
~~~~~י
 שא~

 ולקיים ולאשר ~כתוב מנה~י
 אחריםפסק ו~~ז~

 ר~
 ימים ג~ ב~ היטב שא~יין ~חר ב~ה~י

 ~ש~י~ מן יורוני כ~ש~ ~ארוכה ~~יב ~ני וא~~~כלפחות
ועת~

 ו~~א אמב~א כר~א ~~~א צובא ~רם ~ה בעוברי
 ואניאארעא

 הול~
 עמי ~ל ולבי הולך אני אשר ~ל

 משפ~שאלוני
 ~דק

 ול~
 לבבי עם כא~ר להשיב אוכל

 ה~וב ואהבת ~י~ם שו~לי פני להשיב ש~אוכדי
 ה~ו~ב ה~~ם ה~כם עם~~ירים אהב~

 ~רב ~ורינו ~~ני של~~נו ה~ור~ו~הבת ההו~א~ כ~~ ~~
 הג~ו~

 מוהר~~ר

יוה~
 מ~כ~וב לה~לט אוכל ~א נר~~ו ~ארו

 ענין ~~~וב ולא ממחנ~י ~~אתאנ~י ה~~ והי~
 הלכ~

 כבר ~י
 רק חתי אינם ה~~י כי הא~ר בפסקהו~ע~י

 לי נר~~
 כש~ש ברור ~וא ה~ין זה~י

 ~~~י~
 לש~~ון ר~ובן במתנ~

 לפני כ~יקו~ם ~~ו~ ~וא שהוואק~~וף שכיון כלל~משות
ה~~~~

 נפשייהו ~ר~ו ~~א הגדול השופט
 וב~~~

 ~לו
~~ופ~ים

 מו~~~~~
 שלו~~ים

 מא~ פר~
 המל~

 יר~~~
 ת~~ק

 ומפורהם וידוע שו~~א מקבלי דלא ובודאי ביום~בנים
 נ~הינו וכבר שו~דא מ~~לי ד~א זה~וא

~~ 
 ~~~~~ כמה

 ~מ~א אמת ~גידי מפי שמע~ו וכך שו~דא מקבליו~א
 שהוו~ק~~וף זהצפי

~~~ 
 כל דורים לדור

 ימו~
 נ~ולם

 ~ ממש בה ~ין ראו~ן שנתן והמתנהו~ד
 וגבירי אלופי ולפ~י לפני כזו שא~ה שבאהוו~~ר~~
היושבים

 בצפ~
 על תוב~~ב

 כה~
 הש~לה והודענו ההוראה

 הרבל~ני
 הגדו~

 כ~וה~~~ מורינו
 יוס~

 נ~~~ו קארו
 תלמי~יו כי ידינו ~ל ה~כי~ מורינו ~רב ~~ כו~~ווהסכמ~ו

 ~ון הווא~~~וף אחר להרהר שא~ן שות~ם אנו ו~ימיואנו
 ~י~ ה~ור כמ~~ש ונ~והם ו~קונם כ~נה~ם ~וישהוא

~ ~~ 
והארי~

 הריב~~ש ג~~כ שיחיה מורינו שם
 הארי~

 בה~בה
 והדבר ור~~ז וקה~~ו נ~~א סי~מקו~ות

 פשו~
 ד~ן ול~ת

 ה~כם ~ל ו~נוו~~ותיהבשש צ~~~
 ה~ו~~

 לא כי ~רבני ~ר~~ו
היה

 צרי~
 ולאפושי לי

 ~בר~
 קא

 אתינ~
 ומטלטל נע

~~טל~
 ~יים בר משה ~ הצ~יר קשה דגברא

 אלש~~י~
~ 

 ~זי ופוק דעת למוצאי וישרים חן חכם פי~~~~
 משה האיש זה פשקא האי על דמםהדו רברבי~שלי
 והפריו בפה~יו העולם האיר אשר ישר~ל של רבןורבו

 שהדין כ~~ש י~ראל כל למדיןומתורתו
 פשו~

 בעיני הוא

שהוואק~~ו~
 ל~תן י~ל ואינו ~שר הוא כתיקונם שעשוי

 ולא למוכרה ולאמתנה
 צרי~

 שלהפצרת אלא זה לכל
 שתי כתבתי והחלושה הק~~ה דעתי לי~ יואלהשואל
 ~ מ~ען יצ~ק ב~ברייא ז~ירא אלושורות

~~~~~~
 הפוהק השלם והחכם ב~עמם נראין

היושב
~ 

 דדינא לעומקא דנחית דיינא ההוראה כהא
 ממש בו שיש היוע המסייעי רברבי אשלי והנההוא
 ענין אירע דמשק ~ה זלה~~ה מארי אבא הרבלפני

 העיר ורבני מארי אבא וחזקו אחד ~דם ש~שהוואק~~וף

הזא~
 שהם ואלופי חבירי דברי על א~בור ולא
 בכמוה~~ר חיים ~ ה~עיר נאם פה לחתוםהרהיבונ~

 ~ זלה~~הההחבר יצח~

~~~~~~
 צורך ואין כאן רואה אני ~שו~ים

 ה~רכתי ושם ס~~ח םי~ ח~~מ בטור בכתובים המה כיזה לכ~
 וקה~~ו ר~~א ~י~ ה~~ב~~ש בתשובות גם ~~ורך כלבבי~ורי

 והנהור~~ז
 ~ארי~

 ~וואות בעניי~י לשס
 הנ~ו~

 בעש~~ג
 כי לאמר ~~~ת~ וי~ פה ~ל ~ה לכם א~רתיו~בר
 תשובות רואה היה זלה~~ה ~והרי~~ב ה~דול ~~במורי

הריב~~ש
 ו~ו~~

 ~בזמנו ~~רים ~פוהק~ם יות~ ~ליהם
 א~~י~ מ~והקים יו~ר הבר~וו~ופה

 לשם פוהק והוא
 ~~~י ~~ב~ ~נ~~ה~א~ר

 ה~ו~~
 בו~א~ דיד~ינן ה~דול

ד~~
 נ~~י~הו ~רעו ולא שו~~א מ~בל~

 וב~~~~
 האיש זה

 ה~ו~~ים ~למשה
 הג~ולי~

 האמת ~בריו
 ו~~~~

 וכבר

כ~~
 בבתי הנכנסים ונכב~ים לשרים שאלתי פ~~ים

השדר~~
 מולאש~ אותם ~~וראי~ השו~ט~ם א~ו ~ל לי וה~י~ו

ולוק~~ם
 פר~

 ד~א יר~~ה המלך ~את ב~ום לבנים ת~~ק
 ~ שו~ד~מקבצי

ו~~~
 לה~ז~ק ז~~~ם י~ה דנתס י~ה לכם או~ר אני

 הוואק~~וף ו~הע~יד בעש~~ג הנ~שית ה~וו~הב~עוז
 ~נ~ןוהמ~נה

 ראו~
 בט~ה ~יא ~~ובו ~שמ~ון

 וכ~
 כי

 דרכו יורה והאמת מש~ייכו לי~~ו ~~לייתא ~יליהאי
 ~~~זוה~ולק

 ל~
 ו~א קרא ולא שנא

 חכמים תלמידי ~~~
 דבריכם ~כל המ~~יהים ~ןוהוא

 האמ~
 וה~דק

 ~~כם ש~תבמה זול~
 ה~ו~~

 ר~ובן לבנו יעקב שנ~ן ש~ה
 ~בר כי כ~ון י~ה לא בריא מ~נתהיה

 הרי~~ף כת~
 כי ז~~לוהרמב~~ם

 היו~~
 ~ יע~~ש ש~~מ כ~ו הוא בש~ירה

~~~~~י
 לאר~

 מאנדירנופלא ~וב~~ב צפת הלזו
 ~וה~אנ~ינא ד~ךעברתי

 ליכנ~
 ב~וס~א~ ושם בספי~ה

 שמו זוכר איני עש~ר מאיש א~ צוואה לי הראוי~~~א
 ב~ש~~~ וואק~~וף עשוייה ~הי~העתה

 לי אמרו וג~~כ
 כדי השרים מנהגשזהו

 של~
 עניות לידי בניהם יבואו

 מבני היהודים ו~~~כ אוכלים הבתים או~ם ~שכירותכי
 ובימי תורתינו מדין להפ~יע ח~~ו לא כך עושיםעמנו
 האיר אשר דאתרא מאריה הגדולהרב

 הא~
 מתורתו

מ~רח
 שמ~

 ~~יק~ אלו דברים נ~ו
 דינא כי באומ~
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 לא ו~~ה ~כמתו כ~ודל אחרות וראיות דינא~מלכותא
 ~אזכירם

~~ג~
 נוהג בקו~טאנ~ינה היום

 ה~נה~
 ג~~כ הזה

 נראה כי כ~~ש לה~~~ש רשות לנו אין דית~י יתמ~אנו
בעינ~

 ~ש~
 ש~מרו וב~קום בכות~א ~בי~תא יותר

 יכול איניל~צר
 להארי~

 ש~ו~~ו ומי
~~~ 

 ב~עגלי ~נ~~ו
 שלומכם ~~ל לפני ~~~יר כה אמן שמו למען~דק
ירבה

 ויפ~ו~
 הצ~~ר נאם

~~~~~~~~ 

 ב~~~~~~~
 ב~ום נ~~ו ~זה נוואה ש~ר יצא

 ~היה ~לוני ~~ובן את לבקר נכנםנופלוני
 ~ול~

 ומצאנוהו
 וצוה כו~ בדעתו מיושבשהיה

 מ~מ~
 א~תו שאה מ~~ה

 גבירה ~~ה~ה ב~לה כבוד ~ל לשבת ותרצה תנשאלא
 ימי כל ~~ל~לי ובין מקר~~י בין נכ~יו ~ל ~לושולטת
 ו~~שים כתוב~ה כל ~טול להנשא תר~ה ואם~ייה

 ~רב~ים ~~ובו לפ~ ~~~נו נוה עוד יותר~ולט~נ~ש
 ש~א ז~ן שכל צוה עודשול~~~אניש

 תנש~
 ~הא שלא ~ש~ו

 ~שבון שום מ~נה לבקש גברא שום~אי
 ול~

 ל~תוב
 כ~~ ~~~רו~א ש~היה אלא שבועה שום ולאהנכסיס
 ~לוני ראובן לו ~~ייב ~ול~~~אניש שמשב~ים צוהעוד
 ל~~ ויהיו ות~וחים ומפה ס~~תי~ו

 כ~
 ולפ~

 כ~
 עוד

 לפ~ שיתנו~ה
 כ~

 שיא~רו בתנאי כך לפ~
 קדי~

 כל
 להקדש שי~נו ~וה ~ד נפשו עלהשנה

 כ~
 ול~מח~י

 ולפ~ שולטאני א~ הצוואהולסופר כ~
 כ~

 שיתנו צוה ~וד
 מאה ת~~תל~ברת

 ~ולטאנ~
 ע~~י קרקע מהם שיקנו

 פ~ והר~ פ~הר~
 ומהפירו~

 יהיה והקרן התלמידים יאכלו
 הר~ ביד לו שיש שול~אניש שהש~~ס צוה עוד לעדקיימת
 ואבנים זהב וכלי קרק~ותיו כל ~ם אשתו ביד יהיופ~

 עוד ה~כר התנאי עם ידה תחת יהיה שהכלטובות
 ~שר~ ולא~ו שול~אניש ~רה הנ~~ל לקרובוהוסיף
ומ~בושיו

 וע~
 שול~אניש שני א~יותיו לש~~ שיתנו צוה

 סעודות שתי ~יתנו צוה~ד
 להק~

 שול~אני~ ואחד
 שיש הנכ~י~ יספיקו לא שאם צוה עוד הקבריסלחברת

 בשטרותלו
 ח~

 ~~ הר~ ביד שיש שולטאניש מהש~~ס
 והקרק~ת לאשתושהם

 והתכשי~~
 הבית כלי וכל הנז~

 ביניהם י~לקו האחרים הנכסים כל ג~~כ שלהשהם
 שצוה שול~אניש מהמאה יקחו יספי~ו לא ואסכ~~
 כל והשלים שולטאניש ח~שים עד ת~~ת לחברתשיה~ו
 לת~~ת המאה כל יהיו הנכסים יספי~ו ואם שצוהמה
 פלוני הר~ ביד לו שיש שולטאניש~ שהש~~ס ~ה ע~דכ~~

~~אר~
 עד ~דו

~  
 י~ן והוא ~הס ויהנה ~נים ש~ש

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

 מהםלה
 הריו~

 מה כל שלחלק צוה ~וד ב~ינ~ו ~יראה
 כ~י יחלקו והם פ~ והר~ ~~ ה~~ א~~~ופוס יהיהש~וה

ער~
 ש~גבו הנכ~ים

 מהחובו~
 עכ~~ל בש~רות לו שיש

 הנ~~ל הסופ~ הא~ ~~~ם שני ~ליה ו~תו~יםה~וואה
 כתב ואח~~כ שולטאניש ש~~ס בי~ו ש~ש הנ~~ל האישוהשנ~
 השכיב המ~והידי

 ~ר~
 ~ לעיל הכתוב כל מקיים פלוני

~~~
 מפני בטלה זו ~וואה שכל היורשים ~וען

 לו לתת צוה הראשון שהאחד בדבר נוג~ים הםשה~~ים
 ~לש שולטאניש ש~~ס בידו להנ~ח ~וה והשני ~ו~טאניא~

 ריו~ ויתןשנים
 בעיניו שיראה ~ה

 וכי~
 נוג~ים שה~דים

 קיימת הצוואה והאלמנה המתנות מקבלי~~~~ו ~ היורשים של הם הנכסים וכל ב~לה הצוואה כלב~דות
 נוג~ים ~ה~דיםאע~~פי

 ב~דו~
 מה~אתם שיסתלקו מפני

 וכ~איתאו~~~~~ו
 ~זק~ ב~ר~

 ~ם שאפילו ו~וד הבתים
 חתום המצווה יד שכתב מ~ני קיי~ת הצוואהיהתלקו
 נמצא לא חשבון לעשות ה~תנות מקבלי וכשבאו~ליה

 כאשר המתנות מ~בלי לכל ל~ת להשל~ם כדיב~ובות
 שהו~יאו מ~ני~וה

 מה~
 וגם קבורתו ובצורכי ב~ולייו

 ה~סד שהיהמפני
 בק~

 ה~ובות
 ו~~

 או~ם אמ~ו זה
 שחייב שול~אניש שבעים של מ~וב למ~נותיהםשייחד
 שולט~ניש מהשבעים מ~נות~נו נקבל אנו פ~ הר~לו

 כמוכם אלא כי ~א ה~~נות מקבלי שאר~~~ו לנו~ איכפת מאי ~סר ה~ובות בשאר ואם לנושייחד
 אם שויםכמונו

 ח~רו~ יהי~
 לכל יספיקו ולא בנכסים

 ית~לקה~תנות
 החהר~

 לפי ואחד אחד כל כולנו ב~ן
 יש בפרק וכדתנייא~רכו

 נו~לי~
 מאתים תנו ~~מר ש~~מ

 לפ~ מאות ושלשל~לוני
 ו~רב~

 אומרים אין לפ~ מאות
 זוכה בשטר הקודםכל

 לפיכ~
 גובה חוב שט~ עליו יצא

 זכיה מהלכות עשירי ב~רק הרמב~~ם ו~סקה~כלם
 ~אות ושלש לפ~ זוז מאתים תנו ש~מר ש~~מ ~~~לומתנה
~פ~

 וא~ב~
 בשטר הקודם ~ל או~רים אין לפ~ מאות

זכה
 לפיכ~

 חולקיס מ~ות תשע אלא הניח לא אם
 הפוסקיס כל ~~קו וכן עכ~~ל להם מ~~ש כפיהנ~צא
 אלא בי~ד ליתן נתכוון דלכולם משום דמילתאו~~~א
 שיי~ד ו~ה כא~ דברים שני להוציא יכול אדםשאין
 מאותו שתקבלו לומר היינו ההוא ה~ובלכם

 ~חלקכם יותר שתקבלו לא אבלחלקכם ה~ו~
 וכי~

 הדין שמן
 תטלו ולא לחלקכם גם יחסר הנכ~ים מכלל יח~ראם
 שייחד הייחוד אין ~בון לפיאלא

 לכ~
 ההוא החוב

 ערככם חשבון ~פי אלא תטלו ולא זה מדיןמו~יאכם
 שכתב כן מפורש הנותן בדבריוגם

 בסו~

 שלחלק דבריו
 והם ~~ והר~ ~~ הר~ ~~~רופוסיס יהיו ש~ה ~הכל
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 כפייחלקו
 ע~

 בשטרות לו ~יש מהחובו~ שיגבו הנכסי~
 שיגבו ~ה כפי יחל~ו ש~וה מה שלכל כוונתו שפי~הרי
 הוציאולא

 אתכ~
 במ~~ש אתכם כלל אדרבא מה~לל

 האלמנה נגד המתנות מקבלי~~~ו ~ שצוה מה כלשלחלק
 כי~

 שאין
 והנכסי~ המעות נ~רף מתנותינו כל להשליםבנכסים
שיי~ד

 לי~
 על ו~המותר מהחובות שנגבה מה עם

כתובת~
 ~ ממתנותינו ש~םר מה להשלים נ~טול
 נתן בעלה כי ולה לכם מה האלמנה טוען~~י~

 חלק אדם לשום ואין ו~עות הנכסים אותם כללה
 לא שאם לומר וכשבא כחה יפה בעלה כי בהםו~לה
 ממה ~צי שיק~ו צוה בשטרות שיש הנכסיםיספיקו
 ממעות לה שהניח במה יג~ו שלא וצוה לתתש~ה
 הספיקו שלא מאח~ וא~רו המתנות מקבלי~~י~ו ~ונכסים
 להשלים ~ריך שצוה מה כל לפרוע לו שחייביםהחובו~
 שמה לומר תמצא אם דאפילו לאלמנתו שהניחממה
 מקבלי משאר כאחד היא הרי לה נתן במתנה להשהניח
 ש~כרה ברייתא וכדיןה~תנה

 בסמו~
 כל אומרים ושאין

 הנמצא חולקים שהניח מה כל אלא זוכה בשטרהקוד~
 על יותר לה שייחד ~ה וגם להם שכתב מהלפי

 ~ספיקו לא שאם שכתב ואע~~פי בכלל יכנסכתובתה
 בשטרות שישהנכסים

 חו~
 בי~~י שיש שולטאניש מה~~~ס

 הלשון מזה שנראה כו~ לאשתו שהם פ~הר~
 והקרקעותסולטאניש שהש~~~

 והתכשיט~
 הם הבית כלי וכל

 אינה בהם חלק המתנות למקבלי ואיןלאשתו
 ה~~י לת~~ת שיפחתו לענין אלא היה לא שם כוונתו~~ל ראי~

 להשלי~כדי
 הנכסים יספיקו לא אם המתנות שאר

 הח~י שיפחתו א~~~פי אם אבל לאשתו שייחד~~ה ח~
 מתנותי כל ישלימו דנכסים יספיקו לא לת~~ת שצוהממה
 אלמ~תו דהו~~ל לאלמנתו שייחד שולטאנ~~יש מהש~~סגם
 עם אם ואפי~ חשבון ל~י וחולקים מתנה ממקבליכא~
 הקרקעות ישומו מספיק יהיה לא שולטאנישהש~~ס

 מקבלי יקחו כתובתה על ומהמותר שוים כמה הביתכלי וכ~
 לפי מתנתו אחד כל והאלמנההמתנות

 הע~
 ש~ה

 ~ וא~ א~לכל
 ו~ו~~

 הש~~ס במתנה לה נותן היה אם הוא
 לא האמת לפי אבל לה שי~חד נכסים ושא~שולטאניש

 וא~~כ הנכסים על אפטרופא שעשאה אלא כלום להנתן
 כל מהם ופורעים קיימי יו~ים ב~קת הנכסיםכל
 שולטאניש במאה ת~~ת ~כה זה פי ועל שיתנו ש~והמה
 תחלה שצוהכמו

