"חל~את ~ו~

 וא~
 ~דו~ו ל~י יכול אינו

 לפסוק ד~~יגי באתרא ' ו~זמןוהעת
 כהר~~"~

 ו~רן

ה~דו~
 י~~ו ז"ל

 ה~ל~' ~בר ' ~רן ~גד ל~ח~יד ~י~ ~~חרוניםהעלו ~י~ ר~איסור ו~~ילו ' להקל אפילו בוותיי~ותפסינן בלא"~ כי ' פק~וק ~ום בלתי ~~ברת~

 ~ה"ב בח~ל ז"ל ~רב זק~י ~רן~ג~ון
 ~~ר"~

 ב~יקול כ"א זה ~א~ר דלאע"ר בר~"~
 פוסקי~

 ~~וב לא

 כד~ת להקל קיי~י~פו~קי~
 ~ר~

 ~~~~י וא~א ' ז"ל
בס~"ה~

 הסכ~~י בע~~ ~קר~ בענין רו~י ~ל כרך
 ~~ו~ח~י מ~~י ז"ל ~רן כדעתל~קל

 לרע~
 ~וס' ~~"ם

 כרעתקיימי
~~ 

 כ"ו ~גד
 ~י"~ ~~ח~ירי~

 מינה ו~ן
 ש~וא היכא ~לפנינולנדון

 ~רח~ ~ע~
 וא~~א

 ת"~
: 

ומ~~~
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 כ~~~
~ ~ ~ ~ ~  דבעל ק~ידא מין כל להו~יא הוא ' זה ענין רוחבוכל 

 בזה גם כאשר , נאנסו או ~שלוחים בחלו לערערש'וכל
 ~נז' ח~ון מהר"ש ב~דו' ועיין למע~יתם הפו~~~~ריכו
 תהא שעתה "ובה שסידד~י ומה ' ~מאו~ךותדוה

 הביאה י~''א אז~יר רבני חומרת לקיים ~ואממני" מגורש~
 ז"ל ב"כהרב

 ש~
 וכנז"ל

 ' לעשות ראוי שבן את~ והאמ~

 והוא ו~ו~ חמור חרם עליו ~קבל סידרתיעוד
 ע"~

 תשו'

הר~
 ~י' ביו"ד הכ~"הג ה"ר ס"ו סי' ח"ב ~דק מש~ט

 ' התרה לו אין כזה שב~ופן ס"ז ~ות הג"הטשל"ד

 ישראל חכמי כל לר~ת עודו~וס~תי
 שג~

 לו אין בזה
 לאור מו~יא שאני ב~שובה גאון ~איי ר' לרעת~תרה
 ~ל"ח. ס'' ~ים איי הגהותיעם

 ג~
 מינוי נוסח ~יום כל

 על מידו שקני הערים בהודעת סדרתילוהשליחות
 הדבועה על מעידים וגם~~ליחות

 והחר~
 יבטל שלא

 הדבר ב~יפור ומתו~ן מ~ורר ע~מו בפני ענין כלובו'
 היה ועוד ' באמת נעשהבאשר

~ 
 אלא ושניתי הוס~~י שגרעתי במה זאת הרשאהבנ~ח הדברי~ פרטי לברר

 יבין גט'ן בטיב הבקי והב"ר להאריך פנא~ לישאין
 ' והגון וראוי טוב היותר ~ד על נ~קן ~וא כימ~~~ו

 : בקי~ור ז"ל~~"ר

אש~~~~~
 והיה ילדה ולא שנים כמה ש~התה

ב~לה
 רו~~

 לישא ~ו לגדשה
 וסיפר בעלה בא הזמן זה ובתוך ' ממנה ובנהאולי אחר~ אש~

 א~תו איךלשכנו
 מ~ובר~

 ולא ו~~ה ימי עברו שכבר
 ~ע~ה האלה השכנה'הדברים וכשומ~ה ' דםראתה
 ~שתך אלי שהביאה ימ'ם כעשרה זה הלאלאמור
 מדם מטונ~יםהבגדים

 נרת~
 אשר לחיה על ורמע~ה

 בלבבו ה~ברך כ~ו~עו וה~על הריון, לה ~יתןלא
 ש~יא לאמור לב~ר והשכים בע"כ אגרשנה ~תהל~מור
 ושמ~ה טהורה שהיא לו ואמרה בשכנו~יה נרההוחז~ה
 ואומרת ~ועקת והאדה ' נדה ב~ורהעמו

 שמעול~
 לא

 ואדרבה עמו שמשה לא וגם ~הורה ~היא לואמרה
 ונותנת ' הכשרות ה~שים כדת ממנו ע~מההרחיקה

~ע~
 לשקר ר~~ה היא ~אם לרבריה

 לבעל~
 באמור

 המ~ונפי' בגריה להראות הכר~~ה מ~ טהור' שהיאאליו

לשכנת~
 תואנ~ כי ~לא זה ואין '

 לגר~ה מבקש הוא
 וע"כ פנוו~~ל

 למש~~
 יכול אם ה' את לדרוש יקרבו

 לגרשה שלא יעומד ~ודבע שהוא ~חר ~"בלגרשה
 עלי~ ~ח~ת אשה לי~א ושלא~~"כ

 ויבא ה~ורה יורנו
~כמ"ה
~ 

~~~~~
ה~וסקים בספרי ומבואר פשוט זה רין היות~ם

 ראשוני~
 דלאו ז"ל ו~חרונים

כ~
 לגרש דב~ל

 א~
 רבדים'כאלו בעלילות בע"ח אשתו

 יהיו למען זה רין פרטי לברר ע~מי אמנ~ ל~~~
~בו~רו~

 למקום כן גם להתלמר כדי ~"י השואל ~~ני
 רינא רהאי ~יקרא ~~~ר וא~ן 'אחר

 אי~~
 המד~ר בפ'

 בעלה המשמשת כי ע"א~"ב
 ניר~

 ~הוחז~ה ב~ון
~ירה

 ב~כנותי~
 הפוס' וה~כימו ' כתובה בלא יו~~ת

 ~מ~לא ~ל"מ~ל
 כי~

 ד~בדא
 מע~~

 ~ידה ב~די ללבוש

~י~
 להפסירה ~~די נר~ה מ"מ , ~~"ו סי' יו"ר ב~ור

כתו~~~
 ל~לה ~~אמד ~ריך

 ~~שמ~ ~~ר~ ~הי~

 בסוגייןמ~ירש"י
 ק~"ו סי' ב~"הע הש"ע רברי ומ~ש~

 ששמעואו אני טהורה לו שאמרה מורה דהיא באו~ן וראיוהיינו
 ערי~

 א~ל ' ~~ורה שהיא ל~עלה כש~~רה
 ~ו א~רתי או נכעלתי לא ואו~רת מכחשת היאאם

 ' ה~זקה סותרת שאינה אניטמאה

 ר~א וראי נדא~
 בב"ש ועיין הבעל רברי ע"פ כתובתהמפסרא

 וח"~
 : להלן עוד שנבאר וכמושם

~~~~~
 יאורה רב ר~קט דמאינ"ל

~ 
 ובשלהי שם

 קירושיןמס~
~ 

 הוחז~ה
 נד~

 בשכנותיה
 ' עליה לוקהבעלה

 ול~
 קאמד

 רשניה~
 לו~ין

דיכולה מדו~
 ~ש~

 ~הודה באומרה מהמלקות ע~מה לפ~ור
 נירה שהוחזקה אחר אמתלא דל"מ רקי"ל ר~ף 'אני

 כוד~י ליה וחשכינן בו דהתרו היכא שלוק~עליהבעלה לג~י וגם כ~וב~ה להפסידה לענין היינו 'בשכנו~יה
נד~

 חשיב ולא
 התר~~

 בד"מ ~ו"דבמה"ק רש~~ כמ"ש דירי~ לגכי ספק
 ש~

' 

 והטע~
 דלג~י משום ~שוט

 א~שר אי דב~ל דידיה ולגבידידן
 ל'~~

 וכ~ון ה~מת
 זלבעלה נרה בגרי ללכוש מעשהרעבדא

 אמר~
 ~הורה

א~י
 ונבעל~

 ~ובא חזקה האי חשיבא לו
כתובתה להפסיד~

 וללקו~
 לה רקים איהי אבל ' ~ליה בעלה

 שאינהבדירה
 אומר~ ואכתי נד~

 לנו אין אני טהורה
 ז~ל הרמב"ם מ~סק שנראה כמו מ~~ק להלקותהכח

 ~יש והגם תמורה מהל'בפ"ב
 טוב~ לחל~

 כין
 מל~ין דא'ן מהתם נקיטי~ןמ"מ הנרונו~

 מ~~~
 מרן כמ"ש

 : ס~ק התראת הוי ודאי ולדירה שם' ז"להכ"מ
~ 

~~~~
 ~א להא איתא אם

 ופרנ~
 רמסיק מ~י

 ~ת~
 תנוק ואשה איש קירו~יןבשלהי

 ע"ז זה ו~שר~ין נס~לין הבית ב~וךשהגדילו ותנוק~
 ~ל מורכב ו~נוק לירושלם ~בא~ה אשה באותהשהיה וכמעש~

 לב"ר ו~בי~ום עליה ובא והגדילתוכתפה
 וסקלו~

 ~א
 והשתא ע"כ אחריה שכרוך אלא וראי שב~המ~ני

 אביהם מי ודעי רלא התנוקותבשלמא קש~
 ואמ~

 ול~
 להוברירא

 מלת~
 מס~ו כבר הא ההתראה ~ל ו~ברו

 יומתו למה והא~ה האיש אבל ' למתה~~מם
 ה~

 יוכ~ו
 למ אמתלא נתנו יאם בנינו אלו שאין לן כריהלומר

 יושר~ו או יוס~לו ~יך לבנים עתה ערהחזי~ום
 מ~~~

' 

 הזאת החז~ה דע"י שאני רה~ם תימא זהאין
 לפ~ור כגון לעתיד גם חורבאמינה נפי~

 א~
 ~אשה

 ול~עט ה~נו~ת על בא אם ה~נוק את ולחייבהיבום מ~
 וגם ' הרבה בזה וכיו~א בניהם ירו~תבחלק

 רבא ~כדו'איסורא ככרוהאשה דהאי~
 להיו~

 מתיחרים
 ' דבא איסורא למעבד הח~ור אל ~קל ~ן שבאו~ד עמה~

 לחולין יש"ש בס' ז"ל לר~"ל ועיין ' המי~ה ~ן~~מם לפטו~ כרי לן בריא לומר כ"ז אחר כמנייהו בלולאו

פ"~
 ~~יר יתישב ועפי"ז עי"ש כה"ג ~~תב ח' ~י'

 בש"ס~י"ל מ~
 ש~

 לא דקאמר אשה דאותה במעשה
 שנר' אחריה שכרוך אלאודאי ש~נ~

 שפ~
 השמיענו ד~א יתר

 דלא לומר ~בא ~"ל אבל . שנס~לין הוא התזקהדבשביל

 ודאי בנה ש~ין כיוןתימ~
 א'~

 היא תסקל
 אין ~תה אומרת היא א~ גם קאי~רבוראי מס~~

 ונפיק כבנה אחריה שכרוך ו~יון אחריה שכרוך ~לא~מר לז~ בני~ ז~
 תו ל"מ זה מ~ני כנז"ל חורבאמינה

 ~רי~
 ועיין ' דידה

למהרי"קו
 פ"~ שור~

 שאין נדה כ~וחזקה משא"כ '
~י~ור שו~

 זא~ מ~זק~ נמש~
 בריה ~הנ~ דא"ז כמובן

 : מס~ק להל~ותה~לא דיר~

~~~~
 ~י' ב~שובה ז"לרמ"א

 ר~~ ~
 באופן לחלק

 החזקות על ושיר~ין סי~לין גבי דהתםאחר
שאנ
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 החזיקוה אחרים על ~יה על הי~ה לא דה~זקה~אני
 פיה על כ~הוחזקה אבל וכי' הל~ון כדמשמעבכך
 אחרי~ ~אין בנדותכמו

 אימא ובו' פיה על אלא יודעים
 חילוקו הבנ~י ולא עיש"ב וכו' חזקה מ~די דלאלעולם
דבמו

 אחרי~ שאין ותינוקת תינוק ואשה אי~
 יורעים

 מחזיקים אנו ~חרי~ם שכרובים מפני אלאהאמת

 לבני~אות~
 רומה נמי כן ' ולשריף ל~קול ג~ורים

 בפירוש אמרה לא היא כי נדה הוחז~ה גביברומה
 נרהשהיא

 ו~~
 נדה שהיא בוד~י ירעו לא ששבנותיה

אלא
 ~עשת~

 שהיא ומורה מעשה
 א~ת אינו ואולי נד~

 ו~ל וכ~כ ז"ל דמ"א דברי אייתי קפ"ז סי' ביו"רוהרט''ז
 ~ד לו ~י~ הוא רא~ילו קמ"ל דרבותא נר~הולי

לטיבות~
 לו הגידה שלא במה

 ש~י~
 הנשים כדרך נדה

 שינוי ע"זותליתי סמכתי לומר ויכול לבעליהן~מגידות
 כנ"ל ולוקה כלום זה דאין קמ"ל אחרינא במידיבגדים
 דבריו רמ"א דברי ~בכלל ומלבדעכ"ר

 כיעו"~
 למעיין

 שחיוב מדבדיו שנראה ברורים רבריו אין זאת עוד 'בם
 והא ' ה~גרים דאיית מ~ני הוא הבעל עלהמל~ות
 כל נדה בגרי לוב~ת או~ה דאה לא ראפי'ליתא

 נדה הו~זקה ~א~תו והודיעו~ו בוהתרו שעדי~

~ 

 עדיפא רהא
 האשהמהגרת

~ 
 ומסר העדים לדברי ~ש לא. והוא

 ודאי למלקותע~מו
 דלוק~

 לה רקים הא ~זשא"כ '
 : וכמרובר היא ~טהורהבגווה

~~~~
 ב~ו"סד~יתי

~"~~ 
 על ~ור בכור בחירושי

 ז"ל רמ"א דברי הוא ~ם שה~יאקידושין
 חזקה בלא אפי' לוקה הוא ראדדבא ונל~"ר וז"לוכתב
 שאמרה בעל~א באמירהכ"א

 ~זרה ולא אני טמ~~
 ~~הלבות ב~"ך הרמב"ם מרברי וראיהבאמתלא

 רבדיו וגם עכ"ד לוקה גרושה על ובא אני כהןדהאומד א'~~
 ואכתי שאח"דא היא שאם דאה"ן מו~ניםאינם

 ל~
 חזרה

 ' היא גם דלוקה דודאי לרבריה אמ~לאונתנה

 וקכלה בה והתרו בשכנותיה נדהבהוחזקה וג~
 ~~מהומ~רה הה~ד~~

 למלקו~
 קיימינן אנן אבל דלוקה ודאי

 ' להלן שנבאר ובמו ~ס~ק לוקה אינה~אז טמא~ ש~יני לי בריא אמרה ההתראה דב~עתהיכא

 בעלה ד"יקאמר משו"~
 לוק~

 קבל לא א~י' רי~י'נו בפשיטות
 לי~ כריא לא רלרידיה מ~וםההתראה

 ~~ך היא אבל '
 התראת נמי הוי לא ראז הה~ראה ~~קבלדו~א

 כוד~י ע~מה ~החזיקה אחר ההתראה שקבלהכיון ספ~
וכמ"~

 גם , בהן לגבי ~ם ז"ל ה"המ
 מ"~

 הכי דבלאו
 ד~לתאאודחא

 הו~
 דהיא א~"ג בדידיה המלקות למתלי

 זונה מ~ום עליה לוקה בעלה ביבמות במ"ש ל~יאנ~י
 לקייא נמי רהיא~ע"ג

 כמ"~
 ~ה' בפי"ז ז"ל הדמב"ם

 אפ~ר דאי דה'~א ~אה"ן ת~רא לא ~מי הא ~"כ~"ב
 וראי לי בריא ההתראה ~~~ת ל~ימרלה

 לכל לאיש אשה הכתוב השוה דהא לקייא נמירה'א דנקי~ינ~
 נפשה ל~פטר דמ~יא היכא אבל ' ~ב~ורהעונ~'ן
 מלקין ראין רקי"ל ~יון ר~טורה דאמרינן ודאיכ~כא

 : ברוד והוא~ס~ק

~~~
 על דכתובות בפ"ב ז"ל יהו~ע פני להרב ראי~י

 תודה א~רה לא וז"ל שכתב ועריין ~ד"ה רכ"בז
 ועשתה ברבד שמסופק למי אלא ~זקה בתרדאזלינן

~ור~
 על וסוקלין עונ~ין שהב"ד ער ~ודאי זה ספק

 מ~א"כ , בוראי עליו מוזהר ~העוכד כיון זאת~זקה

א~
 ~~ין וממילא וכו~ החזקה ~גד לי ברי אומד העובר

 ~אמרי קוש~א למימר דאיכא ביון להם ~זקקיןהב"ד
ומ~פק~

 להו ק~לינן לא
 וה~ור~

 תהרוג אל ~~י א~רה

 טעם מ~אתיובז~
 לשב~

 לא עונ~ין הב"ד ~~ין כמה
 והיינו אע~"כ וי~מר התראה שיקבל עד ומלקותמיתה
 נגד לי ברי למ~ען מ~י ה~תראה קביל לא דאימשום
 וביאר את"ד ד~ייכי היכא החזקה אוהרוב

 ה"ט נמי הכא ובכן ע~"ב שם אחרון בקונט'יו~ר הרכרי~
 לא ראיהו משום ב~ש'~ות עליה לוקה בעלהדאמרינן
 בה~רו אלא מלקות מ~כח"ל לא דידה ולגבי ' ליהקים
 תנוק וא~ה איש וגבי ' אעפ"כ ו~מרובה

 ותנוק~
 רנקט

 מנ~יהו ד~ר אעדג נשר~ין או נ~קלין ד~ניהםבפשוט
 דירהו בריא תו ל"מ דה~ם מ~ום ' לי בריא ל~טעןיכיל

 ועיין ' כ~ש"ל חור~א מינא ונפיק איסורא דעבדימאחר
 דברי שהביא ק"ג סי~ בח"ר סופד חתםלהרב

 הפ~
 ה~ז'

 דבההיאוכתב
 רבנ~

 ~ל ש~וקלין כתפה על ~ורכב
 לומר מ~מנה ולא זוחזקה

 ש~ינ~
 מ~ום זה ~ל אמו

 שכ~נוהגים סהדי ואנן העולם מנהג ~ל חזקה הוידה~ם
 עכ"ר וכו' בריא מהני לא ושוב הוא בנה בוראיכך
 רבעלה ליה ר~~יט ע"ח ו~י' ע"ו ~י' ב~"ג לו עורועיין
 נכונים ודבדיו לוקה אינה והיא עליה לו~הדוקא

 : האמורכרבר

~~~~~

 י~ייש~זה
 ז''ל מהרי"קו ~תמה מה שפיר

 ותני ~ריב לא יוחנן ד' למה פ"זבשורש
 מ~"ל ולפי עיש"ב החזקות על ומלקין ושור~יןסוקלין
 מלקין ~אנו מפ~י לו~ה ~ינה והיא לוקה שהואמשכח"ל מל~ו~ דגב~ לה~מי~נו דר~ה מ~ום נכון עליבא
ג~

 וא"כיש בלל בדבר עדות אין אם
 מקו~

 מ~ם שאחד
 סקילה גבי אבל ' ילקה והב' ברי בטענתי~טר

דח~ירא ושר~~
 טוב~

 י~~ר והב' האחד שיהרג א~שר ואי
 דאיכא היכא אלא להו קטלינן לא ראנן ' לי בדיב~ענת
עדי~

 לדבר ~~מם החזיקו מעשיהם שע"י ה'כא או
 זכרון ב~' ועיין ' וכמ~''ל ספק בו שאיןבריר

 יו~~
 סי'

 ~~ר ו~ס~ח'

 יו~~
 ז ואכמ"ל בה~מטות

~~~~~~~
 הרמה ~בן לי נדאה כרגעבזה

 חיים נר"ו המחבר להרב דאי~יושם ~נד"~
 גדול על י~א לחלק הגרולים כשם שם לו ל~שותבר~ונו
 בררא ח"ר רא~"ל מז''ה הגאוןהדור

 זלה"~
 ב~ה כמ"ש

 ה~"ז ו~~ה דת על ~וברת ב~נין י"ר סי' ח"ב לב~דיב
~ר"ו

 מר"~
 העי'ר הנז~ בס~רו ואילך

 ו~ביא , מותו אחרי האדי את לה~יב לשון האריך~ה והד~י~ ~מז'ר~
 ~~ין ~נפק עליה וכתב הבעל שמ~ד השאלה נסחבירו
 ~ל מז"ה הגאון על ומ~שה ור~י ' ועקש נפ~לבה

 ~י~ויי על להשיב בא~ו ואם , הב~ל שמ~ד ה~אלהסגנון ל~
 השינוי~' מהכיל היריע' ת~~רה~אל'והנדון

 ~לה בכל ירע לא מי ~י רינא ל~~ין מ~רי נפק"מולא והה~ר~יו~
 ~~מן ה~דון ובעיקר ' הרין יש~נה השאלה~בה~תנות

 המכריע ~רייןעלינו
 הר~

 תרב"א דוד~ י~ה הגרול
 ~חר זה רין וליבן בירר אשרזלה''ה

 החקיר~
 והדדישה

 מפיהם ה~רדיןמב'
 ומ~

 ה~~לות נגלו ול~ניו כתבם
 הבעל~~~

 והא~~
 העלה וא~ו"ר '

 ~ר"ו הזה ה~חבר כי ולולי ' ז"ל הרמ"ז אחיו דבדיככל ולמע~~ להלכ~
 וקנ~ה מתיך,שנאה קאזיל ז"ל מז~ה רהגאון דידיהבתר

ותחרות
~ 

 ו~שוב~נו שחיטה ~בהל' ~דבריו כמתבאד
 ~ב"ג סי' בחיו"ר דבריועל

~ 
 ב~~ר ל~בנס הי"ל מה

 ~חדזה
 והרבנים והא~ה שהאי~

 ~פוסקי~
 ~לם ז~ל

 ' דקשוט בעלמאקיימי

 וא~
 על ה~~~הו כטנו רוח

 הא~ה בעל על הכ~ובכל
~"~ 

~ 
 במ"~

 ברפ"ה ~אורך
ע"ב

~ 

 כררכו
 הטו~

 לכבוד לקנ~ות
 ב~~ ~ל י~ידון ~~~רון וכא~ר ~~רו כהילוךכמתבאר ה~ור~ולומר~~
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 ערי~ והזקני~

 ז''ל הרמ"ז התורה ~ר הלא '
 ' כבורו מקום ואיה ואיז~ו זה הוא מי גילה ולא~~~ו

 ומבאר סוד המגלה הואו~דרבה
 הדברי~

 ר~וי שהיה
ג~

 ' לכסותם לו

 ולס~ור אהב'לטעון הוא ~י הוא לא א~
רברים

 עכבי~ בקורי המ~ורקי~
 עתה באתי לא ואני ,

להש'ב
 ולהרחי~

 הדבור
 ' ממש בו שאין ב~לי~ בדברי~

 בעיקר ~תמה במה כהלכה להשיב בא הנני זה אתדק
הדין

 ומ~יל~
 : עליה שנשאלנו השאלה ~ר~י ג"ב יתבאר

~~~~
 הכריח ז"ל מז"ה

 ש~
 ס'מן ח"ב לב נריב בס'

 שאמר~ עדי~ רבעינןי"ר
 א~י טהורה לו

 ערי~ בעינן דלא ר~''ל ט"לב~י~ הלוי מהר"י לסברת וא~י' נרה ש~יחז~ה ~חרוש~שתו
 אני טהורה לו שאמרו

 עדי~ בעינןמ"מ
 עי"ש וכו~ החזקה אחר לו שנבעלה

 תמהוע"ז
 ה~

 הרואה וז"ל ע"ד בר~"א נר"ו הרמה בן
 הוא כרבריו רמפורש רמאייראה

 רהת~
 ~י' כבר מ"מ ' הטור מדברי שהכריח כ~ו לושנב~לה ערי~ רבעינן

 ב~די~ סגי רמש"ן להדיא רבריושם
 הרחיקה שלא

 לא רודאי אמרינן וב~תמא ~מנוע~מה
 כ~ל וכך ע"כ וכו' עליהובא ממנ~ ~יר~

 הר~רי~
 ~עמים כמה

 אשכנזי הלוי מהד"י ס' שאין והגם כיעו"ש הנז'ב~~רו
 ~~עתיק במה הרואה אנכי מ"מ ' ה~ירה פה מ~ויז"ל
 נר"והוא

 דברי~
 מרברי שהכריח כתב שהרי ה~וכים

 שנב~ל~ ~די~ דבעינןה~ור
 הטו~ מרברי והכר~ו לו

 וכו' היחזקה כתכ שהרי מוכרח הוא ק~"ו ב~י'~~ע
 ודאי וה~ם ע"כ עליה ובא אני ט~ורה לוואמרה
 ופשיטא ' ק~י כ~ובתה דלה~~ירה ביון מיירירבערי~
 , פיו על כתובתה מ~סדתש~ינה

~ 

 לב נדיב בס' ועיין

ש~
 הרמ"ז בהגהת ע"א ובדמ"ר ע"ג ברמ"ג ט"ו ~~''

 ודוקז"ל
~~ 

~ 

 וכו' רי ממנו ע~מה הרחיקה שלא כל אלא לוש~בעלה ~די~ ~ריך שא'ן ו~ירש חזר איך ו~"כ
 א~שר שאי רברוזה

 לשמו~
 ' רי בו יהיה כזה דבערות

 בכל ~בוארוהה~ך
 ה~וסקי~

 הרמ"ז שביאר ובמו ז"ל
ז"ל

 ש~
 נ

~~~~
 לומר ז"ל מהרי"ל כוין אולי כי ~~זהאני

דבעינן
 ~ד~

 בעינן דלא והוא ' מתרתי
ערי~

 לו שאמרה שי~ירו
 וג~ א~י טהור~

 ששמשתו שר~ו
 ~~ורה לו ש~~רה ערים יש ראי ~~י מנייהו~ל~בחרא

 נרה ~הוחזקהא~ר
 וג~

 ממ~ו ע~מה ~דחיקה שלא ראו
 טהורו~ שאינ~ הנ~י~~דת

 ~ריך אין אז .
 עדי~

 על
 של~ רכיו~השמו~

 לו ואמרה ~~מה ~רחיקה
 לו לומר הכרי~ה מי ראל"כ ג"כ שנבעלה כוראי~ני ט~ור~

~~~
 יש א~ וכן ' ט~ורה

 לא א~י' לו ~נבעלה ע~י~
יש

 ערי~
 שא~~ל

 ' בזה רי ~~י טהור~
 והג~

 זו שסברא
לא

 ה~ו~~~ ב~פרי ~~~נו~
 ~ל

 ו'~
 עליו ל~מוה

 כמ"~
הר~

 דעתו לפי רגם ז"ל ~ז"ה כתב ~"מ ' ז"ל כ~א
 ועיין נכו~ים ורבריו מתר~י~~נ~~דא

 ~הר~
 משה רבר

 ~~רן היר וה"ר ' יו"ר ~י' כח"גז"ל
~~ 
 נ

~ ~

 רע"פ ~"ר בר"מ שם ~ל הגרול מ~הכ'
האשה הור~~

 בעלה על ~א~רת ~י~~ שש"~
 המ~בר ~ר~ כן ו~~כים ~~ ~י~ בח"ב ~~~רות ~ני~הר~ ~מ"~

~ל
 ש~

 ~~י'
 ר~~ י"~

 ח~זרת
 ומ~~ש~

 לג~שה יכול שאינו
ע"כ

 והש~~
 לזה

 ה~~
 יר~ה רהמעיין הי"ו הנז'

 הכי~~~"ל רל~
~"~ 

 תמה הרין ובעיקר ' ~~רודי מ~רד
 ~~ל~לי~

 ז~
 ~ם היי~ו ~אסרת ~~י~ה

 ושוב לדב~יה~מ~לא ונו~נ~ ~וזר~
~~~ 

 שכבר
 קד~~

 י"~~~~ המ~ב~ הר~ בזה
~ 

 יר~~ והרוא~
 לו ~ז ~~בר

 מז~~ ה~או~ ז~
ז"~

 ~~יעוט
 שיח~

 ~רר~ו
~~~ 

 ז~ ו~נרו~ ~
 ~~ינ~ לא

 ו~~דר לדבריה אמתלאשנתנה
למד דחכי~ א'ני~ ראיז~

 אות~
 לא הדואל דהרב מ"ש ו~נה עכ"ר ובו~

 ~דק לא ' א~רודי ומ~דדפשיט"ל
 דא~ בז~

 שב'
 ' דמספק"ל לומר ש~עה הוא זה ומ~ני וכו~א~דר בתחיל~

 לאוס~ו ~בל ו~ל שכתב ל~י~יה שפיל לו ~אמר ב~דקאנו א~
 ב~י~ דפ~י~"ל הרי עי"ש וכו' נא~נת ~ינהודאי

 כמ"~
 לו הודה י''ג בסי' המחבד הרב וגם ' ז"למז"ה

 ג~
 ~ן

 כ"ש וא"כ ' לדבריה אמתלא ונתנה ~חזרההיכא
 ~אן שאין מז"ה~כ~ב בנ"~

 הוד~~
 ואכ~י כלל האשה

 ובהשתנות ' נאסרת שאינה רלב''ע וראי וע"סמ~חילה מכחש~
 מלתנו כבר הזה ה~סק ~ר~י בבל בה שהאריךה~אלה
 נ מידי נפק"מ דלא כיון בזה עסק לנו שאיןאמודה

~~
 לומר שהאריךמה

 ~"~ הד"~ רג~
 ס"ל שם

 אמתלאנתנה ראפי~
 לדברי~

 ז כתו ולא לגרשה שיכול
 לדעת א~א נא~נת לרבריה אמתלא נתנהשאם

~ הר~  וחיליה הכי ס"ל נמי דאיהו ראיה מזה ואיןהשואל
 ממ~
ז

 היה שלא פירש ולא וכו' ע~~ה הודאת אחרשכתב
 ב~
ז

 בהא להרב ~'כפ"ל דלא ו~ראה אמתלא ונתונתחזרה
 ' כמדתו שהאריך עי"שוכו'

 ב~לי~ רברי~ וה~
 בו היה שלא ~פודש הנדון דהא השמשרו~י לכ~
 ובסוף ב~חילה קיימא בהודאתו ואכתיואמתלא חזר~
 בב"ר ~ודית האשה שהיא לבאדהרב והוכר~

 ~ע~
 ר~שונה

 והאורך כלל בה חזרה ולא ~ש"ןושניה
 בז~

 להג הוא
 נ בשר ויגיעתהרבה

~~~~

 האמור כל ומלבר וז"ל ע"א בר~"געוד

 נד~
 דאינ שזינתה דהאומרת ה~עםרעיקר

 ומעי~ר ' באחר נ~ן עי~יה ש~א משום הואנאמנת
 ל דור~י משום כאלו בנדונות ~עמא האי שייכאלא

 בוד~י בעלה יגרדנה הא דמשום היאיר~ה
 כמה ידאה והרו~ה , את"ד גמירי לארדינא ו~שו~
 תמוהי~

דברי~
 וה~על שד"ן ~ורית כ~ה~שה דהא אלו

 לדבריהמאמין אינ~
 לי~

 אפיל שיש שיאמר דיינא ולית דינא
 ש~אמין אומר כשהבעל ובכן ' לגרשהמלוה

 לרברי~
 ש~יר לגרשהורו~ה

 י~
 עיני נ~ן הוא ~מא ול~וש לומר

 ל אני טמאה האומרת גבי דאמרינן כמובאחרת
 משו ~מאמין למי~ר ב"ב לאו ~רגמ"ה שישרעכשיו
 בסימן רמ"א כמ"ש באחרת ~תן עיניו שמארחיישינן
 'קע"ח

 כיון באחר עיניה ~תנה היא אם שיגר~נה לה ברוד~יו ל~ א~י ~מאה כשאמרה היא נמי דהת~ ~ג~
 הו~ א~ בבעל תליירה~יקר

 חיישי~ן ולכן . מאמין
 א~ באח~ת עיניו נ~ן הואשמא

 שמאמין אומר
 י''ב בסי' פ"מלהרב ועיי~

 רנ"~
 ע"א

 ורו~
 ~ ~ ק~רתי כי ~ם

~~

~~~~~ ~~ 

 דאפילו

~~~~ ~  

 דהודית ערים איכא נמי בי ~משתי לא ואומרתכשחוזרת
 והביא שמשתי לא באמת אבל הודיתי למימרמ~י

 ולא יגע נר"ו וה"ה ' ~"ט ~י' בחא"~ע הרמ"ממרברי ראיה~
 ע"ר כר~~"א מ"ש זולת בהרמ"ממ~א

 מסכי~ הפנאי וא'ן מאדהרבה שהאריך~ עי"~
 על ל~שיב

 רברי~
 ~איןכאלו ארוכים~

 בה~
 ממש

 ורוב~
 בשינוי ~לויים ככולם

 על פלאות ומ~ליא ז"ל להרמ"ז מק~ה והואה~~לה
ה~אלה פי~

 ~הב~
 ' הבעל מ~ד מסוררת שהיא ו~ורה בירו

 מר"ז ~רב ברברי הבנתו מקו~ר הוא ~ליאותיוויתר
~  אפר~ אני ע"כ , רק~ן~הא 

 'לו
 ראיי~ כוונ~

 ~ז"ה
 לומר ר~ה ~מז~ה והוא ' תלונו~יו ותכל המ~ממרברי

 ~~רג~
 ערי~ ב~ני הורית

 שש"ן
 ו~זר~

 בה
 ו~מרה~

 דבר~י'דב~~"ג שקר ~~ל בן ל~~ ~~~רתי א~~לערי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ש~ינה מ~ני ב' במקום אחד דל דבריו אין אמרינןלא
 לבם אמר~י ולא להר"מ ואומרת הערים לרברימכחשת

 לרברי מודה היא אלא ' נאמנת ראינה ודאי ד~זבן
 וראי ובבגו"ד ' הענין מכחשת אבל בן דאמרההערים
 בעיניהם האיסוד את ראו לא דהעדים כיוןדנאמנת
 מודה ~יא והרי חיים הם מ~יהאלא

 ג~
 ד~מרה עתה

 וזה ' אתה כמוס ~~ם מאיזה ריברה ~דקר אלאכן
 ולא ' דם ז"ל המ"מ מדכרי~~ו~ר

 הו~ר~
 בזה להאריך

 לק~ר ודרכו ליבא הוראה רמעיקרא בי~ר דכברכיון
 בסי' מור"ם פסקו ~"ב שורד למהרי"קו ועיין 'בידוע

 ועי"ד ס"וקט"ו
 בב"~

 : ואבמ"ל ס~"ל

~~~~
 ליכא ראי ע"ב בד"מ דם בתב ז"למז"ה
 והודג ע"ב ליכא לגר~ה מלוה א~ילועדים

 ע"א דמ"ד ט"ו בסי' שם ז"ל הרה"גמאחיו
 יש בין החלוקות לב' קאי לגרדה מ~וה ומ"משבתכ רהד"~

 ז"ל מז"ה והשיבו ע"כ עדים אין ביןערים
 ד~

 בהגהה
 רחיי דינא וה' והלבוד והב"ח הב"ש מדברי הואדראי~ו

 ~אריך ע"ב בר~"ד שם ט"ו הרמה בן ו~"ה כיעו"שז"ל
 לומדל~ון

 לן והא ביעוד"ב ראיה אין הנ"ל מרברי רג~
 שם הח"מדברי

 בס"~
 ובו' עליו מ~וה מ"מ וז"ל י"ח

 זה דאין ס"ל שהרשב"א משמע הר"ןומרברי
 מ~ו~

 רק
 תוס' ולשי~ת כ~ב י"ט בס"ק והב"ש ע"כ וכו'רדות

 ס"ל ומ"מ לקיימה שיבול הבעיא ~~שטוהרדב"א
 בדמ"~ דחיי דינא והרב ע"כ אותה לגרשרמ~וה

 ע"א
 בירו הרדות לקיימה ר~ה דאם בתב והרשב"א וז"לכתב

ומשמ~
 כרברי לגרשה ליכא מ~וה ראפילו מרבריו

 הרמב"~ מדברי משמע וכןהדאב"ר
 שכ~בו וה"המ

 מלתא תליא דכרשותיה ~ש~ע יו~יא לא רו~ה אםאבל
 עכת"ד ליכא מ~יהוא~ילו

 וע~
 דבד הבאתי דלא היות

 ' שיחה במעוט ז"ל הרמ"ז רמזו זה בל את כיחרש

 ולומר עכביד בקורי להסתבך מקום מ~א אלהוככל
 ע"ב ' ~דים ליכא א~ילו דקיימי ית~רדו רבריהםשגם

 בעיניו ב~דק הקורא למען רבריהם תורףהבאתי
 המ~בראיך ירא~

 הז~
 רברים לסתור אלא כוונתו אין

 ליכא ראי מע~מו מוכרע והדבד 'המ~ודקים
 הא ' לגרשה מ~יה שיהיה תתי ~היבא רת עלשעב~ה ערי~

 ' לקלא א~קוה ואוייבי~ דת על עברה ~לא להיותא~~ר

 עריםובאיכא
 הו~

 ו~יין ' לא או מ~וה איבא אי רפליגי
 ~י' ח"ג משה דברל~'

 יו"~
 ומהר"מ

 מ~ארוב~
 י"ג סי'

 : סכ"ד בהג"הט שם ז"ל אהרן ירו~רב

~~~

 ~~ל~~

 ~רן ~~עת כן

~~~ ~  
 דוקא דקאי ובוראי ע"כ חרגמ"ה משום בזה ואיןבע"כ
 סי'ם לבן לגרשה שמ~וה ז"ל מרן שכתב עריםכאיכא

רמ"~
 תקן לא מ~וה רבמקום בע"ב ג"ב לגרשה דיכול

 רמ"א שיתיד א~שר איך ערים לי~א דאי 'רגמ"ה
 י"ב סי' וב~דובה קע"ח סי~ ~עי"ל בזה מאדהמחמיר
 סי' מ"ת נו"בועיין

 י~א~
 ש~בין וד~י אלא בע"כ לגרשה

 וכן ' עדים באיבא קאידהש"ע
 ראי~

 להרב
 בי~

 יעקב
 בל וגם ' עיד"ב ב~ידוש כן שכתב ק~ג סי'בתשובה
 במשפ~הבקי

 יש~וט הלשון
 דב~ ב~ד~

 בוונת ~וא
 שפסק ראחרהש"ע

 ר~~ שא~
 ו~תם מקי'מה לקיימה

 לגרדה מ~וה מ"מ ואמר סיים ערים ~איבא וד~יהיינו
בלו~ר

 א~"~
 מ~וה איכא מ"מ לקיימה ~י~ול שאמר~ו

 שהביא שם ~לבוד מדברי יותר י~באר ו~ןלגרדה
ז"ל מ~~

 ול~
 המבי"~ דברי אלא נשארו

 ~~"ו סי' בח"ג ז"ל
 ~מהר"יץ הרב ע"ר ~מהוכבר

 ידרא~
 בת~ובה ~ר"ו

 בס"ה בקי~ורוהו"ד
 רו~

 ~ט"ו סי' בא"הע הנד"מ חיים
 :סי"א

~~~

 עליו דנדאלנו לנ"ד יו~אה תורה בענין האמור
 ~אין אחרי בע"כ לגרדה דבעל כמיניה כל רל~וז
 ' ליבא ברורה אומרנא ואפי' שדמ~"ן ברברערים

 היינו לגרדה שיבול בשכנותיה ~דה רהוחזקהרקי"ל וה~
 הבאודאי

 לו דאמרה ל~חות או ד~מ"ן עדי~ שי~
 בא שהוא רבורו ~י על אבל ' ערים ב~ני אניטהורה
 א~ה ואם ' מעולם ~רם אמרה לא זו עליהלהעליל
 יודבת אבינו לאברהם בת הנחת לא בןאומר

 שאם 'בעלה ת~~
 בעל~

 אחד לב"ר יבא לגרדה רו~ה
 מ"ש ואפי' ' דשמדתו ויאמר נרהשהוחזקה

 ~בנות ~נועה שאינה שאשה גירודין מהלכות ב~"יז"ל הרמב"~
 שמ~וה הכשרותישראל

 לגרש~
 ~~ערר היכא היינו ע"כ

 ולא ומבורר מ~ורסם~ניעותה
 ע"~

 ד בעל של דבורו

 דלא עליה רמיא רשכועתא דאריה ~"רוב~רט,,בבגון
 ו~דו~ בור~י כי בע"כלגרדה

 אותו פו~ר אין רלכ"ע
 האחרונים רב~י וא~י' כ~לו רברים בעל'לותמשבועתו

 ' רארל"ן באומרנא כזאת דבועה להתיר ש~סכימוז"ל

 שהמעדה היכא ודאיהיי~ו
 הו~

 בל~י ל~~ינו מבואר
שום

 ספ~
 אבל ' אומדנא מכח דמתרינן א~דר אזי

 ואין דובר ~וא דקר ואולי ברור אינו ~~מעשההיכא
 ובמו ' אומד~א מכח לה~יר ראין בודאי כלל איסורכאן

 ~תשז~תו ז"ל ~דב"א לי רודי ה~דול הרב היטבשביאר

הבא~
 נ~ונים ורבריו ט"ו ס"~י דם ח"ב לב נריב בס'
 ראוייםואמתיים

 ל~~
 שהשיב ולמה ' ~אמרם ~רוש

 בן הר'לזה
 בי להדיב ~ורך אין ו~"ח בד~ז ה"י הרמ~

 עין ועיין , בו חוזי לכל מע~מם בטליםהם
 ע"ח סי' ח"א לב נדיב בס~ ז"ל ולמז"ה ' ~~ סי'א"הע משפ~

 נחפהובת~ו'
 ב~ס~

 למהרי"קו ועיין י"ב סי~ א"הע ח"ב
 רור ירי בס~ר ועיין להדיא כן דבתב קכ"ט בדורשז"ל

 בזה וא~מ"ל ס"ז סי'הלוי
~ 

~~
 ך' סימן בח"ב ז"ל מהר~~"ח כתב ~בר ריןמן
 היינו דאדל"ן באומדנא ל~~יר דאמרינןרהא
 הואכשההיתר

 בשוא"~
 לידא דלא בנשבע אכל

 אד~
אחר~

 אנו ראין א~דר בע"כ יגרשנה דלא ~ו
 שבועתו על לע~ורבקו"ע מתירי~

 ע"~
 קמים רבים ~י אמת והן

 הוראתו על ותמהועליו
 זא~

 קי"ז סימן בח"ב ו~ר~"מ
 דאיןב~ב

 ס~~
 הרש~ם של וראם מידי מו~יא הראנ"ח

והריב"ל
 והרח"~

 דגם דס"ל ז"ל
 בקו"~

 ע"ב ~רינן
 ח~"ד לב חקרי בס' ז"ל הגרול ~ז"ה שהגאוןאלא

 ~תב ~"ז~י' ~"~
 ראררב~

 דל ודאם אין
 הרבני~

 ~אחרונים
 בחידושי שראי~ו אחרי הראנ"ח ס~ק מידי מו~יאז"ל

 ל~ריא כן ד~ילקו רכ"ז ל~ררים והנמק"יהריטב"א
 את ראו אלו ס' ואין ארל"ן אמרינן לארבקו"ע

 ~ה~יד סמך ובסו"ר הראשונים על ~ול~ים היולא דבריה~
 אחרים סני~ים ובה~~רפות קיל ~' דהוי משוםב~ו"ע
 ~ר גם 'כיעוש"ב

 ברי~
 ח~א לב נריב בס' ז"ל ~רמ"ז

 מהראנ"~ רברי הביא ע"חסי'
 ורברי עליו והחולקים

 ~לבנו אבי~וה~און
 זלה"~

 ~לו~~א אלא יהי דלו והעלה

דרבוות~
 רבו ~ם א~י' נקיטינן~~חמיר

 ~'ב ~ב בנריב ~תב ו~ן ~' סי' חח"מ מ"ב בחק"לועיין ~~~ המתירי~
 סי'~~~הע

 י"~
 בח~ב ז"ל למ~ר~~"ח ו~יין '

 לגרשה ~םשהתיר ~~ ~~
 כיעו"~ בקו"~ בע"~

 ש~~י וה~ם
 ~'יב הריןשמן

 ~~~וה ל~טל נשבע והוי ל~רד~
~לה ול~

 ה~בוע~
 ו~וא דם הרב שבי~ד וכמו ~~י~א

ו~שו~
 נ

וה~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 אבואלעפוא ~מוהד"יץ המו~לא להר~ראותי
 ו~ימן ט"ו בסי' ~נד"מ י~חק פני בס'נ~ו

 ך~ בסי' הראנ"ח ה"ר ט"ו בסי' ו~ם כזה שהאריך~ו
ומ~

 ע"ר ש~ק'
 הרפמ"~

 הביא ו~וב וק"ו ס"ו כסי' ז"ל
 לב נדיכ בס' ז"ל מז"ה הגאוןדברי

 ח"~
 ומה ע"ח סי'

 ועלץ ~' ~י' בחיו"ר מ~ה מ~את הרב לקי~ייתשיישב
 לקו~יית ~ר זכר ~לא עליו ותמה , לדעתו ~כויןלבו

 ~ם~רפמ~א
 ונרא~

 כאן ואין ע"ב ח"ו רא~תמ'טתיה
 כיה~מטה

 ט"~
 ברקנ"ו ח"א לב כנדיב ~ם ~וא הניכר

 במ"~ע"~
 וקי"ז ו~"ו ס"ו סי' ח"ב לה~"מ ראינו ~כן

ו~"ל
 לה~מ"~

 וכן ' קי"ז סי' ו~~מ וק"ו ס"ו סי' ח"ב
 ' ע"א דמ"א י"ד סי' א"הע בח"ב~ר~ס

 ומ~
 ~~בע

 קו~ייתו ביאר ז"ל ~הרב מפני היינו המ"מ ע"רתירו~ו
 חרא אגב ליי~ב ובא א~רת ו~ור זאת תמה וגםיותר
 פני הרב ר~ון ל~~יק אלא ~~רכה לא , ~אלורברים כפקפוקי והזמן הנייר לאבד ~ריך היה ולא 'תר~י

י~ח~
 תמיהו~יו ל~~ר ת~וכה ומכאן ' בזה הרגיל נר"ו

 נ זה ~בדרךו~ליאותיו

תמ~
 מהראנ"ח רברי על ~ם נר"ו פנ"י הרב

 מההיא הנז"לז"ל
 דפר~

 בחטאת דק"י הגוזל
 ויבמ~ כעלי~~מת~

 מוכ~ לפ~י ~נ~לה
 ל~וק יבמה ו~רינן ל~ולין ~ר~ים מפ~,~ן~~ומדנא ירי רעל ~חין

 וה~"עבקו"ע

~ 

 ~ז ~~י~ הלוי דור ידי הרב תמה וכן

ושו~ ~
 שהמעיין כתב

 בתירו~
 המלךרור הדור מו~ת הרב

 מההיא הרמ"מ לקו~יית ~ם~ר"ו
 א~תי רקונ~

 דלא יראה הרואה ברם ל~ו~ייתנו מזור ימ~א ביסיאת ~גנב~
 עומרת רידן ~ו~,א וערין מ~ול~אאי~רק

 ג' סי' א"הע בת~ובה ~יים נשמת להרב חזיתיהו~חז"ר במק~~
 ~ב~י' , ע"כ ותירץ ~ןשה~~ה

 כ~
 ~לא בתכ

~ושייתו יתור~
 זולתו נכון תי' מ~א ולא ז"ל ~רמ~ז רברי ע"~

 שתיר~מ~
 ~ל נ~"ח הרב

 ~מחל~
 אחרת דעת איבא בין

 הרואה ואנבי , עי~"בללי~א
 שע"~

 תירוץ
 הרמ"~

 לקו~

הרא~נ~
 בה חלו ולא ~ו~ייתו נתיי~בה הר~"מ ~ל

 ~דבר כי , בללירים
 ~שו~

 להו~יא באנו לא ~אנו
 ל~ון יכמה ולהותיר לחולין~ד~ים

 בקו~
, 

~~אומדנא אל~
 ~ב~~

 ואין . מעיקרם והקירו~ין הה~דש
 להו~יא מע~ה עו~ים~נו

 הה~ד~
 ולהתיר לחולין

הי~מ~
 ואם , כזה תלוי זה אין בי , לזר להנ~א

 אח"~
 ~~ר~~ב~

 ~ת
 ל~

 . ק~ע כך אחר יקרא לא ~י בה

מ~~"~
 ~א אחרת י~א ~לא בנשבע

 יגרשנ~
 בע"כ

~ 
~~
 ~אומדנא י

~~ 
 שכועתו על לעבור ~ק~ע מתי~ם

~~~~
 מהד~נ"ח ראמר הוא רא ובכ~ן ~גרשה ~~~ת

 , מתיר~נןד~א

 ו~~
 ג"ב בלול הוא ז"ל נש"ח הרב

~~~~ל בת~
 מז"~

 . ז"ל נ~"ח להרב ~ם לו ~~ין ובבר ז"ל
ו~רב

 נר~ ~נ~
 ~מ~א ~~יא~ כאלו לראו~ו זכה "ר ~אח בתב

~~~~~~~  ~ ~ מהראנ~ ~~ ~~   
ו~~ייבת

 ל~ר~~
 להחמיר בא ש~וא אלא ~~רת לי~א או

~
 קול סובל ~אינו ~חד מ~ד או חס,רות מ~ר ע~~ו

~ל
 ז~ו~

 וע"ז , בזה ו~יו~א אמת ~ינו א~י~ ~~תו על
 בכיו~א ~גם ז"ל הרב~~מר

 לז~
 לה~טר ~יכול מ~ינו

 אחות דנ~תמדה כההיא אדל"ן מ~~ם~~ביע~ו
 וא"ב בה וכיו~א ~רא"ש ~כתב~מ~ודכת

 הכ~ ה"~
, 

~זה
 דהת~ ~~~~

 בשו~"ת הוא
~~~י ובאומדנ~ ב~ו"~ והכ~

 ל~
 אמתני האומרנא אי ~בל , בקו~ע ~~רי~ן

ו~~י~~
 ד~~

 אנו דאין ו~אי ~תר לו יש ה~ין מ~ד
 מונעי~

 ברברי כ"ז וכמתבאר בקו"ע ~וא אם גם ה~בועהמ~ר
 ובסי' ~םהראנ"ח

~"~ 
 רפרק בההיא גם וא"כ ,

 הגוז~
 מ~ירינ רהוה ור~י ~ובא מוכחא היתה האו~רנאאם
 , לכ וחזקה כריאה האומדנא ~~ין ולהיות כקו"עגם

, לנרו מינה ודון , היטב ורוק התם ~למורא להדחי

 ז"להרמ"ז
 ונדו~

 דירן
 ~אי~

, ~אי כיון חז~ה ~אומרנא

 לא כי לגר~ה חיוב לו אין הדין מ~ר וגם ברברבירור
 , על~ונאסרה

 דכגו"ר וד~י
 ל~

 ~בו~~ו מתירינן
 כקו"~

ופשו~
 נ מאר

חזיתי~~~
 ~ברברי שכתב נר"ו י~חק פני להרב

 נחלקו הנז"ל והנמק"יהריטב"א
 האחרוני~

ב~וונ~~
 לדוא"ת ע~ה קום בין לחלק רעתם אי

 ה~בו~ה חלה בין לחלק דע~ם או ז"להראנ"ח כח~
 קודם האונס שבא להיכא האונס באואח"ב מי~
ה~בו~ה חלו~

~ 

 כחילוק
 מהרימ"~

 סימן כחיו,.ד ז"ל
וחיליה מ"~

 ב~~רו הו"ד ז"ל אבא מהר"י ממ"~

 לחלק ~י~א ר'סי' ח"~ מדפ~~
 ב~

 ~רי~ב"~ מרברי ונסתייע
 הנז'

 נכח ס' והנה , ורכ"ה בררכ"ב עיש"ב רל"כסי' בחיו"~ ה~לחן ערך וה' השלחן נכח הר' הבין שבןוכתב
וע"ה~ ה~לח~

 ~הביא
 נד"ו ודבריו , א~י מ~ויים אינ~

 ברעת מחלו~ת ד~~~וה להולמםיכולתי ל~
 הריטב"א דברי ~הרי , ליאמר ניתן ~לא ~הו~~מ~"י הרי~ב"~

 מללו ברור ז"ל והנמק"יז"ל
 ~כוונת~

 בין לחלק
 להסתפק מקים ואיןל~וא"ת ~ו"~

 ולחל~
 , בדבריהם

 , ע"כ לחילוקו מדבריהם נסתייע ז"לשמהרי"א אל~

 ז לחילוק מסכים הוא שגם כלומר , כן מטיםז"ל אב~ מהר"י שרכרי ע"ח ~י~ כח"א ז~ל מז"ה הגאוןכ~ב ולכ~
 הללו הריטב"א מדברימד~סתייע

 ~חיל~
 ל~ריא כן

 הזכיר ולא ט"ו ב~י' ממש זה כל~ון כתב נר"והוא וג~

ה~ ש~~
 ~~~ רברי

 שם הביאו ~ככר לב בנד,ב
 וש"ו~

 ברבריו
 מז"ה על לתמוה וי~א ביה הדר כ"ו בסי' ~באןאלא

 כיעו"~ כן~בתב ז"~
 במש"ל תימה כאן ואין ע"א בררכ"ב

 הוא גםעכ"פ
 נר"~

 . כס להחמיר שראוי א~"ר ~~כים
 הגאון וכמ"שמהראנ"ח

 מז"~
, והרמ"~ בחק"ל הגרול

 לנו ו~ביאב~רי"ל
 החר~ מ~

 ~מן הרב בתב שכן
 המ~ח~
ז

 ע"א ר"סי א,שות בהל' א~כנזי מהר"ם הר~ גרולמ~ם
~ 

 בקד~~~~
 ב~הרמב"ן המו~לא להרב חזי~יה

 חומר מ~ום זה מ~עם להח~יר ז"ל הואגם ~ה~~י~ י"א סי' בח"א הנד"מ בנימין בניבס' ז"~
 במ~לו~~ ר~דב~כיון שבוע~

 ~ל ז"ל מ~ראנ"ח של זאת ש~ברא ~~תב ~םז"ל להר~ ~ראיתי אלא . שנוי הוא
 הוא היאהקודמים ~~

 הר,~~
 ~כת' רכ"ד ב~וגיא ~,~ל

 רדוק~

, 

בקיום
 מ~ש~

, כיו התקבלתי כאלו הריני למימר שייך

שאפי'
 ו~ו' להחזיד יכול היה ממנו מקבל הי~

~ אב~  זכית~ ולא והר"ן מהר~ב"א ~יא זאת דסבראמתמיה ~~~ מאר ומה וכו' ~בי למימר ~ייך לא מע~הבכי~ול
 אותם זכרו לא למהלהבין

 ה~ר~ ומ~
 בין יש

 ~י הס"ר ואתו עכת"ר וכו' התקכלתי כאלולהריני ~ומד~~
 והרשב"א הר"ן לדברי ז~רו ~לא ז"ל הרבניםעם הרי~
 הפר~ כי , מהר~נ~ח לחילוקלסיועי ה~ז~

 ב~לו הריני ~י , התקבלתי כאלו להריני אומדנאבין י וע~ום ~דול
התקבלתי

 הו~
 וכ~לו מחילה מטעם

 קיום בין לחלק יש ~~ירולכן ה~בוע~ נתקיימ~
 מ~~~

 לבי~ול
 ~ מ~~~

 ובאלו הב"ה לומר ~ייך לא מעשהרבביטול
 ~ימ~

ה~בוע~
 לעקור באים שאנו באומר~א אבל ,

 היהלגמרי הש~וע~
 מקו~

 לומר ~ייך בבי~ול שגם לומר
 להפ~רכרי ~דל"~

 מהשבו~~
 מהרי..~~ בתשו~ ו~יין

 ~י~ ח"מ



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ל~לק יש ל"כ,ועוד ~י' ח"כ לב נדיב ב~' מז"ה ומ"שק'
 : כרור יותר נ"ל שכ~בתי שמה אלאבינ'הם

 הרמה כןבס~~~~~~~
 ש~

 וז''ל שכתב ~"ג כר~''ד
 וכו' מסת~ק אלא ~ינו מהד~נ''חשדברי

 דרכו ועוד ב~שי~ות רסל"הולא
 החולקי~

 להתיר רס"ל
 כל של וראם מו~יא סכקו ד~ין בר~"ב שם מ"מוכמ"ש

הרבני~
 ועם ' שם מ''מ כמ''ש כח"ב ה~''מ וכ~''ש

 עשהשהרב
 ~"מ והנמק"י הד~~בא מדברי סמוכות ל~

 כס~ להתיד הסבים~סו"ד
 הרבני~

 כקו"ע גם המתירים
 הרואה ש'ראהכמו

 ש~
 והנה ' נר"ו את"ד ע''ב בר~"ב

 הוא חדשות כאלו מסתפק אלא אינו שהר~נ"חכ~ב
 ומ"ש ' ז"ל הגרול ~ז"ה כתב ממש הזה וכלשון ,מגיד
 וכי וכו' מו~יא הראנ"ח ~ברת ~~ין כתכ החק"לרמ"מ
 כסברת להתיר ה~כיםאסו"ר

 המתירי~
 וכו~

 חדא אלא בזה לרון לי אין ' הרואה יראה כאשרלומר והוסי~
 אמת הן כי גמיר לא הח~''ל דמרן דשותא או 'מתרתי
 עליו חלק ז"ל הוא אבל ' כח''ב ה~"מ משם כןשכתכ
 האחרונים רכני של וראם אין לע~מי וכשאני וז"לוכתב
 רבס~ כתב ואסו"ר וכו' הראנ"ח של ס~קו מידימו~יא
 על לסמוך יש להתיר ~ני~ים כמה בו שיש כנ"ר~יל

 טובא אלים הראנ''ח שס' ז"ל שרעתו הרי 'המתירים
נגד

 ורא~
 המתירים של

 משו~
 באשלי תלויה ~ל ר~ברתו

 הרבנים כל ז"ל החק"ל מרן ברברי הבינו וכן ,רברבי
 לטעון ובאהבתו להשיכ שבחפ~ו א~שר או 'שזכרתי
 ותחרות וקנאה שנאהמתוך

 הו~
 גם ומתעבר עובר

 דבריו בכל המאמינים עיני לעור ור~ה , לו לא ריב~ל
 ' ~~ר ~~וחמבלי

 וקור~
 דבדים על בחיל

 של~
 ולא היו

 הוא כי ידע ולא עור ו~י ' הדואה י~אה כאשרנהיו

מו~י~
 ' כזב ירברו שלא י~ר~ל שארית כדרך ~לא דבה

 כחק"ל הי~ר ~~~ר ויראה יבא לראות עינים לו אשרוכל

במקומו~
 יקישו הזה הפרט ~ניו,ומן על ש~ייןויטפחו

 קלקלו ~ברתו ואש ~נאתו ~יך כילו הכללעל
 ~ריק כי ז''ל מז"ה הראשון ה~ריק את וי~דיקולימודו דר~

 ואמתיי~ ונכונים וקיימים חיים רבריו כלבאמונתו
' 

 הראנ"ח נרון כין חילוקים לחלק עוד שהאריךומה
 ז"ל מז''הלנדון

 דברי~ ה~
 יש שלא

 כי הש'כה כרי בה~
 הנפק עליה ~כ~ב שאלתו נסח ~ל ואזיל ~סת~יךהוא

ומגדי~
 : בזה עסק לנו ואין המדורה

~~

 מרן ממ"ש ~"ד' שם הרמה בן ב~~ עוד מ"ש
 בענין להתיר ~מך שיש פ"ז בס''סי ז"לה~ק"ל

 ' ע"כ וכינוי שם ובלא אחרים ע"י שהיא יען זושבועה

 וכו' בק"ו להקל לנ"ד יקח ממנו כי נר"ו הואוכתב
 כי , לסמוך מה על לו ואין ~דק לא כזה גם 'כיעו"ש
 אלא ז"ל הגדול מ~ה כן כתכלא

 היכ~
 ל~ת'ר מקום שיש

 חזקים סניפים מכחבלא"ה
 אזי אחרי~

 מ~~ר~

 ~מך גם
 הרמ"ז ב~ה מר וכמ"ש רהתרא כחא ולאמץ לחזקזה
 מ"ב סי' ח"כ ח"מ לב נדיב ב~"הז"ל

 מש~
 משאת הרב

 להתיר מקום שאין היכא אבל , ~' ~י' כחיו"ד ז"למשה
 שאין וראי הא דידן וכנרון י"ד סי' שבא"הע מז"הכנדון
 מז"ה הגאון שכתב וכמו ' כלל זה טעם עללסמוך
 וכ~ר ' ח~ ~י' חיו"ר מה"ב חק"ל ב~' גו~יה ז"להגרול

הארי~
 הטובה כמדתו ~"ו ב~י' נד"ו י~חק פני הד~ בזה
 טוב ב~' ועיין כ"ו בסי~ שם לו ועור ' נמ~ייהו~פריון

 בש"ותלישראל
 שבסו"ה~

 די"ח
 ודי"~

 ז ואכמ"ל

~~~~~

 דנ"ד ד~ שהאיש דירן לנ~ון כידינועלה
 ב~ענה בע"כ אשתו את לגרש יכולאינו

 כי וגם ' עליה רמיא דשבו~תא ~ריה כי כזאתרעו~ה

 הנראה זהו לגרשה מ~קש הוא ~ואלה כי נותנתהסברא
 ויראנו משגיאות י~ילנו ישראל ו~ור ~י~ורי ל~ילע"ר

 : אמן נ~ל~ותמתורתו

~~~~
אש~

 והיה הב~ר לנקר יודעת שאינה
 מ~וה היה ותמיר , בני~ור כקיה~~ל

 ועחה , להמנקד ש'וליכו~ו עד הבשר תבשל שלאלאש~ו
 היה לא ש~בשר בתבשיל הביר שהבעל מעשה~ירע
 פ~ם כן א'רע ~בכד וטוען ' ממנו אכל ולאמנוקר

~חר~
 לא שמעולם אימדת והאשה ' כה ו~תרה

~ן ~יר~
 וב~ע~

 ב~לה לא הזאת
 הי~

 אלא הכשר
 אלהים דורש והבעל ' ידה על תקלה בא שלאות"ל המשדת~
 ' כה התרה י~ן כתובתה ולה~~ידה כע"כ לגרשהיכול ~~

ויען
 אינ~ פ~

 מכ"ת רורש הנני הס~דים מ~ויים
 : כרמ"ללהוריענו

ע~~~~~~
 כירוע ~ובה ~רי~~א כי היות

 מלתא להיות זאתבכל לכ"~
 ראי~ור~

 ~ד~י
 וא~ה הזה כהיום ר~ר להשי~ך התמ~מהתיולא

 כשהאכילה הוא דת על עוברת של אלו כרינים ה~יקדכי ל~ ר~
 שיהיו וגם ' ירה על תקלה וכא אי~וד דברלב~לה

ערי~
 ש~יא או ' כן דהיה הזה בדבר

 מ'ר~
 לד~ת בדבר

 הפו~קי~גדולי
 ' ממון ל~נ'ן שנאמנת ש~וכ~ים ז"ל

 ' הבשר ~שלה לא שהיא ח~ר העי~ר כנ"דוכאן

 ו~ו~
סו~

 ועוד ' איסור דבד ~כל לא הרי
 זא~

 שמענו לא כי

אל~
 כה"ג בספק ולא בודאי איסיר רבר במאכילו

שידוע
 עושי~ רבי~ שמקומו~

 הערר מ~ני ניקור
 הזה בכשר אם יודע ומי 'ידי~~ם

 ז חלב וראי הי~

~~~~
 אבן בר~שון ז''ל משה מד~ת להרב שראי~י
 גם דנ"ד האשה ל~~ור שר~ה כ"ט סי~העזר

 מכלום פטיר האוכלה חלב ס~ק דהוי רכיון זהמטעם
 שגגות מהל~ ~"ח ו~דמכ"ם ~ר בכריתותכמ"ש

המאכילו ג~
 נפק~ ל~

 נכון זה אין היישוב ו~חר ' עי"ש
 פטוד אחת וח~יכה ח~יכות משתי חתיכה רבעינןרהא
 ואי איסורו רא"א~לברד משום אי קרבן לעניןהיינו
 כראית ולמר ליה כראית למר אי~ר' איקבע רלאמשום
 אבל ' שומן שהוא כסבור באוכלה נמי והיינו 'ליה

 בודאיביורע
 ש~ו~

 דרבנן ואיסור ראורייתא ~יסור סי'
 אי~ורא דקעביד ואכלו'ודאי מנוקר שאינו כבשרביראי
 נתברד א~י' דהא ' מקרבן אלא ליה ~~רינן ולארבא
 ~~ק היה אכ'ל~ו שב~עת כל גמור ~תר שהיהאח"כ
 סימן בחיו"ד שהארכתי כמו כ~רה ~ריך ואכלואיסור
 ~קור ש~ריך הירוע ממקום בשר באוכל כ"ש 'כ''ח
 קעביד רבא ~יסורא דודאי דאוריית' איסור ס~ק~~וא
 עובדת שנקדאת וכודאי בלאו עובד המאכילו גםוא"כ
על

 ות~~ ר~
 ~ם בכ~ובה שלא

 ש~ הי~
 ועדים התראה

 הדבר ראיתיוכן
 מ~ור~

 ש~ביא לכ~ובות כש"מ
 אלא מ~ושר ~~ינו מאכילתו דו~א דלאו ז"להדיטב"א מש~

ה"~
 שאר

 איסורי~
 או מנוקר שאינו בשר כח~כילתו

 אהרן יד ועיין ' ע"כ בו וכיו~א כרינו מלוחשאינו
 ~"א ק~"ו סי~בחא"הע

 שהבי~
 הנז' מ"מ הרב הוראת

 ' מאד ~מוהה הוראה והיא פסוקה הלכה היאכאלו

 ז"ל הרד~"א בחי~ ועיין ' עליה ~מך לא ז"ל הרבוגם
 : שם ודוק לרפ"חליבמות

~~~

 כיון ~תובה בלא נ~קא דלא וראי בנ"ר
 של~

~~
האכילתו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~דים אין כי גם ' ירה על תקלה כא ולאהאכילתו 
 פעם ה~ראתו על ועכרה כה התדה שהכעלבדכר
 זאת כ~עם וגם , ברכר ~כחשת והיאאחרת

 ל~
 כשלה

 הכשרהיא
 וג~

 מנוקר ש~כשר שידעה לבעלה אמדה לא
 עכ"פ כ~ובה בלא יולאת שאינה הרכר ~שוט אליןמכל
 על ולהוכיחה כדכרים ליסרה ראוי הדבר ומכוערהואיל
 ' תורה של כרת העתיד על כה ולהתרותפניה

 ז~
 הוא

 נהיג א~ ובפרט ולמעשה להלכה כזה לרוןה~ל~"ד
בינייהו

 להשבי~
 ושלא כע"כ לגרשה שלא החתן את

לישא
 אם ~ו עליה אחרת אש~

 הי~
 ראדונה אשתו

 כאלו רעיעות כט~נות כע"כ לגרשה יכול שאינודודאי
 זולת דבר אין ורק ~י"א ס'~ן ז"ל ~רשכ"שכמ"ש

 הא ולה~א דמכ~ן העיקר על תוס~ת זה הרי 'יגרל ש"ו~
 כע~מו הכעל להשתדל כידיה~~א

 להכי~
 מנוקר הכשר

 זה וטעם ' כזה להשתדל האשה על החיוכ שאין~יון
 ובמ~כאר כתובתה לה~~יר' יוכל שלא לטובה י~טרףג"כ

 ס'' א"הע כ~"ת נו''כי הרכמ~שוכת
~"~ 

 : הי~כ עי"ש

~~~
 מי ג' הלכה יבום ~הל' כפ"ג ז"להרמב"ם
 וילרה איש אשת כין ~נויה כין אשה עםשזינה

 אע"~ ~מני העוכר זהואמר
 ירושה לענין בנו שהוא

 ז~הדי
 ~ראה ז"ל וה"המ עי"ש וכו' יבום לענין ספק

 כתב ~נ"ו סי' כא"הע הטור ה"ד והרא"ש ' כזהחלוק
 היכו~ מן ש~וטרת לו כמיוחרת מורה ~ל הדמכ"םדגם

ומןה~ליל~
 ררימא היכא כן ה~וכרים ורכו עי"ש

 סי' לעיל כעניותי שכתכתי כ~ו מעלמא די~אולא מני~
 שנפל ~לא 'עיש"כ

 ה~~~
 ונשא עכר האיש זה אם

אותה
 הכ~

 כלא ומת שלו שהיא עליה שהודה ע~מה
 אותה שנשא כיון נימא מי ' יכם קמיה היא ונפלהכנים
 לישא עשוי אדם ~ין כי היא כתו רלאו ~רעתיהגלי
 הזאת הבת שאם כיון רילמא או ,כתו

 הו~
 מניה רי~א

 דימ~ול~
 ' כתו שהיא אמר הוא ~ם והוא ' ~על~א

 אםוכפרט
 מיוחד~ הית~

 שדילן דיריה ~~ר דלכ"ע לו
 ופוטר~לי~

 ב"ש כמש"ל והחלילה היכום מן אכיה אשת
שת~יל

~~ 
 ' ע~מה

 וא~
 אכיה שנשאה

 גילוי זה מקרי ל~
 כה~קרא ר~יהו דנימאדעת

 ני~~
 חזר א~י' רהא ' ליה

ו~מר
 ש~נ~

 וכהודאת אומרנות ע"פ ש~~חזק ~~ר כתו
~יו

 ~הי~
 ~ר"ל זה ולד ' כו ל~זור ~כ~ניה כל לאו כ~ו

 ז ע~מה את שמ~לתעיקר

~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ז ~  ~~~ 

 לא ה"ז חמותו או כתו ונשא טעה ~ו שעכר ב~וןכ~לה

~ול~~
 בת ליה ראית דכיון מכואר ו~קושי , עי"ש וכו~
 מ~עם ~נפטרה היכי ~י חלי~ה או י~ום תיתימהיכא
 ,עדוה

~ 

 מעשה ~~ר נד"מ ועתה
 הי~כ יבום מהל' בפ..ו עי"ש כזה ז"ל הרכ~הרגיש והראוני ח"~ רוק~

~ 

, 

ודו~~
 שהוא לומר

~"~ 
 ג~לי כל בו הרגישו לא שהרי

 ~~עתיקוהמפר~ים
 דכרי~

 טעה או עבר ש~ם לו~ר כוין אולי~אמור פי על ~כן , שהם כ~ו
 ונש~

 כתו

 ~לי~~~וד~
 ארעתיה ~לי הא תומא דלא , ב~חילה

 קמ"ל ליכ~ זקוקה ו~~יה נ~אה שהרי ~יא כתודלאו
 והיא ~ש~ו זו~אין

 ~טור~
 והחלילה,וכ~ונט' היכום מן

 כ~ן ואין ~חר כ~ו~ן ~לו ה~ור דברי ~יר~~יא~ר
 נמקומו

~~~~~~~ 
 קידו~ין להלכות

 תרל"ג בשנת י~"א ק~ומטינאמעו"בי

~~~~
 שכעריכהיות

 ~ר~~
 ח יע"א האדירה

~ י מכ~ אשה שיקרש ~יש שכל להםומ~~ט
 מ..~י כרת קרשה א~י~ מ~ר הנקרא ה~יר ~ושלה~~~ת
 אשה ויכולה , קידושין קידושיואין

 להנש~
 לאחד

 והבנים , כעלכ~ולת והי~
 הנולרו~

 הרא~ון מבעלה לה
 יקראו ולא , יר"ה השררה כעיני יחשבו וממזריםכזרים
על

 ש~
 הגיעו לשאו.ל כן על , כנחלתם א~יהם

 ככל הסכמה לע~ות ה~~וריכולים א~
 ~וק~

 שכל וחזק
 ו שיה~ הממשלה מ~ד זה על המושל ידיעת כליהמקדש
 לה~ריבה מ~לי כ~ליםקידושיו

 ג~
ן מחז כי יען כרי~ות

 מינ ונפיק , גט לתת ודיין רכ ל~ום כח איןהמלכות
~

חורכ~
 ועק,רת תרי ל~י אתתא ח"ו נמ~א כי

 עינ~ו הריקים אחד ~יתן וארע אם וגם ,דאורייתא נחל,~
 ~~יליכבת

 ויקד~נ~ האר~
 ואמה אכיה כר~ון שלא

 מ~ריכה א~ה ואם , כר~ו~ה~לא ו~~
 ג~

 הדכד רחוק
 לגרשה יר~ה לא הוא אם כי מלכד , הגט עלשיסכימו
 חכמים כיד כח אין כיו~י או כממון עי~יו נתן כי~פני
 , ח"ו ישראל כנות מעגן נמ~את ו~כן , כירוע כללל~ופו

 ישוגם
 סכנ~

 לכן , הנסיון הודה כאשר כדבר נ~שות
 וה~ורה , התורה מן דכר לעקור אפי' לה' ל~שותעת

 לאמתו אמת דין ידין ידון יודה וורה ב~'~ול~רקה
~כמ"ה ויכ~

~ 

~~~~~
 עם

~ 
 מקומי ~ ~י מ~ר

~  
 , דגברא ~לטולא ~שה מ~לטלי ~~ב הגולהכ~וך

 גלו~י
 ארעא תקי~י ~דישי דרכנן בשליחותייהוהיום

 לע~~י ~ובה ראי~, זאת ~כל , אתי אי~ם רכ ד~יו~פרי רישרא~
לחוו~

 לה' קנאתי קנא אליהו ויאמר , אני גם דעי
 ולתורתוישראל אל~

 הקדוש~
 בעי~י לבוז נהיה פן ,

 דורנו פרי~י כרשעתוהשרים העמי~
 ~נותני~

 ככנו עי~יהם
 ולא עול מלתעות לשכר חוב~נו וזאתהארץ

 הרכ הקרש יד עלי היתה כי וכפרט , תושיהיריהם תעשינ~
המו~לא

 חרי~
 עליון לאל כהן ונקי ~ב ומשנתו וכקי

 ור"מ ~מ נר"ו אברהם ארוני ~ון שעריאהב
 חכמה לה המלאה יע"א המעטירהק~ומטינא דעו"~
 עמך נא א~יגה מה ויהי ~מרתי כן על , ה~ויראת וד~~
 ובעיקר , זה כענין א~לו שרשום ממה ~~גדיםג' ~
 גדולי הגבורים כשלטי תלוי הדבר ~וכדאלמ~בר הרי~
 : הגאולה ~ש~ט ל~ם כי הע..י הגלילותו~כמי רכ~

~~~~~
 ה~ריבה כזאת הסכמה הנה קנ'יעם

 מושל ה~כמת אחר ב"א ל~רש שלאדהיינו לנ"~
 חמור כחרם לעולמים ~ו~ה ככר ,העיד

 כתקנ~ם חכמים הועילו ולא הקירושיןכסף וכהפקע~
 ~חרות רי~ותות ומכלעדי , כעלמאלסניף אל~ זא~

 ה~ריכו~
ג~
 רגמ"ה מחרם חרם ~אי אלים דלא משום .

 ועיין , ~ירושין כהו רתפסי לאויןו~ייכי ז"~
 סי' ח"א הראנ"ח תק"ן כסי' כאל'פיו ז"להרשב"א כתשוכו~
 הלא האחרולים ובגדולי פ~ד שורשמהרי"קו ס"~
 : פה הא~~ עתלא כספרת~

~~~~~
 שיעשו הוא לזה רהתיקוןנראה

 ולהפ~י~ ופרנסיה וחכמיה ~עיר~נשי ה~~~~
, 

כ~~
 על ~עוכר קירושי

 ה~כמת~
רכן ז"~ ~~כ"~ הרי כי .



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  בידם כח דיד ד~"ט בסי' ה~כים אלג~יריאה ערי דלרבן 

לעדו~
 דסיים אלא ~קי~ודין ב~~ק~ זה באו~ן תקנתם

 לא ~ם ~ענין לחומר לה~מיר חובך דלמעדהוא~ר
 בא"~ע ז"ל מרן ב~דו' והו"ר ' ה~לילות חכמיב~סכ~ת

 סי' בח"א להתדכ''ץ ועי'ן ו'סי'
 קל"~

 ~ל בירכ ו~הר"י ,
 היינו גט מלריך היה הריב"ד אם ראף בתב מ"בבסי'
 הר~בד ברעת ~שוט וזה עי"ש ~דין ~ן ולא חומרא~~ר
 בח"ב ז"ל והרדב"ץ ' הנז"ל בתדובה דם כ~תבארז"ל
 מעשה נעדה דלא כתב ה'סי'

 א~
 נדאל ז"ל דהרמב"ן

 בהפקעת ודאי והיינו ע~ד וכו' דמקרד כל והד'ב זהעל
 ב"ר בעינן דמא ח~דו ע~וה חו~ר דמדוםה~ידוש'ן
 המכ~ט וכ"כ ה~ירודין לה~קיע כדי ור"א כר"אדאלי~~

 : ר"ובסימן

~~~
 לחוד ראין ודאי נרא' הקירושין כסףבהפקרת
 תקנ"א סי' בח"א ז"ל הרדב"א דהרי כללברבר

 דכן בגודלוהעיד
 נ~~

 ואבותיו הוא ~און ~דירא רב
 אחד ל~בורוא~ר

 לנהו~
 הוכרח ז"ל דהדדב"א ו~ה ' כן

 וכו' קידודין כל ע~מן על ד'אסרו עירו בנותללמר
 ב~קנה להסכים ר~ו לא בכללו דה~בור א~דרביעו"ד
 ה~ט על י~א ללמד כן על ה~ירודין לה~~ירכזאת
 ר"ו אלף דבסי~ בתדובה ~ם .כמובן

 ב~דיטות כת~
 ~~דד ונ~~א זה דל ~~ונו לה~~יר יכולים~ה~בור
 דם והתדב"ץ ' עי"ד בראיות והאריך דלו דאינוב~~ון
 נהבטלו זאת שבתקנה ובתב דבריו הביא ~נז'בתדובה
 דם דהרדב"א ק~ה דלכאורה אלא ' לג~ריהקידודין

בסו~
 ~רבר ור~תי בעירנו היה ומעדה סיים התדובה

 הדב ומורי רבותי~~ני
 רמב"~

 עוד ו~"מ בדבר הורה
 לו ~ודו לא שר~ות'ו ונראה ע"כ ברבר לה~יידב~ריך
 יידוב ה~ריכו וע"כ לדעתו דהסכים רבו הרמב"ןזולתי
 היה הקידוד'ן בה~קעת דהיה דמעדה וא~דר 'עוד
 דרבנן ארע~א ר~קרש כל מ~עם הרדב"אודן

 וכ~"ד ' רע~ו הוא דכן ז"ל הר~ב"ן לרבריווהורה ~~ר~
~דמו

 התשב"~
 הסכימו לא ולבן ' וכנז"ל ה' סי' בח''ב

 ע~ו~בריו
 ול~

 לה~~יע דכרי רס"ל מדום מעדה נעדה
 בר"א ר~לימי ~"ד בעינן וכו' רמקדד כל ~דוםקירודין
 דאין נראה ~עיר ו~נ~י ~"ד בה~קר אבל , וליכאו~א

~ול~
 ברבר

 וראיו~
 ' וא~תיות בדורות הרדב"א

 דכל ~ל~ה~אונים וב~ר~
 ' הכי ס~ל ~בלה רברי רבריה~

 הביא ונדאה סמוך ~~ ~י ז"ל הרדב"ץ הבין דכךו~דוט

~דו~~
 וס'ים~ ה~קר לענין הרדב"א

 ז האמור ובדבר ל~מרי ה~ידושין~~בטלו ~א~ דבת~נ~

~~~ ~  

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

שמעיל~
 ~ר , בעירו זאת הסכ~ה נהי~ה לא

 ~מון ע~מן ~ל דיאסרו עירו בנות לל~ד ז"להוא דהוכר~
 היה בעירו שהיה ד~~דה וא~דר . וכו'~קירו~ין
 בדבר הרדב.~א ורן המלומדות הבנות ~אלובאחת
 בלאלהתירה

~~ 
 זה בתקון ~ם לו הודה הר~ב"ן ודבו ,

 והוא ~וכדח לי נראה זה . בידייהו ר~יא רבותיווד~ר
 העומר לכל~דוט

 בדרש~
 ועוד . הללו ~תדובות ~' דל

 בסימןלו
 אל~

 , קס"ב

 עכ"~
 שרירא רב הנאון רעת

 ו~דדב"ץ בירב ומהר"י והרדב"א והרמב"ןו~בותיו

זלה~
 ~תבטל,ם ז~ת ת~נה רבאופן ס"ל בדירהו אי~הו
 לג~ריהקידושין

 , דינא ל~ום הכי ס"ל הריב"ד וגם .

 ~"ו ~י~ ובועז יכיןועיין
 ד~"~

 ח~"ל ע"ג
 ב~דובה ו' סי' א"הע ~דן בדברי ל~עות ואין , ך~~י' חא"ה~ ת"~

 לא הרוב"ד אם וכתב ז"ל ~ריב"ש רברי בסתם~הביא

ר~~
 רלר~ו~א ~רור ד~~בר וכו' ~~~~~ א~י' לסמוך

 ובועז יכין רי"א סי' הרדב"ד ועיין , במובןנקטי~
 ו~ין בזה האריך ס"ט סי' ה~דחה ד~ן ובס' ך' סי'ח"ב
 בת~ו' ועיין , להאריך מ~וםכאן

 ~הרלנ"~
 סי'

 סי' ח"ב ובועז יכין ובתשו'וקל"ו ~ל"~
 ודו~ ~~

 ~ד~ריו דם
 נהמ~ור~ים

~~~~
תחזה

 ל~הר"~
 סימן בתדי' ז"ל אלד~אר

 דהאריך~"ח
 בז~

 ו~תב זה דין וליבן ובירר
 כל אבל ל~וד ב"ד ה"ר דאלימי ב"ר רבעי ~אןרא~י'
 ~ם ט~י אלימי וב"ר העידאנדי

 הרי~"~
 דם ז"ל

 רבא ב"ר אלא ראלים ב"ד דל"ב ר"תרברי הבי~
 ב~תרי~

. 
 ו~~רו נ~נו אם ל~יכך וז"ל ז"ל ~הרמ"א סייםובסו"ד
 ~ו ה~~לות כל ה~כ~ת עם ורבניה ~דינה אותהכל
 כל ול~נוס לגרור רברבי אדלי אהני ל~מוךרובן

 ולה~קיע הסכ~תןכנ~ר ה~קד~
 ולה~~יר~ ה~ידושי~

 עולם ער
 בעקבותיהם א~א א~י ~ם ~יר~ו זמן איזה עראו

 ולא ה~ורה בעובי ואבנס אחריהם~מן ואענ~
 סי~ן בח"ב והרדב"א , י"ט סי' ב~וך ~~ור ועייןעכ"ל בדיבה,~כדו~

 לה~קיר ורדאים ~דרים ל~דור ל~בור ראוי כתבד"ן
 זה ודבר . הפ~ד ב"דדה~קר

 ~ובר~
 בעירו ב~ר דכל

 דר"א כב"ר ~דוב הוא ~לתא ל~גרר ה~ורךבעת
 . לברייתא חיי דב~ת לא ראלת"ה ו~ררים סיי~יםלענין ור"~

ועיין
 להר"~

 ב~י"המ
 ב~ד~

 ~' ~רר~י ~דוט ~ט
 סי' ~נין ל,~' רדייכי ~,~וניות ~דובות דפ"גסי' ~ז"~
 ~יים ב~' ~אירה הא~'ד וכבר , י"א סי' מינץ~הר"ם ר"~

 ח"בודלום
 הנד"~

 ~~~בר דאדינו ~גאון כ"ו בסי' ודם
 לה~קיר המועלת הה~~ה נסח ות~ן ע~ר~לה"ה

הקידושין
 והי~

 ~ס"ה ה~ובא לנ~ח ~כוונת
 ה~ו אדכנ~י כמהר"א ר"ל ~והר"ג ~ם , ע"ד דל"א~"ב ~ריב,ל~

 ב~יאותו עו~ם הראנו ~ן דם המובאב~ס"ד
 בז~

 לך

נ~
 : דאה

~ ~ ~~ ~  
 ל~"ל

 ז~
 ~~י~ ~~"~ י~~~ בס'

 ~ין בית ~~~ר ~~וא ~בכגוב"ר יראה דהמעייןאלא
 בלבוד ועיין , לכ"ע רמה~י העיר אנדיבהסב~ת

 כ"ח סי'העזר א~~
 דכת~

 וז"ל
~"~ 

 ~~דו ב~הל
 ~~ ~~ ~~~ ~י~ד~ ~~ ד~ל ~רול וח,זוקביניהם ~קנ~

וכיו~~
 א~ד וע~ד ~~~ר וה~~ון ~ו~~עים ~הקידודין

 ו~רדועבר
 ~~רינ~ א~"~

 ו~י~~ו ע"כ רא"א חו~רא ~דום לה~ירה חכ~ים ר~ולא ל~ע~~ ~~~ ~ידודין הוו לא
 ראפדד היכאוראי

 ל~~
 ~ט

~~ 
 ב~~ר כן דאין

 ראי~י וכן . קולא לירי ראת~ ~ומראהוי ד~~~~
סו~ד ~~ ~~~וב~

~~"~ 
 ~אחר ק"ח ~י~

 בהורא~ ~~~~
 זאת

 וידר טוב אחר ב~נין א~דרדאי ~י~~ ור~~ ול~"ד וז"ל בתב בסו"ר המ~מיריםלסכרת ו~ד~
 עכ"~

 רא~דד ~ה לתקן
 ב"ר ~~קר~"י

 עי"~
 בסי' דם לו ועור

 ק"~
. 

 האחר ~או~ן כי , אחר ~או~ן א~דררלא ~י ו~~
 דנרא~

 לו
 לאסור ידר~ל ~נות לל~ד והואנכון

 ~נא~
 וכו'

 ב~י'הרדב"א ~~"~
 ~קנ"~

 ~~~~א ~ל דרבו~יו ~נר' ~לבד
 עוד י כמד"ל ~~נתא האי ביריי~ור~יא

 ~י זא~
 ו~ל חכמים ~ל ~רולה בעיר אלא י~כן לאבזה ת~ו~
 ולא , קורא ה' אדרולד~ידים סו~~~

 לכללו~
 ~~~וז אנדי

 בי~ים כאלווב~רינות
 האל~

 הזה ובז~ן
 ~~ב~

 וכ~ור
 ד~ר ~סתראל~ים

~ 

~~

 להח~יר דראוי דא~דר ~ד ערעד~בן
 כד~~ל ~ט בלא יו~אה א"אי~~רו ~ל~ ~~

 ל~~~~
~סבר~

 ~~~ ~מ~ר~ רי"~י איש
 ל~נו

 ז~ ~~~ ~~~
. 

והא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  לאו נמיוהא 
 מיל~~

 ובוותיי~ו שם המתירי~ דר~ו מלבד
 יבום לענין רהרי זאת עוד ' לזה ~~ו לא ו~ם~קיטינן
 כשהת~ה חלי~ה בלאהתירו

 המקד~
 לשוק יבמה שהת'רו יאמרו ל~מא חששו ולא ,מו~ר א~ לפני ת~ול ~לא

בל~
 חלי~ה המ~ריכים רבו ג"ב שם כי והגם ' חלי~ה

 הרבר רישתקע כתב זק"ן בסי' ז"לומרן
 ול~

 מ"מ יאמר
 מטעם ~שדולא

 ז~
 וא~י"ה , א~רים מ~עמים אלא

 ~יהנה נאות אופן ות~נו ז"ל האחרונים רבניע~רו
 ז"ל הגרול מז"ה להגאון ~יין זי~א ל~~~י~ זהתנאי
 בררא ח"ר הגאון זק~ן וארוני ח"ן סי' א"הע חק"לבס'
 בס' החסיר הגאון ושארי ק' אות א"הע לב ישרי בס~ז"ל
 ק"ג סי' ח"ב ושלוםחיים

~ 

 ~י' אליהו אררת בזה ועיין
 שאלתח~

 י~ב~
 ואכמ"ל כ"ח ~י' ח"א

~ 
 י"ל שלזה אלא

 משא"כ כרת בו שאין מ~ני להקל ~מכו יבוםשלענין
 יש גם ' מ"ה סי' בח"א ז"ל מהראנ"ח וב~"שבא"א
 ~רש ~אםלחוש

 ומת ה~ופט אל הליכתו מבלי אש~
 שנ~קרו כיון ב~י"ז בעילותיו כל למפרעש~מ~אות
הקידושין

 למ~ר~
 ' ~"ח ~י,מן בא"הע כ"ד ~רב וכמ"ש

 ביבמה המתירים חש~ו שלא כמו לחוש אין לזה גםמיהו
 כ~ילגש הו"ל שמיוחדת שכיון ט' בית הרד"ך כתבשהרי
 והגם ' בעי"ז הויולא

 ע~מ~ שב~ילג~
 האו~רים רבו

 המתיריםעל
 אישות מ~ל' ב~"א הרמב"ם דברי ול~ש~

 כמ"ש עכ"פ לא~ור כוותיה ה~וברים ורבו דלו~הנר~ה
 לו ויש מלתא אמר רבא גכרא מ"מ ' במ"אבעניותי

 סי~ ח"ב בשאלותיו י~ב"ץ להגאון ועיין לסמוך מהעל
 ו~ובלת בקידו~ין שהיא בכגו"ד ו~ולי 'י"ד

 בלי עב"~
 יורו ורעמיה הרמב"ם גם בו~ה~ום

 הכ~
 חשיב רלא

 כ"ו סימן א"הע ובכנ"הג שם להרד"ך עיין ,בעי"ז
 קירושין דמ~כת ב~"ב ז"ל להרא"ש ועיין 'ב~גהב"י
 בפנויה שתחשב משום לאוסרו אין מ"מ וז"לש~תב

 היא ונישואין קידושין רררך רביון בזנות א~לוו~ומדת
 ע"כ זנות זה איןא~לו

~ 

 רס"ל מכאן לכאורה משמע
 דהוי ונישואין קידו~'ן רדך אי~ו אם לו במיוחדתרא~י'
ז~ו~

 ~עי"ז הוי רלא מודו כ"ע דכה"ג בוונתו ואולי '
 ובד~"ו סמוך ד"ה ע"כ רס"ב יבמות במס' תו~'ועיין ~

ע"ב
 ד"~

 ז ~מוך ד"ה דע"ו סנהררין ובמס' נשא

~~~
 ל"ח ~י' בא"הע כ~"~ג הרב

 הג"ה~
 וב~ימן א'

 ו~תור~ו ז"ל ~רד"ך ע"ד ~מך בהגהב"יקנ"ז
 למדנו שם בנ"הג הרב~ל

 ג~
 לשמא חיישינן דלא ~ן

 אשה ~יןי~מרו
 ז"ל ~רב התיד ש~רי ג~ בל~ יו~א~

 בלא מות~ס ל"י ר~~ד יום ם לשלש אשהבמקדש
 ג~

' 

 ~וגיא הפך ד~וי אגרי מד~~ן ז"ל שרכריו אמתהן
 ' עליי קמ~ם רבים ראי~י כאשר ד~"ט בנרריםערוכה

 ~מו~לא ו~ר' ~ל שארינו חר"הג דבריו ליישב עמרויכבר
 וגם ~"ד ~י' הנד"מ ח"ב ושלום חיים בס' נר"ו בריה~ר

דבריה~
 ואכמ"ל במ"א הארכ~י באשר תמוהים

~ 
 עיין

 א' סי' א"העלעיל

~ 

 ז

~~
 לרבים ~תמוה דבר ~שום לדון לנו נשארבל~ד
 נ~י והא , רמ"ב סי' ב'ו"ר כמ"ש להתירשאין

 לרבד ~~ם נותן שאם שם ~ש"ך כתב שבכר ~לתאלאו

המבי~
 הרב למ"ש נ"ד רמי ולא עי"ש שמותר ראיות

 ב~' ז~לחיר"א

 יוס~
 ז' ~י' אומץ

 רגב~
 כינייהו ~ורא

 קולו ~ומרו ~דרבארבנ"ד
 ותור~

 ~~ותנת שלנו שלמה
 ולח~אים ל~ושעים ח"ו יר תתן לא לעוש'החיים

 בבנותעיני~ם הנותני~
 האר~

 וכל '
 ועיין ' נועם ררבי ררכי~

 חכם וז"ל קי"א ב~י' ז"לל~דש~"ש
 שנר~~

 לו
 ' עדוה בדבר וכ"ש הנד~~~אי~ור בדבר התרלהודות ו~וכר~

 שמעו שלא אדם בני שיש ל~י בס~ר ראיותיו~יכתוב
 ל~מוה ימ~רו המורגל ומאהבת ל~תירבזה

 כן על וכו~ א~לם ה~ורגל נגד ~יא~רלמי ולהכז'~

 מחויי~
 ולעגן המותד לאסוד ~גדול האי~ורלהראותם

 מ~ו מקיים אלה ככל שהמתיר ' ל~וקחמותרת א~
חכמים

 וא~
 ב~רשים מום להטיל ~רו~ה מי יש

 ימ~א ~ראיות בתיבת ע"י כעונותינו~ורגל כא~
 נחלקו וכבר בתב א' סי~ בח"ג הר~~"א גם 'עי~"ב ~שובת~

 רק טעם נתינת בלי פה ברברי הרור מחכמי ק~תעלי
 הרברשהיה

 חד~
 רבד שהמתיר הרי ' ~"כ בעיניהם

 אנחנא חדח'ן חכמים'ולא מ~ות מקיים הדין מןהמו~ר
 כל ' לרבים תמוה או ה~ודגל ונגר חדש דבר הוא~ם

 ברור ה'אשהה~ר
 ומפורס~

 מ~וה נמי ואיכא

 רב~
 ' הרואה יראה כאדר חמורות מעבירות או~םלה~'ל

 רא הגבר אני זה בהתר להט~ל ש~מכתני היאוזו
 ב~ו זלעפות ורוח תבו~ות ~רות במהעיני

 : ~זה הת~ון יתוקן לא אם ב"מלבא וע~ידים~

~~~
 המד'בר מן~ו'לה

 שב~סכמ~
 להפקיר כזאת

כס~
 לכו~ו א~שד דאי היבא חקירו~ין

 ~ום מכלי ל~וק רמותרת כדבר חולק אין 'גט ולת~
 ערוה חומר משום למעשה ~מחמיר'ם ואפי'אחרת רי~ות~

 לתת ולכופו ל~קן שבירם היכאהיינו
 אופן באיז~ ג~

 לקיים אונס שאין מלבר כי האלה במדינות לא 'שיהיה
 ואי~ חכמי~דברי

 עור ' יעשה בעיניו הישר
 זא~

 כי
 ~וגות ובתולות~ה ' גט לתת ~ניח לא~ממשלה

 חשיב ודאי וכה"ג ' להמר והי~
 בעגונ~

 שכתב ממש

 מר~
 התר ~דדי כל ~חר לח~ש ~דאוי י"ז ~י' בא"העז"ל

 ~ימן יו"ט קרודת שב~' בתשו' ז"ל מהריט"א הרבואף ע~~
 נחגו ש~קירו~ין שכתב ג"ל ~י~ מ~ה ברךוב~'

לת~ו~
 כ~ר ' חחומרות כל

 ~דכד ק~ה שאם וכתב סיי~
 מז"ה להג~ון ועיין ' להתירה שיש גט לידילהביא
 ר' ~י' חח"מ מה"ב חק"ל ב~"ה ז~ו~"ל~גדול

 סי' א"הע ח"ב לב ~ריב בס' ז"ל בריה מרולהגאון דק"~
 והר"ה כ"ד סי' בת"י רומי של כרך ב~~ ~ל נכדווהגאון כ"~

 בענין עיש"ב ק"י ~י' ח"ב ושלום חייםב~~
 ז~
 ז

~~~~
~~ 

 המ~דש ' תו"ח כבל ורו"מ רו"ב העיר ~נשיי במעמ~ זאת הסכמה שיעשו שאחרי דינא
 הנשבר כחרס ב~לים קידושיו בךאחר

 וכ~~
 הקירושין

 גמור ~~קר~ם
 וזכת~

 כהם
 האש~

 הה~קד מן כזובה
 שריאואתתא

 לאתנ~ב~
 י~"א המע~'רה עו~אבה פה רבהבנחי~ה כתבת~ כ"ז ' רת~ביי גבר לבל

 נשיא ~ם שלמררשו בבי~
 האר~

 ~וב שם וכתד וגדולה תורה

ו~הל~
 בחכמה ה~לם החכם וה~~~ר השר

 תלוי הרבר ולמעשה ' ~י"ו סיימאן מסעורכמהד"ר ובמוסר~
 : הע"י הגלילות רבני גדולי הגבודיםבשלטי

 ' המשתלח ה~עיר ~~עיר~כ"ד
 עוני גרשוני אשר

 'מה~~~ח
 למקים שבותי יש~ב כי ' שוטח לאל וכ~יו

 ה~רשים קדש מבית ~ו~א שועל ' והמזבחמקדש
 ה~עיר ~הוא ' עז'ן ב'ן~לטי'~ל בי~

~~~~~ ~~~ 
 ז תוב"א ~רושלם מע"הקש"רר ~"~

~~~
 בשרינו שאר הגדול הרב ~~ירד הה~כמהנסח

 ושלום ~יים בס~ והובאה זלה"הכמ~דח"ף
 כ"ו~ימן ח"~

 בתו~~
 ז"ל ~ו~ר חתם הרב מרברי נו~ך

 והגם ק"ט סי'בח~"הע
 שהר~

 ~ל
 ש~

 גם מאר מ~קפק
 ישראל רבני ועל ~מורה מלת~ ~בר אנכי ' זהבנסח
 ' למעשה הלכה להורותמוטל

 נרא~ ו~~"~
 נכון

שיכתבו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 מונחת ויהיה א~ורית בכ~ב ~זאת ההסכמה~יכתבו
 לדוד הבאים וגם העיר אנדי עיני למר~התמיר תהי~ למ~ן גלוי במקום ~בעיר כנסיות הב~י~כל

 בכל או~ה י~ראוו~ם מחר~
 יו"ה~

 ~נה בימי אריר יום
 ו~ף ו~שים ~נ~ים כאזרח כגר ה~הל כל~מקוב~ים

 י~ילנו י~ד~ל ו~ור נ"ל זה ' תמיד לזכרון להםוהיה
 ז ~סו"א ושגגה ~גיאהמ~עות

~~~~~
 היו~בים ורבנ'ה חכמיה כלבהסכ~ת יע"~ פלוני ק"ק ומנהיגי וגזבריפרנסי

 א~ר הגלילות חכמי ובהסבמת ההוראהכסא ע~
 ו~תעורר קמנו אלהינו ה' ב~ם יר"ה אר~נו~מ~לת תח~

 בני יבאו לבל ה~~~ה ולגרור שת"ת תו"הק דגללהקים
 ' ח"ו ועון מכ~ול לירי אלו באר~ות ה~וכניםי~ר~ל

 וא~ה אי~ שכל יר"ה מה~רדה מלכות דבר י~אבהיות
 ל~ני לעמוד המה ~ריכי' יחד להזדווג~רו~'ם

 לזה זה מרו~ים ~הם רעתם לבאר יחר גם~ניהם הערכאו~
 בגופן בס~ר ונכתב ה~רי~ים ה~י~ואין מ~נאיוכיו~א
 אף זה ומבלערי ' והא~ה האי~ בחתימת ונח~ם~להם
 אין י~ראל דיי~י לפני והכ~ובה הקירו~ין נע~ואם

 רנ~יק חורבא כמה מובן והדבר ' י~ה עולהז'וו~ם
 ה~ירו~ין ל~~ות ~ניח אם תו"הק דיןלפי

 כר~
 ~"וי

 הממונ~ ל~ני הליבתםבטרם
 א~ר ' יר"ה מהשררה

 גמורה הסכמה הסכמנו החתום על הכאים א~~נוע"כ
 בי~ראל דנה'גי ההסכמ~ת חומ~ ככל ותקף חזקבכל

 וזעקתם ה~ומות ורברי המגילה וקריאת התור'יכקבלח
 עד ז~נו וזרע זרענו ו~לעלינו

 סו~

 לגרר הרורות כל
 ~ני~וס זמן ~כל ' רמלכותא רינא ולקיום לתורהוסייג
 וכתיבת הקירו~ין ~קודם ' קיים הנז"ל ה~ררהוחק

 להנ~א הרו~ים וא~ה ~י~ כל מחוייב ר~נו ל~יהכתובה
 ' הזה הדבר על מהממ~לה ה~מונה אל ללכת ,יחר

 יהיה כן ואחרי יר"ה הממשלה וני~וסי כדתלע~ות
 שיקר~ אי~ וכל . וי~ראל משה כדת הכל~עדה

 א~ה
 ערים ובפני גמורים קידו~ין ל~ם קבלתם היא גםוהיא

כשרי~
 מהדרים ~יהיו בין וכהלכה כרת

 ותו~כי~
 א~נו

 לקבוע אח"כ מהבאים ביןב~דינ~נו
 רירת~

 במרינתנו
 ~ילכו ~ודם . ותו~ביםמגרים

 וחוקי כנימוסי ויע~~
 חלין יהיו ולא ~ירו~ין קירושיו יהיו לא כנז' ~רההממ~לה

 וכרבר הנ~בר כחרס ומבוטלים בטלים ~"ומ ויהיוכלל
 בו~אין

 ממ~
 ' לגמרי ובטלים מופקעים הם והרי '

וכס~
 נכסי רמ~קרי מרי כל או ~ק'רו~ין

 כס~
 ו~וה

 ~מועילכסף
 לקר~

 שום ליר ארם ~ום מיר הניחן א~ה
 לשם בתו בעד קירו~ין המקכל האב ~ו שליחה אוא~ה

 או הכסף הרי באונס ואפי' במזיד הן בשוגג הןקירו~ין
 וכו' ~לוחה או והא~ה גמור הפקר הם ההוא כסף~וה
 טובת ו~ום הה~קר ~ן וזוכה כמגביה בו זוכיםי~יו

הנ~~
 ~ום יהיה שלא באופן ' בזה להנותן יהיה לא
 אותו ע"י הא~ה לקנות לו~חיזה

 הכס~
 וזכתה ~"כ או

 ההיא והא~ה ' גמורה זכיה ו~ו' ~לוחה או הא~ה~הם

ל~
 כי גט בלתי לאחר ותנ~א כלל בו מקוד~ת תהיה
 זרעם ו~ל עליהם מרינתנו יו~בי ~ל בי~ו~~~ה
 הגלילו~ ררבני אדעתא בי 'אחריהם

 אנו דעח ועל
 הפקיעו מ'~מ כאחד כולם והרי ' מקרשים הםהח"מ

 כל ~מוןוה~קירו
 וידיעת הס~מת בל~י ~מקר~

הממ~ל~
 ביטול ההם קידו~ין ובטלו ' כנז"ל יר"ה

 ה~יר אנ~י כל בהסכמתגמור
 הקידושין כסף וה~קי~

 ~~~~י~ו הגלילות ר~ני ~ל י~ה ב"ד בכח גמורה~קר

 הסכ~תנו ותמ~ך ' העיר ופרנ~י רבני עם יחדלזה
 ולקיום לתורה ו~ייג לגדר הנע~יתזאת

 ~ל הרורות כל ע"ס זר~נו ועל עלינו עולם וערמעתה רמלכות~ רינ~
 מנהג ומתנהג קיים הנז' ה~מ~לה ונימוס ~גזרתזמן

 והיה ' בינינוזה
 ז~

 ~ וקיים ו~"וב וכו' כיום
 העי"א רורנו ~רולי הרב~ים הסכמותואלה

~~~
 א~ ראי~י ראה ל~יון רא~ון~~~~י

 ה~אלה
 חמדת ירירנו מאת עליה נגזר א~ר ואתהנז'

 זרעלבנו
 קד~

 ~מהר"ר להלל בי~ראל הכולל הרב

~~~~~~~~ 

 יפה רן יפה כי ו~מינא ' נר"ו
 בפס"ר בזה הארכתי א~כי גםכא~ר הור~

 הנורא בס~ר~ובא
~~~~ ~~ 

 ח' סי' א"הע ח"ב
 ~ריך ריןולית

 ב~~
 מסכים הנ~י ו~תה '

 ורו"מ רו"ב ~יסכימו ובלבד ' ולמע~ה ל~לכהעמו
 ורבניה העירחכמי וכ~

 ומנהיגי~
 הרב תקן א~ר כנסח

 ו~לום חיים בס' ז"ל מהרח"פהגרול
 ח"~

 ' ~"ו סימן

 ~~ב אברכהו א~י זולת , מאריך אי~י הקי~ודולאהבת
 כ~ם ~מו והיה חו~ה מעינותיו יפו~ו כי בןאת

 .אכי"ר הגרולי~
 ולהיו~

 ע"הח כא~י נהר'רת האמת
 בחד~

 ~יון
 : וקיים התרל"ג~נת

ה~~יר
~~~~~ 

 ס"ט ~~~~~~

 החותםמקום

~~~
ר~ינו

~~ 
 ב~דה ות~ובתה ה~אלה רברי כל

 ~מובהק הרבמאת
 הפוס~

 ובעינינו נ~ו
 לא ועולה חכו יהגה אמת כיראי~ו

 נמ~~
 ' ב~~תיו

 בדירן אנן מעתה אמור ' ובדעת בתבונה מ~ר~אמנו
 וכנסח ומנהיגיה ויחידיה העיר ח"וד כל יסכימואם

 ז"ל ~אלאג'י ~יים ר' הרב תקן א~רההסכמה
 א~

 ירינו
 ~אן ~עירי הכ"ר . עמי מררך מכ~ול להרים עמותכון
 תוניס פה החותמיםקר~ים

 בחר~ יע"~
 ~נת ניסן

 אמת אמר'יםלה~~יב
 לפ"~

 ז ו~לום
~ה

~~~ ~~'~~~~ 

 ע"ה
~~~~~ 

'~~~~ 

 ~חותםמקום

~~~
 בא ~שון וקול , ע~י ראתה יקרכל

 לאז~
 רבר ,

 ק~ומט~א ח~ר ~ע~ו מה , טוב מהבע~ו
 כל לה~ת , וחלוטה ברורה ~סכמהיע"א

 אי~
 מי~ראל

~יקד~
 ל~~ יחד~ ~ילכו ~ורם , ב~"כ או בכ~ף אשה

אד~
 זה להנ~א יתר~ו ירו על א~ר העיר

 לז~
 כ~אמר ,

ובד~~
 חק כ~י ~יל~יהם בה~כמת וגם ~לם

 ,וה~דינה הממ~ל~

 אלו הרי
 הקידו~~

 נקראים ואינם בטלים

~ירו~~
 הא~ה בו זכתה ההוא הכסף כי

~~ 
 , ההפקר

 העיר ח~~י כל ה~יא הה~כמה ~~ל חתמואחרי
 פרנסים כ~ולם רובם ,והמרינה

 ג~
 בר~ב יחירים

 וסמך .ורו"מ
 לדבריה~

 ח~ם בספר כתוב ~נ~~א כמו
 ~אלה ~ל ~אלאג~ ר"ח והמפורסם הגרול להרבו~לום
 וכאן היה כ~ן רפ"טכ"ו

 נמ~~
 ז ההסכמה נסח

 ~זן ~~~ ~~ ~~י~י ~~ו~~~ר
וי~ל

 ב~ע'ר~ ~~~~~
 וי~יא , בי~ו ערוכה ומ~נ~ו

~~~~ 
ת~ובה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ודבר רכר כל עלתשובה 
 על עומדת פז אדני ועל מו~קת תשוכתו חייםאלהים דברי ' והמ~נגרים השואלי~

 ו~להדין
 ה~מ~

 ונלוו , ולמוד עיון בעומק
 רכים עליה~

 עי"ת וחכמי ל~יון ראשון ככ~ובים המה הלאונככדים
 אמרתי ישראל כאל~י ~טן אנכי גם הנה , יע"אתוניס

~~~~~ 
 ללעג עוד נהיה לא למען ' ~~'

 ' העמים כעיניולשנינה

 נכונה הזאת התקנה ררכו יעשהואמת
 הי~

 וישרה
 כל הימ'ם לקץ~עמור

 זמ~
 המדינה שח~י

 יע"א ק~ומטינא עיר ח"ור שתקנו וכמו ' ~יימיםיהיו והממשל~
 היה אחדוכראשם

~~~~~ 
 והוא ומ'ור~י אוהכי

~~~

 עמ~ם מסכיםוהנני ' על'ון לאל
 : ש~שו מהככל

 ~ה ישראל ולכבוד ה~ורה לככור החותםכ"ר

 כסלו לחדש ~~ו כיוםיע"א ~~~י~
 ~נ~

 ~ לי~ירה ה~רל"ד
ה~~~~~~~י~~~

~~~~~~
 הקורות כל אתה~אות

 כרורו~
 דור האלו

 בחוץ ~עם כתולות גם כחוריםתה~וכות
 ~עירים שחקו כרחוכות~עם

 שחו~
 י~א וזה , וק"ר

 כוקי ~נהו מעלי דלא סהדי עם כשו~י לקדשראשונה
 ' ואמה אכיה מדעת שלא כערמה יע~ו המה .~ריקי

 ותעל , לו יחבל לדכר בז לו לתתה אביה ימאן מאןואם
 כסוד בסאות י~~ו שמה ' ~אלילים ל~נישועתם
 המ~וה מה ,מש~~ים

 הזא~
 והויא כה יש טעם ומה

 כחוכ~לי~
 ' ומרלדלא ~זלא ת~ימה ה' ואטלולא'ותורת

ו~ז~
 עושה זו אשה כי ' החמורה ערוה להתיר יכאו
 '~מורה

 והלב~
 סוכנת לו ותהי אחר לאיש ~היתה

 התמורה ועל הגאולה על עבירה לדבר מ~כווני'שניהם
 עמו וכרות ' דבר כל ל~'ים המושל ל~ני ובאוועלו

ה~רי~
 דבר, לבל כאשתו

 ו~י~
 א"א כעל ~עולת

 : ~רורות ותהיינה ' ככושרות אסירים ' לברות~יו הכשרות ישר~ל ובנות . לגרי~ו~א אשתני ,דאוריי~א

~  ר~~

 ל~שה ~~~~~ו
~  

~~~~~ ~~ 
 בידינו עלתה ולא ' ה~ר~ות ~ת ולגדורה~כשולות

לסמו~
 ~עתנו על

 כה~ק~~
 ראינו אחרי ' הקידושין

 זמן זה כי הגם ' להחמיר חו~ך היה ז"לשהריב"ש
 חיים ~פר לידי~ושהגיע

 ו~לו~
 ~הר"ח להגאון ח"כ

 להלכה כן ש~סכים כ"ו כסי' ראינו ושם ז"ל~אלאג'י
ול~ע~~

 ובאותו '
 ~ר~

 ות~נ~ו עמדנו
 נס~

 ~הסכמה
 ככל ~הל~נו ויחי~י וראשי ח"ור כל ע"החובא~

 חז~
ו~~

 ~כל ,
 ז~~

היינו כי עוכרא למעכד מה~ם לכנו היה
 לר~ת חוששי~

 המחמירי~
 ליח"ל דלא

 ~ בה~קר~

~~~~
 לגבולנו וזרח האיר ~אשרכעתה

הרכ ~על~
 ~מובה~

 דבי תנא רב ~ר ש"רר מר

~~~~~~~~ 

 הנז"ל הש~לה דכרי ל~ניו ~~ענו הי"ו
 הגדולות הת~לות ר~הובעיניו

 חל~יו כגכר אזר ויאתיון שנקרווה~ראות
 והעדי~

 להו~יא אדירים כמים ו~לל ולמטרי ~~ש~ל~טוכו
לאור

 ~כנו~ ~ש~~
 הנאמרים ברב"ק הכ~וב כ~ל

 ח"ור כעיני חן ~~או המ~ור~ים ודכריו 'בא~ת

 ל~לכה עמו והסכימו יע"א ~וניס וח"ור ~ו~"אידושלם ע"ה~

ול~ע~~
 ובכן ,

 אנ~ א~
 התאזרנו נמי

 כר~
 והכרזנו עז

 ~ח~ומ~ הה~~~~~~
 שבמח"ק ~כ~כ בכל הנז~ל

 זרעם ו~ל עליהם היהודום ו~יי~וקכלווגל~~~~'

 הממשלה שור זמן כל הנזכדת הת~נה ולקייםל~ש~
 לעשות עלינו תקי~א יר"ה~רוממה

 ' זאת מדה ל'די י~ראל בנות יבאו שלא ויה''ד 'ההוא ובנימ~~ בד~

"ו ~י הנז~ ש"דר ~ד דב"א תנא להרב נמטייהוא~ריון
 ~רבי~ את זכהוזיכהכי

 ל~ו~ה זאת ת~יה לבל
 ול~

'ד
' והשרים ~עמים לעיני וקלס ולעג עמנו לבנימב~ול

 יש~ב רבים כנכ~ים של~ה ~שברתו ותהי פעלוה'י~לם
 ירוםלבי~ו

 ונש~
 : מ~רכ~ו ככב

 לי~ידההתרל"ר ת~די בחדש י~''א ק~ומ~ינא ~ה החותמיםהכ'~ר
 מתוק~

 ~נת

~~~~ 
~~~ 

 ל~~ק לה'

ע"ה
~~~~~ 

~~~~ 

 ס"ט

ה~עיר
~~~~~ ~~~ 

 ס"~

וז~
 כמהר"ש הרב מ~~ זה כענין אלי כתב אשר

 י~"א ~~ומ~ינא עי"ת חכמי מגדולינר"ו זרק~

~~
 רכ ולבא עינא ימין עין חיבת רבאניהו

 בסוד ולמ~לה המש~בחמן מ~רש~~
 קרושי~

 אח"י רבה
 כמ~ר'~ר המובהק הרכוראש

~~~~~ ~~~ 

 יאיר נר'~ו
 על ראשויתנהו

 האד~
 : כיד"א ~~ובה

 לאל~י שלום כריתי את לו נו~ן הנניהח"מ~~~~
 עבר אל האיד כאשר הנה 'רבבה

 ~רן טב דמאריה ס~'דאהאי ~ני~
 ~חבי''~

ו מהרימ"נ מתשובת ~~~א בההוא נרגא למדרידאיכא י ענית אני ז"ל

ח"~
 סי'

 מ"~
~ ומתשוב~ ע"ה שורש מהרי"קו ומתשו' ' ~רדא דאגב וכא~ת , אהדרי סתרי שרבריוהרשב"ץ

 , ל~ודי על חזרתילא

 ר~
 ה~יר לחכמי אמרתי

 מ~
ז

ז מ ידיהם ורפו והודו חזרו זה ואחר ' בז~רונישרשום
 כדם ' הזאתההסכמה

 לע~
 הפס"ד שראיתי כזאת

 ש~
,

 אגב מלתא ' וכו' חבר על ו~זקה אדיריםכ~ים ש~לי ראיתי כי , עליון דעת מ~ני דעתי כטל~יכת"ר
 ~י~א כת''ר של כ~~'~רראיתי אורח~

 לחל~
 כלאו שהיא מיבמה

 דמ~ראנ"ח משמיה כה ומ~י כ~רת שהוא א"אלאי~ור
 דקאמר ~'כמות ערוכה גמרא שהוא הנראה וכ~יח"א
 אין ומ~תה ' כדת אי~ור מ"ל לאו א'סור מ'~לכהדיא

 א~ כילהאריך
 : שיסגא דמר ~שלמא

 רו"~~כ"רנא"~
 ה~עיר

 אליו ~שובתיוזאת ~"~ ~~~~ ~~~~
 וממולאים , מור נו~פים דמר מילי כלהוית~~~

 ' ד~ת ורוחבענוה

 אנ~
 שקכל~מר חיליה~ ישר דאמרי

 האמ~
 של כ~ת הראשונה מסברתו כו וחזר

 רא וכגוןתורה
 ז"למוהרימ"ט וכדכרי ' שבחייהו היינו ררבנן מודי~

~ 

 מ' ו~י' ל"ט סי' חא"הע

~ 

 ודעמיה
 ' יודו כ"ע רכנ"ר יחזה ש~יד עיון במעט ~ת"רשהביא

 עליה כני ראיתי לאשדותמיהני
 מועטי~

 אשר

 לרוכ~
 אל ~שבת אזן לתת יר~ו לא ו~רישותם~דושתם

 אם ~י לומר וחושבים הזמן' מהם~רש אדר~
 הריכ"~

 ז"ל
 לחומד להחמיר חו~ך היה ממתנינו עכה ~טנואש~
 לרעת רו~ים ו~ינם ' אכתריה נענה מה אנן ,~ענין
 הנדונות כל לאכי

 והזמני~
 היה ~ל הריכ"ש ואם ' שוים

 עמנו ~העומד
 חיי~

 ז"ל ~וא היה הזה הרע בזמן ,
 המ~כימיםראש

 והמ~ייע'~
 לדכר

 הז~
 כתכ ובכר '

"ו

הר~ב"ש



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 תקנוה לא הדא~ונים ואם וז"ל רפ"ז בסי' ז"ל~רדב"ש
 ל~תגדר לא~רונים הניחו דמקום וראיה טענהאינה
 ובאו גררום ולא לגדור ראוים היו דברים וכמה 'בו

 רברים כמה אמדו ראשונ'ם וכמה וגררוםאחרונים
 וכו' רבריהם וס~רו אחרונים ובאו הלכותבפסקי

 מנהגהמקומו~ לפי מ~תנה~הרין אל~~
 נכונים כמה עכל"ה

 קרוש ל~ה הדבריםוראוים
 ד~מר~

 למדים אנו ומהם '
 לדינא בו ה~~י~ו והאחרונים שהרא~ונים לנ"דב~כ"ש
 : הר~וי באורך ב~ס''ד הוכחנו כאשר בזמנםאפי'

~~~~~~
 תמיה אני

 אי~
 השל~ים אלו יחדבו

 דאתי בדבר ~סברתם להחמירבדעתם
 כיו~א ועל , ח"ו בישראל ממזרים ולהרבות קולאלירי
 ג' סי' התנוקת פ' לנדה בפסק'ו ז"ל הר~"ש כ~בבזה
 דבריו ואין וז"ל הראב"ד~"ד

 נר~י~
 אדם להח~יר

 וכו' בש"ס זו גזרה ר~וזה אנה ידעתי ולא וכו'~דעתו
 ואם ' בפירוש בש"ס שמו~אים מה אלא לנו איןואנו
הוא

 אד~
 רו~ה אינו ופרישותו ~נותנותו ומרוב חשוב

 פרישותו ינהוג ' מעשה לעשות ע~~ו עללסמוך
 עגונות לתקנת שחשו בש"ס ~רבה ~~ינו כילע~~ו
 כ"ש ~אד,והקלו

 דל~
 שיביא לא אם ~רעתו אדם יורה

 ו~ה ' הזהב לשון עכ"ל הש"ס מן ברורותר~יות
 ש~סכימו המפור~מים הפוסקים כי באומרים~שמעתי
 ובז"הז עיר חבר בהסכ~ת דיהיה ה~דיבו זאתבת~נה
 ה~ריקים יסל'חו נמי הזה לדבר ' ת"ח דין ל~ו~ין

 עיר חבר ה~כמת ש~דיך ז''ל הרבנים כתכו~בפירוש
 רו~ים אינם ~~קתם ~דוב הם ואם ' בעיר הואאם

 ~ת ידונו ' עיר ח~ר בסוג ע~מםלחשוכ
 כבני ~~מ~

 בס'מן שם ז"ל להריב"ש ועיין . ודיוהעיר
 ש~"~

 שכתב
 אדם להסכמת ~ריכים אינם העיר בני ולעולםוז''ל
 וגדוליהם ה~הל רוב שה~בימו כל אלאחשוב

 דבדים והם עב"ד קיי~ת ת~נ~ם ב~סקיהםל~קח הרגילי~
 נברורים

~~~
 א'זה יש כ~רים שבאיזהש~~~י

 הוא כי בח~בם ' זאת ב~קנהה~~אנים המוני~
 הנה ' ותחרות וקנ~ה דנאה איזה ~~ד או ~"והדין ה~~

 עם יחד כולם ~תוך ~~כי~ים הרוב שאםודאי
 ז"ל הריב"ד ~תשו' כ~תבאר רובם ב~ר ראזלינןוראי גדוליה~

 בס' ועיין 'שם
 תו~~

 הרא"ם ובתדו' די"ג סי' ישרים
 ל"ו סימן חא"ח ז"ל למהר~ד"ם ועיין ' נ"ז סי'בח"א
 ועי'ן ה~ם רלת ולא החשובים היינו העיר דרוב~כתב

 : ק"י סי' ח"א לב נריב מ' ס''~י ח"ב~הרח"ש

~~~~
 ~הראנ"ח ~שם ב~"ש כת"ר דהרגיש ל~ה

 ~"ה בסי'ז
 ~ההי~

 הנה ' דקי"ט דיב~ות
 סי' א"הע בנ"הג עיין ב~דולים ונסת'ים נפתח זהדבד
 ~ני ל"ו סי' באסאן ~הר"י ~"ג סי' וב~הרי~"ט~"ג
 סי' ~''ב~שה

 נ"~
 דיני בא"הע ז"ל ~רן בתדובת ועיין ,

כ~וב~
 ' איסורים לשאר סקילה ~איסור דחילק ג' סי'

 ת~סי לא בלאו שהיא יב~ה ד~ידושין בפ"ג ~מ"שגם
 ק'ל ריבום עכ'~פ ~שמע כ"ש לא ברי~ותקירושיןחייבי

 סי~ן ~"~ד והרב '~ובא
 רכ"~

 הגאונים ~שם הביא
 ועיין ' דיב~ות ~הא עליהם ותמה לכרת לאו ביןלחלק
 רקל"א לבתרא בחירושיו הרמב"ן ע"ב שורשהרי"קו
 ה~וס~ות ע"ד כן שת~ה קידושין בריש להדש~"אועיין
 ד"ה די"ד קידושין תו~'ועיין

 ותה~
 לחלק דאין שכתבו

 ~ול ~ערבה ל~ת"ר הבאתי הנה ' ל~~וד קל~ין
 ~ני וגם בזה נאמדו ותירו~ים חילו~ים והרבה~ער~ה

 ~ ואכ~"ל הזה הרבר הב~'ר ~ל ע~ד~יבעניותי

~~~~
 ומתזנא בעלה כבוד ~חת היושבתאלמנה
 נשואה יחידה בת לה והיתה '~נכסיו

 ואחריה בלרתה בהקשותה ימיה ב~בחר ומתהלאיש
 והיא ' הילרה~תה

 מר~
 ~ע~ר וכ~ו בתה מות על נפש

 לש~ול ובאה ' חתנה יירשנה א~בנפשה
 א~

 אם ה~
 ת~סיד שלא באו~ן בתובתה על להשבע אשהיכולה

 ~תנה זה יירשנה שלא רק ח~~ה ~ין כי '~זונותיה
 יורנו כ~וב~ה ירשו ויורשיה ' ארבא באריה עלהדד~י

ה~ורה
 ל~רק~

 : שכמ"ה ויבא

 ~י אנירוא~~~~~~
 יכול~

 אשה
 להשב~

 שבועת
 אינה ובזה כ~וב~ה ~תבע ולאאלמנה

 שהביא כ~שובה כתוב שנמ~א וכ~ו ' כתובתה~פ~דת
 בסו"~ ה~ררכי ד~סביבותהש"הג

 ר~"א ופס~ה נערה
 וב~ב ' חולק בלתי ~"ג בסי'ז"ל

 הח"~
 ט"ו בס"ק שם

 אל~~ה פ' הר"ן ~לשון והוא כתביעה הוי לארשבועה
 שיכולה תק"א ס~' ח''א בחרשות ז"ל הרדב"ז בפי'וכ"פ
 וגם מזונותיה תפסיד ולא בתובתה על להשבעאשה

 ראיה ו~ביא שבועה בלא תמות אם יורשיהיפסירו ל~
 ז"ל הרי"ף כתב ש~ן וכתב הנשבעין ~ל רפרק~~וגיא
 והרברים ' עי"ד ז"ל הרא"ה דן היה וש~ןב~~ו~ה
 הנשבעים כל לפרק בחידו' הריטב"א למ"ד~כוונ'ם
~שם

 הרי"~
 שבתשובת והגם ' ז"ל והרא"ה

 ~א~נים ' זאת לת~ובה מ~אנוה לא~נדפ~ות הדי"~
 ז''ל והררב"ז הריטב"א קשוט ס~ביתרין עלי~
 ז זלה"ה הרב כתב שכןבגדלם המעידי~

~~~
 ~תירה לכאורה נראהדהיה

 לז~
 ~~ש'בת

 כ'ון וז"ל כ"ה סימן בנדפ~ות ז"להרי"ף

שנ~בע~
 אין

 ל~
 ~~תבע ער ~שבע ~לא לפי ~זונות

 בב"ד~תובתה
 ו~שע~

 לה אין בב"ד כתובתה שתתבע
 דת~בע ~שכח"ל רלא ~שמע ולכאורה ע"כ וכו'~זונות
ויהיה

 ל~
 דלא נראה ~ור~א הישוב אחר ~ך ' מזונות

 ~תיבתה על ש~נשבעת בהווה דבר ז"ל הרב כימכרעא
 תביע~ה ו~שעת בב"ד הב~ובה שתת~ע א~דהוא

 ~תב דלא בדב"ק ~דוקרק וזה ' ~זונותיההפסידה
 לה איןו~דתשבע

 ~זונו~
 תביעת שמש~ת כ~ב אלא '

 ~זונו~י~ ה~סידה בב"דכתובתה
 דאם ~ינה ורון '

 ד~א בב"~ ~תובתה תבעה ולא שנשבעה האו~ןהיה

הפ~יד~
 דד"סההיא לאוקו~י ליה ניחא לא ז'~ל ו~רב ' ~זונותיה

 בנ~בע~
 ' ~~וי זה דאין מפני תבעה ולא

 ~שובת הך איתי אל~נה בפ' ~ל הר"ןואולם
 הרי"~

 דסי'
 י~סידו שלא כדיבנשכעה ההי~ לאוקו~י דאפשר ראיתו לרחות וכתב הנז"לנ"ה

 יורשי~
 ב~ובחה ~בעה ולא

 אינ~דבהכי
 אחד סגנון עכ"פ ' ~זונותיה ~~~דת

 ~תובתה תבעה לא שאםלשניהם
 לא נשבעה ~~ א~

 לפרק ב~י' והרמב"ן הריטב"א וכ"כ ~זונותיההפסירה
 ' סכ"ח ~"ז סי~ן בא"הע ז"ל ע"הש הרב ה"ד~ל~נה

 להע"הש ~ווחזיתיה
 ש~

 הרדב"ז שה"ד ס"ל ~"ו בסי'
 תק"אבסי'

 דכ"~
 והקשה ז"ל הדי"ף תשו' ~~ם

 תשו' ~שם ~רשב"א תדו' בשם הב"י~רן ~~"~
 הרי~~

 ו~י'
 הר"ן רברי הן והן ' לעיל שהבאנו ~"ה דסי' ההיאוהיא

 ז"ל הוא שה"ד והדיטב"אוהר~~ן
 בס~~

 ובן ' ~ם
 הרועים ~שכנות ~רבהקשה

 באו~
 ו~בר ' ס~"ז ~'

 ~הרי~ב"א לזה וראיה ' תימה כאן שאין א~ורה~לתנו
 שה"דז"ל

 הרי"~
 נרגש ולא כל~~נ~~עים בפרק ז"ל

 ~ז~

~~ד~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  נערה לפרקבחי' ל~נמק"י ועיין ' פ~וט והוא דאיתו כ~ד~ה נערהבפ' 
 הנדפ~

 ובן כן ~ה~כים ה' אישי בס'
 נ נ"ח ב~י' שמואל נאמן הרב בפ~יטות~תב

~~~~~
 והר~טבא והדא"הז והד"ן והרמב"ן הדי"ף ~דעת בידינו ~עלה

 והרדב~ והנמק~
 והר~"א

 מסכימים כאחד כולם זלה"ה ודעמיי~ו שמואלוהנאמן

 מ~סרת ~אינה כתוב~ה תבעה ולא נ~בעה~א~
 ה~כמת היא ובן ' כתובתה יור~ים ויורשיהמזונו~יה

 בלתי דברי~ם ~~ביאו ז"ל הא~רוניםרבני
 ~ול~

' 

 ~אין דס"ל אתו ~~ר ודבים ורבותיולרעת'הרמב"ם ו~~
 בשבועה אלא מזונות ~ובההא~~

 במ"~
 מהל' בפי"ח

 נ~בעה א~ מזונות איברה ~לא ופ~וט רוראי 'אי~ות

ו~מ"~
 הרב

 הרוע'~ מ~כנו~
 ~ל לבאר והולרכתי ' ~ם

 דבר ~הוא ה~םזה
 תמוה כדבר ה"ימהחכמים איז~ בעיני ~היה מפני פ~ו~

 ע"~
 וללכן לבאר הו~ר~~ו

 נ ומו~כמת ברודה זו הלבה בי להורות כדי זהדין

~~~

 העירה פה דיני בכית מ~~ה ~~י~י
 מרת הא~ה רלון לה~יק יע"אי ~דאבל~

 רו~
 ב~אלה הנז'

ויע~
 ~ר~ונה א~ה ~אלה

 להקרי~
 ת~ב"ד ל~ורך כתובתה

 בעלהונכסי
 ה~

 וכיון ~וביינא מ~וסרי והנם קרקעות
~אינם

 ביד~ מוכני~
 תועיל ~לא ~ד~נו

 ו~ם תק"א בסי' ז"להררב''ז במ"~ ההק~~
 ל~א~

 הר~ב"א סכדת י"ח
 ~ימן באל~'יו והיא רנ"ז סי~ ב~~"מ דמ"א ~פסקהז"ל

תקס"~
 קנה דלא ר~"ל

 ~ל אילן אפשר שאי ההקד~

הדיו~
 ~ל משדה יונק

 ~~ר~
 האחרונים ~דבני וה~ם '

 דוקא ואוק~וה רבדיו על לתמוההדבו
 ב~קד~

 ב"ה
~בל

 בה~ר~
 ב~ק"ל ~'עויין קיימים רבריו עניים

 מ"ה סי'ח"ב ח"~
 ובאד~

 ועיין ה' אותח~"מ ל~ ובי~די ב' אות נז"ד סי' מש~ט
 ~ר~

 ~"ו בסי' השלחן
 סכ"~

, 

 ~~~בע ~אחד תקנתי אנ~י הדעות כל ~ובת ידיל~את מ"~
 ל~ורך ידוע ~סך תתחייב כתובתהעל

 הק~~
 ת"ת

 י~ל~ו כתובתה יוד~י ויוד~יה המועילבאופן יכב"~
 ול~יותי ' בו יזכו והמותד~~~חייבה החו~

 כא~ד האלו הדינים פרטי בל בירד~ילא התלאו~ ~מו~
 לבבי ע~

 ~ כתב~י ל~"דוהנדאה

~~~~
 לה ~היה יתומהבת

 להתפדנ~
 ב"ר לה ופ~קו 'אביה מנ~סי

 מזונו~
, 

 והי~
הלכ~

 ~ם ו~ותה או~לת ו~יתה א~רים א~ל ל~דת
 וא~יה ' מזונותיה ל~בוע לב"ד ~אה דבים ימיםוא~ד
 ~בזית מ~חדמ~י~ים

 והלו~ ע~מ~ ~~
 את ל~דת הל~ת

 לתת חייבים אנו אין ' ~מה ניזונת והייתאחרי~
 דבד את לדרוש באו וע"ז '~זונות ל~

 המ~פ~
 אחיה אם

 א~ל מ~דתת ~היתה זמן באותו במזונותיה~ייבים
 : לא אםא~רים

~~~~~
 ~י' א"ה ב~"ע ז"ל מרן פ~קהנה

 אחד אביה מנכ~י הניזונת רבת~"ב ק~"~
 ידיה מ~~ה~ו~ו

 ו~~יאת~
 ע"כ לע~מה

 ו~"~
 משום

דהאב
 דו~~

 לע~מה ידיה מע~ה ~ם ולבן בתו בהדו~ת

כ~"~
 בנ"ד לדון נראה ~יה לכאודה וא"כ ' ~ם הח"מ

 ~~יתה~אף
 ניזונ~

 כי ידיה מ~~ה בעד א~רים מ~ל
 דומה ' אביה מבית מזונותיה הפ~יד~ל~

 לפו~~
 עם

 ופ~~ה לאחד נשאת ~~~י' ~~י~ ה' ב~ה את לזון~~~ו
עמו

~~ 
 שחייב ~נים ה' ~~ה לזון

 לה לתת הדאשון ~~

~זונותי~
 לה ~י~ אף

 ממ~ו~ מזונו~
 א~ד

 ~מ~~
 בא"הע

 ~' כלל ז"ל הלוי מהר"י בת~ובות ראיתי אכן , קי"ר~י'
 ~הכיא ך~ס''

 ~ש~
 לחייב ~ר~ה ~לם ~חד חכם

 מתני' מההיא ראיה ו~ביא ב~זונותיההא~ים א~

 הנז ראייתו דחה ז"ל ~מ~בד ו~רב , א~~ו בת אתלזון דפוס~
 תנא מכח א~תו בת לזון חייב הוא דהתם ~עםבטוב
 משא"כ ,ו~יובו

 במזונו~
 מ~את ~הוא הבנות

 ' הפ~~'ם על ל~זוד ב~ו ~תתבזה רו~ה ~אב שאיןחז"ל תקנ~

ולז~
 לה אין א~ר ממקום מזונות לה ~י~ דכל נימא
 מ~יר~"י מהמ~"א ראיה הביא ובסו"ר ' מאחיה~זונות
 נערה בפ'ז"ל

 כיעו"~
 ~ל ה~בי"ב מרן ואולם '

 קי"ב ~ימןא"הע ככנ"~~
 ה~"ה~

 ~רעתו כתב ו'
 נוט~

 לדעת
 לה י~ ~אפ"ה א~ר ממקום מזונותלה י~ דא~י' ~ם ז"ל הלוי ~ד"י מ~מו ~הביא חכםאותו

 מזונו~
 מאחיה

 נ~
~~

 ~ל הלוי מהר"י ~ראיית הרואות עינינו
 אמנם וה~ף ' ותק'פא ~מתני ~יא נעדהדפ' מפר~"י~

 בעיית מ~ר~י ו~דמב"ם~הרי"ף
 ה~"~

 ובן ' לה דאית ופס~ו לה לית או מאדוס להאית ~י נעדה בפרק
 ב~"ע ז"ל המחבדמרן פס~

~~ 
 מכאן ראיה א'ן ולדירהו ,

 מזונות לה י~~כא~ד
 ממקו~

 והתו~' מ~רש"ימ"מ מהאחי~ לה ~אין אחד
 והרא"~

 לדין נבונה דאיה י~ ז"ל
 מהד~ כ~"~ז~

 , ז"ל

 ז~ ופירו~
 אינו ודעמיה ד~"י ~ל

 ז"ל הדמב"ם ~ל לדינו ולא הרי"ף של לדי~ו לא~נין

כמ"~
 לה אין נ~אדסה אם דלכולהו ' שם ז"ל הב"י מרן

 ל~בי אלא מחלוקת כאן ואין ' ~אחיםמן
 להרב ודאיתי , ~ק"ו ~םהב"ש וכמ"~ ארו~

 דוק~ ~עש~
 ז"ל

 וז"ל הלוי מהר"י על ~ת~ה סט"ו אישות מ~ל'בפי"ט בח"~~
 ~~~תה נתארסה בין י"לוא"המ

 מע~~
 קירו~'ן בקבלת

 אחד לנתח~ד לזונה ה~דוס נת~ייבדאמ~ו"ל
 ~ום ~~תה לא ~"כ ואיהי~~ד בתוד~

 מע~~
 פירוד ה~ודם

 דעת ו~"פ א~יה לביןבינה
 הכנ"ה~

 ~עיקד ~אחר מבואר ~ילוקו ~אין הס"ר ואתוע"כ קי"~ ~ימן א"הע

 הוא הלוי מהד"ידאיי~
 מפיד~~

 דבי ~כ~ב ז"ל
 דמתזלאארוס חזי~

 זי~
 ~אי~ו אע"פ מדידיה איהו לה אין

 לזונהמחוייב
 ע"~

 ~יזון מי מו~את שהיא דכל דמ~מע
~ות~

 וא"כ ' פטורים דהאחים חייב ~אינו אע"פ
 ' לזונה מע~ה ע~ה וכבר עמה א~ד~נת~~ר ה"~

 ' מזונותיה דמי לה לתת חייביםהאחים ~אי~

 הו~ וכ"~
 ראע"~מהת~

 יהיב אדוס אי לן בדידא דלא
 ל~

 או
 בזלזול איכפ"ל ולא לה י~יב לא ד~מא למימרואיבא ל~

 מ~ום אפי"ה 'דידה
 דה~בר~

 אמדי' נותן ~הוא ~ותנת
 ' מהא~ים לה דליתבוראי

 כ"~
 א~ד ~~חסר ב~כבד

 והוא מזונות בדמי האחים ית~ייבו ~לא להויהיב

 ~פדו~

~~~~~~
 חא"הע במ"ת ~ל ביהורה נירע הד'ל~און
 ד~ל דס"ל א~ד דב מ~ם ~הביא ~"הסי'

 האחים ~אין אחר ממקום מזונות לה היתה~הבת
 ז"ל ~מחבד והרב ע"~' ~לום לה לתת~ייבים

 ~ ~ל~
 ד~אי וכתב~ליו

 דינ~
 תליא

 בפלו~~~
 הדי"ף ~בין

 ד~"י עםו~דמב"ם ~
 והרא"~ ותו~

 ד~מעתתא בפידו~א

דפר~
 ~י~ב בסי' ~מחבד פ~ק זו ו~פלו~תא נעדה

 דה~ם לעיל ~תבנו ~בד ואנו , עכ~ל והדמב"ם~הרי"ף ~"~
 כוותיי~ו ה~"ע מדן ~פ~ק והדמב"ם הדי"ףדמדבדי
 אין מ"מ ' זה לדין דאיהאין

 די~א אהאי דפליגי להוכי~
 ר~םו~"ל

 בי~
 מאי~ מזו~ות לה

 מפ~די דלא א~ר
האחי~

 י~ ודעמיה ד~"י ~~דברי ומאחר ' פי~ור ולאחיוב ל~ ב~ אמרי לא דאינהו למימד לן ות~~י '
 ~פ~ך ואם ' נקי~י~ן ד~וו~ייהו וד~י רפ~ירילהו~י~

לומר
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'

~ ~  

 ד~םלומר
 ~י~~

 ~''ל ר~וה

 להדי"~
 ו~רמב''~

 שיש דכל
 מזונותלה

 ממקו~
 ~~ר

 ר~אח'~
 ~ריך למה ' ~~ורים

 בתנאי מפורד רהכי מטעם האחים ~ת ל~~ורכארוסה
 והיינו לגוברין ד~לקחן ~רכתובה

 לקיח~
 ' ד~ירו~ין

 מזונות לה יש דבלא''ה~~"ל
 מ~רו~

 לאו ודאי ~א '
 הו~רכו דבאדו~ה היאמלתא

 ל~
 אי דא~י' ל~שמועינן

ארו~
 ב~ובה מתנאי פ~ירי אינ~ו לה יהיב לא

 הדואל והרב הלוי דמהר"י ברור נר~ה עכ"פ '~עלמא משא"~

להר~
 את לחייכ והר~ב"ם מ~רי"ף ראיה דאין ס"ל נו''ב
 ו~ם 'ה~חים

 החכ~
 זיניה תלי לא ~ל הלוי מהר"י שהב'א

 ור~ייתו ' פלוגתאב~אי
 מ~וס~

 היא אשתו כת לזון
 הש"ע מרן כרעת מ~לוקת אלא יהי ולו ' מעיקראדחויה
 האחיםז"ל

 ש~~
 כמהר"י ~י'"ל לומר יכולים מוחזקים

 אומר אני ועוד , לה~~ר בדי לה:ו"כ השו~ל והרב~לוי
 בנ''ר אלא ודעמייחו והכנ"הג הנו"בי פליגי לאדע''כ
 הית~שהאם

 ופרנסה א' עמה נ~חסד אם או מפרנ~ה
 את וביזתה אחרים ~~ל ל~רת דהלכה נ''ד ככגוןאבל

 פטודים שהאחים הם גם דיודו א~דר כגו"ד ,ע~מה
 'ו~יין לאב ניח"ל לא ע~~ה את ש~~זה כה~ידבהדוחה
 ' ה~דדא לרוב ק~רתי כי ודוק שם הנו''בי כתשו'הי~ב

 ~ט~יות וי~ילנו נפלאות ~תור~ו יר~נו ידראלו~וד

ושגיאו~
: 

~~~~~~
 לך לכאר

 ה~
 פ'אחרי בזו"הק דאמרו

 מיומא לרוד שכע כת דאזדמנת~ות
 ה~וא מלכא דדאול ברתיה נ~ל וכד עלמאדא~ברי
 לך וקשיא ~"כ, וכו' כרחמי ~וריה לה נטליומא

 נולדה לא עדין שאול בת למיכל רור דנ~לדבעירנא
 ~וריה לה נ~ל ואיך כסנהדרין כדמשמע דבעבת

וכתבת
 דל~

 לשון בדינוי את"ד בזה דנ~עורר מו ~~~ת
 ז ה~ריךובקי~וד

~ ~ ~ ~ ~

 הג~ון זה על נתעורר שכבר ידידי לך רע
 והניחו ספרים מ~פחת בס' ז"ליעב"ץ

 ובא .בתימא
 דע~

 ז"ל יו~אי כן הרב הוא וח~רו
 היה הקוד~ים שנה שלשים וגם וז"ל וכתב נ"ח~מענה
 בריאת דהרי למיפרך הו''ל עריפא המ~יג להגאוןקשה

 ~יומא' דאזדמנת כתב ובזוהר כביר זמן קדמהה~ולם

 וכו' ע"א דק"ז ~נהררין בד"ס אמרו וכן עלמאדאתבדי
 כס~ר ז"ל די"ר הרב הוא ל~כריע השלידי ובא '~י"ש
 שחיבר יהודהנחלת

 להלי~
 ולא ז"ל יעב"ץ הרב בעד

 מאריה לי~ ושדי ' הזו"הק לס' זכות ולחפש לדאותר~ה

שהטי~
 דברים

 הרב~
 באין ואולי וכשודה כדת לא ~דר

 הרב ואם ' העמוקה ~זו"הק כונתמבין
 יעב"~

 לו פתח
 לשון האריך פה והדחיב לדעה עזר הוא ' ק~ןפ~ח
 כלעגי ז"ל יו~אי בן הרב רברי לס~וד ~~ד~י כלובקש
 ' ~דק לא השגו~יו וכרוב '~פה

 וה~
 ~נייהו חדא דק~ן

 דעדיפא הבל דבדי המחכר יאמר ו~ה וז"ל עלוושכתב
 ל~פרך~ו"ל

 ~ב~
 השו~ע ~ל ~ברי"ע ראויה הי~ה שבע

 בש~יל וכי לוי~חק
 לא בר~שית ~י~י לו ראויה ש~ית~

יעל~
 ע~מו יעשה אולי ' נכון על הנישואין ~שכון

 כבד שהיתה ר"ל ובו' ד~זרמנת כזו"~ק ד~"שכ~ועה
 ימון הבט ע"כ ד:ה אל~ים ~מה א"כ ו~יתה~רואה
 איךודאה

 ש~~
 היה לא אשד הרבה בלעג עליו ורגז

 והרבר ' ככודו לפיראוי
 בדו~

 דבדי לא להכין ד~ה ~לא

~רכ
 יעב"~

 כי ' עליו המשיג תשובת ולא
 לרור ד~זדמנת רמאחר ליה דקדיא~שו~ה הזו"ה~ כוונ~
 ~י~

 נ~לה
 רדאול כרתיה דוד רנ~ל יומא דכההוא משיב ע"זאוריה
 הכונה ליה ואתי~יבת ~רחמי אוריה ז~ות או~ונ~ל

 ולב~ר , ונש~ה ש~ולרה ער ליהאזדמנת
 את~

 ונ~ל דוד
 ודכרזה , פגה שאבלה אלאדיליה

 ~שו~
 בכוונת

 לחשוד א~שר שאיעד הזו"ה~
 דהיעב"~

 התבונה ונ~י השכל זך
~שר

 ח~~
 ~יטעה ' כדר~רחוקה א~י' הזו"הק דל ~דקו

 ~כונתח"ו
 ~זו"ה~

 אוריה לה נטל יומא ב~הוא דמ"ש
 רור נטל ~מר לכן קורם א~ אף כי ' לה נסיבדהבונה
 ' לה דנסיב הוא הכונה והתם דשאולבר~יה

 מאי אלא ' הענין לפי וי~~רד פירושים ב' סו~להלשון ~"~
 למימר לךאית

 שכונ~
 איך להק' הוא יעב"ץ הגאון

 ~וטה ובמס' ' לאוריה אזדמנת קודם שנהשלשים
 הולד י~יר~ת ~ודם יום ארבעיםאמרינן

 ב"~
 וכו' יו~את

 דעדיפא שפיד יו~אי כן ~' הדיב ~"ו ' שנה של~יםולא
הו''ל

 למיפר~
 קורם שנה ~לפים כמה לרוד אזדמנת איך

 הי~ול בדרך עליו השיג וכחנם ' נכונים דבריו כיודוק
 ה' הזאת החרדה כל עליו והחריר יהודה נתלתבס'

 : יכ~ר~~וכ

~~~~~~~
 כמ"ש מקשים שמע~יבזה

 ברי~
 מ~'

 הולד י~ירת קודם יום ארבעיםסו~ה
ב"ק

 יו~א~
 א~אי ע"ז ומ~שים ל~' פ' בת ואומרת

אמר ל~
 כ~

 זה מישבים שיש וזכורני ל~' פ' או פ' לבן פ'
דדרך

 העול~
 לכן ~הנקבה ג~ול יותר הוא דהז~ר

 לפ' דם לה נ~רא ולא נולדה לא דערין פ' כת~ומרים
 דאזדמנת שמ~ינו וכ~ו ' ו~נקבה הזכר דם גליא~מיא ק~י~ ודאי דהא ~חוור ואינו ' ידוע ושמו נולד~ככר
 שנולרו קודם ל~וריה ו~ח"ך לדודב"ד

 דניה~
 וכנז"ל

 דהתוס'ועוד
~~ 

 דהוא ב~'רוד כתכו קודם כד''ה
 ' נולדה לא בין הנקכה נולרה כין הזכד י~ירתקודם

 ~ לדוכתא קושיא הדראו~"כ
 מש~רות להדב ור~י~ו

 דאיתא במאי נ"ל וז"ל שר~הלישבזה בחי'לסוטהכהונה
 פ' לבן יאמר אי והשתא ' ונקבה זכרים ב~~ריך דניה~ ידי ל~את וכדי ~"ור בקיום דנחלקו הכ~~יכפ'

 ~בת ~גי א~ת ~לא לו ד~ין בבת ~בל ~יהו היידעינן ל~
 כהלכתו פ"ור דמקיים במי בהווה חכמים ודברו~'

 ד~א ד~ריו ורחוקים דחוקים כמה ידאה והרו~ה ,ע"כ
 ועוד גליא שמיאק~יה

 לרידי~
 ' לפ' ~' דנימא קשה

 בעי ו~י בבתו זכאי דהאב דכיון הוא פשוטוהנר"ל
 ו~ין וכו' ל~נוול להמ~ר

 תלה כן על בה ~לוי נישו~י~
 בת וא~ד באבהדבד

~ 
 דשאי אכיו ~ין הכן כי לפ'

 : ברוד והוא כרחו על אשה לולהדיא

לעי"ת
 בידי~

 תמוז בחרש יע"א
 ~רכ"~

~ ~ ~ ~
 ובא אשה שנשא כראובן י~מורהיורנו
 ב~ל דברים עלילות לה ושם ושנאהעליה

יום
 ~ה לו באמור אליו דמעה לא ו~יא להתגרששת~ר~ה יו~ יום אלי~ כרברו ויהי , מעליו לגרשה כרי ויו~
 לא ועולה לגדדני עול בי~~את

 ו~~תו ' בי ~~א~
 עתה השכנים לע'ני לה ויאמר כוב~רה

 ~ר~~
 איך

 לעג והיית אגר~ך ו~רפהבבזיון
 וקל~

 לא אשר יען '
 לכא והדכים בבקר ויהי ' טוב ~ד~ון להתגרש~~עת
 פלוני עם אשתו זינ~ה איך ר~ה בעיני~ ~י לא~רלב"ר

~~~~ 
~למוני



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  כ~אות יש~ו ~ע"י הב"ר ומע~ לגרשה דו~האלמוניו~"כ 
למשפ~

 שתכלית רבנן לה ידעי כי ל~~תו הרין להו~יא
 בירור ~ל הרבנים וכשעמדו ' לאשתו האיש ~נאשנאה
 זמן באיזה הגיעו ולש~'ול ע~מו מפיהדבד

 ומתוךמקו~' ובאיז~
 חילי~

 ~נו ש~ר כי הב''ר הבינו ~~~ותיו
 ב~ל לעזוב דו~ה איננה ה~ניה האשה ובאשר 'כה

 ולא הודה הוא וגם 'נ~וריה
 כי ב~~

 ש~~
 לא ~י~ול

 געל~ כי דק כהמ~א
 נ~שו

 כ~
 כן ו~ל ' לגרשה ורו~ה

 ' ~~שרה אש~ו על ש''ד הו~'א אשד על העדהי~דוהו

ומאז
 ואחר לה~לי~' ע~ שנא~ו על שנאה הו~יף הימי~

 ~זינתה שר~ה ה~~יד אחד עד הכיא אחדים ימיםעכוד
 והאשה , הנז~ לעד ן שמאמ אומר והוא ה~ז"אשתו
~ווחת

 ככרוכי~
 על ה~ד ~ת ו~כחשת רובד הוא שקד כי

 ע~מו מעמוד הננו והב~ל 'פניו
 ושלח~ לגרש~

 מביתו
 ל~רשה ~וכן שהוא מא~ר מזונות לה לתת רו~הו~ינו
 המה ה~"י רבא דינא כי ומע' ' עליו שנא~רהמאחד
 ורכר שקר הכל כידאו

 כז~
 ושקרן כ~רן הוחזק כאשד

 יכול ואינו לו מו~דת שהיא הדין את לו ו~~קו ,ככ"ד
 בעיניו חכם ו~חד ' במזונו~יה ו~ייב כע''כלגרשה
 ה~~ה כי גבדהודה

 הזא~
 עמו והר'ן לכעלה ~סורה

 ~ם ונבוכים כינייהו תודא גבא ו~"כ ' בע"כלגדשה
 יורו כי ~~'ון תורה ה~י~ה לשא~ול ע"ככ~דץ

 ז שכמ"ה ויבא ישראל דייני ~ל ושלום נו~ה הריןלהיכן ה~ורי~

~~~~~
 ~~כי

 האוסר ה~כם כי הרוא~
 ~ז~

 לא
קרא

 ול~
 ו~ף שנה

 ל~
 ד~רואה ת''ח שמש

 כ'ו~א מ~ש שכנרוןיראה
 לז~

 ב~ל~~ו ~ל הדשב"א נש~ל

~י'אל~
 בינו ק~~ה שמרגיל שר~ינו רכל וכ~ב רל"ז

לכינ~
 ומחזד

 לגרש~
 כ~

 במחזיקי~ בד~י של עונשו
 כל

 שהיינו מה ~~ן ואפי" ש~ד~ענותיו
 מקבלי~

 ממנו
 ~חות שבעדוה דבר ד~ין הוא כלום ל~ו ~~ר ערוערות
 ממנו מ~~לים אין מאמינו שהוא ש~~ן ומה 'משנים
 מהימן אי אמ~י~ דלא לי דמ~תבר ו~וד , מ~קר~~קורי
 אחד דעד לא במכחישתו אבל ' כשו~~ת אלאוכו'

 כעונה שאפי~ הדבר וקרוב , הוא כלום לאובהכח~ה
 מן דבר לע~וד מתנין דב"ר נאמן אי~ו לושמשועכד
 מגדד משוםהתודה

 מלת~
 ישראל כני יהיו שלא כרי

ד~ילים
 בכ~

 אסודה שהיא לומד נדאה א~י' ו~"מ ,
 הואושאחד''א

 ~חו~
 , ל~~~ו

 ו~~
 על למחול היא ~ד~ה

 יו~יא ושלא~עונה
 ל~ ית~ כג~

 ~אר
 וכסי~

 יריהם בעולתה הפדו~ים ישלחו ולא כזה בכיו~אלרון דאוי זה
 נדון שהוא ~דואות עיניך~ת''ר

 ממ~
 בדומה דומה

 ז''ל הרשב"א עליון ~י מ בהנומא ~ו~~ה והתורהלנ"ד
 שהאשה ה~וס~~דול

 לבעל~ ~ותר~
 ואם

 ת~~~
 למ~ול

 להו~יאה יכול אינוהעונה
 בג~

 ו~סו~ה בשאדה וח'יב
 הודה דאשונה שבפ~ם בנ"דו~"ש

 ול~
 ששקד כוש

 ולא ראה לא והואבה ~נ~
 יר~

 דין דלית ,
 ~רי~

 ~~ייב בושש
 לגדשה יכול ואינובמזונותיה

 של~
 וכ~סק מדעתה

 נ ז"להרשב"א

~ ~

 ~שב"א

 ~~~~יי~ו~~~ ז"ל"~פ~~
 כתברלא

 הר~ב''~
 ע~~ו הוא שדאה אלא~יכא בן

 המעיר~~ר קאי ז"ל הרשב"א ותשובת ' לא כיעוד כעדי אבל~זינ~ה
 שזינת~

 דזנות ער בין ל~לק יש שפיד מ"מ
 יבול ראינו ודאי ומ"מ , כיעורלעדי

 ל~דש~
 שהוא כיון

~כח~~
 גם ומה ' הוא בלום לאו בהכחשה ו~"א העד

 וכזבים ~קרים א~ר ומחזר ע~ה קט~ה מדגילשהי~

 העד לדבדי מ~~ין שהוא לו~ר ~ימנו בל דל~וכנ"ד
 , ג''ל ס'" ב~שובה ודש"ל ומוד"ם הר~ב"אכמ"ש

