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כתבת~
 ואפ~ר

 שהיו~
 נ~סל

 וכג~
 ~~רה ה~ו~~ שהס~רו

 ק~~ק על לעז להוצ~א ולכן זאת את ושמו מ~ודםשהיתה
 ~~ נ~דו~ בני בנ~הן שכל ולו~רכולו

 ליה
 ל~א~

 דגמיר
 שמים לשם ~וונ~ו ~היה כ~ אף הא כי דלי~אוםביר
 ה~~~י ~~~~ות ורוב הזמן קוצרולולי

 ~אר~~
 ומ~~~ב

 ~בל כזה ~ביאו~~ד
 כזא~ ל~~

 ~כם לא~ש ~ה ד~
 ~כם יש~ע כיו~בין

 ויו~~
 לק~

 ~מ~א ~לה~ם וד~ת
וש~ל

 והעלוב ה~~ור שם ואדם ~לה~ם ב~~~י טו~
 ~~~~ ~~~~~~~~ ~ה ר~~ימקוה
 ~ות ות~וב~ו ה~כר לה~כם ששאל~ו השאלה הנהעד

באות

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

~~~~
 אלא ל~בדיו א~ן

 לפני להש~~~
~~ 

 יא~יך
 ~ה~ה ליהודים י~ר ונ~שנו וישר~ יהוד~ תו~ע ובימיוימיו
 ~~לת כ~א נ~ד יכונו א~לינו ויקר וששון ושמחהאורה
 נדבות גשם~~~ת

 יני~
 מיד ויפדה ~~דיו ~ל ב~מינו

 וקמיושוסיו
 ~~ ו~פ~ו~

 הלא ~וארינו מעל אוייבנו
 לשון המרים עם ובזוי א~ם ~רפת ~נ~ריו בליעלאיש ~ו~

 ~ אגב~ ללשוני באומרו ב~יו אלא כחו ואין ה~ משיח~ל
 לי אדון מי אתי~פתי

 ויק~
 ופ~י שוגה א~ש כל א~יו

 לפ~~ו ויקראו אחריו ט~ו אשר ~ד אמר~ו ~~לקויפתם
 ו~ואברך

 תכר~
 כל

 בר~
 וא~רי נמשכו ~צתו ואחרי

 גניו בגילה להם י~רא תמיד כי הלכו יועילולא
 כי לגדולה ונ~לה שם לנו שנעשה באופן ה~בילהעל ונחלו~

 ~בילתעשינו
 ק~~~

 דבר ונאמו דבריו כה הלא פםולה
 יען להכ~יס כונ~ו כי זר ולא ראו ו~ינ~נו ביומויום
 לו ונאמר זדו~ו רוב מפני ראםאר פה עמו לנואירע
 שי~תכר כוונתי~ו אין כ~ צוארינו מ~ל ~לושיפרוק

 וקם חמה ותמלא דברינו וכשומ~ו בנו עודוהשתעבד
 ראש למעלה ככתוב בנינו על לעז והו~יאבקהל

 אללו והל~
 אר~

 רגלו לכף מצא לא כי וירא ו~והם ~ועק
 בה לישבמנוחה

 ש~~
 באזניו וישמע ו~ב~חה

 אי~
 נערים

 שריד לו השאיר בלתי עד אחריו ומרנניםשוחקים
 לי ~וב כי הראשון למקומי ואשוב אלך ויאמרבמגוריו
 תאנתו ותחת ~פנו תחת איש והננו היום ויהי מעתהאז

בהש~~
 הנה לאמר מבשר והנה עינ~~ו ונשא ובשלוה

 נא אל אחיו אל איש ונאמר וגבולו לאיתנו ה~כם~ר
 חזר אולי ובינו ב~~~נו מריבהתהי

~ 
 נמכר ואחרי

 ~ושב אל בפעם כפעם לדרוש וישב לו תהיהגאולה
הקיר

 ואי~
 בידו מוחה

 וכהר~
 ונאמר ל~לקלו ~ר ~ין

 לא לביש ~ב סירא ן~ אמר צ~~ס לא רעהו ~ל~יש
 ובתחנונ~ם בבקשות אליו ונ~גש לך מ~י לא ובישאתע~יד
 אב~הם כה~~ר הנ~ון ~~~יק אשר לשון לפנ~ו~נ~רש
 החכם תשובת גם ורב~נו ~ו~~נו מ~פר שלו~נוהלוי
 ו~וד~נו ו~נ~ם ~שוב או~י א~ופנו גבר~~לכה~~ר

 וכשת~ם אל~~ים דבר א~ת ואומר ~~ות ו~~נהברש~תו ~~ז~~
 אליו ~דמה מ~ דעתו ול~נ~ות ~~~בנהולא

 לה~י~
 ולהורות

 ש~או ל~~~ם ~לה~~
 ו~מ~

 ו~ו~ן ~סאו שם אל לכוכבי
 והרא~~ש שהרמב~~ם ~לא עוד ולא כו~ ורביםשי~יד

 על~ו חולקים ו~~רונים ראשוניםהפוסק~ם וכ~
 שפםק כמו הלכה ואין זלה~~ה ~א~י~אצאקכמוהר~~י ובפר~

 ~רבנים כל וכי לו ונאמרמורינו
 כא~

 שא~ה עד נגדך
~ולק

 לדבר~ה~
 נ~לם לא ומ~ך נעלם מהם זה ד~ן וכי

 אבותיו לו הניחו ו~~ום הנחשת נ~ש ~נין אלינווישב
 מ~י~ כי ם~~ס בולהת~דל

 שלא ומש~~ו ה~ כלפ~ דברים
 ~~ז~~ל וב~מת להכהבנת~ו

 אי~
 ~אותו ו~רוב כו~ הגאוה

 הקנאה אש בם ותב~ר ושבים ~ובר~ם ומתקנא~~נבהל~ם
 מ~~ח ונגד עולם ~אוני נגד פניו ~זו~ו ~ל ~זותוי~נוהו
 אל~נו ויאמרה~

 ~מ~
 של~ו אתם כנים אם ~תראו

~כם
 ויב~נו עמדו ו~תם בידו ~אלתכם וי~~ אחד ~
 כי לאדוננו כ~בנו לכן כו~ תחיו תעשו זאת ואםדבר~כם

אי~
 ולמ~כ~~ת מ~נו וק~וב ~ו~ל לנו

 משכ~
 הגאולה

 ~חול רעשו מ~וללג~לנו
 שא~נו ומ~ני ויר~

 ~ש~
 וישפל

 בגלגל כי אף נ~יבות לו ~ים וכ~ים ד~כו ב~םכ~
 ~~ם זורמו פיו ועלהערבות

 ~בו~
 די ר~ב לכל בימינו

 לכל ובשפתיו ~~~ו~ו מזונו כי שואל לכל ו~~דומ~סורו
 ורבינו מורינו וגב~רנו אדוננו ועתה ל~זו~ו מזורנקשר
 ואל בעינ~ו נפשנו נא תיקר ה~ משיח ראשנווע~רת
 כי עבדיו ב~ד רחמיו ברוב ויכפר בפניו אשםנהיה
 ח~אנו ואם ~כרנה לא עוד לבב ועל יכ~רנה כמוהואיש
 ~ ה~וב לגן ~זכהו האלהים ר~ון ~ת יגלה לשון ידענוולא
 ר~וב~ כגן ויפרח וישיש ה~וב~ כשמן זכרו ~מ~דוי~ה
 ו~שאר ~ מקומו אל לשלוח ויביאהו שלומו אתויעלה
 תחת בם יקראו ז~ע מקומו~ מ~לאיםאח~יו

 ולעולם ~ יגדל לעד ורבינו מורינו ושלום א~ס~~ו בני~יהיו אבות~
 הכל על ג~~ו מאת ~ יתג~ל הכל ועל ~דל ולא י~ק~לא
 ~~דל

 כחפ~
 אדוננו מעכ~~ת

 וכחפ~
 בסברי הנאחזים

 והצמאים ההומים תשוקתו ב~ת והנלכדיםיתדות~ו
 ~ בנחוצה הכותבים ורגליו ידיו נוש~ים עבדיולפקידתו
 והרבך וה~בך וי~תה פרשת א~ יוס ~ הרצו~הבקנה

 ~ לוי אברהם הצעיר ~ יק~~~ר ה~ משנת אלול י~~והאבותך
 צעיר כי לדבר יכולתי ולא לפני ~בר ~הבהיות

 א~
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~ ~ ~ ~
~~ ~ו~~

 ה~הל ~~ש~ הכרי~ו~י א~נם ~וב מכל וחסרלימים
 הצ~יר שמי חתמתי לכןי~~ה

 ~~~~ ~~~ז ~~~~~ ~~~~~~~~~~~

 השלם ה~כם ~ל הוקם הגבר ~דוש אלהים~י~
 השלום עתרת אחרי נ~~~ו כמוהר~~ר הגאון הכוללהרב
 מהלך כתב אלה בשור~~תיים ב~נו לעשות מהכדת

 ובנ~ ה~דון ת~~~ת ~~א פני ל~ול להראותה~ורה ~ח~
 ~~~ האדון ~ני את ולחלות כשורהישיבתו

 ~ל ~אד
 צדק וענות אמתדבר

 ~היו~
 האדון

 וכ~
 ~הורה ~שיבתו בני

 ב~גרתא ה~ו~ה פי ענ ב~רת~נווקדושה
 דב~ ~לדישראל ~ארע~

 מ~ו~
 בה מ~ד ה~א רבה

 ~רעם ישראלבנות קדוש~
 נכ~

 זכא~ ע~~י זכות ו~גלגצ~ן ~פניהם
 פה כי וזה בו תלוי הרב~ם זכות הרבים אתוהמזכה
 הגויים ביד מ~~~אות בב~י הן ה~שים לכלהטבילות

 כאשר מקצתן שמש ה~רב קודם טובלות היו עתהו~ד
 ~א ומקצתן המועדה~בירו

 לל~ כ~
 דהא וסבה דבר

 עתה טד הטב~לות כי גם ג~ירי דינה עלמא כולילאו
 פותחות באיןהיו

 ו~נעולי~
 הבא וכל עשויות הגוים ביד

במ~ח~
 שם אשר ~מים המים להקר כדי יהודי או גוי

 ~ים להם ~הביא מצוו~ם הם גופם לסבול שיוכלבמה
 להם מב~אים היו והם החמים ~ם צערבם כדיקרים
 ~ס~ היה רבות ול~עמים הטבי~הממקוה

 המקוה
 והיו סאה מארבעיםההוא

 מביאי~
 מים

 ק~י~
 בכלי

 היו עליהם וכבד ~לא ההוא הכלי היות לסבתולפ~מים
 מימיומריקים

 תו~
 בבת לוגין שלשה אם ההוא המקוה

 המקוה ודאי ובזה זה א~ר זה פעמים בשלש ואםאחת
 אליבא ה~שכה ע~~י שצא שאובין במים נפסלההוא
 דאין ואיב~א למלאתו ממשיכין ואח~~כ עלמאדכולי

תיק~
 את פסלו אשר שאובין המים לבטל מועיל זה
 ותקננו עמדנו חסרון בעת ולכן מתח~ה ההואהמקוה
 ו~לאנו שנקינו אחר ומנ~ול פותחת ועשינו זאתפירצה

 שאננות הנשים על והסכמנו התורה ע~~פי ההםהמקוואות
 כזו~~ם ולא ההם במקוואות שמש אחר~הערבלטבול

 ושאר המפתח בידם כך על ממו~ות נשיםוהעמדנו
 נהוגות בלתי היותם לסבתהנשים

 בכ~
 שברו עולם מימי

 ולהיותם מאז כמ~הגן טו~ות והיו ההםהמנעולים
 ~ ~ייסרן הן ~י ידענו צאנשיס

 הואיל התורה כנגד ונ~רות טוענות הןכי
 אשרוקדושיס

 בא~
 מיחו לא בחיים חלקם הראשונים

 תהו וד~רי ע~~כ בידם למחות בא~~נים כח איןבידם
 לא שאולי לפי הוא כך על שתקו הראשונים שאםהן
 לתוכה ושופכין בכלי אז הטבילה מן לוקחים שהיויד~ו
 נוהגים היו לא אז אוליאו

 ב~~
 כל כי חשבו כי ~ם

הטובלו~
 טב~לתם ~ועד מ~בירות אז ה~ו ביום

 ב~ול מסובלים ~לופ~ו ו~ליכם לקלקולו שבהדב~ ול~
ה~ו~ה

 והמ~וו~
 הזאת המ~וה על~כם

 להכ~
 או~ה

 כ~~~~ולסעד~
 ל~זו~ ה~ו~ה

 בכ~
 הסכמ~ינו לקיים נח~~ש

 לק~ו~~כ~
 ~רע ה~ו~ה

 קד~
 והמ~וה ה~ ברוכ~

הז~~
 ~ק~א

~~ 
 שמ~תם כי בכתבכם ולכ~וב גומרה שה

 ~וב~י ~~י זה~ב~
~~~ 

 מריב הנצל למ~ן
 לשונו~

 ~~ר
הסכמתינו

 ~~ ע~
 לגדור ו~~י~ם

 פרצו~
 ע~~~ הנהרסות

נש~ם
 שאננו~

 עו~רי
 ח~

 ולא בצדק לא וה~~וה התורה
 בנות ו~דושתבא~ונה

 ~ר~ יש~א~
 ~ג~ר ה~ ברוכי ק~ש

 הלום ~ד הדוב~ים נאם שלום זה והיהידכם

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

ח
 ~~ ג~~~~~~

 משני יותר בו יש מקוה
 ש~~ור~

והו~
 בבית

 ה~ר~~
 ~~וכו הבאי מעין מימי והוא

ד~~

 הבאים ודרך ~רקע ~בוע צנור
 לרח~

 ליקח
 בכלי במקוה אשר ההם~המ~ם

 ע~
 הכלי אותו ומוליכים

~ל~
 כדי חמים המים ~ה ל~~ב כדי המקוה מ~ימי

ל~ננם
 ולרח~

 הבאים ה~ים נפסקים ול~עמ~ם בהם
 שלפ~מים באופן ה~~וה בתוך ה~נורדרך

 נחסרים יום יום כדרכם ההוא מהמקוה מים~מיד בלקיח~~
 מקוה מי שי~ור במקוה נשאר שלא עד ~המקוההמים
 שיתמלא עד במקוה המים ובא~ם הפ~~קה פותח~םואז

 שפת על מעלה דרך ונשפכי~ שטים וה~יםהמ~וה
 אם לנו ונ~תפק מ~וה שיעורי~ ~כמה יותרהמ~וה
ה~קוה

 ההו~
 אשר הראשונים המים הורקו שלא אחר

 ~ארו ונ~סרו ממנו לקחו אשר הכלים שאיבתע~~י
 מים ההם המים כל ונהככו מקוה מי משיעורפחות
 נשפכים ההוא הכלי עם המים שבלקי~תשאובים

מהמי~
 חסר וכשהמקוה המקוה בתוך הכלי ב~וך אשר

 אשר המים כל נהפכומשיעורו
 בת~

 מים המקוה
 מועיל אין כשריס ~יס בי הרבה אם אף ואח~~כשאובים
 אח~~כ ויותר מקוה שיעו~ בו יש אף המ~וה והרידבר

 הוי ה~י הפקהכשפותחים
 כ~

 ופ~וליס שאובים המים
 או וכל מכל מהמקוה המים הוריקו שלא ~~רלטבילה
 נשפכים שהמיס שאחר נאמראם

 ד~

 ~ר~י מעלה
 ~המים יוצאיס כשנתחשב ו~~י לתוכו ~וחליםהמים
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ד~
 יו~ר מעלה

 מהמי~
 ב~~וה מקודם היו אשר

 כההיא והויכ~נפםל
 ד~מרי~

 הבור כיצד דמקוואות פ~~ג
 עד בפםולו הוא לעולס לוגין שלשה לו ונפלו~בחצר
 ועוד מילואו ממנושיצא

 ופי~
 המשנה מפרש

 כג~
 מ~וה

שיש
 לו~ין ~~ לתוכו ונפלו םאה ~ריס ~

 מי~
 שאובים

ונתמל~
 שיצא עד ב~םולו הוא לעולס ~שמ~ם ~י אח~כ

 יותר מעט ועוד תחלה שם שהיו םאה עשריםמ~נו

למ~
 שיצא עד ומדקאמ~ לוגין שלשה

 ועוד מלואו פיו דרך שיצא עד במקוה שנכנסוהגשמים שר~ משמ~
 דילמא או כשר המקוה והוי יצאו הרי שלנו בנדון~~~כ
 עד המקוה מי כל בידים שיו~יאו עד כשר המקוהשאין
 הבאיס מהמים המקוה כ~יתמלא ואז כלל ישארשלא
 עד שיצא עד פי~ ויהיה כשר יהיה הצנור דרךלתוכו
 ~ כו~שיוציא

ו~
 פתח לתקן הםכמנו שנסתפקנו זה

 ואחר לטבול הנשים שיבואו עד נעול ועד לעולםויהיה במק~
 זה ועס האחר היום עד אותו וינעלו שיחזרושטבלו
 הבאיס לעולס המקוה מימימי יקחו לא נעולשהוא

לר~~
 או ימיס חדש זאת הםכמתינו ונמשכה עשינו וכן

 את ושברו בהםכמה העם בעטו כך ו~חר ח~יסשתי
 אפשר שאי שראיתי אחר ועתה ~~ראשונ~ ונשארהפתח
 לראות וםפריס ספר וחפשתי ~רתי הםכמתנולהעמיד
 ~ע~י שנתיישב ואחר לאו או זה לםפקנו מקוסהיש
 הס כלס שהמקוואות אלה כמקומותינו שהאמתראיתי
~ימימי

 מעי~
 מהמקוה המקוה לתוך וב~י~

 החיצ~
 אשר

 הוא ההוא והמקוה שס שפושטים מקום החיצוןבבית
 משם אז ש~~ו עד מלא ההוא וכשהמקוה מאד עדג~ל
 הבאיםבאים

 דר~
 למקוה מבניין צנור דרך המקוה שפת

 טובלות הנשים אשרהפנימי
~ 

 מכמה שכן ומאחר
טעמיס

 א~
 מחזיק שהמקוה מאחר ראשונה בדבר חשש

 משיעורו המקוה כשנתחסר א~~כ מקוה שי~רי משנייותר
 שאמרנו כמו שאוביס למים כולם נהפ~ו הנשאריסוהמים
 יותר המים עד המקוה משפת ש~ש אחר דבראין

 מקוהמשי~ר
 יש ונתמלא במקוה מעיין מי וכשבאי~

 המיס אלו בטלו מקוה משיעור יותר שנתמלאבמה
 במיס שיש אחר פסוליס היו אשר הראשונים אתכשרים
 לא כו~ם המשניות וכל מקוה משיעור יותרהכשריס
 ומטה ~עלה םאה ב~רב~יס שלם במ~וה אם כידי~רו
 דרך נשפכים והמים אח~~כ שנת~לא שא~~ ~עודזאת
 פעמיס ממילואס יותר שיצאו ע~ בריבוי ~מקוהשפת
 שיצא שעד כשר שהמקוה ס~ק איןשלש

 גרםי~
 במשנה

לא
 שיוצי~ ~

 המשנה הביאה וב~אור
~ 

 בור ~~~ל

 ממ~ו ויוצאה לו נכנסת וה~מה שאוביס מיס מלא~וא
 מהראשוניס נש~ייר שלא שי~ב עד בפיסולו הואלעולס
 המים אמת המפרש ופי~ לו~ין~~

 כג~
 הבאים גשמים מי

 משמע מכאן הרי ממנו ויוצאה לו ונכנםים המרוןמן
 שאובים המים שיצאו בעיק דלא שיתחשב עדמדקא~ר
 ממיס מלא בהיותו אלא מים ב~וכו שיכנסוקודם
 המיס עסשאוביס

 הנכנס~
 האחר מצד ויוצאין בתוכו

 כ~~כ הס הנכנםיס המים כשיתחשב כ~~כהם
 יצאו לא ~ס תמורתם שיכנםו עד כולםהראשונים שצר~

 נכנסים המיס כיבפועל
 ד~

 הבור שפת
 אלו שכשנתחשב כ~~כ הס אס הבור שפת דרךאחר מ~ ויוצאי~

 הבו~ בתוךהנכנסיס
 ד~

 כ~~כ האמה

 שצר~
 שיצאו

 אשר כולסהמיס
 בתו~

 שיכנםו עד הבור
 כ~

 המיס אלו
 האמה דרךשנכ~ו

 א~
 כחשוב בפועל יצאו לא אם

 וה~י הם ונכנםו השא~בים הו~יאו הנכנםין אלוכאלו

ב~~
 שלנו

 ד~ שנכנם~
 ויוצאים הצנור

 ד~
 המקוה שפת

 כ~~כ והם המיםמריבוי
 הנכנם~

 מהמיס יותר והיוצאיס
 ועוד זאת כשר המקוה הוי ודאי שלש פעמים~פםלו
 מלא הוא לעולס אשר החי~ן ממ~וה שלנו בנדוןכי
 הפנימי מכשיר מקוה שיעורי כמה בוויש

 א~
 יהיה אס

 בפ~~ג ~שנה שהביא כמו שמצרפן הצנור ע~~י ש~ובכ~ו
 לעולם ל~ין שלשה לו ונפלו שבחצר בור ~~~לממ~וואו
 שיעמיד עד או ו~ד מילואו מנו שיצא עד בפיםו~והוא
 מהתחתונים ~יונים וי~הרו םאה ארבעי~בחצר

 לכשר ~ותקן הפםול מן למטה כשר מקוההמ~רש ופ~~
 הכשר ~ת~תון מן ~םול ~~ליון ויטהרשיתחברו כ~

 אםיק ~ודכדאמרינן
 וכ~

 למעלה הכשר אס שכן
 המים באיס שמשס למעלה דכשר שלנו ובנדון ~חיתגוד דאמ~

~~י כו~~ ה~נימילתוך
 ב~~~

 לטבול הנשיס ש~בואו שק~ס זמן כל שלנו
 המיס ויבואו הצנור יפתחו ומטה מעלה שעות שניכמו

 מי~יו ו~היו המקו~ שיתמלא עדבמקוה
 ~פכ~

 משפת
 לא מהצניר טובלת כשהאשה וגס המקוה שיעורהמקוה
 ולא לכ~~ע ההוא מהמקוה טבילת עלתה מימיונפםקו
 נראה התיקון זה ועס שנםת~קנו ממה םפק שוסנש~ר
 שהו~םל נודה אס יובן שכתבתי זה וכל כשר שהמקוהלי

 שאמרנו כמו כלי ידי על מי~יו לקיחת ע~~יהמקוה
 נקח אסאבל

 םב~
 בפ~~א כתבו אשר התום~ בעלי

 אלא המקוה את פוםלין המיס אין המשנה עלדי~~ג
 כליס ~בון לפי רבה ופירשה חש~ןלפי

 ויום~
 חנני בן

 בשלשה או בשניס במקוה שנפלו לוגין ג~ דאומרהיא

 בעלי ~תבו פ~לין אין ב~שה בארבעה פוםליןכלי~
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 דהלכה הראב~~ד ופסקהתו~
 כיוס~

 חנני בן
 אותם שנוטלים לנקותו המקוה א~ ~שו~ביןנראה ולפי~

 שנופל ב~קוה הר~שונים מן קצת נש~ייר אפילו לחוש~~~ ~ח~יהם ~חרים מים ונו~נים כלי ע~~י שב~וכומים
 ~~לשה יו~~ שם ליהו והוו ל~וכו הדלימן

 לו~י~
 מים

 שלשה נ~לו לא דמסתמא צ~וש אין~פי~~ה
 לו~~~

 בש~שה
 ~ ~ו~כלים

~~י
 בנ~~

 זא~ כ~י שלנו
 המקו~ נ~סל לא הסברא

~עולם
~~ 

 המים נשארו אם
 שב~ו~

 פחות ה~~וה
 עלמשיעור

 לקיח~
 ש~ין כ~ב שבבי~ו~ כלי ~~~י המים

 מיותר אלא ~ו~ין של~ה נופלין אין הס~ם ~~ל לזהלחוש
 ב~ב~ ~~~י~ יש אם ואף כליםמשלשה

 שה~~י~
 לנקוב

 ~ננ~ בנדון זה ~שש משום משקה בכונס הכליאת
 א~שר

 שבא שם ~דוקא בזה יקל המחמיר לדברי שאףלו~ר

לנקו~
 ~לי אח~ ~לי זה אחר ובזה ~קוה

 ~לשה נ~לו ~לים דבשל~ה ואפ~ר מה~קוה מיםלוקחים ב~~יפו~

~וג~
 פסיק~ בל~י

 לנקוב ה~ריך ולזה ~זה זה ה~ים
 ~ד ה~~וה לנקות בא~ם שאינם שלנו בנדון אבלהפלי
 ~סי~ת ב~~י ~לים משלשה ל~גין שלשה שנפלושנא~ר
 ו~חר ~ים ~לי לי~~ להם ה~ריך אם ~י מה~ליםהמים
 אחר כלי ולו~~ים המים לאלו ה~ריך א~ר באשעה
 לוגין ג~ אחד מ~לי נופל אינו ע~מא ד~וליואליבא
 אין לוגין ג~ ל~שלום ליקח הבא מהאחר יפול אם~ף
 או משניים ~שנפלו המקוה א~ פוםל אין כי~בר

 שקוד~ אלא כלים~שלשה
 שנפ~~

 מהשני נפל מהראשון

וכ~~~
 מה~ בפ~~ה ז~~ל הרמב~~ם

 מקו~~ מ~וואו~
 ~נ~~ו

 ג~~ליו
 לוגי~

 או אחד מכלי שאובים מים
 משני~

 ושלשה
כלים

 מצטרפ~
 פסק שלא עד השני שי~~יל והוא

 הרי מ~ט~פין אין מארבעהה~אשון
 ל~

 ש~שני בבירור
 ו~שם הראשון שפסק ~ודם שית~יל עד מצטרפין אין~לי~

~שבאים
 לנקו~

 א~ר ~לי או~ו מנקים מס~מא המקוה
 לנקו~ו כדי~~י

 במהירו~
 ~קום יש למחמיר ולזה

 שפ~ק וקודם לוגין ג~ נפלו כלים ב~~ג אולילה~מיר
 ה~מיר הצריך ולזה השני התחיל~ראשון

 נקוב~
 הכ~י

 ~י בשנים או בשלשה לו~~ים שאינם שלנו בנדוןאבל
 לה~ריך אחר כלי לו~חים שעה וא~ר א~ד בכליאם
לו

 ה~
~~ 

 אינו אחד מכלי כי יודה המ~מיר לדברי
 לוגין ג~~פל

 בב~
 א~~כ א~ת

 בנד~
 לדברי אף שלנו

 ~ששו לא זה ועם מעולם המ~וה נפסל לאה~מיר
 ~~~~ ~~~ הצעירתוב~~ב צפ~ רבני יס~ימו אם כת~~י לע~~ד והנראההראשונים

 שנראה ~ה ל~תוב ~מני ב~שו ל~ש~ג~~~~י
 לנו ונס~פק מ~~ש כ~ ואומ~ ~~י~ והנני ה~~ בפםקלי
 ה~קוהאם

 ההו~
 הראשונים המים הו~~ו ~לא ~~~

 מועיל אין כשרים ~ים בו ה~~ה אף ו~~~~כ~ו~
 מי הור~ו שלא א~ר הם ופסולים ~ו~ ה~קוהוהרי דב~