 ו~~
 לא שאם כתב כך שא~ר פי על

 הנכסיםיספיקו
~~ 

 ממה יק~ו לאלמנתו שייחד ~מה
 ב~ושבו היה זה מ~נות ~~ר ל~ש~ים הח~י לת~~תש~וה
 במה ליגע י~ט~ךשלא

 ש~~~~
 אפ~רו~א להיות לאל~נתו

 ש~וה ממה ה~~י לת~~ת ש~פ~~ו שאפי~ מא~ר אבלעליו
 להיות ~א~מנ~ו שיי~ד ב~ה יד לש~וח ~~יכיםעדיין

 ש~ה הראשונה צוואתו עליואפ~רופא
 לת~~~ לת~

 מ~ה
 ~פ~רו~ אלא שאינה והראיה עומדת במקומושול~אניש
 גב~א ~ום רשאי יהיה שלא ~כתב ה~וואה בדברימבואר
 כנז~ אפטרופא שתהיה אלא חשבון שום ממנהלב~ש
 גבירה שתהיה ת~לה ~כתבואע~~פי

 ו~ול~
 כל על

 שתהיה לענין אלא שאינו כוונתו וביאר ~ר כבר~כסיו
 ~ בלבדאפטרופא
י~ו~

 אין כוו~תו ומבאר ~וז~ היה לא ~ם שא~י~
במשפ~

 אפ~רופוסות לשון אלא ושול~ת הגבירה זה ל~ון
 ~בואר שהוא וכמו ~תנה לשוןלא

 מטב~
 וכ~~כ הלשון

הריב~~~
 שול~אניש שהש~~ס כתב ~~~~~כ ואע~~~י ע~ בסי~

 בי~שיש
 וכל ותכשיטין וקרקעות לאשתו שהם פ~ הר~

 ממשמעות ~ו~יא זה לשון אין שלה שהם הביתכלי

אפטרופוסו~
 שייך שפיר נכ~ים באותם אפט~ היה שאם

 במשמע היה לא אם ואפי~ שלה שהםלומר
 לש~

 זה
 הת~תונה על השטר בעל יד ~תנה אלאאפטרופוסו~

ותפו~
 לשון

 ראש~
 הר~~פ ביד שהם שול~אניש ש~ש~~ה ש~והו~~~~~י ~ וכדאמרינן ~~~רו~ אלא שאינה

 ב~דושישארו
 מהם ויהנה שנים שלש סוף ע~

 וית~
 לה

 זה אין בעיניו שי~ההריוח
 מו~י~

 דלמי אפטרופו~ מלשון
 אם ואפילו לאפ~רופא אם כי הריוחיתן

 ל~
 מקום היה

 הא אפטרופוהות מהשטר לשון שום במ~מעות שישלדון
 ~אה לא לאשתו נכסיו כל הכותב נוחלין יש בפרקקי~~ל
 אחר וא~ר א~תו פשיטא עלה ו~~רינן אפ~רופאאלא

 לתת שצוה מאחר לומר ואין אפטרופא וא~תולמתנה
 לסלק היתה שכוונתו נראה שולטאניש שנים אחיותלשתי
 במתנה לאשתו ולתת שולטאניש שני באותם ~ירושתןאותן

 זה ~אין אחרים אחים לו אין אם לה שיי~דהנכסים
 שרצה שמפני אלא ~ירושתן מסלקן שהוא בדבריומבואר
 הנכסים ~ל ושולטת אפטרופא ~ייה ימי כל אשתושתהיה
 אלא אינה ולעולם מהכלל אלו שול~א~י~~ש שניהוציא

 שהוא בפירוש אומר היה אם שאפילו ועודא~טרופא

מסל~
 שבנכסים כיון שולטאניש שני באותן מי~ושתן

 לשון כתב אדרבא מתנה לשון שום כתב לא ~השייחד
 יורשים וב~ק~ ההם בנכסים זכתה לאאפטרופא
 דהיינו ופירש מירושתן שמסלקן שכתב אע~~פיקיימים
לענין

 של~
 תהי~ כי ~ייה ימי כל בנכסים ישל~ו
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 ה~ה אם וא~ילו ושול~תא~~רופ~
 ~~ר~

 ב~ירוש ~ב~יו
 בנכהיו ~זכו ושלא לגמרי ~ירוש~ן מ~לקןשהוא

 כיו~
 שלא

 נמצא א~~רו~והות ל~ון אלא ~תנה ל~ון לאשתוכתב
 שהוא וא~~~~י ה~ו~~ים לפ~י נ~לו ומ~ילא בנכ~יםזכתה
 כיון ~~תלקי ולא להלוקינ~ו ~בר איהו ~ירוש~ןס~לקן
 כ~וב ~בהוף~~~~~י ~ ~~נה ~ל~ון ל~~ר נ~נםשלא

 ~ל~~~
 יה~ו ~צוה ~ה כל

 ~~ והר~ פ~ הר~א~~רו~
 וה~

 כ~י י~ל~ו
~~~ 

 הנכ~~ם
שיגבו

 מה~ובו~
 לו שיש

 שנר~~ ב~~רו~
 ~~וה ש~ינו

 לו ~~ש ~ובות אלאל~לק
 בש~רו~

 ~ש~~ה א~ל
 בה~ ה~~נו~ ל~קבלי א~ן לא~תו שייחד ~הוכל שול~אנ~~
 ~~ק

 ה~ובות ~~~יקים ~~~ו ב~~~ו ש~~ה מה לפי זהו~לל
 ~~~ל~ו כ~ב זה ו~ל ש~והלמתנו~

 ~ו~~
 ~~בלי ב~ן

 ל~יה~תנות
 ~ר~

 ~~בו שאם לו~ר ~ו~ה שי~בו הנכהים
~ליש

 ה~ובו~
 ~ליש ה~~נות ~~~~לי א~~ ל~ל ~~תנו

 וכ~~ש~~ו ~~~ ח~י ~יהואם
 נ~~~ ל~בו~

 ~בלו ~כלם
 ~בל ~לקםכל

 א~
 ~~~~~ו לא

 ה~ובו~
 ~י~ורם ~נ~ אם

 ר~ה לא בזה ~~תם ש~~הדו ~צדואם
 להכני~

 ~~~ו
 המ~נות ל~קבלי שישלימו ה~ין כפיונשאר

~~~ 
 ~יי~ד

 הנר~ זהו ב~מו~ הנז~ר ~ה~עםלאשתו
 ל~~~~

 ה~~י~

ה
~~~~ 

 ~לטי דוד שמו א~ יהו~י ~ורנו יורנו
 ושם שבק ישראל ולכל לרב~ן ו~יי גיפר~~י באיינ~~ר
 שי~וה ש~~מ ~הו~י שכל השררה ~את חק יש גי~ר~~ובאי

 באי שם כי גם ~ו~ם ~~~י צוואתו י~שה ~יתה~~~ת
 שיד~ יהודי נ~~א לאגי~ר~~ו

 שום וכשורה כדין לכ~וב
 נ~~~ מלטי דוד כה~~ר וה~הש~ר

 נכ~יו ~לק הנזכר
 ~~שים ~~ותו בן ל~מנו~ל ~יתנו וצוה מיתתובש~ת

 ה~הוג מ~~בעדו~א~~דוש
 אמר וכך ג~פר~~ו באי ~~

 ~~לק שהוא שמהב~ווא~ו
 בשע~

 קיים יהיה פ~י~~ו

בכ~
 ה~ני~~ם ~ה וש~לנו ~י~ם להיות יכול שיהיה אופן

 שר~ה לנו ואמרו הדברים באלו הנפ~ר לומר ר~ה~ה
 אלא כותבים אי~~ ששם אלא בד~ינו אפילולומר

 דוקאדוש ~מ~ים שי~נו צוה ו~ם גויים הם כינהתר ב~ר~
א~רים

 ממ~ב~
 לנ~ים הנז~

~ 
 וז~~ל ~ל~י שבתי א~יו

 שבתי אחי בן ~נהים דוקא~וש ~~שים מממו~י ~~יחאני
 מלטי שבתי זה כי רבינו יל~דנו חי~ ~תה שהואמלטי
 ונ~~ר נ~ים היה ששמו אחר בן לוהיה

 מזמ~
 קודם רב

 ואחר ויותר ש~ה ~~~ו כ~ו ה~ז~ מל~י דוד הר~פ~ירת
 שמעון ושמו אחר בן ~ל~י לשבתי נולד נסיםש~פ~ר

 אלא ב~לם א~ר אח הנז~ ה~צוה מל~י לדוד ישולא
 יש ולא הנזכר ~ל~ילשבתי

 ב~
 לשבתי בעולם אחר

 אלא הנז~~ל~י
 ש~שו~

 מדת מה מורינו יורנו הנז~
 חשב המצוה מל~י שדוד נאמר ~ם זה עלמחייבת הד~

 פ~יר~ אחר לו הנולד לב~ו הנז~ מל~י שבתי אחיושקרא
 נ~~~בנו

 קר~
 אני שאמר מלשונו נר~ וזה נסי~ ~~~כ לזה

 שהוא מ~~י שבתי א~י בן לנ~ים דוקאדוש חמשים~ניח
 לו ש~ולד קודם שנ~~ר האחר נה~ם לא~וקי ~י~~ה
 ~בןזה

~~~~ 
 יד~ ~א והוא ~~שון לו

 ששם
 שמש~ ש~

וכ~
 ~ש

 ק~~
 בן שם מה ה~ז~ מל~י ~וד ~נפ~ר ש~אל

 עדות אבל ע~~ז יש קלא נ~י~ לו וא~רו ~ל~י ~~תיא~י
 שבתי אחי לבן שאמר א~ר לפ~~ק ~ש אם או ישלא
~~~י

 נ~~~
 ש~ו וזה

 ש~~ו~
 ~ ו~לום

~~~~~
 ~אל לא שהשואל א~~~~י זו ~וואה ~~~

 ~~~~ל~
 ~השכ~ב

 לת~ ~ו~ ~~~
 ל~~ים דוקאדוש ן~

ב~
 לא כן שאלולי ונראה ש~~ון ~לא ~~~נו ונ~~א ~~יו
ה~~

 ~ר~~
 ~כ~~ז לשאול

 כיו~
 להשיב בא שאני

 צרי~
 אני

~~~~ים
 ~~ו~ ו~הו~י~

 הא~ ~ זו בצוואה יש ~פקות ~נ~
 אחי בן לנסים מ~מוני ~ני~ ~ני זה בש~ר ש~~ובלפי
 ~וקא~וש ~~ש~ם~בתי

 ז~~ל קולון מוהר~~י דכת~
 לפי השני ~ מו~ל אינו ל~~ וכך כך ~ממוני ~~י~א~י שה~ומ~

 גויים ע~~י ע~וי ~ואשהש~ר
 ותנ~

 כל דגי~ין ב~~~י
 כ~רים גויים ש~ות~יהם א~~פי בעש~~ג העוליםהש~רות

~ו~
 ותני פסיק קא בגמרא עלה וקאמרינן נשים ~~יטי

 כו~ מכר בשלמא מתנה שנא לא מכר שנאלא
 אל~

 מת~ה
 ~וא ב~ל~א ~ם~א ש~רא האי ש~רא בהאי גביבמאי
 תני אימא ~~~ת וא~ דינא ד~לכו~~ דינא ש~ואלאמר
חו~

 מ~וה מהלכות כ~~ז ב~~ הרמב~~ם ודעת נ~ים ~כגי~י
 כלישנא ל~הוקולוה

 בתר~
 ה~לים מתנות ד~~רי

 הגמ~ המגיד הרב ביאר וכבר ~~וליםב~רכאותיהם
 וכתבלדע~ו

~~~~ 
 הרמב~~ם ~דעת לפהוק הגאונים רוב

 ב~שובה ~~~א כ~בוהרשב~~א
 להרי~~~

 כדברי
 ה~קו~ שניהרי הרמב~~~

 יש ~לה
 מלב~ לה~~

 ההפק
 זרע לו יש המצוה שהש~~מ בהקדמה זה ו~להשואצ שנתספ~

 בדברי נתבאר שלאא~~~פי
 השוא~

 שאלולי
 כ~

 היה לא
 אחר א~ הזה למצוה היה שלא שמאחר זו לשאלה~~ום
 ~לטי לשבתי~לא

 ול~
 ~לא אחר בן מל~י לשבתי יש

 ל~וואה ואין ירושה מדין הכל ירש ש~~שון פשי~אשמשון
 כ~י~ בודאי אלא כלל ע~קכאן

 זרע הזה למצוה
 ~~סקינן

 הנר~ה ואומר השואל לספק לה~יב בא אניו~~~
 ע~~י מעכב הזה ה~ם ש~וי דאיןלע~~ד

 שמש~
 שב~י בן
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 ודאי דהא ב~תנתו לזכות~לטי
 דל~

 נםים שם גרע
 מתנה לולתת

 א~~
 לפי

 ~הו~
 דגם ~ז~נן ~הא א~יו בן

 נסים שמו ~~ין אע~~~י ~וקא~וש ~~שי~ נתן אחותולבן
 ~~וכ~ אומדנא הריא~~כ

 אלא ה~ם ~ל ק~יד דלא
 ~~ני ולא בש~ו והזכירו ~סים ש~ו ש~יה הבורשה~ה
 ~ בדבר מק~ידש~יה

ו~ו~
 ~י ע~ה ~הוא שכ~ב

 ולישנ~
 הוא י~ירה

~א~
 או~ה שנו~ן נ~~ר ~לא לאפוקי ~~~א לומ~

 ~ל שי~לה לו~ר ~ו~ן א~~ דאין ה~ת לנ~~ם~~נה
 ל~ת שלו ~ת ש~ני~יןה~עת

 ~~ ~ל~
 לו~ר כר~~ן

 ה~~נה שת~~רב ~~ה ולא נ~ים שמו אין אולישנהת~ק
 ~ך~כני

 ול~
 שהוא ~~ר

 ש~וא כיון כלו~ר ~י ~ת~
 ש~ו בין~י

 נ~~~
 זו~ במתנה יזכה א~ר ~ם לו שי~יה בין

 ~~נ~~~
 ~ולון מ~ר~~י בשם ~כ~ב~י מ~י~ לשון

 ~~ום לה ~~וש ~איןנראה
 ~ה~

 ~וד ~הר~ לה ~חא
 ~וכלי ~אה ז~~להכ~ן

 ב~~נו~ בעוכל~
 נכו~~ם ו~ברים

 וגם ז~~ל ~~הן דוד ~~ר~~ר ב~שוב~ כ~בוארל~~ין
 בש~י~~י ~ ~ני~ אני ל~ון ~~~ני ב~שי~ו~ כתב בתשו~הרשב~~א

 ~~נו~
 ~גר~ות אינם אלו

 כ~
 ~~~ון

זה
 ב~תנ~ ~לז~ו~

 ~~~נה אך זו
 שנע~~ הא~ר~

 ~~~י
 ו~רא~~ש וה~ב~~א ~~ר~ב~~ן ואע~~~י בפני עו~~ת~וי~ם
 והיעתו הר~ב~~ם ~ל ~ול~ים ה~ורים וב~לו~~~~ן

 הר~נא דאיכא ד~~כאוםו~רים
 דמלכ~

 הש~רות כל
 מת~ה ש~רי וא~ילו כשרים שלהם ב~רכאותהעולי~
 הא זה ובנ~ון בארצותינו ~ו~כים ~~~י~ם ה~גי~וכתב
 ~כ~ב ~לא השררה ~ק ~היינו ~~לכא ה~~נאאיכא
 ל~~פסל ~י~א אכ~י גוי~ם ~~~י אלאצוו~ה

 צווא~~
 זו

 ש~~שוןמפני
 ~ש~~ השאל~

 ~~~י נ~~ה ~לא
 ערכאו~

~ה~
 שיע~ה ~יתה מחמת ש~~וה ש~~מ ~הודי ~כל ~~ב
 לא י~יים ו~~ם ייי~ם ע~~יצווא~ו

 ~ש~~
 אבל ערכאות

כ~~הג
 ליכ~

 דגיטין בפ~~ק א~רינן דהא דמכשיר מאן
 א~~ל ~ארמאי בכנופייא לאכ~ורי הבררבינא

 ~נן~רכאות ר~ר~
 ו~שמ~

 לו ד~ודה
 רב~נ~

 פ~קו וכן
 דמהתמא למימר איכא דבהא וא~~~ג כר~רסהפוסקים

 מקפדת שהש~רהכיון
 בכ~

 י~שו שלא היינו
 גו~ים וכתב בכך הקפיד לא והשואל ~רכאותיהם~~~י אל~ ~~ווא~

 ~ר~אותיהםב~~ום
 צרי~ מ~~~

 עידי שיע~דו
 ישרא~

 על
 ידועים שאינם אותם המ~ים ה~רכי ועל ה~ט~ע~די

 ולוה מלוה ~הלכות בפכ~~ז הר~ב~~ם וכמ~~ש ~ו~דבקבלת
 גם ~ו~ק והרא~~ש קיימינן הרא~~ש לד~ת ~ה~~אוא~~~ג
 ערכאות דס~ם ו~וברבזה

 ל~
 לומר יש שוחדא מקבלי

 להרא~~ש חיישינן לאדבהא
 דהרמ~~~ כי~

 לה סבר

 בחכ~ה גדולים ~נים במקו~ יחיד הרא~~ש הו~~ל~הר~ב~~ם
 עדים אותם יוד~ים שאינם ישראל י~י~ו וא~ילוובמנין

 דדינא עיקרא שו~ד בקבלת אותם ה~קייםוהערב~~י
 הג~ונים ורוב ה~~ב~~ם שבקינן דלאתב~א

 ~הר~~~ש והרשב~~א והר~ב~~ן ~עי~ור בעל מקמיע~הם והרי~~~
 במלכות ~פורסם רב הוא ז~~ל ~ה~~ב~~ם וכ~~שוהר~~ן
 ~י~ר~~ו אי בני ו~~תמא ~~ב כל יהיה פיו ועלהזה

 הזה ~~לפות א~רגו~רים
 ~יו~

 ו~וד להם ס~ו~ים שהם
 ~היו~שים להו~יאשהבא

 ל~בי~ צרי~
 ש~~וואה ר~יה

 וכ~~ןקיי~ת
 ~~לו~~~

 נכ~י ~וקי א~רינן היא ~~בוותא
 ~ם ו~~הובחז~~י~הו

 ~ם שנ~~או כש~ים ישר~ עדי ~~
 ~הי~ שא~~ ש~~ו ~~ם וי~~~ו הצוואהבש~ת

 ~ניח

~~שי~
 ו~אי ~~~ו בן ~נסים ~וקאדוש

 שזכ~
 בן ~מעון

 ב~משים ~ל~ישבתי
 דוקא~ו~

 ה~שוי הש~ר ~ל לא דה~תא
 ~ו~ים~~~י

 ה~כינ~
 ~ל ~לא

 ~דו~
 המ~י~ים הישר~לים

וא~~~פי
 ~הו~

 ש~ו ~זה לנ~ים ~ות~ ~נ~ח שהוא ~~ר
 שאין הוכ~נו כ~ר~~שון

 ~~~~ ז~
 נ~~~ו לא ~ם וא~~לו

ע~~י
~~~~~ 

 ~~~י נ~~ה זו ~וואה ~~ר אם כן ~י~~~ו
 ו~~ים אלו ש~רכאות ~~~~~ם ~שראל ו~י~י~רכאות
 ~ינם ~ו בש~ר~~ו~~ים

 יו~~~~
 ב~~לת

ל~כשירו ~~ שו~~
 ~~~ב~

 ~ש~~י הר~ב~~ם שכ~~ ~~~~~~~ ~כ~~ע
 ב~ם ש~ש ~ א~~~פ פהו~~ם ב~~כאותי~ם ~~~ו~~~תנות
 שדי בו שכתוב ל~~ר אלא נ~כוון לא ש~~ון ~~~ריםכל

נתונה
 ל~

 שא~רו ממה וכד~שמע הקנין הוא שהש~ר
 ש~ראלא

 ~~רא והאי ש~רא בה~י קני ב~אי ~תנ~
 פרש~~י וכן ~וא ב~ל~א~~פא

 ופ~
 אבל ה~ור כתב

 שלה הקנין עיקר הש~ר שא~ן~תנה
 כג~

 ~שטרא בנ~~ד
 כשרים ~כר דשטרי דומייא בעלמא ל~~יה אלאאינו
 ~ בעיני וברור נפון נר~ זה~ם