 כאלף הרשב"א כתב הנו~ף ~~מו הוא המעידה~ר וא~
 אד~ ראין נאמן ד~ינו שםרל"ז

 ב תקנ'' וב~י" , מע"ר
כתב

 הור~ שא~
 כההי דכוריה דפלגינן שנאמן דחשוד

~ 'ן ועי , ע~מו את ש~תד תימה והרבד ' ובו~ דבעניד~'

למהדימ"~
 תשוכת ש~ביא קל"ז סי~ כח''א ז"ל

~ הדשכ"~  ~קנ"ברסי'
 ומ~י וכת~

 ח'רו~
 ו~~" רבעו ~~ דב~למא

 אני אומר היה גם אבל לר~ונו מ~מע לא פ"דכי
 אל~ קשוי דאין מע"ר הרי ל~~ינו ~' ~תדבעתי

 לדעת
 באלף ע~מו הרשב"א מ''ש לכל מתכוין היה והואעי"ש
 לו~ר ודו~ק ' ז~ת ~שובה ההיא כעת שר זכר ולאדל"ז

 ע~ו זיני~ה ~' אשת באומד איידי ת~נ"ב רסי~דה~יא
 מש"ל ועיין לפ~ושי ~ו"ל הא כי דכל פ"ררש~יד

~"~ 
מהל~

 סו~~
 הי"ד

 ש~~''~
 סי~ן בח"מ והכנ''הג ' רבריו

ל"ד
 הג''ה~

 , הבי ל~דש ~ד~יה שפד ע"ז

 ולול~
 חילוק ז'~ל ~רשב"א כ~ב דלא אמינא הוהרמ~תפינא

ז~
 אלא

 אלו האומד שהוא הנואף בה~ד~
 מ~~בדאאז הדכדי~

 לחל~
 לאומר עמו זינ~ה פ~ באומר

 היה א~ ה~שוד את שאלו אם אבל ~~, עםזינה שהו~
 , לפלוגינהו דכים רברים דליכא הן ואמד והודהעמה לוע~~

 אנואזי
 אומדי~

 שפ~ הוא הכונה הן ואמ~ ש~ודה ש~ה
זינ~~

 ' עמו ולא

 ו~~
 ~חרים ד~לת א~

 הית~
 לאמוד

 פ~ ~~ זניתאתה
 והו~

 שמה אומרים אנו הן השיב
 ~ןשהשיב

 ~ו~
 ד~ין כיון ~מו ולא פ~ זנות על

 שהוא הגם נד"ל זהמ~"ר אד~
 דעכ''~ דות~

 הי''ל

 ל~דשב"~
 ועיין ' זהל~רש

 וכ~ש"ל ~"ן כ~י' ~'~י ח~~
 ש~

 ו~~~~ב~
זכרון

 א''ה~ יו~~
 רברי ש~~"ע ~'~י''ח

 הרשב''~
 ב~ילו

 חינא בס~ ועייןזה
 וח~ד~

 ע''ב רל''ב הנד"מ ח"ב
 ל~רבו~יין וע"~

 נוד~
 ביהודה

 חא''ה~
 ע"כ סי~ ~"ב

דלא שכ~~
 אל~ ~דשב"~ ~~ר~

 ל~נין
 מית~

 א~"~: אבל
 ועיין יעו''ש בזה ח'לוק אין ב~לה עלרלאו~דה

 להרמ"~

 ז
 ה~רו ולמז"ה י"א סי~ הא"הע ח"כ לב נדיכ כס"הז"ל

~  בח~"לז''ל
ן כיו ל~"ר ענין אינו זה וכל ל"א סי~ א"ה~

 המעידש~עד
 ח~

 הוא
 מ~ש~

 ועיין הארכ~י ובמ"א '
 ולהגאו'' ס"ז ע" ~ות ח~"הע לב י~די לס"הבהגהותי

 ז י"א סי~ א''הע ח"ב לכ נריב כ~' ז"למז"ה

~ ~
 אי בא~ד עליגכן

 חילו~
 ז"ל הרשב"א שכתב שני

 זיל תדי ככי מהימן ראי כ"ז ~אמר שלאשם
 מבחשת היא ראם , ~בחישתו באינו אלאא~קא

 הו~' אם ' הוא כלום לאו בהכחשה ע"א קי"ל האהעד א~

מוסב~
 בסי~ ז"ל ~~וד והנה ' ז"ל הפו~" מכל

 קמ''~
 ז

 המ~יד ער יש אם ש~תב ~וו~יה ד~"לנראה
 והי~
'

שותק~
~ כ~וב~ יתן למה שותקת היא דאם דק' אלא וכו'' ונר~ה
 שלז~

 ' ק~"ו כסי' בכ''י ז"ל מדן כיוין ג"כ

 ו~ת~
:

 ב~י~ הב"ש ה''דמ~רש'~ל
 ק~"~

 בדבדי דהגידסא
 ה~ו~
'

 והואהוא
 ~במקי~ ~ו~~

 ו~יא
 שותק~~

 ב~יניו נאמן ~ינו א~י~שותקת הי~ דא~
 שהיאכיון להו~יא~ חיי~ כשני~

 שותק~
 ודע~י ולא ע"כ

 ~י~
 ש~יא מפנילהו~'אה ~ חיינ יהיה

 ~ו~~~
 הודית אפי' דהא

 ז"ל מב''י כמ"ש נדאה הנכון אלא ' ~רי כבי ליהמהימן ל~ אי חיוב כאן דאין שות~ת כהיא וכ"ש 'להו~יאה ~יי~ אינו העד ~ת מאמין הבעל שאין כל ה~דלרברי הי~
 שותים אנו מימיו~שר

 ובפר~
 אש י"ל הדשב"א שכ''ב

 הגרול להדב ודאיתי , עליו נ~ען ישדאלכית

 כשרינושאר ~ח~י~
 כמהד"~

 ז"ל מדן כדבדי ה~וד רברי שפ'רש ד~"ל ח~ ~י'א"הע ל~יי~ ~מיכה בס"ה ז"ל ~אלאג~י

ו~"~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

וה"~
 ז"ל הרשב"א כדברי לה~ור דס"ל

 תימה כאן ו~ין עי"ש מזה זכרו שלא ו~פו"דלהרב"ח ~מ~ ומז~
 הרשכ"א דכרי הכיא כבר ז"ל ש~רןמאחד

 ש~
 סמוך

 וכוונ~ו ' זה לתי~ונר~ה
 ~שוט~

 והרשב"א דהטור ל~ודות
 הכריחו ראין ס"ל וה~ו"ד והב"ח , אחד בדעת~'ימי

 נ ק"י ~י~ אפרים ~עד ועיין ' קושיא ומאיהכדח

~~~~
 של זה חילוק על החולקים דדבו תחזה

 הראש הוא המדברים וראש ז"להרשב"א
 אין דירן כנדון ומ"מ ' א' סי' בחא''הע ז"למהרימ"ט

 ו~וחזק קט~ה מרגיל שהיה רכיון לזה ~ריכיםאנו
 ז"ל הרשכ"א כתכ כבר בב"דשקרן

 בפירו~
 נאמן דאינו

 וא~י' שמ~מינולומר
 שלו~ א~

 כל לאו לכינה כינו
 כ~שר בזה החילוקים ורכו , לעד שמאמין לומרהי~נו
 וכ"ש כ"ג סי' א"הע בראשון מ"מ הרכ ~הור אישאסף
 ראין נ"דבבעין

 חול~
 שהאשה העולה תורת וזאת בדבר

 ומ"ש ' ~ק~וק שום כלתי לבעלה מותרת כב"רהזאת
 חרגמ"ה שיש דבז"הז רי"א ז"למור"ם

 של~
 בע"כ לגרש

 יותר טעמים שיש כיון ' שמאמינה לומד נא~ןאינו

 איריא לא מהא דאי לזה ~ריכים אנו אין כנ~למ~פיקי~
 ~לייהו דקכילו ~שכנז לבני אלא ז"ל המ"א ~מרהשלא

 בנו העיד ה~ד כבר ס~רד בני לדידן אבל 'חרגמ''ה
 לא תקנה שאותה ~להרשב"א

 פש~~
 והו"ד כגכולינו

 כב~
א"ה~

 ואיכא תקן לא ב~א דבמקום גם ומה ' א' ~י'
 ע"ח כסי' לו ועוד ~"ך סי' א"הע מהרשד"ם כמ"שס"ס

 כז~והאריכו~
 הגאון למעניתו האריך וכבר בשר יגיעת

 כאורך ~"ז סי' ח"ג יו"ר כחק"ל ז"ל הג~ולמז"ה
 ז ה~ובהכ~זרתו וברוח~

~~~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~ר~~ ~~~ו~ו~
 הוא ידינו כחותםומ"ש

 ז~
 מחמת היינו אנוסים אבל

 רבעני בפ' כרפלגינן דכורא נמי ביה ד~לגינןממון
 ולכ~ורה ~"ב וכי~ ~ני ג~ אמרתי וכך אמרת י~~וכו~
 מ~ריה עלי~לא

 דתל~ור~
 לא רז רכל

 אנ~
 איך ליה

 ומכ~רינן בש"ס שמ~ינן איפכא רהא ~ןכ~ב
ו~תוס' לשטר~

 ש~
 ליישב ונרחקו בפלגא דלהימנו כזה נ~קשו

 פורתא ההתבוננות ואחר , ~"ר כזה שייךדלא
 ר~"ר הוא דכוונתו ~רשב"א דכרי לישב בראשיש מקו~

 אכל וכמ"ש זה הוא כת"י כמ"ש לי~ימהמנינן
 מ"מהיינו אנוסי~

 ל~
 שם ז"ל הר"ן וכ"ב ' להו מהימנינן

 כש"מ והו"ר ~ם ז"לוהרי~ב"א
 וכ"~

 ישנה שיטה משם
 , וכאמור ז"ל הרשב~א ס~ היא נפלאת לאו~בן

 ימין יד בס~ הו"ד ז"ל אלכעלי מהרי"ץ לה~חזיתיה ואול~
 ל~לק ור~ה וה~"י אלו הרש~א ע"ד עמד ע"רבדמ"ח וש~

 הרשב"א בחי' שמ~א מפני לו הונח ולאכדכתיבנא
 דלא ~כתכ לכתובותע~מו

 שיי~
 מילי דתרי ~"ר כזה

 תברא לא מהא ראי דאמרי ואנא עי"ש ובו'נינהו
 רלא למ"ד ~ף מת~רשא דסוגין שם פ~ו~הרכונ~ו
 דפ"ר למ"ר גם א~יא ומ"מפ"ד

 הכ~
 שם וראה ימין

 דאין ~ירבא דדינא ואעיקרא כן' ~כוארתשכוונתו
 עליון מפי יו~אים ~הם אלו הרשכ"א מחי'ראיה

 כדמותם בש"מ הר"ב בשמו שהביאם כמו ז"להרמב"ן
 להרשב"א המיוחסים אלו ב~וכות דחי' אנירן 'ומזה~ם

ה~
 הוכאו הדכרים רוב כמעט באשר ז"ל להרמב"ן

 מו"הד שהרכ והגם בשמובש"מ
 חיד~

 בש"~ג ז"ל

 ש~ם וכ~ב המ' באות תנא הרר ככר ל~ר~ב"איחס~
 ' ומהש"מ ל~ונו מסוגית ~וא והכרחו ז"ללהר~ב"ן

 ~ד~ו ז"ל הרשכ"א רברי ובכן התוכחות ~ן זה אףוא"כ

 נפ~ל כהם איןיחדיו
 ו~ק~

 ועיין
 ב~

 בכורים מנחת
 ז כ~שוט בן שכ~כ שםבחי'

~~~~
 הכנ"~ג ה"ד כ"א ~י' כח"ג ז"ל מהריכ"ל
 ק~"ה ~ג"הט ~"ב סי'כח"מ

 רלרע~
 הרשכ"א

 ~"ה בסי' הכ"י מרן שהביא התשובה ~היא בתשובהז"ל
מחו'

 כ"א~

 שטוען שכטענה כמקום אף מגו אמרינן
 אשדות כס' הו"ד ~ל כמהרח"א הדכ וה~שה ע"כמע"ר
 ע"ג דקנ''הה~~גה

 ובסו"ה~
 רהכא מסוגין ע"ר ד"ח

 תמיה ואניוז"ל
 ~י~

 י~או
 דברי~

 קדוש מ~ה אלו
 ב"~ רמי דאמר רכ~ו~ות הש"ס ב~~קנת להאאי~' דא~
 ל"ש

 הי~ו אנו~ים אמרו אבל מ"ן היינו אנוסים שאמרואלא
 אלא מעולם חת~נו לא אמרי רא"ב כמגונאמנים לה~~ איתא ואם , מע"ר אדם ראין ' נא~נים איןמ"מ
 אחרי הרו~ה ואנכי ' את"ד ~"ת והדכר דליתאודאי

 בדברי עיניו מאורי של~ו לא איך ~ובא ק"להמחי"ר
 דלהמנו שהקשו נ~שות מחמת כד"ה שם התוס'כעלי
 דמגו ותי' מ"ן אמדי דא"ב כ~גו מ"מ דאמריכמה
 כר~ת ד~"ל הדי עי"ש ובו' אמרינן לאבכ'

 ראי ' מע"ר אדם אין אמרינן לא מגו דאיכאדהיכא ~רשב"~
 רקיי~י ודאי אלא במגו רל~מנו קושיא מאילת"ה
 ' אמרינן לא בב' דמגו תקשי ל~, ומהכא זוכשי~ה

 יד כי ביניוידע~י
 הדוח~

 דתיס' דפשיטא לומר נטויה
 ל~ום ולא אסיפא ק~י רהוה ב"ח דר~י ה~"ד ל~י~יי~י
 ' דמילתאקושטא

 מסתכרא נמי הכי ולבאור~
 ' א~"ר רק~י רמ~מע וכו' כרישא רהא ~םה~ו~' ממ"~

 דלהמנו להק~ הו"ל המ~~נא לפי ארישא קאי דאיוגם
 שיי~י ולא שם ז"ל מהרח"א הרב כמ"ש ש~ק דא"כבמגו

 פרו~י~הני

~~~
 עומד אנירבמקומי

 דלעולם דאמרי ואנ~
 שלא ומה , אמסקנא רו~א קיימידהתוס'

 ' שתקי רא"ב במגו רלהמנוהקשו

 דהאי משו~ היינ~
 כש"מ הו"ד הריט~"א כמ"ש הוא ממש מגו ל~ומגו
 אנו וברישא 'שם

 מוכרחי~
 דחזינן כיון ~גו האי לומר

 דנאמנים ב''ח רמי אוקמה שמע"ר במקום דאףל~ס"ד
 יו~א כת"י דאיןכיון

 מ~"~
 ' זה מטעם שהוא מוכרח '

 רמי ביה דהרר כיוןאכן
 ב"~

 דא~י' ~רי~א ואוקמא
 ומאי מהימן לא דמ~"ר כיון ממ"א יו~א כת"יאין

 רש"י כמ"ש הוא מגו מטעם לא במ"ן ליהדמ~מנינן
 כמ~ורלהמנו שקש~ וזוהי , אין ר"ה ע"ב דע"כ ב"ק בתוס' ועייןז"ל

 דנ~שו~
 ארישא לאוקמא~"ד ~~ ~י ליה דמ~ימנת היכי כי

 מ~ ראיכ~
 והוו ש~י רא"ב

 ארי~א דאוקמינן והשתא ' דמע"ר איכא אףנאמנים
 , ~וכ ~גו ~וי דלא משום מגו האי למימר יכליתולא

 ו~י' בהא רמהני ליה דשמעינן דנ~שות כמגול~מנו

רל~
 בש"מ הי~ב ועיין מגו האי לו~ר שייך

 ש~
 ~"ש

 ~אומר יאמר אם ואף 'כזה
 שז~

 שי~בול מוטל דוחק
 ~ל~י הרשב"א המורים ~דול ~ל יאמר ולא זהרוחק
 מהריב"ל שלהבנתו

 ז"ל~

 ~וגיא ה~ך הם ,שדבריו
 :ערוכה

 כקדושין ה~ו~' מדברי לי~ון~~~~~~
 התוס' דברי שהביאווהשתא ר~~ ד~~~

 ההא כ~ן מ"ש וה~מיטו אמ~קנאכרקיימי ד~כ~
 ברי~~

, 

 ~מני נכחד ולא , ויגל לכי שש כדכ~יכנא מ~וארהדי
 דכרי שהגיה לקדושין בהג~ותיו ז"ל רע"א הגאוןמ"ש
 ראיה כלתי א~~ד דקיימי רברי~ם לאוקומיה כדיה~ו~'
~כרח~

 לעשות הכרח ~ין מ"מ מכוארת שכוונ~ו ו~גם '
 ולהגיהט"ס

 כרכריה~
' 

 התו~' דברי אחרי ועכ"~
~דושין



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

 ומאן ~פיק ~~ןבקרושין
 רקי~

 או להרדב"א להק'
 ו~~שר ' זאת ~~וגיא ז"ללהריב''ל

 להכרי~
 דהתוס'

 א~~קנת~יי~י
 הש"~

 ל~"ה ר~י
 ק"~

 מקשו רמאי
 שניא ו~לא ' ברידא דמהמ~י היכי כי במגודלה~נו
 ו~~יר ממ"א יי~א כת"י באין איירי דברי~אודניא
 ודאי אלא ' וכמד"ל ערים ב~~קום מגו והו"לכמ~ויים ~וי מ~"א יו~א בכת"י דהוי כ~יפא ואלו ' מגוא~דינן
רג~

 קנושין בתו~' אמס~נ~וכמ"ד ק'ימי הכא
 יותר נר"ל ומ"ש לזה דתירץ ~י ראיתי וכבר ,~כונים ודברוה~

 הי~ב והדקבדור
 בד"~

 ז נאמנים אין בר"ה דם

~~~

 בזה אנו כני'ם
 ק"~

 שכתב בכריתות להר"ד
 דמע''רדהי~א

 והרי , מגו אי"ל אי אפי~ ל"~
 ואנא ' התוס~ דברי ומדמעות הר~ב"א דברי ה~ךזה
 ~נו כי זה דין מקוד~~א

 ל~
 דב~ענת היכא אלא דאינו

 ואין ' לה~ך ולא הייתי דמזיד כה~יא ~ע"דהמ~ו
 , להס"ד קיי~י דהתוס' ס"ל דהר"ד ולומרלהתעקד

 כדר~השהדי
 להו~י~

 ה~וס' ה"ד אמרינן לא ~ב~ ד~גו
לפי

 ה~סקנ~
 הדב על תימה והיו~ר ' כי~ו"ד

 ש"~
 דם

~או~
 לו דהביא ך'

 בקדודין התוס' ~דברי ~מו~ו~

כדמות~
 על ק"ל רבתיבנא מאי ול~ום ' מזה נרגד ולא

 דר~ה פ"ב הגהב"י ~"ז סי~ בח"מ כ~"הגהרב
 וכו~תו ~וגיא מהרין רמע"ר היכא מגו אמדינןדלא להוכי~

 הרב כ~"ש~דו~ה
 ~הרח"~

 ~אמור ול~י '
 דמה רהאמת אלא ' כאמור לדחות יד ודפיראידיא ל~ מה~

 בסימן בדמו ~ב"י ~~"ד ז"ל להר~ב"א זאת ~'~יחסו
~"~

 סי~ ח"ר בתדו' במבואר ליתא
 י"~

 יקר כל והכנ"הג
 הרב קודית ליידב הכא ~~דין ו~וקר ' עינוראתה

 אלא זה ב~~ין ~ילין ל~לו'ה ועוד רדכו לפי~הרח"א
 ~קומו כאןשאין

~ 

~~~~

 דנו דיפה העולה תורת זאת שאלתנו לעיקר
 הע"י ה~קום ב''ד הורוי~ה

 דל~
 לדלחה יוכל

 בכל להא~ינו ואין~ע"כ
~~ 

 לו להתיר כרי שאומר
 בדארה חייב ~ביתו דילחה כי ועתה ' אחרת אשהלידא

 ו~"ש ' לכ"עוכ~ותה
 בדאל~

 ~ם להפ~ר דרו~ה
 ל~רשה דו~ה שהוא כיון~מזולותיה

 והי~
 ' רולה אינה

 כיוין ואולי בעוניו החכם אותו לו הורה שבךונראה
 רלא ~ראות ~יניו ו~ח ל~ סי' בח"א ז"ל הרא"םל~"ד
 לגר~ה יכול הרין רלפי היכא ~לא ז"ל הרא"םא~רה
ו~יא

 ~~כב~
 ~הר~"ד כתב לזה ואף ' ה~~נה ~~ד

 הבעל שיכול שכתב ואף ~ולק ז"ל דמהרי"ק נ"א~סי'
 כהרא"ם ~י"ללו~ר

 בנ"~ ~"~
 דחייב ס~ק כל אין

 וגם , בע"כ לגר~ה יכול ~ינו הרין שמן כיון~~זונותיה
 ~ו~ר ל~ו אית~ור~י

 י~ירנה ומי הדבוע~
 על סרה ירברו שלא לה~דים וראוי ' באלוכוזבות ב~ענו~

 בה נ~~א לא פיסול ר~מץ הזאתהאדה
 כמ~~

 ~~ר"ם
 סמי~~ ועיין ג"ל בסי~ ורד"ל ~' ~~י~~לובלין

 ל~יים
 ז ח'~"סי

~ ~

 אל דוי ולב רוח ~קו~ר א~יץ בק~'ר כ~בתיזו
 אריןהלקח

 האלהי~~
 בדרא ח'ר ר"ל הגאון ~רן

 זלה"ה~ד~~ז
 דברי והיו ' מועטים רבדי היו ~"כ הכ"~

 ה~ב גאון א~אי ר~ ~ק~~~ל~י
 ~~ובה~

 כבדק ה~איר
~נד"ק

~~ ~~~~ ~~~~~ 

 כ"רנא"ה ~~י ~ם לבי זיש~ח ע~רי י~בים ואם ~ר"ו

 ה~עיר והוא , ~זן ~אל ~~~י ו~~כ~~~~ו~

 : נר"ו הנז"ל הרב תשובתוזאת

~~~~~
 מ~ע~רי ~חי ~עי'ר נ~ש~יאנ~

 ירודל~
 לגזר אשר ואת השאלה אתראיתי

 עלי~~
מההי~

 הכו~ל הרב דדה~א נברשתא ~בא מדגליתא
מגזע

 היח~
 זר''ק והמעלה

~~~~ 

 י~~ו נ~שנו

ומענותנו~י~
 ע"ד לעמוד ר~ה

 המע~
 הוא

 ער עלי חביב ב~מת כי ח~~תיר~ונו ולע~ו~
 לאח~

 א~רתי ובכן
 ל~י ידי תשיג מאדד או~יות ב' בכותב באתיוהנה

 ז ב~"ה מ~וד~י ת~לה ו~שר רעתימיעו~

~~~~~
 הנז~ל בנדון ל~ו"ד הניגע בענין ק~~יע~
 הרין דכלי מיעו~ל~י

 פשו~
 כסו בדאר וחייב בע"כ לגרדה יכול דאינובכו~חא מביעת~

 ~ניש ככלועונה
 ד~למ~

 לב חמיד גבר ~ורה וכאשר
 מההיא עמו ו~י~וקו ו~~מו נר"ו ~~וסקהרב

 דכת~
הרד~"~

 ז"ל
 ב~ל~

 דהק~~ה דירענו ד~ל רל"ז
 ירים ו~אשה האיד בין להקן מ~א~

 ~וכיחו~
 עליה ד~תעולל

לגר~~
 שמאמ~ן דאומר כמה בה ענה דשקר וא~רינן

 העדלדברי
 דנ~מ~~

 ~ל להרדב''א חזינא והכי , עש"ב
 ~רן ו~יינה ~~ל'ג ב~יו~~ות זאת לתשו~ ושנאהחזר

 בית ז''להקדוד
 יוס~

 וכתבה סק~"ו
 מור"~

 בהגה ז"ל
 להגאון ועיין ז"ל מוהרי"ק בדם ~' ס"ססקע"ח

 בתרא בפ' הש''ס ~ו~ לנו הראה דם בכיאורו~ל הר"~
 היא ודאיוהיינו רובמו~

 הסוגי~
 מינה ~נ~תייע ע~מה

 ז'~ל מור"ם דל לדונו הנז"ל ~~ו' זוהיא ראי ד~ה הקשה והרבר ' ע"ד דלום האשה בפ'ז"ל ~רדב"~
 דבשלמ~

 לנדו~ו
 ב~ענתו שקדן שהוחזק ז"ל הרשב"אדל

 וכמ"~
 הרדב"א

ז"ל
 ש~

 אמר ר~ח מ~'דק~~הדקא~רי זא~ מה~וגי~ ר~י~ הוי במק~~ן ד~רן דנמ~א
 משו~

 רמדקרא
 לה מחזי~נן ראחזוקי ז"ל הר~כ"א ד~דפי' ועלי~
 בדינו כן לא וכו' דכוו~ה והכא דתאמר ~הבכל בד~רנו~

 כ"א דקרא דום ~ה הוזכר לא אשר ז"ל~ור"ם ד~
לבר ק~~

 מנ~
 ליה

 מ~וגי~
 נא~ן ~אינו למימר זאת

 ~י~ן דלא ז"ל ~ור"ם כוין ויפה לעד ד~א~יןדאומר ב~
 ור~י דהרדב"א ז"ל~מוהרי"ק אי~ ~קומו יורע ו~י דינו זה ד~ין ז"ל להרדב"אבזה

 ~ול~
 כתבו דלא זה בדין

 וראויתו ב~דקראלא
 ~וכי~

 עליו
 ע~"~

 ג~ ~~ינו
 מור"ם ~והרי"קמ~יבי ה~~

 והג"ר~
 רכל ס"ל רהכי ~ל

 נא~ן אינו מעולם בפרן ~ו~זק דלא אף ו~ריבהק~~ה דהי~
דא~רי'

 ש~תו~
 אמונתו ואבד רברים עלילות לה דם בך

 ז לפוסלה לה~ד דמאמין שאו~ר~~ה

~~~~~

 ' וכב ' קשה ע~~ה מ~ד הזאתרהסברא

 בא"הע ז"ל חת"ס להגאוןראיתי
 ח"~
 נ

 ~ל ~ור"ם ע"ר הת~ומם וכלביא דאג ~אריהסק"ו
 כאן יד וראי דאיזה כן אומר דנאה ~ח~ת דוראישכתב הל~

 והוא כעל דל כיסו דגנבה ~יא~ו
 דזנתה ע"א באואח"כ ע~~ ~תקו~~

 א"~
 ~אמין שלבו לו~ר

 בדאיית דע~ד וע"ד ו~ו' את~ר ואתגורי הערלרב~י באמ~
 ז ה~"ע ~וד"ם ולרברי ז~ל הרד~"אדל

~~~~

 לעין דקרן דהוחזק ללרו"ר~י~א
 שזנ~הר~ו דעיני~ ראשון ב~עם ב"ר בפ~י ~~רוההוא הד~~

 ודו~
 הוא הג~ור דידאי ענה דקר כי הודה

שגם
 הר~

 במה להא~ין שאין בזה יודה ~ל ~ת"ס
 ' הער לדבדיד~א~ין ד~ו~~

 ו~"~
 ראינו ז"ל להרדב"א

 וכ"~וכ"~ נאמ~
 ל~והרי"ק

 ו~ור"~
 רוראי ז''ל והג~רא

~אמן אינ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~י~~ 
'~ 

~~
 הח~"ס ש~ביא ז"ל מו~רש"ל גם ~בכה"ג ס' ובלי '~א~ן
 והוא ליה משבעינן ולא ליה מהימנן רלא יודה שםז"ל

 ז"ל אכרהם כרית כ~' ועיין 'ברור
 ססי"~

 הרב הבי"ר
 סקכ"ח כסק~"ו ז"ל תשו'~תחי

 שכת~
 מור"ם של רדינו

 רשם מכואר ושם ס~ל"ג ז"ל הרמב"ן מתשו' נוכעז''ל
 כוונת ו~"כ ובו' כשקד כלו והוחזק רברים עלילותלה

 מתשו' לזה וראיה כ~ה"ג רוקא נר' הוא בק~~הרמ"א
 פתחי להרב ועיין ע"ש וכו' י"ג סי' ל"כ כלל ז"ל~רא"ש

 : ע"ש כ"ב ס"ק כסקע"ח גם מ"ש ז"לתשובה

~~~~~~
 נר"ו הפוסק הרב ידידינו רברי עלעיני
 של שני חילוק אי לבאר ש~מרבמה

 זיל תרי ככי מהימן אי נאמר שלא ז"להרשב"א
 א~ק~

~ל~
 וכו' מכחישחו באינו

 כוותיה רס"ל דנראה כס~מ"ח ז"ל ה~וד דברי ואייתיז"ל ה~וס~י~ מרברי מוסכם א~

~כת~
 והיא

 שות~~
 בכ"י ז"ל מרן רברי ואייתי וכו'

 כ~"ש רהנכון ~תכ ז"ל מוהרש"לוכמ"ש
 מ~

 בכ"י ז"ל
 ז"ל הרשכ"א שכ"כ וכ~רט וכו' שו~ים אנו מימיואשר

 : יעו"שוכו'

~~~
 הם הללו ה~ברים כל רידילגבי

 הנז' בחילוקו הרשב"א דכדי שת~סמה רה~~ תמוהי~
 כמ~ כי אינוכפשטיה

 כס' כו נאמרו ~~'
 לדוגמא ונביא ב~ה"ית רכרינו ~וך נביאם אשרז"ל ה~וסקי~

 ז"ל מוהרי~"ט הרבהוא
 כא"ה~

 נר"ו רו"מ אשר ~א
 מ~רש רקא הוא ~רושי ושם הרשב"א על לחולק~יי~ו

~וו~~
 לענין ~'ינו שותקת רבעי רמאי ז"ל הרשב"א

 נאמן העד ~ם ראפילו א~קה זיל אנן ליה אמרי~ןרלא
 הורע זה כמעשה מ"מ מ~יקרא כגויה וקי"לבעלמא
 מלהאמין נוק~ו ולבו מכחישתו שהאשה כמה ק~ת~חו
 אלו שדברים מאמין ~ני אמר ע~מו שהוא היכא~כל
 אנ~שיה ושוויא הוא רקושטא רקי"ל כמשמע ישאמת
~"דא

 מחמ~
 ~לו רבריו

 נאסר~
 שהחזיקו יעו"ש וכו'

לפי'
 במ~מרו~ ז~

 לנדו"ר ~ען אי~ו הרי ול~"ז נ~ועים
 שויא למי~ר דאי~א שמא~ין ואומר הכעלש~ווח
 שיש ועם ח~רא~נפשיה

 ש"ו~
 ~ינו הרי זה כ~י'

 נ לנרו"ר להביאו~~ש~יה מוס~~

~ ~

מ~
 ~הקשה

 שא~
 כתובה י~ן למה שותקת היא

ע"~
 רזו ~ת~הה

 על מעיקרא ~הקושי הי~
 ז"ל ו~והרימ"ט קשה וראי לה~ור וגם ז"להרשכ"א

 והיא לומר רבא לזה ליישב ר~הכבר ~~
 דמהימן לאו ~י הוא ~לום לאו ע~"ז שותקתשהיא שא~"~ שותק~

 רמייא כ~ודאה שתיקה אמרינן ולא תרי כביעליה
 תפסיר ממון לענין ואף מתסרא בעלמא כעדוא~ילו
 הרב גם יעו"ש כהודאה שתיקתה ראין קמ"לכתוכתה
 הנז"ל לישוכ ה~ד מן כ~ב סמ"א כתשו' ז"ל הלוימוהר"י
 ~וכ ריו~דאלא

 ה~ור כ~רי ט"ס להגי~ הי~
 יעו"~

' 

 הרב בדכריגם

 החבי"~
 בתשו~ ~ז"ל

 ה~רוכ~
 בס' ל~נ'ו

 להקשות שעמד במה הנז"ל ליישוב רמזו לחיי~סמי~ה
 : יע~ש ז"ל ר"מ הדב רבריעל

~~
 שלזה ונראהמ"ש

~ 
 אמר לא ז"ל בכ"י מרן כוין

כלום
 ר~"~

 יישכ לא
 מאומ~

 ~מו~ן
 היא ראם מבו~דת כוו~תו ל~ע"ר ז"ל מוהרש"לע"ר במ"~ ג~

 והו~שו~ק~
 כענין מאמין

 ז~
 שהוא למימר ליה למה

 ולרע~יה רנא מקדמת והכוולה תרי כבי ל~עדמאמין
 כפי~ ז"ל הר~ב"א לשיטת ראזיל מקשה ~א ז"ל מרןשל
 לקמן כזה נכ~וב וכא~ר תרי ~כי לך ~ימןראי

 יוכןוממילא בע~"י~
 כוונ~

 ~ם ' הי~ב
 מ"~

 הנכון אלא
 אנו ~ימיו ~שר ז"ל~רן ~מ"~

 ~ותי~
 וכו'

 וב~ר~
 ~ר~ר וכו~

 אין כמעט ז"ל ~~וד כדברי בו ~ל ה~ריקים יס'לחוהזה
 הניחו לא אשר המ~ורסמים מה~ו~קים א~גם

 על גם ואם שו~ק ו~וא שותקת והיא כ~וםכרכריו ~"~
 ס~"ו כח"כ ז"ל למוהריב"ל ~~ינו ז"ל ה~שב"ארברי
 שזה עליו~תכ

 החילו~
 לזול~ו מ~אוהו לא

 והכוונ~
 מוהרימ"~~ירש~

 הוו, לא להא איתא ראי שם ז''ל

 רבאמת גם ומה יעו"ש הלכות ~וסקי כל מינהש~קי
 הכאה בתשו' כו חזר ז"ל הרשכ"אגם

 כמיוח~ו~
 ס~ל"ג

וכמ"ש
 מוהרימ"~

 שם ז~ל
 רנרת~

 ~רי מכח לאחוריו
הרמב"~

 מהלכות כ~כ"ד ז"ל מש"ל הר"ב גם יעו"ש ז"ל
 גרול רדכר באל~י"ו הרשכ"א ע"ר כתב רי"~אישות
 המיוח~ת התשובה ראה שלא ספק וכלי הנכיארבר
 רוב הסכימו שכן מלכר ז"ל הטור ו~''רהנז"ל

ז"ל הפוס~י~
 רט"~

 שו~ק והוא ו~"ל כרבריו נ~ל
 וכמ"~

מו~רימ"~
 ז~ל במוהרי"ק גם שם הלוי ומוהר"י שם

 והוא הטור כלשון העת'ק ~"א~ורש
 שות~

 בתשו' ו~יין
להגאון

 כע~
 בתשו' תשוב~ו הובא ז"ל מאיר בית

 ר~"ט כ~~"א שם המחבר להר' ועיין ע"ר ד~"ז ק'בסי' רמ~"~
 : ועוש"כ~"ב

 באס~ן מוהר"י הרב מ"ש ראה ~ם ראהזאת
 וכתוב ~דמוניות מש~ים גויל על ואשכנזית ס~רריתכת"י ישני~ ס~רים בשני מ~א שכן שכתכ בס~"וז"ל

בה~
 קושטא בר~וסי גם ~ותק והוא

 מ~~
 כתוב

 על , ע"ש ה~י גריס הוה מוהריב"ל שגם שהכריחומ"ש ~~
 ~גלה ~יה ז"ל הקדוש מדן אם ספק רבלי אומר אניכן

 הי~ לא זה כלאל,ו
 הטהור בשולחנו מעתיק

 : ~שוט וזהומו~עית גירס~

~~~~~~~

 רברי אייתי ~ר"ו הפוסק הרבלירירינו

מור"~
 ריש רבז"הז רי"א כהגה ז"ל

 שמ~מינה לומר נא~ן אינו ב~"כ לגרש ~לא ז"לחרגמ"ה
 אנו ראין י~"ו הא"ח ידירי~ו וכתב להעד שמאמ,ןאו

 ז"ל מור"ם אמר ~לא ל"א מהא ראי וכו' לזאת~ריכין
 אנו ~ן לא חרגמ~ה ~לייהו רקבילו אשכנז לבני~"א
 ז"ל הרשכ"א כנו העיד ~ער שככר ספדרבני

 כ~דוכו' כזהיגי~ת ערוהאריכות בגבולי~ווכו'~שטה של~
~ 

 ירעתיו כי עליו~~~~~
 ~ק~

 ואיך שבחיות
 לב~תן ל~

 א~ר את לראות ועיני~ לרע~
 מור"~ בדברי כ~ובלפניו

 שם ז~ל
 וה~~

 מקום ב~ל
 לגרשיוכל של~

 רל~
 האשה רעת

 ולמ~ ~"~
 ב~ש לא

 ~יא ל~לאת לא ~י ~ו~ב ממ~ו אשר הריןמקור לרע~
 ול~

רחוק~
 רל"ז בא~ף ז"ל הרשב"א ~שו' ממנו

 שהב~~~
כרי~

 אמי'ר
 ו~~

 דכל ~אמרת מה מ~ר ועוד וז"ל ~תוב
 ~יניוש~תן

 ל~רש~
 להיות זה וחזר לו חוששין אנו

 ~מ~נ~
~חרונ~

 י~ול ~אין רכיון לך אני טמאה רהאומרת
 ראגיר זמן וכל מדעתה אלאלגרשה

 ב~
 וכו' חוששין ל~י'אחרי~י לי~ יהבו לא

 ב~יו~סות נמי וכ"~ ע"~
 א~~ר ואמאי מד~תה אלא לג~ה י~ול אינוואמאי ~~
 ז~ל מ~י~רוהלא ~~

 מארי~
 רחרגמ"ה שמע~תא

 י~ול שא~נו לו מה האמת ראחר אלאכגכולינו ~שט~ ל~
 לגר~~

 מחמ~~ע~~
 הש~ועה חו~ד

 דרמי~
 שלא עליו

בע~כ לגרש~
 ומור"~

 יכול ראינו כן שכתב ע~מו ז..ל
 ~~ז"ל ז"ל הרשב"א מ~ש~' רינו למד ר~מ"ה חרםמחמת לגרש~

 י"ג ~ק סק~"ו בד"מש~תוכ
 ע"~
: 

~~~י~~
 רבה ~~עמא מ~ת~ינאולא

 הו~
 יו~ר

מהראשו~~
 לה~ירה

 ז~ לאש~
 ~כעלה

 ר~רגמ"ה~~ם
 ~~~ ל~

 א,נו יהי לא כגבולינו
 ל~ו שיש רירן לגבי כן לא~רבנן אל~

 אל~~ ~בוע~ ~ו~~
~~~~ 

~ודאי



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 והבי טפי ~מירדוראי
 תזינ~

 בסכ"ג ז"ל מ"מ להרב
 רהא דמר וחיליה השבועה ~חמת להתיר בפי' כן~תב
 ~"ל ז"ל ומור"ם והג"מ ה~וס~ רעתאי~א

 חרגמ"ה דאי~רבזמ"הז להרי~
 של~

 ה~מו~ה אברה בע"כ יגרש

וה"~
 נ עש"ב להדבועה

~~~

 לתשובת ראייתי ה"ג בחי'י בספ"ו ז"ל באס~ן מוהר"י להרב חזיתיה בקדש
 הרשב"~

 ו~מררכי
 להתיר העלה הלכה וזו בזה וש~וט ז"ל~מוהריק"ו

 ~שו שלא ~רברינו שנתבאר הרי בסו"ד וכ~ב~נרו"ר האש~
 הכ"ר~הוגן

 ה~~
 הכ~ילו~ו והרי וכו~ לגרש או~ו ש~כריחו

 הנשואין בעת לה שנשבע אל~ים שבו~ת רב~תעל
 ~"ב בא"הע ז"ל מ"ח באר להרב ועי' ~"ש בע"כלגרשה של~

 בן~~ב
 לעני~

 אותו ו~כופין וכו' או~ו שמנרין שבועה
 ח"ג ז"ל רב"מ הרב בתשו' ועיין ' יעו"ש עמהלשמש
 ס"ס היתר ~ר י~יה לחרגמ"ה אם ראף ~כ~ב יו"דסי'

 לגרש להתיר שיוכל זה הוא מי השבועה לג~ימ"~
 לאברהם חסר והרב ס' סי' ח"ב ז"ל הרמ"ץ וכ"כ~"ש בע"~

 סמיכה בס' ז"ל החבי"ב בהרב ועיין ס"ר ~חא"העז"ל
 בא"העלחיים

 ס"~
 כ~' הרואה יראה וכזאת כז~ת ע"ש

 שמו~ם ~ת ~הכיל היריעה תק~ר ז"להפוס'
 נותשכח דו"~

~~
 עיקר האמור רלפי רכיון למודעי אנו ~ריכיןבלבר
 כ~ב שלא במיוח~ות בתשוב~ו רהרואה למי~ר~יכא אכתי שם ז''ל ~רשב"א מתשו' הוא זה ריןויסור

 ב~חילה למ"ש ס~וך כ"אכנז'
 מ~

 שהוא וטען ~חזר
 וכו' מעש'ם מכמה בכך נאמן אינו ~זנתה ~הע~מו
 לגרשה יכול שאינו וכיון וכו' שאמרת ~ה מ~רועור
 אם כי כן כתב שלא ר~ראה ' יעו"ש ו~ו' מדעתה~לא
 הטועיןלגבי

 ר~~ ש~ו~
 לגבי כן לא ~זנתה

 ~משון הר' כתשובת הוא וכן שזנתה שראה לערלהאמין הב~
 הבעל שראה במעשה ז"ל המררכי ש~כיא ז"למיינריל

ע"~
 ש~ם לרבר יש טעם ולכאורה

 כאנ~
 ל~על להאמין

 ש~ומרבמה
 ~רא~

 א"כ
 ל~

 כל ובטלת חיי ~בקת
 כא~ר ד~"א מלךוכיו~א וגזרת וש~ו'ה~~~וני'ו~רגמ"ה

יהי~,מור~
 לט~ון בבא ~ן לא כן ~~עון לע~מו היתרא

 הע~ לרברי~מאמין
 כל

 כ~"~
 שיעידו ישר~ל נחשרו לא

 ס~"ז בתשו' ז"ל מוהרי"ק וכ"כ במ~יאות ואינו שקרעל

רטע~
 שזנ~ה שאומר לבעל נא~ין ראי מש~ם רר"ש

~~
 הו~יל

 ר~מ"~
 למוהר"י ~זי~ והכי ע"ש ו~ו' ב~~נתו

 ~ן לו~ר ר~ה ב~"מהלוי
 כרע~

 ע~מו ז"ל הדשב"א

 וכ"~יעו"~
 ל"ר אות סק~"ו ז"ל הכנ"~ג

 מתו~
 דברי

 : עש"ב ז"ל אלשקר ומוהר"מ~מבי"~

~~~~~
 רהרשב"א ומלבד כן ~ינו קו~~ארל~ום
 ר~ל כן ~ורה אינו באלפי'ו ע~מוז"ל

 כ~שר ~חלק קא שאל~ו~י~ר
 עינ~ י~ז~

 ~זי ר~פיר
 שראה שאו' ביה אית תדתי ארר~או~ונו

 וג~
 מאמין

 לכמה ד~~ינו בה ~וד הערלרברי
 מרבו~ת~

 ראשונים
 דבראה הנז"ל בחי' להו מ~סבר דאיפכא ז"לוא~~ני~
 ~אש~ו~עיניו

 זנ~~
 מאכילי~ ~יך

 האסור דבר ~ותו

ו~~~
 ו~ב לזה אותו ו~ו~ו

 יור~
 יוכל ומי נפשו מרת

לסבו~
 בבא אמנם ל~יניו טבוח ~ורו

 בטענ~
 שמאמין

 הר~ל~ר
 נוטה לבו אם ואף להאמין שלא לו ~פשר

 ~זהלרבריו
 רבאמ~

 מור"ם רעת היא וזו שמש~ר אפשר
ז"ל

 להכ~
 ~סוב'

 שכ"~
 שזנ~ה ו~מרה בע"א

 ו~שמי~
~~

 סל"ג בתשו' ז"ל לרש''ל ועי' ~~~ב ע~~ו ~וא

~~~~
 כל

 ~רעו~
 להחולקים ראף לע"א ב~~~ין

 מודו ז"ל~מ~~ר~~'~ינדיל
 בז~ ל~

 וכ~ב להא~ינו שאין

 רבר לבל או~ו שכופין אלא או~ו ~מנדין דוקארלאו
 ש~ר לההמשועבר

 כ"ו~
 דם בכ"הג וע' ' יעוד"ב

 דמ"ב ז"ל נו"בי ל~ר"הג ועייןל"א או~
 א"~~

 י"א סי'

 דאיית~
 לישב כרי מהנז''ל בהפך לחלק שר~ה ז"ל א'לג~ון

 רבר~
 ז"למור''ם

 נק~ של~
 ו~גאון שזנ~ה הבעל ר~ה

 נו"ב~
 ואייתי מע"א ~פי חמיר ראררבה עליו חלקז''ל

 בע~מו הוא מראה קיל לע"א שעשאו ע~מו ז"לרמ"א לתש~
 או~ו שמנרין וק"ווכ"ש

 ונסתיי~
 המבי"ט מתשו' ג"כ

 כהונה בגדי ל~גאון ועיין ' יעו"ש ז"ל הכנ"~גדאיי~י
 קיל לע"א ועשאו בח~מה ד~לפל ~"ג א"הע בתשו~ז~ל

מר~ה
 ע"~
: 

~~~~~
 ז"ל נו"בי הגאון בדבריר~יתי

 שאיך ועור וז"ל עוד במ"שתמוהים דברי~
 לו נ~מין שלא רגמ''ה ~~נ'מ~מת נימ~

 ונימ~
 ~משקר

 והל~
 להו~י לו ולמה חרגמ"ה על יעבור א"כ וכו~ משקראם
 א חרגמ''ה על ויעבור בע"כ כך יגרשנה מפ'ושקר
 כותבין הלא וכו' לומר ו~ין בכך חשודהוא

 ~ך הוא רב כי במקומו ~גאון כבוד ונניח ~כ"רובו' לאי~ ג~
 גט כותבין רה~י שמלבר שחרם ירעתי לא בזהרבריו
 ובו'לאיש

 הו~
 בד~יכא לא רגמרא מדינא

 מר~ונה שהוא שירעו עד לזקקין ב"ר ראין שבו'או חרגמ"~
 יו~ר וכו' מורא עליו שיהא לה מ~כחת לא מיועוד זא~

 כאשר אליו אל~זר ר' תלמירי שאלו וכבר שמים~מורא
 אומר חו~א כשאדם ~דעו הלו~י וא"ל כאן ערברבם
 אד~ יראנישלא

 שישאר בזה לו יש רריוח ותו
 ולב ש~ר לא אפשר ~יאמרו חרגמ"ה על עברשלא בכבור~

 יור~
 ב עיניו שנ~ן נ~דו ש~הבה ~ת לישא ימ~א ובזהו~ו~
 תנשא מי ' בע"כ לגר~ה בנפש בש~ט בעובר כןלא
 גם שיעבוראליו

 כו~ ב~
 הן ממילא ולפ"ז התרעלה

 או~ו בין לחלק בת"ה מ"ש נמינסתר
 ואות~

 אם רהיא
חשורה

 כ"~
 ולכן א"א והיא ישאנה ו~י ח~'די לא

 א~י טמאהאו~רת
 ל~

 ר~ז

~~ 

 בתנאי יגרש~ה אם
 מ"מ גט כאן באין וכו'כנז"ל

 שו"~
 מזה ירע לא

 וכו~
 ~ותואבל

 וכו' שזנתה לומר לו מה ל~בור רו~ה א~
 : וכמדובר כן לחלק אין וראיולפיכך

~~~

 ישראל חכ~י שיד לה משכחת לא מי ועוד
 לעושה ולקנוס ולי~ר לענושתקיפא

 כש~~שר וב~רט ' רמה ביד יעבור ואיךברעתו הרע~
 ל~שו'רומה ז~ והרי שזנתה עליה שמ~ליל במה לגרשה לבותאות למל~ו~

 הרש~"~
 ז"ל

 שאי~
 רמילתא בטעמא הפ~ש

 להגאון ועיין ~"עודבריו
 חת"~

 ~ק"א ח"ב כא"הע ז"ל
 דבריו ו~ם וק"י בסק"ט מ"ש בכלועיין

 ~רי~
 ז ישוב

~~~~

 בסתקנ"ז ממ"ש ז"ל להרשב"א עור להקשות
 רברים שראה ראובןאודות

 שי~קן ח"ו כה"ג רכל איברא שבתבשזנתה ב~שתו~ מר~י~
 רגמ"~

 ז"ל
 שלא ~רי לגרשה ז"ל הרב מ~ריך אדרבא יגרשנהשלא
 רלא ביתו בתוך רשעהיהא

 גר~
 שכבר ע"ש ו~ו~ מרוכל

 בזהעמדו
 רבי~

 ב~שו~ ז"ל ברש"ל ועיין ונכברים
 עניינים בנרונו היו תקנ"ז ~סי' תשו~ רבה~יאשכתב שם~

 ג"כ ועיין ע"ש ז"ל הרב בה 'כ~ב ולכן ומריםרעים
 ע~ר בס"מ ז"ל הלוי למו~ר"י ועיין ס"ס ~"ב ז"ללהמ"ץ
 ה~און בתשו' ועיין בסק"א ז"ל חת"ס ועיין בזה ז~לרש"ל

רעק"א
 ו~"~ בס~"~

 סימן ח"ב ~~ירות ו~~נים באורך
 ר"ב וכ~ת ל~~דברים קץ אין ז"ל זמנינו ור~ניי"ב

~ 

~ ~ ~  ~~~~הל~~י~
 ל~~ר~~~

~  ~~~~ 
 הרבירידינו

 ה~ו~~

 שהיה נר"ו
 מרב~

 קט~ת
ורעתו ו~ריבו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~~
ורע~ו

 לגרש~
 שמאמין שאומר ב~ה ל~אמינו אין שוב

 וכ"שלער
 שיר~ה ל~י ראף בעניו~ין דכתיבנא מאי לפו~

 של ז~ת ב~ענה כפרן הוחזק שכבר בנ"ר בזהל~ק~ק
 עמה וישב שכופין מודו שב''ע ודאי בב''רהראשוןזימה

ברברי~
 מטעם ואי יגרע לא ושכ"וע לה המשועבדים

 ובזה בע"כ לגרשה שלא עליה ררביע ~שבועהחו~ר
 , לעד שמאמין ש~ומר במה כ"וע להא~ינו~ין

 וכ"ש עמו ומשמש אותו בו~ין רבוותא כמהולר~ת
 ה~שוט רודאי רנ"ר הזה ב~יש איתנהו ~עמירתרי

 ז יהוראין גוברין בהלכת עמה להיות ~ותושכו~'ן

~~~
 אחרינא טעמא איכא עוד רין ומן רין מן

 ז~ת רהאמנה לקיימה דנ"ר הזה להאישלכו~ו
 האשה או הער לדברי הבעל דיאמין ש~ריך רז"לשא~~רו
 סי~ן שם במיוח~ות ז"ל הרשב"א ולרעת שיעור להיש

 במהר~בל וע'ין דנא מקדמת גמורה נאמנות הואקל"ג
 רחיי רינא בס' ז"ל החבי"ב להרב ועיין ו' סי' ח"בז"ל
 הרמב"ם שר~ת וברור שכתב ע"ר רנ"ט מ"חעשין

 רמהימן מהריב"ל שכתב ~מא כפי' לפרש ז"לוהמח~ר
 קט''ו סי' בכנ"הג ג"כ ועיין הענינים לבל כ~ריליה

 שהביא וה~א וההג"מי התוס' מ"ש על ל"ה אותהגהב"י
 חרגמ"ה מחמת שזינתה להמאמין שמנדיןמהרי"קו
 ד~ר שהוא נראהרלכ~ורה

 תמו~
 על חולקים והם

 מן ז"להר"מ
 ~ק~~

 אל
 הק~~

 שחייב כתב שהר"מ
 בתבתי ואני כ~ב וע"ז עליה לבא וא~ורלהו~יאה
 מאמין כשאינו מדברים הללו דהדבנים ל~מ"גבביאורי
 מהריב"ל וכמ"ש ' בזה אלא הרברים בבל אשתולרברי
 אין דור~י וכו' אותו מנדין מ~ו"ה לך ר~הימןבההיא
 יעכב שלא וכדי להו~יאה אלאכונתו

 חדגמ"~
 אומר

 הרב~ים ד~רו לא בזה רבריו ב~ל מהימנא אי אבל 'כן
 הר"מ כתב ובבה''ג שלח שנא כי תע"ב אדרבאהנ"ל
 וכתב ' ול"פ עליה לבא וא~ור ל~ו~יאהשחייב

 ~ו~
 מו"~ לפני הדבריםוהר~יתי

 ישר לי וא~ד שנה ט"ו זה
 בע"כ לגרשה הימנו כל דל~ו בנ"ד מ~תה ~מור ,עכ"ל
 ברורות ברא~ות שיברר ש~ריך שמאמינה שאו~רבמה
 ענין בכל שמאמין ונזומים ~יומים בכל ש"ח ישבעאו
 וכמ"ש נכונה שב~יהו זה בענין שמאמין וגם 'כב'

 רעת וזהו בעינן דתרתימהריב"ל
 הרשב"~

 ז ז''ל

~ ~ ~
 בד"ר ז"ל החבי"ב הרב ~דברי הרואה דאנכ~
 ובפרט להולמם ~שיםובכנ"הג

 במ~~
 שהר~ה

 זה יתכן שאיך , ידר ואמ"ל ז"ל רבו ל~ני האלוהרברים

ואי~
 ז"ל רבו רברי שר זבר לא

 המונחי~
 שכתב בקו~סיה

 ע"א בר"ד א' סי~בחא"הע
 שש~

 ע"ר להק~ות עמר
 ו~ו' מכחישתו בשאינה דדו~א שחילק במה ז''לרשב"א
 וש~ אנפי~כמה

 שהרשב"א במונח הכל לישב ב~ב בע"ג
 זה ב~י'ז"ל

 דשותק~
 ~י דהאי רסבור לשיטתיה אזיל

 ובמ"ש הענינים בכל הוא לךמה~מן
 במיוח~ו~,וע~

 קא'
 מרברי ס~ר לו עשה הטעם ומזה וכו' לי מסתברועור
 וכו' ז"לרש"י

 לב~
 ז"ל הר~מ רבר~ ~שראה

 שה~
 ה~ך

 במה רהעיקר מוכח רמדבריו לגמרי~עמו
 שדע~

~ו~~כ~
 ומאי ' ו~פחה עבר מ~י אפי' אמת ~הרבר

 דברי ומתוך ' זה ברבר היינו לך מהי~ן ~ידקאמר
 אין ואמר לאחוריו נר~ע~ר"מ

 ל~
 אלא אלו בדברים

 בהחלט ז''ל הרב כתב ואיך ' עי~"ב וכו',מקו~ןושעתן
 דבריה~ך

 ד~
 ז"ל

 ול~"~
 ~ורא ורבו ישר שא~"ל שכ~ב

 הס' בעל ע~מו ~הרשב"אבחיל
 אות באותו ב~~"הג ששם תימה ו~יותר לא~וריונר~ע ה~ולירה,והמחזי~~

 ז ~לא לההוא לר~ו ~יין זה ב~'',

~~~~~
 ר~ה ר~ה ~ע''ג ז"ל מהרימ"ט רבר~רגם
 נרתע ז"ל שהרשב"א לו~ר ככהעל

 בדברי ראה ר~ה ותו ' במז"ל הד''מ מדברילאחוריו
 מדבר~ ו~דר~א פ~יו שלפני החילוק לסתורהר"מ

 מאמינם שהוא הללוהרמב''ם
 ו~ומ~

 עלי~ם רע~ו
 שורש במ~ריק"ו ועיין ~אמר דבעלמא ודאינראה

הרשב"א בשיט~ דקאי ~לו ז"ל הר"מ מדברי במישורשהוביח פ"~
 ז~ בחילו~

 בשם שכתבו ק~"ו סי' מהר''ם ועיין
 ז"ל באסאן מהר"י הרב בתשובת ועיין ' ז"למהר"ץ
 ענין על פ"וב~י'

 ר~
 ' ז"ל הדימ"ט נרון והוא ומר

 דברועיין
 מש~

 סי~ן בביאורו ולהגר"א יו"ר סי' ח"ג
ק~"ו

 ס"~
 שראית~ אבחר ולא ' בד~ריו ודוק כ"ט

 ק"א ~י' ב~שובה ז"ללהגרע"ה
 ~ע"~

 כי שכתב וד' ע''ג
 שהרשב"א~ף

 במיוח~ו~
 מוברח אינו בן כתב

 ' לס~יף שהוא רי"ל למ~שהכן שפ~~

 וחילי~
 רמר

 זה לדבר רעתו וסמכה ~ואיל שכתב ז"ל הר"מבדברי שדקר~
 שאף הס"ר ועמו ע"כ להפך שדקדק במהרי"קוודלא
 נרחוקאם

 ~ז~
 למ"ש יענה מה מ"מ כפירושו

 שמ~א כתב החיתום ואחר הדבריםשחזר ~~ בס"סי הנז' הגאון מ"ש ועיין וכו' מאמינההיה וא~
 דיהיה ואיך ' ~"ע שדבריו כתבנו וכבר בלבו ושמחשכ"כ למהרימ"~

א~
 שאינו כ"א בתב לא הנ"ל הגאון לדברי

 לנ"ד נמי אנן ואף ' לסניף כ"א למעשה ~תבושהרשב"א מוכר~
 מרבוותא כמה לרעת ב"ש , ברור וזה ל~ניף או~ונת~וס

 : למע~ה כן מרנןר~~רי

~~~
 שרו~ה ה~על לט~נת עיון מ~ום נשאררעדין
 הדין שמ~ד מאחר והוא מש"וך ע~מול~טור

 מגרש האישהגמור
~~ 

 ~קון רמ~ני אלא ' בר~ונה שלא

~עול~
 ' בע"כ יגרש שלא וחרגמ"ה השבועה תקנו

 וכבר ' ש"וך נותן ואיני מגרשה איני הבעל לומריכיל א"~
 שמא~ר ~כתב ל' ~י' בח"א ז''ל הרא''ם זו בחקירהעמד
שרו~ה

 לגרש~
 בע"כ לגרשה הרין ל~י בירו ויש

 שה~כוב במזונותיה חייב אינו יכול אינו התקנהשמ~ד אע"~
 החולקים שרבו והגם ' יעוש"ב וכו~ ~~רו ולא ~~רהבא
 ושם ח"י ~"ק כ"ו סי' בח"מ הכנ"הג וכ~"ש בזהעליו
 הרב כתב מ"מ איפכא לה ~בר ~ל הרא''ש רגםהכריח
 ' וסיעתיה כהרא"ש קי"ל לומר המו~זק ד~~יז"ל

 שב~~ה שיש רהי~א הרא"ם בדעת שכתבו ~וסקיםדיש ו~ג~
 שחייב הרא''םמורה

 ובמ"~
 . ~"ר סימן ח"א הרפמ"א

 פאת הרב ובמ"ש ~~ור רא~י"ה החול~ים רבו לזהגם
 בא"ה~נג~

 ~רב העלה כבר רמ"מ אלא עי"ש ט"ז סי'
 ל~ פלוג~~ ר~ר~ הוי וראי דס' שםז''ל

 ואיכא נ~~א
 ~בעל מ~י לחור ממון ענין היה דאם רנהילמימר
 באנו ממון בהרי שבועה ר~יבא כיון אמנם קי"ללומר

ל~חלו~~
 לה~מיר שבועה וס' נפ~א לא ס' ומידי א~ר

 ח~ד ועיין ח~י סי' שם עור ועיין ש' סי' הרשב"אוכמ"ש
 : ו' סי' ושלום ~יים ד' סימןלאברהם

~~~

 שבוע~ו כחו~ר להקל ~ין דבנד"רל~קע"ר
 כ~~~ר אלא ה~ר לה מ~אושלא

 היא עלי מאיס~ רטענת הה~' שבנשים במאמיןלפנינו שהריעו~~
 אלא . הדבר נכון א~ת ~וזי בל ולעיןשכלית

 ' ומחלוכיו~א ~ירע או לקחה בן ש~"מלמימר דאיכ~

 ר~דע ~ש"וך לפו~רוכ~בו ובכ~~
 ב~~שי~

 ש~~יהו
 נכו~~

' 

 על או~ו כ~~יןואין
 ב~

 וכמ"ש
 וכ~ה~ מוהר~נ"~

 ז"ל
 ' לע~מו יחיששהוא

 ל~
 ~ן

 בנ"~
 להאמין ~~ל שרו~ה

 הא~ינתו לא והתורה העדלדברי
~~ 

 למי~ר ו~~כא
 כאן אין והרי ענה שקרכי

 ריעות~
 ' ל~נונו

 וא~
 ~~~ן

~ות~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~ו~ן ~~~
 ל~ר~~

 ~וא
 מח~~

 חומר וא"כ לרבריו ה~~נתו
 דחייב מורו כ"ע וב~ה"ג ' להאמין ~תנו לא~בועתו
לזו~~

 שכופין מרבוותא כמה דעת בתבנו ~הדי ~"ש ,
~ותו

~~ 
 לדעות ראף גם יגרע'ומה לא ~"וך ואיך ל~ונה

 אם לגרשה נותן ~הרין מ~מת ל~ונה ~ותו כו~ין~אין

~~מ~
 לא זאת אכתי ' מאמין ~וא

 זא~
 הגמור ש~רין

~~~~
 שבערוה רבר ראין ~~ר~ה

 ~חו~
 זה ו~ל מב~

~~את הו~
 והו~ י"~

 ~~וט
~ 

 ברבר מ~ורתי ~עלת~ מ~~~~
 הנוג~

 לפו"ר
 כ~אומן ה~מונ~

 ח~~
~~מו כי באמרו~יו להשתע~ע ~יית~

 מ~ ~כ~
 רברי עלי חביבים כי בחכמה ~~ל~ל

 'רור'י
 ואול~

 היי~י י~ן
~~~ 

 לע~ ימיני ביר~~ו~~ ע"~ הכרחי יותר ב~נין
 א~ו~ה ובל"ן הלים

ז~ ~ד~ א~נ~
 ' בתורתו ואתבשם

 ~או~
 וידו~לם ~יון מ~עי'רי הגבר

 , דר~ין ~רין~אי~ון

~~~יר
~~~~ 

~~~~~ 
~~~

 ~קרוב
~~~~ 

 ושם לב ישמח ~בהיר ~~רו
 ב'~י' בחא~ה~

 ~ר~~~
 ~ם הנז' ת~~תו

 ה~כמ~
 ר"ל מו"הר

 ~ וז"ל נר"ו מ~ורש האב"ר ו~רב~ר~ו

~~~~~

~ ~ו~~~~~א~~~~ ~  
~~~~

 ~דת
 ו~~ל~~

 בר גברא ~מרוב~מת
 ~ל~ל כא~ר וב~רט ,~מ~א

 בחכמ~
 רב

 מ~ר~י~
 מבני

~ל~
 הרב

 לנ~~ המוב~~
 ~~~~ ~~ בר~

 נר"ו ~אגין
בי

 ~ינ~ ~ני~ ל~
 ב~בר וזוית

 ~נוג~
 לדין

 כר~
 של

 תור~

~~~

 ~כון ידינו
 ומעריבי~ מס'כימי~

 ר~~יטא ומלתא ,

 ב~"~ ~~ר~~ י~~ ~~ו~~י~
 ו~ייב

 ו~ו~~ ב~~~
 כבל

 הא~ת ולהיות , אותו אין ו~וטר ' ~~ל~א~יני~
 ~אנו לחז~י'הוול~~תב נהד'ר~

 ~~~~ ~"ה~
 תו~ב"א ירו~לם

~~~~
 וקיים לי~ירה ~תרכ"ט ~' ר~מים ל~'

~~עיר
~~~~~ 

~~ט ~~~~~~

~~~'נ
 י~~

~~~ 

 ~~י~ר

 אליו ~~ו~~יוזאת

 ~י ~ור ראי~י הז~~~~~
 יה~

 ל~ון השמש ~לי זרחה
 מאהבה ת~ובה ' מלבין הל~ון ~יה ז~~רית~ל

 ה'~~ל~
 ~תובה

 ~א~
 המובהק הרב ~און אחאי רב

 ר~

 ~רי~~~~~
 ל~ל ~נ'י ~ל ה~יב אות~ נר"ו

 , ~מבין נכוחים טהורות ~מרות ~ורות~ל ~רב~ו~

 כ~ו~~~רב~~
 ~מ'ר

 רינ~ אסו~
 המ~כ'ים ~ר

~ין בעיק~
 ~ו~~ והו~~

 ~~~ו
~~ 

 ~רא~ו
 א~

 גרלו ואת בבורו

ו~~
 כמה אתו'~י ~ל~ולו

 ~ב~בי~
, 

 וחזיתי~
 מאיר לר'

~~ב
~~~ ~~ 

 ~ירי דב~ר
 קאז~

 לא
 ~ני~

 ~~ון רבר

 ~ו~~~~
 ~ל ~בר ~~~ביר

 ~ב~
 ירענא רלא ~ר

 ~כוי~
 ו~~ק~ ~~~~מד'~

 אשובה אמרתי ע"כ ' לבובין יו~אין

 רברי עלי ערכ'ים כי בא~בי~ ו~~~~~~ ~~ ~ר~~~~

~
 ~רו'ב

 ~רשיו~
 ~~וחו

 זה~
 במשכיות

 מ~רב'י~ בכ~
~~~

 ~~י
 ב~

 ~י עמי
 ב~~

 לכ~~~ כחי ב~וני
 יהיו ~תה

 יבין ~ו~טי'ו~בו~רי~חרוהמביןרבר~
 וז~

 ה~לו
 ב~
 ז

~~~~~

 בביאורו ז"ל להגר"א כת"ר הקשהרבר
 בהראותושם

 מקו~
 מור"ם של לרינו

 ז"~
 ולכאורה ' שלום הא~ה ד~' מה~יא קע"חב~י'

 ~ל רינו ראעיקרא ~תומה ז"להגר"א כונ~
 מור"~

 מוקש~
 זאתמסוגיא

 כמ"~
 כת"ר שהדי"ר ק"ו ב~י' ה~ת"ס

 ~ר"~
 מור"ם כוונת לי~ב נראה היה ריהטאולפום

 ק~ט,הי"ל א~ רמ"~
 עמ~

 דש"ס כקטטה נ~~י ה'ינו
 ההיא ש~יין במה הגר"א כיוין רלזה וא~שר 'שקדנית שהוחז~~
 רש"ס כקט~ה הוא דמ"א רכונת להורות ~לוםהאשה ר~
 כסי' ת~ובה ~תחי בס' הו"ד א~רהם ברית בס'~ועיין ~~

 ~~יין כ"ח ס"קק~"ו
 כ~"ר~

 כן לומר לי הוכח שלא אלא
 ובא ~וסק שהוא ז"ל רמ"אבר~ת

 לפר~
 את לסתום ולא

המ~ור~
 ~"ב ז"ל רמ"א רברי ~"כ '

 כמ"~
 התת"ס

 רברי חו~בו ממנו אשר ז"ל הרשב"א דבדיואול~ ~~
~~ מור"~

 ~ם י~א מ~ורש כולו והכלל מללו ברור

~קר~ רהוחז~
 מרגיל אותו שראיתם מה וז"ל כתב שהרי

 ברב ש"ר עליה ומו~יא לגרשה מחזד והוא האשהעם קטט~
 נאמן אינו שוב ול~יכך ~קרן במק~תן ו~מ~אענין

מ~ בכ~
 בדאי של ~נשו שכך עליה ~יטעון

 וכו' ~לום האשה ב~רק ~שנינו וכמו ב~~דטענותיו ש~חזיקי~
 ~ם החת"ס דברי תמוהים במה וראה בא ומעתהעי"ש
 ק"ובסי'

 שתמ~
 מיהו וז"ל כתב ובסו"ר הרשב"א ~ל

 הרו~ק מקום ידעתי ולא ע"כ רהתם שיקרא א~~כחכ~ו נרא~ טענותי~ מה~ך רהתם ולומר לדחוק ישב~ב"א
 : וכאמור הברורים הרשב"אבדברי

~~~~~~
 הרב בדוחק ליישב ~מרהקו~יא

 ליאמד~ ניתן לא המחי"ר ואחרי ~םז"ל חת~~
 המרקר~ ירקר~כא~~

 שראיתי במה לי~ב ונר"ל ,
 מההיא ~הק' ~לום ~א~ה ד~' זאת ב~וגיא ז"ללהרא"ש
 הכותב~~להי

 רלית~ רמשמ~
 ותירץ המנונא דרב

 מהמ~א רלא ביניהם קטטה שהיה איירידההי~
 היינו המנו~א ררב רהא ~נ"ב ב~ימן ז"ל בנוהטור וכ"~

בליכא
 קט~~

 ו~~קו מהמנא לא איכא דאי ביניהם
 דהאי שנראה י~לא ולכאורה טו"ב ~י' בש"הט ז"למרן

קטטה
 ל~

 שיהיה בעינן
 כק~ט~

 רש"ס
~תבו בעלי מת גבי י"ז ובסי~ לו ~סקו ~~מא ~הרישקרנית ד~ו~זק~

 ואין וכו' ראמרו ~גון ~ט~ה היה א~ ב~ירו~
 אמ"ש ר~מכולומר

 בש"~
 ועיין , הדבר ~יר~ו רבאידך ועוד '~רינים ל~ו~~י זה ליאמר ~יתן רלא

 אנו מוכרחים ע"כ , ב~"י הרבר שהניח רי"ט ב~י~ששון ל~והר"~

 דשני~לחל~
 , הקלו רב~גונא ומפור~ם ידוע וכברבעגונא ~ ראייר~ ~לום האשה דפ' ב~לי רמת ההיא

ה~לו ~"~
 להא~ינ~

 קטטות בשאר
 מ~ו~

 ת~נת
 ~גונו~

, 

 ~קרנית בהוחזקהורק
 ל~

 מ~ום האמינוה
 דכ~

 עונשו
 והוא גרשתני לבעלה באומרת אכן ' בדאי~ל

 בבגו"ר עת~' ~יגרשנה לת~נתיהואי~יה מכחיש~
 משו~

 חומרא
 ' ק~טה ~יני בכל להאמינה שלא החמירורא"א

 ~ינו ~~יר י~י~ב ובהכי ' ~~בל אל ומקובל ~שוט~ר"ל ז~
~ל ~

 רמ~
 יקר ~כל ראחרי ' ז"ל

 ר~ת~
 ס' ~ינו

 עמורי ה~ה ג' ז"ל ומרן והטוד ~הרא"שמו~~מת זא~
 רינ~ להאי דלי~א ר~ל~הוראה

 ~בעינן
 ~ו~זק~

 אל~שקרני~
 רממ"ן כאן ס~ם ~"כ ' דוקא בעגונא

 רגרש~ני וש"ע'ב~היא רהטור סתמא אירך י~ורשאם
 ' רש"ס בקטטהדהכונה

 ה~י י~ורש האי ג~
 ~~~ן לא קטטות בכל הכא ~ם ~"כ ' כדכתיבנאיתחלק ואלת~~

 ~בר ~איןביון
 שבערו~

 ולא ' מב' ~~ות
 ~ליכא הי~א אלא ל~~א ר~~מיןבאומרו ~ לי~ מהימני~~
 ~טט~

, 

~רור וז~



~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 י"ב סי' ז''ל מור"ם בת' הי~ב ~עיין~רור
 ותמ~~

 ' מנוח

אלא
 דלגר''~

 לההיא דינא האי רל"ר אכתי ז"ל
 שם ז"ל הרא''ש רכרי אלא ל~יוני הו"לולא דד"~

 ו~שו~
 נ

~~
ז~

 הנז"ל באל~פיו הרשב''א תדו' לנגדי עומר
 דגםרמדמע

 בה~
 כעינן

 הו~ז~
 שלא כדי ~קרן

 ולזה ' ז"ל ~הר"ם של דינו וי~ור עי~ר ו~יא ,להא~ינו
 ס"ל לא רהרשב"א דלעולם תברא לא רמהא אומראני

 האשה ד~' ההיא שהביא ומה , שקרן הוחזקדכעינן
 הביא ולזה שקרן הוחזק בבר דבנרונו ~פני ~ואשלום

 מה ועל ' מהימן לא דלכ''ע רש"ס ההיאב~די~ות
 לומר יכול דהיה והגם ' כהלכה השיב עתהשנשאל
 ירוע בכר ' דו~א ~ט~ה בהרגיל ~פי' מינהערי~א
 במ''א בע~יותי ובמ"ש ז"ל הרשב"א דל דרבו זהראין
 בהגהותי לב ישרי ס"ו סי' חח''מ ~''כ לב נדיב~עיין
 אותלא"הע

 ק'~

 הרשב''א בתדובת היטב והמדקדק '
 הי~~ באר בן מפורש הוא ד~בר יר~ה בעיניושם

' 

 אין ו~ו' ש~~ן ומה וז''ל שכתב תחזינה עיניךשהרי
 ש~רגיל רמתוך מ~~ו~קבלים

 מדקר דקורי קט~~
 כב"ד הודה שכבר ו~וד בתבואח"ך

 של~
 ולא ראה

 לרבותא שקרן רהוחזק זה רטעם כפירוד הריוכו' יר~
 יד אם ואף ק~מד ועוד וחדא~ק~יה

 ז~ לרחו~
 מ"מ '

 ~שו~~רא~
 ו~ן דנשאל מה על הדיב ר~רשב"א מ''ש

לרקר~
 הרב וכמ''ד ריוק שום ממנו

 עבור~
 ה~רשוני

 בסי'ז"ל
 כ''~

 ז ע"ג רכ"ר

~~~
 שגנבה מי רא~ו שם סופר החתםד~~שה
 ~וא בך ומתוך ב~ל שלביסו

 מתקו~~
 אי '

 ' עי"ש וכו' מאמין דלבו לומרא~שר

 ל~
 קול מה ידע~י

 ' הז~תהחרדה

 וא~
 שאין ש~אמת לומד הדבר ר~וק

 רשעה להו~יא ורו~ה ממנה רחק שלבו אלא מ~מיןלבו
 לא המ~ורסמים ~פוס' וכל ' ממו~ו ה~ונבת~בי~ו
 וארתקדי ' ~י~י להרגילה ק~~ה ~יהו הדגיל כין~ילקו
 לרמ"~לי~

 קנ"בוהד"ע ב~י~ וה~ור להר~''ש ~ק"ל ' ז"ל
 ק~~ה ש~~קו ~ו"בב~י'

 ~ת~
 וב~וך ' מתקו~~ת אי כך ומתוך ~שתותבשי~י ~גנ~ מי אי~ו רנימא

 שגרדה לומד א"א גרש~ניאומרת ז~
 כאמ~

 מה וכל ,
 לה יקש~ לזהשיקשה

 אח~ וכונ~
 ' כאמור לשתיהם

 דהבין ~ראה סי'ר"ב בחא"~ע ז"ל מהרשד''ם מדבריגם
בפשו~

 ביניהם ~~~ה היה א~ קנ"ב ~סי' ה~ור מ"ד
 בש~ר דאפי' מבואר הנה ' שקרנית הוחזקה ~ריךראין

 מהימן לאק~~ות
 ולעולם ז"ל מור"ם דכרי וכ~ש~

 הוא רי~והשורש
 מהרשב"~

 ק~"ו סי' כד"מ כמ"ש ז"ל
 ~רבוכמ"ד

 ח"~
 כת"ר ו~"ד ' ז"ל

 רי~~
 מור''ם כיוין

 רהדדב"א איה מקומו לורע שלא אלא ל~והרי"~ו~~יין
 מהרי"קוומור"םוהגר"א סרכיןתלתא חולקונשארווד~י
 ב~'ז"ל

 ז~~
 ודאי דמוהרי''קו הס''ר א~ו ' נר"ו את"ד

 בסוג י~נסלא
 ז~

 א"הע שיו''ב הרב במ"ש , בע~מו ~ור"ם אינו~ה~~יין ידו~ ~כי , לו ונחלף המ~יין ~עה ~ם
 ~ס' הבאה בתשו' ז"ל ~גדול ~ז''ה והגאון ' י"א~י'

 ז"ל המחבר ה' בהגהת ו~י''ש יו"ר סי' לחייםס~יכה
ו~וא

 פשוט~

 אי~כא בתר כל דס"ל נראה ז''ל ~גר"א גם
 האשה ר~' הש"ס ~וגייתמר~יין

 שלו~
 ואחרי ' וכמש"ל

 ראהשובי
 ז~

 ז"ל למהדי"~ו ראיתי מ~א~י חרש
 בשור~

 סו~~"~
 מ"ד הפך המורים רברים בזה שכתב רפ"א

מור"~
 ב~י~ ז"ל

 ~ע"~
 הגם ' בדמו המ~יין ד~יין ומה

 ולומר לדחותשיש
 דלעול~

 בש~ר ראף ס"ל ז"ל דהוא
 לשנאת החושש הבת רברי הם ו~לו ' ל"מ~~~ות
 יבו~נו ומי ~ליה לעז מו~יא מהימן לא אי ר~ףחתנו

 הוא זה ומ~ני 'לעונתה
 ד~שי~

 ל~ענתו ז"ל ~~ריק"ו
 ז לרינא בזה ~"ע עב"פ ' ~ענהזאת

~~~

 ז..ל הרשב"א דל דני חילוק אי כראדוןדכר~י
 א~~א זיל לך מהי~ן אי אמרינןרלא

 ה~~מ~ רברי והבא~י העד מכחשתבאינה אל~
 כחא"הע ז"ל

 בת"ר תמה וע..ז , א~סי'
 נר~

 חילוק תפ~תי איך
 בו ~אמרו פירושים ובמה , כ~ש~יה ז"להרד~"א
ול~וגמא

 הבי~
 מ"ד

 מהרימ"~
 רכרי ~מפרד ר~רודי ז"ל

 ~יינתיו איך י~רא ותמ'ה ז"להר~ב..א
 ל~ול~

 בי~ו"ש
 ,ברב"ק

 ר~דק לא איך חכמתו שלמות על ותמהני

בדברי~
 ממש הוא זה כי הראדון דבפסקי הק~רים

 כ~ד~יה כזה הרשכ"א חילוק שהבאתי אחר כי ,כונ~י
 על החולקים דרבוכתבתי

 חילו~
 שחולק מי יד בי , זה

 כי וגם . לזולתו זאת ס~ נמ~א לא יען בזהלגמדי
 לאחוריו דנרתע שי"ל וגם מברי~ות אינםר~יו~יו
 , אח~ ב~ו~ן כונתו ~ירשו זה ומבח , הרמב"םמדכרי

 ב~י~ור ~יינתיע..ב
 למהרימ"~

 מ~ורש בולו שהבלל ז..ל
 ראש דברי כה והלא , לחולק ד~יינתיו לא , שםי~א

 הרימ..~ הוא כזההמדברים
 וזה .

 ומ"~ ~שו~
 בת"רו~ל

 בתוכה יתן למה שות~ת היא שאם שהקשה מהועל
 וכו' הרשב"א ~ל מעיקרא מןהקושי היא רזואתמהה,

 ותיובתא , למה ירעתילא
 להרשכ"~

 חזינא לא בזה ז"ל
 ~רשב"א בתבשלא

 רא~
 , כתובה שיתן שו~קת היא

 שתחשב כאו~ן שותקת היא דא~ הרדב..א דמורהואה"נ
 למהרימ..~ ~~יין בהודאה~~יק~ה

 ד~~
 דיו~~ה

 .כ~ובה בל~
 זה ו~ל , ~שה ודאי כ~ש~ם ה~ור ולרברי

 בב"י ז"ל מרן ביוין שלזהכתבתי
 שכתב ד~חר ~~"ו סי.

 ש~תים לזות משום אלא ראינו כתכ כך שמ~~יו~~~ר
 וסיים , כתובה וי~ן יו~יא כתבודם

 ו~"~
 וד~ר ביעו"ש

 בתב איך הטור רכרי מב"י ה~,.ע זה שמ~ני לומרקדמי

ש~
 ית~רש וש~יר , שו~קת שהיא אחר בתובה וי~ן יו~יא

 בלום אמר לא וז"ל ע"ז ה~יב נר"ו ורו"מ , ~ונתובן
 זרה ~הבין הס"ר ואתו ע"ב מ~ומה יישב לארא"כ
 ~ושיי~ מאי וא"כ כמש"ל ~דו~ה ובוונתי ,ברבדי

 דלא
 עיון ה~ר~ת אלא באן אין ו~שבה . מאומהידכ

וכנז"ל
~ 

~~~~

 לנו אין ראנו בעניותי מ"ד על נד"ובת"ר
 הר~ה וע"ז , ז"ל הכ"י מרנא דבריאלא

 וגם המרוייקים ה~פרים ז"ל מרן דאה ראםלהכיא
 ~מיוח~ת בתשובה לא~וריו נר~ע ע~מוש~רשב"א

 ~ליאה , ע"ב כן בותב היה לא וכו~ הרמב~ם רברימכח
 יר~נו ~ה בי בינה אמרי להבין ממנידעת

 ול~
 ידע

 גלויה המיוח~ת התשו~ הלא ז..ל.מרן
 ~ית~

 ל~ניו
 נרתע שלא הר~בה בדעתו הכין ,ובודאי ק~"ו ~י'בב"י ו~י,נ~

 לא ראשו~ה אלוומשנה ~רמכ"ם ר~רי מבחהרשב"א
 מהר.,י דראה ~מדוייקים והס~רים , ממקומהזזה

 וראי ז"לבאס~ן
 ל~

 ותלה ז"ל מרן מד~רי נ~למו
 כל נגלו ז~ל מרן של~ני יכחיד לא מי בי בהםה~עות
 נד~~ שבידי ידן ב~ור ראיתי ועתה .~~~ומות

 כדנת
 , שותקת והיא וכ~ברע"ו

 ועיי~
 ~ת' ~ל ברוך בר למהר"מ

 תנא רודי י~ה להרב ועיין ב,.ה סי' אידות ל~ל'ר~ייכי

רב..~
 ~"ו סימן א"~ע לב נריכ בס' הבאה בתשו' ז"ל

 : ואבמ..לשהאדיך

~ ~
 ~~י

 נ~ ש~ א~ ~~י~~~ו~
 האשה ר~ת בלא לגרש יוכל ~לא מקום בכלרה..ה
 דהוא וכתכ , הלזו ז"ל הר~ב"א מ~~ו~ הוא דינוומ~וד



~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ע~א ~~~ ~"~
 רב~

 ~"ש הבאתי בעניותי אני ואיך , לנ''ד
 ' השבועה לענין הרגשתי ולא רג~"ה תרם לעניןר~''א

 או~ר א~י ולזה , עיד"ב ה~ובה כ~דתו בזהוהאר'ך
 ר"ו~כי

 לא דיח"ל כת"ר
 לדקד~ ר~~

 שאלתנו בלדון כת"ר ~דקדק היה ו~לו 'לע~~ו דר~ וע~~ בדברי
 שיש~זכד דל~

 ל~~
 הדין לברר ר~י~י ע"כ דבועה

 א~
 במונח

 זה בכ~ובת או ' החתן להדכיע ה~יא בעיר נהגודלא
 יד כי הדבועה ~כתבה לאהאיד

 עיירו~
 ב~"א דיד

נשבעי~
 ~לא ה~יר ורייני ' נדבעים שאי~ם ויד ע"ז

הניחו~ו
 לגרש~

 ~~~ום טעמא היינו בע'כ
 ד~ית~

 אש~ו
 דל~ כרי אוראשונה

 ~בית ~גורשות ידר~ל בנות יהיו
 ובכל ' ש"ר הו~~ת ע"יתענוג'הם

 ז~~
 בסו"ד כתבתי

 יתירנה ו~י השבועה חו~ר להו אית דודאי וגםוז''ל
 כת"ר ~''ד כל כולל והוא ע"כ כאלו כוזבותבטענות
 הלכה לי ק~יתי אדר ~רק באותו כי יורע ואדונישיח"ל

 ~ז"ה האלהים ארון הלקח אל ע~י בל דעתי היהזו
 : א~יץ הק~~ר היה ע"כ דרך עלי נחוץ ה'ה והדואל~ל

~~~~
 נר"ו לכ~"ר ראיתי

 שהקש~
 נו"כי הגאון ע"ר

 ל~בור חדוד הוא שאם שכתב י"א ~י'ב~"ת
 חרג~''ה על ויעבור בע"כ כך יגרדנה רג~"ה~חרם
 קי"ל דהא ב"ד ליה ~זדקק דלא לו~רו~ין

 כותכי~
 גט

 ת~ה וע"ז ע"כ וכו' ע~ו אד~ו דאין אע"פלאיש
 דינא דהאישיחיה ר''ו~

 ג~ דכו~כי~
 לאיד

 הו~
 דג~' ~דינא

 וכו' נז~~ין ב"ד דאין דבועה או חרג~"ה בד~יכאלא
כי~ו"ש

 בדב"~

 ז"ל הנ''בי דבר גדול דבר כי והא~ת '

 ליה פדיטא~~~ש~
 לאיש גט כיתבי~ ~אידנ~ דא~

 וני~וקו דטע~ו נראה אבל ' ע~~ו אדתו דאיןאע"פ
 ~ונח רגברי אקרקפתא רחרג~"ה~דום

 ~ל~
 יגרשו

 גט לכ~וב לב''ר איד בבא ובכן ' בע'~כנשו~יהם
 דא~דר אחרג~"ה עובר דהוא נודע לא אכתילאשתו
 בע"כ לה זורקו הוא אח"ך ו~ם , בר~ון תקבלנודהיא
 להודיעו לב"ד ורי ' י~א עונו לבדו והוא אחראין אנו~ין
 ואין , ל~~~ו יחוד והוא בע"כ לגרש דלא חרג~"השיש
 הזהיר לא ז"ל ו~גאון , הוריעוהו שכבר כיון עון הב"דעל
לב"ד

 בז~
 בב"ר ל~ו ה~גרד דכל ~דום ודאי וטע~ו '

 א"ה~ ב~"ק ז"ל להג~ון ~~יין '~גרש
 וכ~"ת ב' ~י~

 סי'א"הע
 קי"ד~

, 

 לז~ יראי~
 ק''ך בס'' ז"ל ד~טור

 רבותבים זה ריןש~~ק
 ג~

 דהאירנא ~ירש לא וכו' לאיש
 לא בש"ע ז"ל ר~"א וגם ' בותבים אין חדג~"הדיש
 ה~'א גבי קע"ח בסי' שעשה כ~ו כלום כאןהגיה

 אי~ו חרג~"ה שיש ד~איד~א דכתב הבעלרהא~נת
 '~א~ן

 ' הגט כ~יבת גבי בזה חילוק דאין וראי אל~

 ~ב"ר דהאידנא א~תוהן
 נזהרי~

 בזה
 לדע~

 ר~ון
 דלא והישד ה~וב ~שום ~לא הכי דרינא ~דוםלאו האד~

 סופר ליה אתר~י אי אכל ' האיד ל~ני ~כדוללתת
 לו וכתבוו~דים

 הג~
 דעבד ~אי בע"כ לה זרקו ושוב

 ואל ,עבד
 קוט~

 בח"ד ~ת"ס הרב ~שו~ סובבים זה
 , הי"ו ~עכ"ת שה~"י וקי"א וק"ט ~"א~י'

 ו~ם ~"ה ~י~ בח"ד שם ~~"ש הוא ז"ל ל~רב~שיא אי ואול~
 שוב ' ו' בסי~ לו עוד ועיין הנו"בי ל~שו~ עשהז~ר
 ז"ל נו~בי להגאוןראיתי

 ~~"~~ ב~"~
 ע"ו ~"ה סי'

 עי"ש וקי"ב קי"א ק"י סי~ן ח~"הע וב~"ת ע"חע"ז
 לישב בינה א~רי ל~בין נ~ח ו~~~ו ז"ל הדבש~אריך
 ~וכ~רת הש~ה שאין אלא ~ר"ו ~~ו~ק הרבת~יהת

 ב~רטלהאריך
 ז~

 ~ בעת

~~
 שבתב לכת"רחזיתיה

 טע~
 בענין בנ"ר אחר

הא~נ~
 דברי ואי'תי העד לדברי הבעל

 הר~ב"~

 ~גהב"י קט"ו בסי' והכנ"הג ~"חעשין ד~יי דינא בס' והבנ"~ג ו' סי' בח"ב הריב"לו~''ד
 ל"~

, 

 לגרדה הי~נו בל דלאו בנ''ר ~ע~ה ~מורוז"ל וסי~~
 ~ו ברורות בד~יות שיברר ש~ריך ד~~מין ש~ו~דבמה ב~~~

 בכל ד"חישבע
 איו~'~

 א~~ד וכו' ד~א~ין וגזומים
 לב~ר לחיי~ו ה~דה ~ל דהפריז ~רו~ה ואנכי ,נר"ו

 לישבע אובר~יות
 ד"~

 לו~ר ב~יני נ~דב זר וכמו ובו'
 לא ואנכי ' זאת סבדא כת"ר ~~א אנה ירעתי ולאכן

 לברר שיוכל א~~ר איך כי ' פוסק בשום כן~~אתי
בראיות

 ברורו~
 ' ללב המ~ור דבר ו~וא ~א~ין' שהוא

 דבר ולהבין ולדרוש לחקור ב"ר ביר תלוי הדבראלא
 איד ~ת~הג היה איך ולדעת דבר~~וך

 ז~
 ה~ד ~ם

 הבנ"~ג ה"ד קל"ט ~י' זאב בני~ין ~~יין אשתו עםאו

בהג"ה~
 כ"ה

 ועי"ש~

 הענ~ן אמתות לדעת יובלו ובך '
 ' דמעתי לא זו בראיות יברר שהוא לתייבואבל

 לידכע דיתחייב לד~וע א~דדשאי וכ"~
 ד"~

 כא~ו ע"ז
 הב~ל של הנא~נות ע"פ א~ ובדל~א ' נתחייב~~ון
 נ~~ר~יה

 ~לדל~
 לחייבו ~קום ה'ה ~ולי ' כתוב~ה

 אדם אמרה לא זו אבל ' להפטרשבועה
 ~עול~

' 

 בפ"כ ה~רד~י דכתבו~וא
 דיב~ו~

 מקום ~יש
 דס~כה ל~ו ' כתובתה לה~~ירה נא~ן שהבעלבדבריו לטעו~

 ז"ל ר~"א שהאריך וכ~והיא
 בתשוב~

 ' י"ב סימן

 ו~עיקרא ' שם בכנ"הג ועיין ' היא ד~שבש~אוכתב
 ~חזד ~הבעל אחרי ~ריכה דאינה ~דנה זובנ"ד
 ל~"ע ~הי~ן דלא דוראי שקרן והוחזקלגרשה

פשו~ והו~
: 

~~~~~~

 ~דבכ~'
 הפוס~

 רב
 ד~"~

 ~יד נר"ו גאון
 עיון~קום

 לטענ~
 לפ~ור שרו~ה הבעל

 שלא ~ף ~גרד האי~ הרין ש~~ד מ~חר ~ש"וךע~מו
 ל' סי' בת"א ז"ל הרא"ם דבדי ואייתיבד~ונה

 העירותיהו אני וכבר ' ברב"קכיעויין ודעמי~
 לא למודו טירדת ו~רוב ' ה~ורםב~~ק דיח~ ב~יעו~
 פנ~

 האזו אל
לחזות

 בנוע~
 לע~~ו דרך ולקח בעניו~י דכתבתי ~ה

 א~ת דין והדין לשנ'נו ~חד ד~גנון ויגל לבי דש~כ''פ
 אלפי ר~די ת~יפי רבנן ע~נו שהסכי~ווכ~ו

ה~ה ישר~
 העי"~

 נ

~~~~
ראובן

 אד~
 אל~נה אדה

 שנאה תכלית או~ה לדנוא לבוהכך הכני~~ וביו~
 שהכריחוה עד ו~רוביו וה~תן האשה קרובי ביןגדולה ~הו~ ותהי ' לקרשה רו~ה היה לא לביתושהביאוה ואחר~

 ה~חדת וביום ' ע~ה ולה~יחרלקד~ה
 שמ~נו א~~ר אי יען ב~ו אינה בי או~ר והבעל 'בת ילר~ הליד~ י~י לה וב~לאות ' אביה בית אלושבה ~בית~ גרד~

 יעןנתעכרה
 הו~

 ראשונה ביאה אלא עליה בא לא
 וכשרה ~נועה בחזקת היאוהאדה

 ל~
 עליה נד~ע

 לפסו ~בעל ידי ש~חזיקים ה~ורים ~ן ו~גם'וישדו~י דו~
 ~~עכ'' בב~שה האב'לבן את הא~ינה התורה כיזרעו

 ע ואיש ה~פשרי בה~דם כהלכה דבר להדיבנושיחיה
 ז ב~לום יבא~קו~ו

~~~~~
 תבא לבי על עלה ולא ר~יתי לא~עו~ם
 ב לא הוא כי ' י~עט ו~הבל ~~ש האב בטענתשאין יר~ לא ~תי ~י כי זה באו~ןשאלתי

 הית ~כבר אשה שא~י' בר~יונו ~לא זרעול~~ול
לאיש
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

לאיש
 ל~

 ראשו~ה מביאה תתעבד
 וז~

 ורעות הכל ודאי
 י~ן אכל ' לזה להדיב זמן לאבר ~ריך היה ולא 'רוח
 כד~וס כאו ודבריו כזה ש~עה ~י דידר~יתי

~ 

 כמו
 להלןשנכאר

~ 
 הוא אשר זה ~רט לבאר אמרתי ע"ב

 ז~בואר

~~~~~
 ב' רל"ג יבמות במס' תנינן תמןהכא

 נדים ב~שקדדו
 ובשע~

 לחו~ה כ~יס~ן
 נדות היו ואם ובי' חייבים אלו הרי ז"בז דל את~חלי~ו
 אותם ומפרדין נדהמדום

 ג"~
 ' הן מעוכרות שמא

 ראדונה מבי~ה מתעבדת אדה אין והא ~גמ'ואקשינן

ו~רי~
 ש~יעכה ויתיב מתמר ומותיב ' ושנו דבעלו

 מתני' ומדת~י 'בא~בע
 ~תמ~

 לסתמא ליה מדמע '
 ראיירידתלמודא

 ~~ולו~ א~
 מהא ד~יר ~ריך ולהבי '

 כתב לסוגיין הרא"ד וכ~וס~י כב"ר מ~~ברת אדהד~ין
שר"מ

 דקד~
 בניסתן כשעת ~דקא~ר בבתולה דמיירי

 ובו' לחופה כניס~ן קודם א~י' כב~ולה ד~ילחו~ה

~י"~
 בדעת דנקט ~ראה ולי ' ~רמב"ן בחי' ועיין

 הא החופה קודם ראי לחופהכני~תן
 אסיר~

 כנדה להו

ובגמר~
 ל~ ~וקי

 הוחלפו ותני עסיקינן ברדיעי דלאו
 בדוגג דיוחל~ו ל~ד החופה ול~חר בדוגג'כלומד

 דסת~א ~דום הבי ליה ד~דיט בדכתיבנאומ~וורתא
 ברדיעי דלאו תלמודא דמ~יק ל~~י דק"ל אלא 'קתני

עסיקינן
 ו~וגגי~

 ~ייכי~ נדות היו א~ תני איך ' היו
 נד~~~ו~

 ' מזידה וראי היא דוגג הוא א~ א~י' והא '

 כרמקדה קרבן איכא מיוב~זיד
 תל~ור~

 לו~ר ודו~ק '

~ג~
 ~חר ער נרה ד~רסה יר~ה ולא דוגגת היתה היא
 ושנו שכעלו תלמודא דמוקי ל~אי ~' ועוד 'הבעילה

 כועל כדקי"ל כתולים דם איסור איכאהא
 ב"~

 ו~ורד

ולז~
 ~דום אלא אינו כי רשע נקדא זה מ~ני דלא י"ל
ח'~רא

~ 
 ועיין דם וכט"ז כאורך ק~"ג סימן בב"י עיין

 ז"ל כ~ו הרכ כהגהת ע"ה סי' א~ריםד~ר

~ 

 אפ' ו~וד
 על ע~מו ד~ה בתול'ה שהשיר דא~ד הכוונה ודנודב~לו
 לפרוד חו~רא מדום אף ~~~ר ולזה ' ביא~ו וגמרהכ~ן
 ראיתי וכן ' כיאתו דגמרקודם

 ל~הרש"~
 בסוגיין ז"ל

 ~י~~ב דא~' ותי' ~לאה ~דיך לא א~איש~~ה
 ~ניה ובכיאה ראשונה בכיאה הזריע ילא מעיינובבש ~ע"~

 ע"כ ודנו בכעלו דלעיל מתני' לה ובדמוקינתעכרה
 לומר אפשר אי ת~ר וגכי , האמור באו~ן וד~יוהיינו

 כבתוליה היא ועדין היא בלתו ~י ירע לא יהודה כיהכי
 לזו~ה ח~בהואדרכה

 כעיני~ ולקדד~
 דקבלה א~' או '

 כית של ממועכות כר~וכח בא~כע ~יע~ה ד~~רכירם
 ז ידע הוה לא וה~קדה שמן דת~ררבי

 ז"ל נו"בילהגאון~~~~~~
 א"ה~ ב~"~

 ~"ב סי'
 שאינה לו~ר אין ~בז"הז וז"לדכתב

 כה הערה אולי כי ~ב"ר~~עכרת
 ול~

 ביא~ו ג~ר
ובין

 כ~
 וגם כעל ולבסוף הרגיד ולא בתוליה הסיר

ד~א
 מיע~

 הדכר תלה ל~ה ידע~י ולא עי"ד וכו'
 היה ויותר ' וזמן עת בבל אי~א זאת וחשדא 'בז"הז
 ~ריאים יותר ~גו~ים דהיו הראשונים בז~~ים~~וו

וחזקי~
 ליוחסין דחוקה חד~א אפי' ל~יחד דאיבא וכל

 הולד להכדיראו
 חודד'~

 א~דר וזה '
 דהו~

 הד"ס כו~ת
 שבעלו ל~יחד דאיבא דהיינו ודנו, דבעלודקא~ר
 ג~ר כלו~ר ש~ו ואח"ך בתוליהוהדיר

 בי~~
 דקים ולא

 כ~"ד ~לאה ~ריך לא וע"ב היה כך דהיה שמעדהלהו
 ז הא~וד וברבר ~ת~ר ש~יר ו~ריך~הרד"א

~ ~
 וז"ל שם ז"ל הדבכתב

 וג~
 נל~"ד

 דכונ~
 חז"ל

דע"~
 ראדונה ~ביאה ~~עברת אי~ה דוב

 למה הקדוולכן
 ~רי~

 אד~ אין והא לה~דידה
 מתעכרת

 וכוותיה עי"ד וכו~ בת"רונזיל
 נק~

 הרב ב~די~ות
 דהא לו הקשו ל"א סי' ובמ"הת ' ו' סי' בח"גסופר חת~

 כר"מ ל~~ני'~ו~ו
 ור"~

 ' למעוטא חייד

 ו~יר~
 דלא

 ~דיך הכי וכתר כר"ד אוקמוה אלא במסקנא הכיסליק
 בכיאה א~ילו מעיקרא ולדידי עי"ד ובו' אדה איןוהא
 הראדונה דהיאדניה

 הראוי~
 ~עוטא הוו לעכור

 ליוחס'ן דקאמר ד~''ט כיכמות וכד~וכחדמו~עברות
 תוס~ ועיין ' ול~~ק אחת לביאה אפי' ופרד"יחששו
 וא"כ ' קי"ח סי' ח"א יו"ד וכחק"ל וזו ד"ה דל"זיב~ות
 ד~תעבדו' מ~וטא דאיכא למטוניה אפי' ראשו~~בביאה
הו"ל

 עכ"~
 וא~י' ר~~וטא מעו~א

 ר"~
 כ~"ד חייד לא

 דאיכא דחירד זה חידוד ובעיקר ' דקי"טכיכ~ות
 זה מ~"ל תמה א~י , כב"ר דמתעברות בתולות~~וט
 ~~~ע לא דד~עתתא ו~שטא ' כן לומר הכריחוומי
 ועוד וכו' ~דה אין והא קמקשה דבפדיטות 'הכי

 דאיכאאיתא רא~
 ~עוט~

 הוה לא ' דמ~עברות
 לדנויי ~~י והוה , ודנו בכעלו ולאוקו~י ~~דיהלדחוקי ~די~

 ~וס~ ~ועיין ברס"ט כמ"ד ל~פק א~י' חדשוליוחסין
 ד"ה ד"ן לר"מ'וכקדודין ד"ה ע"ב רי"אחולין

 ה"ג~

 ועיין
 בחי'כ~הרד"א

 ליב~ו~
 דאפי' שכת' ד~"ט

 דמלתא עלה ל~יקם דיכולים היכא מעוכרת היתהשלא חזקה'דאיכ~
 דהכא לזה לישכ היה ואפדר ' אחזקה מוקמי~ןלא

 ז"ל הגרול מז"ה להגאון ~ועיין ' וחזקה רובאאיכא
 יו"רבחק"ל

~"~ 
 ~"~י

 קי"ב~
 נו"בי הגאון דברי ו~"פ

 מה לידכ ידז"ל
 דד"~

 ז"ל המהרד"י מדמיה בה ומ~ו
דמנ"ל

 ד~מ~
 בי~ה עבד דער ~ימור בא~כע ~יעכה

 ויש , בב"ר ~תעכדת האש~ דאין דידע כיוןראשונה
 מיעכה ד~א דחדד ~דום כ"ר עכד לא דער~תר~ים
 אינו שער תמר ידעה ~י' דאטו דוחק והוא 'בא~בע
 , דתתעבררו~ה

 ער כי דפיר א~י ה~ו"בי דכדי וע"~
 כל כדרך ~ליה ל~ארו~ה הי~ לא ד~ר דכיון הוא הברור וה~שט ' ל~עוטאחשד

 האר~
 לא , ~תע~ר דלא כדי

 ' בלי לעדותה ג"כר~ה

 ודו~
~ 

~~~~~~~
 ה~יונים בק~נטריס בתוכ ~~אתיבזה
 ~ח~ד הרב ~דם~לי

 ~~ ל~רא~
 דכ~ב

 מ~וי אי~ו ה'~~ר ~כי א~לי ה~~ויין וז"ל ע"ג ד"טבח"ג

פה~

 וגרודה אלמ~ה דאדה ~כואר ~נה
 בס' הקרוד לרדב"י עיני ראתה ברם ' ראדונהבכי~ה מתע~רו~

 כ~~בע ד~יעך~~~טים
 ל"~

 ו~ן ~~ד ~יאה אלא
 ע"י ~י' פירות עודה דנזדבלה ז~ן כל דדה בכ"ראיתא
 הבעלזריעת

 לאו ואם ~'רות לעדות יכול~
 יכולה אינ~

 ר~ף י~א ~לפי"ז והדתא ע"כ ראשון ב~עם הריוןלקכל
 ע"י לא אם ~ב"ר ~תעברת אדה אין וגרודהבאל~~ה
 ~ורות לעדות יכולה ~~ז תח'לה הכעלזריעת

 ~ל לה~יב ~ורך היה ולא ע"בשניה ב~יא~
 דכרי~

 דאין כאלו
 ~~ידוד ובב"ר בזו"הק בתוב היה א~' כי דחרלהם

 בי כתבו' ~ו~ה דתלמיד לומר ~ריכים היינו 'כדבריו
 ~אין כ"ד ' דעל~א ו~וגין ו~~ברא הד"ס ה~ךהוא

 ואין ' לזה ~ובן ודום ראיה דום~רבריהם
 ס~~

 דאיזה
 כהלכה הללו הנח"ל דברי תפס בעיניוחכם

 ~רור~
, 

 יד~~ל ~ת על לעז להו~'א ד~"ר הבעל אתוה~עה
ול~~ול

~~ 
 ז ח"ו זרעו

~~~

 לדוויה ~היה לא ~יה רוחו עלהעולה
 לה~

~מזר~
 ~ו ב~ו לשוויה ~כרי ידוע ~רכר ~י

 נ~מן דה~ב ד~ה דסוברים הפוס' מן יש ~מזדבתו
 הכר~ ידי על אותו כד~וסל דוקאהוא

 ויד ' בבור
סוברים
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~ ~ ~  ו~ם או~ו מבחשת כשהאם נאמן האב שאין~וברים 
 ערוה דפסול ב~ו אלא הכתוכ האמין דלא די~"זל~'
 כמ~ואר נאמן אינו כנו ואינו זנתה ש~שתו אמראכל
 בתשו' ועיין נ~קא לא ~לוגתא רמידי ה~ו~' בס~ריכ"ז

 מ"ה סי' ח''א ז"למ~ראנ"ח
 ו~כ"~

 ' הוי מהא ס~ק

 מ~"כ כחק"ל ז"ל הגדול מז"ה להגאון ראיתיאבל
 וכתכ בזה ה~וס' מחלוקת כל שה~יא שאחר ~'סי' חא"ה~

 ומ~רים ומערכ כא''י ז"ל כמרן לנהוג שקבלודכמקום
 כ"עיורו

 רל~
 וכ"כ ' ס~ק חשיב

 ש~
 ע"ד דע''ז ר' ב~י'

ודע"~
 הדכר אכן ' ע"כ

 פשו~
 כשר הולד לכ"ע דבנ"ד

 ' זנתה שאשתו או כלל עליה כא שלא אומר אינושה~ב

 וסוכר ~ועה ~ואאלא
 שאי~

 מכיאה מת~ברת האשה
 נ~~ה שלא ~ףרא~ונה

 כתול~
 תק~תו הוא זה ו~עותו ,

 כמתכאר הולרשל
 מתו~

 כחדשות ז"ל הרדכ"ז תשוכת
 ~ראשונה כטענתו ועומר אומר הבעל אם וז"ל ש~"אסי'
 ומודה טענה מחדש ואין בנדתה ~ניחה שכשהלך~ל~י
 בלי כשר הולר עליה בא הוסת~קודם

 ס~~
 ' עי"ש וכו'

 ובחק"ל ק~"כ סי' ובח"ג קע"ז ~י' ח''כ כ~שב"ץועיין
 י"ג כת"ג ז"ל חת"ס להגאות כפידוש ר~יתי וכן שםמ''ב
 וז"ל נ"ד כעיןשכתכ

 ה~רי~
 שאינה כדע~ו דומה שהוא

 וכו' זו היא שו~ים רעת ~' או אחת ~ביא~מ~עבר~

והארי~
 ~נועה היא ש~אשה נ"ד ובכגון עי"ש ז"ל הרב

 ~ען לא הבעל וגם דופי שום עליה נשמע ולאוכשרה
 וסובר ~ועה שהוא רק דעה דכר שוםעליה

 שאינ~
מתעבר~

 , ~ב"ר

 וראי בז~
 לכ"~

 ולהיות ' כשד הולד
הדכרים

 ~ורך אין פשו~י~
 להארי~
: 

~~~
ז~

 לב ישרי לס"~ כהג~ותי מ"ש כי אגיד
הא"הע

 או~
 הרב ~כתב ה~"ס כענין ס'

 הולר להתיר ד~ סי' מ"כ כחק"לה~ואל
 מ~"~

 ס'
 והשיכ ועכד מגויס' ~בעל~

 לז~
 שאין שם ז"ל הרמ"ז הגאון

 ~"כ הכ~וב ש~א~ינו כיון ~' הוי לא מב~לה דס'~"ס
 ל~סול הכתוב האמינו דלא קי~ורי לפי ע"זותמ~תי

 ' שם את"ר הוי מהא ס~קא הולר דלהכשיר וא~שרבנו

 שיש דכיון הית~וכונתי
 מחלוק~

 הבעל בהאנ~נת הפוס'
 הג~ון שכבר כידי הוא ו~עות ס' הוי שפיר א''ככ~ש"ל
 שקבלנו דלדירן כ' וכסי' שם וביאר ~זה נ~מרז"ל

 עבדינן לא ז"ל מדןהוראות
 ס"~

 א~ילו סברתו נגר
 ק~ר ה' כסי' וכאן , אחר ס~קכה~~רף

 ו~מ~
 ~מ"ש

 נ~ם

~~~~
 ז"ל מרן נ~ד ס"ס עכדינן אי זה ריןכעיקר
 ומערב כא"י מרן ס' עליי~ו דקבילובאתרא

 ח'ר מז"ה ל~ג~ון~"ל
 כדר'~

 עכדינן דש~יר זל~"ה
 למימר ראיכא כיון מרן נגד שאינו אחר ס' ~ה~טרףליה

 ז"ל ~רן גם זהד~או~ן
 יוד~

 והביא
 שכ"~

 דכר ~רכ
 ב'ועוד סי' ח"גמשה

 הארי~
 לב נריב בס''ה כזה

 כ~ק"ל ז"ל מלכנו אכינו ~גאון דברי לישכ ~ג~י' ב~~"~
 ~בסי'הנז"ל

 ב'~
 הוא רכונתו נהלן וא~ברה ז"ל מרן נ~ד ס"ס עכדינןלא דבא"י דס"ל איכפא בתר כל דמשמע

 ~מ~ו~ות ודוקא~~וס' רו~ לגכי י~ידאה ריא''ז ס' דהוי נדון כאותודוקא
 של~

 קבלו
 דע~

 א~'' ז"ל מרן
 אכל ' מרן נגר לס' מ~~רף יחידס'

 במקו~
 שקבלו

 לי~ ~דבינן שקול ב~~ דוקא ז"לדעתו
 קוטכ ואל ' ס'

ז~
 אכהו ר' הגאון דברי ~ירש

 עי"~
 שדכדיו אכחד ולא

ז"ל
 מרן כרברי זאת כונה ל~עמיס וקשה ~~וקי~

הגאו~
 ל~ידו~ו סתירה שיש נראה וגם ' ז"ל

 ז~
 ממ"ש

 כן שכתב ד' כסי' כמ"הכ שם ז"ל הז~"ן אבינו~גאון
 כה"ג ס'על ג~

 וד"~
 ונכ~ים ר~ים דהוו ודי~"ז רי"ר ותוס'

 הוו אלו דא~י' ליישב ישואולי
ה~וסלים נג~ רמעו~ מעו~

 וג~
 ~רי ועיין ' בטע~ם שוים שא'נם

 כוון כת"ר מ"ש גם וז"ל שכתב ~"א דכ"הח"ג ~ארמ~

 שקכלנ~
 ו~ו' א~לנו ס~ ~ין א''כ וכו' ז''ל מרןהוראות

 ג~
 לזה

 י"~
 אמרה לא מרןד~~י'

 אל~
 לענין

 דינ~
 משא"כ

 ודבריו עי"ש וכו~ א~ר ~'דאיכא היכ~
 מ~ווני~

 למ"ש
י"ג בס"~י הנר"מ י~חק פני כס' ועיין , וכאנזור ז"לד"מ הר~

 שהארי~
 דב ה~חכר הרב

 י~ח~
 כאורך נר''ו משרשיא

 כמדתווכרוחב
 הטוב~
: 

~~~~~

 המחבר ה~ופלא הרכ רחומאי לרכ וראיתיז לב ישמח הנחמד ס' כעליל נראה להד~סה
 כזה ש~מד טו"כ סי' כחיו"דנר"ו

 ו~ארי~
 ל~שיכ

 סי' ח"ב לב נדיכ כס~ כ~"ש ז"ל מז"ה הגאוןהארי א~
 ס"~

 רחוקים ד~ריו היות ע~ כי אמורה ~~לתיוכבר

 וק~~
 מ"מ ז"ל החק''ל מדן הגאון ככונתלעמסם

ואמתיים נכוני~
 המ~

 הגדול הרב דס"ל ו~מו הדין כ~יקר
 הס' אות דישראל וכ~רעא ו' סי~ כא"ח אליהו קולכע"ס
 ל~יל דבדיו ~באתי ז"ל פ"הא להרכ ד~"ל משמעוכן
 הרכ ומ"ש ' יודה מרן שגם א~שר אחר ס' שישדכיון

 הביא שמדן כנדו"ש אלא אמדה דלא שם נר"והמ~בר
 ז"ל הרכ דברי ~ורים שבך אמת הן ' בש"ע י~הואה~ין

 ~עם אין ~י להולמו ק~ה א~ללכאודה
 כז~

 דאטו '
 י~~אאם

 שלא הראשונים מגדולי סבדה איז~
 רא~

 מדן
 או 'ז''ל

 של~
 מפני י"א בשם בש"ע ~סקה

 של~
 נראה

 הלא ' לס"ס י~~רף לא זה מפני ' סברה אותהלו
 ~ס"ל מפני ~וא כש"ע הביאה שלא שמה נאמר~נו ג~

 לה חיישינןדלא
 לבד~ כשהי~

 אחר ~' כה~טרף אכל
 בענין מילין לאלוה ו~וד ' לה מודה הוה ז"ל הואגם

 מקומו כאן שאין אלא 'זה

~~ 

 תרל''ג אייר יע"א~ונאכה

 המוב~ק הרב ~כמים ~~ארת ה~רש נזר הזהכ ~יץאת
המאיר

 ככר~
 כמהר"ר

~~~~~ ~~~ 

 נד"ו
 את~

'~ 
 כיר"~:~דמרהו

דש"ו~~~~~
 אלה אותותי וכו' באה"ר

 קמי~
 ~יקר

 כת"ר רו"מ שנסע אחרי כי כ~יותאורייתי~
 כשהיינו כת"ר שאמ''ל כמה מתכודר נשארתילח~"ול
~סוקים

 בסוגיי~
 קשה סוגיא שמאותה ' המג~ש ~רק

 ז"ל מהרי~"א ~גרול הרב ח~ם ~קירת עלמאד ~
 האחרונים דכני קושית היא ~א''ה ' דרל"כ יו''טשמחת כס"~

ז"ל
 כתימה~ ש~ני~ו~

 כאותה למודי על חזרתי ועתה '
 הד"ז לא~ה כאומר שהיא ז"ל הרב חקירת וראיתי~וגיא

גט~
 חזיר בשר תאכלי שלא ע"מ

 ' ~יים ~תנאי א~

 רמושבעת כיון מ~יקרו חל לא שהתנאי~ו"ד
~יא ~ ועומד~

 מה"~
 ב~וגיית ואלו '

 ~ד~
 הרב שהביאה המגרד

לאבא ת~עלי שלא ע"מ לאשה באומרו מ~ורש דכריו בדישז"ל
 ולאכי~

 שמא חו~שין אין
 נבעל~

 היא דא~י' לה~'
דו~~

 אי~וד לע~ות
 ~כ~

 איסורא עכדי לא ואביך
 מוש~~ת נמי שהתם אפילו קיים דהתנאיודאי ונרא~
 ועומד~

~י~
 דאכא דכיון אלא

 ואבי~
 ' ל"ח אי~ורא עכרי לא

 אין למימר הו"ל לא ~יי~ התנאי דאין איתאואם
 ול~י 'חוששין

 נרא~ ז~
 ז"ל הרכ על מאד שקשה

 ברגע ממנו שנעלמהשנראה
 ההו~

 והוא סוגייא אותה
 ששםפלא

 ~מו~
 : זאת לסוגיא ~~ה זבר ונראה

כי
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~"~ ~~~ ~ ~

~~
 כי לע"ר נראהע"כ

 ז~ נ~ל~ ל~
 הרב מ~יני ח"ו

ז"ל
 ~ל~

 לחלק ש'ש
 ר~כ~ ביניה~

 ~חק'רת
 ד~יא וכיון הב"ח ~י~ור א~ילת בדבר בחיריתהיא הר~
 ובבחירתהבידה לבד~

 מקום ~חקירה מ~אה התנאי לקיי~
 בר~ונה ה''ס ש~ועת לקיי~ שבידה דכיון 'לחול

ובבחירת~
 ד~ב"פ ~ו"ד ' חל לא מ~יקרא התנאי ~"כ

 בע"מ כן לא הוי~נ~ה
 של~

 לקיים בידה שאין ת~~לי
ו~יישינן

 ל~ונ~
 על ~ו~ה ש'~נ~ו

 דכיון ו~ודאי כרח~
 ת~על ש~א עמה~התנה

 ו~~
 נ~שה מקלקלה תב~ל

 הם מ~ב'דבניה
 וג~ ממזרי~

 ' עלה דרמי ~ורה ~יסור

 דיש ודאיאז
 ~קו~

 לקי'ם ~ידה ~~ין כיון ה~נ~י ל~ול
 ~~ם ד~מרי~ן רהא ו~~וט ' סיני הרשבועת

~ינו נבעל~
 ג~

 לא ~וראי ר~יא באונס ש~עלוה באו~ן היינו
 היא דאם בש"ס שא~רו ו~ה ' נ~שה ל~לקל~ר~ה
 , אי~ורא ע~רי לא ואביך אבא אי~וראעברא

 חייש'נן לא ~עמים רמב'פשו~ה הכוונ~
 ל~ונ~

 דהיא ח~א ,

ל~
 א~מ"ל וא~י' ' נ~~ה מקלקלא ולא אי~ורא עבדא
 ואביך ~בא מ"מ ' איסורא למ~בד אלבשא י~רהרהיא
 דבא איסורא עבדילא

 כרנ~
 ב~בא הש"ס שפ'רש ו~ה '

 משוםואביך
 בה דאית כ~ון חיישי:ן לא ור~י דבר'ר~

 אבל ' נ~שה ורמקלקלא האיסור חומר לרי~ותא~רתי
 ~עם דליכא ואביך לאבא ~יחוש רמ"מ תאמר~מא

 כהאי אי~ודא דלעברו דל"ח אמר מ"מהקלקול
 זוברור

~~~

 ל~יים בידה שאין רבר דכל כזה כונתי רבר
 תבעלי ~לא ~ע"מ כההיא ל~ונ~ין וחיישינןז
 דאיתרע כיון הגט מתב~ל נב~לה שאם ודאידאז

 לקיים שבידה ב"ח באכילת א~ל ' ה"ס שבועתכח ל~
 מקום יש אז ' השבו~ה לקיים מלתא הליאובדידה
 ' ז"ל הרב וכרכרי לא או הת~אי חייל אילהסת~ק

 ראויים כי רמר בעיני יר~ה ואם רעתי ל~י הנראהזהו
 לבי וישמח נא יורי~ני ' מלבים של~ן על לעלותדברי
 ה~~~~ אהבתו נ~מן כ"ד ' אניגם

 לתדובתו
ה~עיר

~~~~~ 
~~~~~~ 

 דבריו על תשובתיוזאת

 מח~ר נדיבות נדיב הלבבות חמדת נפשי ~אהב~את
 ~ישו'רין כל כולל השלם החכם השר הגביר עיןכל

~~~~
 נ יחל"א נר"ו דחיי

~ ~
 ~כן ישר כי להגיד השר אליך נת~י ק~ת'י
 הערוכות והיקרות הנחמרות שורו~יו ~ליהגי~ו

 ' העברמחרש

~ ~  

 מיליאנה
 יע"~

 ~ג'יריא מערי ~אחת
של

 ~ר~ת~

 בנועם לחזות כבודי ויגל לבי עלז מאד מה
אותו'תיו

 ~ותו'~
 ' ורעת חכמה המלאות ב~דש מלכי

 נועם דאיתי ר~ה ' בש~תו~יו הו~ק אשר חן דוחעם
 שה~' במה למודו על ו~זר דרכו ~דיק ~חז אשרד~ריו
 בדבר'ו שעברתי וכמ~ט ' ז"ל מהרי~''א ה~אוןע"ד
 א~ר היתרה וה~יבה האהבה את כי ו~וררוהעידו
 לא בינינו המפרירים א~ריקא הררי ~גבוהיםההרים
 לא ונהרות האהבה את לכבותיוכלו

 יד~פו~
 ובלב ,

 כי ~גם , מדב~ותיו על להשיב הנני אהבתו דגשימלא

 ' דגיטין מסבתא ומ~אתי יגעתי ובקושי ' בזהלעיין

 ז רבריו על מדיב הנני לבדהוממנה

~~~~

 דבאבא חיליקובעיקר
 ואבי~

 חיישינן
 וכו' לקיים בירה ב''ח ~אכלי שלאובע"מ לאונ~

 שם ה~וס' מדברי נר' לכאורה קר~ו בדבריככתוב
 ל''ח ו~ביך רבאבא שדבי ~"ה ~''בד~"ב

 לאו~~
 כ"א

 כיעו''ש כ"פדוקא
 אל~

 דנהי לדבריו סתירה זה שאין
 ' ב~ונס משכח"ל מ"מ ' הסוגייא מ~~~י כמובןדל"ח

 ~~אכן
 גם כן אם באונס דמדכמ"ל מ~יאות לידי ~~נו

 אמדת ~~ית ולא באונס שיאכילוה ל~יות ב"חבאכילת
דאכילה

 ב~ונ~
 על מתנה הוא שהרי ' אבילה שמה לא

 קמ"ג בסי' הב"ח ה"ד ז"ל הרא"ש כמ"ש בר~וןהאונס
 'ל~"הע

 וג~
 הוא אחר דדין

 ע~
 ז ביני~ם לחלקוסברא ~ע~ ואין הבעילה

 ~הדי בזה תלונתי רו''מ ~ל ש~יןהרואה~~~~~
 הוא ליה ד~סייע רבא ~בראמ~א~י

 רש"ל לקידית ב'שו~ו רפ"ד לגי~ין בח"א ז"למהרש"א
 אינו ל~' תבעלי ש~א ע"מ אמ"ל אבל שכתב ר~"י~"ר

ג~
 אביך לכית תלכי ~לא דע"מ רומיא תבעל ש~א
 כל יין ~ש~ה שלא ל~"מ דומה זה רהרי ר~"לותמה
 לקיים בירה רהתם מהרש"א ות'' ' כריתות דהוי ~'ימי
 והדבר כי~ו"ש וכו~ ה~א משא"כ תשתה~לא

 ~מו~
 יאנסוה שמא ניחוש נמידהת~

 לש~ו~
 ובגם '

 הת~דשאני שנחל~
 ליה דאית בבעילה

 הנא~
 חיי~ינן ל~ועל

 או~ה ש~מש~ה הכא בן לאלאונס
 לי~

 הנאה ליה
 בהא וכ"ש~ותה לאנו~

 דב"~
 איסורא ~~יד שהמאכילה

 ל"מ נמי והא ' א~ור דבר ל~חריםלהאכיל
משכח"ל רעכ"~

 ב~ונ~
 ואפי' ' מעלמא שקלת ומ~יאות

 ל~~ל כרי יאכילוה או י~~י~ רליה גרי אוע~מו בעל~
 הג~

' 

 ~ל עכ''פ ~~ל ' לזה י"לואולי
 ק"~ מהרש"~

 רא~ילו
 ביד~ איןדבפ'

 וא"~ חי ~~' זמן כל דחי'ש'נן
 כ' איך

 שאינורש"י
 ג~

 כלל
 דמשמ~

 לע"מ ליה דמרמה
 כריתו~ הוי דלא לעולם אביך לביתתלכי של~

 ז

~~~~~

 הנ~ימים ר~ריולקיים
 ~הקרי~

 הידוע את

דאד~
 ~ש~ועה

 פר~
 על ~~בר באונס שהאכילוהו מי עלקורא א~~ ואין לאנוס

 עלה א~י לא זה שמ~עם ואפשר ' ל~שות כירו מהכי ~"~ שבוע~

בש"~
 , ועומד מושבע מ~ד ~כעלי שלא דע~מ בההיא

 על קפיד דאיהומפני
 האונ~

 הרב אבל ' כר~ון
 רעי~ר לומר ~ריך ועו~דת מושבעת מ~' ראתיז"ל שיו"~

 במתנה היאחקירתו
 בפירו~

 ~אמד ו~דעתה הר~ון על
 לקיים דבידה דכיון הרב ~~תפק ו~"ז 'לה

 דלאאפש~ל בד~ונ~
 חל~

 דה"ס ~בועתא אתרע ולא ה~בועה
 ז נ~ו כ~"רוכמ"ש

~~~~~

 מן הרב ימלט לא אמת זה א~שגם
 להביא לפחות או ב~קירתו דב~ו ל~רש~~~ל ~~ש~~

 א~ן , ~תומי למס~ם ולא ליה כדאית ולחלקה~~יא
~עמו

 ~~מוק~
 הדכרי~ נא,~ ה"י כת"ר ~ל

 וה~בר
 מו~בעת רקאמר ה~י מאי דאלת"ה כןמוכרח

 מושבעת א~ה הא~סועל ועומר~
 ראנו~

 , ~טריה רחמנא

ואכ~ה
 ל~

 בא~ס ~ח~תה אפ~ו רהתם לבע~ה דמיא
 עכ"פסו~ה

 בר~~
 ולבאר להאדיך פנאי לי ו~,ן , כידוע

 ~~י א~י הס~רים ו~ין ~חוץ ה~ת כי יו~רהרברים
 לכן ~~ר~ם ני בז~ר ~עולים ~דבדים כללראות
 נאיקבל

 כ~~ר וב~ה~ת , הזאת הק~רה תשובתי אדו~
 או~ו והראני האלהים ~יר אל ואבו~ה לי ה'ירחיב

~רע
 כיפההעירה~~םמ~~םהספריםה~

 אשנה א~ובה , ~הו ואת יכים
 ז~ פד~

 ל כ~שר~ם
~~~

~~ 
 ~לא
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~ ~ ~ ~לא 
 ~~"~ דברי ~~

 יו~א ~ועל
 ~בי~

 ~קדדים קדש
 ~גוי~דא~י

 ' ~אריות

 הזן ה~ל רחמי המ~~~
 ה~עירוהוא

ס"ט ~~~ ~~~~~

 לחוו~~~~~~~
 ד~י

 כטוענ~
 לו שאין כעלה ~ל

 כל כדרך עמה לדמש אנד'םגבורת

~אר~
 ו~רא לידא חו~רא רבעיא לטענה ~ריכה ~י '

ל~בור~
 : לא או ,

~~~~~
 ~נינן ~מן דנדרים כתרא ב~רקהנה

 דרך ד'עדו לבינך כיני הדמיםכאומרת
 ומסיק~קדה

 תלמוד~
 רהיינו

 כטוענ~
 כחץ יורה ד~ינו

 ט~נה וא~רכוה ליה קים לא ואיהו לה ~ים דאיהיומשו~
 ד~עינן שם ~ל הר"ן וכתכ ' וכו' לידא חוטרא~כ~יא
 ידע רב~לה כיון כלל עמי נזקק ~ינו דבאומרתמי~ה
 למשנה א~י'~ה

 אחרונ~
 כתוכה וי~ן ויו~יא מ~ימנא

~פילו
 ל~

 התו~' וכ"כ ע"כ וכו' ~ענה מח~ת ~תיא
 דטוענ~ א~~ על וי"ל וז"לדם

 יכול אינו דבעלה
 לו דיד דכדבר רנאמנת כד"א בקי ש~ינו אול~ת~שות
 ויתן ויו~יא מעיזה אינה לירעלכעל

 כתוכ~
 או ול"מ

 ~חמת~אה
 ~ענ~

 א~י~ אלא
 כל~

 ז ~י"ש וכו~ טענה

~~
 כיכמו~ מפרד"~

 שפ'רד רקי"כ
 כיני השמי~

 ~אינך לפניו וידוע גלוילבינך
 נזק~

 כדרך עמי

~"~~
 ראפי' ~~מע ע"כ דנינו כין להוכיח עד איש ואין
 ~וגיין מדמעות ה~ך נאמנת אינה כלל נזקק~~ינו
 כד"ה התוס~ ע"ד תמהו וככר דנדרים בתראד~דק
 '~~מים

 ו~~
 מד~ו~מתא רד"י נטה ~~ררים

 דד"~
ו~יר~

 'ה~ירושים ~ני ל~וין יורע ו~יני , מזדיע ~אינו הדמ'םוכו'

 ולול~
 דכו~ת מ~דד ~ייתו ~~וס' רברי

ר~"י
 ~ו~

 המורים כנ"א כדרך נז~ק שאי~ו
 כח~

 והיה '

 מד~ארי~ לז~~~~
 נז~ק ש~ינו לו~ר ~לשונו

 כרר~
~~~~

 יתר דפת הם ~נ"א כדרך ~תי~ות
~ 

 כעי וכתדוכת
 ~י' ~א"העחיי

 הבו~ כ~
 ז"ל ~'ורמון מהר"י משם

 כ~ש~ור~
 ~אינו לומד ~ריך היה שא"כ עליה ו~מה

 ע"ש וכו' כ~"אכשאר
 דיו~ ז~ ~~י~

 מ~ום היה ,ואררכא

לדי~~
 מי~ור ~פירד~ו כמו

 אל~ לשו~~
 לומר אפשר שאי

~~
 ~כונ~~

 יעשו הכי בתר מד~ידש
 רר~

 ל~על בקדה
 ' י~ה מנהג כהלנ~וג

 וא~
 כונ~ו

 שאינו ל~רש הית~

 ~"~ ~רר~~זק~
 שמורים

 כח~

 כידו תלוי זה אין '
 הזהו~~~ר~ן

 אי~
 דיעדו ל~רד והי"ל ' למלאותו כורו

~ר~
 ~ירודיו כ' 'ולידב ~תוס' כ~י' שי~~ללו'עליו כ~שה
~~ררים

 ויכמו~
 מזריע דאינו בנררים רמ"ד נראה '

 ~עו~ה~~ינו
 כ~עד~

 . מזדיע ואינו ואונן ער
 וז~

 ~וא
~~ירש

 ד~ינו ~יבמות ~~~
 נזק~

 כ~"א דאד כדרך

 ~ירושו ש~י~ אתי ובזה ' זרעם מדחיתים~~י~~
 לב~ול כקדה ררךי~~י ע~

 ולהתנה~
 ~כגי' יפה מנהג כה

 ו~י~~~~
 יותר

 מ~ואר~~
 ' יהוראין ~וברין כהלכת

 כמסקנת ש~יר אתי דנד~ים ד~רד"י ור~יתי~~תי

 ו~~~~"~
 להולי~ ~~אוי זרע מזריע שאינו

 ולישנא ,
 זרע כל התם דאמרינן נקט ~ט"ו ~~י~~ ~מס~~גמ'
~~ינו

 כח~ יור~
 כס"~ ב~רד"י ועיין . מזריע אונו

~~~
 ע"~ ד~~ ע"י

 הנז"ל ~יי כעי כתדובת ~ועיין ,

ו~~
 ול~"~

 בגמ' החם איי~י רלא ~וב~ות ררד"י י"ל

 כיון כלל נזקק ~אינו ל~רש סבר ~~נונא ררכ~~י~
~ל~ון

 ~~~ו~
 לבינך ~יני

 ~ב~
 ~ודאי ~~יר~~ים ~'

 טע~ה כעי דלא ס"ל כלל נזקק ד~ינו דכטוענתואה"נ
 ועיין 'דחו~רא

 להרשב''~
 לנדרים כחירו~'ו ז"ל

 ו~~ו~~ות הר"ן כדברידכתב ד~
 רבטו~נ~

 ש~ינו
~י כי בהשמים שפירשו הג~ונים מן דיד וכ~כדנאמנת ~ נז~

 דאי~ולב'נך
 נזק~

כ ו~ת ובו' ו~ירושל~י בה~רה וב~"ש
ולפ"ז

 ה~
 ביורה יד~ דבביאה נהי הכא דאמרי~ן

 דהוא והגם ' ~י''ד וכו~ דסב~א פידודו ה~י ירעמי כ~~~
 ז"ל דרד"י י''ל מ''מ כ~יניו נת~ווד ולאדוחק

 זהבי מ~ר~

~~~~

 הט~ו אישות מ~ל~ ט"ו ב~~ק ז"להרמב"ם
 כל כדרך ו~ו' ש~אה האשהכתב

 האר~
 דמוש

 ~אינו אודמוליד
 יור~

 בח~
 יורה שאינו דמוליר שמוש ו~"ל כאןרבינו בדברי נפל רט"ס ונ"ל ע"כ

 כח~

 ו~~ל '

שכ~
 דם~' לח"מ ועיין ' נררים דמס' המדנה כפירושרכינו מרכ~י מתכאר 'וכך ז"ל ה"המ ל~ני ~גרסא היתה

 רד"י בדברי ~~ירשנו למה ס~ך יד כאן רכינוומדכרי
 ' רכ דבו ס~רי אתי ~ין כי יב~ר והבוחרכיכמות

 ~ל' שםוכמש"ל
 ט~

 סי~ן מ"ג בכלל הרא"ש ~"ד תמה
 שיד וה~~ת עי"ד מעורבבים דדבריו וכתבב'

 ~כסי' ז"ל הרשב"א תשו~ ~ל דכתב ומה , בדכריוהניכר ט"~

~רכ"ח~

 והאריך
 כז~
 בסי' הרשב"א ב~שובת עיין .

ק~"כ אל~
 ו~ל~

 קל"ט סימן וכ~יוחסות תר~"ג וסי~ רל"ו

ו~מ"~
 בב"י הו"ד ~ל"ה ~ורד ובמהרי"~ו

 ו~רי~
 לעמוד

 : ~יה"ככהם

~~~~~~~ו~~~לי~ו~~~~~'~
ירודל~

 לא תוב"א
 למודי על לחזור פנ~י לי הי~

 ס~רים כ~ ראיתי כי גם 'הט'רדות מרו~
 נפתחי~

 הניחו דלא
 סי' כח"א ~רק מד~ט הרכ ה"ה זה בענין וזוית~ינה
 מרס"ח עדין חלק דחיי רינא כס' ז"ל החבי"ב והרכ~"ט
 בתדובה לו ועוד רוח' לכל במרתו הרחיב ה~ריךואילך
 חיי~עי

 כחל~
 על לי דקשה ומה כ"ג סימן ~עזר אבן

 'ומדנה מוסגר כמאמר למעלה כתכ~יורבריו

 קדה מעתי~א ולמגמד ממקומה זזהלא ראשונ~

 ת"~ואד"~ מחרת~
 סימן כיע~כ עדות לה~כ ג"כ ועיין '

 ואכ"משהאריך ל"~
~ 

 יע"א קאסאכהמרורנו~לו

~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~אסאבה מ~ה ד~לך הי~ כך דהיהומ~שה
 ועיר מ~אני~"~~ו~ה ס~ורה עם יורדיס דשמהאחרת לעי~ יע"~

 ישראל כית אין ושם שעות כ"ר כמ"ומ רחוקה היאזאת
 ~כולה עיר ~יא אלאכלל

 גוי~
 או ה' אלא כלמ~א ואינו

 ~משאו ~' ~ל א' כחאן דיושבים ידר~ מכני~דה

 ובמתנ~
 דלו אודא זה בחאן לו היה הנז~ הנעלם שלמהוהר~

 ע~
 כאורא סחורתו מק~ת הניח אחד וכיוםסחורתו

ומק~~ דל~
 דהר~ו קול י~א ימים דם'ואחר למכור דעות ד'~~ו לעי~ סמוך אחד לכ~ר והלך עמו לקח ~חורתו

 היושכים הידראלים ואלו ~נז' שלמהלהר~ או~~
 ה"ר מאחיו ו~~ר הענין ויבקדו ילכו שהםהנז' ~ר'שלמ~ ל~חי ~~א ק~סאבה דורנו~לו פה כתכדל~ו כיורדי~
 י~ח~
 ן~

~'ויי~
 ל~קד הלך ו~שם ליורריס לדם הלך הי"ו

~~ל ולח~ו~
 ~די~י"~~יק ~זא~י~

 דהי~
 וכ~ר גדולה עיר

 ז~
שש~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ה"ר נעלם~שם
 ~למ~

 רי~י"רניק עיר ~חת הוא ~נז'
 כיהנז~

 כ~
 ה~~נג'אק א~ל לילך ~~ריך הזאביט דרך ~וא

 הב~דים ~כלבאש~י
 ה~

 בשו~עו ות~ף ~~שלתו ת~ת
 ה~ף פ' בבפר נאבד ש~חיו ~רי~יר'נ'ק~זאביט

 וגילו אותם וגזם ואיים הנז~ הב~ר ל~נשיוהביא של~
 וכשו~~ו ~~כ~ר ה~ייאן של באודא לן ~יהשהי~ורי

הזאני~
 וריבר הנז' ה~יי~ן ל~ן אותו והביא שלח בן

 באו~רו שוחקות ובפנים ובדעת בחכ~ה הזאביטע~ו
 אלא כלל אותו יענישו ולא ה~נין לו יגלה הואכי

 דברים להזאביט האי'~ן ן' וה~'ב ~ותו יגדילאדרבא
 של א~יו ומעיד ~גיר הוא אשראלו

 ה:על~
 הנז'
~ 

~~~~
 הוינא כחרא תלתא ב~ותב בעתה

 נחנ~
 ב"ר

 ן~ י~חק ה"ר קד~נא אתא לתתאדחת~ין
 ~ם ו~גיזום האיום ואחר הנעלם של אחיו הי"וג'וייא
 בפני ~וא בהיו~ו א'ך וע''י נ~~ו על ו~עיד רגליועל

 שלהמושל
 דימיר'ני~

 הא'יאן בן הגוי אמר הנזכר
 יאורו בו ' האלה כר~ריםה~ז'

 ייא~יאוררי אוראדה ביזי~
 כירל'ק ייג'י או ~ורדה וארדי ~י~ור~~ןאיקידה
 יולה יאודיאי סין ~אבאלה ~ירדיליד ב~נהאולדוליר
 ביקלידיס ייררי פ~ילאן ביג'יקאר

 ייל דידים יאודיאה ס~כאלה בין ס'נינלאןפאייריריס פאראסי~י אולדורילו~
 אולור איא ויריש אלייש יו~וריאים ק'יואי פ~יל~ןסאנה
יולה

 ~יקטי~
 ל~ררי ביקלי~ור יידרו דידיאי אונלארדה

 יי~נדה בו בינדא טופ~יאי ~~וררולידיאוריא~
ביר פ'וררו~

 ~ור~ו~
 ילק~ין אולוסאנדה ' אולדורדוק יאורי~ה

 או ביר ~אל~~נרה אי~יק פ'איי בולדוק גדושסיקס~ן
 דבריו אלו , יידדי ~~ילאן ~ומרוק ~~לי ק~ל~ןאלרוק
 תכף אלו דברים ~זאביט וכשו~עו האייאן בן הגוישל
 ~גוי~ שני את והביא~לח

 הרו~חים
 שגיל~
 האייאן ן~

 אותם וגזםואוים
 ו~כ~

 כ~ו הענין היה כך כי הורו

שגיל~
 ' הנז' האיין ן'

 ו~ירו~
 שהוא הם הדברים אלו

 ~וליכו ש~יה כאומרו הדרך ב~מ~ע היהו~י אתהוליך
 ל~"ומ א'לכפר

 והרו~חי~
 הררך בא~~ע ~~תי~ים היו

 וכ~הל~ו י~תינו ~שם האייאן לבן לו הוריעו ~כן~~ו
 ולקחו הנז' של~ה לה"ר אוחו והרגו הדו~חים י~אושם

~~ונים
 אריו~

 ע~מו והוא ~כיסו
 ג"~

 אותו הכה

בקורשו~
 לקחו ע~ו ~היה וה~אני~'~טורה

 איז~
~תיכו~

 או~ו קברו הש~ר ואת ~שם
 ב~קו~

 ~יוחד
ואת

 ה~~
 שרפו

 ~~נו אבר י~~א שלא כדי אות~
 ב"~

' 

 בשומע~ותכף
 שם ~שר~יו עם הלך תכף הנז~ הזא'ביט

ל~קום
 ז~

 הסחורה כל ומ~או שא~רו
 ו~~או אותו ולקחו כאו~רם קבור שם ~אמרוהנז' ~~אניפ~אטור~
 והפנקס ~דו~ים ~~יים הנעלם ~ל ~ה~לבושיםח~יכות ג"~

 חתיבת היה ה~לבו~ים ~~י~י וב~לל חובות~ל
 ~ל שלו אבנט וחתיבת חלו~ו וח~יכת~נ~ות ה~ר~
וחתיכת ~ו~ אני'~

 אבנ~
 אותו וע~ה הזא'ביט לקח זה וכל ישן ~לו

 וקשר הרו~חים על או~ו וקשד ~~א~מו
 ו~ל~ אות~

א~
 לעיר הרו~חים

 ה~~ו~~
 ~~גנא'~יאה לנו

~היא יע''~
 זכ~ון ~~"ל ו~א~~~טה בא~י קאז~

 עדות~
 אחת

 הזא'בי~~לח
 ~~גאנא'~יאה להזאביט ~רי~יר'ניק

 ו~~אג'נא~יאה הרו~חים ~ל פיהם~הודאת
הזאביט של~

 או~~
 ~קום הוא ש~ם ~עא לאז~ור להרו~חים

 ו~ך ה~רול~דין
 הי~

 וחבשו דרבם
 ברזל ב~בלי ~ו~~

 באז~יר שם רבז~ן
 יע"~

 והסחורות החפ~ים וכל
 בירינו הנם ~רופים ח~יים ~לבושיו וחתיכי ~לווה~נ~ס
 הי~ב ~~ירו ואחיו וא~תו ~ש~חתו ~בני אנשיםוהדבה
 הע~ד לעיל שהבאנו ~רו~~ים ר~רי ~ל ' ~~לבושים~ל

 בן י~חק ה"רבפנינו
 'גויי~

 ולראיה הנ~לם ~ל אחיו הנז'
 ק~סאכה רורנו~לו ~חתו~פה על באנו~הי~נא

 יע"~
 ו~~ל לי~ירה ה~די~ר שנת סיון לחדש התיכוןבשלי~

 : ו~יים וברירשריר

ה~~יר
 ~~~~ ~י~~

 ה~עיר
~~~~~ 

~~~ 

~~~~~

 ס"~
 ס~ט

ה~עיד
~~~~ 

 ס"ט~~~~~י~~~~ ~~~~

~~~

 ~~~~ינ~ ב~ות~~~~

 ~ר

~  ~~~ 

ו~גיזום
 בא~

 והעיר רגליו על קם יגיד לא
 והע~ירו ביורדיס ב~יו~י אני האו~ן בזהג~ורה ערו~ בתור~

~~ רר~
 את

 הרו~חי~
 הלכנו

 א~ל~
 האיי~ן בן לנו וא~ר

 אולרום סיביף בין י~וריאה או ע~הם~היה
 יול~

ג~יקארדי~
 אורלארדי כיקלי דיר,רי אדמלאררה איקי או

 יאוריאה א~יליל טופ~י~י ~וולאררה אוראייהוארדיק
 אולו~ונורה אולרורדוק א~י~ קורשום בירבינרה
 ככל מ~ש והיינו ~ירי~פי אי~יק יאזיקייאק~יק

 הבן מ~י ש~ע אשר הנז"ל ~ר"יץ בפנינו העידאשר הדברי~
 רורנוטלו פה החתום על באני ~הי~נא ולראיהה~'יאן
 התדי"ר ~נת סיון לחרש התיכון בשליש יע"א~אס~בה

'
 ז וקיים ~"וב והכל לי~ירה '

ה~עיר
~~~~ ~~~~ 

 ה~עיר
~~~~~ 

~~~ 
~~~~~

 ס"ט ס"ט

~~עיר
~~~~ 

~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~"ט

 עיגונא ב~ונטרוס ~~ואל בות להרב~ראיתי~~~~
 הרב ~~ם~הביא

 ~~~וך ראין ה~בי"~
 ~וי ~~ ואו~ר ~~עיריאודו ע~

 ~סל"~
 ש~ת א"ל

~ 
 אלא

 הגוי שא"ל כתיבה תיבה באות אות הדברים~"ל
 בסי' לה~ל ~כ' כת"ה ו~לא ~סל"ת הי~ א~ אנחנונרע
 ~~ו~ותבכ~ה ~~ר~ הח~~י~ בין וגם ג~ירי רינא כ"ע רל~ורל"ט

 ו~ברי~
 ' ע~"ל

 דברי לספר ~~~י ע"~
הגוים

~~~ 
 ~בן יכ~ו דבריהם ו~יר~נו ~דיברו ב~ו

 ~יגונא בדיני הפוסקים כלנהגו
 ע"~

 זאת ~אלה על '
 ז"ל ראנון יו"~ חיי~ ב~הר"ר הרב עליוה~יב

~ 
 והיא

 בס' נד~~הלא
 ח'י~

 ה' סי' ח"ב ושלום

 א~ ראיתי ראה ' וז"ל ז~וק"ל ~ז"ה~גאון תשוב~ וז~~ ~
 ~ל ה~אלה

אורות
 הד"~

 ~נתקבל הנעלם ~וייא ן'
 ~רו~

 י~חק ה"ר
 ~ל ה~ו~ל א~ל ~הלך אחיו הי"ו ג'וייאבן

 ה~ו~ל ~קירות ואחר ~הרגוהו אחיו רם תבע~תבוע די~יר'ני~
 אש~ הכפר~~נשי

 כדי לשם ~הלך ~~בריו נתברר
לחזור

 ש~י~ ליוררי~
 א~~י העירו בא ולא חנייתו ~~ום

הכ~ר
 ההו~

 ~~יי~ן ~ל ב~ורה לן היה ה~ז' ~היהורי
 לו ו~אל לפניו האייאן לבן ה~ו~ל והביא הנז'~הכפר
 והורה בבי~ו בלילה ~לן הי~ודי אודותעל

 ע~
 הריג~ו

 ~ן גם וה~יא ע"ז ~ה~יתו~ו אחרים תוגרים ושניהוא
 האיום ו~חר ה~ז' תוגריםלהב'

 ו~גיזו~
 הודו

 ג"~
 הם

 בנינו ~~יים ~~ובה השיב וע"ז הריג~ועל
 ז~

 ה~~ם
~~לם



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~של~
 נר"ו דאנין י~~ חיים במה~ר וע~ום רב וה~ולל

 ומסיק מתון עליו ה~ובה ה' כיד המ~ודקיםרברים
 ל~ום עלהובהס'כמה

 רינ~
 דל ראדתו

 הנעל~
 הנזכר

 הריגת עדות דע'~ר ר~ינו ו~עינ'נו להתנסבאשרייא
 אח ~~י הוא רנ''ר~~~לם

 הנעל~
 המושל ב~ני שש~ע

 שהודומ~רו~חים
 ב~~יה~

 בדאלה כמ~ואד אותו שהדגו
 ה"ה הביאוע"ז

 ה~ו~~
 ~ל מרן ות~ו' מהרי"קו ס' הי"ו

 דמהני ד~~כימו מלובלין ומהר''םוהמ"ב
 ערו~

 הרו~ח
 הביא ~ל המים ברבות הרב ומת~ובת האשה את~התיר

 מהריב"~~בר~
 ~שה בהתד והעלה מהרי"קו על דחולק

~א~
 הרוה לא רידן לגבי וכל הנז' הרו~חים בעדות
~מאונינו

 בז~
 ז"ל ד~הריב"ל ~פינו רב~~יי~נו מאחר

 בדבר הוא יח'ר~~ו
 ז~

 ו~א
 ~יכ~

 ונכבדים רבים
 ארם הראשון ז"ל מהרי"קו דעת נגד בס~רתודקיימי
~גרול

 מהראנ"~
 סי~ בח"א

 ע"~
 ~הרי~קו ע~ד שכתב

אלו
 הודא~

 ולא ~מוה בזה ~דב
 נמ~א~

 גם , לזולתו
 וה~כ'ם מהריב"ל רברי הביא ב"ו סי' בח"א ~ל~~רש"ך
 מ~ר"ם וב"כעמו

 אלשי~
 ' בס

 קי"~
 ~הריב"ל בדעת

 הרב גם הוי מ~ל"ת ל~ו הודו השל~ין ר~"ידכל
 שמהר~ר"ם ז"ל עוזיאל מהר"ש ~דם הביא ב~ב~אות כנ"ה~

 כאשר רנ"ר הרו~ח'ם בהוראת להתיר בנגרם ראשויקל מי הכבוד זה בל ואחר ז''ל במ~ריב"ל ס"ל קס"ה~~י'
 ר~ינו~~אנו

 לג~ו~
 בחק"ל ~ל ~לכנו אבינו מ"ור עוזינו

 יסורין ע"י רעדות רהעלה ~' סימן בא"הע ה~"מ~"ב
 רכריו אין מהרי"קו שגם רנא~ן שאמר מי היה~א

 וכמ"ש י~רין ~ורם~הודה כ"~
 מר~

 וכתב ברעתו בת' ז"ל
 המתירים ררבו נתב~ר כבר יסורין קודם בהורהומ~מ
 הס~י~ו וכן ומהראנ"ח מהריב"ל~~ר

 הר~
 במים ~ר''ח

 זה ~בל ב"ה ~י' ז"ל ביהו~ף ערות והרב י"ב סי'~יים

 ~ורם שהיה כיון הרו~ח בהור~ת ~נ"ר להתיר נרא'~י~
 אבליסודין

 ז~ ~י~
 מקרי זה שאין ~לקו ומהרא~"ח~הריב"ל עול~ גרולי רש~י מ~תר עיקר

 שלמה והכרם ומהרח"ש עוזיאל ומהר"שומהרש"ך ~~~ל"~
 וכ"ש א"א באסור לדבריהם יחוש לא מי מס~קאסרו

~"~~
 ובו~ הרגו שהוא ~מר ות~ף לאוסדו הפא'שה ר~וה

 הורא~ האי בי~ל
 חשיב לא דל~"ע ~שיב יסורין ירי על

~סל"~
 לנ"ר ומינה , ז"ל עכ"ר

 רכינו לנדון רומה רהו~
 מהנחת יו~ר הוי המושל של וגיזום ראיום ז"להגרול

 ~א~ורי~~י~
 ואין

 מ~ו~
 ראזהרה מא~ר ברם לה~יר

 י~ז בסי' ~ל מרן ה"ר ז~ל ו~רמב~ם ~רא~ש מ~י~מענו
 מורה לכל רראויובת'

 ולחזו~ ל~~ו~
 ~תר ~ררי על,כל

~~יגונא
 ראת~~

 התר ו~~א~י ~~~תי
 לאתת~

 דא
 רבתר שם ז"ל אבונא מרנא הגאון לרבינו ראי~יבאשר
 א~בורה ברגליו אני גם נמי ~ן בנ"ר לה~יר ~ידר~כי

 ניחא מ~ש רכל שות~ם אנו אחרומימיו מ~ד ~נ"ד~~~יר
~~

 תוגרים השני ערות מ~ד בנ"ר ל~תיר אנו באים
הרו~~ים

 א~"~
 כ~ל ל~וש רראוי

 מ"~
 ז

~~~
 ה~וגרים הב' לערות ~ריכים אנו איןבנ"ר

~רו~חי~
 והו~א~ם ~דו~ם רבלתי כלל הנז'

 לנו די~~
 ב~ עדו~

 ~~וא האייאן
~~ר~ו שאמ~ הבע"~~

 ~ו~
 רבעדות שר~ו~ו ~דיגתו וא~ר אחרים ו~'

~יגונא
~~~ 

 הודאתו והרי בירו~ גו~ א~ד עד פי על
 מבעיא~א

 ר~י~
 היה לה אדרבא אלא יסורין ~ודם

~~ו
 שו~

 עמו ל~טי~ הב~~ו~ א~ כי ו~יזום איום
 בש~לה~~~~ר

 וב~~~
 גם ובזה למירי ל~יחד ליכא

 אומדנא רהוי וכמ"ש ל~~'ר מ~כים ז"ל הגדול~~ינו

 ~~ום ~כו י~~~ רא~~ד~ב~
 הו~~~

 ~ליו
 וכ~~

 בנ~ר

 וכיו~א ו~ד~ונותיו ומלבוש'ו כליורא'כא
 המי~ ~רכותהרב וב~סכמ~

 ר~ודה ז"ל מ~ריב"ל בדעת ~ל
 בהכ~

וכ''~
 לפי

 עדו~
 ~הורה ג'וייא בן מהר"ב השני

 הב~
 ריד ~נ~לם של הריג~ו על מסל"תהאייאן

בעדות להתיר~
 ז"ל ~ג~ין רבי' ל~"ש ומ"נ פק~וק שום בלי ז~
 לה~יר ~חד ~עם יש דין ~ן ובר וז"ל בנ"רלהתיר

 נשים עזרת וב~' ג"ור בתשו' ~ל חביב בן ~הר''םמ~"ש בנ"~
 הח~ר היה לא רהרו~ח מ~ריב"ל בנדוןדרו~א

 היהודים לידו שמ~דו חמר רהוא בנ"ד ~בל וכו'הנהדג ש~
 היכן לו שאלו החמר וכשת~~ו ח~~ו למקוםלהוליכו
 האמת ר~ם אמת שא~ר ע"כ שהדגו והורההיהורי
 ' ע"כ הולכת'ו ~' למ~ום לו~ר הי"ל חיש~וא

 שההודאהלנ"ר ומי~~
 הי~

 ז"ל ~ו"ר ע"ב מהני מה~מר

 וה"~
 כ~ו~ה שלן ~לו ~בע"הב האייאן~וא שהבןלנ"ר

 הליל~
 עלי ~רגו שלא אמת ראם עור ראוהו לא ושובבבי~ו
להראות

 ~יכ~
 לומר ריכול נ"ר טוכא רשניא אע"פי הלך

 יבקשו מידו מ"מ הימ'ם כל כררכו מביתו בבקרהלך
 דחמר דומיא הר~יה ועליו בביתו בלילהב~~נהשהרגו

 להתיר ור~וי לנ"ד דשייכי להתיר סעי~ים שם עורועיין
 כל וש"ע ו~''א שמו הזכיר שלא על לחיש אין ותובשופי
 המבוקש ~~יש שעלשידענו

 הו~
 ה"ה וכמ"ש מגיר

ה~וס~
 : ר~ר ~שר ה~יב הי''ו

י~
~~~~~~'~~~~~~~ 

 באמ סגי זה רמ~~ם ר~ת ליה ראידמי ~~קידי
 על שמעיד וכל ~ל והריב"ש הר"ן לד~ת~לטלתיו

 ומרן י"ב סי' ח"ב מהריכ"ל כמ"ש ומ~גי סגיגמורה מית~
 ב~שובה הכנ"הג וכתבב~' ז~~

 ח~"ה~
 שחלקו רגם ~ב סי'

 ז"ל כמהריב"ל ~זלא דעלמא סוג'ין בזה מהריב"לעל
 אותו ש~ר~ו בנ"ר והרי וע"ש הרור גדולי נהגווכן