 ~שפכים שהמים נאמר אם או וכל ~~להמקוה
 דאמרינן בההיא וה~י ~ו~~~לה ד~

 דילמא או ~ו~ לו~ין ~~ לו ~נ~לו שב~~רהבו~ פי~ דמקוואו~ ~~~~
 דברים ~ו~ המקוה מי כל ב~~ים ~~ו~י~ ~ד כ~רה~קוה שאי~

~מוהי~
 הזה ל~~ק יש מ~ום ~ה הם

 דכי~
 דמתני~

 ~~ ~תני ולא שיצא ~~~תני
 ~יו~י~

 מ~מ~
 דלא בהדייא

 בידים שיו~יאב~ינן
 ו~

 הנפש בעלי ב~פר ~ר~ב~~ד ~י~
 ב~~רכ~א~~א

 יו~~ בי~
 וכ~

 המשנה בפי~ הר~ב~~ם פי~

וכ~
 מה~ פ~~ה בחיבור מדבריו ~בואר

 ו~ ~קוואו~
 משמע

~וד
 בה~יי~

 והאמה שאובים מים מלא שהוא דבור מ~~ני~

נכנ~~
 ממנו ויו~אה לו

 לעול~
 שית~שב ~ד בפיסולו הוא

 ~ לו~ין ג~ מהראשון נש~יירשלא
 ומא~ר עודי~~~~

 שכ~
 חשש אין טעמים מכ~ה

 שיעו~ משני יותר מחזיק שהמקוה שמא~ר ראשונהבדבר
 וכל כו~מקוה

 המשניו~
 במקוה אלא דיברו לא כולם

 בושיש
 סא~ ~רב~י~

 דברי אלה גם עכ~~ל מטה ~עלה
 או אמורא או ~נא לש~מיט לא דא~~כ~ימה

 מפ~
 או

 שב~צר בור מדק~ני ואדרבא כן להשמיענו~וסק
 הוא לעולם לוגין ג~לו ונפל~

 ב~יםול~
 מילואו ממנו שיצא עד

 מקוואות שי~ורי כמה בו ירדו שאפילו ודאי ~שמעועוד
 דברי~ ולפי ו~וד מילואו ממנו י~א לא אם אפשרלא

 יש
 יותר ל~וכו שירדו הכשרים המים שי~ור כ~הלשאול
 אם השאובים המים לשי~ב~לו מקוהמשיעור

 שי~רשל~ה אלא כי לא אומר אני מקוואו~ ~ניש~עור יאמ~
 מוק~ם ~ללו דברים ודאי אלא יו~ר או ארבעהאו
מז

 ~ הדע~
 זא~ו~~~~

 א~~~כ שנתמלא שאחר ועוד
 כ~

 כל

או~
 ללא אלו דברי~

 ~ו~
 המשנה בלשון מבוארים והנם

 ב~~י בספר שהובאו הראב~~ד בדברי גם ו~ה~צמה
ומ~~ש

 זא~
 ה~י~ן המקוה שלנו בנדון כי ועוד

 עד כו~ מלא הואלעולם ~ש~
 דא~רי~

 אם וכ~~ש אסיק גוד
 גוד דאמרינן למעלההכשר

 אחי~
 מהא אי למימ~ אי~א

 רבי הנז~רת במשנה שמסיים מה על שהרי אי~יאלא
 אם אלא פוסל ~זרייא בןאל~ר

~ 
 פוסל פרש~~י פסק

דלי~
 שא~ילו ואפשר אסיק גוד ליה

 לי~ א~י~ ~
 ליה
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דרב~
 כת~פתא דאמרי

 מ~ביל~ א~
 ~א בתחתונה לא

 פוםק שהוא מדבריו נראה והרמב~~ם עכ~~לב~י~ה

כרב~
 ליהו ~ית

~ 
 ~ מקוואות לענין אחית גוד אפי~ו

ו~~~~
 שנפםל נודה אם יובן שכתב~י זה וכל

המקוה
 כ~

 אומר אני התום~ ~ל סברת נקח אבל
 דהלכהשלומר

 כ~~
 הא~~ות כל צריך היה לא חנני בן

 תינוקת בפרק כמותו הרא~~ש פםק בה~א שהרי~ה
 המקוה ממי בכלי דלוקח בנ~~ד והשתא ~~ורוהרמב~~ם

 ג~ שישפכו שכיחלא
 לוג~

 שהוא
 ח~

 כלים מג~ ר~ול

 היו אם שאפי~ אומר אניו~
 נשפכ~

 כלים מ~~ לוגין ג~
 לוג א~ מ~ל שנפל ~דעו לא אם להכשיר מקוםהיה
 מ~רף אינו מלוג פחות מהכלים מאחד נפל שאםשלם
 ~וד ב~~י בס~ כדאיתא והראב~~ד ~~~י ש~תבוכמו

 שלם לוג אחד מ~ל כלים מג~ נשפכים היו ~םשאפילו
 מהכלי לישפך התחיל כן אם אלא המקוה נפםל היהלא
הש~

 פםק שלא עד
 הראש~

 דמקוואות בפ~~ג בהדייא וכדתק
 ~ שכיח לא נמיוהא

~~~
 של דרכו לפי כתבתי כה עד

 ה~כ~
 הכותב

 המשניות כל בו י~קו שנ~~ד בדעתו ש~ה ה~~הםפק
ה~~

 לעי~
 כרחו~ ~ה זה רחוקים הם האמת לפי אבל

 נ~~ד שהרי ממערב~רח
 מעי~

 דלעיל המשניות וכל הוא
 כל אפילו מעיין אבל גשמים ממי מכונם במקוההם
 אע~~פי שאובים מים םאין כמה לתוכו נפלו אפי~שהוא
 כדתנן נפסל לא תחלה בתוכו שהיו המים על ~ביםשהם
 עליו שרבו מו~ים שמימיו מעיין דמקוואותבפ~~ק
מים

 שאו~~
 לה~ביל ולמעיין באשבורן ל~הר ~מקוה שוה

~
 שהוא מעיין תנן דמקוואות ובפ~~ה שהוא ~כל

 היה שהיה כמות הוא הרי והמשיכו ע~יו ~בהכגדל מש~
 שוה והמשיכו עליו וריבה~מד

 למק~
 ל~ה~

 באשבו~
~מעי~

 בכל בו לה~ביל
 שה~

 והראב~~ד הרמב~~ם פםקו וכן
 כמה בשם והמרדכי וה~~ן והריב~~ש וה~ור~~ב~א

חכמי~
 ואחרוני~ ראשונים הפוםקים ~ל

 דא~
 שאובי~ מים

פוםלין
 במעי~

 ~ל תגר קרא בתשובה והרא~~ש
 וכתב המנוקבים דלים ע~~י נובעים שמימיו מקוהלנקות המצריכ~

 והביא לדבריו מהר~~ם שה~ה וכתב בידם הואש~ת
 ~י מצינו לא ~~~ל כתב ומוהרי~~ק לדבריו ב~~תראיות
 במישיחוש

 ל~ מעי~
 עליו שדקדק דעת אותו אלא לוגין

 הנביעה נ~בי את פוק~ין דמדקאמ~המרדכי
 וכן קאמר~מעיין דא~

 הם לבדם השנים אלו חםדאי הר~~~
 למי לוגין בג~ שיקפידו~מ~נו

 מעי~
 דאותו ~ד אלא נינהו תרי ~או דאפשר אומרו~~י ~ עכ~~ל

 שדקד~ד~
 נקבי את פוקקין מדקאמר המרדכי עליו

 דא~הנביע~
 שכת~ חםדאי הר~מ הוא קאמר במעיין

המרדכי
~ 

 ~מו
 ומא~~

 שיםבור פוסק שום מצינו שלא

 תול~כ~
 בהר~~מ כן המ~כי ממנו שדקדק דעת אותו

חםדאי
 וב~

 כן שיהיה
~ 

 פשי~א א~ר חכם שיהיה
 חלוקים הפוםקים שכל במקום להו דחשדלית

 לו נודע שלא חםדאי ה~~ם על כתב עצמושהמרדכי ו~
 ~ראייה

 איל~~~~
 דבנ~ד נתבאר ~עמי

 בו נפלו אפילו כללשאובים למי~ לח~ א~

 םאי~ אל~
 של כחן ויישר עומד הוא בכשרותו אלא כללנפםל אי~ שאובי~ מים

 של לבכם והיה יתן ומי בדבר פקפקו שלאהראשוני~
 לפקפק בדעתם שעלההאחרונים

 בנד~
 מפקפים שהיו זה

 והפוםקים המפ~ים גדולי שלדעת חמת שלבמקוה
 והיו ב~~י בםפר שמבואר כמו פםולהוא

 מו~~
 ביד

 שלא להם ולהכשירו להקל בידםהמחזיק
 כדי~

 ומקלו
 תורתו במאור ~ינינו יאיר וה~ לויגיד

 אמ~
 ה~יר נאם

 כלכל אלוף תדע ולא ידעתי~~
 אלו~

 על ד~עי
 אשר המקוהדבר

 במרח~
 ת~ר עליו קראת אשר

והפ~ת
 ע~

 בו מל~בול ~ד~ים קהל למנוע מדותך
 ~יהם להעלותוצוית

~ 
 בקצרה בא הנני ~ הנהר מי

 אשר הזה שהמקוה לע~~דכנראה
 במר~

 בלי כשר
 במקוםוכ~~ש םפ~

 שא~
 דפשי~א ~הר אם כי בו ל~~ל מקום

 ~פי בכותחאמביעתא
 עדי~

 מהנהר הנ~~ל המקוה
 הזה שהמקוה ~ה בם~~ד אבאר כאשר אנפי מכמההזה בזמ~

 שמכבםים מ~עם לפוםלואפשר
~ 

 הבגדים את הבלנים
 חשיבי מהבגדים הנ~פיםומים

 שאוב~
 בפ~~ג כדתנן

 מק~אותדמםכת
 הםוח~

 ממקומות מים ומ~יל כםותו את
 ופשי~א פוםלים וחכמים מכשיר עקיבא ר~ כו~הרבה
 מחביריו ולא מחבירו כר~~ע דהלכה כחכמיםדהלכה

 מים מתפזרים המקלח מהצנורשממלמי~ מה~י~ כי וגם דפםלי כחכמים הפוםקי~ כלפםקו ו~
 לת~

 המקוה
 ע~~י נפםל שאינו אומר אני זהועל

 כ~
 דאיפשר חדא

 בו שמע~פים מבגד הנ~פים במיםשאין

 במרח~

 ובמים
 שאובים מים לוגין מג~ פחות וכל לוגין ג~ מה~ד~~פכין
 מק~אות ממםכת מקומות בכמה כמבואר פוםלאינו

 כי וזה הפוםקים כלוכדברי
 לוגי~ ~

 ~ול חצי הם
 בו שמת~פים שבגדו~זקה

 במר~
 הנשפכין במים וגם

 אין וגם הזה כשיעור ממנו הנ~פים במים איןמהכד
ל~וש

 ~מ~
 כדים מג~ נשפכו או בגדים ג~ םח~ו

 ביח~
www.hebrewbooks.org                            www.daat.ac.il



~
~  

~  

~  
~  

~  
~  ~  

~ ~

 ~ד לנ~ף להתחיל בה~~רף מ~~רפין כלים ~ג~וכל
 לא האי מקוואות מהל~ות בפ~~ב ~כדתנן ~בירויפסיק של~

 הא גבי ~תמורה בפ~~ק התוס~ כתבו בזה וכיוצא~~~שינן
דתנן

 יוה~
 את ~וסלים כל~ם ו~ל~ה בש~ים ~וני בן

 לוגין ~~ שיעור יש דש~א לומר תמצא אם ו~~י~~מקוה
 הוי~כתי

 ה~~
 דספק וכיון

 הו~
 במסכת וכדתנן כשר

 ב~~~במ~וואות
 ה~~

 ~פק חכמים ~~הרו שאובים ~~ם
 ~~קנפלו

 ל~
 דו~אי ~ומר תמ~א אם דאפי~ ועוד נפלו

 שמא ל~~וקי דאיכא ~יון לוגין ג~ הנו~פים במ~סיש
 ~~קוה לוגין הג~ לתוכה כשנפלו ~אה ~רבעיםהיה
 במ~כת וכד~נןכשר

 מקוו~ו~
 ש~ובים ~~ם ס~ק פ~~ב

 יש ~~~ נ~לו י~~י~ נ~לו לא ס~ נפלו ~פק ח~מי~ש~הרו
 ~ ב~ם א~ן ס~ ס~ה מ~בהם

 ~בוא~~~~
 ~~ו~

~נ~ וכ~~~ ~~~ ~~~א דב~ד זו משנה
~ 

 ~~~י תרי דאיכא
~~~ 

 נ~לו
 פ~ות ~~ לוגין ~ל~

 ב~קוה היה אם ~~ק לוג~ן ~~ היו ~ם וא~~~ ~וגין~~~
 ה~ה אם ~~~לו גוו~א האי ~י דכל דפשי~א האה ~~אז

 ~~~ים ~כשירין ~~ו לא וא~~לו דאוריי~א לוגין ג~פיסול
 ~כשירינן הוה הפ~א בספק מ~~מ~~יקן

 כדקי~~
 ~כצ נן

 לוגין ~לש בפי~ול ו~~~ש לקולה ~פקא דספק~וכתא
 אלא מי~סיל דלא ה~~וה ל~וךשנ~לו

 ~~רבנ~
 כל ~דברי

 וכ~ו נע~ר לא אישהפוס~~ם
 ~~ר~~~י הגאון ~~וכי~

 לכ~~~~ הוו דכשר ו~אי דהא נ~~ו בש~ש ז~~לקולון
וג~

 ~~י~שינן לומר אין
 שמ~

 מארבעים המקוה י~~ר
 הר~~~ש ש~שש וכמו ו~מלאנו בכ~~ו הגו~ ו~מלא~~ה

 בתשוב~ל~~
 דה~ם להה~א נ~~ד ~~~ דלא ה~ור שכתב

 א~ר דבר נ~ה היהלא
 במ~ו~

 הנ~ים ~בילת אם כי
 דלא ה~כי ~י ~~עב~ ~וי דיכיל ~~י ~כל ~יישי~ןו~הכי
 ~~ו~ד ~~נו זה ~ה~~וה הכא אבל עב~ד אגריה~יפסיד
 ~ועט דבר הוא ה~ב~לה ושכ~ לתש~יש ~~י~~ו~~בילה
כנגד

 ה~ור~
 למל~~ ל~רו~ צ~יך שהיה

 ~ השכר עלמרובה ~ה~ור~ בכ~ף
~~~~

 ה~עיין ~י שכ~~~~ו ~ו~~ ת~~א אם ~~~ילו
המקל~

 ש~זר הש~א מילאוהו
 ש~~נוהו ~זקה ~~ל~ להיו~

 כדי הבג~ים ~כביהת ~~ונפים ~הי~ הש~וביםמהמיס
 ש~ביא חי~~~נן לא ותו ונק~ים זכים מע~ין ממישיתמלא
 ~ה~~~ין דכ~~ן אח~~כ שאובים~ים

 מ~ל~
 היה

 ל~~ראל להכ~~ל כ~י ה~ו~ שי~ר~ ~יישינן ולאלבטלה ~~ר~
 דבר וזה בדבר מרויחכשאינו

 פשו~
 כדי הוא זה וכל

 ש~לשה האומרים ל~ברי ל~וש באנו אם ~פילולהכשיר
 ל~ברי דאילו גש~ים ב~י כמו במעיין ~ו~לין ~יםלוגין

 שאובין ~ים שאיןהאומרים
 פוסל~~

 הני כל בלאו ב~עי~ן

 הלכה והנה ודאי הוא ~כשר ב~ה צספוקי ליכא~עמ~
 משום במעין שאובין מים המכשירים כדברי דהלכהרווחת
 המ~כי שכתב א~ דעת אלא ד~הל מאן א~כ~ןדלא

 ראיה לו נודע שלא כתב עצמו וה~רדכי ח~דאיוהר~~ם
 הסכ~ו כולם ואחרונים ראשונים ה~והקים שארוכל

 נ~~ו בשרש קולון מוהרר~~י ה~~ון שכתב וכמולהכשיר
 עד דוחק שום בדבר יש שאם תשובתו בהוףוהעלה

שיב~
 מל~בול שתתעכב די~וי לידי הדבר

 א~
 כלל ראוי

 כ~ה בה ש~ש ר~וקה ~קה ~שוה ~לטבולשתתעכב
 ישראל בנות דמב~לי~ בזה ~ו~רות ה~רבה וכל~~~ות

 ~ן אלא אי~ו ור~~ה~פ~י~
 המ~מ~הי~
~ 

 היכן י~~~יו~~
 מצ~

 המדרש בב~ת ורגליו ידיו
 לנ~ות המ~ריכים על תגר ~~א בתשובה הרא~~שו~ם
 ש~עות ו~תב המנוקבים ~לים ~~~~ נובע~ם ש~~~יומקוה
 ברורות ראיות והביא ~דבריו מ~ר~~ם ו~הו~ה בי~םהוא

 ~~ לתוכו ~~לו ודאי אם א~~לו ~כן וכ~וןלדב~יו
 נפסל לא חהר המ~וה כ~היה שאוביםמים לו~י~

 ב~~
 כ~ון

 ש~לאי~ בעוד לתוכו לוגין הג~ נ~לו אם ואפי~ הואדמעיין
 ה~נו~ מן~ים

 המקל~
 דין למקוה אין ~אז

 מע~י~
 וכדתנן

~~~~
 השוקת גבי על ~העבירו מעיין ~קוואות ד~הכת

 ופירשו כמקוה הוא הרי והפסיקו בריכה ע~~ג ה~בירוכו~
רבינו

 ~משו~
 הבריכה מי שאין היינו דה~סיקו ז~~ל והר~~~ש

 בםיפא וכדקתני הראשון לדינו המקוה ~זרבמקוה לקל~ המעיין ~נור שחזר כיון ד~~~מ למע~יןמחוברים
 הא ומשמע כו~ לזבים פ~ול והמ~יכו ~זר ~תני~דההיא
 הרא~~ש בהדייא וכ~~כ כמעיין די~נו ~מאים ~ארל~בילת
בהלכות

 ~קוואו~
 דאפילו אומר אני ועוד הטור וכ~~כ

 המקוה~יה
 רי~~

 אח~~כ אם ש~ובים ~ים ומיל~והו
 ד~קוואות בפ~~ק וכ~~נן כ~ר מ~יין מיל~וכו המ~~~
 ~וה שאובים מים עליו שרבו ~וע~ים ~~ימיומ~יין למעל~

 ואין שהוא בכל ל~הר ול~עיין ב~~בורן ~~הרל~קוה
 מים אין הכי ומשום מעיין מי ש~~מו התם ~שאנ~לו~ר
 היכא אבל ב~יל קמא ד~מא או~ו ~ו~ליןשאוב~ן
שק~~ו

~~~~ 
 מעיין במי למימר א~כא א~רבא השאובים

הנוט~ים
 בה~

 הא ב~ל ק~א קמא
 לית~

 דתנייא

ב~ו~~~~
 וכתבה

 הר~~~
 ו~ר~~~ש

 בפ~~~
 מעיין דמקוואות

 מפני פ~ולים ראשונים לבריכה ו~תל~י ל~למיה~וצא
 ~שאביםשהם

 הו~ כ~~~
 עושה

 ~ק~
 כל זקנו מעין

 וכירשו המרובים ~ת מ~הרים מ~ט~ם מים ונ~צאושהוא
דתלמי

 הו~
 לב~לו שהוא כל זקנו מעין ונוקבו כלי שם

 לבריכה המע~ין ש~ן מו~ים מים ונמ~או כ~ימתורת
 אתמ~ה~ין

~ 
 המ~ובים הב~~כה

 הנשאר~~
 הרי ~~~ל
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 ~~י מטהרים והם שאובים מים מלאה ש~בריכה~אן
 ~ ~ם הנופלים המוע~ם ~עייןמי

ו~~~
 שהעבירו מעיין ד~~וואות בפ~~ה ~דתנן ראיה

 ה~בירו פסול ה~וקת גביעל
~ 

 כל שפה ~בי
 הרא~~ש ופי~ שהוא בכל מ~ה~ שהמעיין לה חוצה~ר שהו~

 ומשם ל~וקת נופלים המע~ין שמי מקוואות~לכות
 ויוצאיםנמשכים

 ל~~
 ~טבילין ואין כלי הוא והשוקת

 מתוכו הנ~שכים במים ו~א בשוקתלא
 ל~ו~

 דהעבי~ו
 מי שהיו כגון לה ~ו~ה כשר שהוא כל שפהגבי ע~
 שפת גבי על מקצתןנופלים המעיי~

 השו~~
 ~ן היוצאים המים~רים השוק~ לתוך ומק~תן

 השוק~
 ~ה~~י~~ ~א~ור אע~~פי

 לפיבתוכו
 שהמ~י~

 ~ל ~~ופל
 ש~~

 מ~הר ה~וקת
 כ~

המי~
 ~מי אע~~פי שהוא בכל

 השו~~
 ה~~~ ~~~י ל~~יין מ~וברים המיםכל מ~~~ ~הם ~רובין
 הנופלים ה~ו~~ים

~
 ~עברי ~שאיבה נ~~לו שכב~ א~~~פי ונ~הר~ן השו~ת

 השוקתדרך
 ע~~~~

 מטהרין ~~ובים ~~~ה בה~ייא ה~י

 חבו~ע~
 שהן~ כל מ~יין לפי

ו~~
 שמלא בו~ דמ~וואות בפ~~ב דתנן מהא תשיבני

 לעולם ~מנו ויוצאה לו נכנ~ת והאמה שאוביםמים
 לו~ין ~~ הראשונים ~ן נשאר שלא שית~שב עדבפיסולו הו~

כההיא
 באמ~

 הר~~ש שפי~ ופמו גשמים של ~רדלית של
 בפ~~ה הר~~ש וכמ~~ש ~אה ארב~ים בה אין וגםוהרא~~ש
 מכשרת הייתה סאה אר~עים בה היה דאי~ו שנית~שנה
 שהוא כל למעיין וה~~ה ל~~ל שנתבאר כמו השאוביםאת

המקל~
 לתו~

 המים שהוכש~ו שאובים מים
 ע~~י השאובי~

ח~ו~
 הרשב~~א וגם שהוא בכל מטהר דמעיין למע~ן

 וז~~ל הבית בתורתכתב
 ול~

 שאובים מים מקוה אלא עוד
 מו~ים המ~יין מי א~ילו מ~יין מי עליושהמשיכו
 שלהמ~טים

 ה~עי~
 ה~רו~ין השאובים את מ~ה~ם

 מחלק~א~
 נוטפין קדמו ב~ן לנוטפים מעיין ~י קדמו בין

למעי~
 מ~יין מי לתוכוהמשיך א~ שאובים מים מלא דמקוה נתבאר הרי עכ~~ל

 שהו~ כ~
 ~דעת בו לטבול כשר

 במרדכי וכתוב יחיד ~ת לאותו זולתי הפוסקיםכל
 לתוכו שנפלו כודאי הוי דלא בנ~~ד דעת לאותוואפילו
 אפילו דכשר מודה ח~ר כשהמקוה שאובין מים לוגיןג~
 לוגין ג~ פיסול הויאי

 כי~ דאוריית~
 הוא ספיקא דספק

 ליכא אפילו וא~~כ לכ~~ע מדרבנן אלא פיסולו שאיןכ~~ש
 לההוא דיין ולית דין לית וא~~כ כשר ספי~א חדאלא

 ועיקר מכלל מקוה עללער~~
 ית~ ואי~

 ~ל להעלות
הד~ת

 למנו~
 אשר בנהר ולטבול ~ה במקוה מלטבול

ר~
 ~~בול האוסרים

~ 
 הלא

 ג~
 הר~~~

 בפרק
 במ~

 לכותי~ ד~~יד ~מו~ל דאבוה לההיא שפ~קה יוצאהאשה
 ~ ני~ן ביומימקוואות

ו~~~
 שהרמב~~ן וכתב ר~~ח דעת שק שם הר~~ן

נת~
 ה~מב~~ם דעת וכן ס~~ל הכי אלמא לדבריהם ~עם
 כאבוה ל~~וק מקוואות מהלכותבפ~~ט

 ו~ ~~מוא~
 ד~ת

 יוצאה אשה במה ~פ~ק המרדכי וכמ~~ש מ~יררבינו
 מקוואות בה~והרא~~ש

 וכ~
 וכ~ו הרא~~ש מסקנת היא

 וא~~ג הבית בתורת הרשב~~א דעת וכן הטורשכתב
 ר~~ת כדברי בנהרות לטבול להתיר כתבו וסמ~~קדסמ~~ג

היא~
 ורוב בנין רוב שהם רברבי אשלי הני ~ל נניח

 דב~~אי מכללם והרשב~~א והרא~~ש הר~~מ כי וגם~נין
 בכל כי וגםנינהו

 ~פוצו~
 הרמב~~ם ~י על נוה~י~ ה~ולה

 התורה בשל לה~ל ו~מ~~ק ~מ~~ג ב~ר ו~זילוהרא~~ש
וכמ~~ש

 הגא~
 א~ילו ולכן ק~~~ו בשרש קולון כ~והר~~י

 עלה כאשר הזה ~~קוה בטבילת גמגום ק~ת היהאם
 ב~הר ~ל~בול בו ל~בול ~וב יותר היה ד~ר דעתיהעל
 זחילת ופסול מד~~ת אינה השאיבה שפי~ול אלא עודולא

 קולון מו~~~~י שכתב כמו מדאורייתא היאהנוטפים

בש~
 בכשר מל~בול נ~נע והיאך קט~~ו

 לכ~~ע דאורייתא בפסול ונטביללכ~~ע מדאוריית~
 זול~

 שני
 הפוסקים כל לדעת כאשר כ~~ש המ~מ~הין מן אלא זהאין ~וס~י~

 בנה~ מלטבול למנוע שיש הזה במקוה פקפוק שוםאין
 בו לטבול אסור וא~רונים ראשונים ~פוסקים דלכלכיון
 ~ וס~~~ק לס~~~גזול~י

 שפסקו וסמ~~ק לסמ~~ג דאפילו אומר אני~~~
 הזה בנהר ל~בול אסורכר~~ת

 ~טע~
 וגרסינן נמל שהוא

 יטבול לא אשה יצ~ק רב בר שמואל אמר תינוקתבפרק
 כפי~ נראה דלר~~ת התוספות ופי~בנמל

 ר~~~
 תט~ל לא

 ~פני וממהרת וב~יתא שם מצויים אדם בני כיבנמל
 מפני ד~ע~א שכתב לפרש~~י וגם שם המ~יים אדםבני

 שם מצוי ש~ה כצ שם ~היות רגילותשהספינות
 פשי~א אדם בני וגם ספינות שם ושכי~י דנמלוה~א טי~

 לטבולדא~ור
 ש~

 ט~מי~ מהני
 לדעת הזה במקום נמל היה לא אפילוו~ו~

 מודה ר~~ת ואפי~ גדל כשהוא בנהר לטבול אסורהיה ק~
 הנהר בשפת דטבלה היכאכל

 במ~ו~
 מחמת שנתמלא

רוב
 הגשמי~

 במקום כשטובלת אלא ר~~ת הכשיר לא דע~~כ
 אבל הגשמים שירדו קודם הנהר ~י מרוצתשהיה

 רבינו וכ~~כ דפהול מודה הגשמים מחמתשנתפשט ב~קו~
 ר~~ת דעתשזה ירוח~

 הג~~ וכ~~~
 ק~~~ו בשרש קולון מוהר~~י

 וא~~~י הראב~~ד פסק ושכן התוספתא מדברי קוהוכיח
 מודהשאיני

 לה~
 בחי~רי~ כ~תוב ~ה
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 ~אים שאנו ב~קום ש~ובלת זהו~~י
 נ~צאו ל~~~ע ~בילה לה עלתה לא ה~~יםמ~מת שנתפש~
 לה עלתה לא לכ~~ע ה~ים מרוצת דבמקום הנהרכללי ד~

 ו~ששא הנו~פים ירבו ~מא דחיישינן~בילה
 ל~בול שם שהתיר וסמ~~ק סמ~~ג לדעת זולת היאדאורייתא דא~~ור~

 רואים שאנו ובמקוםבהם
 שנתפש~

 ~א הגשמי~ ~~~ת
 לר~~ת ואפי~ ~בילה לה עלתה לא ~בלה ואם בות~~ל

לד~
 ו~והר~~י ירו~ם ורבינו הראב~~ד

 קול~
 ב~קום ואפילו

 בו ת~~ל לא ל~תחילה נמל הוא אם המיםמ~צת
~ 

ו~~~
 רואים שאנו היכא

 שנתפש~
 ע~~י הנהר

 הנשים ו~ין ~עיניים נראה שהוא כ~ו גשמים~רידת
 על ~ובלות והן ל~בול הנהר אמצע עד לילך~כולות
 אליבא ~~~ת לד~ת אפילו ~בילה להם עלתה דלאשפתו
 שאינו בזמן ואפילו והראב~~ד ומוהריק~~ו ירו~םדרבינו
 נמל שהוא דנ~~ד גוונא האי כי על הגש~ים ~~מת~תפש~
 ~ל~בול ב~ם למחו~ וראוי בו ת~בול לא לר~~תאפילו
 במקוה ל~~ל שילכו ולכופןבו

 שהו~ שב~ר~
 לדברי כשר

 ~כם אדוני כי וידעתי ועיקר כלל פקפוק שום בליהכל

כמלא~
 לתקוע ולא האמת אל כבוד לחלוק האלהים

 תשעינה ישראל קדוש אל עיניו רק הלכה לדברעצ~ו
 הוא זה כי וצביונם ציונם על התורה משפ~יולהעמיד
 ~ררניאשר

 לד~
 מתוך כבודך פסא לפני אלו בדברים

 במאור ~יננו יאיר ה~ ישראל ו~קוה מסותרתאהבה
 והעלוב ה~הור הצעיר נאםתורתו

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