 בשטר וה~ור הרמב~~ם שפתבו לי דקשיא~~~
 מחילות שטרי והרי פסולין בערכאותיהם ~ע~וייןמ~ילות
 ~הני ע~ים בלא לו ~חל שאפי~ ~~ילה עושיםאינם
 לראיה אלא שאינו ונמצא לשקרי אלא סהדי איברו~לא
 ~כתוב דדו~א אל~א פסלו וא~י~~ה ~כרכשטר

 הוה לא אי לפותבו נפשיהו מרעי הוי לא בפנינומעות מנ~
 מרעי מקרו לא הוה דלא מה כתבי אפי~ מילי שאראבל

 עומדת מ~ילות דשטרי זו כ~~ז דו~ק שזה ואע~~פנפשיהו
 ~ זה ~כשר על סומ~ איני~פני

 הרי~~ש בתשובות ~פשתי זה כל שכתבתי~~~
 ברור הדבר הרמ~~~ם לדעת אפילו ~~~ל שכתבומצ~תי
 שהרי מכר כשטרי כ~רים צוואהדשטרי

 א~
 עושה השטר

קנין
 אל~

 ~שה המ~~ ד~ר
 קני~

 פכתו~~ דדבריו
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~ו

וכ~~ורי~
 לא דהא ~וה שכך לומר נאמן והערכי דמו

 עכ~~ל מכר ב~~י וק~~ל נפשיהמרעי
 ובת~וב~

 א~רת
 מחילות משטרי שהקשתי ~קושיא לו~וקשה

 ד~י~ול שדבריו וכתב לפסול ~ר~~~~ם שכ~בבערכאות ~עשויי~
 וכתב מ~מי~יםזה

 בהו~
 ~ט~א אגב ז~~ל ~~ב ואולי

 ז~~ל עליו ואמרתי ~כ~~ל מחילות שטרינ~ט
 ~נו~

 דע~ו
 ~~כים ז~~ל שהוא וכיון דע~י את ~הניח רבינושל

 בערכאות העשויות צוואותבש~רי
 ל~~~ א~

 ~ר~~ם
 ב~ל ו~ם נק~ינן ~כי הגמ~ דברי כ~שט כשרותבמז~~ל
 הוא שכן יודההדבר

 הא~~
 ~הוא שא~ר

 ~ני~
 ~נ~יה

 ~וקא~~וש נ~ אחיו שבתיבן
 צרי~ אי~

 ~הו~~ת ~לל ~~ים
 ~ ד~~ עדים כמאהבע~~ד

~~~~
 ~~~ ששמשון ~~ולה הכ~ל

 זוכ~
 ב~~~ים

 ~~ן דינו ~על יו~ה אם הא~ ~~~ים ~ג~ בא~דוקאדוש
 לנ~ים ~~יח שהוא שא~~ ~אמתהוא

 ב~
 ישראל עידי היו אם ~שנידוקא~וש ~~~י~ ~ב~י

 ש~וא שאמר ומעידיםה~וואה ב~~~ ~~ויי~ כ~~י~
~~~~ 

 ~~~י בן לנ~ים
אחיו

 ח~שי~
 ~~י~~ם ~~ראל ~י~~ אם הש~ישי דוקאדוש

 הו~קו לאאותו ~ק~י~ ו~ע~כי זו ~וואה של ~שטר על שח~~וש~דים
 בקבל~

 אלו ~ר~ים מג~ ב~יזה שוחד
זכה

 שמש~
 ה~כר

 בח~שי~
 דו~אדוש

 ד~~~~ א~יב~
 הצ~יר

 אם רבינו יורינו ~~~~ו
 ונ~ן ~וה ש~~~

 זה ואמרלקרוביו ~~נ~
 הל~ו~

 כך לקרו~י מנכ~י נותן א~י
 ל~~~י י~~ו ו~ם כו~ למה~ר דלא בריא מת~ת~עות
 מהנשארכ~ובה

 ~ו~
 שנ~~י ממה

 נ~צ~ ול~
 ל~ל~נה

 וינינ~אנוש ~אות שלש שהיא~כתוב~ה
 תוספתו~אה נ~וניי~ מ~ת~~

 בי~
 הכל

 או~ה וינ~~יאנ~ש ~משים נשא~ ל~
 ש~~~ ~א~ר ~~נה יקרא לקרוביו שנתן~מתנה

 א~~~פבריא מ~נ~
 שיהי~

 ~כיב
 או ~ת ו~כף ~~~

 ל~
 ~~יה

 ה~ו לא אם ~ל~א כי הנכ~ים שהבריח לפי~ת~~

חסרי~
 היינו ו~~יציאנוש חמשים אלא ~הכתובה

 כל לפרוע נכ~ים לו שהיה שחשב הש~~משטעה או~רי~
 בדבר ד~עי איניש עביד כיאשות כ~וב~

 אב~ מוע~
 כל

 ש~ס~סך כ~
 ודאי מהכתובה

 הנות~ כוונ~
 הנכ~ים ~הבריח

ז ~ מתנה יהיהולא
~~ 

 אם רבינו ילמדנו
 לז~

 ב~לי לו היו האיש
 גבו ~גבו מה אם ~אשה קודם וגבו וקדמו~ובות

 שכר לו חייב ~היה שאמר היה ~ובות מהבעלישאחד ובפר~
 כונ~ו היה כמה הנער אבי ביאר ולא רב זמן בנולימוד

 והביא מנכסיו הרב ותפס ~נער בשביל לרבלפרוע
 ת~שה הנער אבי לו שאמרעדים

 חשב~
 כאלו

עו~~ שכר~
 בריו~

 היה ~~ה י~~ו לא ו~עדים
 הה~

 יל~דנו
 היא שמתנה לומר רו~ים א~כנז מחכ~י ש~~ת ל~ירבינו

~~~~
 ~א וא~ילו

 נ~א~
 גם מכתובחה כלל ל~למנה

 מאו~ר ~וב שהבעל~ו~~ים
 שקד~

 וגבה
 מ~

 שגבה
~~וי

 א~
 להם ~ודה ~~י בזה כי

 אני אבל הדין בעי~~
 ~~~ ידי~~ בלי לי~וד ששכראו~~

 אינו ~רב נותן היה
 ב~~~חנק~א

 ~נו~~ וב~ר~
 ~נפ~ר זה כי ~עולם בכל

 ש~ש~קו~~
 זו

 האש~
 הוא הממון וכל ~~ו~ה לו ~יה לא

 ז~ יב~י~ וע~ה ~~שהשל
 וי~נם ~נכהים כל הש~~מ

ל~~ו~יו
 ויני~

 ~בר בלא ה~~ות כל לו ~~~יאה א~~ו
 ישיב~י ~ינךב~~ו

 ~א~ו~
 ל~~יו ~רוך ~של~ן ה~ל ~י

וה~ל~נה
 ~~~ג~ ול~~ צו~ק~

 תשובתו ה~ ל~ען לכן בה

 ~~מ~~~~~
 ונאנ~ ה~~ ~אם כו~

~ 
~~~ 

 ~ ~הלון
 ל~~י~~~~~~

 ש~~ית לקרוביו לתת ~~וה ה~~נה

לב~~~
 ~~~ם

 מבר~~
 ~נין אינה

 למבר~~
 בנו~ן ~~תם

קו~~
 ~יש~~בד

 ו~~~~ ~~~
 זו ~~נה אין

 בריא ו~תנת ב~יא ב~תנת ש~תן ~דא~~~י ~כמ~ כלו~
 אינ~

 נקנית
 אלאב~~~ים

 ל~כו~ ~רי~
 ~ן בא~ד

 ה~רכי~
 שהקונה

זוכ~
 ~~ בפרק וכמבואר בהם

 מהלכו~
 זכייה

 זהובנ~ון ומתנ~
 ~י~ ל~

 בעלמא ~ברים אם כי קנין שום
 קנוולא

~ 
~~ו~

 נקנית שהיא ש~~מ מתנת היתה אם שא~ילו
 לאחר ~~א קונה אינה ש~~מ ~~~נת קי~~ל ~אבדברים
 ממנה ו~ו~יאין~י~ה

 לכתוב~
 ה~שה ול~ון דכר~ן ~נין

 כ~בוארו~בנות
 וכ~~~ ב~~~~

 ~~ו~יאין
 מ~נ~

 לכתובת

א~~
 ~ ב~יים שהיא

 ו~~~
 בריא ב~~נת נו~ן ~~~ילו

 המקבלי ~וני~והיו
 ~~נ~

 ~דרכים ~ן ב~~ד
 הי~הנקנה שהמ~~

 האש~
 ~ו~יאה

 מה~
 ~הוא כתוב~ה בש~ר

 ~בשטרי כיון ~~י~ה דין ~~~ל~ל~ן ~אין וא~~~פ~ו~ם

~~ו~ו~
 ~רו ~קר~~י א~ב ~~ל~לי כות~ים ~נו ~י~ן

 ~~ר~~ות~~~~~~י~
 ו~~

 והאשה ק~י~ה ~ין ב~ם

 המ~נה המ~בלים ~י~~וציא~
 הדי~ ~~

 שעכשיו וא~~~פ

~~ו~
 שמ~רו ~~ל~לים להו~יא נה~ו לא השוק תקנת

 אע~~~ נתןאו
 בש~רות שכ~וב

 אגב ~ט~~לי ש~~ו~
 בכה~~ג ד~תנה ל~ימ~ איכא~קרק~י

 לה~ק~~
~~וב~

 ולית שכי~א ~א האשה
 ב~

 ו~~יר מ~הגא
 ש~~לתה למה ~שובה ומכאן ~ורה אדין ~ה~ו~מינן
 ~וציאים ודאי ~~א וגבו ~או~רים חובות ב~לי קד~ואם
 במכר ~לא השוק תקנת הוזכר דלא לאשה ונו~נים~י~ם
 לא ~וב בבעל אבל נתןאו

 שיי~
 למימ~

 השו~ ת~נ~
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 מוציא~הילכ~
 ו~ותנים ו~בו שקדמו ~ובות ~בעלי ~יד

 בענין לי הנראה זהולאשה
 שאלותי~

 ~~עיר נ~ם

 ה~דים~ג~~ו
~~~~ 

 בעת ל~דים נרש~נו
 ששון~ר~ שצו~

 פר~
 ב~~ו~ו ~זבונו נכהי ועל בניו ~ל~ ~~~ע

 ~~ו~ב ש~יה והכ~נו וראי~ו ~וי ערש עלמו~ל
 דעתו~ל ו~שופ~

 ו~~~~
 כל כתב~ו ואז ל~ו לאו ו~ל הן הן ~ל

 ~~וה ש~~ה מפנידבריו
 מ~~~

 ~~תה
 ונותן ~וריש ש~יהוא~ר ~~~ונ~ ו~~~

 ב~תנ~
 לכבוד ~~כשיו ג~ו~ה

 פר~ יו~ףרבי
 ~בתים ~ל בנו

 ו~קרק~ו~
 לו ש~ש

 הן וירגו~~~י י~נ~~י מן ש~נה הבתים הן רודי~~הה~י~ ב~ו~
~בתים

 ומג~ ל~~~~~י מהאג~~י שקנ~
 ~וגר~י~

 ~~ר~ם
 ~~ה הר~ בהם שדר הוג~~ה קא~~~י ~ן שקנה הבתים~ן

 י~~ה~ינרבו~~נה
 והבתי~

 מונגא~~~י ~~~~כי בהם שדר
 והבתים ש~ליהםוה~ליות

~~~~ 
 ו~ז~ת לוי ~יים ~רבי

ח~ר
 הבאש~~~

 ~~~~ן ~בי~~ ל~~ר שה~וכה ~~~ות וגם
 הנ~~ל ה~תים כל שלו ~בתים שת~ת ה~נו~ות כלו~ם

 ~םו~קרקעות
 העליו~

 אשר
~ 

 וה~רפ~~ות הבתים
 אר~א מ~הום וה~ובאות וה~וצ~ות והתשמישיןוה~~רות

 ~ר~ ~ו~ף להר~ ונתן ~וריש הכל רקיעא רוםו~ד
 בנו

 רבי ש~זכה ויצו ~נז~ ששון הר~ של מו~ו לא~ר~עכשיו

~וס~

 בלשון הן ירושה בלשון הן בהן ה~~
 מ~נ~

 מ~~ש~ו
 ~ל אשתו פאלו~בה דונא ~ות ולאחר כנ~~ל מותולאחר

 הר~ ~ל א~ו הנז~~ר~ששון

 יו~~
 בתנאים הנז~

 אל~
 אשר

 ל~שיא ~~וייב הנז~ ~ו~ף ש~ר~ בזהנכתוב
 א~

 א~ותו
 ~~~ק ~ר~ שאם עוד כבודו לפיהבתולה

 פר~
 ~תן א~~ו

להר~
 יוס~

 הר~ לו יתן אז לב~~ם אלפים שלשת הנז~
 אשר הבתי~ ה~~ יצחק להר~ הנז~ אחיויוסף

 קנ~
 ~ר~

 יובן וזה ה~~ ויר~ו~~~י ~י~נ~~י אביהם~שון
 א~רי ג~~~

 ה~~ ~~תן ~תנאי ~וד ה~~~ל אשתו פאלו~בא דונא~ות
 לב~ים אל~ים שנים פרח של~ה הר~ לאחיו ה~~~ו~ף

 הנ~~ל ~צ~ק ~הר~ שיקבל לבנ~ם אלפים השלשת~אותם
 הכהן יוסף הר~ אשת א~ותו את יו~יא שלא בתנאי~ד
 רבי ז~ן כל בה שדרה ~בית מןי~~ה

 יוה~

 ~ם לדור ה~ז~
 כל בתו אורו דונא את להוציא יוכל לא זה באופןוכן
ז~ן

 שתרצ~
 י~חק ל~ר~ וכן בה עתה שדרה בבית ל~ור

~ר~
 עד בהם ~דר ~הבתים להוציאו יו~ל לא אחיו
 ~וה עוד ה~~~ל באופן וורגו~~~י ~א~~ני ~ל בב~יםשיחזיק
 תוכל שלא אשתו פאלו~בא ~דונא ~נז~ר ששון ~ר~~נינו
 שוםל~ת

 ול~ בחיי~ ~תנ~
 ב~ת

 ~הקרקעו~ ~ות~

 ~וכל ושלא~~ז~
 ל~~ו~

 ~ל ~נז~ ~ב~ים ~ל א~~~ו~ שום
 לר~ אלא ~ייהי~י

 יוה~
 ~~ד~ם בפנינו וכן ~~~~ל בנה

 ~כל ~נז~ פאלו~בא דונאנתר~י~ה
 שנ~~~ ~~

 ש~וןכהר~ ~ל~~ ~~וה
 ב~ל~

 כל ~~~~ו ~נזכר ש~ון ~~~ ו~~ה ~נז~
 ב~~ ~~נאי וק~~~~ם ש~ירים ה~כרי~~תנאי~

~~ 
 ו~~~

 כו~ ללאו קודם ~ןר~ובן
 ~ו~

 ~בנ~ו הנזכר שש~ן ~~~ ~וה
 גי~~~ו י~ודה ~הר~ ~ייב ~~ואוא~ר

 אל~
 לב~ים

 א~~ר~~ו~ ~ש~ש~ה ~~ו~
 שהם

~~~ 
 ו~~ר ל~נים ~~~~ד מ~ות

 ל~ר~ש~ש
 ~~ו~~

 הנזכ~ ~~~~~ו
 ~~~ו~ו~

 ~ל
~~~ 

 ~~ז~ר

ו~ו~
 בנו ~~~ק להר~

 ש~~~~
 ~נזכ~ גיק~~ו יאו~ה ל~~~

 ל~נים ~~ותשש
 ו~~~~ ~~ו~ ו~של~

 ~נ~~~~ם ~בנים
 כל ~נז~~ י~ו~ה ל~~~ בנו ~ו~ף ~~~י~ר~ם

 ~~וה בהיותו ~~ז~~ ~שון ~~~ ו~וה ~~רה~זכרים ~~ב~~~
~~~~ 

~~ת~
 ו~~~~~ם ~וד~~ם ~~דים ואנ~נו

 ~~ו~~ ב~~ו~
 ~~~~ ~ו~י מ~ותו ~ת הנ~~ר ~~וןהר~ ~~~

 ב~~ת בו
 ו~ל ~~~ ל~ולי ~ולי ~~ו~ו נ~תקולא ~~~ו~~

 ז~
 כ~ב~ו

 י~~א ב~ יום ~~ום ~נ~~ל ~ה ~~ל ~~ות ז~~וןוחת~נו
 לבריא~ ~ש~~י ~נת ~~ון ל~~שימ~ם

 שר~ר והכל ~ו~ם
 ~הש~ר זה ~~ר ה~תקנו ל~~ה ה~תו~ים~נ~נו ~ וקי~םובריר
 בש~ר ה~~ו~ים ה~דים שנ~ ~תי~~ ~ל וע~דנוהראשון
 ~~~~~~ן ~י~ם ו~ר~ ~ל~ו~~אל ~~ים ~~~ שהם~רא~ון
 א~ל~וו~~ברר

 ~תי~~~
 ו~~~ו לע~ל ה~זכר~ם ה~~ים

 ~ ו~לו~~ ~לוניל~יינ~ם
~~~ו~

 ~ר~ ל~ין שבאו
 ~ר~ י~~~

 א~ו~~~~דו יו~ף ו~ר~

ו~ב~
 הר~

 ~וה~
 ~~ר~

 י~~~
 שי~ש הבתים ~ו ~~~ר

 א~~ם וקנהמאביו
 ב~ז~~

 ו~תן ~דים בפני ~ו~ר ובקנ~ן
~~ות

 ותוב~
 הר~

 יו~~
 לו ~יתן

 ל~ו~ ש~~~ ה~~~~
 אינם א~רב~~~תם

 ל~שכנ~ו~ ~~ועב~ו~
 ויל~

 ע~ו

 לכ~וב ה~אדילבי~
 חוג~~י~

 י~ראל בדיני ש~ר לו ~יש כ~ו
 הא~~ ו~מ~ י~חק הר~ ~~יב לו נת~~יב כן~י

 כדבר~
ה~~

 יום~
 בהם וה~זיק ג~ור בקנ~ן הבת~ם לו ~~כרתי

 ~~ו~בד ואני ~בתים שא~כור רוצה אינה א~י אמ~םכו~
 האחת ~בתים ב~רושתלא~י

 ~כ~
 אבי ש~וה צוואה ש~ר

 שכשנגמר וא~~ ~ו~ף הר~ חז~ ~ותו לפני נ~~ע ששוןהר~
 עם שת~שה לי נת~ייב~ ה~תים ~ע~יןהקנין

 א~~
 ו~ם

אחי~
 ו~ם

 א~~ו~~~
 הב~ים ב~כירת יעכבו שלא

 ~~ך ~~ד לינתחיי~ת ו~~~
 ואחיות~ וא~י~

 י~חק הר~ ~שיב
 אמ~ אלא וא~יות~ו א~ו ב~ד נתח~יב ~לאוא~ר

 כ~ן ~ד הבתים במכ~רת שתתרצה זה על לא~ולדבר שיל~

~~נו~
 לנו נראה ה~~~ל ~ענות והחקירה הח~וש~~~י ~ ל~עלה ה~כרים דינין ב~לי ~~~י
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 הב~ים ו~היו ~כירה ~כי~~ו י~~ק ~ר~ שמכר שמה
 הר~ ~ל א~ו ~ות א~רי יוהף להר~ מעכשיוקנויים