 טל~לו דהר~שון תלינן ער מפי דב~ד ומ"נמ~ברתיו ערי~
 הלוי ומהר"ש ומרן מהדיב"לכמ"ש

 והרב"~
 קנ~~ ' ז"ל

 הורה וי~ה רן דיפה ~ליתי בה~'כמה אני אףלמיל'ן
ה"ה

 הפו~~
 ירי אף רנ"ר את~א רה~י ~שירותא נר"ו

 ג'וייא בן הר"ש הנעלם א~ת רא דאתתא עמו~כון
 ד~"ר רברי את א~י ~באר בלבר זו להתנסבאמותרת
אם

 הני~
 ~נז' ~נ~לם

 זר~
 הותרה ~יימא של

 ז~~ק הניח לא אם נמי ו~ן הנז' אחיו בערות~זאת הא~~
לו וי~

 א~
 מותרת הנז~ העד אחיו מלבר אחר

 וגם ז~ן לו אין אם אמנם הא~ר של וחלי~ה יבוםע"י הזא~ ~אש~
 לו~ין

 א~
 אחר

 אסור~
 ראין

 כא~
 כלל עדות

 שנינו~ל~מה רמשנ~~
 רקי"~ ביבמו~

 לומר נ~מן האיש אין
וכא~ר ~י"~~ בסימן וש"ע ה~ור ופסקו אשתו את ואייבםאחי מ~

 הארי~
 בח~"ל ~ל מלכנו אבינו עוזנו גאון ע~"ר

 לו ואין זש"ק לו אין ר~ם להל~ה הסבים וסו"ר~לבר אחי ~ת אלא ו~ייבם אמר לא ראם יו"ר סי~ א"הע~"ב

א~
 רלפי אלא לחלוץ ולא לייבם לא נאמן אינו אחר
 ~וא הרי אחיו אינו אם ג~וייא בן הר"ב של ~ב~ערות
 לו אין א~ ו~לי~ה ליבום א~י' וניתרת גוי מ~י בדר~ר

 וא~בני~
 לנו יוריעו הלעלם של א~יו ג"כ הוא

 נ כתב~י הנל~"ר הרין שורת שתעלהמה לרע~
 החותםהכ"ר

 יע"~ ~~~י~ פ~
 אב בר"ח

 שו~ל זעירי אנא ושלום עז בדוב לי~ירה ה~רי"רמשנת הנחמו~
 ~ אריבן
ה~עיר

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

 ב"זסי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 בין מ~~תיה זאת ת~ובה ס"ט נכרוהמחבר
 הדפסת גמר אחר ז"ל מז''ה הגאוןבתיבות

 הק' ב~פרי ~ה לה~י~ה אמרתי ע"כ ' לב ישריספר
 למ~לת דראי~י למה א~י"ר אבא אור~ין ואגב 'הזה
הרב

 ח"~ המופל~
 כמהרר"א מקידש ד~ב"ד לידראל

 ~' בסי~ הנר"מ אה~ן כ~י הנ~מד ב~פרו הי"ועזריאל
 ז"ל הגאון ל~ז"ה ומקשהדדמי

 ב~ס~
 לו אשד ~גו~א

 ויקרא ב~' ג"כ ו~ו"ר ו' ~י~ ~"הע ח''ב ל~ נריבבס'
 הדב כתב ג' בסי~ ד~ושם סי' ~ז~''העאברהם

 מ~י מ~יד ה~ברי זה רבנ"ד כיון ו~וד וז"ל ז"לאברהם ויקר~
 סימן ח''ב ה~בי"ט כמ"ד ~א' הוא וה~י~ר ה~'~נכרי
 לחוד יש ש~ב' אף ~"כ מ"ז סי' ג~לאנטי ומ~ר"מ~"ד
 האשה לה~יר מתכוין דהוא עושה ב~ך מה במאמרובו
 שהזכ'ר ה~' העד דברי אלא לנואין

 דל~
 מהאדה דבר

 דברי שהביא ~חד י~"ו אהרן כפי הרב וכתב עכ"ר~לל
 למו"הר ~זיתיה בק~ש ו~ן וז"ל אלו ויקר"אהרב

~מהרד"~
 המחבר הרב עם ~הסכים בה~כמ~ו דם י~"ו

 קש"ר הר"ן ה~דיך דלא דין מן ובד וז''ל ע"ג ברל"הי~"ו
 אבל וגו' לידדאל במ~~ר~"א

 כדהו~
 הגוי עם מדבר

 ' י~"ו עכ"ר בלל ~~דינןלא

 הנ~
 נביאים ב' מ~ינו

 הא' ~גוי דל עדו~ו הוא דהעיקר א' כסגנוןמתנבאים
 ' וכו' וא"כ כלל הב' הגוי דל לעדותו ~נחנא חד~יןולא

 י~"ו הר~נים כרעת דעתי כן לא ל~~מי כשאניואמנ~
 ר~יה להב'א מבלי זה דין חידדו ך א ליותמיה

 הך דור~י איריא לא מהא אי וכו' מהך כן למרוואם לר~ריה~

דינ~
 הוא הנז' הר~נים דל

 אמ~
 כו יד ותבלין וי~יב

 אבלוכו'
~~ 

 מ~כוין דהוא ~פק אין חברו לנכרי ~ס~ר
 הרבנים לחדד שר~ו מה אבל וכו' ב'ון ל~~יד או~העיד
י~"ו

 מגוי דשמע אומר אם לישראל המ~~ר בגוי דג~
 : ~יש"ב וכו' הר"ן יודה בי~ גםחברו

~~~~
 יו~י על ~מהני הארי מ~וית דאתיז~ירא
 אהרן כ~י הר"ב דל עיונו וזכותדלמו~ו

 לד~ת לב לתן ולא כזאת גרולה דגיאה דגה איךי~"ו
 ~~אי ז"ל מז~ה הגאון בדברי ולרקדק לראותועינים
 הר"ן ס' ~הביא חברו להגוי דמספר הא' הגויבעדות

 ו~' קש"ר דבעינן ד~"ל~"ל
 החולקי~

 ר~ה וידוב עליו
 המיתה אמד לא ~בנ"ד כיון ז"ל הר"ן דעת גםלהסבים

לבר~
 על ודואג מ~~ונן דהיה וגם המאורע כל ו~יפר

 אלא קד"ר הר"ן ה~ריך דלא לומר והו~יף ,מתתו
במספר

 ליהודי~
 להעיד מכוין ר~וא בעדותו לחוש ד'ד

 לדום למיחש דליכא כמותו גוי עם מדבר כשהוא~בל
 בס"ה ~ברודים תו"ד ז~ו ' כלל קפדינן דלא ודאידבר
 ויקרא בס' הו"ר וכדמותם ע"ג דכ~ג ו' ~י' לב~ריב

אכרה~
 כמהר"א הדב עיני למראה היו אדר ע"ג דל"ה

 הברורים הר~רים אחד איך ידע~י ולא הי"ועזדיאל
 כרכדי בהסכמתו כתב ז"ל מז"ה דהגאון כתבהאלו
הרב

 ויקר"~
 הרב דברי דאה לא ז"ל הרמ"ז ומעיקרא ,

 כ~"ד הקב"ע כ"א לו דלח לא כי ז"ל אד~רימ~ר"א
 נכונים ז"ל הגאון מז"ה שדברי באופן , ע"ד בדל"ג~ם

 ז ועקש ~פתל בהם וא'ןב~עמם

~ ~ ~ ~

 עזריאל כמ~ר"א ~רב דל תמיה~ולעיקר
ה~ואדדתפולרקעלהרבוי~ר~אברהם

 דמר וב~~יה , ~~"ב בדל"ב ב~ירוד כן דכתב~ל
 בת~

~מבי"~
 א~"ג כי אומד אני עוד ו~ל ~"ד סי' כח"ב

 דתר~יהודבעינן
 מל"~ לה~

 עיקד אפ"ה
 דמל"~

 הוא

הר~ד~
 דה~ד מה על בי

 ~ו~
 ד~א' ~ון מל"ת דיהיה ק~דא א~כ"כ הב' א~לה~שה מתיר~ א~ ד~ש~ה

 פשו~ים~מבוארים ו~דברום את"ד מל"תהוא
הבי~ור בתכ~~

~ 
 הב' ודברי , הא' בעדות הוא ההיתר עיקד

 ד~יפר וכל , בעלמא מלתא ~~ל~ רק הוא ממנוששמע
 הא' דדברי רואים ו~נו ה~י ד~מ"למה

 הו~
 לה~יר כדאי עדו~ובדבדי וי~ מל"ת

 האש~
 בדברי ~פידא כ"כ ~ין

הב'
 ~ל~

 לחוש דיד
 עכ"~

 מד~רולא הוא דמא
 זה וגם , ה~י אותוכלום ~מ"~

 חדש~
 כאדר דחוקה

 הג~
 ה~'

 תחנו~ו ו~קום הא' הגוי דל דמו~זכיר
 להתכרר~~~דד ד~ דכ~~

~ 
 מד~ר דלא ~דאי ,, ענה שקר

 היינו ~גונא דמתירין מל"ת דבגוי לזהור~יה
 מ~~~

שהו~
 על לעמור יכולים ש~נו דבר

 בור~
 הרבר ויתברד

 וכ~ן מחר אוה~ם
 ~ ד~

 ד~אר וכ~ו , מד~ר
 בסוף ~ל~רמב"ם ל~

 גירוד~
 ז"ל ~~לאנטי מהר"מ ה"ד

בס~
 בסי' המבי"ט הדב ונדון , טו"ב

 ~"~ש~י~
 הרב

 דל דבע"הב אמ"ל העגלה דבעל הוא כן~קר"א
 ~קרא הרב דל ונ~נו , לו אמר ה~'תח~תם מקו~
 הכ' דהגוי זה בדרך הואז"ל אברה~

 הזכי~
 עירו ודם דמו

 דכיאר וכמו דמש~ר ל~ד אין דבכה"ג מכי~ודהו~
 ה' ~יד וברוחב ב~ורך חשוב~ו ב~וף ז"ל מז"ההגאון

 ~ עליוה~ובה

 ימ~הב~~~~~~~~~
 הרב ~הביא הראיה איך וראה

 מדברי זה לס~ור דם י ה אהרןכ~י
תדובת

 מהרשר"~
 ס~ חא"הע

 מ~י ~ג~ ק~י ד~תם ע'
 דהג~ מפני וחשד~י

 אמר הב'
 עש~

ד ~ ~  ו~' 
ברברי וד~~

 הר"~
 ואם ומוהרד"ך

 אית~
 לחילוק

 הרבני~
 י~"ו

 הר"ן דברי עם בנ"ר להרב לי~ה
 וכ~

 ואתו , י~"ו את"ר
 בנדון כי , זה ~ל זה קרב דלאהדליחה

 מהרדד"~
 דם

 , הב' הג~ דברי על סמיכ~נו עיקרבל

 כ,~

 הז~יר שלא
 ~לא הא' ה~י הואמי

 ~מ~
 וכ~ה , אמ"ל א~ד ד~ימיר

 דהיהו~, ~דאלה ו~~~רש בדוקא איכאא,מיר
 משקר~הוא חד~

 כי~
 בדם דבר הזכיר דלא

 אומר~
 ע~כ ,

 לך דסי~ר ההוא ~איד אמ"ל ד~ת אותו~דמ~א
 בקר לו והד~ב . ליהר~הו ז~

 ~דע אי~ ע~ה פה הי~
 אמ"לוושוב

 ענ~
 , ~ד~ע מה ל~י היתה ~~~~ המי~ה

 ~~ריך וד~י זהוב~ופן
 ה~ בג~

 , ~סל"ת ג~ תנאי כל

 יד לא חי היהודי יבא ד~פי' מ~~י , מהמה~ותר
 . מ~אי~יד דמע דכך אומר דהוא כ~ן דקרולברר מ~ו~

 . איהו ירע ולא איננווהאימיר
 וא~

 ה~ימיד
 מ~ק~

 ~ריך הייתי ולא . ברוד נר"ל זה . עליואחר~תו ~~
 ~י"ו אהדן כפ~ להרב דראיתי מ~~י אלאבזה ~~~ר~~
 , מ~א מ~אה כאלובזה שנתע~~

 לו ~~ן לבאר ~כרח~י ע"~
 ~ד אלא . כלל מדםדאיה

 מקו~
 ר~ר"ם בדבדי דקדוק

 ~היה אמ"ל הא' דהג~ מובן הדאלה דמרברי~ל
 ו~וב , הס~~ה ודנטבעהבס~~ה ע~~

 הל~
 אין וא"כ , ~~בע בלתי ומ~אוו~ברו והכי~ הדני

 ~ור~
 הא~ ל~דות

 ח~ד עשה ד~מר ~חדד אלא כאן ואין ,כלל
 וכ~

, 

 מובן זה ואין הא' העד ~דברי הוא בדאלה הבתובדכל ו~~~
 ~ו"ב ב~י' כנ"הגועיין

 ז ~י"ד ~ות הג"ה~

~  הג~ן~
~ ~ 

~  

 נר~ל
~  

~ ד  
 ר~דאים הר"ן לדעת א~י' מסל"ת הוי דב~~ד זאתעוד ו~~

 כי~ד המאורע ל~~ר ~לא כונתו דאין גוי דלדבריו
 רגלו היה דהגוי מתתם אחר~מ~או

 וכגון דיניו תחת ל~ו~ווהיהודי ~מכנ~י~ ~~ו~תח~
 ר~

 כתב כבד
 כנ"הגוהדב מהרח"~

 והד~
 ~י ~מאודע ~~יפר ד~ל י~חק ברך

~~~~ 
לא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  וע"ו ע"כ הר"ן הרן ד'ודה אפדר לכדה ה~יתה אמרלא 
 שר~יתי מפני ע"ז סומך דאי~י אלא הי"ו הנז' הרככ~כ
 כת"ר ~"ש אבל וז"ל דכ~ב סע"א כדט"ז ז"ל כע"חלהרכ
 דאחזו~ו אמר מ~~ו ד~זכיר דקודם מפני קד"ר~מקרי

 קש"ד חד'ב דלא בזה מגמגם אני וכו'~זרועו~יו
 בה ~יד אע"פ המי~ה כענין ד~ינםמרברים אל~
 כיון המי~ה מענין דהוא כל מקרי קש"ר לאורכרים אריכו~

 ע"כ וכו' ה~'תה היה איך לנו להוריע כוונ~ו~הגיי
 לדרי אומר ואני ' נר"ו א~"ר י~"ו הרכ כדכרי דלאוזה
 הר~"ז לנרון ז"ל כע"ח הרב נרון כלל רמי רלא מרלן
 יפול שלא כרי כזרו~ותיו דל~חוהו דסיפרו המי~'~~~ין ודאי היה ז"ל ב"ח הרב כנדון כי ' כיני~ו תורא ו~בהז"ל
 בדאלה ~כמבואר ונט~ע דנפל ער לו יכלו ולאכום

 סי' ח~"~ע נועם ררכי כס~~מוכאה
 י"ג~

 מענין ד~וא כיון קש"ר ~~רי רלא כע"ח הרכ כ~כי~ה וראי וב~א '
 כלכתו ~' כאו~ר והו"ל ו~ת נפל איך~מיתה

 למקו~
 פ'

 ~ש"ד זה רל"מ ~' הרגו ~'~מקום
 וכ~"~

 ז"ל הרב
 ו~~או הלך המס~ר דהגוי זלה"ה הר~"ז בנדון~כל ד~

 ו~גוי אחר גוי עם מ~או כי מספר והוא והכירו~ת
 ~פי~הרגלו

 תח~
 לדונו והיהורי המכנסים

 תח~
 שיניו

 איך נודע ולא מתו דכבר כיון ה~יתה מענין זה אין~י
 דעתה רק ' מי~~ם ס'בת~יה

 מ~א~
 זה כאופן מ~ים

ה~
 ה~י~ה מ~נין זה אין כי ודאי

 ע~מ~
 וא~דר ,

 קד"ר דהוי ז"ל הר"ן~יורה
 כ~"~

 והוא ז"ל וגדול מז"ה
פשוט

~~~~~~
 י"ב סי~ כ' ככלל ז"ל הלוי למהר"יוראה
 רד~ר דכנ"ד ועור וז"ל~כ~ב

 ז"ל הר"ן מתדוכת אלא אינה מ~רר"ך דל ראייתו~י~ר רהר~ מ~ל"ת דפ'ר רמקרי מורו ז"ל והרד"ך ~ר"ןראפי~ פדו~
 בלבר הרכר או~ו כשאמר רוקא אלא אמד לא ז"לו~ר"ן
בל~י

 ד'דתת~
 כין לפניו יהיו כין אחרים דכרים גם

 ד~ריך דו~א רלאו~א~ריו
 דברי~ דיקרי~

 אפילו אלא
 ~' איד כתחלה א~ר~ם

אחרים כדכרי~ הארי~ ואח"~ מ~
 כנ~

 ~רגל מחולי דהיה ממיתתה ~רח"ל דא~ר
 וכןוכו'

 מוכ~
 לדון

 הר"~
 מהר"ר לרכ ומ~א~י ו~ו'

~אח~יא~
 סימן ח"ג מהרד"ך לרב אחר ~סק כח~י~ת

נ''~
 אפדר כנ"ר וכ"ד ~~תיר~~כימו האחרוני~ רכני דכל כיון ז"ל ~ר"ן לס' ל~וד אין וז"ל

 דג~
 רהוי יורה הר"ן

 או~ן הזכיר דגם כלכר מת פ~ ~י~ אמר דלא~~ל"ת
הריגתו

 יד מכאן והנה עכ"ל ~אן רועה ע"י דהי~
 אלא ' דם כע"ח כס' ז"ל הח~י"כ מרן לרברי~~יר~
~~~

 ' כ~די~ות ~"כ לא ז~ל ~רכ
 נרא~ עכ~~

 כרור
~~רון

 הרמ~~
 ז"ל

 ~די~
 כעד ל~ליץ כתכ~י זה ' וכמד"ל

 מז"~~גא~
 ~~לונות ולה~'לו ז"ל

 הי"ו אהרן כ~י הר"~
 רא~ות מילי לקיים ~וב~י ז~ת~ו

 וא~דנ~
 ו~יי"ם '

 נאמן

 קירודיןכע~ין
~~~ 

 ז הרל~ר

~~~~~
 ,~א~דה

 התדוכ~ ומתו~
 , הנרון י~~רר

 אדר ' כנ"ר הנופלים ~ס~קותואלו
 : ~~יפים לז' והיוו~ררו

 ' קרודי~ך ~ארו לו דא~ר הקדו~ין לשיןכענין~'

~ר"~
 אלו

 הנ~ א~ ~ירודי~
 הוא אם ' ~רודיך

 ז ~~ו~יל ~~ון~וא

 הא' הער דלדברי ' העריםבהכדת~'
 העד מעיר ונן ' והושי~ה ' ירך ~ודיטילהנערה אמרהמק~~

 ו~~טה קחי ~אמ"ל או~ר ה~' דהעד אלאהג''
 דנ~ן מעי~ים ו~ג' הב' ה~ד גם 'וקבלה יד~
 ה~בע~

 הכ' גם ' בירה דנתנו או~ר והא' 'כ~~כעה
 אמ~

ד~~~
 והב' , וכו~ וא~ר ירה

 הר~שוני~
 ~~יבו לא

 ~א' ה~ר רברי ל~י גם ' יככ"ץ מה~"ד נשאלו לאיען ע"~
 אומר והב' ' ~לום רברה ולא הלנה הקידודיןדאחר
 והג' , ~ובדאמרה

 ל~
 ממקומו נעתק הב' ולד~רי ' בהאי ה~קרד ~~"להא' רכרי ל~י גם ' כנז"ל ע"ז הדיב

 ' ד~בא להורמז

 דה~קדד הא' העד לרברי ג~
 אמר ו~ב' , הדבר לגלות דלא הקדושין גמר~חר הזהיר~
 : בזה רכר רכר לא והג~ , כלוםא~''ל דל~

ד~ערים~'
 ל~

 הע'רו
 באיז~

~ ~י~ חדד וב~יזה יום  רכריהם היו כה אלא ' הקדוש'ן~עשה
~ ד~עד~  פור~' ולא פ' חופת ד~ורם עד"ק בליל נהיה 'דהיה

 ~זמן על ~~לו הב"ד אםכדאלה
 ב~ר~ו~

 ירעו ולא '
 : לרבר ס'מן נ~נו ~ע~מם ~ם כי 'אולהדיב

 כדר שהיה הג'שהער~~
 כדע~

 ראית
 העדו~

, 

נפ~ל
 בשע~

 דנדא ראישות כקורבה הגרה
 נהמקדד אחו~

 כדרך אלא ' להעיד הוזמנו לאדהעדים~'
 ב~וזכר דםנמ~או תחכול~

 בדאל~
 נ

 ז א~יו דלחן על סמוך הואדהמקדש~'
~~

 דקד~~הטבע~
 הפ~ירו לא אבל , וחזק תקף בכל 'מעשרה בפחו~~ לק~ד דלא ב~יר קדומה ה~כמהד'ד~' ~ה~רך פחות~ יאמ~~י ~בן בה יש כה

 : הקרושיןהפקיעו ול~

~~
 הקידודין במ~דה ~נ~לו ~~~קותאלו

 הז~
, 

ו~ל
 זא~ ד~ל~

 , הי"ו כהנא רברינא מ~ דנפש~י רחי~א ~ליה הדיכ

 ו~ארי~
 ככל למעניתו

 רינא ואסיף '~דאלה חל~~
 ז~

 ~ט כלא לפוטרה העלה הלכה
 כ א~נם ו~אף ' אני גם רעי לחוות ~א~י דאלוחיים ~

 ~יל ולא ' קדידי דרבנן כדליחו~'יהו הגולה כ~וךאני
 ו~ולם ' אללי מ~וים ה~פרים אין כי גםרעתאי

 להדי~יכולתי ל~
 אחרי כי גם ' האהכה רוכ לפי ריקם פניו

 דהאריך מה כל עם ' כרכ"ק ~כת~כ כלרואי
 כי ' כה~רה עמו ל~סכים נוקפי לכי ' א~תאדהך כשריות~

 רע~י אין , גט להשיג דאפדר וכל אני ההוראה~יראי
~סכמ~

 ידע~~' כי והגם ' החמורה ערוה איסור לה~יר
 ' ב~ניו~ינ~ לנו ראוי מ"מ ' המ~ירים רכו כמו רכוכי

 גט ולה~ריכה האוסרים לס'לחוד
 ~ספ~

' הננ ~"כ '

 ג~~ ~רוך אני ולק~ר ' החומרא ~דדי רק לכארבא
 : להאריך דא~רו במקוםז

~~~~~
 נבארכל

 לדו~
 ~~רו דאמ"ל ה~רושין

 יר"מ ראיכא דא~"ג 'קירושימך
 כיון מקדדה למי יר"מ ליכא מ"מ ' האדהזאת ד~קד~~
 דל~
' 

 נ"~ רב~גון נר"ל מ"מ ' לי~מר
 דמבואר

י בדאל~ ' לס ודאי לחוד יש ' קידושין לדם נת~וונו~דניהם

 ~י~ וכמיוחסות רל"ר ואלף תדע"ר ~ב~'~ ז'~להרדכ"א
~"ל~

 דסוכר
 ~~ריכ~

 ז"ל רכ כי מהר"י ופ~דה ' גט
כ~י'

 מ"~
 בנתכוונו רהיינו ורעמיה

 לקרודי~
 ואפילו '

 רכעינן רהא לי אומר לכי ' נתכוולה לא רהיאתימה
 רליכא היכא היינו , כ~~יתכוונו

 יד"~
 לא כלל

 ריד~ רלגבי היכא אכל ' ל~ת~רדתולא למקד~
 : יר"~ איכא

ו~ו~
 שיכירו ~~רים א~ר ומהדר לקירודין נתכוון

 או~~
ז

כב"ר



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ד~די~ה וד~י '~ב"ד
 ג~

 ועיין '
 מ~

 הגדול הרכ ~האריך
 מרן כ~די~אר

 ~חבי"~
 חיים כ~~ ז"ל

 ו~לו~
 סימן ח"א

 כי אמת ~ן ' ~קידושין של ~גרוע הלשון ובענין ,כ"ד
 נכחרהרכ

 מכ~~
 כ"ז בסי~

 והד~
 כ"ח כסי' מהריט''ץ

 מ~שהוהרכ
 חיי~

 כ~י' שם
 כ''~

 להתיר הסנימו
 אוח~א ~ן ~לימאן ~הר"ר הרב עליהם חלוק~כנגרם ~"~

 ~היו נדון כאותו אפילו כ~בד ~מחמיר ל' כסי~ ~םז"ל
 אשכנזי הדכ כתב וכבר ' תקי~ית יותר אחרותדעותות

 י"~ כס"סיז"ל
 ~רול מחלוקת נ~ל ~ל~ני~ו כרור וז"ל

 לל~ון לשון כין לחלק דקים וחילו~ים לחוש ראוילכן
 החמורה ערוה להתיד כדאיאינו

 עי"~
 היכא וכ~רט '

 ~ם ז"ל הרכ ~~אריך כמו קרושין ל~ם ~ניהםש~תכוונו

ומ~ג~
 בנפ~ה קשודה ונ~שו לו כמ~ודכת ~היתה כנ"ד

 ~כיה וגם . עמו קדורהו~יא
 יד~

 מזהירה והיה מזה

~ל~
 אחריה מחזד ~~יה שירע ~מורה קידו~'ן ~קבל

 הקידושין וקבלה כקולו ~מעה לא והנערה 'לקר~ה
 בתשו' כ"ז ~מבואר , מזו גרולה הוכחה לך אין 'בר~ון

 חיים כס' ~ארינו להדב ועיין ' נ"ו ~~'' הי~נותהרדב"ז
 ~ידעתי והגם הדחיב ~האריך כ"כ סי' ח"או~לום
 ה' ק~תם והביא להתיד מס~ימים ה~וס' ~רובודאיתי

~פוס~
 החמורה ערוה כאיסור מ"מ נר"ו

 היכ~
 דליכא

שע~
 שנכאד כמו יחיראה ל~~רה ~~י' חוי~ינן הדחק

 ~~תב י"א סי' בא"הע ז"ל מרן כתשו' ועיין 'להלן
 ~בר מ~י ז"ל הדיב"ש וא~י' וז"ל ה~שובהבאמ~ע
 את מהרי ~~י גרוע הוי ~ידושין ~וד ~ומאלדורכאומר
 מקור~ת את באומר רבדלמ' כלל ידים הויין ולא~~וד~"
 מק~~ה למי הוכחה דליכא לךוכו'אע"ג נותנואוהדיני

 כאומד אבל המת~רשת ~היא הוכחה אינה~"מ
 בנ"ר מי~ה רון ע~ש וכו~ כונתו דרילמא המתקדשתהיא ומי מ~דשה למי הוכחה ליכא קידושין ~ור~ומאלדו
~יש

 ע~"~ הוכח~
 ~היא

 המתקר~~
 למרן ו~יין וכמש"ל

 יו"ד: ס'' כתשובה ע~מוז"ל

~~
 ו~טרם העדים ה~חשת לכארגבן

 נקר~
 ' אליהם

 ברו"ח נבדקו ~כבד ~ירו~ין כ~י אי ו~דוןנובין
 הב"ר עיני דאותל~י

 יכ"~
 העדים הוכחשו אם '

 א~
ערות~

 ~יימת
 ~ד"~

 לבאר אנו ~ריכים גם ' לא או
 המה ומה בדיקיתנקרא מ~

 דו"~
 נ

~~~~
 כתכ ב' סי' קידו~ין ריני כתשובה ז"למרן

רלהד"ר
 יונ~

 והרשב"א והדמכ"ן
 דו"ח ~רי~י דלא לענין כ~מ להו ~שבינן קירושיןזלה"ה והריב"~

 המוכח~ת ערותוהו"ל
 בכריקו~

 בד"מ דכ~רה
 ע"~

' 

 רו"ח ל"ב קי~~ין הערי דס"ל דכוו~א דלכולהומשמע
 הב"ר הו~רכו ~אם~"ה

 לעשו~
 ין ~ ש~וא מ~~י רו"ח

~רומ~
 והוכח~ו , כנ"ד וכיו~א

 קיי~ת~עדותם בכריקו~ העדי~
 כד"~

 הדשב"א ~ת~ו' '
 והדיב"~

 ז"ל

 התוס' מ~ם כתכ ~ו~כ וכסי' ' מ"כ סי' בב"י~כיא~

~~~~~~~~~~ ~"~~~~~~~ 

 כת~~~~~~
 הביאגם

~~~ 
 דעדים דמסתכרא ~בתכ בת~ו' ~ד~ן

 המאס~ים לרבני ועיין ' ~~דים בבריקותהמוכח~י~
~~ל

 ש~
' 

 וע"~
 מז"ה ולהגאון ד~ ב~י~ ז"ל מרן ~תשו~

 אבן ' כ"ר וסי' ח' סי' חא"הע ח"כ לב נריכ ב~"הז"ל

~הרי~"~
 אתבחו~ אי אבל דו"חנ~ין כעדי מאריבנן דלא כתב ~ל"ח סי' בח"א ז"ל

 א~י'
 בבריקו~

 ערותם
 ורחויים תמוהים ודבריו עי"ש כד"ןב~לה

 ואינ~
 עומרים

 הראשוני~ ג~וליב~~
 ז"ל מרן ו~בללם והאחדונים

 דבים ראיהי ו~בד ' הנז'בתשובה
 קמי~

 ודחו עליו

 ול~ ~~~ ו~י~ ל"ח סי' ובח"כ כאן ~הכיא ודאיותיודבריו
ע~

 ז ~ה הא~ף
 . הח~ד המה מה לדעת לנו~את~~~

 . ר~ד להכח~ות נל~וד ומ~וכם .הכדיקות ~~~ ומ~
 נר"ל . כעת א~לי המ~~ם כס~רים כ~והי אשרו~פי
 . ק~ד~~ין כעדות כללבדדך

 שה~
 בגוף ודאי ~ם "ר

 בל~וןהמעשה
 הקידו~~

 ~י . ~א~ה ~כלת ובסרר
 בזמן מכ~~ם ~א~ם או . המע~ה יהכ~לכ~כח~תם

 ~"מ המ~~ה וף ב ~אי~ שהגם כמקוםאו
 וה~' ~מע האחר א~ נמי וכן , הזמה ~דייכאו מתו~
 ל~

~מ~
 , וכי~~ו המע~ה לק~ם התל~ם כדכ~ם

 להעיד לכם ומ~ו~ם ~חר ומעמד כמ~וםשהיו רכ~~
 המכ~ל איז~רב~ שם היה ~מא נמי ,וח~~~ןהכח~ה ~~~

 הח~קים דכו זאת וכח~קה . ~מע לא וו~ואהמעשה
ו~וכרים

 ר~~
 זה

 הכחש~
 לכטל

 ערות~
 דעתי ~זה ,

 ~' כתשוכה ~ל מרן בת~ו' ~יע~ן ,~~ה
~ 

 בה~הה ושם
 ז~~ האחר~י~וברכנ~

 מהם שאחד היכא לא אם ,
 מור~

~ה~
 כ~עת דכ~ם שם

 הקי~~~
 לא והוא ,

 שמע~
, 

 ~או~ד~ו
 ~אי~

 שמעה אם ~דע
 המ~

 ד~ת
 אפשד דאזהקירו~~, ל~~

 רה~
 כ~כחשה

 בד~~
 ~ע~ן ,

חק~
 מה"כ

 א"ה~
 סי~~ד~

 ~אד כל אכל ,
 הכח~~

 כענ~~א~~
 ליה ח~כ~ן יקות ~ב הכח~ה זה

 לדעת כד"מ~~מת ועדו~~
 ~כ~

 ס~ ~לת , דדכ~תא
דיחידאה ה~~"~

 ה~
 ל~~ה תי ~רא ואף , לה קרו ונדחה

 ~~~ו ז"להאחרו~ם מרב~

 , ז"ל י~י~"~ ל~ סנ~

 וראי ה~~
 הגד~ות הדיעותותאחר

 והס~קו~
 א~ר הרכים

 ה~ כדאילבדם ה~
 עשו , הקידו~ין ל~~ל

 ~נ~

 ~ברתו גם
 להרבותכדי

 כס~~ו~
 ז כרור ~ה ,

~ ~ ~ ~ב~~
 נבא

 לה~ח~ו~
 , ~~"ד

 העד דאלו , הכ~רים הכ כהכחשתדק א~~~ ו~
 כל ולכ~ל , דאי~ות ב~ורכה עתה ~סול הואהג'

 ~~ומ, ס~ מלבד ~י בנ"ד ס~ק כאן איןבסכתו העדו~
 , כ~רים ב' עדות לכטל כחו אלים לא~דרכנן דכ~~יסול~

היכא וכ~ר~
 הכח~ה שי~

 ~~ד ~ל רבדיו שאין כי~יה~
 רכד רבר וכמקיימיכ~ ב~~ו~

 הכתו~
, 

 ו~"~
 קלקלתו ~מ~א

 זאת ~וד .~ק~תו
 דא~י~ר~

 שאלו בשאלה ~בואר
 ~רי כיוינו וא~י~ , לעדות ביוינו לאה~רים

 ז~
 ה~ר

 ש~וא ~~לותו וכש~ת , כשר היה ר~יה כ~עתהג'
 העידו לא הדי , בב"ד העדות~~דת שע~

 בכ"~
, 

 ג~
 בא לא

 , בב"ד להעידמע~מו

 ולכ"~
 ~תב~ל אינו בכגו"ד

 דכמ~ן , כ~יכתוהעדות
 דליתי~

 ל~בד לנו אין ~~~ ר~י.
 ז ערו~ו ב~גנוןהזמן

~~
 . הכשרים הב' בהכח~ות ~יני א~ימהבלבר

 עדות הואאם לר~~
 מוכח~~

 שיתכ~ל כאו~ן
 הב' ולערות . בידה ה~כעת ~נתן העיד הא~ העדוהנה ~דות~

שנ~נו
 כא~כ~
 ~י"ל רמלכד אומר ואני .

 דל~
 וסכדה , ידה לא~בעה דקרו ~ינ~י ד~בירי~לל ה~~~~ הוי

 לרבד וז~ר , ה~~בע ~וא ~יד~בכלל הי~
 ~תיב ירו י~רו ידיו ויב~ת חייא ד' דאמדדכ~וכות ב~"~ ~"~

 ~ע~ה ש~יך אדאה ~י ~רכתיב א~כעותך י~רווהכ~יכ
 ~י ~~דותייהו ל~דודי דא~שד ו~ל . ורוקא~כ~ותך
 ו~~ר ז"ל הד"ן כמ"ש ע~דינן מו~ח~ים להוו דלא~יכי
 סי' כ~"ע ופס~ו . ~ם בת~וכה ז"ל~דן

~"~ 
 וסי'

~ 
, 

 האחרו~י~ו~דולי
 נ~תמשו ז"ל

 כז~
 אלא , ~זאת בגדולה

 תי~ארא~י'
 ~מכחי~

 בידה ~נתן ואומר ב~ירוש
 מקודשת ~ניהם דלדברי כיון ,בא~כעה ול~

 . ליה ~דינן ב~ריקות דה~~~ה ודאי , ה~עתו~~ינו ~~יח~ ואי~~
ו~יין



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ת~~~יין 
 הוא כי גם ~''י ודבדיו ~"ד ס"~י ח~ג ~ו~ד

 , ז"ל מ~רימ''ט ~~' ואזילמס~מיך

 ועב"~
 לנ"ד ל"ר

של~
 בפירוש ל~ברו הא~ר הכתיש

 ובנז"ל~

 שהביא ו~ה '
הדב

 ה~ו~~
 'כלל דמי דלא ודאי ז"ל בידב מהר"י מ~דו~ ה"י

 דהכ~
 ' לא~ב~ה מידה ל~~עי אינשי עבירי

 בידה שנתנו לו ובדמה מ~ברו ר~וק היהואולי
 , לה~ך ובן בא~בע~ת~בו וה~מ~

 וממיל~
 דמי דלא רווחא

כל~
 ה~רים במוכ~שי' דרבותא ה~ש~א מ~ם עוד למ"ש
 הא בי דבל ' בא~בעה ~ו~ר וא~ד ב~'קה אומד~א~ד
~פשד

 רל~
 מקרי שזה מ~ליט ~אני ולא ' אינשי טעו

הבחשה
 ~~ור~

 בירי מ~וי ספרו ~ואין ' העדות לבטל

כ~ת~
 אלא

 דעב"~
 ועיין לנ"ר' ~''ד

 בת~וב~
 מהדשד"ם

 הג~וז על~ ארי וכבד ~"ט ו~י' ~' ~י' בא"העז"ל
 בחק"ל ז"ל~גרול מז"~

 א"ה~
 כל והביא ך' ~''

 ל~ק~
 ה~וס'

ראשוני~
 אין הערות ב~וף הוכ~דו שלא דבל וא~דונים

ערותם
 ~בטל~

 ~~שם ~ביא מזאת וגדולה '
 למימד דאיבא דכל ודעמיהז"ל ~הרשד"~

 ז~
 וזה ש~ע

 אותו ~~ר ובמה ' הב~שה דל''מ הק'רושין בע'קד~פי' שמ~ ל~
 גם ל~את~דיק

 י"~
 ה~~יש שלא בנ"ד וכ''ש ' סברתם

 הכתשה מקרי דלא ור~י ובבגו"ר ל~ברו הא~ד~פידוש
 סי' ~א"הע נועם דדכי להרב ~עייןלכ"ע

 ב~

 וא~ילו ,
 בפירוש הכ~יש~י

 לרע~
 אלא אינו דרבוותא רובא

 ז"ל ל~הד~"ש ועיין ' קיימת ועדו~ם בבריקות~כ~שה
 מ"ב ב~ק"ל ז"ל הרמ"ז להנאון וע'ין , כ"ו סי'~א"הע

 נ ו~כמ"ל דהאדיך יו"ד סי'~א"הע

~~

 הקירו~ שא~ר הא~ הער דברי של~י ההכ~שהמ~ד
 שאמרה אומד הכ' והער ' דבד דברה ולאהלכה

 ,~וב

 ג~
 רואה איני בזה

 הכ~ש~
 בפשי~ות לפרש שיד

 כוונתו שאין דבר דבדה שלא שאמר הא' העד~בדי
 שלא לבו כיוין שהוא לו~ד אלא ' הב~ דבדי אתלהב~יש
 טוב ש~מרה הא כי וכל ' להקידושין הסותר דבדדברה
 למימר אינה ל~י~א נ~~ותא בו שאין שתקה~ו

יהיב דל~
 אדעתי~

' 

 ובפר~
 כמבו' זה בפני שלא זה שה~ידו

 המ~ודשת רברה אם הא' את הב"ד ובששאלו 'בשאלה
 ה~ותד דבר דברה אם לדעת ודאי ובונתם ' דבראיזה
 רבד ר~דה שלא ~~לבה הדיב ו~"ז ' הקדושיןלקבלת
 אלא דברים שם שהיו אומ~ היה ובדלמא~אם ,~סותד
 ד~יון להב~שה ל~וש מקום היה אפשר שמעם לא~הוא
 והוא דברים שם~~יו

 ל~
 א~שר שמע

 שבש~
 שאמדה

 וא~י~ה . וכיו~א לאו א~רהטוב
 ל~

 הבחשה מ~רי הוא
 דלא ד~"ד בבה"ג וב"ש ' הערותלבטל

 ~שבינ~
 ליה

 בסימן ז"ל להרימ"ט תראה דאה ואם ' לכ"ע~כחשה
ל~~

 דל~י~תיה וראי היינו ' ה~~שה בבה"ג ליה דחשיב
 ואין ' מתב~לת עדותם בבדיקות ~וכ~~ו דאפו'~זיל

~בדתו
 מוסבמ~

 הוי דזה ב~ירוש שכתב והגם . כנז"ל
 דבוריה לתרץ ד~ה ש~דב היינו הע~ות בגוף~כ~שה
~~~ר

 של~
 ל~וש וא"כ'יש שמע שלא היי~ו דבר דברה

 וזה לאו דאמרה א~שר ~~רו לדברי הן שאמרה~כשם
 ~דובת תלוי הקידוש'ן ש~יקר וכיון , לבו ביוין~א

~~ש~
 ודאי ו~יי~ו . ~מודה הכ~שה ליה ~שיב ע"ב

 שהמקדש שאלה בלשון ה~ידושין היו שבנ"דמפני
~~ד

 לה~ש~
 מקבלת

 א~
 ~ריב'ם היו וא"כ ' לקידושין זה

 הא' ה~ד כי ועוד ' האשה ~~ובת לרעת לבם~כוין
שהעיד

 ב~בד~
 ובשהב' דבר דבדה שלא אמד ~בדו

 ח~רו את כמב~יש ~דב ליה ~שיב טוב ~השיבה~עיד
 ~העידו בנ"ד משא"כ , טוב וא~ר דבד שרברהו~ומד
 שלא הק'דושין בלשון וגם זה בפני ~לאזה

 בלשון הי~

 שיבוונו בדישאלה
 לרע~ לב~

 תשו~ת
 ה~ש~

 ~ן שהדיב אלא ' דבר דכרה ~לא אמד מע~~ו לאהעד בי וגם
 ש~בין שי"ל ' מ~ב''ד שנש~ל~~ר

 בשאל~
 אם הב"ר

 דברי ואעיקרא , ובמ~''ל ה~ותד דברדברה
 מ"ג בסי' ז"ל ל~רב וע"ע ~עיני תמוהים בזהז"ל מ~רימ"~

 ו~יי~
 בסי' ז"ל רשד''םבתשו~

 י"~
 ב" סי' בתשו' ז"ל ולמרן

~ 
~ 

~~~
 הב' ש~עד מה הכ~דה נר"ו ה"ה דחשיב מאי
 ובן בזה דבר לא ו~א' ~ניך גלי שאמ"לא~ד

 ב~ירוש ~כ~'ש ~לא ביון הכ~שה זה יקרא~יך ידעת~ לא ' מהעדים ~~ר דבר שלא הכ~שותבשאר
 ול~

 דבד
דבר

 בז~
 שסיפד מה מ~~~ו אמר שלא מ~ני ואם '

 כל לומר מחויב העד דא~ו בודכא וראי ~א '~~רו
 שםשאידע מ~

 דל~
 מן

 ה~וד~
 וביטולם הקידו~'ן לקיום

 נ~אל שלא בל מ"מ , ~אי:ו מה י~ויב אםו~ף ~

ול~ מהכ"~
 בפירוש חבדו את ~ב~יש

 מאי~
 הרגלים

 ~הב~דה וגם 'הכ~שה ל~~שובינה~
 הא~ר~

 ~מר ש~~'
 שהוכ~נו במה די ק~י ~אמ"ל ~מד והב~ ידךהוש'~י שאמ"~

 ו~~ברהלמעלה
 הישר~

 שלא שב~ מ~כמת
 ~ב'רו אתב~ירוש הב~י~

 הכ~ש~ ל"~
 לס~ר בא הוא בי '

הענין
 ול~

 והוא בל~ון ד~דק
 ~שו~

 לנהירו עוד וראיתי '
 ה'דעיינין

 ה~וס~
 ה~כ~דה ג''ב ש~ירף ה"י

 העיד הא'שהעד הא~ר~
 שהז~יר~

 הקירושין ג~ר א~ר המקדש
 , כלום דבר שלא אמד ו~ב' ' הדברים לגלותשלא

 כגון בידאמרי אנ~
 ד~

 כלל הבחשה ב~וג יכנס שלא ודאי
 מעשה כלות א~ר ~~ר בע:ין שהואביון ~

 ב~ותו א~רים ב~:ינים שיוכ~שו והג"ע 'לגמרי הקידושי~

 ד'קרא הד~ת עלהיעלה מע~~
 הב~ש~

 הקידושין ל~נין

 ות~
 למימד ~יבא לכ"עדככה''ג

 ז~
 שמע לא וזה שמע

 הרימ"ט ק~דיב לא כאן ועד ' לא וזה לבוכיוין ז~
 דעלייהו מעשה של בגו~א כשהוא אלא ' כזהב~ופן הכ~ש~

 מו~א ולש~ור הקידודין בעת לבם לכויןד~,א
 נ"ד בגוןאבל ש~~יה~

 לב"~
 ל''מ

 הכ~ש~
 והוא ' בבדיקית ~~י~

 הרואה וא~ד ' ~וזי בל לעיןברוד
 ומד~ר~

 בהב~שות
 ש'קרא א~ד גם דאין יראה בעיניודנ"ר

 הכ~ש~
 לבט

 בל ז''ל הפו~" ב~פרי כ''ז במתבאר 'הערות
 את אש~

 הספרים ולהעדד ה~נאי לא~יסת ש~~י על~מותם
 ד~דו לבדיקות ד~שיב ~הרי~"ט ס~ אלא דואהואיני ~

 דבדיו ואין ערותם ומבטל בד"ן~ירושין
 עומדי~

 בפנו
 : מכללם הוראותיו שקבלנו ז"ל ומרן הפוס'גדולי

~~~~
 שהאריך נר''ו לה"הראיתי

הג' הע~ ב~ב~~~
 ע~

 ~דוכים אנו שאין ~ריכה שאינה משנה זו~הדי אמור~ מל~י וכבר ' הראשונים הב'

 ל~
 העדות בל לבטל בדאי בו ואיןולהכתשותיו

 ה" ~ביבה לרב ר~זיתיה אלא ' לן למה בכרירב~ן וא~רו~
 סי' הרימ"ט בדברי לידון י~א לעניןשמענין

 הנשבעין כל ב~רקממ"ש עלי~ ותמה עי"ש וכו" ~הרן ר~ שעדות וכ'ון בד"הבמ"ש קל"~
 דמ"~

 ' לת~וה והדבה שכ~"פ בתודה רי~טא לפום לודנו~~י מ~ מש~אי ואיי~י '

 יעשה לאו~ן
 לקל~

 דברים
 ~בע"~

 בס~ר ולבותבם

~, 
 דאית ומאי הדברים או~ם לקיים בירי יש א~נםו~ם
 ד~רק מההיא~ידיה

 ~זק~
 ואולם ' ~תיא שמיה לא

 זה שדברראיתי
 נ~~~

 להרב עיין בגדולים
 כנ"ה~

ב~~"~
 . ל"א סי~ רי~ ובש"ך ט"ז ט"ו הגהב"י ל' סי'

 ~מת דבדי י"ד ס"ק ל' בסי' שלמה ~שק להרבועיין

~קונטדי~
 על בחי' יהודה מ~~ה להדב ועיין ג' סי~ ה~'

 ז"ל ~ן מהד"י בתשובת ועיין ' ל' בסי'~טוד
 הבא~

בת~ו~~
 ' יו"ד סי~ן ~י~ושין דיני א~~ע מדן

 והדב~ים~
 נ~נז



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~י~~ 
~~~ 

 למעני~ם האריכוה~ז"ל
 ב~ר~

 מק~וע ולהיותו ' זה
 בירי עתותי וא'ן ~ריבות וסובלגדול

 כע~
 ע"כ

 : בזה למיליןקנ~י אשי~

~~

 י~"ו ה"ה ש~ירף הריעותא גם
 מ~ע~

 הה~כ~ה
 חוכך אני ' להם שישז

 בז~
 לעשותו א~י~ הר~ה

 גם הקידושין הפקיעו ולא ה~קירו שלא מ~חר~ניף
 ~רשו ו~דרבא ' ולהבא מכאן ~~י' הערים פסלולא

הקנ~
 אפי' שי~רא ררך רואה איני לכן ' להמקרש ~עשו

 בכמה אמרו שלא מ~עם אתריתי ~ריעותא וגם '~ניף
 סי' ~"הע והרדד"ם ר~"ו סי~ הריב"ש וה"ר ובו'בחדש
 ד~חשבינהו נהי בי , מזור יגהה לא זה גם לדידי 'ל"א
 ונ~ריב'נהו מרומהדין

 ח"ו~
 לב~ל ס~רה אין מ"מ '

 שלא ברבדעדותם
 חקרו~

 היבן וכי , הוכ~שו ולא הב"ר
 שכולם וכ"ש ' מע~מם להגיד מחויי~ים שהעריםמ~ינו
 עד עדותם יבו~ל ולא ' ובזמן ~מקום מ~ווניםכא~ד
 על מהב"ד נררשיםשיהיו

 ~ר~ו~
 אם או ויוכחשו הזמן

 בו לרבר ראוי היה לא ברור זה ודבר , לכוין ירעולא
 הרדב"זועיין'בתש'~

 הי~נו~
 לה''ר ר~יתי גם ' נ"ו ס"~י

 זה וגם ו~ו' אבן בו היה שהטב~ת מה ג"כ ש~ירףה"י
 בחק"ל ז"ל הגאון מז"ה משם כ~"ש ס' בו שאין~שוט
 בו מקרשין הערך ~~ותת שהיא דבגו"ד ך~ סי~א"הע

 : לכת~ילה~פי'

חזיתי~~~
 שהבן מה גרול סנ'ף שעשה נר"ו ל~"ר

 ז"ל ושלום חיים הרב מ"ש והביא ש"א עלסמוך
 חק"ל בס' כמתבאר זה בענין שיש חלוקותוסברות דיני~ חילו~י שכמו שמלבד אומר ו~ני ' בזהוהאריך

 שם ושלום וב~יים ל"ה סי'ח''א ~"~
 ובגב"~

 , ~ו"ב ~'' ח"ב

 ש~ובהשמטו~
 בו שיתבארו עד לס' י~~רף שלא ברור ודבר ' זהבדין ידי~ רחבת אר'ש עשי~י אנכי וגם '

 ונשיילינהו ליהו קמן והבן רה~ב ובאן , ו~ר~יו חלקיוכל
 , ע~מו ב~ני נ"ון שהבן א~די , ביניהם מתנהגיםאיך

 ה~בי"פ מרן ומדברי ' ונדון נובין הנ~ון הבירורו~חר
 עור ומ"ש , כ~"ר ס' שאין י~ב~ר נ''ב בסי' שםז"ל

שר~ה
 לעשו~

 הגאון שהביא ~ה"תי שנראה מה סניף
 העדים כוו~ת רבעינן ~' סי' א"הע ב~ק"ל ז"ל~ז"ה
 ~בואר והנה ' עי"ש ראיהבשעת

 ש~
 דהיינו

 ~תכו~ו שלא ~יון למימר ראיכא רב זמן שעברהיכא דוק~
 גם ' בד~יונה ש'טעו א~שר הרבה זמן ועברלהעיר
 עדים להיות העדים שיתר~ו ~ריך ~ידושין דבעדיהוכיח
 שהוכי~ו שלו ובנדוןבדבר

 רל~
 יגמור שלא המקרש ~י ל~גור עובדא וע~דיבדבר עדי~ לה'ות ני~"ל

 ' דמל~א לרוו~א סניף עשאו בבה"גרבריו

 ביוגם בערות~ ~ייקי דלא שנ~וש עד הרבה זמן עבר שלאבנ"ר משא"~
 הו~

 כי הבינו ו~וד~י להכירו אעדים מהרר
 ב~ני ועל~ה ב~ור י~ג~ו למה בי ' מ~בויןלקדשה
~די~

, 

 ואע''~
 ~בואר ' לעשות רו~ה א~ה כישיף ~אמ"ל

 שמכשף מי בעולם יש ד~~ו לו עשו ששחוקהדבד
 ' עדים וב~ניבפניה

 ועכ"~
 שלא הוכ~ה כאן אין

 ז ליה קרינן נרחה זה ס' גם וא"ב , עדים להיותנתר~ו

~ ~ ~

~~ ~~ 

 ~י~~,

~~ ~ 
 השאלה ל~י ~רואה ואנכי , וכראוי ~הוגן עדיהנכדקו
 לדעת מותרת שתהיה א~ד ס' א~י' באן שאיןהמו~גת
 משו~ דאי ' דרבוותארובא

 ~שוט הדבד הקירושין לשון
 לו , והיתה ל~ידושין נתכוונו ששניהם נ''ררבכגון

 ~ריבה מה~וס' ~רבה לדעתבמשודכת
~~ 

 ~שו~ ואי '

 'עדותם

 יו"ר סי' בתשו' ז"ל למרן ראינו א~רי ו~פר~
 מנ"ד יותר אולי גדולות רי~ותות בו היושבנ"ש

 ש~יה כולנה~ל ועלי~
 הכחש~

 של בגו~ה העדים ב' בין
ו~~י"ה עדו~

 ג~ ~~ריכ~
' 

 וא~
 ימ~א שהמ~א יר~תי אמנם

 ה~וס' מן ו~רבה , להתיד ררבוו~א ~~לוגתא ~"סבנ"ד
 דעבדינןס"ל

 ס"~
 הא~ד וכשהס' ז"ל מרן נגד א~י'

 ז"ל רמרן ה~ידו~ין לשון ב~נין כנ"ד מרן בומודה

בתשוב~
 , דעבדינן וד~י נראה , מקל

 ~עיי~
 לב נדיב

 א~רת בתשובה בעניותי ובמ"ש ס"ה סי' ח"מח"ב
~' 

 הכחשת בעניןוגם
 , מ~~יר בתשובה ז"ל רמרן העדי~

 ע~דינן אי רבוותא ~ליגי לא רע"כ לומר ישמעי~רא

ס"~
 שפ~ק במה אלא ז"ל מרן נגד

 בש"~
 אבל ' ב~ירוש

 מו~ו דכ"ע א~שר בתשובה דכתבבמה
 לי~ רעברינ~

' 

 ס"ו ס' אות בחיו"ד לב ישרי לס"ה בהגהותי כי~והגם
 ש~~ל שראיתי עתה ~"מ ' בזה מה~ם רלביכתב~י

מ~לוק~
 בעי~ר ה~"י ז~נינו ~רבני גם

 קבל~
 דעת

 וב~רט עבדינן ס"ס דלענין וס"ל ' ב~שובה ז'~למרן
 ועיין ' ז"ל ~רן ~ודה אחר שב~'היכא

 להר~
 ה~ו~לא

 י~ח~~
 י~~ק ~ני בס"ה נר"ו משרשי"א

 ה~ד"~
 ב~ימן

 דבריו ונראיםי''ג
 בז~

 ~רן ~' ~בלת דבעיקר אף '
 שאין עו~ר אני ובמקומי , עליו חלוק אניבתשובה
 ליה מודינא ס"ס לענין מ''מ ' סברתו נגד קי"ללומר
 לק~ןועי'ן

 בחח"~~

 ~הרי~"א ~גאון כתב כבד ~"מ '
 וי"ב י"א סי' יו"ט שמחת ב~"הז''ל

 ובקדוש~
 ~י' יו"ט

 ה~ו~רות כל לתפוס נו~גים אנו ערוה דבאיסור~'
 א"הע בח"א מ"מ להרב מ~ל'ועיין ~ל שמרןא~י'היכא

 ~ל הגדול מ~ה ולהגאון ל"ר סי' משה ברך ובתשו' ה'סי'
 ד~רןז"ל היבא וכ"ש ג'' סי' בח~"מ מה"בבחק"ל
 להת'ר נק~י לבי ע"כ , מ~מיר נ"דבכעין

 בלאדנ"ר הבחור~
 ג~

 אתבונן ומזקנים ' גט לתת ~אפשר בל
 בעוברא זלה"ה בררא ח'ד הרמ"ז ר"למהגאון

 ריעותות בו והיו קרושין בעסק י~"ה אמוןבנא דהו~
 אחיו בן הגרול הרב והסכים ~נ"ר יו~רוע~ו~ות גדולו~

 רב ז"ל חזןכמהר'מ
 המקו~

 ~לא להתירה ההוא
 ג~

 ' נר"ו קובו כמהרר"א מו~''הר הגדול ~רב ע"יוהס~י~

 הי~י כי עמו לה~כים ר~ה לא ~ל הרמ"ז זאתובבל
 ערוה באיסור מבשורה שיבא א~י' ליה~מטי רל~
 י~ילנו ישראל ו~וד בע~בותיו הולך ה~עיר אניוגם ה~~ור~

 שארינו ל~רב רומי של כרך ס"ה ~ד"מ ~עתה '~שגיאות
 . הכתוב כל כ"ר בסי' שם תראנה ו~יניך~ל

 ו~~~
 ולבררשאלה ל~ודיל~זורעל היי~~

 זא~
 ה~רךיע~~אותו ככל

~ר~
 , ס~רים ומחוסד ו~טול~ל גולה הייתי

 ~ה ~בל , שכתב~י מה מק~ת על להשיב שישראיתי ועת~
 ' רו~י השב יתנוני לא והיחיד ה~בור עול ביאעשה

 זזה לא רא~ונה משנהע"כ
 והרו~~ ממקומ~

 ל~~~יר
 ושלום מת~"י ~~לה י~א שלא ויה"ר ' ב"ט עליותבא
 דייני~ל

 ישראל~
 בס"ה ו~יין

 ישמ~
 לב

 להרב עוד ועיין ז'סי' הנר"~~ח~"ה~
 המו~ל~

 ~סי' ~ד"ו המחבר
 מסכים הפנאי ואין נר"ו ר"ל הרד"ג בהסכמת י"בובסי' י"~

להשתעשע
 הס~ר הגיעני יען , נעמו כי באמריה~

 וסי' י"ד בסי' לו עוד ועיין ' ממש להד~סה סמוךה~"ל
 ר~רי ~ל לתמוה ~רבה ט"ו ובסי' הרבה שהאריך~"ו

 ו~רי ' ז' ~י' א"הע ח"ב לב נדיב בס"ר ז"ל ~ז"ההג~ון
 הנ~ ~י ראיתי ראה ריה~אי אגבעוברי

 : ~~ת ל~ילין ~נ~י ~שים ע"ב מ~כים הפנ~יאין ע~~ בי ~לתי~~ורה בבר אכן זלה"ה הרמ"ז דברילישב אתי ~קום
 לב~ל כד~י בהם ~אין הוכ~נו כבר ' העדיםשת

~~~~ 
סימן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

לה~~~יל
 י~~

 הי"ו דבר ונבון
 אנ~ונ~ בעי''~

 ז יע"א

 א~לש~ל~ך~~~~~~
 ~ריבה גרושתו ~חזיר

להמתין
 ז"~

 של חרשים ושלשה
 של ג"ח ולא ז"נ להמתין ה~ריך אחד שמורה אמרתיען הבחנ~

הבחנ~
 ונר~ה

 בעיני~
 והארכת תמוה כדבד

 בז~
 בכתבך

 אשיבך בן על ' זה לדין ~ורך שאין בדבריםהאיטאלקי
 ב~~ורמילין

 נ~ר~

: 

~~~~~

 מרע, וסר אלהים ירא חשקי ידירלך'

 ~ארץ ה~ את ולררוש אקנקני לקרות לךמה
 'רחו~ה

 , תורה ~~א וירודלים מ~יון כי הג~

 ~ריך היית לא כזה ~שוטלרבר מ"~
 אמרי~ להפלי~

 ול~רבות
 מהריק"א רבי' עשה אשר בש"ע מפורש הדבר כירברים
 המורה את לכם ה' ~תן כי וב~רט ' ~טב באדז"ל

 לחכמתו קורמת ח~או ויראת שבסנהדרין מופלאל~רקה
 עד ופקיע מומחה רב המהדרין מןמ~ררין

 בתבו~ה בחכמה המחוז דבני כל עלה~ריל ~~~
 רי~י ומ~ין ' שיחל"א היום בל ה' וביראתוברעת
 הזא~ה~ור~~

 מא~ כי מכיר אני
 נר"ו המו~ה הרב

 ~דיכה ודאי ז"נ לענין הנה כי ' בהוראתו ו~רקי~את
 במולהמתין

 שכס~
 בלתי ק~"ב סי' בחיו"ד הש"ע מרן

 בתשובה כ"ה סי~ בחיו"ר בזה האר~~י ו~בר ~ולק'שום
 ע"ז שנשאלתילשאלה

~: 
~~~

 א"הע בש"ע מרן פסק ~ן הבחנה של ג"חלענין
 ומה ' לה~תין ~ריכה ~אינה י"ג~י'

 בן הרבר אין ' ~חר בנושא הפכים רי~ים כשני~~י~יך שנרא~
 דכיון משום חימוד ימי ז' לה~ריכה יש ~דול ט~ם~י

 ל~רבק ובשחזרו ' מניה רעתא לה אסח ממנו~נתגרשה
 ~מא ל~וש יש שפידי~ד

 ר~ ~רא~
 ' חימור מ~מת

~עיד בדאלוניקי מובהק אחד רב שהיה הודיעך מזאתוגרולה
 לאלהי~ ~~רול~

 מ~ריך שהיה ' יע"א
 בס' ככ~וב ' ז"נ לס~ור הדרך מן ~עלה~~א לאש~ ג~

 בי~
 דור

 והיילו ' כיעו"ש בזה ~כמים לו הודו ולא ~~ז ~י'~יו"ר
 ~ת לו כיש הו"ל ביה ראגירה רכיון מטעםוד~י

ולא בסל~
 ~יו~

 ~ימוד
 משא"~

 אבל ' כמובן בגרושה
הב~נ~ לעני~

 ה~"א שעיקר כן אינו
 יו~

 להבחין כדי הוא אלו
 בס' כדאיתא שני של לזרעו ראשון של זר~ו~ין

 החו~~
וא~

 בהן שאין מהן איזה שיש
 טע~

 ~לוג לא ואפי"ה זה
 שתראה כמו גרושתו למחזיר רמו ~א וראי ~"מדבנן

בתשו~~
 זה דין מקור שהוא ~ס"ב ב~י' ז"ל ~ריב~ש

 נ ~~~ונךוירוה

~~~~~~ 
 הרב למ~לת זאת ~שובתי ש~ראה ~~ץ

 עליו חבי~ים ויד~תי נר"ו לדוד תהלה המו~לא~~
 ,~~רי

 לא . בו לעמור שיש ומה זה רבר מברר ~נני
 ~סק שכבר ~ין~ענין

 וב~ כ~לכ~
 בכל לה~רות ראוי

 זמ~ ו~~~~
 ו~~ל

 מ~ו~
 אל~ דברי יהיו רק .

 לפל~ילא
 ~בעלמא

 פר~ ~ש"~ממ~~~~~
 רהבחנה ~~מא החולץ

היינו
 ל~~~י~

 של לזרעו ראשון של זדעו בין
~~~

, 

 ול~~~
 ~"ט

 שמ~
 מ~ביו א~ו~ו את ישא

 ו~יו~~
~ו~~~

 זה ומ~ל . ~הא ~נ~יק
 נרא~

 גרושתו דבמחזיר

~לי~~
 הב~נה ימי ~דיך ראין ~ששי ~~ני ~מו~ש

 מי~~מ~ת~ת
. 

 ~ ו~
 . י"ג ~ימן בש"ע ו~~קו ז"ל מרן

 ~י~~ו~
 ~ה

 ל~ש~ ~יכ~
 נר~א

 ~ה~
 ובפ' שם איתא

 ררו~ה שהיתה ~מי~~~~
 ש~יה ~ו אבי~ לבי~ לל~

לה
 בע~

 בבית חבוד או
 וברומ~ ~~סורי~

 ר~ע.~ג
 כמו~ו שהלבה ר"מ כס' גזרה משום נאסרוחששא רלי~~

 וא..כ ,בגזרות,ו
 א~

 לגזוד ר~וי היה גרושתו במחזי~
 ~..מ לחלק יש אםואף

 ל~
 ש~ בב"י ז"ל מרן ה"ד קס"ב בסי~ ז"ללהריב..ש ראי~י ובבר . רבנן פלוג

 שנר~ש
מזה

 וגם עי"ש וייש~
 הסמ"~

 המחז~ר ב~די~ות כתב
גרושתו

 א"~
 רא~ה להביא נראה והיה , הבחנה של ג"ח

 גירו~ין ראב~"ל דע"א נ~רה ב~רק ~מ"שלדינ~
 שנררה בגון ונפק,.מ דמו כהקמה או רמוכש~יקה
 מכאן דמ~מע , ביומיה וא~דרה וגרשה ב~להושמע
 אלא . הבחנה ימי בל~י ביו~יה להחזירהרמ~י

 ~~ר ה..ה אלא ל..ד א~דרה ד~מרינן דהא שם ז"להר"ן שכת~
 ~א למימר איכא מאי ובאחר , נקט רשכיחאומלתא
 ראיי~י מו~רח אלא . הבחנה יו~י ל~~ור ~ריכאלכ"ע
בעבר

 ולקח~
 אין וכפ"ז ,

 ראי~
 שם ממתני' ג"כ

 ברפ"~
רקאמר

 נרר~
 ז ונשאה בעבר דקאיאימור נ~י ר~~ם , ביום בו והחזירה ביום בו

 ובן שכתב שם ז..ל ל~ריב"ש חזיתי~~~
 ו~' כש~יקה גירוש,ן לן דאיכעיא בנרריםז ~שמ~

ואהדרה
 ביו~י~

 למנקט מ~, והוה ,
 ונשא~

 לא~ר
 דלא ז"ל הדי"טוכתב

 אבל הבחנה משום להמתין ש~ריכה איסוראאיכא רבאח~ משום הכי נק~
 א~דר~~י

 ראייתו ואין ע"כ התר הוי בעלה
 דשכיחא דמלתא ל~ימר דאיכאמכרעת זא~

 נק~
. 

 ורבריו , לעיל רבריו הבאנו ז"להר"ן וכמ"~
 אסיר לבעלה אףרהא ב~~מ~ נכוני~

 למהדר~
 משום ביו~יה

 ז"~~

, 

 , ק~"ב סי' יו"ר בב"י הו"ד ז"ל הרדב,.שוכמ"ש

 , בד"ע ז"ל מרן ו~~~ו קדמונינו מדברי מובןשהוא וכ~~

 , בדבר אי~ור אין דלבעלה ז"ל הרי"ט קאמר איךו~"ב

 א~ן ז"נ א~י~ דלבעלה וש"ל בזה חולק ז"ל הרי"טואולי
 , ברבר חולק הביא לא ז"ל הכ"י שמרן קשה אך~ריך

וארדב~
 ~בחנה לענין

 פס~
 ולענין ז"ל כהריב"ש

~סק ז~~
 ש~ריכ~

 לנו ומהראוי , ז"ל הרשב"ש כס'
לאפושי רל~

 פלוגת~
 דוקא ואולי ,

 ב~ל~ בהחזיר~
 בו

 שלא כיון חימוד חשש רליכא ז..ל להרי"טס"ל ביו~
 ז"~ בעיממנוולא נתיאש~

 ז"ל הרר~"ז ~רברי לזה ~מך ויש
 ו~דברי קכ"ג ~י' ח"ג בחרשות ועיין רס.~ג ~י'בישנות
 ועיין . קכ"ה סי~ יעקב אהלי בתשובת ועיין י"ג סי'רור

 הכלבו שבס' בד~ות הובאה ז"ל גאון האי לר~בתשו'
 לשעתיה וא~י' ביו~יה להחזירה מותר גרושהשכתב
 כלום בכךואין

 ע"~
 ביומיה רוקא שכונתו לו~ר הרוחק

 נ ז"נ ~ריכה זמן אחר ~בל . חימוד רליכאמשום

 ז~ל ביעקב עדות להרב ראיתיבז~~~~~~~~
 לרב~~ ראיה ש~ביא ~..ב סי'בליקו~יו

 הבחנה בעי לא גרושתו רמחזיד ז"להריב"ש
 והוא , ט' משנה פרקי"אר~ררום מסוגי~

 תימ~
 אין רמשם

 ראיה הביא שכבר ועור , ז"ל הר"ן וכמ"ש כללר~יה
 ולא ז"ל הרבזאת

 מ~ש~
 הרי"ט מ~ברי אלא הסיגיא

 ותשז' . ליתא ו~א לז"נ ד~"ה שכתב קשה ו~יותרז~ל
 ממנה אין רס"ג בסי' ז"להררב"ז

 ראי~
 א~רן י~ ועיין .

 בא"הע יוסף כר~י ועיין , א' ~גהב"י י"ג בסי'~"הע
 ש~ת בס' ועיין , ע"א ברק"ן שלמה לחם ולהרב י"גסי'

הי~
 א' סי' חא"הע אברהם מעשה ובס' ~"ו סי' חיו"ד
 אריכו~ לי~והיה

 ס~ריהם אין שכעת אלא עמ~ם דברים
 וז~ א~לימ~וים

 רבר
 ~ השמיט~

 נ

~~~~~
 ז~נ להמתין ש~ריכה וראי רינאלענין

 ~פס~~
מר~

וראי ~ הכחנ~ ולענין הור~ו~יו ~קבלנו ז"ל



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

~~~ 
 ~ריכ~ שאינ~וראי

 ' להמתין

 וכפ~~
 ג"ב ז"ל מרן

 ז''ל גאון ה~י ר' קד~אי גאוני~סכמת והו~

 וה~מ'~~
 והריב"ד

 מד"ל כהג~ות הו"ר ז"ל רוזאניס מ~ר"א ל~רב ועייןז"ל
 : גירודין מ~ל~בפי"א

~~~~
 וכמעט מות לד~רי דהגיע' א' אדה

 ומיודבת שלמה דעתה היתה אבלממש ל~סי~~
 כלתה כיוכשראתה

 אלי~
 דם מהעומרים בקדה הרעה

 עונה על וה~ודית ~~איה עללה~ודות
 שנכשל~

 בר~ון
 מהקב"ה וכ~רה ~ליחה מבקדת היא ~'ועתה אישעם

ו~בעל~
 ודוב '

 נ~ר~~~
 ועומדת מ~וליה

 לקבל מובנת שהיא לגרדה רו~ה ב~לה דאםואומרת בדבור~
 ' בה להא~ין רו~ה אינו הבעל אך ' ה~ט אתבר~ון

ואול~
 , ההיא ה~ברה וירע וראה ~ד הוא כי ע"א יד

 יחידי בהעידו יבדל ~ן לגלות ר~ה לא ~רקובאותו
 האמין דהב~ללא דכיון ע"ז להעיד יכול ~ם שואלועתה
 על לעז מו~יא ונמ~א , יאמין לא לו ד~ם אפשרל~דתו

 : בדמ''ל הגיע לדאול נפשי ע"כ 'חנם

~~~~~
 בגדוליםנ~תח בב~ נאמנת אי האדה הודאתבעיקר

 ראשוני~
 ז"ל ואחרונים

ומה
 ב~~

 סימן ח"א פ"מ ~ע'ין מילי ממהדורי להיות
 ח"ב לב נדיב ב~' מ~"ה ולהגאון כ"ג סי' מ"מ~"ט
 סי'א"הע

~ 
 וידוי דרך היתה ד~ודאתה דכיון אלא

 יאיר חיות הרב וכמ"ש דנאסדת ודאי נראהוחדטה
 ' ע"בבסי~

 והג~
 נו"בי דהרב

 מ"~
 עליו תמה כ"ה ~י'

 ואיבא בתקנ~ם חבמים הועילו מהרא"ב
 היינו חששא להאי איכא בי מ"מ ' מערמאדא'ערומי למיח~

 וידוי ודרך מיתה בדעת אבל ' חולה דאינה~יבא
 ר~ין דנאמנת ודאי שמ~ודין המומתין כררךוחרטה
 מד~האדם

 ומערי~
 הרב וכהוראת ' מיתה בדעת

 ח"ב בח~"הע סופר חתם הרב וכ"ב דם ז"ל יאירחוות
 להו~יאה בעלה דחייב ברורים ה~ברים ובכן ' ~"ה~י'
 נאמנת דהיא וזמן בעת ח"ד אנ~דה שויתה היאדהרי

 נלב"ע

~~~

 דראה~עד
 ויד~

 עליו דמיא וראי,דחיובא
 ואפי' . הבעל אזןלגלות

 קור~
 חייב הודאתה

 ח~א ד~וביה רינא ה~י נאמר לא בי , ל~בעללהוריע
 , ע"א י~ום ולא מנגדוזיגור

 ודא~
 שלוקה והעיד עבר

 אפרודי מדום דאיכא היכא ~בל , דברים בד~ראלא
 סמיא דההוא ובמעדה לגלות לו יד אדרבאמאסורא
 דברים רי"ג ל"ת ה~מ"ג ובמ"ד , קידודין במס'דאיתיה

 ד~ה ולא הבעל אזן ~ילה דאם אלא ,~מ~ודקים
 דום בי לוקה העיד ואם עור להעיד חייב אינולהאמין
 הואביד

 דמ~י~
 ל"ה סי' ח"א ז"ל נו~בי הרב ובמ"ש

 , ד' סי' חא"ח ח"א לב נריב ב~"ה ז"ל למז"הועיין

 פיה בהודאת לגרדה חייב הוא בלא"הובנ"ר
 ומתר~ית בדבורה עומדת דהיא וכ"ד , העדבה~~ר~ות וב~ר~

 יגרד ע"ב ,לגדשה
 ל~

 ועיין הנרלע"ד זהו . ~רון וי~א
 ~נים ולהרב ח"י ס"סי דחל וקול ,אריה דא~תלהדב

 ז ~"ל סי' וח"ב ~"ד סי' ח"אמאירות

~~~~
~~~ 

 ~ודייך
 ל~וד~

 ~ד'~~~~~~
 ~נדב~

 דלא ~ידו~ין בד~ח לאד~ו

 דנים עדרה שהתה א"כ אלא עליה א~רת אשהישא
 ילרהולא

 זד"~

, 

 ל~עלה השנים עברו ואחרי
 אחדת לישא רו~הוהאיש מעדר~

 לקי,~
 האדה הנה , פ"ור ~~ות

 קור~ כי ~וענתלקרא~ו
 ד~י~ העשרה עבור

 כר
 ונדארה זה תנאי בעלה לה מחלי עזיזארחימתיהו ~ו~

 , דלהד"מ ו~ומר ~ב~יד והבעל , עד לעול~יהדבועה

 ז ורינה מש~טה מה הלכו דו'אליםוע"כ

~~~~~
 אדיב ע"ב דעתאי ~ילא לא כיבהיות
 ברור הרבר והנה , לע"ד הנראה~ק~רה

 מעולם מחל דלא ו~ומר אותה מ~~יד ~הואדכיון
 ערי~ואין

 בתדו' ז"ל הר~.~ד וכמ"ש , נא~ן דהוא ברבר
 דאש~ו טוען דהוא ~זה ביו~א בנרון ב' ~י' יו"רבכלל
 השביעה לוה~ירה

 והי~
 דלא דביון וכתב . מכחדת

 דברי~ דהוי נאמן דהוא כב'~אמינה
 יו~רו לבין ד~ינו

רלא
 ~די~

 ד~~ר' אומר והוא ממון לה ~ייב דהיה ממה
 ע"כ דבועה לחייבו דייך לא והכא ונפטר דנדבעאותו

 ובתדובה רב.'ח ~י~ בחיו"ר ז"ל הב"י מדןוה~יאה
 סי' בחא"ח ומוהרדד"ם קע"ט סי~ רו~לבאבקת

 ~ובא עריפאו~ד ק~"~
 דמלשי~

 ~ל ול~ו דנים העדרה דעברו ביון לדבריו~ייע~א ~וי בדבוע~ו כ~וב הנמ~א
 בנ"~ג ועיין מכח,ד דהוא א~ר דמחל לומר כמינהכל
 בפרט להאריך ראיתי ולא , רס"ו אותשם

 דבד בי ז~
 . הוא כלום לאו בהכחשה ע"א ראפי' הוא~שוט

 דוראי יו~רו לבין דבינו ד~ר והוי ע"א א~י'דליכא כ"~
 ~י' ח"א הדד"ך בח"ב י"ג סי' קמ"ר ועיין . נ~מןד~וא
 ושלום ~יים כ"ג סי' א"הע מ"מ ב"ה ~י' חסר תורתך'
 דנאמן דהא ר' ב~י' ז"ל ק~בי מהר"י לס~ ואפי~ , ה'סי'

 מהדמועה ~טדתנילומר
 רוק~ הו~

 הע~ר על
 ודא~ מודה בנ"ר ~י"ש נאמן אינו בקו"ע לעבורלהבא אב~

 היא ועכדיו זמנה עבד כבר שהשבועהביון
 בהכחד~ו ~אמן ~וא וראי ז~ת ובטענה חי~ונית~ענה טו~נ~

 זובמדובד

~~
 לדבריו ראיה האדה תביא אם ב~ר עלי~בן

 ע~מו שהוא ענמך הגע או התנאי להשמחל
מודה

 לדברי~
 אלא

 דרו~~
 ~אמר ~ם , בו לחזור

 רב~ל~
הדבוע~

 ולע"ד . לא או לגמרי.
 נד~~

 ראיה להביא
 סימן באל~י"ו ז"ל הרשב"א ממ"ד באן איןרדבועה
תש~"~

 ~נדבע וז"ל רב"ח ~י' ביו"ד ז"ל ~רן ופ~קו ,
 להארי~ו אבל וכו' להתירו יכול ~' לזמן לחברול~רוע

 ה~נה א"ב אלא ~מיניה כל לאו בחיובוושיעמוד
 מבואר~רי ע"~

 דא~
 דבועתו מחיוב נ~~ר הזמן לו ה~ריך

 ופ~רו לזמן היתה שהשכועה דביון טעמווהיה
 אחר זמן דעל ביון ל~מרי ~שבועתו נ~~רזמן מאו~~

 בתדובה ג"כ בתוב וכן , מעיקרא נשבעלא
 ז"ללהרדכ"א אחר~

 בסי' ז"ל והרלנ"ח רב"ח ב~י' בב"י הובא~
 לחמיו שנשבע מי על ק"ז סי בחי"ד ז~ל והרדד"םקל"ז

 הח~ן ~ייסו ודוב ~ד~ימים זמן ~וך דטד לולעדות
 מינה ורון ע"ד מ~בו~תו שנ~טר הזמן לווהאריך
 אדה ידא דלא נשבע ~איד דזה בא~ריןואו~י

 ואחר . ~~ים עדרהעד אח~
 עדר~

 ילרה לא אם דנים
 הארי~ א~ נמי ה"ה , מדבו~תו ~טור~וא

 ~לא הזמן
 לא בעל~א ובמילי מחרד נדבע דלא ביון מירי~הני
 ועיין , מחייבו ו~דבל ~שוט זה ודבריתחייב

 ב~
 ~~יר

 ~ה ~~וי זה ספר אין ~ובעת ו~"י ~' סי' חיו"דמדרבי

 ז~
 ~ש~~~~

 לומר
 דל~

 הז~ן ~אדבת זה מ~רי
~ אלא ל~ול~ ~י~~ ד~דבו~ה ~דבוע~ול~ו~רו 
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 שהטי~~ל~
 עדר הגיע שאם ברבר ~נאי

 שני~
 ולא

 לישא בירו שהרשות זד"קילרה
 אחרת'וע~~

 או~רת זאת
 לעולמי בתקפה הש~ועה ונדארה זה ~נאי לו~מחל
ע~

 כ~וב ש~ך ' לזה מ~ייעת הד~ועה לשון נסח וגם '
 לעולם ~ומשמע עליה אחרת אשה ישא ~לא~נשכע
 תנאיוהטיל

 בר~ר~

 אמנם וה~ף , וכו' דה~ה א"ב אלא
 אלא תנאי זה ש~ין לומר הנראים פנים~יש

 שבוע~
לזמ~

 מ"~ לגמרי משבועתו נ~~ר הזמן ובהארכת '

א~
 לבי

 מורי~~
 יתכן איך ונובחה נא לכו תנאי רהוי

 ילרה ולא שנים העשר אחר שבועתו ~כח זה~יתחייב
 ו~וא ' ~תנאי שמחל שא~ר בעלמאברבור

מחרש נשב~ ל~
 שג~

 ישא דלא תלד ולא הי"ש בלות אחר
 ז יתחייב שלא וראי גריר וכרבוראחרת אש~

~~~~
 לבאודה ' השבועה נתבטלה התנאי~תבטל שא~ תנאי על בשבועה לן דפ~יטאבמאי

 ל~שדי~יב~
 נרג~

 מ"ו בכלל בתשו' ז"ל הרא"ש ממ''ש
 רמשמע ~~~י'

 ' קיים והמעשה בטל רה~נאי מהת~

 לא דהא~לא
 אירי~

 רשד"ם הגאון זה על עמר שכבר

~~
 ו~~בימה לשב~עה גט בין לחלק ובת' ~"ה ~י' בחי"ר

רע~
 השבועה ~ם בטלה ה~נאי רבביטול ~"ע

 ~שפת'ם לב~א בתיכ רב~בועה בט~מא מל~אלן ואסבר~

~~שע~
 ש~חול לא אבל הש~ועה חלה שפתים ביטוי

 וכשביטל בעינן שוים ולבו פיו כי ~ב~א שאינו~זמן
 לד~ת דכיוונתי לבי שש עיש"ב וכו' פה לי~אה~נאי
 סי' יו"ר לחם בע~ך ז"ל ל~הדיקש חזיתיה ואולם ,~~ול
 בזה שנסת~קרב"ח

 ר~"ג בסי' ז"ל רשד"ם שדברי הכת~
 ' עי"ש להקל עוברא עבדינן ולא ~וכרחים~י~ם

 וב~י' ' מאר נ~מנו ~"ה ב~י' רשד"ם שרברי~~ליחה וא~
 ~מקומם~רברים ~ז~ הוה אי ואולי ' לזה גילוי מ~~תי לא ש~ייןר~"ג

~~ 
 להאריך מקום ויש ליה מודה

 ז"ל ה~"ן כ~"ש זה~ענין
 בפר~

 האיש
 מ~ר~

 וה"ה
 ז"~

~"~~
 ~הל'

 אישו~
 ~הר"י הרב בזה האריך ובבר ~כ"ב

 ספק ובאיסוד ' ח' בסי' שם ו~הד~"ש ז' ב~י' ז"לחנדלי
 ~ר~תי~בועה

 ל~כ~י~
 ובפרט הר~ים ~הרים ,בין ראשי

 וכבר לגמדי מכחיש שהוא ביון בלל ~פקא ליכאדבנ"ר

 ~~מ~ ש~ו~~וכח~~
 לישא ויכול

 אחד~
 נ~שו' באות

 וביו"ר ל"ר סי' ח"מ בב"י הוכאה הרא"ש בתשו'ועי~ן
 למהרשד"ם ועיין רכ"ח~י'

 בחיו"~
 ~י'

~י' וב~"~~ ק"~
~"~~ 

 שם ובבנ"הג
~ 

 חזיבזה~~~~~~~
 ל~ר~ ~וו~

 בחא"הע ז"ל ג"וד
 שנהגו ל~ה טעם שנתן כ"ב ~י' ר'~לל

~מ~רים
 ~ב~

 על א~דת אשה לישא רשות ליטול ~יש
 שלים עשר ש~תה ש~בר ~שום~~~ו

 ול~
 שנהגו ילדה

להורי~
 הבעל לה שמחל לחוש שיש מפ~י להאשה ז~ת

 שרברי שכתב הריק"ש דברו והכיא ' הזה~תנאי
 שבתבנו מה ול~י ' עי"ש ~וברחים אינם~ו~רשר"ם

 אינו התנאי לה ~חל אפי~ שלפע"ר ברבריו לע~ודי~

 ~ו~חיי~
 לקיים

 שבוע~~
 לשאול שה~נהג ~לא '

~ א~
 ~אשה

 ~~ו~ ~נ~~ הו~
 נשבע שמא בי

 ל~
 ~חדש

 ויש ~~או~~~~
 ל~

 או ילדה שמא או ' ע"ז ערים
~~וך הפיל~

 ז~
 להתברר שיבול ~~יכא ~רברים וביו~א ~ה

 בח"א ז"ל אליהו קול להרב ~ראיתי ~ לב~ ~ראויו~~ו

~~ה~
 שנה~ו ש~תב ז"ל ג"ור ~רב דברי שהביא י"~ ~'

~~ר
 לי~~

 ~שות
 מהאש~

 וכו' מחל שמא טעם ונתן

ות~
 ו~ו ~אי ~מי ~חל ~~י עליו

 רסמ~
 וכו' בירן

~~ש"~
 לדבריו ראיה ה~יא ז"ל שה~ור עליו לתמוה ויש '
 ~י וי~~ע ז"ל ~הרי~"ש~ר~רו

 ~פ~
 ' לה~~יר שבועה

 שמא ה~שה ידיעת בעי~ רשפירו~ו
 ~בי~

 לרבריה דאיה
 להשמחל

 ונדב~
 בסו"ד כמ"ש ע"ר ק"ל ~וד ' מחדש

 ל~ת ~אשה קלבה לא דאם הזה המנ~ג ל~~לשראוי
 דנ~ז מלך מדא הרב וה"ד ~~"וד מ~ב~ל נמ~ארדיון
 ו~' ' ביעו"ש המנהג לב~ל דאין ו~~לה ~ליו תמהושוב
 לדא~ל דוקא היה ~מנהג הנדאה לפי כי בידי ~יווג"ור
 תבי~ אולי האשה~י

 אבל וכו' לה שמ~ל ד~יה
 א~

 ~ין
 דאינה רק ~ענהלה

 רו~~
 מהו ואלת"ה ' לה דומעיןש~ין ודאי ט~ם ~ל~י דשות לתת

 הטע~
 למנהג שנתן

 ~לוי הרבד לה ד~חל ~וענת ~ינה שאפי'כיון
 יש אם לברר כרי נתיסד ו~מנ~ג להא רליתא ודאיאלא ברשו~~

 ש~ין וכל ' מספקת טענהאיזה
 טע~

 וד~י וסברה
 א~י' לורמתירין

 שהו~
 ואמדה ~וו~ת

 ל~
 ' בעינא

 הו~ילו מהראלת''ה
 חכמי~

 תנ~י לה~יל בתקנתם
 עדר דאחדכ~בר

 שני~
 הנרלע~ר ' אחרת לי~א יכול

ב~ב~י
 ~ע"~~

 כסלו לחרש בש"א ~וב"א ירושלם
 מרן הגדול הגאון עמדי י~כים אם לי~ידהתרב"ה ש~~

 חי~יא למאדיה ~דיכי~ הכל בי נד"ו הדמ"ז ל~יוןראשון
 נ~דו ותל~ירו עבדוהכ"ר

ה~עיר
 ~~~ ~~י~~

 הסכ~~וזא~
 נר"ו ל~יון ראשון הגאון מרן

~~~~~
 מ~ת עליה נגזד אשד ו~ת הדאלה את
 לבב ארם ידידינכרי

 ל~~ ואמי~
 ~ג~ורי~

 ורבע~ום
~~~~~ 

 ~רין את דן נר"ו בהיד
 שהרחיב או~רתשהאשה הי~~

 ירו על ומעבבת הזמן ל~
 והוא אחרת אשהלידא של~

 מכחי~
 העלה הל~ה וזו , בדבר

 פ"ו~ מ~ית ולקיים אחרת לישא וי~ול נא~ןשהבעל
, 

 שבינו רבד~רים ולמעשה להלבה עמו תכון ידיואף
 ~~מו על נאמן הוא יו~רולבין

 ומ~
 שלשון גם

 ואפי' חדשה ~ענה היא זאת וטענתה 'מ~יעתו הבתוב~
 לחייבו מוסבם הדבר אין שמחל מודההוא ~~
 וע~ן ' נר"ו ~פוסק לי יקיר הבן ידי"ן וכמ"ששבוע~ו לקיי~

 ~"ב סי' ח"ג יו"ר בחק"ל זלה"ה מ"הלהגאון
 להאריך ע~י מ~בים ה~~אי אין ובעת הארכתיוב~"א ופ"~

 . ע~י דער כל יורע באשר טובא ל~אי חליש ~יגם
 נכרי הודה יפה רן שיפה ישר ~י ל~גי~ אלא ~~רבהלא

 א~ו ה' באשר משנתו ושלמה הוא שלם הי"והפוסק
 ביום ת"ו ידושלם פע"הק ~חותם הכ"ד ' כ~ותושהלכה

~~~~ול~~~

 אלהים ~י

~~~~~ ~~~~ 
ה~עיר ~~~~~

~~~~ ~~ 
~~~ 

 ה~ער~~ראבל~
 ~רל"ד ב~נת יע"א

~ ~ ~
שאלתי

~~~ 
 למען אדו~י

 דע~
 הרח~ה רע~ו

 שנשאלתי ~ה על ' ול~עשהלהלכה
אחת ב~נוו~

 שנשא~
 בין כדיסה ימים חרש במו עבור ולאחר

 היא והנהשיניה
 הר~

 הכיר שלא א~מר והבעל לזנו~ים
 אם , היום בלתיבה

 להו~יא~ ~רי~
 כדין

 הנו~~
~עובר~

 ~דברו ז ע השבתי עני ואני ' חברו
 ~י' ח"א יהודה בבית ז"ל~הרי"ע הר~

ראם ~כ~~ ~א~ה~ ~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 שהוא שאסוד ידע שלא ~שוגג חברו מינקת נשאדאם
 לגרש ~ריך דאין מינקת שאינה ~בור ש~יה אוע"ה

 עלתה ושכך הזמן ~יף ער ז"מז אותםש~פריש'ן אל~
 ' עש''ב מעשה ונעשה י~"י הכ"דהסכמת

 והוב~
 להרב

 שהיא בנ"ד וכ"ש ' ח' אות י''ג בסי~ השלחןערך
 מותרת מררכירלהגהות מז~~

 להנש~
 משמו ז"ל מרן כמ''ש

 הב~י כהגהות שם ז''ל החבי"ב מרן וכתב י"גבסימן
 לו הודו דלא וא~"ג אלשקאר הר"מ שכ"כ ל"גאות

 כמה דעת וכן להר"מחכמים
 מרכוות~

 עליה רפליגי
 ' ב~"ע ז"ל מרן פ~ק ובן ' שם החבי"ב מרןכמ"ש

 כמקים להו~יא לכוף נראה אין נשאת כבר ~םמ"מ
 מרן שם כ~"ש לכתחילה מתירין והרמ"השהג"מ
 איברא ע"שהחכי"ב

 רמהרשר"~
 קל"ז סי' בחא"הע

 רער~תב
 כא~

 אל~ פליגי לא
 מ~ובדת אכל במניקה

 בנ"ד מיהו עי"ש ולהנדא ל~ארס אסודה דלכ"עפשי~א
 במעוברת גם מודה ז"מז הפרשה דע"י י"ל נשאתשכבר
 שכבד בנ"ד להקל יש עוד , לולד סכ~ה ליכארהשתא
 מוד"ם כ~כ וכבר פע~ים כמה שזינתה ~ול עליהי~א
 שיהא כרי לזנות כמו~קרת להקל ריש י"א סעיףשם

 דכ"ע י"ל ה"ג דכי שם כ~נ"הג ועיין משמרהבעלה
 לכוף שאין פשיטא נשאת שכבד בנ"ר כ''ש ע"שמודו

להו~י~
 והוא מעוברת שהיא כה ~~יר שלא וכ"ש כגט

 ז"מז כהפרדה ודי ז"ל מהרי"ע הרכ וכהודאתשוגג

~~
 דאין כמעוכרת אפי' ל~וש אין דהשתא , הזמן

 המבשול נס~לק נת~דשה שכבר כיון נונדוגם ~כנהכ~ן
 עמה לזנות יכאו ולא ב"ד מיתת על'ה שחייביםכיון
 ע"ש כ~ובה בדיני ב' סי' בחא"הע ז"ל מרןכמ"ש

בשהיא וג~
 תח~

 ב~וכן ' כעלה מתחת ת~אשלא כ~י תזנה שלא ~~מה מ~מרת היא ~ם כעלה
 דנר~~

 אין ד~נ"ד ברור
 : לקיים הב~ל יר~ה א~ כה~רשה ודי בגט להו~יאכופין

~~~~~
 אם לעיין יש לקיימה דו~ה הכעל אין אם
 ליתןחייב

 ל~
 ז"ל דמרן דאע"ג ' כתובה

 מתשובת והוא כתוכה לה ריש פ~ק ~י"ב הנז'ב~י'
 ~ה בדהכיר דוקא היי~ו י"ל ה' אות נ"ד כללהדא"ש
 י"ל ולפחות מק"ט רהוי י"ל כנ"ד כה הביר כלאאבל
 תו~~ת אבל ומאתים מנה לה שאין כ~ניה רינהדהוי
 שראיתי אלא ' ע"ש ס''ד קס"ז ב~י' מרן כמ"ש להיש

 הוי דלא דכתב נזונס אלמנה בסוף ז"ללהר"ן
 ארם דאין ונדרים ~מומיןאלא מ~"~

 מת~י~
 ~מך ועליה

ולא
 חד~

 מש~"כ לגלוי רמי דידה ועליה אחריה לבדוק
 שיערב דסבדה לגלות עליו מו~ל רבר היה שלאבאי~ור
 המקחעליו

 ואע"~
 כ"ש לה~ ו~ובא כרבר איסור ~יש

 להוכיח נראה וכן ' עש"ב סק"ג ק~"ז כ~י' שםז"ל
 כ~וכה לה יש בה הכיד בלא רגם הנז' הר~"שמת~ובת
 דשניה מ~ום לש~יות ומניקה מעובדת דמי דלא~מ"ש
 הז~זן לכד'גיע התר לה יש מעובדת אבל ה~ר להאין

לקנו~
 מובח ע"ד בכ~וב~ה חכמים אותה ק:סו ולא

 היכי וכי לשניה לה מדמינן הוה לא"הדאי
 ה~יר כין חילוקאין ~כשני~

 כ~
 לענין כה הכיר ללא

 ה~וס~~
 כ~עובר~ה"~

 הטעם שנ~ן וכיון
 לחל~

 רהתם ביניהם
 מש~"כ כ~וכתה ה~~ירה משו"ה התר לה שאיןשאני

 ראין משמע כ~ובה לה דישבמעובדת
 חילו~

 הכיד בין
 ז כה ~כיר ללאבה

~~~~~~
 לה יש א~ה~זונות

 באות~
 הימים

דמי~רש~
 כסימן ז"ל ~דיכ"ש ממנו'הנה

~"~
 לו ואין וכו~ ~ברו מניקת שקירש בר' נשאל

 במ~
 תהיה א~ כילזונ~

 ס~וכ~
 ו~~יב שלחנו על

 דארו~~

 ~זמן הגעת אחר לא אם מזונות להאין
 ובכא~

 א~י~
 לכנ~ה יוכל שלא זה היה ~ם אלמנה זמן שהוא ל"ילאחר
 זה תוך מלכנוס אנוס הוא הנה ' חדש כ"ר שיע~רועד
 כל כתוכות בריש כמ"ש במזונות חייב ו~ינו~זמן

 אלא זה שאין ובוראי ' עש"ב וכו' אכלהלא אונס~
 נ"ה סי' ז"ל מדן כמ"ש כתוכה לה איןדארוסה שקר~
 לה אין כתובה לה שאיןוכיון ע"~

 מזונו~
 כהגעת כ"א

 לה שיש נשואה אכלה'~כל לא איתניס כיומשו"ה הז~~
 מותרות יש ~פרק להריא מוכח וכן ' ~זונות נמי להיש כ~וב~

 ע"אדכ"ה
 בע~

 אלמנה יוחנן מר' ר"א מנ'ה
 לי~א אי ה"ד להם אין או מזונות ל~ן ישוכו' לכ"~
 אית מזונות קאי והו~א כעמודתו~יה דיתב~

 ל~
 ~ריבה לא

 דתנאי לה אית מזוני מאי ואכלה ולותה למר"הישהלך
 או"ד מזוני לה אית כתובה לה ומדאית נינהוכתוכה
 תעכב דילמא מזוני לה אי~ ומי~ק רלמש~לכתובה
 תתעכב שמא משום לה רלית ומסיק לה לית~ביה

 דגם ל~ריא הרי עי~ש ז"ל ה~ו~~ פסקווכן גכי~
 ו~וא לעולם ליה דאסירה כיון א~לו תתעכבשלא אות~ דקנסי אלא כתו~ה מתנאי מזוני לה איתלכ"ג אלמנ~

 והו~א בעמור דאין כנ"ר וא"כ ' ק~י והו~אבעמוד
 למעשה ולא ל~לכה זה ככל כנ"ל מזונות ל~פסיד להאין

 כל אהבתו ככדית נאמן רכדי זההלא
 הימי~
: 

 והוא ריומא חירגא זעיראאנא
ה~ע'ר

 ~ו~~
~~~ 

 ס"ט

~~~~
 הדרי ויקד לעט~ד במכתכ זה ~לשאלתי
 אחד כהנא רכ המובהק הרבמורי

 הי~
~~~~~

 מעי"ת ז~ל הכ"מ
~~~~'~ 

 נ יע"א
 ~קי~ור תשובתו תורףוזה

~~~~
 ~~~~~י

 ~~~ש~~~ת~~~~
 דאין אמינא לכאוד' הכתוכה ~ל'ובענין אפרים ביתהדב
 לך דאין , לזנונים ~רה ונמ~את הואיל כתובהלה

 אלא ונררים ממום טפי אינשי קפדי דבהאי מזהגדול מו~
 ולא בבתובה שלא יו~אות ו~לו שאמרו שמ~ינוממה
 ונראה ' כתו~ה לה יש זה שגם נראה עמהם זוהכניסו
ה~עם

 ~מ"~
 ב"ר דמ~שה ~תוכה רשא~י ז"ל מהרי~ק

 לה~קיע אין ולכן שטרוס משאד יותר כחה ואליםהיא
 ~~א מכתוב~האשה

 ~מקו~
 , שאמרו

 ה~ר~כי כתב שכבר מזונות לה דאין נראההמזונות לעני~ א~
 וכהגהה בב"י והו"ד ז"לוהרי~ב''א

 כש"~
 ומשמשתו ~מו בהיותה אלא א~~ו במזו~ותמתחייב ~אי~ ~אין

 ע"ש לו היאדמשועכדת
 ונ~~

 מביס שי~אה לאשה דומה
 שהה~רש~ לפי ' בעלה על ~ענה שום בלאבעלה

 ~יא
 ש'ניו בין א~~עה שנתנה והיא לנפשההגורמת

 או לו לומר שיכולה נר~ה אמנם ' ענינה לוהגירה ~~
א~י : כנ"ל הו~א אוזון

~~~~~ 
~"~ 

 אליו תשוב~יוזאת
 מאת עליה נגזר אשר ואס השאלהאת~~~~~

 ~יים כהנא רב דינא מר דנ~שאירחי~א
 היום גלו~י אמנם ואם ' אולם ובריא העולםעד

 ~ע"י רישראל ארעא תקיפי דרכנן~~ליחותייהו
 ' כ~~'ן לשואל בהלכה להשיב רע~אי~ילא ול~

 מ"~
 ~~בת

 לב~ אל~תני הי"ו הפו~קהר'
 נ י~י ~~יג כ~שד בכתיבה

~~~~

 ~ל השכ די היום
 ראשו~

 כבגון אי דאשון
דא

 הד~ ~נ~~~~
 אם לזנונים

 ~~~ ~ו~
~~~~ 

ל~~אר



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  הנושא כדין לגרש אותו מחייכים אי עמה' נשויל~שאד 
 ~וען שהב~ל ביון ' כה~רשה סגי או , ~ברומ~וכרת

של~
 לברד ~נו ~ריב'ם בל ו~רם ' היום כלתי בה הכיר

 והנה ' היי~י שוגג לומר זאת ~~ענתו נאמן הוא~ם
 י"ג סי' א"הע ככנ"הג ז"ל החכי"כמרן

 הג~ה~
 י"כ

 תוך שהיה יודע היה שלא כגון המ~יאות רכשוגגבתב
 אך ' עי"ש לו אמרו ~רק דריש מההיא ר~יהוהכיא היי~י שוגג לומר דנ~מן . חברו ומעוברת מנקת אוג'

 ק~''ו סי~ וח"ר קמ"ו סי~ כח"ג ז"ל סופר ח~םהדכ

חול~
 הייתי שוגג כאומר להאמינו לנו ד~ין וס"ל כזה

 ליה רלסגי היכי כי שוגג רין לו ל~ת עליולה~ל
 לנו ברור שיהיה ~ר ליה מה~נינן ולא 'כהפרשה
 כסימן מהרי"ו מדכרי ונסתייע ' אמת רכרי~דכריו
 דלא היבא רכל ל~כריע נר"ל עני ו~ני , עיש"כע"ג
 כחזקת שה'תה ~נויה אשה נשא אם כגון למדעהו"ל
 כה ש~כיר ותו"מ לזנו~ים הרה נמ~את ושוכ 'כשדה

כ~
 ב~ענת לב"ר ו~~ק

 מק"~
 ל~א~ינו יש בגו"ר '

 ' לזנונים הרה היא ח''ו אם לשאול דרך שאין~יון

 וגם שהאשהוכיון
 השדכ~י~

 שהוא וראי ' לו הגידו לא
 אכל ,נאמן

 כנוש~
 דהו''ל ' ומנקת גרודה ~ו אלמנה

 ולמשאללמרע
 א~

 כלו
 חדשיה~

 שיברד ~ריך אזי '
 כלו ש~בר כחשבו שאלשלא

 חדשיה~
 דשאל או '

 'וה~עו~ו

 כעניי:י~ ועכ"~
 היכא הכ"ר ב~לו

 דבריו אם ניכר ו~ענותיו רכריו ומתוך לאורההאמת מו~י~
 ~ אמתדברי

~~~~
 והנה ' לבד כהפרשה סגי אי לכארנכא

 ~כתב הא"ז משם אייתי רי"ו כ~י~הת"הד
 שקדש ר~קא היינו לגרש דשמת'נן הא נר~הוז"לוכן

 התם ו~ו' ס~ור שהיה שגג אם אכל כמזיד נשאאו
 כלא כה~רשה ת~נה ואיכא לגרש ליה שמ~ינןלא

 להו~יא ~נסינן לא כמסקנא כי נראהועוד ג~
 וכסו"ד ע"כ כעלמא כה~רשה רי קדש אם אכלכנשא אל~ כג~

 לעיל דכתיבנא והא וז"ל הת"הדכתכ
 כש~

 היכא ~"ז
 דלא ~שא ולאד~~ש

 ~רי~
 להו~יא

 כג~
 דלא נמי נראה

 וא~שר אהא ~ליגי השאלתות בשם ד~~ו~' ~כ~~יי"ל
 בשוגג נשא אם דא"ז כאידך מקלינן לא נמודמשו"ה
 דכריו ולכאורה את"ר , כעל~א כהפרשהלהתיר'לו
 כקרש דא"ז כוו~יה קי"ל רלא מ~ני ראיךתמוה'ם
ל~וד

 רמשו"~
 אך ' כוותיה כשוגג כנשא נמי ~י"ל לא

 כשוגג כנשא התיר שלא ה~~ז ~כדעת שהכיןנראה
 דכקדש כ~שי~ות דס"ל משום ~לא כעלמאכה~רשה

 כנשא ררגא חות א"כ , כה~רשה ~גי ~מזיר א~י'לחוד
 דייקי ובך ' בהפרשה ו~גי לחוד כ~רש ~שוויה~~ו~ג
 ~ה~יא א~זדברי

 ש~
 הגרול א"ז ס' נד"מ ~ועתה '

 ~'' כש"ות~י"ש
 תש"~

 חסדאי כד' משה הר' ~~שו'
 בשוגג נ~א או כ~~ש להקל שיש שכתב שאחרז'~ל
 כמזיד קרש דאפי~ ותרעבתכ

 ערו~י~
 ואין מסתייה

כאן
 ע"~ גרושי~ גזר~

 ~חו שכל כ~שי~ות רמשמע
 ולא דב~רש דפשיט"ל מהא ~וא בשוגג כנשאל~~יד

~~~
 ד~י

 כה~רשה~
 הא הת"הר ר~ה ~אשר ול~ן

 ~ב~ד~ר~
 ~כלה רכרי דכדיו ש~ל השאל~ות כעל ~'

ו~ליג
 עלי~

 כוו~יה ~יי~ל דלא ודאי ~~ילא
 ש~ ראייתי ~~~ז ומרכרי 'כשוגג כנש~

 דגם לרקרק א~שר

הו~
 אלא כעלמא כה~רשה כפשי~ות התיר לא ז"ל
 ה' ~והאיר ל~יכותא תרתי ר~יכא וכשוגגב~~ש

 כא"ז וראיחיעיני ~~
 הנד"~

 תש"ם כסי' לידי ~~ה שכא

 לדקד~~י~
 כן

 עש"~~

 זה ומ~עם
 נדא~

 רנקט
 מוד"~

 כשוגג קרש שאם ס''י י"ג סי' בהגה~ל
 א"~

 והיילו לגרש
 הא"ז~~

 הת"~ד ~~ ה'ינו כדו~ג א~י~ מח~ירין וי~
 ומ~ן ' כזה ואכמ"ל שם ו~'ז ח"מ ועייןוכרכתיבנא

 או~ו כו~ין אין רבקדש פסק סי"כ י''ג סי' כש"עז"ל
 דעת הוא ~בן ש~ ככ''י שבי~ר וכמולהו~יא

 הרמב"~
 ע"ד לסמוך שראוי כתב ושהר"ןז"ל

 הרמב"~
 ול~~ז '

 ~שוגג נשא אםגם
 של~

 רא~י חכמים דכרי ~ל ~בר
 כהכרש~ ר~גיל~סוק

 ממ"ש לדק~ק יש וכן '
 וכו~ ~ו~ו מנד'ן ובו~ ונשא ע~רשם כש"~

 רמ~מ~
 דוקא

 י"א סי~ כא''הע ז"ל למהרח"ש ו~יין ' כמזידעכד
 ' המאס~ים רבני ו~~~ר גירו~ין מהל' ~י"כוב~ש"ל

 היתה ש~יא כנ''ד גמוד שוגג רהוא היכאולע"ר
 כמש~ל למרע ~ו"ל ולא מעוברת ~היתה ירעולא ~נוי~

 כה~רשה ו~גי לגרש רא"ץ וראיכג"ור

 י~ורה ביתהרכ וכהור~
 ח"~

 ה~י הפוסק הרכ דאיי~י ח"י סי~
והוא

 פשו~
: 

~~~~~
כה~~רף

 דהי~
 מזנות מעוברת

 מ~ם ~כיא ה~ולץ ~'מרדכי ובהגה~~
 הודו שלא כתב ההג~ות שכעל והגם ' כמזנהש~תיר הרמ"~

לו
 חכמי~

 רבו כמו ורבו ל~~וד ראיות ו~ביא
 כת~~ ועיין לאסור ג"כ ה~ריך כתובה ריני כתרו~רן המח~ידי~

 ' ע"ג ~י~ יחזקאלכנסת

 וג~
 ~ימן מינץ הר"י ר~~י'

 כרבריו כמו~רת להקל שיש דם מור"ם ו~~ק שהתירה'
 דחמ~ר נראה כמעוברת ~בל כ~נקת אלא התירלא
 הנו"כי כמ"שיותד

 מ"~
 ח"י סי' א"הע

 ומהרשד~~
 הדבד אכן , ~ל"ז~י'

 ~שו~
 ~חמירו שלא

 לענ~ן אבל ~~לה ל~ככ ע~ה להיות לה~יר שלאאלא המחמירי~
 אין לכ"ע בהפר~הלהתידה

 ~ילו~
 בין

 מנק~
 למעובד~

 ~ל כה~רשה להתיר שם ז"ל נו"בי הרב שהעלהוכמו
 ל~ג סי' כח''ג סופר ח~ם להרכ ו~יין ' ~בורהימי
 להתיר שיש שוגג נמי שהיה לנ"ר מינהורון

 וכענין ' כזה הורה וי~ה הי"ו ה"הוכמ"ש כהפרש~
 נ"ל הפר~~הבימי מזונותי~

 ~שו~
 ~י~ן כמזונותיה חייכ ש~ינו

 לע~מה גרמה~היא
 להיו~

 לא והוא ' ~רושה
 ~ד חיים וה"ה ' כמש"ל הוה ושוגג נישואין~ודם יר~

 לחייכו העלה הי"וה~ולם
 כמזונו~

 כעמ~ר ראינה כ'ון
 הס"ד וא~ו ' מותרות יש כ~דק ממ"ש וחיליהוהו~א

 ראיה משםדאדרכא
 כל~

 ~ה הכיר
 שאי~

 לה
 הרשב"א כתשו~ ועיין ~~"ז סי' בטוש"ע~יעויין מזונו~
 ע~~ו שתלה ה~ענה ומ"מ וז"ל ע"ז כסי' הכ"ימרן שהכי~

 ה~סידה שלא שכל עמה שהדין שאומר מי~ליה
 ה~סידהלא כתוב~

 מזונו~
 כדמשמע

 ב~ר~
 יש

 אלא שם אמרו דלא דקלא ~ותרו'~
 כ~~ולו~

 ~~ל
 כ~שדו~
 ש י

 ובן ז"ל כהנא רב רכו השיכו ויפה ' עי"שוכו'
 דע~
זי

'ן ועי~ ' הה~רשה ימי כל ה ממזונות ל~ו~רומסבמת
 הנז"לז ח"י סי' הנו"כי~תשובת

~~~
 אינו אם לכאד נבאמ~תה

~ ורו~ כ~ ח~~  ' ותו~~ת ככתוכה חייכ אם 'לגרשה

 ואו~
ר

 מזנ שם ~ליה וי~א לזנונים הרה שהיא דאד~גון
~  כה ה~יד לא והכעל 'בעיר

 קוד~
 אין , לכן

 ~תוכה כלא~יו~אה ס~~
 ו~וס~~

 גדע דלא '
 מו~

 גר~ל
 בנשים הפו~לים ~ומים משארכזה

 ~ש~ ש~~~
 כ~י'

 ולא ~י~ר לא לה אין כה הכ'ר לא ש~ם~~ו"כ
 ד~י ולא ' ~~י מאיסותא כה ר~ית בזה הואוכ"ש תו~~~

 ' תו~~ת ל~ן שיש לאוין לחייכיודאי

 דה~~
 ה~י לא

מום
 וג~

 אל , ע~מו על היא ה~יאתו לא האיסוד
 ועליו , ~א הוא~אליו ~

 ~ו~
 ~ דעכ"~ וגם ' ל~רע ר~יא

~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 חיב~ לי~אי~
 סי' וט"ז בב"ש ~~יין ביאה

 ק~"ז~

, 

 אי וא~י' ' לגרי~ותא איתנהו רכולהו בנ"ר~ש~"כ
 לו נה~ך ולא ' בה שהביר קודם ביאה חיבת ליההוה
 עד בעיניו ונמא~ה פתנים למרורת חיבהאותה

שמתחר~
 מזנה הוחזקה שלא והגם ' ביאה אותה ~ל

 מנוולת באשה אפשי אי לומר יבול מ"מ ' א"אבהיותה
 מים לה ויומתקו אי~וד טעם דט~מה וכיון 'ופגו~ה
 סודרה כפרה עור תהיה לא א~ י~קע לידו מיגנובים
 ו~~כרת ברית להם כרתה אשר מאהביה אחריללכת

 ט"ו ס'' בחא"הע ~ל למהר~~ט ראיתי וכן '~רמיזות'הם
 מ~וברת ונמ~את דהואיל למימר איכא ומ"מ וז"לשב~

וי~~
 ר~"ק דההיא רומיא מק"ט ההיא וכו' ש"ר עליה
 ברין שיהא ואפשר וכו'רכתובות

 שתמה שם ז"ל להרב חזיתיה ואגכ ' ע"ש וכו'ראדעתא תוס~~ בל~ להו~'א~
 ב~"פ התו~'ברברי

 ארוס~
 מ"ש ועיין דומה ד"ה

 ' מחולשה א~רק לא ואכתי א"ב מהל' ב~ט"והמ~"ל

 שם הרימ''טוכבד
 הדמב''~ רברי הבי~

 מא~ב ב~~"ו
 ולי ' סי' בח"ב יע~ב שבות ועיין ~דש כלואין
~ראה

 ~דו~
 שאל לומר היא ~תוס' וכוונת ' דלק"מ

 רומה הוא שמואל רקאמר ד~כא רומה רהאי~טע~
 והיינו לכן קורם שהביאו יבמות במס~ דש"סבההיא
 כן ראם ' ו~לגא יומא רמתא ודו~י א"א על~נט~ן
 נ במובן ק~רת' כי ה'טב ודוק ' יו~יא בנסאפי'

~~~י~~
 כאן ~~~כ~~~ב

~ ~ ~ ~ ו פ ל  
 מ''ט סי' בחיו"ד ז"ל הרב ברברי מפורש ~דבר באהרי

 שנבעלה רהוברר ה~כא ה~ו~~ת לענין ואף וז"ל~כתב
מעיקרא

 לכ"~
 מק"~ ד~וי התוס' גם איברה

 ו~ם
 בחזקתבכנ~ה

 בתול~
 באונס היא א~י' בעולה ונמ~את

 ותוס' כתו'מ~סדת
 כ"~

 ונמ~את ~נועה בחזקת כנסה
 ~וס' ראיבדה שכתב בדבריו ל~קרק ויש ' ע''ב~רו~ה

 מכנס~ מכ''ש פרו~ה~נמ~~ת
 רק"ו ' ב~ולה בחזקת

מו~רך
 הו~

 דבנסה
 בחז~~

 בכוונתו נדאה אכן ' בתולה טעם לטעום שרו~ה~י"ל שאני בעולה ונמ~את בתולה
 מנמ~את קדה יותר הוא מעיקרא שזינתה מהד~גם
 באונסבעולה

 ר~כ"~
 מבואר וזה . ~יימא ב~ניעותה

 משום התם דשאני לומר ואין ו~ל שכתב ט"ו בסי'~רב"ק
 מוכת בנמ~את ר~א נשאה בתולהדבחז~ת

~~ 
 לה יש

 הוא קפידא משום טע~א אלמא ' מנהבתובה
 עכ''ר בהכי רבתי פגמא ליה דהויא קפידדבבעילה
 ובס' פ"א ס"סי א"הע בחק"ל ז"ל הגדול ל~ז"ה~ו~יין

מרא~
 וג' ע"ב בר"ל הנוגה

 ז~
~~~~

 ל~רבראיתי
 יעכ"~

 ~'' ח"ב בשאלותיו ז''ל

 ט"ו ב~י' ז''ל הרי~"ט דברי שהביאקי"ב
 ~הביאובראיה

 בפנוי~ דא~
 בההוא בר~~ינו פגם איבא

 אפי' שאסרו לבו עלר~עלה
 ב~פיר~

 דברים
 כ"ש~"מ מ~ו~

 בזנו~
 וכ"ש גופיה

 לבעל~
 ע"ז כתב ע"ב

 ביזוי הוי ש~ה באותה עמו ~ס~רת רכי התם~~א~י
 נקרא שמו אין שנפגמה דבשעה בנ"ש משא"כו~~מ
 דילמא ~גם ולב"מ ליה רמטי לן לי~א ומאן~ליה
 אף בהמאיסותא וליתנאנסה

 ל~
 ~ש~א משום

 ופרי~ות~
~יב~

 יררהי ולא מ~רי"ט בנרון מעלמא כלל ~יימא רלא
לסו"~

 להחליטה שר~ה
 ל~~ו~~

 ש'~א הוזבר רלא ביון
 ש"רעליה

 ק'ד~
 עלילות לה לשום כ~אי זה ובי ~ישואין

 הרואה ואנכי ' עכ"ר וכו' הוא מניה ריל~ארברים
 אינה ור~יי~ו ותקי~א אמ~ני מהרימ"טראית

 רס"פ מ~~יא מבורר~~ב"פ מבורר~
 ס"ו~ ב~

 ראפי'
 ס~יר~

 שלדברים
 איכ~ פנוי~

 וכ"ש ' מ~פ~תה לבני פגם
 אשה לישא ~גם לו שיש עליו יקרא שמו אשרבעלה ש~~

 ובנדון ' גו~יה בזנות וק''ו וכ"ש~גומה
 מהרימ"~

 ה~ם
 הוזכרשלא

 שי~~
 ~ב~ים מ"מ ' נישו~ין קודם ש"ר עליה

התאומים
 ה~

 ורוע זנותה על גמורים וערים סימנים
 ג~ול בירור והיש 'מ~לליה

 מז~
 ו~יון ' ~רי~ותה ~ל

 החו~ה קודם ידעה שלא ו~ומר ~ועק~הב~ל
היא ג~ והי~

 ל~
 טענה

 דמני~
 ראין וראי היתה שאנוסה או ~וא

לך
 ~ג~

 א~שר אי גם לבעלה מזה גדול
 לתלו~

 שדמשו
 של דברים מס~ירת במכ"ש 'בבשרות

 פנוי~
 לא ויען '

 שהבעל ב~ופן ~ר' השיב ה~עלע'~כ טענת בשאלה~ורש
 לגרשהרו~ה

 ב~ענ~
 : מאד ~אמנו דבריו וכל ' מק''ט

~ ~

~ ~ ~ ~ ' ~ ת ~ ~ ~ ~  

 ~נלמשקל

 כ''ש כתובה עיקרנו~לת
 תו~פ~

 לה בתב דמר~יה
 ~וא ק"ו לאו ועור ביאה חיבת מדום בנכ~יו ליזיןור~ה

 מ~סדא לא כתובה עיקר ר~~~דת דה~םמב~ולה
 וכו' לה בתב דמדנפשיהתו~~ת

 ובמ"~
 מרמי מהר~"ט

 שאמרו אותה ענין מה וכי א~רדי דמיין רלאמילי
 ע"מ אלא לה כתב שלא הארוסין מןבנ~גרשה

 טעם טעם שלאוכיון לכונ~~
 משא"כ ' חיובא ליה אזדא ביא~

 שבאבנ"ד
 וילר~ עלי~

 בתוספת רזכתה פשי~א
 ביא~ חיבתמשום א~

 תשובה ררך וכנראה ' וכו' גרידא
 דסמכאלאו

 ורי~קותי~
 כי ~רואה ואנכי , את"ד היא

 מהר~ט ברברי היטב דקרק לא הוא רב כי כבורובמחי'
 כוו~ת שא'ן פשוט הדבר כי ' וטעם ~ברה בלתיודחאם
 ' ~אירוסין ~ן רמתגר~ת דירי~ נדון לדמותמהדי''ט

 מק"~ רהוי ש~עלה רביון ' הוא לישן אשגרת~לא
 וכיון

דמאו~~
 גם'תוס~ת א~כ ביאה חיבת לי~ לית ב~יניו

 בחז~ת רבנסה ובה~יא מ~"ט משום ~יו~את כרין להלית
בתולה

 בראי~ נוד~ ~א~
 לבן ~ורם שנבעלה ברורה

 ביאה חיבת רהו"ל אפי~ לה לית תוספת ראפי'והטעתו
 ' כלל בבעל לתלות שאין ~מו~ח מהרי"ט ~תבוב~ז

 ~נבעלה מזו ברורה ראי~ לךואין
 לכ~ ~וד~

 הב''י במ"ש
בס"סי

 ק~"~
 וביש ' רוראן ~ר"ר מ~ם

 ~סב~ת ראי~
 במבואר לה לית תו~פת דאפי' ז"ל הפוס'כל

 דנב~לה אזיל רל~ברתיה ז"ל והרב ' ב~ולה לגבי ס"חסי' בטוש~~
 ~ותה הלו~ח לבעלה ג~ול פגם הוי פנויה א~י'בזנות
 ישרה ו~ברה , מקדי ~ומק"ט זנוניהאחר

 הי~
 ב~שר

 לה רלית כ~ב ש~יר א''כ לעיל~וב~נו
 ~וס~~

 ומ"מ '
 ~גאון~ם

 יעב"~
 ~ית מעלמא רבדימא הסבים שם ז"ל

 ויכול ~עיקרא ~ה ירע ברלא ופרי~ותא מאיסותאבה
 מ"ט רס'' בתשו' הרימ"ט וכ"ב בי~ו"ש מק"טלטעון
 מ"מ ' כנ~ה לא ש~רין היה הנרון ד~תם ו~גם~נז"ל
 מ~תו~ה פטור ~נסה אם רא~י' יתבאד ת~ובתומדברי
 ' ~~יקרא שנבעלה גמו~ בירו~ ש~ריך אלאותו~~ת

 לא עדין י~ןו~תם
 בנ~~

 לא
 ה~רי~

 ברורה עדות
 ~ רי"א ~סי~ יאיר ~וות להרבועיין כיעו"~

 להר~ ראיתי~זה~~~~~~~
 ב~א~~ע סו~ר ח~ם

~י'
 ~מ"~

 מי על ~פו להשיב ש~רבה
 ל~מוךשד~ה

 שרא~ במ~
 משם שכ' ~~"~ט ב~'

 לו ~~ין ~"ו ~~י' ז"להמהרי"ט
 ~ו~~~

' 

 ו~~~
 ל~ביא

 שלא ב~ביונם מהרי"טדברי
~~~ 

 ב~א ברור רבר

במסת~~
 , ע~כ ו~ולי האי וכוליה כ"כ השואל ברעת

 ע~מו תקע שלא אמתוה~ה
 בז~

 לו שהיה ל~י מהרי"ט
 , אחר מ~קום זכותללמד

 רעתו ור~י מ"~
 נוט~

 ~ן
 הדב בפ~וט וכ"ב ' וכמש"ל מ~ט בסי' שמבוארוכ~ו

~~י



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 י"ג בסי' בחא"הע ז"ל חיי~ני
 הג"~~

 ז"ל הוא וגם ב'
 בפשיטו~ הכיס"ל

 כתב לה ולמפק למש~ל דארע~א
 ש~קפק הח~"ס של פקפוקיו לבאר כבא וע~ה 'לה
 יש ומ"מ וז"ל בזה ז"ל מהרימ''טע"ר

 לפק~~
 נהי

 בפנויה כשזינתה פגם דאיכא סורר בן מ~"פד~וכח
 בחז~ת לכנסה רומה שיהיה ב~לס שקל מי~''מ

 למטעם בעי ראיהו כה~ר א~י' איש ררוסתומ~אה בתול~
טעם

 בתול~
 לעיל שכתבנו מה וע''פ ' עי"ש וכו'

 וכתב מזה נרגש ע~מו הדכ דהרי זה פקפוקי~יישב
 למ~עם ובעי בתולה בחזקת כנסה רה~ם לומרואין
ט~ם

 בתול~
 ולפי ' עץוכי~ מוכת נמ~את אם דהא

 דעכ"פ למימר איכאדאכתי
 ה~~

 ב~ולה בחזקת כנסה
 הכאמשא~כ

 דעכ"~
 ומ"ל ל~חר בעולה בחז~ת כנסה

 א~י~ דמי לא והא ' בא'סור או ב~תרבעולה
 ק~ידא ראיכא ס"ומ בן דס"פ ההיא ה~יא לזה 'עץ למוב~

אפי~
 רברי~ בס~יר~

 בחזקת ~כנסה ה~א כ"ש '
 ~נוע~

ונמ~א~
 אבעיל~ דוראי פגומה

 ~ובא קפיד אחרים
ועיין

 חוו~ בתשוכ~
 ודבריו רי''א בסי' יא'ר

 ועייןלפ~~"ד נכוני~
 בתשוב~

 קל"ג בסי' שם חת"ס
 ~ להאריך מסכים ה~נאיאין וכע~

~~~~~~~
 מ"ש שתמה שם להחת"ס ~ו

 ולזה ~וספת לו יש ~טע~ו דאפי'לכ"ג מאלמנ~
 ~גומה דשאני~י'

 רלי~ בזנו~
 כיון כיאה חיבת ליה

 ' כעיניודמאוסה

~ 

 ~יימנו וכבר
 ז~

 רנפשין מסברה
 נו~ך ~וספת עם~"ל

 דה~~
 וגבי למדע הו"ל לא

 לחקור הו"ל לכ"גאלמנה

 וליד~~

 ממ"ש ~מה אך ,
 רפטור ראוריי~א איסור שמכר במי רל"ד סי'~סמ"ע
 רימו וחז"ל שאכל האכי~ה לו ש~ער מ~נימלשלם
 חיוב לענין ררמו היכי כי ו~"כ לעריות~לכים

 ' שנא ומאי תשלומין לענין שוים~י~'ו ה"~

~ 

 נראה
 ~וס~ שמדלם לכ"ג מאלמנה מ"ש שהואקוש'י~ו כוונ~

 מוכן לו אין וב~י"ז לגמרי פ~ור איסורובאכילת
 מ"~

עור~

 ובלאה"נ
~''~ 

 באלמנה הכא מ"ש
 ~וס~לשלם רחיי~ לכ"~

 ומ"~
 וי"ל , רפ~ור איסור באכילת ה~ם

 מאתים מנה של אחרי~י קנסא איבאדהכא
 מהרי"ט ~ל א~ל ' אחר ק~ס לו שאין טרפהבמוכ~ מ~א~~

קש~
 פטוד בעיניו הבעילה ומאוסה הואיל נאמר איך
 כל והלא מה~ו~'אפי~

 בעיל~
 בעיניו מאוסה איסור

~מו
 א~יל~

 רברי וסו"ר ב~וס' חייב וא~י''ה איסור
 ~אמרו להמהרי"ט

 להל~~
 למעשה ו~"ש

 ע~~"~
 נ ז''ל

~~~~
 בעיניו הרואה

 תמוהי~ ~מ~ ירא~
 דבריו

ול~
 שכל מ~רי"ט על ק"ל מאי ירענא

 בסי' ונשנו כאן ~נאמרודבריו
 מ"~

 להלכה ונא~רו
 עור ' וכו~ חילוקומלבר בוראי לק"מ לכ"ג מאלמנה כי נ י~רו ~ד~וולמע~ה

 זא~
 הם גרמו לא רהתם

 בס"פ הר"ן וכ~כ וכמ~"ל למדע הו"ל ואיהו~איסור
 '~למנה

 הן אם לירע ח~ר שלא רכיון היא י~ר~ וסבר~
 , האיסור לו שערב אימור לאויןמחייבי

 אם ולררוש לשאול לו יש אשה לישא הרו~ה כל שלאר~"ר בה~ משא"~
 ויו~את זונה~יא

 חו~
 וכיון כך על ישראל נחדרו לא כי

 במוכר נמי אנפשה'ו~ן רא~סיר איהי לו ~יל~ה לא~היא
 מוכר הוא אם לשאול לקילה לו היה שלא האיסוררבר
 לא כרשיעי אינשי ראחזו~י איסור או טרפהדבר

 פטור ולכן~חזיקינן
 לו ש~ער ~יון מלשל~

 האכיל~
' 

 למוכר לכ"ג אלמנה בין מה מבואר החילוק הריול~"ז
 היא אם לשאול רהו"ל ~יון לכ"ג דבאלמה איסוררבר

 ~~י~~אי~ורא רלא ~דע~יה גלי ~אל ולא לא אוב~ולה

 ' ~~ירושי רסתמו ~ה הכיד שלא ~ף לה יהיבומרע~יה

 הויא ר~מ"ע די~א ה~י אררב~וא"כ
 סייעת~

 למהרי"ט
 'ז"ל

 ומ~
 מנה של אחר קנס יש דהכא ז"ל הוא שתירץ

 , לי שמיע לא אחר קנס לו אין ~רפה ובמו~רמא~ים

 מלשלם הקונה ש~~ורר~ה
 ל~

 לכד
 קנ~ משו~

 אלא
 ומשפט האכיל~' לו ו~ער ב~~ילתו נהנה שלאמ~ני
 ובבן ' מונח במקומו לי~דאל ~רפה המאכילהאיש

 ~מאי כוונ~וידעתי ל~
 דמ~'~

 המ~רי"ט על קשה דעכ"פ
 דכל כוונ~ו דאם כיעו"ש וכו' נאמראיך

 בעיל~
 איסור

 או~ןב~ל
 מאוס~

 כעיניו
 כאכיל~

 רמי וא"כ ' איסור
 אף איסור דבב~י~ כלל ר~י לא וראי הא ' לכ"גל~למנה
 נהנה ואררבא מאוסה אינה מ"מ הדבר על מ~~~ראי
 ע~~ה בשהביאה מש~"כ ' גנובים ב~יםיותר

 מאוס~
רלי~

 וכ~"ש ' כלל חיבה ליה
 ~ו~

 כ~~שית ז"ל
 איסור בעילת דל"ר וראי ועכ"פ 'בפירוש אמריו~

 לאכיל~
 איסו

רבאכילה
 פשי~

 איסור~ ואכיל התרא איניש שב'ק דלא לן
ופשו~
: 

~~~~~
 רלא ברור ש~וא בנ''ר האופן יהיהשאם
 ידעה שלא מורה והיא מניהדימא

 כאש~ אפשי אי ו~מר ~עק עוברה ש~וכר ותכףנישואין קור~
מנוול~

 ופגומה
 כזא~

 פ~ור דהוא ודאי
 ~ה~וס~~

 וה' החק"ל ו~~ה חיי והבני ~הר~~~כהורא~
 שפ~

 ~ים
 ~"ו סי~בא"הע

 והמרא~
 רכוו~ייהו ובודאי ' הנוגה

 ~אופן יהיה ואם , המוחזק ~יד להחזיק~קיטינן
 מס~רימים שעבר~

 מע~
 לטעון י~א ואח"ך עוברה ~הוכר

 של~
 היו~ בל~י כההכיר

 רכיו ליה מהמנינן אי לרון יש ,
 ו~וא עוברה והוכר שניה ביןרכריסה

 ע~~ שכ~
 בקירו

 לומר ישבשר
 דיד~

 שנר~ כמו ליה מהימני' לא ותו ומחל
 פנים הרבמרכרי

 מאירו~
 אך ' ע' ~~ בח''א ז"ל

 הרבני~ בנדוןיראה הדוא~
 הבעל טען שלא מהם שיש הנז"ל

 פרבסו ולא הלידה אחראלא
 הרבני~

 ומחל ידע ~~עם
 ~ו~ה שנשאו דכיון לדבר טעם ליונר'

 כחזק~
 כשרה

 היא אם למידק ארע~ייהויהבי ל~
 מעובר~

 גם והיא

~עש~ הי~
 הר נדון משא"כ ' הריונה להסתיר ~~רקי כל

 והיא הנישואין קידם עמה שנ~ייחד ז"לפ"מ
 ה~ברה הוארמ~יה טוע~

 נו~נ~
 שידע

 להסתיר בחכמה שירעה לומר יש בעלמא אבל ' כןטוען הבוש~ ומ~ני ב~
 קכ"ו סי ח"ר בח~"ס ועיין הרבר הוא ר~וק ולא~ריונה

~ 

~~

 רב ועם קי~ורי ל~י ~רלע"ר
 ~ביב~

 הפוסק
 ~ניא ו~לי זה ברין יפ~ עמד שלאהסליחה הי~~
 הכה'~ מהר"א ר' רכו על בעיני י~לא וביותר '~ניא ברל~

 לחייבז לדין עמו והסכים כה~א מ~ייע כהנא כיזלה"ה
 ' ואתז ' עליה להשיב ראוי שאין ראיה והכיאבכ~ובה

 ' בזה ~דק לא כיה~"ר

 וחפ~
 ' ר'~ ולכאד להאריך הייתי

 אין כי ומפורסם ידוע אבל ' לבבי עם ~אשרזה
 הלכה בדבר להש~עשע אני חורין בן ולאבידי ~~ות~
 הק~~ר~יה ע"~

 ~ אמי~
~~~

 לרעו~ בכואיאחז"ר
 ביעקב

 הרב אלי הביא יע"א המערב~ראבלס העיר~ פ~

~מנר"~ ה~וס~
 אחר אחר בסגנון זה פ~ק נר"ו הכהן

 מא י~אד ' לכן קורם או~ם ראה שלא ~פוס~יםס~רי שר~
 אבל ' אתו~' באש~ מתורתו ולה~בסם המקרא ~ל לחזור בר~וניהיה

 באמ~
 מ~~יקא למגמר אמרו

 רוחי השב י~נוני לא ה~בוד עול כי ~ם 'מחרתא ~שי~
 עומר א~י במקומי הדין ~~עיקר לבינהמודע ועכ"~
 י~ילנו ו~"י ממקומה זזה לאר~~ונה ומשנ~

~~תנו ו~ימ~ משגיאו~
 נ אכי"ר נ~ל~ות יראנו ~~רי~ ~אר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
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 לי~ירה התרכ"ה שנת תוב"א חברוןלע"הק

 ' גופאי ככוליה הוא ~ביב ' נהוראי ורב גאון אחאירב

 דב ' דלבאי ב~וואני וקאידיתיב
~~~~ 

 משבחא
 רגול ' חביבא דב , ימלל מי ~דכו חין ' גולל אודה"ה

 כמהר"ר ' להלל בישראל ' הכולל הדב 'מרבבה

~~~~~

 אולם בדיא לעולם לער יאיר נד"ו ב~י'ד

 ~כיד"~

~~~~
 נ~ש~י אנא האד~ש ת~יל

 זאת איך אמינא ~ותא ובהדיוכו' נקי~ לשל'מ~
 רשככ"ה הגדול הרב מדן עוזנו גאון בס~ר לומדהייתי ~שבו~

 להגיד ו~שלחה ' רבריו להבין זכיתי ולא ז"ל ~ק"לבעל
 ' בתוד~ו עינינו יאיר למ~ן דאבו~ת כמילי ~בקיל~דוני

 בא"~ע ת"ק חק"ל בס' ז"ל להרב ראיתי : החליוזה
 נעשה כך ואחד י~דאל בת בנשא ונסתפק ~לה ח'סי'

 מהש"ס ראיה והביא וכו' בלאו ישנו אם דכאפ~וע
 הביא ~מאי ארע לא בעד ואני , י~ד"ב רע"טמיבמות
ראיה

 מכלל~
 ראיה הביא ולא

 ר~י~
 ~רוכה סוגיא

כש"~
 מ~תמרת ת~א מאן וכו' רכא פ~וע רע"ה שם

 במחלוקת ר"א ~מר אכלה ראודייתא פ~ולה~ביא~
שנויה

 ור"~
 רנשאה בהריא ~די ' היא ור"ש

 תנא מאן ~ש"ס קאמד וע"ז ~"רשלעשה קור~
 מדאודיי~ איסורא איכא ~למא ' דאוריית' פסולהלביאה משתמר~

א~י'
 שנשא~

 למימר וליכא ' פ"ד ~נעשה קודם בהתד
 איסודא דאזדיית~היינו ~~ולה לביאהרמ"ש

 דוק~
 ולאו

 ~תמא חדא ' ~עמים ~במה בה~ר דנשאה מאחרליכא
 מייתי ועוד ' לאו רהוא דאוריי~א פ~ולה לביאהקאמר
הש"~

 רפליגי ר"מ ~ם ור"ש ר"א דמחלו~ת דומיא
 ריד לכ"גבאל~נה

 ב~
 לא ע"ב למימד ואיכא ל~ו

 הכא ~כל לאו ראיכא משום אכלה רלא ד"מקאמר
 ' ר~מ רמודה אה"ן ליכא לאו איכאאי~ורא

 והש"~
 ד"י

 להש"ס הו"ל להא איתא ו~ם , אחר חילוק וכו'אמר
 חילוק~ ה~י לנולחלק

 חילק רע"ר לעיל ~~ש"ס דהא '
 לאשמועינן להש"ס הו"ל ה"נ לרבנן מדאורייתאלר"מ
 מדאיכא ו~וא מדאורייתא אפי~ ולחלק חידושאיותד

 הבא מד~ש"ס אלא ' לאו דאיכא ל~יכאאי~ורא
 ראוריי' פסולה רקאמ' רמאי משמע חילוקא האיחילק ל~

 רוקא איסוראלאו
 כ"~

 שם ד"י חילק ולזה , לאו ראיכא
 בלאו ~וא מ~אורייתא דפ~ולה משום אחד חילוקלר"מ
 ~ודם כ~תר ל~אהואפי'

 שנעש~
 הוא זה כן ואם ~"ר

 נ זלה"ה הגרול רבינו ~לס~קו
 ראיה להביא ויש וז"ל שכתב ז"ל להרבראיתי
 אשת דכ"ר בסו~ה ששנינו ממהלזה

 ~רי~
 מהדש"א מ"ש ממנו רנעלם נדאה רגליהי רתחות~~ד נשיק~ אחרי ולענ"ר , יעוש"ב וכו' כגון ו~ירש"ישו~~
 בה' מש"ל והדב שםז"ל

 סוט~
 בה~י שכתבו ה"ו ~"ב

לישנ~
 ופירש"י קמ"ל שם הש"ס ממ"ש דסותד ~ל דרש"י

 אינו במתניתין רש"י רמ"ש מהרש"א כתב וע"ז ,שם
 במ~ני' רש"י רד~די כתב והמש"ל , יעו~"ב וכו'מדכרי
 להש"ס ד~"ל ~די~א רפריך רה~קשה ה~"ר כפיהם

 מרכדי א..כ , יע"ש וכו' א~"כ בנסתדת איירידמתני'
רש"י

 ה~"ד כפי פירש ז"ל רדש"י ראיה שום אין רמ~ני.
 ר~רב לישנא ~אי הזכיר ז, בסי' ז"ל רהרב הואוה~ימה
 ודרך . ז"ל הרב דכרי להבין זכיתי לא ולע"ד , ז"ל~"ל

 לבי~ה משתמרת ~נא מאן ה~"ס דקאמד מ~איאגב
 ואשתרי ~ואיל אמדינן רלא מוכח , ראודיי~א~סולה
 .אשתרי

 בעיית ~שיט לא אמאי וא"~
 הש"~

 בחולין
 הביאו ~מפדשים כל ו~נה , וכו' נחידה בשר באבריי"א ד~

 , הזכירוה לא מהכא והא דאיותכמה

 משם שהביא ע"א רי"ב ג~ סי' חא"ח בכסף נח~ההדב מ"~ ל~י והנ~
 היה לא נחירה בשד באבדי דשם ~למה בית שלהמגיה

~~
 בין איסור שום

 באר~
 וכו' האברים ואלו ב~ו"ל בין

 א"כי~"ש
 א~

 שו~ ~י~ לא כאן נאמד אנו
 ר~ורם ~תר

 היה רלא משום לו ~יתהמותדת
 נמ~~ ~די~

 הותד רלא
 עבשיו וא"כ רבר שוםלו

 שנעש~
 ולא לו א~ורה ~"ד

 בשד באברי כן לא . ~ותד דלא כ,ון וכו' הו~ילאמדינן
 והנה . הנז"ל הדב כמ"ש וכו~ מותד רהיה גםנחירה
 חילו~א ל~אי ס"ל לא א~רים שעדהרב

 וא~

 רנאמד
 הואיל אמדינן לא ומשו"ה גו~א ד~שתני שאנידהכא
 והאל . ז~ל נח"ב הרכ וכמ"ש אש~דיוא~~רי

 נ לאמתותה רבר להבין ויזבנו כ~ור~ו עינינויאיד יתבר~
 לתשובתו המ~~ה נ~~ןא~בתוכ"ד

ה~עיד

~~~~ ~~~~ 
 ~"ט ~~~~

 אליו תשוב~יוזאת

~~~
 מא'יר

 משרש'י~ ר~
 הדב

 ~~~ המו~ה~
 י~~ק

 , ארירו והיהנד"ו

 ~א~~ ואילך מקבלה ישר כי להגיד היום ואבא ,למ'ד שלו~ רברי המדבה אח~
א~וב~

 רלו~

 מרן כ~כרי רש"וט במאי בר"ת כאן אהבה
 שתמה ח' סי' א"~ע בח~"ל זלה"ה ~גרול מז"ההגאון
כת"ד

 רא~תמי~
 ערוכה ~וגיא ~ל רמ"ור מניה

 ~דוד א~י כי עם עפר ואנכי , כדכ"ק ככתוברע"ה ביבמו~
 , מאד כמארכעת

 הייתי כי ג~
 עסו~

 . אחד בענין
 ל~זו~ אני ~ניתימ"מ

 ורואה . ~כם ~י דכדי בנועם
 ענין ומה ל~ושי~ו, ~קום שאין המחי"ד אחדיאנכי

 ז"ל הגאון מרןב~קירת יפ~ דקדק לא ~רו"מ ו~נראה , סיני ~ד א~לשמי~ה
 בנש~ שהי~

 ~ם נפ~ע ואח"כ
~ייב

 א~ לגדש~
 מגרשה אינו ואם עליה בא אינו אם

 סוגיא מאותה ראיה אין זאת ולחקידה , בלאו עובדאם
 לב,~ה מדתמדת לה ד~רי כרע"ה כת"ד שהביאדיבמות
~סולה

 ד~ודיית~
 ליכא רמהתם ,

 למשמ~
 א~א מי~ה

 לא ומי , מראורייתא פסולהשביא~ה
 יד~

 ~כל
 אל~

, 

ואין
 ~קו~

 מגרשה אינו אם אלא לחול ל~קירה
 סמך הביא זה ועל . בלאו עובר אם עליה בא~אינו א~

 רכ"ו בסוטה ומ~רש"י דע"ט ריבמותמההיא
 לשי~ת ל~קור חזד ו~וב , לגדשה וחייב ~לאוראי~יה דמשמ~

 וכא גרשה לא אם ונפ~ע שנשא ~א בכגון ז"להדמב"ם
 ~ל כוונתו ~וא ש~ן לקי,ותרע אי~ליה

 ואח"~ י~~אל כת נשא ~ם וז"לשם כמ~ת~ו~ ממ"~
 חייב אי ~~ד נעשה

 : בעיני ~שוט וזה ע"כ לקי ~י ~ליה כא ו~םלהו~יאה

~~~
 לו ~הוקשה

 ע~
 אבונא דאיית

 מרנ~
 מ~י' ז"ל

 וכמו ע~מו את ז"לסותר שרש"י ר~וטהדש"י
 והמ~"ל בח"ה מהרש"א ע"רש~קדו

 בפ"~
 ה"ו ~ה~"כ

 ~יא ז"ל ה~ק"ל מדן של שראייתו ~דואה ואנכי ,ע"כ
 ארם סריס האי דע"כ ותקיפאאמתני

 ד~~ שכת~
 דאסוד

 גם ~יירילקיי~ה
 כנשא~

 לוקמה ראלת"ה , כה~ר
 ~נשאה לא~ר שנסתרס וכגון אד~ב~ריס ג~

 דו~~ ב~~ל~וקו~י נרח~ ולמ~
, 

 וכסרי~
 ~נפ~ע ד~יי~ו ~רם

~~ 

~~~~ 
~תוס'
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התו~~
~~ 

 ושוב ' לקיימה רא~ור מודו אשת בד"ה
 סי' ח~"הע מ"ב בחק"ל ז"ל מז"ה להגאוןמ~אתי

ד~ל"~ ז"~
 ~ובר ררש"י וס"ל הללו רש"י בדברי ~עמר ע"ג
 איירירמתני~

 ~נ~תר~ ב~"~
 דנ~שה וכגון שנשאה א~ר

 ' לקיימה רמותר ~ולי ע"י~ריס

 ובסרי~
 אסור ~רם

 אפי' וראי והיינולקיימה
 שנ~תר~

 וע~ש ' שנשאה אחר
ב~ימן

 וכ"~ כ"~
 ז''ל ה~וסקים הדבנים ~תמהו מה

 על ומ"ש כת"ר שהביא ז"ל והמש"ל מ~ר~''אמרברי
 ליה גרמא והא ~יח"ל רמר מעיני ~עלם זהובל באור~ זלה"~ לי רודי המור ~רור הגרול הרברבריהם

 על בחידו~יו ה~~ים מדאה ב~~ ג"כ ועיין ' זהבאו~ן לתמו~
 ס"פהירו~למי

 ארו~~
 נ

~~
 ~~ל למעכ"ת~זיתיה

 ל~שו~ שר~~
 רחולין בעיין

 בשר לעניןרי"ז
 נחיר~

 ל~רץ ישדאל שהביאו
 ראמרינןמהא

 ~כ~
 בהתר י~ראל בת שנשא ~"ר גבי

 לבי~ה משמתמרת דהיא דאמרינן נפ~עואח"כ
 ' אשתרי ואשתרי הואיל אמרינן ולא 'ראוריי~א פסול~

 ע"א רי"ר נח"ב הרב ~"ר שלמה בית ס' ~ל כחי'לחלק ור~~

כיעו"~
 'אין כי כיוין י~ה ראמרי אנא ' נר"ו ~רב"ק

 להארמיון
 ע~

 והוא נחירה בשר
 ממ~

 בדומה רומה
 וגם ' כ"ג שנעשה עד לזאת מותד היה זה שגוףל~"ג
 פ"ר שנע~ה עד ~ותרת ה'תהזאת

 וכ"~
 הב~ד אבל '

 בין מקודם מותר ~י~~ז~
 באר~

 ועיין . בחו"ל בין
 בר"ב הכ~ף ~רורלהרב

 ע"~
 . ואכ~"ל ו~"ב

 ' גברוותא הלכתא ב~ה בו יש כי בזה להאריךהייתי וח~~

ואולם
 ~רי~

 לא ~עדין הר~שון לימודי על ל~זור אני
 מדברי רבר לו י~שה שאם פנ"ק ואח'לה '~~ל~תיו
 דברלה~יבו ~ר~יתי הנחי~ה מרוב כי ' ~~וב דכרו ~לי~י~ל~

 היו~
 ~~ר~ו הזה

 הרב~
 ~א~רו במ~ום

~~~רי~
 ומעתה ' ~ב~רבו אל~ים ~כמת על ~~מכתי ,
 ויגביה שירום עליון לאל בתפלה למילין ~~~יאשים
 לה וקורין נ"~ר כאות . הודו כזית ויהי , כבודו~~א

 הזן האל ור~מי ח~די המקו~ וכנא"~ ~~ד~ ~~~כ~~
~~~יר

~~~~~ 
~~~ 

 ס"~

 נר"ו וז~ל רברי על לה~יב~זר

~~~~
 להודי~ה'ו~

 כת~י מקבלת לרו"מ
 ה~ר~

גדול~
 להבין בקיר אשר האז~וב אל ת~ובה

 ב~~~א~ר~
 ת"ק ~ק"ל בעל ~רב זקנו מר ~~גאון

 הוא ז"ל הגאון של ~פקו דעיקר מר ~מר 'ו~~י~ו~ל

 ~פ~~ וא~"~בנ~~
 ואינו

 ב~
 אם ~גרשה ואינו עליה

 ~ל~עוב~
 ~עיר איש עלי ~ר~א ~ר ~רי וע"ז ' לא או

ר~~
 ראיה ד~ת

 ~ההי~
 רד~"ד

 דמהת~
 למשמע ליבא

 ~אם ~בל . מראורייתא ~~לה ~ביאתוכ"א
בלא מ~יימ~

 ביא~
 תד"ק ע"כ מינה למ~מע ליבא בל~ו ~~ובר

נר~
 הגאון הרב ~ל ר~פ~ו מר לרברי אף ~דל ולי .
 ב~א ~~~יימההוא

 ביא~
 לאואם ד~תני מתני' מ~אי ~מינא

 וכן בתרומה אוכלס ~"ד משנע~ה ~~
הרמב"~ פ~~

 , בב'~מ וע"ש הי"ג ~"ז ת~מות ב~~

~ם מעת~
 האש~

 הזאת
~~ 

 למה בלאו עובר עליה בא דאינו
~כלת

 ~~רומ~
 לגרש אותו כו~ין רהא

 כמ''~
 הש"ס

~~ובו~
 ~ה"א ב~~"ו ~ר"מ ופ~~ו המדיר ס"פ

ו~~
 הא ~נ"ר ~י'

 בא ~אינו ~אמ~ אף ~~~
ו~רי עלי~

~~~ 
 עמה ~~ן

 בפ"~
 כופ'ן ~כי ~פי'

 כ"~
 בנ"ר

 ולמה לגרשה ו~ייב לאוראיכא
 בתרומ~ אוכל~

 כיון
שלא

 ידע~
 כו~ין יד~ה לא אפי' הא , פ''ר משנעדה

אותו
 לגר~

 למה וא"כ ' ב~רומה אוכלת ולמה
 עליה~ בא שלא א~י' הא וכו' משתמרת ~נא מאןקאמר הש"~

 : קאי וגרש דבעמור כיון לאכולאסורה

~~~
 כל לאו רליכא בתרומה מראבלה ~''לע"כ
 לכוף כדי איסורא וליכא עליה בא שלאזמן

 בא שלא רכל משמע מהכא ו~"כ ' לגרשהבעלה
 נראה שיח"ל~ני"ר לרברי אף ועוד זאת ' ב~רומה דאבלה מא~ר לאוליכא עלי~

 דא~
 ~"ר ~ד~וא ידראל בת נ~א

 כ~"ג אבל וז"ל הרב כתב ש~ך לאו דאיכא עליה באולא
 ' בהתר כשנשאה דוקא משמע וכו' לא בהתרשנשאה

 באיסור נשאה אי~בל
 א'כ~

 ' עליה בא ~לא אף ל~ו

~"כ
 מ''~

 ו~ו' פ"ר ה"ו מא''ב בפט''ו הרמב"ם

 בעלו ולא נשאו אבל לוקין דוקא רבעלו ~"ל ,לו~ין ובעלו~

מל~ו~
 מדום ו~עמא ~יכא לאו ליכא

 דעכ"~
 ~נידואין

 כשנ~~ע ואף דאלת"ה ' בהתר ~נשאה מא~ר ליכאלאו אפילו~ בעל ולא בהתר נ~אה דאם מ~מע באיסורהיו
אחר

 שנשא~
 ליה הוה , בל~ו עובר עליה בא שלא אף

 אם ועור זאת ' סתומי למסתם ולא לפרשלהרמב"ם
 מני"רכדברי

 ~יל"~
 ו~"ז ז''ל הגאון של ב~~קו

 איסור וליתי אביי רקאמר דע"ט דיב~ות מההיאראיה הבי~
 בביאה ~לא מקיים אינו ריבום עשה הא וכו'פ~וע
וכאן

 ליכ~
 לו ~נפלה כגון רבא דקאמר מאי רהא ביאה

 ליבא וא"ב עליה בא שאינו איירי נפ~עולב~וף
 ודאי אלא וכו' פ~וע איסיר וליתי קאמר ומאידיבום עשה~

דה~~~
 ולפק"ד . הרל אני שהבנתי כמו לס~קו ז"ל הרבד~יה מני~ ומייתי ש~יר פריך וע"ז עליה בבא איירי

 ' רדע"ה בה~יא ~פורשתהיא

 בא~בתו הנאמן ה~עירכ''ד ~ תלין ~תי שגיתי וא~

~ ~ ~
~~~~ 

 ~"ט ~~~~

 שנית תשובתיוז~ת

 דבריו את לחזק חזר אשר ~דשו דברותהוית~~~

הראשוני~
 כתבתי אשר כל על יקרא ותמ'ה '

 ' ז"ל הג~ול מז"ה הגאון עליון דעת ליתוביבעניותי

 לא כי אני רואה לע~מיוב~אני
 ~ד~

 וכי , ררכיו ככל
 ל~~יב בא ~נני ' כהוראה ~תי~ה להוי דלאהיכי

 נ אמתאמרים

~~~~
 שי~ל"א למ'ד כתוב בדב"ק אמריוראשית
ראם

 אי~~
 בלא במקיימה גם לאו דאיכא

 הא אכלה ידעה לא ואם מתניתין קאמר ואיך 'ביאה
 וליבא לאו דליכא ודאי אלא ו~ו' ~אי והו~אבעמוד

איסור~
 אין אלו ודברים , ,ע"ב ~ליה בא ~לא זמן כל

 והו~א בעמוד רפ"א יבמות במ~' אמדי' דבי שחרל~ם
 ~נישאו וכו' לכ"ג אלמנה גבי היינו ' אכלה ולא~אי

 זאת עניה אבל ' להא~ר גרמו שמע~יהם אובאי~ור
 הוא הרי ע~תהמה

 כשר~
 ' בכ~רות ונדאת

 ע"ירעתה והג~
 מ~ר~

 ~הור בלתי
 נא~ר~

 עלה וקאי עליו
 זמן כל ' איכלת ~יגרשנה עד מ"מ ' לגרשה ו~ייבבלאו
 ו~יינו ' בבי~ו זונה או ~ללה שוויה ולא עליה באשלא

 ' הוא רהכי ותרע ~~~י'ראשמועינן

 א~ ~ה~
 נ~את

 יר~ה ~לא א~~' ל~"דבאי~ר
 אוכלת אינ~

מ~רש"י ברמיכ~
 דשמעתי~

 ~רומות ~~ל' ב~"ז הכ"מ ~רן וכ"כ
הי"ב



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  לע~מה גרמה רהיא משום ~עמא וראי והיינו 'הי~ב 
 נ~~ית שלאואף

 חלל~
 א~י"ה נבעלה ~לא כיון זונה או

 וז"ל בפרקין יש"ש בס' ז"ל לרש"ל ועיין ' אוכלתאינה
 מי מלתא מהאיושמעינן

 ~נע~~
 אשה ~לקח אחר ~"ר

 ביני דאוכלת והא עליו אסורה ~היא לפי לגרשהש~ריך
 אין ברורים רברים והם ע"כ שגרשה קורם קאמר~יני