~~~~
~~~ 

 ~~~ ~~~~~~~ ~~ו

 שהוא יין מלא כלי~~~~
 מונ~

 ות~ת הדף על
 בבית מה~ך היה א~ד וגוי יין מלא א~ר כלי יש זהכלי

 העליון הכלי ונ~נדנד הא~ הדף בראש דרךובלכתו
נדנוד מכ~

 הד~
 יהיה מה התחתון הכלי לתוך ונפל ו~פך

~שפ~
 משום מהא בשתיה ליה אסרינן מי הזה היין

 ליהדהוה
 מג~

 ההוא כי בכוו~ה שלא אחר דבר ע~~י
 ~ לא ~ו דלולבא ברישא ונגע לדי~לא סליקדהוה

~~ו~~
 משום שרי ~מרא

 דכי~
 אין העליון שבכלי

 היינו בכוונה שלא גוי מגע דכשא~רו פלל ~י ~געכאן
 נגע שלא זה בנדון אבל אחר דבר ע~~י ביין נוגע~הגוי
 כ~ו מכח היין שנתנדנד אלא א~ר דבר ~~י אפי~כלל

וא~ג
 דכ~

 יש~עאל רבי פ~ ה~וס~ וכמ~~ש דמי ככחו כ~ו
 מעצרתאגבי

 זייר~
 הוה כי הכא

 ~~נדנ~
 ~מש ~כ~ו

נמי
 הו~

 שרי
 וכדשרי~

 ~ה ואפי~ ~סרה כשהיא בבובא

 המפ~ים שכתבו ~מו ~תרשנשפך
 וי~

 הת~תון ש~לי

פשו~
 הכלי לתוכו ה~י ~רק ~~מת נאסר שלא הוא
 או אבן ב~ו זורק היה אם שאפי~ו נדנודו ע~~יהעליון
 וכדמו~ח בשתייה ~פי~ו נאסר ה~ה לא היין לתוךצרור
 הירושלמי בשם סמ~~ג וכ~בו כו~ טהור ש~ב כל גביב~מ~
 ס~ בשרש מהריק~~ווהביאו

 וש~
 ודלא ה~ב~~א דעת

 נאם הר~~ן כ~~~ש דאסרי והרי~~ףכהר~ב~~ן
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ 
~~ו~~

 אליהו ~ה~~ר ה~כם כתב אשר את ראינו
 אבן ההיכל ~ל לשים שרצה מי דבר על י~~הקפסאלי
 להח~יר הנז~ ה~~ם והפליא א~ה צורת בה מצויירשיש

 דבריו כנים אם מאתנו ודרש ו~איות ב~ענותולאסור
 אשר לכל ראוי כי לבקשתו נמצינו ונד~נו בידונחזיק
 הרמב~~ם שלדעת היות עם זה בדבר למחות בלבו ה~נגע
 ~רותשאר

~~ 
 בול~ים אפילו ~ותרים אדם מ~רת

 בול~ות דשאר הצלמים כל בפרק ~~~ן הכריעכבר
 על ~ה חשדא משוםאםורות

 דר~
 הוא אשר ~איר רבינו

 ורבי ה~וספות דרךג~~כ
 אליקי~

 ב~לי ~רות ל~ר אםר
 כדאי~חיים

 במרד~
 שרבי וא~~פי אשירי ובהגהות

 מעשה שעשה עיקר אליקים רבי דברי מתיראפרים
 הכנסת בבית שציירו ונ~שים אריות צורות להםירו~ה

 יש וכן במרדכי כדאי~אבקאלונייא
 הגהות ~דברי להוכי~

 דברי להביא ~~ו ו~א אליקים רבינו דברי שהביאואשירי
 דבנ~~ד גוונא ה~י דבכי לומר נראה ועוד אפריםרבינו
 אפשר דהא אפרים רבינו יתירלא

 דל~
 איירי

 שכבר התם דשאני ל~לק יש ועוד ה~ז~ החכם שכתבוכמו בבול~
 שו~לים היו אם ~בל המרדכי בלשון כמבואר אותםציירו
 משום אי מתיר היה לא הכנס~ בבית צורות לצורממ~ו
 אין צורות באותם שמסתכלים דמתוך משום ואיחשדא
 ביו~א ה~וס~ שכתבו כמו שבש~ים לאביהם לבםמכ~נין
 ועוד ~איר רבינו בשם הצלמים כל בפרק המרדכיוכתבו
 הכנסת בית ל~דדי הצורות אותם היו דה~ם ל~לקיש
 מתפללים היו שהקהל בכותל מציי~ם היו ~םאבל
 משום להסירם ~צוה היהכ~גדו

 ~~ד~
 שאין דא~~~פי

 תמיד ש~אים כיון הצורות ל~ותם עו~דיםה~וים
 חייש הוה כנגדם~~ת~וים הקה~

 ל~שד~
 דע~~כ לומר יש ו~וד

 אפרים רבינו התירלא
 אל~

 ב~ורות
 עופו~

 וסוס~ם
 אבל אותם עובדים הגוים שאין~פני

 צור~
 אריה

 שב~רכבה חיות מארבעה לאחד אותו מ~~יריםשהגוים כי~
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כמ~~ש
 החכ~

 דאסור אפרים ~בינו דמודה אפשר ה~~
 ד~~כ לאסו~ ~ראה להר~ב~~םואפי~ו

 ל~
 אלא שרי

ב~ורות
 ~בבתי~

 ~אסו~ ~~ו~ה א~~ר ~כנ~ת בבית א~ל
 ~~דא~שום

 וא~~~~
 נינ~ו דרבים

 ~ל~ נ~~~
 לההוא ~ש

 ~בי~ ~ין ~י~ק ~דלאתי~ו~~
 וה~~~~ש ~רי~~ף ונם לי~י~

 חלקולא
 ~~~ה ~י ואפילו ~~~ו~~~ם ב~~ק~ בכ~

 ~ב~נו ~~~~ש ~~ב~ ~~כו~ר ~ודו ש~ני דרביםלומר
 ~ ז~~לי~וחם

ו~~~
 מ~~לת על ~נ~אל ז~~צ ~הרא~~ש נמ~א

 בב~~ה לתלותה ~ות~ אם ~ליה לה~~ללהיש~~א~ים שדר~
 ל~ו~ ו~~ ש~ליל~א~~~~י

 ~ליה ~ה~~לל ~ישראל א~ד
 ל~לותה א~ור והשיב איהור דבר לשום כוו~הבשום
בבית

 הכנ~~
 לער~ר ה~שר~ל אדם ~שום ראוי ואין כלל

 לר~ה ישרה ~~רך נו~ה הוא זה ~ל ה~ובר וכל~~~ז
 ~~~~ל ליי~רוו~אוי

 ו~~~~
 ~דעת א~ור נ~י א~~

 ~ל אף ה~~ו~ירים ה~~דים ב~שו~ה ~כ~בהר~ב~~ם
 שלא כדי כנגדה לה~פלל נ~ון אין בו~~ות שאינןפי
 ב~~ל~ו~ יכוין ולא ה~ם ב~יורים מ~יטיהיה

 כזו ~ורה ל~ור ל~ו ~ל~ו א~ר זה הוא ~יו~~~~
 ולאבהיכל

 שמ~
 לקיים אם כי לה~מיר ~ורה ל~ול

 ל~שו~ לב גובה אם ~~ זה א~ן לו י~~ד מקלובע~~ו
 לו היה לא כי בהיות גם ומה בדבר לה~ל~מ~שה
 רוחו ~ל העולה ורצונו ~~~ו מילוי אם כי בדב~~~עלת
 ה~רכאות ע~~י מנעוהו אשר והנכבדים לה~~ם להוותי~י
 נאם מש~ייהו לי~רו מעלייתא מי~י כהניוכל

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

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

 אקרא המקודשים ~אשים קדושים אישים~~י~~
 ~שיבי ש~בורה א~יות הם הלא ~ורה ב~לי אלוקולי

 הנא~נים הרבנים הש~רה אל ~ולעים ש~~המלחמה
 צפת ק~~ק של העצו~ים הנהר ~י השלמיםוה~כמים

י~~~
 תשובות וכתבו נת~וררו אשר בישראל ואם עיר
 הארי כ~נין היכל ~ב~ית מחוטבות וטובותחשובות
 וי~או ותורתו ~באות ה~ ~~את וקנאו ~תנשאווכאריות
 כמשפט תורה של ~ל~מתה מלח~ה~רו~י

 יראי וכמנה~
 תארכנה ובמצות בתורה ידיכם ~~ז~נה ואוהביוה~

 וימיימיכם
 בנ~כ~

 והמזומן בשלומכם הדורש נאמנכם כ~צון
 שלומותכם עצ הש~ים פרושות וכ~יו לגזרתכם זמןבכל
 תהי ואל תורתכם שלום ~צ רוחו וה~ון שיחושיפך
 השורות אלה כתבתי הנה בעיניכם קלה הדיוטבר~ת

 כביר לא ~ז~ר~~ט
 ל~עכ~~~

 ~כ~וי ~היה ש~א כדי
 ~~עלתכם ששאלתי ב~ה לי ~ניתם אשר ~לטובה
 ~כתוב חשבתי הקדושים אבותי וב~נו~ת הנ~~צב~ין

באו~~
 ה~או~ כפי ~יוחד כת~ ממעלתכם וא~ א~ לכל

 אלא אליו ו~~כוןלו
 שכ~~

 ~~~ ~ל עשוהו ~וכל לא
 ה~~ינה כי ה~~~ל ~ל ~ה~ו~יל~ב~~יל

 פתאו~ פת~
 ~תאו~ ו~~~בא~

 ~בי~ ו~סקי י~א
 ב~ואר~ תלויים

 ~לי ~י~דכ~ו
 ~~ד~

 הז~ן
 נט~

 נעמן
 בירא~

 ה~
 מ~ברות והיו ~תן ~י י~~~ו ברכה שלמהה~כם נאמ~
~כ~ן ~~ויו~

 ו~ש~ לש~
 ל~~לתכם כותב והייתי לכאן

ב~ניינים בתמי~ו~
 ודיני~

 ביו~ו יום ~ידי פה אותנו ה~~בכים
 ~~נייד~ וליכא ושב ~ובר ש~ין ~לא ~כנ~י שלכתנו~ו
 ד~~וז~יכהה~א

 ו~~~~
 ~תראה אינני אם

 ~ני~
 לפנ~

 לגו ש~שה במי וראו נא ד~ו ~ו~~~ם כבודכ~א
 חסי~ותכם בשומ~י בנ~שכם ~שו~ה נ~שי כי הזאתהנפש א~

 שבא~~כיון ג~ר~ אג~ ~~~לא נ~רי לן יהיב ו~~ן ~י~~הו~ורתכם
 ע~

 תשובת למ~כ~~ת א~תיק אמ~~י הלום
 אשכנזי י~~ה ~איר מהר~~ר ומגדול ~מ~וז הגדולה~ב
 ש~~תם שכבר ס~ק אין יע~~א ב~דואה ישיבהראש

 ה~פל~ה תורתו ועל ~~ידותו ועצ הנז~ הרבחכ~ת ~~
 שיד~תי ולפי אמן ביש~אל ~~בוכ~ותו

 ~הלשו~
 מרדכי של

 היא וסבת א~לכם ~~וי אינו הנ~~ל ה~ב שהביא~רוך
 ב~בר סהדי ו~~ן רב שלל כ~ו~א בו ותש~~ולמ~~כם

 תראו למ~ן ל~תום ולעד~~ לכתוב לסו~רצויתי
 לבכם ושש וראיתםתאמינו ל~~~

 וע~~ותיכ~
 ת~~חנה כדשא

 לעבודתכם~ זמן בכל מזומן וכנפש ה~אמנה~נפשכם
קאפםאצי

~ 
 ~ אלקום כ~ה~~ר

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

~~~~~
 שלום אקרא

 לחבו~
 קאנדייא שבעי~ קדישא

 עירכם מתושבי שאחד בטני ותרגז ש~עתי ש~ועהיצ~ו
 על אבן של ארי להעמיד דנ~~יה הוא רוחיהדמות
 ומקלו כנגדו משתחוים העם כל אש~ מקוםההיכל
 איםור אין כי צהקל ~ינא הגמ~ ~~ני ל~י כאשר לויגיד
 אםכי

 בפרצו~
 לו ~ינא הכנסת בבית גם ~דם

 כנישתא בי מהה~אהיתר םמ~
 דש~

 דהוה בנה~עא ויתיב
 דברי לדחות ~שוב הזה הבנ~ין ובאמת כו~ אנדרי~יביה
 שצוה הצלמים כל בפרק במ~כי ~~ר ה ~ייקיםרבינו
 שציירו ואריות נחשים ~ורו~לה~יר

 בבי~
 באקלונייא הכנםת

 שה~יאווכמו
 האלו~

 קאפסאליי~~ה אליהו מוהר~~ר
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 טוהר ומיבפםקו
 ש~~

 שם
 שה~רדכי כ~~ ~ב~~ ו~~ו~

 ~ר~ב~~ם ~ברי א~~~ו ~ביא כ~~~ ~דבריו ~~כים~ינו
 ם שה~~ב~ ~יהו יפ~ה שהבל אומר ואני הגמרא דינישהעלה
 בבית מדבר~ינו

 הכנ~~
 ~ר~ ~~~~ בנ~יים על~ו אשר

 ~העםאלי~ו
 ~ש~חו~ם~~

 ו~ר~ה
 ~צו~~ כמ~~~ו~

 דב~~ ו~ן

~~~~~~
 א~ן במ~ורים

 ה~~
 כ~~~ ~~~~ו~ם

 ~~~זור~ם

 קוראים ב~םאש~
 כיו~י~

 כסדר לבד
 ~א~כנזי~

 כי
 ל~ש~~ וכ~י בא~כנז ~יה~הר~~ם

 ~~~ירים ~~~~ א~ור
 ב~רוכה ל~יל ~נזכר א~יק~ם ~ב~נו של ה~שובהל~ניכם
 ~~ו~י בו אש~ ב~~~ ~ברים י~ר עם ל~ני היאכאשר
 ה~~ו~הם המר~כי בהפ~ שאינם~מ~דכי

 וז~~~
 בהפר

 פי ועלההוא
 ~ו~ ~אל~ הראיו~

 ~ורו~ ~~ה~~
 שציירוונ~שים ~ר~ו~

 ~~~~~ בבי~
 ~ק~לונייאנ

~~~
 יש ואם וכהויי~ן כצו~~ן ~~ברים נ~~ק~י

 נ~ל ב~~~ טעיו~~צ~
 ל~ב~

 ~~ניכם ~~י ~~~נם
 בהם ~אין ~~~ילים שעל אף~א~ו~

 בולטו~ צו~ו~

 נ~ו~
 שרו~מים ש~~ו~ו~ ע~~ז מה~ בפ~~ג הרמב~~ם מדברי
 בולטו~ חשיביבאריגהלא

 גלויהו~~ו~ה וא~ומא ופי~גלופא
~יינו

 ושוק~~ בול~~
 פ~וחי של כ~רגו~ו היא דגלו~~

 כ~ב שתרגם ~צוה בפרש~חו~ם
 מפו~~

 דנל~
 ד~קא

 פי~ו~ כי ואף שםופרש~~י
 לה~ום ~רו~ם שהה בחותמא

~~~מ
 דגל~

 ~~ורש כ~ב שהוא עזקא של בגילהיו ר~~צ
 ~ו~ם ר~~ל ו~קא ה~~ימהאחר

 ~~ו~
 להבין וקל

 בולטת בין אסור א~~כ ההפך הואואטומא
 בי~

 וכן שו~~~
 במרדכימפורש

 פר~
 חזק~

 ~~ז וכן ~ב~ים

 שאינם צורות לפעמים יש דה~םבאומרו בסו~
 בו~טו~

 ואצ
 וז~~ל שאמר הס~ר לשון א~כםי~~ה

 מכא~
 למדים ~צ~~~ו

שאםור
 ל~ו~~

 דו~א ש~~ו~ דנראה כו~
 לעשו~~

 שהרי

~כ~

 ל~וש ויש ~~~ל כתב א~~~כ
 לכ~

 לו ישב ד~~י~א

ק~
 הש~חוייהבמקום ל~~י~ אף א~ור א~~כ כו~ כמש~חוה שנראה כו~

 א~
 ש~ע~ו מאחר ~ו א~רים אם

 חשדאמשום
 שנ~

 ר~ז ר~ז הזה ~רב והנה כמש~חוה
 שהוא דבריובראש

 אמ~
 באומרו

 אי~
 ~~א מה ישנו

 אמינא ובהנהגו
 א~

 גברא ההוא על אנא
 אי~

 ~נה
 נה~ו שלאמה

 ו~~

 לא
 דהנהו בוראנו ל~ני לה~גאו~

 פה לו מה דגלו ~י~ן בהיו~ו עינימו לכבוד רקמעילים
 ליישב ואפשר ד~לו קדוש במקום לו י~צוב כי פה לוומי

 כנישתא דבי אנדריטא דההואולומר
~~ 

 עומד~ היי~~ לא בנה~עאוי~יב ~דוכ~י~
 שהעם ב~קום

 באיזה או כניש~א בי אמרי רק כנגדומש~חוים
 משתחוים ~ינםשהעם זוי~

 כנג~
 היכא היה לא אם ואפי~~ה

 כמו ~שדא משום ~ס~ר היה שם שכיחידרבים
 טבע~

 ~ם ~ותםשל
 ו~~

 נא~ר כי
 שלנו ה~למוד ~ל~י ~ט~

 מן א~ור ה~ך לו ש~~א הרב כ~ב ~לא מו~רהוא
 ~דש דב~ ו~~ן~כ~~~א

 לנהו~
 כנגד חצונים ~ה~ר~ם

 ש~נוה~למוד
 וב~ר~

 ה~ום~ כ~~ו כן כי ל~ו~רא
 ~פ~ים ~~~פי נוה~ים אנו דבר~ם ~בהרבה ש~ה כלפ~ק ב~ו~

~~ונים
 כנג~

 או~ר אנ~ לכן ~~למ~ד
 כ~

 ידו המש~ה
~ל

 ובכ~ ה~ח~ו~~
 אני

 ה~~~
 ובשיעתו ~הוא באיש

 כ~~~ יעשושלא
 וא~ ~ז~ הר~

 אחשוב בקולי ישמ~ו לא
הדב~

 וא~~י~ לא~ק~ו~~
 ~~רי ~ם ~ב~י~ ~~~הם

 ~ ב~~ני~ם ~י~י~ו לא~ש~
 ~~~~לי~ ~ל~~~~~

 על שנו~נ~ם
 הבי~~

 ~ו
 ע~

 ו~~ המ~~~ ש~ה~~ר~~ו~
 ~ורות בם

 ~ו~ו~
 והו~ים ~גים

 ב~רק דדר~ינן ~~ו או מו~ר ~םוארי
 כ~

 הצל~ים
 ד~ו~

~ורו~
 לרבן ~ו ~~ו לבנה

 ג~ל~א~
 רבן שא~י ומהק~נן כו~

 ב~ו~~ ה~ם כו~ לו ~שו ~א~רי~~~ליאל
 בול~

 ומ~ום
~ש~א

 כד~~יי~
 ~ניש~א ב~ והא ל~שדא ~יי~ינן ו~י כ~~

דש~
 ו~וק~י בנהרד~א וי~יב

 בי~
 עיילי והוו אנ~רי~א

 אבוהביה
 דש~ו~~

 ~יישי ולא ביה ו~~לי ו~וי
 כנהיו~ ב~~י נ~י והשתא שאנ~ רביםו~שנ~ לחשד~

 ~כ~ריה ש~~ו
 ב~ית ואפילו בח~דא ל~וש יש שם מ~~ללים~י~ידים

הכ~ה~
 נשארים שיח~דים ~~מים ומ~אנ~א קאלוניא של
 ג~ ה~י ה~ם ד~מרינן ואע~~ג איהור והויומ~~ללים
 ולבנה ~~ה כ~ון ופל~י צייריד~שי~~

 וצו~ו~
 דיירקון

 ל~~ל~ ה~ם א~רי~ן האמי~ו
 פלחי דאשכח~ מה לכל

ו~ואיל
 וה~

 לכל ~ו~~~ם
 ~~ורו~

 דהא לחש~א ל~וש היה
 ב~רכיםאנ~רי~~

 ל~
 פרקין בריש כדא~רי~ ליהו פל~י

ונה~~~א
 חי~שי~ שכיחי ~~~~ם לאו אי וא~~~~~ ~~~

 ~בינו וכ~ב ~אי לי~ו פ~~י ובכ~רי~ והוא~לל~ש~א
אל~~ים

 אי~
 ישנו

~~ 
 ~ה~ו שלא

 וא~
 שכונ~ם ~י ~ל

 פסל לך ת~ש~ ~א הז~רנו הרי בו~אנו לפנילה~~או~
 לו י~שה לאו~ני~א

 י~~~~
 ת~~ל א~ו~א לו י~ה יכול

 ~~ונ~וכ~
 לא

 י~ש~
 י~ש~ יכול אטו~א

 לא ~~~ל מ~ע

 ל~~ט~
 י~~ לא

 לו
 ~ט~

 של לו יעשה יכול
 ע~

 ~~~ל
כל

~ 
 י~שה יכול ~~ונ~ יעשו לא מס~~א

 ד~ו~
 בהמה

 או~יה
 עו~

 ~~~ל
 ~בנ~~

 אש~ ב~מה כל
 ~פורכל ~ב~י~ בא~

 כו~ז
 לחוש ויש כו~ ל~ו~ שאהור למדין מ~ינו מכ~ן

 ~ו ישב ד~ניאלכך
 קו~

 ויטל~ה ישחה לא ע~~ז בפ~י
 לפעמים גס יש והתם כמש~~וה שנרא~מפני

 ~ עכ~~ל בול~יםשאינן צורו~
~ 

ו~~~
 פדוואה פה קרה אש~ א~ לכם נא אספרה

 יודה רבינו הגולה האור הזקןבימי
 מי~

 ולדעתי זלה~~ה
 ~בת היושב דאלמיכיע יהודה כמוה~~ר פה נמצאשאז
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~ ~

~
~  

~  

~  
~  

~  
~  

~  

 היה אך בעירכסתחכמוני
~ 

 רבו לפני י~ב בחור
 עשיר איש פה היה ~ב~ס כל הוא אףוראה

שמו ותקי~
 היר~~~

 תמיד והיה בש~ריס נ~ע ~מו ווע~י~ס
 מלחמהאיש

 לגא~
 יודה רבינו ורבינו מו~נו הזקן

 חמי ורבינו מורינו ו~בנוזלה~~ה מי~
 הגא~

 אברהס כמוהר~~ר

מי~
 במר~יות מ~קס מאד נאה פרוכת ועשה זלה~~ה

 ה~רה והיתה שלו הארמ~~ה שהי~ה צבי ~רת עליוורקס
 הכנסת בבית להשימו וב~ש המרגליו~ מחמתבול~ת

במועדיס
 והזק~

 לא ותוקפו עשרו מרוב והוא בו מיחה
 רבניס בעושרו לו ומצא מ~חמתו בעל להיותו בוה~~ח
 אשר לועוזריס

 הגי~
 להתיר ראיות לו

 מ~
 התלמוד

 הזקן ויצא הכנסת בבית אותו שס יד ובח~קשלכס כנד~
 ב~רי הכנסתמבית

 א~
 בגלל מאד הק~~ות ונתרבו

 ~מ~~ר של הי~יס קמו בזמני עתה ואפ~~הא~ה
 בלתי לעשותו רצו ולא הכנסת בבית להשימוהנ~~ל הרי~~~

 ההיא ה~רה בניי~ לכסות להס ו~יתירשותי
 הס ב~כיסבקולי ~מ~

 וברו~
 ~~מס

 והנד~
 הוא שלכס

גרו~
 תמיד ההיכל על שס קבוע דבר שיהיה ויותר יותר

 המרכבה מצורת א~ שהוא אריהו~רת
 א~

 כי
 לק מכוער הדבר מ~~מ יחד אר~תס אס כיאיסור א~

 עמדואוהבי
 בפ~

 ה~ לבית תועבה לה~א ת~יחו ולא
 מן ~סו~ לעצמו יחיש בעבירה התחילואשר

 עליו להשמיע דינין בתי י~ריח ולא ~ההמ~קס הדר~
 הרב מתורת נפלאות ראיתי וכבר ח~~ו~אלה ק~
 ואסר לאלהיו קנא אשר י~~ה קאפסאלי אליהמוהר~~ר המובה~

ומחה
 לאיסור וכתב בי~

 ואמינ~
 ישראל ואלהי יישר ליה

יב~
 בנחמה ותראו אתכס

 אמ~
 ז~~ל י~~ק בכמהר~~ר מאיר הזמן בילדי ה~רוד מעתירכה ~

 ההעתקה עידי מפדואהקצענלגבגן
 יי~י~י שלמה אניגס ש~אן בןאברהס

 ציוריס מיני בו שאורגיס משי בגד עלג~~~~~
 פרוכת ~מנו ל~ות מותר אס עופות דמותוב~וכס
לפני

 א~
 שכשעומדי~ לפי בדבר מגמגמי~ שיש לפי הקדש

 חס כאלו ו~ר~ ההי~ל לצד משתחויס ל~~פללהצבור
 נגד מ~תחויס~לוס

 הצורו~
 ~ ההס

~~ו~~
 מיחוש בית בו ואין שרי ~ודאי נראה

 בפרק ~דמו~ח דשרי אפשר אדס ~רת ה~ה אסואפילו
 חיישינן ומי דפריך הצלמיס כל ובפרק מ~יריס אינסאס

 ~נשתא בי והאלחשד~
~~ 

 דאוקמו בנהרדעא ויתיב
 א~~אביה

 ומ~י ולוי ~מו~ל א~ה ביה עיילי וה~

 ~ל אלמא שאני רביס ו~שני לחשדא ~ייש ולא~~ה
 והביאו כלל לחשדא ל~יחש ליכא רביס ~כי~יהיכא
 שלא ואע~~פהרא~~ש

 כת~
 דצורת התס שאני אלפס הרב

 שהן גמליאל כרבן לבנות צורות בדמות וכן ~ואאדס
 ~עמא בלאו צורות שאר אבל תורה שאסרהצו~ת
 עלמא לכולי שרי נינהודרביס

 כי~
 חשדא בהו דלית

 ובהגהות במ~כי מדכתב הוא המגמגמיס ~תואס
 הצלמיס כל פרקאשירי

 שרבי~
 להסיר צוה אליקיס

 בקאלונייא הכנסת בבית ~ציירו ונ~יס אריות~~ת
 אדעתיהו למיסק להוהוה

 לסמו~ דא~
 פסק שוס על

 אס או הוא יחידאה אי לדעת שיד~ו עד כתובשנמצא
 ממקוס דהא דבריו תוכן להבין וגס אתו אשררביס
 רבינו שהשיב ה~~ בפ~ המרדכי שכתב נשיבסשבאו
 שציירו וסוסיס ~פות צורות על יואל לרבינואפריס
 שס להתפלל שמותר הכנסתבבית

 אפילולהס ~ב~ הג~~ שא~
 כשה~

 כ~~ש עצמן בפני תבנית
 כשה~

 מצוייריס
 ואפילו הבגדיסעל

 בפר~~
 במוצא דרבנן מותר אדס

 ~לא לי ונראה ~~~ל ה~~ בפרק כתב נסיס רבי~והרב
 מנהג שהיה ב~רות אלא לחשדאחששו

 שיהיו נשמע ולא נודע שלא כל צורות ל~ר מותראבל לעב~ הגו~
 כללנעבדות

 ו~
 מאותן ~~ת ~רות לקייס ~~מנהג

 שימחה מי שמענו ולא תורה אסרהשלא
 ב~

 עכ~~ל
 ~ ~פריס רבינו כדברי~ה

~ו~
 ~עשותו אלא אסר לא אליקיס רבינו שאפילו

 ונ~~ד במרדכי יפה כמבואר מותר ~מוצא אבלבידיס
מוצא

 עש~
 הללו צורות עכשיו ~ה אינו שהרי הוא

 דלא לומר לדחות ואין בזה מודה אליקיס רבינוואפילו
 הכנסת בבית צורות אותן שיהיו אלא אפריס רבינושרי
 דמאחר נגדו שמשת~ויס הכותל ~פני שיהיו לאאבל
 כמשתחוה נגדס למשתחוה כך הללו בצ~ות חשדאדליכא
נגד

 בג~
 אשירי שבהגהות ואע~~פי ~רה בו שאין כותל או