 עד בב~ים להכנה יוכל לא זה ז~ן תוךאמנם י~~~
 הר~ שלאמו ~ת~ו~

 יצח~
 שהר~ וני~וי חרם בכ~ ועוד ~נ~~ל

 יל~יצ~~
 ויפייה

 א~
 כד~ ב~~ון ואם בדברים אם א~ו

 ו~ם הנ~~ל במכירהשת~רצה
 ל~

 עוד א~ן ~~ו ~תרצה
 הר~ על ~~ובשום

~~~~ 
 דא~ו ה~~

 ~ר~ב~
 יהיב ~~ינרי

 ~ת~~ה הנז~ יצ~ק הר~ של ~~ו שאם גזרו ועוד כו~לה

במכיר~
 א~ר לקונה זה ~ו~יל שלא א~ר לא~ם הבתים

 ~זכו~ ל~ ~כ~ ו~ר~~י הבתים בקנית הר~~י שק~ם~פני
שי~

 ~~~רי ~נר~ה כ~ו ~~ו הוא ה~רקע וגוף מע~ש~ו לו
 ~א~ ל~רוע ישלים שהר~~י גזרו עודהצוואה

 ~~ו~
 הבתים

 ב~נ~הם ~ה~נו ו~ד~ באופןלהר~~י
 ב~~

 ~~ן ה~כ~~ה
הר~

 יוס~
 ע~ ה~ני~י המכירה ב~ת ואמר

 יצ~ק ה~~
 ~יה~והנז~

 כ~ שלי~ ב~~ ה~עו~
 ~ו~~

 הנזכר ה~~~י של וא~יותיוא~ו הז~נ~ ~~ר~~ ~ל~
 ב~כיר~

 זה ו~ל הנז~~ל

הבי~
 והר~~י טו~~שו אל~ו~ ~~ים הר~ וה~י~ו ~דים
אל~נא~~~י

 ב~~ אי~
 ~נגמר

~~~ 
 הר~ ~~כר הבתים

פר~
 להר~

 י~ה~
 הר שי~~ה ה~נאי היו ה~ז~

 י~~~
 הנז~

 ההם הב~ים ~~כר שית~ו וא~~ו א~~ו~יו ו~ם א~ועם
 ~~ות י~~~ו ~~~ הר~~י ~ל ואחיותיו ~~ו ~תר~ו לאואם
 נ~ר~ו ~לא עוד כל אל~ורש~~וש ~יים הר~ בידהמכר
 ~ה~~~ל ע~ים שה~ידו ול~יות הנז~ הר~~י של ואח~ותיואמו
 ה~וגי~~ט הנז~ הר~~י שיכ~וב גזרנו לנו שנראה~ה

 באו~ן הנז~~ל הזקנה שתתרצה עד אל~ורש~~וש ~ייםהר~ בי~
 כ~ו הנ~~ל הבתים על וער~ור תבי~ה שום תשאר~לא

 בשעתשהתנה
 הקני~

 צורך ואין פשוט זה ענ~ן ולהיו~
 חיים ~ אלפואל חיים ה~~~ל גזרנו בראיות עליולהאריך

 זלה~~ה~ באהאן יעקבבר
 הזאת באגרת הרשומים הריב בעלי דברי~~~~~

וה~~
 הבתים למכור הנ~~ל הר~~י יכול שאינו שבשניהם השוה

 הנז~ יצ~ק הר~ שנת~ייב אלא א~ו ~רצון שלאהנ~~ל
 פי ו~ל הבתים במכירת א~ו שתתרצה לעשות~נין בכ~
 שלא הנז~ הר~~~ שמכר ~כירתו שא~ן דן אני הכתותשתי ~ענו~

 ה~כר במכירה א~ו תתרצה א~ אלא כלום א~וברצון
 ב~בורו לעמוד כדי אמו את לר~ות ה~~ הר~~י מחוייבאבל
 אפי~ לי~ דלית ודאי לעשות לו יש ~ה יתרצה לאואם
 לאיש הנז~ הבתים ה~~ הר~~י מכר שאם ומינה שפרעמי
אחר

 בר~
 לזה לומר שיכול ג~ורה מכירה שמכירתו אמו

 החכמים שכתבו ומה אמי ~תרצתה לא ולזה אמינתרצתה
החתומים

 לע~
 זכה שהר~~י

 בגו~

 והפירות מ~כשיו הקרקע
 שודאי משיב אני לזה הצוואה לשון מכח אמו מותלאחר

בכא~
 נשת~~ כי הקולמוה ט~ה

 נאמר ולא הדבר
 מ~מע ה~וואה ~ל~ון אדרבא אלא כלל ה~וואהבלשון ז~

 מות א~רי אלא בב~ים ו~יקר כלל הנז~ הר~~י יזכה~לא
 בלשון כתוב ~כן דוקאא~ו

 ה~וו~~
 אחרי ג~~כ יובן ~ה

מו~
 ~~~ו ~אלומבה דונא

 ל~ וא~
 הייתי ~~התפינא

 בבתים הנזכר הר~~י ש~זכה ~~ו תת~צה א~ שאפי~או~ר
 שיזכה האב רצה לא שה~י כמיניה כל ל~ו ב~ייההנז~
 הדבר ~לה ולא דו~א ~~ו ~ות א~~י אלא בבתיםה~ן

ב~ע~
 ב~ית~ו ~לא אש~ו

 דו~~
 ~יבו ל~ב שידוע ~~י

 בן~ל
 ה~~י~ ל~יכ~

 בבתים הבן שיזכה ר~ה ולא הענין
 א~~יאלא

 ~ו~
 עליה י~~~ו ש~יא ~ן ~ש~א ~~תו

 מר~כי וה~לוב ה~ר הצעיר אני ~~ב~י לע~~~ הנ~אה~בן
 ~ זל~~~ה ~וול~~י אברהםבכ~~ר

~~ו~~
 הר~ ירצה ואם כלום אינו הזה ה~כר

י~~~
 נתכוון שלא ל~כור יכול ~~ו ברצון לא~~ למכו~

 אלאהאב
 לרצו~

 את
 וה~כמים נתרצית והרי אשת~

 י~~~ו ל~ילה~ות~י~
 נ~~ל~

 לה~
 קנין

 יוה~
 י~חק בקנין

 ~הרי ~~נוזה
 ב~ני~

 ה~~
 יו~~

 ובקנין ~~כשיו בלשון א~ר
 שלא מש~ע ~עכשיו כ~ב ולא לו ~תן אז א~ר י~~קהר~

 י~~~קנ~
 גוף הנז~

 ה~~~~
 א~~ אלא

 ~ית~
 נמצא אמו

ש~כ~
 ~לו שאינו דבר

 ~ כ~ב~י הנלע~~~
~~~~~ 

~~~ ~~~~ 
 הרב~~~י

 האלו~
 ה~כם וד~רי י~~א

 הפוס~
 לבעל

 ל~מתה והא~ת הדין ~~ובים כתובים הם הלאהמכירה
 שיזכה זכות צד שום רואה ואיני והברא גמרא ~ורהשל
 אביו אליו או~ם ~~נה לא כי הנז~ בבתים יצ~קהר~
 ית~ א~ ב~נאיאלא

 להר~ לבנים אלפים ~~שת
 ואח~יא~י~ יוס~

 ~ו~
 הר~ ואם אש~ו

 יוה~
 ב~יי אליו נתנם

 ש~נה הרי המתאשת
 מ~ע~

 ~זכר פ~מים כמה כי הנו~ן
 לאיש היות לבלתי וקפד המת שד~דק ה~וואהב~~ר
 אש~ו מות אח~י אם כ~ מהמתנה מ~נהשום

 המתעורר יכולהיה וכמ~~
 למצו~

 פה פתחון
 לב~~

 המתנות כל
 להר~ נתנואשר

 יוה~
 הנותן תנאי קיים לא כי אח~י

 ונתן מכרשהרי
 קו~~

 זה על הקפיד ואביו אמו מיתת
 בלי רבהקפידא

 הפ~
 תתן שלא הזהיר לאשתו וגם

 הר~ זולת הקרקעות על א~ו~רופוס תמנה ולאבמתנה
 כן ואםיוהף

 אי~
 י~חק בנה ~כיית להתרצות תוכל

 הר~ובקניית
 יו~~

 זולתו או אפומא~~דו
 ולכ~

 רואה איני
 אבל אפומא~~דו יוסף הר~ ביד זה מקח לה~יד צדשום
 ה~עיר נאם היה כלא והיה מעיקרא הואב~ל

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ז
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 או~ר זה ~לה הפוסק~ם החכ~~ם דברו~~י~~
 לם~ור הבא~ם ה~לו~ים ~ברי ~ם בכה אומר וזהבכה
 כ~ דב~יהה השוו ולא הרא~ון הפסק הפוסק~םדבר~
 בר~ון לא~ר ל~כור י~~ק יכול נר~~ו דוד הח~~רלדעת
 דבריהם שהשוו ו~ע~~פ ~כול א~נו בנימין ה~~~ר ולדעתא~ו
 ~ר~ ~כ~רתלבטל

 י~ ~~~~ יצ~~
 ~אם ביניהם ~~לוק

 אפו~~~~~ו יו~ף להר~ ~נז~ ~צ~ק הר~ ב~כ~רת האםתתרצה
 בני~ין ה~~~ר ולדעת ~י~ם ה~כ~ דוד ה~~~רלדעת
 ~ ב~לה~כר

~~~~
 ~~~~~ לבי אל ל~בר אחלה

~ 
 ד~רי

 ~נ~ן להם נ~חלף הר~~ונים שהפו~~ים שכתב דוד~ר~ ~~~ו~
 ~שוינהו יצחק ב~נ~ן~ו~ף

 ~דל~
 ו~א ב~ילתא ~ייקי

 ~וברים ~היו נאמ~ לא ול~ה ל~~~ייהו~י~ש~
 ~~~ים יצ~ק הר~ זכי~ת~~לה ~מ~

 במ~~~
 ~ש~ו

 ~ו~ו ולא~ר מ~כש~ו יוסף הר~ ~כ~~ת ~~ילה~מ~~ש נ~~~
 שכ~ב ~~ה ~זה הוכ~ה ו~ש ~שתו ~ותו~~חר

 ~ונ~ ~ו~ א~רי ג~~כ יובן ~ה ~~~קהר~ ~זכ~~~
 ~ש~ו פאלומבה

 הר~ זכיי~ שתלה ש~ה ~כשם מורה ג~~כ ות~בתהנ~~ל

יוס~
 זכ~ית שתלה ~ה כן במ~כשיו ה~ה אשתו במיתת

 במעכשיו~ ה~ה אשתו ב~~~ת יצ~קהר~
~ו~

 ולומר לזכותם שני ~עם ~ש
 נת~ל~ של~

 להם
 דסבירא בשםשם

 לה~
 ז~נו דאמר יוס~ כרב~

 ש~
 ש~ר

 צוואה דברי דכל מעכש~ו כתוב כאלו והו~~ל על~ו~וכיח
 ~ שוים יו~ף ודין ~צחק וד~ןזו

~ו~
 להר~ ~צ~ק הר~ שנתן לזכו~ם שלישי טעם ~ש

~וס~
 לו ~כר ואז אביו כדברי לבנים אל~ים שלשת אח~ו

ה~~

 יו~~
 הוה יוסף הר~ שזכות ו~יון לו ~היה הזכות כל

 הר~ נכנהב~עכ~~ו
 יצ~~

 ~~~שו ב~ם ~כה ב~~ומו
 ~ר~ וב~ן ~וסף ה~~וב~ן

 יצ~~
 בי~~~ם ~ילוק וא~ן ~ו~ם

 לו ה~ה לא לזכו~ם ~פשר הוה ~נפי הני ד~כלו~~ון

לק~ו~
 ראשונ~ם של בכבודה לפגום

 כ~~~
 היה שלא בדבר

צר~~
 ~ התשובה לע~ין בעצם בו לה~~ל לו

ו~~~~
 א~~ו ~~~ק הר~ ש~כירת נראה ה~ין לענין

 להר~ לא~כר
 ~וס~

 לז~תו ולא א~ומא~~דו
 א~

 ת~~~ה אם
 להע~י~ ה~ה הזה המצוה ~ד~ת שר~י~וא~ו

 בנ~~תו בניו

כ~
 וזה מ~~ש כי ~~~ות אשתו ~מי

 יוב~
 הר~ לו יתן אז ~~תב למה קאיאשתו ~ו~ א~ר~ ג~~כ
 יוס~

 להר~ אחיו
יצ~ק

 הב~~~
 יצחק הר~ שכשיתן ש~י~י ~ע~~פי ~לומר

להר~
 ~וס~

 התנה הבתים לו יתן לב~~ם אלפים שלשת

 אפילו בחייה אבל אשתו ~ות א~רי שיהיה שני ~נאיעוד
 לויתן

 השלש~
 ז~ן כל וא~~כ הבת~ם לו יתן לא אלפים

 להר~ רשות אין קיי~תשהאשה
 יוס~

 להר~ הבתים ליתן
 נתונים אינם נ~נם ואםיצחק

 ומ~~~
 זכותו ה~סיד לא

 הח~~ר דעת על שעלה כמו בכך יוסףהר~
 הי~~

 כי
 כאלו הוי בט~ה ש~תנה דכיון בכך ~דות~ו עלהפריז
 ~ נתןלא

 שטענ~יו~~~~ו~
 להל~

 הפסק פוסקי בעד
 כדאיאינם הראש~

 כ~ לפסו~
 לו~ר בעדם שטענתי ש~ה

 אשתו ב~יתת הב~ים זכי~ת ש~~הש~ה
 ~ש~

 ל~ה
 בזכיית ב~~להשכ~ב

 יוס~ ה~
 מותו ולאחר מעכשו

 לו~ר יש ה~~ ג~~כ ~~יבת כן והוכחתי אש~ו ~ותולאחרי
 לזכיי~ יוסף הר~ זכיית דו~השאינו

 שעיקר י~~ק הר~
 היתה יצ~ק הר~ ~כיית יו~ף להר~ ה~תהה~~נה

 ~~ילוק ו~ם ב~עכשו לזכו~ו ענין לו א~ן וא~~כת~אי בדר~
 ~כה כתב ~וסף להר~ כי ק יובן ~זה זה ש~~ןהל~~ן
 הר~ לו ~יתן אלא יזכה כתב לא ~צ~קולהר~

 יוס~
 ולא

 היה אם וא~~~ י~ן ~ז שכ~ב אלאעוד
~ 

 ולפרש לו~ר
 הר~ בזכיי~ בת~לה שכתב ל~ה נ~שכת ג~~כש~~בת

 לפרש צד שיש כיון ~שתו מות ולאחר מו~ו ולא~רמ~כשו ~ו~~
 התחתונה על הש~ר בעל יד ~עכשו ללשון נ~~כתשאינה
ולא

 ד~יני~
 ענין שאינו הוכחתי שכבר ופ~~ש כ~עכשו ליה

להיות
 נ~ש~

 יוס~ כרבי דקי~~ל ש~ענ~י ו~ה ~עכשו ללשון
 ~מר~נן דלא לו~ר יש עליו ~וכיח שטר של זמנו~א~ר
 לכתוב צוה לא הכא אבל שטר לכ~וב במ~וה אלאהכי
שטר

 ~יל~ אל~
 ~ה ~שכחו ~לא כד~ כתבו והם נכסיו

 הר~ בעדם ~ד שטענתי ומה בפניהםשצוה
 יו~~

 ~כ~
 וכל לבנים אל~ים ב~לשת ינחקלהר~

 זכו~
 ונמצא לו שיש

 לה~~ ר~ות ה~ה שלא ~ו~ר יש ב~ע~שו ~~~ק הר~~זכה

יו~~
 יצחק להר~ זכותו ל~כו~

 א~
 שלשת ~~נו קבל ~ם

 לאחר אלא לבניםאלפים
 ~ית~

 בחי~ה א~ל האם
 שא~ר הצוואה מלשון שהוכ~~י כ~ו ~כר א~נו ~כרו~~ א~

 אלפים שלשת יוםף להר~ י~ן יצחק הר~ שאםשכתב
 ~ות לאחר ג~~כ יובן וזה כתב הבתים לו ~תן ~זל~נים
 אשתו ~אלו~באדונא