 : להאריך עור~ורך

~ ~

 ~~~~ר~~~~~~~ ~~~ת~~~~~

 נשאה רא~י' דאמרינן רלרידן מכוונים אינםורבריו
 לאו איכא אח"ך שנ~~ע כלבהתר

 בנשא~ כ"~
 , באי~ור

 בעל ולא בנ~א מע~יה לא ז''ל הר~ב"ם רא~י'וא~~ר
 דא"כ כת"ר ו~''ש ' איכא מהא לאו אבל ~מלקות~לא
 ' לאו איכא בהתר נשא ראפי' לפרש להרמב"םהי"ל

 רירוע היא מל~אלאו
 שהרמב''~

 ל~סוק ררכו אין ז"ל
 או ב~שנה נתפ~'ש שלארין

 בבריית~
 והשתא ' וכיו~א

 ער בלאו ראיתיה ~"ר ב~יותו בנשא לן ~שיטאאי

~י~ר~
 בעל בלא רגם ואמרינן ' מל~ות לענין ובעלנשא דבעי ז''ל הרמב"ם לדעת בהתר בנ~א י"ל ה"ה '
 ~נשאת רכיון לו~ר מקום היה ויען ' עכ"פ בלאואיתיה
 עכ"~ אשתרי ואשתרי הואילבהתר

 כ"ז בלאו רליתיה
 לברר ז"ל מז"ה הגאון בא לזה ' עליה בא~אינו

 עור נאריך בעה"ית ולקמן , בלאואיתיה דא~"~
 בז~
: 

~~
 מההיא ז"ל הגרול מז"ה רמראיית שתמהמה

 ~~וע אי~ור וליתי הש"ס ר~אמר דע"טריבמות
 : ע"ב וכו' בביאה הוא רספקו משמע וכו'ולרחי
 ב~וגית דקדקי~ה לא שר"ומ הרואה~~~~~

 הוא עקיבא ר' ס'רהתם הש"~
 רחול~

 מיבם ואינו
 עקיבא רלר' תלמודא ו~דיך , בקהל לבא ש~~ול~יון
 לו בנפלה רבא ו~וקמה כח"ב לאויןחייבי

 רבעיא נפ~ע ואח"ךליבום והוזקק~
 זיקא לא~קועי חלי~~

 ולא ~~וע אי~ור וליתי גבי ~ריך ו~לה ' ז"לכ~רש"י
 הרשב"א בחי' ועיין ' א~ה ראחות כההיא חלי~ה~בעי
 אתא ר~~וע לאו איסור והשתא ' ב~וגיןליבמות

 אחר רבנ~~ע איתא ואם ' חלי~ה בלא ול~ו~רההזיקה לר~ו~
 למ~ר ' לאו ליכא עליה בא ואינו מקיימה אם~~שאה

רזיק~
 איסור ליתי ~קשי מאי הבא א"ב ' ככנוסה חשיב

 ולרחי ר~לועל~ו
 ול~

 ~לי~~ ~~ריכה
 ~~וזקקה כיון הא '

 א~ריכא ולהכי לאו ליכא ~וב כשר בהיותולו
 בהיותו לו ~הוזקקה בכגו"ד ראף וראי אלא 'חלי~ה ר~ע~

 ש~יר ~ריך ולהכי בלאו' עליה קיי~ה נ~~ע ואח"ך~~ר
 לאו~אותו

 ידח~
 חלילה בלא ~~~א כלומר ריבום ע~ה

 במחלוקת ככנוסה ח~יב אי רזיקא רינא רהאי שי"לול~י
 דח~יב ל~"ד וא~י' '~נויה

 ככנוס~
 ככנוסה רל"ח י"ל

 ~הוא ז"ל הרמ"ז כ~ב ול~יבך ' זה ל~נין~מש
 ~ו~ה במס' רש"י מרב~ מ~מג"א ראיה והביא 'לדבר סמ~

 שכתברכ"ו
 ב~ירו~

 אחר ~נסתרס ~ף אדם רבסריס
 וברור בל~ו עליה רקאי רמ~מע לקיימה אסורש~~אה

~ 
 בס' ראיחי בזה~~~~~~~

 תומ~
 קכ"ה סי' י~רים

~כת~
 בנ"ש הוא ~שוט ורבר וז"ל

ר~ישואין
 בל~

 האיסור ועיקר כלל איסורא ליכא ~יאה
 וכו~ ~"ר מא~ב ~ט"ז ריש הרמב"ם ~כ~כ בביאה~לוי
 רבקירושין הרמ"ע ומרברי ~ר~ריו נראה ~שוטוכן

 ו~ז"ל כלל אי~ורא רליכא ד~ליג מאן ליכאוני~ואין
 לכ~ו~ו~זרו

 שלא כדי להו~י~
 יב~

 ' ע~ש וכו' עליה

 המחי"ר אחריורבריו
 לא ז"ל רהרמב"ם כ~יני תמוהי~

מע~י~
 וד~יה דעבר ודאי ~יסורא אבל ממלקות ~לא

 ז"ל הרמ"ז שהביא סו~ה במס' ז"ל רש"י מרבריברור~
 ~נש~ה אחר נסתרס אפי' לקיימא ראסוררקאמר

 ורוחק ' לעיל רבריו הבאנו הערל ר~' בסוגיןרש"ל וכ"~
 אותו שכופין היינו לקיימה אסור ראמרינן רהאלומד
להו~יא

 משו~
 ' על'ה יבא ~מא גזרה

 כמ"~
 ' ז"ל הרב

 תקנתא ולאש~ועינן עליה לבא א~ור הול"לרא''כ

~ה~רש~
 ב~י' שם ז"ל רונרון מהר"י להרב ראיתי וכן '

 וכדומה ב~''ד לאוין שחייבי ירוע כי וז"ל ~כתברי"ב
 דבכל ו~שיטא ' לו~ה ובעילה קירושין שאחרלהם

 וכו' ~מאחר ~ור~ רין קאי וגרשכעמור יו~

 א~
 שאינו ב~עה

 לוקה שאינו אע"ג עוברבועל
 שא~

 עובר אינו
 אמרת ואי וכו' בת"כ כרתניא שיגרש ער ויסדוהויל~והו למ~

 יגר~ אמאי כיאה בש~ת אלא עוברש~ינו
 אותו י~רי~ו

ולא
 יגר~

 בעברה הנושא וראי אלא
 וקר~

 יום בכל ובעל
 התורה עלעובר

 ואע"~
 עובר יום בכל לוקה ~אינו

 וכו'הוא
 עי"~

 להרב ראיתי ואולם '
 יעב"~

 בקונט' ז"ל
אגרת

 בקור~
 הובא

 בסו"~
 ע"ב ברי"ב יעב"ץ ~אלת

 רלכ~ע וכתב הללו מהרי"ר~ה"ר
 ב~יו~

 עבר לא לבד
 ~~יטא איסורא עבר רלא והיכא באי~ור ~נ~אא~י'
 ע"א בר"ז ~ם כתב וכן לי~ קנסינן רלא למימרראיבא
 י"ט סי' ח"א בחא"הע סו~ר חתם להרב ועיין ,עיש"ב

 ~נש~ במירה~ל~
 שכו~ין אח"ך ~"ר ונע~ה בהתר

 סו~ה ב~ו~' ועיין ' עי"ש לאוין חייבי ככל ל~ו~'א~י~ו
 כ~ן אשת ר"ה ע"אר"ו

 ובתו~
 ד"ה ע"ב ד~"ר יבמות

 קי~ר ז"ל הגרול מז"ה הגאון היות ,ועם ~ר~ייר
 רגם אמת דין רינומ"מ הרב~

 בנ~תר~
 כו~ין ~נ~אה אחר

 לאוין חייבי כבל להו~יאאותו
 וכהורא~

 תקי~י רכ:ן
 כל בלאו ~עובר לומר הרבר שק~ה הגם ' זלה"ההנז"ל
 וכמרובר איכא וראי אי~ורא מ"מ ' מגרשה ~~ינוזמן

 ז ח' סי' ז"ל א~כנזי הר"ב בתשובתועיין

ו~~
~ ~~~,~~~~~~~~~~~~~ 

 שהיתה כיון~י~ו~ין
 נדו~~

 ~ה~לה וכמו ' ~~ודם לו
 ז~ל הגדול~ז"ה

 ש~
 ז"ל הרמב"ם מדברי ~תבאד וכן '

 רהיכא ה"ו ו~י"ז ה"ג ~י"ב א"בבה'
 קידו~ין בת דאינ~

 תו בה ~ייכי רלא ~כא וה"ה ' ל~ורה הביאה עללוקה
 נ~וא~ ~~י~ כיון~ירו~ין

 רלוק~ רוראי לו
 ו~עמא .

 לרע~ כי הוארמ~תבר
 בזנות הביאה רעל רבינו

 והכא ' בנ~ואין ~יאה דבעי משום לו~ה אינוקירו~ין בל~
הא

 קדמ~
 ~יו הני~ואין א~ נ~ק"מ ומאי ' נ~אין לה

 ימים ואחר ' ~התר אובאי~ר
 ב~ כבירי~

 לירי
~ 

 ~ר~י
 ז"ל להרב וראי~י ח"בהים

 מקר~ בשור~
 א~ה

 ~עמד ע~ר בר~"ח לו ~אסרהוא~"ך בכ~ר~~
 ונ~ת~~

 בזה
רבי' לרע~

 ~רמב"~
 ר~מרי' הערל ר~' מהש"ס ראי~ ואייתי ~ל

 אכלה לא ~"ר משנע~ה ירעהראם
 משו~

 חללה רשוויה
 ול~י"ז ' תרומות ~הל~ ב~"ז הר~ב"ם כן ופסקבביא~ו
 הבי~ה ~ל רלוקה וס"ל רבינו על החולקים רלרעתכ~ב
 גרולה ראיה וזו רמ~ני~ דינא ש~יר א~י קידושיןבלתי

לדברי~~
 לרע~ אך

 רב~נו
 ל~

 בה אי~ן מאי ירע~א
 לא רבנותו ~כבור המחי"ר ואחרי עכת"ד ~א"תוהרבר
 זאת דמסוגיא ~אחר רבינו לדעת קק"ל ~~יירעתי

הערל ד~
 ל~

 רביאתו אלא יתבאר ולא נ~באר
 ראי~ו רס"ל אלא ' רבינו יחלוק לא ובזה~דאורייתא ~סול~

 הו~חה ליכא זאת ומסוגיא 'לוקה
 דלוק~

, 

 עליו החולקים ~רעת סיע~אמינה לי~ וא~~
 ול~

 תיובתא
 שכבר רבכ~"ר אימא ~ברתו לפי דאפי' ו~ור 'דידיה ל~בר~

 על גם דלוקה רבינו מורה התר קירושיקדמו
לחורה הביא~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  וכמו מהא''ב ופי"ז בפי"ב מרבריו ~מתב~רלחודה 
 יתישב ממילא זה ול~י ' וכנז"ל ז"ל ~רמ"ז ג"כ~~כריח

 מהל' כפ"ב המש"ל דבדי על ז"ל הדב עור ~תמהמה
 וכמובןסו~ה

 ה~שו~
: 

~~
 מ"ש על שם ז"ל הים שרשי הרב שכתבמה

 ז"להרמ"ל
 ש~

 עלה רש"י דברי ~ל ~ו~ה בהל'
 בר"פדתנן

 ארוס~
 לכהן וחלו~ה גרושה לכ"ג אלמנה

 דכתיב משום כתובה נו~לות ולא שותות לא וכו'הריוט
 דהא הרב ותמה ע"כ לאשות בדאויה ~שתו תש~הכי

 האיש ~יןבל~"ה
 מנוק~

 ד~עינן כיון מעון
 הנז' הדב הקשה וע"ז עי"ש וה~"ע לבועל בעלש~יבת דקדמ~

ז"ל
 ראיכ~

 אחר שנפ~ע ל~~וע אתא דקרא למימד
~נשאה

 שאינ~
 ' לאישות ראויה

 וא~
 לא ררש"י שנרגש

אמר~
 ו~ומה לכ"ג אלמנה גבי אלא

 ל~
 שנישאו

 נק~ ררש"י ~שיא לא דהא כ~ב ~מ ,באי~ר
 קרא

 ב~תר שני~או וכיו~א ל~"ר דנפק"מ אשתו ~שטהרכי
 לא ומ"מ ז"לאת~ר

 כיוין שאם מהשגה ז"ל רש"י ימל~
לז~

 לפרש ~י"ל
 ז~

 אשת גבי בשמעתין
 סדי~

 ~כתב
 ~~ר אדם סריס ראלו איירירבס"ח

 הי"ל שם ל~יימ~
לפרש

 דמעטי~
 תש~~ דכי קדא

 דכיון ואולי , אשתו
 גם אייתי משו"ה לכ"ג אלמ~ה גבי לקרא ~ייתירהס~רי

הו~
 רכוונתו ולעולם שם ז"ל

 ז"~
 וכ"ש לפ"ד דנפ~"מ

 'והכישני~~ובהתר
 ~דוקד~

 לא שכתב בדבריו
 נאמר~

~רש~
 אלא

 בראוי~
 וכו' בספרי תניא והכי לקיימה

 ' פ' סימן ~"הע בחק"ל הגאון למז"ה ועיין 'כי~ו"ש

ועת~
 שב~~ודא בח"ר ושם ומשיב ~~~ואל ~ר"מ

 חכם אחר משם הביא ה' סי'~ניינא
 ש~יר~

 לקושית
 דמשכח"ל ' הלזו~רמ"ל

 באלמנ~
 ש~וא גופיה לכ''ג

 מעו~מ~וק~
' 

 וכ~ו~
 שהראשון

 שנתאלמנ~
 התנה ~מנו

 ע"מעמה
 של~

 לא שוב זינתה אם ו~ש~א , ~זנה
 ולכך ' לכ"ג אלמ~ה ואינ~ ראשון של אשתול~~רע הו~

 למעט קרא~~~ריך
 דאם לאישות ר~ויה דאי~~ מ~ו~

ל~
 ת~נה

 ~~"לזנתה~

 ~ות שוב
 אלמנ~

 רחלו לכ"ג
 זה תנאי מהני אם שו"ט והרב ' הראשונים~קירושין

~~ו~
 ~מש"ב ~תנה

 ומשו~
 בע"ז למפרע בעילותיו כל

 א~תו תש~ה מ~י הלימוד עיקד ד~ס~רי די"לו~סיק
 ובכה"ג האירוסין מן ובאלמנה לכ"ג אלמנה למעט~וא

ש~~~~
 ומה

 וחלו~~ גרוש~ ר~~~
 ' הוא רלש~א שגדא

~ ~ ~ ~
 דכ~~ ר~"י

 תמה ש~'ר מקרא אמעי~ו ~ני דכל
 שאמר זאת או~מתא אבין ולא שמעתי ו~ני א~"רה~"ל
 רבר~~וא

 'כי חכמ~
 מעיקד~

 תלמוד ~ריךא~לי הדבד

 כזה ~~~י ~ה~י~~
 ג~

 לאחר שנשאת ואחד מותו לאחר
 אם זה לפי ~י ' לגמדי הר~שון מאישותו~נקה

 אינה מותוא~ר זי~~~
 זקו~~

 קידושין שב~לו כיון ליבם

הר~שוני~
 אם וגם '

 זינ~~
 תח~יו

 וכל ~ט בלא יו~א~

ז~
 חא"הע בכ~"הג ועיין ' לאו~רו קשה

 רי~
 ל"ח סי'

וב~י~
 ובמש~~ ז~"~

 דאנן זאת עוד , לא"הע ~' סי'
 לא בין ' למיתה ו~לך זי~ת~ בין ה~ים שיכרקובעינן
 היתה שאםזי~~ה

 עקד~
 אם או למ"ד נפ~רת

 הית~
יולד~

 בריוח ~יולרת ב~ער
 וא~

 נקבות
 זכרי~

, 

 ~~~~ ל~א~ והכ~
 ואם מעון מנוקה האיש דאין

 השק~
 אותה

מעוברת
 אי~

 ~אן
 בריק~

 הלכות בעל במ"ש ועיין '
 ר~רי בס~ ועיין ' המגרש בר"פ ז"ל הר"ן ~~רגרולות
~~

 ראשון בקונט' זל~"ה דוד בכ"ר מהר"א להגאון
 ז ~האריך עי"ש גיטיןבענין

~~
 ~"ם לפי ~~מה שם ז"ל הים ~ר~י ל~רב~זיתיה
 ~במ~'~ר"ן

 כתובו~
 ט"ל בסי' ב"י מרן ~"ד

 ~ישות מהל' בפ"זוה''~מ
 ה"~

 ~רשב"א משם
 נדדיםו~מ~~ו ש~יןעליה האש~ע"מ אתבמ~רש ז"ל~
 דאינהנרדים ~לי~

 מקודש~
 לכתחי' לאחר להנשא ויכולה כלל

 חכם א~ל ~לך לאחר שתנשא אחר דילמא חיישינןולא
 נדדיהותתיר

 ותהי~
 לראשון מקודשת

 ובני~
 ~הב'

 דורות עדרה לאחר ממזר מ~ינו לפ"ז כי 'ממזרים
 עשרה שתיתה לאומרו ~דבר קשה כי רו~ת שלשה~~''ל

דודות~

 ~דדיה ה~ירו ואח"כ ונשאת שהלכה זאת כגון
 הערל בפרק ר"א קאמר ואיך ' ממזרים מהב'דבניה
 בכג"וד רמשכ"ל כיון וא~הרנו ג' דוד לי יתן מידע"ח

 'דח'י
 וש~

 הגרול ~רב ה~שה שכן הביא
 מהרח"~

 ז"ל
 דברי שהביא מ~אתי כת"י ובהגהה ' עיש"ב הקהלביום
 ~יים נשמת בס' ז"ל מהרח"אהרב

 ד"~
 ו~יין ע"ב

 מהל' כפ~"ו ז"להר"מ למ"~
 מה ו~יין בזה' והאריך א"~

 אות א"~ע לב ישרי לס"~ בהגהותי בע~יו~ישכתבתי
 , ואכמ"ל ז' סי' א~הע ח"ב אליהו קול ועיין סכ"חק'

 ושם אהרן כ~י ס"ה נד"מ מקרובעתה
 ס"~י בחא"ה~

 ז"ל מז"ה הגאון של ספקו הביאא~
 בחא"~~

 ח' סימן
 מל~י וכבד , ז"ל ומפרש"י הערל דפ' סוגיא מהאיותמה

 ~ הדברים לכ~ול ~ורך איןאמורה

 אםבע~ין
 יב~

 הכ~~ר בשנת , אליהו

~~~~~~

 החולץ רל"ה ~חולץ בר"פ
 האחין מן חלי~ה ~ריכה ~ינה סבד ר"יז וה~יל~ ל~עובר~

משום
 רחלי~~

 שמה מ~וברת
 חלי~~

 ואם
 חלי~ה בת הוי מ~לא אפולי דמעברא רהאיויאמר אליה~ יב~

 משום חלי~ה ~ריכה סבר ור"ל ' ת~"ל נ~יהשתא ויבו~
 חלי~~ שמהלא דח"~

 ותמ''ל
 ל~

 כר"ל הלכתא ו~י"ל אמרינן
 מההיא ה~שו תמ"ל בד"ה שם והתו~' 'ב~א

לקמן דספקו~
 רמ"~

 זהאין ח"~ גבי דהכא ותיר~ו ' תמ"ל ראמרינן
 ס~~

 לירע אפשר שאי עכשיו להתברר הראוי
 ~דיך אין ~~קות גבי אבל ' לא או תפיל אםהעתירות
 ~ה אלאלידע

 שבאות~
 לתמוה יש ולכאורה ' ע"כ שעה

 רא~רינןרכיון
 א~ תמ~

 לנו ברור שאינו בר~ר
 ' לברר יכולראליהו משו~

 ה"~
 כיון דלעתיד בדבר גם נימא

 דלעתיר מלתא ליה קיםרלאליהו
 כהוו~

 והוא ועבר
 דכשלמא מדום ק~יא לא הא אבל העתידות'יבוללירע

בדבר

 שאי~
 לירע תלוי

 אל~
 ~ה

 שע~ שבאות~
 בההיא

 כיון לברר יכול שאליהו ספק כאן אין וכרו~הדס~~~ת
 לי~דברירא

 אם ה"ה אלא אליהו דוקא ולאו ' מלתא
 כן אחרי דאי~י ~יכן ' קירש איזו שירעו עריםבאו

 שש כן ש~תב בסוגין הרא"שבתו~~י
 לבי~

 אבל
 ב~הי~

דחל"~
 ד~~שר מ~ום , ת~"ל אמרי~ן דלא ר"ל סובר

 גרם ~אח"ך אלא לילר היתה ראויה ~חל~~הרבזמן
 לאו רמ~יקרא דה~לי~ה ונ~~א ל~פיל רבראיזה ל~
 כן ש~תב פדקין בדיש ז"ל ל~נמק"י ראיתי וכן 'הוא כלו~

 אלא ' ואמתיים ברורים רבריםוהם
 שקש~

 להעמיס
 לידע ~פשר דאי ~שום ש~תבו התו~' ברברי זה~ירוש

העתידו~
 ה~~ק"י פירוש ולפי '

 '~ע"~
 אליהו שידע

 יגרום אחר שרברהעתידות
 ל~

 להפיל
 וסו~

 ' ~~יל סוף

 ש~ה דבאותה כיון~"מ
 הית~ ראוי~

 של ולד לילר
 לאו החלי~הקיימא

 כלו~
 לאליהו שגם ס"ל ואולי ' הוא

 ע"י שיאדעו העתידות לידע א~שר~י
 ~~ר~

 ועור ,
 לי~ראה

 רה~~
 גדול זכות רע"י רא~~ר חל"מ גבי

ישתנה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ' המזליש~נה

 וא~
 על נגזד ~ם

 הזא~ הא~~
 ~תפיל

 ש~"י ~~שרמ"מ
 ית~~~ זכו~

 הדבר
 ויחי~

 ימות ולא
 שברבר ידוע ו~דכר ' ~רעה על וניחם ~~ רחום ~לבי

 ה~כיא~יא~ר
 לרע~

 כזה אין יהיה ולא הרבר יכא ולא
 כמ''ש לנבואתוהכח~ה

 בס"~ הר~ב"~
 הל' רעות הל'

 אליהו יבא אם מ"ט כשרה רחלי~תה סוכר ור"י ,ד'
 כאותה הרי ד~~להייא~ר

 ויכום חלי~ה כת ~ית~ שע~
 כגו"ר ~רכר י~~~ך ~מא חש~א אלא לנו נשארולא

 ס"ל ור"ל ה~יל~ והרי למ~רע מלתא ~יגלאיאמרינן
 לידע לאלי~ו א~שר היה לא שעה כאותה רגםכיון

 או ת~יל אםהעתירות
 ית~~~

 ~מזל
 ויחי~

 אמרינן לא '
 ז~ ל~י ונ~ק"מ 'ת~"ל

 דמ~לה ו'אמר אלי~ו יבא רא~י'
 לירע לו ~ם א~שר דאי משום ליה ~מעינןלא

 ~~רי למ~רע מל~א ד~גלאי אפי' רכורו ע"פ חל~הואם הע~ירו~
 א~י"~ה~'~ה

 חלי~ה ~ריכה
 אחר~

 ~חלי~ה דבעת כ'ון
 ז~ל יו"ט הלכות להרב ועיין ' כרור ~רכר היהלא

 ז ע"ככרמ"ו

~~~~~

 דאמרינן היכי רכי ס"ל רהתוס'להכריע
 אמרינן לא ~~"לרלר''ל

 יכא שאם נמי ה"~
 כה''ג ה~~יאות בס' לו שומעין אין כא~תאליהו

 באמת לכרר בירו ראיןדמ~וברת
 מ~

 ' אח"כ ש'היה

ואמינא
 ל~

 בתי' רבי ר"ה די"ר ביכמות התו~' ממ"ש
 רהוי משום ור"י ר"א במחלו~ת שי~א ב"ק רשאני~ני
 דכיותא נמי והכא רוב נגד כב"ק משגיחין ואין רוכנגד
 אין מ~לא רמעכרא רהאי וי~מר אלי~ו יכא~אם

 ר~וי כיון לו~ומעין
 ויולרות רמתעברות נשים רוב נגד

ו~יעוט
 מ~ילו~

 לא רוכ ונגר כדקי"ט' כדאמרינן
 בחק~ל ז"ל ~גדול מז''ה ל~גאון ועיין ' לי~~מ~ינן
 כסוגיין להתו~פות שת~ה ע"ג דק~"ב נ"ט סי'א"הע
 כמו ליה ~ייתינן ולא רוכ נגר הוי רהכא משני לאאמאי
 וה~"ע כדי~ר ז"ל הם~כתבו

 ~י"~
 רס"ל י~ל ואולי '

 כי רוכ נגר ככ"ק מ~גיחין אין דדין כס~ דרוקאלה~וס'
 ' ל~טות רבים אחרי אמרה ו~~ורה ~יא כשמיםלא

 ' רוכ נגר גם ליה ר~מ~ינן אה"ן רמ~יאות כס'אבל

 ~ם ליה ~יי~ינן לא חל"מ גבי ה~א איוא~י'
 רוב נגד דהוי משום ד~~ל~'לאו ואמדכע~מו כשב~
 אלא לו ~ו~עין רמ~יאות בס'דבכגו"ר ה'ולדו~

 ~כ~
 היי~ו

 שבאו~ן ~עתידות לידע לו גם אפשד דאי משוםט~מא
 ה' רחום אל כיזה

 וניח~
 וכמרוכר ~רעה על

~ 

~~~~
 ע"א ד~ן ע"כ בסי' ~ל א~רים ~ערהר'

 מרןעל תמ~
 מ~ריד~

 ~עם שכ~כ ז"ל
 ז~

 ראם
 עליו ותמה ר"ת רעת ליי~ב ער"ר נדר לענין אליהויבא

 כרמש~ע סברא האי ס"ל לא כוותיה דקי"לרלר"ל
כשמעתין

 רר"~
 ראם זאת שס' נרגש ו~וב ' החולץ

 מ"ש ומכללם רוכ~י מכמה מוסכמת ב~עט היא~ליהו יב~
 רל~ד כ~סחים גו~יהר"ל

 הס~
 הוי ~גוף פיסול ~רעת

ו~~
 רפי~ול ו~רש"י לו ~ומעין אין וי~הרנה אליהו יכא
 היאהגוף

 מ~ל~
 שנ~~לת כקדשים

 בכ~
 ע"כ

 וא"~
 מוכח

 ~ע~'ג~ האי לאור~י
 ~ומעין אליהו יכא שאם מודה ר"ל

לו
 וא"~

 בהחולץ רגם הישוב אל אדירי~'וכא ריריה סתר
 לית ~"ל ר~גלי אלא לו ~ומעין אליהו יכא שאם~ודה
ליה'

 א~
 הקושיא אכתי רלמהר~ק כת'

 כמקומ~
 ~ומרת

ויי~ב
 מה לירע ה~ריך רברבר בסוגיין התוס' דברי ע"~

שבאות~
 וכתכ וסיים ' ת~"ל רא~רינן ר"ל ~ודה ~עה

 רמ~~ע ~הביא ~מקו~ות כל ה~ו'י~יי~בו דברידע"~
 בבה"ג דהיינו אליהו יבא דאם סכרא האי ליה ~י~רר"ל
 לגאון וחזינא 'עש"ב

 ~ז"~
 יו"ר ~חק~ל ז~וק"ל הגרול

 הנו' א~רים ה~~ר דברי שהכיא רקפ"ב ~י"ח ~י'ח"א
 ויי~כ כ~חולץ ר"ל לס' שעה ~ל ר~' מ~היאשת~ה

 ר"י ~ליגי רכי ל"ק ולדירי וכתכ החולץ ~~~ ~~וס'רכרי ע"~
 ר"א אוור"ל

 ור~
 ה~נו

 לד~

 בא לא אם אף הדכר על
 ~אם מו~ו ב"ע אבל וכירר בא כאלוא~יהו

 כ~
 א~הו

 בפסח'ם ר~ל אמר וכי גמור בירור רהוי וכיררכאמת
 כ~א לו ~ין שומ אליהו יכא אם ה~ ~ומאה פי~ולראם
 מודו~"ע

 וכ~
 שחילוק שק' זו~י ~ער"ק ואחרי , א~ד"ק

 ~~רך ולא שם א~~ם ~ער הר' גם כ~' ~תבו כברזה
 ה~ברי

 ו~
 כ~ אלא

 ~רן על ש~ק' מה ל~~כ
~~~~ 

דע"~
 רבריו ית~שבו לא זה חי~ק

 וע"~
 תי'

 הת~
 ית~~ב

 ~וא ז"ל הגרול מז"ה ~גאון רכרי ל~שב והנ"ל ,~~יר
באו~ן

 ~~וסד ל,~וד נניח אם כי ז~
 ת~

 התוס'
~~ 

 דבר

 לרבר בעתי~תהת~י
 ~ד~ ~~~~

 , ~עה ~ב~תה מה

 לתמ"~רכרבר ו~רר א~~ו כא כין נ~קו~א ראיןא~~ר
 ר~מ"ל ר"ל דסובר ~יכי רכי ני~אהעתיר

 אמו~~ ל~
. 

 אם נמיה"ה
 אלי~ כ~

 בע~מו
 רא~~ומע,ן~

 ~ם אבל
 כיןנחלק

 כ~
 ~לא בא רלא להיכא ~ירר א~~ו

 דא~~ ~וכא נ~ק"מ , ~מ"לאומרים רא~
 כר~ר

 אליהו בא אםבעתידות ~תל~
 כאמ~

 לו ~ומעין ובירר
 לארת~"ל ~~~

 אמר~~י~
 א~י~ רלר"ל זאת לס' ~מך

 ~ומעין אלי~ו באאם בע~ירו~
~ 

 מדקא~ר
 ר"~

 לא תמ"ל ~~ם
 וכירר ~~א ~יכא ר~ורה רמשמעאמ~ינן

 וכ~"~
 ~רב

 ל~ז"ה שהוק"ל ~והי , שם ~~יה אפרים~ער
 ~~ר~

 ~ל
 כרי התוס' ל~ברי רהוכרח רנהי ~ל א~רים ש~ר הר'על

 ~~תירו~ו לנור הי"ל לא ~~"מ ,, ז~ל ~~והרי"~ו רכריל~שב
 ~ה~א המקומות ~ל ~~~כהא'

 ע"~
 רברי

ר~או~ם ~~ ה~ו~
 מעיקר~ המ~ומו~

 ~"~ ~י~~~ ~רי ~~א ~~'
 ליישכ הנ"ל זהו ~תוס'.רבדי

 דכר~
 גדול ~ל

 ~רב~ים כדכ~והר~יתי קי~ר אם ~ף~ל ~~~~ ~~~
 לכ~~

 מרן
 כררא ח"דהרמ"ז הגא~

 נר~
 שכבד רכ אמר ו~כי

 זאתבתמיהה קדמ~
~ 
 הזק'ן ~כינו ~גאון ל

 זל~~~
'~~ 

 יי~ב נר"ו ו~וא ~ק~ל כ~ם ~לחכים ~~~ר"~
 ~דברי~

 בס"ה

נד,~
 ח~א לב

 הנד"~
 כח~"ר

 ~"~ ס~
 דק~"ב
~ 

 מ~' ב~"ו ~ל לה~ש"ל ראיתיכזה~~~~~~~~~~
 ה~ור ~רמ"ה~לשהביאהל"ג~ה"ר ~,ר~~~
 במ~~ש~ח כ~~~

 ע"~
 ~~מר

 אי~
 ~~~ה בלא ~~~רא רלא

~יל~~
 ~ל הרב וב~ב ע"ב תנאה ומק~ם אין ואמר הרר

ש~וא
 ה~~

 התו~' דברי
 ה~~~ רר"~

 לידע ש~וא רכ~~ד

העתי~~
 וכתכ . תמ"ל אמרינן לא

 של ר~ו ש~יר~תי הנמק~ ~ברי רע"~
 ~ר~"~

 ~ה ~~י ע~~"כ ~ל
בע~ו~~ו ~כתב~

~"~~~ 
 ה~~יד רכרבר ב~בו לא התוס' ~גם

 רלא ~ר"ל~"ל
 אמר~

 ~אי כ~~ג כע~ירות אלא תמ"ל
 יבמדוכר, או~ם ~רעא~שר

 ועי~
 חק"ל

 ס~ ~~ה~ מ"~
 וכ"טכ"ח

 ד~"~
 וא~ב , ע"ג

 ~ור~~
 במ"ש או~ד ~ביע

 ~נ~ש~ וכ"ש וז"ל ת~"ב סימן כ~ל'~יו~רשכ"א
 ~~יא

 ~עוכרת שהיא~וענת
 וכ~

 ~לא בח~~~ה ש~אה ו~י
 ~וסלבג~~שהו~מ~א

 ו~~
 ל~~~~ל~~ק~ורי י~ כי ~~"כ

 רמסיקרלמאי
 הש"~

 משום
 רר~

לי~ום ~~ל~ שאינ~ ~בל
 וכ~

 ~ע~ רי הי~ א"כ
 ~ל~י לחלו~~ שלא כנ"ד זה

 גרו~ה ה~א שכ~ר ~~ן לחלוץ ~אן ראוי ה~ה דמ~תיה~"ד

ופסיל~
 לכ~ונה

 רא~ שהי~ ו~~
 ראיבא ~י~ ~אן לחוש

 ~הי~ וכשרואה בגירו~ה, כח~~~ולאראהרחזי
 ולד

~"ק
 ~כש,ר~

 ~ותה
 לכ~ו~~

 בתכ ז"ל והרב ,
 ו~~ לכהונ~ זו אתפוסל דנמ~או~

 כרב~ק
~ 

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

~~~~~~ 
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~ראבל~
 יע"א המערב

~~~~
 לבניו בריא במ~נת שנתןראובן

 לאחרים למוכדו יוכלו שלא בתנאיאחר קרק~
וא~

 גמור הקדש הוא מ"ומ הרי ~ותו וימכרו יעברו
 ' אחד בן והניח ר' של בנו מת בעתה והנהלב"הכן,

ו~~מ~
 המוריש ר' בן רודו וגם חלקו למכור רו~ה רוחקו

 יורה ' חלקו למכור הוא גם~~ה
 ה~ור~

 יש אם ~רק
 חל ,אי ו~כרו עברו ואם למכור בידםכח

 ההקד~
 או '

יש
 מקו~

 שמת רכיון לומר
 ה~ורי~

 בנכסיו בניו וזכו
 יורשיו זכות להפקיע כ~יניה כל לאו ידושה~כח

 חייבים המוריש דבניואת~"ל
 ' מורישם תנאי לקי~

 אבל ' המתנה מכח בה וזכו עמ~ם ש~תנה בניותינח
 אביו תנאי קיים חי ובעורו אביו מת שכבר הבןבן

ונתקיי~
 ליורשו אביו מכח בא עתה ובנו המתנה בירו

וירוש~
 לה אין

 הפ~~
 על ' למעות רחוק שהוא ו~ור '

 המורה יורינוהכל
 וי~~

 ז ~כ~"ה

~~~~~
 תשובה ~~י חכם שאלת הרואה~נכי
 ' משתבש לא ~למה תשובה רתניו~אן

וכ~ה
 ~ברוות~ הלכת~

 והנה ' מינה למ~מע איכא
 הרבה להאריך אתימקום

 בפר~
 בכגון אי זה

 יתנונילא הטררות רוכ אבל הפ~ק לה אין או הפסק לה י~ירושה ~~
 להארי~

 כי וגם , לבבי עם בא~ר
 ה~ור~

 בזה

 ~ור~לל~

 סמכינן זלה"ה מהריק"א ד~רן את~א אנן כי ,
ו~וותי~

 ז"ל ~וא והרי ' ולמעשה להלבה ~ס~ינן
 ובלשון בריא מתנת הוי ובנ"ד ' הפסק לה איןירושה ~י~ אמרינן לא מ~נה שנתן דבריא רח"ם בסי'ב~"ע ~ס~

 שם להסמ"ע ~ע~'ן~תנה

 סק''ו~

 ב~ירוש התנה כי וגם
שלא

 יוכ~
 לברר ~ריך אלא~שהיה , למכור

 נעשה א~
 ~ריכים אנו אין בנ"ר אבן ' ו~~פטו כהלכ~והתנאי
 הגאון ~וב פתח לנו ~תח שהרילזה

 מז"~
 הגרול

 הראשון דאם אמרינן לא רע"כ ל"ו סי' ח"ב ח"מב~~"ל זלה"~
 שבא היבא אלא הפסק לה ~ין ריר~ה ליודשוראוי

לעקור
 היכא אבל ' הראשון מיורשי ולהעביר~ ~ורו~~

 ,להעמידה ~יא ~וואתושכל
 בי~

 כדי בניו ובני בניו
 לב~ל כדי נחלה ~קירת זה אין ' הנחלות ~~רלקיי~
 דאדרבא הפ~ק לה אין ירושה ולומרדבריו

 אי~
 דבריו

אל~
 סדר לקיים

 הנחלו~
 ורבריו עיש"ב וכו'

 לפה ראוייםואמתיים נכו~י~
 ~דו~

 ~~גם ' זיע"א שאמרם
שלא

 ~רי~ הי~
 כ~ר לראיה

 ~בי~
 בידו

 ראיו~
 ' נכונות

 ע"ב סי' הלוי מהר"י ~שיטות ~בקינן דלא כתבובסו~ר

 רבריופש~
 הרא~

 ~שום
 ס~~

 ג"ל סי' הרב"א
 ~ו"ב בסימן~איון ומ~ר"~

 את"~
 הרואה ~אנכי אלא ' ועיש"ב

 ~נד~מ ב~ימן בניב~'
 ~מ~

 תשובה ל"ו סי' בח"ב ושם
 י~"א המופלא מהרבשלמה

 ב~כ~
 לנו ~~יא ראו נר"ו

 בסי' ז"ל הר~כ"ש הוא ז"ל למהרש"ח לי~ דמסייע~נא
ק"ץ

 ותמ'~
 ממ~ו שנעלם ז"ל החק"ל מרן על יקרא ,

 מו"הר עמו הסכים ל''ז ב~י' ושם ' הללו הרשב"שרברי
 שיש דהגם וכתב הי"ו אשכנזי כמהר"א ר"להגרול
 דהוא היורש אתי מ~י מ"מ ז"ל הח~"ל כמ"שחולקים
 ~רי ר~יכא כיון וראי והיינו ' קי"ל מ~עם~וחזק

 : לנ"ר כן לדון יש ולכאורה ז"ל והרש"ח~רשב"ש

~~

 הישוב אחר
 נרא~

 מדברי סתיר~ שאין
 בסי~~ל הרשב"~

 ק"~
 ב~עמיד ק~י לא ~ל שהרב

 הנחל~
 בנותי עם שם האשה שה~נית ה~נאי שהרילרורות
 זה וכ~י ' וכו' למכוד יורשו לא ש~ן דוקא~וא

 כיון ול~שכן למכור יכולים א~ריהםשזרעם ודא~
 מהזקנה ה~ווי בא לא ועליהם קאתו הבנותירו~ת מכ~ ש~~

 הרב דקאמר הוא בכגו''ר ' בעה''י להלן שנ~אדוכמו
 אין וירושה כירושה והו"ל ~"מ כמתנתרהו"ל

 ל~
 ~פסק

~
 חשיב ולאח"מ מהיום דמתנת שם הרשכ"ש ועמ"ש
 ז~ בסי~ לקמן מ"ש ועיין ש"מבמתנת

~ 
 לזרעו הנחלה כמע~יד דקאי ז"ל מהרש"ח למ"שכלל רמי לא וא"כ

 מז"ה הגאון שכתב הוא ועלה ' רורות לדוריאחריו
~בכה"ג ז"~

 ירוש~
 ' ה~סק לה יש

 ראיתי ועת~
 ב~שוב~

 סי~ רוכלאבקת
 ע''~

 ב~ש דקאי ז"ל אשר ן' למהר"א
 יוכל שלא ב~ו~ןווא~קיף

 שו~
 מזרעו ~חד

 מתנת שהיה מכח אותהוקיים ל~וכר~
 ברי~

 ו~רן ' וכיו~א

 ז"~
 ע"ז שהחולק וכתב עמו הס~ים ~"גבסי'

 ל~
 שנא

 ~וואה אותה וקיים וא~ר ת"ח ש~ש ולאקרא ול~
 ~מנהגם ~פני טעם כנותן ונראה ש"מ מתנת היתהז"ל דלדעת~ א~

 כדו~וא
 של~

 ח"ו ולא עניות לידי בניהם יבאו
 ס~ך ק~ת שיש שנראה עי"ש וכו~ תורתנומדין להפקי~
 לרבר~

 ' כמובן ז"ל החק"למרן

~ 

 אבק בתשו' ז"ל למרן ועיין
 שו רוריאה ~יל ווא~קוף שאין ו~ראה ' ק"ו ~י'רוכל

 ו~כמ"ל ע"ב שכסי'להווא'קוף
~ 
: 

~~~~
 עיקר ~איןלנ"ר

 ה~ווא~
 הנחלה לה~מיד

 לכאורה נר' היהלדורות
 של~

 לקיים חייבים שיהיו נראה אבל ' ~~נאי לקייםכ~יו חייבי~ יהיו
 ו~אה בריא מ~נת המתנה ~היתה ~פני אביה~תנאי
 יכולים שאינם נר~ה ובכגו"ר מתנה בתורתלהם

 למכור~
ומה

 שר~~
 ' רוח~ו מחמת למכור רו~ה ש~בן ~שואל

 מ"ש לרמוז ~ר~הו~ראה
 הרא"~

 בכלל ז"ל
 פ"~

 ב סימן
 מח~ת בניו ימכרו שלא שה~נה כלל סברא איןוז"ל

 להרבות ברעב שימותו רעתו על על~ה וכידוחקם
 וגדולה ' עי"ש וכו' לאחריהם מית~ם אחרנחלה

 בסימן ביעקב עדות הרבכתב מזא~
 ס"~

 שאין
 ~רי~

 לרקרק
 מוכר כל רמ~~מא דוחק מחמת ~כירתם ~םהי~ב
 והא ' עיש"ב וכו' דוחק מחמת אלא מובר אינוקר~ע
 ~רא"ש כן כ~ב שלא חדא ~עמי מתרי כנ"ר ליתאנמי
 בירר כשלא אלאז"ל

 והתנ~
 אלא ימכרו שלא בפירוש

 ' כן שכיונתו שמעינן דכריו וס~מיותדממשמעות

 אבל וכו' ברעב ~י~~ותו כיוין לא דמסתמא נאמראנו א~
 אה"ן ימכרו שלא ב~ירוש~שפי'

 רמור~
 ~רבריו הרא"ש

קיימים
 וכמ"~

 על הלז~ ~י' בחק"ל שם ז"ל הגאון מז~ה
~ברו

 קאי ז"ל ע~בי שהרב והגם ' הלל~ הרא"~
 להדיאבמ~רש גם~

 תה~ ~ל~
 למכור ר~אה

 ונרא~
 ~' הפך

 ~"זהר



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ 

 עליו שת~ה וכ~ו ז"להר~"ז
 הר~

 כ~~רח"ב המו~לא
 ביר חיים בס"ה הבאה בתשוב~ו ~ל~ונ~רי~ולי

 אני ' פ"ו סי' ח"ה הרשב"א ~תשו' בן והוכיח נ"וסי' ~נד"~
 ז"ל ~ז"ה הגאון דברי ש~דקו~ו~ר

 שהוכי~
 באבק"ר ~ל ~רן ~תשו' לדב~יו סער ויש ' גו~יה~רא"ש ~דברי בן

 אינה הנז"ל ח"ה הרשב"א מתשו' והוכחתו ' ע"גסי~ן
 של בשרשן להעו~ד כמובן לזה ענין אינה כיהובחה
 בפירוש התנה הנותן שאביהם ד~אחר ו~וד 'רברים
 ה~דש שיהיה י~ברושאם

 ~ע"~~
 אופן בבל א"כ '

 ש'~ול העליונה על ההקדש יד התנאי עלשיעברו
 ' חי ה~וריש שהיה שעה~אותה

 ומ"~
 לע~ור ~ריך

 לפו"ד ה~ועיל באו~ן עשוי הוא אם שהקרישבלשון

~
 הרשב"א ובתשו~ הנז~ ק"ץ דסי' הרשב"ש בתשו' ועיין
 סי' וח"ד קב"ב סי'ח"ג

 ~"ב~

 יש וגם '
 ליש~

 ב~ה וליתן
 בח"ב ז"ל בכ~ף ~ח~ה ~רבש~אריך

 ח"~
 ~יהו ' ג' סי'

 לשאול באים ש~םבנ"ר
 ולררו~

 אם ה' את
 יכולי~

 ל~כור
 ועיין ל~כור להתיר להם ~ורים אין רלכ~חילה ודאיהא

 : ואכ~''ל פ''ו בסי' ז"לל~הריט"ץ

~~~
 ~י ~עורנו ה~וריש בן לגבי או~ר אני זהכל

 ~התנה ה~נאי לקיים חייב לכ~חילהדעב"פ
 ~נ~ו קיים ~~בר הנפטר הבן לגבי אבל ' אביו~~ו

 ירושה ~כח בא הוא ובנו ' ה~תנה בירוו~תקיי~ו
 לה איןוידושה

 ה~ס~
 עביד וב~~בייה

 בחל~
 ' ירושתו

 סברה והיא ' דנ~שיה ~~ברא ה"י השואל ש~וביחוכ~ו
 בא ואני ' לראיה ~ריך אינו אשר עד וא~ית~תישרה
 ל~~וד לכאורה נראה שהיה ' הס~ירה ~~וםלבא~
 ע"ת מתנה בנו~ן שע"ז בס'' ז"ל אדרבי ~הר"י~~"ש
 ' ~~נ~י לקיים חייב יורשו שאם ~תנה ה~קבלו~ת

 שבתב ע"ב בסי' ז''ל ~לוי ~הד"י נסתייע זאתו~תשובה

ג~
 על ז''ל הב"י ~רן קושית לישב כדי לזה קרוב הוא
 ~סי' ז"ל הגאוניםדברי

 עי"~ ר~"~
 ~הריט"ץ וגם '

 נדונו שאין אלא זה ~עין הוא גם כתב פ"ו בסי'ז"ל
 ' בו להתיישב כרי~בורר

 ו~"~
 הסכים ז"ל הוא גם

 ירכו יו~אי הבתים ~כדו אם הסברות דלכלא~ו"ר
 ~כירהה~בירה

 ואי~
 גרע דלא ~ידם ~ו~יאים הענים

 ל~כור ע~ה ~~שיא דהתם ~אע~ג ונ~אה ובו' לך~נכסי
 רשע נקראבנכסים

 הכ~
 דברי ועל את"ר ד~י ~פיר

 הרב כגבור ע~ד כבר ~נז"ל ז"ל הלוי~הר"י
 בח''ב ז"לבכסף נחפ~

 ח"~
 ~עם בטוב רבריו כל וסתר ג' ~י'

 ' ע"עודעת

 ו~עיקר~
 ז"ל ~ב"י ~קושיית פשוט נראה

 ~איהו ~ם הגא~ניםע"ר
 ל~

 בפדיטות אלא הכי ~"ל
 לה אין תו ~תנה ה~קבל א~ר היורש שזבה רכלס"ל

 ואיןהפ~ק
 ~רי~

 נקט'נן כוותיה ואנן התנ~י לקיים
 הוא היורש ז"ל הפו~קים ~חלו~ת אלא יהי ולו 'בודאי

 ז וראי ~ירי ~ו~יא ~' ואין בוד~יה~ו~זק

~~~
 דהתם תברא לא הנז~ ז"ל אררבי ~הר"י~~שו'
 י~~ק ברשות אלא ה~נות ת~בר שלאה~נה

 ~קבל נגר ~בית בגוף ~יורש לכנו ששייר כשיוד והוי~נו
 ה~קבל חייב קיים שי~חק ז~ן שכל ס"ל ולכןה~תנה

~תנ~
 שה~וריש בנ"ד ~שא"כ ' התנאי לקיים יורשו או
 ולא ה~תנה ~קבלי ב~יו עם ~"א התנה לאע~~ו

 ז"ל ~הרשד"ם ואעיקרא ' לרורות זרעוזדע ע~
 בח"~

 סי'
~נ"ו

 חל~
 וה"ד ע~מו נדון באו~ו ז"ל אדרבי הר"י על

 הג"הט ר~"א סי' בבנ"הג ז"ל ה~בי''בהרב
 נ"~

' 

וגדולה
 ~זא~

 דהרב ~ש~י~י בה ומ~ו ~ק~ים ש~ע~י
 רוקח~~שה

 ז"ל'בח"~
 בסי' ~~הרי"א ~כתב ~"י

 לע"ד ~דאה קי~ירי ול~י , ע~~ו~~ר ש"~
 דל~

 ~שו~ ~תדן

 שתנאי בשאלה ~~וב ש"ט דסי' דההיא ' אהדדיהרי"א
 ל~כור יורשה שלא הנותןהתנה

 ב"~
 דודו ברשות

 י~~~
, 

~~ש~ע
 דברי~

 ~ם לנוכח ~יה והתנאי שה~וואה אלו
 שאלת לשון ג"כ היא ובך ~תנהה~~~ל

 לבן אלא בתנאי הזכיר שלא ול~י ' שם בתשו'ו~דו~דק ~הרשד"~
 דסי' בה~יא אבל ' התנאי ~ל~יים פטוד היורשהבן
 ~"כ י~חק ברשות ~לא ל~וכרו שלא ~~ם כתובשע"ז
 ' לבנו ששייר זבות כשיורהוי

 ולב~
 לי אין כי וי~רב יב~ר וה~דקדק נרלע"ד זה 'התנאי ל~יי~ חייב היורש גם

 להרחיבפנאי
 הרברי~

 ' ~"ו סי' ח"ב חיו"ד חק"ל ועיין

ועיין
 להריב"~

 בסי' ז"ל

~~ 
 וק~"~

 בסי~ ע"ד וכ~"ש
שא~
 נ ז

~~~

 ב~ק~ל הגרול ~ז"ה להגאון ראיתי י~ים~חר

~"~
 וז"ל שכתב ע"ב דק~"ב פ"ג סי' ח"ב

 ~~אתיגם
 ל~הרי"~

 ו~~רשד"ם ש~"ז בסי'
 ח"~

 סי~ן
רע"ד

 ו~י"~ ושנ~
 ~ת דאם ע"ת ~תנה ~~ן ~אם

 תי~ה והוא ' עי"ש וכו' לקיים היורש חייבה~קבל
 ~םד~הרשד"ם

 ~לו~
 ז"ל ~ע"ר ה' כ~"ש ~הרי"א עם

 ואפי' וז"ל שנ"ו בסי' ~תב ובפירושוכנז"ל
 ת~"ל א~

 קיי~שה~נאי
 ~~ר ~בל וכו' ה~תנה ~קבל לגבי היינו

 כבר התנאי קייםשהוא
 זכ~

 הוא אביו ואברהם בחנות

יור~
 ~זכיר שאין ~יר~ה ~ה לעשות יכול והוא בנו את
 בפירוש השאלה ~לשון שנר~ה כ~ו לבן אלאהתנאי

 ע"~
' 

 ~רשד"ם זיכה שלא בעניו~ין ל~"ש ז~ל הוא כיויןואולי
 לשון ~~ני אלא היורשאת

 של~ השאל~
 ז"ל ל~הרי"א ד~ורה נשמע ו~ינה לבן~לא התנאי הז~ר

 ההיא ~יין ולכן ש~"ז ב~י'הכתוב בלשו~
 ר~הרשד"~

 רסי'
 ~והיארע"ר

 הי~
 דסי' אותה

 תי~~
 הדבה ~י~ר אבל '

 ד~י~ן הרי''א תדו' הביא שלא ~שה וגם לזה כיויןאם
 רסי' או~ה שהביא שם הכנ"הג על קשה וביותד 'ש"ט

 ~~"ז ו~י'~"ט
 ול~

 ~ס~ירה ~רגש
 'זא~
 ז

 עי"הקירושלם
 תוב"~

 תרכ"ה שנת

~ ~ ~ ~

 דאובן ונחחייב ~~~עון קר~ע שקנהר'
 וכת~ז"ל ~הוגן עשויהקונ~~ק~ין~בש~ר

~כ~י~כרנו
 ל~

 לש~עון ~לא י~~רנו
 ה~"~

 ואחרי '
 ה~ר~ע למבור ר~ו אחריו ויורשיו וחלי"ש ראובן ~תכן
 ~~י הז~יה ~~~ט לו ~י שמעון טעון וי~א לא~ריםהזה

 יחריו וע"ז ' ~~וריש ר~ו~ן ובין שבינוהתנ~י
 דין ל~י ~ועיל בו יש הזה ~~~אי אםיקרבו ל~ש~~
 וחזי ~ועיל הוא אם ואף 'שת"ת תו"~~

 ~~ו~ ו~~~י~
 גם ~י

 חיי~ים יהיו ר~ שליורשיו
 ~ם ~זה התנאי ל~יי~

 ל~
' 

 ה~ורה יורה הבלעל
 ל~רק~

 היכא
 שכ~"~
 ז

~~~~~
 יו~שיו חייבי~ אם שואלני שא~~ע~

 ~יה ע~~ו ה~וריש אם נא שאל .לק'ים
 ק~ב שלא בשא~ה ~~ורש ה~ה הזה'בי לקיים,התנאיחייב
 לשני ~כורה ל~~ד מברו ואם ' לו י~~רני בכ~הד~ים
 לא ד~ים ~סק ~לאדבל

 ס~כ~
 וכ~''ש ' דע~יה

 וכן ' בהל~ות שכ"כ ז~ הל' ~כירה ~הל~ בפ"חז"ל הר"~~
 ובן ' שם ז"ל הר~ב"ם ~דברי~תבאר

 פס~
 בפירוש

 שם ה~רישה ב~"ש ~~ני לא ד~ים פסק שלא~ל ב~~כש~ ~ניה ~נו ~פי' ~וא זה ובל ' ר"ו ~סי'הטוש"ע
 ו~~

~שו~
 , ~עבשיו דליכא בנ''ד כ"ש '

 א~ד לא אי ול~"~
 ל~וריה הקנין~~בשיו

 ל"~
 ד~וי ~שו~ אי , ~ידי ולא

 ~ו דבריםקנין
 זב"ח בב"י בי~ויין ~ס~כ~א דהוי ~שו~

שם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ 

~ם
 ו~וי~

 ובהגהות בר"מ
 ועכ"~ ש~ ד"ו~

 בעי לכ"ע
 למרמ~כשיו

 כרא'~
 בסמ"ע עיין ליה כד~ית ולמר ליה

ש~
 ' סק"א

 והג~
 שמהרי~"~

 נראה ק~"ג בסי' ז"ל
 מדברי ונ~תייע מעכשיו בעי לא קנין יש שאםשסובר

 כבר קמ"ה בסי' הדיב"ש ומדברי ך' שורשמהרי"~ו
 ' מכירה מהל' בפ"ח ז"ל מ~"ל הרב ע"רעמר

 ' אחריני אטעמי ומהרר הכי פשיט"ל לא ז"להריט"ץ וג~

 רכוותיה ודאי דירןולגבי
 דהרמב"~

 דס"ל וד~מיה
 , ס"ל הכי ז"ל מרן ~גם וב~רט נ~טינן מעכשיורבעינן

 בשאלה שכתוב כמו ~עשה דנ"ד הת~אי ~אםב~ו~ן
 ב~ל התנאי לכ"ע מ~כשיו בו אין וגם ~כום בונזכר של~

 א~ריו ליורשיו וכ"ש המוריש הקונה לגביא~י'
 וא~

 יר~ו
 נ ירו על שיע~ב מי אין לאחרלמוכרה

~~
 הנז' ~התנאי האו~ן יהיה אם לבאר לנובלבד
כשאלה

 נעש~
 את לחייב ל~ו"ד המועיל באו~ן

 , תנ~ו לקיי~ה~ולה

~ ~  

 חייבים וב"ך יורשיו גם
 ונראה ' ההואה~נאי לקיי~

 ~שו~
 שאין

 היורשי~
 חייכים

 התנאילקיים
 ההו~

 אם אלא ה~ונה נ~~ייב לא כי
 נתחייב לא נמי וכן ' יורשיו ולא הואימכור

 הו~
 להחזיר

 להמוכראלא
 ול~

 הדשב"ש לנו שביאר וכמו ' ליורשיו
 ו~יין ' מס~יקות בראיות וברוחב באורך י"ב בסי'ז"ל

 בסי' ~ל אדרבי מהר"י~תשו'
 ש"~

 בס''ל~יל בעניותי במ"ש ~עיין

 א'~
 מהל' ב~"ח ז"ל מש"ל להרב ר~יתי ו~ן '

ז''ו~
 סימן ז"ל הר~בש בתשובת וז"ל~כ~וב ~כתב ב' רין
 עדים י~ א~ ~מנם וז"לקמ"ה

 שבשע~
 קיימה ~טירתה

 ככ~"ומ ~"מ רדברי קיים התנאי בר~ון ~הואהתנאי
 ירדתו ולא וכו' ליורש הדירה ח~י להחזיר לכו~ו וישר~ו
 ע~ התני~ ~לא~ יהי לו דהן ז"ל הרב דעתל~וף

 הסוחר
 ובקנין אונס בלי זה כל ועש~ה לו ~ימכרנהשכשתמכור

 ה~נאים ובכלגמור
 ה~ריכי~

 אלא מהני לא מ"מ לזה
 אבל בחי'הלכשתמכור

 לב~י~
 שמ~תי לא זה א~ריו

 ה~ריכו למה ירעתי ולא ~כ"ד תלמור ~~לי ~ר,ךו~דבר
 להמתנה אלא זה תנאי יועיל שלא ~שוט והרבד~למוד

 ולאוה~תחייב
 אחרוה~ לבאי~

 ז

~ ~ ~ ~
 שהביא ~ל הר~בש רברו ואראה נאאסורה
 ו~ובר זה ~ין בעיקר חולק ~נר~ההרב

 ש~ר~בש ו~"ל התנאי ל~יים חייבים א~דיה הב~יםש~ם

ז~
 ~התנה ש~ת~אי לב~ר כיונתו אלא בהא ~לוג לא

 שהי~הסוח~
 עשוי א~ אף מועיל או~ו ~~יקרא ב~ו~ס

 פטירתו בש~ת בר~ון התנ~י ~בלה שאם ~לא 'כהלכ~ו

אזד~
 ליה

 ט~נ~
 ~דירה להחזיר ומחוייב האונס

 שביניה~ ה~נאי כ~י לו ימכרנה~~י~כרנה להיור~
 אם כלומר

יה~~~
 היורש את גם לחייב ~תנאי ~ל לשון ב~ו~ו

כגון
 ליורשי~ ג~ ~~י~

 א~ש''ל או . המו~יל באו~ן
 ~טירתה בעת מהאשה ~אל ~ה~וח~ רכיוןבכוונתו
 גם ~ם הי~ה ה~אלה שעיק~ וכוראי , ~ןו~יבה
 היא והרי למות הולכת שהיא כיון ~נאה י~יימויורשיה
 רבריה הרב לה וחשיב ' מכרהלא

 ככת"ו~
 ~ת לחייב

יור~י~
 ~ה לפי הוא בעיני ~שוט והיותר '

 שבוא~
 הרכ

 ח~ד לג~ול בר~ון זה ת~אי ל~ה עושה היתה ש~םז"ל
 כאונס ~שאו ~כיון והנון'אלא ראוי ~היה ה~ו~ר~ם
 פ~ירתה כשעת ~אם ק~~ר לכן ' ~ו~ול בו~אין
 ימכרנה וכשימכ~נה קיים ~התנאי בר~ון התנאיקבלה
 היינול~חר

 מ~ד ולא החסר ~~ על כן יעש~ שהיור~
 וביאר .הרין

 עו~
 זה חסר לעשות היורש יתחייב ~לא

~ל~
 הדין ~~~ קיי~ התנאי היה ~ם

 האש~ ע~
 ע~~ה

~~ון
 ~~ באיז~ שק~~

 וכיו~א לו ימכרנה
 כיעו"~

 ו~~וחר

 ז"ל מש"ל הרב ~"ש ולפי 'יבחר
 ב~"~

 מכירה ~הל'
 חיוב בל~ון היה ז"ל הריב"ש שבנרון הזה שהתנאישי"ל

 ש~יר אתי 'כיעו"ש
 ע"~

 בחח"מ ז"ל מהרימ"ט מ"ש
 ועיין וליורשי לי אמרינן חיוב רבלשון מ'סי'

~הרש"~ בתשוב~
 ומ המכר מעות לו יביאו אם הבית ראו' לבנילהחזיר ו~תחיי מראובן בית כקונה שכת' כ"ז סי' ח"ד

 וכ~בהקונה
 שחייבי~

 ~י~"כ התנאי לקיים היורשים
 ח" ח"מ בח~"ל ז"ל הגרול מז"ה להגאון ראיתי~וב
 ~"בסי'

 וזוית ~נה הניח לא זה בענין הרחי~ שהארי~
 הטוכהכמרתו

 ל~
 עתה , ~מאונך וירוה ראה נא

 הי"ו קושטא מרבני ל~חר ח"ב לכ ישמחס' נד"~
 קרוב בנרון י"א בסי' יוסף ~ורת הרב ~"ש הביא ח'סי' בח"~ וש~

 ~מרו שלא נר~ה המובן ול~י א~לי מ~וי ס~רו ואיןלזה
 : ואכמ"ל הריןבעיקר

בע"הק
 ירושל~

 שנת תוב~א
 תרל"~

~ ~ ~ ~
 לשלש במ~כנתא מגוי ח~ר שלקחו~וש
 הו~אות להו~יא הו~רכו ויען '~נים

 בביתרבות
 מש~ט~

 ~ימוסם כ~י השטר כתיבת ל~ורך
 אלו שהו~אות הואוהמנהג

 ה~
על ומח~~ הגוי ~ל מ~~ה

 השוכרי~
 לתת ר~ה לא והגוו ,

 ~אומ~
 אל באו~רו

 חלף חלקי גם שת~נו הוא כראי~שוכרו~
 ' כיה ח~ר חזקתשהרוחתם הריו~

 ול~
 שגם ~לא עור

 אותה תע~ו לח~ר ~~ריך וליחות אב~יםבנין ~יז~
 ' זאת ט"והב~ד מכיסכ~

 ה~שכנתא ב~לי והשוכרי~
 ~גוו ביר ה~ל ומסדו ' ז~ת ה~~ה בעבור לזהויאותו נ~ר~~

 . הבנין והו~אות משפ~ם בית של ההו~אות הואלשלם
 ' ידם על הח~רוהשכירו

 וב~וא~
 ש~ר לע~ות לב"ד

 רע~ ל~וות נררשתי ע"כ , בר~ר ש~ק~ק ~י היהחז~ה
 : השמים ~ן יורוני כא~ר זהבע~ין

~~~~~
 הטיררו מרוב רעתאי ~ילא דלאבהיות
 כיש'כת מ~ודרים אינם רב דביו~~רי

 בק~ר בא הנני ~~כ ' בנסי~תי טרורלהיותי
 נ~תח זה דבר הנה ולו~ר ' רוקא ~רין לעיקרבנוגע אמי~

 ביןגרולי היא ישנה ומחלוקתבגרולים
 ז"ל טאיטא~ק מהר"י הג~ון הוא יו~ף ביתלכל וראשו~ המורי~~

 והלו~ח בחזקה יכה שלא ב~שכנתא מגויח~ר ~הלוק~ לריני~ ד~סקיה דע"ו יהורה ~ארית~בס' בתשוב~

 הב~
 ~עמ והיה ' התקנה מדין זכה מהגוי בשכירות~בא
 לבע ~כירות שיפרע ש~ריך הוא ההסכמהשלשון
 ומשכנתא ' הח~רואדון

 שכירות בכלל נכללת אינ~
 מוסי~ין שאין לזה ראיות והביא התקנה עללהו~יף ואי~
 ותו ' עלה לוסיף דלא והבוהתקנה ע~

 גזרו ולא דל"ש~לתא ~ו~ ד~שכנת~
 בי~

 רבנן
 עי"~
 רע~ו ובא .

הוא וחקר~
 הקדו~

 ~הרד"~
 כל ורחה ל"ב בבית ז"ל

 הא'~ חז~ת כי הכהן עליה וביאר~הדי"ט ראיו~
 שלק~

ב~שכנתא
 חזק~ ~י~

 מעליא
 מב~~

 בס~רוה~בוארים תרי~~ ~ע~י
 ש~

 גם '
 הר~

 דאר~א מאריה הגדול
 ונ~ן לר~תו ה~כים קי"ט ב~י' ז"ל ~הרלנ"חרישר~ל

ט~~
 בבלל ותהיה שכירות ה~שכנתא לש'קרא ~ס~יק

 ~רי~ית הותר ולדיריה גוי שה~משכן ~אחר כיהתק~ה
 וכיו~א ' השכירות הוא ~~עות ריוח~"כ

 ~רבר'~
 אלו

כ~ב
 ~הרד~

 ז"ל
~~ 

 וב' '
 בסגנון ~ת~~אים ~ביאי~

אחד



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

'~ 

~~ אחר
 וה~

 רבדים
 ו~מ~יי~ ברורי~

' 

 ובכנ"ה~
 ~י' ח"מ

ק"ם
 ה~"ה~

 כ"י ב~שובה כ~וב מ~א ~בן כ~ב מ"ז
 יפהלמ~ר"ד

 כ~דו~
 ז ע"ע ז"ל הרב רבו

~~~~~

 ~לזו ז"ל מ~ר~ט~ס'
 רכי~

 ~מים ונבבדים
 ~הסכים ז"ל בירב מהר"י זולתעליו

לרע~ו
 וכמ"~

 ~רבים רכ"ה סי' ב~ח"מ ז"ל מהר~ד"ם
 לידו מע~ה בא היה ~אם וכ~ב מהרי"ט רבו עלחל~ו
 רכ~ח בסי' וכ"כ מימיו ~ד~ה מ~ני לה~ך פוסק היהלא

 דעתו על סומך היה מי~יו שו~ה~להיו~ו
 עי"~

 הנה '

מפור~
 שלא אחריו להבאים ~ביק רווחא ז"ל הוא ~~ם

 מימיו~~ו
 כסבר~ לפ~ו~

 ' עליו החולקים הרבים

 באר~נו כבור השובן חכם אחד מ~י ~מענו ~~ןוכמו
 בעוב"י חזקות ארי~י ממונה והיה ~וב"אהקדו~ה
 היו ~כך ב~ורלו והעיד יע''א~אלוניקי

 רני~
 ת~יד

 גם וחז~הכח ל~~
 ללוק~

 רנים כן ואם ' במ~כנתא ח~ר
 מקום יע"א ~אל~יקיבעוב"י

 התיסרו~
 א~ר ה~קנה

 ~יפרע ~~ריך ב~ק~תם המבוארמלשון
 ~כי~~

 וכו'
 רןמינה

 מהרי''~
 בכלל לי~יה רמ~כנתא

 ~כירו~
' 

 ' הוא ררבוא~ריה

 כ"~
 שי~ בדירן אנן

 פ~"הק לרון לנו
 ורבים הוא רמר רא~ריה ז"ל מהרלנ"ח ה~דול רבינוכס'
 תקנה ל~ו ~ין ת"ו רפע"הק וב~רט ' כוו~יה~יימי

 ל~רוע ~~ריךמ~ור~ת
 ~בירו~

 הח~ר לארון
 ו~ם ' ח"י סי' ח"מ ח"ב לב ~ריב בס"ה ז"ל מז"ההגאון ו~מ"~

 פ' סי' בח"ב ז"ל~הדיב"ל
 לה~יב ~מד כי ע~

 לחלוק לבו ~לאו לא מ"מ בראיו~יו ז"ל מהרר"ך~אר'י א~
 ~רברי וכ~בעליו

 מהרד"~
 חכם ~י ונבוחים ~ובים

 היה מובהק ורב~דול
 ~ל~ ועי"~

 מן לאחר הכריע
ה~רדין

 כ~"~
 . מ"ר סי' כח"א ~רמ"א הרב

 ה~כי' ~"ר ב~י' ~רק~מח הר~ ג~
 ב~~יטו~

 וכ"כ מהרד~ך לס'
 ל"ד: זלה"הבסי~ ~מואל מ~פטי הרב~"כ

~~~~~~
מחלוק~ם

 ~לרע~
 ראוי ~ין ז"ל מהרי"ט

 ~נכ~ב ומה ה~~נה עללהוסיף
 דלא והבו מקיימינן ~בירות~הוא בפירו~

 לוסי~
 עלה

 ' עליה ~מיכ~ו ~עי~ר והטענההטעם והו~

 ולדע~
 מהרד"ך

 ב~ד ד~זלינןז"ל
 ההסכמו~ מ~קני כונ~

 העולם ~לי~וב
 ו~"ל~קנו

 ~כירו~
 זה לבאר והאריך ' מ~כנ~א מ"ל

בטו"ט
 ורע~

 ~דבריו ומלבר '
 נכוחי~

 בטעמם
 ואינ~

 חיזו~~ריכי~
 לו מ~א רכ"ח ~סי' למהר~ר"ם מ~י~ו '

 הוא ליה ר~סייע ~~אעזד
 הר~ב"~

 הו"ד ב~~ובה ז"ל
 ~סובר רי"ח סי' י~"רבב"י

 כרע~
 ב~ר דאזלינן הרר"ך

הכוונ~
 ~~ ~הביא וה~ם '

 ב~י',רפ"א ה~"הד ~~ו'
 חולק~נראה

 להר~ב"~
 . לו ולא~לתה לה~וו~ם ור~ה

מ"~
 ~הר~~"~

 חוכך והיה מהרי"ט רבו על חולק
 מפנילהחמיר

 ~הר~ב"~
 כי~ו~~ היה ~רול רב

 ~ועיין '
 ~ער ובס' ~~ד ו~י' ז' ~י' ~~~א ז"ללהרי~"ט

~י' א~רי~
 ס"ז~

 מ"ד סי' ח"א להפרמ"א ועיין
 ולהבנ~~~

 ביו"ר
 להביא ~הרבה רי"חסי'

 ~וברי~
 ב~ר דאזלינן רס"ל

 כס'הבוונה
 הד~ב"~

 והאף ' ז"ל ומהרד"ך
 ז"ל ~מרן ~אחר מירי נפק"מ לא לרירן ' בזהחולקים ~י~ ~מנ~

 רי"ח סי~ב~"ע
 פס~

 ~ם ' חולק בלי בן
 רמ"~

 ז"ל
בה~ה ~~

 בפידו~ פס~
 ו~"ך ט"ז ועיין , כהת"הד רלא

 ' ~ק~ינן וכוותיה ~~כינן הש"ע ד~רן א~~א אנןו~"מ ~~

~ו~'י~
 ס"א סי' בח"ב הר~ב"ץ ב~~ו'

 ו~"י~
 ל~רב וע~יין

 סי' ח"מ ח"ב בכסףנחפה
 ~~ד דאזלי' ~כ~ב י"~

 רי"ח דסי' מרן מפסק ונס~ייע~מ~~נים כוו~~
 עי"~

 ' ב~ו"ר

 הבאה ה~~ו~ה על בעי~יך יק~~ואל
 ~ב~~ ב~

 רובל
 ~"ח~י'

 שנרא~
 ~נוטה

 ~~רי~~ לדע~
 ' ז"ל

~  

 ~ו~ה

 חתים ז"ל מרן ל~ו~~ובה
 על~

 ~שו' והיא '
 וכל ' עליו השיב לא ומרן ז"להלוי מ~ר"~

 לעומ~
 כ~ב זה

 ~ו~דן זהו ע"ב ד~"ה ק"י ב~י' ~םב~ירוש מר~
 רע~

 מ~~~י
ההסכמו~

 וב~ל
 רוב~~

 אומרנא ב~ר אזלינן
 ' ע"כ דע~א או~רן ב~ר למזל לן ~י~ דהסבמהבמידי וכ"~

 ב~~ו' ז"ל מ"מ הרבוכ"ב
 ב~ הבא~

 אליהו קול
 ל'ס'מן ח"~

~ 

~~

אמ~
 לח~~ולומר ~י~מקו~לבע"ר

 ~ה~

 ר~זלילן
 ז ך מהרר כס המ~קנים בונתב~ר

~ 
 מ~ום

ררבי~
 ~ידי אכ~י אבל ' מכללם ז"ל ומרן , א~ו א~ר

 נפקא לאפלו~תא
 במ"~

 עור
 מהרי"~

 הוי רמשכנ~א
 ליה ~לי~ רהרד"ך ו~ף ' רבנן ביה ~זרו ולא דל"שמל~א
 ק~"ז בסי' ז"ל ~~ון מהר"א כ~ב ~"מ , ~מיבהא
~אין

 לדחו~
 מפ~י ז"ל בירב ומ~ר"י מהרי"ט ~ל ודאם

 ע~~ מהרר~ך ~לספ~ו
 לא נמי דהא אך~ראה '

 ידאה בעיני~ ז"ל מהרד"ך ב~~ו' הרואה ראחדדמלבד מכרע~
 ~ל~א חשיב רלא פשיט"לדמפ~ט

 רל"~
 רבר אלא

 וכו' וג'זמא~לא ~הו~
 כיעו"~

 כ"י בת~ו' ~מהרי"א ו~~ם ,
 ~מהרי"קוכ~ב

 חול~
 הרד~ך רברי ואין עליו

בפניו עומדי~
 והכנ"ה~

 סי' בח"מ
 או~ רכ"~

 ~"ל
 ב~~ו' כ~ב~י כבר 'רבריו ~נר~י~ כ~~

 אחר~
 סי' ~חא"הע

 אלא מהרי"קו ~לק לאדע"כ ב'~
 רל"~

 ו~וזמא פלא רבר
 דבר בעי עכ"פ~בל

 רל"~
 ~נא~ר רנהי כ~"ר ~~שא"כ '

 ה~קנו~ מ~קני~בזמן
 היה

 ~"~ ל"~
 ~~נו לא הם

תקנו~
 ~לו

 עול~ לדורו~
 הי~ה ~~קנ~ם וכיון '

 ~יבא ל~ער לבם על על~ה ~לא לומר כח לנו~ין לדורו~
 ' טובא ~כיח~יהיה הזמ~

 וכ"~
 דהוי ז"ל הרד"ך ~ב ~~בר

 הנ~'ון מבח~כיח
~'~ 

 להם ~י~ יהודים כ~ה
 מ~כנ~ו~

~ה~וי~
 בוונ~ו ונראה ,

 ~~משב~~ו~
 הם

 קדומו~
 מזמן

 : לו קרוב או הה~כמות~~קני

~ ~

~  

 ~~נו
 ~ו~ו~

חזק~ ~עי~~~ין~~
 ~''ר ~"י ב~~ו' ז"ל ~אליקו ומ~ד"א ' מעליא

הכנ"ה~
 דאיכא דהיבא ב~ב די"ח סי' ביו"ר

בהסכמה חר~
 ג~

 יודה הריב"ל
 בפשיטו~

 ' לחו~רא דאזלינן

 ראלו ידועוכבר
 הה~כמו~

 ~ל
 החזקו~

 בחרם נע~ו
 והרר"ך .חמור

~~ 
 ~חל שכמו כ~ב

 החד~
 ה~בד על

המפור~
 ' הנוסף ~דבר חל נ~י כן ב~קנה

 בס' ז"לטאיט~אק ו~ר"~
 יהור~ ~ארי~

 הרד"ך ע"ר ב~ב רמ"ט
 ב~יסור יירא לא מי שא~ ראריהוכיון

 חר~
 החמוד

 להכנ"ה~ועיין
 . שם

 פ~
 לכ~ד ~בן

 יש ~וב"א ירו~לם~~~ע"~ק ~~~כ~ו~ א~
 ~ד~ בה~

 נ~~ה הרב כי ,

בכ~~
 ח"ב

~"~ 
 ~הוא נראה י"~ ~י'

 מס~פ~
 ' ברבר

 על ~הו~יפו ו~~נות בסי~י~ דאפי' ~ראינו כיוןאך

 ~~~ הרא~ונו~הה~כמו~
 באו

 ~מפוד~ ~ח"~ ~~זיר~
 ~נרפסו~בתקנו~

 בס'
 או~ ל~ ~~~

 ה'
 ל~"~

 ~"כ '

כ''~
 ~יקרי היו ~כן

 ה~~~ו~
 י"ל ולזה ,

 דמ~י~ד~
 לא

 אלו פע"הקנתקנו
 ~ת~נו~

 אלא
 ~ר~ דחו~~י דב הרא~י כה אכן ' יע"א~~לוניק~ ~קנו~ ~~רי ~נ~ררי~

~מובה~
 נ~ו כמהד~ף

 ר"ל ה~רול מ~דב ~י ~שוב~
 דאי~א לי~ ר~~י~ ז"ל קודאלכמהר"י

 חר~
 וס~קו

 ס~יך ~ע~ה ,להחמיד
 נר~~ ממ~ ל~דפס~

 הנח~ד ס'
 לבישמח

 ~הר~
 ארי ~מופלא

 ב~
 ארי

 כמו~ר"~
 ~~~ין

 בזה ~~~ב ז' בסי' לו ור~ו~י 'נר"ו
 ו~~

 ל~~י~ ה~~ך
 ה~און האריא~

 מז"~
 ז"ל

 במ"~
 ~~~ר

 ~ר~~
 ~ב

~~~ 
~"~

ולה~ב~~ ~~ב~~ ל~~יי~~ מסכי~ ה~נאי ואין ~"י ~י'
 ~~ור~ו

~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ 

 ט~מ~~זונ~~~
 רבא

 לז~ו~
 ר~"ר המשכנתא בעלי

 רא~כגון
 ~מ~ור~

 ~ח~ר ואדון שבעל בשאלה

ה~ו~
 בח~רו חז~ה שיעשו ~מר

 וז~
 מתחילת ר~ונו היה

~ע~י~
' 

 לכ"~
 שיש מ~ינו ש~רי ' חז~~ם ל~ו אהניא

 לכל הח~ר ב~ל ת~אי רמהני~וברים
 יזכ~

 השוכר

ב~ז~~
 גילוי שיועיל כ"ש ' המ~ורשת הת~נה נגר ו~וא

 מ~אתי לזה וסמך ' בהסכמה ~נוסף ל~יים וד~ו~ודעתו
מ~~חלו~ת

 ה~דו~
 חזקה ליה אית אי השוכר מן כשוכר

~הו~
 כררא ח"ר מז"ה והגאון ' כידוע יש~ה מחלו~ת

 שחזקתו שהעלה אחר ח"י סי' ~"מ לב בנדיבז~~"ל
 ות~י~~ אמתניהיא

 ר~ה '
 לת~

 דלכ"ע שלו כנדון ~עם
 כש~ר חתם ~ח~ר ב~ל שהגוי והוא חז~~ו לועלתה

~ש~י~~
 שכ~ב דרבותא משחא הרכ מרברי ונ~תייע '

מיהו
 א~

 ידע הח~ר כעל
 וש~~

 ' ע"כ ו~כל סבר הרי

 ' הח~ר ו~דון לכעל שכירות שי~רע בעינן אנןואם

 הא . ומחילתו ו~~יקתו ~~ימתויו~ול מ~
 עכ"~

 קבל לא
 דעת אומדן רכל'שיש שנאמר לא אם ' הש~ירות~וא

 ' חזקתו דמ~~א סוכרים ויש ~הסכמותמת~~י

 הח~ר ב~ל ויריעת הודאתומ~~ו ~בי~
 להחזיק~

 רון . לכ"ע

~~~נ~
 באתרין ו~ו~י

 ~מכ"~
 ~ידע לכד לא הח~ר שכעל

ושת~
 נ חז~ה ש'עשו אמר שכ~ירוש אלא

~~~~~~
 לכל ~ריכים אנו אין דב~"ד אניאומר
 שמכוארבשאלהשהשוכרים מא~רזה

 וגם ' מכיסו ליתנם להגוי שהי"ל ~~ו~אות ~~ו~תנו
 רמי מלבר בידו ~וחם~ת~ו

 המ~~~ת~
 יודע ו~י '

 אכנים לב~ין הו~יאו וגם . בירו ~ש~רו ~והו~י~ם א~
 כמ~

הו~או~
 זה וכל , מכ"ומ להו~יאם להגוי שהי"ל

 הו~
~וס~

 שהכיא מ~ינו מזאת וג~ולה ' המ~כ~~א רמי ~ל
הר~

 ~~~הג
 ~"~ ב~ימ~

 משם כ"ב אות
 מ~רי"~

 ז"ל
רהוו לגוי מעות ש~לוה במי ~"ב ר~"א י~ורה ~~רית~~'

 כש~ירו~
 עי"~ דר"י מ~' גרע דלא

 ~~ין ו~גם '
 שם היט~ למעין כן מוכר~יםר~ריו

 ~ו~ע~
 הס~ר ~ין

~~וו

~~~ 
 ~כ~ן ז"ל החבו"ב מרן מ~~

 כ~
 וגם

 ל~~רהם~כור ~ר~
 בח"~

 כגוי מזה ללמור ר~ה ח' מ~ר'

 ~~ו~~~~~
 לו שיש שישרת~ו ~"מ לישראל בח~ותו

 ~מ~ מ~ני~זקה
 לשר~ו ל~עמים ממלא~תו שמ~בטל

 בשכירותחשיב
 ~י~

 ל"ר סי' החיים חקות בס' והו"ר '

 ו~~~"~
 ודאי רהא ' חזקה להם ~לתה רלכ"ע בנ"ד

ר~~~~

 ~~ו
 מ~~~~

 דר"י ו~רו~ה ~ירות ושכר מלוה
 ה~שוטוכמובן

~ 

~~~~~~~
 הפו~' לס' רא~י~ נ~יא עוד הןדמלתא

~מהרו"~
 שכא היכא ~יינו ז~ל ודעמיה

 וכא ~הגו~ וש~ר~~ר
 מכ~

 ולכן המ~ורשת ~ת~נה
 דאין~~~ו

~ 
 שה~' ה~כא אבל ' ודאי מירי מו~~א

 ~א במשכנתאשלקח
 לתכו~

 שטר
 ~ז~~

 ו~דיין
 ל~

 ~מר
 ~גדו~יש

 לזכו~
 וראי כגו"ר המפורשת ~תקנה ~כח

 ~ין כה"ג ר~ם ולומר לחוש ואין , להאי ליהרמ~זי~ינן
~~

 הבאים כל ידי ולאסיר לאחרי~י ל~וב י~ה ב"ר
~~ת

~~~~~~~ ~~~ 

 ה~יר לבני שיש רנ~י ,
 כ~

 להור~המ~~
 כח

~~~~ 
 ' ~~~ת

 שע~~ ~יו~ מ~~
~~

 ~יש
 נגר~ ~חז~

 והם
 הדרי~

 זכו ~ח~ר
מכח בחזק~

 ~~ ~~ ~י"~
 גכולם את ~ה~יג מ~ו לא ו~ו דינא

ו~מ~ש
 ל~~ מ~י~

 חקק"ל ~ס' ז"ל שארי~ו הג~ל הרב
 ~~~~~ במי ~ו ~'~~ב

 יע~ה שלא הגיי ~מו
 חזק~

 רו~~ו~ו~
 לזכות

 מכ~ בחז~~
 ~~ומ~ם בס' קי"ל

רל"~
 שטר לו לתת לב~ר שר~וי ו~ב . ,~~או

 זכות ל~ם י~ ~~ירש~~י א~ חז~~
 לר~~

 תנאי דמה~י ~אומ~ים

 ~זה כיון~"מ
 הו~

 דר
 לומר יכול מוחזק ו~וא בח~~

 שאין וכתב סיים שכסו"ר והגם ' בחזקה וזוכהקי"ל
 ~עמו ~נה ' כי~ו"ש עריף ושוא"ת ש~ר לו ל~תלב"ד

 ~ארון כעל ר~וןו~נאי נגר להחזיק שכא עמוונימוקו
 הוא שאדרכא שי"להח~ר

 המוחז~
 ויכול

 לומר~

 קי"ל
 המ~קנים וכוונת רעת נגד דה~א ותו ' תנ~ידמהני
 ביושכ להבאישנו ולא העולם לישוכ ת~נו~הם

 ~ח~ר כעל כר~ון שהוא כנ"ר משא"כ ' הח~רות~עלי ~אר~
 נ הת~נות מ~קניוככו~ת

 וב~רט מו~ק כר~י החז~ים ~~מי ~ליןמכל~~
 ר"וש שז~ו כרור ל"ל כנ"ד יחדבה~~דם

 ולמוד'עי . כירייהו דימחה ולית מ~ליא חזקההח~ר כ~ז~~
 הרכ קדוש ~ה את כמכתכ ררשתי כי ~ריךאני

 יע"א שאלוניקי דעו"כי ור"מ ר"מ נר"ו גא~יניומהר"א ה~ו~ל~
לד~ת

 אי~
 ' זה כענון כמח"ק נהגו

 והית~
 א~יו תשובת

דעתו ~רין ובע'~ר ' לידו מעשה כא לא מעולםכי
נו~ה

 ~תננו ימים ואחר ' המשכנתא לכעלי לזכו~
 ו~מ~א שלהם כגופן העשוי ~משכנתא ש~רילקרות
 י~זיר שאם ב~טכה ~חלטי מכר כלשוןכתוב

 ~דבר ועתה , המכר לו להחזיר הקכוע הזמן בסוףהגוי ה~מו~

~שו~
 כ~וכר הו"ל ~מכר שכשיוחזר כיון כחזקה שזכו

 דא וכגון ' חזקתו לו שנשאר לגויביתו
 שהו~

 מכר
 דלאו כיון תחונם רלא איסורא ליכא בא"י אפי~בה~בה
 ~גאון גם זה ובאופן ליהוכמוכן' ~מ~ררמרעתיה
 יורה כ"א סי' ח"מ ~"כ לכ נריכ כס' ז"למז"ה

 וגם~רכ~י ' ומבורדים ~דו~ים והדכרים בחזק~םשזכו ס~~ כלי~
 ~טר וחתמו וכתכו לזה הסכימו הע"י~~"ר

 'כנ~וג ~זק~

~ 

 ~סימן ~ם וראיתי רוד ידי ס' לידי כא אחז"ר
 מחלוקת כעיקר שעמדכ"ה

 ז~
 נד"מ וגם '

~"~ 
 שמו

 ~ר"ו פ~רדו כמהר"ם דורנו מופת מהר'משה
 ו~~

 ~~י'
י"ג

 הארי~
 על לעמור אני חורין כן ולא זה ~ע~'ן

רברו~ם

 כעת~
~ 

יע"א
 א~יו

דעתו

 ' ג' דכ~ינן ~"ר קיום כענין ~בארל~י~~~~~

 שהרשהו ירה המלך מאת המנוי הקהלחכם א~
 ~דרכי ידו את איש ירים לא וכלעדו ולהורותלרון

ההורא~
 לקיי~ רשאי ככגו"ר אי '

 כי ' בי~יר ש~רות
הנ~

 שנהגו רמאחר בתב של"ר ~סימן ~ת"הד
 ~הר~

 ~לכה מבטל כזה מ~הג לכדו חו~ם ישי~~~תו~~
 ' מ"ו בסי' ז"ל רמ"או~ס~ו

 ואול~
 בב~י ז"ל מרן

 ' ~ם ומט"ש בכנ"הג ועיין ' מ~הגא האי ליהשמיע ל~

ועיי~
 ~י' ~' שער ~דק שערי ה~קרא הגאונים כתשובות

 ו~אמת ' שס"ח סי' ח"א החדשות ~רדכ"ז ו~תשו'מ'
 ~כ~ף ~חפה הרכ כמ"ש הס~ררים כין כן המנ~גש~ין
 אכן ' ה' סי' ח"מ אברהם ויקרא ועיין ' ~"ב ~י'ח"ב
 ר"ל להגאון ראיתיאני

 ליה אתרמידלא ~יכ~ ממון שכשטרי זלה"~ מ~~
 תל~~

 ה~יום שהיה או

 ~של~

 אל

 יר~~ה~משל~
 ~ינם והם יר"ה ה~משלות ~ירי אל או

 ו~קיימיןמכירין
 ר~

 ~מלך מאת ~~נוי הרב חתימת
 כ~יותי רכות ו~עמים . יחירו הש~רות מקיים שאזיר"ה
 מרן ה~ך נראה שזה ~יו את שאלתי ה~'ום ל~~יוכותכ
 ' ~וראותיו ~קכלנו ~להקדוש

 והית~
 ~רז~'~ה ת~וכתו

 ~~מלך ~מנויכי
 בר~ו~

 וגם כג' דינו ~~בור
 ~~ הר~~

 ~ל
 ~מלך מאת במנוי רמ~ק~ק ק~"א סימן~ח"א

ז~ו~ כ~ אס' ואזיל ומ~~מיך ' יודה ז"ל ~וא גם ה~~ור~ר~ון

~ר~

~~

 ~ל

אס'ז~ו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
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~~ הרב
 ת"ה~

 אבהו ר' הגאון ואדבריה ' חיליה ררב ז"ל
 ב~~רו ו~יין ו~"ר וט"ו א' סי' ח"א ח"מ בחק"לז~וק"ל
 לערער ק''ואין ~ות ח"מ לב ישריהבהיר

~~ 
 ד~עיקרא

הר~
 מנהג ומשום כן בנ~גו אלא אמרה לא ז"ל ת"הר

מבטל
 הלכ~

 כן נהגו לא ה~~ררים רבני והרי '
 '~ולם מי~ו~

 רה~
 ברב הוא ז"ל הגאון ~ז"ה ~~יכת ~י~ר

 שמ~נה זה ומ~~ג ' כחו ראלים ה~לך ~את~מנוי
המלך

 רבני~
 מ~הג הוא רידיה ב~ורמנא בתוגר~א

 הם ~רבנ'ם ~ל לא עתה וגם ' לעול~ים היה שלאחרש
 שנהגו שר~ינו ואחרי ' יר"ה דמ~~א בהורמנא~נויים

 ד~יסורא במל~א א~י' אינרירני מעיר ר"מ ~רבכן
 שם ז"ל נח"ב הרבכמ"ש

 וג~
 יש וכן ' ז"ל ~ז"ה הגאון

 כמ~ר"א ר"ל ~ופ"הר הגרול ~הרב ב"ד ~יוםבירי
 ~קרוב וזה . באחד והוא עלה ח~ים ו~ר הי"ואשכנזי
 ~רש~~ ליריבא

 ה~ו~לא ~רב בחתי~ת ~~ויימת
 לברו הי"ו ~אררו כ~~ר"ם ירושלמאה תנאשב~נהררין

 בשעת במותם שהנוהג וראיא~ב
 ה~ור~

 מזני~ין אין
 נ ט' ~י' א''הע ב~"ב ~הרימ"ט בתשובת ו~ייןאותו

~~~~

 י~"א טראבלס ~'

~~~~~
 שבאראובן

 ~ת~ לפ~ו~
 ~תח ~נגר ביתו

 בי~יהם ~~~יק ר"הר ויש חברו ח~רבית
 מ~ני בירו מעבכ שכנגרו ~ח~רו~על

 בראיה ל~ שמזי~
 והבית ח~ר ~~ח לו איןיען

 ~תוח~ ע~~~
 וכיון לר"הר

 יותר קבוע היז~~ הרי ב~'ת ת~יר יושבים ואש~ושהוא
 ~ן וא~ר ' ר"~ר~~ני

 ה~ורי~
 ל~ונ~ו נוטה רעתו היה

 לדמו~ שר~~ ~~ני~ל~תו~
 בית

 ז~
 בה שיש לחנות

 א~רתי ~"ב , ~~ו ~סכ~ת דעתי אין ואניתדיר
 : בס"ר ה~לי וזה ל~כר ט~םולברר לגלו~

~~~
 דיןשורש

 ז~
 רב"ב ~"ב ב~ו~פתא איתיה

 הבתים חז~ת ב~' ~ל והרא"ש הרי"ףוהביאו~
ו~ריב~~

 שאול ראבא ~י~רא והיא ' ת"ט ב~ימן ז"ל
 לאדא~ר

 אדם י~ת~
 ~ת~

 חברו של ~~רו ~נגר חנות
 חברו של שבח~רו ~ה ורואה בחנו~ו יו~ב ~הא ~לא~די
~לא

 ~ו~~ ז~
 לר"הר

 ו~~
 ~כ~ל לר"הר ~ותח

 ה~ו~~~~
ו~~ק~

 ב~~ל הר"ם
 ב~"~

 ז' ~ל~ ~~~~ם ~הל'
 והטוש"~

בחח"~
 ב~נות אלא אסדו שלא רואה ו~ין , ~נ~ר ~י'

 ~די ת~יר שם יושב ש~וא ~~ני טע~אויהבי
 ארם בני כי וגם ' ~ברו שבח~ד ב~ה ומביט~לאכתו ל~שו~

 ~לאבה ב~ל הוא אם א~לו לתקן או ~מנו לקנותהבאים
 ה~הרי

 ' חברו ל~~ר בראיה ו~זיקים א~לו ~תע~בים

 ו~בו~ ת~ידי היז~וונ~~א
 ר"הר ~ב~י טובא טפי

 בבית בןשאין ~~
 שאי~ א~"~

 לו
 ~ת~

 אלא ח~ד
 הבית ~~~

 יותר היזקו אין ראז ' חברו ח~ר ~תח נגר לר"הר~תוחה
 בביתו ~פון לשבת ~איש ררך אין כי ' ר"~ר מב~יקבוע
 בזרוח גבר ררךוכן

 הש~~
 ועל ' ולעבורתו ל~עלו י~א

 אין וב"באשתו
 ~ל כי לחו~

 כבוד~
 ~לך בת

 ואין ~נימ~
 ה~~ו~ות ישראל ב~ות נשיםררך

 לשב~
 ב~תח

 אלא ה~שה על אינו ראיה ~היזק ~~יקר ותו 'לר"הר ה~תו~
~ל

 נ כידוע ~אי~

~~~
 ~~ברא ~~ר רמלתא לרווחא אומר אניז~

הישר~
 הבא בשכנו למחות ה~ער~ר ביד שאין

 ~ת~ל~תו~
 הג~ור הדין ו~~ר , לר"הר ~יתו

 ~~ח בין לחלק ~קים אין כי ' אותו לע~ב בירו ~~~אין ~שיט~
~ית

 ל~ת~
 ו~בו ' חנות אלא ~תו~~תא א~רו ולא ~ר

 ~זא~ גרול~ והרי ' ~לה לו~יףדלא
 ~שמע

הש''ע מר~ ~~~~
 ש~

 אדם ~ותח א~ל וז"ל ~~סק קנ"ר ב~י'
 כנגר בית ~תח וק"ו וכ"ש עי"ש ו~ו~ בית ~תח ~נגרבית ~ת~

 ח~ר~תח
 ~נ"~

 ו~~עם ' ירו על ~עכב אין רלכ"ע
 ~ת~ידו~, לע~וד בנ"א 'ררך אין ~י כדא~רן~שוט
 יעשה ואם , בי~וב~תח

 במ~ר~ ז~
 ' שתים או ~עם

 לרבר כשיזד~ן ל~עמים כן עושים ר"הר בניגם
 ע~ ז~

 ויקר~ז~
 בני להיות ת~יר זה

 ר"~
 ב~נות ורוקא ' רבים

 שאין ת~וז בתקו~ת וגם סגריר ביום גם שם יושבהוא ~י ר"ה ~בני תמירי יותר ש~יזקו מ~ני לפתוחאסרו
ררך

 בנ~
 לעמור ר"הר

 בחו~
 הריב"ש ניהלן א~ברה ובן '

 ו~יין ' ~מ~ורקים ברבריו ~י"ש ת"ט ב~"~יז"ל
מז"~ ל~ג~ו~

 לב נריב ב~"ה זלה"ה
 ז"ך ס~ ח~~ ~"~

 בנ"ר מאר ו~בורר ~שוט ה~בר ~יות ו~ם , וע"ב~"א ~מ"~
 ביתו ~תח ל~תוחשיכול

 ~~~ בנג~
 ~בירו ~~ר בית

ואין
 ~וח~

 אבע"א ' בירו
 ~ר~

 , סברא אב~"א

 ~~וטים ~דברים ותשובות רינים ~סקי לעשותבאנו וא~
 ~שמים יהיו אם גם ו~גילות ספרים יכילו לאכאלו
 ל~ו~י~ ברי לזה הו~ר~תי אבל 'גוילים

 ' ~לי ~לוק~~יה ש~~גרי ~לב

 ובשרא~
 ~~נין הא~ור בל

 אל הואגם ~ור~
 הא~~
 רשות וניתן מ~שה עשינו וכן .

 ~~~ ל~תו~לה~ות~
 ~ ו~י"ם , נ~שו ~אות ביתו

~~~
בא

 ~עש~
 לר"הר ב~ליתו חלון ב~ותח לירינו

ו~זיק
 בראי~

 ~ברו ח~ר ל~תח
 ה~תוח~

 לר"הר

והניז~
 ~ל לעכב יכול שאינו ודנתי . ידו ~ל לעכב ר~ה

 כיון ,ידו
 ש~~~

 הח~ר
 ~תו~~

 ב~י והא לר~הר
 מרן ~"ש ~~ני נכ~ר ולא , ר"הר מבנ~לא~טנועי

 אבל ~"ג קנ"רבסי' ז"~
 ~ות~

 חלון כנגר ~לון לר"הר
בנגר ו~ת~

 ~ת~
 גבוהים אי~~ אם

~ 
 ' ו~ו' א~ות

 ~תח או שחלון רהיכא ולו~ר ל~~ותל~ועה ~קו~ וי~
 שיכול בעליה הוא ~~חלון ~נ"ר גבוה~וא ~מזי~
 ל~בין ישכיל ~מת רבר על משכיל ~ל אך 'לעכב ~ניז~
יכול ש~י~

 ה~יז~
 הבא שכנג~ו ~ל לעבב

 ל~~ו~
' 

~~~ 

 אם
 ל~~לה ~בו~ום ~תחו ~ו~לו~ו

 א~ו~ ~~רב~
 וזהו '

 או ~לון בלו~ר ~"א גבוהים ~ינם אם הש"עש~תב
 או חלון אם אבל ' ~ניזק~תח

 ~ניז~ פ~~
 הם

 ו~ל ~~ד~ר"א ל~ט~
 הול~

 אז ' בו ~ביטים ר"~ר
 ~~ ג~

 ~~~~~ל~
 הוא

 יי~ול ~י~ מר~~ ~~~ל~
 ~ל~

 , ל~בב

ש~ו~ר
~ 

 שרואים ר~הר ~~~י ~א~ר ~ריני
 ו~ו~ או~~

~ו~
 הוא ~מ~ו~ו זה ורבר לא~ט~ועי ב~~ את

 ז"ל הטור~מ"ש ~וכר~
 ב~~

 ב~ליה ל~י~ך ~"ל קנ"ר
 כנגר ל~תוח א~ורבר"~ר ג~

 חל~
 , ~ב~ליתו ~בירו

 וה~~
ת~וב~

 ק' ב~לל ~ל הרא"ש
 ~ ס~

 ב~ירוש בתב ושם

דכי~
 סוף סוף ר~מ"ל הוא ג~רא ריה,ב רט~~א

 ~ב~ לא~ט~~יבעית ה~
 א"ב , ר"הר

 ~~~ ב~~~
 ר"הד

לא
 ~ע~ב ליה ~~ ~~

 ~ל~~~ על~
 ~~ה ~ן ~~ש

 ~חלוןהיכא
 הנ~~

 ר"הר ובני ~~וך
 ~~ביטי~

 שיכול ~ו
 וע~ן , בעליתו ל~תוח~ברו

 ת~ב"~

 ~י' ח"ר
 נ"~

, 

 רובל באב~תב~ש~~רן~ל ו~י~
~~ ~~ 

 ~ש
 ~דבר~ ק~ת~י~~

 ר~י~ ו~דברי , הרואה יראה רא~ר~~
 ~נה

 ז~~
 ~הביא

 ~ן יתבאד שם~טור
 ו~י~

 ~רישה
~~ 
 נ

~~~~~~

דבר
 ~~ח ר~~~אי ~~בר~ ק~~ת~ ז~
 להר~ ~~~~י ושוב הנ~להריוקים

 ~~~~ג

 בס~ב~"~
 ק~ר

 ~~ הג~ב~
 ~~שיטות ~~ב~א

 ~בר~
ז~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 
~ 

 מ~~זא~
 ז"ל ~רא~"ד

 וכ~~
 רקכ"ב של~ה הלחם

והוא ע"~
 ~שו~

 מקרוב שזה רמאחר אני אומר רין מן ובר '

י~~
 רבר

 מלכו~
 יכול ארם שכל יר"ה המלך מאדוני~ו

לפ~ו~
 ואין לר"הר חלון כנ~ר וחלון פתח כנ~ר ~~ח

~וח~
 המלך ~קי אחר שהולכים ודאי ובכגו"ר , בירו

 קי"ז סי" בח"מ ~כ"י ~"ר ז"ל הר~ב"אוכמ"ש
 כמו המלך ח~י שם יש א~ א~ל הרין שורת זוהיוז"ל שכת~

 מקו~ות בק~תשיש
 הולכי~

 והכי ' ע"כ ה~לכות אחר

~י~~~~
 תוב"א שבי~שלם הגדול מב"ר הלכ~א

 ומלכ~
בראש~

 מז"ה ה~און
 ראשו~

 כאורך ככתוב זלה"ה ל~יון

 ' ן' אות ~"~ ל~ ישריבס"~
 וג~

 דורינו מופת הרב

ר~ב"~
 הנד"מ בספרו נר"ו ~אררו ב~הר"מ ~~ורש

 ה~ובה כ~רתו הרחיכ האריך ~"ב בסי' משהשמו
 להלכה כןוהעלה

 ול~~ש~
 ~ני ועוד ' בזה ואכ~"ל

 כפתח ~נוע תשמיש לעשות ררך ~ין שמ~יקרא~ו~ר
 כיון ראיה היזק ~עם כאן אין וא"כ ל~~ר הפ~וחהח~ר
 לארלי~א

 משו~
 ועי'ן ~"כ ~ה"ד ~שום ולא ~ניעות

 בחק"ל ז"ל ~~רול מז"הלה~און
 ח"~

 סי' ח"א
~"~ 

 ועיין
 לב~ריב

 ח"~
 : ~"ז וסי~ ק"ו סי' ~'ו"ר

לעוב"י
 ~ו~י~

 ~~ליו יע"א
 תרל"~

ראוב~~~~~
 עקר ~יי~ו בחיי~ ב~ודו הן אשר

 ~ולרתו ~עידרירתו
 ~ערי שהית~

~ו~רמ~
' 

 וי~
 אירו~א ~ערי באחת כבוד לשכון אהלו

 ~ותו קורם שניםו~יזה
 ע~~

 חוקי ע"פ ~וואו~יו ותקן
 ~~ו~~~~ינ~

 יושב
 ב~
. 

 וחיל~
 בדוא ב~תנת נב~ו

בי~
 מקבלי את ו~וה ' ו~יורעיו ק~רוביו ובין יורשיו
ה~~נות

 לת~
 ו~דקות להקדשות ~רול סך ~חל~ו אחד ~ל

 ' עשרו כבוד ל~י יו~רו ר~ון לעשות למעבר ליהכ~כ~י

ו~~
 ~כל

 עש~
 ~קנא~דר~י שו~ ~בל~ וחתימ~ו בכת"~ בע~'ו יפה

 ~מועיל ב~ו~ן רק '
 ו~~פי~

 רתם לפי

ונ~~ו~~
 ה~לילות רב~י נ~~ו ~ן ~י '

 הה~
 לאשד

 ולקי~
 ל~~ העשויו~ה~וו~ו~

 ~ו~
 והן ' ~מרי~ה

 עת~
 יורשיו

~~וכני~
 בה שמת ה~יר אל ב~ו ~ו~ר~ה בארץ ~~יין

 ~ערערי~ ~ה~~~~י~
 עשוים אינם כי על ב~וואו~יו

 ~ו~~ די~~~
 ~~~~וענים '

 ש~~
 האר~ות חכמי אם

~~~
 עירם לכני רוקא היינו כאלו ~ויאות להכשיר ~~גו

~בל
 בכ~ו~

 ~רין היורשים ש~~~ ~א
~ באר~ שוכני~ ~וד~  מ~~~ ~ה~ ~י~~

 ' זה
 וע~~

 ק~ייהו נכסי נפלו

 לפי אלו ~וואות לרון ~רי~י~ מו~~~ם ~~~ב~ו~י~~~

 ש~~על~ ~ו~~~רי~
' 

 וא~
 ~~ש אין די~נו ~ו ~ל

 ~יןב~ו~,'
 ~ד~נ~ ~נ~~ מפני להכשיר~ ~~ו~

 ' ל~בייהו חשיב ~לא זה ~~~ג ~~ ~~ור~~ ב~~~~

 ~~תנ~ו~~ב~
 ש~ב~ו

 ע~ ~ר~~
 באותה ~מודיש

 דכיון ' ~וע~ים~י~~
 ש~מורי~

 כדיא ב~ת~ת נתן
~בד

 ~~~ ז~
 ' הנותן מחי ~כסי~

 ול~
 אינהו חשיבי

 יעור~חזקי~'
 רכ~~

 ~הש~ר
 ה~ודיש בח~ נעש~ ~ווא~

 ~מרי~~ ~י~~
 גר אשר

 ש~ והממו~ ~~
 ע~ו אתו

 זבו~~ר
~~~~ 

 ~ארץ ~~י לפי ~~~ה
 רבני ו~~ה~

 הה~~~לילו~
' 

~ ~  

 נג~ו אלה
 ל~שפ~

 להיכן לרעת
 רין ישראל רייני ~רי~נו והי~י ' ~ו~ה~רון

 ז~
 ז

~ ~ ~ ~

 כ~ו~א ~ל
 בעי"~ ב~יותי נשאל~~ ב~~

 וסש~ת~ ~~י~ ז~ יע~~~~~~~~~

 ~~ובתי והי~ה ' הזמן ונ~י~ת הס~רים להעדדבקי~ור
 לו והיא ' בריבם המתנה בעלילזכות

 נר~ס~
 ב~ונ~'

~~~~~ ~ ~  
 ב~ס~ר י~ים שם הייתי ויען ' ח"ב
 בלאאו~ן

 כלי~
 הייתי~ב~וך כי ו~ם

הגול~
 ~~תה ' מוע~ים רברי היו ע"כ מ~ל~לי אגב

 חזר~כי
 ונשנית

 של ל~לה~ם הגרולה מהעיד זאת שאל~
 ה~הוללה העיר הוא סופרים ושל~כמים

 ' יע"א~~עטירה ~וני~

 והאלהי~
 על לחזור לידי אינה

 מן יורוני כאשר זה ~רק אשנה אשובה א~רתיל~ורי
השמי~

' 

 , בירי הוא ~עות ואומר הורה שגיתי וא~

 ~מקומה זזה לא ראשונה ו~שנה האמת אל כיונ~יואם
 ז אני גם לביישמח

~ ~ ~

 ~ו~
 לכ~ה ~ה

 ~ ל~ ~~ ~~
 ~~יימי היורשים בחזקת דנכסי מוחזקים ח~יביאינהו
 אי~הווהו"ל

 נתבעי~
 שהתובע יתיב ורינא

 הול~

 אחר
הנתכע

 וכמנה~
 בא ו~~י' ליה רינינן נתבע של ~קומו

 מקומו וכמנהג זכותו מ~סיר אינו התובע לעיר~~תכע
 ז"ל גו"ד הרכ מרכרי כמתבאר , ליהריינינן

 הנתבע חייב ~ם שאפי' אלא עוד ולא ~ו"ב סי' ר'כלל כחח"~
 מפני התובע ב~קום ולרוןלילך

 שהמעו~
 שם

 , וכיו~א י"ד בסי~ר~"א כ~"~

 א~י"~
 כ~ו . זכותו ה~סיר לא

 סי' ב~מ ~ב לב נריב בס"ה ז"ל ~ז"ה הגאון~הכריח
 ועיין ת"~. סי~ המקבל בפרק המרר~י ~רברימ"ו
 ~סכי~ וכן ~"ן. סי' ח"מ לבחקקי

 סי' יו~ף הון הרכ
 .~"ה

 והג~
 הגדול שהרב

 מ~ר"~
 ~~שו' ז"ל סוזין

הבא~
 בס'

 ש~
 הנה , כזה חולק ד"ג~"ר חרש

 הו~
 יחיר

 ~ימן חיים חוקי בס~ ז"ל הח~יד למהר"ד ועיין .~רכד
 ~~מרו לא כי כורכא ודאי הא הישוב אחר אך ,כ"ב
 , ו~~בע תובע לחברו ארם בין אלא הללו השיעוריןכל

 לרון ~קום ראין ובודאי , כה"ג ויורשיו במורישולא
 ~~זרה כי . היורש,ם ~קום כמנהג המוריש~וואות
 להמוריש רש~ת~תנה

 להורי~
 נכסיו ולהנחיל

 עביר וכ~~~בייה ,נפשו ~כאו~
 למע~

 ~קיים נ~גו המוריש דירתו ש~בע שבמקום האופןיהיה ~אש~ והיה . ולרבות

ה~וו~ו~
 והמתנות

 ש~רו~ ע~~
 . של~ם באופן ~עשויים

 מקפיד ה~לבות אם ד"ד ~~עםאי
 בז~

 נש~רבב או ,

המ~ה~
 או~ו ש~תה אף ~מלכות ~קפרת שהיתה מזמן

 . ~~ייהו רווקני סו~רי שכיחי רלא מפני או .~ק~יר
 יו"ר סי' בתובה דיני א"הע ב~שוכה ז"ל ~רןוכ~"ש

לחכמי
 מורינ~

 שהוא ומ"ש וז"ל ~י~אלייא שב~לכות
 ~עמא בלא~נה~א

~~~ 
 ~כ~ה כי ברכר יש נכון

 ~שראל סופרי אין ההוא בגליל ועיי~ת כפרים~קו~ות
 גוי~ סופדי על לסמוך ~ם ו~ריכים~~ויים

 ועיין ע"כ
 רבני נהגו ואם , ~שמ"ה ק"ה סי~ הדיב~שבתשו'

ה~לילו~
 להכשיד

 ש~רותיה~
 מה~~מים ~עם מאיזה

 ב~נהג כן והסכימוהללו
 ותיקי~

 סי' ~עו"לבמ"א כמ"~ ~יי~ מנה~ם
 אחדוני~ ובדורו~ ~

 ~שד האלו
~ל~ר

 ~~ע~י~
 האלה

 אי~
 ~יורע ב~~ ~ו~ר

 ב~לכו~
ש~רו~

 וכהלכה ברת לעשו~ם
 באות~

 ואיך , העיירות
 מ~קומו ל~רור המוריש את לחייב ~רעת עליע~ה
 ע"פ ~וואותיו לתקן בקי סופר אחרוללכת

 מנה~
 מקום

 מא~רדדיני הוא שהמוריש וה~ע~~מךיורשיו
 ~~ום מנהג ע"פ ~~רותיו ותקן , ש~"ת ~ו"הק רין~פ ש~רו~~

 , נימוסיהם ~~רי לקייםיורשיו

 ניח"ל~בהכ~ והיורשי~
ורו~י~

 להכשירם נובל ריכול , בקיומם
 ~נה~ מכ~

מ~ו~
 יורשיו

 ו~~ו~
 ~ו~ז~י~ חשיכי דאי~~ו

, 

 ז~

 רבר
 ~~~י



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~  ~י~~ 
'~ 

~~
 אפ~רש~י

 ל~מו~
 בתר אנן בי '

 לדבר וזכד ספק בלי אזלינןהשטר ועשיי~ ה~ורי~ ~קו~
 הריב"~ ~"~

 ז~ל
 כ~תנו הו"ל רה~נ~ג אי~א רבא וטעמא ' תע"הבסי'
 והררכ"ז ' המדינה ~נהג ע"פ דבר בל לקיים כןעל
 ~י~ ח"א בחר~ותז~ל

 תק~"~
 ' ירו~ה לענין אפי~ א~רה

 חח''~ חיי בעיועי'ן
 להררב"ז ועיין ע"ר ררי"ו ק~"ד סי~

 להכ~יר ~דנו ס"ב סי' ח"א והריב"ל ~םז"ל
 ולרון לדור באו ~ע~ה ~נראה אף ~נהג מט~םכזאת ~ווא~

 חיים ~ורת ועיין תו"הק כדין ב~טרותם ~רי~יםבמקום
 סי~ ח"ב ~אל חיים י"ג סי~ח"ב

 ל"~
 ועיין יו"ר אות

 הארכ~י ובבר , ע"ר ר~"ט ~"ב ~מן א~העחק"ל
 חזר ~אפי' אומר אני זה ~כח אשד ' ב~"אברבריהם
 ~ם ומת מולרתו בארץ רירתו וק~עה~וריש

 ראפי"~
 אזלינן ע~ייתה מקום בתד כי ' וקיי~ת כשרהה~יוא~
 היטבכ~~באר

 ~תו~
 סי' בח"ב ז"ל ~ר~"ך ת~ו'

 סי' הכנ"הגה"ד ~"~
 ר"~

 שם להר~"ך וע"ע ~"ל ~גהב"י
 בס~ה ז"ל ~ז"ה להגאון ועיין ~"ה ~י' וח"ג רכ"טסי'

 ח"ב לבנדיב
 חח"~

 : ~האריך ~"ו סי'

 ~' לי נראה כרגעבזה~~~~~~~
 ~ד"~

 ~ל ~מש
 את לה~יב ע~ר ל"ב בסי~ן ו~םהכ~ף

 הגאוןהארי
 ~ז"~

 והאריך ~"ו רסי' ~נז' בת~ובתו ז"ל
 על לה~יב בעיני ~וא וע~ל ' רוח לכל במרתו~רחיב
 א~ל ' א~לי מ~וי ~פרו אין כי גם ~ארובים רבריוכל
 ~~וה רא וכגון ראב'ות ~ילי לקיים חובתיזאת

 ג~
 כן

 ~~חבר גאטיניו ~הר"א הגרול ~רב ~דיק אותולה~יל
 רבנותו ~כבור ה~חי"ר אחרי כי ' בזאת ~~גיאה~ר"ו
 ~לא אנבירואה

 רקר~
 א~ד זלה"ה הר~"ז ברכרי יפה

 בא~ת נא~רים דבריוכל
 ו~כוחי~

 ~~ה כי ' למבין
~גאון

 מז"~
 לחלק כתב ז"ל

~~ 
 ~לא ק~רות ב~לות

 ~ברא~א~רה
 זא~

 ה~עבוד ~קים רבתר
 הסוחרים ב~נהג אלא , אזלינןה~טרות וע~יי~

 וה~דו~~
 ~אם

~ע~ה
 העס~

 באותו
 כ~נהג להתריין ~ריכי~ ~~ו~

 ~~~ר חקוקים ו~נהגם רדיניהם ~~ום ההואה~קום
 לחייבם ~נהג ~י~רא ~ברי וברור ידוע זה רברכי ותמור~ ~ינוי במנהגם יפול ~לא באופן וידו~יםגלויים

 ו~פורסם וירוע ~שיט ~נהג ~יהיה ~ריך ~הואה~נ~ג ע"~
 וירע נחתי דהכי ראדעתא ~~רינן ~ס~~א וא"כ ,לכל

 ידע לא ~הוא טוען ואפי'ונ~חייב
 ~המנ~~

 אין '
 ל~~ן , ופ~וע ידוע ~וא ~ה~נהג כיון ~ענהטענ~ו

ב~~~
 כן אחרי ~יתיילר ררין

 ותו"ה~
 י~ ~~י רחבה

 י~ו~~וכ~טי~
 על היו~ב הדיין גם הדוב ~על ער סלע

כס~
 לא המ~פט

 יד~
 יקרא א~ר ער נוטה הדין להיכן

 הפוסקים ב~פדי מבוררת הכרעה י~~א לא ואוליוישנה
 וא~י' ,~בירו

 ברע~
 ~רן

~~~ 
 ו~ירושים ~כדות

 ~בו ב~"ע שמפורש ~יכא ואפי' ' ברעתו רואים~נו חלו~י~
 ~י"ל היכי וי"א וי"א ' וי"א וי"ח וי"א ב~תםה~חלוקות
 זאת ~ברא שעל לי~ר לב על יעלה איך וא"כ '~ירוע
 ' ה~טדות ע~יית בעתס~~ו

 ו~ז~
 ז"ל ~ג~ון ~ורי דן

 בחו"ל לרור אחד '~א ואח"כ בא"י ה~טרות נעשו~אם
 ב~קום ה~קובלת ~ל מרן דעת וקבלו ~~~כו לו~ראין

 עם ד~יון לו ~אין כיון ',~עסק
~~ 

 הפוסקים ~~סקו
 ומפורסם ירוע ה~~הג דהתם , ~וחרים ~נהגלע~ין
 ירעו לא הוא אם ואףלכל

 בטל~
 בקבלת ~~א"כ רעתו

 באותו ~ל מרן רעת ~קכלנו ירע אם ראף ז"ל ~רןרעת
 ~חייבו ~ו ~זכ~ו ז"ל מרן אם ידע לא עכ"פ ,~קום
 ~כח אלא לחייבו באניולא

 ה~בל~
 ' ~וראותיו ~~בל~ו

 וכא~ר ~ם רר ב~יו~ו ~לא נתחייב לאוהוא
 ~~~ י~~

 ו~ו~רכתי ' ~ם גר ~~וא כ~~ום לדונו לסיני הדיןחזר
 ~בכל יען , ~''ו בסי' לב נדי~בס~רו יפ~ ~בואר ~הוא ~גם ז"ל מז"ה ה~און ~ל חילוקולברר

 ז~
 בד~ריו הבין

 ו~~חייב רירע ~יבא רדוקא לומר~בוונתו
 כ~נ~~

ה~וחרי~
 ~קום בתר אזלי' ראז לכל הירוע

 ידע לא אם ~גם ה~בואר לבאר הרחיב ~ארוך זה~ונח ~ע~~'וע"~
 נ~תקע כך וכל ' ~תחייבהוא

 ב~
 ער זאת

 ש~~~
 ~אם

 בל נגלה~יה
 ' בו ~וזר ~~יה ז"ל ~ז"ה ~גאון לפני ~"~

 כי כבורו ב~חילת אי~רואני
 ר~

 היה לפניו אם ' הוא
 ~ובןגלוי

 כוונ~
 של חילוקו

 מז~~
 אוכל ולא '~ריבה ~אי~~ ~~~ה וראי ~~וא ~ודך ללא הדבר'םלהדחיב ~~ר~ ~י~ לא ז"ל

 ב~~ להתא~~
 ~השי~ לעז ש~ו~יא

 ל~ונו על שה~סיף ~ותו אחר ~אדיא~
~~ 

 ' כתב ~לא

 בחו~~יו ועריו יסופר' כי יאמן שלא רברוהוא
 ~איןיראה ~הרוא~

 ~ור~
 ~בל ' ר~י וכנ~ול זאת ל~וס~ה

 רבריו ב~עתקת ש~ר ז"ל שהגאוןה~ובן ~א~~
 הכוונ~

 ~א
 קי~ר ~אד ארוך ~סקו ל~יות כי 'ה~לות

 'ב~ובן ~רבדי~

 ו~דרב~
 הי"ו ~~חבר אג"ן להרב ~י"ל

 ל~ז"~~וב~ לה~זי~
 ~בל~ונו ז"ל

 לשו~
 ~זהב

 ו~הר~ר~
 ~~ר

 ' ק~דות ב~לות~וונתו

 וחפ~
 ~י על איך ל~אר ~ייתי

 לו ~~אר לא הברורה ~ז"ה כוו~ת ~פיר~נו~ה
 מ~~ים ~~נאי ~~ין אלא ' ~הביא ה~ו~קים ספרי~כל ר~י~

 לע~~ו: עדוהא~ת

~ ~ ~ ~
 ד~א~ר ואו~ר לנ"ר~~זור

 שא~
 ~וריש

 שהיו וראי הא , ~ביעותו ~~ום ~נ~גל~י ~עשויי~ ~ש~רותיו ב~טר עו~רהיה
 ב~קום הע~וי ~~טר ככתוב ולע~ות ל~מוראותו ~חייבי~

 ,ה~עבוד

 וכ~"~
 ~ב~"ח

 בח"~
 ~נ"ח סי'

 וז"~
 אין

 ל~~~גם אחרת עיר לתו~בי לחייב ליוורנו תו~~יביד כ~
 ו~ו' לייורנו ל~ושבי ~ובעים כ~הם אחרת~יר לתושב~ אפי~ או ליוור~ו לתו~בי ~יינו ~נ~ג ~נ~גם~אם

~~~ 
' 

 ~~ודי~ דלגכיהרי
 ~נהג ל~יים חייב ~יה

 ד~תו ~גברא עריפי דלא אחריו נגדרים נ~בעיםח~יבי ~יורשי~ א~ גם וא"ב ' ~ם רר ~היה כיין ספק בלי~הוא ~~~ו~
 ויותר ' בעה"י ל~לן עור ~באר ובא~ר~ח~תיה

~~י ~ז~
 רוא~

 בכל ~נוהגים בע'ר ~א~י'
 ר~ ~~דותי~~

 התיר~~"~
 ~~"ה ' ישדאל חכ~י יורו א~ר

 ה~ו~י~ ~~
 ~לועז'ם ב~נ~ג ול~ונו ~נהגוהי~

 ועש~
 ~וואותיו

 ~~ן ו~נ~גםבל~ונם
 קיימו~

' 

 וכמ"~
 ז"ל הרר''ך

 דין ~ן ובר וז"ל ג~ ~דרל' בבי~
 א~ינ~

 ~יון
 ז~ ~ש"~

 ~ת~רל
 ו~ה הלועזיםבין

 ~~ו~
 ו~~~ג ל~ז בלשון ובתב ~וה

~לועזים
 הו~

 אחר לילך לנו ~יש וכו'
 ל~ו~

 וכו' בנ"א
 בנ"דוא"כ

 ~הש"~
 בל' ולשונו ~~הגו ~מ~ווה

פ~יטא ~~~ז~~
 ר~נ~

 ~~ן ~נ~~ר אפי' וכו~
 בל~ון ~ת~ה~~קבל ~~~ ל~ הדי~

 ז~
 הואיל '

 ר~ילי~ והעול~
 ב~ך

 ~נהגר"ל
 ~לועזי~

 וכו'
 ~ה~י~ ~~ ק~~

 לו
 שדנים ב~קוםראפי' ~~י ע"~

 ~ו~ה~ ע"~
 ו~ן

 ~~~ו~ ~רי~
 לא

 ~~קבל~נה
 ~תנ~

 זה' ~ל~ון
~"~ 

 זי~~ו
~~~ 

 ז"ל
 בנ"ד כ"ש ' ~~~ווה של ול~ו~ו ~נהגו~פני

 ~~נה~
 כל

 להכ~יר ~הם~~חוזות
 ~~טרו~

 וה~~ווה , כירוע ההם
 ע~ו כל~ון ל~ו~ו היות עםהזה

 ו~ר~
 ~ולר~ו

~~ 
הנ~י~

 הנהוג בדרך ~וואו~יו
 באר~

 ~הן ו~אחר , מגורו
 הה~ הגלילו~ רבני ~~הג לפיקיי~ות

 ~~וש ~אין ודאי '
 על ל~ם שאין היורשיםלטענת

 מ~
 ועיין ' ~יסמ~כו

 ~ללמ~רשד"ם
 ב~ח"~

 בלל ו~ל שכ~ב ~כ"ח סי'
 ר~וי ~~~~ו ~~אלות ~באלו או~ראני הר~רי~

 ~~י ~~~ לרו~
 ~~קום~נ~ג

 ~א'ר~
 ~רר"ך ~בי~רברי ~ע~י~ושוב ~ם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 והא~ת , מ~ר לחיכו ~ערכו ו~תב ~נז'ז"ל
 שראוי~

 ל~~הד~די~
 וכן ~אמרם' קדוש

 ה~בר~
 מסכמת הישרה

 זומחייכת

~~~
ל~שך

 אד~
 מות שאחרי שכיון לומר

 נהי לומר יכולים ' ירתוהי ~מי נכסי~~לו המורי~
 מ"מ ' כו רר שהיה ~מ~ום כמנהגי נתחייכשמורישנו

 אנו הרי ' מירינו להו~יא כאים המתנות שמ~כליעתה
 אמוד אתה אף ' ~הוא המנהג ~בלנו ולא נתחייבנולא
 מתנת היתה שהמתנה דביון ביאדנו שככר דמלכדלו

 הנותן מח'י הנכסים כגוף המתנה מקכלי זכו ככרכריא
 ב~ירות גם שיזכו היה המור'ש ש~וואת דכיון זאתעור

 דחיוכא יורשיו על גם כ~ידוש בקבל הו"ל א"כ 'לאח"מ
 מ~ינו וכא~ר ' ש~בל מה ול~יים לאשר עלייהורמיא
 סתם נאמנות היה שאם נאמנותכרין

 יור~ים לגבי ל"~
 לא ותו מהני רש~יר יורש'ו על גם ב~ירוש ~כלואם
 האדמה ~רי ל~רכ ראיתי וה~ה , לערער ~רשיו~~ו
כח"א

 דס"~
 פרי ולהרב ע"כ רנ"ט ובח"כ ע"ד

 לגביה זו ~כלהדאהניא נהי ~כתכו ה~ו~ק ס' ~בלת כענין י"א ~"סי~ח"ב ה~ר~
 רירי~

 עד ו ליורש ולא
 ח"א מהראנ"ח מתשובת וחילייהו נכסים שעכודכה שיהי~

 ~"ו~~י
 כיעו"~

 ז"ל הרא~"ח תשו' כ'ן לחלק שיש ואף ,
 דהיכא ומודו אזלי כי גם מ"מ ' הנז' הרכניםל~דון
 וכמ"ש ל~יים היורשים דחייבים נכסים שעבור~איכא
 יעקכ ~ניהרב

 כד~"~
 הנד"מ אברהם ויוסף כס' ו~יין

 גם היורשים ר~ייכים ל~וכיח הר~יכ שה~ריך כ"ובסי~
 מ~כים הפנאי ואין עיש"כ נכסים שעכור רליכא~יכא

להת~ש~
 כח"מ הנד"מ הכסף ~ל ב~' ועיין . כרבריו

 ראיתי כעלמא העברה וכדרך כזה שהאריך ~"וסי'
שת~~

 ה~רי על
 ~אר~

 ר~ה שלא וכמדומה ~נז~ כתשו'
 דכריוסוף

 ב~ידו~ שכת~
 נכסים שעכוד דאיכא ד~יכא

 להג~ון ועיין ~ל ה~וס' ~ל כהסכמת יורשיה ~ל גםדחל
 ~י' ובמה"ב פ"ב סי' ח"ב ח"מ בחק"ל ז"ל הגרול~ז"ה
 שא~ינו להגאון ה~'ים ח~ות ס"ה נר"מ ועחה ' וד'~~
ז"ל

 וש~
 ~~י'

 כ"~
 היכא דלכ"ע והעלה הדבוד הר~יב

שנשת~כרו
 מחיי הנכ~י~

 הנות~
 ~ם הקבלה ד~ה~י

 לנ"ד מינה רון וא"כ עיש"בליורשים
 שהי~

 כריא מתנת
~זוכה

 מהיו~ כגי~
 קי"ב סי' ח"מ בטו"שע כמתבאר

 ככר א''כ כעה"י לק~ן שא~~וכ כמו מוכרח והואורנ"ז
~שתעכדו

 מ~יי ה~כ~י~
 ~נו~~

 ליורש'ו גם ~~ני וקבלתו
 : כרור והואלכ"ע

~~~
 מהריט"ץ בתשו' שראיתי מה לנגרינו עומר זה
 יש וא~י' וז"ל שכתב ע"א רקע"ג רי"ח סי'ז"ל

 ~~ו~~נה~
 דלא א~שר כ~רות נוגעים ל~כש'ד ~~יד

 כיון ~יורש מ~ז~ת לה~~יאמהני
 שהיור~

 מעיר הוא
 ~א אתה ולומר לטעון לו י~ בן נהגו לא ובעירואחרת
 הוא בעלמא ~~~א ושט"ז זה בשטר מ~זק~ילהו~י~
 על'ו קבלם שמו~~ו אע"ג וכו' מ~ני ו~א~יכמ~ו~י
~יי~ו

 ~א הי~ ~~
 להו~י~

 עתה אבל
~~~ 

 להו~א ~אים
 כחזק~ ~~לכסי~מ~ני

 עכל"ה לא היורש
~"~~ 

 שהכיא
 . כר~יותיו לרכר אקרב ובטדם ' לזהדאיות

 ~א ~אינ~

ע~~
 דבריו שאין דינו ~עיקר לרון יש כי ~חז~ אשר,אני

 ~אן ~בוא~שאלתו כי ~דכד ~וא ' א~לי ~ו~~יםז"ל

וב~~מ~
 ששטר רי"א

 ז~ ~~נ~
 וכתחז"ל בהו~ן נכתכ

 ומע~שיומ~ום
 לא~"~

' 

 כמכואד לאח"מ ו~רי מהיום גו~א ~נותן~~י ~קהל~ כני זכו ~רי וא"~
~'' בטח"~

~~~ 
 ~~~מו ה~ותן וגם ,' ו~נ"ז

 ל~
 ל~זור יכול ~יה

בו
 ו~מ"~

 כאן כתב איך וא"כ ~י"א ~סי' ז"ל ~וא

 כאים ה~תנה ו~עלי המוחזק הואשהיורש
 לה~י~

' 

 ה~תנה כעלי אדרבא כי רו~ה א~י ה~וכיםודברים
 ו~כלת ' המוחז~ים הם ~נותן מחיי בגוף זכושככר
 כ~יניה כל ולאו ' הגונה קבלה הוי הק~לה לעדיה~ו~ן

 ז קבלתי לא א~י לומרדיורש

~~~~~
 מ"כ חק"ל בס~ עתהשדאיתי

 חח~~
 ~י'

 סוזין ~~ר"מ ~גרול הרב שהביאד'
זלה"~

 דס"ל נ"א כסי~ מהריט"ץ משם
 דל~

 א~רינן
 ו~רי מהיום גו~א ד~ני ולאח"מ מהיוםדמתנה

 ל~ח"מ אלא קונה הגוףאינו א~י' באחר אבל בכנואלא ל~ח"~
 יוכל שלא לענין אלא ב~א כמתנת ד~וי אמרינןולא

לחזור
 ב~

 אזיל רי"ח בסי' דהכא נ'מא ובכן , ע"כ
 אבל ' מעליו ~לונו~נו מהר וסרולשיטתיה

 מלכד כי ' היא דלא יחזה ש~ידיפה המ~קד~

 ש~בר~~

 זאת
 מ~ני ז"ל הרמב"ם כער ליא~ר ניחןלא

 שהוא~

 ה~ך

סבר~
 ש~תנה ,מרנן דסברי ז"ל הראשונים גדולי כל
 ו~רי מהיום גו~א קני באחד א~'' ולאח"ממהיום
 ה~דול מז"ה הגאון ש~ביא מה ל~י ובפרט 'לאח"מ

 שאחזו מי ב~' בירושלמי ממ"ש שם מ"ב בח~"לז"ל
 כתכ הלכתא למאי ~יא גמורה מתנה מ~יוםדמתנה
 פירות אכילת בה לשיירלאח"מ

 ע"~
 דק~י וראי דמשמע

 הגם רירוש' ההיא להביא ליה מעליא'ועדיף קניה~גוף
דהכי

 מוכר~
 משמעתין כככלי גם

 ר~י"~
 ~הגוף דק~ה

 הרשב"א מתשו' וכמתבאר מהיוםלגמרי
 כת"~

 סי'~שכ"ז
 ~סימן שבח"א בתשו' מבואר ויו~ר שם ז"ל הגאוןה"ר

 הוי רלא איתא ראםתק~"ג
 קנ'~

 גמורה
 א"~

 אין
 לישנא ליה עדיף דט~י אלא ' חול משל יונקההקדש
 מ~נה ד~אמר וכ~י"ן שאחזו מי ~~'דירושלמי

 ג~וד~
מתנ~

 ~בר מהיום כשאמר הלשון מ~ד דמש~ע ברודה
 שייר לא לאח"מ וכשאמר לגמרי כגוףזכה

 אל~
 , ~רי

 לאחר כנו כין תו לחלק אין הלשון מ~ר הוא רזכייתוו~יון
ו~~ש

 הדיט"~
 ז"ל

 לר~ד~
 דכינו ~לשון

 ש~ת~
 אי~ו~

 ואוכל~ו זוכ~
~~~ 

 . לאח"מ ~לא
 וכ~~

 דהול"ל

 אינו~
 לאכול כו זוכה אינו או ' ל~ח"מ אלא~~ידות זוכ~
 זוכה אי~ו משמעדהוה ~ידו~

 בגו~
 לאכול

 ~ירו~
 לאח"מ אלא

 גם זוכה ראינו דר"ל ~ירשוע"כ
 כגי~

 אלא בעלם
 ~ראה והרואה ,~יעוש"ב לאח"~

 רישא ק~יא ~ירושו ל~י דג~
דקאמר

 אע"~
 דקנה דמשמע וכו' מ~יום הגוף שקנה

הג~
 כסי' וש"ע הטור הלשון ישכו שככר ותו ' ~ע~ם

 ~'נו וכתכונז"ר
 ז~כ~

 מה~י וכמ"ש ~ירות לאכול בו
 ' שם בחק"להגאון

 מהד~ד"ם ~מ"ש תמיה שאני אל~
ז"ל

~~~~ 
 שהכין די שלא מ"א ~ימן

 גם זו~ה שאינוז"ל הד~~"~ בכונ~
 אל~ כגו~

 מיתה לאחר
 ו~ווי~

מתנ~
 כמתנ~ ולאח"~ דמהיום

 , לגמרי מדע שכיכ

אל~
 ~לשון ול~י נז"ר בסי' ל~~ור שהכיא אחר כן שכתכ
 לאכול בו זו~ה ואינו ~~ורשה~תיק

 ~ירו~
 ע"כ

 ~דכרי כמתכאר מ~יום ~גוףדזכה ~וכ~
 מהריט"~

 כס~' ז"ל
 ~סי' ז~ל הרשכ"ש וכ"ככ"א

~~~ 
 ז

~~~~
 כ~"מ ז"ל הכ~ף ~רור להרב ראיתי

 וכתב ז"ל הרשד"ם בער להליץ לישעשי~א כ~~ סי~
 ג'דמכח

 דיוקי~
 ~דברי כן ל~רש מהרשד"ם הוכרח

 כמ~~ת למבתב ליה רלמה ה~~דהרמב"ם
 ש"~

 ותו '
דהו~ל

 אע~~
 וכו' ~ירות אובל אינו ~היום הגוף ~~ונה

עיש"~
 ש~וקום ל~ימר לי סבי~א לא דידי לגכי וכל '
 ה~א~ון הריוק כי ' ~ן לה~ין להרשד"ם ~כריחוהואלו
 ש~ינ~ מ~ני היי~ו ז"ל הראשונים שערוהו לאאשר
 ~וא דהכידא~

 לי~נ~
 ~~זוהי רקאמ~ כ~י"נ דתלמודא

 נ~מ~
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'~ 
~~  הכוונה כו ו~יר~ו וכו' ש"מ ~מתנת ש~יא כריאמת~ת

 ~היו~ הגוף שקו~ה לענין בריא ~תנתרהוי
 כ~ל

 כ~תנת והיאבריא מתנ~
 ש"~

 שאינו לענין
 אלא ב~ירות זיכ~

 לאחוז הקדש ררך ררכו ז"ל ~הר~ב"ם וירוע 'לאח"מ
 ו~תב הרברים ~ירש ותו"מ הש"סכלשון

 ומה ' הראשו~ים כל כפירוש וכו'ה~וף ש~ונ~ ראע"~
 שהי~

 קשה
 אינו שכתכבלשונו

 זוכ~
 כדקשיא וכי' ~ירות ואוכל כו

להריט"~
 ראתה יקר כל והרשד"ם הטור ישבו כבר ז"ל

 בלשון שרקרק מה ~ם ' ריוקיו כל ~הר סרו ו~"כ 'עינו
 לחזור יכול ו~ינו ~יד קינה ה~יף ל~יכך שכתכהטור
 ע"ככו

 לחזור שיוכל תיתי מהיכא ~יר קונה הגוף שא~
 א~ש"ל היה רכבר תימא רברי הם המחי"ר אחריע"כ

 מהיום אמר אם והרי חוזר, שאינו ז~ן כל הגוףרתקנה
 ראע"~ הכי רינא בי אחזור לאאם

 ~יד ה~וף רקונה
 וא~ר ~ירש ל~רש שררכו והטור ' לחזור הנותןיכול
 , בי אחזור לא אם א~ר שלא כיון לחזור יכולראינו

 לרינא ~ידי נ~ק"מ לא כש"ס שנ~~רו ה~ירוש~םולכל
 היה שלא ל~ב"י ליה רקשיא והיינו שם ה~המ~~"ש

 : ורוק הר~כ"ם ~רברי לזה~ריך

~~~~
 אינו ז"ל הר~כ"ם שכתכ כלשון ש~םאו~ר
 הי~כ ~וכן וכו' ~ירות ואוכל כוזוכה

 הם ז"ל רכריו כי ' לא~"מ וה~ירות ' ל~מרי מידה~יף שקנ~
 בשינוי יכין המשכיל וכאשר , הל~ון כחכ~ת~א~רים
 כתחילה שכתכלשונו

 אע"~
 אינו מהיום ה~וף ש~נה

 ואוכל אותו קונה אי~ו קאמר ולא וכו' כוזוכה
 יכולה זכייה לזכייה'כי ק~יי~ בין יש ~דול רה~רש~ש'ם ~ירו~

הי~
 לו יש אבל לו קנוי שאינו רבר על ~ם שת~~ר

 אלא וקנינו ~~ונו שהוא רכר על ו~ם ' וכיו~א כוזכיה
 שאע"פ לומר יכון ~~נו ולהש~~ש בו לרור רשות לו~אין
 רבינו ~תכ ול~יכך כ~ת' זכיה בו לו אין ~נינו~הוא
 מהיו~ הגוף שקנה ~אע"פ~בא

 . ~~ור קנין
~"~ 

 אין
 זכיהלו

 ב~ו~ ~~טי~
 בו ולשלוט לה~ת~ש הקרקע

 ער ~ירותולאכול
 לאח"~

 ז"ל ~ר~"ה ~חי' ראיתי וכן '
 אבייו~ו' א~ר וז"ל שכתב בסו~ין שםלב~כ

 רקני ראע"~
 ~היום~ו~א

 רשות~ לי~ ~~
 ל~שלט ולא לאשת~ושי

 ~לא ב~ירא ולאב~ו~א
 לאח"~

 הש~יענו זה וכל ~"כ
רבינו

 הרמב~~
 וברורות ק~רות ב~לות

 רא~~~
 ש~ונה

 כיה ולאשת~ושי ל~שלט כלו~ר בו זוכה אינו מירה~וף
 אוכלואינו

 ~ירו~
 ימים אחר ושוב ' ו~~ן לאח"מ ~ד

 ו~' ~"כ רל"ז ח' כסי' לו ורא'תי ~ריק ~רי ס' ליריכא
 רמתנה לכאר כ~ה~האריך

 ולאח"~ מהיו~
 ב~וף זוכה

 לשלוט שלא כידו האכ ~ע~ב אלא ~היוםוכפירות

כ~ו~

 ער ה~ירות ולאכול ~~ר~ע
 ששייר מבלי אח"~

 שייר דל~י ור~ל ר"י מ~לוקת והיינו ' ל~ירות קרקעבו
 ולר~ל ' ה~וף כקנין פירות קנין ו~~ל ל~ירות ~יף~אב
 האכ שייר רלא~"ל

~~ 
 קנ~ן ולכן ל~ירות

 ~רו~
 לאו

 זה ררך ועל ' לוקח וקנה ה~וף~ק~ין
 לשון נמי ~יר~

 ראע"פ ~"להרמב~ם
 ש~נ~

 ~ו ~כה לא ל~מרי ה~וף

לשלו~
 ער ~ירות ולאכול כו

 לאח"~
 ' עי~~ב

 למ"שמכוונים והרברי~
 וכ~ כ~ניו~י~

 תנא ראיתי
 לן רמסיי~

הו~
 י"ח בסי' ז"ל אלשיך מהר"מ

 שב~~
 ר"י במחלוקת

 ~כ~ ~ביו~ל
 הבן

 ו~~
 לא רלר"י ה~ב כ~יי

 ר~"למשום לו~~ ~נ~
 דק~י~

 שייר והאב ר~י ה~וף כקנין ~ירות
 כקנין לאו כוו~י~ רקי"ל ולר"ל ל~ירות ב~וף כחלו

 שום לאכ נשאר לא וכאלוה~וף
 כ~

 עי"ש ב~וף
ראיות ~הב'~

 לז~
: 

~~~~

 מ~רשד"~ לרכרי
 ' הוא בכוונ~ו והנ"ל ז"ל

ר~ר~
 ז"ל

 יו~י~ הוכ~
 ~~יב מתנת הוי רנ"ד ש~~נה

 יהיו אז ~לו~י י~ות שאם שכתוב מ~נימרע
 חיוב קד~ה כברו~"כ ~טורי~

 הכתו~~
 וכתב מחיים ר~שו~~ד

 רכיון כפי' שכ~ב הרי וכו~ כריא מתנתהרמב"ם
 ו~"ש לא~~מ אלא שאינו שכ"מ כמתנת רבויולאח"מ ~כ~~

 כריא במתנת רא~י' מבוארת כוונתו ע"כב~"ר
 ולא~~מ דא~ר ~שום ש"מ למתנת שרומה רברים בויש מהיו~

 שא~ר ה~ם ~ירות אכילת לענין וראיוהיינו
 מהיום כה יש שלא בנ"ר כ"ש ' מיד ה~יףוקנה מהיו~
 ' כתובתה ר~וכה רוראי לאח"מ הואזכייתו ש~~

 ז~
 נ~ל

להלי~
 להרב ועיין ' הנושא חומר ל~י ז"ל ~רשר"ם בעד

ז"ל
 בח"~

 ושלמים רכים שראיתי ו~~ם ' שט"ז ~י'

שתפ~
 רבריו

 כ~שוט~
 א~רת' ~"מ ' ראשון כמושכל

 ומכלל ' עליון רעת ליתוכי א~י ~ם רעי אחוה ~הויהי
 ~ל להרמ"ע ראי~י ה~להרב~ים

 ~~ בחח"~
 שהבין ט"ז

 ' ~נז"ל ~ל ~הריט~ץ ~דכרי ונ~תייע כרכריהם הוא~ם

 רהכותב שכ' י~ח בסי' ~ל אלש'ך ל~הר"ם שמ~א כתכ~ם
נכסיו

 ולא~"~ מהיו~
 הקרקע ב~וף לע~מו ~שייר

ומכ~
 כ~תנת רהוי רן ~ה

 עכ~ ש"~
 ~מוהים ורבריו

 רקנ~ן ר~~ל ר"י לס' אלא כן ~תכ לא ~ל אלשיךשמהר"ם
~ירות

 כק"~~
 כ~נין ר~או ר~"ל ~לר"ל כתב וב~ירוש ,

 ~ח שום לו נשאר לא כוותיה ו~י"לה~יף
 כג~

 שני והם '
 א~ר ב~~נון המתנכאי'נכיאים

 ~רמ"~
 ~ריק פרי והרב

 לאכ שנשאר תימא ראפי' ~"ל ו~ו ' ובנז"ל ח'ב~י'
 לא ~"מ ל~י~ות ~וף כלו~רכגוף כ~

 יובח~
 ק~ה ~הבן

 וא"כ מהיום~ופא
 מ~

 מני~ מייתי ראיה
, 

~ 

 ולמוד~י
אני

 ~רי~
 ע~ו'ק ~ף תוכ~א ידושלם כע"הק בהיותי כי

בענין
 ז~

 ~רב רכרי הר~י~י ,
~"~ 

 הררת ל~ני הללו
כבור

 עט~
 ב~רק ובו נר~ו אשכנזי כ~הר"א ר"ל ~ו"הר

 ועתה , רבריו ליישכ ~~נה ~~אלא
 נר"~

 ס~ר מ~ש
 ~שוב~ וראיתי בנימןכני

 לו
 ש~

 ~~ה בס'' הס~ר ב~וף
 אורחיהו~~כ

 ~נעי~~ הבלי~
 הרמ~מ על זאת ~ושיא

 זה שבר לרפאות ור~ה ' ~כר לא ואותיז"ל
 ס"ללר"ל ~~ רעכ"~

 אלשי~ להר"~
 מקום רשייר

 ~~ ~~ו~
 דאלת"ה

 כש~כר האבא'ך
 ~כורי~

 א~ילו ~שייר רלע~מו רא~י'
רשלכ"ל

 מ"~
 רשייר וראי אלא ובו~ ה~ב ~כר י~רנס איך

מקום
 ~~ו~

 כ~"ה~ היי לא לר"ל יא~"ה ~רי
 ~וא וזה '

 שהביןמה
 הר~"~

 והדואה , ~~ריך בקי~ור את"ר ז"ל
 ת~והים ~~היראה

 הדברי~
 רכרי על ל~עו~ר האלו

 כיוין שאם ב~קומם ז"למהר~"א
 לז~

 ~ין
 נ~~ות~

 בין
 לר~לר"י

 רכיי~
 לו י~ ~רי ~רי ~~וח ~קום רש'יר

כ~וף כ~
 וא~~ ה~ר~~

 ז~ל והוא , רר~י היינו
 ב~ירו~

 ~תכ
 כלל ~קר~ע ב~וף כח לו איןרלר"ל

 נש~ייר ~לא נר"ו הוא ש~יין ~"ל ~ריק~רי ה~ מפרש~ וכ~
 כלו~

 ~~לא לאכ משויירים שה~ירות אלא האכביר מה~ו~
 ~ו~

 ~יור
 ~כורים איך האב ~כר ק~ל ואי ' כי~ו"ש כ~וףכח
הא

 ל"~
 עכיר ב~רות לע~מו שהשיור דכיון

 שיורכלא ~~ ו~~~
~~ 

 וא~ילו , ל~ו~רו יכול ~זכות או~ו ב~וף
 ~הרמ"א ר~ם ריליה כל לי~ יה'בנאלכי

~"~ 
 לזה ~ריך

 ז~ל ~רכ בדכרי שאין יכ~יש לא ~"מ נר"ו מרןכ~~ש
 ~' שכן ב~שוט נקיט הר~"מ ואיך ' לזההכרח

 'ולי~א ~ר~"~

 ו~ו~
 ~תכ רב~ירוש

 וק~י~~ירות האב ~חיי ה~וףקנה ~~~~ ~~ אל~י~ מהר"~
 רא~

 ל~ו
 רמי כק"ה~

 שום לו אין והאב ~ר~ל רקי"לכיון
 כ~

 תיו~~ה' הויא ואררבה הרמ"מ מניה מייתיסייעתא ~~ ו~~~ ~ ב~וף
 שרבריובאו~ן

 ~ל"ע~
 ~ימן בח"א ז"ל למהרימ"ט ועיין

~תאן
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~~~~
לתשו~

 מ~ריט"~
 רסי~

 נ"~
 דבמתנה שבתב

 במתנ~ רהוי ולאח"מ במהיום אףלאחר
ש"~

 נר' ~ם דרבו ולפי ' לאח"מ אלא בגוף זוכה ראינו
 במתנה נגבית והבנות ה~~ה מזון דלהרמב"םר~ל

 להרמב"ם הו"ל מינה ~דיפא וא"כ ' ולאח"מרמהיום
 ולמה אי~ות מהל' ו~י"ט זכייה מהל' בפ"חלא~מועינן

 ק~'ם שרבריו ובאמת ' ~"מ במתנת לרי~יהפסק'ה
 מ~ש רלפילשמוע

 ברי~
 להר"י רגם הוא ' באן הת~ובה

 והחולקים ' מהפירות רק האשה ~יזונת אינה הרא"שבן
 דט~ם וכתב ' ניזונת אינה מהפירות רגם ס"ל~ליו

 עליו לסמוך ~ראוי הוא דמ~תבר טע~אהחולקים
 בן ר"י ר~~ וכתב לגזיזי~ תבריה רי"ג בסי'ו~לו

 וכבר ' היא נכונה ס'ז"ל הרא"~
 תמ~

 הגרול מז"ה הגאון כן
 רבהך ~רי'והגם מקמי חדא ד~מי וכ~' ~ם מ"בב~ק"ל

~שוב~
 ל~י~תיה ראזיל נראה בה רעסיקינן ר~ח רבסי'

 ליי~ב וכדי ' הנ~' ז"ל הרא~ונים גרולי בס'לדינא ואו~מי~ תרי בהרי ~רי אוקי נימא נ~א'מ"מ בסי'~מ~ש
 רבר~

הריט"~
 בן ~ר"י ~~' רי"ג ב~י' שמ"ש נ"ל במק~ת ז"ל

הרא"~
 קאמר בוותיה עובדא למעבד לא ' היא נכונה

 ~מוךש~רי
 ונרא~

 הרבים החולקים ~~רת ביריה אייתיה
 דהלב~ ובוראיוטעמם'

 מסתבר ~י אף יחיד נגר ברבים

~עמי~
 החולק'ם דרבים טעמיי~ו מ~תבר אי וכ"ש '

 הרא~ש בן הר"י על החולקים רט~ם ~א בסי' שכת'וז~ו
 למעבר רמסתברטעמא

 עובר~
 ~~יים ו~יונו בוותייהו

 בתר ומ"ש ' רבים ~הם עליהם לסמוך וראוי הכיבתר
 במתנה לחלקהכי

 מהיו~
 ~יינו לאחר מבנו ולאח"מ

 שהוא לא ' בבנו שיודה הרא"ש בן ר"י רעת גםלהסכים
 ר~תו שהרי הכי ~"לז"ל

 מ~ור~
 לגבי ראפי' מ~ב בסי'

 בן ר"י לס' ואפי' מהיום גו~א ק~האחר
 הרא"~

 שבתב
 שבסימן לזה ראיה בעלמא ל~לפולא ~לא כתב לאכן
רי~~

 רסי' זאת בתשו~ וגם , כלל מזה זכר לא
 רי"~

 נר~
 עוד , ע~מו את ~סותר דמלבר כן לחלק ירד ~לא~~וט
 לבאר רהי"לז~ת

 ול~ר~
 שערי בתשו' ועיין לזה ביוין אם

 ולאח"מ דמהיום ~בתב ה' ~י~ ג' ~ער~~ק~להגאונים

ל~
 קנה

 ~ל~
 ' לאח"מ

 והכוו~~
 קנה שלא ברורה

 וראיה לאח"מ עד~~ירות ג~
 ממ"~

 ~אם כ"ג בסימן שם
 לבנו בכותב דינו נתן אומכר

 עי"~
 ודוק יו"ד ובסי~ן

 :היטב

~~~~
 י"ג ב~ימן ה~ר"מ אהרן בפי בס"הראי~י
 במ~ר"א ר'~ל ~גרול ממו"הר שלמה~~ובה

 נר"ו~~כ~זי
 ~הארי~

 בפרט
 ז~

 הריט"ץ לס' חבר ומ~א
 כרעת הבין הוא שגם ~"ץ בס'' הרשב"ש הואהנז~

הרמב"~
 הגוף גם ~נה לא ולאח"מ מהיום דבמ~~ה

 הדיו~ים מבח לאח~מאלא
 מ~ריט''~ בה~ שד~~~

 הנ"ל

י~ו"~
 ז~ל מרן שדעת מאחר מידי נ~"מ לא ולדידן '
 דיני א"הע ובת~ובה בב"י מ~ורש ~וראותיו~~בלנו
 ובב"ה ~' ~י'~תובה

 א"~~
 ב~"ע וגם קי"א סימן

 ס' י"ח ל~את מ"מ , כוותייהו רלא~~ק ~~
 הרשב~

 ז"ל
 נמי מינה ונ~קא בדבריו ~~רוןנובין

 למ~ומו~
 ~לא

 קל"ג ב~י' ז'~ל להרב א~כי רואה כי ' ~ל מרן רעת~בלו
 מהיום גופא קני ולאח"מ ר~מהיום ב~שיטותשכתב
 ~טל~לים הם שאם אלא בו לחזור יבול שאינו בלבר זוולא
 בהם ~יל~ח ~ו שליש ביד ~ינתנו לומר הואיכול

 שקנה אלו דבריםש~~מע קרק~
 קניי~

 ' מהיום לגמרי הגוף

וז~
 בסי' וגם ק"ץ רסי' ה~יא ~ותר

 ~ל"~
 ונראה ~מוך

כ~ב
 רל~

 לא ש~רב ~ל~"ר ע"כ כי לאח"מ ~לא קנה
 לומר היתה וכוונ~ו ' ק"ץ כ~י' גמור ~~~י~ות בןכ~ב

 א~ דאף כתב ותו"מ ~~ש בריא כמתנת הוירלא
 ~יה

 הק~תה לא שבנ"ר להורות וחזר ובו' וסברה ס~קשום
 וכו'הגוף

 עי"~
 גופא קני רבעלמא סבר ומר ,

 ~ל"ה דסי' ההיא ק"ל ואי ' קל"ג בסי'כמ"ש יו~ מ~
 ד~~

 מע
בתו ל נכ~יה ח~י ש~תנה מבואד רהתם לק"מאיפכא
 כיון מ"מ מהיום ה~בסים גוף שקנתה נימא נמיואי
 ~תח~יבה לא והיא ' ונתאבלו בלו וכבר ~טלטליםשהיו
 שי~~א מה אמרה דבפירוש וכיו~א שליש ~ידלתתם
 בנב~ים זבות לה אין הבת ומתה ~בלו וביון מותהאחר

 אי מ~ויים היו שלא נכסים שאותם ' בן אחדישק~תה
 היו לא ~ערין כיון מהיום גו~א שקנתה לומראפשד
 מתבאר וכן ' הבת מתה כבר הזבייה ובשעתבעולם
 ומפור~ השלי~י בדרך קי"ד בסי' ז"ל הרבמרברי

 ~ו~א
 ' לכ"ע מהיום גו~א קני רבקדקעמדבריו

 ~ליש ביד שינתנו לו~ר הוא ויכול מהיזם גו~א קנינמי וכמטל~לי~
או

 ~ילק~
 קרקע בהם

 כ~"~
 ועיין ~ל"ג ב~י'

 להמ~"ש ראיתי בזה ובהיותי ל"ה' הג"הט ס' סי'שלמה ~ש~
 י"ג הג"הט נז"רבסי'

 וי"~
 ד~י~ן הרש~"ש ת~ו~ שהביא

קל"~
 לאח"מ אלא זבי רלא ראמרינן דהא עליו ותמה

 פירו~ לגביהיינו
 ע~ש מעבשיו לו קנוי הגוף ~בל

 בסי' הרב ת~ו' ההיא בעת ממנו ~נעלםונראה
 ל~י ואף ' זה על חולקשנראה ק"~

 בעניותי ~בתבתי מ~
 רסי~ רההיא לק"מ מ"מ שםבבוונתו

 ראיירי ~אני קל"~
 ~ם שהרב והגם ' וכמש"ל ב~ו שבברבמטל~לין

 ~לא בפ~'טות כתב הראשון ובסניף בזהסני~ים ~ש~
 הנדון אבל ' הגיףמ~יום ~נ~

 מ~ור~
 במ~ל~לין ~הוא

 זה ומפני ונאברושבלו
 פס~

 וב~ניף ' הבת זכתה רלא
 רבר ש~וא מפני כלל זכ~ה ~לא פ'רשהשלישי

 ~ל"ג בסימן ממ"ש שפיר מתבאר זה ודבר 'כיעו"ש ~~ב~
 דס"ל ק~רובסי'

 בפירו~
 המקבל שיכול אף רבמ~לטלים

 ~לי~ ביד ~יניחםלתבוע
 ~ם מ"מ ' קרקע שיקנה או

 שלא ואע"פ , עור זכות לו אין בלו או ונ~אכלו קנהלא
 הד~~א ב~שו' ועיין וכמדובר, מבואר הוא ~רבביארו
 מחודשו~~~~ו ר"ן סי' בב"י הו"ר קי"ח ~ימן בח"גז"ל
 ביאורה נודע בת~ו'ועיין

 מ"~
 כ"ט ס'' ~"מ

 וי~
 ~קום

 ' כ~ת מסכים הפנאי שאין אלא ~~"ל לפ' ברבריועיון

 רקמ"ב פ"ב סי~ ח"ב ~"מ בחק"ל ז"ל ~~ה להגאוןועיין
~"א

 מ''~
 ע"ר

 הר~ב"~
 רסי'

 ~ל"~
 עתה ' ~וי"ל

 עי"~ בני~ן ב~י~פר ~ד"~
 ב~י~ נר"ו ר"ל מו"~ר בת~ו'

 נ ואכמ"ל ע~ג~קי"א ~"~

~~~~~

 הז'~~ץ ~ל רינו בעיקר נרגא רשדינןאחר
 ותיו ראי אם אראה א~ובה רי"חבסי'

 שהביא הראשונה בראייתו ונחל '~כריעות
 ~ ממ"~

~ור
קים ורחו לנו~ן קרובים ה~וואה עדי היו באם ל"גבסי'
 ובתב ' ע"כ ~סולה ש~~וואהמבניו

 רכ"~
 ~וא

 א~
 ~יו

 ~~לו ב~''ד לרון י~א ומזה , לבניו וקרובים לו~חוקים
 ~היו רהגםהערים

 ~שרי~
 מ~ר לאביו

 ~אלו והוי המנה~
 ~פס~לים לבניו כקרובים דח~יבי כיון מ"מ עליוקבלם

והמתנ~
 ' עכת"ד בטלה

 וכמ~
 ל"ג בסי~ הטור רפסקיה רינא האי שהריזאת ~אי~ בעי~~ תמוהה

 הי~
 ס~רת

 והרא"~הרי"~
 ב~ווא~ איירי והתם בפז"ב ז"ל

 ~"מ
 ת~י~תם היה שלא וביון מ~יהם הערים הגרתדבעינן
 ~ריא מ~נת שהיא ~לו בנדון אבל ', פסוליםבכשרות
 הערים ~העירו כמו ו~ו"ל בב"רעדותם שנח~ר~ כמי ע"הש החתומים רעדים קי"ל האב~טר

 בשע~
 כ~~ותם

 לו יורע דהיה בההיא ב~ז"ב הרא"שוכ~"ש
 ערו~

 עד
שלא

 נע~~
 ~תנו

 ונעש~
 ~ליו ~עירים דא~רים חת~ו

וכ~ר
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 וכ~בוכשר
 מ"ו ב~י' מב"י ~~ע~

 שנחקרה כ~יע"הש הח~ו~י~ ~עדי~
 ערו~~

 היה ~תימה שבשעת וכיון
 ה"ן וא"כ ' כשרו~ו בשעת עדותו הב"ד כקבלו הו"לכשר
 שראום עליו מעידים אחריםנימא

 ח~ומי~
 לכן קורם

 הא ' חתימתם על עתה מעיד ~אן ~אמר ואם 'וכשר
 קהלות שיש רי"א בסי' ז"ל הרב כתב ש~בר היא ל"מנמי

 ערי ח~ימת על לה~יר יכולים ודאי ואלו כעיראחרות
 קרובים ואפי' מדדבנן דהוא כ'ון הקיוםלעדות כשרי~ קלברי~ מבני דא~י~ ו~ולי ' קלבריא קהל~ני

 מדמינן בדבר נוגע ~י~ול ואי ' שם מב"י שהביאלערות כשרי~
 במרדכי עיין כגזלן הגוף ל~יסול או דקורבה ל~יסולליה

 ד"~ב~
 דס"א ח"ב כהונה ב~י ו~יין ' תר~"ו בסי' תנין

 לא ולרידן מ"ז הג"הט מ"ו סי' שלמה חשקובס'
 המקבל זכה כבר בה"ג בריא רבמ~נת העלנושכבר נפק"~

מחיי~
 האמורז כרבר קבלה וקבל~ו אזלינן וב~רדיריה

~~~~

 והרא"ש הגאון של זה מחלוקת בעי~ר ארבר
 לנו~ן הקרובים ~וואה בעדיז"ל

 ' פסלוה והרי"ף והרא"ש הכש'רה ז"ל שהגאוןמבניו ורחוקי~

 רבי~ הגאון ס~ועל
 ~' ~היא שכתבו עד עליו קמים

 פסק בש"ע ז"ל מרן וכן , עליו לסמוך ואיןיחיד
 ב~ת~

~הרי"~
 ~י' בח"א ז"ל ומהרימ"ט ' ז"ל והרא"ש

 ס' עלדאררבא ~רוא~ ואנכי . הנז' סי' ב~ומים ועיין דבריו לישבחקר ק"~
 הרי"~

 ז"ל הר"ן וכמ"ש לרון י~ והרא"ש
 הוא הגאון וס' ' ע~ה סי'בתשובה

 הו~אה נטרונאי ר~
 ז ל"ג בסי' המט"ש ~יינה כ"ו סי~ ז' ~ער ~רקבשערי

~~~~~

 ש"מ רברי אמרינן אי ~לוי שמחלוקו~ם
 ~עת והו"ל ' זה לענין רמוככת"ומ

העדות מסיר~
 כחתימ~

 בב"ר עדותם כנחקרה ו~ו"ל השטר
 שבשעת וביון ' נתינה משעת למפרעוקונה

 ~~יר~
 שהו~העדו~

 הערים היו למ~רע הקניה שעת
 פסולה ה~'ואהלנותן פסולי~

 רלי~ א~
 ז~ו ' לנותן הנאה ליה

ס'
 הדי"~

 אבל ' והרא"ש
 לדע~

 דלא הוא הגאון
 בזה אמרינן לאח"מולאאלא קנ~

 ככת"ו~
 ערו~ם וכנחקרה

למפרע
 מש~~

 שעת שהוא הגדה שבשעת וכיון ' נ~ינה

~קני~
 רחוקים והעדים י~מי קמיה נכסי נפלו כבר
 מדברי לזה ~מך ויש ' כשרה ה~וואה לפ'כךלהיורשים
הגאון

 ר~
 הנז"ל ~רק בשערי המובאה ב~שו' נטרונאי

 שמעון לבן להעיד ש~ריך ערות ב~~יו ו~יוה וז"לשכתב
 שמשמעות~"כ

 דברי~
 מפני הוא ה~~ידה שעיקר אלו

 ש' לבן בע"פ להעירש~ריך
 ושע~

 כשר הוא הרי ההגדה
 שהרי ~חלוקותם ~לוי דבהכיו~~ע

 הרי"~
 והרא"ש

 לו דיורע בההיא זה דין ש~לו נראה ז"להגאון וג~
 מינה שמעינן הרא"ש וכ~ב וכו' ח~נו נעשה שלאעד ערו~

 ר~חיל~ודה'כא
 אע"~ בפ~לו~

 ל~ד ו~ינה וכו' ~~ופו
 דהוי ודאי וה~ם גאון מקמי שנשאל זה בדיןלפ~ול
בערו~

 דאיה ו~אי ' עדותם כנחקרה רהו"ל שב~טר
 ל~וואת~י~י

 ע"~ ש"~
 אחד ש~ין ד~"ל ודאי אלא '

לה~
 אי~ והגאון '

 זה לענין אמרינן דלא ליה
 כנחקרהלה~שב ככ~ו~

 ערות~
 בטוב"י הדבר מבואר ויו~ר '

 היכח~ ויש ' ל"ג סי'ת"מ
 ז"ל הרא"ש ממ"ש לזה גרולה

 הא ר"ה ע"ב רי"ד שם ובתו~' דגי~יןב~ו~"ק
 י~יש~ ועפ"ז . היטבודוק בש"~

 הטיר ע"ד מב"י קושית שפיר
 שכתב ר"ןבסי'

 ש"~ דבמ~נ~
 ~שעת למפרע זו~ה

נתינ~
 דדכנו ול~י ' לאח"מ אלא קנה דלא עליו ו~מה

 דהגם וס"ל הרא"ש אביו בשיטת אזיל שהטורל~דנו
 הוא קניתודעיקר

 דברי ~"מ ' בזה חולק ואין לאח"~
 ככת"ו~ ח~יבי~כ"~

 כאלו
 ~נ~

 ו~שה ' ש~ה ~אותה

 הד~"ש ~דברי כאן נזכר שלא ~ל מב"יעל
 מקומו כאן שאין אלא אחרים ממקומות זהענין ל~כדי~ לי יש ועוד ' קנ"ה סי' בב"י ועיין ' רגיטין~"ק ב~ו~ והתו~

 ~ל"ב סי' בחח"מ ז"ל ב"ד להרב ועיין , הקי~יריס~יק וכ~~
 נד"מ~ועתה

 ס"~
 לב ישמח

 וש~
 האריך כ"ה סי' בחח"מ

הרב
 המופל~

 כ"ב בסי' ועי"ש נר"ו המחבר
 ולע~

 ~~נאי
 וללבנו לבררו זה ~רק אשנהאשובה

 ועיי~ בעהי"~
 ג"כ

 י~~~ח ובס' נ"ט ~י' ח"מ לכ נדיב בס' ז"ל הרמ"זלהגאון
 ל"ג ל~ימן בהשמטות נד"ו כמהרח"ם להרב ח"אלב

ואכמ"ל
~~~~ ז~

 מ"שזה
 הריט"~

 ע"ד שם
 הרא"~

 דכ"ש והטוד
 לו רחוקים היו אםהוא

 וקרובי~
 לבניו

 איפכא ו~דרבא ' בזה ~דק לא ' פ~ולהד~~וואה
 ש"מ שרברי ד~ל והרא"ש הרי"ף דל"רמס~ברא

 למפרעוקנה ~כ~"ו~
 משע~

 ' נ~ינה

 כנ~קרה דהוי משו~
 ' שכשרה לנו~ן שרחוקים דכל אפשר 'עדו~ם

 ראזלינן ר~~ל הגאון לרעת ~וכרח'~"מ אינו דזההאמר א~ וג~
 למקבל קרובים שהם כיון ד~~לה מורה הש~אבתר

 ש"מ כמת~ת אלא נחלקו לאועכ"פ
 ע"~

 אבל '
 ליה מודה הגאון גם כ~"ר בש~רבריא ב~תנ~

 להרא"~
 דכשדה

 שהםהיכא
 כשדי~

 וח~~ו הערות ל~ם שנמסר בשעה
 בטעמו ד~"ל למאן ואפי' ' ברבר חולק אין ובזה .בו
 שהכשיר הגאוןשל

 דה~~
 ~~ירת בש~ת דאפי'

 על הוי ה~וואה דעיקר משום ~שריםחשיבי העדו~
 היור~

' 

 טעםולפי
 בקרובי~ ז~

 ' ד~סולה מודה לב~יו

 שבשטרבעדות מ"~
 ~תנ~

 ~היום גו~א המקבל ~זובה בריא
 כיון שכשרה לנותן שרחוקים דכל נמי ד~''ל~ימור
 לו אין עריין~היורש

 בנכ~י~ זכו~
 כנ"~ג ו~ין .