 ~~~ל אליקיס רבי~ כדבריכתוב
~~ 

 יהיה שלא דבעי~
דבר

 ~ו~

 ש~עשיר והרוצ~ הקיר ~בין בינו
 יצפי~

 יהא
 בידיס ש~אוס ד~יון לו~ יש ~~ת לאותן כמשתחוהנראה

 והשיב שכת~ ממה וגס ה~נסת בבית שציירו~דקאמר
 אי~א צורה שוס לעשותדאסור

 למי~
 לדידיה לחשדא

 לעשות דאסורדסבר
 אב~

 אליקיס לרבינו גס במוצא
 וכן נגדו שמשתח~ס ב~ותל ההס הצורות ל~סשרי
 הדבר הוא מה שנשאל הרמב~~ס דעת שהואנראה
 החציצה בכלל ואס מנעוהו ולמה הקי~ ובין בינוהנקרא
 מילת כליהזאת

 שתול~
 ובהן לנוי הבית כותלי על אותס

~~ת
 שאינ~

 ו~יב לא או האיסור ב~לל זה אס בול~ות
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 להת~רב שה~ריכושהטעס
~~ 

 התפ~ה ב~~ת ה~יר
 דבר לפניו יהא שלאכדי ~ו~

 שיב~~
 ה~לויים וה~~דים ~וונתו

 ~~יר וב~ן בינו ש~בד~ל נכון א~נו אבל ~סורים~~נם
 האלו ~דבר~ם כ~ הב~ת ~כלי בהם וכ~ו~א וש~~םארון

 ~~~~~~ ~~~ו~~~~ם והב~דים ה~~לה כונת~בטל~ם
 ~~ינ~

בו~~ו~
 ל~~~לל נ~ון אין

 ~~~~~ כנ~~~
 כ~י שא~רנו

~~~
 ב~~ורים ~~~ט יהא

 הה~
 ו~א

 ~~ו~~
 ו~~~~ו ב~~~~ו

~ג~לים
 להעלי~

 לה~~לל לנו ~י~~~ בז~ן ~~~לה ~ינ~נו
 ~~וייר כו~ל או בנדכנגד

 ~כ~~~
 ו~ב~די~ ו~רכ~ב

ה~צו~יר~~
 שאינם ~ע~~~י

 ~~~ו~~ ~~~~ ~ול~ו~
 ~~ם

איי~י
 ~ב~ור~

 דו~א א~ם
 ב~~~ג ב~ב~יו ~מבואר~שו~ע ~ול~ בי~ ז~~~ הו~ ~פ~~~

 ~~י~אדם ב~ו~~ ו~~ ע~~~ ~~לכו~
 ~~~~ ל~ת~~~

 כ~
 ~~~ ל~~~ל~ ~

~~~~ 
 ~ו~ו~

~יו~
 ל~~~~ ו~~כא ~~רי ו~ו~ות

 ש~~י ~א~~ ~~~~ ~דר~~
 ~א~~ ~~~ר וב~ן ב~נו ש~~~~~ו נכון שאינוכתב

 בכלה~נהג ש~~~
 ~נול~ ~~ו~ו~

 ~~~ם
 פ~ו~~

 ו~רו~ם ~~וי~ר
 ~ונת לב~טול ~~~וולא

 ה~~ל~
 ~~ני

 כ~
 ~~ום ~י

 להודעדיף
 כבו~

 התו~ה
 ו~~~~~~

 ע~ניו י~~~ם נג~ו
 וא~ בנ~ו~ם יהא שלאכדי

 ד~~~~ ~~ו~
 ה~י ~~~ו

בנ~ א~~
 ~ד~

 ~~ו~קים ~~~קו וכ~ו ~~~וי ב~~לה ~כוונים
 ~פ~ו~ ח~ן~בי

 ~ק~~~
 ותי~ה ~א~ון ~~~ו ~~וה ו~י

 לש~ם לי נ~~ כך א~~כ ~ו~~~ן דא~ן הפו~~יםשכתבו
 ~~ש בו ~~~ן ~ה~כ~נו כ~ין א~ר ~~וכת כ~ו זהפרוכת
 ~~י ל~~~ו~י ~~י ו~~~~ שרי ה~לכך ה~ו~ו~ ~כניאי~ור
 ~~בתי ל~~~~ הנראה אתהיכלא

 ו~~~ו~
 ~א~רע ב~קום

~עש~
 רב יש זה

 ~וה~~
 אם

 ~רי~י לדברי כ~~~~ ~הכ~~
 כדלע~נ להת~ר~ורה

 א~

 ~~~~ר ב~~ני דב~י יראו לא ~ם
דברי

 הר~
 ה~עיר נאם שומ~ין

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

 ~~ז ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ז ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~ ~~~~ 

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

~~ו~
 וברחובו~ ~~רים בחו~ות היין על ~וחא ~מעת~

 או~רים הללו תריה~ן בעלי ה~ צ~קות יתנושם
 י~~ומתריס והל~

 עדיה~
 האלי~~ם עד ע~ו~ות~הם י~ש ויצדקו

 מקא~ד~יא באו ~ין חביות דבר על דבריהסיבואו
 חו~ס החב~ות ובכי גוייס שכולהבספינה

 בתו~
 ~ותם

 שלא הרוח להו~א ~די ק~ן נקב חבית בכל ישא~ן
 בנדון דעתי להגיד ו~יודעי מאהובי ונשאלתיתב~ע
 להקל בקצרה אבא אכן לבבי עס כ~שר משיב והנניזה

~
 ~וקע האוסר החכס דברי ראיתי ואומר ~ המעיין

 ה~וי ~ו נגע אס דבש בו ~נתערב דיין לומרענמו
 תשו~~ו באמצע וגס דבריו בתחלת כתב כאשראהור
 זה בדבר עצ~ו ל~קועזר

~ 

~~
 ~י ~מכור~ס ידוע כבר הלא ~לין אש~בנו זה

כל
 ק~נדי~~ י~נ~~

 ועל הגיתות בין דבש בהם ~~י~~ם
 ~זהרים א~נםכן

~~~~ 
 ואס לעיר מהגי~ות בהבאת גוי

כ~
 מקאנדייא הבא יין כל ~~ר~ם ~~~י יא~ור ד~~ו ל~י
ו~~~~

 ~~ו~ ~~נה~
 וסביבותי~ ב~~~~ם

 לשתו~
 יין

~~~נ~~~~
 ומ~כצף כה ~ו~ה ~~ולם היה ולא ב~רה~י~א

 ה~~רב גאוני הוראת על ~ו~כים ~הם ברירה~בר

ו~~
 ~ה~א ~ל כן

 בו נוגע ראי~והו דא~ילו גוי ~~~~
 להם~ו~ר

 ואי~
 כאן

 א~~
 שהאריך ומה איחלופי ~ש~ת

 ר~~ו~להבי~
 השי~ו יכה בזה נ~ב ע~~י לא~~לופי ד~~~שי~

~~~~
 לא~ת א~ת ודבר דבר ~ל על תבון יעקב ה~~ר

ל~צ~
 דברי הבאת ~ל גס או~נ~ו ~ל ~~ו~ דב~ ~~~ון
 הר~י ה~כם כיוון י~ה נ~~ח ק~~ל ~י~~ק ~~י~~כ~ב~י
 ~ה~ז~

~~
 דברי

 ~ל~~
 בק~ו אשר הגבורים החכ~ים

 לחס בית מבור הי~ועה ~~עייני בששון ~יםל~~וב
 נכלאו המה שלשה בהלכה ~מ~ויין ש~~ ב~~רא~ר

 הח~ס על ות~הני לה~~ים וד~ת ט~ם ב~וב~ב~יהם
 שכתב המ~דכי ד~רי ~~~ו נ~ל~ו א~ך~או~ר

ד~~~ז ב~~~~
 ו~~~~~

 וכיוו~ו
 להבנ~

 ~ בחיבורי והביאו~~ו ~~רי
 ישראל שעשה הר~ה ג~ינות ~ל ר~~י א~~~~י

 כ~~ הנו~~בית
 ו~ו~

 דא~י~ טוביה לרב~נו נראה ה~ה
 ב~ור אותה שמע~ידים ~~ני ד~~רלש~ו~ל

 כסק ורש~~י ~עם נו~ן ~לא שם א~ן מ~~מ כו~~בלה קיב~
 ל~ולא ~~רבנן ~~י~א והוי ~דרבנן הוידטעם

 דאיכא יותרו לא ל~ה ד~וריי~א ~~~קר ד~~םלר~~ת ו~~
 ביד ~~ולם הנאבד ~ו~ם בא לא ש~א כי ~ובאספ~קא
 ואם~וי

 ~מ~~
 ואם זייף לא שמא לידו בא לומר

 צא ש~א בו ~ז~~ףלו~ר תמצ~
 העמי~

 ע~~~ל המותר ב~בר ~לא
 יין לגוי היה לא ש~א טובא ה~יקי א~כא נ~יובנ~~ד
 כשר ביין צה~ל~ףשלו

 א~
 שמא לו שהיה צומר ת~~א

 לו שיה~ה כ~~כ רע היהלא
 ר~ו~

 שהיה ואת~~ל בחילוכו
 אזלא ~וב הוא הכשר ש~ין רואים שאנו מכיון ה~בהרע
 ~ע היה שלא שאע~~כי לומר ת~~א ואם זו חששאלה
 מעטאלא

 רו~
 שמא מועט ~בר או~ו לה~ויח

 הוי שלו יין בו ערב שאס וכיון ~יראה מפניהחליפו ל~
 בחיבורי שכת~תי כמו דרבנן איםורא ליה הוה במינומין

 דסבור כר~~תדנקטינן
 דמי~

 במינו
 ב~

 ברוב
 ~פיקי כמה הו~~ל א~~כ כמותו פס~ו הפוסקיסשרוב מדאוריית~
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 דסבר ל~~~י ואפילו ולקו~אדר~נן
 דמ~

 בטיל לא ב~י~ו
אפילו

 באל~
 לא דבדאורייתא ומשמע

 בטי~
 יינם דבסתם

 ואס ד~~~ז בפ~~ב כ~איתא דרבנן גזרה אלאאינו
 ומותר בד~בנן ספי~י כ~ה הו~~ל על~א דכוליאליבא
 שהדבר צו~ך שאין אלא להתיר להביא יש ראיותוכמה
 לקצר שאמרו ובמקום ~התיר~רור

 אי~
 להאריך ראוי

נא~
 הצעיר

~~~~ 
~~~~ 

~~~~
 שמוכרי השוק והוא לצאג~~א בא א~ יש~אל

~ו
 כס~

 מטבע ~הב
 וגרו~או~

 ישנים פר~ים ק~ת ומכר
 כמו משקלו זהב א~ עגול מכ~ אחר וליהודייושפיס
 ובאמצעית~ צי~י~ בפ~ורי סביבו מפותח מתקאליסשבע~
 בדפוס~צוייר

 בו~~
 וידיה כ~א על יושבת אשה דמות

 תזעק ת~יל ללדת תקריב הרה כמו למ~הנשואות
 ~בו על ה~~נית ידו אחד עובר מ~וייר ובבטנהבחבליה
 ה~ורה וסביב וערב שתי צורת ההוא העוברובשמאל
 ווליתי גירי א~ד בצד בול~ת ייונית בכ~יבה כתובהה~א
 גריגו בלשון היודעים ופי~ו תיפור~י כתו~ האחרובצד
 שפרע וא~ר אותי הלובש או אותי ה~ושא עזוראדוני
 הדמיםהיהודי

 והל~ ומ~~
 לבו נוקפו הישמ~אלי לו

 טיבו מהלדעת
 ש~

 היא זו צורה או~י ואמר זה עובר
 לפי בהנאה מותר הנז~ העיגול אם מורינו יורינו~~ז
 ~ולים לשים הנוצרים דרך שכן העידו יהודיםשק~ת
 הזה בדבר להקל שיש ונראה לנוי ב~ובעיהםהאלה
 ספק הכא דאיכא חדא טעמימכמה

 ספיק~
 וספק

 ~הלכות בפ~~ז ז~~ל הרמב~~ם וכ~~~ש מו~ר דע~~זספיקא
 ע~~ז עובד גוי ליד זו צורה באתה אם ספק והואע~~ז

 ליהודי שמכרה ~מו זה שישמעאצי שאפשר~~ולם
 לנוי זה זהב בעי~ול זו צורההד~יס

 ואמרינ~
 נמצאו כאן

 ע~~ז עובד שאינו ישמעאלי ביד ונמ~את הואיל היווכאן
 לומר תמצאו~ם

 אם ספק ~~ז ~בד מגוי שעיק~
 הדבר שקרוב ותו זה לישמעאלי שמכרה קודםביטלה
 ובנה מניקה שדמות נעבדת זו ~ורה שאין בודאילומר
 כמ~~ש אמרובח~~ה

 הר~~~
 דמות ולא הצלמים כל בפרק

 ~ו לומר תמצא אם שאפילו ותו בבטנה ובנה~עוברת
 הנוצרים שאין הוא ידוע יש~~ו של אמו מרים ~רתהיא

 אלהות מנהג בה נוה~ים ולא הנז~ מרים ~ת~בדים
 עדיין ~ש~~ו שהוא לומר תמצא אם אפי~ שבב~~הוזה
 הר~~ן כתב מניקה ב~רת ואפי~ העולם לאויר יצאלא
 רבינו גם כו~ הללו ל~רות היום עובדין שאין שאפשר~ם

 אלו הגוים אסמעאל בן אברהם ה~~ר בשם כתב~~ו~ם

 בכלים הללו ב~רות שע~ים מה כל ב~~~ז אדוק~םשאי~ם
 עושיםאינם

 אע~~ג כו~ לנוי אל~
 דבלש~

 דנקטי ואפשר
 קאמ~ דמילתא בסיפא נמ~ ירו~ם וה~~ר ז~~ל תרוייהולה

 דנ~~ד ספקא בספק תורה איסור בספק לה~מירוראוי
 דאפי~ איכא תורה איסור לאו דהכא ותו קאמרילא

משי~
 ~עות דמקח להחזיר שרי מדינא הכא דמי ו~ה~ב

 הנאה יוליך א~רו לגוי ~~ז כמז~ן דמ~י ומשוםהוא
 יורנו הצלמים כל פרק שלהי הר~~ן וכמ~~ש המלחלים
 העגול לאיסור לחוש יש אם למעשה הלכה בזהמורנו
 הזה ליהודי ~ורין ואין לאו ואם בה~אה הנזכר זהב~ל

 דהמרדכי דאע~~ג דמיה אח~~כ וליטול בהקפה אותהל~כור
בריש

 פר~
 ישראל עבר אם א~א קא~ר ~א השוכר

 כו~ ע~~זומכר
 הכ~

 כדכתיבנא ולקולא טעמי הני כל דאיכא
 באשר~י לגוי למזבנא ליה מורינן נמי דאורוי~אפשר
 ~ ז~~ל המ~כי הרב וכדכתב הכי~ בתר מיניהול~ישקל

~~ו~~
 עצמו עושה הזה הכותב כי אני רואה

 בהם שאין בטענות להתיר ובא מורה והואכשואל
 ה~אשונה הטענה כו~ממש

 שטו~
 שחר לה אין

 שא~
דר~

 חמור אסור הוא כי אדם צורת ל~ור הישמעאלים
 ומעולםכדתם

 ל~
 נתלה והיאך כך ש~ה מי נ~צא

 כלל דעת על ~לה שלא דבר מ~וי שאינו בדברלהקל
 עבודה עובד מגוי שעיקרה ~ומר תמ~י ואם מ~~שגם
 ~ה לישראל שמכרה קודם ביטלה אם ספקזרה

 מתני~אישתמיטתיה
 דכ~

 כו~ חמה צורת המוצא ה~ל~ם
 קודם הגוי ביטלה שמא אמרי~ ולא המלח ליםיוליכם
 ~ זהשמצאה

ו~~~~
 צורה זו שאין בודאי לומר הדבר שקרוב ותו

 בשמאל שהיה בשאלה שכתוב מה שכח הנה כו~נעבדת
 היא נעבדת זו וצורה וערב שתי צורת ההואהעובר
 הצורת ואפי~ ו~~~ש ה~ב~~א ~ם הר~~ן שכתבוכמו
מניקה

 כת~
 הללו ל~ורות היום עובדים שאין שם הר~~ן

 ולא ל~לוק לבו מלאו לא שהר~~ן הוא גדול תימאכו~
 אלא כןכתב

 בדר~
 על סומך השואל וזה ו~~ע אפשר

 של דעתו על עלה לא וזה להקל ~עשה ל~ותזה

ו~~~~
 אברהם ה~~ר בשם כתב ירוחם ~ינו גם

 מה כל בע~~ז אדוקים שאינם אלו הגויםאסמעאל
 מי כו~ לנוי אלא אינם בכלים ה~לו בצו~ות~עושים
 הזה הדבר לוישמע

 לתפו~
 בר אברהם של ספקו

 להחמיר ה~ב~~א של פשיטות ו~הניח להקלאסמעאל
 שרצה שהיסוד ו~ד ומפורסם גדול רבבהיותו

 דהוי לומר~ליו לסמ~
 ספ~

 ~ לעיל דבריו נתבטלו כבר ספקא
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ג~

~~~~~
 וכמ~~ש איכא תורה איסור לאו דהכא ותו

 שלהי~ר~~ן
 ~ר~

 לא שם ה~~~ן ~~~ש עכ~~ל ה~ל~ים כל
 ~~מ~א ~~א ~רו~ה דגמרא אמרהמדעתו

 דרב~
~~ 

השוכר
 וה~~~~

 ה~ו~ר ב~רק לה ~~~~~ם והכי כתב ע~~ו
 ה~בר תלהילמה

 ו~~~~ בה~~~~
 משם ~~ן

 ראי~
 לנ~~ד

 כי א~ילו ~לא ד~וו~א
 ל~~~ אוכ~~

 לה~זירו ~ה~ם
 ~~~י אמ~~~ן ~מכ~ה ~~מולגוי

 ~ד~נ~
 ~~~לו

 ~ש~
 ונ~ן

 אס~ו ואפי~~ה~~ות
 ~~ו~

 ומה ל~וי ~~ז ~~זבן ד~~וי
 ל~~~ ~~~ז ~ו~~ שהוא לנ~~ד זה~נין

 ו~הנ~
 ~ד~~ה

 ~ן אסור שהוא ספקשאין
 וז~ ~~ו~~

 ~~י~ו
 ~ינו~

 בן
 ~ בה יט~ה לא~~מו

~~~~~
 ~ו~ ~ה~~ה ~~וי ~~רם ~~ם ה~רדכי בשם

 היה וא~לו ~ם ה~ו~~ ~ברי שהר~ השו~ש הני~ בזהגם
 בי~ בס~רי או בתו~~מ~יין

 ~בר~~~ ~~~י~ ~ו~~
 ה~ה

 לאחר ~כרה כ~ה~ו~ ~~א הת~ר לא ~לחנן שרבינו~ואה
 ~ר~~י ~כ~~ו וא~~~~י ~דמים הישראל לוה שיתןקודם
 אלא הגוי מ~רה לא אפילו להתירהוס~ף

 ~גוי ~~~~~
קודם

 שית~
 נראה ~ל~נן רבינו הרי ~~~מ כו~ הדמים

~הוא
 חלו~

 לא ו~~~י אל~נן רב~נו שא~ילו ועוד עליו
 ~יעבד אלאהתירו

 דוק~
 לא לכ~~לה כן להורות ~~ל

 דאיכא ~שום בנ~~ד לה~ל שר~הומה
 כ~

 ~עמי הני

לקול~
 הט~~ים אותם כל נתבטלו כבר

 ~ילכ~
 ~סורה

 ה~עיר לי שנראה מה זה התר שום בלאבה~אה

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

~~~~
 ~טה חתומי ~דים ~נו ~~חא שזה צוואה

 וח~מו וכת~ו עדים ~ל~ הוו לנו אמר וכך כו~~~דים

אי~
 א~י ~וואה ובתורת ד~~י ובשל~ת נפ~~ ברצון אני
 הנ~צאים המטלטלים ש~ל זה ~חולי א~ות ח~~ו שאם~צווה
 ש~ושי הןבבתי

 ע~
 הן

 מכס~
 מ~נה יהיו כולם וזהב

 ו~ם בי~~לאלאשתי
 מטלטלי~

 בש~לונ~קי לי שיש אחרים
 ~מ~ו~ ו~ינ~יאנוש ~ר~י~ ו~~שים מאה ועודוברו~~דיש
 ~שר ל~~ובו ~~תנו מיתה מ~מת ~יוה ועודומנכסי
 ויני~~י~נוש ~~~י~ ~~~~ם מי~~~י יאודה ר~י שמובצפת
 מ~כס~ו ~מור~ב~תנה

 ושארי~
 ~~ה

 שי~
 לו

 ~ני~
 הכל

 אש~ו שתלד ולולד רבקה~בתו
 ~~י~

 הצוו~ה עכ~~ל הרה
 בפרק ~~~רינן ~הא בטלה זו ש~וואה שאומר מיויש
 שכיב שמת מי ובפרק נ~לין~ש

~~~ 
 ותנו כתבו ש~~ר

 להקנותו ג~ר לא ~~א ונותנין כותבין אין ומת לפלונימנה
 אמר יוחנן ו~בי ~יתה לא~ר ש~ר ואין ~טראלא

 אם רואין אמר ~ימי רב אתא כי תבדק מאי~בדק
 כותבין כ~ו~~~~ה

 ל~ וא~
 כ~ו מי~ה ה~ד כותב~ן אין

דאמ~

 א~
 שלא כיון זו וב~וואה ליה והבו וחתו~ו כ~ובו

 ~רי ~~ו כ~~~ה~תב
 ב~ל~ ~~~

 זו ~וואה ~ש~ט מה
 ה~ומר כדברי בטלה היא~ם

 כ~
 יש אם ~ו

 שו~
 ט~נה

 קי~מת~ ת~~ה זו ש~וואהלק~ים
 נר~~~~~~~~

 להק~ות בשנ~כוון דהתם ל~לוני ~נה ו~נו כ~בושא~~ לההיא ~ו~ה קיימת זו ש~וואה
 אבל ~~~באותו

 ב~ל~
 נ~כוון

 אל~
 לזכרון שיכתבו

 אחד לכל הניח כ~ה ~~א~ה להיות בעל~א~ב~~ם
~~נ~ו

 קי~~~
 ו~ין

 לאות~
 זה ודבר כלל שטר דין כתיבה

 ~שן בטור וגם ה~או~ים בשם ז~~ל ~~ו~ם ר~~נו~~בו

ה~ש~~
 כן ~~ב

 ~יי~ ולישנ~
 נתכוון לא ש~א דקאמ~

לה~נו~ו
 ~ל~

 ה~נאה בלשון שהוא דב~טר ~~~~ בש~~
~וא

 ה~
 שלא וא~~פי לא הקנאה ~לשון שאי~ו ב~~ר

נ~בר~
 ז~

 הר~ב~~~ ב~ברי
 התלמוד לשון ה~תיק ~~וא

 ב~~ה~~נה~~
 ~~ו~ו~

 התלמוד מא~ר שנפרש וכ~ם
 ז~~ל ~~מרו~~רש כ~

 וכ~ו~
 אלא אינו ה~ל~וד ~~~~~

 אלא נ~כוון בשלא אבל ש~~~ באו~ו להקנותבשנ~כוון
 ב~ל~א דברים לזכרון~יכתבו

 ל~יו~
 כמה לראייה

לכל הני~
~~~ 

 כונ~ היא זו שגם לומר ~לינו קי~~ת ~תנתו
 הקנאה לשון שאינו ~בו~ר זו צואה ולשון ז~~להרמב~~ם
 ב~ל~א דברים לזכרוןאלא