 שנ~
 אלפים השלשת שיתן שאע~~~י

לבנים
 ל~

 וכל ~שתו ~יתת א~רי אלא ה~תים לו ~~ן
 כלום~ נת~נ~ו אין ~~ת~ה קודם לושנ~ן

~~~~
 ואף ~כר א~נו יצחק הר~ ש~כר העולה

 אמו תתרצהאם
 ו~

 אינו לאחר וא~ו הוא ~כרו אם
 הצע~ר לי ה~ראה הוא זהכלום
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 נראה הד~ן ל~נ~ן ז~~ל י~~א מור~נו
 ~רא~נו ~~נ~ אמו ~~רצה אם אף ~כר אינו ~צחקהר~ ש~כ~ר~

 ימ~ו כל בנחל~ו בנו לה~~יד ה~ה הזה ה~צוהדעת
 ממנו ללמוד ~קום הצ~ו~ה בלשון ~וצא אינ~ ע~~כלפחות
 שכת~ ~ה כי ז~~ל זה ~ל כ~~ת ומ~~ש המצווה ~עת ~ןה~ות
 א~ר~ ג~~כ יובן~ה

 מו~
 יתן אז ש~~ב ל~ה ק~~ אשתו

 להר~ א~~ו ~ו~ף הר~לו
 יצח~

 א~~~פ~ כלו~ר הבת~ם
 ~הר~ ~צ~ק הר~ שכש~תןשכתבת~

 ~וה~
 א~פ~ם ~~~ת

 א~ר ש~ה~ה שנ~ ~נא~ ~וד התנה הבתים לו ~תןלב~~ם

מו~
 לו ש~~ן ~~ילו ב~~~ה אבל אשתו

 השלש~
 אל~~ם

 הבתים לו יתןלא
 וא~~~

 אין ק~י~ת שהא~ה זמן כל
 להר~ הבת~ם ל~תן ~וסףלהר~ ר~ו~

 י~~~
 א~נם י~נם ואם

 כו~ ~ובן דלזה ~ו~ר הזקיקו מ~ יודע א~ני ע~~כנתנ~ם

 כנר~ה ה~ת שנו~ן ה~~נה ל~~ה ולא לו י~ן ~אזקא~

מלשו~
 הצוואה

 שכוונ~
 הב~~ם בכל ~יזכה ה~~ה המ~ווה

הר~

 ~וס~
 הר~ ואם

 ~~ח~
 לו ~~ן

~~ 
 ~ה

 מ~~ו~
 אז

 הר~~כנס
 ~צ~~

 הר~ במקום

 ~וה~
 בבת~~ לז~ו~

 מה~ת
 ~כו~ו כחווכל

 ~ק~
 הז~ת ה~~נה ~בל כאלו ~צ~ק הר~

 ע~~~ ~תה אותה מ~בל שהוא א~~~פי בע~מומהמת
 הר~ שהואשליש

 ~וה~
 ~ן ה~פ~ר ~רא ויען

 ~וב~
 שה~~נה

 לו ו~ה~ה ה~ל~~ת תה~ה ~צחק הר~ בה ש~זכההזאת
 ~הר~ ~ותרגדול כ~

 ~ו~~

 אלו בבתים שיזכה ו~וא הנותן
 שאף ופ~~ והתנה ~~ ע~~כ ה~~ האם מות קודםאף

 הר~~~ בה ש~כה הללו בת~ם של הזאתהמתנה
 פ~ירת לא~ר שהוא ~ו~ף הר~ על שהתנ~נו ע~~ובתנא~ הו~

 ~ונת ה~תה שזו ג~~כ לשון ~ורה וכך בח~יה ולאהאם
 לע~ל ~ורנו ~~יק וכןהנפ~ר

 יוד~ וא~נ~ ג~~~ לש~
 ל~ה

 ג~~כ ~לשון ה~ל~נו עתה~בו
 וממרוצ~

 כ~ הצוואה לשון
 הר~ ב~~ום יצ~ק הר~ נכנס אלובבתים

 ~ו~~

 זכות וכל
 לו שה~ה אלו בבתים ~וסף להר~ לושה~ה

 גו~

 הקרקע
 וא~ן י~חק להר~ ~ו ~ש בעצמו הזה הזכות אמומח~~
 וכיון כ~ל הבדל שוםביניהם

 שכ~
 ה~~ ~צחק הר~ יכול

ל~כור
 הבתי~

 ~ הנ~~ל אמו שתתרצה בתנא~ ה~~

ו~י~
 של לבו על עלה איך דברי על להקשות

 זכות ~ותר שיה~ההנ~טר
 לה~

 יוסף מהר~ המק~ל ~~חק
 לגמרי שלו הבתים היו לא עצ~ו ~וסף הר~ כ~הנותן
 אף ~צחק הר~ של יה~ה וא~ך האם מיתת לאחראלא
 ראשון מפר ד~הבחי~ה

 לש~
 ולא ל~דו שתבא זכות כל

עד~~

 ~ש כ~ ~~~ת~ה דאת~ ~גברא
 כולי לאו כי לומ~

 ש~ה ש~~~ל כ~~ש ג~~רי דינא~מא
 לפ~

 באופן דבריה

 ובזה דינ~ם לדקדוק ~צ~רכו ולא סכק שוס ~פוללא
 ומבאר~ם ומ~ופל~ם פפולים לשונות ו~צוואו~ בשטרותמצאנו
 ואע~~ג בענ~ן ספק יפול שלא כד~ לו צריך שא~ןדבר

 קא לטפו~~ ~ת~רא ל~שנא דכל נוחל~ן ~ש בפרקדאמרינן
 אלא א~א לטפו~י נמ~ בהאאת~

 ~~וס~~
 דבר

 מגברא עד~ף דלא בעצ~ו ~ובן הוא כ~ צר~ך א~נוהד~ן דלענ~
 מה שיה~ה ~ז~~ל הק~~~ו ולא מח~~~הד~תי

 כ~~ש גמ~רי ד~נא על~א כול~ ~לאו הד~ן מן גםה~ר~י שנוס~
 ~ש דינא לענ~ן אף כ~ לו~שיש

 נ~קות~
 ~ש כ~ בדבר

 כ~ ו~חשוב בדבר~ו ~ו~ה ~~~ה ~ן לנפשו ו~ראהנכט~
 לו ש~תן ההוא ה~ך ~צ~ק הר~ לו ~תן שאםכשאמר
 ~באה בת~ם אותם שמתנת ההםהבת~ם

 ~כ~
 הנפ~ר

 יצחק להר~ ל~~תה וח~ר ~ו~ף להר~ שנתן ~~תנתו~~זר
 הר~ ~~ןאם

 ~צ~~
 ~והף להר~

 הה~
 מהמעות ההוא

~י~שוב וכי~
 ~זא~ ~המתנ~

 ב~ה
 מכ~

 היא הרי הנפט~
 התנה שלא כל מותה א~ר ב~ן אש~ו ~~יי ב~ן~ו~ל~ת
 הוא ~צחק להר~ כשנות~ם גם כ~ לו~ר הוצרך וע~~כתנאי
 א~ר שהוא הנז~ב~נ~~

 מו~
 ש~רא שאמרת~ אש~וואע~~~י

הנ~~ר
~~ 

 כן אינו אול~ הנו~ן שהוא ~ו~ה ~ט~ה
 ~הוא ~שב ב~צ~ושהוא ר~

 הנו~~
 מה~תנה בו ח~ר והוא

 להר~ עתה ו~ו~~ם ~והף להר~ נו~נם שהיההר~ש~~ה
 ה~ך ~~ן אה~~ק

 ההו~
 הד~ן לע~~ן גם ואולי מהמעות

 הראשונה ממתנתו ש~ר הנו~ן הוא כ~ נ~~רבא~ת
 ע~ה ונ~נם ~ו~ף להר~שנתן

 הנפ~~
 יצחק להר~ בעצמו

 ~תןאם
 ה~~

 ו~ל ~והף להר~ הנז~
 המתנו~

 משתלשלות הללו
 הזאת הפונה מורה ג~~כ ~לת ה~ות וא~ר~~ ה~~טרמן
 לפ~כי

 הדר~
 שגמר כמו ~~ הב~~ם ~ת~י~ב

 זכ~~~
 הר~

 הר~ זכ~ית גמר ~~יה כן האם ~ות ~~ר הוא~וסף
 נא~ר אם אבל~צ~ק

 של~
 ב~ת~ם כלל ~צחק הר~ ~ז~ה

 לא אמו מות אחרירק
 יה~

 כנראה בענין דומ~ם שו~ם
מ~לת

 אבל האם מות אחר הוא זכ~יתו גמר זה ~~ ג~~~
 זכ~יתו כל ~ה ה~רקע גוף לענין בז~ייה התחילכבר
 ה~ראה דבר~ יזכה לא מותה וקודם האם מות לאחרהוא
 ~ הצעירלע~~ד

~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~ ~~~~ז ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~
ט

~~~~ 
 מן אחר ראובן היה כך שהיה מעשה

 ~רת א~ר באונס ש~אנםוהאנוסים
 םפ~

 ~שה ונשא
 ~שעת בינ~הם והתנו ~~לות בהיותו ז~ן באו~ו חנהאת

 ~~ בחיי הוא ~פטר שאםה~שוא~ן
 שיחלקו ה~~ אשתו
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 ונכתב בשוה שוה ~מה ובנותיו בניו במח~ה מ~הנכ~יו
 היות זולת העולם לכל ומפורםם גלוי בשטר זהתנאי
 מש~ט מכח המלכות בכל נהוג זהתנאי

 המלכו~
 אפילו

 אש~ הגוים ולכל הנישואין ~מן זה תנאי התנה שלאלמי
 יש ההואבמלכות

 ח~
 או לב~יו הנו~ע שה~ח~ה ומשפט

 שירצה ל~י ה~ליש לתת הש~~מ יוכללבנותיו
 של השלישים ובשני לאש~ו המגיעים הנכסיםב~~ית אב~ ויחפ~

 יוכל לא ובנותיוב~ו
 לת~

 או ג~ול דבר שום
 קט~

 לשום
 המלכות באותו ראובן מת זמן ואחר ב~לם~רא

 שרה ושמה ה~~ חנה מאשתו אחת בת והניחה~וים ב~
 שהיה שמעון ושמו ממנו קטן אח לווהיה

 נוש~
 ונותן

~~
 ~מקומו ה~~ ראובן אחיו לו שולח שהיה ה~כסים

 א~יו מקוםאל
 שמע~

 ה~~ ו~אובן לאנדי~~ש בפ~ שהיה
 ל~ בלשון ~~אה עשה פטירתו~שעת

 ~דיקלארו ~~~ל
 אירמאנו מי טייני אזיינדה פ~ מי טודה אין~י

 פור איל~ייני קי אינלו ~אנטו אוטרו ייו אי מאיטאדלה שמ~~
 אגאנא~ איודו לו איל מאש שיאה מיאה קילה אאון אי~י
 מיאי

 אינטיסייו~
 לו מינטי סולא סיינפרי אנסי ואי פ~

 א~ו איג~~וש ~ין איל ~וריי~ו קי ~ירסיד פורפ~ו
 אהו אלייא ~ואנדו שרה י~ה פ~ אמיאירידירא

 וילונטא~
~

 בצווא~ עוד וכתוב
 כלש~

 אינ~ו קי מאש די~ו אי הזה
 נד~ אזייפ~

 פור אי חנה מוג~~יר הו מיאטאד לה טיי~
אירידירא

 א~
 מיאטאד אוטרה ~לה טירסייוש דוס לוס

 קי לו טומין טריסייו אולטימו דיל קי אי שרה איג~~הםו
 ואי~פ~

 שו אין קי דישפ~אש לאש פראה ניהיסארייו
 טירםייו דיל קידארי לוקי אי אזיר מאנדארה~י~טאמיי~ו

 חנה מוג~~יר סו פארה דיש~~הדיג~~ו
 ע~~כ~

 פטירת ו~מן
 בפנקס כתוב נמ~א ה~~ראובן

 ראוב~
 נכסיו ש~ך ה~כר

 נכסי סך על מאד יתריםהיו
 שמע~

 כן וכמו כ~~ אחיו
 וכמו בידו היו נכסיו כל ~~~ שמעון בפנקסי כתובנמצא
 ביד הנמ~אים ה~~ ראובן ~כסי ר~ב בידו היהכן

 ה~~ שמעון שנכ~י בפנקהין בפי~ כתוב זה ו~ברה~כר שמע~
 סךהם

 כ~
 כ~~ ה~~ ש~ ביד הנמצאים ראובן נכהי ו~ב

הם
 וכ~ כ~

 אח~ כל שסך באופן
 ומפו~ש נפרד וא~ד

 כלל נתחברו זה ואחר ע~מו בפני ואחד אחדלכל
הנכהים כ~

 בפירוש ומוכיח שנראה כמו ה~~ שמעון בי~
 היה ה~~ אחים השני נ~סי וכלל הפנקסין כלמתוך
 ~ ~נ~~ל ראובן של אחיו שמעון ~ותם ונותן~ושא

~ו~
 חנה באה זמן ש~~ר אירע

 אש~
 ה~~ ראובן

 עמה ובאו לפרא~~נסיש הנז~ ~מעון גיסה בו שהיהלמקום
 ששמה ה~~ חנה של ואחותה ה~~ ראובן בת שרהבתה
רבקה

 ושמ~
 א~ות ה~~ רב~ה את לאשה לו לקח ה~~

 בת לו וילדה ה~~ ראובן אחיו אלמנת גי~תוחנה
 חנה ואז דינהוש~ה אח~

 א~מנ~
 גיסה לשמ~ון אמרה ראובן

 ידו בחתי~ת וחתום כת~ב כתב להשי~ן
 אי~

 הנכסים כל
 וכתב ~בר לה הודה גיסה ושמעון בידו הםבכ~ל

 הם הנכסים כל איך ה~~ ראובן אחיו צוואתבא~ו~י
 באחורי לה כ~ב עוד בשמו לכולם ונותן ונושאבידו

 גיהתו ולחנה הח~י לו יש הנז~ הנ~הים שכלה~וואה

אל~~~
 ראובן אחיו בת בתה ולשרה ראובן אח~ו

 אחיו צוואת בשטר שכתוב מה כ~י האחר החציה~~
 ~ ה~~ראובן

 שילך ~יסה לשמ~ון אמרה ה~~ שחנה איר~~י~
 לה שיתן או א~רים למקומות או לאלימא~~~ייאע~ה
נכה~ו

 וש~~~
 שתוך לה ונדר בשטר לה כתב ה~~ ~י~ה

 לה שי~ן עמה ללכת יופל לא ואם ע~ה יל~ זושנה
 ~לוק~ ע~~~ינכה~ה

 ובהגיע ה~~ אחיו ראובן צוואת שטר

סו~
 ועשה צוה ~~ירתו ובש~ת ה~~ ש~עון נפט~ השנה

 כמו שלו הם הנכ~ים ~ל ש~צי אמר וכה~וואה
 גיסתו של הם האחר ו~י צוואתו בש~ר אחיוראובן שצו~

 ה~~ א~יו בת שרה בתה ושל אחיו ראובן אל~~תחנה
 בש~ר שכתובכמו

 צווא~
 ואמר ה~כר ראובן אחיו

 יפר~ו ש~כר כמו שלו שהם הנכהים כל כללשמהחצי ש~~~
 שלק~ה בש~ת שהתנו התנאי ~פי דו~ייתא רב~הלאשתו
 בת אלא אחר בן לו היה ולא יורשת בת שהיא לפיה~~ דינ~ בתי של יהיה הנשאר ושכל אחרים ודברים לאשהלו
 ~ ה~~ דינהזאת

 צוה~ו~
 שמע~

 פור דיראמאדה אישטה אזיינדה מי פורקי ~איוז~~ל ל~ בלשון פטירתו בש~ת ה~כר
 קובראנסה לה פארה פארטיש דיוירסאס אימוג~~~ס

 לו פור אקי אסטה פ~ קומו האגה ה~ קי קירו אליידי
 ח~ה קונייאדה מי האגוקואל

 ט~טאמינדר~
 קי פארה

 אברהםקון
 ויו~~

 קובראר מאנדאר דילה קארגו טינ~אן
 טישטאמייטו איסטו קאפיעולו איל קון מינטי~ולא
 לוס לוקי טודו די קונ~ינטו מי ייו ~ורקי ק~דו סיאאוטין
דיג~~וש

 ק~ איזייר~
 שיאה קונייאדה מי חנה קי טאנטו

 דייו איל קי לו שוייא אלטה ~~ אין איפרינסיפאל
 אנריקיש אגוסטין אינרארה~אנדארי נ~

 א~
 פור ויינדו

 קונייאדה ~י להדיג~~ה לוקי ~ודו וו~ילדרה פור יר~יאיפ~
 אוטרוש לושקון

 א~יי~ו~
 סין

 לו~
 קואינטה טומאר פודיר

 נינגונה ~וסטיסיי~~א אוטרה ני רי~יב~~ו ני גואי~~מונינגון
 קומו אי ביין מויי אראן לו קי קונפ~~יאו לייו קיפו~

 אין היג~~ו ~ינג~~ו איאיזיירה
~ו~ ~~ קאזיינדא~ סו~

 בלשון צוואתו בשטר כתב
 ל~

 דיקלאר~ ~אי ~~~ל
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 שיאטוטירא ~ונייאדה מי חנה די~~א לה ~י ביין פור איקי
 טארטורא אדימיאיש אי ה~ג~~א מי דינה דיג~~א להדי
 דיג~~ה דילה הסטה האזיינדה םואי

 היג~~א מי ~ינ~
 אי ריג~~יר פודיר דילה אי ~אזאר די אידאר איןשיאה
 ~ עכ~~ל סטאראר ני דימ~~יאה

~ו~
 גזר ב~לאדריש שם שמעון מות שאחרי אירע

 ~חת אותם ולשום הנכסים וכל הפנקסין לעכבהקיםר
 בחייו ~ושה היה הנז~ ששמעון באומרו שלו שהםרשותו
 בדת ויש הגויים דתי הפך וישראלי יהודיכמעש~

~~ 
ומ~פ~

 ~ל הם נכסיו כצ יהודי מעשה העושה המלכו~
 ג~סה הנז ש~ עזבון נכסי אפטרופוסית ה~~ וחנההמלך
 גדולות מרובות הוצאות זה על להוציא הוצרכההנז~
 ההוצאות וכל הנז~ שמ~ון נכסי הק~םר יקח שלאבשביל
 אברהם עצת פי על אותם ~תההללו

 ו~וס~

 וגם ה~ז~
 שנים שתי לזמן ~הנכסים גדול סך לקיסר ~יותההיא
 ואחר לפייסוכדי

 סו~
 שנים השתי

 ~ר~
 הקיסר לה

 מרובות ההוצאות ע~~י זה וגם ~ו שהלוותה הממוןםך

נס~
 דינה א~ו~ה ובת רבקה ואחותה שרה ובתה היא

 בעצת לאיטלייא לבא מפלאנסיש יחד ארב~תןהנ~~ל
 אברהםודעת

 ויוס~
 כי ב~וחה היתה שלא מפני ה~~

 דינה ועל עליהן יעליל ~דיין הקיםראו~י
 ב~

 שמעון
 הקיםר ידע וכאשר אחרות ~לילות הנכםי~ כל ו~לה~~

שנםעו
 ה~

 שבכל וגזר אפו חרה להם אשר וכל ובנותיהם
 מנכסים הן הנז~ הנכסים מכל ימצאו אשר ממשלתומ~ומות
 הן ה~~ ושמעון ראובן נשי ורבקה חנה לאחיותהנו~עים
 הנכסים מכל הן ה~~ וד~ה שרה בנותי של הנכסיםמכל

 ~הםאש~
 שיעכ~

 שהנשים לפי לאוצרותיו ושילקחו אותם
 הוכרחה הללו הדברים פי ועל יהודיות הן ובנותיהןהנז~
 ולהוציא וגדולים רבים פיזורין לפזר ראובן אשתחנה

 ה~כ~ים מ~ל ידו הקי~ר שיסלק כדי מרובותהוצאות
 ג~~כ אותם והו~א~ פיזרה וההוצאות הפיזורין וכלה~~
 אברהם עצת פי~ל

 ויוס~

 הנז~
~ 

~ו~
 ושרה ראובן אשת חנה שבאו שאחרי אירע

 לויניציאה בתה ו~ינה שמעון אשת אחותה ורבקהבתה
 של לשררה אמרה ש~~ון אשת רבקה אחותההנה

 א~ותה ~נה איך שלהם דינין הבתי לכל ~םויניציאה
 רוצות שרה ובתההנז~

 ללכ~
 להתייהד טו~יאה למלכות

 הגוים בדת להשאר רוצות דינה ובתה שהיאושלהיות
 די~ה בתה נכ~י ~ל אפטרופו~ית אות~ שיעשובוינ~יאה
 לפני זו תביעה על לדין ורבקה חנה אח~ות השתיועמדו

השר~
 ה~~ ראובן אשת ו~נה שבויניציאה וה~רכאו~

 אחותה ב~ל שמ~ן ~~~ה~יב~
 מינ~

 אפטרופוסית אותה

 בתועל
 דינ~

 נכםיה ועל
 גיס~ וששמ~

 לא ה~~ל
 לה תהיה הנז~ רבקה שאשתו רוצההיה

 אשת חנה בחיי ~א בנכסיו ו~יקרכצל מ~~
 ראוב~

 ה~כר
 ב~י~ ומוכיח שנראה כמו פטירתה צאחריולא

 למעל~ שכתוב מה כפי ה~כר שמעון צוואתשטר מתו~
 מאנדארי נו ~יו איל לוקי שוייא אלטה פ~ אין איוז~~ל

 ~ אינריקיש אגוסטיןאינטראד~
~ו~

 אשת שרבקה זו זמן בהמשך אירע
 בתה דינה שם על בפראנסייא לעכב צוותההנזכר שמ~
 ה~~שמעון ב~

~~ 
 שהם ב~ומרה הנכסים מכללות גדול

 בדבר השתדלות על ומינתה הנז~ שמ~ון בת דינהבתה ~
 ~שו מזרע אחד גוי בפראנ~ייא לה שישהנז~

 הרש~
רש~

 העולם כל לדעת גמור
 ומלשי~

 היהודים נ~ד מ~ורסם
 רבקה לו פורעת שהיא במה נתפייס לא ה~כרוה~וי
 לפראנם~י~ חזר זה ומפני טורחו בשכר הנז~ שמ~וןאשת
 ובנותיהן ה~~ האחיות ששתי ולערכאותיהם לגויםוהלשין
 ל~זר ה~~ ראובן אשת חנה והוכרחה יהודיותהן

 בשביל וגם הנז~ מלשיניות בשביל רב ממון~ך ~הו~~
 היו ג~~כ הללו ההוצאות וכל בפרא~סייא אשרהנכםים עכ~

 אברהם עצת פי~ל
 ונוס~ ויוס~

 זה על
 הוכ~

 ג~~כ
 א~תחנה

 ראו~
 וםך מרובות הוצאות ~הוציא

 ממו~
 גדול

כ~
 אשת רבקה אחותה מתביעת עצמה לפטור

 ~ניציאה של וה~רכאות השררה לכני לה שתבעהממה שמ~
 במ~מר ~ות~ וישימו אותה שת~סו מה בעד וגםהנ~~ל
 מויניציאה~ ותברח תצא ~לאכדי