 ודוק ~"ז סי' ח"מ ~יי בעי ובתשו' כ"ו הג"הט ל"ג~י' ח"~
 ל~ד ~רודה דאיה ל~דנו בענין האמור ומן 'ברבריו
 מ~ו לא תו מהיום גו~א מתנה המקבל דקנהדכל

 נקבל לא ואנו זו קבלה קבל מורישנו למימרהיורשים
 כיון לקבל חייבי~ כרחם עלכי

 רהזכי~
 ה~ותן מחיי באה

 ~מייהווכ~רובר: רכד מאן אינהו שעהובאותה

~ ~

 ~~~ ~ר~~~ש~~~~~~~~~ ר~~ ~~~
 יור~יו לגבי אכל ~"ע אפי' עליה וקביל המניהדיריה
 ~"ש רל~י מכירר~לבד איני זו ראיה ונם ע"כ קביללא
 גו~אדקני

 ~~יי מהיו~
 ה~ות~

 מהתם' דאיה מה א"כ '
 ולכ"ע מחיים זכה שכבר כיון היורש על רינו איןדהכא

 ~אמרה לאדלהו~יא
 סבר~

 אלא כן אמרו דלא ו~ו ' זאת

בנאמנו~
 ~שו~ ו~אי והיינו ' סתם

 דעתיה דאמדי~ן
 א~~ דאין ~שום דידיה לגבי הוא שהאמינודמה

 מעיז
 להעיז דיכול יורש'ו לגבי אבל ' החי אתלהכחיש

 והוא ~מניה לא נ~רע~י לאולומר נגר~
 ~ע~

 ~מ~ש נכון
 שםהס~"ע

 ס~ל"~
 ' ~מובן בנ"ד משא"כ

 ג~ אנירואה ואדרב~
 כל ~דא מן שמעינן כי לס~ור ראיה בזה

~~ר
 דקבל~ אי~כ~

 ב~ירוש ~מוריש
 א~

 גם ה~מינו
 ונדון ' שם הטוש"ע כ~"ש דמהני יורשיועל

 אלו ב~ירוש כק~ל דתשיב וראיונ"ד הדיט"~
 הערי~

 על גם
 מהיום ש~תוב כיוןיורשיו

 שלאח"~ ולא~"~
 נפלו כבר

 ק~לה הו~ל ~א"כ ' יורשים ק~י~נכסי
 רמהני ~~ורש~

 'לכ"ע

 ו~"~
 האמור

 נרח~
 ש~~יא הראיה לה קרינן

 ~מ~ש מ~ ~"~י בחח"מ ~ו~ר חתםהרב
 הש"~

 ~~ימן
 עי"ש גבייהו ~נאה מהני רלא סי"ח~"ח

 ~ה~~
 ~מי

 ולא בע~מו הוא ישלם ~ם אלא ה~נה לא שהואי"ל
 ~תמר וב~ידו~ה יור~יו את לחייב אדעתיה~~יק

~~ 

~~~~ 
~אם
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 ג~ ב~'רו~ בת~שא~
 וא"כ ' תנאה דמהני יור~יו ~ל

 בפירוש כמתנה הוי ולאח"מ שאמר דכיון וגם 'הנותן מחי~ ל~~רי זכה שכבר בריא למתנת ראי~ ~~א~ילא
 ועתה ,ובמש"ל

 ב~
 אברה~ ויוסף ס' לידי

 בסי' ושם
 תשו' ראה ולא זה בפרט ~רחיב האריךכ"ו

 אחז"ד ראי~י ו~ן עמו' ונימוקו ~עמו ו~"מהנז"ל הריט"~
 ככל שהעלה ל"א ~י' בח"מ ואהלות מורלהדב

 , עליון לרעת ש~יוונתי לבי שש בעניו~ישכתבת~ החזיו~

 ר' ~י' ח"מ מ"ב בחק"ל ז"ל הגאון למז"ה וראהימין והב~
 דכיון סברתו לפי שנסתפק מה גם וז"ל ע"בדק~"א
ד~~כ~י~

 ~מיה ~~לו
 יורשי~

 ספק בזה רואה איני וכו'
 עם להקדש לו מה וכו' המוריש בחיי החיוב שחלכיון

 מ"ש גם וכו' ל~קדש נשת~ברו הריהיורשים
של~ לפקפ~

 בזה רואה אינ~ יורשיו על יחיד ס' ~בל
 נופל הס' אין כאןוכו' פ~פו~

 אל~
 ולא להקדש המתח~~ב בין

 ל~רוע יורשיו נתחייבו ~ת~ייב כבד הוא ואם ~יורשעם
 סי' ח"א ח"מ בחק"ל ועיין את"ד ו~ו~מ~כ~יו

 כ"~
 ובס'

 ז"ל במהדח"ב שארינו הגרול מהרב הנד"מ החי~םח~ות
 ז בזה שהאריך ~"אבסי'

~~~~~
על

 ~~י,~י~~~~ ~~ה~ל~~
 עליה וכתב הלזו ז"למהריט~ץ

 ~נפ~
 של שדב~ם

 ז"ל ודבריו לגמרי הט~ם ניטל ול~ע"ד ע"ש הםט~ם
 על תמיה אני וכזאת וכזאת ' המתמיהין ~ן אלאאי~ם
~ר~

 שגם יו"ר ~ות ס"ט ~י' בח"מ השל~ן ~רך
 הו~

 ז"ל
 בו שאין סיוע ~וא המ~י"ר ואחד , ~דבדיהםנ~תייע
 'ממש

 ו~~
 כלל סוף הג"ור מתשו' הע"הש עוד ש~ביא

 מספקת דאיה אין משם גם ' אזלינן דבתד דמ~מעז~
 ס"ל ואפי"ה ' בח"ול מתה הנותנת דינה שגם~אפשר
 דכיון ז"ללמהרא"~

 בא~ שהיור~
 על'ו ~חלק הוא וע"ז ' ז"ל מרן ה~ך ~י"ללומד מ~~ דלא ב~"י ~מ~א

 הג"ו~
ו~ז~

 סימן הררב"ז מ~שו' ~' סי' ~"מ הברכ"י ~יעו
ש~"~

 בהר~א הד~ וז"ל כתב איך ~ד~ת~ לא ובכן '
 וכ"כ והג"ור הרדב"ז כרברי כמקומו דנ~ם ממ"אהיורש דא~

 לדמות דאין ~ראה והדואה ' עי"ש וכו' די"ח סי~הריט"ץ
 טורא גבה כי מהריט"ץ למ"ש והרדב"ו הג"ורמ~ש

 ,ב~~ייהו

 ג~~~~
 שדברי לא~רגשו ~יך

 :להולמם ~~י~ הרי~"~

~~~
 מדברי ראיה ל~ביא ע"הש ה~ שר~ה שמהנר"ל

~~ט~~
 הוא

 הי~~
 הם והמוריש דהיורש

 להכשיד ~הגו שלא או ה~י"ל בד~ל למרן דלהיגי~אתרא
 המקבל ל~יר היורש בא וא~כ ' לזה וכיו~אפס"ע

מ~~~
 ~קום בתר אזלינן וראי ~אז בן,' ~~גו ~לא,

~~ורש
 ש~ו~

 ~ב
 המורי~ מקו~

 למקום שבא מ~ני ולא '
 ויש הג"וד ס' ודאי הוא וזה , זכותוהמ~בל,~~~יד

 מתש~ל~~י~
 ~בדכ"י ~מ"ש ~ררב"ז

 ז~
 ~~באד וגם '

 ~דבדיו ~גם ז"ל~יי בני ה' לזה כיוין ואולי ' ב~ב"ש ז"ל הריט"ץ ~~ברי~ן
 סתומי~

 דברי~ ורא~ ואלו '
 של

ט~~
 בכוונתו לה~תפק אין הע"הש בדברי אבל ' ~ם

 ' לזה כיוין בודאיכי

~ ~  

 שכתב ~דבריו עוד לדקדק

ו~~י~
 בסי' הריב"ש ~שו'

~"~ 
 אבל ו~ו~ אמת זה שכ~ב

 ~~~~~וו~
 הרי~"ץ ו~"כ והג~ור הד~~"ז ברברי ~ו~ היורשדא~ ב~די~ הרי ~~"ש וכו~ במ~רקא רר היה

וכו'
 ע~ת"~

 סי' סמ"ע ועיין כדכ~יבנא מפורש הרי '
~~~

 ~נ"ד ו~כן '
 ש~יור~

 בא
 למקו~

 שהוא ~מוריש

~~ו~
 ל~יים הנוהגים מקום והוא ~~טרות ~שיית

~וואו~
 ~~לו

 ו~~
 ~~ק~ל ~וא

 מ~נ~
 דל~"~ דוד~י '

 הוכ~נו שכבר ובפרט ' להו דיינין מקום אותוכמנהג
 בריא מתנתדהוי

 רמהיו~
 ולאח"מ

 דקונ~
 הגו~

 מ~יום
 ~ותו ב~' הנכסים בגוף וזבו הנו~ן מחי~ החיוב חלובבר
 כל' לא וא"כ היורש' ירושת זכות חלה לא שעריןזמן

כמו ו זו קבלה ~~לתי לא אני לומר דהיורשכמינה
 : ראש למעלהשהוכחנו

~~
 ' הגחל'ם על כחיתה עתה גם כתבתיזה

 ~ע"~ ישראל שבטי בראשי תלוי הרברולמעשה
 מתיר~ו יראנו ישראל ו~ור ' הגאולה משפט ל~םכי

 ברבד נכשל לבל משגיאות וי~ילנונפלאות
 הלכ~

 : אכ~"ר

~~~~

 ~~י~~~~~~~~~~~~~~
~יוה

 לת~
 ו~דקות לה~~שות מחלקו

 ומתנו~
 לאבי~נים

 ~ללו הרור רב~י בין ד~ות ושינוי הפרש נפל מותוואחר
 גם ~גיעו ולשאו~ל ' מ~~לים והללו ה~וואהמקיימים

 אם ' זאת ל~וואה ~יום א'ן הדיןע''פ
 ~כ"~

 יתחזיבו
היורשי~

 דברי לקיים
 המ~

 ל~דקות לתת ש~וה במה
 ~יוה לא ~המוריש מאחד כי או"ר ' ענייםולה~רש
 ובהתב~ל המתנות למקבלי ~לא לתתליורשיו

 י~יים מי א"כ במתנתם יזבו לא מתנותוהמקבלי ה~ווא~
 י~נו ' ע"ז נ~טוו לא ~היורשים כיון המקריש~וואות

 ל~דקההמורה
 ויב~

 : שכ~"ה

~~~~~~~
אם הדין עיקר ולבאד לעמוד באנו

'תו אמי~ מט' ו~~רקות ההקדשיותז~ו

לגבו~
 מ~~ או

 מלד"ה~
כיל מה היריעה תק~ר נדר או

ומי
 יכנ~~

 ה~רים בין ראשו
 הרמי~

 ~רן במחלוקת
 מ"ז סי~ רמ"א בת~ו~ הו"ד ז"לודמ"א

 ומ"~
 ונד~~ה

 פ"ג סי' רוכל אב~ת ב~פרו מרן תשו' כןאחרי
 ו~

 זיון
~ני מר אחרון ש~חד וזכורני ' ~' סי' ~"א ~מ"רבס'

 י~אאשכנז
 להלי~ ליש~

 ב~ר
 מר~

 ז"ל ה~רוש
 ו~

~ד
 תמיהות כללישב

 דמ"~
~~ וכ~ ודעת בטו"ט עליו ז"ל  ' הספר שם זוכראיני

 ופו~
 ~וא משה ~ל ענותנותו חזי

 בהלכות ז"ל למרן הקי~ו היות הגם כי ז"ל רמ"אהקדוש
 רב~י עמו וה~כימו הדין בעיקר עליו וחלק~רובות
 אנן וכ"ש ז"ל מרן נגד ע~דא עביד לא ~"מ ,רורו
 כמ"ש בת~ובה גם הוראותיו שקבלנו ד~דןל~~י

 במ"~
' 

 לב ישמח ב~"ה~ועיין
 הנר"~

 ~ט בסי' בחח"מ ממ"ש
בדבדים

 הנכוח~~
 למו~אי וי~רים למבין

 דעת~
 ו~

 ~יין
~י' הנד"מ ביד חיים בס~ ז~וק"ל שארינו החסידלהגאון
 בתשובתו נר"ו ירושלם גאון ולמו~"רס"ט

~~ הנדפ~  משה ~שמחב~ונ~'
 ח"~

 ומ~יב שואל בס' ועיין ' המלך אחרי ~בא ומיההקד~ות ל~יי~ ~זה האריך אשר
 דבריו על להשיב לי ויש א' סי~ ח"א~ה"ת

 אל~
 ש~ין

 ו~~~ו מקומוכאן
~ 

~~~

 כרי זה דין ולברר ללבן לכאאמרנו
 להו~
יא

 ב ל~פלו אשד דורנו ,מרבני איזהמלב
ז~  הגביר לב לדאבון ההקדשות לבטל מ~וה לרברכנ~פל

 לה~~ח עינים ולכליון ' דקדוט בעל~א נ"ע~מקדיש
 מהקד~ות בכבוד מתפרנסים יהיו אשרהעניים

 כידו ו~~דיש ~תן אשרז"ל המ~ו~
 הנדי~

 וד~י דא וכגון '
 זה אין כי הרואה אנכי אבל ' דבה~~~וה

 ~יא דירן דנדון הש~לה עיקר בי 'שאלתנו מ~~
 א~

 ~יוםהיה ~~
 להקדשו~

 מ'~מ ' ליור~יו ~~וה ~יה אם

~ותו
 כל'

כמו

 ''ם

~רן

יא
ז~

נ~~~ק



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ '~ '~ 
~~

 השואלנ~~פק
 המתנות למקבלי היה שה~יווי בנ"~

 ' האלו ההקרשות יהיב ~אן במתנתם יזכו לא גםו~ם

 שכ~ז ב~י' ז"ל הרשב"ש תשו' אביא א~י לזהולהשיב
 ליחיא קרקע שליש לתת ש~יותה אחת בא~השנשאל
 עשרה ~יתנו והיורשות ל~י~ונא זהובים ה'ושיתן
 שבטל ואחר ' להקרשזהובים

 ה~תנ~
 שלא מ~ני לי~יא

 קנין בההיה
~"~ 

 זהובים ה~~ לתת ה'ורשים את חייב
 הרב ע"ר וע~ר ' כיעו"ש ל~קדש והעשרהל~ימונא
 הג"הט ר"ן סי' ~שפט ארח ב~' זלה"ה דורי יפההגרול

 וכתבד'
 שהו~

 ~תנה ה~קבל שגם בעיניו גדול חידוש

ל~
 הה' שיתן ~י כאן אין תו הדין ~~ד זכה

 שהואכיון זהובי~
 ל~

 חקד ושוב ' ~תנה למקבל אלא ~יוה

ליש~
 עי"~ לג~רי דבריויתבטלו של~ כרי ק~מר ~ילי ו~ילי דבוריה דפלגינן דבריו

 ר~יה ויש '
 לז~

 מתשו'
 היה גם ע"ע ל"ז סי' בב"י ~רן ה"ד ז"להריטב"א

 הרב ה"ד ן' בס'' ז"ל מפאדובה מהר"מ מרבריראיה נרא~
 שקנס במי שכתב ב' רין מכירה מהל' בפי"אמש"ל
 מח~יתו פ' דבר יעשה לא אם במנהע~מו

 והשיב לשכנגרוומח~יתו ל~דק~
 ר~קר~

 דאין ~שום קלה
 קנה לא ושכנגדו בהקדשאסמכתא

 משו~
 אסמכתא

 הרי ' יעו"ש קנה שכנגדו רגם כ~ב ז"ל והמש"ל .ע"כ
 ליה רייניגן מ"מ נא~רו אחד בדבור דשניהםדאע"ג

 בלא ב~וואה הט~ם והוא ה"ה א"כ ' כריניה חרכל
 ולמי קימין רבריו ~נין בלא ה~וואה ~מועיל רל~י~נין
 דנדון לדחות שיש אלא ב~לה ה~וואה קניןש~ריך
 שאנימהר"מ

 שהו~
 לבר ולשכנגרו לבד להק~ש נתחייב

 דל~וג~
 בתשו' ~וע'ין . כמובן יורש לגבי ע~יקינן

 רפ"א סי'הריב"ש
 וכ~"~

 לב יש~ח בס'
 הנד"~

 ח"מ
~י'

 ך'~
 מ"ד סי' מפארובה מה~מ בתשו' ועיין

 רמ"א ופסקוהשניה בשאל~
 בח"~

 רמ"א בת~ו' ועיין נ"ה סי'
 מילין לאלוה ועוד ' השלישית בשאלה מ"ח ב~י'ז"ל

 נ שאכ"מ אלאבזה

~~~~~

 מאש ~ו~ל הרב
 שבסו"~

 ~' ~י' רביוסף
 ואותו ד"ור ל~ם ~היה ושמעון בראובןז

 זמן באותו ~י היה לוי אם משל דרך תלוי היהדין
 הרין, ונ~סק חי שהיה ו~עידו עדי~ ובאו ראובןשטוען
 אם לרעת ג"ב ש~לוי בזה ביו~א אחר רין בא זמןאחר
 שכ~וב הזה ב"ד המע~ה להו~יא ראובן חי'ובא היהלוי
 העדים מפיבו

 ~י ' לזה קרובים הם והעדים חי שהי~
 בעיקר תלוי שאינו כיון ערות מקרי לא רזהאמרינן
 ש~דין כיון פ~ול קרוב בכה"ג ראף תמ''ל אם ואף 'הדין
 היו שלא אחר רין על העירו שכבר בכה"ג , בו~לוי

 ונתבע ~תובע בזה כיו~א אחר דין בא ואח"כ 'קרובים
 נעשה רכבר כיון , מ~ואחר

 מעש~
 א"כ תי ~היה ב"ד

 ב"ד מעשה ע"פ ש~רי עיקר הם אינם דעתהנמ~א
 גילוי ~~א שלא וכתב לא או וכשרים פיהם על ולאהוא
לזה

 עי"~
 להביא נראה היה ולכאו~ה '

 ראי~
 ממ"ש

 וזו בעלי מת או~רת זו יבמות ב~~ ר~י"~ביבמות
 היב~ין ו~~ו א~ורות'נתייב~ו שתיהן בעלי ~תאו~רת
 יבום ~ל~נין דהגם מכאן נראה , לזר להנשאא~ורות
 בעליהן שמתו בחזקת להתייב~ מהן אחת כלהתרנו
 בש~תו זאת בבל ' ו~תייבמו בנפשייהו עובדאועברו
 שניתן ב"ד המעשה ואין ' הראשון לאיסורן חזרוהיבמין
 כרי ~ועיל לה~ייבםלהם

 להנש~
 אנו דלזד ~ון לזר

~ריבי~
 אלא ' ל~ברתה מעידה ~רה ואין יבמתה לערות

 החזי~ו לא מעיקרא רהתם לדחות יש היישובראחר
 ברורה ע~ות שם שאין כיון מת בוראי לבעלההב"ד
 רדייקא משום האמינתה שהתורה אלאשמת

 ומנ~~~
' 

 ואינה ~ר~ה לערות ~ריכה היא לזר להנשאולענין
 בחיו"ד הסוגיא ב~ירוש בעניותנו מ"ש ועיין 'נאמנת
 זאת רחייה לבאר והו~רכתי ' ו' ~י~ ובחא"הע כ"ב~י'
 ח"~ בב"י ו~ין ' כזה שנתע~ם מי שראיתימפ~י

 ~ימן
 ואיי~י לדי~א תרי בי רא~ו והיבא וז"ל שבתב סל"ול"ג

 וב~ר לדינא ו~סקוה ואיפ~יל רקרוב ואשתכחסהדא
 הוה בשר ה~ידנא מס~יר הוה ראי נתרחק יו~יבמה

 כיוןמסתבר
 דאיפ~י~

 סתר ולא איפסיק רינא ההוא
 האיי דבינו במ~לוקת ~"א ~י' בטוד וע"ע ע"כדי~א
והרי"ף

 ובמ"~
 ו~"ש ערות ~הל~ בפי"ד הדמב"ם משם

 וי"לבב"י
~ 

~~~~
 היו~אים בשטרות הדין שודת לבררנ~אלתי
 ~"ל כתוב הב' הער ובער ע"אבחתימת

 שנ~טוה מי ~ותם ולפעמיםפ'
 לחתו~

 ולפעמים בעדו
 אחר וחותם ס"ן שהער רבות ופעמים ' חותם~ינו

 אם לפו"ד כשרים כאלה שטרות אי 'בעדו
 ל~
 נ

~~~~~
 ~"~ בב"י איתיה ~לתא דהאיעיקרא

 ~י'
 שעדים שכ~ב ~ל הרשב"א תשו' בשםמ"ה

 זה אין בעדם לחתום לאחר ו~וו לח~ום יודעיםשאינם
 ח"ר בתש~ותיו ~ו~~ת והיא ע"כ הדין שורת לפיכלום
 ~ל הרשב"ץ ת~ובת ~ב"י הביא ועוד ' ק~"אסי'

 ~י' ח"א בתשב"ץ והיא כן והסכים הנ"ל הרשב"ארברי שהבי~
 בשטר ה~ד שחותם רמשעה הדבד וביאר באורךקב"ח
 שנחקרה כמינעשה

 עדות~
 בשטר שת~מו וכיון בב"ד

 הואהרי
 כהער~

 שמעון בו שחתם שטר א"כ , בב"ד
 והעיר שמעון בא שאם הוא ~~ול ראובןב~~ות

 לאו עד מ~י רעד ~הרותיה ~קבלינן לא ראובןבמ~ות ב~"~
 הואעדות

 וכ'ו~
 אי בשטרא ה"ה פ~ול מ~יהם דכה"ג

 ג' ב~ני העיר א"כ אלא רפסול העד ב~~ות חדחתים
וכתבו

 במות~
 ~ת"ר בתשובה הרשב"א וב"כ וכו' תלתא

 ז"ל הרשב~ש בריה ו~ר ' ש"א ~"סי בח"ג לו עורועיין
 בכתובות כן לעשות שנהגו מה וז"ל כ~ב תק~"הב~י'
 אבל וכו' לכבור אלא חותמים שאינם ב~ותםהיינו

 ~ותו דהו"ל לא השטר ~ת~יים ערוהם שע"פהעדים
 ראמרינן כלום ואינו ער מפי כעד העד בשבילהחותם
 המוקדשין פסולי כלבפ'

 וב~
 ע~"ע כשר ראינו חבית

 בזה שחתם זה ,וכן , בכור ובעדות אשה בעדותאלא
 יודע אינוהש~ר

 כלו~
 לו הגיד שחברו אלא העדות מזה

ו~~
 כ"ש כלום ~ינו פ' בשביל חת~תי פ' אני כשכתב

 כלום שאינו ~"ל פ' שכתב אלא ה~ו~ם ש~ו הזכירשלא
 להו~יא אלא ראיה ~ריך זה ואיןוכו'

 מלב~
 ' ~ועים של

 ורע זה ררך על ~א~לכם ~נשלחו ש~רות ראיתיוכבר
 ונר' וכו' ~ידוי שחיי~ים בעיני הוא וקרוב המ~שהעלי

שהחו~~
 עו~שים בני ש~יהם לחתום וה~~וה בשבילו

ה~
 בעי~יך רואה הנך ' עיש"ב ו~ו'

 כמ~
 ~ווחות

 ~ותב כשאי~ו וב"ש ' העד ב~~ות ה~ותם על ז"להרב ~וו~
 ~~ד ה~~~ת עו~ה אלא ~"ל פ' רהיינו זה לשוןאפי'
 ח~םכאלו

 הו~
 ה~עיר ' ע~מו

~ 
 שהוא ,

 ~זו~י~
 מתוכו

 ה' ~י~ן הר~ב~ש בתשו' וע"ע ב~ובן גדול וו~רועונשו
וסי'



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 

 סי' ב~ר~ות ~"ל הררב"ז כתב מזו וג~ולה , ו'ו~י~ ~~~
 העד על מעי~ם ~דים ~נירא~י' תק"~

 כל~ם ואינו עד ~~י ערים דהוי מ~וםמועיל ~אינ~ לחתו~ ~~ו~
 ע"~

 ב~וף
 עם הוא ~חלוק ונראהרבריו

 הר~ב"~
 הקיום לענין ז"ל

 : ואכמ~ל הרואה יראה כא~ר תלתאבמותב

~~~~~
 ערות ~יועיל ~עיר בנ~ ~בלו ~אםנראה
 רמהני לח~ום כ~מ~והו הער בערהסו~ר

 הר~ב"~וכ~~~
 ~י' באל'~יו ז"ל

 רמ~ ת~כ"~
 ~תקנו

~קהל
 הר~ו~

 כ~אונים במקומם ו~כור ~בור רכל בירם
 ~י' בח"מ מב"י וה"ר ' עי~"בוכו'

 מ"~
 וכ"כ

 הקהל ~תקנת ~י"א ~י' ארם תולרותב~' הר~ב"~
 בז~

 קיימת
 ק~"ט ~י' כח"רוכ"כ

 וכ~
 ב~י' ה~"ע מרן כ~~וט ~~ק

~"~
 העיר בניקכלת בעי ~אלא בזה מנהג מהני רלא ברור ונראה '

 ב~ירו~
 ועיין ' ~ם ובק~"הח כ~"ך עיין

ב~
 ' ל"ג ~ימן ח"א ובח"מ מ"ז ~י' ח"כ ח"מ חיי ב~~

 עליו ~תמה מהועיין
 מט"~ ~ר~

 ודכריו מ"ה בסי' ~"ל
 העירה ~ה ביעקכ לרעות בבואי א~י והנה '~כונים

טראכל~
 באו~נים ~~רות כמה ראיתי יע"א ~מערב

 המע~~ עלי רע והיהכאלו
 ראולי לומר הייתי וסבור '

 המו~לא להרב ראיתי אכן ' כזה העיר בני ~בלתי~

 ראתר~~~רי~
 ב~~רו ז''ל אר~רי כמ~ר"א הדין

 ויקר~
~בר~~

 ו' ~י~ ח"מ

 הו~ ~א~
 בכתב ~ר~ום כל הביא ז"ל

 להכיא ~וברא ועבר זה על ו~ווח בזה ה~י~קיםמ~~רי
 הגרול רבי' כהוראת עבד ו~~יר בב"ד, ~יעיר העדאת

הר~ב~

 ולמר ו~א ' ~~ק בלי להורות ראוי וכן ' ~~ל

 ב~~~~
 יוסף ויקן

 כאו~ הנר"~
 ' וז"ל ע"א רק"ע ~'

 בריר~וא~~
 לדון רדגילי ~~ר ~יכא

 ע"~
 ~~"ל ערות

 בל~א~~
 ' רעלמא אי~י~ אלא ה~ו~ר ח~ימת

 ואמר בזה חלוק נר"ו מהר~"אה~ב ~מנ~
 רלעיל~

 רנו לא
 אתבריר לא ומעתה ' כ~טר לדונו ~"ע ק~י~איריי~י

רי~~
 וכו' ר~~ול לרינא דהררינן ~ראה

 עי"~
 ועוד '

 וגרול ~להים ככוד ומ~ום זה ב~רט להאריך לי~י~
 ו~יין ' ל~ילין ~~~י ~י~ה~לום

 כ~
 הרועים מ~כנות

 ב~טר יחתום ~לא להזהר ל~ר ראוי וגם , ~"ב ~'~ות
 ~יכול כיון ~סול דה~טר חתימה בלתי רוקאבחותמו

 ו~"~ל~זריי~
 ל~זהר יותר ~ראוי בכתובה

 וכמ"~
 ~~~ר

 ועיין ב' ~ימן א"~ע הלוייב~
 ל~ י~~שב~' בהגהותי בעניותי מ"~

 , ~ט"ז ך' אות א"הע

 ומ"~
 מנהגו ~אין וראיתי ~בתי ' ~והג ~יך ה~~םבמנהג ~תלוי ~ם

 ז"ל גבורים מגן להרב ועיין ' בזה~יקר
 בח"~

 ג"ל ~י'
~האריך

 בז~
 ז עליו ~~ובה ה' כיד

~ונ~
 יע"א

 תרל"~ ~נ~

~~~~
 ~~י~ב איירו~א ~בערי המחוזות ב~חת
 בערי לבן קירם ~וכן ~היה ו~רול ~ר~ם

 בערי מקומם על ~~ארו א~ריו ויור~יו ,~וגרמא
 התוגר,~אחר~מל~ת

 איירופא ל~רי לביאתו ~ני~ איז~
 ככל והתע~ו ~תו ~ל~ו אשר ו~רוביו לא~ביוול~נ~יל בין~ור~יי נכסיו לחלק נ~~ו אוותה ' ~מה ~ירתוו~בע
א~ר

 הת~~~
' 

 ול~קרי~
 ורברים ה~ד~יות לכמה מנבס'ו

 ' ליו~רו נח"ר לע~ות ומועילים~וכים

~ וי~ק~  וכ~לכה כ~ת ~וואותיי לב~וב ~~יר ~ו~ר חכם~~~ 
 ~ופ~ם ~כי~ת מלבד כי ' ~עיר ~נ~י אליו~~~מרו

נ~~ר~
 ~~חוז

 ~הו~
 ~וד ,

~~~ 
 ~וא הרי כי

 לל~
 יועיל

 במ~~טי ~י 'בע"הר
 ממ~ל~

 אין . ההיא הארץ
 קיו~

והעמד~
 ~מל~ות כרת ע~וי אינו אם ~וואה ל~~ר

 ומה ' ~ל~םובגו~ן
 ג~

 ~בר ההוא המחוז רבני ~אפי'

ה~הי~
 ' ' ל~ו"ז עולים אינם אפי' ה~~רות כל לק'ים

~ם ~הני הממ~לה נימוסי ל~י ~וואו~יו ~טרי כתכולכן
 עת ובבא ,בארגז

 ~קודת~
~י~ ~וואו ~טרי נמ~או

ב~מתח~
 ~~או ~וטריה ע"י הממ~לה ליד ונמ~רו גנזיו

לח~~
 כי ה~~ק נ~ל ועתה ' המ~ום במנהג אחריהם

 כדיני אפי' כאלו ש~וואות אומריםי~
 הממ~ל~

 אינם
 לא כי להיות 'עולים

 נמ~ר~
 ' הנו~א'ריו ליד מחיים

 עולה אינו בדי~יהם ~גםואחרי
 כ"~

 ~ויא מגן ~בריננו
 בו ~איןכדבר

 ממ~
 המתנות ובעלי ,

 וה~~ד~
 ~וא'לים

 לק~ים היה הוותיקים ~מנהג אחרי כי ה~ רב~הלכו
 ולדיני~ם לנו מה תו"הק כרין ~ולות אינם א~י'ה~וואות
 ~ל דרכה המורהיורנו

 תור~
 נו~ם דרכי דרכיה א~ר

וכל
 ~לו~ נתיכו~י~

~~~~
 וקו~ד ידיע~י מיעוט ~~י ה~ב ריהיום
~כלי

 ועומ~
 ורוחב ~ענין

 המק~ועו~
' 

 כר~א ו~מעתתא ' א~לי ~~ויים הס~רים אין כיוגם חיתי לארץ רכא א~ר ~זה החיל כגלות טלטולי רובעם
 ואולם ' ~ילותאבעיא

 להפי~
 אמרתי ' רבר ~יאלי ר~ון

 ' עלי כ~וב ~פר במגלת באתיהנ~

 ולמע~~
 ~ר~ר

 וה' החלי וזה ' ~יחל"א ~רנו וגאוני ברבניתלוי
 ז לייעזור ~ל~י~

~~~~

 ולה~כיל ל~בין דעי ~~א דבר
 להכ~יד איירו~ה כ~ר~ות הנ~וגהזה המנ~~ ~ור~

 אדניו מה ~ל ' תו"הק רין ה~ך~~רותיהם
 הטבע~

' 

 לקיים ~בדי זאת מוד~ת כיאחרי
 מנהג~

 ומע~י~ם
~ריך

 ~יהי~
 המיו~ד ~~וט מנהג

 ע"~
 וא~רונים רא~ינים ה~וסקים ב~~רי כ"ז כמבואר~ב"ר וחכ~י ותיקין

 ה~~'ע ומה ככה על ראו מה ביאור חובת עלינו חלובכן
 דינ~ בבתי הזה הגרוע המ~הג לתקןאליהם

~יו גזרוו ~שוה א~ר דמלכא הורמנותא מ~ר ~הואאם כי , ~~דק
 אלא ' ותיקין מנהג כאן א~ן כן אם , ערכאותיהםרין כ~י ו~טריתיהם ריניהם כל לדון מלכותו מרינותבכל
 המכריח כ~תב~ל א~ר והכר~י חיובימנהג

 י~ראל חכמי יר ואם ' המוכרח גםיתבטל ממיל~
 תקי~~

 לרון
ולהורות

 ע"~
 לכוף להם תעז והממ~לה מ~ה תורת

 המ~~ט על ~עו~ד ה~ו~ט אל ל~מוע הדיןבעלי ~~
 רע מ~הג ינהגו וע"מ מה על ' המ~~טבמקום

 כ~~
' ~ ~

 ~ו~
 ~~~כ~~

~כמ"~ ~~~~~~~~א~ו~~~
 לה~ב ועיין ' ס"ו ~י' ח~מ בכ"י ~ו"ר הר~ב~א

 ח"~ חייבעי
 '~חח~מ ז~ל ולמהר~ד~ם קנ"ח ~'~ ח"ב

 : ש"ר~ימן

~~~~
 המנהג נתי~ד מתחלה כי א~זהאני

 המלך דבר י~א כי רמלכותארינא ע~~
 להנ~
 ינ

'ת ל~~ מוכרחים היו ולבן ' חקי~ם ע"כ ~ט~תיהםכל
 הבע"ר ש~י מתר~ים כ~היו וגם ' המלךכרבר

 לק~
~ל

 ריןעליהם
 תו"~~

 להכ~ר ~מקום חכמי דנים היו
 הי~ה ~המלכות מ~עם האחת ' סיבות מכ'~טרותיהם
 כ~לו רהו"ל והב' ' ~טרותיהם י~~לו א~מ~~דת

 ~בממון ברבר קיים ות~אם מתחלה כךעל ה~נ~
 ועכ"~

 לא
 ומיו~ר ותי~ין מנהג זהיקרא

 חכמי ע~~
 אהורא~

' 

 להכש~ר הגלילות חכמי בר~ון ~נהגו רואים אנו אם~בל
 במ~ום אף~טרותיהם

 דליכ~
 ' ~לכות ה~~רת

אנו מוכרח~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 וישוב תקון מ~ני ההוא המנ~ג ~נשתרבב לומר~נו
 רווקנא ~פדא להו מתרחיד ש~תא כל לאו כי 'העולם
שיכתוב

 ל~~
 כל

 שטרותיה~
 עד לפו"ר המועיל באופן

 ובמדינות הזה בז~ן ובפרט ' מחלוקת דום בו ~~ולדלא

~ה~
 ז"ל מרן ו~מ"ש '

 בתשוב~
 כתובה ריני בח~"הע

 ' ושמ"ה ק"ה בסי' ז"ל הריב"ש ת~ו' ו~יין יו"דסי'

 ' בריננו העולה דטר לעשות נ~ריכהו אם כי חששוגם

 לי~ רדקלין מאן ח"ופן
 וליזיל ליזמר רינא בבי גלימא

 מהבל ~~רותינו כי ברינו זכאי וי~אלערכאותיהם
 דאף ירוע זה כי , נשכר חוטא ונמ~א ל~ניהםימע~ו
אם

 ל~
 כל שטרותיהם ~יסול על הממשלה תק~יר

 ישראל לריני כח י~נו לא עכ"פ , הבע"ר שנישנתר~ו

ל~ו~
 עמרו ע"כ ' והמ~וה התורה אל לשמוע להממאן

 מפני ~~רו~יהם כל בב"ד לק'ים הרור חכמיותקנו
 ל~ני לרין לעמור י~טרכו לא ועכ"ז ' העולםתקון
 על יד וכמרים יראתם ועלוי פלילי עון הוא ~שרעש"ג
 ומנהג הבר,ות תיקון וראי וזה ' רבע"ה ~שהתורת
 היטכ וכמ~ב~ר עליו ל~מוך והגון ראוי אשרותיקין
 ' סק~"ה ח"ב ח'י והב~י רב"ט ס'~ ח"ב הר~"ךבתדובת

 מה שאם ' טובא נפ~"מ בזה אנחנו כניםואם
 הוא ש~רותיהם הדייניםשמכשירים

 ע"~
 רמל~ותא רינא

 אזי כך על בהתנו רהו"ל ומשום המלכות הקפדתאו
בבואם

 למדפ~
 היטב ולררוד לחקור ~ריכים לפניהם

 הש~ר מ~ר אם ' ב~ימוסיהם עולה ה~טר אותו~ם
 ~לא מ~ר אם וריניה~' ~הלכתם ~שוי שיהיהע~מו
 זכיה כגון ה~נאותיהם מררכי דרך שום בו חסרי~יה
 ' וכיו~א בחייו ה~וטאריו ליר הש~ר מסירת או אחרע"י

 ' הם המ~ריכים מהדברים אחד חסרשאם

 א~
 מ~ד אם

 ההואהרבר
 ל~

 מבטלינן מ"מ , בריננו השטר י~סל
 באנו ולא ' בריננו פסול ע~מו שהש~ר כיון 'ליה

 דחשיב מדום או המלכות הק~רת מפני כ"אלהכשירו
 כן~התנו

 מתחל~
 ' וכרומה נדכר חו~א יהיה ~לא או '

 אינו בדיניהם דגם כ'ון ' טעמי להני דליתנהוובבגו"ר
 דהו ~ל וב~ילא , לס'נ' הדין דחזר ודאי א"כ ,מועיל

 הרדב"ז וכמ"ש ' ליה~בטלינן
 ב"~

 ת~מ"א סי' ח"א
 ~קפירים שהגוים לפי וכו' היתה חכ~ים תקנתוז"ל

 דהו ~ל בטעמא הילכך ' כדרים שיהיובערכאותיהם
 אדינא ליה ומוקמינן ליהרחינן

 ע"~ ראוריית~
 ועיין

 נ קמ"ג סי'להריב"ש

~~~

 ו~וואותיהם שטרותיהם שמ~שירים מה אם
ז

 הו~
 בר~ון

 נ~ש~
 וביותר ' כנז"ל העולם לישוב

 ואיה ~ו~רים ובינת תכמ'ם חכ~ת ש~בדה ראו~אדר
 לפניהם בבוא א"כ ' דטרות ב~יב ויורע הבקיסו~ר

אי~
 ' ההם הש~רות ברבר אלהים לררוש י~דאל

דאינם זא~ ל~
 ~רי~י~

 ה~ל~ות חקי את ולדעת לשאול הריינים
 בדטדומשפטיו

 ההו~
 בבירור ירעו אפילו אלא '

 אם , בריניהם ~ולה~אינו
 מ~א~

 או ע~מו הדטר
 דינא אפי"ה ~י ' בדיניהם הפוסלו חי~וני אחררבר
 א~י' ש~רי , ל~כדירויתיב

 ברי"~
 ואנו מועיל אי~ו

~כשירי~
 ולריניהם לנו מה א"כ ו~יקין ~נהג מ~ר אותו

 ל~דקה המורים ידראל חכמי דיתקנו הרעת עלהיעלה
 תו"הק מדר~י ררך דום לה~ריך שלא ~נהגויקבעו
 ~י~טרך נשברים בורות לח~ובוילבו

 שיהי~
 עולה

 תורה תהיה לא כי , לשמוע דא"א רבר זה 'בריניהם
 ~די~ה שלנודלמה

 בטל~
 התורה רר~י ואם ' שלהם

 ת"ה~ ~פניעזבנו
 חלק ל~ו העור ' הבריות וישוב

 ד'היו לכ~ח'לה ולנ~וג ' וחקיהם בנ'מוסיהםונחלה

 ~י הס הגוים מד~טי כפי עולים היהורים דלהשטרות
 הר~ב"א בתשו' ועיין ח"ו ליאמר ני~ן ולא להזכירלא

 ~~או דבמ~ון דבר כל וז"ל כ"ז סי' ח"מ הב"ידהביא
 באמת ~גוים ש~וא~ישפטי מפני כן לנהוג אבל 'קיים
 בתשו' כלביא דדאג יכמו וכו' דאסורנר"ל

 אחר~
המובא~

 ~י~ה
 יו~~

 י"ר ס"סי בח"ב ומהרח"ש ס"ו סי'
 רמסתמאכ~כ

 ל~
 גרוע מ~הג הותיקין ינהגו

 ש"ה ~ימן הריב"ש בתשו' ועיין 'עי"ש ו~~
 ו~ו~

 ~רור
 :כמרובר

~~~~
 בעל ~בל עד מאר ער פשוטיםדהרברים

 ~חו בכל יורה לאשורו רבר ומבין רקשכל

 ~ריך ואיננו לע~מו ער וה~מת ' בשופטינו ~ד~נו~י
 ' שוקקה נפש לה~ביע כדי ז~ת בכל ' ורמיוןלראיה

 ברורה ראיה להביאהנני
 לז~

 דר~יתי ממה והוא '
 הרב נשאל ~ם כי ' ס"ב ~י' ח"א מהריב"לבתשו'

 בריא מתנת~טר ע~
 בל~

 ' שלהם בגופן העשויה ק~ין

 רין מ~ד בביטולה ז"ל הרב דהאריךוא~ר
 תו"ה~

 מ~ני
דאין

 ב~
 ~ועיל אינו בנימוסיהם שגם בירד וגם 'ההקנאה מררכ~ אחד גם ואין מטלטלין ש~ם וגם קנין

 ' בריניהם מערב וזה ' א~ד ע"י לו זיכה שלאמפני

 היו העיר ד~כ~י שיעידו ~רים יד דאם כתבובסו"ר
 בלא בריא מתנת שהוא כזה שטרמכשירים

 קני~
 וגם '

 ~וא שאז ' בערכאותי~ם ולא הריוטות ע"פשנעשה
 שבדיננו דהגם מבואר הרי , עיד"ב המנהג ~~ד~יים

 ' ה~נהג מ~ר קיים ~הוא מו~יל אינוובדיניהם

 ~מל~א הורמנא מלד היה לא כן ש~הגו שמה~וכח וה~~
 רון וב~ן ' בעה"ע ע"ר התשו' בריש ~רב~מ"ש

 ברי~יהם השטר ש~~בטל לי מה כי ' ב~תריןואוקי מינ~
 א~ לי ~ה , הזיכוי ~~~רמפני

 ~~~ר דלא מ~ד יתבטל
 ~פני ~נ"~' ~מש הוא ואולי , כנ"ד הנוטאדיוליר
 וא~דר בנימו~יהם מעולם שמענו לא א~ר ע"ישזכוי

 ליה ~רי הנותן בחיי הנוטאריו ליר השטר~מסירת
 ליר השטר נמ~ר שלא מבו~ר שם ~י , אחר ע"יזי~וי

 ג' שאחר בשאלה כתוב שהרי ' בחייוהנוטאריו
 שהוא מו~יחות אומדנות ויש ה~~ר אשתוהו~יאה שני~

 ~~ד הרב הכשירו זאת וב~ל ' ו~קרבדוי
 נ ג' חרד ל' בית להרר"ך ועיין ,הא~וד ו~רב~ ה~נה~

~~~
 ~ק"ל בס' ז"ל הגרול מז"ה ל~גאוןר~יתי

 ג"ן סי'ח"ב ח~
 ~ה~רי~

 בתדו' הריב"ל ברעת כן
 ~~ררב"ז שבתב אלא 'זאת

 ח"~
 ס''

~"~~~ 
 ע"ז חולק

עי"~
 ל~חיב א~י ~ריך הררב"ז רעת לבאר וכדי '
 ש~ כי ' זה בענין הערובות בת~ובותיוהרברים

 ב~דו'

הרא~ונ~
 ו~"ש וז"ל זה נרון על ~תב תקמ"א סי~

 ~י ' עולה אינו נימוסיהם של~ידבתבת ~~
 אלא מ"ש כל סו~ר זה ולכ~ודה ע"ש וכו'בריננו ~על~ ~י~

 הויא ואררבא ' ראיהמ~~ן שאי~
 סייעתי~

 רמלכותא' ורי~א הורמנא מ~ד שטרותיהםבהכשר ~ת~ ~אי שהרב '
 ו~גו~

ר~
 מועיל בדי~יהם'~~~ו מו~יל דאי~ו ר~ל ביארנו ~בד
 ומטעם ' ליה מבטלי~ן רהו ~ל ובעילא ,ברי~נו

 ראשונה סתירה הזכירלא ודאי ז~
 זא~

 ז"ל הרמ"ז הגאון
 ברינ~ו יעלה דלא ~"ש כתבת~אשר ברי~יה~ עולה אינו אם אבל . בריניהם הדטרדיועיל וב~נאי וז"ל תקמ"א בסי' ~~תב ל~ונו הביא אלא 'שם ב~ק~~

 ע"~
 ~יירי ו~תם ,

בהכשר
 ש~רו~ו~~

 ~ראה ולכאורה ' ותיקין ~נהג מ~ר
 לה~דיר בפירוש הו~יקין ~הגו דאפי' ~אן הרב~דברי

 ' ב~יניהם עולים אינם אם א~י'שטרו~יהם

 רל~
 מהני

~נהג~
 ~י זה רבר י~~ר קרוש ~ה איך תמיה ואני '



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 יועי~א~
 ירו~ה לע~ור ו~פי ד"ת ל~~ל ותיקין מנהג

 וכמעט ' מאד ער זרהס~רא וראי זה , ~ימוסיהם לבטל יועיל לה למה 'דאורייתא
 דל~

 להא~ין נוכל
 : כזה זד רבריאמר שהר~

~ ~

 ~~~~~~~~~' ~~~י ,

~ ~ ~ ~  
 ודנו העיר חכמי לפני האלוה~~רות

 ע"~
 זו הרי ובו~

 שטר לפניהם בא דלא וא~"פ . ההלכה המבטלמנהג
~תנה

 ממ~
 כוה

 לי~
 ש~רות בדאר שנהגו כמו כי לןבה

 נהגו ערכאותיהם תנאי שאר בהם דאין~ע"פ
 ה~מת על מודה לכל ברודה וכונתו , ע"כ מ~נהבשטר ג~

 ד~ינו מתנה ד~ד ב"ר לפני כא שלא דהגם לומרשר~ה
מועיל

 אחר תנאי או ~זיכוי שח~ר מפני בריניה~
 להכ~יר שנהגו ~שיתברר מ"מ ערכאותיהם~תנאי
 ערכאו~יהם תנאי דאר כהם שאין א~"פ שטרותדאר
 ההיא דסו~ר מלכר ובזה , מתנה לשטר ו~מנהג~דין
 ג"ב שסותר ~לא , כדבר ת~אי ד~טיל ~~מ"אדסי'
 המנהג וקבעו וז"ל שכתב זאת תדובהסוף

 ל~~ו~
 ~ל

שטרותיהם
 בערי~

 אשר , ע"כ ובנימוסי~ם גוים
 מכ~

סתירו~
 היינו ~לו

 מוכרחי~
 הראדוני' רכריו כונת לע~ש

ולפרטם
 ע~~ ~דר~

: 

דאי~~~~
 כי , ז"ל בהרב סרי~י בו~י לתלות

 זאת עור , דכתכנו הידרה ~~כדאמלבד
 סברתשאם

 הר~
 מנהג של ~ו~ן דבכל היא

 ~רי~
 שיו~יל

 כל א"כ . הנשבר כחרס דויא מגן ל~ו ואם ,בדי~י~ם
 דבהאי תקמ"ו תקמ"ה ת~מ"ר ת~ובות כדלדדכריו
~טר~

 ב~ימוסיהם מועיל ש~ינו ~ד~לה שמפורד גיפיה
 מיהדד זאת ובכל , זה מ~ר ~~ולו בירר ז"ל הואוגם

 ולא ~עם ולא . הכ"ר מנהג שיבררו העדיםאכירור
 דהכירור ~תכשתים

 רחו~
 יתברר ושאם

 ש~מ~~~
~יימ~

 כרבד והותיקין הב"ר מנהג בירור יו~יל ומה ,
 דאינו לו ~תבררדככר

 ~ול~
 לא וכ~י"ז , בנימוסיהם

 אלא ותכלית ~ורך ללא ומכיפלים כ~ולים דדבריודי
ש~וקרים

 ז~
 רישיה ולאו וה את

 ~ סי~י~
~~~

 ~~יאורנר"ל
 הנאמרי~ רב~~

 באמת
 כליהלשון ~~במ~

 ש~~
 תנא ז"ל הרב ~י והוא . יתר

 נתייסר רכ~~מנהג דסוכר . מד"ל בכל לןדמסייע
 בדיני~ם עולה ד,היה בעי~ן אזי ר~לכא והורמנארינא ע"~

 נתיי~ד המנהג אם א~ל , ת~מ"א בסי' ~"ש וזהוודאי
ע"פ

 ותי~י~
 אם ~וינן לא תו , המלכות ~~~דת מבלי

 לנו מה כי . לא אם ב~ימוסיהםעולה
 ולה~
 אם ו~"ש .

 כעש"ג עולים דאינם שטרות ל~ניהם דבאומ~ינו

והב~ירו~
, 

 ~ל~
 בעיר המ~הג שק~עו א~,ראינו ד~ף

 כעדי,~ג דלהם שטדותלהכשיר
 ו~נימוסיה~

 זאת בכל ,
אנו

 ~כש~רי~
 ד~ינם ~~טרות

 עולי~
 כל בנימוסיהם

דקביעו~
 ו~יינו ותיקון ע"י ~יה המנהג

 מ"~
 ~ס,מן

 להכדיר בעיד מנהג ר~ינו אם אכן ,תקמ"ד
 להעיר דיוכל מיואין דטרותיה~

 אי~
 אם המנהג נתייסד

 ~ומר מקום ויד . ו~רומה דמלכא הורמנא אוותי~ין ע"~

ש~~
 ש~יו

 דטרותיה~ מכדירי~
 מדינא היה הדיינים

 אוראורייתא
 מדינ~

 , רמלכותא

 א"~
 ~ל נ~מיד~ו

 , בריניהם שיועיל גמור תנ~י ונ~ריכהו הריןשורש

והיינו
 ג"~

 ותיקין ע"פ בנתיסר אבל , תקמ"ה בסי' מ"ש
 לה~ריך ה~רוש להרב חלילה , לזה ברורה עדותויש

 , דיננו כיטול ב~קום וריניהם~ימו~יהם

 מעט וא~

 ~ל שבירר ~~חר ~~מ"ו ~~י' מ"ד לךואו~יפ~
 ה~וא הש~ר את ~מו~אותהר~ע~תות

 א~~
 לא~ת

 ~מ~ר~

~ס~
, 

 , מכללם בדיניהם מו~יל דאינה נמי וה~

 לקיים דרך רואה איני ולכך , וז"לוכתב ~יי~
 ~את המ~ני~

 שכת~תי התנ~ים לפי המנהג בקיום בראיהאלא
 הריעו~ות כל א~ר איך ודאה ימין הבט , ע"כלמעלה
 שי~יה ובלבד , מקיימו דה~נהג ומודה אזילההם
 ~"פ ש~תייסד דהיינו ז"ל הוא במ"ד מספיקבירור
 ברור נר~ה זה . תמיד ~ן דנים ודהיוותיקין

 הדב~ים להר~יב הזמן לאבר רו~ה דאיני ערבעיני ופ~ו~
 ת~וכותיו הילוך בכל הרב ל' ד~רוק מתוך ולבארםיותר
 , כעת דיובמ"ש

 והמרקד~
 . יבחר והבוחד ידקרק

 בס"~י ז"להריב"ש וג~
 נ"~

 ~~יהם כפי ~~וי שיהיה שה~ריך
 בחק"ל מר"ו הגאון וה"ר~יעו"ש

 ד~
 מטעם היינו .

 דינא ע"פ דנתייסד מנהג ~~ד התם קאידהר~
 ז קמ"ג כסי' לו וע"ע , אתו האמת ודאיובזה דמלכות~
~ 

~~~~~

 ~ני והררכ"ו שמ~ר~בל מובן שנתב~ר מה
נכי~ים

 במ~ות א~ד ב~יגנון מתנב~י~

~ונו~

, 

 דחילק שם ב~~"ל מז"ה הגאון על ותמי~ני
 דהרר~"ז ז"ל הגאון כתב לא ועכ"פ . הדוים אתעלינו

חול~
 הרי~"ל ברעת דהבין במה אלא הריב~ל ~ל
 להכ~יר פדוט מנהג אין דא~י'דסובר

~~ 
 הש~רות

 מ~הג הוא דהמנהג כל מ"מ , בריניהם עוליםדאינם
 י~ה הר"הג ברעתו הבין וכן . ליה מבדרינןותיקין
 וכתכ ה' הג"הט רפ"ה סי' מד~ט ~רח ב~~ ז"לדודי
~~וא

 חדו~
 ש~ינו שמלבד כתבנו כבר ואנו , עי"ש גדול

 אלאחדוש
 שהי~

 ~ר , מ~ר עד ו~כונה ידרה סברה
 שכ~כ הריב"ל רברי מ"מ , כזה יחלוק לא הרדב"זדגם
 ~~ר שמכשירים עדי~ ישאם

 כז~
 יס~ול לא וכו~

 כזה דלשון ,פירודם
 משמ~

 נוה~ים דהיו ערות ש~ריך
 עולים שאינם ש~רותלהכדיר

 בנימוסיה~
 כדטר

 ז~
: 

~~~~
 נר~

 פדו~
 ו~דר ~זה ממ"ש כן דר~דקו

 ו~ו' קנין בלא כריא מתנת שהואמפרש
 שהדדב"ז הב~נו הריב"ל בדעת אמתיתוהיא ז~~ ~בנת~ ול~י , דקרייק הוא דו~א דע"זרמד~ע

 חול~
 ~~ו

 ~ף להכשיר שנהגו מפורש מנהג בעינן רעב"פו~וכר
 מ~"ל לפי אמת שאינו מה בני~וסיהם עולה שאינומה

 גם מפורד מנהג בראיכאועכ"פ
 ה~

 דמ~ני ~ודו ו"ל
 מ~הג שהוא רכל ~ו~חנו כבר ולדידן . על~אלכולי
 להו~יר כרי ונימוסיהם דיניהם ~~,נן לא תוותיקין
 הרדב"א מדם כמ"ש בדבד יש ואי~ור ח"ויראתם
 עולה הוא דהשטר כנ"ר וכ"ש ,וכנז"ל

 בנימוסיה~
, 

 ~~א והתנאי ומש~טיהם ~~תיהם ~~ל עשויוהוא
 ~יר למסר דלא מפנו כדיניהם שמעככשאפשר
 הז~ הפר~ הרי . כ~ייוהנו~אריו

 בדי~נו מע~ב אינו
 עלוהי סמיכין ורידדן ר"ל מוה"ר עוזינו גאון~מ"ד

 דהוא ריין ולית דין לית וראי רא ~גון , הע"יהגאונים
 שבעולם הרוחות וכל וה~~~ג התורה ע"פ וקייםשדיר
אין

 מזיק,~
 נתכרר שכבר וק"ו ממקומו אותו

גמור בכיר~

 דא~
 ~,.ז . בדיני~ם מעכב אינו הזה הפרט

 בהיותי~תבתי
 ~ו~

 ואני למחי~תי
 בתו~

 וס~רי הגולה
 , אתי אין רבדבי

 המע~ ~פי
 ד~ולים היו ל~ני אדר

ליום
 וליל~

 לא זה בענין ~מדכרים הס~רים ודאר ,
 . ש~לה ב~ורת גםמ~אתים

 וחפ~
 על לחזור היי~י

 מלכות ועול והיחיר ה~בור טיררות אבל .המקרא
 ע"כ . מעתיקא ולמגמר מראד לחזור נתנוני לאיר"ה
 זזה לא ראדונה ומד~ה כמ~ומו קנהעמד

 ממקומ~
, 

 שאמרו ממי ומקבלו האמת על ומורהוהבוחר
 ונ~~ה נזכיר אל~ינו בשם ואנ~נו . וי~רב יבחר~וא

פני



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

 ~ו~~
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~

 ללמוד יזכנו כי ' עליון אלפני
 תוד~

 ולכוין לשמה
 שללאמתה

 ~ור~
 : בעהי"ת

~ ~ ~
 שתבע בראובן יכב"ץ דיננו בית לפני בא

 עש'ית בענין עמו טדחו שכרמש~~ון

ס~~
 ' מה סך שמעון משל תפס והוא ' שלו והרמונים

 ושמ~ון ' שתפס מה לו מ~פיק שאינו תובעועתה
 ב"ד וישומו ש~רח מה כל שיבררטוען

 כ~~
 ' שוה הוא

 אין ' שנים שלש או ושנים הימים שעברו כיון אומדור'
 לברר~~שדות

 ע"~
 , ויגיעתו טירח~ו גורל ערים

 אללו שוה כך ~ניו על ה' ביראת כי זה סךתובע והו~
 בי ואנן ' ועמלו~ידחתו

 דינ~
 להביאם יגענו הרבה

~ל
 שו~ עמ~

 אי קרום דבר להיותו כי ~שרה ירי על
 על ולסמוך ' טירחתו שוה כמה בבירור לבררא~~ד
 ~~י~ התובע שלדבריו

 בשבוע~
 בעיני'אך ק' היה

 ל~~~שר ר~ו ולא ההר ~ת הדין יקוב לאמורהתאמ~ו שניה~
 עינ~ את ה~ והאיר ז"ל ה~וס~ בספרי חיפשתיוהנה

 שבות כס' דנ"ר לזה קרוב בנדון מ~ורש הדברו~~אתי
 שליש ~י~חות ז"ל הרב ו~~ק ' קמ"ד סי' ~"ג~~קב
 נשבע הריני הלשון בזה המוחזק וישבע ~תובעממה
 כ"ד היו שאם פ' ל~ני ויגעתי ש~רחתי יגיעתי ערךל~י

 עכ"~ לי שמין ~~יו יגעתי יגיעות במהיודעים
 בשביל

 שלוש ל~חות לו ~~קו שב"ד ול~י כ"וך ~ך לערךטירח~י
 וכתכ כ"וכ לי מגיע שבוד~י שלישים ב' רק נו~לאני
 אנו וגם ' כיעו~"ב ~ע~ים כמה מע~ה עשה~כן

 הדין את ו~סקנו הוראתו על בזה סמבנובעניותנו
ככתוכ

 בדב"~
 ' קמ"ה סי' בח"ב ז"ל להרב עוד ועיין

 ' ~שרה ו~שו הבע"ר נתר~ו הרין שנ~~ק ~אחדות"ל

 לד~ובן ~מעוןומחל
 השבוע~

' 

 ואי~
 מקומו על

בשלום ב~
~ 

 הכולל בפנ~ס הכתובה בהסבמהלב~ר~~~~~~
 חשיכה ~י המסכי~ים חתימתבלתי

 לא ~"י השואל הנה ואומר ' נ~תמה שלא כיוןהסכמה
 בכל לחתום הי"ו הק"ק נהגו אם ~יחותיו~ירש

 הכתובותההסכמות
 ב~נק~

 כי , הכלל מן י~א~ וזאת
 ו~~"ה הה~כ~ות בכל לחתום הק"ק ראשי נהגו לא~ם

מקיימי~
 א"כ ' ההסכמות ~ו~ם

 ג~
 ' מהם כאחת זו

וא~
 נחתמה לא וזאת הה~כמות בכל ל~תום נהגו

נראה
 ~שו~

 שנכתבה שאחר דאפשר ול''מ דל"מ
 ריעותא דאתחזק וכיון ' שיהיה טעם מאיזה בהם~זרו בפנק~

 זאת ב~סכמה אין~~נינו
 ~מ~

' 
 וגדול~

 כתב מזאת
 חתמו דא~י' ק~ב סי' בח"ג ז"למהרח"ש

 ק~ת~
 אינו

 ירוע והרבר , כלל נחתמה שלא כ~ן וכ"ש כיעו"שמועיל
 כן שנהגו וכיון גרול עיקר המנהג כאלודברברים

מנהג~
 ז"ל מהראנ"ח מרברי היטכ מתבאר וכן ' מנהג
 ע"ב ~י' בח"ב למ~רי~"ל ועיין כ"ה סי'בח"א

~ 
 בקד~~~

 ז~וק"ל הגרול ~ז"ה להגאון חזיתיה
 בלי ~הסכ~ה שכתב י"ב סי' ח"מ מ"ב בחק"לז

חתימ~
 ערי~ חתימת כלי כשטד הוא

 לו ד~ין ובע"ד
 , הס~מה ~ינה חתימה בלי בה~כ~ה וה"נ , שטררין

ו~וב
 ז"ל מהראנ"ח רברי ~בי~

 ה~כמה ל~יים ש~יד~
 וכ~ב , המנהיגים מ~~ת ~לא ח~מו~לא

 דבל~
 ח~מו

 מינ~ רון עי"ש הסכמה דאינה הרב מורהכלל
 ואוק.

 וגם הסכמותיהם ל~כריז נהגו שאם אלא ,ב~תרין
הסכמה

 זא~
 באין עלי~ם וקבלוה ב~בור הוכרזה

לה ניחו~ דלמאי , מחתימה עדיף דהכרזה נראה ,מוחה
 שמ~

 שהוברזה כיון הא ה~נהיגים כל ה~כימו לא
 ועוד , להא ל~יחש ליכא בדבר ~מיחה אדם היהולא

 מאנשי מוחה היה ~לאדמ~חר
 הק"~

 ~ובא עדיף
 הגוי איכא דהכא , לברם ~ט"ה שנחתמהמהסכמה

 .כולו
 וב~

 שכתב ע"ב סי" בח"ב ז"ל למהריב"ל ראיתי
 ~"ל מוחה ואין ~קהלות בכל הה~כמהרכשמכריזין

כאלו
 הו~

 בס' הו"ר ק~ך בסי' ובח"ג עי"ש כולם מדעת
 היא כראוי שהוברזה ~חר וז"ל ו~תב כ"ד סי' ח~ר~ורת
 ש~יקר אחריה להרהר ואיןקיימת

 בהכדזה תלוי קיומ~
 בחתימהולא

 כמ"~
 שעיקר וכיון וכו' ז"ל מהריב"ל

 לי מה בהכרזה תלויקיומה
 ~תומ~ שתה~

 אחדי לא או
 אינה הכרזה ~"י עלי~ם קבלוהשכבד

 מבוטל~
 ז~ן כל

 ביטלוהשלא
 ב~ירו~

 איזה י~ ~אם ~לא , עכת"ד
מנגדים

 שאינ~
 השואל מדברי כמובן בה~כמה ~~~ים

 או ההכרזה בשעת שתקו אם לדעת לנו ~ריך אזי~"י
 לשתיק~ם וטעם טענה להם ויש ~תקו ו~ם ~דבר~יחו
 מהריב"ל מדברי כ~תבאר הרכר על לעמור יש אזבי
 ב~ה יען להאריך הו~רכתי הנה , ~םז"ל

 לנו לבאר בבואך השואל ירידי ואתו . וח~ומהס~ומה השאל~
 באר היה כו~דהענין

 נ~
 נ~ח ג"כ

 הה~כ~~
 למען

אם דע~
 ה,~

 ממון ענייני או והתר איסור ענייני על נו~דה
 ,וכיו~א

 וג~
 אם

 הקהל רוב הם אם ברבר מוחים י~
 הרין י~א ובזה מיעוטם~ו

 לאור~
 זכה

 ובר~
 יברך וה~

 ז ב~לום עמואת

 שטרבענין~~~~~~~
 ~תנ~

 ר~ובן ~~נה
 ח~רל~שתו

 ב~"~ אח~
 ~עדים ו~תבו

 בכל כנהוג הבעל ל~ניהם ~בא מעשה היהא,ך
 עבור ואחר כנהוג בק"ס הכל ונגמר כתבו ג"כולבסוף השטרו~

 הנז' הש~ר הנז' האשה מסרה מהזמן
 בכ"ו~

 מי ,
 הנז' השטד בק"ס היתה המתנה ~עיקר כיון~מרינן

 קנתה ~לא כיון בכת"ומ ~קנה ו~ינו דאיה שטרהוי
 המקבל יקנ~ היאך בק"ס אלא בשטר הנז'המקבלת
 : בכ"ומ ונ~נה הוי קנין ש~ר ~ו"ד בשטרשני

~~~~~
על

 מר הרכ ונס~~ק עלה זאת ~אל~
 מע"הק~"~ר

 ~~ת~
 . עמנו פה בהיו~ו

 לענין ~י~ון ראיה שטרי רידן ד~טרי הלכהוזהו
 ז~

 שאינו
 והאריך בכת"ומנקנ'

 ב~ר~
 וח~ץ הכת"ומ שטר לבטל זה

 ע"~ להשי~~ייתי
 , ל~~ת אחת קונ~ריסו ~רר

 ו~ולי
 ~ע~ה ע"כ . מידי ול~חו וחזר לו ~ראה כרגע דינו~סק
 ש~ם זה בענין לע~מידרך

~~~~ 
 כלי כ~ן ~,נו ~כתכ

 הר~שונים דברי ו~תוך כאןהיינו
 ואחרוני~

 ~~ברר ז~ל
 ל~מי~ו:הדין

הרא"~~~~~
 ג"פ ~~' ז"ל

 כת~
 ד~~ר ר~י"ל ~הא

 ~ניה ב~טר ה"ד ב~"ומ ~קנהמכר
 אבל לך קנויה שדובו ~כתו~

 או בכסף נקנה א~
 ~ז~~

 ~ו
 השטר וכתבוק"ס

 אע"~ לראי~
 לא ה~נין בו ~כתוכ

 קנין שטר דלאו כיוןקנה
 הו~

 לומד ~~וטה ע"כ,וכוונתו
 הקניה~אם

 נג~ר~
 ~~ש~ר האחרים הקנינים מן ~אחר

ל~
 ~לא נב~ב

 לרא~~
 ~ת~ו ש~עדים ~~למא

 היו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  מן כאח~ הקנייה שנגמרהא~ו"ץ 
 הקניני~

 ודאי ר~ז
באות~

 כאילו והו"ל לדאיה אלא אינו ש~ר
 מעידי~

 ע"פ
 בהאי רלית כיון בכת"ומ נקנה אינו מעשה היהשבך
 כלל בתדובותיו ו~יין ' מעשהשטרא

 ס"~
 ' כ"ו סי'

 אע"פ רידן דשטרי כתב נקנית האשה בפ' ז"לוהר"ן
 קנין שטד עבר לשון שהוא נתתי מכדתי בהםדבתוב
 כותבים הדבר ולחזקהוא

 ב~
 השרה כסף נתתי במו

 לאו וכו' מבורה שרי וכו' לו כתב דאמרינןואע"ג
 וכו~ נתתי או מכרתי כתב אי וה"ה לישנא בהאישכתוב דוק~

 או ~כרתי שכתוב כיון תמה רלא נראה וטע~ו 'עש"ב
 או ש~כר לומר אלו רברים רמשמעות עבר בלשוןנ~תי
 לא דהשטר ונמ~א הקנינים ~ן באחד והכוונה כברנתן

 לכן קודם שנעשה ממה דברים לסיפור אלאנכתב
 שטרו~ו"ל

 ר~י~
 קמ"ל ,

 קנין שטר מ~די ר~פי"~
 ולכאורה ' דקרא בלישנא לכ~יב בן עושים הרברולחזק
 בעיקר פליגי לא והר"ן רהרא"ש לומר יכוליםהיינו

הדי~
 מכרתי ב~טד כתוב שאם 'ודה ז"ל הרא"ש וגם ,
 בלישניה רנקיט ומה ' קניה שטר להקרא רמה~י נתתיאו
 נקט דתלמורא לישנא מבורהשדי

 ולא~
 בא ולא ' דוקא

 שנכתב ש~ר ~לאלא~וקי
 לראי~

 להודיע בעלמא

~נ~נ~
 יורה הר"ן גם רבהא אחר ב~נין השדה

 בתשובת ועיין ' שם ב~גה ופסקו ק~"א ב~י'הד"מ וכמ"~
 נ ב' סי' ח"בהראנ"ח

 לפ' בחי' ז"ל מיגאש ן'ל~הר"י~~~~~~
 ג"~

 שבתב
 ~החזיר דהיבא מינה למפדט ו~ודוז"ל

 המתנה ~זרה שלא ~כ"ומ אותו וה~נה השטר אתלו

 לבעל~והמביר~
 ~ב~

 בו שאין שטר השטר כשהיה אלא
 בו שיש ~~ר אבל ' ~שטד בגוף קנייתו ~נמ~את~נין
 בעלמא לראיה והשטר היה קנין באו~ו שה~נייה~~ין
 לאוכו'

 חזר~
 ~בך והמכידה המתנה

 ו~שאת~
 מרקרק

 ~נותן שכתבו שבשטר רואה אתה השטד לו וה~זירלשון
 קנ'ן בו ש'ש שטר אבל , עסיקינן לו ונתנו המוכראו

 השטר הלוקח או והמקבל היתה קנ'ן באותו~ההקנאה
 ~אותו לראיה להיותלע~מו

 קני~
 הא בכי למימר ליכא

 ~מוכר או הנותן לו נתנו לא שהדי הש~ר את לווה~זיר
 הרב ניהלן א~ברא הנה ' עכ"ל החזרה בו שיתבןכדי
 באופן רהוא ראיה ש~ר רמי היכיז"ל

 שקנ~
 ולא מהקנינים באחרעדים ב~ני לו

 ~ו~
 אלא שטר לכתוב

 לו לכתוב הערים א~ל ~מקבל או הקונה הלךש~~"ך
 רברים ס~ור לו וכתבוש~ר

 ~הי~
 ודאי כגו"ר ביניהם

 שטרדהוי
 אף ראי~

 ב~ שכתו~
 הקני~

 ה~ובר אם אבל
 כתב ל~ש ב~יוויו ובתבו שטר לכתוב ~יוה הנותןאו

 ' קנין ש~ד הוי נתונה ~ו מכורה ל"ש נתתי אומכד~י

 ודאי מכורה ~רי ל~ון נקט בתחי"ר ז"ל שהרבו~גם
רל"~

 קאמר
 ~ה"~

 פירש ש~רי נתתי
 בהרי~

 דמי היבי
 ~מתני השטר ~ת ואחזיר ממ"ש ודאייתו ראיהשטר

~~ 
 ז ותקי~א

~~~~~

 הקרקע נקנה אם ראף למר אתהרבריו
 מןבאחד

 הקניני~
 של לשון בשטד וכתבו

קניי~
 מכרתי או מכודה בגון

 א~
 הקנין ג"כ בו שכתוב

 קנין שטר ה~י רא~~"ההאחר
 כ~

 לא ~הרי ~נייה של ל~ון בו וכתוב הנותן אוהמוכר ב~יווי נכתב שהשטר
 רברים לס'פור העדים שכתבו שטד אלא הרבהו~יא
 של לשון בו היהולא

 ~מוכר כ~ווי נכתב שלא רכיון קניי~

 לשון ל~תוב יכולים~ינ~
 מכור~

 ' כמיבן מכדתי או

 אחר ב~נין גם לו ~הקנה מ~ני ראי~ו ~י~ו~בר~

 ~~הוד~
 ~מועיל הלשון בו ~נכתב ~ל ~טר ~ל ק~ייתו

 וד~יה ' יתכן לא ודאיזה
 לז~

 נזק~ ש~רי דבכל
 וממכד

 ~~וב אם אף קנין ש~ר נקרא ואפי"ה בכ~ף קונההוא
סכים

 ~~ס~
 כיון אמרינן ולא , ממנו שלקח

קנין ר~יכ~
 כס~

 אם אלא לדאיה הוי השטר דאלים

 כ~ו~

 בו
 הקנין בו שכתוב ~ף וכיו~א מכורהשדי

 האח~
 הוו

 ~ער בבע"הת ועיין להלן עוד שנב~ר וכ~ו קניןשטרי
 : ס''ו סי' בב"י הו"ד~"א

~~~~~~
 וז"ל שכתב לשם בחי' ז"ל הר~ב"ןלהג~ון
 א~"פ קנין בו שיש דבשטר הלוי ר"יכתב

 יוד~ ואיני ~"ת שהדבר ואמד ל"ק ומ~דשכתב
 ~הם

 קנין כו שכתוב אע"פ , ב~טד קנה שהריחילוק
 בש~ר דמ"מ כקנינו נדמוונשתעברו

 כ~ו~
 ש~~ודו כל

 מק~ ~טרי בבל קונה הוא בבסףוהדי
 וממכר~בל

 ~"ת הרכרעי~ר
 וטע~

 נ ע~"ד ש~ר כשום יקנה למה

~~~~~
 ~ר"י על חלוק ז"ל שהר~ב"ן יראה ר~טא
 ~הוא קנין בו שיש שטר דאפי' וסוברהלוי

 ~טוד דהביא ישעיה ר' וכ~' בכ"ומ נקנה ראיהשטר
 שם בש"ע מרן וגם הזכירו שלא תימא ~הוא ס'~וב~י"
 ' בדבר הוא שיחיד מ~ני ישעיה הר' ס~ הזכירלא

 ~ז~ת בפ' ש~נ"י תימא והיו~ר ~בר לו מ~ינו הריוכפ~ז
 נינהו ~נין ~~די דידן דשטרי ד~"ל הרמב"ן ~שםכתב
 , ק"ץ ~י' בב"יו~"ד

 ולז~
 סותר זה מפני דלא לישב יש

 ~נה שהרי כמ"ש ~תישכ אינו הלשון מ"מ ע~מואת
 לא השטד ד~ם ' נבסיו נשתעברו וגםבשטר

 נ~נת~
אל~

 שעבוד לענין וגם בשטר ל"ק א"כ לראיה
 נ~

 נסיו
~עת שמנ ~משו~~דים מן ~ורף שטר בלא קנין גם~א

ב~' ז"ל הוא כמ"ש נבסיו ונשתעבדו ה~ול י~אהקנין
 ~~ובן אינו וכו' קונה הוא בכ~ף והרי מ"ש גם 'ג"פ

 ז היטב~~לי

~~~

ז ~ברי ~יום לו היה לא ז'~ל שהרמב"ן לי נראה
 שטר~יש ש~"ש אלו ברבריו והבין הלוי' הר"י

 כל קנין בש~רי אפי' הכוונה קניןבו
 ~~נ~

 ~חר בקנין
 ~וא שפי~ ובמו בכ"ומ נ~נה אינו ~קנין אותו בוו~תוב
 שטר היינו אקנייתא רשטדי שם לד~מ"ט ב~י'~ל

 שי~
 בו

 קנ~ שהרי ש~יר קמ~שה ואהא ' ע"ש~נין
 בשט~

 זה
 ש~תוב אע"פ כחו גדע ולא קנייה של שטר שהוא~יון
 ד~"מ ' קנין אותו משעת נבסיו ונשת~ברו אחר קניןבו

 של לשון ג"כ בו וכתוב שענורו כל כתוב הואבש~ר
 יורע ולמה ' ולראיה לקנין רמועילקנייה

 כ~
 ק~ין שטר

 ~~חר קנין בו ש~~וב מפני כת"ומ בו יועיל ~לאזה
 וראיה ' ודאיה קניןלטיבותא ~רתי ביה דאית אש~רא אלא סמיך לא ודאיו~י~ו

 הוא בכסף דהרי לז~
 הקנין אותו בו ו~~וב מ~"ומ שטריבכל קונ~

 וא~י"~
 ~~~רי'

רנ~נין
 בכ"ו~

 וכיו~א ~כודה שרי שכתוב כל
 והת~

 לא
 ~ר"י ועל , בכוונ~ו פשוט נר"ל זה ' א~ר קנין ב~אסגי
 שפי~שנו כ~ו ל~רש שנוכל והגם ' כמש"ל לק''מהלוי
 ויתי~בו יתבארו שד~רקנו והדקדוקים ריהטאלפום
מ"מ

 ז~
 פלו~תא לאשוויי דלא הי~י כי נכון יותר נר"ל

 ז"ל והרמב"ן הר"יבין
~ 

~~~~~

 ו~י~תו הר"ן לרעת ב~נין הא~ורמן
 ~נין שטר הוי עבר לשון בו שכתובבשטר

 אלא לאפוקי אתא ולא בזה לו יודה הרא"ש ראםואפשר
 ד~פי' מיגאש ן' מהד"י והו~יף ' לראיה שנכתבש~ר
 או המוכר ב~יווי נכתב שהש~ר כל אחר קנין בו~תוב
 להר~ב"ן ס"ל ו~כי בכ"ומ ונקנה ק~ין שטר הו''להנותן

 ~ ברבריו שפירשנוכמו
והנה



~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

 שטרי רידן רשטרי כתב ק~"א ב~י' ז''להטור
 וכתב ידם על נקנה הקר~ע ואין הםראייה

 וסוברים ~ולקים וסיעתו דהר~ן ק"ץ וסי' שםמב"י
 קנין ש~רי נתתי או מכדתי שכתוב רידן ש~רידא~י'
 וסיים ק~"א סי' בש"ע פסק וכן כוותייהו ונק~ינן~ינון
 נשמע ומי~ה ' ירם על נקנה רהקרקע בהגההרמ"א

רנקני~
 ב~' הרא"ש וכמ"ש בכ~"ומ

 קנין רשטרי ג"~

~קנ'~
 בש"ע מרן ופסקו ס"ו בס'מן הטור וה"ר ככ"ומ

 דסתרן תרתי רהו"ל תקשי ולא ' ובלשונה ככתכהשם
 אין לך מכורה ~די הרא"ש שכתב דממה פירדנודכבר
 מינהלרון

 שא~
 לישנא ז"ל שהוא רל"מ מכרתי כתב

דתלמודא
 נק~

 וראיה , ז"ל הר"ן כמ"ש מכרתי וה"ה
 ראייה שטרי דירן רש~רי ה~ור כשכתב ק~"א שכ~י'לזה
 מ"ש הביא ולא כתשובה הר~"ש שכ"כ מכ"י כתבהם

 ' ~אמוד מינה למשמע ליכא רמהתם ג"פ כפ'הרא"ש

 ראי~ אין כתדוכה הרא"ש מדברי אףולדעתי
 שחולק

על
 הר"~

 כ"ז סי~ ס"ח שבכלל מלשונו יתכאר כ~שר כזה
 או מכורה בהו ~תכי הוו לא רירהו רשטריראמור
 בעלמא רכרים ~פירת או הוראה ש~רי אלא~~רתי
 ז"ל הר"ן גם ובהא , נ"ז רסי' תשובה באו~הכמ~ורש

יוד~
 כלל הרא"ש כתשובת ועיין ,

 י"~
 בס' הו"ר ב' סי'

 ~"מ ' ~"א סי' רוכלאבקת
 למר~

 שם דמ"ש לק"מ ז"ל
 וה"ה מכורה שרי ונ~ט מכרתי בו שכתוב שטראתא למעוטי לא וכו' מכורה ~רי שכתוב קנין שטר ס"ובסי'

 ~די וכו' ~ש~ר כ'~ר ק~"א בסי' כן גם כמ"שמכרתי
 כלשון נקיט ואיהו מכרתי רה"ה ואמרי' וכו~מכורה
 שפי' ומה כמנ~גה הגמ' לשון ~העתיקהרמב"ם

 רוכל אבקת שבס' בתשו' ז"ל מרן וכמ"ש כרבדיויפורש בש"~
 : ס"טסי'

~~~

 דכתב עלה ס"ו בסי' ש"ך להרב ~זיתיהבקדש
 וכו' מכורה שדי בו שכתוב ~נייה שטר שםמרן

 דכתוב רידן שטרי ~ה"ה~'
 סימן כדלקמן מכר~י בה~

 כמלות מ"ש כל שכלל ~"שק~"א
 ק~רו~

 לב~ר והוכרחתי
 כןוכמה להכ'ן ר~ה שלא מי מ~ני ביאור בתו~~ת~דבד
 כתב ל"ה הג"הט ס"ו בסימן כנ"הג הרכ גם ,~נבאר
 ~ל מהריק"ש בהגהות שראיתי אלא ' כיעו"ש לזהקרוב
 ו~"ע הכא רק דלא וכתכ ז"ל ל~רן שהק~ה ס"ולסי'

וא~שר
 דא~~

 קנה ~לא כיון קנייה שטרי דידן דש~רי
 השטר אין אחרת כדרך קודם קנה ~לא ~שטר יריעל

 : ע"כ ו~"ע אותו למכודכלום

~~~~
 המחבר מרן על לו~ר ~ריך היה לאהמ~"ר
 מאד מרוקדקים ודבריו הכא דקרלא

 ש~רי ~ח~יבי דהתם לחלק ומ"ש 'כ~ש"ל
 קני~

 לא
 אין אחדת בררך קורם שקנה מאחר ~ותו למכורלענין
 כן גם שק~ה בשטר איירי דהתם לו הגיד רמי מובןלו

 התם ואדרבה , אחרבקנין
 ~פר~

 כ~טד נק~ה כי~ד
 קנייה ש~רי הוו נמי רידן דשטרי ואזיל וקמפרשלבדו

 כל ליה יהיבנא לכי ואפי' ' ירם על ~~נהוהקרקע
 לדעתו דעכ"פ הש"ע רברי סתירת כזה יתיי~ב לאריליה
 בדרך קודם קנה לא אי דידןבשטדי

 אחר~
 נקנה

 כאן לס~ום ~ו"ל לא וא"כ 'בכת"ומ
 כרע~

 ~רא"ש
 ~הריק"~ואולי

 ~ברא אלא הש"ע פסקי ליישכ בא לא
 נו~ים ולזה עיון וה~ריכו אפשר כדדך קאמרר~פ~יה
 ז"ל גרולים אורים בעל ל~רב ועיין דבריויו~ר

 :~פ"ה בלימו~

~~~
 ל~פק הכניסו מי תמיהשא~י

 ז~
 ~~ר

 ורעמיה ז"ל והדא"ש הרא~ו~יםשערוהו ל~

 ~~לה שאינו הוא ר~יה ~~ד שרוקא ב~ירושכתכו
 לא בכ"ומ ~נקנה קנין שטר אכלבכ"ומ

~~~ 
 לן

 ~יטב שכיארנו וכמו היה' ל~א אחר קנין בו היהבין
 לאשמעינן הו"ל ~פי רבותא דאלת"ה ועור 'למעלה
 ~קנה אינו ~~ר קנין שהיה כל קנין בשטדדאפי'
 בו שכתוב ~נין רבש~ר רנהי היה כוונתו ואם 'בכ"ומ
 אבל ' ככ"ומ הנקנה אחד בקנין קנה א~י' מכורה~רה
 על נקנה שהקרקע לענין אלא אמרו לא דידןבש~רי

 הי~ אם כת''ומ לע~'ן לא אכליד~
 א~ר קנין בו

 קור~
' 

 דלא מר לן לישרי ~וונתו הואוא"כ
 חזינ~

 שום
 מכודה כמו הוא רמכרתי הסוברים דלדעתביניהם הפר~

 ' לגמרי קנין ש~ר הו"ל כן כות~ין הענ'ן לחזקואדרבה

 ~קיים מקום והיה רבריהם על להעומד פשוטו~ה
 קורם א~ר ~נין כו היה שאם קנין שטרי בכלרכריו
 ארע~יה גלי א"כ האחר כקנין בקרקע זכהוכבר

 לראיה אלא אינו~הש~ר
 א~

 ~כתב אם
 כוין שלא מו~יחים דמעשיו וכיון ' אזלינן כוונהרכתר ~~יי~ בלשו~

 אלא ' ככ"ומ להקנו~ו כלום הש~ר אין בש~רלקנות
ראחר

 ההתבוננו~
 כוין ~לא סהרי ראנן ל"מ נ"מ הא

 קניו~ שתי לפ~יו ~יש דכיון בשטר אלאלקנות
 דעתו אין

 וכמ"ש לראיה ומועיל ל~נין שמועיל בש~ר אלאלקנות
 ~ל הלוי ל~הר"ש ועיין ע"ש נקנית האשה ב~' ז"להר"ן
 לא קורם אחר קנין שעשה ומה ' ע"א ד~"ו מ"זסימן
 כזמ~נו רואים אנו שהרי קנין באותו רוקא ל~נותשכוין

 אלא המקח נגמר ואונו ההקנאות ררכי כלשעושים
 דעריפי לשונות וכמה בו יפויים כמה שעושיםבשטד
 מכורהמ~די

 וכמ"~
 שהובאה בתשובה ז"ל הרשב"א

 ועיין ק~"א סי'בב"י
 שלמה ~רם ובס' שם הלוי מהר"~

 ואל ' ן'סי'
 יקש~

 בעיניך
 תשוכ~

 ס"ע באבק"ר מדן
 ח~"ל ב~פרו ז"ל הגדול מז"ה הג~ן ~ליה עמרשכבר
 ו~מ~א שם בדבדיו דוק ר' סי~ חח"ממה"ב

 מ~ו~
 ~~ר

 בן גם ועיין ~ר ~י~ ~"ב יו"ד ~~"ל ועיין ' לךי'טב
 ~ל הר"ןבחירושי

 ר"~
 כס~ ש~"ר

 כר~
 דמ~ג שלמה

 : א~לי מ~וי הס~ר ואין ד~"ד מש~ט נתיבותבעל מש~

~~~
 כמרן רקי"ל רלרידן המד'בר מן עולה

 אי~ון הק~אה ~~די רידן ד~~דידפ~ק ב~"~
 על~~~קע לק~ו~

 יר~
 במו ב~ת"ומ שנקנים ה"ה '

 נ~נים קנין דשטרי ס"וב~י~ ~~~~
 בכ"ו~

 א~ וה"ה ,
 ~~~ו

~קרקעות
 בק~י~

 ~טר הוא ~הש~ר כל אחר
 ~פוס~ים לשון מסתמיות נראה כאשרבכת"ומ נקנ~ ~ני~

 שמהריק"~ ~נרא~ ו~ג~ ~הוכר~נו~וההכרחיות ז"~
 ז~ל

מ~ת~~
 ג~ כי בוותיה עוברא עברי~ן דלא וראי ברבר

~ו~
 דידן ~רון ובכן ' וכאמור אמרה אפשר ברדך ז"ל
 ~קנה שהקדקע בשאלהשכתוב

 ר~ בק"~
 שהערים

 ~ש~ר אם לפניהם שהיה מה רברים סי~ורכתבו
 ואי~ו ראיה שטר רהוי יודה ז"ל מרן רגם~ודאי כ~ו~
 ~י' בחח"מ ז"ל מ~ר~ד"ם וכמ"ש ,בכ~"ומ ~ק~~

 ק~~א ~~י' ~ר"מ וה"ד ב~ירוש הר"ן וכמ"ש פשוטרבר ו~ו~ רכ"~
 זוכמדובד

 ל~~ימה כתיבה~ין
 ~~~ שני~ אלי של~

 הרב די~ו
 ~ר~ו ~ש"ררחמובהק

 וז~
 ~ו~ך ב~וס~ת

 ~הו~י~
 ~חרי

 : ה~הור וז"לבן

 מ~~ה שטרבענין~~~~~~~
 ~הקנ~

 ראו~ן
 לא~תוח~רו

 בק~~
 וכ~בו

 הערי~
~~~~ 

סי~ור



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ סי~ור 
 דברי~

 ה~עשה היה איך
 שב~

 הב~ל לפ~יהם

כנהו~
 ונגמר א"ך כ~בו ול~סיף השטרות בכל לכתוב

הכל
 ב~ש~~

 ~~רה ~ה ז~ן ע~ר ואחר ' כנהוג וכו'
 הנז' ~תנה ש~ר הנז'~~קבלת

 א~רי' ~י בכ~ו~
 ש~ר הוו הנז' הש~ר בק"ס היה ~~תנהשעי~ר כיו~
 ראי~

 בכ"ו~ נקנ~ואינ~
 הראשונה ה~זקבלת קנתה דלא רכיון

 ~לאבש~ר
 בק"~

 דיל~א או בשטר השני יקבל היאך
 ונקנהל"ש

 בכתיב~
 : ו~סירה

~~~

~ ~  
 ~ה

~  
 זה ~ן

~  בת~ בש"~ 
 וחכ"א ~תנתו חזרה הש~ר לו והחזיר לחבירו~ת~ה
 רשב"ג ב~סי' נק~ות באו~יות וק~~לגי קיי~ת~תנ~ו
~בר

 ~ותיו~
 ~י~אותיות סברי ב~סי'ורבנן נקנות

 בעינן אלא לחודב~סירה נקנו~
 כ"ו~

 בפסקיו והרא"ש
 ב~סי' נק~ה ~כר שטר ורא~רינן הא לי ו~ראה ו~לכ~ב לש~

לרשב"~
 ולרבנן

 איהו לך ~ני לו וכתב ~סרה א~ ב~"ו~
 היינו שעבודיהוכל

 דוק~
 בש~ר

 שדי לו ~כתב קניי~
 לך~כורה

 ו~~
 אבל , קנה ב' ללוקח ראשון לוקח ~סרו

~ם
 נ~נ~

 הש~ה
 בכס~

 ש~ר יכת~ו בקנין או בחזקה או
 א~לדאיה

 שהרי השרה ~נה לא לאחר ש~ר או~ו ~~ר
ג~

 השני כח נייפה והיאך שטר באו~ו קנה לא הראשין
 כסי' הטהור בשולחנו ו~רן , עכ"ל ש~ר באותולקנות
 ~י"דס"ו

 הללו הרא"ש רבדי הבי~
 ו~סק~

 להלכה
 בענין אפש~א וא"כ שם ה~~יין יראה כ~שרול~עשה

 הח~ר לאשתו הבעל שהקנה כיון שנ~ ~קבל קנהרלא
הנז~

 ב~"~
 נקנה ו~ינו ראייה שטר הנז' ש~ר דהוי

בכ~ו~
 קשה זה דכפי אלא הוראותיו ש~בלנו ~רן לדעת

 ~כור שדי דרוקא כהרא"ש ~סק סי"ד ס"ו סי'דבכאן
 שטר דהוי הוא לך נ~ון אולך

 ו~"~ ~ניי~
 וב~י' הרא~ש

~"~

 וסי~ן
 ק~"~

 בב"י
 הב~

 והר"ן ~א"ש ~חלוקת
 ה~הור בש~חנו גם , וסייע~ו ן הר בס' ו~~קוסיי~תו

 רשטרי רס"ל ו~ייע~ו הר"ן כסברת פ~ק ס"ג ק~"אס,'
 ש~רי הוורידן

 ~~י~
 ונתתי ~כרתי בש~ד כתיב וא~י'
 נ קנין שטרהוי

~~~~~

 ~~~~~י~~~~א
 ק~

~ 

 ה~קבל ליר או הלוקח ליר~שטר
 יכולי~ אינ~

 לחזור

ב~~
 ה~וכר ~א

 ול~
 הלוקח

 ול~
 ~~קבל ולא הנו~ן

~~~בר
 ~~~~ ל~ד~ לי~

 לשון רא~ילו וסייעתו רהר"ן
 ~לא ~קרא ד~~ינו קנייה ש~ר הוי ~תתי או~כרתי
 כסף ~תתי רכתיב עתיר ב~קום ~בר לשון ~כתובדבר

השר~
 ליה ~סתבר הש~רות ב~כירת ד~יירי ~"ו וב~'

~ע~א
 דהרא"~

 דכיון
 דל~

 כש~ר ראשון לוקח לקח
 ש~ר באותו לקנות השני כח ~י~ההיאך

 וכ~"~
 הרא"ש

 ~"ו בסי' ש~די הוא רכן ו~רע , ~ו סי' בא"הגוהביאה
ד~יירי

 שו~ בלתי הרא"~ סבד~ ב~~ הבי~ בערו~
 ~~ק

 ה~הור בשל~נו~ם
 פס~

 הר~"ש לס~
 ב~~~

 ק~"א ובסי'
 חזרה ל~~ין ר~ייריוק"ץ

 הב,~
 וסברת הרא"ש סברת

החול~ים
 ופ~~

 ל~ברת
 החול~י~

 עיקר
 ג~

 בשלחנו
הט~ור

~~ 
 לס' פ~ק

 ה~ולקי~
 בס~ם ס"ג ~~"א בסי'

 : ש~יר~נו כ~ו בא~בע ~ורהה~ז

~~~~~
 בכנ"הג החבי"ב ל~רן~ראי~י

 ח"~
 ח"א

סי'
 ~הג"ה~ ס"~

 לקושיא ש~ירץ ~וכ"ז

 ב~ו~~~נ~
 הרא"ש דברי כן כתב לא ~הרב וז"ל א~ר

 לחש~,ענו~לא
 ~כ"ו~ ~~~ן אינן ראי~ רשט~

 אבל

אה~
 דיר~ ד~~רי

 רלאו
 ש~רי,ראי~

 שטרי ~לא ~ינ~ו

 ~~~~י עני ו~ני , עכ"ל ~~ו~ ~~~י~~ני~
 ול~

 ~בין

 הר~פ~ נשי~~ אחרי ז"ל הרבכוונת
 ~ת~ת

 כ~ו~
 ~ליו

 נ~נין אינן ראיה רש~רי לאש~עינן ראי ז..לה~דיק
~כ"ו~

 דכרי להביא ~ריך היה לא ראתה הוא
 ~רנן סברי וכולהו והר"ן הר~"ש ~ליג לא ראיהדבשטרי ~ר~"~

ד~י"נק
 בכ"ו~

 גי~יה הר"ן ברברי יו~א ש~~ורש וכ~ו
 ר~יהו רקא~רי ראיה וש~ר י~ל ק"ץ בסי' ב"י דבריוהביא
 ~זיל הר"ן הרי וכו~ הודאה ש~ר היינו כו לקנות~ועיל

ו~יר~
 קונה ראינו ראית ש~ר רהיי דרינא

 ול"~
 אלא

 קניה וש~ר ל~ר ראיה שטר רהוי נתתי או ~כרתיבלשון
 הר~"ש דברי ל~ב,א ז.~ל ~רן הו~דך ל~ה דא"כל~ר
 ול~עשה להלכה ס"ו ~י'ב~"ע

 בס~~
 ~לא הול"ל ולא

 נקנין אינן דאיהוש~רי
 ~כ"ו~

 לו אנח~ו דבר ו~~ו~א
 נקנין קנין שטרי דהוו רידן דשטרינדע

 בכ"ו~
 ו~ר~יתם

 ~כי ד ודאי הא ס"ו ב~י' הרא"ש כסברת ב~"ע ~רןלן
~רי ש רהוי הוא וכו' לך ~כורה שרי ררוקא ~ר להסבר
 ~~לא קנייה שטר הוי לא נתתי ~כרתי לשון אבל~נייה
 ~וא הרא"ש שכתב ר~~ה ני~א וא~י' . דאיה~~ר

 הרוחנו לא אכ~י בכ"ו~ נ~נין אינן ראיה דש~רישידענו
בזה

 כלו~
 דבשל~א

 בב~
 ררבו

 דר~
 לאסף הקרש

 ולקב~
 בל

 ~יןהסברות
 שה~

רהלכ~א אליב~ שאינ~ ובין דהלכתא אליבא
 וע~

 ס"ו סי' בב"י הביא שלא
 כ"~

 ולא הרא"ש ~'
~ביא

 החולקי~ ~
 הרא"ש ס' דהביא ולו~ר ~~~נו ~דחוק

 ~קנין אינ~ ראיה רש~רילהש~יענו
 בכ"ו~

, 

 אל~
 ~ה

 בסי'~ס"ו הט~ור בשל~נו שפסק ב~ה נא~ר ו~הנענה
 ~סי' ש~סק ~~ה הפך קנין ש~ר רהוי הוא לך נתון אולך ~~ר~ שרי רדוקא וב~ביונם ב~ורתם הרא"ש רבריסי~ר
 ר~~כ~' אליבא שאינה סברה לבתוב דרכי ואין ~"גק~"א

 ב~ורה ~דבר ק~וש לאחד וש~עתיבסת~
 ~ס~רת לאפוקי הוא ס"ה בסי' הרא"ש דברי ~רןשהביא ~~~ שבע"~

 קנין בו שכתוב דד~ר בש~ו ~~ור שכ' י~עיהר'
 נ~נ~

בב"ו~
 ~א ולכך~ ב~~ר ~יה לא הקנין שעי~ר אע"פ

 דאין לה~~יענו~רן
 הלכ~

 ~,א~י . עכ"ל ישעיה כרבינו
 ~וא ישעיה ~רבינו לאפוקי ~אי לו השבתיהרל

 ד~
 ,תא

ולעול~
 ש~סק וכ~ו ו~יעתו כהר"ן ~ר לה סבר

 ב~
~י~ן

ס"ו סי~ הרא"ש כסברת לסתום הול"ל לא הוא א"כק~"א
 ~~ר ס"ל דהכי ודאי הרא"ש כ~ברת ו~ד~תם~י"ד

 : הנז' הרב ושתק לדוכתא ~ושיאוהררא

שיהי~~~~
 פליגי רלא ~"ל כנ"הג ~רב לרעת אפי'

 הוי אי נתתי או ב~כרתי אלא רבוותאה~י
 ~טר או ראיהש~ר

 קני~
 ~ודו ו~"ע

 דלשו~
 וסי~תו הרא"ש

 נ~נין אינם ראיה דש~רי וס,עתווהר"ן
 בכ"ו~

 כ~~ר
 וה~~א . עי"ש ~"ר ס"ק ס"ו סי' הש"ך וכ~"שכתבנו
 ~נתן ~ו ש~כר כגון נכתב רלראיה ~וכיח השטרדל~ון
 נעשה שבך לראיה ש~ר וכתבובק"ס

 ב~ניה~
 אל~בא

דכ.,~
 ו~ינו קנין ש~ר ולאו ~קרי ראיה שטר זה ש~ר

נק~ה
 ב~ו~

 ~הרשד"ם וב~"ש
 ח"~

 ב~וך רכ"ה סי~ן
 נינהו קנייה ש~רי דירן דש~דישכ~בו וה~"~ הר"ן לדעת שא~י' ד~"ל וז"ל ~ר~~תהתשוכתו

 ה"~
 ~לא היכא

~וכ~
 ל~~ש אלא באו ולא הודאה ש~ר דהוי ב~ידוש

 וא~"~ נתתי או ~כר~י עבר ל~ון רכתבודאע"ג
 ~שון

 , הודאה ל~ון ולא הוי~ניי~

 לשון א~נ~
 שטרו~

 ~לנו
שכתוב

 ב~ירו~
 וכו' ~' הורה

 דלכ"~ ~רא~
 הו~אה ל~ון

~וי
 ל~ו~ ול~

 וכל ~נייה
 הלש~נו~

 ~לם אח"כ הכתובים
נ~שכים

 לכוונ~
 ~טר ~קדי ששט"ז לא הודאה הנז'

 לי ~ש~ע וכן~נייה
 ב~"~

 ק~י~ לשון אי~ו ~כרתידל~ון ,ינ~ א~ ולא וז"ל ז"ל ב~"מ
 הודאה לשון ולא

 ש~
 ,דה

 בלשון ~~~ב היה ~לא ~~~~ע ~רי ~~ר~~~ר
 ה~

~~ר

תם
~כי
~רי
~לא

~ודה

,דה,ינ~
~~ר



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  כיון א~רינן ולא הול"ל הכי כ~וב הוה דאי וכו'~ודה 
 רכיון ~ליגי לא רבהא וראי אלא ו~ורהרכתיב

 ערים ב~נינו בו כ~ובהשטר דתחיל~
 ~ הוד~ ~"~

 לכ~ע וכו'
 לקרב ראוי וכן קנייה ~טר ולא ~~רי הודאה~טר

 ~~~י' לא ~חלו~ת דא~ו~י ה~חלוקת ול~עטהסברות
 הר"ן לפי' דע"כ לו~ר לנו י~וא"כ

 והרא"~
 ב~טר אלא

 ול~ר ראיה דטר הוי רל~ר נתתי או ו~כרתי בו~כתוב
 בהא ~' הורה בו שכתוב ב~טר אבל קנייה ~~רהוי
ל"~

 ה~טר דל~ון רהיכא ~רבריו ~וכח , עכ"ל
 דכ"ע אליבא ~' הודה בו כ~ב אם כגון נכתברלראיה ~וכי~

 ~ל~ון באתרין ואוקי ~ילה ~ן כן ואם ראיה ~טרהוי
 ל~נינו בא בו כתוב שהרי רנ~'ר הד~ר בל~ון~וכיח
 לכתוב להו ל~ה ~ניןשטר רהוי ס"ד דאי ראיה ~טר רהוי וראי ב~ש"ם ~ירווקנינו

 ק"~
 איך לכתוב להו ול~ה

 ל~אי הענין~יה
~"~ 

 ~רקע והלא
 ~ק~~

 אלא בש~ר
 ~~נו ~ר~נווראי

 בק~
 וגם

 ב~~
 העדים ש~ס~רים

בש~ר
 ~י~

 היה
 העני~

 ה~נייה עיקר ב~"ס ~~נו וקנו
 בדטר רגם לו~ר סברא ואין נכתב לראיה ו~טרב~"ס
 בק"ס ~~נו ק~ו ו~~~כ עוברא הוה היכי בושכתוב
 כ~"ש חרא רבוותא ~ני ביה ~ליגי עכ"ז ב~טרונ~תב

 זה דרבר ועור ~~שינן לא ~חלוקת רא~ושי~~רשד"ם
 אית~הו ה~ברות רבל ב"י בס~ר ~~תבלא

 בי~
 ועוד

 רכתבו לישני הני כל לכ~וב האי כולי לע~ים להול~ה
 בוונו דלראיה ~וכח ~לי הני~כל

 וכמ"~
 רס"ה בסי'

 ספור אלא דאינו ב~טר ז"ל הר"ן לדברי א~י' ר~"לוז"ל
 ע"י נק~ה הקרקע אין ~~נו ש~~~ו ~ה העדיםרברי
 עיניך עכ"ל' השטראו~ו

 לנכ~
 ~הר~ר"ם בדברי יביטו

 שהיה ~ע~ה ב~טד דבתוב רהיכא כתבנו כא~רז"ל
כך

 הי~
 ~~ר הוי וכו' ~~נו וקנו וכו' ל~ליהם ~בא

 נ~נה ואינוראיה
 בכ"ו~

 וכאשר
 הוכי~

 ב~י~ור
~הרשד"ם

 ח"~
 זה רשטר רפשיטא ר~"ל וז"ל שי"א ~י~

 ולא קנייה שטרי אינן בז"הי הנהוגים ה~טרותוכל
 ר~ ~תנ~~~רי

 בתשו' ~רא"ד וכ~"ד נינהו ראיה ~טרי
 רשטר וז"ל ר~"ג סי~ן הטורהביאה

 קלי~
 שטר היינו

 נ~ון ~רה או לך ~כור ~דה בושכתוב
 ל~

 ליד ו~סרה
 ה~כר ~קיי~ין לא בז"~ז רגילים אנו אין ובזהה~קבל
~אחד

~~ 
 לראיה ~טר וכותבין בהו רשייכי הקניינים

 הרי 'עכ~ל
 ~~ור~

 ה~כר רכש~קיי~ין ~ל ~רבריו יו~א
 ראיה שטר דטר אותו שטר לו וכתבו לו הדייךבקנין
 נ~נה ואינו~קרי

 בכ"ו~
 בי"ר והרב

 ח"~
 אזיל ק"ה ~י'

 ד~~'רה דינא קם וא"כ ~כתבנו ~הר~ד"ם לרבריו~ור~
וכתיבה

 דעשת~
 ולא שרירא לא שני ל~~בל ~אל~נה

 ע~ב בסי' אל~יך ר~הר"ם ועם ' וב~"דקיי~~
 שהביא ~רן רברי ~לא לנו אין אנו וסיעתו כהר"ן~סק וע"~

ל~ברת
 הרא"~

 סי"ד ס''ו בסי~ ב~תם
 וכ"~

 לדעת
 ~ל~הרדד"ם

 רסב~
 לא והר''ן הרא"ש ~ליגי רלא ~ר לה

בל~ו~
 ב~טרי אבל ' ונתתי מברתי

 דיד~
 ס~ור לא ~אינן

 דאליבא ~הנותן או ~ה~וכר שש~עו ~ה הע~יםרברי
 ~ בכ"ו~ נקנין ואינן ראיה דטרי הוירכ"ע
 ן' בסי' יעקב זרע הרב ~"ש הראוניכתבי~~~~

ש~ביא
 ~ס~

 וכתב סי"ר ס"ו רסי' ~רן
 רל~י אחרונים וכתבו וז"ל ז"לז~י הר~

 ~ר~ ~ס~
 ק~א בסי'

 דנ~~ין וראי א"כ ~ם ~נין דטרי רירןרדטרי
 רירן ר~טרי רס"ל לשי~תיה אזיל ~ן ~כתבוהדא"ש בכ"ו~

 נקנו ני~הוק~ייה שטרי רקי"ל לדירן אבל ~~"א בסי' כ~בואר ראיה~טרי
 היכא אלא ~ן בתב לא ו~רן ~כ~ו~

 נ~תב ~~דטר בודאירידעינן
 לר~י~

 שלא ר~ריש כגון

 ס"ב ק~''א בסי' ~ור"ם שכ~ב וכ~ו ב~טרלק~ות
 קאי ~ל הרב ~כתב ~כתבו שהאחרונים ונלע"ר 'עכ"ל ע"~

 רבים בל~ון אחרונים ליה וקרי כנ"הג הרבעל
 שפיר~ ~י ~יש וא~~רכבוד רר~

 ~ה ק~ה ז"ל רבריהם ל~י דיהיה איך ' אחרוניםליה קר~ הלכך כ~"הג הרב כ~י'
 ל~על~~הק~יתי

 ~~ה בה ו~ור כ~"הג הרב רברי על
 רס~כת חזיתד~~י

 ה~ס~
 דלא רנהגי ובאתרא דטרא לכתוב דנהגיבא~רא ר~יירי ק~"א רסי~ן ~רן

 לע~ין דהואשטרא לכתו~
 ~זר~

 אררבה ~ם בב"י כ~בואר
 ב~כירת ד~יירי ל~ס~ך לן אית סי"ד ס"ו דסי'א~סק
~טרות

 ~כ"ו~
 ל~רן הו"ל ולא עדי~א בדוכתה דסגייא

 ס"ו בסי~ן ו~דסתם הרא"ש בסברת סתו~יל~~תם

כסבר~
 שהכיא ~ה גם ס"ל רהכי ודאי הרא"ש

 ס"ו בסי' ~רן על להגיה ל~ור"ם הו"ל לדבריואי~א ראי לדברינו ג~ורה ראיה היא ק~"א רסי'~~ור"ם ר~~
 השטרות ~כירת ~~וררשם

 בכ"ו~
 הגיה ו~דלא

 שטרות ~כירת לענין ו~ודה אזיל ~ור"ם דגם~וכח ~~

כס~~
 ~רן

 ורוק~
 ~אית הוא ק~"א רסי~ חזרה לענין

 ~כירת לענין אבל שם הגי~ ול~יכך וסיעתו כהר"ןליה
 ~ורהשטדות

 כ~"~ ל~ר~
 יעקב זרע הרב כתב עוד '

 יהורה בית הרב הוית וחויוז"ל
 ב~נ~גי~

 ~קו~ות וז"ל
 לא לחוד ו~טר וכו' נינהו שטרא רכתבי אתראהללו
 לראיה אלא הקנאה שטרי אינם דידן דשטרי כיון~הני

ל~~
 ~כתב ' עכ"ל לחזור י~ולין ובלא"ה תרתי כעינן

 ~הוא זה ל~נהג יסור ידעתי ולא וז"ל ~ל ז"יע הרבעליו
 בסי' ב"י שהביא ה~וסקים סברתהפך

 ק"~
 ס"ל רכולהו

 קנין ~טרי דירןדד~רי
 שרהו ב~וכר ד~יירי ובוראי ה~

 א~טריך א~אי ~יירי שדות בשאר ראי רעתה~~ני
 ~טר הוי ~~י ראי ראיה שטר רהוי ~דום טע~אלהאי
 לאקנין

 ~נ~
 וכיון ~~"א בסי' כ~בואר הד~ים ~יתן עד

 רא~י' ~"ל הריטב"א כ~ברת הפוסקיםדרוב
 ושטד ש~ר בעינןכלהו ~יכ~

 א~ גו~י~
 ראיכא

 ~א קנין בי~
 ~טרהוי

 ~י~
 ~ו~ה ראיתיולא ~נ~ ב~אי ~תנה א"כ ראיה דטר אלא
 פ~

 ו~~~~~
 רל~ ב~תנ~

 ב~טר קני
 ' עכ"ל רוקא בדטר אלא נקנית אינהואררבה

ה~יב ~נ~
 ~לרא~וןרא~ון~"~

 יסיר ידעתי ולא הרב
 ה~ך שהואזה ל~נה~

 סכר~
 ל~עלה ~"ש ל~י' וכו' ה~וסקים

 ר~וי נ~~י או ~כר~י בל~ון אלא רבוותא הני ~ליגירלא
 בא"הט ש~בואר ב~ו ל~ר קנייה ו~טר ל~ר ראיה~טר
 סי'בב"י

~"~ 

 ~הר~ד"ם דהוכיח וכ~ו ו~~"א
 והר~

 ב"ר

כ~"~
 יהודה ר~ר ~נהגא ~תי , ~שם קחנו ל~עלה

 כא~ר רכ"ע אליבא ~ז אר~י על~יו~ד
 ה~עיין ירא~

 ר~רד~טרי
 יהור~

 כאחד ה~כר ~~קיי~ין ~ראיתי ~~~ו~ות בכלהאירנא כי יו~א ער בז~נו שנהגו ז"ל
 ז~ע ~הרב דאד~~יט ו~"ל ראיה ~~ר הוי ר~עאליבא וד~י ~א לר~יה דטר וכו~בין בהו דשייכי הקניינים~ן

~"~
 עין ~לטא ~אלו וב"ר ~הרשד"ם

 ~רי~
 ~דיקים בס'

 כותב היה לאהנז'
~"~ 

 ~יירי רבוראי דכתב ו~ה
 א~אי ~יירי שדות בשאר דאי ר~תה ~~ני שרהוב~וכר
 ~אי ה~"ראחר י~~ת~ לא וכו' ~ד~ים שיתן ער קנה לא ~נייה שטר~~י הוי ראי ראיה ~טר רהוי ~שום טע~א להאיא~טריך

 הכרי~
 ב~אר רלעולם ~אי~א ~ר

 יהודה בית הר~~יירי ~~ו~
 ונ~~

 ר~ד~ו להיכא
 כתיב~

 ה~טר

 ~עות שנותן ב~עת ~לייה שטר הוי דאי ~~י~ל~~~
לא ראי~ ~~ר הו~ ואי השטר כתיבת ~שעת ל~~רעק~ה

 ק~~
 ~~עות ~תינת ~דעת אלא

 ו~~
 ~~בואר

~י' ב~~
 ע"~ ק"~

' 

 ו~"~
 בסו~

 ~~~~ ר~וסקים וכיון רבדיו

הרי~ב"~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ו~~ ראיתי ולא עד וכו'~ריטב~א 
 ו~~פ~ף פה

 עכ"ל בשטר אלא ~ק~ית אי~~ ואדרבא בש~ר ק~יאדלא ב~~נ~

ו~"~
 שטר הוי לא קנין ביה דאיבא אף ~ופיה ושטר

 שטר אלא~~ין
 דאי~

 אחר וכו' קנה ב~אי ~תנה וא"כ
 על ~לי~ הריטב"א וביה~ח"ר

 הש"~
 אי וד~י ופוסקים

כתב
 רקנה ודאי עדים בפני לו ו~סרו ~תון שדה לי~

 אלא הוי לא ק~ין בש~ר כתוב ר~פי' הריטב"א ~תבולא
 ש~ספרים בז"הז הנהו~ים בש~רות אלא ראיהש~ד

 הערי~~באי~
 עליו ~וביח רל~ונו ה~עשה היה כי~ד

 נבתבדלראיה
 וכ~"~

 ~כתב אירע דאם ו~ה"ן ל~עלה
~ו

 שד~
 הרא"ש אפי' וראי ערים ב~ני לו ו~סרו לך ~תון

 לבתוב רגילין ראין אלא הרא"ש כתב ולא רקנה~ורה
 א~לכך

 א~
 לו שבתב אירע

 שד~
 דהוי וראי לך נתון

 קנייה~טר
 ו~נ~

 בו
 ~שד~

 דבריו בסוף שכתב ~ה גם '
 א~אי קנין שטרי דהוו ~"ל ה~וסקים דדוב ו~יוןוז"ל
 כרברי ואף ברבר יחיר שהוא ~רא"ש ~סברת~~כי
 ל~תנה ~בר בין חילוק אין דלרידיה א~י לאהד~ש
 ולא ראיה שטד דהוי ~"לדבבולהו

 קנ~
 ~ררכי ~א' אלא

 וכיון ר~"ג בסי' ב~בוארההקנאות
 דפוסקי~

 כסברת
 גו~יה ושטר ~טר בעינן כלהו אי~א ד~פי'הרי~ב"א

אף
 ד~י~~

 ראיה ~טר אלא ~נין ~טר הוי לא קנין ביה
 ו~~פ~ף פה פו~ה ר~יתי ולא קנה ~~אי ~תנה~"כ

ב~ת~~
 בשטר ~ני רלא

 ואדרב~
 אלא נקנית אינה

 ~~"ש עכ"לבשטר
 הנ~

 אסברת ~~בי א~אי ~"ש
 אם אבל נת~י ~ו ב~כר~י~לא פליגי דלא כ~~ש ~תורין בכר ברבר יחיד שהואהרא"ש

 הערי~
 ואולי ~שתעו

 ראיה שטר הוי דכ"ע ~ליבא עובדא הוה ~יכי~~טר
 בל על אלא ~~כו לברו הרא"ש על לאוא"ב

 ,~~~ו ה~ו~~י~

~~ ~~~ 

 ב~תנה ו~~פ~ף ~ה ~ו~ה ראי~ו לא
 ה~~~ר אחר בשטר ~נידלא

 ~יב~
 הרא"ש ברברי ~~א

 רגילין דאין הוא הדא"ש ר~"ש בש~ר ל~קדב~תנה
 ודאי דכתב ~יכא ואה"נ לך ~בור שדי לכתובבז~הז
 וב~~ש~~הני

 ל~על~
 נק~י~ אינ~ אדדבה ו~"ש '

 אלא
 דלא ק~"א ב~י~ ~רן ו~"ש לו ~נין זה ירעתי לאבש~ר

~נ~
 ~ ~~~י~ ~יתן ער

 אלא כן בתב
 ב~כ~

 ביה ראית
 ד~קנית ודאיד~י~

 בק"~
 או

 בחז~~
 דוקא בשטר ולא

 ~י' ריש ~רןוב~"ש
 ר~~~

 הנו~ן וז"ל
 ~תנ~

 בין לחברו
 ~~~בל אין ~טלטלים בין~רקע

 זוכ~
 ~ן באחד אלא

~ד~~ים
 זו~~ ~ה~נ~

 ' עב"ל

 והקונ~
 זוכה

 ב~"~
 או

 סי' ~רן ו~~"ש בשטר אובחזקה
~~~ 

 ה~~בל ~ן ואם

זוכ~
 ~ם

 בק"~
 ~"ש כל ~נה , לחור בשטר ולא ובחזקה

 בית הר' ורברי אחה~"ר ~חוור לא ז"ל יעקב זרעהרב

י~וד~
 כאשר ונכוחים ישרים

 ירא~
 : ~~עיין

 ליה ~~~כר ד~רן ל~יל ד~תיבנא ל~איבי~~~~~
 ונת~י ~ב~תי ראפי' וסייעתו דהר"ןטע~א

 ליר או הלו~ח ליד שטרא ד~טא וכיון קנייה לשון~וי
 הרר ~~י ולא ז~ההנותן

 וראי~ בי~
 ל~ב' ~רן ~ר~תם

ה~~
 סי' בריש וסיעתו

 ר~~~
 סי"ר ס"ו ובסי' יע~ש

 ~כירת לע~ין כ~ו~ו ו~תם רהרא"ש ט~~א ~י~~~קנ'
שטר~ת

 ב~~~
 : לעיל וב~~ש

~~~~~~

 הא~ור~כל
 ~ה ולית היא בעל~א ח~~אל~קבל האל~~~ שעשת~ דכ~~

~~~א
 ו~דר~

 א~ן וי~"ן ו~ויי~~ לאל~נה ~רעא
 לו וראיתי השלחן ערך ס' לידי ה' ~י~ה לחתי~~~~וך כ"~

~~~
 ~ו וז"ל ~~~ב ו"ד דין ~"ו ~י'

 ש~~
 קנייה של

~~~ב
~ 

 ו~ו'~ לך מכורה ש~ו
 ~ר~

 פסק ק~~א ב~י'

 ~יד~ד~ט~
 ק~ין ~~די

 וא~ ה~
 ~קנין ~ן

 בכ"ו~
 ~בל

בלשון
 הודא~

 בפנינו שבו~בין שלנו כעין
 הוד~

 הוי ~'
 דקירושין בפ"ק הר"ן ברברי במבואר ראיהש~ר

 ו~~י~ן רכ"ה סי' ו~הרשד"ם ל"ר סי' בתשו' ב~לאלהר' ב~"~
 ~בירה בר נ~י ראיה דשטר ס"ל ישעיה דבי~אבל נ"ו~ ב~ נקנה לא וזה ' ע"ש ל"ג סי' ח"א ו~הרח"שרס"א

~ ~"~~  ולא וז"ל ~"ב סי' ג"פ בפרא הר~"ה וכ"בהטור
~ 

י~א
~"~

 ~ת~ה לאותה קנייתו שנ~~את קנין בו ש~ין בש~ר
ולאותה

 ~כיר~
 ~~ילו אלא ובו' השטר בגוף ~עיקרא

 איהו לך קני ליה רבתב דביון קנייה קנין בו שישבשטר
 לאו ואי קאי לראיה ש~רא רהאי ביון ו~ו' שעבודיהובל
 ~ו~~ינן הוה לא שעבודא אהאי ר~יה ל~דיה ליהדלית
 ליה אקני דבי אשתבח רידיה ל~רעאלה

 לקו~~
 כל

 ליה אקני דארעא גו~א ש~ר בהאי ליה דליתש~בודא
 ' ע'~ש שם בחי' הר~ב"ן וכ''כ ' עב"לוכו'

 ו~"~
 ~ראה

 ספק דבל דרבנן שטרות דקניןדכיון
 ב~קנ~

 יד ~~ר~ן
בעל

 התקנ~
 על

 התחתונ~
 וא~י'

 תפ~
 ~ידו ~ו~יאין

 בער~אות ש~רות גבי ש"ן סי' ~הרשר"ם כתבוכה"ג
 לאוקו~ה לן אית ררבוותא פלוגתא דאי~א כיון ~ויםשל

 והביא ה~חתונה על התקנה בעל ריד ד~ורייתאארינא
 מ~ון להו~יא דאפי' ו~בואר ~ו~רי~קו ~דברידאיה
 לא ד~ראורייתא ביון וה"נ ' ע"ש הכי~~רינן

 בס~קהשטרות קנ~
 א~

 מיהו אדאוריית' ליה ~וק~ינן קנה
 סי' רובל אבקת ב~פר בתשובה ~רןכתב

 ~כ"~
 ~אם

 ס~ק הוי ה~כר לקייםנשבע
 שבוע~

 לחו~ד~~
 ולא

 ~נה ' עכ"ל ע"ש בטעות שבועה ד~ויא~דינן
 תימא ולא וז"ל הר~"ה דברי ז"להרב ~~"~

 ה"~
 ~שאין בשטר

 לאותה קנייתו שנ~~את ~ניןבו
 ~תנ~

 ~~ירה ולאותה
 קנין בו שיש בש~ר אפי' אלא ובו' בשטר כתוב~עי~רא
 וכל איהו לך קני ליה רכתב רכיוןקנייה

 שעבוד~
 וכו'

 בו שיש דבשט~ ~ובח וכו' קאי לראיה שטרא דה~יביון
 ראיה שטד אי ופליגי לכ"ע ר~יה שטר הויקנין

 נקנ~
בכ"ו~

 ~קט וסיעת~ ישעיה דלר~ לא או
 ו~~"~והר"ן וה~א"~ בב"ו~

 דלא ~ל וסייע~ם העיטור ~בעל
ליבא א לך ~כור שדי ברבר ~חלוקות שלש והנהבכ"ומ נקנ~

 ש~ררכ"ע
 קניי~

 ונקנה הוא
 בכ"ו~

 בו שכת~ב ~טר ,

 ה~גיד והרב להר"ןמברתי
 ~נייה שטר הוי וסיעת~

 ק~ס בו שיש וש~ר ' ראיה שטר הוי ו~יעתוולהרא"ש
 ש~ר הוי דכ"ע~ליכא

 ראי~
 ולר'

 ישעי~
 ~~נה וסיעתו

בכ"ו~
 והד"ן ול~רא"ש

 וה~~~
 ~~ל וסיע~ם וב"הע

דלא
 בכ"ו~ נקנ~

 בל ררב~ן שטרות ד~כירת ב'ון וא"ב
 הרב וכ~"ש אדאורייתא אוק~ה בתקנהס~ק

 ז"~
אינו א"~

 בכ~~ נקנ~
 בסי' ~רן ד~~ק היינו וא"כ

 ס~~

 ס~ד
 נקנהדאינו

 בכ"ו~
 לך ~כ~ר שדי בו שבתוב ש~ר אלא

 בש~ד אבל וסייע~ו הרא"שוב~ברת
 שבתו~

 ~~רתי בו
 עבר לשון ~קרא ד~~ינו אףלך

 כ~קו~
 לענין ע~יר

 ד~י~ם ~ל למרן ס"ל ~יא דרבנן ד~ק~~ו שטרותמכירת
~קנין

 בב"ו~
 וא"כ

 נ"~
 דאיכא בנ"ר

 ק"~
 ~קנה דלא

 ישרי~ מרן דברי סליקו ~ב~ביבכ"ו~
 ד~יירי ק~"א דבסי'

 לשון הוי ~כרתי דאפי' ~ר לה ~~ר חזרהל~ין
 ~רבנן תקנתא שהיא שטרות ב~כירת ד~יירי ~וובסי' ~~ני~

 קנין לשון ~ברתי הוילא
 ולז~

 ד~י ז"ל עד"הש ~ר' כוין
 א~י~ ~רן רלדעת כנ~~ג בהרב ~ר וס"ל הכי תי~אלא

 ב~בירת אף ס"לב~כרתי
 שטר~

 קנין לשון הוי ~בר~י
ונקנה

 הפך ער"הש הר' ~ר פ~ק היכי בכ~~
 דע~

 ~דן
 קבלו ד~ר באתראוהא

 הורא~
 ~הבי ודאי אלא מרן

 ר~יבא ~לה רא~ן ל~אי ~דרן ' ~ופיה ~רן ברעת~"ל
דאיכא

 ק"~
 נכתב דלראיה השטר ונבתב

 וב~
 ~~בש

נ"ו~
י~א

ליבא

בתשובה
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כתשוב~
 אנו אין בנ"ר ומ"מ ה~"ל וז"ל כ"ג סי'

 כ~ י~ ~~רי זו כמתנהלכ"ז ~ריכי~
 גימר הד~ר ואין ק"ס

 ~"ס אלאההק~אה
 וש~ר~

 רש~רי רומיא כ~למא ר~יה
 ס"ח סי' בהגה מור"ם וכ"כ ' עכ"ל ובו'~~כר

 יע"~
' 

 ח~רו לא~~ו הבעל ~~~נה כיון דנ"ר לדין זכינווא"כ
 הה~נ~ה עיקר ~נהכק"ס

 בק"~
 נכתב לראיה והשטר

 בכ"ומ נקנהואינו
 והרר~

 כתב~י כ"ז ' לאלמנה ארעא
 ג~ון ~חאי רב עמי ~יסכים ער למע~ה אבל 'להלכה

 ~רב והמעלה היחס זרע עלייה מבני חד מ~ר~ייארב
 ~דה א"ח כמוהר"ר כתמר ~דיק נאמר לו ~רהמובהק
 ~שישי ררכנן כ~ליחותייהו המ~~לח ~עי'ר כ"ר 'יפ~ה
 א~"ל~~ת

 , זבול ~וכן רחמי ומקו~

והוא
~~~~~ ~~~~~~~ 

 ס"~

 רבריו על תשוכ~יוזאת

~~~

 ~~~~~~ ~~ו~~~~~~מ~~

 הר'

 ~מו~
 יסרה ירי ~כבר וגם רו~ות ארוני עיני באשרה~ררין

אר'~
 דהלכתא ו~~יקנא הקודם בסי~ן הדין ב~יקר

כוותי~
 המקרא על לחזור בא אני ואנה ' ~'ל"א דמר

 אחא רב אהכת אכן ' הרבדיםולכפול
 הרב ~"דר מר~אדר כקר~ מ~בח~

 הפו~~
 לה~ת~שע אל~תני נר"ו

 אחדים ~תים באותות כא והנני נעמו כיבאמרותיו
 הזמן אמיץלנחי~ת הק~~ר וי~יבא~כ~ו

 ואפיס~
 הפנאי

 קונ~רי~ו סדר ע"פ החליוזה
~ 

~~~~~
 רכר

 חזיתי~
 נר"ו ה~וסק ~רב מ~'יר לר'

 ס"ו ~בסימן ז"ל מרן פ~ק על ~תמה ,'
 ועל~ אהדדי ר~~ריוק~"א

 ~פ~ק ק~"א דבסי' הי~וב אל
 יכול שאינו לענ'ן היינו נינהו ~נין ~~רי רידןר~טרי
 וכסי' ז"ל דהר"ן ~~מיה ליה רמס~כר מ~ום בולחזור
 ~~רות מכירת לענ'ן רקאיס"ו

 כהרא"~ ~ס~
 ז"ל

 ב~בתי כבר רידי לגכי וכל א~"ר' ~~מיה ליהרמסתבר
 ו~דקו ~ובים ~אחד ~ניהם ז"ל מרן דפסק ה~ודםבסי'
 ~~ס דכיון מובן כו אין ~י~'ה כ~"ר ~ל וחילוקויח~ו
 אי~ון ~נין ~~רי רירן ר~~רי עהש

 ~~קרק~
 ע נ~נה

 בוו~עמו לחזוריד~ואינויכולעוד
 כמ"~

 הר"ןורעמיה
 ואררבה הוראה ולא הקנאה ~וי עבר בל~וןדאפי'
 ~דברלחויק

 עושי~
 זה ~יהי~ ה~עם והוא ה"ה א"כ כן

 ~~ר ב~ותו קנה שהרא~ון כיון ככ"ומ ל~נהה~~ר
 ~ל ~עמו וז~ו~~~ו

 הרא"~
 ~ב~~ר יורה הר"ן וגם ~ל

~נכ~~
 ע~מו ~~עם מזה ככ"ומ נקנה ~אינו לראיה

 ~טעמם ביניהם חילוק ואין ה~~ר בזה ל"ק~הרא~ון
וני~ו~ם

 אל~
 מכדתי דלשון ס~ל רהר"ן הרין בעיקר

 ונתונה כמכורה ~ואונ~תי
 להרא"~

 רה~"ע וכיון ז''ל
 הפה אין ז"ל כ~ר"ןפ~ק

 יכול~
 ~ לההם מהכא לחלק

~~~~
 דמיירי ס"ו בסימן ~הרי ~וא דבן ו~רעעוד

במכ'רת
 ~~רו~

 סברת בב"י ~ביא
 הכיא ק~"א וב~י' חולקבלתי הרא"~

 סכר~
 ע"כ וכו' החולקים

 שלא הוא פ~וט ~דבר המחי"ר ~חר ~דק לא ~זהגם
 הר"ן ס~רת ס"ו ב~י' להביא ז"ל ה~~י ל~רן אפשר~יה

 ~ל רין אותו על כיורעמיה
 הרא"~

 בדבר חולק אין ז"ל
 יורו וסיעתו ~ר"ן ~י ה~ור שהביאו י~עיה רבינוזולת
 אינו ראיהד~~ר

 נקנ~
 ומה בכ"ומ

 הר~~~ ~כת~
 ~רי

 י"ל ר~למודא כלי~נא~כורה
 רה"~

 מכרתי
 וא~

 אם

 הרא"~כדברי
 לא

 י~ור~
 ה~"ע בדברי בן

 י~פר~
 בן

 ס"ו כסי' כאן פי' ולאכ~ופי
 אמ~ דסמ~

 בסימן ~ביאר
 וכ"כ~"ץ

 ה~"~ בפ~'~ו~

 ס"ק ס"ו ב~י'
 מ"~

 ומ~עם
 הרבר כי ב~"ע כ~גה ולא בד''מ ז"ל רמ"א הגיה לאזה

~שו~
 ל~יל הי~ב שביארתי וכמו כעיניו

 ל~
 ראה נא

 ע"פואעיקרא
 חילו~

 ~יח"ל ~ת"ר בא זה
 לחר~

 לנו

 ד~~רי הגם דידן ד~~רי ~ל מרן כרעת ~לי~ימחלו~~
 אינון~נין

 אינ~
 ואתו כב"ומ נקנים

 הסליח~
 ~יתן לא

 ~~~~ר"ם ועור . ~כיארנו כמו זה רברליאמר
 ע"כ בס"סיז"ל אל~י~

 וה~"~
 ס"ק ס"ו כסי'

 מ"~
 החב~ב ומרן

~ם
 כהג"ה~

 וה' ן' סי~ יעקב זרע והרב כ"ז
 מה"~

 ~ם

סעי~
 נק~י י"~

 ב~די~
 ה"ה הם קנין ד~~רי רכיון

 וראי והא כ~עמם נכונים ודכריהם ככ"ומרנקנים
 נ מינן ~~י בקיאי ראינהו נק'~נןר~וותייהו

~~
 ~תי~ מה ~הביא לכת"רחזיתיה

 כ~ו~י~
 ~דב זו

 לא~~ועי~ן ר~י עליו ותמה כ"ז כ~ג"הטכנ"הג
 כיעי"~ הל~ון סוף עדוכו'

 רל~ון אגיד ~אמת '
 ה~~ע על הקו~יא רעיק~ מרוקרק כ"כ אינוז"ל הר~
 מכורה ~רי הוא קנייה ר~~ר כאן סתםאיך הו~

 אינו וא"כ ק~"אבס'' מ~~ ~~~
 מ~ור~

 ובמו ליי~ב ~ר~ה כמו יפה
 ביוין ז"ל הוא ~~ם נראה אכל נר"ו ~פוסק הר'~תמה

למ"~
 אתא לא ~ה~"ע ל~ונו סגנון הוא וכן ב~ניותין

 ב~קומו נתבאר ~כבר קנייה ~~ר רין לא~מועינן~אן
 ר~טר לא~~ועינן כא הוא עיקרו וכל ק~"אכסי'

 נקנהאינו ר~י~
 ככ"ו~

 קנ'יה ו~טר
 נקנ~

 למר בכ"ומ
 ולמר~ה כראי~

 כראי~
 ליה

 ונ~~
 כסברת

 ~הו~ הרא"~
 לי~~א

 ומו~בםדתלמורא
 לכ"~

 למש"ל קרוכ והוא
 אל~

 ~~~ר
 להיותובד~ר

 פשו~
 ' ב~יניו

 הרב רברי ג~
 מ~וי ~ספר ואין ק~ת ס~ומים כת~ר ~~ביא ן~כ~ימן י~ק~ זר~

 ו~ה ' לכולם אחד רסגנון נראה עכ"פ בו לעייןא~לי
 רסמכ~ חזי~ רמאי כת~ר עור~~ק'

 רסי' א~~ק
 אית ס"ו אסימןאררבה ~~"~

 ל~
 ברוכתא ד~ו~יא למסמך

 ~כב~וכ וכו'עדיפא
 בדב"~

, 

 ר"ו~ בז~ ג~
 ל~י~תו ~זיל

ולריד~
 סמיכ~א פ~קי אתרי ר~נן ל~"מ

 דמ~הי~
 דסי'

ס"ו
~~ 

 שטר כי ~מעינן
 ראי~

 זולת בכ"ומ נקנה ~ינו
~~ר

 ~ניי~
 ביאר ק~"א וכס'~ מכורה ~רי בו רכתוב

דבריו
 רה"~

 איז~ו לבאר מקומו ~ם כי ונת~י מ~רתי
 ובמרובר, קנייה~~ר

 ומ~
 אחד לו ~אמר

~~~ 
 רה~"ע

 ~ם ובו' י~~יה רבינו מס~רת לא~וקי אתא ס"ובסי'
 ~~רי לו~ר רי היה רא"כ ליבתב ני~נו ~לאדברים
 אבל ' בכ~מ ~קנים אינםר~יה

 הכרי~
 ל~~~~ענו

ה~~~
 ~~~ר

 קניי~
 ~~רא~ון מ~ני ב~ומ ~קנה

~ו ז~~
 ומ~יל~

 ו~תתי במכרתי קנין ~~רי רכל ~מעינן
 וכאמור בכ"ומנקנים

~ 

~~~~

 למ"~
 רל~"ע נר"ו כת"ר

 נקנ~ א~
 ~~ר~ע

בא~ד
 מה~ניני~

 ב~~ר כתבו והערים
 ~כ~בו או כפני~ם ~הי~ מה דברים~~ור

בפניהם ~~וד~
 אי~

 מכר או נ~ן
 בק~~ ה~ר~~

 כמבו~ר בעלמא לראיה ודאי הוי ~~רארהאי ~א~~~י~~ או
 זה רבר ' יע"ש ורעמיה ז"למהרשר"ם ~~~ו~~

 ~~ו~
 ~~לק ולא

 בל ב~~ר ~~נין נכתב ד~פי' ברכראדם
 ו~ינו ראיה ~~ר רהוי ודאי דאתא~וא רלספיר'דברי~

 ן' מהר"י מרברי הקורם בסימן ~וכחתיוכ~שר ב~~ו~ נק~~
 מ~'י~ו אני וכן ראיה ~~ר נקרא מה לנו ~ביארז"ל ~יג~

 ~ליה ~~יאר ו~~ו ע~ ~י' רו~ל אבקת בס' ~ל ~רןמתשו'
 חק"ל בס' ~ל הגדול מ~ה~גאין

 מה"~
 ועיין ר~ סי~ ~~"מ

 ~י' הנר"מ מדה ~מו ~ס' נר"ו רודנו מופתלהד'
 ב"~
: 
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 שכתוב הש~ר מלשון להוכיח כת"ר שר~ה~ה
 מירו וקנינו לפנינובא

 בקש"~
 ש~ר דהוי ורא'

 וכו' ק"ס לכתוב ל~ו למה קנין ~טר רהוי ס"ר ראיראי~
 המחי''ר אחרי ' כיע"ש וכו' בק"ס נקנה ה~רקעוהלא
 כתב שכבד הוכחה זואין

 הרמב"~
 עניני~ דבהרבה

עוש'~
 ח"א ז"ל מ~ראנ"ח וה''ד ~ריך שאי~ו אע"פ קנין

 בל על כן עושים והם ס"ו~י'
~~~ 

 הש~ר בלשון שיפול

 בו שיש מפני ולא הקנין ע"ישיתקיי~
 ק~~

 בח יורע
 ~~ייה בלשון כ~וב א~ אף ראיה ש~ר ל~רותוהש~ר
 לך מכורה שדי בו ש~תוב שטר ע~מך רהגעגמורה

 ש~ר יקרא הלזה ק"סבו וי~
 ראי~

 נהגו רהאידנא ובפרט
 בבלל~נות

 הקנינ~~
 הר' כ~"ש

 כר~
 ס"ח כסי' שלמה

 הורע זה מפני ולא האידנא נהיגיו~כי
 כ~

 השטרות
 ב~י~ זה ביארת' וכברשלני

 הג~ ה~ור~
 ז"ל שמהרי~"ש

 זה להכריח מוסיף והנני , ברברנ~תפק
 דא~

 איתא
 שק~ה כל קנייה ~שטר ר~~י~להא

 קור~
 מן באחר

 עריפא בכ"ומ נקנה שאינו ראיה כשטר הו"להק~ינים
 אינו קנייה שטר ד~~י~ לאשמועינן להרא"ש הו"למינה

~קנ~
 מן באחד קנה אם בכ"ומ

 אחרי~ הקניני~
 אלא

 אבל וז"ל ס''ו סי~ בש"ע מ~"ש י"ל וכן להא דליתאודאי

 או בכסף ה~רקע קנהא~
 בחזק~

 לו וכת~ו בקנין או
 אלו רברים רמשמע ע"כ ל"ק ומסר וכתב ראיהשטר

רה~ע~
 נכתב לא ששטר מ~~י הוא קנה שלא

 ראע"פ קנין בו שיש ראיה שטר ואינו לראיה אלאקני'ה לש~

~כ~ו~
 בו שכתוב הקנין יועיל ~~ה ל"ק ק~ין בו
ל~פירת

 בקנייה נכתב לא ~שטר גוף ~~ רברי~
 ב~י~ הריב"ש ~תשו~ ב~ו"ר כת"ר ~הביא ומה 'הי~ב ודו~

 קנין בו שכתוב קנייה דשטר לומר ר~יה איןד"ג
 בכ"ומלה~נותו דל"~

 דהת~
דלרעת גוי~ בערי בעש~ג נעשה הש~ר

 ~ר~ב"~
 בסי~ והש"ע

 ס"~
 הוא שהשטר מכר בש~רי הו"ל ק"ס ריש דכיוןא~ר לז~ כחר~ ה~ הרי

 יקדא לא שלהם דשטר בעלמאלראיה
 לעול~

 ש~ר
 ב~~ר מרן בתשו~ ועיין ס"ב שם הסמ"ע וכ~"שקנייה

~בק~~~לס~פ"אז

~~~~~~~~~ 
כ~וב

 ל~~
 ~יחיה

 ר~
 ברבר ~ח~קות

 א~ודה מלתי וכברביע"ש
 דא~

 באן
אלא

~ 
 הרא"ש רלדעת הראשון , וקות מח

 ראיה שטר אתם~שר ~בי~ יהר~
 דה~~

 א~"פ לר~יה שנכ~ב ש~ר
 בו~כ~וב

 ~~נ~
 ישעיה ולר' בב~מ ~קנה נו א

 בו ~כ~וב בל בכ~ומנ~נה ורעמי~
 הק~~

 והב' ,
 דל~ע~ ונתתי מכרתי בלשון והר"ן~דא"ש דק~פל~

 ו~יעתיה הר"ן
ה~

 ש~ר
 קנ~ו~~~

 ב~ת~הו מרן
 ררבי~

 ומסתבר ~נהו
 נקנים קנ~ה שטרי שנקראים כאלו ושטדותטע~ייהו

בכ~~
 ש~כ~נו כמו

 ל~~
 באחד ג~כ קנה אם וא~~

מן
 אחרי~ ה~~~~

 או
 כ~~

 לדירן קנין~ו שי~ ראיה ו~טר , וכמש~ל
 ~~ן הוראות ש~בל~

 דא~ו וראי הש"~
 ז"ל ע"הש והר' בב~מנקנה

 ס~
 שהביא ~גם ס~ר ס"ו

~~ובדי~
 ישעיה כר' להו ר~בירא

 הרמ"~ וה~
 וה~מב~

 ל~~
 סברא מ~א אנה ~~~~י

 זא~
 ואי ז"ל להרמב"ן

~מ"~
 פירשנו בבר ~"פ ~פ~

 הקוד~ בס~ דבר~
 ואפ~ו

 פ~~ןלפי
~~ 

 רברי~
 ואבמ"ל ל~דר יש

 ואיכ~ ~
 ל~ימר

~~לו
 מרן רואה הי~

 דבריה~ ז~
 ה לא

~ 
 בסברת פוסק

ה~א"~
 ~ון ~תב ע"כ לגב~ ~ם ררבים

 הואד~בנן שטרו~ רקנ~
~ 

 ל~ש"ך ~~ן
 ~רי~

 סימ~
 ס~

 ולה~שכנות

 או~~רו~י~
 ~~~י ק~קעות ש~בוד ש'

~ 
 ומראו~יתא

~~~
 ל~ה או~מ~נן

 אדאוריית~
 רא~ילו ו~"מ

 רעת ~ץבלו~לא ל~~ומו~
 . ~~י הלכ~א נמי ה~"~~

 ~~י~~ וא"~

 במחלוקת גם להכידא~ית
 שב~

 והר"ן הר~"ש
 ד~ר ~תתי או מכרתי בו שכתוב שטרהרא"ש דלר~~
 ה~ ר~י~

ואי~
 נ~ק~א חולקין וס,עתיה רהר"ן אף בכ~מ נקנה
 רר~~תא פלוגתא דהוי ~~ן בכ~מ יקנה ולאלראור~תא

 כ~ר הש"ע הוראות ש~בלנו דלדידן ל"מ ודאיהא
 הלכתאאיפסיקא

 כהר~

לוק~ מ~ כאן ואין ורע~יה  סי~קכ"ז ח"א יו"ר חק"ל וק"י ק"ה ס~ ~"ד כנ"~גו~יין
 ~דע~י לא ולפ"ז ס"ג ס~ וח"ב מ"ח ס~ ח"א לבנריב
 הנזכר הע"הש מדברי ל~י~~ו כת"ר מ~~י ראיהמה

וכדברהאמור:

~~~~~~
 כת~ו ש~עדים ב~אל~ ש~תוב "ד בדמלתא
ס~ור

 הר~~י~
 זה~וראי מעשה ~יה איך

 ~כ"ע בכ~מ לי~כר ני~ן ולא ראיה שטד הוידלכ"ע
 אתכא~מרן ד~נן ומלבד ורעמיה ישעיה ר~ סברת~לת

ס~בינן
 ובש"ה~

 הרא"ש כס~רת פסק
 ורעמי~
~ 

 עוד
 רהוי דכ~ןז~ת

 פלוגת~
 אדא~ר~ת' אוקמ~~יה דרב~~א

 המובהק הר~ שהעלה וכמו ז"ל ער"~ש הר'וכמ"ש
ה~וסק

 נר~
 ירי ואף דינא א~וף

 תכ~
 להלכה עמו

 להש~~שע ה~תי וחפץ~מעשה
 אחת באמ~ת~

 כולנה היו עלי אשר מלכות ועול והיחיר ה~ב~ר עולאכן לאח~
לא

 יתנו~
 על הס"ד ואתו , ~קי בלעיי עד רוחי הדב

איזה
 דברי~

 וא~י , הנחי~ה מרוב הקולמוס שפל~ן
 בנכסים כית~לה

 רבי~
 ~~ק"וה קדש נאוה לבי~ו ידוב

 ושב את"ל~פת
 ושק~

 ה~~בו~ה ועל ה~ורה על ושאנן
 יעשה וכה , אתו באמנה ~יתהכאשר

 תוב"~ י~של~ הקדש אדמת על ~הו ואתאותו ו~רא~ אלהי~ ~
 ~דבתי

 ה'בבית
 ימי~ לאר~

 בלבב ל~בדו
 של~
 נ

~~~~~~

~~~~~~ 

~~~~~~~
 ~רקע בעלה ~ה שנתן לאה של מתנהש~ר
 בו וכ~וב לבנה ~ש~ר מסרה והיאאחד

 בפ"ע הל~ןבזה
~"~ 

 ל~ו ואמרה לאה האשה באה
 וה~ני~י ג~רת, מט"ור איך קג~ש מירי וקנו "ג ער~לי ~~

 שע~וריה יכל גו~יה איהו פ' לב~י הזההשטר

 דאי~
 ביה

וא~ו
 העדי~

 מירה קנינו
 וכ~

 האשה מסרה ובפנ~ו

~~~
 ק~ה ב~ירוש וא"ל בנה ביר הזה הש~ר

 ח"ש מה~ג"אולראיה וכ~ ל~
 וכ~

 ~~יעו לשא~ל ועתה , ע"כ

 שכתבו הזאת ~בתיבהא~
 הערי~

 רינא לפום מועיל

~כ~
 ל~דקה ~מורה י~ה לא אם ה~רקע ב~ף הבן

ויב~
 : שכמ,ה

~~~~~
ע~

 ר~בורא במילי ~ובא ~רידנא היות
 כחי ואין~ לבאי וחליש חילאיוכחיש

 בא~ר רבר שואלי להשיב בק~ת לאחוזבידי
 מכל .לבבי ע~

 מקו~
 ו~יובא להפ~ר אני ~ורין בן לא

 . כהלבה לה~יב עלירמיא
 ~ו~ל הענין אין כי ג~

~רי~ו~
 בן על ,

 א~ל~
 הרין לעיקר הנוגע אר'ש על

 ~~ו ~ן ס ח"מ ערוך חן בדל מפורש הדבר והנה ,דוקא
 ה~עבור כל ש~וכר מירו וקנו לירו מסרו ש~פי'~ב

 לווכתבו
 בעלמ~ לראיה אלא אינו הכתב זה הקנין עדי~

ואינו
 כלו~

 ז~ל מיגאש ן" ~הר"י רברי הן והן . ~יעו"ש
 הנמק"י וכ"כ בבע~התהו"ר

 הלוי ר"י ~ש~

 ורבי~

 יונה
 כל הובאו ~לו~ר"ן

 רבריה~
 יו~ף ביתה

 ש~
. 

 ובכ~

 ~נ"ד

 מעירי~~ה~רי~
 קנה לו שא~רו

 ל~
 ~~~וריה ובל איהו