 הילכ~
 קיימת שהיא נראה

 הצעי~נאם
~~~~ ~~~~ 

ב
 ~~ו~~ ~~~~

 ביה
 הנבו~

 אד~~ש י~~~ו ונ~צה
 לידי ~גי~כתבך

 הנ~~
 בית מבור ח~~ם ~ים ~לשא~ב

 אורם אשר השל~ים הרב~ים ה~~ה י~~~ל~ם
 זו~~

 ב~ת
 ענו~נותם ~רוב השלמים הרבנים ו~ם ב~בולכםהזאת
 ה~נו~~ם כ~דת ידיהם~שכו

 ~~~ו~ ~י~
 ו~חי~תם גדרם

 מבין כי וגם ריקם היקר~ם כ~~ת פני להשיב ש~אאכן
ריסי

 כתב~

 השל~ים ~ה~בנים נ~כר
 ל~

 ידיהם משכו
 ~ל~~רי

 שרו~ים
 קבלתי כן ו~~~מ תחלה דברי לש~ו~

 ש~בר ~וא נכון כי~לי
 ~~~~ ז~

 ויהתיים כ~וני ב~טן
 שדברי ול~יב~דול~ם

 א~ר~~
 שקמו ~כתבת ~תו~ים ~או

 לב~ל ו~ו~יםאנ~~ם
 ה~ו~~

 מ~~ת באים אם ~ירשת ולא

~~נ~
 ~~יך אני ע~~כ ~~נ~ם היא ו~ה הם

 לכתו~
הט~נו~

 ש~~שר
 ל~~

 סתי~תם ו~כתוב לט~ון
ק~רה בד~~

 מוב~~~ דבר~ ל~יו~
 ~ת ~לחמת ~~יבי לפ~י

 ~גי~ בעלמא ~~~א בגילויש~רה
 ה~ווא~ נ~~~ו~

 ~תי~תינו רואה ~כל זאת ~ודעת
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 אנ~נ~ איך~למ~ה
 ~ולה או~ו ו~אינו כורת ן~משה ה~~~ בן ~~ה ה~~ר א~ל נכנסנו ח~~מ

 ו~ו~~
 דוי ערש ~ל

וד~תו
 ~יושב~

 ומ~לול~ו ולשונו ~ליו
 ~ו~ני~

 ו~~~ו ב~י~
לומר

 ולש~ו~
 א~~ בני כ~~~ ו~יתן ולישא

 על ה~הלכין
 בשוקרגליהם

 ופת~
 ב~~~נו ו~~~

~~~~ 
 ~נז~ ~~ה ~בי

 על~הוו
 זה בד~~ ע~~~

 וא~
 זה ות~ו ו~~~ו ~~בו

 לה~ו~ שולי ~רתלאשתי
 ~באים כל יב~~ בידה

 ~~~מ עדים ב~ניכם ~ודהוהנני ~~~~
 כ~ו~~

 ~~וב ב~~ד ב~ני
 גמורה בהודאהוראוי

 ו~י~~~ שרי~~
 ב~~~~ה ~לא

וד~~
 ול~ולם דנן ~ו~א ~ן בה למהדר ודלא להשנאה

 ~ב~ בל~י שלם בלב ה~וב נפשי בר~ון ~י~יאיך
 כללוהכרח אונ~

 ב~ול~
 ומ~ושבת ~~וי~ה בדי~ה אם כי

 שכיב ~וואת דברי כל וכתורתכדין ל~וו~
 מר~

 ככל
 ~~~ו אם כי~כמים תקנ~

 ש~מו~
 מנכ~י שיתנו זה ~~~לי

 ~זו~~~ם לבני~ אל~י~ ~ני ויר~שה מ~~ה בתורת~בוני
 עכשיו ~יא ~~~ ~ורת ן~ אברהם ה~~ר א~ילבת

תוב~~ב ב~~~~
 בא~~

 הקדושה
 וע~~

 ת~~ק
 לב~י~

 ל~~וב ~זומנ~ם
 בשאלוניקי ~כ~יו לי ~ישאחד

 ב~ו~~
 ~כיב

 מ~~
 כ~~~ון

 ב~ן לי דאית נכסי כל וא~~~כחכמים
~~~ 

 בין ש~~כ בין
 וכל תשמיש כלי ב~ןזהב

 ו~~רים ו~~ל~לי מק~ק~
 שיש וש~~ות עב~~ם וכל ובשדה בבית לי ש~שופירות
 נכ~י כל דמילתא כללאלי

 וב~~~ בכל~
 זוז ~שוה הן

 לדבר יכול שהפה ~ה ~כל ולמ~ה זוז משוה הןולמעלה
 לאשתי נתתי הכל בעולם לחשובוהלב

 ~ר~
 הנז~ שולי

 שרירא וחלו~ה חתוכה גמורה במת~הלעיל
 וקיי~~

 ככל
 שכיב דברי צואההל~ות

 מר~
 חכ~ים תק~ת ~כל

 ה~~~ל לבנים ~לפים שני אלו רק ~ד ל~ולמייהיו ושל~
 ב~ולם אדם ל~ום ואין הנ~~ל לבנים ות~~ק הנ~~לא~י לב~

 וק~טה ו~ר~ור ודברים דין ~ום טענה ~וםלא
 אלא הנ~~ל ~כסי כל מ~מת הנ~~ל א~תי ~םופקפוק
 בכלל הנ~~ל אשתי של הםהכל

 וב~ר~
 לה נ~תי ה~ל

 בתנאי אך חכמים כתיקון מרע שכיב צוואת תורת~כל
 ש~~ר הנ~~ל נכסי כל את הנ~~ל שולי~ לאשתי נתתיזה

 שום לה יה~ה לא הנ~~ל שולי מ~ אשתיפטירת
 שנתתי ~זבוני נכסי מכל ולהנ~יל ~הוריש ב~ולםו~ות כ~

 מרע שכ~ב בתורת להוהנחל~י
 כתיקו~

 לשום ~כמים
 רק במתנה יתן ולא אחת פרו~ה אפילו בעול~אדם
 יהיה הכהן נ~ום רבי של בנו אברהם ~בי~הנער

 ~וואת בתורת שלי הנכ~ים כל לה ו~נחתי שנתתימה כ~
~כיב

 מר~
 הוא הנ~~ל אברהם הנער אותו ובפרט ב~לל

 לה והנח~י נתתי כן ע~~מ כי ~ותה ינחיל והואיירשנה
 יהיה ה~ער שאותו הנ~~ל שלי הנ~סים כל הנ~~ללאשתי

 של~~יו~
 צווא~ ~ב~י ככל ב~ולם אח~ ~דם ~ום ולא

שכי~
 ככל מ~ע

 תיקו~
 מת~לה דל~יל הא וכל ~כ~ים

 ~דים ב~נינו ו~ו~נה נ~~ה סוףו~ד
~~~~ 

 כל בבי~ול
מיני

 ש~עול~ ~ודעו~
 ובברא ובשו~א ~ב~ן ד~~ינו

 ~כל לכלובפר~ום
 ~וואו~

 תקנת ככל מרע ~כיב ודב~י
 ~~רי ככל והלכו~~הן~כ~ים

 ~וו~
 ~~יב

 מ~~
 ד~תן אשר

 ~כיות כנ~~ל או~ן בכל על~הן~יו~בת
~י~~אל דנ~~גי~ והודאו~

 הנ~~י~
 כ~י~ון בה~ש~

 ~כ~~~
 כאסמכ~א דלא

ודל~
 דש~~~י כתו~~י

 והנ~ש~
 ו~ בשבת א~ יום היום

ת~וז
 ה~י~~~

 ול~דות לז~ות ~~יבנא ק~~ק ~ה ל~~~ק
 ~ ו~~~נו כתב~וול~א~יה

~~~~
 ~דם ~ל לט~ון שא~שר ה~א~ונה ~~~נה

 ~~חרהיא
 ש~~

 בידו אין בד~~ת או~ו יו~ש~ א~~ו
 נכ~ים אשה או לא~ש ול~~ה ~~~ה הנ~~הלה~בי~

 ל~~הם יש~~ו ~~ם י~כ~לו ~~~ו לו ~ו~~ זו~~נה ו~~
~~ן ~ה~

 ב~~~
 נו~ל~ן יש

 ה~~ל~
 ל~~ד ריבה ~יו ~ל נכ~~ו

ומ~ע~
 לא~

 ו~~ו~
 ~בריו ~ב~ור ~ת ל~ם

 ק~י~י~
 ואם

 ~~ו~ה ~~וםא~ר
 ל~

 בין ~~ב כלום א~~
 דב~יו ~~נה ~שו~ ב~וף ביןבא~~~ ~י~ ב~~~~~

 לו~ר ואין ~~י~י~
 לא ~ו~ש ~א~נו ל~י ~בל ל~ו~~~ו ב~לק דוקאדהיינו
 לא~~ים ~כ~~ו ~כו~ב ה~ם תו תנןדהא

 והני~
 את

 ~יל~~ ז~~ל ר~ב~~ם ופי~ עשוי ש~שה ~הבניו
 ו~שוםהיא ~~~י~~

 נק~ ~יפ~
 נ~י ו~יתא לה

 בגמ~~
 ~ובדא

 והני~ ~וזיאל ן~ ל~ונ~ן נכהיו כל ~~~ב ~בראדההוא
 וזכה בניואת

 יונ~~
 הדברים כן ואם במתנתו עוזיאל ן~

שא~ן
 בטענ~

 ~ ~~ש זו
 א~שר ס~ר יודעים הללו המעררים ~ם~~~

 זו ב~תנה שולי מרת זכתה דלא לכאו~ה ל~~וןלהם
 ש~ו~ל אמר יהודה רב אמר נוחלין יש בפרק~דגרס~נן
 ואין אפ~רו~א אלא ~שאה לא ל~ש~ו נכס~והכותב
 לאשתו נכסיו כל כתב לא דבנ~~ד ולומר זו טענהלדחות
 לקרובו ות~~ק א~יו לבת לבנים אלפים לתת ~וה~הרי
 וא~ר אשתו התם אתמר דהא אירייא לא מהאדאי
 התס ולומר ~ד~ות ואין א~טרופ~ ואשתו במתנהלא~ר
 היכא אבל אשתי ולפלונית פלוני ל~יש נ~~יו כלכשכתב
 כך פ~ יטולדכתב

 ות~ו~ וכ~
 אשתו

 כך פלוני~
 וכ~

 לא
 ~~תי תטול ~חלה כתב אם ני~א דהא אפטרופא~שאה
~ך

 וכ~
 ~ותב הוי לא דהשתא וכך כך פלוני איש ויטול

כ~
 שי~לו תחלה שפתב בנ~~ד אבל לאש~ו נכ~יו

 אותו וקרובואחיו ב~
 הס~

 וד~~ לאשתו נתן שארנכסיו וכל
 ~ הוא נכסיו כלכותב

 אומר אניו~ו~
 דבנ~~~

 שלא
 נת~

 מתנה למקבלי

www.hebrewbooks.org                            www.daat.ac.il



~
~  

~  

~  

~  
~  

~  

~  

~ ~

 נתן לזה אלאב~וה
 יו~~

 מקדים היה אם אפילו מזה
 דלא א~רינן הוה וקרובו ~~ותו בת למ~~ת אש~ומתנת
 שם ז~~ל הר~~~ש בפ~ק~ וכ~בו~~ אפטרו~א אלאעשאה
 ~א~ר ו~~~ בנו פ~~~א ה~ם ~קאמר הא~בי

ובנו ב~ת~~
 א~~רו~~

 שדין ו~~~~
 כות~

 כדין ~~~~~ נכ~~ו כל
 שם שכ~ב וא~~~פי לבנו נכס~ו כלכותב

 ~ר~~~~
 ~~ם

 ונבנו ב~~~ה ~אש~ו ולבנו לאשתו ~כסיו כלכתב
 דמשמעאפט~ופא

 ד~~~~~
 ל~~תו ~~~יו כל דבכו~~

 אלא עשאה לא~מרינן
 א~טרו~~

 ד~~~~נן ~~כ~ ~י
 ד~כותב ל~~~י שו~ם אינם לבנו נכסיו כלבכותב

 לאשתונכסיו כ~
 ל~

 דהוי האי כולי ~שיש
 א~ט~ו~~

 כ~ו
 ברור דדבר לבנו ~כסיו כלבכותב

 של~
 ב~חד ולבנו לאשתו בכו~באלא ~~א~~~ כן אמר
 ~~~א י~~~ וכדק~

 ~י~ב א~~ ד~ייא ~~~~ ~~י ל~בי דאשתו~שום
 כ~

 נכ~~ו
 נכ~יו כל כו~ב עם ל~~~י שוה ~הוא ~שיט~ ואח~לאשתו
 ~תן שלא כל ו~~~ר לב~ו נכסיו ~ב~ו~ב וכיון ואחרלבנו
 נ~~~ו ~ל כותב חשיב ~אחר ב~ו הקדי~ ~פי~ בשוהלהם
 ~א~~ו ~~~~ו לכו~ב ה~~ד ~פ~~ו~ אלא ~שאו דלאלבנו
 ל~~ר ~~~ו ה~~~ם ד~~ילו בשוה להם נתן ולאואחר
 לאח~ נכסיו ~ל כו~בהוי

 ול~
 ~שאו

 שכןוכל ~~~~ו~~ ~ל~
 ב~~~~

 לא~תו האחרים שהקדים
 דה~

 ~~י~א
 ל~ש~ו נ~סיו ~ל ~ותבדהוי

 וא~~~
 ל~~~

 ~ל~
 ~שאה

 ~ א~טרופא~לא
~~~~~

 שפיר במילתא דייקינן כי
 ~ש~~~

 ~~~ה ~~ין
 ל~ש~ו נכ~יו כל דכותב דאמרינן ~~א כ~וםזו

 ל~
 ~ש~ה

 אבל הסתם מן היינו אפטרופא~~א
 היכ~

 ~~~י~ ~~לי
 א~וטרופוסות לשם לה כו~בש~ינו

 אל~
 ~~נה ~~ם

 לה שכתב ~ה בכל לגמרי זכתה~~ורה
 וכ~~~

 נ~~י
 רוב בשם ז~~ל ירו~ה רבינו כתב וג~~כ נוחלין ~שבפרק יוס~

 וכ~~כהפסקנ~ם
 הר~ב~~~

 ז~~ל
 רבינו ב~ה נו~~ין י~ בפ~~

האיי
 ~א~

 ~~~~ ~~~ו האי ובנ~~ד ז~~ל
 ~~~ו~ו~

 ~~ית
 ~ל~ה בהדייא בהה ~~~~ש ו~~ דעתא גילויבהו

 ~ א~~~ופא לשם ו~א לו יהב~מורה ~~נ~
 אש~ו ~~~י אומר~ם שיש הרמב~~ן שכתב~~~~~~~

 בהדייא ~רישאפילו
 ~ש~~ ל~

 אלא
 ~~~~ו~~

 כבר
 ~ו~~ אני ו~וד הה הבאי דדב~י ~לה הרמב~~ןכ~ב

 ב~~נה ~~לי ~רת זכ~ה דבנ~~ד מודו הי~~אדא~ילו
 ~לא אמ~ינן לא ד~~~כ משום חדא ט~מי ~כמהלגמרי
 ~יש היכא אלא א~~רופ~ אלא~שאה

 יו~שי~ ש~
 שלא

 תחלה ~הוריש בנ~~ד אבל כלום להםהוריש
 לב~

 אחיו
 ~ומר אפ~ר אי זול~ה ~חר יורש לו ואין ~בניםאל~ים
 לאשתו שכ~ב נכסיושכל

 של~
 לאפטרו~א אלא כתבם

 שאר ~צ אי אפטרופא תהוידלמאן
 יורשי~

 ליתנהו הא
 הנכסי~ כל הרי ~~תא אם ~~~ו בת על ואיב~ולם
 ואם יורשתן והיא הן א~יה בתב~~ז~ת

 כ~
 בא מה

ולו~~ לח~
 או~~ ~ו~~~ שהו~

 כל הא כו~ לבנים ~לפ~ם
 ~~~~ ~מי~~~~

 ~וו
 ~ל~

 וד~~
 משמ~

 מו~ישה ~~ינו
 לבני~ ~ל~יםאלא

 וא~~ בלב~
 רצה לבני~ ש~ל~י~ לומר

 שאר כל ו~ל ~ליהם ~~טרו~ ~~תו ~~א ולא ~הש~~~ו
 ~~אנכ~ים

 ~כש~ ~~~רופ~
 בכל אש~ו את שה~מין

~~
 שהיו נ~~~ם ~

 כ~~
 ~האלפים ויו~ר יו~ר ~~~~ם

לבנ~~
 לו ה~ה

 ~~~~ לה~~~נ~
 אלפים דהני לו~ ~~~ן ~~יהם

 מ~נ~ בתור~ ל~ ל~ ~~~~לבנ~ם
 נכסיו כל ושא~

 ותידו~ ~~וש~ב~ו~~
 שיתנו ה~וואה בש~~ ~דכ~וב ~אי

 ב~ורת ~זבו~י~~~~~
 ~תנ~

 כו~ לב~ים אלפ~ם וירושה

ותי~~
 י~ושה דלשון

~~~ 
 ל~~י הוא

 וכעי~ ~תנ~ לשו~
~~

 ~~~רו
 בין ~~ב גבי נוחל~ן י~ בפ~~

 בסו~ ב~~~א~נ~ ב~~ ב~חל~
 דאכתי קיימים דב~~ו מתנה מ~וה

אי~~
 אם ~~י~~

 ~י~~
 מה היו ~~~ו ~בת נכסי בכל

~ו
 ~ז~~ ~~

 ~לו ~בנ~ם ב~~ל~~ם
 בתור~

 אם או ירושה
 ~~ורת ב~ה~זכה

 ה~לכ~ ~~נ~
 לה כתב לא ודאי

~ל~ים
 ~~ני~

 אלו
~~~ 

 ~ירושת בהה לסלקה כדי
 ל~ון ~~ו ב~ל~ים ו~~~שנ~~~ו כ~

 ול~ו~ ~~נ~
 איכא י~ושה

 ~ס~ו~~~~~~~~
 ~י~~א ~י ל~~ ~~פ~~

 ~~י~
 להל~ה

 שטר לשון ו~~לת ~~וייהו ~תב ול~כי נ~~יו~שאר
~~וו~ה

 ~~ו~ כ~ ~וכי~
 ול~~וה ל~~וב

 אשתו ~י~ ולת~
 ב~~הלהיות

 לזכו~
 ו~~וך

 המש~
 הלשון

~~~~ 
 שכל

ב~~ר ~נכת~
 הו~

 ז~ות
 ל~

 צוה כבן ~ור~~ו ~~יא א~~ו ד~בת
 כבן ~ורש ~~ינו ~~~~~י ולק~~ובו לבנ~ם אל~ים להל~ת

~~~~
 ~~~ר~~ ל~ל~ו ~~י

 ~~~ ~ו~
 ~~~ק לו

 את ~~לק ~~בר ו~~~ן לא~~ו ~תן נ~~יוש~~ ו~ ~ב~י~
 ב~

 אחיו
 לא~תו שכשנ~ן לו~ר ~~~~ א~ לבנ~ם א~~י~~~רו~~ה

 ~~א ה~ה לא הנכ~~ה ~א~~ל
 ~~~רופ~ ל~~ו~

 ~ל

ב~
 לשתהיה א~~ים יו~ש~ם ~~ולם וא~ן ~ל~ה ~כבר ~~~ו

א~~רו~~
 ד~ש~~ לומ~ א~~~ דאי וכי~ן עליהם

א~~~ו~~
 נתן ~~ו~ה ש~תנ לו~ר ~~~כ ו~יק~ כלל

 ~ הכללד~~י ל~
~~~~

 הו~ ~א~י~ו
 ~ו~~~~ כמ~ ~~~

 ~~רים
 צ~

~ו~
 ~~~אה ל~~~~ א~שר

 ~~~~ו~~
 ~דכ~ב ~~~~ם

~~~
 לא~~ו ~ה~ה

~~~~ 
 ~~ורישו

 ול~~~
 ~פילו ~דה ~~ום

 נ~תי ~ן ~~ת ~ל ~י אב~~ם לנ~~ א~ כי~~ו~ה
 כו~ ש~ה יו~ש י~יה ה~~ר ש~ותו נ~~~ כל להו~נ~~י
 כ~ו~בהו~

~~ 
 ל~~ר נ~~~ו

 ~~ש~ א~ר~~
 א~טרופא לא~~ו

 ה~~ר~ל
 מאפ~רו~~ ו~דיפ~

 ליה~ות רשות לה יש שזו
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מה~כסים
 בחיי~

 לנ~~ ~כל תתן ~ו~ה ~א~~ ובלבד
 עי~~ כןואם

 זכו~
 הכותב ו~וי הוייא לנ~ר זו ~וואה

 ד~ו~~א ~~~~ נכ~יוכל
 ~~נ~

 אמרו דלא
 שנ~

 ~ש~ו
 לא~ר אבל לבנו או ~~~~ו בכו~ב ~לא א~~רו~א~לא
 ~תנהלשם

 ~מור~
 ~~~ נ~ר ו~~י ~וא

 ~נ~~~ם ~נ~~~ ~ו~~י שירשו ~ו~ר א~שר א~ ~כללדב~י ~ילכ~ ~ו~
 לאשתו~כ~ב

~~~~ 
 ל~ש~ו נ~~~ו ~ל ~~כותב

 ~~~~ ל~
 וא~~ א~~~ו~~אל~

 לו~~
 ד~~

 ~לום ~~ו לנ~~ ~~~ב

~ו~
 ~נ~ר ~~~ן ידוע י~~ב~ יירשנה ~~~~~ ~~~~ב

 בתו אלאיורשה
 ~ו~~ת~

 ו~י~ן
 רנק~~

 נ~ון ב~ה
 לאו ביה ש~יךדלא י~ו~~

 ~~~~~ ~ו~ כלו~
 דנ~ר ~~ון ל~~~~

 א~שרזה
 א~ ל~~~~

 ~~יך ~~~ר ~~~ו ~~ו ב~~קד זקנ~ו

בי~
 ו~וד י~ו~ה לשון

 ~~~ו~
 דכ~ב

 ל~~~ ול~
 ב~~נה

לנ~ר ~~
~~~~ 

 י~ול ~~נה ב~ורת ~~נ~ר
 ו~ו~

 ~~~~ב

ר~
 י~~ה אב~~ם לנ~ר

 ~~ כ~
 כו~ ~נ~~י

 ~לש~~
 ~ה~ה

לשון
~~~~ ~~~~ 

 בנ~ר ~נזכר ו~~ון
 ל~ו~

 ל~ון כל ~~נה
 ~~ר ~ם ~~רר~ם בו הנ~מ~~~~רו~ה

 לשו~
 ו~~היא ~~נה

 בין כ~ב~תנן
 ב~~ל~

 בא~צ~ ב~ן
 בין

 ב~ו~

 ~שום
 פ~~ד כלל ב~שובה הרא~~ש וכ~~כ ~~י~~ם ~בריו~תנה
וה~ור

 הביא~
 ~~~ ~ל ר~~~א ~~~ן

 ש~תב
 ג~ורה יו~שת ~~תו~ת עוש~ ~הו~

 ו~~~~~~
 ב~~נה שזכ~ה כתב

 שכתו~~פני
 בשטר

~~~~ 
 ב~ל ות~זיק

 ש~~ ~~
 ב~ולם ל~

 ש~ת ~י ב~~ כ~א~ר~נן ה~א מ~נה לשון ות~ז~ק~ל~ון
 איכא ~א נמיובנ~~ד

 ~תנ~ ל~ו~
 הוא נגרר ~רושה ולשון

א~ריו
 כ~

 בנ~ר ~תנה ל~ון ~ום היה לא אם וא~ילו
~צא

 ירו~~ לש~
 ~~רר ~תנה לשון כתוב שבז~נ~ו כיון

 כשני דהוי וקנה דידה ~תנה לשון בתר דנער ירושהלשון
 הו~ ד~דה דמתנה דבור כדי ו~וך א~ד בשדהאנשיס
 ע~~מ כי הצואה בש~ר כתוב שהרי דנער דירושהלישנא
 ~נ~ר שאו~ו שלי הנכסים כל לאשתי והנ~תי נתת~כן

 מתנה לשון הוי ודאי גוונא האי כי וכל שלה יורשיהיה
 לומר מהנידידה

 כד~שמ~
 ו~סקוהו נוחלין יש ~פרק

 לשון שום כתוב היה לא אם ואפ~~~ה להדייאהפוםקים
מ~נה

 כל~
 דכתי~ כיון

 ככל זה בש~ר
 ד~~

 שכיב צוואות

מר~
 הוא חז~~ל דתיקון וכיון ~ז~~ל תי~ון ככל

לכתוב דצרי~
 לש~

 לשון בה כתוב כא~ו דהו~ ל~ימר א~כא מתנה
מתנה

 וכ~
 ~~~ח ~מ~~ג בשס מיימון הג~ות כתבו זה

 דכיון ומתנה ז~י~המהלכו~
 דכתו~

 זכותשל לש~ ככ~ ממני וקנו
 אי~

 כ~ יפוי ~~יך
 א~ר

 והו~
 ה~ו~~ מדברי

 לשון כתוב דבנ~~ד וכ~~ש אע~~פ~בפ~
 מתנ~

 ~הדי~א
 ~~דפר~שית
 לאשתו נכסיו כל הכו~ב זו ב~ענה נ~ברר~~~

 ל~

 א~א~ש~ה
 א~~רופ~

 ~~ו~ם ~~ם ~ום לדב~~ ~לום אינו

מכ~~
 ~ וברו~ים נכונים ~עמים

~~~
 ד~בר~ דא~~~ג לט~ון ~לו ~~~ר~~ים ~~~ר

 ~ר~~כ~~
 ~~~~ כש~~ מ~לי ~ני ד~ו ו~~~ורי~ ככ~וב~ם

 ו~נו ~~בו ~ש~~~ ~בל לו ו~נוכ~בו
 ו~~~~~~~ ~פ~ ~ר~

 וב~ר~ נו~ל~~ ~~ב~~~
 ~~~ ~י

 ~~~ב
 ~ר~

 כ~בו ~א~~
 לפ~ ~נהו~נו

 ~י~ ו~~
 ~~א ונותנ~ן ~ו~~~ן

 ל~
 גמר

ל~~~ו~ו
 ב~~~ אל~

 ו~~~
 ו~נ~~ד ~י~ה ~~~~ ש~ר

 ו~נו כ~~ורא~ר ~יו~
~~~ 

 ~~~~~ם ל~~ות ~יש ונו~נ~ן ~ו~~~ן
 ~אין ~~~~~ם ~~~שהרי

 ~ו~ב~~
 ל~~ר ונו~נין

~~~ 
 ק~~~

~שמ~
 ו~ו~נ~ן כות~~ן ~פיר דב~~ו ~~ב~~ו

 וכ~
 נ~~ה

 ~~מב~~ם~דב~י
 וב~~~~ ו~~נ~ ז~~~ ~~ל~ו~ ב~~~~ ~~~~

~ש~~
 ~~~ר ~~~~ן נ~~ה ש~~י מ~~ים ו~תנו ~כ~~ו

 ~~ ביום ונ~~ם נ~~ב~ה~וו~ה
 ו~ו~

 נ~~~ לא
~~ 

 ~ום
 וכיוןב~

 שנכ~~
 אם אפ~לו ~ו~ו ~ודם ו~~~ה

 ל~
 ניתן

 ~זו~~ ~גי א~~ ~~~ אל~ ה~ש~בי~
 ש~א לה ~וא

ב~~י~
 כזוכה ד~שיב נ~~ בי~ו ~הו~ר ~קנ~ו ואפילו

בש~ילה
 דכ~ו~

 שכר דנו~ל
 הו~

 שלו~~ הו~ ~תי~תו ~ל
 המ~יד ~~ב שא~~ ל~ה ~~~ ולא בו להלזכות

~ה~ בפ~~~
 ו~תנ~ ז~~י~

 נכ~ב ~~ם
 ו~~