ו~~~
 הנז~ ראובן אשת ~נה

 ושר~
 באו ה~~ בתה

 למל~ת השכינה כנפי תחתלחסות
 תוגרמ~

 כל ושואלת
 ~ ש~~ירמה

~~~ו~~
 ורשות כח היה אס שואלת

 לראו~
 ב~ה

ה~~
 לת~

 מא~ר בכלל הנכםים כל חצי הנז~ שמעון לא~יו
 ~ו ~~~ בע~ה ראו~ן עזבון נכסי כל בחצי היא~כתה
 דמלכותא מדינא שלא האחר ~החצי בתו לשרההמוחל~ים השליש~ בשני הנ~~ל בעלה ראובן בת בתה ו~רהש~~

 ו~םומנהיגיו
 הנישואין בש~ת לה שנתחייב התנאי ~כ~

 חנה אשתו של יהיו נכ~יו שח~י בערכאותיהם נ~שואשר
 של שלו מהחצי שלישים ושני ~~ירתו ב~עת כ~~ה~~
 כי דמלכותא מדינא בטל הוא שנתן מה וגם בתושרה
 יכולת היות לבלתי ההם במקומות ודתו המלך דברכן

 שלומה~צי השליש~~ ובשני נכםיו ~צי אשתו שזוכה ואחריובנות ~י~ לו יש אם לאחרים מנכסיו לתת אדם לשוםורשות
 זו~

 שליש ודוקא בתו בהם
 האחר~

 הוא
 נתן ב~ה וראובן וחפצו פר~נו בו ל~ותשלו

 ח~
 כל
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 לאחיו בכללה~סים
 שמע~

 ומן בפראנסיש ~היה
 ה~~ חנה ל~שתו אותו שמניח אמר הא~ השלישהאחר הח~

 מתנה לתת ורשות כח לו היה שלא מאחר וא~~ככ~כר
 חצי דהיינו זכותה שהוא ממה לא אדםלשום

 כ~
 נכסיו

ול~
 מוחלטי~ שהם לפי האחר מהחצי הנכסים שלישי משני
 וגם דמלכותא מדינא בתהלשרה

 ל~
 מהשליש שנשאר ממה

 כנז~ אשתו לחנה ב~תנה אותו נתן שבצ~ואתו לפישלו
 יאמר שמא או אחיו לש~ ראובן נתן אשר כל נתבטלא~~כ
 לאחיו בכלל הנכהים כל ~צי לתת ראובן שצוהשבעת

שמ~
 בכלל הנכסים בכל במח~ה מחצה ושיקח ה~~

 אשת~נה
 ראו~

 בעלה ראובן על עכבה ולא מחתה לא

אל~
 כהודאה זו על שתיקתה נאמר שמא שתקה אדרבא

 בשעח ביניהם שהתנו התנאים כל מחלה ומםתמאדמייא
 כחק עמה בעלה ראובן יתנהג שלא ויתרה וגםהנישואין
 ~ המלכותומשפט

~ו~
 בת דינה טוענת

 שמעו~
 שחנה ראובן א~י

 ראובן בעלה צוואת וקבילה םברה ראובן אשתדודתה
 הנזכר גיסה שמעון אביה ~תב בי~ה שנמצא לפיה~~

מה~יוב~
 ראובן אשת חנה ל~יםתה עצמו מחייב שהיה

 הנז~אחיו
 ובתו~

 ההוא הכתב
 בהמ~~

 הכתובים הדברים
 ~נה הוא הנכםים כל בכלל שוים היו איך כתוב היהבו
 הכתב ~ה ה~~ ראובן בת בתה ושרה ראובןאשת

 בשביל פעמים כמה בעש~~ג הנז~ חנה הראתהמה~יוב
 צריכים דברים שהיו ~תב באותו כתוב שהיה דברים~צת

 הוראה וזו הנזכר חנהל~ועלת
 גמור~

 הנזכר שחנה
 וקבילאםברה

 צווא~
 כל ~צי שנתן במה בעלה ראובן

 ~ שמעון לאחיו בכללהנכסים

ו~~
 שמ~ן בת דינה ש~ענה הראשונה הטענה

 בעלה שצוה במה ידעה לא שהיא ראובן אשת חנההשיבה
 לתת צוה ~וא~ו שבשעת ל~יב~ואתו

 ח~
 הנכםי~ כל

 ~טר דבריו ~ל ונכתבו בפירא~סים אשר שמעוןלאחיו
 קטן דבר לה הודיע ולא זה ~ל ממנה והעליםבסתר
 וחתום כתוב ה~~ צוואה שטר בידה שהפקיד זולת גדולאו

 ולא וציוויו מאמרו קיימה והיא בפקדון ושיהיהוםתום
 הנזכר ראובן ~לה מות אחרי עד ה~ואה אופןידעה
 צ~אתו אופן ידעה ה~כר ראובן מות שאחרי היות~עם
 במה ומפוייםת מרוצת ~בלתי היותה דעתה גילתהלא
~צוה

 ראו~
 נכסי שרוב מפני הא~ת סבות לשתי בעלה

 שמא וחששא כנ~~ל אחיו שמ~ן ביד היו ב~הראובן

שמ~
 הנ~םים כל יעכב הנ~~ל גיםה

 אש~
 לזכות בידו

 לפי והשנית ה~כר ראובן צוואת ~י על ל~מולהם
 גיםה לחלק ה~ג~ם הנכםים היו ~ה י~ה לאשעדיין

 ה~כרשמעון
 וא~

 מות אחרי עד ידעה לא זה גם
 ואולי~יסה שמ~

 אי~
 ר~~ל מרובה שההפרש יודעת היתה

היו~
 שנודע כמו מאד הרבה הנ~~ל בעלה ראובן ~לק
 שום לב על יעלה לא ה~כר שמעון חלק על יתראח~~כ
 שו~קת היא שתהיהאדם

 ומפויי~~
 נודע לא זה ודבר

 מכל הפנקםין כל שנכנ~ו הנזכר שמעון מות אחריעד
 ~וואת פי על ~רשותה בכללה~כ~ים

 שמע~
 ה~~ גיםה

 שאחר~ ולומר לחלוק ~קום המנגדת ~ת עדיין ימצאואם
 בידה והנכםים הפנקםין כל שנכנ~ו ה~~ שמעוןמות

 דע~ה גלות לה היהוברשותה
 ת~~

 עבר והנה ומיד
 קטן דבר דברה ולא שנ~ם לי~~ב ~רוב מרובה זמןהמשך
 אשת חנה ~שי~ה זה על גם כלל גדולאו

 ראו~
 ואומרת

 דינה שתנשא עד אלא דעתה לג~ות ~ריכה הייתהשלא
בת

 שמע~
 שמעון בת לדינה לתת לה ~יה שלא ה~ז~ גיםה

 שצוה מה פי על אלא באמת לה ה~~יע ה~לקגי~ה
 די~ה היות ~ד או ב~ווא~ו בעלהראובן

 ב~
 גיםה שמעון

 ~ האמיתית נכ~יה לה ונראית דעת בתהנז~
~ו~

 שלא ~אחר הנז~ ר~ובן אשת חנה שואלת
 אדם לשום מת~ה ל~ת ה~~ לב~לה כחהיה

 מח~
 נכםי

 בתה לשרה נו~~ים ה השלי~י~ ~שני גם כ~~ש לההנוגעים
 השליש בזה ואפי~ האח~ון בשליש אם כי שנז~ כמוה~ז~
 אחר כנז~ לו במתנת נתן ~~נו שישאר מה כיכיון

 שנז~ כמו בצוואתו שצוה מה השליש מאותו~יו~יאו
 ולא לאחיו בכלל הנכסים כל ~צי לתת שצוה במהשאין וכי~

 לסלק כח לו שאין ל~יכו~ם
 זכו~

 אשתו
 ~כו~

 ה~~ בתו
 האחרון השליש בשאריתא~~כ

 א~
 לו

 כ~
 זכות מ~נו לתת

 בעת שצוה שבשעת שמאחר ~אמר שמא או ה~~לאחיו
 לראובן לו והיה הנז~ ככלל הנכםים כל לתתפטיר~ו
 השליש אותו על כיון לא שהוא נמי נהי בשליש זכותהנז~
 המתנה תחול~~מ

 ~כו~
 ואפי~ ה~~ בשליש המגיע

 שמעון יזכה לפחות השליש על יתרה היתהשהמתנה
 ~ בשלישי המגיע זכות בחלק ה~ז~ ראובןאחי

~ו~
 ~הוצאות כל אם הנז~ ראובן אשת חנה שואלת

 מיתת בשביל לאורה ה~כםים כל להוציא ועשושפיזרו
 אם כנ~~ל הנז~ גיסושמ~ון

 יפר~
 אותם

 מחל~
 המ~ע

 הם הנכםים כל בכלל או שמעון בתלדינה
 מחל~

 נכםי
 ~ן מנכסיה והם שמעון בתדינה

 מחל~
 בתה נכםי

 בתשרה
 ראוב~

 ~ ה~~ בעלה
 ואי~ד ההוצאות כל אם שאלה מקום יש~~~
 ו~ניציאה בפראנםייא נ~ו אשר מרוביםהנכסים
 היתה היא אשר שמ~ן אשת רבקה ובקשתלדרישת
 בכל~ורמת

 ז~
 אם ש~~~ל כ~ו

 יפר~
 אותם

 ~חל~
 הנכ~ים
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 בת לדינההמגי~ים
 ש~~

 א~ת ~נה ג~~כ אם או ה~~
ראובן

 השאלות מקום ע~~כ מהם ~לק או ה~צי ת~ר~
 הללו בדברים הללווהס~קות

~ 
ו~~~

 המורה הרב
 ישכ~ הדר~

 לאר~ ה~איר אור
 וב~שפ~~ו בהוראותיו ~י~ו~דרים

 מש~~י~
 ישרים

 הפר~ים אלו כל ~ל עינינו יאיר אמתותורות
 בכל הראיות וירבוגמור בפר~ו~

 כמ~~ ופר~ פ~
 יגדיל אלהי זאת ובשכר ור~בה המלאה כ~~תחכמת י~ ~דבת

 אדונינו את כיש קדושתו תפארת רום כסא אתויאדיר
 ~~כי~~ר

~~ו~~
 הא~ו~י~ ני~ואי ענין לבאר ~ריך ראשונה

 בני~וא~הם הגוים נ~מו~י ב~ו~ כמנהגי אנוסותהנושאי~
 ני~ואיהם בש~ת ~מון ב~נין מתנים שהם התנאיאם
 ~ השכינה כנ~י ת~ת לח~ות לכש~בואו ~קיימיםהם

וג~~~
 כד~ני אותם שני~ון בין ק~ימ~ם התנאים

 אם ישראל ~דיני ~ותם שנדון וב~ןהגויים
 שהם כ~ו התנאים קיימים יה~ו כשבאו עתהאותם נד~ כדי~~ה~

 דידהו ד~~~א דנראה ~~מם לגוים בדיניה~קיימים
כ~עמא

 די~
 ~בתך נותן א~ה כמה גידל דרב כההיא

 ב~~~ק התם ופרש~~י בא~ירה הנקני~ הדברי~ הן הןכ~~כ~
 ומ~נו ~מרי אהדדי ~חתני דקא הנאה דבההי~דקד~ין
 ואע~~גאהדדי

 ~בעינ~
 והכא וקדשו עמדו

 ליכ~
 ~דושין

 טבעת הכו~ר להם שנותן מה הוו פסולין דקדושיןכלל
 בתשובת ז~~ל הר~ב~~ש שכ~ב כמו כשרים בעדיםואפילו
 ~וו דל~ידהו כיון אפ~~ה א~לו כ~נוייה היא והריכ~~י

 הבא ו~ונ~ין איש אשת לגר~ייהו והוי ונישואיןקדושין
 ו~מרי ~ני~ו~יהם אהדדי דמהני הנאה א~כא האעליה
 מה~י אלו דנ~שואין כיון אלו אנוסים נמי והכיומקנו
 שניהם וא~י~ו ממנו ~~א~ ~כולה ואינה אשתו דהויליהו
 ~נאי ~ש~תני~ כן א~ ג~ושין הנוצרים לנימוסי ~איןרוצים
 בשעתמ~ון

 הנישואי~
 דקא ה~אה בההיא ו~קנו גמרי

 השכינה כנ~י ~~ת לח~ות ובאו כשזכוו~~~~ ~ כדאמרןמתהני
 ~ישואיהן בש~ת אה~די דא~נו תנאי כהני ממון לעניןלהו ~יינינ~

 התנ~ים דנ~ק~~~ו ~כיון תנאי כהנ~ כ~ובה להווכתבי~ן
 תו כדא~רן הנישואין בשעתבדיניהם

 ~~נ~יהו ~קעי ל~
 אתוכי

 לדי~
 שקנה כגוי והוי

 קרק~
 בדינ~הם ~בי~ו ~גוי

 קודם הקנין ש~ת~~ים ~ק שום להם יש אםובקניינם
 ~~יניה~ ~~נה ~כ~ון שניהם נ~גיירו ואח~~כ המ~תשיתן
 לגבי ~נין ~יה ~א א~~לו מי~יה קנ~ן פקע לא ותוקנה
 בשעת מ~י~רא א~וסים דהם ואע~~ג ישראל עםישראל
 הוו ישראלי~קנין

 ~~ודן אפי~~ה ה~וים בין דאניסי אל~

 ביניהםשם
 ני~~

 ומשאם ~ניינם דלתקיים ממון לענין להו

ומתנ~
 ב~וקיהם

 ומתן המשא ~ינת ליהו ד~הוי היכי ~
 ס~ימותה מההיא גרע ולא ביניהם קבוע כ~נהגוהוי
 משנה מגיד ב~ל הרב וכ~ ~נהגא לפוםדקני

 פ~~
 מהל~ת

 כי מינה ושמעינן ז~~ל הרשב~~א בשם ה~~ו~כירה
 פי על שבממון דבר שבכל בזה כ~ו~א דכל הלכהמב~ל המנה~

 ומקנים קוניםהמנהג
 הילכ~

 התגרים שנהגו דבר בכל
 ובפי~~ז בהגהות ג~~כ ~ם כתוב זה וכ~ו ~~~כ קונ~םל~נות
 הכל ידוע מנהג שיש ~במקום הרמב~~ם ~~בוכ~~ה

 ובחשןהמד~נה כמנה~
 המשפ~

 הרא~~ש בשם הביא ר~~א הימן
 וז~~ל דב~יטימ~א ההיא ~ל ש~~בז~~ל

 וכיוצ~
 באיזה בזה

 ה~קח לג~ו~ שנהגו~ב~
 כג~

 שנותן במקום
 הלוק~

פ~ו~
 נג~ר ובזה ל~וכר א~

 המק~
 דאפילו ונר~ עכ~~ל

 מנהגא מהני ק~קע~קנ~ן
 דה~

 של דבר הוי
 מ~~

 וכתב
 ~~ר שבכלה~שב~~א

 שב~~~
 קונין המנהג ~י על

וא~~כ כ~
 הדשן וב~רומת קרקעות לי מה ~~ל~לין לי ~~
הי~ן

 ש~~~~
 המלוה שיוכל ~נהג בו שיש ~קום ~ל השיב

 ~רקעו למכורלגו~
 ש~

 דהא~ה שי~צה ל~י הלוה ~וי
 נמי מהני קנין דמנהג ד~שמע כו~ ל~כב יכולהאינה

 הגוי מן קנאו דלא א~~~ג ל~וכרו כממונו דהויבקרקע
 ~ התם כדאיתא מכירה קודם ל~דותו שי~ול~דיין

 להתנות ה~נוסים ~נהגו כ~ון בנ~~~~~~~~
 בשע~

 הגוים כ~נהג קיי~ים תנאיהם ש~היו להו וני~א~נישוא~~
 ~נה דאם ~~נין דומייא כדא~רינן לגבן א~ו ~יא~י~ ~יים והוי מ~נו ל~~ת יכולה ואינה אש~ו הוייאובזה

~~ק~
 הוי ומנה~ם בנימו~יהם

 קנ~
 ~א דלדידן א~~~ג

 וכד כדאמר~ ק~ום הוי דקנין נהיגי דאינהו כיון קניןהוי
 לא ~ו לגבןאתו

 ~ק~
 פקעי לא נישוא~ן וב~נאי קנין

 ~~ה ~נשאה דכ~ון כד~מר~~~נאייהו
 כד~

 וישראל משה

ב~ת~
 ~ ~~ון ב~נין נשא~ א~ ע~~ת
~~~

 יהיו אלו ה~נאים ~ם ~דינ~ו ~ו~ם נ~~ן
 בערכאו~יה~ אלו ~נאים כו~בי~ שהם ~פניקי~מ~ם
ו~נ~י

 ז~
 הוי עליו הנשאל

 ~~נ~
 ל~~ה

 ~צי שתק~
 ~חריהנכ~~ם

 ~ו~
 נדונייתא תהיה ~~א א~ילו בע~ה

רב~~
 כש~ואל כשרים ב~ש~~ג ה~שויים ~~~ה וש~רי ו~~י
 נ~י מ~נה ש~רי וא~ילו ~ינא ~מלכו~א ~ינאדא~ר
 ש~רי ול~יד~ה בת~א ~ליש~א ~~ק ז~~ל וה~~ב~~םכשרים
 פ~ו~ין~~נה

 ו~~~
 שי~ה אבל משנה ~~יד ב~ל הרב

 ~כל ז~~ל והרשב~~א והרמב~~ן העיטור לבעל י~~~~~

הש~רו~
 ~שמואל דקי~ל ~שום ~תנה ש~רי אפילו ~רים

 תצ~~ג ב~שובת ז~~ל והריב~~ש דינא ~מלכותא דינאדא~ר
 ה~~רונים וכל והרש~~~א ה~מב~~ן שכתבוכתב

 דתירוצ~
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 ~ינא כוותיה הלכתא דודאי אדשמואל כליג לאבתרא
 האת~ני~ שהםכי~ו התשו~ בםוף וכתב דינאדמלכותא

 אנו ועליה~ ב~~~ג העולים מ~ון ש~רי כל לה~~ז~~ל
 ובחשן ע~~כ~ומכין

 ה~שפ~
 הרא~~ש דברי הביא ס~~ה סי~

 שאם ז~~לאביו
 המל~

 אלא ש~ר שום י~ה שלא הנהיג
 בע~אות הנ~ים הש~רות כל היו אז ה~רכאותבכני
 ד~לכותא ~ינא משום והוד~~ת מתנות ש~רי אכי~כשרים
 כו~~ דינא האידנא דליכ~ כיוןאבל

 בכניהם נ~שים שהם הנישואין תנאי ש~רי זהו~~~
 אם כי יעשו שלא ~מלכותא ~דינא נהוגים דבריםהם
 ה~רכאותבפני

 וה~
 ש~ו~ל ז~~ל הרא~~ש לד~ת ~ריס

 ~תנה ש~רי שכוסל ~~כ הרמב~~ם ~ד~ת וכן מ~~הש~רי
יכשיר

 כ~~ה~
 ה~ולם לכל ומכור~ם ~לוי התנאי שנכתב

 ב~לכות נהוג שהיה ה~דא~~ק והרי בשאלה שבאכ~ו
 והוא לאשה מתנה ~~ר שהואאדום

 כתו~
 בערכאות

 הריב~~ש שהביא וכ~ו הב~צ מן להוציא עליה דניןוהיו
 ~ כ~~ג בתשו~ז~~ל

 היו ב~~~ג הנ~י כתובות דש~רי אומר אני~ו~
 דכיון עלמא לכולי כשרי~ שהם והלוואה מכרכש~רי
 כמו הוא בכניהם שכותבים כתובה של הש~רשעיקר
 לו שהכניסה שמודה הלוואה או חוב~~ר

 ס~
 מעות

בנדונייתא
 ה~

 באותו כותבים שהם התנאים גם ~ר
 שתקח הוא יכ~ר שאם מתנים שהם שלהם כתובה~~ר
היא

 ח~
 שותפות כש~רי נמי והוי מותו לאחר נכסיו

ביניה~
 נכסיו חצי לה לתת נתרצה הנדונייא ד~~~י ד~ר

 וכ~~ז בעלמא לראייה אלא דאינם הלוואה כש~ריוהוי
 ל~סות האנוסים ואשתו האיש באים היו אפילוהוא
 ויש~ משה כדת ~תה נושאה והיה השכינה כנפיתחת
 בשעה אותם שהתנו כמו קיימים התנאים היובסתם
 ~יים של בנימוסוהםשנשאה