 , ~ירי לא ותו ~שטר לו ו~~רה מידווק~ו

~~"~ 
 ודאי

~לא
 קנ~

 ~בן
 ~~רא ~~אי בלו~

 לראי~
 ~כת~ בעל~א

ק~א
~וותא
כ~ר

לוק~

להעיר



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  נ~נות אותיות ~ין כי הוא כלום ולאו ה~נין עללהעיד
 ז ~ם באו"ת ז"ל יהונתן הרב ~ביאר וכ~ו ' בכ"ומאלא

~~~
 ה"ד ~"ב סי' בח"א ז"ל למהראנ"ח ~ראיתי

הש"~
 ז' ס"ק ~ם

 ~כת~
 ל~ה כ~נ'ן מיהו וז"ל

 אינם ~האותיות תיוהא ק~ת ראיתי זבולון ~ל~טרו
 וכו~ קנין ~טר לו שיכתוב והיינו בכת"ומ ~לאנקנות
 בו כ~וברק

 ~~ערי~
 זבולון מ~ר ~בפניהם העידו

 ואינו ~עבוריה וכל ~יהו לך ~נה וא"ל פ' ~טרללאה
 לה ~כתב מזכיר ואינו ראיה ~טראלא

 ללא~
 אלא כלום

 רשטרי דקירו~ין בפ"ק הר"ן כתב שככר אלא וכו~~א"ל
 רכיון אפ~ר ועוד ' קנין ~~ר מדין מהנו רירןראי~
 ~אמר ב~טר~כתוב

 ל~
 ~עבודו וכל הד~ר לך קנה

א~שר
 רהאומר רומיא ~כתיבה על עדות זה בכלל ~י~

 רבפ' לפ' ~~ ~רהנתתי
 ~~ול~

 וכולן ר"י עלה רק~מר
 איך מ~ני ר~ת נפלאה המ~י"ר ואחרי ' עכ"לב~~ר
 ~ברריפא

 ז~
 ~ל

 נקל~
 אלא נבתב לא ההוא רה~טר כיון סרה בלת~ מכההיא ולדידי ק~ת תיו~א ~הוא וכתב

 ול"מלראיה
 ול~

 מה~ור כמתבאר מירי
~"~ 

 וכנ~ל' ~ם

ומ"~
 ליי~ב

 במ"~
 ~ר"ן

 ב~"~
 ראיה ד~טרי רקירו~ין

 לא ~ל ~~ר"ן הרואה אנכי ' ~ין ~טר מדין מהנורידן
 ס"ל ז"ל ר~וא אלא ' מהנו רירן ראיה ד~טרי ~ם~תב

 רידןר~טרי
 א~"~

~נין ~טרי הוו ~בר ל~ון בהם ~כתוב
 בזה ~ארכתי וכבר משמו ק"ץ בסי~ מב"י ו~מ"~
 ועיין ' א~רתבת~ובה

 מ"~
 ז"ל הרב

~~ 
 ~ימן בח"א

 וראיה , ב~ ~י' וכח"בק~"ז
 לז~

 ק~"א בסי' ב~"ע ר~רן
 ס"ו בסימן כאן ~סק ומ"מ ודעמיה הר"ן כסברת~סק

 לך קנה וא"ל ~ניה ~נו אפי~ לר~יה ~נכתב~ה~טר
 משו~ מהני רלא לירו ומ~רווכו'

 אלא נכתב ~לא
 והוא ' בזה יורה ז"ל הר"ן שגם הדבר ופ~וט 'לראיה

 זברור

~~
מ"~

 לה ~אמר ב~~ר ~כתוב רכיון רא~דר ~וד
 אפ~רוכו~

 וכו' הבתיבה על ~רות זה בכלל ~י~

~"~
 גם '

 הערים באמור איך להבין זכיתי לא זה א~
 ~נאמר וכו' לך ~נה לו ואמרה מסרה~בפניהם

 ל~ם היה והם ' קנין ~~ר לו כתבו ~~מרה~כלל ~י~
 לפר~

שכ~
 ~ם ובסמ"ע ס"ו סי~ ב~"ע כמתבאר להם אמרה

 גם ביאור ו~ריך 'ס~"י
 והם לו כתבו להם אמרה א~

יכולים אי רנ~ילינהו ~מן איתנהו ~י ~אמרה מה כתבולא
 ל~ר~

 בכגון רבריהם
 ר~

 סותר פירושם ~נראה
 ~פרק ראייתו וגם ' שכתבו ראיה ה~טרל~ון

 קמפרש פרו~י ר"י ר~תם מכרעת אינה ~מחילה~~רי ה~ול~

ועכ"~
 ו~יין ' ב~טר כן ~יכ~וב ~ריך

 בת~וב~
 המב~ט

 ~י~ בח"אז"ל
~"~ 

 ז"ל ~רב ~רבדי באו~ן ~"ץ סי' ובב"י
 ז"ל הוא וגם ' ל~ילמם יכולתי ולא מ~ני~~~ו

 הב' הט~ם אמראפ~ר בדר~

~ 

 א~~רה~~מים ב~נ~ ה~תיק ~ם וה~"ך
 ~ ולית~

 אלא כן כתב לא כטעם ו~ם
~~דון

 רידי~
 היה ~לוי כיון

 תוב~
 ~~טר ו~ק~ה מזבילון

 כגבוי הו"ל לזבולוןוא"כ חייבת היתה ול~הללאה
 ~רב סבר ובכגו"ד ' יכול אינו למחול רא~י' בסו"רהדב ~מ"~

 ~כיראמרינן
 ~ביר~ מ~ להחזי~

 זכולון יכול ואינו
 לאה ~בן נ"ר בכעין זה לעומת כל ~בל מ~נ~'ל~ו~א
 ~תה~א

 בכ~
 זה ~טר

 לה~זי~
 ל~~ר ול~~~יר בקר~ע

~יור~י~
 א~~ר '

 שג~
 כיון זכה דלא יורה ז"ל הרא~"ח

 ~ימא וא~י' ' ~אי ה'ורשים כל בחזקתדקרקע
 ר~לי~

' 

 רמרן א~~אאנן
 ה~"~

 ~טר וראי ולרידי~ ס~כינן
 בואין ז~

 ממ~
 ולהיותי , מירי מהני ולא

 ~מו~
 התלאות

 רב ד~י ו~פרי למ~י~~י~וץ
 הי"ו וה~ואל ~תי ~ינ~

 לו להורות כמו~י ~~ר באיש ינח'ץנח'ץ
 א~

 מ~פט
 כ~ב~י לע"ד הנראה ~"כ ' בו יעשה ומהה~~ד

 נ נמרץבקי~ור

~~~
 האירימים

 וזר~
 ~עירה פה

 ה~"ררהרב יע"~ טראכל~
 מע"ה~

 ~ר"ו כמהרי"א ~~ת"ו

א~
 להלכה ~מרי והסכים כ~נין הכתוב כל ראה הוא
 רכרי ליי~ב וכתב ושרטט 'ולמע~ה

 מ~ד~~"~
 ~ל

 נד"ו~"ר וז~
~ 

~~~
מ"~

 ~י~ו וז"ל ~"כ ~י' בת~ו~ ז"ל מהראנ"ח
 יראה הדואה . הל~ון ~"ס וכו' לאהב~נין

 ~ר~קי ~ו~י לתלות וחל'לה בערב~ביא הרברים~באו
 המ~יין' יראה כא~ר בד~דיו נ~ל ~ט"ס אלא ז"ל'בהרב
ו~וא

 כמ"~
 ו~ל ~יהו ~נין ~טר לו ~יכתוב ו~יינו

 ~נין מה ככתבם הרברים~ע~ודיה'ואם
 ~רי~

 ב~ת"ומ

ובת~יל~
 אלא ~~נים אינם ~האותיות כתב דכריו

 כתוב אינו גם כתב ובתו"ד ' ומ~ירהבכתיב~
הקנו ~ה~רי~

 ע"~
 ' בכ"ומ תחז"ל

 יב~
 ויכריע הג'

 במ"~
 אפ'

 מכל ' ~כ~יבה ~ל זה ~רותבכלל
 אלי~

 מוכח רהוו
 ודאי והא ' הקנין ולא הכתיבה הוא~ה~יקר

 ,~י"ל ומה ' כתיבה ~נין במקום ו~"ל הרב בדבדינ~ל רט"~
 ז"ל הרב~ל

 במ"~
 ז"ל הר"ן כתב ~~בר אלא

 נ~~ים אינם ר~יה ר~טרי ס"ל ז"ל ר~ר"ן וכו~דקידושין בפ"~
בכת"ומ

 סי' בכ"י וכ~"~
 ק"~

 ו~ם וק~"א
 ו~"ל ~~לר~"ס א~~~ בז~

 ב~קו~
 ~ל רהרמ"ה ' הרמ"ה ~ר"ן

 ר~י~ בשטרי רא~י~ס"ל ~~
 כבורו לפי ~אינם רברים ~כמותו ~רב לתלות ולא~רכ ~~~רי להגיה ומוטב ' ~~~ים

ומ"~
 ו~~ ~ה~נהו ~ה~רום וכו' כתוב אינו גם כרב"ק

~תו~
 מזה וכו' מ~ר הערים ~ב~ני בו

 מו~~
 ~הערים

 א~א ה~~ירה ~כתכו ~~דים אינם ל~רות~נתי~דו
עדי~

 ~~~ר ~ראו אחרים

 זבולו~
 ~פני ללאה ה~טר

~די~
 ~ד~~ ~ב~נ~ בדב"ק ~מדו~דק וכמו

 ו~' מסר
 ~די~ ~ב~ני כ~בו ~מסי~ה ~~דיהרי

 ~~ב וע"ז מ~ר

~ר~
 ~ל ~רות זה ככלל ~יש ~א~~ר ו~ור ז~ל

 ~~י' כותב היהלא ו~י הכותבים ~ם ל~רות ~נ~יחרו ה~רים הוו אי~בל ה~~יב~
 ברר~

 ולא ' אפ~ר
 אמר~

 הרב
 ב~ני ה~טר ~מסר ~ראו בער~ם אלא בכאןלמלתיה
ערי~

 ~מא אמרינן
 כתיבה ~ם ~י~~

 וה~
 ~בו לא

 ~בל ' בכתבם ד~דקוולא
 ב~די~

 קאמר'' לא גו~יהו
 ר~ויו~ור

 לה~ז~~
 ל~ה

 במ~
 מידה מו~יאון ואין ~~ידה

אלא
 ~רור~ כר~י~

 וא~י~
 ב~פ~

 המו~זק כיד מ~זי~ין

ובמ"~
 ז"ל הרב כרברי ~נל~"ר מה ז~ו , נר"ו ~ת"ר
 ' ל~רב או לרחק רחבהודעתו

 ~כ~~
 נ' ~ד~ו

 ~ב ל~י ~ליו ת~ובתי~ז~ת
 האהב~

~~~
 מעכ"ת רבריר~יתי

 במ~~ ~י~
 ר~רי ליי~ב

~הרא~"~
 ז''ל

 ב~
 ~ס~ ואחרי , ~ב

 מ~"ת
 ~~ר~ מ~ ~י ' כזה ~רקלא

 ז"להרב ~ר~י ~~ל ~~"ס ו~תב
 במ"~

 והיינו
 ~יבתו~

 והו~~~ ~ קנין ~טר לו
 לו

 כת~ומ ~לא ~לין ~ריך אינודב~ת~ומ
 ו~ג~

 ז"ל הרב
 ~טר במ~ום הגיה זה ומכח בזה'מורה

 ~~י~
 ~ז'

 כן ~לכ~יבה
 ל~

 היה
 ~ז~ לה~רי~ ~רי~

 ' ~ל~~~ו תקנתואררבה '~י ו~~~ה
 הרב ד~רי ~~

ו~דקו ~~~י~ בז~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  
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~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~  

'~ 

 למעוטי ~קנאה שטר היינו קנין ~טר כי יחדיוו~ר~ו
 ברור וזה לקמיה ואזיל וכרמפרש לר~יה הנכתבשטר
 הר"ן במקום ולהגיה שני ט"ס לעשות מ"ש גם 'ב~~ש
 שלא מלבר כי ליאמר ניתן לא בי ה~לי~ה אתו 'הר~"ה
 כמו כהלכ~א דלא שהיא סברה בפשיטות להכיאהי'~ל

 שרברי ועוד ' ב' ~י~ בח"ב ע~מו ז"ל הרבשהעלה
 ולא ג"פ בפ' הם~ר~''ה

 בפ"~
 שהכיא כ~ו רקידו~ין

 ז"ל שהרא~"ח ותו ' ז''ל הד"ן רברי ~ם ושם ז"להרב
 ראי~ רשטרי סובר שהר"ןכתב ל~

 אלא ' בב"ומ נ~נים
 בעניותי שהקשיתי הוא זה ועל ' ~נין ש~ר ~ריןד~הנו
 רבדים והםלעיל

 ברורי~
 כתי שתי כאן שיש מ"ש גם '

 ברברי בן שמדו~דק לומר ה~רה על וה~ריז וכו~ערים
 ככ~וב ~ל הרב על לתמוה שיש מה ~יח'~ל ובהכי שםהרב

 הרוא~ אנכי 'ברב"ק
 שאין

 כ~ לר~ר~
 כאשר ברבריו

 בזה נפקותא רואה אינ~ ומ~יקרא ' ~רואהיראה
 להשיב הו~רכתי ולא כמש"ל ומבוארים פשו~יםוהרברים
 ~הובה ~אמת כי וידעתי ו,~ן רחביבותיה אייריאלא

 העת ולהיות ' כ~וניא~לו
 ~י~ נחו~

 : אליו ארו~ך

 אשתו ~ר המ~קיד דבל רינא בהאילבי~~~~~
 והיה ~נפקר מת אם , מ~קיר הואוב~יו

 היורשים מיר ל~ו~יאו המ~קיד יכול אם , לזמן~~קרון

די~
 הן אלא וב~יו אשתו דעת על ~אמר דלא לומר
 להו רלית הנפקד של ~ותו אחרי ולא ' חי~~ורנו

~~ת~
 וחזינא ' ריריה

 למהריט"~
 ורל"ר רי''ט בסי' ז''ל

ור~"~
 היינו וכו' המפקיר כל אמרינן דכי שהכריח

 לעיר הולך ואם בעיר עמהם שרוי כשהוארו~א
 ~חר~

ל~
' 

 והכרי~
 כן

 ~מ"~
 ~קרון מהל' בפ''ז ז"ל הרמב"ם

 שיניחנו למר"הי לילך הנפקר ו~ו~ה המ~~יר הלךה"ל
 ' הפ~דון מפני במרינה זה אוסרין שאין ב"רביר

 איתא ראם בניו ביד להניחו יכול שאינו ז"ל ~הריט"ץדן ומז~
ל~ה

 ל~
 להתחייב ניח"ל רלא ראפשר הכרח הברחו איןה~חי~ר ואחרי ' עיש"ב ב'~ר ביר ~"א ת~נה מ~א

 ~תוס' כמ~ש בניוב~שיעת
 בפר~

 המפק'ר

~ 

 בס~ ועיין
 מ"ש כ"ט סי' חיי סם ובס' קי"ט בסי' ~גרשוני~כורת
 ~ל"ע ודבריהםבזה

~ 
 הוא הריט"ץ של שדיו~ו ואולי '

מ~"~
 ש~ין רמשמע בעיד זה אוסרין שאין הרמב"ם

~~נה
 א~ ~

 לאו ב''ר ~"ש ~י לרחות יש וגם ב"ד ביר
 לו יש הרי כידוקא

~~~~ 
 ~~"ש ~אמן ביר להניחו

 סי' בח"ב וביעז יבין הרב ונכדו רכ"ט סי' ח"גה~שב"ץ
 : כמובן לחרש שר~ה למה ראיה מכאן אין וא"ככ"ח

~~~~
 הריט"~~לכדברי

 להרשב''ש רס"ל ~ראה הי~
 ולא פשע ~אם וז"ל שכתב ק~'~ז ב~י~ן~"ל

 ר~ייב ב''ר ביר~ניחו
 וז~

 אפי' ~ולו
 ~ניח~

 אש~ו ביר
 כמו שאני רהתם רדכו יורה האמת ~ך ' ע"כובניו
 לא זה וכו~ המפ~יר בל שאמרו ואע"פ ז"ל ~רבש~יים
 ובניו א~תו ע"ר לו~~~יר

 אל~
 לו להוליכם ל~~מו

עי~ש
 ~נ~

 יכול היה ט~~א האי לאו ראי ברור נראה
 והוא '~ ובניו אשתו בירלהניחם

 חול~
 ~ל מהרי~"ץ עם

 הרשב~ו~רב~
 ז"ל

 ~תשוב~
 ל~"ש סמך יש זאת

 ו~יין ~~דון ~הל~ בפ"ר~ש"ל הר~
 חו~

 כ"א בסי' המשולש
 בעיר שרוי כ~אינו ראפי' ~לזו הרשב"ש ובס~ 'ו~~~~ל
 ~רב ~~י קיי~י מ~~יר הוא ~~~ו ע"ד ~~די' ב"ב~ם

~~רול
 ~ז"~

 עין בעל זלה"ה
 י~ו~

 הבאה בתשוב~ו

 ז' ס'מן בח"ב ז"ל~דש
 ול~

 ככ~ה שהרי~"ץ שר זכר
 ר~"ג בסי~ן בנ"הג ועיין ' תיוב~יה הוי ה~ז"ל~~דו'
 ~~ה להגאון וראה והבי~ה ' רנפשיה מס~רא כןשכתב
 ע"ב ר"ך ט"ו סי~ א"ח בחק"ל ז"להגדול

 שנ~~פ~
 ~זה

 פ"ב סי' ח"ב ב~"מ לוועוד
 ר~ל"~

 ~יה פשיט ושם ע"ג
 וגם ~מנו נסתייע ולא ז"ל הרי~"ץכר~ת

 ל~
 ~כר

 והרב זקנינו מרן והרכלהרשב"ש
 אדמ"~

 שחולקים ז"ל
 ~ כוותייהו קאי כנ"הג הרב וגםעליו

~~~~~~
 שהאריך נ"ט סי' בח"ב כמ"ש התימהיגדל
 מהריט"ץ רברי וה~יא זהבדין

 וחל~
 עליו

 ~י"ש ז"ל מהר"ם מתשובת ונ~תייע ראיותיו כלוסתר
 ~~"ש איפכא בתר כלב~ורך

 בא"~
 פ"ב וסי'

 הנז"~
' 

 ימים שזה עד זה על מ~~ער הייתי ימיובל
 האי~

 ה'
 בהגה~ת'ו זלה"ה מ~ה הג~ון בריה למד וראיתי עיניאת
 סי~ מש~ט ארחל~ר'

 ר~"~
 וי~שב ע"ז שנש~ל כ"ט אות

 ואחרי , הנושא חומר לפירבריו
 נער"~

 לא אכתי
 רי~ר~ל אדעא להרב ראיתי ועתה ' מחול~אאיפרוק

 ובתב לחודיה ז~ל הריט"ץ תשו' שהביא ך' ב~ותז"ל
 שד~ריו עין הביט ~לא תי~ה ו~וא ' הם ~עםשדברי
 רכו וגם מכרעת ראיי~ו ו~ין המתמיהין מן ~לאאינם

 : וכמרוכר עליו החולקים רבוכמו

~~~~~
 נראה רינא דלענין

 פשו~
 ~לך ~ם גם וכו' המפקיר רכל רינאז ל~אי ראיתיה

 והרב להרשב"ש ~"ל דהכי כיון ' מת אולמר'~הי
 והרב יהוסף עיןבעל ~ז"~

 ~ד~"~
 ה~~"ל ומרן הח~~ב ומדן

 הריט"~~ז''ל ס' זולת זלה"ה משפט ארח ב~'והרמ"ז

ריחידא~
 נ~י~ינן וכוותייהו עליו החולקים ורבים היא

 נוברור

~ ~ ~
 שירשו אחים בב' לידינובא

 בי~
 ~~חת

בה דר והיה חלוקה רין בה ואיןמאביהם
 ואחר ' לבדו הגרולהאח

ץ~ן ה~ אחיו ממנו תבע ימי~
 בש''ע כמבואר עמו שהרין ופסק~וגא"א

 ח"~
ימן ס

 בנימן בני ס"ה לידי הגיע בעתה והנה '~ע"א
 ~רב מעלת מאת שלמה תשובה ~םוראי~י ~נ~"~
 במוהד"ר מקורשראכ"ר המו~ל~

 י~~~
 נר"ו ברכה

 ראי~יוכו' ~זאת כ"א וז"ל שכתב ל"כס"סי בחח"~
את לה~רי~

 יוס~
 ממנו לתבוע אחיו יוכלו שלא

 ~"ר המשולש בחוט ~דור ומהר~ש ~"א ב~י~הרשב"ש מ~~~ גא"~
 ~'סי'

 רא~י~
 ~ינו בח~ר דר השו~ף שאין רכל להלכתא

 גא"א טענת רכל ~אחר גא"א בטענת לכוףיבול
 ~י~ר~

משו~
 בח~ר דר וכ~אינו היז"ר

 ליכ~
 טענה

 טענת ליכאובבן ר~י~ רהיז~
 גא"~

 ~אין רידן לנדון מינה ורון '
 זולתי בח~ד ררים ~האחים אחדשום

 וב~ת גא~א בטענת לכופויוכלו ל~ רור~~ יוס~
 מ~~~ ל~

 ~דין חולק
 ~את ~ברא שהביא ל' ס"סי בח"מ השב רי בס' ועייןזה

 : נר"ו את"ר חולקבלתי
ו~~רי

~ 

~~~~

 ~ח~ר בשוכנים אלארגא"א
 שניה~

 אם אבל ' יחד
 ~חיו שהפסיר ' ל~רו בה לרור ~האחים ~חרוזכה ~~~

 למי~ר ~~י ולאזכו~ו
 כיון גא"א לי~

 רליכ~
 היזק

 ~~"ע ו~רן הר~ב"ם כי ' זה דבר להלום יכולתיולא ר~י~
 שאין רכל א~רו ~ם ז~ל לב ישרי כלו~חרי~ם

 בו~

 דין
חלו~ה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

'~ 
~~~ ~~~ ~~

 אפי~ אלא ח~ר או בית ול"ר ' גא~א טענת בו ישחלוקה
 הוא רגא"א ~עמא דעיקר תימא וא~י' ' וכליב~מה

משו~
 הפסיד זה מפני לא היז"ר

 הא~ די~
 או

 בנחלתי לריר אני רו~ה לומר יכול רהא בח~ד רר~אינו השות~

כמות~
 ודבד ' גא"א לכן היז"ר משום יכול אי~י וע~ך '

 איך בעי~י שפלא עד מאד בעיני ב~רזה
 מעל~

 הדב
המופלא

 ה~ו~~
 : חריפא בסכינא לדיניה פסקיה נר"ו

~~~

~ ~~ ~'~~~ו~~~ת~ו~ ~ ~  
 ז"ל הדשב"ש שנרון הרואהואנכי

~ 

 מהר"ש בתשו' הו"ד
 הג"הט קע"א סי' ובמט"ש ט' בסי' ז"ל~רור

 ט~
 ובארח

 ~ם~ש~ט
~ 

 השכיד מהשות~ים שא~ד הוא פ"א בסי'
 תכע ~שכירות זמן ובסוך לשות~וחלקו

 השות~

 ה~שכיד
 זמן רבתוך ז"ל הרב השיב ע"ז רגא"אדינא

 השכירו~
 ~וגם היז"ר וליכא בידו הח~ר ~כל כיון דינא להאילית~
 תבא שמא לומר יוכללא

 ג~
 לי ותזיק לרור ~תה

~ 
 מאחר

 ואסיק ' בידו שכורהשהיא
 ~ר~

 זמן כלות ראחר ז"ל
 ואל ' עכת"ר גא"א ט' להם ישהשכידות

 קוט~
 זה

 מהר"~ דכדי~וכב'ם
 כיעו"ש שם ז"ל ~רור

 ראיה משם ואדרבה ' עמם ונימוקם וטע~ם~רורים ודבריה~

~~
 ~לא ובלבר ' גא"א טע~ת לו יש בח~ד רד אינו אם
 וה~שכנתא ה~כידות זמן רב~וך חלקו ומשכןהשכיר
 על ומהתימא פשוט' והוא גא"א ~ייך רלא~~יטא
 באופן רבדיהם ש~יין ל' סימן בח"מ ז"ל ה~ב רי~דב

 מקודש ראכ"ד הרב ~מעלת וכנראה , לטעות~מכיא
 ~א'ר~ ארוני~אי"ש

 ~אופן . עליו ס~ך נ~ו
 ' להודות דאוי וכן בעניותין ~~~קנו כמו ~שוטהדבר רלע"~

 נ ~מן י"ם ו~י בתבתיוהנלע"ר

 אלי תשובתווזאת

~~~~
 ~בון אל הגיע~ימ~תבו

 ו~~~
 לה~יב הייתי

 מוטל ה~' ב"ר זמן כי ידוע באשד אךתכף
 מתמיה שעמר ~כ~וב כל וראיתי ' וכו' עתהעל~נו
 שזיכי~י ל"ב סו"סי אי~ש וקרב בנימן בני בס~רעמ"ש

ל~שות~
 יוכל לשלא בח~ר הדר

 השות~
 רו~ה שאי~ו הכ'

 ו~~ה וכו' רגוא"א רינא לתבוע ~~רלדוד
~~ 

 ע~מו
כרי

 לראו~
 ~ל בשרשן

 דברי~
 הויא ~אררבה וראה

 זבות ~ד לי לבקש המאמד ~~חליט ער וכו~תיוב~י
 עמ"~ש~מכתי

 השב רי ב~'

~ 
 של שרשן לראות מכלי

דברים
~ 

 יח~ב לבל להשיב ב"א ה~ני שי~י~ איך
 ז כהודאה~תי~תי

~~~
 ~יתא ב~ית רוקא רלאו ר"ומ שהק~ה~מה
 להך איתא וכלי בבהמה גם בי רגוא~אלרינא

די~
 מעין הקשה כבד , בהיז"ד תלוי דאינו וכוונתו '
 קע"א בסי' ~ם ז"ל ה~מ"עדוג~א

 עמ"~
 בשלחנו מרן

 עו~ים חלקו אחר כל מכיד רבשאין ~ק"ב~טהוד

מחי~~
 שרה דהרי הסמ"ע הקשה וע"ז ' היז"ד ~שום

 רלא וא~יק מחי~ה לעשות זא"ז וכו~ין היז"ר בושאין
 דלאו ה~~"ע לרעת ה~כים הט"ז וגם ז"לכ~רן

 דעת אמנם ' יעו"ש בה נגעוהיז"ר מטע~
 הרמב"~

 ומרן
 עושים היז"ד מטעםדרוקא

 המחי~~
 רעת הוא וכן

 בפ"א ה"המ וזהורעת ד"א לבתרא בש'~מ הו"דהדש~~א

~ה~
 כשלא הוא רגוא~א דינא ועיקר ' יע"ש ~כנים

 הי~ר טע~ת איכא ראז מ~י~ה לעשות השותפיםיסכימו

 או גוא"א בטענת שות~וכו~~ו
 א~

 ישתוו
 מטעם אלא אינו רגוא"א רינא דעיקר נמ~א 'זמנים בחלוק~

 שאי~ו כגון היז''ר טענת רברליכא נלמד ומזה .היז"ד
 עם בבית לרוררו~ה

 השות~
 ל~חר חלקו השכיר אם או

 ועדיפא ' רגוא"א די~א ליכא ~'ז"ר טע~תרליכא
 רינא רליכא ס"ח סי' ב~"ג ~ל מהרש"ך הר'כתב מי~~
 הח~ר ~~ה האחד כשהשותף דוקאאלא רג~"~
 ~השתמ~

 ~ו
 לו אפשד דאי בטענה ובא לע~מולברו

 להשתמ~
 'י~ר

 לע~מו לכרו ~א לרוד רו~ה אינו ~ם אכל ' שותפועם
 יע~~ב גוא"א טענת ליכא לאחר להשכירה שרו~האלא
 הביא פ"ז סי~ רח"מ ח''ב חיי בעי בתשו' הכנ"~גוהרב
 כלתי בפ~יטות הללו ז"ל מהרש"ך הדב~ברי

 חול~
' 

 הרב ~ל מדינווהשתא
 מהדש"~

 ~ל רי~ו ללמור יש
 רהשתא ' במכ"ש ז"ל ~רור ומ~ר"שהרש~"ש

 לע~מו ~ו לדור רו~ה שאינו בלבר רע~וכשגילה ו~~
 לרי~ו וק"ו כ"ש ' רגוא"א רינא רליכא ~ל מהדש~ךהר' כ~~

 מסיבה ב~~ר לרור יכול שאינו ז"ל הרשב"ש~ל
 דגיא"א'ו~"ש רי~א דליכא פדיט~ ל~חרמושכר ~הו~
 גו~א בטענת לכופו יכול השכירות זמן כלות ש~חר~ל הדשב"~

 ' כ~ינו בע~מו כו לרור כשיר~ההיינו

 רין ~ו~יאו מ~יכן הודיעונו לא ז"ל והבנ"הגמהרש"ך ~הר~ וא~
 ~כיו בשם הטור ממ"ש הוא ו~קורו ששורשו נלע"דזה

 ז"להרא"ש
 ש~

 תוכיות וזה וכ"ח ז"ך ס"ק קע"א בסי'
 אקנה כשאו~ר אלא גוא"א אמרינן רלאלשונו

 שאומד בכה"ג ~בל לתשמי~ך חלקי תקנה אולתשמישי חל~~
 ~אחר נרחה ולא גוא"א ביה שייך לא לאחר למכודגוא"א

 להר~ מ~אתי וכן ' יעוש"ב וכו' כנחלתולה~ת~ח
 זקן

 רין ~מקוד ~ד אמד ~כי ~נז' בסי' ~ם ~לשמואל
 הנז"ל ז"ל הרא"ש מדין נובע~~ל ז~

 המ~ילה ואחרי הנז' ז"ל מהרש"ךרברי ע~ ~גמג~ יעש"~
 נ ~"ל כאן ואין לענ"ר יפה עולהגמגומו ~י~ הדאוי~

~~~~~

 רין ~ינו ז"ל הרשב"ש ~ל דרי~ו
 ~ר~

 אשד
 מפני הטעם ו~ין ' הראשונים שערוםלא

 הטעם עיקר אלא ' לאחד מושברשהוא
 הו~

 מ~~י
 לו ~~' ~אי טענה וליכא בח~ר דר אינו~הוא

 את ' כראיה ~מזיקו ~ו שותפו עםיחר לה~תמ~
 ירעתיהו כי לד~ון ~יעלה ~פשי חסיה ע~מי ~תלה~יל ~תבתי ז~

 ~רכ ~ברי רי~י רלגבי ' האמת על~ודה
 מ~~~

 ~רור
 ל~רר~"ז ועיין ' בעניותי כ~"ש י~ה יפה מוכיחיםז~ל
 יכול אם ק~''ז ס"סי ח"א ~חד~ותז~ל

 ~שות~

 ל~שכיד
לאחד

 א~
 דיש עליו מעכב

 ה~ר~
 בין

 שכ~
 לשכן

 ויזכ~ו בתורתו עי~י~ו יאיר בדחמיו וה~ 'י~וש"ב ו~
 כ"ר ' וישר באמת ה~רושה~~ודה להגו~

 אי"~
 ~~יר

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

 ~ני~ ~שובתיוזאת
 רמ~~"ר כל'מיליהרואה~~~~

 ~כת~ ~יל"~
 לה~יל

 י~~ב לבל וכתב וטדח ' מהשגתיע~מו
 א~ר ' כהוראה~תיק~ו

 מטע~
 ~יום בא~י הנה זה

להשיכ
 ע~ בהלכ~

 ~~~ים מן כאשדיו~ני ר~"ק
וה~ה

 נ~ו כת"ר שר"ומ אני רוא~
 הוא ל~שגתי תשובתו ~עיקד מדבריו המובן כי '~ורך לל~ בז~ הארי~

~~
 לומד שהו~יף

 ~ה~ות~

 ~י~ו בח~ד רד שאי~ו ה~'

~~~~ 
דו~ה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

דו~~
 מרברי עתה נ~תייע זה ומ~ח ~~~ר לרור

~~רש"~
 של לרינו הוא שכ''ש ובתב ס"ח סי' בח"ג ז"ל
ה~שב"ש

 ודעמי~
 הכתוב ככל

 בדב"~

 ואחד '
בעי~יו הרוא~

 שמעב~~ יר~~
 י~א נ~'ו

 עת~
 ברבד לידון

 נתבאדשלא חר~
 בשאל~

 בנימן בני ב~"ה שם ~מובאה
~"~

 ש~ בי כ"ח סי'
 האחי~ שני כי מבואד

 שבבבל
~ב~ו

 ליוס~
 ולא ' גוא"א טענת בח~ר הרר אחיהם

אמדו
 שאינ~

 השיב ~כאשד אלא ' בח~ד לדור דו~ים
להם

 יו~
 רלא

 שיי~
 כאן

 טענ~
 אחים שיש כיון גוא"א

 וג~ במר"הי~~דים
 האחים הבעו אז יתו"ק יש

 להשכיר אחדתועור זא~
 חלק~

 ~פשוט והמובן ' לאחדים
הוא

 שא~
 מכח גוא"א של זאת ב~ע~ה יזכו לא

 טענו~
יוס~

 הם אחיהם
 תובעי~

 . חלקם ל~שכיד עכ"פ
 להשיב כשבאמני"ר וג~

 ולזכו~
 זאת לא ' בח~ר הדד ליו~ף

של~
 ש~תיו רל על העלה

 טענ~
 רו~ים אינם שאחיו זאת

 אינם גוא"א ~~וענים~א~יו מפני מזכהו ש~וא כתב ש~פידוש אלא בח~ד'לרוד
 רדי~

 ' בח~ר

 עיקר רכל שב~בו ז~ל ~רור ומהר"ש הדשב"ש~דברי ~נסתיי~

טענ~
 היז"ר דליכא והיכא , היז"ר משום הוא גוא"א

 בח~ד ררים שאינם לנ'"ר רן ומינה ~ענ~א לה~יליתא
 ' ל"ב בס"~י כיעו"ש ~יז"רוליבא

 וא~
 גילו גוא"א ~~ובעים שהאח'ם דעובדא~~פא גלוי היה לפניו

 ~רבר לבאר לכת"ד הי"ל , ב~~ד לדוד רו~יםשאינם רעת~

של~
 ~ת~רש

 בשאל~
, 

 וג~
 בתשובתו

 הי~
 לה~תייע לו

 בו שיש ~יוע ש~וא ז"ל ~יי בעי והרב מהרש"ךמדברי
 ור"ומ 'ממש

 ל~
 שסתם רי

 ~דבדי~
 הזכ'ד ולא

 ~ענ~
זא~

 מרבדי שנ~תייע אלא ' הנז"ל הדבנים דברי ולא
 לפשט לא דאיה מדבדיהם שאין ז"ל ו~הר"ש~רשב~ש
הרבדים

 שרו"~
 ר~ה

 לזכו~
 אחיו שאין ~~נ~ יו~ף את

ר~~
 " ב~~ר ~מו

 ואדרב~
 בכתוב תיובתיה הויא

 לא וגם ' ראשונותבדברות
 למ~

 שד~ה
 עת~

 לחדש
 אינם~הא~ים

 דו~י~
 רגם בח~ד לרור

 לז~
 ראיה לו אין

 אכחד ולא ' בעה"ית שאבאר וכמומשם
 שבתו~

 ר~דיו
 רברי~דאיתי

 וז"ל ש~תכ תמוהים ~תר
 דבדליכ~

 ~יז"ר
 עם בבית לרוד רו~ה ~א~נו~גון

 ~שו~~
 השביר אם או

וכו'
 ~"ב'רנד~~

 ~~~ש
 ב~חיל~

 שהשות~
 לרור דו~ה אינו

 ~כוונ~ב~~
 וכפשט שו~פו ~ם לרוד דו~ה שאינו

 קשה זו לזה כיוין ואם ' כ"ח רסי~~ש~לתו ~מוב~
 מהדאשול~

 ר~דבגו~
 לדור דו~ה ש~שותף כל בטענתו זו~ה ל~"ע

ב~
 רו~~ ואי~ לברו

 וגם . שו~פו עם לרוד
 מ~רש"~

 ~ל
 בדבדיו כמפורש גו~"א ל~עון שיבול בזהמורה

 ~הבי~
ר~~ר~
 שאינו ~וונתו ו~ולי י

 רו~~
 שותפו עם לדוד

ולא
 לבד~

 אלא
 רא בכגון וגם ' כולה לאחרי~ להש~יד~

 זוב~~רידי
 נ אבאר כאשר כטע~~ו

~~~~
 וז"ל בת"ר~~ב

 מ~
 רל"ר ר"ומ שהקשה

 הק~ כבד ' ב~יז"ר תלוי ראינו וכוונתוובו' בי~
 רוגמאמעין

 הש"~ ע~~ הסמ"~
 ו~~ ב~ק"ב

 ז"ל ~מרןדלא ואסי~
 וג~

 דלאו לרעתו ה~~ים הט"ז
 ררוקא ומדן הרמב"ם רעת אמנם ' בה נגעו~יז"ר מ~ע~

 כי הס''ר וא~ו . נד"ו את"ר ובו~ עושים ~יז"רמטעם
 ב~~~י ל~~~

 ו~דומ~ ו~~~~ ~ב~ ל~ק~ו~
, 

 ~ל~
כו~

 ~דורה
 ל~~רי~

 אינו ~וא"א ~ם ~יקר
 ~שו~

~~יז~  
 מ~ינו

~~~ 
 ~יז"ד בהו שייכי רלא

 ~ינ~~~~ ואי~
 ~וא רינא ~יקר ~ל~וראי ' ,~וא"א

 בכ~
~~ו~

 ~~ין
 ב~

 ~י~ח~~
 ~השתמ~ לשני~~ א~ש~ ו~~

י~~~
 ~~חר

 ר~ו~~ ~רי~~ ל~~ר~ לכי~
. 

 ו~בי~
 ~ו

~~ר
~~~ 

~~ 
 ~ין

 א~~ר ש~י ט~מא היינ~ ~לו~~
 ל~~

 מפני יחרלהש~מש
 ששיי~

 נ~לק לא ובזה היז"ר בו
 .ברבד אר~

 ומ~
 מרברי כת"ד ~הביא

 ה~מ''~
 וה~"ז

 ' לזה ענ'ן אינו ז''ל כמרן רלאראסי~ו

 שהסמ"ע~
 ~כבר היז"ד מ~עם כ~ן איידי לא רה~ור כ~בב~~"ד ש~

 ה~בול להבדיל ל~נין איירי והכא . במקומונתבאד

ו~"~
 ענין~לדין אילו זה וכל , היז"ר בו שאין א~י' שרה
 ' שם קע"א סימן בלבוש ועיין ביה דעסיקינןגוא"א

 רין בי שאין כל ח~ר או בבית דלכ"ע ברוד הדברועב"פ
 לבדו בה לרוד אותה רו~ה בין גוא"א רין בו ישחלוקה
 למוכרה או ל~שכירה ורו~ה לרור רו~ה אינובין

 לאחרי~
כול~

 א~שד ד~' ביון גוא"א דין בה יש
 לשני~~

 ל~ור
 השכיר כבר אם זולת , יחדולהשתמש

 חלק~
 לשי~פו

 במו ~וא"א השכירות זמן בתוך ל~בוע יכולשאינו
 ז"ל ~רור ומהר"ש ז"ל הדשב"ששסובר

 ו~~
 ר~רים

 ~ברורי~

~~~~~~
 בדורה דאיהודאה

 לז~
 הד~ב"ם ממ"ש

 ופ~קו שכנים מהל' ב~"אז"ל

 מד~

 ז"ל
 כו~~ העני ואין וז"ל ~"ו קע"אב~'

 ל~נות העשיר את
חלקו

 והרי~י לי מבוד או ממני קנה לו אמד א"כ אלי~~
לוו~

 מרן רעתב~י' הרי ' ע"כ עמו הרין וקונין לאחדים מוכד וקונה
 ה~"~

 לתד~ישו או~ה רו~ה אינו ראפי'
 הס~"ע וכמ''ש עמו הדין כולה לאחדים למכודאלא
 לאתדים למכור מו~רח ש~ינו היכא י"ר'וכ"ש ב~"קשם
אלא

 שגיל~
 ~שר דא להשכירה או למוכרה שדו~ה רעתו

פש ' זכו~ו הפס'ר שלא דוראי יעשה ולא אמררהוא
 לן~י דאיי~ ס"ח סי' בח''ג ז"ל מהדש''ך סבדת לבארגבן

חיי ובבע~ בהגהב"י קע"א בסי' בכנ"הג ו~ו"רבת"ר
 ל~שכידו רו~ה שאם שכתב פ"ז ~י' רח"מח~ב

רי~ ל~~ ~יכן ~~ ל~ת א~לי מ~וי ~פדו ואין ' רגוא"א רינאלית
 לע~'ינין ראנהידינ~ו לר"ומ דאיתי ואולם ' זה רין~ו~יא
 הד~"ש מתשו' נו~ע נחל ז"ל מהדש"ך של רינושמקוד
 רגא"א רינא דליכא קע"א בסימן הטור~הביא

 או לתשמישך קנהכשאומד ~~ל~
 א~נ~

 כור ל~ ולא ל~שמיש'
לאחרים

 ולדחו~
~כן בת"ד ו~תב ' ע"כ מנחל~ו הלה

 דינו שמקור ~כ~כ קע"א בסי' שמואל זקן להדבמ~א
של

 מהר~"~
 ' הלזו ז"ל הד~"ש מתשו' ~וא ז"ל

 לפי דאיה לו אין הנז"ל ז"ל הדא"ש מ~שו' שגםהיות וע~
 ב~שו' נ~מרו פירושים והרבה שם ז"ל הב"י ~דןמ"ש

 ז"ל האחדונים רבני ~ספדי כמ~ואד הלזוהרא"ש
 מ"מ ' פה ~~סףעת ל~

 הרש"~
 יש ז"ל

~ 
 ' ל~~וך מה על

 ~~ידי נפק"מ לא ז"ל מרן הוראות שקבללו לרידןאבל
 ~ליג לא הרא"ש שג~ ~ב"י פידששכבר

 תימא וא~י'כיעו~ש א~רמ~"~
 ר~לי~
 מרן הא .

 ~ש"~~
 ~סק שם

 ~ולה למוכרה רו~ה אם ~ף גוא"א ל~~ון שיכוללהריא
 י~"א המופלא הרב על רבתי ו~ימה . וכמדוכרלאחד

ברכ~
 שלא נר"ו

 ז זה בכל עין הבי~

~~~~~~~
 ~נארקם

 אם ראפ~
 ~שות~

 למ~וד י~~ה
 אם או , לאחדבולוז

 מ~ג~ י~ א~
 לק~ת

ו~~~
 הכל למבור

 גו~"א טו~ן זה ומכח לאח~
 ל~חר כ~ו להש~יד כרי גוא"א טוען אם וכ"ש ,ע~ו ~ר~

 הרש~"ש ס' זולתי , בידו ~~וחה ואין בדינו דזכהרוראי
 לשותפו בהשכידהז"ל

 רתו~
 ~~ן

 ~ש~ירו~
 י~ול אינו

ל~בונ~
 רנרא,ם . גו~"א

 כוותי~ הרבדי~~
 רמר

רשכירות ~י~
 ל~מי~

 ~~מכר
 חולק מ~ינו ולא ה~

 בר~~~

~שרדי~~
פש
~לן
חיי
~יכןרי~
~נין

כור~ל~
שכן
,ינו

 כ"נ~~



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

 ~חורה מביאים שהיו ~ות~ים אחיםר"וש
 והיו ' יהודי סוחד ע"י יע"א ליוורנומעיר

 או סחורות תמורתם לו ושולחים בעירם אותםמוכרים
 ליד~ מזמין ה~ ~היה ו~ריוח~עות

 בשוה חול~ים היו
 לוי ויגדל הימים ובאותם ' הנז"ל היהורי הסוחרעם
 אביו אל וי~א והשכל ובינה רעה חננו וה' שמעוןבן

 שמו ועל לבדו ~מתעסק היה הוא כי בחנו~ושמעון
 שולח ה'ה ו~וא ה~~ורות באיםהיו

 תמורת~
' 

 ויר~
 לו

 והריוח קשה ה~בודהכי
 ~וע~

 היה הנז' הסוחר יען
 לה~יב מחשבות ו~שב ראה אז ' בשוה אביו עם~ולק

~~ב~
 וישם '

 לרר~
 אשר הגדולות העיירות אל פעמיו

 שם ובלכתו ' הס~ורות הנז' הסו~ר מביא היהמ~ם
 שמה הסו~רים ~דולי בעיני חנו נ~ן וה' המקוראל

 שמו על מביא והיה , מס~ר ברית עמווכרתו
 כ~

 מה
שהיה

 ~פ~
 לו י~א שלוי ער '

 ש"~
 ויהי המסחר בעולם

הלו~
 הריו~ לוי וכ~ראה ' וגדל

 בהבאת שיש הגדול
 נכון ~י שמעון אביו אל אמר , המקור מןהס~ורות
 ' שבליוורנו הסוחר ובין שבינו השותפות לב~להרבר

 מ~~ית לקחת במקומו יכנס הנז" לויוהוא
 וחתימ~ו כת"י לו ונתן לזה ויאות נ~ר~ה ~מעוןואביו הריו~

 לוי ~ם ובכן ' זה~ל
 לרר~

 ה~~ורות להביא פ~מיו
 הן ' שמה ~,~ס~ר ולחדש אירופא מערי בע~מוהוא
 הוא להיו~ו כי שמ~וןואומר ראובןאחי באעתה

 שות~
 ח~י על ממנו רשות שאל ולא ~מעוןעם

 הריו~
 א"כ ,

 הריוח' כל ~~י לק~ת רו~ה והוא לזה מ~בים אינועתה
 ~~ה לא הוא מעי~רא כי ~ועןו~מעון

 שו~
 שות~ות

 בשום כי ועוד ' ש~ר ~ום ביניהם יש ולא הנז~ אחיועם
 ה~ותפות מע~ק רבר שום ירע ולא ממנו שאל לאעסק
ובפר~

 כזה ברכר
 ~הריו~

 מבורר השותפות ותועלת
 יחדיו אלה העל ' חוזה כללעין

 למ~~~
 אם י~רבו

ע~"~
 ש~תנה כמו הריוח בח~י לוי זוכה

 ע~
 אם . אביו

 : שכ~"ה ויבא ל~דקה המורה יורה 'לא

~~~~~
 בעיקר

 שותפו~
 המבורכים האחים ר"וש

 ' ע"ז נשאלנו לא יען כעת לרבר לנולא

וג~
 בזה שמעון ~ענת על ראובן ת~ובת נתברר לא
 הרין לבדר עלינו~כן

 במונ~
 כהוגן עולה ש~ותפותם

 עמו נתנהג לא מעולם כי ~יען ששמעין רק 'לפו"ד

 שות~~רר~
 ואפי~ ' ע~ה ממנו לשאול

 בשו~פו~
 הראשון

 בדברים וגם ' כלום ידע לא שבליוורנו הסו~ר~ל
 ~נשתתףאחרים

 ע~
 לא הנז"ל הזמן במשך אחרים

 לא ראובן ו~ם ' בעיר מפורסם דבר וזה , דברהודיעו
 לו נראה זה כי ועוד ' ה~ו~ש להכח'שיוכל

 והואהשותפות תועל~
 ריו~

 זהו ' א~ר מ"ל בנו לי מה מבורר
 ז ב~נינו ביניהם שהיה ~ענותיהם~י~ור

~~~~
 י~באר ~"ד כינראה

 מתו~
 ז"ל הרא"ש ת~ו'

בכלל
 פ"~

 שכש~יו אירע עוד וז"ל ~' סי~
 הש~דל וא"ל מעות לו היה ראובן של א~יו~ותפים
 בשותפות~מנו

 מעותי~ ו~ני~
 ~לנו עם

 ידע לא ושמעון ' מעותיך~~רי מהריו~ וה~~
 מז~

 או~ר ועתה ,
 לו ~ן נת~שרתאתה א~ בר~וח ~לק ל~~יך ליתן לי אין הורעתני שלא~אחד

 מחלק~
 ~היו כיון אומר ור~ובן '

 הי"ל ואחד א~ד כל~ות~ים
 כ~

 כל לעשות
 מ~

 שנראה
 ב~ברת תועלת לי נראה והיה ' השותפות תועלתלו

~חיו
 של~

 ראובן עם הרין , הודיעו לא כאשר ~פ~ד

 חלק אחיווי~ול
 והנה ' עכ"ד במעות חל~ו כפי בריו~

 מאר תשובתו ~תם ז"להרב
 ול~

 מאיזה ביאר
 המדקדק לעיני והנראה , חלקו לאח'ו לתת לראובןזיכה ~ע~

 זה כי מ~עם הוא לראובן שזיכה מה כי הואבתשובתו
 נמ~א כי היה וכן ה~ותפות תועלת לונראה

 ריו~
 ' בזה

 העתיקו ב"ד בשורש ומהר~קו קע"ו בסי' ~ל ה~וראולם
 ~כ~בו אחר בסגנון זאתתשובה

 בתו~
 ידע כי השאלה

 ' עמ~ם בשו~פות מעות לו היו ראובן ~אחישמעון

 ז"לומהרי"קו
~~ 

 ~רא"ש שזיכהו מה כי לומר הוסיף
 ב~ות~ות תועלת שהיה ל~עם הרא"ש הו~רך ל~הדא"כ ש~ בב"י ז"ל מרן תמה וע"ז ' ושתק דירע מדוםהוא
 דידע ~שוםת"ל

 ו~ת~
 ד~גם לומר אפשר היה ולזה '

 זיכהו לא ~הרא"ש סוברים הם ה~עמים ~'~הובאו

אל~
 כיון ' ומחל דירע מ~עם

 שה~
 זה ל~ון העתי~ו

 וכיון ' בשו~פ~ת מעות לו ~יש ראובן ידע~י
 ~תשוב~

הרא"~
 להכריע יוכל ~י ס~ומה ז"ל

 מ~יז~
 זיכהו ~עם

 היתה זכייתו עיקד ~אם סובר ז"ל שמרןאלא
 שמעון ~ענת להביא ~ריך היה לא , ושתיקתויריעתו מ~ע~

 מבוררת זאת ~ענתו שהכיא וכיון השות~ות' תועלתשל
 ליה מ~מע ' עמו רהדין פ~ק להו~מוך

 שמ~ע~
 זה

 : הדברים ונראים 'זיכהו

~ ~ ~
 ב~שו~ שכתוב מהלפי

 הרא"~
 שם ש~סר ז"ל

 הדבר ' ומחל ירע ~ל~ענה
 ~ בר~

 ~ה
 ל~~רן וכדס"ל ה~ותפו~, תועלת שהיה מפני הואש~כהו
הב~

 שקשה אלא , ~ל
~ 

 מה
 ~~ ~ע~

 ~נראה
 א~ו הא , השותפותתועלת ~

 יכ~
 א~~ם עם להשתתף

 והסכים הוריעו או בפירוש ~ברו רשותבלתי
 מ~ינו ולא , שותפים מהל' בפ"ה ז"ל הרמכ"םבמ"ש למעש~

~הרא"~
 ונר' , במז"ל הר"מ ~ל בזה חולק ז"ל

 כח היה השותפות שמ~ח~ת היא שמעון שלזאת ש~~ננ~
 וכ~ן השות~ות תועלת בעי~הם לע~ותוא~ד לכ"~
כהנ~ת שג~

 ממ~
 השותפות תועלת לו ~ר~ה א~~

 ראיתי וכן ,בד~ו ~כ~
 למהרי~~

 קע"א בסימן ~ל
 לומר ~ש ~גם , כן לומררע~ו ~נ~~

 שדברי~
 ש~ו~רהשואל רב~ הם אלו

 שכ~~
 שהם

 שות~י~
 יש

 כ~
 לכ"א

 לא אם אף בעי~ו תועלת לו ~נראהמה לע~ו~
 התנ~

 כן
 ,~ת~ילה

~"~ 
 , ביניהם תנאי שהיה הכריח הרב

 ~אמר~יתן א~ וז~
 הו~

 ומהר~קו ה~ור ~הביא הנס~א ~~י
~ל

 ~שמעו~
 הי"ל א~ר ~ות~ים~כל ~ה~ כ~ן או~ר

 כ~
ו~~

 המובאה בנסחא אבל , נוספת ב~"ו
 אחר כל ~כתובשבי~נו ~רא"~ בתש~

 הי~
 כח

 וכ~
 ברור הדבר

 ~יש ~עותו לפי ה~ומר והוא תנאי שםהיה ~ל~
 בדינו שזכה אלא , להא ו~תא בעינ~הם ה~ובלעשות כח~השיתפ~

 ז וכאמור לה~ותפות תועלת שהיהמ~~~ם
 קמים רביםראיתי~~~~~~~

 ע~
 ~ל הרא"ש תשובת

 והרבההלזו
 ~י~קי~

 , בה נאמרו

 ת~~ר כולם ברברי אע~ר נבאאמרנו ו~~
 היריע~

 מה~~ל
 ~כבר מידי נ~~"מ לא ולדידן , זה ~ראי זה ראיולא
 וכ~תיה גרירנן דבתריה ז~למרן

 נק~ינ~
, ~ ~ ~  ב~"ה~ו 

 הו~עו לאדאפ~
 לחב~

~ 

 ~משמע
 דבר~

 ~אפ~ו אלו
~היה

 ~רי~
 להודיעו

 ,הודי~ ~ל~
 ו

~ 

 ~י~ול
 הל~

 חל~ו
 עמ~והוא ~התנהכ~ו

 כמ~~
 לתועלת שהיה בב~,דכ~ן

 ~~ש~ אה~השותפות
 ~י~יתכן כ~ בן ברור והדבר ,

 הג' זה ~~~מוןש~ר~חש~~יחו
 שיתחל~

 ~' ~ין
 יקח לא ~~מון~בעל השותפי~

 מ~ו~~
 ~~~~קו המשתפו לו י~ן או

~אכל
 , וחדי הל~

 ז~
 , לש~וע אפ~ר ~אי הדבר

 הש~ר ~כתבו ו~ש~ע וה~ור הרמכ~ם רעת~~ה ~ז~
דה~~נה לא~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 א~דד~כו~'וד~י
 ~יק~

 ~נ~תהף אותו
 מחד~

 כא~ד חלקו

התנ~
 הב' יתחלקו מהריוח ~נותר '

 ה~ותפי~
 ואתא '

 לע~מו היה הפסד היה ~א~ ב~ם תאמד ~לאלא~ו~י
 ' ~ו~פו מרעת ~שינה לזה לוופחתו

 א~ ג~
 הותירו

 הוא הנותר ~הריוח קמ"ל לבדו לו ~יהיו ~יוחו~ה
ל~מ~ע

 ו~טע~
 ב~מ"ע מבואר

~~ 
 ט"ז ועיין , סקל"ז

 וכמהראנ"~ סק"י~~
 הרכ בת~ובת ועיין ~"ד סי' ח"א

 ז מ"א בסי' ז"ל ~נג'ילברוך

~~~~

 ל~"ד מינה~ון
 ~עסקי' מלבד~כל כי ב~כ"~

 עו~ה היה ~מעון עו~ה~היה
 אות~

 לבדו
 לא ~מעיקרא וכיון ראובן מאחיו ~ואל היהולא

 ~ות~ות~~ר הי~
 ביניה~

 לה~תתף א~ד כל ~רן ~מו לא גם
 מביא היה ~~מעון אלא 'בו

 בהקפ~
 ומוכד

 קונה היההמעות ובאות~
 ו~ול~

 היה כך ~מ"ומ ומתחילת '
המנהג

 ביניה~
 ~מעון ידי על ונגמר נע~ה היה ~הכל

 ' היא בורכא ודאי הא במע~יו מרו~ה ~אינו לומר~ליו יקו~ עת~ כי תיתי מהיכא . דאובן ידיעת מבלילבדו

 מקו~ רוא~ איני מעיקראכי
 ה~ותפות ל~יים

 וקנין ~טד בלא~~ע~ה הז~
 ו~~

 ' אחד לכיס ממון הטלת

 יהיהו~לי
 מ~ו~

 י~ד וליתן לי~א התחילו א~ לקיימו
בעסק

 ה~יתו~
 ה~"ע ~הביא ~אומד מי הי~ כדעת

 ואף ' מקומו כ~ן אין כי בזה נאריך ולא . קע"ו~~י'
 יזכהא~

 מטע~
 לקיים ~ריך הדי זה

 ג~
 ~התחילו הדרך

בע~~
 ~הכל

 לא וראובן ~מעון ע"י נע~ה הי~
 הי~

מוח~
 מהודיעו דעדיף וראי בידו,והא

 והסכי~
 למע~יו'

 ועיין ' ומהני דעביד ~"ל להפו~~יםדס"ל
 אר~

 מ~פט
 קע"וסי'

 הג"ה~
 נ ל"א

~~~
 ~ותפות ~אןדאין

 ~ד~
 כי , ~מעון ~ע~ה

 לו ~~יתה~~ותפות
 ע~

 ~בליווד~ו הסוחר

ול~
 היו

 מרויחי~
 ד~

 , בנו בלוי החלי~ו מזעד ~עט

 לידו אינה ה' אירו~א לערי נסיעותיו ידיועל
 סו~רי~

גדולי~
 ' וכ"י כ"י וה~ליח וע~ה מס~ר בדית לו ~כדתו

 ~התנה כמו חלקו ~יקח ~~וט הדבר דאוב~~ן
 מדן ~סק לא ע"כ כי ת~יבני ואל ' ז"למדן ו~פס~
 נדון ~באותו מ~ניאלא ' מ~ר~ח חלקו~י~ול ה~"~
 א~

 ~~ותף~ח~
 ה~ד~

 וכ~ן ' ב~ות~ות ממוןהניח
~במעות~

 ~י ב~"ד מ~א"כ בר~~, זכה הו~יחו ג"כ
 הניח לא ~~~~ון בןלוי

 ~ו~
 היכי ~י ב~ות~ת קרן

 ~י~כ~דנימ~
 ~הר~~ו בר~ח

 לאו נמי הא ~ ב~~~ות~
 הנראה ל~י כי היאמלתא

 האחי~ ~א~ ב~אל~
 לא

 ~עסק כי ה~ותפות לקדן ממון~~~ו
 הבא~ ע"י הי~

סחו~~
 ב~~~ה

 , ~חרת סחודה ~~חים ~~ ותמורת~

וכ~
 ~הי~ הנ~ ל~ ~~ו~ה היה

 הסחורות ~~ביא
~~ 

 המקוד

 תמורת~ושול~
 הרי וא"כ , העירה פה ~ל מהסחו~ת

 ה~~~~
 כ~והו

 כמוה~
 ~יד~ה מי א~~ו ו~דרבה ,

 ~לחלו~
 ת~ובה או~ה ל

 דהרא"~
 ~לא ו~מד ~ל

~חיו יזכ~
 מ~~~~ בד~~

 ~זה לומר הוא ~יכול
היי~ו אולי הר~~

 במעותי~ מר~~י~
 , דוקא

 מ""~
 כ~ן יודה בנ"ד

 לא ומתעסק ~רח ל~ היה לא ~א~ בשאלה~מבואר
 ל~לי~ ~~דוי~י~ה,ו

 אומד אני מזאת וגדולה , ולרבייע
בנ"ד

 הנ~ האחי~ ~~ ~ג~
 ו~י . ב~ות~ות ~רן ה~ל

ל~
 הניח

 ~ר~ ~ו~

 כי , כפיו ויגיע יר~ ~ועל כ"א
 ד~

~ו~
 כמו מושלם חלקו ~יקח

 ~התנ~
 ~"ט בעד

 על לרלג ולבהלה ל~ק י~~ ~זה לומר ~~ל ~י~~ ועמ~
~~כלה הע~~~

 הדבר מ~א~י וכן , וחדי הל~
 מ~ור~

 בת~ובת
 הבאה ז~ל יפהמ~ר~י

 מהדאנ"~ בת~~
 ס~ד ~~מן ~"א

 ממון ~ם לא אם וכן ו~ל~כ~ב
 ה~

 אלא
 ~~ד~

 ונראה

 ~דה ~ג"כ עוד הר~~ו טר~תו ~מחמתבעין
 הר~ח~יע~ו ~ד~ב"~

 חלקי~ ~
 ~הוא ,

 ממון ~~ כא~
 בס~ ~ם זהב ט~י להרב וע~ן ,ע"כ מ~~

 קע"ו
 מ~~ ו~~

ואו~יבאתר~~

~~~~
 נאמרו ~לא למימד דאיכא חד ~רעדגבן

 זה ה~ותף עשה באם אלא הללוה~יעו~ן ~~
 זה כי כ~כ לו ל~ת עמו והתנה אחר אי~ע~ הע~~

 ~רא~

 לו
 דודאי ה~ות~ותתועלת

 בכג~
 א~נו דא

 מע~~
 ~מו

~ביאר~
 מ~~~הו היה כא~ר א~ל .

 ~~ל הס~וך ב~ ע~
 ונחלה חלק לו אין כי ~פ~ד .~ולחנו

 בר~~
, 

 נחלות מהלכות בפ"י ז"לה"המ וכמ"~
 ב~~

 ~~וס~~א
 להם ~הניחהא~י~ ~"~

 אביה~
 ועמרו נכסים

 בנ~
 א~ד ~ל

 וה~ביחומהם
 יא~~ר לא הריב~ לידי והביאו~ ~נכס,~

 וכן בני ~ה~ביחו מה ליתנו
 ה~

 ~~ו ~ן לו יאמרו לא

מ~
 ~ן אכלו ~אכלו מה אלא ב~ך ~א~ו

 האמ~~
 ו~ה

 וה"ד , ע"כ לאמ~ע ה~בי~ו~ה~ביחו
 ~"ל ה~י מהר~

 קכ"~ב~~
 אחד בני ~הר~חו ~מה לדי~ה ופ~קיה

 לאמ~ע הוא~אחי~ מ~
 כיעו"~

 לכאודה נר~ה ו~יה
 לד~י~ ~כ~

 נ בנ"ד

~~~

ת אחר ~ ~  
~  

 ~ כי י~ס הרואה
 מבואד כי האחד , ~נבאד תרי~י~~מי

וכיון הן~ אביה~ נכסי ~ה~ביחו הוא ~ב~ים ~הרויחו~מה בתוס~~~
 ה~ ~ג~

 היו
 מן אוכלי~

מחמת ה~~ השב~ ~~ האמ~~
 הנכסי~

 בנ"ד ~א"כ מה . לאמ~ע הוא
 ~יה לא לוי~הרויח ~~ד~ו~

 הנכסי~ מחמ~
 בלא ועמלוב~דחתו ~ה~י~ אלא

 ~ו~
 ועור . קרן

טרחו ~ב~~ דהת~
 לה~בי~

 ~"ט ~~לו ולא בסתם הנכסים
 ועמל~
. 

 ~מ~לו למימד איכאומר~תקו
 ואעיקרא , האמ~ע מןא~יל~~ ~ל~ בריו~ ~לק~

 ג~
 עתה

 הבני~
 לא

 . ב~יו חלק ה~ואל הוא אביהם אלא ב~בח חלק~אלו
 ע~ לוי ~ל דכדיו ~יו ת~איוב~"ד

 הוא ~י אביו
~נ"ון ~:י~

 קור~
 , ע"ז חת"יאביו ל~ ונתן ~ריוח ח~י ~רו~ה ~עסק התחלת

 וא~
~י~ ~ לא ~ותו מר~ה הי~ לא אביו  לגמרי מאביו ~~רד והיה לאמ~עעוסק

 ובפרט ,
~ 

 כל
~עסק

 הי~
 והוא , ~מו ועל לוי ~ל עלידו

 אתו ידע לא ואביווהמביא המו~י~
 מאומ~

 בעניי~י א~י'
 , חלקו ~יפסיד ~יאמר דיינא ולית דינא לית ,~בית הו~א~

 להביא בו נאריך לא מאד ~~וט הדברולהיות
 , לע~מו ער ~אמת כיע"ז ר~יו~

 החילו~י~ ~ע"~ וכמע~
האמו~~

 וביו~ר באמת
 י~

 ~לוי הר"י בת~ו' לעמוד
 ~~אלתו אלאהנז'

 סתומ~
 כראו~ הנרון ~תבדד ולא

. 

~
 ר~מ"א ק~ך ~י' בח"א ז..ל למהדיב"ל ועיין

~ ~~~  ב' ~י' יו"ט קרו~ת נ"א סי' ~מואלמ~פטי
 כ"ז סי' גאלאנטימ~ה ~ר~ וב~

 ואילך~
 ז

~~~

 ~~י רב~"ד דמלתא לרווחא כותב אניזה
אינו א~י~ כי ואומר טוען ~מעון ב~אלההמרובר

 ~וה~
 ב"וע עמו

 ומעול~
 ע~ו התנהג לא

 ~דיםועכ"פ ב~ות~ו~
 ~ניה~

 ~טר לא ביניהם היה ~לא
 ~חסר באופן , אחד לכיס ממון הטלת ולאקנין ~ל~
 , ה~יתוף ~קנאת דדכיבל מ~~

 וג~
 י~ד וליתן לישא התחלה

 ~וא הי~ בתחילה כי , ~מעון דברי כ~י בזה הית~לא
 ~~ו על בנו לוי ו~"כ דוקא ~מו על ~סחורותהמביא
 היו ~כך יתברד כא~רוא"כ

 ויר~~ הרברי~
 ~מ~ון

 ומאן ספין מאן בו מוחזק ~הוא ~ריוח ~כללזכות
 ~תשובת זה כל וכמבואר , מ~יה ממונאלאפוקי ד~י~
 ה~~ון ~האריך במה ועיין כ"ב סי' ב~"ב כהונהבתי ~ד~

מז"ה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ועיין וק~ו קכ"ה סי' ח"א ח"מ בחק"ל ז"ל הגרול~ז"ה
 הרבה להאריך ~י~ והגם ' ע"ג סי~ ח"ג ~רקמ~פט

בפר~
 עת לא זה

 כע~ האס~
 וב~נכא

 ל~~
 במקומו

 ~ היטביתבאר

~~~~~
 ח~י לקחת אביו עם ~התנה ~תנאי זהי כי לוי ~יכרר אחר כי בנ"ר לרון ~לע"ד כי

 ~בידו ב~טר הכתוב בז~ן נע~ההריוח
 'תחבולה ~ו~ בל~

 כל כי ג~
 הע~~

 ~~ו ו~ל ידו על נע~ה
 חלקו ונוטל זוכה אז~י

 ~ו~ל~
 ~ריך דין ולית עס~"א

בוש~
' 

 וח~~
 ~וסברות ראיות ביותר זה לברר הייתי

 סו~רי~ ~פיואמתיות
 מסכים הזמן ~אין וס~רי~'אלא

 ' ה~בור טררת~רוב

 הרכרים להיות כי ג~
 פ~וטי~

וברורי~
 י~ראל ו~ור ' וחיזו~ים לראיות ~ריכים אינם

 : מ~גיאותי~ילנו

~~

 שלא ובשעה ק'~ורי לפי רן אניזה
 יו~

 לילה ולא
 הספרים ובהעדר התלאה רובלפי

 ה~ריכי~
' 

 רי~ד~ל דארעא ת~י~י רבנן ארץ בנא~ני עיניילמע~~
 הוא דקיי~א ב~להי זה והיה ' ה~שפט דבר יקוםוע"פ

חד~
 התר"ל ~נת רחמים

 וחמ~
 והיו ~נ'ה כ~ן ' לי~ירה

'~~
~~'~~, 

ד~~ כ~~'~'~~~~~~~

המערב ~ר~בלס באר~הזאת גר מרוכתיה
 לחזות המקוהיע"א

 בנוע~
 בית בהיכלו ולבקר ה'

 ה~~פה , עז'ן כ'ןפלטי~אל
 ' הזן האל רחמי ו~חכ~

 ה~עירו~וא
~~~~~ 

~~~ 

 ס"ט

~ ~ ~ ~

 ~גדול מי לפני אלה רברי הר~תי כיזאת
 ~ר ~~ר~~יאדב

 ~רב נ~יה סונת די~~
 דב ארי ~ן ~ריה~ופלא

~~~~ ~~~~~ 

 ~ד"ו
 וז"ל זה ז בענין וכ~ב ~רטטהוא וג~

~טהור
~ 

~~~~
 ואר~ה ' ע~תונו~י דג~ו ' ח~ודי אי~דודי

 ולאבמדאה
 בחידו~

 ~ו~~ות אור ~דני ,
 ור~ב פחר כ~ו , הר~יע כזו~ר יז~ירו ' שולחנימ~ל

 , בקדביאדגי~

 לדע~
 רגע ~~ו ואבל'גה ' זה מה

 ו~~ה ' ~ליהןוא~רב
 גליו~

 ~פאתי וזרח האיר נחמר
 ' ידידות ~לא~~רב

 ~ו~
 נוע~ ואמרי דב~

 , ~ן ~ו~ק

נו~~

 לכב ה~~'~ח ה~וב כיין ~וב ש~ל
 א~ו~

 א~רתי '
הא'~

 הדעת ~נ~יי כ~דח כריע הוא זה הלא הא'ח

שבידושל~
 ברק ונוגה המוב~ק הרב ,

 ~זד"~

 טהור
 ד"~

~~~~~

 ראיתי כי ויגל לכי עלז , יאיר ו~דו ' בהיר
ב~אהבי

~ 
 ה~~פט בסא על ~שב ' ~לך

 יורה ידיןדן
 ג~

 , ~~ורה הוא

 ולהורו~
 הוראתו נתן

 ~פיבק~שה
 ~ו~~~

 ורק , ~אלתו בנ~ן ~~~~ ומפי
 וחבתומאהבתו

 ר~~
 , ~א ה~עט ע"ד לע~וד

 א~
יכו~

 דרכ,

 ב~עג~
~ ד ~  על . עמו יחר 

 ה~~
 ה~~ת ו~ל

 ע"כ , ח~~תי ר~נו לעשות הח~ ~~~ר ~~כיגם
 זה ~'א~נה א~~~

 בל~

 יען , הגח~ם על כחותה ואך ,
 לא הזמן וטר~ת . לב הק~~~ח ~~~ בהר~סתעסוק הנ~

 ירי ת~יג ובא~ר . עו~י חובל עד , רוחי ה~בנתני~י
 : לנו ~אר ה' אל . ~אלהי ב~זד גרגרים ג' או ~'א~~~ה

 מרא~~~~~~
 הער~ה השאלה ו~ר~ה נא ~עלה

 אח ~ר~ד א~ירבריש
~ 

 ~ו~פי'
סחורה ~כיאי~ ~ה~

 וכ~
 אותה ~וכרים והיו

 בעיר~
 והיו

 ~ולחי~

 המתע~ק ~יה הואכי
 לבד~
 ב~ים היו ~מו ועל .

 ~~ח היה והואהסחו~ת
 וכ~ תמורת~

 ~ראה א~ר ,
 לא ~הרי . ~ה~עה בעי~ר ג~לה סתירה לכאורהמזה

 היו~ניהם
 ומביאי~ ו~ולחי~ ~וכרי~

 רק כי . ל~~ם
 לברו היה~~~עון

 ג~ ,ו~כ"~
 ~אלה

 הרברי~
 הלא

 נרא~
 ה~~~ותפי~

 , לב' ~ייכים והס~ורות

 ור~

 היה ~הוא

ה~תעס~
 ~מו ועל

 וב~ ב~~ ה~
, 

 וא~
 ~~וען זה ~ה

אח"ך
 ש~ע~

 ע~ה לא הוא ~עיקדא ~י
 ~ו~

 ~ותפות
 בי~ה~ י~ ~א ה~' אח~עם

 הוא עו~ר שטר~בזה ~ום

ה~~ע~
 שלא מ~ד~ה בולה

 ה~
 והה~עה . בלל ~~פ~ם

 ~ו על בה~ה ו~~ה ~עלה~~ה
 ואב~ תו~

 . ~~ו
~ולקים ~ה~ הח~~ה על ~~עון יענה מה מעתה ירע~~א

 ש~ה~
. 

 וכתו~
 ~ל להסוחד ומח~ה להם ~ח~ה

 האם .לי~רנו
 ג~

 ~וחלט ~~ר שהוא יאמר זה
 ע~ו לקחלא ~ראוב~

 חל~
 במח~ת

 ~עול~
 ולא יד~ו שלא ,

 ~י~יו~~י~
 חל~ ~ ל~~

 . ~"ק בר~ח
 והכח~~

 גר~ה

בזא~
 נ ל~תברד תוכל לאא~ר להא~~ על~ קשה ~עבדו ~~ם כ~ה בה~~ך

 על לה~ב~ןי~~~~~~
 ~~עו~

 טענתו אשר א~ר
 ל~ותף ירעו ~לא אח,ונגד ~ז~~

 ~עול~
 ולא

עמו ~~ע~~
 ב~ו~

 , לברו עיסקו אחד כל ~י ור~ח עסק

 ו~די
 את~זה

 ו~ראה ג~~ה בעל~ה בכל א~ ~ותף האו~ד
בא

 על~
 אלא עור ולא

 ג~ ~מבק~
 לבטל

 זה ל~ה א"כ ב~,~י ע~ מע~~
 יבק~

 ט~נה
 בל~ו~

 ועור
 דבר ~ום ירע לא ו~א ~מנו ~~ל לאעסק ~ב~ו~
ה~ותפו~ מ~~~

 כזה ברכר ובפדט ,
 ~בוררלה~ותפית והתועל~ שהר~~

 וכ~
 ל~אול ה~ל מה ר~פני ,

 וגם ~אלולא ~מ~~
 ~כנ~

 עס~ו אל
~~ 

 , ~ותפות

 ~עיקרא והדי . לוי בני להתק~רות ק~םלעשות ~~ד~ ו~~~
 ואיך ~~מו ~ד~ח ח~י לאכול בא הוא א~~הבעלילה ~~ע~

 כנגדו יטעין כזאת ע~להבסוג
 ת~~א ~א~

 ~רי ~~~
לאכול

 חל~
 רואה ב~ווכל

 י~תומ~
 ז

~~~~~~~
 ב~~ת אי~ן

 א~
 ל~~וד לפ~~ו ~בע"ד

 . ~~~י~יות ~~חשבו~יהם אחר ולתורולדרוש
 , לפני ~~ר~הה~אלה בנו~~ לבי ה~~נרת ל~י אני או~~ר לאורה הדיןל~ו~יא

~  ~נ~ האחי~ 
 א~~ נ~ארו

~ביה~
 בנ~~~ם ח~~ה תת בלי בע~~~ו מ~ו~~ים יחר

 בח~ת יחר ונ~עסקו~לל
 ו~ו~~ ~ו~רי~

, 

 ~~~יחי~
 כאי~ואוכ~~

 אחד
 ע~ חב~~ונתעסק~יחדג~

 הסו~ר
 ~כתוכ ל,~רנושל

 וא~
 או ז~ן אתדי

 שראוב~~ל~
 ל~יה

~~ח~ת
 חו~

 כי ~ו , ב~ורה ח~~ה נפ~ו ~י ~ו זקנה או
 ה,ה ~עט ~עט ~יהיה ~~ה י~,ה . בו נזרקהע~לות

~ור~
 ע~~ו

 ו~~ע~
 ~~אובן ו~ה~תו בעס~ו בחרי~ותו

~חיו
~~~ 

 . לברו הוא ה~שא כל בעול
 ו~~

 ~סוחר
 ~בזמן לבדו בש~~ו אח"ז וי~עו הכירו~~לי~רנו

 הז~

~אחר~
 אשר,~תגרל ~וא

 ~~~ לאי~ ~~~ ל~
 אל

 ~~ו~
~ב~

, 

 ו~~
 נאמר

 ~~עון ~
 ~~עס~ ה~

 ועל לב~ו
~~ו

 ו~ן . ו~' הסחו~ת ~~י~ ה~
 ~~ר~ ~~

 אל
 ~דרך ~ניה~ יכו~ כי הרא~ונההה~עה

 ז~
 ו~~ה ~

 ~~עון ~~קשר~~~ר
 ב~ ~י ע~

 ~חד ב~~ום
 ~א ו לב לו לא כי להתק~ר הוכרחכי ~~~~

 הע~~

 י~' ,,
~~לי~

 ~~ר לראובן~~~ל ה~עהו הק~~ה דוח . בי~ו
~~~עון

~~ 
 ראה כי . בנו

~ 
 חלקי

 הר~~
 יוב~~~~תה

 ואז ~~ו י~ע הרביע והן~~עון
 ג~

 חמת
 ה~תו לר~ובן לו ~י לא כיבו ~~עו~ב~נר~

 ~ש~
 ~~י ו~וכל ובטל

 , ~ו יגע ולא ~~ל לא א~~~~הר~ח

~ ~  ~~~~~ ג~ 
 לאכ~~ואנו~

 ה~~י~והו א~ר ~נו ד~ח ח~י
 ~~י~

 ~~~ל

~~~~~ 
~~עה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  אעיק~א ~י לטעון ה~י~תהו ב~נו דוח ע"כ 'ויגיעה 
הוא

 ל~
 ~יו לא א~ד ~קר מלטעון ול~ונו פיו ו~מד 'כיניהם י~ לא ~טר ו~ום אחיו עם ~ותפות ~ום עשה

 קשר שום ע~ה לא ~הוא אמר הכי ורק .~~תפים
 כבה שנמ~או והמובן , עמו~ות~ות

 מקטנות~
 נו~אים

 מאמדו וע"פ כי~יהם י~ לא באמת ו~טר ' כיחדונותנים
 כתודת חלקו ח~י לו נותן ~~יה שהריוח ר"ל 'זה
חסד

 וא~ב~
 כי והדאוי ההכרח מ~ר לא ' הגי~ו אחים

 להם היה לא מ~ויין קרןגם
 ואי~

 עליו יקום מ~תה
 כרין חל~ול~כוע

 וג~
 כחלק ולתבוע יריו מע~ה לב~ל

 לה~יל אמד את"ל ובדרך ' הטענות יסובכו וע"ז ,בנו
 חל~עכ"~

 הד~ת כ~י~יל מהענין ~מוכן זהו , כנו
 נ הק~וות כ' כיןהממו~ע

~~~
כ~י~

 כין מעליא ~ותפות י~ הרי כזה א~ו
 אם כי נשתת~ו ~המה לא ו~מעוןראובן

מ~א~
 א~י~ם

 ~הורי~
 הרכה ואם מעט אם ביחד להם

 מ~תמ~ים יחר ונ~אדו ב'~יהם כלל חל~וולא
 ו~ו~פות 'ואוכלים מדויחי~

 ז~
 קנין ולא ~טר לא ~ריך א'נו

 רק כי ז"ל הפוס' ~כתכו התק~רות ררך ~ום~~א
 לעולם ית~יים חל~ו ~לאוא"ת כ~~

 וכ~"~
 סוף ז"ל הרמכ"ם

 ~לא היור~ין ~אר או האחין ~ות~ין ~הל'~"ח
 מור~~ןירו~ת חל~

 אל~
 הן הדי ביחד כה מ~תמ~ים כולן

 ע"כ רכר לכלכ~ות~ין
 ומ''~

 האירו לא ~י ז"ל הראב"ד
 דהה~גה כוונתו ביאר ז''ל לח"מ הרב הנה ' וכו'דכריו

הי~
 הדין בעיקד אמנם ' רבריו את וביאד האיר ~לא
 ~אב יור~ו ~אם הם~וים

 וא~
 ככל ~וים כ' ויר יחד

הירוש~
 ~באה

 מא~
 דבד לכל ~ותפין ~הם ואם אכ או
 : ע~"כ ~שוטוזה

~~~~
 ~ן הדי ~כתב ~ל הרמב"ם דל~ון להתבונן י~

 ד~ר לכלכ~ותפין
 ר~~ו~

 ~ובבים אי לכלדבר
 כ~ותפים ודינם המה דבר ~לכל הנ"ל האחים עלה~ה
 נימא דלא חל~ו שלא האחים על לרכות והיינוס~ם
 ~~ות~ין רכד בכל הם הרי ~לא כ~ו~~ין דינם שאיןבהו
 ד~א והכוונה השות~ין על ~מה דכר לכל ר~לות ~ימאאו

תימא
 כ~

 ~המה חלקו ~לא האחים
 כ~ו~פ~

 ~נ~תתפו
באיזה

 עס~
 כמו ~י~ו~י להם הכא ריוח ~ב~אר כסתם

 אין וכיו~א כלילאדיוח
 ל~ות~

 כן ~כמו חבירו עם חלק
 כ~ותפין המה אם כי כן ~א , חלקו ~לא האחיםהמה
 מ~יאה וא~י' ריוח מן ככל רבר לכל נ~~~~ואש~

בן בשו~
 המ~

 האחים
 ~ל~

 להכריע נד' היה ולכאודה ' חלקו
 ~פסק ממה והיא האחרון~ה~ד

 הרמכ"~
 ~מוך ~ם ז"ל

 אחדונראה
 מ~

 לאומנות ~נ~ל ה~ות~ין מן או האחים
 ז"ל והכ"מ הראב''ר עליו ותמהו ' לאמ~עה~לך'הריוח

 ר~דיו ~י~~לא
 רז~

 רוק~
 אכיהם מחמת א~

 אבלזה ירדלאומנו~
 מחמ~ ~~

 דאזי לו ~עמרה היא וחכמתו ע~מו
הריו~

 לע~מו
 וכמ"~

 וכתכה ~גמ~
 הרי"~

 והרב ז"ל
 ז"ללח~מ

 ~רח~
 ואם , ע~"ב ז"ל רבי' דברו לי~ב

 ~נ~~תפו כ~ות~ין המה חלקו ~לא הכ''~הא~יםכ~י' נפר~

~~~
 רכ~
 רבינו עכד א"כ~~~יר .

 כ~ לחל~ ~ל~
 כ~"ל

~~~~ 

' ~ ~ ~ ~  

~ ' ~ ~  מח~~~ 
 לא ~~ח

 מ~~
' 

 ~הואו~"ל
 ההי~ מ~ר~

 כ~חלקו ב~"ס ר~~מר כדייתא

האחי~'~~רוש~
 אביהם

 ושו~
 מהם ~ד ~~ל

 ל~ומנו~
רא~

 לה~חים האחום מחמת ואם לע~~ו ע~מו ~חמת
 ~"ט נחלות כה' ז"ל הרמכ"ם דכרי נמי דיי~יוהכי
 זה רין ~חי'~~תב

 ~ער~~~ מ~אחי~
 וכתב ' חלקו לא

 ~~ותפין ~ הן הרי ~לי~נאכהאי
 לכ~

 ואילו ' מתני' ו~יי~ו

דינ~
 כ~ה ~חר כ~כה ~נז' רכריי~א

 אחד ז' בדין דיני~

 האחי~מן
 נ וכרכתיבנא חל~ו בשב~ר ר~יירי וכו'

~~~~~
 ~כן לו' נוכל דלהראב"דז"ל

 ~~~~ר עליו רהשיג אלא ז''ל רבינוכדעת ~ו~ הביןג~
 ~ בשות~ין ד~י'רי ל~רש ~הי"ל דבוונתו ונ"למאד

 ~לא
 ' אביהם כעיסתחל~ו

 ל~ ולהר~ב"~
 הו~~ך

 ~ לפר~
~ר

רסמי~
 חלקו ~לא שלפניו לדין דינא להאי

י~ן מו~ ירו~~
 , ונ~ו' ה~ות~ין מן או האחים מן אחד קאמרו~לה

 וראי הנז' הכ' ~י' ~מוע אבה לא ז"ל כ''מ הרכאמנם
 ~ו~פין בה~ כאן ~ייתיולבן

 רינ~
 כוונת וכיאר רכריי~א

 ו' דין נחלות כה' ז"ל ה"~מ גם ' למענהו ~להראכ"ר
 ה"~מ עליו כתכ הנז' ד~רי,תא רינא ז''ל הר"מש~סק
 ז"ל לח"מ הרב גם , וכו' וברייתא מ~נהז"ל

~~ 
 ~תב

 כאן למר ז''ל~הר"מ
 ממ"~

 ושם ~ם
 ממ"~

 ע~"ב כאן
 ~לכן עמד ר'ז כסי' ז"ל ח~ד תורת להרב ראיתיוכ~ד
דעת

 'הרמב"~
 ~כל והטור והרא"ש והר~ב"ם והרמב"ן

 הדו~ים מ~בנות הרב ~ם ל'ו וא~ריו בוההדא~וני~~ל
 ~"ו אות א' באותז"ל

 והמ~
 הראשו~ים ד~ת ולבנו בררו

 לאומנות ד~רד מהיכא הללו דינים ו~רטי חלקיכבל
 וכל להם הבא ריוח מין וכל אחרת אומנות אוהמלך
 ולכל , וכרוחב כאורך ד~ה נא לך ~נה לדרכואחד

 ~וי דזה ה~לל מן י~א ודאי נרו"ר ~דרין ו~דדיה~דרין
 מתפיסת להם אשד להשות~ות השו~ף ~הרויחריוח

 ~ לאמ~ע ~השכד רפשיטא אביהם מכחהבית

~~~~
 ~ר"ו ~~וסק הרב טוב רכ"ק מתוךרנראה
 ~היו ורק ' כלל לאמ~ע קרן הניחו~לא

 המ~ות ומלכישים ומוכדים סחורות להם~ולחים
 ~חרותבסחורות

 ושולחי~
 וכה~היו כה וכין ' ת~ודתם

 זה גם ה~המרויח'ם,
 נ~ר~

 ל~ו~רנו ~ל הזה הפ'אטוד אם לבד לא ' עוסקים~נ~אדו אכיה~ מחמת עסק
 ~לא ' הם גם אותו ת~סו ואחריו ' אביהם עםנתעסק

 ~שו עכ"פ הרי ' ~מ~יאוהי הם דאח"ך ני~א איגם
 שות~~נם הם הרי חלקו ~לא וכ"ז חלוקה קודםכ~ות~ות
 'חד ~נתעס~ו כ~"ג בכל מ~ינו רעלמ~ כ~ו~פיםוא~''

 כ ולא ~~ד בלי וחלי~ות בהקפות כ"א קרן ~וםכלי
~ו~

פס~
חה וד ~ותפותם רנתקיים ר"ו בסי~ חסד ~ורת הרב

 ה~~ור כתכ בן ~לא עליו וכ' ה~וסק החכם רכרישם
 ה~ות~ות דעסק וליתן לישא ~התחילו כל כ"א קע"ובסי'

 סימן ז"ל ~~מהדשד"ם ואיי~י ' מ~ני למכור אוליק~ות
 ז"ל הוא וכתב וכו' ז"ל הרמב"ם מל~ון הוא ~זהקע"ח
 ומ~~לים מאחרים סחירות לוקחים ~היו כנ''דוא"כ

 רמי ודאיבמכי~תם
 למ"~

 הריכ"ה
 והרמב"~

 דה~ינו
 רכר ~ום וא"ץ ובמתנם כמ~אםהתחילו

 ל~
 ~לא ככתב

כע"~
 והכל ~ות~ין להיות ~החזי~ו מאחר

 יוד~ים~

 זה

 ע"~וכ~
' 

 ודאי וכ"~
 הו~

 ~לא אחים ~הם בנרו"ר
 בה~~ה סחורות להכיא ו~תן כמ~א ונ~תת~וחלקו

 דודאי~גם תמירתם אחרות סחורות ו~ולח'םומוכרים
 ההואה~ו~'

 ~ד~
 הם ~כ~ותפות

 עומד~
 וכל

 הר~~
 ~וא

לאמ~ע~

~ב~~~~~~~
 ~אחר נראה

 זמ~
 דאובןונ~אר נתרשל

~מע~
 ב~ות~,ם ככך מה לברו ו~~ן ~~א

 וכ~"ש ו~~פי כאחי וכ~רט . אהרדי מחלידמסתמא
 ~בל רעת אכל ז"ל מרן ו~ל ר~"ז בס~ ו"ל ומרןהטור
 כרי~א ~אמרו~זה

~~ 
 ~את גר~ים ~~ביחו ~אם

 כ~~כחו דוקא ~י~ו לאמ~ע ה~ביחוהנכ~ים
 ~~כרו ד~~נו ע~מןמחמת הנכ~~~

 וכ~ ~ועלי~
 ~נ~או או

ונתנו
 וכ~ בסחור~

 ~~רחו ראף ~ל ה~מ"ע ו~יאר
 חסרון כאן שאיןכ~ן כ~ ~

 וב~ כי~
 עש"ב אהרדי מחלי

~~
נתיכו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 דוקא דב"ז וז"ל ~כתב ב' כ~ות המ~~ט~תיכות
 שנטעו כגון עליו נשתת~ו ~לא ע~ק כדכדכש~~כיחו

שד~
 שע~ו ~ות~ין אכל ' חורכה כנו או שותפות של לכן
 לבד שא~ד ~ו יותר האחר ונתעסק להתעסקשותפות

נתעס~
 הוריעו ~אם כיון ~כרו לתכוע א"י

 הי~
 חכידו

 שחכידו כחושבו מחל וכודאי ולהתעסק לעשות יכולג"כ
 נקט דלא הנמק"י כתכ דמה"ט , ל~חר ויתעסקיעשה

 בדכד וכפרט הנ"ל מטעם אהרדי מחלי דוראיגדולי~

~כ"~
 לחכידו לתבוע וא~י ש~ריך מה כל לעשות מחויכ

 הוא מחוייכ דהא שנתעסקמה
 ר~

 כעד ל~כירו לתכוע
 ~~וט וזה ~כף לתוכעו ו~י"ל ממלאכ~ו ~כטלו~ה

 ש~דכרים ואחרי ' יעו''ש ע"כ ~ע"ו כסי~ ועמש"ללרעתי
האלה

 ו~דוט'~ כרודי~
 להאריך ראיתי ז"ל הפיס' כס'

 : הוא למותד אך כיכהם

~~~~~~
 שאינו תו"ר ~כתכ נר"ו ה~ו~ק הרבעל

מו~~
 כלא ~נעשה הזה ל~שות~ות קיום

 שכתכ מזה ונרגש ' לכיס הטלה ולא שטר ולא~נין
 יש אולי ובתכ ובו~ שאומד מי ויש קע"ו ~סי'מוד"ם
 ו~וכ ' וכו' יחד להתעסק ~הת~ילו מטעםלקיימו
 דכנ"ד דמילתא לדווחא כותכ אני כ"ז וכ~ב לגזיזיהתבר
 וגם וכו' ק~ין לא היהלא

 התחל~
 לא יחד וליתן לישא

הי~~
 על שמעון הסחורות מביא ~'ה כתחילה כי כזה

 י~כרר כאשר וא"כ , ~מו על כנו לוי וא~"כ ' רוקאשמו

שכ~
 שהוא הריוח בכל לזכות שמ~ון ויד~ה הדכדים היו

מוחז~
 לא~וקי רקיע ומ~ן ס~ין מאן כו

 ממונ~
 מיניה

 ~מעון מכיא היה אם נ"מ מ~י כי ועהס"ר '~"כ
 ~~"~ כ~ ל~ ואח"ך ע"ש~סחורות

 לזה קודם כי אחדי
 נתק~ם והרי ושמעון ראוכן ~~"ש הסחורות כאיםהיו

 יו~ ואפ~~שיתיף
 וכי ועוד , אחר

 כהבא~
 הסחודות

נ~"~
 תליא

 ז~ילת~
 וכי

 ל~
 ~שות~ים יתכן

 א~ד שם עלהס~~ות ז~ביאי~
 מ~~

 כזה ו~עיקר
 ~הת~י~

 לי~א
 חלק כ~יהם כר~ח חלקו והדי כיחד~יתן

 כחל~
 כמה

 בי~הם ומח~ה ל~וחר מח~ה כ~אלה כמ"ש~~ם
 וא~

ל~
 הזה לרבר ע"כ כי , מזה ~תר ה~יתוף ק~ם

 לכטל ס"ל לא לי~~' ~מיע לא כי חכ~כי דכלי יסל~
 ה~ות~~

מעי~~וושורשו~
~~~

 ~נש~תף ~ס"ד עיקר אל נבא ~~"כ
 שמעו~

 ~~ם

~~
 ~אל~ כלי כנו

 , מר~וכן

 וחז~
 ~~~י ה~ת

ד~ק~~
 ~~וסק הרכ

 כ~~~ נד~
 כתכ וסו"ד ~ל הדא"ש

 דאהנו הטהור כ~לח~ו ~ל מרן ~~~ו הרירנד~ר
 מעש~

 שלהם המח~ית ועל תח,לה ~ב' השותף ע~ו~ול~י~
 א~"ר~ כ~וה כי~יהםחולקים

~~~~~~~
 הזה המע~ה על תמיה ~ני כזהשגם

~יאךיתכן ~
 לשמו~

 כעיד רר אשר שדאובן
 זמן ו~"כההוא

 ~~מז~~
 ~ות~ו

 להעיירות כנו ל~ ~ול~
הגרולות

 סחורו~ ו~כי~
 ראוכן והוא ההוא ה~נות ~ל

לא
 ירנ~

 ~~י~ ו~א דאה ולא ובואו ~~~אתו כלל ז~זה
 העיר אל הכיאו אשרמ~~חו~ת

 והמ~
 כ~~ת נמכ~ם

 יתחשכ ~דה כי ו~חרי~שות~ות
 וא~

 כן אם . להאמ~ו
 מי~ה לא והוא ~ותפו שינה א~ר מהשינוי ירע~מ~א
 כי~ קדינן למ~~~יו הסכיםא"כ

 ~סקו וככר ,
 כסי' ז"ל ומרןו~~~ור הר"~~

 ק~~~
 שנ~לקו והגם , ד~טוד

 או דוקא בדיכור כעינן ~י ההיא כהסכמה ז"לה~וס'
די

 כ~תיק~
 כח"א ~ל מהדיב"ל ודעת . כהוד~ה ו~~יכא

כ"~
 ק~ין רדוקא

 ל~
 ~די~ י~ רכ אבל ~דיך

 . כהסכמתו
 ~"ה ס~ בח"א ז"ל ~ד~מ"אוכ"כ

 והרב"~ ו~"~
 כח"מ

 מ~כס~
 ועי~

 ר~תי~ה כ~' ל"ד ~ס"ק ~ם כסמ"ע
 ל"~

לומדדה~אכ~~א~ע"~ז

~~~~~~~~
 מ~~וזה

 למוהרשד"~
 ~~כא כתכ ~ל

 שנדאה ~מו רו~א דל~ו ~ס~ח ~'כח"מ
 ראיה וא~תי .הודה כי~ ~ר~ן מיחה ~א ו~תק ~ירע כ~ן אלא הן~אמד

 מת~~ לרכר~
 ~ל ~רא"ש

 . כ~ר שורש ~ל ומוהרי"קו ה~~ור לה ראייתיב~כ"ק הנ~
 היה לא וא~~ וז"ל שכתכ ז"ל ז~והרי"קו לשוןוא~תי
 ושתק שמעון וראה הח~ת כהנהגת ל~ונכנס ל~ את דאובן ~הש~ר אחר אם , השות~ת ~~'כתוכ

 נתקיי~ הרי לוי של כשכירותומיחה ול~
 ~י של ~כירותו

ואין
 שמ~
 אזיל ול~יטתיה , עכ"ל ~~וד למחות יכול ון
 ז"למוהרשד"ם

 ~~~ן יעוש"ב רי"ט בסו"~י גם ~ן וכת~
 ס~ כח"א ~לכמוהדא~"ח

 וכמוהד"כ ~"ר
 אשכנ~

 ז"ל

 ~ל ז"א להד"הג ועיין ~"גכס~
 ח"י בס~

 הח~~
 כמעוזם

~רא~ת
 חז~ו~

 . יע"ש
 ועי~

 ועי~ ~ כס~ מ"ש
 ככ~"הג

~ל
 הג"~~

 ~~' אות הג"הט ~ל מט"ש ולהרכ ~"ב אות

יעו"~
 י~~וש"ב ר"ך אות ש' אות ~דועים מ~כנות ול~רכ

 ~ס' ז"ל א"א הגאון ל~דכ וע~ן ,וכרו~כ
 חיקי הטה~

 הוא כמחלוקת הדכר כי ואחדי . ג"ל סימןח~ם
 ראוכן של שתיקתו רחשיבא ק~ל ~מעון לומר יכול~~יד ~נ~

הסכמ~
 , הנ~ל דכ~תא הני כל וכד~~ת

 ~~ט"~ ועי~
כהג"ה~

 נ~כ להר"הג וע~ן ע' אות
 ל~

 ז ג"ל ס~ ח"ב

~~~~~~
 ה~סתכלות דכמעט

 ~רוא~ ירא~
 דגל את להדים~ורך ל~ דאין

 הקי"~
 רבכל כנ"ר

כה"~
 ראוכן ~ל שתיקה האי רחשיכא מ~ו כ"ע

 ~ודא~
 מ~~ ל~ שהריוה~כמ~

 רוקא כ"א ~ל הפוס' ~נחלקו
רשתק למ~ ראיכא נעשה ככר אשר מהשי~י לשית~וכהו~עו

 כי ידע כי מפ~
 ל~

 תועיל
~ 

 ~חר מ~~תו
 של ונימוקם וטעמם מוסד היסוד וזהו~~עשה

 ה~וכרי~
~נז~

 הרב הרחיכ ~~אריך וכמו הסבמה ח~י~א רלא
 ט' בס~ ~ל י~חק~הל

 ובס~
 ~"ר

 חל~
 אי כרם כמאמדוו~~ם לנד~~ כ~~ כן

 קוד~
 ~מה רעתו ~~ה ~~שותו

~דו~~
 הי~ ~ריך ודאי ~ז ~~שות

 לו ולומר בידו ל~חות
 הר"הג וכ"כ , יע"ש תז~~הלא

 א"~
 ו~~ין שם ז"ל

מ~כנות
 הרועי~

 שם ז"ל
 ~~ו"~
: 

 ~~~ה ~י ל~ני~ו המו~גת ~~אלה כ~יכ~"ד~~~~~~

~~~מי~
 לדר~ ל~ שם

 ~~~מיו
 סחודו~ להכ~~

לאכ~
 מיחה ולא דאה ודאוכן ~~ות~ות כ~~ות ל~~כור

 אשר זה ~~סק ילך~לא
 הי~

 מועיל
 ור~

 ך הא מחאתו
 ידע לא ו~עם ~עם ~ככל לו~ר ןית

 ק~~
 ה~כתו

 הלך ~~~~ם ~' זה ראה כאשר ואכתי , כח~תוכ"א
 ~~לוכא

 ל~ו~
 ול~~ת

 ~ל~
 ודאי כה"ג וככל עור ~ך

 בולם לרעת גמודה הסכמה ~~אר~~יקתו
~"~ 

 ו ,
להרב ~י~

 אור~
 ~סימן ~ל מש~ט

 קע~
 אות ה~"~ט

 רכ הון מ~' לחלק בן~~תי ל~
 כ~"~

 להרמט"ש ו~~ן ה' סי'
 ח~ כעי להדכ ~עיין ~ם י~~ק ואהל ע"א אות~ל

 דמ"~ ס~ ~"אכח"מ ז"~
 ר~

 מהחכם כן א~תי ע"א ש~ג
 על~ יד~ ~~י ו~מךה~וסק

 : יע"ש ל~ילוקיה ו~לסיה

~~~~~~
 שתק אשד ראוכן לזכות בנ"ד ל~רר יש דער~ן
 פעמ~שראהכמה

 ~חורות להכיא הולך לל~
 מקים ש~רי הס~מהרל"מ

 י~
 ש~י~~ו לתלות אתו

 ולא ירעלא ~הו~
 ~~ל~

 ~יב~ש דע~ו ~ל
 ~שר ל~~יו ה~ו~לת מקדכ אלו ~ב~ליכו~~אחר ~~סי~ות~ שכ"~ ל~

 עלס~וך ~ו~
 ~~ח~

 ~וא וארר~ה , ו~שקהו מאכ~ו
 כהליכות~ ש~~חהיה דא~

 גם ז~רויח כי ~י של
~שד אחר~ הו~

 ~טר~ ל~
 ל~לם מעתה

 א~ר י~ ל~
 ~~~ר~

ומ~~
 ראה כ~~ר וע~ה , ל~חות הי"ל מה

ליקח שר~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

ליק~
 בראד חלק

 ~נ~
 א"א ככרוכיא ~ווח הוא

 וכ'ון מעוק~ך ולא מדובשך לא 'דלך בהליכו~
 די~

 א~ו מקום
 וכמבואר הויא והסבמ' כהורא' לאו ודאי ד~יקתול~לות

בסבר~
 להרב ו~יין במ"א בזה והארכתי ז"ל הפוסק'ם

מדכנו~
 דמ~א כן אייתי ע"ג ר~ע"ח דם ז"ל ~רועים

 ~וס' ושכ"כ מ~יעא ב~קו' ז"ללרב"א

 דאנ~
 וכ~'

 בסי~ ז''ל י~חק ~הל להרב ועיין ' י~"ד וכו'בדו~~ות רכ"~
'~

 בפרק ז"ל ה~א"ש מדכרי דנסתיי~
 דבוע~

 הדיינים
 ראםנותןאמ~לא ז"ל רי~ב"א מדם הנזיקין בפ'וממ"ד
 לתלות דיד כיון הודאה הויא לא השתיקה הרילד~יק~ו

 זיעוש"ב

~~~~~~
 ~ל מדפט אורח להרב ~ראי~י למהבזה
 הכנ"הג מ"ש ~יין ל"א אות קע"וסימן

 או~בהג"ה~
 ודמעון בראובן רנ~י ומינה וכתב ' פ"ח

 דטר וע~י העוסק היה וראובןדנ~הפו
 דו~פו~

 וכתוב
 מבלי להק'ף ראובן יורדה דלאבו

 רדו~
 דמעון

 יד~ ושמעון מקיף היהראו~ן ואע~"~
 ולבסוף וכו' ~ריר ודתק

הקי~
 רעדיף ובתב וכו'

 ממ"~
 רכיון ז"ל החבי"ב מרן

 והוא תדיר מקיף ~היה 'ודע היה והוא זמן כ"כרעבר
 ועדי~ נחי~ רהכי אדעתא מיחהלא

 מהודיעו ט~י
 כן יליף קא ראיך פלא והוא ' עכ"ל למעדיוו~סכים

מהר~
 ל ז~ הג הכנ

 ישנה דחבירו ד'ודע ~שו~ף דכת~
ממנ~ג

 המרי~~
 וכו'

 ונש~~~

 דהכי ר~רע~א עמו
 הטעם רהיינווכו' נחי~

 פדו~
 דכיון וברור

 רנד~ת~

 עמו
 ~נאי שום בליבסתם

 יקי~ דל~
 אחר וכו' ודלא

 המדי~ה כמנהג איננו ~לזה האיד של ד~~מוהיטב שיד~

 נחית רהכי ראדע~א מורה וראי~"~
 ועדי~

 ממסכים
 סי' בח"ב ז"ל מוהרי"ק מתשו' לדבריו מוכחתוראיי~ו
 פדע הבגר דבעל לבא~א'נירו לפטור בפי' ~כ"כ~"ך

 לגנב וקורא פרוץ הוא דהבאטאן דירע אחד~ע~מו
 לו ונותן יורע שהוא ואחרוכו'

 א~
 ~יהו בסתם בגדיו

 וכו' אנ~~יהרא~סיר
 ע"~

, 

 רמו~ ומ~
 לנרו"ד יערוך

 מכלי להקיף ראובן יורדה שלא ב~י'~~~נה
 רדו~

 דמ'
 והוא רדו~ו בל~י ~דיר מקיף ~יה דראו~ןדהגם

 לו~ה רוא~
 למחו~

 ~כ~ר אחרי בו
 ~תנ~

 לו טוב ואדרבה '

~יקי~
 לאמ~~ ודאי הוא דהריוח

 עליו אין ה~סיר ו~ם
 ובכה"ג 'כלים

 ~~יט~
 מס"ק ומ"ד הסכמה חדיב שלא

 טעם דיד דכל מורה ואדרבה כלל לזה ענין אינופ"ט
 ' עד~ב וקבל סבר ל''א וכו~ ידע שלא רהיונולד~'~~ו

 מ~דוב~ג~
 ב' סי' א' כלל והגו"ר מ~ח ~י' ~הר~ר"ם

והז"~
 ראי~ אין סי~כ"ג אדה וקרבן כ"ג סי~

 שהם ב~ע
 בנדונו כ"א 'המרברים

 ~המנה~
 י~ע ~הוא ההרגל או

 ~ב~וז~
 להש~~ף

 ל~
 דו~פו עם להתנהג חש

 וההרגלהמנהג ~מור~
 ונכנ~

 הרואה יראה ~אשר הסתם ~ל

~ל~
 בל לה~יא הו~רכ~י ולא בס~ר~ם

~~~ 
 כי ~לבאד

הו~
 ~ל ל~ין כרור

 דוא~
 אין

 ~ור~

 ה~י כי וכל , ביאור
מנרונז~

 האמ~ וד~י ההם
 הוא יו~א וכבר א~ם

 ' ז"ל הפוס' ו~ל ז"ל ומרז הר"מ מרברילאוד דינ~

 אמנ~
 כל

~י~
 ד~בר הנז' ~דון ו~גון ~~ק אשר לדתיק~ו ~~ם

 ~ו~ה~נ~
 א~~~~ רמ~י הסכמה ד~י~תו אין בתחי'

 לו

למחו~
 ועיין ' הה~~ר מן ורחוק לדכר קרוב הוא א~ר

להרב
 מוהר~מ~~

 ~י"ב סי' בח"ב ז"ל
~"~ 

 ברור וזה
~ 

~~

 כ~ב במ"ד בזה לי ~מיה שי~"א הרבה~ו~ק על
 בעסק דה~חילו הדרך גם ל~יים ~ר,ך הרי 'יז"ל

~~~ל
 הי~

 היה לא ור~ובן ' דמעון ע~י נעשה
 וראי והא ,בידו מוח~

 רעדי~
 למעשיו והסכים ~הודועו

 ו~~ין ' ומהני רעכיד ז"ל להפו~'רס"ל
 ~ז~

 אורח להר~

 קע"ו ~י~ןמ~~ט
 או~

 ' ל"א

 דמ~
 כוונ~ו בוה הי~ה

 ה~'אטור החליף דש' היה נרונו ואם ~ל אומ"ש לה'ל~יין
 וראובן וכ'פעם

 מיח~ ל~
 ראיה ריח היתה

 התנה~בפי' ז"ל הרב בנרון כי ממד מנדונו ולאמדפט ,,~~ור~
 ז"ל מה~ו~~ ורק אתו האמת שאין וגם דמי לאוהרי
 פעמים זה מיחה רלא דכיון ב'רו הביאאשר

 א"~
 גם

 הניחע~ה
 מהם דגם אלא ל~'א~ור בנו לוי א~

ומדבריה~
 רעריין ראיה שום אין

 ליכ~
 אר~תא למימר

 קארהכי
 נחי~

 לא והרי ~נרונם ז"ל הנ"ל הפו~' כמ"ד
 להבין ~רדין ~רד~י ועוד ' כללרמי

~~ 
 כזה ל~יין ר~ה

 : מענה מ~אתיולא

~~~~~

דמ~ד
 ~ידי~

 ר~ובן ירע ~דר
 וד~~

 כ"כ
 ' לדמעון זכות רואה ~יניזמן

 רמק~~
 יד

 ורק ' ובאמור ד~יקתו ל~לות לראו~ןא~ו
 לא ראפ~' נר"ו הפוסק הרב דאיי~י קע"ו בסי' ז"למדן ~~ר~~ס~

 ברור ורבר עמו שה~נה כמו חלקו הלה ד'טול~וריעו
 הנוגע וכחלק ' בנו לוי עם תחילה לחלק שמעוןשזכה
 כיון , כרור והטעם ראובן עם לחלק יחזורלו

 דל~ועל~
הדו~~ו~

 ביו~ר הרויחו שהרז סופו דהוכיח וכמו עשה
 לבין אדר בב"י ז"לומרן

 הגרסאו~
 בתשו'

 הרא"~
 ז"ל

הנז'
 הדאלו~ לגרס~

 , ירע לא האחר דהדו~ף דכתוב

 דהיה ז"ל הר~"ד ~נקט הטעם לוהונח
 הורי~ו לא רא~י' בד"ע כ~ב ו~כן ' 'עוש"בל~שותפות ~ועל~

 כלומר וכו'י~ול
 דל~

 ירע
 השות~

 וא~"ה כלל
 יטול~

 הלה
 כיוןחלקו

 השו~פו~ דלתועל~
 נ ע~ה

~~~
 הרב דברי~ בעיני נחשבו זר כמו כיאכחד
 מרן דברי בהע~יקו אדר בזה נר"והפוסק

 ~ילין ה~~יס לחבירו הודיעו לא א~י' דכתבהנ"ל
 ~ריך דהיה ד~~י' אלו רברים ~משמע ' מוסגרבמאמר
 א~וריו נטו כי כזה הורה אשר ~ודיעו ולאלהודיעו

 זה לב~ר הי"ל ~ורך מה ידעתי לא וב~מת הררךמן
 היה~לכ~חילה

 ~רי~
 עכ"פ ד~עון ואדם להודיעו

 ראובן ומ~רעומת ~שהיפה של~ ~
 ל~

 ' ני~ול

 וכ"~
 ד~אין

 כ~ו~~ו הוריעי ~לא אפ'' מרן רמ"ש כן לומר לובא

~בורר~
 ומתל ירע דהרי ~שיטא הוריעו דאם

 להד~~ף ~שותף ריכיל אה"נ ואימא ' וכא~ורבב"י ובמ"~
 אחרעם

 ל~ו~ל~
 כלל לשות~ו להוריעו ולא השו~~

 ט"ז להרב חזינא והכי ' בזה עוד ~ברי אבארולקמן
 ~כ~~ סק"י קע"ו בסי'ז"ל

 נ"ל
 בס"~ וכו'ומ"~

 אם ל"ט
 דם רמיי~י וא~"ל דרי לכ~חילה אפי' וכו' דמעוןלקח
 ס"ק בסמ"ע ועיין ' ע"ד עכ~ל ~ריעבדרוקא

 שיש ז"ל הטוד רברידנראין ~ ע~~
 רשו~

 מהד~~~ין אחר לכל

 דנר~~ מ~לעדו~
 לו

 ~ ~~~ השו~פו~ ~ועל~ ~הו~

~~~
 בנמ~א ז"ל ררכוו~~א פלוגתא ~מח מזה
 שלטובה טוען והוא בדינויהפסד

 ~~מרו חילוקים וחילוקי ~ילוקים וכמה דינויב~ו~ו נ~~וו~
 בס' מידרים תחז'נהכאדר

 ~כס~ נח~~
 ז"ל

 בח"~
 סי'

 נ~או וך' וי"ט~"י
 ונ~נ~

 בטענה
 זא~

 ~~חבר הרב
 ז"ל מונסון מוהר"אוהרב

 באור~
 וברוחב

 י~ו"~
 ועיין ,

 כ"ד ' ס ח"מ ז"לל~רב
 ח"מ אבר~ם בני ולהר~

~~ 
 . ל'

ומוהר"~
 ט~ ס~ ג~ון

 להרב וע~ן
 ה~

 ז"ל רב
 כ"ח בס~

 לפטור מ~ר~רד
 ד~ה ~~ר הדו~ף א~

 ~י והפ~י~
 ברורה ~י~~כו~נ~ו

 להועל~
 ז יעוש"ב הדו~'

~
למה ~~~~~~~

 שראי~
 אהל ~רב לנכרו

 ~ח~
 בח"מ

 ~ס~
 ~רמ"ז ב~אלת נדאל

 ~נ~
 ו~~~~

 וכתב ~ל הרמ"זדברי
 ~ל~

 נר' אחהמ"ר

 ~לא ~ק~מוספלט~ן א~ ר~רברי~
 ~ר~~

 דרבר הב~~ם

 זה~

 ג~י
ומ~ורסם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

ו~פור~~
 בל דא"ב זו טענה ליה ~הני רלא ב~ו~קים

 בפוס' נת~רסם ~לא ~ס"ר ו~~ו , עב"ל בן יא~ר~ליח
 ~~ם לב"א רשות יש אדר בשו~~ים זו טענה ~הנירלא

 השות~ות ~ועלת ~הוא לו שנראה ~הלע~ות
 ~או~רים זאת בסברא אתו י~ ורבים ובא~ודהסמ"ע וב~"~

 ~רא"~~דברי
 ~השות~ים לכ"א ר~ות ~יש ~ב~ב ז''ל

 ה~וען הבע"ר ולא ע~~ו דברי~~~
 וב~"~

 ~ל בבנ"הג
 ב~ע~ה ~~ין ב~וסקים ~ת~רסם ~א~ת ~ראהו~ה
זאת

~~~ 
 בן יא~ר ~ליח בל רא''ב

 הו~
 ועליהן ב~לוחין

 הרבא~רה
 ה~בי"~

 וראייתו קע"ט סי~ן ב~"א ז"ל
 ובו' ל~לוחו ~עות הנו~ן ק~א הגוזל ~~רק~ובחת
 או~ר א~ה ~אם לו ~יחתו ~'חתו אם סת~ארקא~רו

כ~
 ע~"ב בן ~ליח בל א"ב

~ 

~~
 ~ת~ובת ~חלק ב~ה הר~"ז על ע~ד~זי~יה

הרא"~
 ח~ים ל~נות לד~עון ~עות ~נתן ז"ל

 וכו~ והתליעו ובה~~ר ב~~ר יחר ונ~~~~וובו~
 נתייקרו הרי ~~וען ועור ' ע~ו ~~יה התם~~ני ד~''~
 ע"ב ובו' ~קולקל והחוב רחוק ~היה הבא~~א"ב ~

וכ~~
 ~חלק ו~ה עליו

 לא ~~ו שהיה ~יירי רהרא"~
 ~ריק ש~תי ' עב"ל ~י~י ~דאו ~וסק ב~ום זה חי'ראיתי
 ראו א~ר ~וסק ב~ום זה ~ילוק ראה ~לא ~ללו~רור
 תר~ה בא~ר ~~וסקים בגרולי בן נ~~א ~א~~ם '~יניו
 ~והר"י להר' א~ר ב~~"ר ס"ה בסי' ~ל ~~ראנ"חבת~ו'

 וז"ל ו~~ב ל~רו"ר דו~ה בנדון ~ם ז"ל י~~~ב~ו~ר"~

וב"~
 בעיר היה ה~ני ~ה~ותף בנדו"ד

 אחר~
 ו~םיודיע

 וכו~ בשאלה בבתוב הח~ץ יאבד ~י~י בי~י קורםלו
 , ו~וסבר ~~לי והוא 'עש"ב

 ול~
 החריר ל~ה ירעתי

~ליו
 א~

 ~ליו בתב עוד ' החררה בל
 ~אי~ב~

 ~~ע~ו
וראינו

 ב~והרי~"~
 ~נתן כר~ו' קי"ג סי' ~ניות

 ~תבוון רלטובה רגלוי ר~~י' הרי וב~בובו' ס~ור~
 וג~

 לא
 ~יארע בוראי בי~י ובי~י ~אד ר~וק אלאע~ו הי~
 ל~לם הדב חייבו וא~"ה ~ם ~~וזברכ~ו ~ינ~

~~ 
 ~הפסיד

ביון
 ש~ינ~

 נרון ב~ו ה~~ר ליכא ~עב~'ו טענה וליבא

הרא"~
 אח"ב ~נתיי~רו

 וב"~
 זה ענין ~ה ירעתי ולא ' עכ"ל ~מחל הר~יעל~רוע לוי ח'יב רוד~י בנרו"ר

 ~ל'ח ע~הו ~ראובן היינו ז"ל ~והרי~"ט ~נרוןלזה
 ל~וברם בירו ס~ורותיו ו~סרל~~עין

 לז~ן ב"וב ז~~ו ואיב~ד טורחו ~כר על ע~וופסק ב~~~י~ רוק~
 אם ~בין ו~~ובן ,חר~ים ~~~

 י~בר~
 ~ו בזול או ביוקר

 ~ה ו~"ב ' ק~ב בא~ר ~ושלם ~ברו יקח הואב~רו~ה
 לו ~וה ~~ר ~דיבורו ל~נותל~

 ל~וב~~
 במ~רים רוקא

 אם אף כי ~ירוטובה ב~~ ~י בי ל~ובה ונתבוון ~ח~ב באו~דו ל~"או~כרם
 רע~

 לראובן לו בא היה
 ' בחוב ~ותף ~הוא ~נ"ד יערוך ר~ות ו~ה ~ו~לם~כרו יק~ הו~

 י~~יד כ~~ם ל~כול י~יי~~ו היווניםו~ם
 הו~

 ' חלקו

ע"ב
 ~בק~

 ~כסף ~ל לקבל להם וה~חית ל~ובה הוא
 א"ב ואיךבידו

 י~חיי~
 נ ~כי~ו בה~סד

~~
~"~

 ~~ו הפ~ד ליבא ~עב~'ו טענה דליבא
~רון

 הרא"~
 ~דו~ה רכוונתו ' אח"כ ש~תיי~רו

ל~~ור
~"~ 

 ז"ל הר~"ז
 ל~ל~

 ~ת~ו'
 הרא"~

 ראו' דהתם
 ה~' ~ער על וע~רו הח~ים נתייקרו ~בבר ~ריטוען
 החוב ~ל ~יפרעו יא~ן לא בי בנדונו כן לאאדר

 ל~י~ר ואיבא הנבסים נתייקרו לא הבא ~הרי 'ע~~"א
 הרב חייבו וא~"ה ~יוונים חוב ב~ו והיינו ה~~רדליכא
 ~~י~~ כיון ~ה~~יר ~הלשלם

 רקדק לא ואח~~~ר ,

 לנו ה~יע א~ר ר~חר ז"ל ~והרי~"ט בת~ו'י~~
 לה~ר ה~חורותשהקיף רב~~

 זכו~
 קרוב ~~וא לראובן היה

 חייב ה~ליח הרי י~לם לא ~~ם ~~~~~ר ודחוקלשבר
 ב~חו~ ללוי ש~בר עתה וא"כ ' ~~ינה ~~ניבאחריותן

שלי~
 ~חת '

 השלי~
 אי~ו בי ~כיסו לה~לים חייב הוא

 לוי או~ם ~הבטיחם הבטח~ו בער ל~לם ראובןחייב
 חייב ~יה ~~עון ~הרי~עתה

 ~עיקר~ בה~
 וא"ב

 כל ~~עון חייב ~יה ב~ו~לם עתה ה~ר ~שלם היהלא א~
 דהיי~ו ~~י~וי ב~עת ~וויים כ~יעור הסחורותד~י
 ה~ה ~~~ר ~לי~ים הב' ר~י אם ואז הגזילה ~עתבדין
 עליתרים

 ~יוויי~
 לו היה ז~ות נ~~א , ה~ילוי בעת

 ואם ~וי לו ~ה~בר ללוי הנז' ~~ברלראובן
 ה~ר ~~דע עתה ואולם ' בזה לראובןזכות אי~ ~חו~

 לקח אשר הסך בבל ראובן זבהל~~רע ~~לי~ו~
 ~~עו~

 ~ירו
 אין ה~ינויבעת ~וויי~ ~~רי יו~ר ללוי ~בר בי ו~"ב ה~לישים ג'רהיינו

 ז~ו~
 לה~לים הוא ~'יב בי בזה לראובן

 זהו ' ב~ז' הב~חתו על ראובן חייב לא בי~ביסו
 רברי~ איז~ ראיתיא~ר ~~ני בוונ~ו ק~ת לבאר והו~רכ~י ' ז"ל הרב ~לדינו ת~~י~

 ההבנה ~שוללי הנ"ל בת~ו'
 לו הוא זובה ~ליש ב~חות ללוי ש~כר ועתה בה~כתוב
 ~וא כן ודאי ~הבטיחם ב~ה זבות לו ואין ~~ח~םב~ה

וב~"~
 ו~' ע~~ו ~~עון ~הרי ז"ל הוא

 ~~~ אל~
 זו~ה

 ל~~עון הוא והזבות בא~ריותם ח'יב ~~עון ~ביבלאו ~הרי בזה כלל הוא זובה אינו לר~ובן לו הוא אם לוהוא
 ~וב~~~עב"~

 זובה האי ואם , שלי~ים ב~~ ~ע~ה
 לוהוא

 סוב~
 זבות ל~ון ביה ~ייך דלא ~לכד ~~עון אל

 גם , ~~חתםב~ה
 ה~~~

 אין ובו' זבות לי ואין ~לשון
בו

 הבנ~
 לו ו~~י ~~~ון אל סובב לו האי בי ול~ל~ם

 ראו~ןאל
 הו~

 גרול' דוחק
 הבוונה ביארתי ע"~

היא ~עב"~
 ~~ואר~

, 

 נקו~
 הסחורה ~~יווי ~י~א

 גלוי~
וירוע~

 לרון יכולו א~ר ב~~רים היתה
 על'~

 הה~סר על
 בין הריוח על~ו

 ר~וב~
 התנאים ~~פ~י בל ו~~עון

 ~יוונים בחוב בן לא א~ר ,~נ"ל
 הנ~

 ה~ח~ה או הבלל~לם בר~~~~ ה~לוי
 ל~~~

 ~ו~~ו ואין לר~יע או
 ~~~ו' סתידה ~ום רו~ה אי~י ע"ב 'ידוע

 זא~
 לע~ר
~ 

~~~~
 ולבל הרברות

 ב~ו~~י~ הא~ירו~
 א~ר

 וי~א ההוא ב~ינוי נ~בוון ~לטובההובחה י~
 מירי~~סד

 ~לוג~~
 ~הם ~א~ אשר ~ו~נים ב~יזה ל"נ

 ו~~~ הכי בהם ~~וסב~ו או~נים וי~~ה~ס~
 א~~ם ,

בי~~
 ~י~ר סברא ~ין ח~ב כא~ר ~יוח

 ~~ני בריוח ~~ח~יתו י~~יר והלה בולו הריוח~~י ~י~~~~ו~~
 י~א ~הרי ההוא~~ינוי

 ~חשב~~
 וזהו טבא ל~עלא

~''~
 עם בנ~ת~ף אבל ' ל~~~ע ה~~ר ~רן

 ב~~ון ~~~
 ~~ו~~ו~' ~ל ה~~י~ ~ריוח חיסרוןהדות'

 ~חר~
 לא

 ~ביס ~אתיובל
 ב"~ ה~י~~ו~

 הרא~י' ה~ות~ים יחל~ו
~חילה

 ו~חל~
 לה~ות' יו~ן ה~~נה

 החד~
 ידו בי

 , ~ם ב~"ע ~~בואר ~הוא ב~'נויע~הת ~ו~

 ו~ל~
 ~~~ר

 א~ר עם ה~ותף~~~תף
 ב~~ו~

 רהיינו הג'
 גם ' ובנז"ל ~ם ז~ל ~רן ~~סקו הנז~~ל ~רו~~ר~"~

 בז~
 ~ין

 הא~ר ~יקחלו~ר ~~~
 ~~ח~י~

 ~ר'וח כל

 ~~~~ו~ ~~

 ~אי~ו
 ~חלק י~ול והלה~לו

 ה~ו~~
~~~~~ 

 ת~י' יטול ~"א ,
ה~ותף

 ~חר~
 בי~י~~' ~לוקה יו~ן ו~ח"ב ~~תנה ב~ו

 ת~ובת באה חזינאוהבי
 הרא"~

 ז"ל
 ליהו~ דל~

ל~' סו~ר~
 הר~~

 ' ~הר~י ~תרי ז"ל ו~רן הטור ורברי ' ז"ל

 ~והר"יהרב
 ב~~י' ~~ו' הובאה ז"ל י~~ בכ~~הר"~

~והדאנ"~
 ז"ל

 ח~~
 ס"ה סי'

 ל~
 ועיי~' ' ראה ~א

 ~ר~ר~~~~~~ע הבריח ב"ט אות בהג"הט ז~ל~ב~"הג ~~ר~
 ה~ו~' ~~~ון אחר עם נ~~תף בין לחלק ~ל דהביז~ל

 ~ג' ~ל ב~~~ן אחר עם~~~~תף
~~~~ 

, 

 וב"~
 ~כ

נא~~ ~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~א~~
 וכ"נ ' יעו"ש ר~כ"ז ק' סי' ז"ל ש~ו~ל

הרכ מתשוב~
 ~ר~ ~ש~~

 חיי כ~י ו~יין ' ע''ש ~"ב סי' ח"ב

 ז~ל ~ו~רר~י בתשו~ת ל~~פק ~ה לי רי~~~~~~
 ורברי ז"ל הרא"ש רכרי ליי~ב ב~"ש~~ז~

 ע"ר וכת~ א~רדי ל~ת~ו דלא ז"להר~ב"ם
 הר"~

 ז"ל
~כתב

 וכ~
 הלך אם

 ונשתת~
 כ~מון ~חר ~ם

 לא~~ע ~שכר הרויח ואם לע~מו ~~~יד ה~סיראם השות~ו~
 עליווכתב

 שאע"~
 השכר שנ~רש

 לאמ~~
 שיעשו

 יקח ו~ח"כ הרא~ונים שותפים ~ב' ח~~יםכ' הריו~
 שם כשלא היי~ו ~הב'ה~' ה~ות~

 ~שו~~
 ' ~שלו ~~ון הג'

~ב~
 דקת~י דייקא ' ~~תיו כ~י שיק~ ו~י כששם

~~~~~
 ' עכ"ל ~שות~ות

 ול~
 הכינותיו

 ~ז~ כריו~
שנ~~

 ~שו~~ת כ~~ון ~לישנ'ה
 ~תן ~לאלשלול שכ~ ~רויי~ ראי~

 ה~ו~~

 הג' נתן אם ~ם ו~רי ' ~מון ה~'

~~ו~
 ~ע~~ו

 וז~
 ונ~תת~ו כנ~רו ~שות~ות ~~יס ~תן

 ~ ~שות~ות ב~~ון ~חר עם ש~~ת~ף עליו ו~~רש~ר
 ב~ו~ןוכי

 ז~
 יקח לא

 ~ל~
 חלקו

 ז~ו ו~רי ~התנ~ כ~~
 ~ישתת~ו ~ורך דאין ז"ל ~רן ~סק וז~ו ז"ל הרא"שתשו'

 ~~ות~כ~~ו~

 שיתן בלי ~'
 ג~

 ראז~ השות~ מכיס הוא
~~

 לו

 ל~שות~
 שלא

 נשתת~
 נ כלל חלק ליקח

~~~

~~ 
~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~~~ ז~~~~ 

 '~שלו

 ~~~ א"~
 לע~~ו ה~ס'ר ה~סיר אם ~ראשונה

 ' ~רו~אהוי

 וז~
 אינו

 כשלשתת~ שא~
 ~ג' ו~~יח

 ' לע~מו ~וא~ה~~ד ~~ו~

 אל~
 לא מכת"ר ~חהמ"ר

 ~ם אכל שכתכו רברי~ם ~~ל~םי~~ ריי~
 נשת~~

 אחר עם

~~~ו~
 וכו' ע~~ו של

 דמור~
 ~וא ~ע"ז

 שכ~
 הריוק

 ~~~וןלו~ר
 השות~ו~

 ע~~ו ~ל ב~~ון שאינו
 והו~

~~
~ש"ל

~~~~~ 
 אחיו ויטול ע~ו ~רין ~כ~ב בת~ו' ~~ריךז"ל ש~רא~~ ירא~ וה~כין ב~"ש ~ל

~ל~
 שיא~ר רי ש~י~ ב~עות חלקו כ~י ~ריוח

 ~~עו~~~ ~רי~
 ~וא ~עותיו שכ~י וכוראי ~כו'

 שי~~ ~~
~ 

 רק ע~ו ~רין ~א'ן ר~ז~לא
 עת~

 ' שהרויחו

 ~ב~
~ע~~~

 ~ל~~
 עש~ כרי~

 רשות ~~ל ~~א
 ~רא~ב~

ע~"~
' 

 ~כין ~יני לענ"~ '~ז~ הר~ו~ ~~
 בריוח חלק ש'~ול כ~ב ש~רויחו ~יהש~~ע~ה שבשכי~
 ו~י~

 ~י~ ~א~ ~~~י~לו~
 ~~סר

 ל~ ~ו~
 י~ן

 חל~
 בה~~~

 ש~~ר~ ~~~ ~~~ו~י~
 ~עיקרא ~כל ~ר"ל

~דין של~
 ש~~ עש~

 ' ~ראובן רשות נ~ל

~~ 
 ~ש~עות

 ז~
ל~

 ' ל~ול~ו ~~ו~~~

 ו~י~
 לי~ר י~דק

 ~ל~
 כרין

 עש~
' 

~~~~~
 יר~ על ל~ותפו ל~רויח ~ו~ה ש~ם ~~ון ~י~~

ש~~~~
 ,'ע~

 אחר
 ע"~

 ה~ין לקיים
 ~ל~

חל~~~~~~, ~~~~ יתן
 ל~ ~חזי~ שו~~ ~~ורא~ ~ריו~ ~~~ ~~~

~~~
 ~~~~כ~,

 עוש~ ~~ו~יקר~
 כרין, ~לא

 ~ל~
~~

 ז ל~ול~ם יכולתי לא ורבריו ~ע~ני

~ ~ ~

 רכל רין~~ת~'נו
~~ 

 ויל~ינן ז"ל שכתב
 חל~~ תח'ל~ לוי יקח רוראי לנדו"ד~יניה

 ש~~~כ~
 ש~ע~ ~בי~ עם

 והש~ר
 יתחל~

 ~ינו
~~~ ובי~

 ~~וב~.
~~~~ 

 ר~~ר ~~'~~~~ שלא
 ~מון~~~מ~

~ ~ , ~ ~~ ~ ~  

 ו~~"ש ~ו
 ~ו~רר~ הר~

 ז~ל
 ~נ"~

ר~~~
 ה~ח ~א

 ~~ו~
 ~רב ~~נו ~נ~תייע וכ~ו .

~~~~~~~ 
' 

 ~~רו"~ ב~~~
 האחים ~גם

 ל~ ר"ו~
~~~

 ~רן
~~~ 

 ~~ר~ ~ור~י
 לוי שי~ח ~וא

 ~~ שו~~לי כרא~ חל~
 נ

~~~

~~~ 
 י ~~ר ~ער~~ר אל

 ש~~~
 וכ~ב

 ~ר~

ה~וסק
 ~ר~

 באם ~לא ~~לו ה~יעורין כל נאמרו ~לא
ע~ה

 ז~
 ~שות~

 ~הנו רוראי אחר איש עם הזה ~ע~ק
 על ה~~וך בנו עם מע~הו ה'ה כאשר אכל~עשיו
 וכמ"ש כריוח ונחלה חלק לו ~~ין ~פ~ר~ולחנו

 ~"ה~
~ש~

 וע"ז וכו' ~תוס~תא
 לחל~ י~~

 ~ונים כחיליקים
 ~ריך הייתי לא לע~~י וכ~אני , ל~ביןונכו~ים

 ד~נה ' רנ"ר לוי את לזכות הנ"ללהחילוקים
 ה~ע~

 של
 ר~"ז כ~י' ז"ל הס~"ע כתכ ~נז'התו~~תא

~"~ 

 י"א
 וכל הע~ידן במקו~ו ~~ת~א ~תם שהע~ירןרכיון

 ר~~ואר ' ~כ"ל ומחל הוא ה~ביח כאילושהשביחו ~~
 ~~~ו ~ירש ש~אכ התוס~~א כנרון שהבין~דכריו

וה~מי~
 את כ~~ומו

 בנ~
 כמ~ום חש'כי ע"כ

 אבי~~
' 

 ~וא תמיד שהרי ~חל ~סתםועל
 הי~

 ולא~ש~ל עוסק
 ~~חים ~ן א' וז"ל ~ל הלכוש העתיק וכן , טרחתו~כר
 ~נכסים~אינו את בניו והשכיחו כ~ים הרכה לוש~יו
 ריד~ כני שהשביחו ~זה לי תנו לו~רי~ול

 לו ו~ן כירו
 רהשיעור ~~ואר ' ע"כ ~וא ~ש~יח כ~'לו~א

 ~הי~
 ר~י~הו~

 יותר לא עתה גם יקח ~~חתו על לי~ח
 על יות~ והשכח יו~ר ~הם ואף ~יי~ו אברבמ~ום

הסת~
 ~~יה כ~ו שש~עון בנרו"ר ~שא"כ ' עש"ב מחל

 לוי כ~יותו כן גם ע~ר ה~סק ככל עו~דו~ל
 הרחוקות להעיירות הולך הי~ שלויעמו ~ת~ס~

 ~~ינו לא ובכה"ג ' כ~אז עוכר בעיר~שאר ~י~ והו~
 ' ~חילה חשיכ ~~תםדעל כפו~קי~

 וכ~ר~
 בל~ו כי

 הכי~
 ~יו

~ורעים
 ~כי~

 שכר השות~ות
 העבוד~

 ~ז~ת

 ש~
 לו~

 אין כי . ~ליוורנולהפ'אטוד
 סבר~

 לו~ר

 ~יכני~
 עכורת לעכור ע~ובנו ג~

 פד~

 ל~נות כדי ובנהרות בי~ים
 נ חנם י~כור ובנו אחוואת

~~~~
 ז"ל הלוי מו~ר"י ~~בשבתשובת

 ש~כי~
 ל~ו

 ש~ירש ~בוררת כ"ב אינה נר"ו ~פו~קהרב
ראובן

 ~הע~~
 וע~"ז ' ~~וא בעסק כנו ע~ד כאדר

לא
 זיכ~

 זאת בטע~ה דאובן את ז"ל הרב
 ~חמ~

 רין
 ~לי ~נה ' ~נז~ה~ו~~~א

 ס~~
 כי 'ן ~ב ז"ל ש~רב

ה"ה~
 'בה כת ז"ל ש~רשב"א כתב וגם ~ביאה אשר ז"ל

 אלאאי~ו
 לעני~

 גם וסיים ' כוותה לפסוק רינא
~ו~  ז"ל ~ר~ב"ןשגם

 הכיא~
 ל~סק שם

 הלכ~
 כ~ב ולכן '

 שוםדאין
 כ~~ ה~ר~

 ~~רויח ל~ה ע~~ו ראובן שהרויח
 ז"ל להר~ב~ן שר~ה ~ה ~כת"ר ואחה~~ר . ע~"בבנו
 כתב א~ר הרבר ~וא שמת ~יב~'

 ה"ה~
 ז"ל

 ה~יוח~ות שי' בד' רהיינו ז"ל~רשב"א שכתכ~
 ל~רשכ"~

' 

 ו~~

 ש~ר~כ~~ש~~
 ~ל

 הלכ~'ל~ ל~~~ ~כי~~
 ש~ר~ב"ן כן

 שם~"ל
 ל~

 לו ~אין ~תו~~תא רברי ראשית ~ביא
 ש~רויחוב~ה זכו~

 הבני~
 ~ ל~~~ הביא~ א~ כי '

~ל~ה
 וזן ב~ים לא' היו ש~~י' בסי~א ל~"שרוקא

~ת~י~ת ~~ות~
 ~אי~ הבי~

 אלא לו ~חשבין
~~ 

 ~אכלו
 רברי תחילת ואילו ,~~~~ע ~~

 התוספת~
 הנז'

 קמ~ר ע"ר ע"שכלל ה~תי~ ל~
 ~ה~"~

 ~ם '
 ה"~~

 ז"ל
כבתבה שה~יא~

 וכלשו~~
 ~ע~ו שאין יר~~ חזי רש~יר עינא '

 לל~~לה~י~~
 ת~'

 רינ~
 על כי כלל

~"~ 
 הר~ן

 איי~י וכו'~א~~שחל~ו ז~~
 בכ"~ ה~ג'~

 ו~י' וכת'
 ו~~~רנ~י' ~זונים שהם ז~ן כל שהאחים~~ני ~~ע~
 ~ת~'~

הכי~
 ~יש ואע"~י ' לאלו אלו הם ~וחלים בסתם

 ושנינ~ אייתי וע"ז ~נים~רבה לז~
 ו~יינ~ וכו' בתוספתא

 ב~י~~~~~
 הא~~~ ~ן אכלו שאכלו שמה

 רוק
 בר~ריו~

 ~~ ~א~~~~~
 לרווחא ו~ם א~ת ש~וא

 הר' ד~כרי~~ינא ר~לת~
 ה~ו~~

 נר"ו

 ל~ל~
 ל~דו"ר

 ' ~כונים ידרים~~ה
 וג~

 ז"ל הלו~ ~ו~ר"י ~רב
 ~יור~

בז~

 כין
 '~ה

~ב"ן

~ל~הזכו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ~י ודאיבזה
 מ"~

 הרויחו אם רוקא דב"ז לחלק
 מחמת לוי ~הרוית בנדו"ר ~ן לא אשר הנבסים'מחמת הבני~

 מה~"ס חילוקו יו~א מבואר הנה , ועמלו גופוטר~ת
 באין ע~מו סימן באותו ז"ל ומרן ז"לוהפוס~

 חול~
' 

ומ"~
 ~ור

 לחל~
 ליקח מתחילה הבנים התנו לא רהתם

 קודם אביו עם לוי התנה תנאי בי בנ"ר משא"ב 'דיוח
~תחלתו

 ליק~ בעס~
 חלק

 ברא~
 ואמיתי מוסבר זה גם

 מחל ה~~ם דעל ~כתבו התו~פתא טעםוזהו
 ~נז'הפוס' ובמ"~

 והלבו~
 ' ז"ל הלוי ומוהר"י והסמ"ע

 ר~"ר ב~"ג רבבל לומר עור לי י~ הנ"ל החילוקיםבל ו~~
 א"ב ליוורנו ~ל ל~~'אטור זה ~כ"ט פורעים היו~בבר
 מחל ה~תם ד~ל בה רני~א חדשה נתינה זאתאין
 או ה~'אטור חלק אותו י~ח אם לראובן נ"לדמאי
 מסתמא בכה"ג אמרינן לא ובודאי , לוי אחיו בןיקחהו

 ~מחל
~"כ~~

 אילי~
 להרב ליה א~ינא

 הפוס~
 איי~ר נר"ו

חילי~
 בוו~יה אמיה ליה רתוליר ומאן '

 תולי~
לי~

 ויחי ' ~מיה ונהורא ' ו~טעמיה בוותיה הלבתא '
 ויבא ויעלה ' ה' ברבת י~לא חי לנ~חעוד

 ויגי~
 ~ל

 ירושלם לנו ~ז עיר אכותינו ~"נאר~נו
 המ~ולל~
. 

ונזב~
 ~מח'ה וקול ~שון קול ירושלם ובחו~ות בנחמתה

 בחד~ וח"~ כתבתיה~לע"ד
 ה~~ל זיו

 לי~יר~ וש~
 ברב

 נ ו~לוםעז
ה~ע'ר

~~~~ 
~~~~~ 

 ס"ט

 ~נית ת~ובתיוזאת

~~~~
 ל~זותעיני

 בנוע~
 ~~ובה

 מ~הב~
' 

 ' ~לא ה' ובבור ' המו~לא הרב 'חביבא מר~

בנ~"~
 רב

~~~~ ~~~~~ 

 ~יד הרחיב והאדיך נר"ו
ה'הטובה

 על~
 פינה הניח לא '

 כל על~וית
 ו~ו~ קו~

 וחפ~י ' הלבות ~ל תלים תלי
 ב, בא~~רותיו ~ה~~~~ע ~י~ור~וני

 נעמ~
. 

 ואול~
~ר~

 טרדותי ורבו אני חו~ן בן לא כי עמי ~ער בל
 ועול ו~יחיד ה~בורבננסקי

 ~~לבו~
 יר"ה

 בידו~
. 

~"~ 
 : והזמן ה~ת לפי ז~~~טים רברייה~

~~~~~~~~~~
 ל~תבונן ע~ר~~~ריו

 הה~עה בעי~ר יקדא ות~'ה .המנ~ררת השאל~ בלשו~
 אחים ~הם~כתוב

 ו~~ביאים ~ולחים וה~ ~ותפי~
 .סחור~ם

 ו~י~
 היה לברו ~ש~~~ון ~תוב

 ~מוועל המתעס~
~~ 

 ב~,ם
 ~סחורו~

 ו~ור ,
 ב~יק~ ~תיר~

 ~~~~~ אי~הענ~
 שום ע~ה שלא טוען

 וב~ ~ותפו~
, 

 ~"בבי
 ~נ~

 י~וד
 ~~ארו ~ה~~י~ חר~

 ~ות~~
 ~אבי~ם

 י~ור ומ~ח . ו~' הבית~~פיסת
 בנ~

 השערתו
 זא~

 הייתי ולא האחים ~ותפות בעי~ר ~~לי~~~~
 שותפות ~יקר על ~~אלנו לא בי . בזה הרבור~הרחיב ~רי~

 לה~יב באנו ולאהאחים
 ע~

 ~~נותיהם ~תבררו לא י~ן
 ועי~ר . ה~~ק ב"ד ~פניבר~וי

 רברשואלנו להשי~ הית~ מטר~
 ב~ ל~ חל~ ב~נ~

 במונח אף . ~מ~ון
 , קי,~ת ורורו אביו~~ותפות

 ע"~
 בחב~~ה סירר ה~ואל

 ~ גמורי ~ותפים הם ~~אחים במונח נ ה~אלה~~ח
. 

~
 , א~הם מ~ר ~ו~~ם לא

 וד~
 בעל~א למ~~ה

 שותפיםא~י~ נ~~
 במובן~

 ו~ולחים מביאים והיו
 וב~

 הגם
~י

 ~מע~
 היה לברו

 ו~מו~י~ ~~~תננס~
 הכל ו~מביא

 אתו ידננ לא ראובן ~~~~ו~ח~~~
 מאו~~

 הש~ו~ם בבל

וע~~י~
. 

~ 
~~ 

 ~שמע~
 בר~תו חו~ב ~ה

~ 
 ל~ם

 מנבס~ אח~ מהנה היהמ~ה
. 

~~ 
 בי ט~ן ראובן

 גמ~ ~ותףהוא
 ר~

 נמ~א ~לא
 בי~ה~

 , ~ותפות ~טר

 ולא בטענ~ו מתע~ם היה אחרובל
 נתלב~

 ונתב~רו
 ועב"פ , בראוי ~"ד בפני~ענותיהם

 הי~ מור~
 ראובן

 ~מע~ ~~ היה ~ע~ק~בל
 לבר~

 ~בן לבל י~ע וגם ,
הוא~נ

~~~~
 ~הםבמ~ח

 גמורי~ שו~~~
~ 

 יברר אם
 ר~~

טע~ת~
 ~נשתתפו

 מעי~ר~
~ 

~"~ 
 מ~רר

 ~~יו א~ש יסר בחבמההשאלה
~ 

 לחים
 ב~ן .הסחו~ת ומביאי~

 ~הבא~
 ובתיבת ה~חודה

 ~עס~
 ~~ל

~~
 לא ~~~שות~ים אחר

 ול~ מעל~
 ב~וה חול~ים~היו ~ת~ וגם . מו~ר

~~ 
 האף בי . ז~לי~רנו ה~וחר

אמנ~
 באו לא לם שמע

 חשב~
 האחי~ ו~מעון ראובן

 לחלו~~נזברי~
 מן מו~א ~י~ אח~ בל אלא , הר~ח

~אמ~~~
 ~נשאר ~ממון וכל .

 הי~
 ~~"מ . ~מ~ון ביר

 ~מעון יברר ~אם מאחר ~ידי נפ~~מלא
 ~ה~~

 ~ותף
 חל~וי~ח

 משל~
. 

 ו~ת~
 ~וא בי ראובן טעון בא בא~ר

 גמור~ו~ף
 ותוב~

 ואינו במו~~ם חלקו מח~,ת
 בער א~ו לבן מ~ומה~תת ~~~

 ו~מ~ ~"~
 ~~ן ~אב~ אף

לו
 חלק לקחת כת~

 ~ב~~ר~ ה~אט~
 על .

 ב~
 באו

טע~~
 יר~ו לא מעי~דא בי ב~מרו , בהררגה ~מ~ון

 ~בל יען יחר וליתן ~~א התחילו לא ו~םל~ותף
 מ~~תף הנ~ן ו~א לברו ~מו~ל הי~

 ע~
 אח~ם

 את"ל ואף . ~~~ו באות~ות~ותם ו~~ל~
 . שותףגמור~~~ת בט~~~~ ~~ב~

 ~סק שב~ום ~רבר ב~ר הדי
 עביד במ~ביה ל~רו והוא ~בר שום ~רננ ולא הודי~ולא ו~~~

 ומעש~ עס~~בבל
 זה את גם וא"ב . ק~מים

 . מהם ~אחד לב~ושנ~ן הבת~
 ~זה ועו~

 ~רא~
לו

 מלתא ~א~לאי ובמוהשותפות ~ו~ל~
 למ~ר~

 ~~ר~חו
אלה~~~~~ בז~~

~~רק מעי~רא ת~ובתי בא~
 ב~לקו ו~כהבט~נתו ~~

 ~ו~~ות א~ א~
 ~ו~

 ~~~ע~
 יכרר אם ו~"ש , ק~ם

 ~ו~' ~טר בי~הם נ~~ה ולא ~מו נ~תתף לא~מ~ולם טע~ו~~ ~ת ~~ אב~

וג~
 לא ו~תן ~שא ~תחלה

 הית~
 , ~~ו~ן ב~ו בזה

 ומאן . ברינו ~זבה וראי הגמור הבירורראחר
ומא~רקיי~ ~~~

 הממון להו~א
 המוחז~

 בירו,
 ~"ז ל~שיבב~נו ו~~~~.~~

 גר~~ די~
 ~לתמיה ~~י ו~אר ב~~. ~~ר~י ~י

 הר~
 ומלא ~~~ המופלא

 נר~ הפו~~
 ~~ר

 בזההאריך
 ו~פליא בה~~נרות~

 ~"ד לאו~ימי ~~~~
 ~~~ר~ו עיקר ע~ה וב"ב , הבית ~~ת~יסתב~ותפים

 ~~רבה ~ר~ת
 ~~~ בת~תי ~י~ ~~ לת~ו~

 י~~~ו
 מאבי~םה~~~ים ~חי~ ~~ם ~~חר ~י , בטל ~~~~~ות ~~~וןט~~ת

~ 
 בה~ער~~
~ 

, 

~ ~  ~רי~ 
 ל~ם

 השיתוף ה~נאת~דרכי רר~
 וה~ר~

 בבתוב בזה
 ~ר~"~

 בי ה~~דוע~ו ~
 ~ד~~ ל~

 ה~~רתו
 זא~

, 

 . וברו~ה ~ק~רה ת~ו~תי באה ו~~ה בק~ורמסו~ים ה~אל~ ודברי
 תמי~ות~ות~ל נ~לוגם ~~ערתוובנפוליסוד

 ~ל~ו~~
: 

~~~~~~~
 לחלק

 ל~
 ~מע~ ב~

 ~אל~~~ עי~ר הוא כי
ו~ל~

 , מלתנו ~סוב

 למ~לת ~~תי~
 מופלא ~ח"~ הא~יהמשיב ~~~

 ראת~ ~ ~ב~~הרר~
 ו~~תי

לן
 מח~ק~

 בהס~ם ~ל ה~ס~
 רמ~~ למ~~~

 ~עינן ~י ,~ינה ~~ ~ף
 בפירו~ ה~ב~~~

 או
 ~~ ~~יק~

כהורא~
 י~א ו~י~ה ,

 לרו~
 ~לא בנ"ר

 ~יח~
 ~או'

 רל~"~~ ~~לבתו ~ור~
 . ~הודאה הוי ה~תיקה

 ו~ו~
 בשבר ~~~י~תו ~י~~~ ~לא דסבר ~~~ום ~~י~תולתלות ~י~ ~~'

~"~~
 ו~אף ~ בקי~ר

זה ~~ אמ~~ ~~ ~י~~ ~ אמ~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 'זה

 ~ריכים אנו אין כי א~י דוא~ אב~
 לז~

 'אחרי , כנ"ד
שכב~

 לברו ~מעון כי ' כשאל~נו ו~בואר ~י~ר~ו
~~~עסק הי~

 ~ולי~
 ירע לא וראובן ' ו~וכר ~ונה ו~כיא

 לא וא"כ ' אוכל הוא א~ר הלחם אם בי ~~ו~ה~~ו
הי"ל

 להוריע~
 הוא וגם .

 ל~
 כיון ל~חות יכול ~יה

 הו~~~~~~
 לכרו הע~ק בכל ~~תע~ק

 וכ~~בי~
עבי~

 ונגלה ~בואר הוא אשר זה ו~טעם '
 ל~

 הבאתי
 ~בוכ~ב~~יותי

 ' ז~ת

 וכללתי לנ"ד' ~ידי נפק"~ רל~
 זהבל

 ב~~~
 ~~רות

 ~ב~~
 וע~ק~ ענייני ~בל ~כתבתי

 ~~~ילה~~~~ר
 ו~"~

 לכדו ~~עון ידי על נע~ים היו
 ~טעם ~שר . ראובן ידיעת~~~י

 ז~
 ל~קור ש~עון רו~ה

 ~~ני לקיימו אנו באים ואם ' ~עי~רו~~ות~ת
 יח~ וליתן לי~א~~~~ילו

~ 
 ~יקרא ב~ונח

 ~ת~ל~ ~~
לי~~

 יחד וליתן
~ 

 ו~~י ~רי ,
 ~~רי~

 ~דרך גם ל~יים
 ולא ירע לא ~ענינים ~ככל ו~~ו . בו~~ת~ילו

 ~רבר הן ונזק ~י~וי ~ל ~~כרבר~~~בן ~יח~
 ~הי~

 תו~לת בו
 בידו כח אין ~בורר תועלת בו ~יש הזה ~רבר~~,~~י
 'ל~~ות

 ~~~~ ב~ב"~ ואתי~
 ~"ח ב~ג"הט ~כ~~הג

ב~ות~
 ~חברו ~יורע

 י~נ~
 ~~~הג

 ~חית ד~כי ~דעתא~~ו ו~~תת~ ה~רי~~
 ועדי~

 ו~~כים ~הוריעו
ל~~~ו

 דהג~ ~"~
 ~'"ל

 ל~ שז~
 אלא נ~תתף

 א~עת~
 ישנ~~ל~

 ~י~~ ו~ם ' ה~רינה ~~נהג
 ~אפ~יד ~יהו

 ו~~~רא 'אנ~~ה
 הית~ הי~ר~

 , בן נות~ת

~ ~ ~  
 ~"ל

ל~ב
 ז"~

 ~כיון
 ~ז~

 זה ~ל בטכעו ידע
 ה~ות~

 ~~שנה

~~מנה~
 ונ~~ת~

 ולא ל~נות ~התחיל וד~ה ע~ו
 ~יח~

תו"~
 ' ~עתה י~נה א~ר ל~ל ל~ע~יו כ~~ים ~ו"ל

 ~ז~ ב~"~כ~~
 ב~נים ר~ות

 ~ז~
 ~~עון

 הו~
 המתעסק

 דלאו דוראי , דכר ב~ום ~יחה לא ור~ובןל~~ו
 כ"~

~~~
 לו~ד

 ~ל~
 ל~ ~י ' ~וריעו

 לחברו ~ותף יא~ר
~~~ני ל~

 ול~
 רב~ ודעתי

~~ ' 

 אל~
 לידע רגיל ~~א 'אם

 ~ני~ב~
 הדכרים וק"ו ' ב~ד ~~א"כ הע~ק

~~~~ 
~ר~~~

 ז"ל לי דודי
 ב~"~

 ~כתב ~~ל"א ~~~ט ארח
 ~תנהדאפי'

 ב~רו~
 ~התחיל ביון ' להקיף יור~ה ~לא

 ~ל~~~~י~
 ולא כר~ותו

 ~יח~
 אפי' ,

 אח"~ ~הפ~י~
~

 לע~~ו ~~~יר
 בי~ו"~

 היה ~לא כ~~ר ו~"ו
תנ~י ~ו~

 ~ל~
 ~לא . ר~ותו בלתי רבר לע~ות יור~ה

 הו~
עו~~

 , ו~~ו~ו ב~~~ו

 וה~
 ~אפי' , ~~ולם ~י~~ לא

 ~יר~~~~
 ~רב ב~רון לחלוק

~"~ 
 כ~דון ז"ל

 יוד~ ~ז~
 ~בפשיטו~

 הרב ~~עלת ~~ני בז~ ל~~רי~~~ר~~~~~
 ~ר"ו~מ~יב

 ת~~
 ~ות~ ~~~ בי ~לי,

 ~וונתי

ל~~
 ל~רכ

 ~ר~
 ז"ל ~ש~ט

 בז~
, 

 רא~
 היה נדונינו

 ~ל~~~~~~
 ~יחה לא וראובן וב' פ~ם ~~'א~ור

~~~ 
 ו~ו' ר~יה

 ברב"~ כיעו"~

 ודאי ~~י~ וא~י .
 ~~י~ות~ יו~י~ל

 כ~ב איך
 כ~

 ~דיך ~~י~וי ר~טו ,

 , ע~מו רבר באותו~י~י~

 הל~
 ~~~ון ~טענת כיון

 ~בר ~~ום י~ע ולא ~~נו ~אל לא ~עולם בי~~~

~~~~
 ו~~בד . ~~ותפות

 ~ו~
 ~סקים ב~ה ~היו

ו~~יי~
 בכל

~~~ 
 והוא ~עכר הז~ן

 ל~
 וא"כ , ~י~ה

~~~~ ~  
 וגם , ~הם

~"~ 
 התנה ז"ל הרב שכ~רון

 ול~~~ירו~
 . לנ"ד ~~~

 ~ח~ לע"~
 ~דברים ~מ~"ר

~~ו~י~
. 