 ~~~נין ~ין נ~~ר
ל~חר

 מי~~
 נ~אה ו~וד שכרו נוטל ה~ו~ר כש~ין ~ה~ם

 ~~ני ב~נם כותב ~כא אםדאפילו
 הכ~

 ש~ה~ה ש~מר
 ~ז~~צכתיקון

 ~~י~~
 דב~~ל ל~י~ר

 ז~
 שי~ש~ הוי

 ~~ו~~
 שכר נו~ל ש~ינו א~~~פי בש~ילה לז~ותשלו~ה

~ 
 לו~ר ת~צא אם~~~~~ו

 ~איכ~
 דפליג ~אן

 הנז~ ~ס~~ ~~ור וכמ~~ש ורשב~~םהרמב~~ם ~~
 בש~

 ה~אב~~ד
 דבנ~~דלו~ר

 דזכת~
 ד~תב ~שום

 וא~
 ו~ת~ו כ~בו

אס~ק~ ו~~
 ~ג~~~

 ד~~יב דההיא עלה
 ~ר~

 כ~בו שאמר
 כותבין ~ין ו~ת לפ~ ~~הותנו

 ו~ו~~י~
 דה~י~ו

 היכ~
 דלא

כ~~
 כ~ יי~וי לו

 ונו~נ~ן כותב~ן כ~ו במיפה אבל
 לאמר ~יי~ו כ~ו ד~י~ה התסומפרש

~~ 
 וח~ומו כתו~ו

 ~ ל~הוהבו

~~~
 לפקפק יש

 ~ז~
 הכ~וב ו~תמו כ~~ו דאף

 דאמרי~ ו~תמו כתבו אף כההוא הו~ לא זו צוואהבשטר
 ~נה פלוני ~טול כשאו~ר דהתס כח ייפוי דהויהתם

וא~
 מנה לפלונ~ תנו שאומר או לו ו~נו וחתמו כתבו

 או ~טילת שמקדים כלומר לו ותנו וחתמו כתבוואף
 לו ותנו וחתמו כתבו אף אומר זה ועל המנהנת~נת

ו~~
 דברי הס

 הרי~~~
 הרמב~~ם ודברי נוחל~ן יש ~פרק ז~~ל

 ~הלכו~~~~~
 זו ~וואה ~שטר ואילו ו~~נה זכייה

 ~ד~ם ~~יהוו כתו~

 וא~
 לה ותנו ו~תמו כתבו

 וכי~
 דלא
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 זה אין ~ה ותנו וחתמו כ~בו ואף המ~נהקדמה
 דבכי ר~~י ב~ס שכתב ממה ~ש~ע בסמ~~גו~~~ו ~ כחייפוי
 כ~ י~פוי שפיר הוי גוונאהא~

 מ~ימו~ ה~הות וכ~בוהו

 ~הלכו~פ~~~
 ה~וה~ ~~ב~י והוא ו~~נה זכיה

 ואפ~~אע~~פי בפ~~
 דהרי~~~

 וה~מב~~ם
 ז~~~

 ~ק~ו לא נ~י
 שמקדיםבדדוו~א

 נ~יל~
 או

 נתינ~
 אף קודה ה~נה

 י~ה מתי~~ב שהוא מפני אלא לה ותנו וח~מוכ~בו
 אי~ר שאפי~ נ~י ה~י אין אבל ~ףלשון

 נ~יל~
 או

 וחת~ו כתבו אף ~אומרדכל כ~ ייפוי ~פי~ דהוי לו ותנו ו~ת~ו כ~בו לאףהמ~ה נ~ינ~
 מיל~~ ~וכ~

 ~~ו דלי~ות
 נשו~ה ~לא היכי כי הכי למימר ד~י ו~~ר ~כויןקא

 ~~~~ע אלא עלייהו פליגלס~~~ג
 ל~~~~~ ל~~

 ~ק~י ~~~
 ו~~מו כ~בואף

 לנתי~~
 ~~ון ~~י~ מיי~ב ה~~ה

 עדים ו~א ~~ים ~ל~ ~וו ק~~ר דהכי עדים עלי הוועל א~
 אלא בלבד פהדבעל

 א~
 ז~~ל ואינ~ו בכ~ב

 ל~
 מ~~ע

 ל~נין אבל ~וונא ה~~ ב~י ש~יר מיי~ב דאף ~לי~נאלהו
 כ~ ייפוי דהוי מודודינא

 א~ילו
 בההו~

 ~ה~~~ג ~וונא
 ניחאובהכי

 של~
 כ~נהגו הרי~~ף דב~י בזה הרא~~ש העתי~

דכי~
 פ~יג והרמב~~ם דהרי~~ף לומר ~מ~א אםו~~~~ו ~ ~ש ~א דינא לענין ~י~י ~ן נ~קא דלא
 ייפוי הוי דלא והבריאסמ~~ג

 כ~
 הקדים ~ן ~ם אלא

נ~ינ~
 ל~ימר איכא לו ותנו וח~מו כתבו לאף הנכסים

 דה~י~ הוי נ~ידבנ~ד
 נ~ינ~

 ה~~ים
 לא~

 ו~~מו כתבו
 ב~~נה ~אשתי נ~~י הכל הצוואה בשטר כ~ובשהרי
 עדים עלי הוו כאומר והוי ~ה קודם משמע ונ~~יגמורה
 כתבו ואף נכהי כל לא~תי כבר שנ~~י דהיינו זהבדבר
 הכי ובלאו לה ו~נווח~מו

 כיו~
 זו ~ואה ב~~ר שכ~ו~

 צוואו~ דבריככל
 ו~א~ר ~ז~~ל תיקון ככל מרע שכיב

 ייפוי ~~~וב ~יי~~ האי בכי הצריכו~~~~ל
 ~אילו הוי כ~

 כח ייפוי בהכ~יב
 מפור~

 י~ראל ~כ~י כל בו ~י~כימו
 ו~~~~ג התוה~ בשם שכ~ב~י מה וכעין כח ייפוי~הוא

~דע~
 דאפשר לומר יש ועוד הגאונים

 דא~
 באו~רו

 כו~בין אין כ~בו אף אמר לא ד~י אמרינן לא ו~נוכ~בו
 אלאונו~נין

 במ~נ~
 ש~א לומר ד~ייך הוא דבה קר~ע

 מי~ה לא~ר ~טר ואין בשטר אלא לה~נו~ו גמרלא
דקרקע

 נקני~
 ~בל בשטר

 במ~נ~
 דאינם ~יון מטלטלים

 להקנו~ו ג~ר לא בה למי~~ שייך דלא בשטרנקנים
 ולא לו ו~נו כ~בו דאמר אע~~פי והילכך בשטרא~א
 ~הר~~~ם וא~~פי לו ונו~נין כותבין אףאמרו

 אלא למינקט ליה הוה בקרקע לומר יש מנההזכירו והרי~~~
 אחרשנ~ש~ו

 לש~
 ד~ו ולא ה~~

 במילת~
 דמיל~א משום

 במטל~ל ולא אמורים דברים דבקרקע ~~אדפש~~א
 ~עמא ו~האי מקר~ע מנה דנק~י ~נה מ~י נמי~י
 ני~אנ~י

~~~ 
 דברי ה~א~~~ הע~יק

 הרי~~~
 כ~נהגו

 לא ב~ק~וק ~א~נםד~יון
~~ 

 ו~~~א כלל ל~~~בינהו
 א~ן ~~טל~ל~ם ~~נתלענין

~~~~ 
 פ~~ ייפוי ~~ם

 קר~ע ~~נת ל~נין ~~~~לו או~ר אני~~~~
 כ~ י~פוי ~ום~~יך אי~

 ד~ל
 כ~~~~

 דצריך בג~~ אמ~ו לא
 כ~יי~וי

 דהיינו ה~נאה ש~ר ותנו ~~בו באו~~ א~א
~~~וב

 ב~
 ש~י

 נ~ונ~
 לך

 ~יי~ ~~ה~
 ג~ר לא ל~~מר

 הכי ו~~ום ~י~ה צא~ר ~~ר ואין ב~~~ ~לאלה~~ו~ו

~~רי~
 אב~ כ~ יי~וי ב~~~ ביה

 ראיה ~~ר כ~בו באו~~
~לא

 ~יי~
 ביה ~~י~ר

 ל~
 בשטר אלא ~הקנו~ו ג~ר

 ~~ר~הא
 ז~

 ~ו~י~ וא~נו ~~לה א~נו
 אינו

 ~~י~
 ייפוי

 ~~~~ד הרב שכ~בו וא~~~~י~~
 והגהו~

 פ~~א
 הוו דידן ד~~~י ה~ו~רים ~דב~י ~~~~ שנר~ה~כירה ~הלכו~

 הק~א~ דיני~~יר
 וכן

~~~ 
 ושלא ד~דו~ין ב~~~ק הר~~ן

 י~ ~~~~ א ~~~~ בהי~ ה~ורכ~בר~
 דהש~א כיון לו~ר לנו

לא
 ~ש~~

 ~וי דש~ר לא~נ~י להו
 לר~יי~ אל~

 ב~~~א
לא

 ~יי~
 ב~ה ל~י~ר

 ל~ ש~~
 ב~טר ~לא ל~~נו~ו ~~ר

~~~~ם
 ז~

 ~~שי~
 ב~~וב~ הר~~~~

 ש~ר י~~~ ~לל
ש~~ב צווא~

 ~ר~
 א~ילו ב~~~~ג ה~ולה

 הי~~
 מ~נה דהוייא

ש~יב
 ו~~ ב~ק~~ ~ר~

 ~וה
 ~~מ~

בה הי~ לא וגם ~י~ה
 ~ני~

 ~~ל נ~נה דאז
 ב~~יר~

 ח~~א וש~רא ה~~~
 רגילין א~ן הזה דבז~ן ~~ום הכשירו וא~י~~ה הואב~ל~א

~~נו~
 ב~~ר לא ב~~~

 ו~~
 המכר מ~יימין א~א במת~ה

 וכותבים בהו דש~יכי הק~יינים ~ן בא~ד המ~~האו
 ~ ~ר~ייההש~ר

ו~~~~
 לקנין הוי דשטר להו ~~~ע ~א ד~~~ע כיון

 הנוהגי~ דש~רו~ דר~בא רובא שהרי בעל~א ~ר~~הולא
 אינם ~דם בנ~בין

 אל~
 ש~ר~

 והלוואו~ הודאו~
 ~אינם

 לר~ייהאלא
 ובפר~

 ש~דיה זה בש~ר
 מוכיחו~

 ממנו
 ~ת~~ל שהרי לרא~~ה ~לא נכתב~לא

 ~ודע~
 לפל ז~ת

 דלמ~ה ~~ימ~נורואי
 אי~

 כו~ נכנ~נו כו~ ח~~מ שאנ~נו
 להקנות ג~ר לא ביה ל~י~ר דליכא ופשיטא~~יטא
 בש~ר~לא

 היל~~
 כ~ ייפוי ~ום כ~ב לא א~י~

 הוייא
 ד~~~ע אליבא ב~~ל~ל~ן בין בקר~ע בין מ~לייא~תנה
 חולק שום~בל~

 ו~ו~~
 פה

 ומצפצ~
 כ~ב שכבר וכ~~ש

 כ~~יפוי
 דכל מחיים ונתנו שכ~בו וכ~~ש שהוכ~~ו כ~ו

 כח ייפוי לכ~וב צריך ה~ה אם אפילו גוונא האיכי
 ~~ייא ~~נה הוייאכ~בו ול~

 ז~~ל הפוסקים גדולי לדע~
 נשאר שלא י~דיו האלה הטענו~ שלשת בהת~ברכ~~ש
מקום

 לבע~
 הכל דלדברי מעולם צד בשום לחלוק דין

www.hebrewbooks.org                            www.daat.ac.il



~ ~

~
~  

~  

~  ~  ~  
~  

~  

 שום בלי ~תנתה בכל זו אשה~כ~ה
 פקפו~

 וערעו~
 עפ~~~אלא

 הד~
 הצעיר נאם והאמת

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

 ה~אור הגאון האלוף את שאלו ש~ול כי~~~י
 קארו יוסף כמוהר~~ר כ~מש~~להגדול

 י~~~
 ~וואת ע~ין על

 ~ואתו כתב ו~ל נ~~ע פורת בן משה כה~~ר הנפטרהאיש
 לפנ~ לעמוד כח בו יש ו~ם הרפה הוא החזק הואמה
 ~ליו ~הש~ב דין ~בעל פה יש אם או מדין עלי~בי
 היות מ~י בהדר~ו להם נמצא ה~~והגאון

 מונ~
 בר

 ספר עםו~מר

 א~
 ~מרות ~ושר אמר~ להם א~רה ישיב

 וההפר אלי אמריו ובבא לטוהר השמים כעצם~ר~ות
 ואני לי עטרות א~נדם אכבדם כבד ~מרתי כתב~שר
 ואביעה דבריו את ומלאת~ א~ריואבא

 א~
 ~~קי אני

 לעשותכדי
 סני~

 את~ם השבעת~ ~כן ה~ז~ הגאון ~דברי
 תעוררו ואם ~עירו אם זה כתבי רואי ~בבאנשי
 באת~ כי לאמר הנק~לבבכם

 להוסי~
 הגאון דברי על

 אור על ~איר ומי ~הנייא ~אי בטיהרא דשרגאה~~

 בגבע~השמ~
 ~גבור יוצא אשורנו מגבעות

 לרו~
 אורח

 השאיר בלי וצ~ה מגן כלי כל או~ת וידו ומישורחייס
 לקטרג ומקום~ללות

 אז~
 ר~בו וראיות משלים ו~~ן

מ~
 הלא אותם פוטר ואין פו אדני על מיוסדות ים
 מקום ב~ל כמותו הלכה ספק ובלת~ ונק~ קבמשנתו
 כי אני גם בו להתעתק חלק טפח וה~יח יתןומי

 קטור והנה עיני את אשא אשרמקום בכ~
 הא~

 כקטור
 אדוני האיש עבור לחם כיהכבשן

 הא~
 הנז~

 אשר והסברות הרא~ו~ כלבחפניו ~א~ו~
 אמר~

 נ~יה בצלם
 בעיניו וקלשו קטנו כי לסבת הלית קצתם בראותיאך

 נקודות עם להושיבם יד כתבלשלוח
 הכס~

 את לו אשר
 להם ואהי רפות ידים ל~ק אלי ללקטם רחמת~םאלה
 ~ הבאים בתוך זכרונם ספר על להע~ות ולפטרון~אב

ו~~
 הגאון ה~ ח~ק אשר על דברי ראשית ואמר

 יש אכן כתב אשר נועם לו קראתי אשר בפסקהנזכר
 לא לאשתו נכסיו הכותב דכצ ולומר ל~לוק דיןלבעל
 רשב~~ם שפי~ כמו מזה הטעם הלא אפטרופא אלאעש~ה
 דאין הוא הדעת דאמוד משום הטעם נוחלין ישבפרק
 אלא נתכוון ולא לאשתו הכל ונותן בניו את מניחאדם

 ~בוד בניו לה שיחלקו כדי אפט~ופאל~ותה
 משה ה~~ר מילתא מוכח דבנ~~ד מייר~ קא בנ~~ד~לאו משמ~

הנפטר
 ל~

 אפטרופא שו~~ל אתתא האי למעבד אי~ן

 לה שת~לוק כדי בצ~ת אשר אחיולבת
 כב~

 אין דהא
 דמשום כתב דרשב~~ם טעמא בתר זיל ותו לחזורדע~ה
 משמע הא כו~ ב~יו את מ~יח אדם דאין הדעתדאמוד
 בת מגבי טפי לגבייהו ד~ת קרוב צהו דאית בניודוקא
 להו איבעייא נוחלין יש פרק בגמרא דאמרי~ן ו~ואחיו
 ואשה האחין אצל ואשה הבנים א~לבת

 א~
 הבעל ב~י

 לבד קנ~ לא בכו~הו דרבא משמיה רבינא אמרמהו
 דרבא משמיה עוירא רב ג~ושה ואשתו ארוסהמאש~ו
 והאשה האחין אצל מהאשה לבד קני בכול~וא~ר

 אחים אלא אב ולא בנים לו שאין רשב~~ם ופ~~ הבעלבני אצ~
 חושש אי~ו כלל אשתו בכבוד ~יי~ים אינם ~אחיוכיון

 ו~תנהשיכבדוה
 הו~

 דאשתו כיון די~א או לה דיהיב
 בנ~ אצל אשה שו~~א ואפטרו~ שיכבדוה רוצה ד~ייאכגופו
 ממ~ה בנ~ם ~יה הוו דלאהבעל

 דנימ~
 שוי~א אפטרופא

 בנים לו יש אבל בכבודה שחי~בים ב~יה שיכבדוהכדי
 מיתורה אלא כך כל בכבודה ~י~בים ואינם א~~תמאשה
 אביך אשת לרבות אביך אתדקרא

 וכ~
 חי~בים שאינם מי

בכבודו
 אי~

 לא היא וגם אותה מכב~ין אין אם ~קפ~ד
 חושש א~נו הבעל גם והלכך אלו יכבדוה לא אםתקפיד
 הני כל דרבא ~ש~~ה רבי~א אמר ~כוין קאול~תנה
 ורב גרושה ואשתו ארוסה מאשתו לבד קנו לא נשיחמש
 קנו נשי חמש הנך כולהו א~ר דרבא משמיהעוירא
 ובסברות הבעל בנ~ אצל ואשה אחיו אצל מאשהלבד

 ב~נייהו איכא לבדה הבנים אצל ובת פליגידעלמא
 שאר הא משמע קנייא עוירא לרב קנייא לאלרבינא
 שאר דאצל מודו כ~~ע כ~~כ קרובים שאי~םקרובים
 אפילו הסמ~~ג דכתב ואע~~ג לה דיהיב הוא מתנהקרובים
 בין לאשתו נכסיו כל ה~ותב ~ל ו~ן וז~~ל יורשיםשאר
 אותה עשה לא מי~ו דקנו אע~~ג מרע שכיב ביןבריא
 בין ממנה ה~ורשין שה~ו בין היורשין על אפ~רופאאלא

 דבר~ מתוך משמע וכן יורשים שאר או אחיו אומאחרת
 ~ ז~~להר~~ן

 שאר על דוקא דעתם שאפשר אומר א~י~~~~
 זו הב~י~א על רשב~~ם שהזכיר כמו אב כגוןיורשים

 שמא או כו~ הבנים אצל בת להודאיבעי~א
 משמ~

 בן
 שהם קרובים שאר אבל כבנ~ם הם הרי בנים דבניבנו

 משום למי~ר ש~יך דלא יותררחוקים
 כב~

 סבירא לא
 עוירא ורב רבינא גירסת לקיים כדי ב~ני נראה כךלהו
 אפילו בנ~~ד וכ~~ש וכשמועתו כצורתו רשב~~ם פירשוכן
 למימר דליכא כ~~ש כגן חשוב~ אחיו שבת לומר תמצאאם

 לבת שנתן מאחר אפטרו~ שול~~י מ~ למעבד היהשכוונתו
 להביא לי דיש ת~~ק אחר ולקרוב לבנים אלפיםאחיו
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 ואם וז~~ל ~ו~לין יש בפ~ק שכתב ז~~ל מה~א~~שר~יה
 ~לאשתו נראה ולבנו לאשתוכתב

 הו~~~
 ולב~ו ~~נה

 ~~~~ בנו לגב~ דאשתו~~~רו~א
 ~~~י~

 ~שמע
 דעביד למי~ר~ליכא ~~~~

 שו~~ למ~~ אפ~רו~~
 ~גבי ~~~~~

ב~
 אפ~~ופא ל~~~ד ל~כא ~~~ו

 ל~~~ ד~~
 ~ו

 ~מנה~~וב ~ור~
~~~~ 

 לן אית
 ד~~~ ~~~~

 ~ולי מ~ת ~כן

ל~
 ~~~יב מ~~ כל ~לא א~טרופא נעשית

~~ 
 ~~נה

ק~
 ~ יהיב

ו~~~
 א~~רו~~ ~~~י~ א~נ~ ~ולי ~מרת ראיה יש

~~ה~
 הר~~ן דכ~ב

~~~~ 
 ו~~הו

 א~
 ב~~ר פי~

 ~~ו~
 ~ק~ה

 ולא ~~ורה בה~~אהלה
 ~~~~~~~ ~~ור~

 נ~י א~
 בש~ר~פירש

 ש~~~
 ולתת ~~כו~ ~שאה

~~~~ ב~תנ~ ל~~~~~
 ב~~~~ וה~ קנת~

 ב~~~ כ~וב
הקנאה ו~~ור~ ~וו~~

 גמור~
 ~~ז~יר כ~ו

~~~~ 
 כ~וה~~~~

 יו~~
 ~~רו

י~~~
 ועוד

 ה~
 יקרות נשים ו~יתם וז~~ל במר~כי דכת~

 משאבנות
 ומ~~

 ~פ~ב
 לה~

 נכהיו כ~ ~ב~ל
 ~~א~ ל~

 מש~~ א~~רו~~אל~
 מל~~ן

 ~ל~ ז~
 ~~אה א~~י~ן

 באשה אלאאפטרו~א
 ה~ו~א~

 ונו~נת
 ~~ו~

 ול~י ~ב~~
 מנה~ם ש~ין אלו ב~דינותזה

 ו~ת~ ל~א~
 א~רינן לא

דעביד
 או~~

 א~~~ו~א
 שולי ~~ר~

 א~~
 ידוע א~~כ

 ב~~~ד ותו כו~ ונתנה שנשאה~ה
 ל~

 אלא נכ~יו כל כ~ב
 לבנ~ם אלפים א~יו לבתשייר

 ול~רו~
 לא ~~~ק א~ר

 ריב~~א לדברימבעייא
 שכת~

 בשלהי ב~~~כי ב~ג~~ה
 מעשה ה~תחלת בת~ובהפ~~ב

 ב~
 ממנו ונת~ל~~ו ל~~ינו

 רק ושייר לאש~ו נכ~יו כל כתב אם אפי~ וז~~להלכה
 שיור אי~רי לצדקה וטל~ת תורה וספר לי~ראעשרה
 יחשוב לא א~ילו ה~תנה ולקיים האפטרו~וסותלבטל
 נשארו ו~לית וס~~ת ל~~רא ש~שרה אחר שיורשום

 עלי~ם ה~וטל ~וב כ~ו והוי יורשיו וברשותברשותו
 ל~נותו יכולי~ יור~יו ובין הוא ובין נדרו מחמתלפרוע
 על~הם שמוטל אלא מהםוליה~ות

 לפרו~
 כדאיתא

 בין לשנו~ו ~ותר לצדקה זו סלע האומר דערכיןבפ~~ק
 זו הרי אמר בין עצי הרי אמר בין לאחר ביןלעצמו
 זמן כל ה~ורשים לבין בינו חילוק איןולכאורה

 של~
 באו

 ה~~ות לכל הכל לשנות ויכול גבאיליד
 חו~

 ~~~~ת
 לכן ובמקומו הוא דאבוה כר~ה דיותר קאידלקריאה
 למעלה שהזכרתי ריב~~א לדברי מיבעייא דלאא~רתי
 וטלית ו~~~ת ליטרא עשרה האומר לדברי אפילואלא
 בפרק דאמרינן לההיא דד~ייא לבניו הראוי שיור הוילא
 מתנה משום ולאחר אפ~~פא משום ~שתו נו~ליןיש

 בי~דלשניהם
 לההי~

 שנתן ו~תנה רש~~~ם שפי~ גירסא
ל~חר

 ב~ ל~
 ~שתו ~~פ~רופוסות

 ~ו~
 שיור

 ד~~

 הוא דבנ~~ד לדב~יו ~שמע כו~ כלום ליורשיו שיירלא
 נעש~ת לא שולי כן ואם ~~ו~ש~ם ~~ור ~הוו~ודה

 לפיא~~רו~והא
 ~יה לא דא~~~ו יותר עוד לי ונ~א~ ז~

 ב~טרכ~וב
 צוו~~

 לאחרים א~א לבנים ~ל~~ם א~ו
 ואין ~~ו~~הוי

 לד~ו~
 אשתו ה~ם ~יתמר ו~א ולו~~

 ב~~נ~ ~א~~וא~~
 כמ~~ש ליישב ~יש ~פטרפ~ ולא~תו

 פ~ לאיש נכסי פל ~שכתב ~תה ל הנ~ השלםה~~ם
 פ~ ~~ול ~לונית~ל~~~~

 וכ~ כ~
 וכך כך אשתי ותטול

לא
 ~~א~

 וא~~ת ~~~רופא אלא
 תחלה כתב אי תינ~

 ~~~י~~ול
 ו~~ כ~

 נכסיו כל הכו~ב הוי לא דהש~א
 א~ל~~ש~~

 ב~~~~
 שי~לו ~חלה דכתיב

 ב~
 וקרובו ~~יו

 ~~~~כל
 ~~~ו~~ ~~~

 נכםיו ש~ר כ~ב ו~ח~~כ להם
ל~~~ו

 ~יכ~ ~~~ ~~~~
 נכסיו כל דהכותב ל~~~~ ו~~י

 ~ ~ויל~שתו

~~ר~~
 כמו דהוי דידן בנדון צ~~ל כרחיך ש~ל ~י

~כתב
 בת~ל~

 בשטר שכתב מאחר וכך כך אש~י ת~ול
 זה ב~ב~ ~~~ם עלי הווהצוו~ה

 ו~~
 לה ותנו ~~מו

 כתב וא~~~כ ~ולי מרת~א~ת~
 ה~~

 לו שיתנו
 לב~

 אחיו
 כו~ נכסי ~ל וכ~ב ~זר וא~~~כולקרובו

~ 
 נת~י הכל

 כו~ ה~ז~לא~תי
 ~~מ~

 לאשתו כתב כ~ילו ה~~ר ~ל~ון
 יכול א~~כת~לה

 ל~~ו~
 זה ש~ר כתוב הוה אי ~א~ילו

 כל ~יור הוילא~ר
 ש~~

 ~ל בנ~~ד דהכא לומר ו~ין בנ~~ד
 ~א מת~ה ולא שולי ל~רת ע~אה דא~ט~ לומרכר~ינו
 ~אי יה~ ~א מת~ה ~אי~היב

 אצ~רי~
 דרך שיתנ~ה

 אם הא אחיו בת לירושתו ~ב~ים א~פ~ם וירושה~ת~ה
 למיכתב ליה הוה זולתה ממנה קרוב יותר קרוב שוםא~ן
 זולת לאשתו נכסיו שאר וכל ת~ק האחר לקרובורק

 האלפים תטול אחיו דבת ש~עינן ממילא לבניםאל~ים
 אי דבשלמא ממנה יותר ~רוב ~ורש שאין מאחרלב~~ם
 פוונתו הייתה עשאה א~~רופאאמרינן

 של~
 היא ת~ול

 האיי רב לד~ת דא~ילו אלו מאלפיםכתובתה
 אפטרופא אלא עשאה דלא היכא כל דסבר ~ווהמהכימי~ גא~

דבר
 פשו~

 כתובתה מחלה דלא
 ול~

 יומא דאמרה אמרו
 גמור~ במתנה לה ב~תן ~לא כו~ דיוקרא במנא שתיח~א
 לבנים האלפים א~יו לבת כתב זה דלפי לומר ישא~~כ
 לדברי ו~~ש אלו מאלפים כתובת~ היא ת~ול שלאכדי