 דאע~~~
 שלהם דנישואין

 היא והריפ~ולים
 ככל~

 ז~~ל הריב~~ש שכתב כמו אצלו
 אכי~~ה ו~~י~

 ממ~ לענ~
 שכתבתי כמו קיימים תנאיהם

 בדיננו ואם בדיניהםאם
 כי~

 בש~ר התנאים שכתובים
 ~ ~כתבתי מה כפי ~כ~~ע דכשר ב~~אותי~העולה

~~~
 דתנאיה~ דכשי~א להם צריכים אנו אין בנ~~ד

 תנאיהם נתקיימו הרי שם נפ~ר שראובן דכיוןקיימים

ש~
 עמו נכנסה בנימוסיהן בעלה נכסי ב~צי חנה ~כתה
 זה תנאי אם וכ~~ש ~יימים ו~נאיהם יצאהוב~ימוסיהן

 כמו התנה שלא למי אפילו ההוא במלכותנהוג
 דמל~תא כדינא הוי הוא קבוע דמנהג דכיוןבשאלה שב~

 וע~~מ לכל שוה דבר שהוא ~וונא האי ~כי לכ~~עדינא
נ~אין ~

 ו~
 זוכה

 חנ~
 אשת

 ראו~
 נכסיו בחצי ה~כר

 האזיינדה ~ו קיאין מאש דיכו ~אי ~~~ל שכתב צוואתומצד
 ~ד ואמר ור~~ל ע~~כ חנה מוגיר סו מיא~א~ לה~ייני
 זה לשון כי וגם ע~~כ הח~י חנה לאשתו יש בנכסיוכי

 ש~~מ מתנת לשון אינו ה~צי בנכ~יו ל~שתו שישש~מר
 ב~שון אכ~~ה ~~שתו ה~~י מניח או נותן שהוא אמ~שלא
 שהוא הודאה כמו שהוא ב~~י יו~ר מודה היאזה

~וד~
 ~ ה~צי ל~חיו יש נכסיו בכל כי שאמ~בצוואה קוד~ שכתוב מה כ~ו ל~שתו הם נכסיו ש~~י
 התנאי הקדמת ~ל הוא זה ל~ון מ~~ש כי ליוג~~~

 כשימו~ לאשתו ה~צי שיהיה נישואין ב~~ת עמהש~שת
 ~ו שיש אמר המלכות בכלל הנהוג התנאי מצד וגםהוא

ה~נאי מצ~ כי וגם וה~נהג התנאי ~צד ~לו~ר הח~יבנכ~יו
 וה~נה~

 זאת באמירתו עתה החצי כבר היה
 הוא כי באומר והוא ההוא התנאי מקו~הוא

 חפ~
 ~תה

ג~~~
 עמה מתנה היה לא ~י גם לאשתו החצי שיהיה

כ~
 ה~נהג היה שלא וגם

 כ~
 ולא

 ~ר~
 בש~ת זה לשון

 לאשתו מניח או נותן שהיה או~ר שהיה מ~ה~ווא~ו
 וכמסורים ככתובים ש~~מ דב~י בדיניהם גם כי נכסיו~צי
 המת צוואת כל מקיימים והם לצוות יכול שהואבמה

ובנ~
 ~וכה ראובן אשת חנה ו~~~כ מתנה לש~ר צריך

 ~ ה~דדים אלו מכל הנכסיםבח~י
ו~~~

 ~שת לחנה אשר התביעה אל נבא זה
 דינה עלראובן

 ב~
 תקח אם החצי בענין גיסה שמ~ן

 שני בין הנכסים כל שיחלוקו אחר הנשאריםה~כסים
 הנכסים חצי בכלל ה~~ תזכה אז בצוואתו כמ~~שהאחים
 שהם שלהם הפנקסים כי על ראובן לבעלההידועים
 אחיו מנכסייוחר

 שמע~
~ 

ו~~~~
 כי

 מ~
 בשעת ביניהם שכתבו התנאי

 אחר נכסיו בחצי לא אשתו חנה זוכה אינההנישואין
שיחלוקו

 כ~
 ב~ואה ש~תו~ כמו לחצאין שניהן נכסי

 יכ~ר שאם ביניהם היה התנאי כי בשאלה שבאמפני

הו~
 בניו במחצה מחצה נכסיו שיחולקו אשתו חנה בחיי
 שלא מורה זה תנאי ולשון ע~~כ ב~וה שוה והואובנותיו
 יקחו ולא לזרעו שוה שתהיה א~א חנה אשתו כחייכה
 בשוה שוה יחלקו אלא ~מנה יותר בנכסים ובנותיובניו
 מתנה דרך לאחרים מנכסיו ק~ת מחלק היה הואאבל
 ~ה ובנותיו בניו כח לגרע יכול שהואכמו

~ 
 היה

 שהשוה במה אלא כחה ייפה ~א כי כ~ה ל~רעיכול
 מחצה נכסיו שיחלוקו בתנאי שכתוב ומה ולבנותיולבניו
 אחר צוואתו בשעת מנכסיו שישאר מה היינובמחצה
 כמו לצדקות או לקרוביו לו שירצה מה מנכסיושיחלק
שהוא

 מנה~
 יכ~ים אינם ובנותיו שבניו וכמו ה~לם כל
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למ~
 יכולה אינה אש~ו ק כמו בידו

 למחו~
 מצד בידו

 נוטלת שהיא כיון לו שיראה מה מנכםיו יתן שלאהתנאי
 וכמו ובנו~יו בניו עם בשוה שוה שנשאר במההחצי
 היה ~ם בידו למ~ות בחייו יכולה הייתהשלא

 נו~~
 בידו למ~ות יכולה אינה כן כ~ו לו שיראה למימ~נו~

בשע~
 בו האלהים שהשליטו ממה מל~ת צווא~ו

 וכ~
 כ~וב

 ~נראה כו~ שי~לקו אש~ו חנה בחיי הוא יפטר שאםבתנאי
 ~ישאר ~מה היינו וא~~כ שיפ~ר אחר הוא ה~לוקכי

 י~לו~ו צווא~ואחר
 ק~~

 ית~יים אז ש~כר כ~ו נכםיו
 אלא ~~נה ביו~ר ובנו~יו בניו יזכו שלא שבניהםה~נאי
 שוהשיחלקו

 בשו~
 כי וגם

 ה~~נו~
 ~ב מ~ון יהיו שנ~ן

~~~
 מ~~ה י~ל~ו שנש~~ ש~ה כיון קיים

 לא כי ב~ח~~
 אלא ב~נאי הכוונהה~י~ה

 כ~ ל~יפו~
 להשוו~ה ~ש~ו

לזר~ו
 ומתנ~

 היא אחיו
 קיי~~

 במתנה וכ~~ש למ~לה שנזכ~ כ~ו ~~ו וכמסוריםככ~ו~ים ש~~~ ד~ברי בדינם א~י~
 א~יו נכ~י רוב בידו שהיו ~פני מיד בה הוא שזכהזו

 נ~ן לא שמ~ון לא~יו ש~~ן ~ה כי וכ~~ש שנזכרכמו
 לו שהיה מודה ~היה הודא~ בדרך אלא מ~נהבדרך
 הנכסי~ בכל ~צילאחיו

 שכ~
 ~ני בצוואה כ~וב

 לבדו לו שיש כמו כ~~כ ואני הח~~ לא~י יש נכסי ~כלכי מ~ר~
 מה כיהגם

 שהו~
 ל~רויח ~~יע הוא יו~ר יהיה שלי

 לב~ כך לעול~ הייתה ודע~יאו~ה
 דרך ~~נו אבקש

 יעשה בנים בלא ימות אםחסד
 ~נשא ~ם לב~י ~ורש~

 ~ ע~~כלרצונו
 שהיי~ה מה הודאה ~רך אלא אינו זה לשון כי~~~

 מפרש שהיה אלא ע~ה נותן שיהיה ולא מקודםכונתו
 היה זה ~בר ה~ה שמ~ודם ואפשר בלבו שיהיהמה

 נושא שמעון שהיה זה שותפים שה~ו מצד ביניה~מוסכם
 וגילה ~ירש ע~ה בשאלה ש~כר כמו אחיו בנכםיונו~ן
 הי~ע הוא כי ל~ב~יו ט~ם ונ~ן ביניהם שה~המה

 יש וגםלהרויח
 במשמעו~

 א~לו ידוע היה לא כי דבריו
 א~יו מנכ~י יותר נכםיו ש~יו~ודאי

 אל~
 ~ו~ש שהיה

 שהיה בשוה ע~ו לחלוק לרצונו היתה וע~~כ יותרשהיו
 הוא יותר יהיה שלי שהוא ~ה כי וגם בצוואהכתוב
סייע

 כ~
 יו~ר הוא אמר לא

 אל~
 כי נראה יותר יהיה

היה
 סומ~

 ידיע~ על
 והוא בידו נכםיו רוב שהיה א~יו

ידע
 א~

 יהיה לשון כי יו~ר שיהיה ~ה או יו~ר יהיו
 שנראה לע~יד יהיה ר~~ל אינו לעז מלשוןשהע~קתי

 שיהיה חשבון כשיעשו בודאי יודעשהוא
 כ~

 ר~~ל אלא
 הוא ~~ז ה~~וב לשון כי שהוא אפשר או שיהיהאפשר
 אמר לא מאש שיאה מיאה לה קי אאון~אי

 שי~
 מאש

 שיאהאלא
 מא~

 ואינה ידועה למתנה מכוין אינו וא~~כ

מ~נ~
 סיי~ שהוא לםבה ~לא ש~~מ

 בריוח
 ר~

 לחייב
 מה כפי בודאי לו ידוע היה שלא מה לו ולוו~רעצמו
 ~ מלשונושנראה

ו~~
 ראובן בפנ~~~ כ~וב שנמצא

 שס~
 היו נכסיו

 כי ~ומר אפשר אחיו שמ~ון של הנכ~ים ~ך עלי~רים
 שהיה ומפני יו~ר ~יה בפנ~~יו כ~וב שהיה מהכפי
 א~ה שהיה חשבון י~ן אולי שמעון א~יו ~ידי נכסיורוב

הפס~
 יודה לא או בנ~םיו הו~או~ או

 הו~
 מה בכל

 שנאמר וגם כמס~~ק כ~ב כן ועל ראובן ב~נקסשכ~וב
 ~~שמעו~כי

 שהיו יודע ש~יה הוא לדבריו הפשוט
 ורצה א~יו משל יו~ר הרבהנכםיו

 ל~~
 בה~ר מ~ן לו

 ~ייע ש~וא טעםבתי~ו
 הוא כי יחשב שלא כדי ~הרוי~

 אולי ~שש הוא כי לומר יו~ר נר~ אפי~ ה~נאי עלעובר
 לעצ~ו י~ירשא~יו

 ק~~
 כי לו שוה ~~ק מ~צמו לו ל~ת הוא ורצהבהרוח~ם מסיי~ הוא ~היותו מנכ~יו

 מרוצה אחיו יהיהבזה
 ומפויי~

 ליקח לעצמו ית~ר ולא
 כי בידו היו ראובן של הנכםים שרוב פיון מנכהיויותר
 שלא על ב~~נה הראשונה בסבה חש~ה היא גם~נה
 שרוב מ~ני ~עתהגלתה

 הנכםי~
 וחששה שמעון ביד היו

 ~שש א~יו וכן הנכ~ים כל י~כבשמא
 לז~

 יכול ושהיה

~ת~
 ו~אבד לו ~ל~תי ~ו זו בה~ורה הפ~דתי יאמר אםבפניו שיכחישנ~ ~י שאין ~י~~ו אחר י~~ בל~י ~~בון

 וכיוצא נפםדאו
 ב~~נו~

 ובין השו~פים בין הוו אלו
 כי ש~כר כמו לע~מם לה~יר מקו~ להם בהיותהא~ים
 מפני ה~ו~פי~ על שבועה ~~~ל ה~ילו ~ה וכ~ו~א~~ז
 סבה ובלא ~הם א~ לכל ה~ר להורות מקוםשיש

 מזרעו ויפ~יעם לאחיו נכ~יו קצת אדם שי~ןםברא א~

בהיו~
 ואינו עשיר הוא גם אחיו

 ~רי~
 שעשה אלא לו

 היה שלא גם כי לומר~ נוכל וכן כנזכר לכוונה זהענין
 ראה עכ~~ז ~אמרנו מה כמוהו ה~דיק אחיו על~ושש

 בידו ב~ו נכסי שיהיו בטוח שיהיה מי אין כיבחכמתו
 ויש~~ל בהם וי~ן ~ישא וכדי א~יו אם כי מו~וא~ר
 ~לק לו שיה~ה ר~ה בנכ~יו מש~דל שהיה כמובהם
 נכס~ יותר בטו~ים יהיו ובזה הנכםים בכל עמהשוה
 ~ווא~ כפי כי ע~מו נכ~י כמו לשכר קרוביםב~ה

 הודאת
 אחיו שמעון ביד ~~ו נכסי שיהיוראובן

 בא לא כי ג~
 חנה שאמרה אח~~כ כ~וב שכן בשאלה~ירוש

 כ~ב גיסה ושמ~ן נכסיה לה י~ן או עמה שילךגי~ה לשמע~
 יוכל ~א ואם עמה ילך זו שנה ש~וך לה ונדר בשטרלה

ל~כ~
 ל~ שי~ן עמה

 חלוק~ פי על נכסיה
 צוואת ש~ר

 שלא נראה בתה שרה נכסי כאן הזכיר ולא ע~~כאחיו
היה

~~~ 
 פניו שחילה מה וגם ב~ו מצד לתובע~ לה
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 ~ורה זרע בלא ימות אם בתו את יורשתשי~שה
 את יעשה הוא שגם כדי ~~יו עם בשוה לחלוקהוא שכי~

 וי~ור וא~~כ יורשתבתו
 ז~

 היה לאחיו ראובן שעשה
 כ~~ש קי~ם והוא היתו~ה בתו נכהי לתו~לתבחכ~ה
 ~~כ~י

 לא~יו ב~י~ מתנה היתה אפי~ כ~ קודם שכתבנו
 לא לאחראו

 הי~
 ~התנו בתנאי ~~ק

 בש~~
 ני~ואין

ל~נו~
 מל~ת ~מנה

 אם שי~צה ל~י ~תנ~
 ~ע~

 ואם
 הכוונה היה לא כיהרבה

 להשוו~
 לז~~ו א~~ו

 בכ~
 א~~

 ~ ל~עלה ש~כר פ~ו ומיתתו צוואתו ~~ר לוי~צא
~~~

 ~ה~חצה ב~לכות הנהוג המנהג מצד
 יוכל ולבנותיו~בניו הנוג~

 הש~~~
 א~ל ~ירצה ל~י ה~ליש לתת

 לא וב~ו~יו בנ~ו של הש~~ש~ם ובשני אשתו שלב~ח~ה
 ~יש לשום ג~ול או ~~ן דב~ שום לתתיוכל

 ש~א נראה בשאלה שבא מה כפי ו~שפט חק הואהדבר א~ ב~ול~
היה

 יכו~
 לא~יו ל~ת

 דר~

 כשיתפרשו לא אם ~~נה
 היתה ~לא~בריו

 מתנ~
 או קו~ם שכתבנו כ~ו ~קו~~ כו~~ו ~היה מ~ה~ילתא יילוי אלא ~תה ~חודשת ש~~מ

 כמו~~כתבנו יותר נכסיו ~היו בודאי א~לו ידוע היה~לא
 ה~שד ענין על ה~י~ה ~ם ~לוייה מתנת היתה אפי~ואו
 עלאו

 ~נ~
 כ~ו ~ו~ו אחרי בתה בנכם~ ההש~דלות

 מנהג לפי אף ~יי~ת ה~תנה ה~רכים אלו בפלש~תבנו
הנהוג

 אין כי ב~לכו~~
 ~וונ~

 ל~~ט שלא א~ ~י ה~נהג
 ג~רע היה לא ו~זה בנות או וה~ני~ האשהכח

 וכ~~ש שנזכר כמו לדעתו להן תו~לת היה אדרבאכ~ן ו~~~~
 ש~~ון ב~וואת שהרי קבוע אינו ב~ל~ות ה~נהג זהאם
 ולא ש~תנה התנאי כפי נדוניי~ה לרבקה שיתנוכתוב
 ~נה וכן המלכות באותו היה אם החצי ~יתנוא~ר
 ראובן בעלה עם לה~נות הו~רפה~~~ה

 ה~~י שתק~
 ~תנה הי~ה לא ~אםנראה

~~ 
 ו~פי~~ה ב~~ם לנו~אים ~בוע הוא ~ה~נהג שנא~רלא אם לה נותנים ~~ו

 קי~~ת הנ~ה~~ ב~צ א~יו ~~עון שי~לוק ראובןנוואת
 ~נה ע~~ה אשר ה~ו~או~ דב~ ו~ל ~ לעיל ~כתבנו~~ו
 ~זרת אם ש~עון נכסי הקי~~ י~~ שלא בש~יל~נז~

 אם כי ~יי~ה לאהק~ס~
 ע~

 ההו~או~ כל ש~עון נכםי
 נכ~יו ~ליה~ו

 ~~ו~
 עושה שהיה שנא~ר הוא ~~ליו

ב~ייו
 הק~םר ש~זר השאל~ ~ל~ון ~נראה אבל ~הו~י ~~~~
 ו~שי~ו ה~כםים ו~ל ~פנקםים כל~י~~בו

 ~לא~ש~~ו ת~~ אות~
 ~יר~

 ~ל שנא~ר ~ה וגם לבד ~~~ון נ~הי
 יהודי ~ע~ה ~ושה שה~הש~עון

 וכ~
 נכםיו

 למל~
 וא~ר

 על ג~~כאח~~כ
 ~נ~

 יו~ר יהודיות ~ה~ו ובנותי~ן ורבקה
 ואם יהודי מעשה עושה שהיה ש~~ון ~ל שנא~~ממה
 וההוצאות ~ת~לה ה~כוב היה הנכ~ים כל על ~י מר~הכן

 יכולה שהיתה שיתברר לא אם הנכסים כלל על ג~כיהיו
 במעט שרה בתה ונכםי נכסיה להציל ה~~חנה
 דינה ובתה רבקה אחותה נכםי להציל וכדיהו~אה
 הבירור וזה וה~דולות ה~רובות ההוצאות לכלוהוצרכה
 בעצתם אשר ויו~ף אברהם פתב ע~ות פי עליה~ה
 עדות לה אין ואם ה~~ הגדולות הו~אות נ~שווד~תם
 הנכםים כל שכלל אחר בשבועתה היא נא~נת תהיה~הם
 נכסי על א~טרופוסית שהיא וגם ורשותה ידה תחתהם
 שפרע זמן עד שנ~~ו ההוצ~ות דבר על וזהו בתהדינה
 הקיםרלה

 ם~
 כי לו הלויתה אשר הגדולה ההלואה

 שנס~ו הקיםר כשידע א~~~כ ~נעשו והפ~וריםההוצאות כ~
 כלבאוצרו~ ~ו~ם ול~ום הנכם~~ כל לעכב וגזר להן אשר וכלהן

 ההו~או~
 דבר הוא הנז~ האלו והפ~ו~ים

פשו~
 ורבקה ~נה ~ל הנכםים כל כלל על שהוא
 ~ובנותי~ן

ו~~
 בויניציאה נעשו אשר והפ~ורין ההו~~ות דבר

 ~להם דינין ובתי לשררה ~~רה חנה א~ות שרב~העל

א~~
 לתוגר~א ללכת רו~ות שרה ובתה הנז~ אחותה חנה
לה~יה~

 בתה נכסי על אפוט~ופוםית אותה ו~יעשו כו~
 סך ול~זר להוציא הנז~ ~נה והו~רחהדינה

 ממ~
 רב

ע~

 דבר נר~ זה
 פשו~

 ~רבקה
 ~ייב~

 בכל
 בעלה כי ~א~ותה זה ~בר לתבוע רשות לה היהשלא הפיזו~ין או~~

 נכםי על אפ~רופוהית גיסתו ~נה את ~ינה~~עון
 בתודינה

 לשאת ראוייה ו~היה נישוא~ן בת ש~היה ע~
 ~א וע~יין בהםולתת

 הגי~
 תבעה ~א היא ~י גם לזה

 בע~ה ~ו~נת היתה ואמה קטנה היתה כי דברשום
 ~~ו אשר הפיזורין כל ולכן כדין שלא היו ~ביעו~י~וכל

 תביעת~בםיב~
 ה~א

 חי~ב~
 ואם בהן

~~ 
 נכ~יה ~~~יקו

שהי~
 נדוניי~א

 ~~רו~
 על הוא ה~ו~~ הנז~ ההוצאו~ כל

 הוא בזה שהוציא~ ~ה כל האפ~רו~~ ~נה כי ד~נהנכהי
 נותנת היי~ה אם כי רבקה ~י~ להנילם דינה~נכהי
 אלא נ~~רו לא כי ~נ~ס~ה ~ושעת נ~~בת ה~יתהבי~ה
בידה