 אי~כ~ ~א~רב~
 ~~~בדא

 ונ"~
 ~ל~ד י~ה

~~~
 ו~ם ,

 ~דכ~
 ~~~"~ג

 ודע~,~
 שי~ ~ו~~תי כבר

 כ~ר~ר~~
 לא ~פנאי ונח,~ת ~קי~ור ו~א~~ת ל~ד

~~~י
 ~~כור~י~ ~~~רו~

 כ~הוג דכריו ~יינתי רק ,

בב~
 ז"~ ~פו~~י~ ~~~י

 ~י~וע
~ 

~~~~

 ~א~~ ~ם ז~ל ~ורי הרב ~ל ~ת~ה ל~ה

 ס~~ ב~~~תף קאי דהכנ"~ג ל"אה~"הט
 מ~א"כ ,

 הי"ל ולא בפירוש ~~תנה~נ"ר
 ל~ח~~

 ~וב אדרבה כי
 וכו'לו

 ע"~
 י~ה~דודי הרב שכוונת אני או~ר הלשון

 ~התנאי פשוט ~דבר כי , ברורהז"ל
 ~ה~~ה~

 ל~ו
 את~לט~ויי

, 

 כיו~
 ל~נות יוכל ~לא כן הרין ~כלא"ה

 ה~נ~ג אם דא~י' אתא התנאי ואם , המדינה~מנהג
 . בר~ותו אלא להקיף יוכל שלאל~קיף

 חז~ ~כ"~
 ~ינו

גם
 לז~

 ל~~יו וה~כים הודיעו ~אם מה~~הג כ~ש~ה
 . הור~ה רהו"ל ו~תק ידע דאם הסוכרים ורבוד~~ני

 ח~~ויע~
 ה~כ~~ רבעי וסוכרים החולקים לדעות

בפירו~
 וב~רט

 לזה , בשתיק~ו ל~לות ~י~ היכ~
דכיון ~יר~

 ~ב~ש~
 היה השות~ות זמן

 ו~~עו~ ~קי~
 ירע

 ות~יד ~נים לז~ השות~ות ~מ~ך ושיבו~תק
 ש~עו~

 היה
 הו"ל ~יתה ולא ה~סר או ריוח ~,ה ובודאי ,~קיף
~רן ~כ~ב ~~דינה מ~נהג ישנה ~חברו ~,ודעכמי

 . למעשיו וה~כים ~הודיעו דעדיף ז"לה~כי"ב
 לתלו~ י~ נ~ידה~ם הג~

 דניח"ל ב~תיקתו
 שי~נ~

 . לו וטוב

~"~
 כן אם , ל~~ות זה ~ל ~טבעו ~ידע כיון א~ינן

 וכיון ל~חות. הי"ל רא~וןב~ינוי
 ~ל~

 ~כותו אבר ~יחה
 ~ש~ט אורח הרב בנ~ון ~~י כן , העתיד עלגם

 לכ~ל שנתר~ה י"ל ~יחה ולא ידע התנאי ~אחדכיון ז"~
 . ב~תיקתו ~ירי ~לינן ולאהתנאי

 ובפר~
 ז~ן ~עבר

 ני~א אי ראף והולך ~קיף ו~וא~~ותפות
 ר~

 ~נאים
 , נ~שכיםהראשו~,ם

~"~ 
 כיון ~~עון יכול זה

 ~אני שידעתני אחר השות~יתל~מ~יך ~~~ר~י~
 מקי~

 הרי
 . ב~~ר ~י~ר ז"ל והרכ , רשו~ך בלא גם ~אקיףנ~ר~ית

ואולי
 האדי~

 ז כ"י בתשוכו~יו

~~

 שיחל"א ~ת"ר ~ת~ה~ה
 כ~~

~וסגר ב~~~~ ~כתבתי
 "~~ש~~

 ~אפי' אלו רכרים
 ~הי~

 ~ריך
 יכיל ~השיתף ~ר"ו כת"ר ות~הלהודי~ו

 לה~ת~~
 ל~ות~ו להודיעו ~ריך ו~ינו הדותפות לתועלתאחר ~~

 ~רי לכת~י' דאפי' שם ~ט"ז ~"ש ביריהואייתי
 בזעו"~

בד"~

 ה~"ר ואתו .
 אלה ככל ירע לא ~י ~ בז~

~ 
 ~~י

 סכנה כספק להכנס~ר~ה
 דה~~

 ~פ~יר י~~י~ ~~ם

הו~
 כי , לא~~ע ~יהיה יר~ח ואם . לברו

 הרשו~

 בידו
 יבול לכתחילה דאפי' וראי והא , בע~~ולחכול

בן ל~~~ו~
 א~

 . יר~ה
 א~

 ~~ ~~ני
 הפס~ ~אם ~~רו

 ~הפ~ד
 שמן מ~וםלע~מו

 הר~
 אחרים עם להש~~ף י~ל א~ו

 ~~ןידו ~לא ועשה עבר ואם , חברו רשותבלתי
 ע~

~תחתונ~
 ~"כ .

 נ~~~
 ~~ן

 הד~
 לח~רו להו~~י ה~ל

 ~אםכדי
 י~~

 ~~~ד
 ~יהי~

 אלא . לא~~ע
 ~א~

 י~א
 , הורי~ו ~לא אפילו חלקו ~לה יטולר~ח

 וכ~
 ב~~

 בת~ובת ז"ל יפה ~הר"יב~ירו~
 הר~,~~

 ~~~~ סי~ן
, 

 ~"ל ~הט"זאלא
 דב~ג~

 . שדי לבתח,לה א~ילו דא

ועב"~
 הר~

 ו~~ב"ת , בענ~תי ~כתבתי ב~ו א~ת ~ין
 על ג"כת~ה

 יפ~ ~הר~
 בענ~תי וכבר , ~ל

 להט"ז ~~נתי המו~גדל~~א~ר ~~~
 ~נ~ מהראנ"~ ~לתש~

 אלא בזה דכרים אריכות ליוהי~
 ~א~

 ז~נם כאן
ו~~ו~םנ

~~~~~~~
ל~,פא

 כמ"~
 בענ~תי

 ל~ל~
 נ"ד

 ~~מ"~
התו~~ת~

 הוסיף שיל"א ~ני"ר ,
 רבכה"ג~~לו נופ~

 ~ה~
 ל~ור~ו ~ל להפ~אטור פורעים

 ~ד~ה נ~ינהכאן אי~
 כיעו~~ וכ~

 ו~ם ,
 כאןן אין בי כתכתי לעיל אנכי גםובדורים~ככר ~~ת~~ דכרי~

 . ~בל~ור~ו הפ'אטור עם לב~ו ~החליף אלא~דש ~ע~~

 ועי~
 לה~~ע~~~~תי

 ~פ~ות~ ~יח ב~ו~ם
 ב~ה

 ~~ארי~

~
 היה
הו"ל



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~  ה~נאי אין בי עמי ~ער כל יודע ~בל ' זה בעניןעור
 ' ה~ררא לרוב ע~רי~סבים

 על הס"ר ארוני וע~
 בי ~י~ל"א הח"י הארי את לה~יב ~דק ~לבירברתי
 אהובה הא~ת בי ידעתי ~ם וידעתי ~~יל אניל~~מי
 אלהים וה' ' וא~ובים ריעים ~אהבת יו~ר א~לוור~ויה
 אל ואשובה ~מו בבוד רבר על יעזרניא~ת

 נו~
 קדשי

 סל~ א~בתי א~ר ~יון~ד
 באשר באהבים ונתעלסה

~יתה
 באמנ~

 , א~נו

 ו~"ו~
 רר~יה ~ן לע'לא יסגא

 :ביר"א
 להר~סה~רוב

 נד"~
 הנח~ד ~~רו

~~~~ 
~~

 בחח ראיתי ו~ם
~ 

 ~' ~' ~י'
 . רברי על הר~'ה בת~ובתו לנוזבר~ב~~ל~ו

וי~ם
 בסו~

 נ ~ר"ו ~ר"ל ~רן הס~~ת
 א~ר לבל הולך ~סבים נר"ו הוא ~ם בי~וית~~~~

 הנ~לאה ידו הראנו והן ,בתבנו
 ל~ים בירי עתו~י אין בי א~ור~ ~לתי ובבר ,בקי~ותו בעו~~

 . רב"ק עלעיו~י
 א~

 א~י'ר אבא בזאת
 ב~"~

 ר בסו
 ~רין ~ח,לק~י ~נאים ה~ילו~,םלרחות

 היא ותורה ל~~יב לי ~י~ הרואה אנבי ~י ,לנ"ר ~תוס~ת~
 על והנה , בה~חני~ין ואי~

 החילו~
 בריוח חלק הבנים שאלו לא רה~וס~תא בדינאדה~ם ורע~ ב~ו"~ ~חילקתי

 ~ית~ילוקודם
 ~~~ להתעס~

 הר'~ר"ו ה~יב . ר בנ ב
 היותו בניו ~בר תובע האב דהתו~~תא נראה איןוז"ל
 יאם , ב~ע"י הזוכה~וא

 התנ~
 לא האב עם

 התנ~
 עם

 עם ל~יות ~ריך ה~נאי רעיקד~שותף
 ה~ות~

 לא והוא
ידע

 אסי~ ול~
 ~בבור ה~~י"ר ואחרי , ע"ב אדע~יה

 זו ~ה ירעתי לא~ב~ו~ו
 ~תיר~
 ~עי~ר הובחנו ~בבד .

 אותו זבי~ו וע~,.ז ~~ליט והוא אביו ע"י הי~~ע~~
 ה~בים ~יחיה ~ני"~ ו~ם י בכת אביו לו ~נתןב~ה
 ~~~ר ואם .ע~נו

 הי~
 נ~ן הבן

 בסת~
 ~בלו

 ~~~ל~ו ~ורם~ל~ו ~ו~~~
 לה~עס~

 וא~ר
 ב~

 . ~ברו תובע

 ~כיון התו~~~א ~רין לל~ור ~י~א~~~
 ~~ת~

 ~חל
 אכילתו~לף

 הא~~~ ~~
 התו~~תא בנרון ~ראינו ב~ו ,

 ~~ובע האב ~לקם,וגם ~ואלים אינם ע~ה ~ם~הבנים
 ו~"ב . ~יתעס~ו ~ורם תבע לא ב~קו~ם ~ובערם
אין

 לה~
 להבנים

 ~ל~
 ~יו ~~נאי בנ..ד בן לא . ו~חלה

 ~לרבריו
 ב~

 ~א~ונ~ ~~ע~
 ~ע~ק בבל הנ"ון ~ביו עם

 ~~ר~י~ו~~
 רי~א ~הדין ב~~ר

 ר~תו~~~~
 ~האב

 , בניו ~ע"יתובע

 לס~ר~
 ע~"א ה~~וך רבן ~או~רים

 ~~ירה ~באן ראין אנבי רואה , וה~"י ~לו י~ע
 ולא בן ~ל ~~ע"ילה~וברים

 , ה~ולקים לסברת ראי~

 לא אם אבל חלקו הבן תבע אי אלא ~חל~ו לאבי
 לא ~בנים ~הבא , לב~ע אביו ל~בי ר~חל וראי~בן תב~

~אלו
 ול~

 ~ברם התו~ע הוא והאב , ~ע~י ~בר תבעו
 ב~~ילם ~ו בניוב~ם

 ורו~
: 

~ ~
 ~ה~"ןב~ב

 לר~ו~
 ב~רין רהבא ~א' ~ילו~י

 ~אדידן
 הרוי~

 ~בסי~ ~ח~ת
 ר~רברי ובו'

 ~כ~ר בסי' הלוי~הר~י

~ 
 ~ם רברוו ~הבא~י

~ 
 ~ר~ה

 הבי ל סרלא
 ~רחזינ~

 ר~ם
 סר~רו~

 ~חרים ועסקים
 הרואה ע"ב ב~~~ע ל~כניס ~ייבו אביו נבסי אינםא~ר

 שם בת~ובתי בתבתי ר~~ירו~ידא~
 ~ע"~

 החילוקים
~~יל~נו

 ו~
 ~~אל~ו אלא ~~ הלוי ~~ר"י בת~ו' לע~וד

 ,סתו~ה
 היתה ~~~רסרות דאי~ו~ הית~ ובוונ~י

 ~ב~
 בנראה ~זקן~ביה~

 ~ה~אל~
 א~יו דגם

 והעסקים ~הסרסדות ני~א או , אביו ב~ייב~רסרות ~תע~~ הי~
 היו~חרים

 ה~י~ו~ ב~ב~
 . ~~~ו נ~~בים ~ו

~ה~אלה ובהיו~
 ב~~

 ו~ם ~~ום ב~~ד
 ~ר~

 ~יאר לא ז"ל

 ל~ דחיו~ ~~רי בי וירעתי , בת~וב~והדבר
 נ~עלו

 עליו ~לת~וה נ~~רתי בןעל
 החילו~ ע"~

 ~בתבתי
 נעי~ א~ י~ה~הוא

: 

~~~~

 נבון בררך ל~לק בסו"ר
 רהב~

 ~~יה ביון
~י~

 ובנו הפ'א~ור זר
 ~ב~~

 ברין בי ב~~ו~ו

הו~
 ~תנה לא בי ~ם ~ברו ~י~ול

 ~~ה~נ~ וב"~
 ע"ב

הנ~
 לדע~ו בעניותין ביוננו

 רע~
 ו~יי~תיהו בזה עליון

 ~נ, ועור , ~רא~ונה בת~ובתי רנ~~ין~סברא

 זיבה ~ע~א הוא ר~ירי בעתלחלק ~וסי~
 ה ~ת~י אובלים רהבנים רביון ~~וםהאחים ~~~ בתו~~ת~
לא~~ע ~רי~~ ~~

 חל~
 אבל , אביל~ם

 בב~ו~
 נ"ר

 ~ין , ~אר והותר ~ר~סתו ברי עולה~בן ~~~וי~ ~~ריו~
 ~~ב~ ~~~

בריו~
 הרב ~רברי ב~תבאר

 בר~
 ב~י~ן ז"ל ~~ה

 בס~ר ז~ו~"ל ~ארינו ~~דול ~רבו~דברי ז"~
~~~~ 

 ~י בל
 בח

~~~ 
 ~ו"ב סי'

 ר~"~
 , ע~א

 ~~~~~ ~יב~ וב~~~
ב~ירו~

 בעל~~ ~י~ת~ ~ילוי וא~י' ב~ר
ב~"ע ב~~~א~ ~י

~"~ 
 ז בעת ור~ב פז"ר ~'

 רב אלי ~ל~ ז~א~
 רי~א ~~ ב~נ~

 ~~י~ ~~ר~
נר~

 ~~~ור וז"ל

 רקי"לב~~י~~~~~~~
 ~י ~עול~ הרר~ ר~ו~~

 ~~~ב ל~,ורא~~י או לח~~יןהררא
 בח ~ל אברהם ~ל~לתנו

 ~י~ ~
~~ 

 ~בתב
 רא~

 ~~~י~ו
 קרקע~"ר

 ל~לו~
 ~ר ~י~רע ~ה ו~עד חובו ב~ר

לב~~
 על לו ~י~ אחר

 דנ~~~ ה~ר~~
 רלא

 ~~רע~ה ב~ל~ ~רר~
 לב"~

 ר~~הוא א~ד
 ~ד~~~ ~ל~

 ר~~~א
~חית

 וכיו~
 חלק ב~ותו הררא דלא

 ~~ ל~~~~ר~
 ב~לקו

 מ~ינורלא
 ~ו~~

 הררא
 לח~אי~

 ר~ירי וביון
 ~רברי ~נראה ~ה ל~י~~קא ל~ ~~~ת~

 ~רי~ב"~
 ר~"ל

 .ל~~אין ~~רר~
 ה~לו~ ~~~

 ~~ר~ע ~בורו
 ~~~~~~ ~ו~

~~~ 

~~~
 ו~ראה ,

 אי~ו הא~ר ר~~י בב~"~ רוק~
 בללדהר~א ~ו~~ ברי~

 הו~
 א,ן דא~רינן

 הדר~ ~ו~~
 . ל~~אין

 אם~בל
 ב~ל~ ~~

 ~ו~א ברין ~~י ~~~ו ~אחר
 ר~רר~

 ~~ון ידו ~~י~~א~
 ~נ~~ ~נ~ ~ו י~ ~~לו~

 ו~א~ר
 ירו~~י~ה

 ל~ו~
 ו~~~י

 ~~י~ ל~
 , ~דו

 ב~~~~
 י"ל

~~ו~~
 ובן לח~אין ~ררא

 ~וב~
 ~רברו

 ~"~ ~~וס~ו~
~ב~~

 ~~"ז ובב~ב
 ד"~

 ב' ~בי ורב
 ~חי~

 ובו' ~חלקו
 לו ~יתן~הק'

 וי~ר~ ~עו~
 שערהרב ~~~~~ ~~ ~~י ובו' קרקע

~~~~ 
 ~י'

~"~ 
 ~ק~ז

 ע~"~
, 

 ~~ל~
 רי"ל

~כוו~~
 ~~~ו ב~~ור ~עות לו ~י~ן ~~וס

 ~~~י~
 לו

ויל~
 ~ור הקר~ע בל וי~רה

 ב~~
 ב~ח

 הר~~~
 ~ו ~ח~ו

 נ~י~אחיו
 יל~

 א~רי~ן וא~אי וי~ד~ו ע~ו
 רא~ ל י וא~תי~~לו~ת ב~ל~

 אי~ו ~~יו
 ~~ר~ רו~~

 ~א ~ו
 ~~יו ~~ל ~י~ו ידו~~י~~

 ~ת ~~~~ ~~י~ ~~דו~
 :לרינא

 ~ליו ת~ובתיוזאת

 ~~~י ר~~הבחירי
 ~ר~

 רי~א הבולל
 דלחי~

 ~עו~~א
~רי~א

 ~לו~~

 ~ליון ל~ל ב~ן ~ולל או~ החיים או~ ~~~ל
 להללבי~ראל

 ~ נר~
, 

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ האי לב~בל
 ~ר לן ~~דר ררינא

 ~רר~ ~~~ב~~י~

 ~~~ר בי ~זי ולדי~י .



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~~ו~
 ידוע כי ' או~ן בכל ל~~אין הדדא לא רשו~א

 חכ~י~ תקנת היא הררא שו~א ~ל רינאשעי~ד
 משום

וע~י~
 ל~הדד בעי לא ו~דינא וה~וב הי~ר

~ 

 כדאיתא
ב~"ק

 רב~~
 ד~"ז

~ 

 תקנ~א להאי ~ב~לינן דהו ו~כל
 אתי ע~מו הלוה אי והכא ' ז"ל ה~וס' ככלכ~כואד
 ~סידא ליה רמ~י יא~ר וה~לוה ' ~~יהל~דות

 ~~ונו כל לו שיתן או ו~ו~ן בכולו ~זכה ~חדהח~י בחזר~
 ' כלום י~זיר לא או הכל לווי~זיד

 ה~
 ~עותיו כל לו יתן ~אם נהי כי ' כהלכה ~אמרדו~עין רלה~לו~ ודאי

 היי~ו ' וה~וב הי~ר וע~ית ~~ום ל~"ק אדעאהדרא
מ~ו~

 י~סיר לא ~ה~לוה
 כלו~

 לו ~ייב היה ~מון כי '
 עתהו~ם

 ~ק~
 לאו ארעא להאי וכ~נ~ית ~עו~יו

 רלא ב~דקע ני~"ל אי~ו ואי ' ~~ית ראדעאאדעתא
 לקנותיכול

 ~דק~
 אבל ' זה ב~מון א~ר

~~ 
 רלא או~ד

~י~"ל
 לקנו~

 שיחזיד ער לה~תין או ה~~ון כח~י קדקע
 נראה , בכולו ויקנה ~א~~ ה~~ילו,

 ~~ו~
 אתו ~הא~ת

 ז לדאיה ~ריך היה ולא ~חייבו ה~~ל זהורבד

~~~
 הד~ב"ם ~~"ש לזה ד~ה ~להביא אמנעלא
ז"ל

 ב~י"~
 בא' מ~רן לענין שכנים ~הל'

 לסלקו יכול אינו ~~~יה לסלקו המ~~ן ובא אחר~דה ~לק~
 בכולה ~ני~ו או ~כולה ~סל~ו א"כאלא

 וכ"~
 ה~ור

ש"ע
~"~ 

 קע"ה סי'
~ 

 ~ם ב~"ך ועיין
~ 

' 

 ו~ע"~
 שדין

 ה'א ישרה סבדא בתל~ור נתבאד לא בו וכיו~א 'זה

 הר"~וכ~"~
 לחל~ שי~ בי~ני וידע~י ' ~ם ז"ל

 ד~בי
 נ~ית בולה ראדעא ארעתא דלוקח ה"ט~~רן

 לי~ אית ד~ים ~ו~א ~בי הכא אבל ' ד~~יה~ד~~א ול~
~בי~

 ו~דעון
 זוז~

 הוי ~דעון זוזא
~ 

 ~אכתוב ~ה עיין
 בזה לק~ן~ור

~ 

' 
 ~~י ~"~

 ~ו~~
 ביאדנו כבד נ~י

 ה~~ון ש~ח~י ~רבר ~דול ~~ם~יש
 ל~

 לא או י~~א

 ל~~ו~יד~~
 לא אם ~בעיא ולא ' ד~ונו כ~י ~רקע

 בשעת א~ילו דאז כ~יעור ראוי ~לק ~~י באו~וישאר
 כרי ל~~כנו או הקרקע ~~כור הלוה את כי~יןה~ו~א

 לבע"~לשל~
 סי' כ~"ע כ~"ש

 סק"~ ק"~
' 

 ב~~~ וכ"~
 רל~ ,~שו~~~זד~

 הרר
 בכה"~

' 

 אל~
 א~ילו

 ~דד רלא נ~ל ב~~י~יעור י~ א~
 ל~לוה ~סירא ~י~ רב~~ו~

 וה~וב הישר חק~ו לא ד~וקה בדרך~~י'
~ 

 בס~ד ועיין
 קכ~ז ~י~ן א~דיםש~ר

 ואע"~ ~
 ~לא

 נת~ר~
 רין

 ~בי ש~~ינו וכמו ' כן נותנת ה~~רא~~ו~קים ז~
 ~~ר~
 ~י

 ד~ע~י~ ~~~~~י
 ~ו~א ברין ~נא~ד וה~וב ~'~ר

לדע~'רוב
 ~~ו~~~

 ~וא ז"ל
 דו~~

 ~~דן ~דין
 ~י' בתו~ים ז"ל יהונתן~רב וכ~"~

 ~"~ ק"~
 ועיין '

 בש"~
ל~"~

 וכ"כ ' קע"ה סי~ ובב"י ~רל"ה
 ב~ירו~

 הנז' הרב

כתו~י~
 ל~~אין הדדא ~ו~א א~דינן דלא דבדוד סי"א

 ~לאו
 ~~ר~

 והם ע"כ ~לום ~,לא או
 ברודי~ דברי~

וא~תיי~
' 

~ ~ ~  

 שה~יא שכדאייתו
 הרא"~ ~~"~

 ז"ל

כ~ל~
 כ"~ ~~י~~ ל~~יב לי יש ה' סי' ~'

 הקדקע ~בל היינו הן לקו~ות ~~לקו האחיםר~י"ל דהא~ ~כרעת
 לאדעא ~~ית כי וא"כ דוקא ~חיו ב~לקולא

 ארעת~
דכול~

 חלקי כל י~ול ~אחיו ולא ' ~~'ת
 בקד~

 והוא
 בת~ו' י~ה ~תבאר וזה ' ~עות ו~~י ~רקע ~~יי~ול

הר~"~
 ו~יין שם

~"~~~ 
 רד~י א~שר ו~ם . כ"ו ס"ק

~~י
 לר'~

 ~ודין דאין ק~"ה בסי' ~~רן ~בי ר~י"ל ~לי~ין
 ועיין ' ה~~ר~~ל

 ~~ר~
 בסי' ע~~ו

 ק"~
 סל"ו באורים

וב~ו~י~
 ודוק ~~"ו

~~ 
 נ

 ע~~~
 וכדבר א~ת דין הדין

 ז ~א~ור,

~~~~~~~~
 ב~י', ~ל ~~~א ~רב ~ד~רי ~ר"ו ~ת"ר

 ו~~~ה נ~~א לא ~לו~~א ד~ידי ~~ת~~"ג

 , ע"כ ה~וחזק הוא הקרקעשבירו

~ 

 עיין
סק"ו ש~ בק~"~~

~ 
 . בזה ~חלו~ת דואה ~יני אני

 ורברי
 איה הדאה לא בזה לחולקשהביא הרי~ב"~

 הדכרים~העתיק כבורו,וה~רא~ ~קו~
~"~~ 

 סי"א בתו~ים
 הד~ ~ג~

 ז"ל
 לא~כתב ז"ל הוא וגם , כן הרי~ב"א כתב היכן כתבלא

 לא ר~ומא זה רין בעי~ר חולק~הדי~ב"א
 והא~ת ,לח~אין ~דד~

~,~ 
 לא ואני , כ~ובן ~ובא לחלק

 לה~,ישב כדי ב~קו~ם ז"ל הרי~ב"א לדבדי~~אתי
 :בדבדיו

~~~
 דאיה~ל

~"~~ 
 ה~ו~"ע

 ח"~
 וז"ל ד ע סי'

 כתב , ~רות ~תי ~פי' או ~דהו ~~כןאם
 בח~י ה~שכונה ~~י ~יחזיד לכו~ו יכול ~אינוהד~ב"ן
 ~עותי נתתי כולם על לו ~יא~רה~עות

 ל~יכ~
 וא~י~~לסב' ע"כ כולו ~יפרע ~ד ~שכונותיו לו~חזיד ~ינ~

 ~קבל שחייב ל דס ~ם ~ב"י ~~"ד ודע~יההרשכ"א
 לח~אין ~ואל רקי"ל ~שוםה~~י

~"~ 
 אזיל

 ו~ור~
 ~לא

 השדה ~~ייחזיר
 אל~

 ~ישלם ער ה~~ה כל פידות ~וכל
ה~ל

 כיעו"~
 ול~ר ~א ו~ע~ה ,

 א~
 ~~דין ב~~כנתא

ל~
 הוי ~דעין זוזא זוזא ~~רעון י~יב ודינא לו הוחל~ה
וכ~י~ל~

 . הרין ~ן ה~שכון להחזיד חייב ה~~ון כל לו
 ה~דה ח~י לו ~חזיד אינו על~א לכוליה ~~ום~כל
 לו הוחל~ה ~כבר ב~ו~א , נחית רכולה דאר~~אכיון
 להחזיד חייב אינו הדיןו~ן

 ~~ו~ ד~
 ~ע~א

 לא וה~ובהי~ר דו~~י~
 כ"~

 ~יהיה ה~~י לה~זיד ~ייב יהא ~לא
 הכל לך א~זיד ה~~ון ~ל לי כשתחזיר לו~ריכול

~, 

 וא~ן
בזה

 חילו~
 ~ו~א לרין ~שכנתא בין

 ז' סי~ ~' כלל ז"ל~דא"ש בת~וב~ ועיי~ ~
~ 

 ה~~~ה ~יד אכחד ולא ,
 לד~ותנ~ו,ה

 ולחל~
 הו~רכ~י לא ~~י~ו~ו לדוב אבל

 ועיין , בי~ולולבדד
 בש"~

 ~ ו~ק ד ע בסי' שם ו~"ז

~~~~~
 ~~ם ~~וכחנו רמא~ר לנ"ד נכא

 ח~יה ל~רות יבא אםע~~ו ~לוו~
 ל~

 ~~עינן
 ~נייהו רחד כ~יניה כל רל~ו יורשיו כ"שליה

 ~תו~' ~ח~תיה.ו~דכדי דאתי ~~ברא עריף דלא~לקו ~דו~
 דק"זבב"ב

 ד"~
 הוא התוס~ותשכוונת ~~ו~ י~ רש~יד כלל דאיה אין ורב

 שא~
 ב~י~ול דו~ה אינו אחיו

 ה~ד~ע כל ל~דות ה~עות כל לו לתת י~ול הדיה~לוקה

ויק~
 ~קדקע ח~י הוא

 וכ~"~
 אלא , נד"ו כת"ד

ר"ו~ ~הוסי~
 לו~ד

 ~,~ד~
 ~יר בולו ה~רקע

 ולא , ע"כ וי~דנו עמו ילך ~~י ~אחיו או אחיוהד~את בכ~ הבע"~
 הר~א~ידעתי

 וכ~~ו~ה . למה ~חיו של זו והליכה

~ר~ו~
 שי~"ל

 נ~ת~~
 ש~א

 הכע"~
 יא~ר

 ~נ~
 איני

 לו י~~יד לא לבדו א~ר וכ~יבא ל~ניכם ~לא~~זיד
 הכל ולא , לח~אין הרדא דלא ~~וםח~יה

 יתר בהלו ~~ני~שאי~
 ולכן ~~יה ע~

 ה~רי~
 הר~את כת"ד

 ~ח~
 וכו'

 זו ~ס~דא ד~~ריו~נא
 א~

 כעל~א ליא~ד ~יתן אי
 ה~~"~ שהרי ~פקא לי~א התו~' דקיי~י בעובדאהכא
~ר~~

 ~סלק הוה ~~ות ליה ~וה ואי , הבן זה ~יר

לי~
 להח~ר ש~~ב ה"ה . ז~ן באותו

~ 
 ~ו~א ~דין הכל

 , ה~ב~נא כשעתהררא

 וא~~
 ~הו~ל~ה היכא בעל~א

 ה~ב ו~ת ~ב~ בח~ל~ל~
 ו~~~

 ~ל י~ו וה~~ה כ~ם
 דה~ו~א ~לע"ר , ב~ה ל~~ת מהב~םא~ד

 הדד~
 ~ה

 ה~~ה י~ילולא
 ד~אי א~יו ח~ק ~~,י ~עכ~

 נ~ק~
 ~ה

 ו~רולה , ~~ידא ליה לית ראיהו כ~ן~~י~
הרב בת~ ~זא~~

 ~שכנו~
 ~"ל ~דועים

~~ 
 ~' באות

האב ב~~ ד~~~
 וא~י' , ל~דות יבול הבן יד ~~י~ה א~

 הד~
 שהב~ י~ ס~ בתש~ה~ל ב"~

 ~נר~ה שם הדב
~~~ 

 ~~ו
 ,~~"~ התקנ~ ~~~נ~ ועל~ ק~ם שה~ב כ~ןבהא

בנד~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~נ~ר 
 יור~

 ל~דות יכול היור~ים ~ן ש~חר ז"ל הרב
כול~

 ' חלקם ע~ו לפרות אחיו ידי השיגה שלא היכא

 כיון הוא ~~וט זהודבר
 שאי~

 לאו לו לו~ר י~ול הלה
 כיו~ ~~ ריריב~~ר

 הוא שגם
 ~יי~

 כר~יתא בגויה
 וכ"כ , ר~"ר כתוכותב~~'

 הרשב"~
 ז"ל

 בח"~
 ~י'

~~ 
 נ

 אפדים ש~ר להרב ראיתי ראה בזה~~~~~~~
 שהביא ה~בדא על שנ~אל קכ"זב~י~ן ז"~

בע"ה~
 והו"ר

 ~~וח"~
 ~י'

 שא~ קי"~
 בא

 ~לו~
 לגבות

 שכו~ין ~~ל~לים או ~עות לתת הלווה ודו~החובו
 קדקע לו ~י~ןאותו

 כר~י~
 יקרא ~~'ה זה ועל ' ~~לוה

דה~
 וכדק~ל בזוזי אח"כ ל~לקו יכול ~ד~ע לו נ~ן א~י~
 הדרא~ו~א

 לעול~
 ב~עת עתה לכו~ו יוכל שלא וכ"ש

גו~יינא
 ~ית~

 ~ה~יב ' ~עות לתת ~רו~ה כי~ן קרקע
 ש~~א ר~דין ז"להרב

 לק"~ הדד~
 ~זאת ~סברא לבעל

 הז~ת ה~ברא לבעל ר~"ל לו~ד~יש
 רל~

 נא~ר
 די~

 זה
 ב~עות ה~לוה ר~ה ש~תחילה היכא אלא הרדאר~ו~א
 אז , ה~דקע ~כל כרחו ועל לו ~~~אולא

 רינ~
 יתיב

 ה~וב שזהו ~~עות ל~לקו ללווה ~עות לו~כ~יהיה
 , קדקעו לו שיוחזר ללווה ' לשניהםוהי~ר

 וה~לו~
 לא

 ה~~ידלא
 ~ותה אררבה כי כלו~

 הי~
 ~בקש

 ~רעתיה גלי ~~~ילה אם אבל , להו עברינן להווד~בא ~תחיל~
 ב~עות ~יח"לרלא

 אל~
 בקרקע

~ 
 דין שבית ולדע~~

 ~ת~ח~יב~~
 ~לוו~

 קרקע לו לתת
~ 

 רינא ליכא תו
 הדרארשו~א

 כיו~
 דאיהו ל~לוה ה~~~ כיש רחשיב

~רעת~
 בשי~וי ~~"ד ו~ישר ה~וב ת~נת ליכא תו א"כ~גוביינא בשעת רעתו גילה כא~ר ר~חית דארעא

לשו~
 : ק~ת

 האח~וני~ ~דבנילאיזה שדאי~~ ~~ני ז"ל הדב רבריל~דש~~~~~~~~
 ~לא

 ~ראשון ,בדבריו ר~רק~
 אד~

 ~ער הרב
~~~~ 

 ~וף ~"ג ב~י~
~ק"~

 הרב ר~רי ~הביא
~~~ 

 שתירו~ו וכ~ב הנז~ ז~ל
 ניחא ול~~~ש ~ז"ל ליישב ובא , ~ו~ן~ינו

 דאדע~~ רע~י~~לי רהלוי~ כיו~
~לא וזבין כ~ליוהו הוי נ~ית ראדעא

 הרד~
 א~רינן ולא ~ע~א ~האי זביניה

 רו~א אלאהררא שו~~
 בל~

 ~קרקע וג~ה ~עות ללווה היה

 הי~ ב~ ~כ~"~ב~ת~
 ~~בדא ~אר ~כון נ"ל

 אל~
לרינא ~~"ע

 ר~~~י~~ בז~
 ,' עכ~ר ~ן ~~~ע ה~ו~קים,לא

 ~רוא~וא~~י
 ~~ן

~~ 
 הש~א בק~ו ~בר ~שר הד~רים

 הרין שא'ן וראי הא וכו~ לדינא ש~"ע ו~"ש 'וכ~ש"ל
 ~~ברא ~יוןכן

 ז~~
 כ~בו~ר ה~ו~' כל לה ~דו נר~ה

 וב"ח וב"יב~ור
 ש~

 ש~ידש ל'ב~י~ ז"ל יאיד חוות להדב ר~יתי וכן ,
 ג~

 רעת ליישב הוא
 שהבי~ הי"~

 בע"הת
 רלא~נז"ל

 ~כ~"ש שו~א ~רין ~~י~ קש~
 הר~

 ש"א
ו~שער

 ~ש~~
 וז"ל ו~יים ז"ל

 ~א~
 זה כ'

~~~ ה~בר~ נג~
~י"א רעת כי ~ף וכ~' עליה ל~ק הדרא דשו~א ~~א
 ~~ד~

 , ע"כ ת~רה

~ ~  שג~ 
 ~~~ל לא ז~ל הדב

אל~
 הדרא שו~א רין ליי~ב

 שהי~
 ~~שר ו~י ~ו~כם ר~ן

ש~י~א
 חול~

 לזה ליישב בא ע"כ ' בזה
 ~אי~ ~~

 הרין
 ברור נ"ל וזה 'כן

 בכוונ~
 : וכ~רובר ג"כ הש"א

~~
 ~שכנות להר"בר~~תי

 ~דועי~
 ~כ"ג ש~ באות ~ל

 ~בין ואיני וז"ל עליו ~ת~ה הנז' ~~"א~~~ר
~בריו

 ד~~
 ה~ו~ גביי~ לגבי ו~ישר ~~וב ע~ין

 ~~~שר
 הקדקע בחזרת הואו~~יב

 לבעלי~
 בעיקר אבל וכו~

~ביית
 ~א~ החו~

 ' עכ"ל וה~וב ~ה~שר ש~יה דכר

והא~~
 ~ברור

 ד~ר~ של~
 כאשד רבריו בכוונת

 ב~ו~ן~רואה יר~~
 שהע~י~

~ין ~ש"ל ו~~י ' כיעו"ש הש"א ל~ון
 ~קו~

 ל~אי
 ד~~ש~

 לרי~א רל~~יה זה רבר כי עליה

 וה~וב הי~ררו~שית
 ב~ע~ אל~

 ~~ו~א
 ג~

 ז"ל הרב
ירע

 ליהוג~
 רליתיה ש~יבר ~לא כן' ס"ל הי"א

 אל~
כש~עיקר~

 ל~עלה ~בי~רתי וכ~ו ב~עות ה~לוה ר~ה
אין

 ~ור~

 ועיין הדברים לכ~ול
 ב~ו~י~

 : ~"ג ~"א ~~י'

~ ~
 שער הרבכתב

 שם ז"ל א~די~
 ~לייש~

 לזה
 אז ~עות לו כשיש ~י~רעתיה ראגביי~ רו~י~ ~ו~ ק"א ב~י' ר~"שכ~שו~ו

 ~ריכי~ אי~
 לשום הב"ר

 ~רקע לו שיתן רק בחובו ק~קעלו
 ול~

 ~עות
בשו~א ~~א"~

 הרר~
 הרועים ~~כנות ב~' ע"ז וכתב ' ע~כ

 וז"לשם
 ול~

 גם הבי~ו~י
 ז~ א~

 רעי~ד
 ע~"~ ~ושי~~

ה~ורי~
 להגבו~ו ללוה ליה כיי~ינן ~הי~י הוא

 ר~ע"~~ודאי קרק~
 רכ~בו

 ~"ר היינו'ע"~ ה~ורי~
 עכ~ר ~רוכתא קושיא ו~ררא קרקע להגבותו ליהכיי~י ראי~ה~

 בהםואין
 ~וב~

 ש"א הדב כי
 לתר~ ב~

 בער
 ~~ו~י~

~~וב~~
 ~ה~לוה

 גוב~
 ~רקע

 ~הו ~ק~י רל~ בע"~

~רי~
 א~רו ~לא ~~רי ד~י~~ו . ~דרא ~ו~א

 ~ו~~
~רר~

 ~לא
 ללו~ כשאי~

 ב~י ולא קר~ע אלא ~~ות
 ~אז הקרקע לי~ל~~י~

 ~ב"~
 לו וב~י~יה לו ש~ין

 ~רעא ~ררא~עות
~"~~ 

 ~~ות ליה ראית היכא ~בל ,
 ~~לוה ש~ין ~לא לשלם ~~ה והואוקרקע

 רו~~
 ל~בל

 ~כול אם לרעת לב~ר באו ואז קרקע~לא
 ~ל~בדת ~ס~ו והב"ד ~ר~עולא ~~ו~ לת~

 ~~ור~~
 ~~חייב

לו ~~~
 ~ר~~

 ' ליה ויהיב ואזל

כיון ~רעת~~ ~אגב~י~ ~ו"~ א"~
 ~ל~

 וב~גין ' ~שו~א עי~ר על לב"ר באו
 לא~שו~א ~~~ ר~

 הרר~
 זהו '

 בכוו~~ ~~ו~
 ' ~ש~א

~ ~ ~ שהוא 
 רוח~ול~

 , כ~שו~ו

 ל~ ~"~
 ~אי ירענא

 ~ל הקושיא ~~ונת ל~רש בבאו ז"ל ~רועיםה~ש~נות ~~~~
ה~ורי~

 ורברי ,
 ~~~~יב~~ ~ורי~ הש"~

 נ

~~~~
 ~חזה~ני

 ל~~~~~
 ~וונת ל~רש

שה~יא ~~~
 ~הי"~ הו~ בע~~

 ב~ו~ן קיי~י
 קר~~ ל~ י~שהלוו~

 חוב~ לשל~ ~רי
 לו ויש

לו ל~ל~ ~עו~
~~~~ 

 ~חוב
 ו~לוו~

 לו לשלם רו~ה
~~~~ 

 ~~וב
ב~עות

 ולת~
 בקרקע השאר לו

~ 
 ~~~~ ל~יב~רקע שי~~ ~י~ ובאו~ן

 ~חוב

~ 

' 

 ו~מלו~
 ~ו~ר

~~ 
 ~ל ל~

 כיון ב~~ל~לים או ב~ר~ע~ו~י
 ~י ~עו~ ל~ ~~~~

כ~
 עם שהרין ה~א ~י~ר ~ע~ז ' חוב~

 ה~לו~
 ~לא

 ~~ל י~ח אלא ב~רקע ו~ק~ת ב~עות~ק~ת ~~~~
~~~~ 

' 
~ד~~ינו

 ברי~
 רלא שו~א

 ~דר~
 ' ~~~אין

 ~~ ~ב~
 ~ה~~'

 על אלא רינו שאין רכיון ו~"ל בזה חול~יםז"ל
 לו שי~ ~ה ל~בל~'יב ה~~~

 ב~עו~
 ~~אר ועל

 הר~ב"ם ~לשון ~ד~ש~עקדקע י~ו~,~
~"~ ~~~~ ~ ~  ~~ע ~~ורו~~~ו 

~"~ 
 ' ק"א ~''

 ול~
 ~~א ~~ין ~~י

~לא
 ל~~אי~ ה~ר~

 לו כש~~ו רהתם
 ~~רק~

 ~~ל
 גרעלא ~~

 ~~שכו~
 ~כ~ש~',' ~~~י להחזיר ~י~ב שאינו

 דינו שאין הגיביינא בשעת~~א"כ
 אל~

 ~ל
 ~~~ו~

'' 

ז~
 יותר ~"ל

 ~שו~
 ו~רוקדק

 ברברי~~
 נ י~~~ וה~עיין

~~
 ~~נין הנלע~רהוא

 ז~
 ~~ ~י~ו~ ל~י

 ~ב
 ~דו~י עי~י כאשרה~ררות

 רו~ו~
 '' ~עינו~יו יפו~ו ל~ען רבדתי אש~~ חיל~ל ~~ל~י וא~י ,

 ~ן הן ' יונקותיו ילכי ,~דעפו~יו ותארכ~~
 '~יו~ ~וראו~~

לעול~
 ~ריק ' אולם בדיא '

 באר~
 נ ישו~ם

~כ~ר
 ~חות~

 ~ה
 ~ד~בל~

 ~~ערב
 ~ז ~רוב~תרל~ז ~~ ~ש~~ יע~~
 ושלי~
 נ

 ה~עיר~א"ה
~ ~ ~ ~ ~ '  

~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~א~
 ~נית ~~ו~תו

~~
 י~כ כ~רכי רוחי אף ל~י בכל נ~דישאהבה

 הלא ' רל~ני ~ל~ני~~י~
~ 

 מאר כמאר הו'ר
 רכי ~ו~ליתא ירו~למ~ה תנא רכ ע~"ור המובהקהרב
נ~י~~

 ~ד'רת כמוהר"ר
~~~~~ 

 מראה לכל יאיר נר"ו
 אי~ י~אל וכי ,עיני

 הלכה ברבר
 ררך קס'תווקורא ~וש~

 ויכוננ~
 רו~ ול~י ' כיכנה כ~ילא

 ~נ~~~~ו~
 גדולה האזוב אל

 תשוכ~
 ' בסימני אגמרה

 ל~נות פתגם ר~א על דאמר הואדכ
 ~ר~

 ובעיני זה
 ~לי ~רכי מ~עוט כנ~~אי יר~נא ' מ~י ומהי~לא
 ז~ ~די ~ב~רכין~חות

 אין אמרו בא~ת ' מ~טני
 אליו ' מע~ה ימה' ואע~נה חובתי זאת לגדולמ~רכין
 ~ל ל~~ור ח~'י על ות~לתי ~ראתי~י

 אמתת~
 ~ל

 עליון אל משדי כ~זד ~חל~ ו~ה~ו~ה
 ~ונ~

 : ~~כיר"א '

~~~~ ~  
 ~~~~~~~~י

 הרר~רל~ ~~~~~~~
 מדברי וחיליה

 ~ר~"~
 ו~~קו

 ~ר"~
 ~ע

וכמ"~
 מכר~ת ראייתו ראין ~יח"ל ~~ומ

 דמ"~
 הא~ין

 ולא הקרקע ככל היינו ~ן לקו~ותש~~~ו
 כחל~

 אחיו
 מדברי מ~באר ו~כןדוקא

 הר~"~
 יטול ~~חיו ולא

 מ~ות ו~ואקר~ע
 ונמ~~

 נחי~ כי
 דארעא אד~תא

~ל~
 ~דברי~ וראויי~ ~חית

 הרא"~ רברי וכאמת , אליו

ז~
 ~ללו

 שאותו נמ~א דממ~ש ~למור א~לי ~ריכי~

 ~ד~~יר~
 לו ~היה חלק מכר אכיו

 ~גכ~ ב~רק~
 אביו

 לו מכד ואחיוב~ובו
 החל~

 לו ~י~יה
 כקר~~

 של ~היה
 ובו~ זכנה כמו ו~"ל~~יו

 משמ~
 אינו המכד ר~י~ר

 ~ח~י~ל~
 ה~דו~

 זה של ~לקו
 ע~

 והנשאר זה ~ל חלקו
 באותו הדרא לא ~ומא אמרינן ו~כ"ז הירו~ה חלק~י

~~

 רהירו~ה
 ראר~א אר~תא חלקו דכי משו~

 כול~
 ~ל~~~י~

 ~אחיו
 והו~ ~ר~~ יר~

 מ~ות
 ו~"~

 מה ד~א
~~ל

 ~אחי~
 היי~ו הן ל~וחות ~חל~ו

 מ~ו~
 דאין

בריר~
 כ~רק כראיתא

 מרוכ~
 ו~י' רו~~י ושאד רס"ט

 הדכר הו~רר ~לאר~~י
 שז~

 א'וירודה לכל ה~גיע חלק

~~
 לז~ ראוי היה זה של חלקו אמרי~ן א~א

 והחלי~ו
ו~~

~"~ 
 ו~כ .

 גו~י~ ~דא"~
 ל~נין ד' ~י' ~~ט בבלל

~~ת
 ~~~ חלונו~

 לאחד ממך ~ני~י טו~ן ~י~ א~
 ח~~ר~~~לקו

~~ 
 מהני לא א~לי גורלך וי~ול ו~ות~ך

 שחלקו ~~ח,ן רק~ל~~א
 ה~ לקיחו~

 ונמ~א כרירה ראין
 חכרו וחלק חכרו של ~נה עד ~י~ לו ~נ~ל חלק~~~ו

~~~
 ו~~לי~ו ~לו

 ~ת~
 שלא נ~~א

 ה~זי~
 כלום ~שלו

וכו'
 ע"~

, 

 ה~
 אין אמרינן דכי ~הדיא

 בריר~
 ה~ינו

 ~ול~ל~ד~
 בלא וא"כ לבד ב~~ה ולא

 טעמ~
 דאד~~א

 ד~ין כלל רהררא ~ומא רין ~ייך לא נחיתד~ר~א
 אל~ ז~

 ~ר~~~~י~
 או זבנה כמו והוי כשרה

 אורת~
 הררא רלא

 שהו~דך רמה לומר בר~תיו~לה
 הדא"~

 ז"ל
מ~ום ז~ לט~~

 ררי~
 היא רהרדא ~ומא

 חכמי~ מ~~נ~
 וקי"ל

 משילין כ~' כראיתא ברירה י~ד~ררבנן
 דל"~

 דק' ~לא
 רלא~"ז

 הי~
 מכר ~כיו ~רה ~ירש שאותו לומר ~דיך

חל~
 אחד וכל כרירה ריש א~~ל רא~י' וכו'

 מ~~
 זכה

 ב~~ת מ"מ ~ירושהמכח
 החלוק~

 א' כל
 מה~

 ארע~א
 ממה גם , למהרר ~~נו לא האי כי וכל ~חיתד~~~א
 ~"ט דכלל מההיא ~שה כרירה יש רכדרכנן~נתבאד
 ב~זקת בדור הד~ר הנראה דכ~י חלונות ~זקתל~~ין

 עלה אתי ו~יך מררבנן אלא אינהחלונות
 , זה ככל כעתו~"ע כ~יר~ מרי~

 ג~
 כא~ים הגאון דברי על קל"ט

 הרא"ש ע"ד ~כתבסל"ו
 ~טע~

 דאין
 כריר~

 ו~חד ,

הרוא~
 מ~~מא כחיל קרי והוא , כלל מזה ר~ז ראין

 ~איך , מ~ות והוא קרקע ירש שאחיו ולא נחיתדארעא
 ~ללו ~רא"ש מרבדי כלל דאיה ראין נתכאר הנה~יהיה
 . נ~ו מ~,"ר וכמ"ש לח~אין הררא דלא שומאלענין

וארדב~
 ראר~א ~~עמא לאו ראי לה~ך להוכיח יש

 וכזאת , רהירו~ה חלק לאותו מיהא ד~דרא הו"א~חית
יש

 לתמו~
 ~ל ~לחנו הרכ ~ל ג~כ

 אברה~
 שהכין ז"ל

 גם , התומים כרברי הרא"שבדברי
 מ"~

 דמדברי
 נ~קא לא פלוגתא ומירי לת~אין רהררא נרא'הר,טב"א

 המחי"ר לאחדוכו'
 ונ~יל~

 ל~ו כרחזי רשות
 מיתיי~

 ו~ל

 ~הריטב"~
 רל"ז ~מ~ק,ד ל~' כ~י'

~ 
 ~מא והלכתא גכי

 ש~חא איכא אי נמי וכן דאייקר אע"ג וכו'הדרא
 ליה רש~יל י~"ו לרבינו נראה ההו~אה ~ל י~ר ~ויא~י' ה~~א~ מחמת ~כא שכח אכל ללוה ליה הררארממילא
~לוה

 כולי~
 דידיה ארעא כיו~דמדינא וכקרקע

 ואחד ,עכ"ל הי~
 הרוא~

 אי~ן הללו ~ריטכ"א ~ל ~רבריו
 ~נוטל רה~בח ~לל ל~דונוענין

 המלו~
 ח~~ות ~נים

 ד~ומא ונ~~~א לו מחזיר שומתו דמי ו~יעורנ,נ~ו
 חסד לא והמלוה ~קכל הוא שנתן דמה כולההדרא
 ענין ואינו לה ששמו השומא מדמיכלום

 לשו~~
 אי

 . לח~~יןהדרא
 ג~

 רנדונו י"ל
 ~אני הריטב"א ~~

 ו~הכי נחית רארעא אר~תא לאו נחית כירמ~יקרא
 ה~ליטו כדין אבל , מהש~ח חוץ הדרא שומאאמרינן

 הענין אחר ל~"ח ל~רוע כרי קרקע הב"רלו
 י"ל ה~~ כי וכל לקנות ליה ני~אדבאר~א מ~כי~

 ~מני ~גבו ז"ל ודכריו כלל לנרונו ללמוד איןהללו והרי~כ"~ הרא"~ ~מרברי באו~ן ר~ררא ~ומאברין ל~תי~ רלכ"~
 עליו ~רגש נר"י כת"רוכבר

 כז~
 נ

~~~~~
 ~ררא רלא ליה ר~שיטא נר"ולמני"ר
 מחייכ שהשכל ועםלח~אין

 לא מ"מנותנת וה~בד~
 נמנ~

 מדין דאיה מ~ביא
 המ~ד~

 וכו'

ו~נ~
 מה מלכד

 שחיל~
 לוקת רשאני כת"ר

 ~תם רשאני י"ל כה ~ור , וכו' ~חיתראד~א דא~ת~
 ה~אד יקנה ולא ידו ימשוך הלוקח כי המוכרל~וכת ~הו~

 והטוב הישר תק~ו לא למוכר פ~ירא רמ~י היכאוכל

 ~דרא רשומא רי"ל אה"נ ידו ~משוך שהמלוה ~ייךולא וליור~י~ הלוה ל~וכת רהוא דהדרא שומא ~כימשא"~
 דגםלח~אין

 בז~
 . וליור~יו ללוה ו~טוב הי~ר איכא

ומ"~
 י~ א~ דאף שיח~ל ד"ומ

 ~דרא לא בח~י ~י~ור

 שי~דכמ~ו~
 ה~~ד

 ל~לו~
 כררך א~י'

 רחוק~

 לא
 מה כדת המ~י"ר לאחר והטוב הישרתיקנו

 לעש~~
 לא

 הראוי ~יעוד כשנוטל למלוה ה~סד מהירעתי
 הו"ל אי נמימעיקרא רה~

 ללוו~
 ~יעור מעות

 סי' כ~"ך ו~יין קרקע יטול והשאר לו~ותנן ~י~ ח~י~
~~~ 

 ~וף
~~~ר

 ומ~~
 שער הר' ודכרי הכ'אר הוא בא'רה

 כת"רשר~ז א~רי~
 ראר~א ארע~א ראיהו שא~י הת~

 גוביינא בשעת ר~~ו גילהכאשר ~~חי~
 וכמ"~

 כת"ר
 :בכוונתו ~ר~

 ס~קי~ו לענין ~ש~ט ~ין ~ע'ין אל~יו~~~~~~
 , לא או לח~אין הררא ~ומאאי

 ~נ~
 הר'

 דהררא לי~ ~שיטא מ~שט ז"ל מש~טשער
 ובתרא ר~מא התו~' ~דכריוחיליה ל~~אי~

 ~ל~~ וכאמ~
כזא~

 ~~ז' ה~וס' בדברי הי~ב ~תיישכ~י
 שר~ייתו לביאל וראי~י~ונתו~

 ~בורר~
 ~יתא דאם והוא

התוס' ש~וינ~
~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~~ו~
 ~קרקע כל ויפרה חלקו בעבור ~עות לו ~יתן

 א~ר לא רב דגם ד~ה"נ די"ל ~ידי ~ק~ו לא כןאם

דב~ל~
 אלא ~חלוקת

 א~
 לא או לפרות רו~ה אינו אחיו

 רו~ה אחיו אם א~ל , ה~רקע כל לפרות ידוה~'~ה
 ה~עות בללי~ן

 הו~ ויק~
 ידו ה~יגה או הקר~ע ח~י

 א~ר לא חל~ו בעבור ~עות לו י~ן ואחיו חל~ול~~ת
 ררב ~לתיה נ~י תירו~ם לפי דהא ~חלו~ת דבטלהרב
 הא ~ורתא או רזבנה היכא אלאאינו

 לא"~
 רב א~ר לא

 תיר~ו לא ל~ה ועוד ~חליקתדבטלה
 רנ"~

 דאחיו היכא
 לו אין נ~י והוא ~לקו בעבור ~עות לו לי~ן ר~~האינו

 פ~יטא ~התוס~ות ועכ''ל הררא רלא ח~יה ב"אל~רות
 , ה~רקע וי~דהחלקו בעבו~ ~עות לו ליתן א~'ו שיבול זבנה רלא ה'כאלהו

 אי~
 ה~י~ה אם ~ולה בין ~יהיה

 ח~יה ~וידו
 באות~

 ~ם ובא~ת ~אחיו ~~יבל ה~עות
 ~עיקרא רהא איכא רבה וטע~א ~חייב ה~כללזה
 הו~ אי~~י

 ~יעור ~עות ללוה ליה
 ח~י~

 לו ~ותנן היה
 א~ ~רקע לו י~ו~ווה~אר

 הראוי ~יעור הוא
 :בס~וך ו~~"~

~~~
 לזה ראיה להביא נ"ל~~ריוט

 ~אות~
 הראיה

 פרעון לענין ס"ט ~ער התרו~ות בס~~הביא
זוזא

 ד~רעו~ ז~~
 כפ"ק ~דא~רינן הוי

 רקידו~י~
 ך' דף

 ~ו לח~אין נגאלת חו~ה ערי בב~י בית~וכר
 ל~

 ~אולתו
 ~חוזה ~דה ~ה ~~ר אחוזה ~שדה~אולתו

 וכו' חו~ה עדי ב~~ אף לח~איןנגאלת אינ~
 לאו דאי ~"~

 וכו' לח~אין דנ~אלת הו"אגאולתו
 ע"~

 הוכיח וכן ,
 לענין עק"ב סי~ן יו"ר בב"י ל~רן ~ובא ז"להר~ב"א
 לן ~דאיבעיא לח~~ין ל~דות ~יכול ס~םה~~~בן

בקירושין ~~
 חו~ה ערי בבתי בי~

 ו~"א לח~אין נגאלת א~
 לח~אין נגאלת אינהר~~בנ~א

 ב"~
 ~ו~ר

 בי~
 ובו'

~~~
 לח~אין ~דרא לא ~ו~א דא"א י"ל ו~"נ '

 אדעתא רל~ו ~ו~א רה~תא חו~ה ערי בבתי בית~וכר וכ"~ כ"~
 ~וכר הררא לא ~חיתרארעא

 ~ו~ה ערי בבתי בי~
 דאר~ארארעתא

 ב~~ נ~י~
 ר~ם ~יברא ' הדרא רלא

 לח~אין הדרא ~ה~~כנתא ד~ם ז''ל הר~ב"אבתב
 ה~כים ~בן וכתכ התרו~ות בס~ וב"כ פירות אוכלאי~ו ~"~

 הר~ב"ןע~ו
~"~ 

 הטור ו~"כ '
 בח"~

 בשם ע"ר ~י~ן
 או'ר ראיתי ח~ו~תי וכברהר~ב"ן'

 לר"ו~
 ~הב'א ~יח"ל

 זהרין
 להוכי~

 אלא לח~~ין הדרא רלא
 ד~''~

 נד"ו בת"ר
וא~י'

 לסבר~
 ובו' הח~י לקבל דחייב ר~''ל וכו' הר~ב"א

 ~~חי"ר ל~חר לבו~ו יבול אינו הר~ב"ן רלרעת~נראה
 ר~ם נראה הנז' ס~הת~דברי

 ד~~
 לכופו יכול הר~~ן

אל~
 השדה ח~י לו ~חזיר ~אין

 וכ~
 ~רברי ~תבאר

 ידוח~רבי~
 הר~ב"א ~~ם ע"ר סי~ בב~י ~רן ~הב~א

 כי~ת~ו'
 הדי~

 הר~ב"ן ~כ"כ וכתב ובו'
 ע"~

 ואיך '
 ח~י'ה~רה לו ~חזיר אינו רלב"ע נ~באר הנהשיהיה

וא"~
 ~נא~ר דהגם ה~ו~א לענין רה"ה נראה ~יה

 לח~אי~~~ד~
 ' לקבל לכו~ו ~יכול לענין דוקא היינו

 ההדיו~ ליו~''~
 ר~~כנתא הנו~אים בין ~~רחק דב

 ~~כנתא רבולה~א~י
 ~~תעביר~

 למלוה ליה
 נחית בי נ~י ו~עיקרא ר~ילתא בטע~א ~םהר~ב"א וכ~"~

 פירו~יה לאכול ליה ני~א ובארעא ~חית רכולהאדעתא
 נחית דארעא ארעתא רלא דהדרא ~ו~א כרין~~א"כ
 הורידו~ו ~הב~דאלא

 בע"~
 י"ל ~אי כי בל לקרקע

דהרר~
 לח~אין

 לפירו~ ג~
 ללוה הו"ל אי נ~י ר~עיקרא

 בס~ד ~קבלן ה~לוה ~יה ח~יה ~יעור~עות
 ובה נד"ו ב~~ר כיוין דלזה ואולי ~רקע לו י~ו~וו~~אר אזוזי ונפיק עייל הוא כי לו היא ר~ה ו~~~הי~ות ~ני~

 אכח~ ולא ~רא~ר
 לרחות נטויה הרו~ה ~יר

 אל~
ד~"~

 פ~יטותו דלרוב בת"ר
 ל~

 ביטולו לברר ~ו~רך
 בירור דעת ל~~ן ירדתי לא כי ~רעתנו רחבהדעתו
 ובן ' נר"ו אליו כיוין זה לחילוק אם זה חילוקביטול
 נ~~ל ע"ע אכיי רא~ר ~הא ז"ל הר~ב"א ~הוכיחל~ה

 ~~י נו~ל החוב ח~י ~~ורע דבל איתא ר~ם וכו'לח~אין
 ~באן אלא פקרון ~~וא א~ר היאך א"כהפ'רות

 וכו' ~עבודו ~ירי יו~א אינו ערין לח~אין~גואל ~אע~~
 ע"~

' 

 רעבד דארע~א ~אני עבד נ~י די"ל ~לברהנה
 עור~חית בולי~

 כ~
 ~~ר ~רב ובבר ' ~ובא ~"ע אלו רבריו

 ~רועים ~~כנות והרב ~ק"ב ע"ד ~י'~~~ט
 ~ער~~

~"~~
 ת~הו כן ראו ה~ה ר"ב אות

 דהר~ב"~
 ~ו~יה

 בר~בל ~יירי רה~יא בתב לקירו~יןבחידו~יו
 ליה ח~בינן תורה רבר פירעון הוי לאו~דינא ~ת~
 בפירוש אתני איאבל כ~~רו~

 ~הו~
 ע"~ הוי לפירעון

. 
 ולבך לח~אין נ~אל דאי~ו אמרינן ~י אזלארה~וגיא ו~~

 אבל ' ב~~רון ה~עות~ח~ב
 א"~

 דנ~אל
 פירותיו בח~י וזכה הוי פירעון~דינא לח~אי~

 הריטב"א וכ"ב , ע~"ב וכו' אחד יום אלא רבו את~ובד אי~ והעב~
 ב~ידו~ין לדם בחי'ז"ל

 דא"~
 לח~אין נ~אל ע"ע

 ~נה ו~ריונם ~נין ר' ל~יפלח ליה א~תראי ~"~
 ח~יו ח~~י~ונ~אל רי~יב ר~יו ח~י בדי ח~~ין~לא לי~ ולי~

 ~י~א לו~ר אין אבל ויו~א ~רא~ונים ~נים ~תיועובר
~בר

 ז~
 ~~וד ול~חר ב~פחה ~ו~ר היום

 ,וא~"~
 ~ותר

 וכו' לעבודתוב~יחזור
 ע"~

 לא~ דאי ~~~ע ,
 זו ~ברא

אה"~
 דעובד

 א~
 רבו

 יו~
 א'

 ו~~
 ו~ינה א' 'ום ע~~ו

 לח~אין דהררא הדו~א ל~ביי"ל
 ו~~

 ~ר~ ~~קדי~ ~רין ראי~ להביא~י י~ ~ם ' לפירות
 אחוזה

בבתרא ר~ב~~ ~~דכרי ו~ף בקירו~ין ~ם בדאיתאלח~אין ד~א~
 רק"~

 א~ת ב~ד~' ולא ~רות ב~תי דו~א ~~~ע
 ~יקד~ו ר"ה ר~ה וב~ירו~ין ~ם התוס'בבר

 דח~
 ד~ריו

 זו ~~וגיאוהוכיחו
 רג~

 לח~אין ~ו~ל אחת ב~רה
 וכ"~

הר~ב"~
 ה"ב ערכין ~ה' ב~"ה

 ע"~
 ו~רסת~ו '

 ~~ירו~ ח~י ~ם דאוכל ~ש~ע הפירות לענין~תבו ול~
' 

 ~ער רבס"התאיברא
 ס"~

 כתב
 להדי~

 ד~~~~ן רהא
 ל~~אין~ו~ל

 ה~וונ~
 ~~ו~ע

 ו~~~ ~ח~~
 ~ו~ל הלו~ח

ה~ד~
 פורע א~נ ' כולה

 ח~
 וכתב ' לא שרה לו להחזיר אבל~יובל ~~וד~ שנ~ לח~י ~עו~יו

 ~כ~
 ~ראה

 דע~
~שב"~

 ~זה ונראה
 ~ר~ב"ן דברי סיו~

 ~~ ~ה~י~
' 

 ~~וב~ת ב~יטהוכ"ב
 ב~ד~

 ב~ם
 לי~~~ ~ר~~"~

 ~י'
~~כ"ם

 ל~
 ~יא~~'

 ד~יו ח~י לך ~א לגזב~
~ ~ ~ '  

 ~~י ~י
 לכו~ו ~יוכל לו~ר אלא~~רה

 לקב~
 ש~ר ד~יו ~י

היובל
 ונ"~

 השדה ח~י ~אין
 נחל~

 וכו' ביובל ל~הנים
 ' ~~"ב לקידו~ין בחי' הרשב"אוכ"כ

 ו~"~
 הרואה א~ד

 רב~נא ז"לדהריטב"א
 דבחי~ ו~לי~

 ~~ לקירו~י~
 ~דיון כ~נו~ן לחולין ~יו~א ל~דיא בתבך' ~ד~

 ~ק~~
' 

 לשם~חי' ~~
 ר~~

 ~~ב"ם בבוונת כ~ב
~~~ 

 ד~~~ינן

~~קרי~
 ו~ובר

 ~לו~ ~חוז~ ~ר~
 ~ח~אין ו~אל

 ~~~ וי~יח ח~יו~י~רה ל~
 ביר

 ~~ד~
 ~ו

 הלוק~
 אלא

 יו"ד היובל ערי~ ~~
 ~ני~

 ואלו
 לפרו~ ב~

 בולו
 לו נותן ח~~ים אלא ל~ ואין די~רין~אה ~~~~ ~~~
ויו~א ~~~י~ ~כ~'~

 ל~~~
 הו~ז~ל עליו וכתב ביחד ~ולו שנים

 יכ~ל ~י~ו לחבירו ~רה דב~~שכן ראע"ג~הידא רל~
 ד~תיה ד~~ינא ~אני התםח~יה ל~~ו~

 ב~ריוןאבל ~ד~ ~כול~ ר~לו~
 הקר~

 ~ד~א~~~~איןפדיונו ~~י~~ או
 אלא ב~ולו אפי'הרין ~~

 דח~
 ע~יה רח~~~'

 ~י ~כן וכיון~~דוון ~ו~~
 ~~רינ~

 ~וה
 ו~ו~~

 ~יי~ו ל~~~ן



~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~י~רה 
 מ~

 עבת"ד ה~אר וי~יח ~יובל
 ע"~

' 

 וא~
 במה

 מובר לןרבייל
~~~ 

 בהדיה אחוזה
 ~מ~רי~

 לענין
 ר~~נה לח~אין~"עוגו~ל ~לו~

 ~למ~
 דלא בערביןד"ל ~נינו

 להדיא בתב הדי מ"מ לח~אין י~~ל ולא וי~אלילוה
 ל~רו~~יבול~

 ~יובל מה
 ויו~~

 הש~ד ויניח ל~ולין
 י~ית~חל~ות

 ~מקדי~ בי~
 דה~ם לממ~~ן ומובר

 מדינא והוי שדה דבולה ~דעתא ~~מלוהשא~י
 ~~א"~

 ר~~ב~דיו~
 באתרין ואוקי מינה ורון ובו' ~ליה רחמנא

 ~~ום אלא למי~רר בעי לא ~מי דמ~ינא ~~ומאלע~ין
 לן אית למיהדר רבנן תק~ו והטוב הי~~ וע~יתדכ~יב
 ~~רינן בי ל~ימר~~י

 ר~ר~
 הו~חנו ו~א~ר לח~אין

 ~~ק~י~~דין
 ~ו

 מעני~
 ~מו~ר

 חומה ערי בבתי בי~

ובר~לי~
 ~ינה

 הס"ה~
 ~דה הממ~בן לענין ו~ר~ב"א

ס~~
 ל~~ל ובמרובר

 בדא~
 נמי דהדרא ~~יר י"ל אמ'יר

 ל~י~~~~
 מ~ברי ובמדובר לממ~בן דמי ולא

 הר~טב~
ז~~

 ו~~י' ,
 ל~~

 ר~"ל ו~ר~ב"א והדמב"ן ס"הת

דבמקדי~
 ~ררא לא

 ל~י~~
 י"ל

 ד~ודי~
 לע~ין

 הרראר~~ השומ~
~~ 

 ~ם
 ~אני דמקדי~ לפירו~

 נחי~ ~בי לי~ני~א דבארע~
 נחית ארעא דבולה ארעתא

 ~לאב~ו~~א ~~א"~
 אדע~~

 ד~רעא
 ~ח~~

 ~ם דהדרא י"ל
 ~רב ~הביא ובתרא ~מא ~~'ה~וס' ~~"על~ידות
~~ר

~~~~ ~"~ 
 ד~ריהם ד~~ט

 ובאי~ מורי~
 רהררא

לח~ין
 ~'~ הסמ"ע ~דברי ~רא~ ~~~

~"~ 
 וה~~ך ~~"ז

~ק"~
 אב~ם בית ~ו~ר'

 ~עי~
 ע"ב ררל"ב ~"ר

 ע"~

ור~
~ 

~ ~ ~ ,  

~ ~ ~  

 ~רא"~ מרברי בן ~ם ~~ו~יח
 בת~ו'

 דארעתא ~~ום אלא עלה א~י רלא לעיל~ז~ר~ו
 ~אחיו ולאדא~~א~~חית

 יר~
 יטול והוא קרקע

 מעי~
 ~~ ~~ ~~ימ~מ~

 מיהא רהדרא ~יר~
הי~ לחל~

 ' ב~"ל

 וס'ל~
 ובמ~ותא~מי~י~ מבק~ ~נ~י נא

 ~~~ ~~~~~ יר~~ ~~~~ז~
 ~י מדרבו א~ורי ~נטו

~ו~~
 בבה ענותנותו ~מרוב ומובטחני ובו~ ~יא

 יע~~
ו~~'י~י~

 וש~מ"~
' 

 ז~~
 ~~"ל מה

 להלב~
 למע~ה ולא

ו~
 א~ר

 ו~~
 ול~י ' אליו י~יב

 מ"~
 ~דדא ר~ומא

 ~מיל~ל~~~
 א~~ר ~י

 ל~ר~
 בוונת

 ~סבי~ ~י~~
 ~"~~ע"~~

 או~ן על רקיימי ~~~,~~ו
 ~רק~~~ י~ ~הלוו~

 ל~לם מעות לו ~י~ חו~ו בדי ל~לם
 מק~~

~~~
 בקרקע ~ובי ~ל ל~ תן לו לומ~ ~בול ,ד~~לו~,

 ביו~
~~~ ~  

 ~וב ,~ל ~י
 רה~ת~

 בל ~בל בבר אם

ה~~~
 ולאחר

 ~~~ה ל~ות יר~ ~~י~~ ז~~
 ~מרי~~

 ~וביינ~ ~~~ל~ ב"~ לח~~~~ד~ד~
 ~לא , ובמו~ן

ר~~~י
 ~כמ"~ ~~

 ~ר'
~~ 

 נ וק"ל ז"ל א~רים

 ~י~ל~~~"ומ~~~~~
 ~הרב~

 הרב ע"ד ל~~יב

 ו~רב מ~~ט~ע~
 ה~עי~ מ~~נ~~

 ז~ל

 ובו' א~רים ~ער הרב ~דברי י~~ ~~~~~~
 ובאמ~

~~~~~ 
 ~ער הרב ~ב~נת

 ~~רי~
 ז"ל

 כמ"~
 כ~"ר

 '~ר~ו

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

 ד~"ע מ~~ט ~~ד

 בז~ל~~
 ד~~תימת

 ~~וסקי~
 ~ן מ~מע לא

 רה~
ו~~~~~

 ~~ברא בן ~רין
 נדח~ זא~

 ה~וס' בל לה קרו
~~י','

~ ~  
 ~מח~~ד

 ~וו~
 על אי~ו מ~~ט שער הרב

~
 ~~~א ~י"א

 ה~ר~~~ ב~~
 ~ו וש ~א~י~

 מעו~
ללו~

 ~מ~זן
 ~רו~~ ~~~

 וראי דהא ~קרקע
~~ 

 בן הדין ~אין ו~~יטא ~~~ ~ל~י~~ס~~~
 ב~~ ~~ ל~~~~ א~

 וב~עת מעות לו אין ~לוה

 ~ו~~~
 ~~ה

 ~~וב~ בב~~
 ל~לו~ין הקר~ע

 ~ב~~~ ~ת~~ ר~ס~ר~ ~~~~~
 ,~מרי~ ~א

 ~ו~~
 ~~ ~~~~~דר~

 דברי רמסתמות לרינא ~~ע ~בתב
 ~ל~~~~י~

 ~~~ו
 ~~מ~ ל~ ~ז~

 ~ן
 אל~

 ר~~ל

 : ו~רור הררא ד~ומא י"ל~וו~א
 ס"ל י"א רהני ~בתב ז"ללהב"ח~~~~~~

 בסימןהרמ''ה ב~"~
 ק"~

 ~~ץ המלוה ~אם
 סברא על והחולקים לו ד~ומ~ין פור~א ט~יבזיבורית

 ~"לזו
 ב~רא''~

 ~"ל דמ~י וק~בר הרמ"ה ע''ד ~חולק
 ובו~ בדינך אלא לך אתןלא

 ע"~
 בס"~ת דמבואר ו~"ע

 ללווה דכו~ין כהרמ"ה דס"ל א' סי' ~' חלק ר'~ש~ר
 לוליתן

 וכמ"~ זיבורי~
 רדעת ~"ב סי' בב"י ז"ל ~רן

 ע"~ הר~"~ ב~בריבע"הת
 ~ל החולק ~ו~יה ואיהו ,

 ב~~ת ~''ל דהחולקים כתב ~ואיך הי"אסברת
 הרא"~

' 

 להרבו~ו"ר
 מט~

 בה~"הט ק"א ס'~ן ז"ל ~מעון
 עמדי"ב ~ו~

 בז~
 ז"ל יאיר חיות להרב ראיתי ~ם ' ~"ש

 ה~"א בוונת הבינו לא האחרונים ~בל ~בתב ל'בסי~
 ~אין~ללו

 בוו~ת~
 ~או לשלם רו~ה אינו ~~לווה אלא

 ~~י~טוע~
 ל~"ד ~ראה או לו ~י~ לבל וירוע מעות לו

 אומר המל'ה ראם וס"ל מ~~ר ו~~וא לו~י~
~~ 
 לי

 על אדדב~א לי ב~בו מעות ~יתן עדלבו~ו
 ליהד~ייתי~ן הקרק~ו~

 ו~י~
 ~~ים

 מ~'~~ לז~
 ק~ ס"סי הטור

 רו~~ אי~ייאמר רא~
 ~בסיו ~ל אדרבתא בותבין ל~לם

 להו דחי ומ"מ לו ~ין או מעות לו ~י~ ידוע בין~לי~ ול~
 ~יברים ~א"ב אדרבת' בותבין א'ן רלעולם וס"לבע"הת
 מעות לו ~איןאנו

 בי~ מ~א"~
 מעות ~י~ן עד בו~ין לו

 ליתן יתר~האו
 קרק~

 ר~ון עם
 עבת"ר ובו~ ~מלו~

 המחי"רולאחר ~~~
 הו~

 ד~ם ק' בסי' ~בתב דהטור תימה
 אדרבתא ~כותכין ל~לם רו~האינו

 ומ~מ~
 י~וע בין

 לו לאין לו~י~
 וכמ"~

 מ~ת הוא הטור הרי הואז"ל
 בסי' וכמבואר הי"א עלהחולקים

 ק"~
 ~ם '

 על החולק דאיהומבע"הת ק~~
 הי"~

 ח'~י' חלק ~' וב~עד
 להדיא ב~בז'

 רא~
 וא"ל וחייבוהו ב~ני~ם וקבל בא

 ~ב~ים הב"ד מ~או אם ובו' ~י~ם על ומרד לו ו~ן~א

ללו~
 או מ~לטלין

 קר~עו~
 מיד בו~בין

 אדרבת~
 ו~ו'

~"~
' 

 ומ~מ~
 מ~מ מעות לו ~י~ בירוע אפי'

 בות~ין אלא ~עות ליתן או~ומנדין ~י~
 אררב~~

 ו~~י מיד
 ~ל יאיר חוות ~ר'דבדי

 זא~
 ~י"א סכרת היא

 : ו~"עחולק והבע~~~

נא~
 זעיד

~"~ 
 ' ~בהן בו~ל מבל ~טו~תי

 ה~עירוהוא

~~~~ ~~~ 

 תשובתיוזאת

~~~
 הר~ומ הבולל ~רב חבם ~י רבריראיתי

 לה~יכ חזר א~ר נר"ו ~בהן~מהר"ח
 ע~~

' 

 ~לבהוזו
 העל~

 הררא ד~ומא
 לח~אי~

' 

 וע~
 ~מל בי

 ~~וט הדבר לדעתי בי ' בזה ~דבור להרחיב ~~י~יהוא
 הראשו~~'' בת~ובתי ~ביארתי במו לח~אין ~דרארלא

ומ~
 ~א ~לא בזה ברין ~ם

 הרא~ו~ים ~~רולי מ~ור~
 ~א והלה ' תורה מדין בו זבה ב~רקע ~יו~ב ומי .ז"ל
 אמרי~ן ~~יד ' ה~קנהמ~ח

 לי~
 דלא ~ו

 ע~ לוסי~
' 

 ~יד הקרקע להו~יא רקיע ומאן ס~יןומאן
 המוחז~
~ 

ו~מ"~
 בסי~ ז"ל ~~"א הרב

 ק~~
 ובל '

 מ~~ ~את~
ס~קו~

 בו ~ז~ה ~י בחזקת אר~א אוקי אמרינן
 ועיין '.מרי"ת ל~~

 בס~"~
 כסי' ~ם ובט"ז

 ק"~
 ל~~ין

ההו~או~
 ~~"ו ~ם החדן בק~ות וע~ן

 י"חה~הב~י ~~ ובב~"ה~
 ובמט"~

 ~ני להרב ועיין ' ו' ה~~ב"י
אכר~ם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ברה~
 ~חלוקת ~הביא ~"ג ב~י'

 ~ור"~
 ~ל ור~"ל ז"ל

 ~~ו לע~ין ן' סי'בת~ו'
 ל~~~

 אי בכתוכתה
 הדר~

 או
 והעלהלא

 שאינ~
 לחלוק רקיע ו~אן ספין ר~אן חוזרת

 בס"ה ראיתי וכן ' ~"כ עדיף ו~וא"ת ז"ל ~הר~"ל~ל
 בח~"~ הנד"~ חיי~רוח

 בני הרב דברי ~הביא ק"ג סי'
~בר~~

 רהכי וסיים ז"ל הנזכר
 ~סתבר~

 בכל
 דדינא קרקע בענין~וסקי~ ~חלוק~

 תיקו~ רקיי~~
 כ~"ד ולא

 אנו אין ב~וא"ת כי ~הגינן והכי ב~~"ק ~רעאאוקי

 ח"ו~אי~
 לחלו~

 על
 שו~

 ~הרבנים א~ד
 כי הפוסקי~

~ו~
 ~~ו~"ת

 וב~
 ~ה ל~'ו'ן

 ש~ארי~
 הנח~ד בספרו

 ח"ב לב~קקי
~"~~ 

 ~ת~ו' נראה וכן ע~"~, ~ו"ב סי'
 אי זה ~חלוקת ובעיקר . קכ"ו סי' באבק"ר ז"ל~רן

 ~ו ~ח~"ק אדעא אוקי~~רי~ן
 הלא ~"ל האחרו~ים גרולי כזה ~אריכו עריףד~וא"ת תיקו~ דקיי~~ היכ~

~ספרת~
 ובאו נקב~ו כולם

 לב ישרי בס"~
 ~ח"~

 א~ת
 ורבו 'א'

 בז~
 ~א~ר והסברות ה~ילוקים

 עיני~
 תחזינה

 ~דיב בס"ה ז"ל ~ז"הלהגאון
 ל~

 ח"ב
 ח"~~

 ~"ו סי~ן
וסי~

 שה~די~ ~"~
 הביא ~"ב בסי' ו~ם , בזה

~"~ 
 הרכ

 אלי~ו דבי תנא אחיו~גדול
 זל~"~

 כס' הבאה בת~ו'
חק"ל

 ח"~
 ~"ג סי' ח"ב

 ~~רחי~
 בזה הדבור

 ' בח~"ק ארעא דאוקי דידיה ב~דון ~לבה ל~~קדעתו ונ~~

 ז~וע~
 ת~'ה

 יקר~
 רבכגון דבריו על ז"ל ~ר~"ז

 שני בין ~וא וה~חלוקת ~סתלק כבר רה~"קרידהו נדו~
 ד~וי~קונים

 ל~~ו~
 כסברת

 ~או~רי~
 דקיי~א דהיכא

תקום
 לר~ריו ~אי~ ו~בי~

~~~~ 
 ז"ל ~הונה ~ת~ ~רב

 ד~"ר כ"א סי'~~"א
~"~ 

 ~ייכות ~ום ד~ין ~היבא
 תר~יה א~~ןלה~~ק

 ל~ ~י~
~רעא רקאי היכא ~לא לומר

 ת~ו~
 הז~'ן אבינו הג~ון ו~כ"כ עדיף רשוא"ת

 בח~"לז"ל
 ~ח~~ ~"~

 י~~ק אהל והרב ~"ב סי'
 ה~ו"ד ~רור להרב הרו~ה דאנכי אלא ' עכת~ד ד'~י~ בח"~

 ז"ללי
 ~~~~ אר~ בס~~ ~ופי~

 הג"ה~ ~"ץ בסי~ן
 ב'

 הר~ דברישהבי~
 ליה ר~וק~ינן דס"ל ז"ל י~~ק אהל

 ~נס~לק ~"ר דכגון עליו ו~~ה ה~תא ד~אי~יכא
 אליבאה~ו~ר

 דכ"~
 ב~יך שהוא ~י זוכה

 הבי~
 ~~וא

 ~~ה וזכד~וחזק
 ל~"~

 ~~"ב ז"ל הגאון ~רן
~"~ 

 סי'
 ובח"~י"~

 ' כיעו"ש ~"ב סי~ן ~"ב
 נרא~ ע"~ כ~

 שלא
 ב~שו~תו ז"ל ~וא~תב

 בח"~
 סי' ~"ב

~"~ 
 ד~~דינן

 ~~~"ק ארעא~וקי
 היכ~ אל~

 ~~וכד נ~תלק ~לא
וכגון

 ~י~ד~
 הב' ~~~כירה דנ"ד

ית~בולה בער~~ הית~
 רו~~ ה~"~ וא'~

 והב' לרא~ון אלא ל~כור
 לתוכה ירד לא בהשדר

 אל~
 ~~ורת

 ש~ירו~
' 

 א~ וא~
 כיויןאח"~

 לה~זי~
 בער~ה ~י~ הרי

 ו~ר~~
 ~ניא ולא

 ברוד~ ~~~~ שי~ וביון ~יריליה
 ' הדא~ון דזכה פסק

 בכיונ~ו ~וכרח נ"לזה
 ~ג~

 ' רבר~ו ביאר ~לא

 ~"ז אות כ"ה סי' ~~פט ~רח ~ב~' ~רבריו~~~ע וכ~
 הקי"לב~ללי

~ 

 ס~ו~ב~~ת~~~~~~
 ס"ה בעליל ~ר~ה ל~ר~סה

יש~ח
 ל~

 ~~ופלא הרב ג~ון אחאי ~דכ

~~~~~
 ושם נר"ו ~ריק

 בחח"~
 ראיתי ~~אתי ג' סי'

ת~וב~
 ~הרב של~ה

 ה~ו~ל~
 ~ב~נהררין

~ע"~
 ~דביר ~תח

 שהארי~ זל~"~
 הרחיב

 הגאון ~ללהקשות והרב~ בז~
 ~ז"~

 ~ל
 ב~"~

 בס"ה
 ח~~ נדי~

 סי'
 ב~קו~~א~רו קי~ר ז"לכ~~ד"א ,רודי י~ה ~רב ~בהיות א~ו~ה ~לתי וכבר ,~"ב

 לה~רי~
 דין

 גר~~
שת~~

 ~ליו
 ~ד"ה~

 ז"ל ~ז"ה
 בדד~

 ~א~ת כי ' זה
~~אופן

 כז~
 ז"ל הוא גם לג~די ~~"ק ~~סתלק

 לה~~וק~ינן יוד~
 ' ד~יי~א ~י~~

 ושוא"~
 כ~~ב~ר עריף

 אדח ~ב~'~דבריו
 ~שפ~

 ~בסי~ן
 ק"~

 ~~ריו הבאנו
 כ~סכ~תו ~ר"ו ~~לאג~י ~והר"א הרב וגם 'ז"ל ~ו~~רי~ול~ ~~ר"ח ~הרב נעל~ו אלו ודבריו 'לעיל

 ~יין~~ר ~~
~"~ 

 בס'
 ~שפ~ אר~

 סי'
 ק~"~

 לא ו~~"ג
 נר"ו ~ר לןאייתי

~"~ 
לל~ור י~ ~~~ם ק"ץ וסי' כ"ה ב~י~ן

 שג~
 רהיכא יורה ז"ל הוא

 שב~רון רווחא ו~~ילא ' תקום ארעא ד~איהיכא ~~"קרלכ"~ שנ~תל~
 ה~"ק ~נסתלק ~"ב סי' לב בנדיבז"ל הד~~

 הקונים ב'בין ~~~ וה~חלו~~
 והקו~~

 ~~זיקו בארעא ד~אי ~ב'

ה~"~
 ד~אן ~~ני זכה לכ"ע ב~אל~ו ב~בו~ר

 ~יי~~א ~~יא ו~~יד ' ~ידו להו~יאה ר~יעו~אן ~~י~
 האחרוני~ ~~דולילדבריו

 ~בינו ~~און ו~דכרי ז"ל
הזק'ן

 זל~~~
 ' ב~ק"ל

 ה~רי~ ובחינ~
 הד' ל~~וה

~~~ 
 ז"ל ~הוא ~אחר ' ז"ל הר~"ז ~ל ~ם ז"להדב~

 אלא ~לו הנביאים להקת~כיא ל~
 היכא~~"ק ~נסתל~ דהי~~ ל~וכי~

 ר~יי~
 ו~ריו תקום ארעא

 יראהכ~~ר ו~יי~י~ חי~~
 הרואה~
~ 

~~~~~
 בלא~ר

 הדברי~
 להלכהרייני~ן ~~כי ~~ור ~דבר ~אלה
 ול~ע~~

 לא ד~ו~א
 ~יוןלח~אין הד~~

 ~ז~
 ~דין זכה

 והל~ תור~
 בא

 ~~~נ~ ~כ~
והאדי~~

 בשר יגיעת בזה
 וא~

 ~לא ו~י ' ל~ותר
 הדכ לידירינו ~לום בלאלפו~רו

 הפוס~
 ~ד חיים

העול~
 ' גבן דחכיבותיה איידי נר"ו

~ ~  כ~ 
 אעלה

~~ 
אר'~

 ג' ב'
 קי~ידי ל~י גרגרי~

 ו~~ה ' דא~ו~ותבדברות ל~~~ ~נוג~ ב~~
~"~ 

 ~רין עוד לחלק
 ~~~רןלרין ~ו~~

 אנכי וכו' ~~וכד ל~ובת ~הוא ~אני דהת~
הרוא~

 ~התקנ~ דנהי בזה ~דק ~לא
 ~תק~ה

 ל~וב~
 ~~ו~הלוו~

 ו~י וה~וב הי~ר ועשית
 יד~ ל~

 בכל
 דא~רי ~~א~~ל אל~

 זא~ תקנ~ נתקנ~ ~ל~
 אלא

 ~סיר~ ~~ידלא ~~כ~
 א~ן ' אופן כ~ום ל~לוה

~~ידא ד~~~ ~יכ~
 ל~לו~

 אפילו
 בדר~

 ~~~ג ~א~ ר~וקה
 ~וען ו~~לוה ח~יה'ל~דות ~ב~

 ' ~יהיה~ופן ~איז~ ~סיר~ לי~ דאי~

 ל~
 ~~ן כיון ח~יה להחזיר לי~ ~חייבינן

 לא וכתקנה ל~חזיר ~י~ב אינוהרין
 ~וד~

 אלא
 בפור~

כול~
 אין '

 ל~
 דלא והבו ח~רו~ו אלא בו

 ~ל~ לוסי~
' 

 לי~ לסלוקי ~~~ ~ו~ נ~~ ר~~יקרא ת~י~ניואל
 ח~יו

ב~עו~
 וח~יו

 ב~ר~~
 רינא ~וכיינא ב~~ת דה~ם '

 אבל , ל~~בר ליה אי~ ו~~י~~י
 חזר~ ב~ע~

 ~~לווה
בא

 ~תקנ~ ~כ~
 ל~לוה~סידא ד~~~ היכא דכל ליה ~~רינן ש~יר
 ~הד"א בתשי' ועיין ' תקנתא ל~אי לית~

ן'
 ~ווא~

 ז"ל
 ~~שול~ ~~ו~

 נ י"ר סי' ח"ד

~~
~~~

 ש~א ב~~ב התוס' ~~ד
 ~~~~ דאי~

 וכו~

אנ~
 ~תבאד דהא ר~יה ד~ו~ת אפי~ חזינא לא

~דברי
 התוספו~

 ובב"ק שם
 ד"~

 רלרב ~העלו
 ל~

 ~~י
 ~רקא~ר בזוזילסלוקי

 בהחל~
 וע"ז ' ~~לוקת ב~לה

 ד~"~~י~ק~~ר~
 ~עות ל~ ש~~ן בזו~י לסלוקי אופן

 כלוי~~ה
 הקרק~

 ש~~יו זה רבאו~ן דאה"ן ~תוס' ,ותי'
 כל ל~רות ~עות לתתרו~ה

 ה~ר~~
 קא~ר לא דבהא

 ~~סיר לא ~אחיו ~חלוק~'כיון דבטלהדב
 ~~ותו ~ל~ו נוטלוהרי ~~ו~~

 קרק~
 ~ב~ל ול~ה

 החלו~~
" 

 ~~רהולא
 ד~

 וכו' זבנה אי אלא
 וה"~

 ~~יו ~ם נ~י
 הקרקע כל ~יעוד לתת רו~האינו

 ל~רות~
 או

 ~י~
 ' לו

 האח ~~עיקד' ~~כח~ל לא ~יו~וד
 סיל~

 ~~עות ~ל~ו
 ועתה קרקע נ~ן אח'ו חלקועל

 י~ כ~אח~
 ~ל~ו

 ~~~ר~ ~~ו~' ~דברי ~גם , י~לקנוב~עות
 ה~ר~ע וי~דה~~ות ~ י~~

~~~~ 
 ~וו~~~ ראי כן

 על
~ול~ל ~י~

 וי~ר~
 חלקו
~ 

ג~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

'~ 

~~~ 

~~
מ~~

 בין ל~לק
 מ~בנת~

 לרין
 ~ו~~

 ר~~כנתא
 ובו'~א~י

 איך בי רכריו להלום יכולתי ל~
על יעל~

 ~ה~~כנת~ ~רע~
 מרין ערי~א יה'ה

 ~ו~~
' 

הל~
 ~~~~ו

 לז~
 בכר בו והורירוהו הקרקע הב"ר

 זכ~
 מעלי~זבי~

 והטוב הי~ר ת~~ת מ~ום ורק ' מרי"ת
 ~~~ריכו~ו~וא

 להחזיר~
 , לו

 הו~ ואה~
 ר~~ינא

 ~ו~ך אי~
 ~ל~

 כי ' ~~יה ולא כולה ל~הרריה ~ירו~ו
 גכיי~ ב~~~~~ ~~

 חובו
 ~עות ל~בל לו נוח הי~

 ועת~
~י~

 ' ~~ים לקחת כ~ו~ו
 מ"~

 משום להחזירה חייב
 להחזיר אבל ' ~~ריה מירי רל~ו כיון ו~י~רה~וב

 אפי' ~~ירא לי~ רמטי~~~ר ח~י~
 רחוק~

 ' ~~ענו לא
ורבר

 ז~
 י~ה נלמר

 ר~עיקר~ מ~~בנ~~ במכ"~
 לאו

 ד~רעא~ר~תא
 ~חי~

 ' הרין מ~ר ל~דותה יבול וגם

ו~כל
 ז~~

 לרין הרברים ו~~ו ' ח~יה ל~רות י~ל ~ינו

 ~~ ~~ו~~ו~~
 מ~ר

 התקנ~
 ורבר '

 ~~ו~ ז~
 עד

 מא~
וי~

 ~מך
 ~רא"~ מדברי לז~

 ו~~ינוי ז~ ~י' ~' כלל ז"ל
רחי~י

 ל~
 ל~ ר~יו~ ~ערי בי ונ~מוך ~י~ום

 ~~עלו

ו~~מ~
 . לע~~ו ער

 עלי ~תמ~ ומ~
 ל~~'ו~~י' ~כת~תי ב~~

 ~ר~כ"~
 ~הרמב"ן ~כוונתי ר"ומ ו~בין וכו'

 בז~~~
 בוו~תי ~י ' לו גרמה קי~ורי ' ברב"ק כבתוב

~~ו~~
 ל~ברת ~ל"מ

 הרי~~
 לבופו יבול ~אינו ורע~יה

 ב~דו~רותל~בל
~~~ 

 ל~ברת ~~'
 ורעמי~ הר~ב"~

~
 ~יי~ו

 ובע"~~ והר~"~ הר~כ"~
 ז"ל

~ 

 ~יכול
 ~~ודע~

~~ו~~~
 ו~רי ' המשבון ח~י ל~חזיר ~ייב ~ינו מ~מ '

 ~~בו~~~ו~
 ~נראה לו~ר לבו על עלה ~יך ו~מ~~י '

 ~הדמ~"~~
 יכול ~אינו ו~וכר ~ר~כ"א על חולק

 ,~~~ו

 לבט~ ו~וכר~
 " ור"יו בע"הת מרכרי זה רבר

~~

 מ~~ו~ו
 ~~~י~

 מוברע ~ם ~~ור
 ~ל~

 הר~ב"ץ כ'

 ~~ל~
 חזרת

 המ~כו~
 וכוונתי

 ברור~
 במרובר
~ 

 מעכ"~ עו~ ~~~רי~~~~~
 מלתי כבר ~בל באמרותיול~~תע~ע הי~ ר~וני ~יחיה

~~ור~
 ~א ~י ו~ם מסבים ~~נא~ ~ין ~י

 מירי נ~ק"~
ל~ו~~

 לא ר~ומא כוראי נ~יטי~ן ~~י ~לריר~
 , בי~ינו ~הובה יותר והאמת ו~מ~"ל~~אין הרר~

 בסו~ ~~"~ לכ~"~~י~~~ ומ~זיקנ~
 על

 הרב על ~תמ~תי מ~

 כי לעיי~ין ~נ~ירינ~~ור~
 כ~ו~~

 ז~ל ~רב
 ~ו~

 על

~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~אם לבן ~ורם

 נחי~ המלו~
~רע~~

 דע~~ ~~יל~ כגון ר~רעא
 ר~ז

 ל~
 ' הדרא

 ~ברת~ל ול~
 ~~בי~ ~י"~

 בע~~ת
 ~בתי ' בע~יותי במ~~

 ב~ו~ו ט~רר~י ~~גב ' ~יוין ~~~וראי~י
 ~ר~

 בירוע

 ל~~~~~
 ~יטב ~~ר~תי

 ~ז~
. 

 עכ~
 הרין בעיקר

 ~ו~ר ~~~~~~ו~
 זז~ ל~ ר~~ונ~ ומ~~~

 ~מ~ומה
~~"ר ~

~~~~ 
 ~~עיר

~  מ~~~~~ו~~
 ~~~ל ב~~ ז~ו~~ל ~ג~ל

 ח"~

~~~

 בינו, במוחל ~'
 ערים ~לי ל~ינ~

~~ר~
 מה~~ ~י ~~ל

 רל~ ו~~י~
 אלא ~~רי ~יברו

~~~י
 ו~~

 ~מודה
~~~~ 

 ראיות וה~יא מ~ילה מ~יל~ו

~  ל~~~
, 

~ ~ ~  

 על
 ~~~ל ~~~ן ~~~

~~~ 
 ב~ימן

 ~ע~ ו~~"~ ~רו~ ~~~י ~~~~ ~~י~~~
. 

 וב"~
 ~ד~ב"~~~~~

 ז"ל ו~ררב~ו ~"ו ~י' בח~ר ז"ל
 ב'~' בח"~

~~~~ ~~ 
 דכ~חברו

 ~מח~ מוד~
 ~ינו

 ~רי~

 ~י"~ ל~קרי אלא ~הדי איברו רלאערים
 ובת~ו~

 מהר"י ת~ובת הובאה י~רים ~~~טים ~כ~' ז"לגאון ~~ר~~
 על ערים רכ~אין ~ם ו~ת' כ"ו כסי' ~לבא~אן

 ט~~ת לט~ון יכול ~ודה בע"ר~~י' ~מחי~~
 ~~ט~~

 'ע ונסתי

 בסי~ הטורמרבדי
 פ"~

ים ער ב~ני חוכו ר~מוחל ~כת'
 ד~י ת~ו~ים ורבריו ' ע~כ ערי ~~ם לו~ר ~ריך~ין
 ער~~ם איכא נמי כי כ~חילה ה~~אה טענת ~ועילהוה
 הוימאי

 ה~
 ומ~י , ערי אתם א~ר לא

 דנק~
 הטוד

 ב~ני המחילה ל~יות ~~~ריך לא ' עדים ב~ניבלשונו
 ראי נ~ט ר~לתא אורחא אלא 'ערים

 ליכ~
 י~ול ערים

 ~ג~ול מז"ה ג"כ ~ביאר וכמו כדכריו ~~וט וזהלכ~ור
 ' ~ם~חק~ל

 וכ~
 כיאר

 ב~ירו~
 ה~~ל בת~ו' ז~ל ~ררב"ז

 ו~חל מע~~ו ע~ר ~ם ול~"זוז"ל
 ~ל~ ~ע"~

 א~ר
 ~ייך דלא מחול ~חוב עריאתם

 ~~ם אמר אם ל~חול תובעו הלה אם ~בללה~ביע ו~~~ ~~ט~ ~כ~
 ו~ם מ~ולערי

 ל~
 א~נו ערים י~ ~~,' עדי אתם ~~ר

 לי~ ח~יב ואי ' עכת"דמחול
 ~~נו כתוכע לנ~ר

 הנמחל ~אין מ~ניאו למ~ו~
 ~ו~ז~

 עדים ב~ני ~פי' כו
 וכ~"~מהני ל~

 ~ ז"ך בסי' ~ם מ~ר~"ג הרב

~~~~
ראי~י

 ב~
 ב~י' ~נר"מ אכרהם ~ל ~לחנו

 ז"ל ~~די"ב שה"ד י"ב ~ימן ח"מ ~~"ע~ל
 ~כתכהנז~

 דו~~
 אבל בעדים מחילה

 ~ל~
 י~ול כעדים

לו~ר
 מ~ט~

 הר"ן ר~רברי עליו וחמה '
מ~~~ רקידו~י~ ב~"~

 ~יינו תרי ב~~י רכעי רהא
 עי"~ יכ~י~ ~ל~

' 

 זאתוסברא
 ה~וס~'ם ~כל לחוריה הר"ן ~ברת אינ~

 וגם כן~וברים
 הרי"~

 ~"ל מז"ה וה~און כן כ~כ ~ם ז"ל
 א~ף שםבחק"ל

 וקב~
 ז"ל ~רא~ונים סברת רוכ

 ~~ברא בן ~בתב ~קמ"ח ~ל"ג ב~י' ~ש"ךעל ות~~
 רנפ~~

~י"~
 הרב על ת~יה א~י מאר ומה '

~"~~ 
 ~בקו~~' ~ל

 כהו~~מ~ו~
 ג' כסי~ן ~כ~ו"הס

 מ~ר"י רברי ~כי~
 ו~ייעו ~~וק' ב~לבה ~לו~א~אן

ולימא ר~ירו~י~ ב~"~ ~מ"~
 תרי כאפי לי~

 זי~
 והוא '

 ' דבתי תימ~

 ~~' בני~ן ~בט ~ג"ן ק' ~ות הרועים ~~כנותב~' ו~יי~
ארח ר~"~

 מ~~~
 הנר~מ כנימן בני ב"א הג~~ט ~ל"ג סי'

~~~~~
 ~~י~י~~~~~~ין~ז~~ג~~

 ~גר~וני וחי' ומ~ר~"ל מינץ ~~ר"ם משם י"בב~י'
 מחיל~ד~וי ז~

 ' רכרי~ם על תמה ז"ל ו~וא

 ועיי~
 ~ו עור

ב~~ו'
 ~ב~~

 ב~~ר
 ס~יב~

 ~הע~ה ר' ~י' ח"מ לחיים

ר~חיל~
 ~ ועיין ' נ~י~ינן רהכי וכתכ ~הני לא כלב

'~ 
 מ~כ~ות ובס' ג' סי' ח"מ בנימןבני

 הרועי~
~' אות

~ ~
 ~חייב~י

 ~בוע~
 ~מא ב~ענת

 ~חייב ז"ל והר~ב"ן~נויה במחלו~~
 ו~ר~ב"~

 ~ל
 במ"ש ועיין 'ה~וטרים מ~~

 ז"~ ~ר~ב"~
 סי~ן ח"ג ב~~ו'

 ~"ל ~~'~ל להרב ועיין ' ע"ב סי' ח"מ בכ"י ו~ו"ר~"ג

כ~~~
 ו~~רון ~אלה מהל~

 ומז~~
 ~~מ כחק"ל ז"ל ה~און

ח"~
 רבחי' ת~ה מ"ו סי'

 ~ר~כ"~
 הכריע ל~כו~ות

 י"ג ב~י~ ~ם עור לו ועיין ' ~מחייכים~רברי
 כ~ב ~ל הרמב"ם רעת ובבירור ' הנז"ל הר~~"אבת~ו' ד~"ו~

ה"ה~
 המ~ר~ם ~נ~לקו ו' הל' ~וען מ~ל~ כ~"ג ,ז"ל
והרמכ"ן

 והרשב"~
 הרמב~ם ~דעת וכתב זה כדין ז~ל

~~
 , ~~~רר

 ו~ר~
 ב"~

 ב~~ר נתב~ר ~כ~ר בתב ~ם ז"ל
~~ל'

ע
'ם

~י



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~~ל'
 גזל~

 ר~ו~ו א~ל
 ערי~

 שלא חברו של ביתו ל~וך
 שם ~ל מש"ל והרב לח"ם הרב ע"ד ותמ~ו בע"הבבפני
 גםד~תם

 ה"ה~
 ובו' רבינו ברעת מספק"ל ס~וקי

כיעו"~
 ס~"ג ע' אות בח"מ לב י~רי לס"ה ובהגהותי .
 ~הלכות בפ"ר שממ"ש א~ת הן בי דבריהם עלת~התי
 ברורה הובחה אין י"ג הל~גזלה

 מ"~
 ה"~מ רברי פשט

 ~בועה רמחייכ ~רמב"ם בדעת שסובר~שת~ען
ועב"פ

~~ 
 שדעת בפי' ~ו"ב בהל' שם ה"ה ל~"ש יענו

 ס~ק ו~ין ' ע"כ שמא בטענת כע"א שמדביעין ז"להרב
 ~רן ביוין~לזה

 ~ב"~
 סימן שבב"י מרבריו כ~תבאר '

 על תימה והיותר ' בהגהב"י ~ם ב~נ"הג ועייןשס"ד

 ובתב אלו ה"המ ה"ד בה~ו"ב גזלה ב~ל' שם ביהלח"~
 ~רן ב~וש'ת עליו ות~ה מדב~ו ~ובדחשהוא

 ~"ו בסי' ז"ל ט"ז להרב ועיין ' פלא והוא ד~ועןבפ"ג הב"~
 בסימן ז"ל חא~אן מהר"ש בתשו' י~רים ~ד~~'םובס'
 הר~ב"ם בל' ישע בגרי דב"ג גד"ת להרב וע'ין '~"ו
 מרן הוראות ~~בלנו לרידן דינא ולענין 'דע"ו

 שבבר מידי נ~ק"מ לאז"ל הש"~
 פס~

 בש"ע
 ח"~

 סימן
 ברין דדייני רל~~מות אלא ' ע"א ~י ~לד~שבי~ן ע"~

~קי"ל
 רבים שיש ביון קי"ל לו~ר דיכול ודאי נרא~

 ~~"פ שם בש"ך ועיין ' ~שביעין דאין דסבריונכבדים

וב~ט"~
 נ ~"א הגהב"י

~~~~
 סי' ~"א ח"מ בחק"ל ז"ל הגדול מז"ה ~גאון
 בספק ב~וענו הסובדים לדעת נסתפק~"ג

 ע"~הער ~עין אי ' ש"ד ליה משביעינן דלא ~ערע"פ

ס~
 ושבנג~ו ידוע

 הור~
 ש"ד דחייב ~ודו אי ב~~~ת

 בעינן הא ב~י דגםאו"ד
 טענ~

 עיש"ב ~ע"ד של בדיא
 ב~ליחותייהו תרל"ב בשנת יע"א תוניס בעו"ביובהיותי
 הקשה ' ~וב"א דישדאל דארעא חסידי קדישידרבנן
 השלם הרב שבבהונה ח~יר העיר מדייני אחד~לי

 ב~הד"דהד"המ

~~~~~ 
~~~~ 

~'~~~~ 
 נד"ו

 נפשט הוא זה ספקבי
יפה

 מד~~
 רהתם ה~ו"ב גזלה מהל' בפ"ד ~ד~ב"ם~ל

 בספק~בעו
 ע"~

 פטרו הבי וא~ילו ~ק~ת והודה העד

הדמב"~
 ~~ובדים ~בת הד~ב"ם והרי משבועה

 ה~ד ע"פד~שביעין
 ואפ"~

 הרב כתב
 ה~"~

 שם
 לרעת וב"ש ביעו"ש ~ק~ת ב~ודה וראי ~ענתדבעינן
 ראין ~סובדים הר~ב"ם על זאת ב~בדא~חולקים
 ~תבאר זה לעומת ובל ' ע"א פי על~~ביעין

 פ"ז ד"סי~הש"ע ופ~
 רמוד~

 ~ק~ת
 ע"~

 ' ש"ד חייב ע"א

 ~דק ובאותו , ~ד"ו ~~"ד זה בבל ~רגיש לא ז"לו~רב
 ז"ל הד~"ז של ל~פ~ו ראיה זה ~בל ~ין בי לוהשבתי
 בי ' בזה נרגש שלא ע~ווהדין

 ה~
 ~ר"ו דמר ל~~וניה

 לאו ~רתא הישוב ואחר ' אהרדי סתרי פס~י תריה~י
 ל~ביא ואין י~דיו ו~דקו נינהו~תד'אי

 דאי~
 ~הם

 הרבד הי"ז דגזלה ~~"ד הדמב"ם ~~~ש כי ' זהל~~ק
 ~תי~ ש~י~ דלא~רור

 ע~מו ה~ד דהתם '
 ל~

 ידע
 ו~שר הער ~~י א~י' בריא ט~נת וליבא לקחכמה
 הוא וזה ' וליכא בעינן זה הוא ב~י~~ר

~ל ה"ה~ ~כת~
 ש~

 פשוט זה ורבר לב"ע בריא טענת בעינן דב~"מ
 בסי~ן ז"ל ~"ח בהרב ועיין בו להאריך ~ורך איןוברור

 נ בזה שהאריבו ז"ל האחרונים וברבניש~"ד

~~
 הש"ע ~~"ש שהביאמה

 ~א ' פ"ז ר"סי ב~"~
 ובנר~ה ' ~~~ם יש ראיה ר~ות ~הידעתי

שד"ו~
 ב~"ש ~בין נר"ו

 הש"~
 אם

 מ"~ הו~
 חייב

 ~בחישו וע"א בבל בו~ר' הוא ~ם ובן התוד~ ~ןשבועה
 ע"כ הער ע"פ אלא לו ~חייב ידוע אינוא~י'

 דז~
 ~~תב

 על ~ם ד~וזר הער ע"פ אלא יודע אילו~~י'
 מ"~

' 

 המחי"רו~חרי
 ז~

 הטוד בי ' מ~ור~ם טעות
 א~אי אלא בן בתבולא ו~ש''~

 רסלי~
 מב~ישו בע"א מנ~ה

 בריא הבע"ר בטוען דוקא דלאו בתבו ש"דדחייב
 אלא לו ירוע אינו הבע"ר ~ם הדין הוא אלאמבחי~ו וע"~

 ~תבאד וזה . העד~"פ
 ש~י~ם שם הטור ~רברי יפ~

 בסי~ן דהיינו ל~יל שפיר~תיוב~ו
 ע"~

 ~~ו~ד ~קאי
 יפה ביארו ~"ז בד"סי ש~ בב"י ז"ל ומרן 'בבל

 אינו ~~תובע בלומר וכו' ידוע אינו א~י'וז"ל שכת~
 ~"ה ב~י' לעיל שפידשתי ב~ו וכו' בלום זה לושחייב יוד~

 נתבארובבר
~~ 

 דעת ~זהו
 הרי"~

 ושיש ז"ל
 מכח~~ו ~ע"א אלא ~אי רלא ~בואד הרי ' ע"בבדבר ~ול~י~

 לבי ד~שוט'ואפי'במובן
 יה'ב~~

 בל ליה
 דילי~

 שמ~באד
 בטוענו גם זה ~~י'יפה

 ע"~
 ~א ' ~ק~ת והורה העד

 ~י ~ל ד~שביעין הסוברים מבת הם והש"עה~ור
 וב"ש ~מאבטענת ~"~

 ב~"~
 הגאון ~ל ~פ~ו ועיקר '

 מודו דבהא די"ל ~חולקים לדעת הוא ז"ל הגדול~ז"ה
ב~תבאר

 מדב"~
 ~~ור ~"ו ~~י' ~עיין ' ברוד והוא שם
 שםוב"ח

 ~ ואב~"~

 ע"~קירושלם
 תוב"~

 לי~דה התרב"ט שנת

 דאו~~~~~~
 ~~ ~ע~ין ~תוובחים ש~~ו וש~עון

 בבה או~רזה
 וז~

 ויען~או' ' בבה או~ד
 ~וב לך ~תן בדבד~ך שהוא בנק"ח תשבע אםלש~עון
 יהי לו ~~עוןויא~ר

 ברבדי~
 לא ואם .

 ו~~נו 'כ~וכ ~~ ~ת~ אשב~
 ה~עו~

 ישבע שבאשר ~ליש ביד שניהם
 ~לקו לשמעון השליש שיחזיד בנ~"חש~עון

 ו~ל~
 חבדו

 ' דאובן י~ח הבל את יש~ע לאואם

 ותב~
 ראו~ן וא"ל לישבעש~עון הספ~ לקח

 שירח~
 יריו

 ש~וע~ קור~
' 

 ~~עון ע~ה ז~ת~ם
 ו~רח~

 . ~~ו בנ~יון
 ו~פ~

 ~~~ד
 ' והנ~"א דאובן ע"ד ~שבע הנני וא~ד לי~בעוהתחיל

 ש~שבע דו~ה איני ראובן אמדאז
 ותפ~

 ~ידו ה~ר
 ' ~בועתו ל~~~ד ~ניחוולא

 ו~ת~
 ל~~וד ד~ובן רו~ה

 ~י י~רבו ל~ש~ט יחדיו וע"ז ' ~~~כ~א ~~ע~תבו
~ורה

 ה~וד~
 ויבא הרין ~ורת ל~דקה

 ~ שבמ~~

~~~~~
 ~~זת~ירעדה

 ומי ' הם דבים בי~~~כתא בד~~~ ו~~ו~~ לרו~
 הו~

 ~דוד
 ~מו'ר~ם גרול ז"ל ~רשב"א במ"ש להכדיע שיוכלהזה
 ~~ די~~י יתמי ואנן ' ז"ל ~רשד"ם ~תשובותו~ו"ד
 ~ב~רי~נע~~

 ~~"י הגדול ~ד~ינו אחדי ואולם .
 ז"~

~ס~
 בל ט~וד איש

 דעו~
 ז"ל ה~וס'

 בז~
 ו~נן ' ~בעתים~זוקק כ~ ~מ~ר~

 בתדי~
 ד~ד

 גדו~~

 זוהי '
 ו~ו~ר ' לי יעזור אלהים ו~' בבתו'ב~ם לבא~סמכתני
דלכאורה

 ידא~
 ד~' ~~~יה ~ל ולאו א~~בתא כאן דא~ן

 וא~ינא ' בולחזור
 ל~

 ~~"ש
 בטו~"~

 ' וז"ל ~~ז ~י'

 לו~ר בו לתלות דבד ואין בלל בידו שאיןורבד
 כגון ובו~ סבור שהוא התנהדהכי ראד~ת~

 שח~
 ב~וביא

 לאו ~ם ינ~ח אם יודע שאינובו ו~ו~~
 ו~~י ~~~ ואפי"~

 א~נם ע"ב'ואם ו~קני ג~ד~ס~ק
 כאשד אס~~תא ~שיב לא בי~ו דלאו 'רבדבדבן ~~בדי~ ~א~ רב~

 אנן ז"ל'~ב"י ~~די~
 מ~

 שהר~ב"ם נענה
ולא ~ליה~ חלו~ ז"~

 חיל~
 ~' ~ר~י דבו דעת הוא וכן ' בכך

 ~יגא~
 ז~ל

 ב~בוכבד
 ז"~ ~הד~ר"~

 י~~ ~~י ~"ז ~י' ~~"מ
 ~ל

~~~~ 
לבו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  רעת נגר ממון להו~יאלבו 
 ~רמב"~

 וכ"ש , ~י~ש ורבו
 שותים א~ו מימיו אשר ז"ל מהריק"א שמ~ן רירןל~בי

 וככן , ~וד~י כן ודעתו הק~ר בס~ר הרמכ"ם~~~לשון
 ~ ~ורך ללא בזהה~ורך

~~~~
 ז"למרן

~~ 
 ביניהם שהתנו ב' כתב ב~י"ז

 ערבונות ונתלו ד"אלקיים
 לקל~

 שיחזוד שמי
 חבירו ~יזכהכו

 ב~רבו~

 זה והריוכו' בי חוזר אני אם יאמר לא '
 משכו~

 י~ול ואז ב~ורר לו י~נה אלא וכו'
 ע"כ~שעבוד

 נרא~
 דגם מרבריו

 בנ~~
 ~"ז משכון

 ~א"כ כאן אין ו~נה כאסמכתא רלא מידו ~נו שלאכ"ז ל"~
 ליד המשכון מ~ר א~י' ~ראה וזה ' שם ~~מ"עכמ"ש
 בגוף זכה א"ל שלא דכלשכנגרו

 חפ~
 על ערכון הנו~ן ג~י בסי"א למ"שדומה ז~ והרי , ל"ק זה

 כוחזר שא~ המ~~
 הלוק~

 המוכר זכה

 כגו~
 וא"כ ' שכידו מה

 דהא לומר ואין כאן.חירש מ~
 את~

 מא"כ רין לאשמועינן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 אמ"ל אם דככ"ז שליש כידהיי~ו
 זכ~

 בגוף
 ה~פ~

 ~זכה
 ' שליש ביר ש~וא רגם א~מכתא ליכארבכ~ו"ר

 כתב שהרי הכי ל"מ בב"י שהביא ז"ל הרא"שרמרברי ואע"~
~נ~נו

 ערבונו~
 ביר להיות ש~ריך ונראה ז"לז

 ז"לז רוקא רל~ו להבריע ונר"ל ' ר~י"א כההיארוקא הזוכ~
 ז"לז ומ"ש שליש ביד רו~א ואפשר שליש כיד אפי~אלא

 לי~ןאשגרת
 הו~

 אלו ~יבות השמי~ו שה~ו"שע וכמו '
 בטבלא מ~ות ומניחים ב~וביאכמשחקין ~וי שליש כי~ ה~רכונות דנתינת נר"ל דמלתאו~עמא

 רהד~
 ק:וי

 הוא וזה ככ"י והו"ר באו"ן ההו~' כמ"ש שי~'חל~י
 ר~יך~וכרח

 יתכ~
 כ"א שהרי ז"לז שנתנו

 תפו~
 משכנגרו

 פשוט וזה בתקנתם הועילו ומה דבר נ~ן שלא כמי~~וי
 ועייןוא~יתי

 ח"~ ~מ~פ"~
 ע"ב ריש רי"ז ר' ~ימן

ורוק
~ 

 ע"ח סי' בח"א ז~ל להמבי"ט ליהון~~~~~~
 רנותני~ המרדני עמ"ש וכן וז"לשכתב

 ז~ כ~ג~ז~
 ~עבשיובלא קונ~ ולהכי ערכון שם אחר שכל ומש~ע
 ואיבר~

 ~שמע ר~כי
 פשט~

 ~לא רלי~נא
 כרי עדבון שם שכ"א במ"ש ~~גיח לא דיה~אראגב
 כ"א ו~ם וכו' ~ליש ביר או חבירו ביד~קנס

 כרי ש~
הקנ~

 דבר שום מחברו לו אין אח~ כל הרי חבירו ביר
 כדיכי

 שש~ מ~
 ער~ון כאן ואין א~לו חכרו שם ~ברו

 ואפוכיכלל
 מטרת~

 איירי ~כאן לט~ות ואין ע"כ למ"ל
 יותרש~ם

 מ~קנ~
 ביד הערכונות ששמו דאיירי ע"כ אלא ' ביההדר מי ירעילן מי וא~ו לפרש רהו"ל

 שלי~
ובכוונ~

 אמר כ' ומשו"ה אלו תיבית רשמיטו מכוו~ת

זכ~
 בגוף

 חפ~
 ז"ל המכי"ט שם כתב עוד ' זכה זה

 נתנו ל~ אם ~אף בקוביאבמשחקי
 לו ~י~ מוכנים ממ~ות לו ל~ת נרר ~לא~שחוק בשע~ המעו~

בבית
 א~מכת~ רליכ~

 הנביא רבר גרול ורכר עי~ש
 ו~"י ישיבנוומי

 בתשוב~
 בתשו' ז"ל אבא מהר"י

 כיעו"ש ז~ל הרב ר~רי ממנו שנעלם ש~ראה ד' ~י'ח"א המ"~

 ~ואכמ"~

~~
 ~ם ז"ל רמ"א ~"ש בא'ר ע~י~~ן

 ב~'~~
 ראפי~

 ~וחזר
 הלוק~

 אם ו~"ש ~מוכד קנה לא
 וכתב ז"ל והר"ן הראכ"ר ס' ו~יא שליש בידה~~י~ו

 לדעת שליש ביד ~ת~י~ו וא~י' שם יה~~ך~"ז
 ה"ה~

~~
 והמ~בר ~ר~ב~ם

 בז~ מורי~
 מ~ש ידעתי ולא ע"כ

לר~~
 ~מ~בר מרן גם ~~~מ

 ~ה~י יור~
 בפירוש~

 ס~ו~ ש~א~מ~
 ~י ~כי ונ~ה

 ~ק~~ ש~ר~
 חו~ו

והשלי~
 ד~וי השטר לה~ויר ה~ליש רל"מ ה~~ר את
 ב~י"ז ז"ל מרן כר~ת רכתיכנא מאי ולפום '~~מכתא

 זכה ואמ"ל שליש כיר הערכונותשאם

 בגו~
 ש~כה הח~ץ

 כה~ליש מדוע לדעת ללו א~כ ' כמש"ל מוכרחוהוא
 כל וכן ל"מהשטר

 כ'ו~~
 ל~לק שיש מלבר והנה ' בזה

בין
 התפ~~

 מו~נים מעות לה~פסת שליש ביר שטר
 ל~בר נרל~"ד ' ע''א בדקל"א שמואל זקן הרבכמ"ש
ברור

 דל~
 הללו ~שיעורין כל נ~~רו

 דא~
 ~שיב במשליש

 המת~יב לברו שהוא דכיון ה~חד כשנתן אלאא~~כתא
 דלהסמיכו רואים ש~נו ~יכא וכ"ש ומקנה גמרלא

 ר~שיב ~"ל דכ~ו"ר דג"פ שטרו רמשליש כה~יא~תכוון
 כמשליש'ן אבל 'א~מכתא

 שניה~
 רו~ים ששניהם

 ומ~ני גמר למקני דבעי דמגו ~ס~כ~א ל"ח ' ~זהזה לה~וי~
וכבגי"~

 א~~ד
~~~ 

 ~חד ש~ום רכיון יורו והר"ן הראב"ד
 דלא~הוי ' הם ושקולים חבירו על יתרון לו איןמה~דדין

א~~~ת~
 נ זה טעם לפי שם ז"ל מב"י וכמ"ש

~ 

~~~~

 כשבת הוא זה ריןעיקר
 דל"~

 שנים גבי
 כ~וב בהר~"ש ובהג~ה זה את זהש~~רו

 אלא , בהג"מ ~ורש לא זה ודכר מניה בקנורדוקא
 בו חזר בע~מו ~ר"ת בד"ה התוס' כתכו אז"ןשבפדק
 ל~ ראיוכתכ

 ~רן הביא זה לעומת וכל בהו ליהדרו ~:ו
 ש~ כב"יז"ל

 שב~כו ערות מהל' ~"י ~ימון כהגהת מ"ש
 מהל' פי"א כ~גהות וכ"כ זה ה~ך ר"תבשם

 מכי~
' 

 כ~~ור הובאה ט' ~י' ס"ו ככלל ז"ל הרא"ש העלהוכן
 'שם

 וכ~
 ו"ל המררכי כש~ מב"י ~כיא

 כאופ~
 'וב דלז

"ט י ~י' בח"ב ז"ל פ"מ והרב ' ס"ל הכי הפו~~גדולי
לך קשיא ואי בו חזר לא ~ר"ת ה~וס' מרכריהכריח
~ו~ וההג~ ה~רדכי תיר~וה כבד מחול ר~רבוני~היא  מה"מפי"א

 והרמב"~
 מ המררכי וכ"כ ג"פ בפ' ז"ל

~~ ~ב ~כ כמימוני רלא שם ומ"ש בתרא הגוזל בפ'מהר"ם
 הגבהת ש~ריך ~ו~פ~ם~בי

 הכ'~
קו מהרי~ תיר~ה כבר

 ,ל ז~ הרמב"ם לד~ת גם הרברים וישב ך' בשורשז"ל
"א סי ח"מ ב~"ב ז"ל ב"ר הרב על תמיה אני מזהא~ד
 רכר ~לא~כתב

 ז~
 ה~ו~' ר"ת שכתב

 חלוקי~
'כן ' עליו

 ו, ' עי"ש מהרי"קו בדכרי וכנז' הרמב"ם דעתנראה
ל~  רב~~ו לרעת גם הדבר שישב מהרי"~ו ב~ו"ר עין~ביט

 אלא~''ל
 שמור"~

 אינו השותפות כתחילת שגם ~"ל ז"ל

~רי~
 ג~ ר~י'תי מגו דאמרינן הכיס הגב~ת

 מ~ש
 קנין וה~ריך ~ו חזר~~מו שר"~

 כמ"~
 ש~וב נדאה התוס''הלא

 פ"מ~~ל והרב ' חזרה כאן דאין ו~"ל בזה חולקיםהפוס'
 נ וכמדוכר ע~מם מהתו~פות בןהכריח

~~
 ק~ר ~י' בחיו"ר ז"ל למהר~ר"ם ראיתימ~אתי

~תיר~
 כל

 מ~
 בטוב לר"ת שהק~

 רעתו גםונראה ור~~ טע~
 נוט~

 הכריח וכן ' לזה
 ~ל בו~ון רי ל~ה~מ ועיין ע"ח וסי' מ"ב סי'כח"א ~~ המבי"~

 הרא~ש תשו' ליישב שם ז"ל הרכ"ר כתכ עוד , ל'ב~י'
 ~ל פש~ן ל~י ~יושב ישובו שאין ומלכר , ס"ורכלל
 ב~שו' והרח"ש שמב"י זאת עור ,רכרים

 ~מ"~
 הו~ת ~זי וכ~ת ' כפשטן רבריו ותפ~ו כן הבינו לאז"ל והרמד~~

 רברי ככל שכתב כ"ה סי' ח"מ שלמה כרםבס'
 הב"~

' 

ומה
 שנרא~

 י~א שם והרכ"ש , כתבנו כבר לרעתילו
 בנ"ר חרש ברברלירון

 ש~קנ~
 ול"ד המ~ובין לכל היה

 מידי גם י~אנו וב~"ש ' בזה א~ו והאמת , שהמרולכ'
ספק

 ~~~נ~ ז~
 נ לברם להם היה

~~~~~
 ~~ ~~ ~י~~~

~~~~~ 
 ~ר~~ ~ב"י דע~וג~

 ~ב~א הכי ו~תר ע"ר ~הק' ה~י
ר~וב



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 תיר~ום כבר ו~ו~יותיו ' ב~~רתו ר~יימי ורו"מרו"ב
 ועיין ' יודה הרמב"ם ~ם מהדיק"ו ולד~ת ' ז"להרבנים
 זכינו ובכן ' וא~מ"ל ~ות~ין בהל' ובב"י בכ''מלמרן
לדין

 כמ"~
 ביר אפי' הוא ~דבונות ~נתנו בב'

 ביד דו~אואפ~ר ~לי~
 כחוכא ליחזי דלא היבי כי ~לי~

 מ~רתאוא~וכי
 כמ"~

 דא"כ ת~יבני ואל ' ז"ל המבי"ט
 מאחר ח"ס כדעת לע~ות ~ידוכין ב~נס הו~דכולמה
 הדא"~ גבי ~הדי א~כ איכאדהא

 ~ל
 ~חול~

 ה~מב"ם עם
 בב"י הוב~ה בת~ובה כתב 'בזה

 ~"ה~
 ר"ז ~י' ובח"מ

~כך
 מנה~

 ועיין מקומותיהם
 במ"~

 וזה מ"ד סי~ ח"א
 יפו"ך ליותרע~ו

 הרח"~ כמ"~
 בת~ו' הו"ר ז"ל

 מ~עם ~לא נאמר אם ואף , נכון ליותר ב' סי'~"א המ"~

מנה~
 כונתם ~אין ~דוכין ~בי ד~~ני י"ל ' זה דין כתבו

 הענין בקיום כ~ת רו~ים ו~ניהםלהרו'ח
ז"ל הרח"~ וכמ"~

~~ 
 ויחזקהו

 במסמרי~
 לברות היו ברורות בראיות

 ה~"ע שבסו"רוה~ם
~~~ 

 דין הדין מ"מ
 אמ~

 וניתן
להאמר

 וי~
 : ~ם ~ב"י כדברי לזה ס~ר

~~~~
 ~שיעורין בל נאמרו דלא ולומר לחלקסברה
 ורו~ה מ~~ה נע~ה שכבר אחר אלאהללו

 למ"~ ~~~ ודמי כמיניה כל דלאול~זור
 בסימן ז"ל מרן

 הדר ל"מ אידך ~נשבע רלאחר מעשה בההואכ"ב
 הרבוכ~כ

 כנ"ה~
 שם ז"ל

 דהת~
 ~כבר דכיון ה"ט

 סי' הלח"ר ~ו~יא ל~רץ זה הרב וכ~ב הדר ל"מ~ע~ה ע~~
 הלח"ר ברכרי כלול הוא הא' ~תידו~ו בעיני ו~לא~כ"ב
 דהכא ועוד כתב~ב~ו"ר

 ~יי~
 ~גב למימר

 דבל"~
 גו"מ

 נ~בע ע"כומשמעדמ~ני~כבר אסמבתאובכה''~ליכא
 ~~ברי ומלבר ' ביה הדר מ~י לא ואם ' הרד רל"מהוא
 ' זה א~ב דין כאן ~ייך דאיך בעיני ~מוהים ז~ל~רב

 א~~ר דיליה כל ליה י~יב~א לכי ואף ירעתי לאוא~כי
 דינא האי ~ייך אי , וכל מכל הדר ל"מ ~~בע לאד~ם
 . בכ"ד ~י~בע לומר ~יכול~לא

 עכ"~
 מ~אנו

 תנ~
 תו ליכא דא~ב רינא ל~אי דאיתיה דהיכא לןד~~יי~

 ז ודוקא~מבתא

~ ~ ~

 ~סמכתא דליכא רנהי בנ"דשי"ל
~"~ 

 במאי
 מע~ה ~ום נע~ה ~לא כ"ז מ~ון האי~ני

 ~הרי מכר~א לא נמי והא ' קו~ות אי~ם ר~עות~יון
בתשו'

 הרא~~
 ~תב ר"ז ~י' בטו~"מ הוב~ה ס"ו רכלל

 הפרה ~~~חטה ~חדאף
 דמ~ו~

 וליכא ~ונות אינם
 הדי ' זכה ~ניהם ~ה~נו דכיון ~~ב ז~ת ובכלקניה
 בסי' ז"ל מרן ~כתב מ~~ה מאותו לד~רק א~~ד~יה נמי וזה ' ~ע~ה לאחר מע~ה קורם בין ל~לקדאין
 בבירוד ~נראה היינו ~זה אלא רכתיבנא' מאי לפוםכ"כ
 ~האמת אלא ל~מרי לחזור יכול נ~בע ~א~אם

 י~~ ~~י~
 , לבד ~"ז סמך לא ז"ל הרב וגם ' א~ב דין כאן

 גו"מ דבל"מ דמ~ו דינא בהאי~הרי
 ל~

 ~ורם בין חיל~ו
 לאחדמע~ה

 מע~~
 רב' דלי~נא רי~טא מ~מע והכי ,

 ~שוטה והכוונה לחזור יכול אינו אחד רבר לע~ות~~~~ו
 ד~ע~ת ברור וזה , ל~~ותו ~לא ביה הדררל"מ

~ין ה~טא~
 ~יי~

 כיון בזה
 ~ל~

 ואדרבא לו ~א'ן דבד ממנו ~אל
 בחו~בו לבבו בכל נתן ~מ~חילה מע~מו ~ענין~ובן
 ה~און למרן ו~יין ' הש~אה ליכא ובכגו"ד י~בע~לא
 ה~ו~ן ~כי והרי , ~ל"א סי' ח"א ח"מ בח~"ל ז"למר"ז
 עלערבון

 המ~~
 רו~ה ~~י~ו דהיינו הלו~ח בו חזר ~אם

 ~~דיין ה~ם ~בי~ו במה המובר ~זכה המ~~הלקיים

ל~
 ~ום נע~ה

 מע~~
 מוכר בו חזר אם הלו~ח ו~ם '

 ~~~ ~ל~~~
 ואיכא ה~רבון בי~ו ~אין מטעם היא

 : ~~מור וכרבר ~ני~ם נת~ו ~לא היכאאסמכתא

~~~~
 ~כבר אומרדב~"ד~~י

~~~ 
 הלה

 ו~~ב~
 ~"ד

 ~בועתו ~מר ~לא ~~י~ הנ"בא וע"ד~כנ~רו
 ד~יון . משבועתו נפטר ~כבר ~פשר הניחו' ~לא~~ני
 ו~ר~ נ~בע דע"ז ודאי ונ~בע ע~ין באותו ע~וק'ן~~יו

 ~ב"ר ~בועה ~~תחיי~ ~מי דאינ~י ב~ומיי~ומרגלא
 משכנות והרב ' ~~~בע כמי דהוי לישבע על'וו~בל

 מ~א ~' באותהרועים
 סמ~

 ז"ל מהרימ"ט מדברי לזה
 זה ע"י נ~~ל ~אינו ~כתכ אלאבדרשותיו

~"~ 
 ~יסורא

 והו~יא ב~פ~יו ביטא ~כבד ובכגו"ד ' עכיד~י~א
 בז~ ו~"י ~בועתו נ~מר ד~ל ודאינדאה ~"~

 ' הפ~~י לעת

 סי'~עיי"ל
~ 
 ז

~~~~~~~

 רבנ"ד אומר אני רמלתא
 דעסקי ת"חהנם ה~~ ~ד"ו~

 באוריית~
 אסמכתא טענתל~עון לה~ ~ין '

 ו~~~א~
 ו~יו~א

 כיו~
 ד~ע~ר

 ~מר ו~~~מא תונו דלא לאועל
 ומ~נ~

 דומיא '
 דברו ל~יים רחייב ת"ח הוא ~אם ה~נין חל דלאב"ל ~ל~ בדב~ מתחיי~ בדין ס"ט ~י' בח"ב ז"ל~הרימ"ט למ"~

~~ום
 ~יוד~

 היה ~ך ~ל ~ר~ובנ"ד ~י"~ מתחייב וא~י"ה ~נין בו ~~ין הדין
 חז~

 למהד~,~ד רמ~י בדעתו

 ~~מו~קנס
 ידו~ בס~

 ~ן ~דין אין אם ו~בו~ה ב~נין
 ומ~תעבד ~מר ~ס~~"ל או הדין ~ידעואחדי

 ו~יין , הדין ב~י ~תחייב בודאי כי ~ם ז"להרימ"ט ~מ"~
להדב

 ~ד~~ ~מ~
 ~דברי ~נס~יי~ ~"ל סי' בחח"מ

מהדימ"ט
 ז"~

 י~א~ו ת"ח ~~ניהם נ"ד וכ~ון ' ל~"ד
~~ 

 ~~ד ~אם ~כתב ר~"ך מ"ד סי' ח~א מ"מ הרב ~'מירי
 ~רב ו~"ד ' ~~זור יכיל הת"ח דגם לא והב' ת"חה~חד

ח"~
 רט"ו וירא ~' יע~ב ~~ע הרב וכ"ב ~' ~סימן
 להר~ ו~יין עמםונימוקם

 ב~פר ז"ל ~~רי~ו ~ד ~~דול
 ~~~יא ו~' ~"א לחייםד~ב מועדיך~רכת

על ות~~ ~לז~
 ר~~ הר~

 דוד
 ~דל"~
 ז

~~
 ~דר ל"מ ד~"ד ~ר' נדלע"ד אליןמ~ל

 בי~
 וחייב

~שלי~
 להחזיר

 א~
 ~י~בע אחר ~' ליד הכל

 ' ספק ידי ל~~ת הדברים בכירורב~ ~~~

 ז~
 נר"ל

 ל~ל~~
' 

 אחאי דב ע~די יסכיםואם
 ~או~

 ~ר רנ~~אי רחי~א
דינא

 לעומ~~ רנחי~
 המ~~ק ~רב ררינא

 ונו~~
 לו

בר~
 כ~ה~ר

~~~~~ ~~~~ ~~~~'~ 

 ~ר~ו
 אני' ~ ~ם לביי~מח
 ~חותם~ל~~ד

 ~ע"ה~
 ~~~ר ~כ"א ירו~לם

 דא~י ~ועל ~לכ"ר הז~ן תל~ות~רוכ ~~~~
 ~אריו~ מ~וי~

. 
ה~עיר

~~~~~~~~ 

 בארוכ~ ה~י~ ~ל~ ~~ר~~ל
 ~~ו ~נ~' ~רב

 אליו ת~ובתיוזא~
~~~ 

' 

~ ~ ~ ~
~דואה

 א~מן ירי ~ע~ה ' נ~~~~ ת~וב~
 ~ח~די ב~ו דיא'יר ~אן דאי ' ונו~חת~ל ו~~

תור~
 ~~איר

 זורח~ ~הח~~ מאיר~ בר~ ל~ר~~
' 

 הרב עזיזאדחי~~תין
 ~~~~~ ~~~ר~ ה~ב~~

~~~~
~~~~~~ 

 י~"ל ~ר~ו

~~~~ 
 ד~~ ~ילי~ל

 למבין נכו~י'
 ~ארי~

 ~יד הרחיב
 '~ליו הטוב~ ~

 ~ל~
 ל~וח ו~ורה ~~רר עו~רו ומרי ' נחת כף

 ~טין'~ג~ול דבר הניח לא אליהו רכרכל
 אי~כא כ~ר ~ל העלה הלכה זו די~אואסוף ~~~ח~ ~ ~ו~~
~~~ ~~~ 

 ~אם ' ו~~~יו'מ~חת י~~ל~ון ו~מודיהבמ~ודת~
 מ~ל ~~ונתי ~לי ~רכי מעו~ בינייד~תי א~~~

~מ~ום ב~ ~~ ~~נ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ז~ת אבן ' מד~חת דוקח תשובה בעלי ~~לים~~~ום 
 זו הלבה אין כי ולהורות להבין ע~~י את לה~יל~ובתי

מ~ופח~
 ימים אזכדה כי '

 הלבה לב בכל קרא~י ~קד~
 לבדד היום ואבא ' כפודחת והיא בהנו~א יו~אה ~~הזו

 אנבי גם אב'נה ~ולי ' לאחת א~ת הי~ב באדשיחו~י
 בשובה תלונותיו ותכל ~השגותיולהנ~ל

 ונח~
 וזה '

 ~ בעהי"תהחלי

~~~~~
 דבד

 את~
 לא אשד חרשה תודה לן ואיי~י

 ולאד~יתי
 על~

 ' ~"ד אל לקרבו לבי על

 ונ~תפ~ על~ שאדי ~ה הרבדהוא
 ז"ל ה~לך שעד הד'

בפי"~
 דלשעבד בתנאי אסמכתא ~יכא אי ~בידה ~הל'

 . במעבשיו ~נראה וכו' פ~ ילך אםכגון
 ות~~

 על
 שלא קפ"ב ב~י' ז"ל דבלחם הד~

 וש"ו~ חיל~
 ה~"ע וסו"ד

 כ~הד"מ הרב הדחיב האדיך זה בענין ו~נה 'כיעו"ש
 ך' ~י' ל~דש נ~פל ב~ונ~~ הי"ו דפאלב'

 והבי~
 ד~יה

 ~ד~ה ביה למישדי ואיכא , ודפז"ב דנזירמההיא
 ב~"ש ועיין ' לנדונינו ענין אינו ~ך דדינאא~י~דא
 ז~ר סי' בב"י ~ו"ר ז''ל ~דשב~א ותל~ידי הד~~"ןתלמידי
 ועיין ' דאה נאלך

 פ''~
 זבוד כ"ו ~י' ח"א

 לאבדה~
 ח~מ

 ~ד~ו כבר דנזיד מ~היא קושייתו ובעיקד . ז"ךסי'
 בח"א ז"ל מבין פני~ו"הד

 דע"~
 מיושב וישובו ע"ב

 ' בזה הזמן לאבד רו~ה ואיני ביניהם דבדים חילוףויש

 להרב ד~יתי זה אתאך
 ז"~ פ"~

 על שהקשה שם

השע"ה~
 ~לא מ~ני ד~עבשיו הד~ב"ם קאנ~~ לא ד~"כ

 גם קנין בלא אבל קלין~דאיכא
 הד"~

 דל"מ יורה ~מ~ל
 דהדבו~ריח

 על ~ר~קשה ~נין בליכא קאי שע"ה~
 לא הדב בנדון הדי ~קש~ ~אי לת"ה ו~י רבהלחם

 לחוד דמעבשיו הד~ב"ם בדעת שהבין ודאי אלא '~~ין הי~
 ה~י ל~ימד ח~לן דא~די ואנא , עכת"ד אינו וזהסגי
 ~דבעל

 ש~"ה~
 ד~ועיל היכא הוא ספקו ועיקד '

 ' מעכשיו בלא סגי בלעבר אי הדמב"ם לדעתמעכשיו

 ~תו , קנין בלא דאיידי הלח"ד נדון ד~שיתיהו~אי
 הלח"ר סו"ד ההיא בעת ממנו דנעלם דנראהה~"ד

ש~
 ~יבדא ובו' ~ידו ~נו אם בנ"ד ו~"כ וז"ל שכתב
 א~מבתא מ~עם נדגא ~ה למ~די~איכא

 שפיד ובכןע"כ כדבתיבנ~
 השע"ה~ ~~תמ~

 ז"ל להדב וע"ע , הבנתו הפך קנין ~~ריך ~דבשגם ד~י~ ~שם ואדדבא
בדע"ז

 ע"~
 יכול והיי~י ' פלא והוא שד זכד ולא ש~"כ

 יודה האמת אבל הללו הלח"ד סו"ד בפידושלהדחק
 ובתב הדב"ד דבדי שהביא ז"ל להדב ר~יתי ~ם '~דכו

שחול~
 ו~לח''ר השע"~מ ~ל

 ו~ר~
 וגם להשוו~ם

 ד~יתי שם ל~דש נ~פל~קונ~'
 שעדורי~

 , זה בדבד

 שוי~ כי ולהשוותם הנרונות לחלק ~רחו בחינםולדידי
ה~

 ~ף א~~כתא ~שי~ דלעבר ,כתב ~לח"ד ~ם שה~י '
 שכן ובוראי ב~עות ~~ין הוי והקנין כמעכש'ודחשיב
 שבתבו החילוק אזדא ו~~ילא ' היא וב~רהכונתו
 ז"ל י~חק ~הל להדב ועיין ' כנ"ל שניהםבדעת

 בח''~

~~~~~~

 ל~~ר נדונינו לר~ות שד~ה שיח"לל~~"ד
 הדבשל

 שע"ה~
 וכתב ז"ל

~~~ 
 דכל

~תע~~ו~~,
 לאו אם עשה אם ~~וא הרבד על ~י~

 תשבע אם ראמ"ל ו~ף, רל~עבר ~נאיוהיי~ו
 השבו~~

~ית~
 הענין לבדר

 וסמובו~
 בההוא מב"י ~דבדי שלו

~עש~
 כ"ב ד~י'

 והב~י~
 כן

 מ~~
 ז"ל ~דן אתי דלא

 שלזה ולדעתו , הלח"ד ~בדי ושו"ר א~מכתא~~עם
 שבל ~מלבד או~ר ואני נר"ו עכת"ד ז"ל ~רן ~דן~וין
 לו~ד ואין , כן ~~י~ו לא זה בענין ~ל~ר~י~~וס'

 לו הניחושמקום
 להר~

 הפו~~
 הרין כי הי"ו

 ד~שיב דלעבד ~תנאי סובד שמב"י דיליה כלליה יהיבנ~ לכי ~ף ד~א ז''ל ~דן בדעת כן להבין ר~ושלא ע~ה~
 לברד היתה והשבועהכמעכשיו

 וב~~י קנין ב~י מ"~
 ו~א~מכתא , נשבע שכבד ~ף האיקני

 במק~~~
עומד~

 ונו~ות ' כנז"ל בעינן דתד~י ~ידו ~נו ~א בל
 למ"ש מנ"ד כן לחלק ידד נד"ו ~הואנפלאתי

 שד זבדולא השע~ה~
 שחילו~

 ~"כ ~בודד הוא זה
 בדע~

 מב"י
 : לדעתו~ף

~~~~~~
 ~ו~~~~י ~~~א

 ~~~~ של~~~
 לא אם ~שה אם ביניהם העובד שבל דביוןהוא

 י~בע אם היה עיקדהתע~מותם וכל נינהו ~יליפ~ו~י ~ש~
 ~ליש ביר הערבונות נתינת היתה זה דבד ועלוא~ול א~ב~ אני אומד וזה ישבע שלא או~ד שזה לאאם
 לא ואם י~ול ישבעשאם

 יק~
 ' שבנגרו

 ~אי וא"~
 ע~יד או עבד ~יה ~ם ש~ועתו בלשון לן~יב~ת
 זה ודכר ז"ל ~דן, מדבדי כלל ~מך ~יןו~עתה

 בתדובת ועיין מ~רער פשו~
 הרשב"~

 ~י' באלפיו ז"ל
 ~ל"~

 ~~שה שאותו או~ד אני ועיד ' י"ב ~י' בב"י ~ו"דול'
 לא וז"א לי חייב ~תה כ"וכ שז''א היה כך ~דןשהביא
 ~דב לזה ~עין וכ~"ש הווה ~קדי וזה כ"וכ אלא~י

~"~
 לב~"ד ד~תי עור , שם נד"ו ל~רש נ~פל והדב ז"ל

 ~~"ז ~רבדי זבד שלא ז"ל ב"ד הדב על ש~~הנד"ו
 סי'ביו~ר

 רל"~
 ' ~ם פ"מ ~דב קדמו כזה וגם ~י"ב

ו~"~
 להק~ ז"ל הרב ~וד

 מז~
 הד~אה ב"ד הרב על

 ~ימ~ כאן~אין
 ~יתי אודחיה ואגב ' שי"ל בתב וכבד

 הרב ~~'לן
 הפו~~

 ז"ל הבנ"הג מדן דברי ~ד"ו
 כ~"שכ"ב ב~~~

 לתד~
 ~דן ע"ד לח''ד להדב דקשי~יה מאי

 ומני"ר . ב"ב סי'בב"י
 חזו~

 ב~~ לו הוגר ~שה
 שאחד הדין מן דאינו ב~"שדאשונה ~תידו~י~

 שנשכ~
 ' יפ~ר

 ~לך אם ובו' קנה ל~בירו ~האומד זה עדיף מירא~ו
 ו~ה ו~לךלמ"פ

 דהרי ~"ש גם ' ביניהם י~ חילו~
 ו~ו' דבד ל~יים שנשבע~~י ~ו~

 דהת~
 ~וא הנשבע

 ' נד"ו עכ"ר וכו'המ~~יך

 ~~ ו~נ~
 ת~י~תו ש~ילק

לב'
 פני~

 דיש ז"ל הח~י"ב ~דן דבוו~ת היא לא
בין חי~ו~

 עש~
 א~ת והנה , אחד ל~עשה דנשבע מעשה

 ה~~~יך שבועת דק~ד~ה ת~והים ז"ל הדבשדבדי
 וכבד ' להבא ~כ''ש לקיים חייבאשר

 ת~~
 ~רב ע"ד

 סי' א' באות הנד"מ ה~~ים~שכנות
 ע"~

 ועי~"ש
~לתא

 ב~ע~~
 'ים ל~~ חייב אשד ה~סמיך שבועת דג~י

~~י ~ לגבה ~יא ~בו~לת ~"מ א~מכתא ראיכאאף  הזבדת שבהחו~ד
 ש"~

 הוא ~"כ
 הרי~

 וה~~ם
~כי ~  ל~זכיד באלה הביאו המס~יך אשד הנס~ך~ועת

ונישבע ~~~~
 שבו~~

 ~~ש בעל אשר פיו על ח~ורה
 ~ינ~ אינשי ובדיליל~~מו ~~~~

 ~אי עבי~ דהאיך ובדבודיה
מעש~

 ולאו
~"~ 

 ~לא הוא ודינא ביה ~חיך דאחובי
 להכדיל ד~אותיה לר~אהא~~ייא

 ב"~
 ו~"ד ~ודך ללא

כלל
 להל~

 ~אדבתי ~ב~"א מד דאייתי פ'
~~ בז~נ~~

 הרב ~איר לר' חזיתיה
 ה~וס~

 ו~"ל שבתכ ~ר"ו
 דבל דאגב שני ב~י'ו~"ש

~ '  

 ובב~"ג גו"מ
 מ~ליו להקל דבל"מ דאגב פשו~ה כו~תו 'א~~כתא לי~~

 השבועהחו~ר
 דיסי מבין ע"כ לחבידו ~ישל~ ג"ו~

 ~רי הס~ו~ים דברי לפדש שהברי~ו נדאה אלו~ברים
 בעניותי מ"שלדחות

 ב~ס~~
 דין כ~ן שייך רלא דידן

 ובמ~י' בעדו להליץ לישע י~א שיחיה ומני"ד 'אגב
 שהדו~ה כלל ישב לא וחיב~ו ואהכ~וכבורו

 ידא~
 ~כל

~~ום

'ים
~~י
~כי



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 כלל ~נא~רמקום
 ז~

 רמגו
 רבל"~

 שהמרו ב' כגון
 שהאחד שכמו היינו ד~ז"ב ב~וביא ו~שחק שבתדמס'
 ג"~'מ ממון אותו הוא וירויח חברו דיפסידרו~ה

ל~שיפסיד
 ג~

 לא אם ~ר לן לי~א הכא והשתא הוא
 דינא הלא שכנגרו זה ~רויח ~יה ~ה נשבע זההיה
 ולא נ~~א ולא הרויח ומה אדיניה ליה ד~וקמינןהוא
 היכא אלא רינא ~איי~~א

 דמשכח~
 ובשלמא ' ולאו הן

~ם
 כמה שבוע~ו שי~~ול יש~ע לא שאם התנאי הי~

ה'ו
 נאותי~

 להרויח דבעי ד~גו כת"ר רברי ושייכים
 ישבע בשלאשבועתו

 ג''ו~
 היתה זאת ' עתה משא"כ '

 בשורשן הי~ב המעי'ן על וסמבתי בראשונהביונתי
 ו~מ"ש ס"ב ר"ט ~י~ בסמ"ע ועיין ' רבריםשל

 יאיר ~וות להרב ועיין בה"ג כל בד"ה לסנהרדיןב~י' ~הרש"~
 ז ודו"ק קס"גבסי'

~~~~
 רשיך שכתב ז"ל כנ"הג הדב של רינובעיקר
 ת~ה ' אסמכתא ליכא וכ~''ג אגב דיןהכא

 ב~שחק ~"ש לפי הכי ס"ל לא ז''ל רהרמב"ם נר"וכת"ר
 רפוסק ומוכרח אחרת מלאכה לו יש אפי~ דפסולב~וביא
 ~רן כ~"ש חמא ברבר~י

 וכו' עדות מ~ל~ בפ"י הכ"~

וא"~
 היה בא''י שהיה רמעדה לדוכתא קודיא הררא
 ובהיות ' הי"ו עבת"ד וכו' ז"ל בהרמב"ם לרוןונוהגים
 ריןי~ור

 ז~
 לבאר א~רתי ע"כ , לנרונינו ה'~ני העמור

 אמרו בפי"ב הנה ואומר ' זהדבר
 ומ~מע כר"י הלכ~

 דרב מ~עמיה והיינו הוא אלא או~~ות לו באיןדוקא
 לר"ח ' אסמכתא הוי לא כה"ג דכל דס"לששת

 לרעת~גב משו~
 של~ הסוברי~

 משו~ ולר''י , בו חזר
 דלאו

 ע"ר הקדה ז"ל והה"מ '~י~ו
 הר~ב"~

 ל~ה
~~~ 

 כרמי
 ונ~ן ב~רו להל'ץ לישע י~א עדות~הל' בפ"י ו~רן ' ז"ל ~~ור רבינו ג"כ תמה ובן ו~~"עב''ח

 ~ע~
 למה

 : ע"ע כןפ~ק

~~~~~
 דכל ששת ברב פסקו ז"ל והטורהרא"ש
 מדום דר"ט וס"ל אסמכתא הוי לאכה"ג

~גו
 ג"ו~ דכל"~

 ד"ז בסי' ב~~ו הטור שהביא וכמו
 רמשחק דא ושניא ' רמגוטע~א האי רס"ל לומר יכולים היינו הר~ב"ם רבינו לרעתוגם

 כקובי~
 הסמ"ע כ~"ש

ובדרי~ה
 ש~

 לחלק ~"ל לא רמרן ~לא ' דבריו לישב
 התוס' בדברי ועיין ,בהכי

 ר~ז"~
 ולרירהו ' אז"ן ו~'

 אשר ~ילי לכל קאי ר~גו די~אהאי
 ~תחייבי~ ש~י~

' 

 ששת דב דברי כ~א כתב לא בהלכותיו ז"ל הרי"ףג~
 הדבר ל"דוב~ן בסי~ ~ב"י וכ~"ש ס"ל רהכיובודאי
~וכרע

 בדע~
 רכוותייהו ז"ל ~רן

 והרא''~ רהרי"~
 פו~ק

 נגר א~י' א~ד נגר כב' שפוסק שבירינו הכלללפי

~רמכ"~
 ~סק ל"ר ובסי' ' כירוע הוראותיו ש~בלו

 לשון כל ותפס ~וא אלא אומנות לו א'ןשדוקא
 ~רבריו שאין כיוןכמנהגו הר~ב"~

~~ 
 כר~י שפוסק הכרח

 הס~"ע ו~"ש 'ב"ח
 ש~

 אלא הרין ל~יקר כונ~ו שא'ן יראה ~רואההר~ב"ם לשו~ א~ נ~שך שהמחבר
 הלכה הרב וכמ"ש ~~יד ז"ל דרבו וכן ' לשונוש~פס
 והו"ד גזלה בהל~ל~שה

 בי"~
 ובסי' '

 ש"~
 ר~ש~ע

 כל הביא לישראל גוי בין ו~חלק ב"ח כרמישפוסק
 שאו~ר מי ויש וכ~ב ב~חילהלשונו

 לחל~
 'לישראל גוי בין

 ו~ג~
 רברי הן שהן

 הר"~
 ב~ז"ל

~"~ 
 כיון

שאינו

 ~פור~

 ברעה
 הראשונ~

 ~ש"ך כ~"ש כן בתב
 סק ב ~'בסי

~ 
 ' ~~ו~ות ב~מה הק~ש ררך דרכו ~כן

 משלנווזו
 א~~

 לו~ר עליו וחלקו ~ב ואח"ז ' ~~ן
 ול~ש הוא אלא או~נות לו אין א"ב אלא פ~ולשאינו
 לו וביש ישראל ל"ש~וי

 אחר~ או~נו~
 ישראל עם אפי~

 ל~"ד דקאי ה~מ"ע ו~"ש ז"ל ר~"א וכ~"ש פסול נוא
 חולקים בתחילה ל~"ש דגם מוכרחת כוונתובתחי"ד
 עליו וחלקו ג"כ וכתב ' רבריו כל אחר כתבו זהומ~ני
 נגר יחיר שהואל~ורות

 רבי~
 ועינינו , עליו הק~זים

 הנה כיהרואית
 ונכברי~ ר~י~ הנ~

 שני ~לכי ו~נייהו
 ובודאי ה~~ור בשלחנו נשען עליה' אשר ההוראהעמודי

 ועיין , ~"לדכוותיי~ו
 ב~

 גבעות
 עול~

 ולהרב י"ב סי'
 י"א סי~ן לחיי~ סמיכה ב~~ ז"ל שא"בהח~יד

~~ 
'~ : 

~  ~~~~~ז~~
 ~~ו~~~ ~~ו~י~~~~ו~

 ראי~י מ~אתי הנה ' בב''י דעתו ראות ~בלי~~ש''ע
 ~ע"ה ' ס בח"מ ז"ל הכנ"הג מרן ברברי ~~ורשהרבר
 עליו וחלקו שאו~ר ~י יש מרן ע~''ש ' כ"חה~~ב"י
 רלא מוכרח ~רר~ו וי"א כתב ולא ט~מו אתדמדדינה

 שאנו בנ"ד וכ''ש ' ראשונה כ~'ס"ל
 רואי~

 שסברת

 ה~החולקי~
 ררבוותא רו~א

 ו~כלל~
 והר~"ש ~רי"ף

 לפ~וק שכוונתו הרבר פשיטבי
 בהחולקי~

 ' הרבים

 ~כתב ~י"ט בסי' ז"ל חוו"י הרב ממ"ש תשיבניואל

~ש~
 ס"ל ולא נינהו ~עו~א וי"ח רכשכותב הרמ"ע

 ש~סק ברינא ד~אי היי הכי וראי רהתם עי"שבוותייהו
 ס~ שהכיא ~"ג סי~בא"הע

 הרמב''~
 וכתב ב~~ם

 יש שבותב הבא כן לא ' נינהו רמ~ו~א ל~ימרדאיכא וי"~
 וחלקו יחיר בלשון שאו~ר~י

 עלי~
 המורה

 כ~~בן ' יחיר נגרהחולקים שרבי~
 ה~שו~

 שמדברי איברא ,
 ~לשון ד~רשי~ה כיונתו נראה שם ה~בי"ב~רן

 ' כוותיה ס''ל רלארמש~ע הו~

 ול"~
 מרברי כן

 ~~וו~
 ' ז"ל

 ע"א בד~~"ג ז"ל ~לאכי יר להרב ה~ריחו שזהונראה
 הס"ר ואתו ' כינייהו פלוג~אלא~ו~י

 בז~
 אנכי ב' ,

 עולה אחר שסגנוןהרו~ה
 לשניה~

 ' וב~ל~ה~חלוקת

 עליו וחלקו ר~רכתב ברורה החבי"ב מרןוכוונת
 לפסוק שכוונתו גבר הורה ט~מו את בשנו'תו ו~אב~ב ול~

 רמות ו~ה ' וכנ"ד יחיד נגרברבים
 יערו~

 דהרב לההיא
חוו"י

~"~~ 
 ראשונה סב~ה שכתב ~"ג בסי'

 בסת~
 ולא

 אלא עליו וחלקיבתב
 וי"~

 ~~קול'ם נאמר אם ראף ,
 ' ~~ני ד~~כת חז'ת ~~יהם

 אדרב~
 אהני סמוך

 ~ברתםשהביא
 בס~~

 בכל לפסוק וכ~נהגו
 מ~ו~

כסת~
 ב~~ ועיין . בכגו"ד הלשון שי~וי לן אהני ו~אי '
חק"ל

 ח"~
 ז"ל ~ארינו ה~פורסם ולהרב ח"יב~י' חיי~ חו~י ועיין ' ע"ד ד~"ז כ"ב ~י~ ח"ב

 בספ~
 לב ~וקר

 ~"ו~ לי ש~אריך~ויש ג' ~ימן ירכ~יבת
 : ואכ~"ל בזה

~ ~ ~ ~

~~ 

 ~ר~~"~~~ל קושית