ה~ולקים
~ 

 דעבד היכא שגם ואומר האיי רב
 לבנים האל~ים אחיו לבת כתב זה משום כו~ מחלהקא א~טרופ~

 כו~ דנ~תא מגו יאמרו שלא וכלל כלל ל~לם תוכל~א
 קא מתנה דלעולם ולומר ליישב דיש בזה להקשות~ין
י~יב

 למכת~ ולמ~
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ י~ כד~רי~ ~אלפי~ ~~יו לבת ליה

www.hebrewbooks.org                            www.daat.ac.il



 שתטול כדי עביד קא הא משוםלומר
 ב~

 ת~לה א~י~
 ~ מזומנים לבניםהאלפים

 עדי~ו~~~~
 ל~יכתב הו~~ל

 לא~י יה~ הכ~
 ה~ה ~כ~ונתו לומ~ יש מזו~~~ם לבנים~אלפים ~ו~
 יכתובשאם ~י~~

 ~ו~
 ~~יו שיבו~ו מזומנים לבנים ~~לפים

 מא~~ ההם מאל~יה יגבו ו~ז א~ר ממ~ום חובותבעלי
 באיםשהם

 מ~~
 ~ה שנתן ~~תו ~נכ~י ולא הירושה

במתנה
 לכ~

 לאשתו נכסיו ~~ר נ~ן ~ה שבאופן כתב
 ~שו~ררים מזו~נים לבנים אלפים מתחלה מהםשיתנו
 שום מהם יגבהשלא

 בע~
 ~וב

 א~
 ה~ותרים א~תו ~נכ~י

 אומר אני זהוכל
 מלשו~ ש~~מ~

 ה~~ר
 מ~ק~

 מת~~נ
 וא~ר לאשת~ ותנווחתמו

 כ~
 א~~ים ~יתנו או~ר

 וא~~~כ לומר ו~~ר לקרובו ות~~קאחיו לב~
 כ~

 לאש~י נכסי
כו~

 מוכ~
 ומפסיק מתחלה לאש~ו ליתן היה ~וונתו ~כל

 ו~ו ~~~י~ ~~~א האי משום וקרובו א~יו בתבנתיים
 בשטר כתב ~דקא א~ט~ופא עשאה דלא לאתויי לןאית

 להוריש לא ~ות שולי מרת ל~שתו יהא שלאנוואתו
 להנער זולת אדם לשום פרוטה אפילו במתנה ליתןולא

 אפטרופא ולא יהיב קא דמת~ה מש~ע בתה בן~ברהם
 ה~~~ ה~לם החכם שכתבכמו

ו~~~
 עשה דלעולם ולומר החכם דברי לדחות

 אפטרו~וס א~ריה הנ~ר שיהיה ודעתו אפט~האשה
 בשלהי במרדכי ~ה מעשה מצינוו~ד

 פר~
 ~ב~~ב בתרא

 שצוה א~ד באדם לידינו בא מעשה דמת~לתבהגה~~ה
 בפני מאחרת לו שהיו ולבניו ל~שתו וק~א פטירתובעת
 מתנה ו~~ר הע~ים בפני לו אשר כל לאשתו ונתןעדים
 וק ~יתה מ~מ~ כמצוה בידהנ~ן

 מוכי~
 הש~ר מלשון

 נתו~ים ומטלטלים וספרים קרקעות נכסי כל בושכתוב
 תתן היא אך בנות ליל~י ינ~נו ואחריה א~תרלמרת
 השאר וכל ל~דקה וטלית וס~~ת ליטרא ~רמנכסי

~ת~
 לה ~וה כאשר ונתנה המת דברי קיימה והאשה לה
 וגם כ~ובת~ על להעמי~~ היורשים אומרים ועתה~ישה
 המרד~ השיב מכתובתה לה לגבות שנת~ה ליטרהה~ר~
 כל דהכות~ נו~לין יש פרק דאמר דהיינו בעינינראה
 לאשה וא~ילו אפוטרופא אלא ~אה לא ל~~תונכסיו
 ב~יאצל

 הב~
 בין נוחלין יש פרק להו סברי הכא כי

 הוה ולא קנתה ~לא לרבינא בין ~ויראלרב
 ~שאה דלא מ~נו יורש לה היה אם וכ~~ש~פטרופא אל~

 דלאו נכסיו כל ככותב דהוי נר~ דלכאורה ~פטרופאאלא
 העשרשי~ר

 ליטר~
 ~יור הוי לא ש~תנה ~ל~ת וס~~ת

 דא~ר להא דדמי לבני~הראוי
 פר~

 אשתו נו~לין יש

משום
 ~פטרופ~

 ~יחד ושניהם ~תנה ~שום ולא~~
 ש~י~ גירהאלההיא

 ~שב~~~
 ל~תנה

 שנת~
 לא~ר

 שיי~ לא שהרי שיור ~שום מאש~ו ה~פ~~ופוסותיב~ל ל~
 ~בנו~י וא~ריה שכתב ו~~~~ג כ~וםלא~~ו

 אי~
 ש~ו~ זה

~ה~
 ק~ימא

 פר~ ל~
 כ~שב~~ג ~ו~לין יש

 ~א~
 אלא לשני

 ל~נ~ דא~ן ומכר הראשון בא ואם הראשון שש~~רמה
 התם יו~נן רבי כ~~סק שיור זה ~ין ו~~~כ ~לום~~יו
 ~לא עשאה לא ~בנ~~ד נימא זה לפי ~~~ככו~

ב~ן א~~רופ~
 ל~שב~~~

 ולאו ל~~~י בין
 מתנ~

 ~ יהיב קא
 ל~~~ד נר~ה~~~

 ד~~~~
 ~הכא לו~ר יש

 בנ~~~
 כ~~ע

 ~מתנהמו~ו
 ק~

 ~כ~ה זה ~ל מוכיח הש~ר ולשון ~~יב
 ד~ן לי~ ובודאי ו~איותהו~~ות

 צ~י~
 ה~צוה שדעת בשש

 הוה א~~ כמו דהא א~טרו~א י~~ה שהנ~~ הוהלא
 נ~שה אחרואין

 ~דאמרי~ א~~~ופו~
 בתלמו~~ בה~יא

 ~א~~ במת~ה~ל~~ר
 אל~

 ~ן אית טטמא האי ב~או
הוכחות

 ~לש~
 הש~ר

 הי~ של~
 אש~ו לעשות המצווה ~עת

 אש~ו פטירת שאחרי הנ~~ל נכ~יו כל א~ שול~מרת

מר~
 ~עולם ורשות כח שום לה יהיה ~א הנ~~ל שולי
 לה והנחתי שנתתי ~בוני נכסי מכל ולהנ~יללהוריש
 בעולם א~ם לשום חכמים כ~יקון ~רע שכיבב~ורת
 פרוטהאפילו

 ול~
 אברהם להנער רק במתנה לינ~ן

 כל לה ונתתי שהנ~תי מה כל יה~ה הכהן נ~וםבן
 שכ~ב בתורת שליהנכסים

 מר~
 נער אותו ובפרט בכלל

 כי אותה ינח~ל והוא יירשנה הוא י~~האברהם
 שלי הנכסים כל הנ~~ל לאשתי והנ~ת~ נתתיכן מנ~ ~~~

 אחר אדם ולא שלה היורש יהיה הנ~~ל הנ~רשאותו כנ~~~
 ברו~ות ראיות כמה וראה בא הש~ר עכ~~לשבעולם
 גמורה למתנה נתכון ~ה~צוה זה שטר בלשוןנ~~אות
 ~כתב חדא א~טרו~וס ל~ותוולא

 א~
 נתתי זה בתנאי

כו~
 ע~

 ולא
 יה~

 לה
 כ~

 ~ כו~ ו~ות
 היה לא במתנה לה נותן היה לא ~אם לך~~~

~ר~~
 אפ~רופא אלא נ~ית לא דאילו ד~ש~~א זה לכל
 להוריש לשון וגם במ~נה וליתן להוריש יכולה היתהשלא

 דבריו שכפל מה גם לה י~ב ~א דמת~ה משמעולהנ~יל
 משמ~ מרע שכיב ~ואת בתור~ ו~ר והנ~תי נתתיוכתב
~למת~

 ק~
 מוכיחים ~טר רבות לשונות ~וד וגם ~כוין

 זהעל
 ול~

 ספר על זכרונם להעלות להאריך ר~יתי
ו~וד

 מוכי~
 משמע אותה וינחל יירש שהנער ~כתב ממה

 אפ~רופא אותה ולא הנער את לא ~שה דלא הנ~~כל
 יר~ה לשון הזכיר זהובשביל

 א~
 יש דלא אע~~ג הנער

די~
 מחמת לא כי להודיענו לאמו אם כי לנ~ר ירושה
 ~ הנ~~ל ש~י מרת זקנתו ולא הוא לא בא הואאפטרופא

www.hebrewbooks.org                            www.daat.ac.il



 ~~~~~י~
 וז~~ל ה~~~ל השלם ה~כם

 ו~י~
 דמ~~ש לומר

 ~~~ן י~וע והדבר י~רשנה והנ~ר מדכתב כלום לאו~נער
 ו~~ון ~ו~שה בתה אלא יורשההנער

 ~נק~
 לשון ב~ה

 לאו ביה שייך דלאירושה
 ~לו~

 ~וא
 ~~יכ~

 כיון ל~י~ר
 ליירש א~שר הזה~הנ~ר

~~ 
 זקנתו

 ~~~ק~
 ~~~ו א~ו

 שפיר ב~השייך
 ירוש~ לש~

 ~כ~~ל
~~ 

 נמר~ו ~ה נ~וו

 ונ~ה כ~ון י~ה יושראמרי
~~~ 

 דבריו ~ל ל~~~ק ו~ין
 יש בפרק דתנןמהא

 נו~~~~
 ~~~ום ~~~~ני פ~ ~~ש ~~ו~ר

 ~~ום ~י~ש~י בתי ~תשיש
~~~ 

 כלום ~~~ ~א בן
 עלשהתנה

~~ 
 שכתוב

 ב~ור~
 ב~ו~א בן יו~נן ~ב~

 לי~ו~~ ש~~ו~ ~י על ~מר אםאומר
 ו~ל ~~~~~ם ~ב~יו

מי
 שאי~

 ~~~מ~ם דב~~ו אין ~י~~שה ~אוי
 ~~מ~

 ~לא
 דק~ני כלוםאמר

~~~~ 
 ~ם ב~ן ~א~ר

 ~ת~ ל~
 הבת

 אפילו בין~ח~יו
 ב~י~~ מ~~

 כ~ו~ ~~ר לא ~~~~~ה
 ~~ר~ני פ איששאמ~ ~~~

 ונ~~~
 אם ~~ימי ד~~~ו ~ם ~וב~

 י~ ~~ם ב~ייו הבתמתה
 ~~~ם ~רבה לו

 ~~~ ו~ש~
 ב~~ום יורש~הם

 ~ב~ ~~~~ ~~~
 ~ותו ~ז ~~~~~

הא~
 א~ יורש

 ואם ~כל
~~~ 

 ~ול~ים ~~ל ~~ימים ~ב~~ו
 הדין ~~~כ ובודאי~שוה

 ב~~
 ~~אי ~כ~ בן ~~~ום

 ~~י~ ד~א~וונא
 ~~~ לא ~~~א לי~נא רבא בהה~א

 וא~ןכלום
 ~חל~

 ~ם דלעולם ולו~ר
 ~ב~ ~~~

 הבן ~ו
 ~יימיםדבר~ו

 דה~
 ~~ת~א

 ~~~ ק~
 כלום א~~ ~א

 מי~תא ~הוה~שום
 ~ב~ ש~מו~ ~~~~ ~ל~

 ~ו
 ~~יב ו~וא פתאוםבחי~ו הב~

 ~ר~
 ונו~ה

 ל~ו~
 ~ידי ~או ~א

 דסתם לומר דע~~כהוא
 ~ל~וד~

 א~~ דלא הבר קא
 ~~קא ב~~~ו ~בן או ~בת מת א~ילו ו~ל ~כל ~לוםולא
 בת במ~ום דאמר טעמא בגמרא~~יך

 וב~
 במ~ום

 ~~ן ובת הבנים בין בן האבן
 ~בנו~

 ~יי~~ם דבריו
 רבי ~~~א~ימא

 יו~נ~
 בן

 ברוק~
 על א~ר ~ם או~~

 שנוייא ו~ש~י ת~~ק ~יינו קיי~ים דבריו ליורשו שראוימי
 ~ק~~ר א~מא ב~ית ~אידחו~א

 ~ו~
 ~~~רא ~~ו~י

 קמא בשינוייא וכ~~שכו~
 דחיק~

 קא לא וא~א~ ~וא
 בח~יו הבת או הבן ~ת~ש~י

 ~יכ~
 ~~ר דת~~ק ביני~הו

 ורבי כלום אמרלא
 יו~נ~

 והיה קיימ~ם דבריו םב~ ב~~ב
 ג~~כ לומר~כול

 דייק~
 ~א ברוקא בן יוחנן דרבי נמי

 ~י~~י~ דדבר~ו בחי~ו מת דאיסבר
 ו~נ~ ה~ר ~ד~א

 ~ו~ ל~ורשו ראוי שאין מי עלואם
 ה~

 לי~ ~מ~נן
 מדיו~א

 לירושה שראוי ~י ~ל א~ר אם דקא~ר שלו בבבאדרישא
 אמר לא כו~ ראוי ~~ין מ~ ~על הא ש~~מ קיימיםדבריו
 מי על ואם ותני ~~~ קא הכ~ משום ודאי אלא~לום
 לו~ר כו~ ראוישאין

 ~יני~ תידו~ ל~
 נעשה אם דהא

 כג~ אח~~~ראוי
 או ה~ת שמת

 ה~
 ראוי ליה הוה ב~ייו

 הכי תלמודא שני לא א~אי א~~כ ק~ימי~ וד~ריול~~רע
 ~~י~י ~נו~יו~ני

 ~ל~
 תלמ~דא לסתם ליה דסבירא ~~~מ

 ל~רושה ~אוידב~ינן
 מ~י~ר~

 בש~ת
 ול~ צווא~

 מהני
 ל~~וף ראוי ~הוה ~אמי~י

 ~נ~~~
 ~אוי נ~י דלחשב

ל~~ר~
 הנער דא~ר כיון נמי בנ~~ד ו~~~כ ~יי~ים ודבר~ו

~~ר~~
 הוא

~~~~~~ 
 לא ו~י

 בש~ת לירש ראוי הי~
 מה~~ לא ~~~ו אמו ~~פ~ד ר~וי ~~י~ ~~~לוא~ירה
~~~~~~~~ 

 ה~~ של~
 אמירה בש~ת ~אוי

 ~ל~
 יש

 ~~ז~ ~~~~~ ~ב~יליי~~
 הם כ~ הנז~ השלם ה~~ם

נא~~~~
 ו~~~~י~

 ~~ני~ דהא א~ר~הם להר~ר וא~ן
 ~~ ~~~~ ~ל~~~~~תינן

 ~~~ ולא ~ו~א שא~י ~ו~~ין
~לל

 ~נ~~~
 ~~~ם

~~~~ 
 משום ~~י~~א ראוי ~ב~~נן

~~~ו ~ ד~
 ל~~י ל~~ ~~י~ ק~ נ~~י~

 גבר~
 ד~אמר יורש

 ~~א ~~ל ~~ר~~י~לוני
 ד~~~~ ד~~~~

 ~~~~א ~~אי ~וא
~ול~

~~ 
 ~~~ ל~אי ~~~ ל~~~~ ~~~

 יור~
 למי~תה ~~וך

ו~~~
 ל~~ ~~~~ ~ר~כ~

 ש~י~ ~ער והו~~ל ~~~ו א~~יה
~או~

~~~~ ~~~~ 
 ~~~ינו

 מ~~~
 ~ו~ו זק~תו ~ש~ית

~ו~~
 ~~~~~ו

 ~וד~ ש~~
 ~ ~י~~ה

~~~~~~~~ 
 ~~~ן ~~

 ל~ק~ו~
 ה~ש~ה ~ן כלל

~~בא~י
 ל~ ~~~ ~~~ל~~

 ~לום א~ר
 כ~מ~ר~

 רשב~~ם

~~~
 ~ל ~~~~ ~~~י

 שכתו~ ~~
 לע~~ו ב~ורה

~ל וב~~~~
 ז~

 ייר~נה שהנער ש~מר מה ~נ~~ר ~בל כו~ ~י~ש
~לא

 ל~
 התנ~י ד~ה אמר אלא ~ותו ~~~ש ~~~~~ ~~ר

 הנער את היא ש~עשה ~ולי ~~ ל~~~ו ~~~נה~ו~ן
 נ~~ה זה~~~~ ~ ל~~~~ה ~~וך~ו~ש

 ~~~כ~ ~~~~~
 טעמא האי ל~~~~

~רשב~~ם
 ~~~כ~ ~~י~~

 דבר לעקור ד~~~ה ~~~~~

~ו~~
 ~ל וב~~כ

 ז~
 לה איכא מאי וי~לו ~יו~~~~ם ~בואו

 ~~ ~~ל~ ~~יל~~~ד
 ב~נאי אלא המתנה לה נ~ן

ש~~~~
 ~ורש ~~~~

 ~ר~~ נכ~
 במאי פסי~א דליכא לי

 בש~רדכ~ב
 ~י~ו~~ ~~~~~

 א~ וא~ילו
 ד~ה לו~~ ~~~א

 על ב~~~שהז~יר
 ירו~~ ל~ו~ ~~~~

 משו~ כלום ~~ר לא
 א~ו ~מ~ו~ לי~~הד~ין

~~~~ 
 ~היינו הש~~מ ל~ו~שו ~~ן

 ~לו~ ~~~~ר ~שה~~
 א~

~~~~~ 
 ~רת לגבי מ~קיימת

 ב~ופו לקיי~ו א~שר שאי ~~~י בכלשו~~
 והתנ~

 עליו
 ~~ינוב~~ל~ו

 כ~~ל~~ אל~
 מ~נה ו~~ילו ~דברים

~ל~~
 דת על ש~~~ור

~~~~ 
 דאמר הא כ~ קיים ה~עשה

ב~ה~~
 ~~ין

 ב~ר~
 זה ה~י ל~ו איב~ייא ~~~~ש

 ה~א היא א~~י א~ר ~הו ~זיר ש~אכלי ~~~~ל גי~~
 א~ש~א~ר רב~

 ד~כל~
 ~מע~ה שיהא בנ~~ד ומכ~~ש ולקי~א

 ~ ~לום ה~~~ר ל~ו~~ ו~~ןקיים
~~~~~

 ~ בשט דכ~ב יהיה ~~שון ה~~ ~~לם ה~כם
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~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 כל יה~הל~ברהם
 מ~

 ~~נה ל~ון ~וא כו~ שנת~י
 הנותן וברוך ליהנמטיה אפ~י~

 ב~~רוש ~וב ו~י~ ~~~
 דבריו הם כניםכי המלו~

 בהכ~~
 ~~ת ~~ ~רק ~~~~~ ~~א

 וי~נה ו~~זיק ~טול ששת רב~מר
 ו~ז~~

 כלן
 לי~~~

 ד~תנה
נינהו

 ע~
 להו ~יב~ייא

 יהנ~
 ~ינ~~ לה~הני ~~למא ~ו קא~רמ~נה כול~ דנ~~וי ~הו בהן

 קא~~ ~~~י
 יעמודבהן ~ר~~

 בה~
 ~ ~~קו ~הו בהן יש~~ן

ו~~~~
 ~ין דלית ל~~~ד

~~~~ 
 ~ות~ לו דיהא ב~ש

לש~
 דוקא תי~א ~~י ~~ת רב דא~ר ה~י ~כל מתנה

 מ~נה לשון ~ינו י~י~ ~~ל ~~נה לשון ~~וו קא~ראלו
 בעיות~ו בתוך ~י~יה הלשון זה ~~~כ הזכיר לא ל~הא~~כ
 ~~כאלא

 פשי~~
 ל~ון לו יהיה ד~שון היש~בה לבנ~ ~הו

 א~~כ הוא~~נה
 קו~י~ ~~ר~

 הזכירו לא ~~אי ל~וכ~~ה
 ~ל~שנא ~ב~ ששת ~~ב ע~~כ ~~א הבעיא בתוך ר~~שג~~כ
 לא ולכן הנ~ ~~ל מ~נה ל~ון ~ותר מש~ע לויהיה
 ל~י~ין ~~~~ ובכן קא~~ מיב~ייא דלאהזכירו

 וב~~ק ב~שקת ותלמיד~ם ישראל די~~י לכל תילין~תילי ושל~~
ה~גש

 היריע~ בק~~
 ו~נק ~שה ב~י~~~ ~~רוד הצעיר

 ~~נבל מהר~~ל ה~כונה ו~נק איש זכרייהובכמהר~~ר
 ~ אשכ~יורנק

 ג~ול ~וחר היה י~קב ~~~~ג
 ויר~

 ושם ~נכסיו
 ~ל ללכתבד~תו

~~ 
 להסתחר ב~ר~~ה למדינת מרחק~ם

 שאחרי פחד הגו~ם חובות עליו שה~ו ו~~נילשם
 שלו הבתים ויק~ו להם ~י~ב שהוא ה~ו~ים יבואולדרכו שיל~

בחובם
 ג~

 ~ותו ל~~ר ~~ובן בנו ~קום שלא פחד
 ששם קודם ויאב~ו הבתיםוימכור

 ל~~~~
 ~~מיו

 ~גדול השופט אל ה~וייםבערכאות הל~
 שופ~

 המ~ונ~ ה~יר
ב~ות

 ה~ל~
 ~ו ה~ים כל ועשה ~ר~~ה

 ~ווא~ו~~
 ו~תנם

 למכו~ ראובן ב~ו ~וכל שלא בתנאי ר~ובן לבנוב~תנה
 וישכור בהם שי~ור אלא במתנה אותם לתת ולאהבת~ם
 כל שיה~ו זרע בלא ימות ואם זר~ו וכל הוא~ותם
 אח~ות לבנותיוהבתים

 ראו~
 בתנאי מ~כשיו ב~תנה

 ולא הבתים למכור בנותיו יוכלושלא
 לת~

 ב~תנה או~ם
 ואם ז~עם וכל ~ם אותם וישכרו בהם שידו~~ואלא
 הבתים כל שיהיו זרע בלאימותו

 ~ווא~~~ו~~
 לאב~~ם

אבי~ו
~~~ 

 ש~ר לכתוב שלו ל~ו~ר השופט ו~וה
 בה וחתם הסופר וכתבה תנאי~ כל עם המתנהמ~את ~הוו~~~~ו~~

השו~~
 הגדול

 הממונ~
 הק~ן השופט גם ה~לך ב~ות

 שטרי ו~~נו שלהםהסופר
 ~הוואק~~ו~~

 המתנה של
ליע~ב

 ול~~
 שטר יעקב

 הוואקו~~~
 ונתנה המתנה ~את

 ~~ח~ותיו רא~בן בנה בעד אוחו ש~~~ו~ ~~נהלא~תו
כדי

 של~
 ל~איה בידם ~יה~ה כ~~ ~~בד

 והני~
 יעקב

לראוב~
 בנו

 ולדינ~
 ~אובן בנו וה~זיק בבתים ד~~ם ~~~ו

 להשכ~רם גם בהם שי~ור ~דיבבתים
 ולק~~

 השכירות
 ו~נו די~ה אש~ו והיו בצר~~ה ל~דינ~ ל~רכו ו~לךוקם
 מהשכ~~ות ונזונים או~ם ושו~~ים הנז~ בב~י~ ד~~םר~ובן
וי~קב

 ~י~
 ה~~ים שם לו ארכו כ~ וי~י ב~ר~~ה ~~~~נת

 ~~ים ו~~ו ~אובן ונש~ר ב~ר~~ה ב~דינת יע~בנפ~ר

בב~י~
 כבראשונה ~השכי~ות ~~יזונים או~ם ו~ו~~ים

 ראובן בנה ונשאר יע~ב ~שת ~~נה נ~~~ה ז~ןו~~~
דר

 בב~י~
 ~~וכ~

 ~ות~
 באה וא~~~כ השכירות ~ן ונ~זון

 ~~י~~~פה
 ו~וכ~

 ראובן
 במ~~~

 קרובו ש~עון ונכ~ס
 ~~ותם א~ ~ית במ~נ לו שיתן ו~~~הו לב~~ו~~~פ~~ו
 ~~יו לו ש~ניחהב~~ם

 ד~ שהיה הב~ת לו והני~ ~~ק~
 ~כיב במתנ לו והנ~חה ב~~~~~ות ק~ובו שמ~וןבה

 ו~~י ~או~ןונ~~~ מר~
 לרבנ~

 ~ש~אל ~~כל
 שב~

 ~מו ועתה

בנו~
 ~~קב

 א~~ו~
 ו~~~~רים ~~~בן

~ 
 שנתן המתנה

 בה~ות ק~ובו ~ש~~ון לא~יהםראובן
 ש~~~

 ו~ובעים
 ~כ~רות~ש~עון

 הב~~
 ואו~רים שלהם ~הבית שי~א או

 תו~~~לשלא
 הבתים ~תן לא א~יהם י~~ב כי ה~תנ~

 ולא הבתים ימכור שלא בתנאי אלא א~יהם ראובןלבנו
 או~ם ויש~ור בבתים שידור אלא במתנה אותםלתת
 ~ווא ש~ר עשה זה ו~לבלבד

 ~ו~
 השו~ט בבית

 התנאי שיהיה~י בעש~~~
 ~ז~

 ולא למכור לא ~וכל ~לא כדי
 אותם ו~שכור בהם ידור א~א במתנה אותםל~ת

 כ~
 ימי

 יהיו זרע בלא ימות ואם זרע לו שיהיה ז~ן וכלחייו
 ולא הבתים ימכרו לא ג~~כ שהם בתנאי שלהםהבתים
 אותם וישכרו בבת~ם ידורו אלא ב~~נה או~םי~נו

 בלא ימותו ואם זרע להם שיהיה זמן וכל ~ייהםי~י כ~
 הבתי~ שיהיוזרע

 וואק~~ו~
 אלו ע~~ה אבינו לאברהם

 ונשאלתי דבריהםהם
~ 

 ~ זה
~~~~~

 עניינים לשני נחלקת שהשאלה ל~~ד נראה
 בעש~~ג ראובן לבנו יעקב שעשה ה~תנה בש~ר הא~הענין
 ראובן שנתן מה~תנה השני והענין כשר שטר הואאם

 לאו אם תועיל אם ~רע שכיב בהיותו קרובול~מ~ון
 לע~~ד נר~ ~עש~~ג יעקב שכתב המתנה ש~ר מ~ניןוהנה
 המבי~ בפ~ במש~ ששנינו מה הוא זהכי

 ג~
 ~טרות כל

 כשרים גויים שחותמיהם אע~~~י ב~ש~גהעו~ים
 מכר שנא לא ותני פסיק קא ובגמרא כו~ נשיםמגיטי ח~

 דקנ~ הוא קמייהו ז~י יהיב מכ~ מכר בשלמא מתנהל~ש
 הוו לא קמייהו ז~י יהי~ לא ואי בעלמא לראיהושטרא
 קנה ב~~י מתנה ~לא שטרא ליה וכת~י נפשייהומרעי
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 אמר הוא בעלמא ~םפא שטרא והאי ש~רא בהאלאו
 תני אימא בעית אי דינא דמלכו~ דינאשמואל

 ~ו~
 מגיטי

 הגמרא עכ~~לנשים
 ומלישנ~

 כאשר דדוקא שמעינן דגמ~א
 לה דכתב כגון ושעבוד הקנאה ש~ר הוה המתנהשטר

 נתונה שדיבשטרא
 ל~

 מוע~ל אינו ~זי למקבל השטר ונתן
 שטרא בהאי לא קנה במאי מתנה אלא קאמרדהכי
 הוא ב~למא חספא שטראוהאי

 וכ~
 ג~~~

 אחרון מלשון
 תני אימא בעיתאי

 חו~
 שהוא ש~ר כל ר~~ל נשים מגיטי

 כלל ~ועיל אינו ושעבוד הקנאה שטר הוא שהשטר~גט
 שנ~נית מהדברים באחת ~מתנ~ מקנהו היה אםאבל

בה~
 ב~למ~ לראי~ המ~נה ש~ר לו ~~תב והיה המ~נה

 וז~~ל גט המביא בפרק נסים רבינו וכ~~כ כשרשהשטר
 למימר מצ~נן נמי דהכי ~וקא לאו המתנה עלומתמה
 אלא בא אינו שהש~ר היכא שפיר אתייא ומתנהאיפכא
 וה~נהו שדהו לו ש~תן לו שהודה כגון ב~למאלראיה
 ~י~ בח~~מ יעקב רבינו כתב וכן כו~ בחזקהצו

 ס~~~
 ז~~ל

 הקנין ש~קר לך נתונה שדי כגון מתנות שטריאבל
 ~ כו~ ~ו חתו~ים יהם השטר ע~~ינעשה

~~~
 בקרקע ה~יקו כשלא דדוקא נראה מלשונו

 כי לך נ~ונה שדי כגון הקנין עיקר הוא שהש~ראלא
 ~ועיל אינו אזי ושעבוד הקנאה השטר הואהשטר
 בקרקע החזיקו אם אבל הוא בעלמאוחםפא

 לר~ייה השטר לו וכתבהמחז~קי~ כדר~
 בעלמ~

 השטרודאי אז
 שבזמן נראה אבל ~ז~~ל ג~ דין י~~ח ~ל האשירי וכ~~ככשר
 ולא ישראל בדיני רגילין איןהזה

 ב~~~~
 ~~ר ל~נות

 בו שכתוב ש~ר הוא קנייא וש~ר במ~נה ולא במכרלא
 מכורהשדי

 ל~
 נ~ונה שדי או הלוקח ביד המוכר ומוםרו

ל~
 אין ובזה המקבל ליד הנותן ומוסרו

 ~~יל~
 ~זה ~מן

 הקניינין מן בא~ד המתנה ~ו המכר מקיימין~לא
 לראי~ה השטר וכותבין בהודשייכי

 ה~לכ~
 כש~ים כולהו

 עכ~~ל~~בעש~~ג
ו~י~

 ~נ~~ד וג~~כ הזה בזמן המנהג הוא ~כך ספק
 השטר לו וכתב בבתים החזיקו ראובן לבנו י~קבעשה

 ז~~ל הרמב~~ם דעת הוא וכן בעלמא לראיהבע~אות

שפוס~
 ~~י אימא בעית אי אחרון כלשון

 ח~
 ~גיטי

 שטר הוא שהשטר כגט שהוא ש~ר שכל שר~~לנשים
 המתנה הקנהו אבל כלל מועיל אינו ושעבודהקנאה

~~
 ואין כשר הש~ר ב~למא ~ר~יה הש~ר הוא וכתב

~רי~
 פםקי דאינהו ז~~ל והעיטור ה~ב~~א לדעת לומר
 ותרי דינא דמלכותא דינא שמואל דאמר קמאכלישנא
 שטרי ומכשירי כו~ ה~~ק אימא ~ית ואי פלי~י לאלישני

מ~~
 ואפילו למלך תועלת דליכא וא~~~ג

 לדע~
 הרמב~~ם

 כלשון שפוםקז~~ל
 אח~

 וה~~ק פליגי לישני דתרי וםובר
 דינא דמלכו~ דינא בכ~~הג אמ~יק לא אימא ב~יתאי
 תועלת בהם שיש בדבריםאלא

 למל~
 בהלכות כמ~~ש

 יעקב ש~שה שהשטר יםבור בכאן פ~~ה ואבידה~~לה
 חדא ~~מי מתרי כשר הוא ראובןלבנו

~ 
 ה~יק בכאן

 כי ~וד הוא ב~למא לראיה ושטרא בבתיםראובן
 תועלת ישב~אן

 למל~
 יר~~ה

 וא~
 מלך דבר כאשר ~~ל

 שהש~ר ב~ש~~ג אלא שטר יעשה לא אדם ששוםשל~ון
 האשירי וכ~~כ כשר שהוא ראו~ן לבנו י~קבש~שה

 וא~~ ז~~לד~יטין פ~~~
 דינא שמואל

 דמל~ות~
 בעית ואי דינא

 ~~יא~מא
 ~ו~

 פלי~י לא ליש~י תרי הני נשים מגי~י
 התלמודא בכל ד~מרינן הא דפ~יג מאן דליכאאהדד~

 דמלכות~דינ~
 אם לישני דתרי מתני~ ומיתרצא דינא

הנהי~
 של~ המל~

 ושלא ה~רכאות לפנ~ אלא ש~ר יעשו
 ל~ני הדבר בעלי ~יבואו עד הש~ר ~ל ה~דיםיחתמו

 ואז הדבר אמיתת הערכאות וידעו ויראוהע~כאות
 העולים שטרות והיינו לחתום לעדים רשותיה~ו

ל~~~ בערכאו~
 שנכת~

 הערכאות בפני ה~ד~ם אותו מביאין השטר
 זוזי יהיב לא דאי עליהו וסמכינן ב~ניהם דבר כלונגמר
 אי ואפילו לחתום לצוות נפשייהו מ~עי הוו לאק~ייהו
 ~עדות דינא לא~ולי שוחדא דמקבלי עלייהו קלאנ~יק
 ~טר אפי~ מתני~ איירי חזי נ~שייהו ~~י לאשק~
 שלטון מלך דבר הוא הואק~~וף ששטר ספק ואיןמתנה
 י~ה שלא ~~מרונהוג

 ול~
 שטר אדם שום יכתוב

 ב~ות ה~~ונה השופ~ ב~ות אלאהוואק~~וף
 שלא היותו ע~~י וואק~~וף הש~ר ליכתב ואפילו~ר~~ה המל~

ברשו~
 ומי הר~ה ק~ידי לקיי~ו לשו~ט ולהביאו השו~ט

 ~ק אלא זה ל~ותיוכל
 המל~ משפ~

 כך
 הו~

 ~י שכל
 שטר שום לעשותשרוצה

 הול~ וואק~~ו~

 מקום בערכאו~
 דבריו מדבר השופט לפ~י ושם לדון לשם יושבשהשו~~
שרוצ~

 לעשו~
 ו~ז הוואק~~וף

 השופ~
 שלו לסופר מצוה

 ש~רלכתוב

 הוואק~~ו~
 ו~~~~~

 או~ו חותמים
 הוא זה וא~ זה הוא ו~י והםו~ר הקטן והשופטהגדול השופ~

 בעליו ע~~~י ~~מו לבין בינו לכתוב זה על יעבור~שר
 שטרשום

 וואק~~ו~
 לחתום השופט ל~ני אח~~כ להביאו

 ~ל אפי~ אלא קפדי בלבד ו~אק~~וף ש~ר על ולאאותו
 ימצאו אם יום בכל ומ~ים קפדי השטרותכל

 אדם שום ~יד עשויש~ר שו~
~~ 

 ידי חותכים מהמ~ק~~ימי
 הוא המלך שחק מפני כתבו אשר~~ופר

 של~
 י~שה

 אלאה~י~יל
 השופ~

 ~קת ~רק ז~~ל ~~~י וכ~~כ העיר של
 מסים כל ~ינא דמלכותא דינא שמואל ואמרהבתים
 שר~ילים המלכים מש~טי של ומנה~ותו~רנוניות

 לה~הי~
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 ע~יהם ~קב~ים ה~~כות בני שכל ~וא דינאבמלכותא
 חקימר~ונם

 המל~
 ומ~~~ם

 והלכ~
 ~כ~~ל הוא גמו~ ~ין

 אליעזר ורבי וז~~ל בתרא ה~וזל פרק מרדכיוכ~~כ

 אלא ~~~א ד~לכו~א ~ינא א~ר~~ן ~לא דנד~ים פ~~דכ~ב ~~י~

כשהמל~
 ו~~ן ~לכו~ו בני ב~ל ~י~ותיו ~שוה

 ס~~
 ש~נ~ן

הוו~ק~~ו~
 כולל ~אמר הוא

 בכ~ ~ה~ל~
 ~לכו~ו

 ל~ני ~לא~כתב של~
 שופ~

 ה~~ונה העיר
 ~ה~ל~

 ~~ני
תועלת

 ה~ל~
 ~ה~~ר לי נראה זה ומ~ני

 וואק~~ו~
 יהיה

 ~~ל~ותא דינא מ~וםכשר
 ~~נ~

 ~~א~~ינן
 ב~~~

 ~זקת
 ש~ואל דאמרהבתים

 דינ~ ד~לכות~ ד~נ~
 א~ר ו~לכא

 ארעא איניש ליקנילא
 אל~

 נסים רבינו וכתב ב~גר~א
 ויקח ה~~ר שיי~יים כ~י לאוקו~י ~~כא ~מיבכ~~הג
 ~ עכ~~ל חלקואת

ו~ג~
 הנאה יש הווא~~~וף בש~ר כי ם~~ אין

 תו~ל~ ~~א הוואק~~וף קיום ע~~י כ~ ו~ק~י~ו שיכ~בולמלך

 א~ שאוכ~ל~ל~
 שב~~ם יום ב~ל ומעשים ~וקו

מאת ש~ו~י~
 המל~

 ~ה ורו~ים הווא~ו~~ף ~ל לבקש יר~~ה
 ~~~י~

לוואק~~ו~
 וה~ותר להו~אה

 לוק~
 או~ו

 ה~~~
 הנה יר~~ה

 ש~שה ווא~ו~~ף שה~~ר ל~~~ד נ~אה ל~יל הנזכרמכל
 כ~ר שהוא בערכאות ראובן לבנויעקב

 ו~ו~
 ~יירי ~נ~~ד

 ה~ר~כי וכתב~קרקע
 ב~ר~

 ה~וזל
 ב~ר~

 רבינו פי~ ז~~ל
 כשמו~ל דקי~~לח~נאל

 דה~
 ומ~זיק כוות~ה קאי רבא

 רבא דאמרב~~מיה
 גש~י וגשרי דקליה דק~~י ת~~

 ~~~~ ~אבי~~ה כתב לשם ועוד עלייהוו~ברנא
 ~ו~א

בקרק~
 ~ם דמלכו~א ד~נא ~~ימר שייך

 נפש~
 כי לומר

 ~~ני יפסל ב~ו לראובן יעקב ש~שההש~ר
 הקד~הו~ שהוואק~~ו~

 יש כי ל~~~~ נראה העולם ~ו~ות ~~עות
 ה~ואק~~וף ~יןהפרש

 ש~
 אל

 כל~~י~
 אברהם של שהוא

 הוא לשם ~י ~א~~הו ~ל הוואק~~וף ובין ע~~האבינו
 ומזוןלחם בע~

 להאכי~
 ~איזה ולשבים ל~וברים עולם לבני

 כ~ו ~~~ה אבינו אברהם לכבוד ~~שה וזה שיהיהעם
 וכ~~ש ~בים ל~וברים שיאכל ב~ייו עושה הואשהיה
 עביר~ לדב~ נ~כוון לא שיעקב ~הדידא~ן

 שכוונ~ו אלא
 ~כתוב מההיתה

 אשר ה~וים יבואו שלא כ~י בש~ל~
 הוא אשר ב~ו~ שלו הבתים ויקחו להם חייב הואהיה
 גוו~א ~ם ברביתיו~ וכיליהו אכלוהו אשר אחרי להם~ייב
 ה~עות ויכ~ה הבתים ראובן בנו י~כור שלא כדישנית
 רבה ~ודא עליהם ה~יל זה ומפני הב~ים ויאבדובהבל
 ש~שה וואקו~~ף ה~~ר כי לע~~ד נראה הנז~ ה~עמי~~כל
 ~ כשר ש~ר הוא ב~~~~ג ב~ו ~ראובן~עקב

~~~
 קרובו לשמעון ר~ו~ן ש~~ן ~ה~~~ה שאלוני

 תו~יל אם מרע שכיב ב~תנת~משפ~תו
 והנרא~

 לע~~ד

 שנראה אחרכי
 לע~~~

 ~הש~ר

 ווא~~~ו~
 ~ע~ב שעשה

 לראייה אלא ~~נו מפני כש~ שהוא ב~ש~~ג ראובןלבנו
 שז~ר~י א~~י~ ~ט~~ים ועוד בב~~ם ראובן החזיקוכבר
 ~~~ ~הש~ר נ~אה~~הם

 כי ל~~~ד נראה א~~~
 ל~

 ~ש

~כול~
 ר~ובן ביד

~~~ 
 ~הב~~ם ~ב~ ~ום

 ב~~~~
 לשום

 והשכ~רות ה~~רה ~לא בב~ים לר~ובן א~ן כ~~~ם
 ב~ב~

ול~
 ואין ~~ר דבר

 ב~~~~
 קרוב~ לש~~ון ~אובן ~נ~ן

~~ש
 ~ום ~ו~~ל לא ליורשו ~או~ ~ראובן א~~י וא~~~

 כד ~בא א~ר אלא נו~ל~ן יש ~~ בב~~ב ~דא~רינןתנאי

 ~רו~א בן ~ו~נן רבי ל~ב~~ עו~~א בר ~~א ~בשל~
 לך~כ~י

 וא~רי~
 אין ל~ורשו ראוי הר~~ון ~~ה אם ל~~

 ב~~וםלשני
 כ~ו~ רא~ו~

 ~~ון ~לא ~~נה לשו~ ש~~ן
 לה אין ו~רו~הירושה

 ה~ס~
 ~ש~~י ל~ם וכתב

 ז~~~
 והכי

 רב ~לח כדהלכ~א
 ~ה~ א~~

 בס~וך ~ובדא ~ז~נא

כוותי~
 י~~ל ~כ~~ל

 ~ההי~
 ~יירי

 ב~~~~
 ~~~מ

 ונ~~~
 אייר~

 ב~~~במת~~
 ~בנו ה~~נה ~~נ~ן י~~ב היה בריא דהא

ראובן
 יכ~

 ומתנה זכייה ~הלכות ז~~ל ה~מב~~ם ~תב
 ז~~ל י~~בב~~

~~~~ 
 לשני אין ל~~ ו~~ר~ו ל~~ נכ~~ ש~מ~

אל~
 ה~ה ואם ראשון ש~ייר ~ה

 ה~~שו~
 ל~ו~שו ר~וי

 ~תנה ל~ון שכל ~לום לשני אין הבנים ~כלל שהיהכגון
 הפ~ק לה אין וי~ושה ~רו~ה בל~ון ה~א הר~ליורש
 שנ~ן הבריא ~בל ל~~ ו~~~יו שא~ר~~~~פי

 ~תנ~
 ב~יא

~ל
 דר~

 נכ~י לזה וכ~ב זה
 וא~ר~~ ל~

 לפ~
 אי~

 לשני
 ליו~שו ראוי הראשון ~ה~ה ב~ן ה~אשון ששייר ~האלא
 נ~אין ~מגי~ לשם וכ~ב ~כ~~ל ליורשו ראוי היה שלאוב~ן
 ~א~ן שה~ל~ו כיון הב~יא בדין ~כונ~ם הרבדברי

 כו~ מתנה בלשון אלא ירושה בלשון נ~לה להעביריכול הברי~

כ~
 כתב

 ~מ~~~
 פ~~ב הי~

 וא~
 רב~נו כ~ב

 ירוח~
 נתיב

 ~~~~ אלף סי~ ה~~~~~אכ~~דוכ~~כ
 הדבר ז~~ל

 ~שו~
 ש~בר~

 אם דא~ר נוחלין יש ~רק עוירא ד~ב בריה א~ארב

הראשו~
 הדברים הפ~~א~ן לה אין דירושה ליורשו ~אוי

 הבריאים ש~תנ~ ליורשו שראוי למי שנתן בבריאא~ורי~
 שנותן ש~~מ במתנת רק הדברים נ~מרו ולא י~ושה~ינה
בש~ת

 שהו~
 מ~וך נותן שהוא כל ול~יכך ליורשו ראוי

 קיימים ש~בריו ברור דבר ל~~ וא~ריו אמר אםבוריו
 ש~~מ במתנת אבלד~~~קי~ן

 הפ~ק יש סבר דא~הו א~~~~
 לה א~ן א~ררחמנא

 הפס~
 ~ ~כ~ל

 לראובן י~קב שנתן ~ה~תנה אחרי בנ~~~~~ג~
 ראשון ששייר ~ה אלא לשני דאין אפילו אלא ~ודולא כלו~ לשני אין בה אמרי~ן לא בריא ~תנת היתהבנו
לא

 ש~~~
 מה אלא לשני אין דאמרינן דהא בנ~~ד ל~י~ר

ששייר
 ראש~

 נכסי בלשוןזה המתנה לו נתן כאשר הוא
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 ל~~ ואחר~ך לך נכםי לו ~~ר אם אבל ל~לוניו~~ריך
 הראשון אין~~כשיו

 ~כו~
 אוכל אלא לו לתת ולא ל~כור

~ירו~
 ~~א ה~ני י~~ם ~רא~ון וכש~מות

 אקנ~י~
 במ~~~יו

כ~~ש
 ד~~כ~ בנ~~~

~~~~ 
 ח~~

 ש~~~ב
 א~~ותלבנו~~ו ~~תנ~ ~~נ~

 ~או~
 ב~~~~~ו

~~~ 
 הוא

 ~~~~ו~
 בוק~~~ו ה~~~~~יה ~ן ~רב~ בל~ון~או~ר ~וו~ק~~ו~
 ~~~ו~יי~

 או
 ל~~~ל ל~וב~יא בו~~~פו ~~ו~~קות~ן

 וב~~~~ דכור~
 ~ום

 ש~~כש~ו ~נ~~ל אותיל~ל
 ב~~נ~ נו~~~

 ל~ו~~ו
 ~ז~

 א~ר
 ב~נ~~ ב~~רוש לו ~אמר ו~ודזה

 ~ל~
 ~~כ~~

 ול~
 י~ן

 ולאאו~ם
 א~~ עו~

 ~וא שכך
 ~נ~~

 ~~בל
 ~וכל~לא ~ווא~~~ו~

 ל~
 ~~בנו ו~~~לו ב~~נה ל~י~ו ו~א ל~וכ~ו

 ~וו~~~~ו~ ל~ל~ ~ו~ל~ ~~ ~~ר~ ~נ~י בלאבסתם
 די~אד~לכו~א ו~י~~

 ו~ו~
 ~~~~נה

~~~~ 
 ~א~בן ~נ~ן

 קרובו לשמ~וןי~קב ב~
 דא~רי~ ~~א~לום ש~~~ ~נ~ ול~ ~~~~ ~~נ~ ה~~~
 ~~ ב~ר~

 ~ו~ם ל~ת או ~~~ור ל~~~ון ~~ו~ ו~~ז~~ל ~~שוןש~~יר ~~ אלא ל~נ~ ~~ן ~ו~ל~ן

ב~תנ~
 ~י~~~ם ~~~~ו ב~~נה נ~ן או ~~ר ~ו ~בר ואם

 אבייוא~ר
 ~ר~

 א~ז~ו ~ו~ל~ן ~ש
 ר~~

 ~~ום
 ז~

 ה~~~או
 בנכ~~ה ל~כור~~ה

~~~~~ 
 בנ~~ד

 ~תנ~ א~~
 ~~~ן ר~ובן

 כלום ~ו~לת מ~~~~~ו קרובול~~~ון
~~~ 

 ~א~רינן
 ישבפרק

 ו~ו~~ נו~לי~
 נ~נה ~אם

 ~~~~ ~תנ~ אביי א~ר ~~~ט כלום ולא ע~הלא ~ר~ ש~י~ ~~~נ~
 לא

 קנ~
~ל~

 ק~~ו וכ~ר ~י~ה לא~ר
 א~ר~~

 ~~~~ ~~~~ל
 ~ננאל רבינו ופי~ ז~~ל רש~~ילשם וכ~~

~~~~ 
 ק~~ו וכבר ~י~~ לא~ר הוי~א אימתש~~מ ~~נ~ ~ביי א~~

 ~~רי~
 ~אי

 ל~~ ~~~ריך ~~ו~ן עליו דקא~ר~ני
 ק~~

 זכ~ו ~ללו לנ~~~ם צריך ~~א~ון שאין דמש~ה הראשוןלו שנ~נ~ לזה
~נותן

 ~~~ל ~~~ א~ל ~י~ ~~ר~ו הש~י לז~
 לא ראשוןמ~אי ~~~נ~

 ע~ ~~~
 ~~~~ ~~~ לא~ר

 א~ם ~~~ם
 אין פ~~ר~ו לאחר ממו~ו~נותן

 רו~~
 ~~ונו להו~~א

~כחו
 ~~תתו ~תגמ~ ע~

 אב~
 ~פש~~ ~לי~ דנותן לעיל

 ל~אשון ~נתנם ש~רי נכ~ימהני
~~~ 

 ה~נ~ ~יז~ה ~~ה
 כ~ב וכך ~~~~ל ~א~ון של ~י~~ו גמרעם

 הר~ב~~~
 ז~~ל

 נתנו אםוכן
 במתנ~

 לא לא~רים ואפילו ש~~מ
 מתנת שאיןכלום עש~

 ש~~~
 מי~ה לא~ר אלא קונה

 עכ~~ל השנייקנה וכשי~ו~
 ו~~~~

 והנה רח~~ם ~י~ ב~~~מ ה~ו~
 ~ו~ה ראובן בהיותב~~~ד

 ש~~~ ב~ג~~
 ~~תנה נ~ן

 כב~ כי ~מ~נה תועיל לא א~~כ ממשפ~תו קרובולשמעון
 ראובן ה~ותן ~י~ שאפ~לו ל~~ד נראה ועוד אחריךקדמו
המתנה

 לשמעו~
 בנ~~ד ב~יא במת~ת ממש~~תו ~רובו

 דההיא נוחלין יש ב~רק דאמרינן מהא המתנה תועיללא
 בארעא דיקלא ליה דהוהאיתתא

 אביי בר ~י~י דר~

 א~~תכל
 דהו~

 עילוה ~~~ד ~וה ל~גירא ~זלא
 אקני~י~

ני~לי~
 א~ר ה~טן לבנו א~~י~ה איהו אזל חייו שני כל

 אמר~~ו ~~ו~אי ~אתו משום י~ושע דרב בריה ~ו~ארב
 ~א~ר לא ~~ב~~ג ~פילו~ולייא~א

 אל~
 אבל לאחר

ל~~מו
 ל~

 ~ג~~ ~כ~~ל
 ~ב~~ג אפ~לו ~ם ז~~ל ר~~~~ וכ~~

 ~~~ר ~~ה ~א~~~~א
 ראשו~

 כשאמר אלא ~כור ~וי
נ~~~

 וא~~י~ ל~

 לא~ר
 אב~

 ~י לעצמי וא~ריך כ~~~ר
הך

 א~~~~
 ~קנ~~יה ~~א

 ~ל~
 לימי

 ~~י~
 היא ורוצה

~א~~~~
 ~~~~ ל~ ~~ו~

 ר~ב~~~
 אלא אקניתיה ~לא ~ו~ה

 ו~~י~~~~~~
 ~~~נ~~

 לבר~
 ~י~י~ אהני לא

 ראובן לב~ו יע~ב ~ו~ן ~~ה ~~~~ו ~~~~~~~~~

~~~נ~
 ~~~ ~~~י ~ום בלי

 ל~וכ~~ יו~ל
 לו שאמר ~לא

 ול~~~~ ל~~ו~ו~~~י~
 ~~~ כאלו

 ~~~רי~
 יורשי כי ל~~~י

ה~~~
 קרובו ~~~~ון ר~ו~ן שנ~ן ו~~~נה כעצ~ו ~ם

~~~~
 ז~~ל ו~ר~~~~ם כלום ~ו~לת

 כ~~
 זכייה ב~לכות

 ~תנה נ~ן או ה~א~ון כ~מכ~ בד~~א ~~~ל ~י~~בו~~נה
 לא~ר או לבנו נ~נם ~ו הראשון ~כ~ם אם א~ל~~~ר~ם
 המגיד הרב זה על ו~~ב ~כ~~ל ~לום ~שה לא~~ור~~ו
 אלא לש~י א~ן רשב~~ג קא~ר לא ~~~שש~וא

 מ~
 ששייר

~~~ון
~~~ 

 שנתנם כגון לע~~ו אבל ל~~~ ר~~ון ~שנו~ן
 ל~ור~ו ~~~ויל~י

 ~הו~
 ו~~עם כמיניה כל לאו ב~~~ו

נר~~
 ~~ני ~~וא

 ~כוונ~
 ~שאמר ~נו~ן

 וא~~י~
 לפלוני

 ~~~לא
 ב~~~ו

 ש~וכ~
 או לבנו ל~ית~ הר~שון ~~~בל

 ~א~~כל~ורש~ו
 ע~~ ל~

 שכל כלום
 מ~

 הוא לאדם ~יש
 יכול כ~אינו אבללבנו

 ל~~
 שיכול א~~~פי ל~ור~~ו או לבניו

 ~ עכ~~ל לא~רים ונו~ן ~ו~א ~~ם א~ן ל~~~~~ל~~
~~~~

 ~ר~~~~ם ל~י~
 ז~~~

 ממש ואין נ~~ד ~פיר א~י

ב~~נ~
 ~~ו~ו ל~~~ון ~~~ובן ~נ~ן זו

 ש~~~
 ממש~~תו

 ל~ו~~וו~או~
 והנ~

 ב~ן
 ר~~~י ל~~~

 בי~
 ~ר~ב~~ם ~~~ת

 ~ו~יל לאז~~ל
 ה~~~~

 קרובו ל~מ~ון ר~ובן שנ~ן
 אפילו~~~~~תו

 וכ~~~ ברי~ ~נ~נ~
 מתנת לו ש~תנה

 וכ~~~~~~~
 נ~ן שיעקב

~~ 
 יו~ל שלא ב~נאי ~מת~ה

ל~וכר~
 ולא

 ~ו~~ ל~~
 דמ~כותא דדינא ועוד במתנה

 ~~ינא
~~~~

 הנ~~ל ה~~~ים אלו
 נ~א~

 יעקב ששטר לע~~ד
 קרובו ל~מ~ון ראובן ו~תנת כש~ הוא בעש~~גה~~וי
 ואין תוע~ללא

 ב~
 והיא ממש

 ב~ל~
 כתבתי זה וכל

 ומיוד~י אלופי עמי ויסכי~ו ~~טרף ~ם ל~עש~~~ל~ה
 ~גדול הרב מורי לפני ב~רקע דנ~י וכ~~ז ~הוראהבעלי
 כתבתי לפניו ולהתלמד נר~~ו קארו ~והרר~~י יש~ שלרבן

הנראה
 לע~~~

 וז~ר צעיר הקטנים מתלמידיו קטן
 ~ אשרן~ א~רה~
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