 ~~~לבלו~~
קי"ל

 כהרמב"~
 שייך לא ד~~"ג כתב וע"ז ' ז"ל ורבו

 ~יגאש ן' הר"י דעת בזה ירע~ו שלא אחראסמכתא''
רבו

 וג~
 ברעת

 הר~ב"~
 רכוונהו ד~~שר ~וכרח אינו

 ו~~"ש והתול שחוק דרך חברו ~מון שלוקח ~~ניהוא
 'הס~"ע

 וכ'ו~~
 דבינו בדעת ר"ז בסי~ ~ב~י בתב בזה

 שלאו~~ה
 חיל~

 כן
 בכ"~

 ' ~ובן הכרח ~ין בנז"ל

 ר~שחק ו~ההיא אגב רא~רי' הוא מרן דדעתותו
 גופא ~יא ~ר~ו ~פוסק הרב שהביאבקוביא

 ~ייעת~
' 

 רעת שקבלו בא"י ד~ףובודאי
 ~דמב"~

 בכג"ר '
 ~רבי~

קמי~
 ההורא~ ~ע~ודי עליו

 ועיין . ב~ותו הל~ה אין
 בתרא ~~רורא לב ח~רי ב"ט סי~ן ג' כללגו"ר

 ז ~"ז אות ד'~י~ן חח~~

~~~~~
 כל ה~~ורשל~י

~~ 
 דעיינין נהירו ש~ק~

 ~חבי~~ ~רן ע"ד ~ר"ו ה~ו~קהרב
 ז"ל

 ק~יא הא ~שיא ואי ' בהם ~רקלא
 על~ ~~~ה~י ~~

~~~~ 
ב~סק



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 הראשו~כ~~~
 ד~~ק שלא הי"ו לה"ה ראיתי ויען '

 וכת~ אמרי בכונת~יטכ
 מה

 ~כ~~
 א~רש אני ע"כ ,

 הכ"ד ער~ר לא כ~"ד כי כתב ז"ל הרב ר~נה~י~ותי
 א~מכתא~~~ם

 כיעו"~
 שכוונתו לט~ות יכולתי ולא '

 כ~ום חזינא לא כרון ער כי הכע"ר ערער שלאלומר
 הבע"ד ירע שלא ~~ני האסמכתא ערעור כת' שלא~וסק
 קס"ג סי' בח"ב מוהרש"ך להרכ ~יין ולרוגמא ,לטעון

 בראשוןולהרמ"מ
 חיו"~

 להכנ"הג לי~ ~שיטא ואי , ו' סי'
 ערער לא ש~ב"י שר''ל אמ~תי ע"כ ' לכאר לו היהאי~~א

 ~סמכ~א' לרין הרב נ~ית ולא אם 'אף~איכא~טע~~זה
 לחם הרב כדברי ומ~ורש כלול הוא זה שתי~ כת~תיולזה

ר~
 הרחבתי לא ב~יני ~שוט ולהיו~ו ' היטב להמעיין
 הל~"ר תי~ וכעיקר ' ~קי~ור לאהבתהרברים

 אי~כ' נראה ל~ורה ' אסמכתא ל"ח גם דליכאדהיכא שנרא~
 חשיב גם רליכא ראף אז"ן ו~' הז~ב ר~' עוכדימהנהו

 כלאסמכתא
 שהעני~

 הוא
 רר~

 להמכי"ט וע' ~ס~כ~א
 על שק' ומה ' קי"ר סי' בח"כ והב"ר ס' סי' ~~"בז"ל

 כמ~והו רהוי ך' כ~י' ~ם ז"ל הרב תיר~ו ככרהלח"ר
 בכוונתו' ומוכרח ~שוט ראשךוזה בחיי לי מרור ~רעומי

 וכתב ה~וים את עלינו ~ילק שם לקרש נט~לובקינט~
 וע'ין ' א~לי מ~וי ואינו מ"ג סי' הים ~ת ~ר"בשכ"כ
 לומר ואין כ"תר עוד ומ"ש ' ע"ג רקכ"ט ה~ץ ~ריבס'
 ליר ש~~רודכיון

 שלי~
 ~ער הבע"הת כ~ב שהרי ו~ו~

 זה דכר ע"כ וכו' הרשכ"א ב~שו~ ו~יין וכו'ס"ג
 שאינו אלא בזה לו מודה אני וגם ל"מ האחד~במשליש ~שו~

 : בס~וך ~נבאר וכמו לנרונינועניו

~~~~~~~
 שכ~ב נד"דלכת"ר

 ו~דול~
 אני מזאת

 כדכר ~נין ~וה אי א~י~ דב~"ראומר
 ול"מ ל"מ ו~עכשיו ~ניןוהו"ל

 דכיו~
 זה את זה שהמרו

 וכו'וי"ל ז"ל מרן וכ"כ כידוע נ"ב ~טבע אין~מעות
 עלינו ~ג~ שכת~ר כאו~ן ' ע"כ וכו' הש~"~מעל

 ושלא מסוים בדבר אלא ל~ת~ייב או~ן שאיןהמדב'ר
 נמי משכח"ל דהא ' ~זה ~ס''ר וא~ו ' מטבעיהיה
 לכטל ~נין'ומ~כשיו~י~~י

 האסמכת~
 , לך כאתן אף

 אבל בהקנאה אלא הללו ~שיעורין כל נאמרו לאכי
 כסי' כמ"ש לא נכסיו ומש~בר ב~נין מנה לובמתחייב

רנ"~
 כתשו' ועיין י"א סי' כתוכה ריני כת~ובה ז"ל ומרן
 כ~ח ז"ל~רדב"ז

 ח"~
 כד~ת כן הכריח כאשר תר~~ר סי'

מר~

 ~' ~'~ חח"מ מ"ב בחק"ל זלה"ה מ~"ה ~און ז"ל
 ו~רירן ל"ב ~י' ח"א וכח"מ ל~ ~י' בא"~ע וע~ר,לו~ג'

~קבלנו
 הור~ו~

 נקיטינן ד~כי ור~י בת~וכה ~ם ~ל מרן
 כענין, אר'ש עשי~י אנכיוג~

 ז~
 כמ"ש והנה ' ואכמ"ל

הרמ~"~
 ח"ס כ~היו מכי~ה מהל~ בס~י"א ז"ל

 למד אתה מכאן ה"המ כתב וכו~ מזה קוניםו~ו~~יו רו~י~

ש~ע~
 דין יש כ~נין שא~י~ ההם וה~כמים ה~~כר

 ישר~ וררך וכו' לך במ~ול התנאי ~יה ול~יכךאס~~ת~
 תמה שם בכ"מ ומרן ' ע"כ השיטות רוכ לרעתהית~
 ד~יוןעליו

 ראיכ~
 מהני לך בא~ן א~י' ומ~בשיו קנין

 שהיו ו~"סו~'
 ליחד ~ריכים ~היו ל~י ל~י כן עושי~

~~ב~~~'~

 שאין ועוד מיו~ר רבר על אלא חל ~קנין
 למה הקו~יא וכעיקר ' ~~כמ~נ~ב

 ה~רי~
 לך במ~ול

 ר~ו משם ז"ל רוזא~~ס מה~אתי~
 הר''~

 כמ"ש ז"ל ~לוי
 ' שם מש"ל~~גהת

 ~ביו~~
~~מכתא בדיני מ~נ"א הרב כתב בזה

 מסכר~
 מהר"מ כתשובות ועיין ' רנ~~יה

 ל' בסימן ז"ל~לש~ך
 ולמז"~

 בחק"ל ז"ל ~~דול
 דקכ~זח"א ח"~~

 ע~
 נ

~ ~

 מרן דכרי ~רו~ה
 ש~ ~כ"~

 הם ~מו~ים

 כמ''שמאד
 רקני~

 ' ~ך בא~ן ~~י' מהני ומעכ~יו

 הדבר לו שיחר זה בית קנה שאמ"ל ~יינו רהתםתימה ו~~~
 שה~ו משזם היינו כ"ז ש~~ריכו שמה ב~ו"ר למ"שוגם

 מ~נ"ב ראין וגם ' הרבר ליחר~ריכים
 ק~~

 ~אד הדכר
 מטנ"ב אין א~~רינן לא ע"ת רכחיוכ ס"ל ז''ל הואשהרי
 וכבר ' ס' סי' בב"י ה"ר הרמב"ן בשם הריטב''אכמ"ש
 הרב ע"רעמרו

 משפ''~

 ומהרח"ש א' סי' ח"א
 ש~

 כ~י~
ב'

 והוסי~
 ~ין מנבסיו מנה שא~י' לומר

 ~רי~
 ' דיאמד

 ז"לוהר"ם
 ש~

 והיותר ' דחו~ים תירו~ים כמה לזה תי~
 שכונת בעיניונכון

 ח''~
 לרווחא היה כן עושים שה'ו

 ה~יטות רוכ לרעת ~סמכתא מרין ל~את כדירמלתא
 נראה ה"המ שרבריו~ף

 ש~ינ~
 לי מ"מ לזה מסכימים

 הרמב"~ כרברי נכון היותרנראה
 ~"המ כ' וככר עי"ש

שזו~י
 רר~

 הלח''ם וכ''כ הישרה
 ש~

 ~~~י~י ו~וא
 ל~ סי' א"הע חק"לועיין

 משפ"~
 ם ~אול , ~ו"כ סי' ח"כ

 א אס~כת הוי ע"ת רכחיוב כתכ ~"ב כ~י' ז"ל~ריט"ץ
 במ~כשיו קנין מהני רכי כמ~כשיו ~נין א~'' ביהול"מ
 קל"ט סי' בח'~א ~ל הרימ"ט וכ"כ ' הרבר לו ביחרהיינו
 גו~א דהיא דנימא ברק"י יע~כ כני הרב על'וו~ק'
 ולכאירה ' ז"ל מרןכוונת

 ז~
 ~ותר

 מ"~
 ארי ככר אכן '

 ר~~"ט~וכתב סי"ג מה"כ בחק"ל ז"ל הגאין מז"העלה
 שאז ב~קנאה ~ם מרן ~ברי שכל ל"ק ולריריוז"ל

~ 
 דיכים

 ו מ~כ~י ~נה אמר כי האי וככי לו שיתן הרכרליחר
 לי~

בי~
 ל"מ להם מזרמן אין וכי אסמכתא

 ב~~
דאין קנין

 עלא הו החיו'ב רין שעיקר ח'וב בלשון אבל 'מ~נ"ב
 אה"ן מיוחד דכר כאן שאין נכסיו וש~בוד~ופו

שג~  ה~"ץ כ~שוט הבינו וכן מהני תנאי עלחייב
ר~"~ ו~ ובכ''י מרן מ~שו~ הרבר הכריח ר' וכ~י~ ע"כו~רמר"ב

 על ב רחי למרנו מדכרי~ם זה ול~י כ~כ ע"רוכרק~"ה
 כנ"ד וא"כ ' א~מכתא בו שיש אלא ג~ור חיוב הויתנאי
 ~בשיו ומנ כקנין נ~שה שה~'וב כיין מידי נ~ק"מלא
 בו~ין י מ~~~יו האומר רכל והש"ע הרמב"ם דעתהרי

 וגם יותר הדכרים שהרחיב עי"שאסמכתא
~ 

~ר"הג
 ז~נן ~קיט והכי לרכר'ו והורה חזר ז"ל סוזיןמהר"מ

~~~~~~
 הכ"מ מרן דכרי לישבלע"ד

~ 
ז~י"א

 לזה סותר שנר~ה מכירהמהל'
~' 

 הוא
 קנין ראיכא רכיון ה"המ על מקשה ז"ל רמרןהדבר

 וכאן קנה לך כאתן אפי'ומעכש'ו
 כיו~

 בלשון שהוא
~'וב

~~ 
 ' לך במחול ה~ריכו למה וא"כ מהני ע"ת רהוי

 ' ח"ס עם ,רכינו ר~ת שכלל לרעתווכ"ז

 וע"ז~
 כ~ב

 ~ריך היה ולא מו~יל ע"ת רחיוב רעתודלעולם
~ 

 מ~ול
 אלא 'לך

 שח~~
 ואין' ליחו ש~ריך מ~ני כן עושים ש~יו

 ע"ו בחיוב דאף הסוכרים לדעת והי'נו 'מטנ"ב
 ימלט לא שעכ"ז ידעתי גם וירעתי '~נין ל"~~
 מ~

~רוחק
 , הרכרים לישוב נכון יותר ~ראה לימ"מ

 והב~
י~ין

 ' כן עושים שהיו וח"ס בפ'רוש ~כתכוראה

 וכ~
~וו~ה

 דרך דהיא משום רה"ט נ~כאר ככרסברתם רבינ~ שהכיא ומה ' ח"ס עם לרבינו כלל לאמכוונת
 י~ר~

' 

 נ~מ הרב ~מ"ש מ~א~י לזהוסמך
 בד~"~

 ~"ד

 ה~

 ~ני
 כתב בא"הע כ"א שבסי' ק"י כרףי~קב

 אס~כתא שייך ~מי ~'רוכין רכתנאי וס''ל הרא"שעם ש~רמכ''ם~חול~
 כן ~שים ~סמכתא משים רלא כתבוכאן

 ו~~~
~' 

 והוא
 ~ד~ק שם יעקב בני הרב וגם ~זקה ~ושיאבאמת
בי~וכה

 כיעו"~
 ז"ל שמ~ן ונכון ~~יר א~י מש"ל ול~י ,

 לדעת~החכמים אלא רכינו בדעת זה כתבלא
 זה~ ~

' 

וה~
 ו~יין ישרה ררך להיותה ~סקוה

 להרא"~
בכלל

 ועיין אח"ז ז''ר בסי' מכ"י וה"ד ב' ~י'~"ב
~ מש~~

 ~א

ו
דאין לי~
 עלא

שג~
ובכ''יר~"~

~בשיו
 בו~יז

ר~~י
 זנן

ז~י"א

~~ול
ואין
נוחקל"~
י~ין
נוו~ה

'בינ~

סי~

בכלל

~~
 ר"א



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ק"ה~י~ן
 דקמ"~

 ז', ודבד ' כ"ח סי' הל~ם ~תי ובס~
 דנ~שאי,לי~ב מסבראקיימתיהו

 רע~
 ו~וב ' הכ"מ מרן

 פאר כתשו' ז"ל הר~ב"ם ש~רי כן מוברח ~הרברדאיתי
 הו"ר ז"ל מיגאש ן' הר"י רבו וכדעת ומעב~יוקנין מהני במעות רחיוב ס"ל וקנ"ר וקל"א ~"ט בסי~הדור

 ן' הר"י בתשו~ ועיין ' ~ם ~י'ר"זובחק"ל~מ~"ש
 וקנ"ג וק"ו ~"ז בסי'ז"ל מיגא~

 ובמ~"~
 ירי בס' ועיין ' מ' סי'

 החסיד ממו"הר חיים חוקי ובס' ג"ל בסי~ הנד"מרור
 ובס~ מ"ה בסי'ז"ל

 מי~
 כענין שהאריכו ג' סי קדו~ים

 זה בענין כ~בתי אחרת וב~שו~זה
~ 

~~~

 סי' בח"מ ז''ל אברהם זרע הרב ~הביןנראה
 ז"ל מרן ברבר~י''א

 במ"~
 א~י' מהני רמעכ~יו

 הריב"~ דברי והביא חיוב בל~ון רהיינו לךבא~ן
 ז"ל

 בחיוב דק~י ~ל"רבסי'
 שאמר דכל ב~ריא לך ~רי וכת~

 אפי' מעכשיובל~ון
 בחיו~

 ומזה מ~ני ל~ח"ז ~מתחייכ
 על יקראתמה

 מהר~"~
 בל~ון ~אף ~כ~ב ז~ סי' בח"ג

 ~כתוב כיון רב~"ד וח"~וכתב הרמב"ם לרעת ל"מח~ב
 לרעת מהני לך ב~תן א~י~ החוזדת כת נתחייבה~"ומ

 בתדו' להר~"ך להק' הדב ומ"ש ' עי"ש ו~יעתוהרמב"ם
 ע~מו את וסתר ק~'~ח סי' בח"א ~~"כ ראה לאח~ג
 קס"ג סי'בח"ב

 כמ"~
 ' ~ם מה"ב ב~ק"ל ז"ל הר~"ז

 לבאר ~הי"ל ק~ת ס~ומים ז''ל הרב רברי היותועם

שמ"~
 ל~ונו ז"ל הוא ~~הביא ז"ל מרן

 ~ם~
 מטנ"ב ראין

 לדעתהיי~ו
 ח"~

 ' ס"ל לא וליה

 וכמ"~
 ~ל' שם בב"מ

 אבל ~כתבז'
 א~

 ע"כ ל"מ מעות או טלטל לתת אמר
 מ"מ ' וכמ~"ל במתח'יב ולא לתת בנורד הוא רכ"זהרי

 היה ~לא עד היא פשו~הכוונתו
 ה~רי~

 אלא , הבידור
 נר''ו ה~וסק ירידנו להדב ~ראיתי ל~י לז~~הו~רכתי
 ~ו"ד ראה ~לא ~ז"א על ~לא וה~ליא המדורה~הגדיל
 בדבד בטועה ח"ו ושוויהמרן

 ~שו~
 ת~ו'~בודו מעיני ~על~מה והיה בזה ~רק לא הס"~ ואחרינוראותיו' ~ן והן בזה

 מרנ~
 לזה וראיה , הנז"ל במה"ב הח~"ל

~הדב
 מט"~

 הללו ~ז"א ה"ד ק"ה הג~ב"י ד"ז כסי'
 ~הבין מבואר קל"ז סי~ ב~שו' הרמב"ם וכ"כוכתב

 גם ~זרא ממילא ו~~"ז 'ב~~יטות ~~
 מ~

 עוד ~~מה
 והדברים נר"וכת"ר

 ~שו~י~
 ח"א קמ"ר להרב ועיין '

 רין הוליר ז"ל מרן רעת לי~ב ~כדיכדק~"ז
 חד~

 ודבריו
 פ"ט סי' באבק"ר מרן בת' ר~יתי ~וב ' להולמם~"י

 הררא ט"ס ~ם אין ואם ח~ס בהרי הרמב"ם ס'~כלל

קו~י~
 ' לדוכתא

 ועכ"~
 אכן אב~''ר תשו' נד~~ו לאבי~יו כי לק"מ ז"ל זר"א הרכ על

 למרנ~
 החק"ל

 יקרשכל
 ר~ת~

 אי~ להרגי~ י~ עינו
 רל על ה~לם לא

 '~פתיו
 ועכ"~

 דוד ידי הרב הכריחו כבר הרין לעיקר
 בחר~ות מרן ת~ו' ~מכ~ה ~ם ה~~"ל ודבינו ג"לבס''
ג~

 ~ר~ה וכן מה~י חיוב רבל~ון ס'ל ריריה ראיהו י~נות

~~ו~
 ' מקמייהו חדא סמי למי~ר ואיכא ' בב"י רע~ו

וכ"~
 שי"ל

 ~ל~
 רמלתא לרווחא הוא ב~"ע ~~סקו ומה ' ס"ללא וליה ו~ס ~הרמכ"ם לרעת ~לא זה כתב

 נפל ~ט"ס הוא בעיני נכון והיותי' 'כמ~"ל
 ~"ט ר~י'ת~ובה באות~

 במ~
 לא הכוונה ממרכז ל~~ת~לא ~כדי ח"~ורוק עם לרכינו ~כלל

 נ~רי~
 אינו בי בזה עור

 אלא נ~רכה ולא , לנדונינוענין
 רע~ לה~י~

 ה~וס~ הדב
 הרבד לרידי כי ז"ל ~~ו~,~זד"א רק~יתיה במאיהי"ו

 ז כ~מורבדור

~~
 כת~ו' ועיין וז"ל ~כתב ~'ח"ל לכת"רחזיתיה

 על ז"ר ב~י~ ~ב"י ~הביאהריטב"א
 בר"א~~תע~מו רו"~

 כ~ ומ~ו~
 אם ל~' ד' ~מר

 כרבר~ הו~

 רינרים יו'~ד לךאתן
 ונתנ~

 ביר
 ו~טלם ~~ ונ~בע ~לי~

 ס~ק אין וה~יב וכו' ~אומר מיוי~
 ~הביא~

 עיקר מיהו וכו' ז"ל הרמב"ם ברברי שראיתי מהזאת ~~ל~ לידי
 וכיון וכו' כלל כאסמכתא אינו ר' ~אמרהל~ון

 רכיון כת"ר תמה וע"ז ע"כ ונשכר זריז הרי"ז ונטלםזה ~קר~
 ~קרם כיון רקאמר האי מאי ~ס~כת'רליכא

 ~לא כיון זכה במאי קרם לא ~~ם כוונתוונראה זהונטל~
 רין מכאן סמי לא ראמאי לדון ~יש מה אך , קניןבו הי~

 ' נר"ו עכת"ר ובו' דל~~בר תנאי ש~וא ביוןאסמכתא

 ~א~ית ' במחי''כ בעי~י תמוהים רבריו הרואהואנכי
אמריו

 במ"~
 כיון זכה במאי קדםונ~לם לא שאם

 והוי אסמכתא רליכא וכיו~א בירו ~אין דבדברש~ובר רמי הוכחנו כבר ואנו . אזיל ל~יטתיה ורו"מ ,קנ'ן דל~כ~
 בקוביאכמ~חק

 על נ~ונים ~א~
 הר~

 ביר המעותנתינת גר~ ומי קנה
 ממונחי~ ~לי~

 על
 הד~

 וב~רט ,

למ"~
 ~א' בפסק רבריו הבאנו ע"ח בסי' ז"ל המבי"ט

 ממעות לתת נורדרא~י'
 מוכני~

 ולקמן דמהני ~בביתו
 ~רקל"ה ז'~ל ~מואל זקן ל~רב ועיין ' בזה עורנרבר

מ"~
 ~לא ~נר~ה ק~ה והיותד , באתרין ואוקי בזה

ראה
 מ"~

 קס"ט בהגה~"י הכנ"~ג ה"ד ~רק המורה
 ~אמד ראיירי~הכריח

 ל~לי~
 לא"ה ראי בערינו זכה

 ול~י ' להחזירם, הי"ל כירו נתנםאפי'
 רר~

 כת"ד
הועיל מ~

 ז~
 רברי וגם ' בהקדמתו

 תמוהי~ המו"~
 כמו

 . ~עכד רהוי משום אסמכתא רין מכאן סמילא ראמ~י ~בתב מעכ"ת ע"ר ק"ל ו~ו ' בסמוך~נבאד
 והרבדים . רלעבד היה ~התנאי זה רז לו גילה מיירע~י ול~

 בקי~ור ולרירי , אותם ~ותד ואין וחתומיםסתומים

תשובו~
 כ~לה

 ~מכי~
 המובאים ת~ו' בכמה הרואות ~ינינו כא~ר 'כרבריהם להסתפ~ ~י~ במה לרון ~'ן ~כ"י

 והקי~ן ועובין בשור~ן וכדנ~מיק , נמרץ בק'~ורככ"י
 : כיניי~ו הוראגכא

~~~
 הבאמע~ה

 נב~
 רברי ~ל כת"ר למ"ש

 על יסערא~ונה
 ברי~ 'מ"~

 רהיה אמ'יר
 ~~מכתא כאן ואין בידו ~אין רבר רהוי לחייבו~קום
ו~מ"~

 ~הרמכ"ם נע~ה מה ואולם ז"ל ה~ור
 וע"ז וכו'בדבר חלו~

 הארי~
 ~מבואר לבאר כת"ד

 ~ג~
 ה~וד

 ע"כ ז"ל הרמב"ם בס' וקאיחולק
 אנ~

 לן לי~רי ראמרי
 מללו ברור ~פתי ~רעתמר

 ול~
 הו~ר~תי

 להארי~
 ולומד

 הטור~גם
 חול~

 ~זה חולק ~הרמב"ם ~בי~ר~י כיון
 ררכי וא'ן ' זאת בס' מסכים או חולק הטוראם נפ~"~ ומאי ' כוותיה ה~ס היראותיו שקבלנו ~לומרן

ללא להארי~
 ~ור~

 מכריחני ~יחיה ורו"מ
 להרחי~

 ול~י ' הענין
 ק~י~ ~~ כת"דררך

 הא
 ~~י~

 ~למה ~ל ~"ר הרב על
 מורו כ"ע רה~א ונ"ל וז"ל ~כתב י~ר ס"סי בח"מז"ל

 הוי ולאדחייב
 אסמכ~

 וקי"ל , בידו ~אין רב~ רהוי
 ומקנה גמר וראי בו לתלות רבד ואין ~לל ~ירו ~איןכל

 וכ"כ מד~~י הוא זה רין ו~יקר ד"ז בסי' הטורשכ"כ
 והרא"~ ר"י וכ"כ~~וס'

 וכו'
 ~י"~

 בה ~ורו רכ"ע ~כתב ' ורעמיה ר"י בהרי לה~ודרכייל ודאי ~ק~~ וזוהי '
 ברבד חולקים ו~רן והרמב~םוהטור

 ומהר~ר"~
 בת"מ

סי'
 כ"~

 נגד ממון להו~יא לבו ~ל יערב רמי כ~ב
 ורבוהרמב"ם

 כיעו"~
 ~ם ז~ל קמ"ר ~רב והנה ,

 ה~ורבדברי ~גי~
 רל~

 ~רב עליו ותמה ~סמכתא הו~
 ר~"כנר"ו ה~וס~

 ~י~
 יכון

 ל~יכ~
 רקאמד

 רב~למ~
 לא ~~ידו רב~בר זה קורם ~כ~ב ~~יר ~תי~סמכתא הוי אי

הוי
 ~~מכת~

 וכ~ב
 ל~יב~ אח"~

 ~יר ~~ינו כיון
 ~י ולדירי ~"כ ~~מכתאהוי המוכ~

 ל~ ~ה~
 שאחר ~יריא
~גמ



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ר~ רכרי כלדגמר
 לפרש ~זר

 לפיכ~
 הוי רלא וכו~

 ר~ו דלא ומה ' כירו דאין רבר דהוי ~יון~סמכתא
 הוא ז"ל ורעמייהו ור~"א מרן כןל~יה

 דא"~
 ~ורך מה

לבארו
 ה~

 ~רידא
 ~מעינןלה.עכ"~

 הקודי זה~ן אין
 להולמם הקדים ה~ור דכרי לידכ שכא ק~"ר הרבעל
 ~"י ורבריו ~"ו סי~ בנימין שבט כס' ו~יין ' הרכרותלכל

 כמ"א ~מרתי~~דר
~ 

 נר"ו לכ~"ר ראיתי הלום וגם
 דנעלם וקכ"ה ק' דסי~ מהריט"ץ כת~ו' הרחיבשה~ריך
 ז"ל ~ח"א ~רב מעיני וגם כיעו"ש ז"ל מרן ר~רי~מנו
 בדקכ"ז העץ פרי הרב ~~"ש ~רן דכר~~על~ו

 תדו' על ג"כ~~ה וש~
 מהריט"~

 דס'' ההיא וגם ' ~~ דסי'

~כ"~
 ות~~ כד~"י יעקב כני הרכ הכיאה

 ולא , עליו
 מן כ"כ זה א'ן כי ז"ל מרן דברי ראה דלא עליו~ר~יש
 גם ' לז~נו הסמוכים הגדולים לאלו~~די

 כמ~
 דתמה

 מחנה ~רב ע"ר עמד ככר מש"ל ~רב על~עכ"ת
 ע"כ כר~~"כיהו~ה

 וג~
 דככר כעת נאריך לא כזה

 ז כגרוליםנ~תח

~~~~~
 דברתי על רו"מ ~"ש הרכיתי~זו'ן

 אחר רכר לקיים ד~תנו כ~ גכי כסי"ז,מרן כ~~~

ונ~
 ה~~ינ~ ~י ' ערכונות

 ראל"כ דליד כיר היתה
מה

 ~יר~
 כאן אין ~~"כ ~א"כ ~רין כיון כ~ן ~רן

 וע"ז '~~ו~ו
 כת~

 די"ל ~ני"ר
 טור~ דגב~

 דאף כיניי~ו
דמקומו

 הו~
 ור"ר ~"ץ כסי'

 הו~ר~
 וכו' לאדמועינן

לאפו~י
 רע~

 א~ב דכת"ר ~רואה וא~כי ' ע"כ וכו' הי"מ
 בררך זה כתבתי לא ~נכי כי , רכרי לסתורלטעון

 דליד כיר ~~וא ההכרח כי ר~לתא לרווחא ~"אגמור הכר~

~~
 להלן עור ואבאר שביארתי כמו ע~מו מ~ד מוכרע

ו~~
 גם ' זה דין מקום לנו כהראותו רו"מ חידש

 ג~ כי הכרח אינו וכו~ לאשמועינן~~ו~רך ~"~
 יתבאר זה

 וכיון ' לזה כ'וין ~ם ~~כרים ד~~ם כאן ולא~מקומו
 כתורת ולא פרעון כתורת דנתנו ד~~י~ן ערכון~מרין
~דכון

 ~מ"~
 א"ב כת"ר, שהכיא ~מו ~ז"ן ב~' המררכי

 לז~ ~רי~ הי~ל~
, 

 ו~יי~
 י"ח בס"סי למכ"י

 דלהרמכ"~
 שדכרי לראה והנה ' ~סמכ~א כה י~ג~'~~תנ~
 ~"כ כסי~ ז"ל ~~רלי מהר"י מעיני ~למו הנז'~~ררכי
 המוכר ~זכה ערבון רנו~ן זה כדין ~טור לרכ~~ודהק'
 שכירו~~ה

 הרא"~ ~~~
 ע"ג בסי~ן כנו ~ר"י ה"ר

~כמדכון
 מחיל~ דיי~ ל~

 וה~"ע
 ע"~

 ~אם תימה והוא
 ערכון רהאי הטור כרכרי זה להכיןירר

 ~ו~
 איך מדכון

 מ~י~רא~~~~~לו~רין
 ר~~

 ודאי ~א ~א"כ ~~"כ קי"ל
 ' פרעון ~תורת ~~תנו~"ל

 וכ~הו~
 כמ"ד פרעון כתורת

~~ררכי
 ~וכר~ והו~

 לנ~ט"ש ראיתי וכן ' ~ז~ה כאן אין
'~~

 ז~
 ~"ג ~~ט

 ד~יר~
 ~סברא כן

 רנפדי~
' 

' אל~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ער~ון ר~~י לכם גילה ר~י
 הו~

 ח~ץ
זלד~ו~י

 ~~~י~
 מעות ש~~ן ~י~א ' לפיר~ון ~ניתן

~~~ון
 כתור~

 ק~ס,~זה
 יב~

 : נכון אל הכל

~~~~~
 ד~תנו ככ' ד~'''ז רי~א ה~~י ~ע~י~ל~י

 ~ינ~ערכונות
 רין עיקר דהרי ' ~ליש ביר

~~~~~ 
 ~ידוכין לע~ין ז"ל הרא"ד

 ו~ר~

 ~"א סי' כא"הע

 ~ו~~ ~~~~~
 לחבירו מדכון

 דל~
 וכתב וכו' יחזור

~  עח"~ כ~~~י~~
 ר"ז סי~

 כאן ~ינ~ ולמ~ סי"~
~ל~ן'אם

 ~כר כעלי ~יד שהוא י~כן לא ככ~ ~~ ל~

ר~~זי
 כ~'~~

 ~רן וכמ''ש וז''לז לזה נותן שזה וא~ל~לא
~~~ע

 גכי ש~
 ~טרו~

 דכס~ר כתדו' כ~ירוד וכ"כ
 ~י'~~~ר

~"~ 
 נכון ו~וא כחוכא ר~~זי ע"א ר"ס

 ~דבר ו~רי 'ו~~~י
 ~רי~ מ~ור~

 ~תיכ
 דהאי י"~

~~~~  
 ~~י'

 הת~י~
 א~א דליש ביר

 ~~~ דש~
 ~~ריך

 והרב חדוכ~"ד
 נ"~

 דק~י ב~כ שם ז"ל
 וכ"כ דליש~יד דה~פי~ היכ~

 לרע~ ג~
 לו~ר הכרח ואין ' ז"ל ~רא"ד

 ' להלן שנבאר כמו ~רא"דכן'כרעת

 מ"~
 ד~בלנו לרירן

 ' ח~וכ ב"ד ה~ריך לא הרי ז"ל ~הריק"א מדןהוראות

 : ור~ק ~ט"ז סי~ חח"מ מהרד~"ם כתדו' היטבועיין

~~~
 דה~~תי במה ~ר"ו ה~ו~ק הרב למע'ר~יתי
 ~ין חבי~ו ביד ~תן ~א דאם דליד כידדהוא

 ~רכר ומ~~תי ' ל~"ל ~טרתא ואפוכי א~לולחבי~ו
 נתנו דאם ע"ז ו~דיכ , ע"ח ~י' ח"א כמכי"טמפורד
 שיזכהכמשכון

 הח~~ כגו~
 ~יכא ד~ל ל~חזיר ~ריך

 , כד~"ק יעו"ד וכו' איתיה דמאריה כר~ותאדאיתיה

 ד~רב מלכדוהנה
 המבי"~

 ~הרי כפירוד עליו חולק
 כתב זאת ובכל ~~נס כדי ערכון כנותן קאי ג"כהוא
 ' עליו לחלוק יפה כחו ומה ' קנס כאןראין

 זה כ~י~ המט"ד וכ~"ש וכו' ראיתיה היכא כלראמרי' ואמ~
 ~תורת דנתנו היכא דו~א היינו מיהו ' ס"גהג"הט
 הוי פירעון כתורת מעכדיו דנתנו היכא אבלמדכון
 זה ' רמד~ונה דמא ליה ואזדא כעין ~מון לוכנותן

מוכד~
 בתורה להכריע י~ל ומי ז"ל המבי"ט ה~ כדעת

 ' ליה מודינא ל~י ואפי' ' ~כרתו נגדשכע"פ
 מ"~

 ככר
 דריןהוכחנו

 ז~
 רבר כעלי כיד דהוא יתכן לא

 דה~ריכו ומה ' וכנז"ל בתדוכה כפי"ג~רן וכמ~~
 א~ ' דליד כידה~כונות ~תינ~

 ליה דח~בי ~ר
 כמונחי~

 על
 אחיז~ לא~ שאין כקוכיא דמדחקיןהדף

 כה~~

 יותר
 ~אמן ו~דליש~ברו

 מדנ'ה~
 ' להנו~ח לזכות

~  

 כרי
 לפי ונפק"מ , והתול כד~וק הרבר יהאשלא

 ז~~
 ~א'~ו ו~ירשו בכית לי ~יש מיכ~ים מ~עות ל~תה~נו דא~

 כ~"ד כה~י ר~גיל~תל
 המבי"~

 הן~אמת ' דם ז''ל
 רל"ד דהוליד זה חרד כד'ן תמו~ים רכריושלכאורה
 על~ונחים

 הד~

 אלא
 א~

 ממעות לתת כהתנו
 גכר~, כי ~לבר ~ך ' נר"ו הפוסק הרכ ג"כ דת~הוכמו מו~ני~

 ראיה כלי א~ריו לערער יכא ו~י מלתא אמרד~ה
 עוד '~רורה

 ז~~
 ~"ה עליו מ"ש ~ל ~אין

 ~ר~
 מ"ש כי ~ברתו הפך~כדח ~ו~

 דא"~
 ולת~י לפליג

 כדיר~

 היא
 ' ל~מוך ע"מ לו דא'ן ~~דא~~~א

 ו~~
 ~~כרי שה~'

 כמ~ח~ין קאי ז"ל דהרא"ש ' מכרעא לא ז"להרא"ד
 אסמכתא לי~א ~י ואף ' לא~"ז לפרועכאמנה

~"~ 
 ררך הוא דהכל דאפשר ' קני~מאי

 דחו~
 ו~תול

 ~ת~ין הוא להס~יכו דלא באומר אבל ' ומקנהג~ר ול~
 תו''מ כמטכא לדלםאלא

 מ~עו~
 ' ומזו~~ים מוכנים

 ככלל להרא"ד ועיין ' כיה דייך התול~ה
 ע"~

 ~ו"ר

 עוד ש~י~ן ב~ה ועיין סכ"א מ' אות ח"מ לב י~ריכס"~
 נ ואכ~''ל 'דם

~~~~
עינינו

 הרואו~
 דכתב ז"ל להרא"ד

 כ~
 בתר

 ~הלוהו כההיא ' כרעתו שהכין מ~ה~י~כא
 רע~ו קרקע לו ש~ק~ה דכיון דר~ועל

 לקיי~
 ולא

 לה~מיכו נתכוון שלא דכל יו~א מבואר , נתכווןל~~~יכו
 כ~~ד כהנומא יו~~ה ות~ה , אסמכתא הוי ולאקנה

 כ~ה ב~רמב''ם ועיין , עמו ונימוקו ז"לה~כי"ט
 ~לא תשיכני ואל ' י"כ סי~ כב"י והו"דרמכירה

 ביר או הרף על ~ו כירו כנותנו אלאהכי ~מרינ~
 שלי~

 ולא
 דאין ~"ל ~"ל הרב רהא ' חבירו דכור עללסמוך

 , רכריו ה~ך ~בוררת ר~יה כידינו ואיןבהכי לחל~

 ת~אמ~אתי וה~~
 ,ך' ~~ן ~ח"המ ז"ל כ"ר הרכ לן דמסיי~

 הללו הרא"ד רכרי שהכיא ע"רדכ"ח
 ~~כונתי להס~י~ו לא ויא~ר ב~"ע הלוה ~י~~דשכל ~פ~"~ א"~ וכת~

א~א ~~ ד~פי הרכ ד~מה ו~ה ע"כ ה~ס~כתא ל~לק~הני



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~

 כאסמכתא רלא ב~ומר ~~ני לאא~אי
 אחרי כיעו"~

 נכתב שזה חדא טעמים משני הקושי ~ן זה איןהס"ר
 להסמ'ך נתכוון שלא לא~ור שכיוין ולא ר~~רילשו~רא

ותו
 שז~

 כאסמכתא רלא ש~ו~ר
 ה~

 ~~הע אהרן יר ועיין ' אסמכתא דאיכא חזינןד~א ב~לי~ דברים
 והו"ר י"ג סי' ח"ג מש~"ץ ס"ג סי' ר"א משנת ל"חסי~

 בחק"ל עוד ועיין ל~ סי' א"העבחק"ל
 ח"~

 סי' מה"ב
 ז"ל ש"י הרב בתשו' תראה ר~ה ואם ' ע"ר ד~~"טי"ב

בח"~
 ~ותר נראה שלכאורה ~~"ר ~י'

 לז~
 העיון ~חר ,

 א~ר לא הלוה רה~ם כללל"ר
 לשל~

 י"ל ועור , ~יד לו

ביני~~
 רבריו אין ד~ליגי תימא וא~י' ' ה~רחק ורב

 אח~של
 ק~רתי כי הי~ב ורוק ' תלת מגו תרי ב~קו~

 נב~ובן

~~~~~

~~~~~~~ ~~~ 

 נ~~א"א

~~ 
 ~ל כ~ינחים זוכהה~ליש

 והאר~ הד~
 לשון כל להכיא

 וכדי ע"כ ~~ר בסי' ~~י ה"ד שכבר בת"אהרשב"א
 להרחיב ~ריך אני זהלבר~

 הדברי~
 לתת שלא כדי ק~ת

 שנ~~לקה היכא כל דידי לגבי כל ואו~ר ' לטעות~קום
 שאין דבר ~טעם אי שיהיה טעם ~א'זההאסמכתא

בירו
 לר~~

 ~טעם ו~י ' ~כללם והרשב"א ה~וס' ~וב
~גו

 רבל"~
 כ"ב בסי' הכנ"הג כ~"ש ז"ל ~רן לרעת גם

 שנתנו כל ' לעיל ש~וכחנווכמו
 אות~

 שליש כיר
 זכ~

' 

 גרעולא
 ~מונחי~ יר'השלי~

 על
 הר~

 לרעת שכן וכל '
 על ~ונחים רל"ר~מבי"ט

 הר~

 ~בטיחו אפי' אלא

לת~
 ' די להסמיך כיוין שלא רכל ז"ל הרא"ש וכ~"ש '

 כן גם וא~ינא ' לטיבותא ~רתי דהוי שליש כירוכ"ש

~מ"~
 שעשה שירוכין ועל וז"ל ב' סי~ ל"ר ~כלל הרא"ש

 כיד אותו ונו~~ים ~רבר לקיים ע"מ בקנס בשטר~"א
 '~ל'ש

 לו י~ יעכור א~
 ' ~"כ שלישותו ל~יי~ לשלי~

 רא~ בתנ~י ~ליש ב~ר ~~רות בנ~ינת רא~י~הדי
 ב~ל

 ו~ודאי ' שיחזיר יעבור שאם כתבז~ת
 רל~

 נתינת גרע
 עשוי אם אפי~ שטר ~~תי~ת ל~רעון ~שכון או~עות
לרעת

 ח~~
 ד~ובר ז"ל והוא ר~ בסי' ב~ירוש וכ"ב '

 רח"ס תקנתא האי שירוכיןבקנס
 כ~"~

 בסי~ן ז~ל ~רן
 ר"ת כסברת הסוברים ~כת והרא"ש ' ל"ו ~חו~ר"ז

 ~גור~~רי'
 ג"ו~ דבל"~

 וכנ~"ל
~ 

~~~~
 רברים הלזו בתשובת'הרא"ש ראיתיאורחין

ת~וה'~
 ר' וסי' ~' בסי' דהלא ' לבאורה

 ז"ל הזקן ר"י כס'כתב
 רבקנ~

 אסמכ~א הוי שידוכיךלא
 ועור כתב ג'ובס''

 י~
 ~טעם הענין כל לב~ל ~נים

 ~וית וחזי ' יקרא ~מ'ה הרואה ואחד וכו'~ס~כתא
 שנ~ק~ה ~כירה ~הל' בס~י"א ז"ל ~ש"ל בעללהגאון
 ל~~~תו סמך ~ליש ביד שהיה ר~ שבסי" ונר~ה וכ'בזה
 ו~וב סמך לא ~מוחזק ~יר להו~יא ש~וא לעילאבל
 שנראה ליתא קושיא ~עיקרא ולרירי ' כיעו"ש זהסתר

 ~ני~ יש תחילה ~בתב ה~עם ר~למד ז"לכוונתו
 עוד

 הרי ור"י ור"ת ר''ח כ~"ש אס~בתא ~~עםלבטל
 קא~רדלריר~ו

 וסני~
 ~אר ~רוקדק וזה הוי ~הא

 הבנ"הג כתב לזה ו~עין 'בדבריו
 בהג"ה~

 ועי~ן ' קי"ז

~~
 י"ל ועור ' רע"ז ח"א

 רגזי~ ~אני רהת~
 גרול בסך

 אלו תשו' שה~"ע ן~ ס"סי בא"הע הב"י ל~רן ר~יתידוב
 ש'ר זכר לא ~ש"לוהרב

 ב"ח ו~יין ' וי~כחהו יו~ף א~
 הגהב"י ~ם ובבנ~הג ז"ר בסי'~ם

 ק"~
 אב"ר סי' ו~~ץ

 , ו~כמ"ל וברוחב באורךבח~א

~"~ 
 ההא ~ן ~~עינן

ר~ל
 רליכ~

 אם ואף ' ~לישותו השליש יעשה אס~ב~א
 ר~גו ~ינא הא~ ליה כרירא לא ז"ל~רן

 ~~~ רב~~~

 ~רב~תא ~ובא לרעת ש~ומך ור~י שליש בירכשהוא
 ו~י ול"ד ' וכנז"ל ה~~"ל לזה ~עין וכ~"ש ~בירס~ל

לההי~
 ו~בוון ה~תח'יב אחד הוא רהתם ש~רו ר~שליש

 כן לא ' וגזים שיא~ינהו דבריו על חברולהסמיך
 ~ו זה שירויח ש~יהם עבר~ רהכירארעת' הכ~

 ז~
 כ~שחקים

 שכתבו וכמובקוכיא
 ה~וס~ו~

 ה"ד נשך איז~ו ב~רק
 ז ז"ר ב~~ן~ב"י

~~~~

 לן דאיי~י ~"ט ~י' ב~"א הרשכ"אלתשו'
 נר"ו ה~וסקהרב

 שנרא~
 כיד רא~י' ר~"ל

 וה~ה ' ~יש"ב ו~עכש'ו זכה לו שיא~ר ~ריךשליש
 נ"דבכגון

 שני~~
 וגם השליש ביר מוכנים ~עות

כלשעבר ש~ו~
 ה"~ כ~"~

 הרשב"א רגם א~שר נר"ו
 ז~~

 אזיל
 ' כ~עכשיו רהויו~ורה

 ו~~
 י~לו~ ~~

 הרי ' זה על
 וכן ' ~ם כ~"ש ז"ל הרמב"ן הוא עליו חולקש~נגרו
 ' ~נז"ל ז"ל הרא"ש ~תשו~ להוכיחיש

 ר~~ וכ"~
 ~רן

 לה~עיין ס"ט סי'בתשו'
 ב~

 והבט , היטב
 ~~י~

 ~~ה
~תשובת

 הרשב~~
 ~כ~ב ר"ז ~בסי' נ"ר ~י' בב"י הבאה

 זכ~ ב~אי וא"תוז"ל
 ~~ום ד~י ~ברו קנה ובמאי זה

 הא לו זוכים והם ל~או~~ים שנתן~שכון
 וכו' לגוישלי~ות ד~י~ ~יי~~~

 לו א~~ו לא ור~י שם והר~ עיי"~
 אי א~י' רלרעתו , לגוי שלי~ות ר~ין שיא~ר כדיזכה

 ~ו~רח ~לא ' זכה לא הי~ בישראל שהיהמע~ה
 שלוחו הזי מסת~אדבישראל

 וזוב~
 ו~י ' שני~ם בער

 א~ד"ל אירךק"ל
 רהת~

 ה זכ היתה לא
 נוכלוזה ל~רוי~ לשני~~

 לדקד~
 ~~ מל~ו~י

 א~שר נ"ר ובכגון ,
 ד"ד בל~וטיו שלטון ~~ה בני ועיין ' יודההרשב"א רג~
דגן ~ו~

 ~נד"~
 ע"ג ר~ג

 ונרא~
 תשו' ~נ~ה רנעלם

 ש~ואל זקן ועיין הנז' ~"טרסי' ~רשב"~
 דקל"~

 ו~ור ~ ע~א
תשוב

 שב~ב ~ג' בררך ד"ז בסי' ~כ"~ ברבר~ ותרא~
לרעת

 הר~ב"~
 ז"ל

 שא~
 ביד ~סר ~לא ,החזיקו לא

 ח~ב ב~"ר מירו קנו אא"כ הוי א~~כ~אשליש
 ~בל , אחר ב~שלישהיינו ודאי ו~תם ~ליש ביד שהיה כיון ~עכ~'ו ה~םה~ריך ול~

 לר~~י שניה~ במשליש'~
 ואין ' ב~ש"ל להכריע שיש ברורהדבר

 ז~ה לו אומר ~נים כל ~ל דסי~זרההיא ל~~ו~ ~ב~~
 ~~~ בגו~

 ' זה

 זאתדא~ירה
 הי~

 ו~תם ל~ליש ולא שכנ~דו לבע"ר
 ~~עינן ומינה ' ~שכון לו שנותן~~ני הו~

 בנות~

 ~~ות
 ז ובמרובר זה גם ~ריך שאיןבעין

~~~~
 ~~חרמע~ה

 שה~בי"~
 ז"ל

 ~~י' ~ס~~א דין רב~לה ב~דיטות~ב"ל גובר~~ רר~
ב~בטיח

 ל~~
 ~רב וגם ' ~וכנים ~~עות

 כ"~
 ז"ל

הבין
 ברע~ ב~

 כבר ד~~יא א~~י . ז"ל ~רא"ש
 שב~חלוקת יהי והן'לו ' כ~ש"ל טובא ~ינה עדי~~ו~"ר ~ר~נ~~

 ~מרן נר"ו '~~וסק ל~רב ~ודינא לכי וגם ' שנויהוא
 ושאין ' בזה דע~ו גילהלא

 הכר~
 , רסי"ז ~ההיא

~ ~ ~  

א~
 וי~~א יגע לכי

 ~ול~י~
 ' בדבר

~"~ 
 כל

 ~~"ש קי"ל לו~ר ~~~ון בעל ~~י לא שלישכיר ~~~~ו~
 בסי' בנ"הג הרב ש~אריך וכ~ו ע"ט סי'ח"ב ה~~~

~  
 בכללי

 ~ל הגרול ~ז"ה להגאון ועיין ' טו"כ אותהקי"ל
 ב~~~

ח"~
 ו~ר ג"ן סי' ח"ב וביו"ר סי' ח"א

 ברי~
 ~ר~ג

 בחק"ל ~כאה בתשו~ה ז"לתרב"א
 ח"~ ח"~

 ל~ה ~'
 ~יארנו וכבר ' ~קי"ל בכללי ~ש~ט ארחובס"ה

 ב~"ר א~מכתא תו רל'כא ה~וס'רוב ל~~~
 וזכ~

 ' שכ~גרו

 גם דלריריוב~רט
 לרע~

 ' וכ~~"ל הוא כן ז~ל ~רן
 שיחה ב~עוט ר~זתיהוכבר וכ~~

 ב~~
 ~קורם

 וב~יקר ו~~~יר ל~~~~
 תשוב~

 ~~רב ~יון הנז~ל הרשב~א

~הו~~
 בדבריו ו~"י וט" ח' ב~י~ ~ולם

 נ ~~~אי ל~~

~~~~ 
~ור



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ה"ה ~~~רירנו

 ~~~ד~כ~~ןב~~~~~ נר~

 ~ש"ך וכתב שליד ביר התפי~ו אם רכ"ש המקחעל
 ה"המדלדעת

 ג~
 והשיכ וכו' ש~רומדליש גבי ~~מר ב~ירודא הלא ה"המ לרברי ~ורך רמהעליו ותמהתי ' בזה מורים והמחבר הר"מ

 לז~
 זו מה ה"המ רבר~ רלולא

 ז"ל הר"ן הבין ו~ן אם ראמר ~שום דה"ט אימורר~יה
 באהבתו כת"ר שר''ומ אשיב לזאת , נר"ו את"רוכו'
 המוע~י' רכרי ככוונת י~ה דק~ק לא הש"ך רבריליישב
 כמ"ש לחלק מוכרח הרמב"ם שלדעת להקשותש~יונתי
 שכל בב"י הוא ~בורר מרן ורעת דמשליש בההיאה"המ
 במת~יס אכל המוכר ביר כשהוא ה"ר רערכון זהרין
 ~אי ובכן ' רג"פ ~~רו משליש וכרין ל"מ שלישביר
 שלברר ,ורו והמחבר ~ר"מ גם ה"המ לדעת שכתב~אי
 שגם מאחר ' ה"המ לרברי ~ריכים אנו אין מרןדעת

 מכואר וכן מ~רע~מו מוכרע והרבר כן ה~ריחהו~ז"ל
 האי ומאי , באורך נ"ר כסי' המחבר מרן ~רבריג"כ

 ~ריך היה שלא ראמרי ואנא ' יפה כיויןשלא אמר~י אני ח"ו באלו ' הש"ך כ'וין וי~ה כת"רשכ~ב
 לז~

 על '
 ז ומבואד אמת רין שהרין יכחיש מי פניםכל

~~~~~
 מ"ש על ש~תב ה"ה,נר"ו גאון לר''אאנכי

 ל"ק האחר דבמ~ליש רה~עםבעניותי
 רקנה אה"ן במשלישין אבל המתחייב אחר ש~ואמדום
 מה לפי לזה והד'ב ' זה ~עם ל~י ש"ל מרןכמ"ש

 וכו' שליש כיד יתבן לא דערבונ~ת רינא דב~ךשביארנו
 היכא הוא זה טעם לפי מרן ומ''ש ~~שליש ל"קתו

 זכה ש~מ"ל כלומר ~' בעד שזכה מי כירר~תפ'סו
 אלו מרן ע"ר שתמה ~ח"י להרב ועיין בכ"ש לי~אוהא

~תשו'
 הרשב"~

 לא ואהמ"ר
 רקר~

 כאמור שנינו בשביל זכה ד~מ"ל ב~ ~עד שז~ה ~יבער שזכ~ מי ביד שכ~ב
 בנה אשר ה'סור על הולך ש~וא אומר ו~ני נר"וא"ד

 ' כעדנו זכה שיאמר ש~ריך ס"ל ז"ל מרן רגםבת~י~ר

וע"~
 הוא הרי זכה לו כשאומר והלא ' כן כותב
 הת~יסו שלא ~פני שה~א ולט~ם ' בידוכה~~י~ו

 איכא הא הכי אמר לא אפי~ שניהם בנ~נו א"כהב'' ג~
 שאין ז"ל מרן בדעת הוכחנו וכבר ' וכנז"ל רכל"ממגו
 סתמו ~ניהם שנותנים רכיון כפירוש זכה ש~מר~ריך

 הדברים ש~~ם ש~יר א~י שירויח למ~ לזכותכ~ירושו
 ב~~~ט ~הבין ובמוכאן

 ררכו דל~י ' ז"ל מחנ"י הר~
 ' ~תומי למ~תם ולא לפרש למרן לוהיה

 ~ל~
 האמור

 מתשובת המחנ"י ~ושיית קדיא לאומרו~ר
 רגן רוב ב~' ו~יין 'וכרכתיכ~א הרשב"~

 רי"~
' 

 בנימן שב~
 ע"~כ"~ ר~

 : ~ל"א וסי'

~~~~~
כתו~

 תדובה למ~ר
 נ~ח~

 תמיהתי ~ל
 מה וישב מהרי"קו מתשובת ~ב"רעל

 ל~ה הב"ד על תמה ואררבהשי~~
 ל~

 ל~ד
 ו~ו' ~ל לה~~ב"ם ~"ל דהכי כקוכיא~מש~קין רינ~
 כיעו"~

ול~
 השגיח לא המח~ר אחרי כי לזה להשיב ~ר'ך הייתי

י~ה
~~~ 

 כי '
 הל~

 הרבר
 שר~~ ידו~

 שהמרו בב' ר"ת
 ג"ומ ר~ל"מרמגו

 הו~
 ' כו לחזור יכול ואינו ~נ'ן בלא

 , מניה ר~נו שהגיהו הוא הת~ספות לרעת ~זרהואחר

 ' וליתא קנין בעי מגו אמרי' ~י דא~י' קאמר מאיוא"~

 רבר כתב שהרי הס~ר ~ן ~~ר תירו~ו עיקר~אעיקרא

ז~
 רעת וכ"ן עליה פליגו ותוס' הר"ת

 'הרמב"~
 ממ"ש

 , מהרי"~ו בד~רי וכנז~בשו~~ין

 רשוויה הר~
 להדמב"~

 ~~~ול~
 ולא ' ~הרי"קו ב~ברי ו~נז~ ~ו~תב ' ר"ת

הבי~
 מהרי"קו ~~ו"ר ~ין

 ש~ת~
 הרמ~"ם רעת ליישב

 ס"ל ~וה אי אף ולרידי ,ז''ל
 האי להר~ב"~

 ' כלל מדות~ים ראיה איןמ"מ דר"~ דינ~

 רהת~
 ~ו רןוח יש

 מגו ש~יר ושייך מהם לאחד בודאיהפסר
 ~ רכל"~

 איהו
~ניהם שיר שו~~ים ג~י כן לא ' לחברו ג"ומ 'כשירויח

ר~ייתי מגו אלא וליכא ' יפסידו או ירויחו אםשוה
 לרבינו ס"ל ערכ גכי והרי , אחר ענין והיאאהררי
ראמרי'

 כההי~
 השי~ורין כל לא א"כ וכו' רהמניה הנאה

 הרמב''ן ב~י' הי~ב ~עיין 'שוים
 לג"~

 מהרח"ש ובת~ו'
 פליג שמהר"מ אלא , כאיזרין ואו~י ב' סי~שבמ"ץ

 ' כזה ~ם להשוותו ר~ה ומהרי"קוהרמב"ם ע~

 ולדע~
 הר'

 רברי דהכיא ובב"י בכ"מ מרן רברי להביא הי"לב''ר
 והוא . ר~ינו כן שי~בור נ''ל ואין וכתב ז"למהרי"קו
 ש~רי ' רכתבתי מ~עמאוראי

 הו~
 ס"ל ז"ל

 ה~~
 דינא

 כסק דינא ובה~י כנז"ל רבל"מרמגו
 כהרמב"~
~ 

 והדין
 ~הרבה בקוביא ממדחק ראיה הביא שלא הרב"רעם

 על תי~ה והוא להכריע יוכל ומי בו ~אמרופירושים
 ועיין ' תימה ~אן וא'ן הרב"ר על כזה שתמה הי"וה"ה
 סמיכה י"ט סי' ברוך מקור ז"ן סי' ח"א הר~"םבתשו'

 : קי"ז ~י' ח"ב משה דבר ~"ו סי~לחיים

~~
 רכלל הרא"ש ~שו' ע"ר נר"ו כת"ר מ"שראיתי
 ' כיעו"ש ז"ל מרן ר~רי והכיא סי"טס"ו

 לנו~ן ורמי ' משכון ~~תן הוא שהאחר י"לנמי הת~
 ~דבו~

, 

 ש"ך ועיין ' ראיה אין שם מרן מרכריוגם
 ~ר~רי שה~ריך ומה ' הנכון והוא שםובמהרח"ש ~~ב"~

 דברי לסתור המדורה והגריל כ"ב בסי'הכנ"הג
~ 

 כבר
 ומ"ש ' אמרי בתחילת מו~אתתשובתו

 כת"~
 נר"ו

 ראייתילסתור
 רא~

 ל~זור יכול אינו מעשה קורם
 מד"ל ולפי ' אזיל ל~עמיה רו"מ ~נז"ל הרא"שמתשו'
 א~שר זה ומ~ני משכון נ~ן ש~אחד מפני התםרה"ט
 ~המרו ר~' הא ~תב בעלמא ולסניף ' ה~בההרה~ריך
 הגב~ה ~ריך ר~ין שניהם במשלי~ין רן ~תהמינה

 אינםרמ~ות א~
 ~ונו~

 בד~ת מוכרח זה ור~ר
 ר"~
~ 

 וכיון
רהקנס

 הו~
 ומ"ל חזר כבר הא , יחזור אם

 ~~שוכת זה ~ל להש'ב וא'ן ' מ~שה אחר אומ~שה ~קוד~
 ש~ש~עבר ערב ~כ"ט'גכי בסי' בב"י שה~יא~רשב"א
במגו

 רהמני~
 שלא המעות נתינת קורם אמ''ל שאם .

 דב כיעו"ש ~ייב שאינויתן
 המר~~

 כל דהתם ' ביניהם
 ~אמנות ע"פ המעות נתינת בער הוא חיובו~יקר
 מירי ל~ו הא נ~ינה קודם רעתו שג'לה וכיון 'הערב
 'חסריה

 נתינת גבי מדא"~
 הקנ~

 ' כ~ובן שליש ביר

 ה~קח על ערכון מנותן ראי~ הבאתי שפירובכן
 שנתןדכיון

 כיד~
 ~לוקח בו חזר אם א~מכתא וליכא

 עכיר רלא אף שבידו במה מוכר שזכה מעשהקודם
 אס~כ~א רליכא דכיון ' מעשהשום

 מדן ה~ריך לא וע"כ , שכנגרו זבה שחזר כלשיהיה ~ע~ מאיז~
 עביר שיקרא כדי עכ"פ שישבע כ"כבס''

 מעש~
 ע"פ

 וכע~ן ' וכמש"ל ' אסמכתא והוי אגב רליכאמשום
 ~עדה ש'רעביר נ"~

 ר~
 ו~תחיל ~~~ר שנטל

 להשב~

 בה'
 א~סורא עכיר רככגו"ד וכו' ה~"בא ו~"ר ישראלאלהי
 ז"ל יונה רבינו וכמ"שרבא

 בד~
 ע"פ ס~רא

 לא~
 תשא

 ~חשיב ואפדר ' ש~ אות הרועים משכנות ~ס'וכמ"ש
 ~חיך ראחוכי רהאיך כ"כ ולאו שבועתו גמר כ~לוליה
 ש~ו~~ו לו עלתה לא כ"ב כסי' מרן בנרון והרי 'ביה

 עמד כלבד זו מ"מ ' שנית להשבע וחיי~והו~דאשונה
 ר~יוןלו

 רע"~
 עביר

 איסו~
 לרמאה הועיל לא

 הרשב"א בתשובות ו~יין ' לנ~ר ~ינהורון רמ~ותי~

 בסימ~
 ר"ב

 י"ב סי' בב"יהו~אה
 מחודשו~

 ובתשו~ו~ ו'

 הרא"~

 כלל
ל~ד

איהו
דניהם
ד~ייתי
לרבינו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~"~ ~~  סי~ן הלחם ~תי כת~וכות ועיין ' כ' סימןל"ד
 : דםורוק כ''~

 נר"ו ה~ו~ק הרכ חכיכא רכה~יכ
 כ~י~ן ז"ל ~הרי~"ט ~ת~ו' ר~לתאלרווחא ע~"~

 הכל כ~י ה~~ור רין ~הוא ~לכ"ל רכר כין רי"ל ,~"ט
 רהתם רין מן כר כו נאמרו חי~ ~הרכה ~אס~כת'לריני
 את..ר וכו' ~ע~העכיר

 י~~
 ~כבורו הס"ר ואחרי ,

ואהכתו
 כז~ ג~

 מאחר כי ~דק לא
 יד~ ~רו"~

 גו~א
 שיוכל כאו~רו שניה פעם ע~מו קנס ~ראוכןדעוברא
 , כולחזור

 לחזור ~יוכל בנ~שיה ידע רמעיקרא הרי
 , נתן זאתובכל

 הנז"ל ~הרי~"ט תשובת הכאתי ולז~

רכיו~
 ~הוא

 ת"~
 הגרולה דכרים אונאת הוי יחזור ואם

 וכ~"ש כזיון ו~די כחוכא ח"ו ו~~זי ממון~אונאת
~הר"מ

 חאג'י~
 ~כ~' כת~ו~ ז..ל

~~~ 
 ע"כ רל"א ~רקה

ומ"~
 דעכיד הרי~"ט

 ע"~ ~ע~~
 וכו' זה כ~כ

 כתכ~יו לא ואני , הרואה ~יראה כמו כ"ככעל~א לסני~
 ער לעיקר שתפסת,ו ולא , לסניף ~לא כן גםכנ"ר

 חיי~ נ~~ת לה' ועיין , הזאת החרדה כל עלי~ה~ריד
בדרו~

 ע"ד סי. ח"א ~אל חיים , ע"ד ~ו"ב דף ה'
 סי"~

~
 כיד ח,ים כס' ועיין

 הנד"~
 : הרכה ~האריך ~"ל סי'

~ ~  ל~~ד~ ח~~~
 ~ו ה~וסק ~כ

~ ~  ~~ 
 כ~"~ עני כת"ח דה"ר ,כ~סירתו

 ז"ל יעי~ ן~ ~הדי"ט
 להרב ל~,'ון יכא רנ"ח סימן יו"ר ככנ"הגהו"ד

 רין לרמות ירר ~אם ות~יהני הי"ו עכ"ל ו' סי'~חיו"ר ~"~
זה

 ל~"~
 ל~לכה ז"ל יעיש ן~ ~הרי"ט רכרי הכיא איך

 כ~ב ר' סי' שלוחין כהל~ ~חנ"א הרב הלא ,~סו~ה
 ומ~וה רורון ~~ין דהוי זה נאמד עשיר כת"חראף

 ככורים הקריכ כאלו לת"ח דודון המ~ריכ רכלקעכיר
ובו~

 ~יי"~
 כתכ וכן ,

 כח"~ המכי"~
 והו"ר ק~"ה סימן

 כיתו זק'ן הרכ כ~~יטות רן וכן ק~"ז כסי'~~נ"~ג
 יע~כגאון

 קדו~
 ולא ט"ו סי~ י~ין יר בס' ז"ל י~ראל

 ~על ז~~ו הרב רברי ~.רזכר
 מ"~

 ראה לא וגם ז"ל
 סי' כח"כ ז..ל יעקכ ~~ות הרכרכרי

 קכ"~
 ~הכריע

 ה~כי,.~ דברי ו~י' נדד ליכא ע~יררב~"ח
 סי~ן ~~ואל ~ש~טי להרב ועיין רבריו ונכוניםדרכו ל~~ ז"ל

 ול~הר"~ל"~
 ~ארי~ו הגרול ולהרכ ג"ל כסי' ז"ל ~ינץ

 כ~'ז"ל
 נ~מ~

 , כזה ~האריך ~"א סי' ח"א חי כל

 הרואותעיניך מ"~
 כ~~

 ~לוגתא ו~ירי נשת~כו ריות
 כיד ~ה~עות ו~יון ,נ~יק ל~

 רוכא לרעת נ~טרך ~לי~
 שאם גם ומה , רעתו גילה לא ז"ל כש~רןררכוותא
 נרר ~יהיה א~ש~ נ~רך ~אינו אלא ע~יר אינוהת"ח
 זו רלרירי אלא . ~ם ימין ויד נכ"ח כס' כי~וייןלכ"ע
~~נה

 ~א,נ~
 הוא שהסך~~ום אי , ~רי~י ~ע~י ~כ~ה לנ"ר ~ריכה

 מוע~
 יוקר ל~י א~ר ה~עט'ן ~ן

 חיים ועץ דורון להקדא יוסיף ו~ה זה יתן מהה~ערים
למ~זיקי~

 זה דכל ותו ,
 הו~

 וכיו~א נדבה לתת כנו~ר
 נדד כאן ~אין רידן כנדון ~~א"כ , חוזר וא~"כלת"ח

 לקיים ער~ונות ונתנו כד"א ~התע~מו ~"א~עיקרא
 כל נא~רו ~לא כעיני נכון והיותר ,הרכר

 אלאהללו ה~יעורי~
 כע"~

 ת.,ח הנודר אם אכל , לת"ח הנורר
 , ~ורה ~ל ב~לח~תה דכ וידיו תדיר כאוריי~אדעסיק

 אינוהוא
 ~רי~

 גו~יה ~יהו דהא ל~"ח רודון להקריכ
 והו~ר די רלרע~י אלא ,~ור"~ר

 : ור"כ כרכורו י~זור לכללחייכו ~כתבתי הטעמי~

~~
 ~איתיזה

 ונתו~
 ידי"ן רברי על לה~יכ לבי אל

 ~~~דוננתי אחדי נר"ו ה~וסק ~~ובהק~רכ

 כיון ~לא ודאיתי דכדיו ככל י~הי~ה
 ~ז~

 ולא . להלכה
 ~תון ~ורה כחדרי ~קי אני ~כירו כי לו היה מהירע~י
 ~~עתתאומסיק

 אלי~
 , רהלכתא

 לכי וכט~
לקרי~ה ~~כ~

 ~ניו~ דכרו~
 מה ~כל ירין ירין יורה יורה אלו

 כעניותי~כתכתי
, 

 הא~ו~ה הא~ת על ~ורה ירע~יו כי
 : כ~לום ע~ו את יכרך וה' , א~לנויותר

 . הזן האל חס~י המקוה האריות~גייית ראתי ~ועל . תוכ"א ירו~לים ~ע"הק החותם כ"דהלא
 ה~עירוהוא

~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  

 ס"~

~~~~
 ~~ל וכא~ד כ~"ד שנו~ה ~נתחי~כ~י
 ל~~כע כירו הס~ר ות~סידיו

 ~~~כיעו וע"ר הנ"~א וע~ר ה~כ"ה ע"ד לומרוהתחיל כ~~~~
 ~כנגרו קם~ז

 ו~~~
 לג~ור ~~חו ולא ~ירו ה~~ד

 ~י~כע ו~אל ~~ואל ~מר י~ים וא~ר . לו והלך~כוע~ו
 ו~ו~אתי לי~כע ~ה~חל~י אחר כי ~וען והלה , ~ניתלו

~"~
 לי~בע עוד ~~וייכ איני . הנחתני לא וא~ה ,

~ני~
 ל~דקה המודה אל יקר~ו למ~~ט יחריו וע"ז ,

 : ~~~"ה ויכא לא~תו א~ת ריןלדון

~~~~~
 ~עיין ז~ן ~זה ~~אל~י כזה ~יו~אעל
 הקורם~סי'

~ 
 לחזוד רו~ה ~אם והעלתי

 אכל , לחזור י~ולאינו
 עכ"~,~רי~

 ~כנגרו
 ~אלה ונ~~ית ~~זרהוע~ה ~ני~ לה~כ~

 אני ~נית~ ז~~
 ד~יתי וראה , זה~רין לדקר~

 להתו~
 רק"ח ,ככ"ק

 ולאו וז"ל כ~ירוש כן שכתבו ,~ניחוהו ול~ ר"~
ר~~ום הי~ ~לת~

 לישב~ הניתוה~ ~ל~
 ~~טד ולא לו ~חל לא

וכו'
 וכ"~

 הניחו שלא אלא ה~כו~ה לו ~חל רלא היכא
 וא~י והוא~ל , ע"כ ~עה כאותהלי~כע

 ~סוגיא~ל~א ני~~ ליד~
 זא~
 לגי' .

 ר~
 לא ל~קר רבנ~כע ~הנא

 ר~יון הגנכ~~טר
 רהו~ז~

 לכעלים ניח"ל לא ש~רן
 ,~~~ק~ל ול~י~ך , תכי~ה ~יע~ו ואין כידיהרתהוי
 הני~והי ולא ~י~בעכע~ד

 דכיון ל~י~ר ~א~כא .
 נאמןנשכע ~ל~

 הו~
 ולגיר' . תביעה ותביעתו לגבייהו

 ד~יא ר~ליה רכיון לשקר כנ~בע ר~ס~ק"ל~כיו~י ד~
 ולא לי~בע רכ~~ר י"ל , ~ביעה ~כיע~ול~לו~י
רינא ~כי ליה א~~ר לא ראכ~י תכיעה רתביע~והני~והו
 וא~

 ה~מון מחל לא ה~כועה לו ~חל
 וכ"~

 ~לא
 ~~כועה גם~חל

 ה~ו~ כ~~~
 וכ"כ ולא כר"ה

 ראיכא כזה נכוך אני ראכתי אלא , ~"ה סי~ זה~רק כיש"~
 ~ס~ק"ל הנ,~וחו ולא כע~ד רגםל~י~ר

 ראי~~
 ~~י~ר

 ב~קר לי~בע ~ע~רדכיון

 א~
 לא ~ו ה~~חוהו ~לא

 ד~ליה כ~ן או"ד , ~כ~עה תכיעתו ואין ליה~הי~ן
 ראם ~ה~~ל ז"ל רש"י לגי' והנה . תכיעה תכיעתור~יא
 לגי' , נ~טר ו~שקר ~~~ד לא נ~כעכאמת

 וכשקר ~~טר לא דכא~ת ~~ר~י דאינהו ר~"י ~הק'~ה ל"~ ר~~
 כירי~ ד~הוי לכעלים ני~"ל רלא כיון~בע"ל

 וה"ד .
 רע~ר,~ו נ~י,רכיון ~~~ק"ל הניחוהו ולאכעמד

 ~~יר אתי ו~שתא . כידיה רתהויניח"ל ל~
 אחד ר~"י ~~~

 להורות . עליו ות~ה ר"טגי'
 נ~~

 זו דלגי'
 כל ~יכא כרי לר~"י כן ליה ~~יע דלאא~~"ל וע~~~ ל~"~

 ו~יין . אחדכ~גנון ~~ו~י~
 ~"~ כ~"~

 גאון
 ~ ז~~

 הר"~~~~~
 ~הל' כ~"ר כ~ז"ל

 ~ליכ~
 ~~ק ~~ הל'

 כתראכלי~נא
 ר~ס~~~ רר"~

 ~ר~א
 ~נ~~ר ,כאמת ו~נ~כע כ~י~ו וסלקאל~קר ~~~כ~
כ~וראת הג~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

בהורא~
 וכתב ~ומד

 ה"ה~
 ז"ל

~~ 
 דבר ~ל דטעמו

 מהמנא דגבראדביון
 ~ו~

 ~יח"ל
 ביריה דתהוי לבעלי~

 בבעליםו~ו"ל
 התובעי~

 ~ר~"י ~בן אמת והן ע"פ
ברי~א

 ואול~
 סברא אין ר"ט לגי~

 לפר~
 דא"ב בן

 ~כלתה ביון נפטר דלא ל~קר בנ~בע מ~מעממילא
 ו~נבון ' מספק"ל ואיך בידיה ד~הוי ~יח"ל ולא~~ר~ו
 הואבעי~י

 הטע~
 לחזד ~זוטל ~על'ו הטור ~כתב

 ל~קר בנ~בע מ~א"ב ' באמת ~נ~בע להודיעאחדיה
 שעליו ביון דמס~ק"ל אלא , יתודע ~לא ~יח"לדטפי
 מבורר ~אינו ~לא ה"המ כיוין ~לזה ואולי , ל~לםמו~ל
 אתאן 'יפה

 למ~~
 ר~"י גי' של~י~ ~~"ב בס'' הטור

 רברים והם , ~"ב הגנב מיד מי~יאים ~הבעליםיר~ה
 ומב"י ' ז"ל ר~"י גי' בזה מ~ינו לא בי מאד~~והים

 ~תבז"ל
 לרא~

 ז"ל להרמב"ם ~היה דע~ו על ~עלה
~י'

 ~~ר~
 ' ע"ב וכו' חילוק ~ין אלא לכאן ~ורך ואין

וג~
 ~הרמב"ם הטור דעת על עלה ~לא ~"ב ז"ל דבריו

~י"~
 אלא אחרת ~י'

 בפידו~
 ליתא 'והא ר~"~ ל~י' בתב

 ~רב באומרו זה ~בר לר~אות ר~ה ~ם ז"ל ב"חוהרב
 ~תבעו ~יבא אלא אתא ~קמייתא לאפלוגי לאוטביומי
 עדים ובאו והודה~ומר

 קור~
 ' ע"ב הבעלים תביעת

ול~
 ד~מעתתא פ~טא זה, דאין דמלבר לסו"ד ירד~~

 ~יח"ל דלא וטעמו נפטר לא לש~ר דנ~בע ~א~רדאחר
 בידי~ד~הוי

 ב~~בע רבא בעיית אח"ך יכון אין '
 הבוונה ואם 'ל~קד

 במ"~
 הי"ל ז"ל הוא

 ל~ר~
 דה"ט

 תבעוהו ~לא מ~וםד~ספק"ל
 בעלי~

 , ח~ר והעיקר

 דלט~םותו
 דל~

 נפק"מ מאי ~ידיה דתהוי ניח"ל
 דתבעוהו דמ~ום לומר סכרא דאין ' בעלים~בעוהו א~

 ד~נ~ בידי~ דתהוי ניח"ל דלא הואב~לים
 דלא ~הדי

ניח~
 ואפי' '

 י~ור~ א~
 בן

 ב~"~
 תלוי זה אין מ"מ '

 לא~ושי איפכא הוי ר~"י דלגי' ~יאמד כדיבגידס~ות
 הרמב"ם לס~ מודה ז"ל ר~"י רגם ד~ימא '~לוגתא
 ' ד~מעתתא~י~ו~ה

~ ~  

 ~הק' מה
 לפידו~

 הרמב"ם

 מןאינ~
 המוב~

 ז ו~ל"ע ממ~י נפלאו דבדיו סו"ד ' בלל

 להדד~~ה~~~~~~
~~ 

 ס"ל דר~"י להבריח ~~תב
 באמת ~~~בע דס"ל הוא דר"טדבלי~נא

ל~
גי' ר~"י דחה ~לא מבע"ל ב~קר ובנ~בע ה~~ב נ~~ר
 זא~

 ה~יחוהו ולא לי~בע ~מד דבעי מאי מ~ום אלא
ו~ור

 ~~די~
 לי~ב בתב ובזה ' דכיון מל'

 רמ"~
 דבינו

 היינו ובו' יראה ר~~י גי~ול~י
 ~חול~

 תחי~ד ~ל
 ~בתבהר~כ"ם

 דנ~ב~
 כתב ~זה ~~טר~גנב ב~מת

 בל' ~פוסק הוא רבינו ולדעת מהגנ~' ~ו~יאיםדלר~"י

קמ~
 לא למה וה~"ע ' נפטר לא וב~קר ~פ~ר דבאמת

 ~עיי~~~
 עמד

 לי~ב~
 בתיקו ~עלתה ~ניחו~ו ולא

 ע"ר ק"ל ה~חי"ר ו~~רי '~~ד
 חד~

 ~נראה
 ר~"י דלגי~ שבתב ~וא דמספ~"ל ל~קר ב~~בע~רמב"ם ~עמ"~

 ~אןא~ן
 ו~ו~יאי~ ס~~

 ר~"י דל~י' היל"ל ~דבו ולפי '
 קמא בל~ דס"ל ~רבי~ו מ~א אנה ק~ה ותו ' ה~~ב~~~ר ל~

ד~~ב~
 רמז בדבריו וא~ן הגנב נפטר לא ל~קר

 לז~
, 

~ו~יי~
 מהל' בפ"ד למשה הלבה ~ס~

 :~ גנב~
~~~~~~

 גי' רל~ום הוא לזהליי~~
 ואי~

 רגרסי

~הבי~
 לא ~~כע בא~ת דאם ז"ל ר~"י

 , ה~נב~~טר

 וא~
 ליה מס~קא ולר"ט , נפטר ל~קר

 מקום י~ ל~קרבנ~בע
 ל~סו~

 הוא דבתראה כר"ט
 דלרב~~ם

 בה~~
 למ~ו~א דאיתיה~ ר~בא משום פ~י"ל

בידי~
 דינא ~ד ~~~ב

 וכמ"~ ~ו~
 ב~ריטיו ז"ל הרמ"א

ה~"ד
 ב~"~

 ו~ם ~ם
 אמיתיי~ דברי~

 ואולם , וברורים
 באמת אם ד~ריס ר~"י גי'ל~י

 נ~~~
 נ~טר

 ו~~
 ב~קר

 רלא ודאי ' לשקר בנ~בע מבע"ל וד"ט , נ~טדלא
 דר"ט אס~יקא ונס~וך כהנא דרב פ~י~ותיה~בקינן
 וכיון , ~ספ"ל ס~וקי אלא אתא לא~לוגי לאו ~א~גם
 עליה ס~כינן פ~יט"ל כהנאדלרב

 במ"~
 הרמ~ה

~~ 
' 

 ו~~תא ' הגנב מיד דמו~יאים ל~~ד בנ~בע הואודי~א
 ' כ~ט ~~סק דבינו על ~מ~יג הטור דברי ב~וגןעלו

 ~פטר באמת רב~~בע גירסתו ו~יא ר~"י גיר'ול~י
 מיד דמו~י~ים ל~קר בנ~בע ~ם ל~~וק הי"להגנב
 ~פסק ~~יר ואתי , כהנא רב ~ל ב~שיטותוהגנב

 דברי והביא ד~"י בגי' באמת בנ~בעבתחילה
 ' זאת גי~ ל~י עליווה~יג הר~ב'~~

 ~בינו בדעת לומר ~י~ ומ~

הו~
 ~ומר סבדה אין בי כלל בהנא דרב הא גריס דלא

דא~
 בבוונ~ו נר"ל זה ' בוותיה ~סק לר"ט דמס"ל

 ~במו ' ~עת עיון ~ריכים ז"ל ומרן ה"המ דבריועכ"~
 ר~"ל על ק~הבן

 בי~"~
 בר"ט דהל~ה ~כתב ~ם

 היינו הכי אתמר ואי ' הא דמנ"ל ' בתראל~ון ~הו~
 פ~~~"ל ב~האחד א~ן , אחרון ל~ון רתפס'נןפ~י~"ל ב~~~יה~

 הא~רון ~ל ספקו מ~ני ~~יטותיה ~בקינן דלאודאי
 וכמדובר אתא לאפלוגי ל~ו הוא~גם

~ 

~~~~~
 הני~והו דב~לא הניחוהו ולא ד~ה התו~'ז ומדברי הסוגיא מעיקר בידינו ~עלה

זהיה : והגם , בהבי מפטר ולא השבועה גם מחללא
 לי~בע התחיל ~כבר ~אני רהבא לחלקמקום

 ו~
ו~יא

~"~
 ב~מר רהו"ל א~~"ל ובכ~ו"ד ' מפיו

 ~בו~
 ,~תו

דלא ~ראה מ"ע ' ~' אות הרועים מ~כנות להרבועיין
 יוד~ מי כי רבדיו גמר ~לא ~ל מ~בוע~ומפטר

אם
,מוד ל~ הניחו ~לא ואידך , בראוי ~בועתו נגמרהיה
א~שר

 ~~ו~נת~
 ועיין לטובה ה~תה

 מ"~
~ב~ר הרז

 ~ור בפ' הנמק"י ה"דז"ל
 ~נ~~

 בל בב~' ה~"הג ו~"ב
 ' ~"ט הג"הט פ"ז ב~'' כנ"הג להרב ועייןהנ~בעין

 ' ~נגח ~ר בפ'ובר~"ל

 וכמ"~
 ח"~ בב"י ז"ל מרן

 סי'
 ה~ד ק~"ב ב~י' ז"ל ~פרים ~~ר להרב ו~יין ''ב"ב
הרב

 מט"~
 ' ע' ה~"הט פ"ז בסי~

 ומ~~
 ~גיה ~י הרב

 ~ם ז"ל הש"א ~לבנו
 דא~

ועה ה~נ לי מוחלת טוען היה
 ~~מן~היה

 ממ~~
 ב~ר פ"ו' ב~"ק ~ס~"ע

~ 
~~"ך

 ה"ד נא~ן ד~ינו להו פ~יט ~םוהט"ז
 המט"~

 ~ם
 ר~טענתו ותו , ס"טבס"ק

 ז~~
 הניחו ~לא עתה ~טוען

 מודה הרילי~בע
 ~ל~

 ה~בועה לו מחל
 ~ל~

 ~לא
 אין ' מח'לה מקרי ~זה וסובד טועה הוא ואם 'ה~יחו
בדבריו

 מ~~
 'זו ד~חילה

 מ~~
 ~ויא

~~~ 
 לא הני~ו לא

 : האמור ו~דבר ה~~ועה לומחל

 חזקו~ בדיניטראבלסיע"א

~~~~
~"א ~ טר~בלס העירה פה תו~בראובן
~וניס ~ ל~וב"י ~ני~ ~כמה זה דירתועקר

יע"~
 רב זמן וא~ד '

~~~ 
 ~ לגוי באן ~ה~יח ח~רו

 '~חר

 ת~אר ~ן מתירא היה ~הגויויען
 החזק~

 לכעל
 ה~

רקע
 ממ~וקנה

 ע~ הקר~~
נרי~י ~ הע~וי ב~~ר החזקה

 ~~וט ~מכי תרין עלהי~ראל,וחתימי
 ~~ו"~י דב~

 ~ה~וי הנז' הח~ר ~מעון ~כר זמן ואחר , י~"אתוניס
 ערי~ ~ני לפני והלך ' ה~~רבעל

 ~זקה ~טר לו ובתב
 ~ח~ר מכרו אחריו ויור~'ו ' הנז~ הגוי מת ביניובי~י

~חזק~
 ~~עון י~א ועתה ' ללוי אותה ~קנו במו

 ~הגוי מ~יבו ולוי , ~בידו ה~טר בכח חז~תולתבוע
~נ~

~גיה
ועה

י~

~ו"~י



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 החלר מי~ר~לקנה
 , ישראל ~ייני לפני וה~ז~~

 הח~ר ~יורשיו קנה הי"ו הרבנים ~ל ש~ר אותוסמך וע"~
 זוכה ~י לרעת יקרבו למשפט יחד'ו וע"כ 'והחזקה
 'בחזקה

~ ~  

 יורנו ' הקונה לוי או ' ~מחזיק שמ~ון
המורה

 ויב~
 : שכ~"ה

~~~~~
 ' זאת שאלהעל

 רב ~נן חד עליה השי~
 הדבור והר~יב נר"ו ריינא מרכהנא

 דעתי אין רירי לגבי וכל ' ה~חזיק שמעון אתלזכות
 ' לזכו~ונוטה

 וכע~
 ~אחר ~ריכה שאינה משנה זו

 לוי את לזכות הדין ונ~~ק ~ביריו עליו ר~ושכבד
הקונ~

 הרב ידידנו כי בה'ות אך '
 השל~

 ~יים ~ד''ומ
 להע~יר ררי~א ~סקא וכתב טרח הי"ו העולםעד

 רבר ל~~יבו לע~~י חו~ה רא~י ' לפני ו~גידוסברתו
 : החלי וזה 'כהלכה

~~~
 עליון לאל כהן ה~ו~ק הרב חכם דבריר~תי
 'הי''ו

 הלרדין מכל מופנה איני כי היו~ ו~~
 ~"מ ' זה רין פרטי בכל הדבריםלהרחיב

 לה~י~
 ר~ונו

 ~רקנו כי ולהו~ות להבין אני גם ר~י א~וה~מרתי
 ~ו~ בלי בהנומא יו~אה זו והלכה 'בש~טנו

 , ~ק~וק

 דיני שבכל , ו~~ורר ידוע הדבד כי אני אומר כלו~דם
 ה~קנות מ~ח אלא , ברין שורש לנו איןהחזקות

 רבותינו יסרו אשר החזקותוההסכ~ות
 הקרושי~

 א~ר

באר~
 כל ולא ' באים אנו זי~"א

 המקו~ו~
 וה~יירות

 א~ר הולכים בהס~~ה הדבר פורש לא ואם ' בזהשוים
 בז~נם ז"ל הרבנים דנים היו כאשר העיר~נהגי
 זכות יש אם הספק ונ~ל ברבר בירור לא'ישו~ם

 לא ומס~קא הזוכה הוא דהב' ודאי לא אולמחזיק חזק~
מפקי'

 ~מונ~
 הח~ר ~הגוי קנה שלוי ~נ''ר וכאן

 שקנאםכ~ו והחזק~
 הו~

 בעל מר"
 הקרק~

 בני ~רב ולד~ת '
 ז"לחיי

 בח"~
 א~ריו וזר~ו הגוי שזוכה הוא ר"ו סי'

 בסי' ז"ל הח~י"ב ומרן ' ~~ליאזכייה
 ~ל~י כ~~ ק"~

 שז~ה י"ו ~י' ב~שו' ז''ל הר~~"ן~"ש
 הישר~

 ' ~כ~ו הבא

 ~אם ש~ובר שנראה קי"א סי' בח"ג ל~הרש"ך מ~אוכן
 כרין עשוי ש~רהי"ל

 שזכ~
 הקונה

 ע"~
 שס'ים ואף '

 המולקי ~וף בקנין קאי שהדש"ך~אפ~"ל
~"~ 

 מלבד
 ~ידי מו~'א ס~קו שאין זאת עוד ' אמדו אפשרשבררך
 ו~יין , קע"ז בסי' ת"ח והרב שם ב~י,~יי ~רב שלודאם
 בח~"ל ז"ל הג~ול ~ז"הל~גאון

~"~ 
 ' פ"ט ~י' ח"א

 נריב ב~"ה ז"ל כדרא ח"רו~ר~"ז
 ל~

 טו"ב ~י~ ח"ב
 ב~נ'ן רברים ואריכות עיון ~קום ~יש ' בזהשהאריכו

 ולא ' ~סכים ~~נ~י אין ואולם 'זה
 לענין ~ירי נפק"~

 ו~אן ספיק ומאן ' נפיק לא ספקא ~ירי דעכ"פ 'רינא

רקי~
 בעל ~יר ~מון להו~יא

 הקר~~
 וראי הוא אשד

 ז"ל ש~ון ~הר"א בת~ו' ועיין שי~ול ספק בכלמוחזק
ס'~ן

 רל"~
 ק~ם בסי' ~ט"ש הרב עור ש~יין וב~ה

 נ י"רהג"~ט

~~
 אח~ בנו העיד העד שכבר ריןמן

 המיו~ר

 דיי~י~הרבני~
 ~ת~

 הו~ כי הי"ו
 עובדא

בישראל
 פ~

לגוי וזיכ~ לגוי חזקתו שמכר בידראל הע'רה
 וזרע~

 לא ש~אן ל~ד אתה ו~ינה ' חזקה באותה
 הגוי ~י~ת ש~חר י~"א באזמיר שעשו ההסכ~ה~בלו
~חזור

 החזק~
 וזרעו הגוי את לזכות קב~ו אלא לישראל

 בנ~ הרב ~' ע"פ כן דנו ואולי ' חזקה באותה~חריו
 ה~רץ ואילי הגוים פחד ~פנ' ~ו ' ורעי~יה ז''לחיי

 נמי דאיתיה ח"הו~שום
 ג~

 שש~ר כיון הגוי ~ות אחרי
 ' כמו~ן ~ניו בידה~כירה

 ו~~
 ש~כירת נ"ר בכעין גם

 ק~ייהו י~"א תונים בעו~בי נ~שה והחזקהה~רקע
 כ~הר"ן קרישא סבא קשישא ~ר הרב אריוותאדתדין
 הגדול ו~רב ז"לבורג'יל

 ר"~
 נר"ו חג~אג' כמו~ר"א

 טובא ליה דנפיש ~טד באותו ~לה וחתימי 'שיחל"א
 ז"ל חיי בני הרב וכ~"שהח"ה

 ש~
 והגם ' בסו"ד

 ~א'ן כיון כדבר ח"ה וליכא לי~ראל ה~וי מכרהככר שעת~
 ' בא~~ע הגוי ירעתה

 עו~ר ב~קו~ו הח"ה אכתי ~"~
 אני לא~ור הגוי אחר לחזור יכול הקו~ה שישראלכיון
 ~חזיק כה מ~אתי והנה ' וחזקה קרקע ממךקניתי
 החזק~ שי~וי רמי לי תןאחד

 ' ~זקתי ~ל ה~~ידני או

 שלו את ~ובע שהוא כיון כן לעשות בדבר איסורואין
 לזה סמךויש

 מ~"~
 וז"ל קי"ג סי' בחד~ות ז"ל ~רדב"ז

 בו החזיק~י לי שמכרת בית ואומר למוכד חוזר דש'ו~ו
 בזה ו~ין בדיניהם ~~בית אותו מו~יאיןו~יר

 תובע ברין שהרי תק"ח עלעובר ~שו~
 וא~

 היש~~אלים

~ו~י~י~
 ע"כ קעביד ~אי ~ידו או~ו

 ופ~ו~
 הוא
~ 

~~~~
 הגוי על לחזור יכול שאינו נר"ו ה~ו~קהרב

 ~י~ן בח"ב ז"ל חקק"ל הרב מרבריונס~ייע
 רו~ה הקונה ישראל ~אם שכ~בז"ן

 לח~~
 הגוי א~ר

 הראשון ~ישר~ל על הגוי שיחזור לחוש ויש הד~'םול'קח
 וטוש"ע התוס'ו~רא"ש ~~"ש מסור רין לוש'ש

סי' ח"~
 ק~"~

 בהגהת ס"ב
 ~וד"~

 ע"כ סקי"ג ובס~"ע
 ז"ל ~קק"ל ב~ל שארי:ו הגאון ~כבור ה~חי"דאחרי

 שם ~ור"ם ש~רי תברא ~דם ד~דרבא הרו~האנכי
 אםכתב

 ב~
 ו~ו' ~ר~שון

 נקר~
 נו~ן והכ' הו~יל ~סור

 ' ~עות~ו לונותן אי~ אפי' ר~"ה ס"ל שהרא"ש א~ת והן ' מעותיולו

 רבי~ ~"~
 עליו ק~ים

 כ~"~
 ~רן

 ~~ם ק~"ד ב~'~ שםהב"י
 התו~

 ~הרי"ט ב~ם ו~ג"א
 ר~"א פסק וכןוה~רדכי

 ש~
 דש~טה ז"ל הרא"ש וס'

 הב' שאין כיון רכוותא נ~י והכא .לג~רי
 נות~

 ~עות לו
 זה ומי ' מלא בכ~ף קנה אשר חזק~ו לה~סירורו~ה
 לדוד מכתם בס' ועיין ' מעותיו י~סיד שזה ותהיא~ר
ל~רב

 כמהר"~

 ז"ל
 ב~ח"~

 ל' סי'
 שהבי~

 הרב
ז"ל כמה~ש"~

 ש~
 ~וק~ ~ס' ז"ל הח~יד ל~וה"ר ועיין ע~ו ונימוקו

 הה~כ~ה ~ר~רי ז"ל הרב שנסתייע ו~ה ' כ"ו סי'חיים
 ~ורעי כמ~ר"ח הרבניםשגזרו

 ז"~
 ז"ל וכמ~רי"ע

 דאינהו ראיה ~אין ודאי הא לגוי לגלות שאיןהתורה ~כ~
 ~~תורם ל~~י ו~~ה ~ולך א~ד שמוכד ב~ופןקיי~י
 דא ובכגין , ~~~ו תועלת,לה~לת כל מבלי ישראלשל

 וגורם גמור מוסר הוא כי גזר~ם~פ'ר
 בלתי לישר~לונזק ואיב~ ~נ~~

 ~ו~
 החזקה בקונה אבל ' הנאה

 לי ~ן או הגוי ~ת ~ובע וכרין ' ד~ים ב~~ן~הגוי
 ~עולם א~רו~רם 'לא חזקתי על ה~~ירני אוהד~ים
 ברור הדבר היה אם' ובשלמא ' מ~ות~ו זהשיפסיר
 ר~י~והלך ~ו אין ~הגוי החזקה ד~קונה לכלוירוע
 א~~שיה דא~סיר ~וא ראיהו לו~ר א~שד וקנההוא
 . ג~ירי דינא כ"ע לאו אבל ' לגלות לווא~ור

 וזה ש~י~ו דפקיעי רבא ב"ד ע"פ קנה שהגויבנ"ר וכ"~
 בכח ~~נו קנההישראל

 או~~
 : וכ~~בר ה~~רות

 ~רבכתב
 הפו~~

 נר"ו
 דכיו~

 הר~שון שה~וי:~
 חזקה ש~ר ~שה ולא ~הגוי שכדלא

 דל~
 ~~ני

 ש~ת הי"ל לא הקרקע ~כירת דבשעת כיון~כיר~ו
 ימכרנה ואיך בחזקה לזכותהכושר

 וס~וכו~
 שלו

 הגאון~דברי
 ~ז"~

 ז"ל
 ~ס"~

 לב נריב
 ח"~

 ~י'
 ~ו~~

, 

 ~"ל הרמ"ז בי~ר כבד כי , ראיה ~שם ~ין כי הס"רא~ו
 אג~רה הרב של מעדותו, ע"רבדל"ג

 ב~הל~
 ה"ד ~"ל

 ב~ק"ל ז"ל הגרול~ז"ה
 ח"~

 ~"ט סי' ~"א
 ~ב~

 מ~~ג



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  החזקה עם לגוי קרקע ~מוכר שידראל ומו~כם~בוע 
 כמהרח''א הרב ושכ"כ הגוי במיתת למוכר~חוזרת

 חז~תו מוכר דל"שמבואר הרי ק"מ ב~י' הכנ"הג ~"ד ח"י סי' בח"דומהריב~ל
 לב~

 עם הקר~ע מוכר ל"ש
 בין לחלק א~יק מ"מ ברבר שם ש~ירד והגם 'החזקה
 גוף דהיינו מולקי דמוכר כאופן כיעו"ש ליריק~ול~י
 הסוברים לרעת וזרעו הגוי שזכה החזקה עםהקדקע

כ~
 ע"י ה~כירה ש~יתה ~יכא וב~דט ' שביארנו כמו

 ז כמש~ל רבאב"ר

~~
 ה"ה עור מ"ש לבארגבן

 עט'ר~
 נר"ו ~חיים

 העיר מן רידתו עקר הראשון שהמוכררכיון
 ' חזק~ו א'בד כבר המכירה קודם~זאת

 וג~
 לא בזה

 המוכר אם לברר ש~ריך מלבד כי~דק
 הו'אשו~

 י~א
 מתנאים וכיו~א , לחזור רעתו היתה לא וגםלרעתו
 בל ז"ל ה~ו~' בס~רי כמבו~ר חזק~ו להאביר~~ריכים

 ~~~ש~
 ולא~יסת הקי~ור לאהבת ש~תי על שמותם

 כאן,ו~חז"ר קרקעו ש~ניח כיון הא זה מלבר 'ה~נאי
 י~ול היה לא הא ' ~ותו שמכרהוא

 ל~עב~
 חזקתו

ל~חר
 קי~~

 ~אתו
 כיו~

 ובכגו"ד ' שלו ה~ולקי שגם

 חזקתו ה~~יר שלאודאי
 מ~רשר"~ כמ"~

 ז"ל
 שום בלתי סק~"ד ק"ם ב~י~ הכנ"הג ה"ד רנ"ג~י' ב~ח"~

חול~
 ~דן ממ"ש נר"ו הפוסק הרב שהביא ומה '
 ענין אינו , י''א ס"סי חח"מ במ"ב ז"להחק"ל

 לז~
' 

 ~שוט הדברכי
 והסבר~

 רירתו בעוקד שאם נותנת
 כ"ש ריריה לגבי חזקתו ~ברה ה~ריכים התנאיםל~י
 שם ככנ"הג ועיין ' אחרת בעיר שהם יור~יולגבי

 ביאר שכבר זאת עוד ' ס~ע שם ובמט"ש וקפ"ט~קפ"ג
 ויקראהר'

 אברה~
 פ~ כי כ"ה סי' בח"מ ~ל

 נהגו העירה
 ' כיעו"ש מהעיר דיר~ו העוקר של חזקתו לאבדשלא

 הנשמע שלפי נ"ד בכגוןוכ"ש
 ל~

 ש~~יח וגם לרעתו י~א
 : הא~ור כרבר כאןקרקע

 ~~הגוי הקונה ללוי זיכנו שי~ה נר"ל אליןמכל~~
 דמי ~ידו כח'להו~יא ל~ו איןובעניותנו

~שיב ל~ היי~י וח~ץ שכתבנו תרי~י טעמי ה~ימכל זזק~ ה~
 , באמריו ול~שתעשע רבריו כל עלבארוכה

 אין~ אב~
 ע"כ ' ש'ל"א לכת"ר כירוע מ~כים~~נאי

 הי~
 ~זק~ר

 י~אנו ישראל ו~וד הדין בעיקר רעתי לגלותאמיץ
מ~ורתו

 נ~ל~ו~
 אכי"ר מ~גיאות וי~ילנו

~ 

~שיבזזק~
 איז~

ז~~ר

 להבי~ראיתי
 כ~ן

 ~קנתה~ז~ו~
 ~~~לנו

 ~חב~~
 בבואי הע"י מתא דיינ' ~רבנים

 לשר~
 ל~ר"ג ישדא"ל ע"ל שלום בשנתיע"א ~~ העירה ~ה בקדש

 בה~כמ~
 ~ ה~"י זט"ה הגבירים

 חזקה לו שישמי~'
 לזול~ מושכר~

 להשכירהלהו~יאו רשאי אינו
 לאח~

 הוא~לדור רו~ה א"כ אלא
 חדשים שלשה בשוכר שיתרה אחר , שות~ו ~ו בנו אובה
 לזמן כירו שכורה וא~י' ' י~"ו ה~דק ב"דל~~י
 ואם , המוגבל מזמן ג"ח ~חר אלא להו~יאו יוכללא
 ל~רובו להשכירה רו~ה החזקהב~ל

 קרו~ שהו~
 בקורבה

 וזמב"ד ~תראת אחר להו~יאו ~ש~י ' ל~רותה~וסלת
 ששהשל

 ח~שי~
 כנז"ל
 החזקה בעל רשאי אינו השכירות בעניןגם~' ~

 ~רוטה א~י' ב~זקתו הדר השוכר עללהוסיף

ק~נ~
 הערך על

 שהי~
 זמן ואחר ' כעת בה ~ר

 השכירות ~ערך ל~חות רו~ה השוכר אםה~ירות

~~~~
 באיזה

 טענ~
 ביר מ~ור הדבר אזי ' מ~~~ת

 העת ל~י עיניהם ראות כ~י לעשות י~"ו הזמן,~"ד
 זו~זמן

~~
~~

 הגוי ובא , לגוי ה~רקע שכירות פורע השובר

להוסי~
 עליו

 בשכירו~
 לפחות השוכר רשאי אינו

 החו~המד~י
 ~"~ ~ל~

 : כנז"ל י~"ו ב"ר
 בעלאם~~

 החזק~
 מהמלכות עקבה ג"כ לו יש

 אזי ' ~חזקה ב~ל של ג"כ שהמול~י או 'יר"ה
 הוא רו~ה א"כ אלא השוכר את להו~יא רש~י ~ינ~~

ל~~~ב~
 ב"ד זמן לו שיתן אחר ' שות~ו או בנו או

 לקרובו להשכידה רו~ה אם וכן א'' ב~ות~~~ו~ר ~"~

~קורב~
 , כנז"ל חדשים ששה ~~ראת ~חר הפוסלת

 רו~~ ~~א~
 להו~י~

 לקבל רו~ה ~שוכר אם ' בשכירות

הת~~~
 להו~יאו רשאי ~ינו ' אחרים שנות~ים כמו

 ~תוס~ת לקבל רו~ה ~ינו ואם ' ז"ל הראשוניםכ~קנת

 להו~יא~ רשאי~נ~
 מה~ראת חדש עשר שנים ~בור אחר

~~
 ה~דק

 י~~
 ~ו~ל ,

 ז~
 של בחז~ות

 החנויו~
 כמתבאר

 ח~ר לואםיש

 ממושכ~

 והממשכן ~אחרי~'
~ר

 ב~
 בעל רו~ה ~~~~נתא ז~ן גמר ואחר ,

~~ר
 לשל~

 ' לו לשלם בידו הרשות המשכנתא דמי לו

 זמן ה~~שכן בהוירור
 התרא~

~נז''ל נ הארץ ב"ר
 : והזמן העת ל~יבשכירית

 ל' עשדה ה~וכר י~רע הח~רות שלבחזקות~~
~~~ קנת ת כפי ה~ר~ע ~~על השכירות ערךכפי

 ז ז"להראשונים
 ~בור אחר אלא ~שוכר את להו~יא הח~רבעל ~שאי אינו ה~~רות של הבתים שכירותבענין~'
 של הג"ח ובאותם , יכב"ץ ב"ד בהתראתג"ח

 א~י' השכירות ~ל להוסיף יכולאינו ההת~א~
~"~ 

 אלא
 ש~

 י~לם
 ~נז ~ח והג לכן' קורם בידו מושכרת ש~יתה העדךכפי

ה~
 : ותש~ ני~ן מחדש ~ץ

~
 או ה~~ר אם '

 ~ח~ם ~~ל שכן מ~ הב~
 הק~קע בעל ו~~ה זמנו ~שלם ' המעותבעל ב~ וד~

 ~ל~רו~
 זב"ד לו שי~ן ואחר ' לו ל~רוע יכול , מעותיו

ג"ח
 חו~

 וכאותם ' הבית לו ~ריק ותשרי מניסן
ירורבהבשכירו~כמושנותןה~לת: ~"~

 ל~נ~ל בזמנו שכירתו ~ורע אינו השובראם~~'
 מ~בית להו~יאו יכול , החזקה ב~נל אוה~~ולקי
 : י~ב"ץ ב~ד התראת של אחד חרשאחר

 ~בול שיסיג ישראל בבני איש ימ~א המ~אאם~~"~~
רעהו

 להוסי~ ויל~
 לג~ בשכירות

 המ~לקי בעל
 ולעונשו ליסרו ה~דק ב"ד ~ל מוטלהדבר

 כד~
 של

 כל ~לם אשר ערתורה
 חכ~ו~שב את שה~ס~ מ~

~~~לוז

~~"~

 ~~קה שטד בירם י~ ~~ החזקית ~~~ליכל

כרא~
 ב~דם שראו ברורים ~דים שהביאוו ~ו

שטר
 חזק~

, 

 אך , חז~~ם להם תועיל א~
 חזקהשטר א~~א~

 מ~ח~ ~~~
 ~~או אפי' , ~~' עדים או

עדי~
 או בה ד~ם אותם שראו

 שה~
 ה~כ~ות ~~~ם

 רר שהיהממי
 ב~

 המ~~ק אם וכ"ז . לכ~ם מועיל אינו
 אם אך , ~הבית י~אכבר

 ע~~
 מ~נה ה~~~ק י~א לא

 ש~ר ל~שותרשאי
 חזק~

 ~טר כ~ב לא הב' אם וכן מחדש

~זק~
 , כה לרור חזר וה~~

 ולו בה שדר מי ש~כ~
 מ~~~

בל~

~ז"ל

קנת

הק~מה



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ן~~~
~~~~ 

~~ 
~ 

~~  זה ובל , חזקה ש~ר לב~ב~ק~מה
 מזמ~

 לויכ~בו זאת תקנה
 עדות~ הע~~

 והב~ר
 יב~~~

 בש~ר ג~כ יבתבו
 תק~ה מזמן ~ז~ה ש~ר ובל , ~לתא לא~מיהחזקה : יעשה ב~רה ה~בר על ~ך ,והלאה

~~~~
 ע~ נעשית שאינה זאת או בבית ~חרש חזקה ש~ר לבתוב שרו~ה מי

 ה~רק ב~ר
 בנ~

 תועיל לא
 ה~דק לב"ר שיבא ~ריך ,בח~ר

 י~~
 לברר

לבלו~ ~~
, 

 ~~לו~
 ז ישרא"ל ע"ל

 , מ~ב"ר והדרישה החקירה ואחד . כראוי חזקתו~ולה

 קרשי~ ~אן ~ע~י דבדי~ה
 ה~ירה ~ה

~~~~~~~~~~ 
 המערב

 בח~~ יע"~
 ~נת מנ~ם

 וברירושדירלי~ידה ~~~~~~~~~
 ~ וקיי~

~~עיר
~"~

~~עיר

~~~~
~~~~ 

~~

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

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

~
 ה~עיר

~
 רמלבא ~גו~~נקא

 יר"~~

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

~~~~~ 

~ ~ ~ ~  

~,~ן
 ~~~י,~~~,י~"י~ ~~~~ ~
 ונהגו , המלך מגזבר גם השבירותמהני~~~~~~

 בשמןלעשותו
 זי~

 . אחר ע"י ולזכותו
 ~ריךואין

 ליק~
 , השבירות בעת ~עיר של ~מפתחות

 המלבות לאו~ר שנ~לו במעות הי~ השבירותוא~
 מת דאם אפשר , משמרתו על עורנו המ~בירד~~ד יר"~

המלך
 יר"~

 ~כירות ~ריך ~ינו הזמן ~וך
 מחר~
: 

~~~~~
 ועיין

 שו~
 מ"הת ומשיב

 מחד~ ~נדפ~

~~~~
~~~~ 

 דף
~ ~  לומר ~ריך ג' ש~~ 

 שאין ד' סי' ~א"ח בחק"ל ז"ל מז"ה הגאון במ"ש~'
 ובמ"ש , ממנו לגדול א~י' שלו בטלית לבברד~וי

 בסי~ אומץ יוסף ~רבע"ר
~"~ 

 ~~י והרב ס"ד
 ש~~ העליתי ומ"מ . ~' אות~א"ח י~~~

 אין ~לית לו נתנו
 . הנו~ן אלא ה~קבל ~וזהר לא כי . ל~רבר~וי

 : ~"מ בפורק לתחזי רלא~יכי בי וג~
~~

 ש~וסקי~ב~קו~ ~~~~
 ש"ר אי הש"ע בס'

לעלוח
 ~ומ~

 לס~ר
 תור~

 בולגעור דאוי או ,
~ 

~~~~~
 ת~ח אפי' ~ומא ~יעל~ ראויאין

 לס"~
וא~

 והוא ל~וריעו ראוי לעלות נהג
 ואם , לע~מוי~וש

 על~
 , ירד לא

 גערה ~ריך ו~,ן
 ד"~מפני

 ז
 ערבב~ל~'

~~~ 
 ~בל ל~ער ~ראוי בשבת להיות

 : בש~ת עשירה מ~ה ולאבול , השבתקיד~

'~
 ומ~ש~ ררמיחכ~ ~~~~

 החק"ל מרן על
ז"ל

 ב~"~
 ח"ש ררין ל~ ~י' בחא"ח

 ג~איתי~
 זאת ועור . ~~ב ~י' בפי"ב ממ"ש . כמ"ע

 ~מער"לבמ"ש
 ח~~

 ברין נ"ז ררוש
 מבול"~
 נ

~~~~~
 כב~ ח"ש ברין ה~' הקו~יאעל

 קרמו
 על השיב ובבר ~' אות י~י גזעהרב

 אורחין ואגב ך~ סי' א"ח מה"ב בחק"ל ~ל הרמ"זרבריו
 ~ר"ו אהרן בפי הר"ב קושי~ת בעניותיישבתי

 בזה~מ"ש ~תמה י"ב ~י'בא"ח הנר"~
 בבבורו~

 וה~ו~' דמ"ח
~ם

 ר"~
 ועל , דר"מ

 ~~ ~~ו~י~
 ~בנן קד~ו~ו בבר

 י~ב הנו~א חומרול~י
 הדברי~

 ישרי ב~~ה ז"ל מז"ה
 : מ~ אות א"חלב

~~~~
~~~~ 

 רף
 ע~ ~

 תימה יפה . מ"ז ~'

~~
~~~~ 

 אומנותו שתורתובת"ח
 וי~

 לו
 מ~~לל והוא .ב~~ו ב~~ב~

 בעליי~
 באתר

דגרי~
 ליה פתיחין וכוין

 ה~"~ לרא~
 ~ומע והוא

 ~רי~
וקדוש~

 נ הבי למעבר רמי ~פיר אי ,

~~~~~
 ה~ד~"ז ובהוראת ט~י עדיף רהביוראי
 ש"א ~י'בח~ה

 קל~
 מלבי והרב

 ~י"~רף בקד~
 ~י~ א~ח בברב"י הו~ד

 ב~~
 ~' וסי~

 ~~~רב~ ובמחזי~
 נ

'~
~~~~ 

 ~~י ~~~ין יע"א אזמיר ~עו"ביארובה
 באותיו~ נוגעי~ שאינ~הס"ת

 ז~ מ~ני הס"ת להוריר ראוי או , ירובקויחדיו ~י ~ו
. 

 ~ופרי~מ~י ו~על~
 משום ל~וריר שאין ו~~רים

 ~~מור ~~ל ~ר"ו ~~ר ~~~ן מהר~מ הר'הסבמת~' ~ ~~~ ז~
 זבענין

 עלתשובתי~'
 רב~ו~~

, 

 ~ול~ מ~בי~
 א~ר ~~ל
~תבו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~~ו 
 ~~ו~ ~ר~~י~

 נ ירר שלא בזה ס"ת עלה ~אם הי"ו

~~~~
 ז"ל דודי ~ור הרב הגדול אליעזד רבי רברי

ב~~י~
 ~דזים עמורי הג~ל מספרו לקוח ' ת~ין
 ~ ידבתי~ת

'~
~~~~~ 

 ב~הר"מ הר' ~~יבא מרבמאהבה
 שו~ט פי~ול בענין ~ר"ובארקי

גליה
 לרדעי~

 ~ס~ר הב~וב בל על בהלבה להשיב
 ~שה והשיב ' שחיטה ב~לבות הרמה בן שמו~~ד"מ
~~ר'א

 דב~
 בל על נר"ו

 ~ו~
 הלבות של תלי~ תלי וקוץ

 מרן הח~יד הגאון בהוראת השוחט את להבשידוהעלה
 בכתוב ז"ל בדרא ח"ר רש"ל הגאון ומדן ז"לה~בי~ף

בדב
~ 
 ז

 כל על נר"ו אריאש במהר"ן,הבהן הדבה~במת~'
 הי"ו הפוסק הרב ידיד של בחלקו~ב~וב

 והוס'~
~ו~~

 משלו
 בד~

 נ ~ילו ~'
 המחבד אליהודבר~'

~"~ 
 י~ן אמיץ הק~~ר ויהי

~רב
 ~פוס~

 ' וזוית ~ינה הניח לא הי"ו ה~ז'

 תוךואתיא
 ~ו~

 ~סיל אי לאב שונא בענין ש"וט מעט
 'לבן

 ב~
 ז"ל מהריק"ש

 ~ ודעמי~

~~~~
~~~~ 

~~ 

 ~~ד י"ב

~  

 ש"ח ~'

~~~ 
 'מרבדי

 ר~
 ~"ל רח"ש ל"ה שי' ע"א י"~

 הח~
 שם '

ע"ב
 כ~~ ~~

 שי' ~"א י"ר רף ' ~"מר ~"ל אומ"ר
 : ראין ~"לואין ל"~

~~~~
 ישדאל בני ~ערי לל~ד מותר~ם

לשונ~
 להם ה~~ו~ים ~~~~ם

 המועתקים ה'הודים מורהישר~יומס~רי~רנ~~'~'מ~ו לקיו~
 ז ה' יראי ~"ח ה~גחת ותחת ' ההואללש~ן

 ל~~לשו~~~~~~~
 ~א~רו

 ע~ בשו~
 וזמן

 ובשלהי רמ'~~ סי~~ ~מס~תכדמשמע

 ~ ~ב~~
 ~~~ר~

 מפוזרים ישראל שבני הז~ן בזה
 ~יןומ~~רים

 ~אומו~
 ל~ורך לשונם לורע הם ו~ריבים

~'ו~
 ~רנסתם

 ~שו~
 לא~ור לנו ~~ין הוא

 א~
 ה~ו~ר

~~  
 מתשו' ~~תבאד

 ~רשב"~
 ותט"ו תי"ד סי~ ~"א

ומתשו'
 הרי~"~

 הרב ומרברי ~"ה בסי~
 זד~

 אמת
 ס'~ בח"ו סופד ~תם וה~ב ~"ז ~י'בח"ב

 פ"~
: 

~ ~ ~ ~
 הובאה ~און ה~י רב בת~ובת~ע~ין

 הנחל~ ~ארי~ב~ונ~ד~
 ' י"ג ~ד

ו~יי"~~~~~ו~
 ובן , בזה שהאריך ז"ל שארינו ה~חב~

 בס~ד ~~~~י~~
 מ~פ~

 להגאון ~רים
 יעב"~

 ז"ל

~~~~~ 
 ~ב

~~ 
 ~~יטא ה~ריך וז"ל שכתב ~"ה

~
 ~יוסף נעלם ~מי גריד~' לשון ~לל~וד

~~~רי~  
 ~יו והס~הדרין לשון ~'

 ~דיכי~
 ע' לירע

 ~עלה ור~~~~~י~
 ג~ול~

 י~ן מי . ויקירה
~ 

 מלמד

~ ~~~~~ 
 ' וילמדני ובתרמילי במ~לי ~יו א~ך

~~
 ~~א~~נו

 כוונתנו אבל ' ~~~דנו, לדאשי עטר~

 הלומדים על ~א נ~ר~מתי לא ~י וכו' ~יא~~~י~
~~ון

~  ~~ 
 ~לי~ו~ ע~~ם ומח~כים , ובשר לב

 ~ת"ר , ובו~ בוז אר~י על ~~י~~ים ~~י~~

 ~~ו~י~~~~ור~י~
 ז כתבנו אשר לכל

~ ~ ~
~~~~ 

~ ~  

 ע"ב"~י~~~י

 ס"ס~
~

 ~שר ג~ל שי~ה שם ' ב~י~ו ~"ל
 ~רי~ ~~

 לומר
 :ברחמיו

 ~~נין ה~מור בל על הע"י הרוד רבניהסבמת~'
 : ע~נו מדרך מכשול להרים ו~עריבים~סבימים

~~
 א~ ~~~~

 ללמד ~ותר
 ריי~

 היכא סופרים
 אש~ נשוי מלמר להם נמ~א~לא

: 

~~~~~
 דלא היבא להקל ראוי

 שכי~
 ~שוי מלמד

 ובלבד ' מ~"ת לג~רי יתב~לו שלאבדי
 לאמותיהםשי~וו

 של~
 בניהן עם תדאנה

 לבי~
 : ת"ת

 ת"ח כבוד בענין~'
 ס"~

 מדש על ש~שיגו מה ליישב '
 : ס"ג ך' אות חיו"ר לב ~שרי ס"ה בהגהתבזה

~~
~~~~ 

 ש~~יר אי ' להקרש מה סך שנדרבמי
 והפו~קי~ הש"ס ס~רי לקנותרמי

' 

או
 ערי~

 : ס"ת לקנות ט~י

~~~~~
 א~בא ו~~וה חיוב דרבוותא רובאלרעת
 ס~רי גםלק~ות

 הש"~
 ~על ' ז"ל וה~וס'

 המ~וה מקיים אילו ~נים~ל
 בהלבת~

 ~"ת בקונה ~לא
 חיי~ות נש'ם אי מבאר ושם , והפו~~ הש"ס ~פריעם

ב~"~
 נ ס"ת בתיבת של

~ ~ ~ ~ ~
 שכ"ר סי~ הרשב"ש כתשו~ת ועיין

~ 
'~

~~~~~ 
 ~ר"ו סרוסי במהר"מ טבח'יארב

 הזאת העידבמנהג
 לה~רי~

 ' סירבה עם ועוקץמבה ב~י~
 ז"ל מז"ה הגאון בדברי וש"ו~

 הזבח ~ורת ובספר ס"ב סי' ח"א לב נריבבס"ה
 ז ס"בץ' ~ו~

'~
~~~~~~ 

 ~בון ותירוץ ' בקי~ור דינובעיקר
 : שם ז"ל הרמ"ז עללתמיהותיו

 ~~י~~~ון
~'~~~ 

~ ~  

~~~'~~ 

 : רהבוונה ~"לבהבוונה

~~~
חקירת

 ~כ~
 ~י"ו הנז' הרב

 שניטל אירע א~
 ח~רה וגםה~~ול

 אונ~
 שיש מהשמאל א~ת

 שהיא ל"ה ב~י' השו"ג דבדי ל~יל~דד
 כדר~

 האריך ועוד
 כ~עו"שבזה

~ 

~~~~~~~~ 
 ~נה אמרו להבין אלו דבריו על
 ~ל"ו ובסי' ל"ה בסי' ש"וג הדבשל

 , אטוםגבי

 ובמ~
 הג~לה בנסת הרב על הש"וג שת~ה

בהג"ה~
 ז ל"ג

~~~~
~~~~ 

 ע"א ~כ"ב

~~ 

 גבי ל"ב
 קור~

~~~

 שנ~~ו המנהג בענין הי"ו הנז~ מהר~ זה אתגם
שהש"וב

 ~ רוקא מהבשדות שברם לוקחי~

~~~
סובב

 הול~
 על

 הענ~
 רע שמנהג הנז'

כז~ 'ני' הראש ללעז בזה לחוש ואין לבטלו והגוןראוי
 הני~ו מקוםכי

 נ לתקן לא~רוני~

~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~~~ ש~~א~~~~~
 ז אפו ל~~יב ~"ל 'א~י'

~~~
 שהתירם המ~ור~ים תרנגול~ם~ע~ין

 הב~
"~ג

 : מ"ובסי'

~"~

 נדיב ב~' ז"ל הר~"ז במ"ש~ס''~דו~ה
~"~ ~ ל~  ב~~ו"ר נר"ו אהרן כ~י הר"ב ע"ר ומ"ש ע~סי'

 ז'~י"

~"~~

 י''ב 'עליו שעברו דרוסה ודאיבדין
 חר~

 ז ה~ד לה אין דירן רלגבי והעליתי ' לה~יריש אי

~~~~
~~~~ 

~~~~~"~ 

 ' ה~ם וא"כ :מ"ב

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~ר"ו' א~יי~ש הב~ן מהר"ן הרב

'ני'כז~

~"ל
שיב

"~ג

ו"ר

מעוב''י



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

,

~ ~ ~

 ~ליון דעת ליתובי זה ב~נ'ן יע"א ~זמיר~עוב"י
 ב~יב מז"ההגאון

 ט~~
 : ודעת

~"~

 החסיר ~ר"י מ~וואת וכירים ~נור ~ת'~תבענין
 נפשו ושומר סכנתא רחמיראז"ל

 ירח~
 ' ~זה

ומי
 של~

 : שפ"י זאת ~לוואה ירע
 שאסור בכתל קכועה שאינה ברז"ל ערש בדין~~
 שנהגו המנהג ולענין ' נדה אשתו עם יחד לשכבז

 ה~רשת~ בימי וה~שה ה~יש מ~ת כין ~~ן ילדלהניח
' 

 : רמידשפיר

~~~~
~~~~ 

~~ 

 ~"ל ' בנ~ל ט' סי' ~"א

~"~~ ~ ~ ~  

 ואביהם ' אחותם שהשיאובאחים

 לה~הני~
 וב~בור ' קר~עות

 ' שנה בכל ס"מ ריוח לתת האחים נתחייבו נכסי~ישור

~ ~

 ז ריבית ~ר בזה יש

~~~~~
 כן שה~נוכל

 קור~
 ~ה הוה הנישואין

 מתנהכנו~ן
 ומוסי~

 רכית איסור דליכא
 ' כן לה~חייב יבולים אחיהו~~י'

 ו~~
 הסכמת הוכ~ה

 על נר"ו ר~ש"ל הג~וזהרב
 ז~
: 

~~~
ש"ו~

 אס~ מהר"י של בס~קו
 ב~' ה~ובא ז''ל

 שבאו ובשר ~בינה לענין ג"ל סי' המשחהשמן
 ~הר"י בזה ו~~"ש ' רייני לריינו היכי אחרב~ותם
 ח"א לב ~ריב בס"ה הו"ר נר"והלוי

 ח'ו"~
 ' יו"ר סי~

 למה ~כון וישוב ' שם ז"ל מז"ה ~גאון עליו שהשיבומה
 הרמ"ז על ה' סימן בחיו"ד ~ר"ו א~רן כ~י ~רב~תמה

 :ז"ל

~ ~ ~ ~ ~
 בס'עיין

 שו~
 תליתאה ~~דורא ו~שיב

 : מ"ו סי~ח"א

~~~
במ"ש

 הרמב"~
 הל~ מ"א מ~ל' ב~"ח ז"ל

~ ' ~  

, 

ומה
 ש~מ~

 פ"ט ~י' ב~"ד ז"ל הר~ב"א ע"ד
 : בזה שי"לומה

~~~~
 ~~י~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ עיי~~
 בתשובות

 ה~רפ~ הרמ"~
 מחדש

 : ~"ב סי'בא"ח

א~ ~~~~~~~
 ח'מוד ימי ז' לס~ור מו~ר

 : ההבחנה ימיבתיך

~~~~~
 הר"~ג על ל~מוך ראוי הרחקבעת

 ~~שה ~ל מורעימהר"ח
 מעש~

 : לה~יר

~~~~~
 תוס' ועיין

 יבמו~
 ד~

 רוב ר"ה ע''א ל"ז

 סי~ ~עזר אבן ומ"ת סי' מ"קנו"בי
 : וקל''חקל"ז

~~~~~~~ 
 : ז"נ~ריכה א~ ~ןהדרך גרושתווהבא מחזיר

~~~~~
 כפסק ז"נ ~ריכה וראי גרושתומחזיר
 ' ק~"ב ~'~ ביו"ד ~ש"ע~רן

 מן להבא אך ' ודעמיה תס"ב ~י" הריב"ש ב~שו~~'וט ומע~

~רר~
 אינה

 ~ריב~
 לה~תין

 כפס~
 : האחרונים רבני

~~~
 הרמ"ז ובמ"ש ' ~~ה~ך בעינן אי ס"סבענין
 מעו~ אי קנ"ו סי' ח"א יו~~ בח~"לז"ל

 נגד

~וב
 חשי~

 הר"~ג ע"ד שהקשו למה מ~~יק וישוב ' ס~
 חיים חקי בס' ז''לר"ל

 דקל"~
 ~רדכי הגיד והרב ע"ג

 ס''בחא"ח
 י"~
: 

~~~
 ן ~ד לה~יר ריש באחרים ~נ~ערב ~~ולס"ת
 : ז"ל ז~ננו אחרוני גדולי כ~~ '~"ס

~~~
 בו היה שלא נ~ברר ושוב אי~ור ~~ שא~ל~י

 ברכרי ש"וט ' וכפרה סליחה ~דיך אי ,איסור

 יו"ר בח~"ל ז"ל מז"ההגאון
~"~ 

 ח"ב ו~יו''ד קכ"א סי'
 ' א' סי' ובחא"הע ' ז'ס'~

 ובח"~
 : ע''ד די"ט ח"א

~~~
ש"ו~

 חייבי בענין דנ"ה ערכין ~מ~' בסוגיא
 ה~וס' ובדברי ואש~ות חטאות וחייביערב'ן
 : והנמשךשם

 סי~ מה"ב חק"ל בס~ ז"ל הרמ"ז על שתמהובמה~'
 סימן ח"א יו"ד בחק"ל ז"ל הגרול ~ן"ה ועלח"י
 : ק"ד סי' ח"ג וביו~דק"ג

~~~
 הדינים כל מע''לברין

 ~שייכי~
 ~זה

 : כמע"ל לדונו כדיה~ר,כים והתנאי~

~ ~ ~ ~ ~
 תשובות ובס' רטו"ב סי' ברוקח~יין
 סי' ב~יו"ד הנר"מ יעלהיהודה

 ויאמד ~' נד"מועתה שנ"~
 וש~ י~ח~

 כ~ב ק''ב סי~ בחיו"ד
 ז"ל מהרי~"ש ע"ד ורובו ראשו סמך ז"ל הוא וגם 'בזה

 : ש~כ"מ אלא , רבריו עלוי"ל

~~~~~~~~ 
הרב

 מהר"~
 ~ל נר"ו עז~י~ל

 הנז'תשוב~י
 ~וך וא~יי~

 ובעי~ר ' מה~גו~יו ~~מי להלילהגהותי ~ו~
 : ממקו~ה זזה לאדאשונה ~שנ~ הדי~

~~~

במ"ש
 ב~שוב~

 ' וישן שכיר הוה דלוט רלעיל

 שהקשה במה עמרתי אגב וררך ' זהלבאר
~רב

 יעב~ שאל~
 על ~''ז ו~י' ~"ט ~י' בח"ב ~ל

 : ז"לא"ש ~הר"~

~ ~ ~ ~ ~
 כ'~ז סי' הגרש~וני ~בורתועיין

 כ"ב סי~ ח"דמ~ירות פ~י~
 מהר''~

 אלש~~ר
 ז ~''דסימן

~"~~ ~ ~ ~  

 לג~המ~~~~ת
 ס~י~'~

 א'
 חול''ן' לומר נאמן ב~~ועה~אדם ~~

 , לז~ן שלק~והו ברבב'

~ ~  

 בנו~ן ~' 'לה~בירו יכילי~ הז~ן גמר ~חד
 קאמבי~

 א~מכתא בלשון שליש ביר
 ' ברחבה בזה ~דובתי והיתה ' אסמכ~א ביה שייך~י

 ז"ל ר"ל מז''ה הג~ון ~~דיו~סכים
 להלכ~

 : ולמעשה

 לזמן קידושין ב~נין~'
 ש''ו~

 הבנ'"הג במ''ש
 ושלום חיים וב~~ ' זק"ן ו~י~ ל"חסי~ א"ה~

 ח"~
 סי~ן

 קמ"ר ובס' ,~"ד
 ח''~

 ח"א מ"ת ו~שיב וכשואל , דס"ר
 ל''~:סימן

'~
~ ~ ~ ~  

 כענין מ~ר'ש ארובהו~שובה
 די~ים וככ~ה 'שידוכין ~נ~
 הולך ~ובב ' כ~~רה פעמ'ם בארוכה' פע~ים 'מ~נה ~מ~~עפי~

על
~~~ 

 : נר''ו אבולע~יא ~~הרי"ץ הרב של דינו
~~

~~~~~ 
 ד~רי על נר"ו ~אני כמהר''אהרב
 הנדפסת בתשובתו הנז~ ~הר"יץהדב
 : טו''ב ~י" י~~ק פני בס~רומחדש

 י~חק פ~י הרב ה~גות עלשנית ~~~~~~~~
 ו~~ו~ו ~~יל' אני ולע~מי הי''והנז~
 : הי"ו הנז' ~הרב הודעהכתב

~ ~ ~ ~ ~
 ע''ב לדמ"ח ש'יבה

 במ''~
 ע"ד

 ב~שובה ר~יתי ע~ה ' קל''ה בסי'ז"ל ~הרי~''~
 בס~ר הב~ה ז"ל ג~לאנטי כמהר''מ ~גרול מהרבכ"י
~ון

 יו~~
 ח"ב

 ~כ''י~

 מ~~ כ~ברי שכתב
 לבי ~ש

שכיוונתי
 לרע~

 מהרימ"ט וכתב וז''ל עליון
 בח"~

 סי'
 וז"ל~ל"ה

 מ~ ג~
 ~"כ וכי' ~~ר~ית אינה שב~ו ש~ו~ן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ותשו' הר~"ש רת~ו' ל~י'~ע~ו~"ל 
 הרשב"~

 שלא ~יהו
 ~ת~וןע~ו

 ו~~ ח"~
 ~שם י"ט בהגהב"י ~כ~"הג הביא

 ' ז"ל ~אלי~ו,~~ר~א

 לחל~ ~רי~ וכ"~
 תשוכת בין

 כח"כ ל~"ש קל~ה ~סי'~~רי~"ט
 ח"~

 דהתם ~"ח סי'

 דגם נראה וכן ' לה פטר ו~שו"ה ח"ס ~ת~נת ~י~~~

הר~
 פ"א ס'' בח"א שכתב קאי שיט~ כהאי ~~בי"ט

 ר~~וז"~
 ~שוט

 הו~
 לבו~ה נתחייב לא כי וכו' בתו ש~ם

 ע"כ ~כו'~~~רים
 אי~~ ו~~

 עדיפא הא להרב ליה ל~ה
 רא~י' היל"ל~י~ה

 ~יון לפיסה ~תחיי~
 ~ל~

 ~תד~ית
 בתקנת שהיה ~שום רט~~א ר~ל ודאי אלא ~וא~~ס

~~
 ואו~ס

 ל~
~' ~ לענייננו ה~'~ים עכת"ר ' ~יה פטד
 כעניןיבו~

 ורי~א ~שדתת לו שהיתה ~י~א ,

~~י~
' 

 ' ו~לי~ה ~יבום אשחו ש~וטדת ~ת וילר~

 הדכ ע"יוה~כי~
 ~~והר"~

 נ נר"ו ~אדדו

~ ~ ~ ~ ~
 כדנ"כ

 ע~
 הד~"ז וכת~ובת ~~ר ~י

 כסי' הש"ע ~רן רכדי~ל~'
 ~נ"~
 הדב ע~ז וכ~"ש .

 סי' ח"ר ~ה~ת ו~שיב~ואל
~"~ 
 ז

 חיים כ~"ה ז"ל ~אדינו הגאון חלי~~כ~"שברין~'
 לו ויש ~ני יבם ל~ני שנפלה יכ~ה~דין~'

 אש~
וכ~י~

 רו~ה ואינו
 לחלו~

 על ל~ופו ~דאוי ,
 נ ~~לי~העל

~ע~ר~''
 ~י~

 אשה לישא ל~~,~~ד
 גרוש~

 ' ~~"ח

 לו אין יען לגרשה דו~הוהוא
 ~~~ה כ~י~

~ 

~"~~
 שלי~ו~ ~י~ויס~ר

 הבעל ~~~~ה ~~ט
 שלי~

~ל~
 , רואר הכי עם ~שלח כ~~יו

 וש~
 ~~ח

~הר~~~
 לזה ~ס~ר

 הד"ה~
 ש~דינו

 ב~הד"~
 ז"ל ~זן

~~~~ 
 ז"ל הוא

 ההכ~~
 זה נ~ח ~ידור על שאל~הו

ב~וד~
 נ

~וע~~~~
 ~~י~~~ו א~תו ~ל

 ~ד~
 ו~~ט ,

 כ~~~

~~~~~~ ~"~~~ 
 ~~י ו~~~ד ~ר~~ו~~ל~'

 : ~"ו סי'~~חק

~
~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~  ~~~
 על א' ~י'

 אחדי~
 ~לא ~"ל ,

 אחדי~
, 

 ש~
 שי' ע"ב

~~,ו~~דו
 ~ע~"~

 ו~~דה ~"ל '
 ~ע~~
 נ

 ~~ד~~~~~
 כ~~ות

 י"~~
 ~אל~

 כע~ן ותשוכה

~~בד~
 וש"וט ' ~נו~ר שאי~ו, ב~שר רת ~ל

~ ~ '~ ~ ~  ~"~ 
 סי' ~ ~~~ע

~"~ 
 כהגהו~י ו~~~ש

 : ~' ~ות ~~~"ר י~ב~~

~ ~ '

 ~הל' בפ"ג ז"ל ~~~כ"ם~~"ש
 ~~~~ יכו~

 ג'
ו~~~,

~ ~ ~  
 סי' כ~"הע

 ~ע~~
 ז ה' ס'' ועיי"ל

~~~ ~ ~ ~  ותשו~~ 
 ' קידושין ~פקר כרין

 ~~ו~ה ~נסחהובא וש~
 ו~~ו~~

 ו~~~~ות
 ז רור~ו,הע"ירכני

~ ~
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ה~קעה' ~לא

~"~
 ~הר"ש ~רב ~נז~ ~~~ין על

 זדק~
 ז"ל

 רכריו על~ת~ו~~י
~ 

 ~~יי~~~~~~
 ~~ור

 ~רו~

 יע~ב אהל י"ט ~י'

~

' ~ ~ ~ ~  

 ~ו~~
 . יורשיה י~סירו~לא ~רי עלד~תוכתה ~השבע

 ~ ~~נותיהת~~ד של~ ~"~
~  ~~וע~ ~~~~~ ~ש~י~ול~~

 אל~נה
 ול~

~ ~
 ~~~~~'ו~~~ן

 אינ~ ~~~~ ז~

 ז ~זוניתיה~פסרת

~~~~
~~~~ 

 ~פסדת שי'י~כ ע"ב ~"ב
 ~זונותיה: ~~סדת~''ל'' כתו~~~

~"~~~ ~ ~ ~  
 ' אח~ים א~ל לשרת ש~ל~הכת

 ~זונו~ותוכע~
 : ~~חיה

~~~~~
 ~ב~י לשרת ע~~ה את ~ביזתה ~אחר
אחדי~

 נ ~~חיה ~זונות לה אין '

~ ~ ~ ~ ~
 שי"ר ~י~ן הדשכ"ש כ~שוכותועיין

ושס"~
 נ

~"~
 כדכרי

 הזו"ה~
 מט~חת בס~ וכ~"ש , אחרי ~'

 ובס' כ"ח כ~~נה יוחאי בן ה~ ע"דספד~ם
 סוטה כריש ~"ש יבאר ושם 'יהו~ה ~חל~

 אדב~י~
 ~ורם יום

י~יד~
 וכו' הולר

~"~~ ~ ~ ~  

 ~שתו על ש"ד ~ו~יא ~עניןותשו~ה
 ושוב ' שקדןונ~~א

 הכי~
 ~"א

 בהא~נתו שאין ' אותו ש~א~ין~או~ד
 כלו~

 ולא~יו~ל
 בע"כלדלחה

~ 

~~~~
~~~~ 

 לעי~ת ~"ל יע"א ~י~~~~~רין

~~
~~~~~ 

 הדכ
 ה~ופל~

 ~ד"ו גאגין ~~הד"ח

 דכני הסכ~ת עם הנז' תשוכ~יע"~

עי"~
 : הע"י ת"ו

~"~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~השגו~יו ~~~י את ~ה~יל ~ד"ו רכדיועל 

~ 

~~~~
~~~~ 

 ~"~ו~י' ~ת~"~"~י'

 ,ה~~

 כ"ט שי'ע"א
 רחו~ וא~

 ~,~ל"ד ' דחוק האם ~"ל '
 , היא כך ~"ל ' כת~~י ל"ה שי' , ~י אטו ~"ל , ~יאיהו

 ~"ז שי' ' רינו רשודש ~"ל , ~נו השורש ~"ב~י'
 ~~ל 'טעה ~~

 : טעה א~

~"~

 רא~ונה ~ביאה ונתעברה אל~נה ש~שאב~י
ו~ו~ר

 שאינ~
 ' רכד ל~ל ב~והיא ו~~י ' הם ~כל דברי כי ' ב~ו

 וש~
 בואדתי

~"~ 
 ל~~ר בהג~ותי

 ל~ישרי
 ~"ב בחק~ל ז"ל הר~"ז על לה~' ס' אות א"הע
 שםנ שעשה הס"ס בענין ד~סי~

~~~~~
עתה

 ~ר"~
 ~ח''י וש~ חי כל עיני ס"ה

 כ~ודותל~ס'
 רק"~

 ~שו' הוכאה ע"ר
 המופלא~רב

 ~~הד"י~
 נד"ו ישראל

 והבי~
 שב~' ר~די

 ז~ן ~זה וכבד עלי' ותמה ס~ אות א"~ע לבישרי
 כי ~~לי~~וב

 ~ר~
 כ~ז"ל כ~ש~טו ~ז"~~ז"ל הגאון

 ~כתשו~תי

כ'~

~  ~י~ 

~~~ 

 ~~~~י~
 ז עליו~ת~~ו

~"~
 ב~~ר~ ~~~~~~

 : נד"ו דבריו על

~"~

 אלשי~ ~בורת לו אין שבעלהכטוענת
 אי '

 ו~עט 'כעיאטענה
ו~דרים רי~~ו~ רש"י כדכרי ש"ו~

 ורע~י~
~"~~ ~ ~ ~ ~  

~~און
 ~ז"~

 זל~''ה בררא ח"ר
 עיגונא:כענין

~"~

 לי~כ ~"ט ה~חבד אליהוד~ר
~~ 

 שהק'
 נד"ו ~הדן~~י ה~~~

 כא"ה~
 סי~

 ז"ל הד~"ז על ג'

כ~
 ~"כ לב נריכ

 א"ה~
 : ו' ~י'

~~~~~~~~ 
 ~'רושיןוהס~קות ב~נין

 ~~ופלי~
ב~~

~ל

ה~~~ה



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~י' בא"הע ~"ל ה~~~ב למרןועיין
 הרימ"ט רבו מ~ם ~כ~ב ~"דהגהב"י כ"~

 ~~ו' קי~ור היא יו"ד סי' ~א"~ע מרן~~~ו'
 הר"~

 ן'
 אות ל"ד סי' בח"מ ברכ"י הרב וכ"כ ז"ל~~חמיאס

 בס' ועיין~ו"ב
 ל"~ ס"סי מ~~ בר~

 בס' ו~יין
 נר"ו גאגין כמו~ר"ח המו~לא ל~רבהנד"מ ל~ י~מ~

 ד'סימן בא"ה~
~ 

~"~

 גרו~תו מ~זירבדין
 ~~ריכ~

 ואינה ז''נ להמתין
 ~ל ג"ח~ריכה

 הבחנ~
 ו~"וט '

 נ תס''ב בסי'ז"ל הריב"~ במ"~
'~

 ~נטמאה בחוליה ~הודית בא~~
 דר~

 ' ת~ובה

 ' דנאמ~ת וראיכי

~ ~ ~

 ~~וענתבא~ה
 ~בעל~

 של התנאי לה מחל
 ~ניםע~רה

 ונ~~ר~
 ו~וא , לעולם ~בועתו

 מז"ה הגאון ~~כמת ושם ' נא~נת אי , ברברמכחיש
 : ~אמן ~~בעל ' דברי עלזלה"ה

~~~~
~~~~~ 

 ~ע~~~~~~~~~~~~~י'

~"~~~~~~ 

 נר"ו הכהן כמהד"חה'
 ונמ~את~נ~את בפנוי~

 הר~
 ' לזנונים

אי
 בהפר~ה סגי או ' חברו מעוברת כדין ל~ו~יא~ ~רי~
 בכתובת~ חיי אי לגר~ה דו~הואם

 ו~ם ' ומזונו~יה
 ז ברח~ה ע"דת~ובתי

~~~~
~~~~ 

 ~~~~"~כ~~~~~'ל~~~י~~
 ~י' ~ם ' היפה הב"ד ~"ל ' היכא הב"רכ"ג

 מ"~
 גירו~ין

 , בתר מרן כ"א ~י' ע"ד ~ם ~ ע"כ גרו~ין ~"לע"פ~

 ' במופקרת ~"ל ' במו~רת כ"ג שי' ~ם ' בת~ו' ~רן~"ל

 ~י' שם ' נה~ך ~לא ~"ל ' נה~ך ולא ג~ סי~ ע"אדע"ו
 ט"ז שי' ע"ב דע"ו ' מק"ט הויא ~"ל ' מק"ט דהיאי"ב
 ' מן דמת~ר~ת כ"ז ~י' ~ם ' ליזוק ור~ה ~"ל , ליזוןור~ה

~~ל
 למתגר~~

 ~"ל ' כתב לה ב' ~י' ע"ג ~ם ' מן
כ~ב'~~ ~

 ~"לוע~הנבאנ , ~בא ג'ועתה ~י'

~"~

 ע"ד ומקשי רמי נר"ו זאהבי ~~הר"ילהרב
~גאון

 מז"~
 ז ח' סי~ א"הע ב~ק"ל זלה"ה

~~~
~~~~~~ 

 נ ז"ל הדמ"ז דברי לי~ב ע"ר

~"~
 : דבריו את לחזק ~י"ו ~נז' הרב ~זד

~"~

' ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 דבריו בל על שנית
 מילי ל~יי~

 :דאבות

~~~~
~~~~~ 

 ~י' ~~'~~א

~~ 
 מ~מג"~ ראי~

' 

~"~

~קלא
 ו~רי~

 אמרינן ואי ' אלי~ו יבא אם בענין
 זת~"ל

'~
ות~וב~ ~~~~

 , לבניו קד~ע מתנת בנותן

ע"~
 חייבים אי לעולם למוכרו שלא

 אביהם מ~ות לקיים חייבים שהם ואתמ"ל ' לקיים~ניו
 חייבים יד~ו~י ידתי ג~אי

 ג~
 ז~ תנ~י ל~יים הם

 , ז

 ימכדנו ~אם ע"מ לחברו קרקעבמוכד~'
ימכרנו ל~

 ~ל~
 ל~~וכר

 ~מ"~

 נ ה~וא התנאי לקיי~~ייבים ~~ונ~ יור~י ~ם אי '
 לע~ות יכול אי ' במ~כנתא מגוי ~דקעב~ו~ד~~

 זחזקה
 ה~~ו~ה הק~ל ח~ם ~י ב"ד ~יום בענין~'

 מא~

 יר"ההמלך
 בר~ו~

 ז ל~דו ~~רות לקיים יכול ה~בור
 הזק בדין~~

 ז ח~ר פ~ח כנגד בית פתח לענין ראי~

~~
 ג~

 : באמ~ע דד''~ר היכא הז''ד בדין את
'~

ות~וב~ ~~~~
 בא~~ות ~וו~ו~יו בעו~ה

 ' ~הוא המקום מנהג ל~יאיירופא

 דאינהו טוענים תוגרמה באר~ות ה~וכניםויור~יו
 אותו מנהג קבלו לא והם ' מוחז~יםח~יבי

 ז ~~טרות או~םלהכ~יד המקו~

~~~~
~ ~ ~ ~  

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

~~ 

 ~ם ' הד~ים ~"ל הדי~ים ~' ~י' ע"א רפ"ג 'היכול
 ~ל ' ~~ינה ן' ~י~ ~ם ' הם גם ~"ל . כי גם כ"ב~י' ע~~

א~'ג~
 ד~"ר ' איך ~"ל ' אין כ"ו ~י' ע"ר ~ם '

 ע"~
 ~י'

 ~ם ' להרמ~מ ~ל ' להדמ"עט"ו
~~ 

 ~ז
~"~ 

 ~ל '
 . חקרכ~ב ~~ ~ם ' לרעות ~"ל ' לע~ת ~"ד ~י' ע"א דפ"ה 'א"ח

~~ 
 , חתד

 , אז~נן דבתר כ"ח ~~ ע"~ ~~

~

 בריא ~תנת ~נתןבמי ~
 ~ד~ו ~אי~ למי מנכס~

ו~ו~
 סך לתת אותו

 מ~
 הדור ודבני לה~ר~ות

~ע~~
 בטלו

 אות~
 ~הקד~~ת י~יב מאן . מתנה

~ 

~~~~
~~~~ 

 דפ"ה
~  

 ~ם. ~~ל ט"ו ~'

 ~י' ע"אדפ"ו
~ 

 יו"ד ~י~ ~ם , ~ם ואם ~"ל . גם ואם
 נ ~אם ~ל ,~גם

'~
~"ו~

 מו~ל הרכ ~נס~~ק במה
 ~ב~ו~~ מא~

 דב

יוס~
 , ~י ~יה לוי אם תלוי שהיה בדין ~' ~,'

 הרין ונפסק ו~עידו הע~םובאו
 ע"~

 דין בא ושוב ,
כיו~א

 בז~
 ו~ריכים .

 לאות~
 נרון ובאותו . ערים

 ז דייני לריינו היכי , לערות פ~וליםהערים

~"~~~ ~ ~ ~  
ו~~וב~

 וב~רט העד בער ~"ל~חתימת ~יו~אי~ בשטרות לברר
 היכא אלא , הכי למעכד ~~יר דלאו , ס"ן רהעדהיכא

 ז מ~ור~ת בקבלה העיר בני אותםד~בלו

~~~~
~ ~ ~ ~  

~  

 ~~ פ~
 יו"ד ~י~

 הר~ב..~
, 

~"~~ ~ ~ ~  
 לת~ן ~נוהגים איירו~א ~ערי

~טרותיהם
 , המ~י~ה ~י~וסי ע"~

 מ~ו~םו~אחד
 ~~~רו~

 ~די~יה~ מועיל ~~,נו נמ~א
, 

 טוענים המתנותוהמקבלים
 דמ~

 כיון ולריני~ם לנו
 הגלילו~~רבני

 א~י' הריוטות ~טרי ל~יים ת~נו
 לנו מה בדינינועולים ~אינ~

 לבק~
 עולים אם

לא: א~ בדיני~~

~~~~~
 בזהבנדון

 ~רי~
 לברר

 ~עי~~~
 מ~~ה

 ~קנוטעם
 הרבנ,~

 ~זאת ~~נ~, זיל
 חיי~ מים מקורלעזוב

 דמל~ו~א דינא מ~עם אם ,
 , דווקני סופדי גבייהו שכיחי דלא מפניאו

 וע"~
 בירור

 יפ~ יפ~ ~רין יתבר~~קנת~
: 

~~~
 בער מ~מע~ן ~~פסב"ד

~"~ 
 ~ענין לו ~~דח

 לכדר א~~ר ואי .~חד
 ~עד ראוי ~מ~

 ~כ"~
, 

 ~י~חות ~רין~ורת
 ~ל~

 , נ ~לי~ים הב~ לומ~יע ~בודאי וי~בע ~תובע ממה

~"~
 הק~~ בפנ~~ ~כ~וב~בהסכמ~

 ~~ימות בלתי
 ח~יב~ אי ,~מ~כימים

 ז ~ס~מה

~~~~
~~~~~ 

 ד~"ח
 , ידידי ~~,ו~~ו ~י~ ע"~

~

 ~די~י~~"לוא~ה ז
~"~

 מת~ה ב~טד
 ~~ק~הב~~~

 ~וא ~~~~ר
 לדאי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

א~
 לא שהשטר רכל והעליתי בכ"ומ נקנה ~~ר ~ותו

 בכ~מ:~בתבאלאלראיה'שא~ו~קנה

~~~~~~~~~ ~~~ 
 הש~רהרב

 : הנז"ל ה~ננין ~~ל~ר"ו א~י~ב~ כ~~ר~

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

 הרב רב~ על ה~ך ~בב~~ת
ה~'

 הי~
: 

 שטרבע~ן~~~~~
 מתנ~

 ~כ~מ הנקנה
הכ"ו~ ולש~

 שקנו שכתבו רברים סיפור היה
 ה~תנתמהאשה

~~ 
 ח~~א שטרא רהאי והע~תי

 ~"~ ס~ ח"א ~הראנ"ח בתשובת וש~ט , הואבעל~א
: 

~~"~
~"~ 

 רברי לישב נר"ו אביטבול ~הר"י הרב
~הראנ"ח

 הנ~
 : דבריו על ו~שובתיי

~ר~~"~~
 כל

 המ~קי~
 ~שתו ע"ד

 ובנ~
 מפ~יר הוא

 רינאנ ל~אי איתיה הנפקד~~י מתאי
~~

בד~
 המופלא הדב במ"ש ש~ט א~ור או ~ור
כמהר"ב

 ~ר~ אליש~
 שבס' בתשובה

 ל"~~"סי ב~~~ ב~
: 

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

 הרב
 הנ~

 לה~ל הי"ו
 א~

 ע~מו
 :~השג~י

 על ~~~~~~.~~~~~~~~
 דבר~

 ~ענ~
 : זה

~~~~
~ ~ ~ ~  ~ 

 ~י' ע"ר ~ג
 י"~

 אליהם

~"~~ ~ ~ ~  
 ושמעוןלבדו , שות~ים אחים בר"וש
 בן לוי גרל וכאשר , המתעסקהוא

 התחיל ,~'
~~ 

 ~וא
 ל~~ע~~

 וע"כ , בידו ה~ליח וה'
 אי~ו אחיו ור' , בריוח חלק לו ל~ת כת"י לו נ~ן~~~ו

 עתהרו~ה
 לה~כי~

 : למע~יו

~~~~~
 ~יה לבדו שש'מאחר

 המת~~~

 ולוי ,
בנו

 נכנ~ ל~
 ס~ך על אלא להת~~ק

 לו ~דאה ~זה אביוכ~"י
 ת,~ל~

 , ה~ות~ית

 לוי זכ~
 : אביו ה~~יחו כאשרבחלקו

~~~~
~~~~ 

 . ~ם ~ה ש~ ~~"ג
 ג~ ~

 : ויאכל ~"ל , ויאכלה נ"השי~

~~~~~~~~ 
 נר"ו ~אגין שמ"ח הדב

 : ל הנז תשובתי ~להולך מ~~י~

~ ~
 הי,,ו הנז~ הרב ~ברי עלשנית ~~~~~~

 ~השיג כמה ~~מי אתלה~יל
 :עלי

~~~

 הררא שו~א אי נר"ו הכהן מהר"ח ~הרב

 ר~ומא יתיב רינא כי דבריועל
 : לח~אין הדראלא

ד~
 ~"ל , דלא י"ג שי' ע"ג ~"ט
 :~לא
 הנז'הרב

 שני~
 ~~רתו להע~,

 י~~יג לח~~יז הדראדשו~א
 : ראיות במ~~תעלי
 ~~ ~י ה~ז' תשובתועל

 ~"כ הדי ובעיקרבהשגותיו ~ד~
 : לח~אין שו~א הדרא רלא יתיברינא

 ובענין , ערים בלא לבינו בינו ~וחל ברין~~
 : מהני איבלב ל~ ~

~~~
 ב~ע~ת שבו~ה ~~ייב אי ע"א ברין

 שמ~
, 

~ ~ ~

 : אס~כתא בדיני

~~~
~~~~~~ 

 כמוהר"ר הרב ע"ר
 ~ל שהשיב ב~ה נר"ו~'ראנקו ר~~י~

 : הנז"ל~שובתי

~~~
 דונו בעל הניחו ולא לישבע שה~חיל במי

 לו מחל אי , שבועתולג~וד
 השבוע~
: 

~~~
 העירה ~ה מ~דשהנעשות ה~זקו~ ~~נת ובסופו , ח~ר חזקת בדי~י

 ניע"א ה~ער~ טראבל~

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

~~
~לק

 : ~שרה חיי~ אר~

~~
 רעה יודהחלק

 ושלשי~ ח~ש~
: 

~~
 : ושלשים שב~ה העזר אבןחלק

~~
 ~~שה ~מ~פט חשןחלק

 ושלשי~
: 

~~ ~ 
 : ~שר ו~בעה מאה הכלסח

 ה~עיר שמי כמס~ר~ולה
~~~~~ 

~~~ 
~~~~

 רבא מוד~עה
 ל~וריית~

 להיות ~י
 ה~~

 וא~~נחו~
 ולת~ן להבין י~כיל החכם והקורא . כראייהרבים ה~עיי~ לתקן יכולני פנאי~לא

 וידאנו ~שגיאות י~יל~ו י~ראל ו~ור , תקוןה~ריך
 , אכי"ר , נפלאותמ~וד~ו

 :ל~~אין

~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~~ 