 ראויה ותהא לה~א ר~וייה דינה שתהא ע~
 כל וכן זה בגדר הייתה לא ועדיין בנכם~הלהש~דל

 ~ינה בשם אחותה רבקה ~עכבה במה שהפהי~המה
כתב

 ם~
 חייבת בפראנסייא היא ~שר הנכסים מן ג~ול

 ההפסד נעשה ~ליחו~ה ~~~י כי הה~םד ב~לרבקה
ההוא

 דה~
 חייב והשליח עבירה לדבר שליח דאין דקי~~ל

היינו
 דדברי ~יובא בר כשה~לי~

 התל~יד ודברי הר~
 ~ו~עין מידברי

 א~
 ש~א ב~ה א~~~כ שהפסידו במה

 הגוינתר~ה
 הרש~

 והלך ה~~ רבקה לו שפרעה ב~ה
 ש~וא נר~ יהודיות ש~יו בנותיהן ועל ש~יהן עלוהל~ין
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

גר~א
 ול~ ב~י~~~

 ה~שין ~ה ~ם ~י ~ל~~ו~ה ~~~י היה

והר~
 ~ל הוא ו~ה~~ד לעשות

~~~ 
 ~הראיה ~נ~~~ם כל

~~
 ~ל

 הו~ ז~
 ~~~ב~ ו~נ~~~~~ ~~ ה~~~~ ב~~~ן כי

 ~~א כי~ב~~
 קב~~

 ~~ו~ה ~ל
 ~~ר~~ו~

 ~~ו~~ ו~ו~
 ~~~~ב ל~לה ש~י~ב אנה ~י~ ~ב~~ו~~~ן

 ~ר~נ~י~
 פ~~ק

 נז~~~~ א~~~ ב~~ב~ ק~~~בב~
 ב~~ה ~~~ ו~ו~~

 ~וב~~~~~~ו~
 ו~ז~ק

~~~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~~ון ~~ו~ר

 ~~~~~י ~ש~ה ~~~ב ~נה ביד~בי~ו
~~~ 

 ונ~ן נ~א
 ב~~

אל~
 הר~~ל

 כ~~~~~ ב~~~~ ~~ב~
 ~ו~ ~~~~ו ~~ו~~

 ~~~~~ו~ ~~~~ ~~נ~~ ~ב~~ ז~ בנד~~~~כ~
 ~~~~ה

 ~~ ביר~ ~ ~~ו~א~
 ל~ז~ ~~ו~~~ה

 ~~ו~
 ~נכ~י ~ב

~י~ו~~
 ל~~~ל

~~~~~ 
 ~~~הי~

~~~~~~ 
 ~בי~~ה ר~ר ~~ל

~ו~
 ~~ ~ל~ה ש~ב~ה

 ל~~ו~ ~~~~ ~ר~~
 ~~י או~ה

 ~~~~ו~ויים
 ~ל~

 ~~~~ה
~~~ 

 ל~כ~~י~
 ל~ ל~~פ~

הי~~
 ~כ~וב וכ~ו ר~אה

 ~ה~הו~
 ~~י~ונ~ות

 י~~~ ~~~~
 נזי~~~ב~פ~

 ה~~~~~ ו~~
 ל~ב~~ו

 ~~~כ~ו~
 ~~לם ~י~ב

לו
 ב~~ו~~ הת~ ו~~~~~~י ~~~הי~ ~~ ~~

 ~~~ו
~~~ד~י ו~~~~~

 פר~
 ~~~ל

~~ 
 וה~~ א~~~ם הר~

 ~ל לו לשלם~~~יב ~~~~~ ~~ו~~
 ~~פ~י~ ~~

 ל~~
א~י~ ~~~~~ו~ ~~ו~י~

 ~ו~~~ ~~~
 ~נ ~~~~~~ו ~לא ~ו~ו

 ~ד~
 י~ו~ים

 לו~יה
 ~~ו~ ~~ק~

 קהלו ~ב~י
 ~~~ ו~~~~

 ~ה~~~ה
~כ~~ת

 אות~
 ~~יני~ם ל~ון

 בדי~~~ם ו~פ~לו~דין ~ל~ ~יי~~ ~ב~~~~ וכ~
 וכ~~~

 ב~~נ~
 י~~~~

 ע~~ם ~~ן ו~ם
 ~ר~ב~~ם ~תב ~~~הידבמה

 ~~~~~ ז~~~
~~ 

~~~ 
 ~ל~ו

 כגון ~בי~ו ~~ון שמהרעדים
~~ ~~~ 

 ולא כו~ ~~~~ו

יד~
 ~עדים

~~~ 
 כך ~ו~ר וה~~~ר ב~היר~ו הפ~ידו

 כו~ר וה~ו~רוכך
 ב~

 אין הנ~הר ~~ה אם ~~~נו

~וציאי~
 ~ו~ מי~ו

 וא~
 לא

 ~פ~
 ה~ו~~ ~יד ~ו~י~~ן א~ן

 ~קנת ע~ו ~ם ב~נין בתיקו ~~לקא ~שום והיינו~~~כ
 ~ לא או במהורנגזל

ו~ח~
 כופר אינו ה~וסר ~~ם ה~גיד בעל הרב

 דעת וכן בשבועה ~וטל ~הלה יודע איני אומראלא
 ואם כ~ב האיי ורבינו ע~~כ חולק~ם ויש תםרבינו

 שהפ~ידו המ~ון הך שיעידו עד~םשם א~
 ישב~

 הנמ~ר
 דב~~ין דכ~ון שישבע מהמחצית ויק~

 ~ל~~
 הוי בתיקו

 מלשינות לו עשה שזה ד~ד~ינן כיון וחולקין בס~ה~וטל מ~~
 כמו הוי כ~ה ~ד~ינן דלא אלא שה~סיד נ~יו~ד~ינן
 בצרורשהביא

 הכה~
 אינו אם בנ~~ד וא~~כ ש~~ה ~ני דרך

 רבקה תב~~ת על חנה ה~הידה כמה ב~דיםידוע
 בשבועה נוטלת ח~ה יודעת אי~ה רבקה אםבו~ניציאה

 או שהפסידה חנה שטוענת במה כופרת היאואם
 תכסה אםבמקצת

 ~נ~
 שהפסידה מה כדי עד

 אי~

~וציאי~
 מידה

 וכ~~~
 אם

 הי~
 משל ~דה דבר

 רב~~
 תוכל

לנכו~
 ולדעת שהפסידה מה כל בידה ~~ם ~נכה~ה

 תופסת היתה ולא בידה ה~ה לא א~ילו ~~יירב~נו

 ~~~~ ונו~ל~נשב~~
 כל ~ה~יקים א~נם ו~ם ~~א~~ן

נכה~
 רב~~

 ~~~~~ ל~~ם
 דינה על י~יה שי~הר ~ה כל

בת~
 ~~ם

 ~נ~ ב~~
 כי ~ו~~ה

 ע~
 הכסידה אמה ~ב~~ת

 למעלה שכתבתי וכ~ו ~~ל ~ז~ה ו~~~ה~ה ~~~~ידהמה
 ~~ש~~~~ ~א~~ ~~בהו~יא

 ~פרוע~ במה לה

~~~י~
 השלי~ הגוי ~~~י בפ~א~הייא הנכ~~~ ~~וב

~ר~~
 ~ה

 ~~ו~~
 או לברר ~נה

 ל~שב~
 שכ~בנו מה כפי

 הגוי ע~~י היא ש~כבה הנכ~~ם ל~בות ~~~זרהל~~לה
 כמוסר ג~~כ דהו~יא בכל ~~~ה ~~ייבתנראה

 כיו~ ~~ו~ ביד~בי~ו ממ~
 ש~~~~

 לגוי
 שיל~

 הנ~סים ~~כב
 שעכב אלא ח~ה מיד דבר ~ום ~~וי ~ו~יא ~לאו~~~~~י

~~
 ו~~ה ~ח~ים שביד

 נרא~
 כיון בעלמא גרמא ~היא

~~נ~
 ששל~ה מפני ה~ובו~ ל~בות כדי ל~ז~ הו~~~ה ה~~

 ~ו~יאהלא אפ~ מחייב קא בדבורא דמהו~ דינא ~וי לע~בם~~א
 ~ו~ ~~~~

 החובות ק~ת גב~ה שלא א~א דב~
 דידה דדבורא בדיבורא ~הירה נ~י הוייא ~~כוב~~נ~
 פ~ורה היא והי~ה גר~א ~י~ה ו~~י~ נכ~י ~~ה~~~א

הה~הד
 ~ו~

 היה לא העכוב כי בתה נכהי על
 א~~

 על
 שהפסידה מה ~בל בש~לה ~בא כ~ו דינה ב~ה נ~הי~ם
 ~ל~~נו~ע~~י

 יהודיות א~יות הש~~ ~היו ~~ו~
 היהלא ובנותיה~

 ב~לי~ו~~
 כלל על והוא ~~למא ~רמא ו~וי כו~

 ~~~~ן ~~וי כיה~כ~~ם
 כולנ~ ע~

 עשו בנות ורבות
 שררתי ולא לחנה חננ~י לא כולנה על ~ל~הו~נה חי~

 דנ~~ כדין אם כילשרה
~~ 

 מן שהראוני ~ה כפי ~ינה
 ה~עיר נאם ה~רי~ ו~פי הו~רי~ מפיהשמים

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

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

ג~~~
 אם כי לשו~לים להשיב ~ר~י שאין בש~~ים

 אהיה כאשר או לדיין כתות ~ש~י אותי יבררוכאשר
 אחת כת תשאל כאשר אבל ה~ש~ט על מהיושבנשאל
 והריב~~ש הרא~~ש מדברי ל~דנו כ~~ר מ~~ב איניבלבד

 האחת מהכת היא שהשאלה זה ב~דון ולכןבתשובותיהס
 ~ריו לי נראו ולא זו לשאלה ~~ובה כ~ב הזאתה~יר מחכמ~ שאחד ראיתי אח~~כ מלהשיב י~י משכתיבלבד
 שאםרא~תי

 אשתו~
 כמסכים ידינוני שתיקתי ~תוך

 הפרי~ה על שכר שקיבלתי כ~ם אמר~י ולכןלדבריו
 ממחיצתי ~~ת הוכרח~י ולכן הדרישה על שכראקבל
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וב~
 כ~שר ל~שיב עלי כתוב ספר במגילת באתי הנה
 שמתניס התנאים כי אומר וראשונה ~ השמים מןיורוני

 הגוים בנימוסי נישואין בשעת האנוסות עםהאנוסים
 קיום להםאין

 כל~
 בין קיימים שהם המורה ומ~~ש ~

 אם כדי~נו אותם שנדין בין הגוים כדיני אותםשנדין
 כו~ גידל דרב מההיאכדיניהם

 ואע~~~
 עמדו דבעינן

 ~יכא והכא כו~וקדשו
 קידוש~

 ואפי~~ה כו~ כלל
 קיד~ין הוודלדידהו כי~

 ונשוא~
 ו~נשין איש אשת לגביהו וה~ה

 בנימוסיהם אה~י דמחתני הנאה איכא הא עליההבא
 את לעשות הס תמוהים דבריס עפ~ל ומקנווגמרי
 ומחת~י גמרי טענת חכמים אמרו שאם ~וכה זוכהשאינו
 פשרי~ קידושין שישבמקום

 וא~
 שיעמדו הצריכו זאת גם

 אחר עד ק~שו לא ואס ויקדשו הדבריס אותםמתוך
 דאינה כלל קדושין שס שאין במ~וס יאמרו קנו לאזמן
 דכיון כפלגש א~אאצלו

 דחית~
 כאן~ אין תנאים כאן אין

 השכינה כפני ת~ת לחסות ובאו כשזכו ואפילו עודומ~~ש
 להודיניק

 לענ~
 בשעת אהדדי דאתנו תנאי הני כי ממון

 וכתבי~ניש~יה~
 כגוי והוי כו~ תנאי~ הני כי כתובה להו

 דכיון שניהס ונתגיירו כו~ כדיניהס מגוי קרקעשקנה
 לו מודיס היו אם פו~ פקע לא ותו קנה בדיניהסדקנה
 ראיה להביא צריך היה לא קיימים נישואיהסשתנאי
 אבל הוא פשוט הדבר פקע לא דכשנתגיירולומר

 דכיון פירכא דדינאאעיקרא
 דקדוש~

 ונשואין
 אין נישו~יןתנאי כא~ א~

 כא~
 מההיא להביא שהאריך מה וכל

 ידוע מנהג שיש וממקוס כו~דסיתומטה
 כ~

 אינו
 ענ~

לנ~~
 לתנאי בישר~ אפי~ דקנו ממון מנהגי ענין ד~ה כלל
קדושין

 ונשוא~
 שאין במ~וס

 קדוש~
 דפשיטא כלל ונשואין

 קנו~דלא

ו~~~~
 דאפ~ו ונראה

 בקנ~
 מהני נמי קרקע

מנהגא
 א~

 למה טעם
 מש~

 בק~ין דאפילו לומר עצמו
 לאו נ~~ד דהא מנהגא מהניקרקע

 קרק~
 ומ~~ש ~ הוא

 בנ~~ד נמיהכא
 כי~

 בשעת להתנות האנוסיס שנהגו
 כו~ להו וניחאנישואין

 דכי~
 משה ~ת עתה דנשאה

 תנאי על בםתסוישראל
 ראש~

 עכ~~ל ממון כענין נשאה
 דמה הס ה~ופיסדבריס

 ענ~
 לתנאי וישראל משה דת

 ה~~יס בנימוסיהנעש~

ו~~~~
 ואס

 נד~
 אלו תנאים גס כדיננו אותם

 בערכאותיה~ אלו תנאים כותבים שהס מפניקיימיס
 עליו ה~אל זהותנאי

 ה~
 לאשה מתנה

 חצי שתק~
 ב~ה מות אחריה~כסיס

 א~ כ~
 למתנה מקוס כאן

 ~שואי~ ~נאיכי
 אינ~

 זאת מתנה
 ו~

 היה שאפילו
 נו~~

 קנתה לא כשימו~ נכסיו חצי בפירוש מתנה בתורתלה
 בדברים נק~ית אינה שהמתנה מפני חדא טעמימכמה
 במקחו בהס זוכה שהקונה מהדרכי~ בא~ אותה שיקנהבלי
 שנכסים שנית הצריכי~ מהקניני~ א~ שום נעשה לאוכאן
 כי נישו~ין בשעת לעולם באו לא רובם או כולםאלו
 וא~~כ אותם הרויחאח~~כ

 אי~
 לה ליתנם לו א~שר היה

 להבי~ ה~קבל על בבירור כן נודע לא אס ואפילוב~תנה
 וכל מתנה בשעת הנכסיס אלו כל לנותן שהיוראייה
 מהד~ים באחד קנה אפילו זוכה אי~ו ראייה הביאשלא

 כי ומלבד אותו ולא זה לא שם אין ובנ~~ד נקנהשהמקח
 בתשובה כן שכתב להרשב~~א מצינו מע~~ו מבוארהדבר
 או קר~ע אגב מ~ת לתת יכול אדם שאיןבפירוש
 ~קנה אדס שא~ן לפי בעין הס א~~כ אלא אחרתבקנייה
 לעולם בא שלאדבר

 ו~פיפ~
 לברר המקבלת חנה צריכה

 וכ~~כ בתשובה הרמב~~ן וכ~~כ המתנה בשעת בעיןשהיו
 אלפס הרב בשס ס~ סי~ המשפט חשןהטור

 ידוע הדב~ אין ואס קנין בשעת בידו המתנהשתהיה שצר~
 להביא התובע על לא או קנין בשעת ברשותו היואם
 מצירה מהלכות כ~~ב בפרק הרמב~~ס פסק וכןראייה
 מאה גבו על לו ונתן לחבירו מתנה קרקע שנתן מי~~~ל

 ב~ותו ש~ינו דבר מקנה אדם ~ין עד כו~דינריס
 זה המגיד הרבוכתב

 פשו~
 בפ~~ק

 דקדוש~
 הוא ופשוט

 הראייה עליו מחבירו שהמוציא לברר המקבל שעלג~~כ
 ליתנהו דאי בשבועות הרשב~~א כתב בזהוכיוצא

 בשס ה~~ בפרק מיימוניו~ הגהו~ וכ~~כ ~~~ל קנהלא בע~
 יהבית בשטר~ דכתב מאן פלטוי לרב תשובה ~~~להעיטור
 אלא קני לא לי דתהוי וכל לי דאית כל א~תתי אולברי
 לי~ דהוהמאי

 סי~ הריב~~ש וכ~~כ ע~~כ שעתא בההיא
 חשן הטור עוד וכתבשמ~~ה

 המשפ~
 דמסתבר קי~~ב ~י~

 לנותן אלו נכסיס שהיו לברר המקבל ש~ל האומרכדבר~
 אלא חלק לא ~ליהס שחולק מי ואפילו מתנהבשעת
 נכסיס שקנה נו~ע אבל אח~~כ נכסים שקנה נודעבשלא
 שלישית לברר המ~בל על הכל לדברי בנ~~ד כמואח~~כ
 שהיה מה נישואין בשעת לו שהיו ש~תבררו הנכ~י~ש~פי~
 ~ו במשיכה אס כי לקנותו דרך למקבל איןבמטבע
 ~ נעשה לא ודאי ~הבאגב

ו~~
 שטרי להכשיר וטרח והא~ך עצמו שדחק

מתנ~
 דאינו היא יתירא טירחא בערכאות העשויים

 באותו ההיא המתנה בשקנה דהתם כלל לפנינולנדון ~נ~
 וכ~ו בו נקנה שהקרקע מהדרכיס א~ד שהואשטר

 שטרא האי שטרא בהאי קנה במאי מתנה אלאשאמרו
 השטר ד~~י מתנה ~לא ופרש~~י הוא בע~מאחספא

 ה~~
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 שטרא הא מיקניא היכי השטר ב~סירת אותהקונה
 ~ עכ~~ל הוא בעל~אחספא

ו~~~
 ~ה

 ענ~
 זה

 שהי~
 אלא בשטר קנין בו

 שוס בו היה שלא לנ~~ד בערכאות השטר ~וישהיה
 קנ~

דא~
 מסירת כאן היה לא וגם בשטר נקניס מ~לטליס

 להכשירם אדם שום דעת על עלה לא ודאי דהאש~ר

כי~
 בישראל עשוייס כאלה מתנה ש~רי היו שא~ילו

 שה~קח מהדרכים דרך בשום קנה שלא כיון כלוסאינם
 וני~ו~ם בעצמן פשוטין אלו דברים כי היות ו~ס בונקנה
 ה~ר שכתב הרמב~~ן ה~~ה רבי לי ו~צאתי בקשתיע~ם
 ב~~~ג ה~ולים שטרות הכשר שאין ~מו משנהו~גיד
 יש~אלים ב~דיס ונ~תס נכתב דאלו השטר להיותאלא
 אגב מ~לטלי כגון ההקנאות ~דרכי דבר חסרו אםאבל

 בהם דנים אין ודאי בהם וכיוצא דאקנה וכגוןמקרקעי
 הוא הפוסלן דבר ואם ~הם שחסר דבר אותולענין
 ואין לגמרי פסולים כו~ אגב בלא מעות לו שנתןכגון
 להכשיר אלא מלכים של דינם שאין גויים כדיני~נים
 אבל עדים כמאה שלהס סופר ולעשות שלהסשטרות
 איני זאת כל את אות~ו ה~ הודיע~~~~י ~ עכ~~ל שלנו משטרות עדיפי לא ההקנאות דרכילענין

 בעש~~ג העולים מתנה שטרי להכשיר ~~~ש עללהשיב צרי~

כי~
 שתיקתי תחשב שלא ~די אבל לנ~~ד ענין שאינו
 על ~ לתמוה יש כי ואו~ר בקצרה דעתי אגלהכהודאה
 הפוסקיס דברי לקייסמ~~ש

 כשמוא~
 שחלק הזכיר ולא

 רב ידיו הר~ב~~ם כי היות ועס הר~ב~~ס אם כיעליהס
 לפםוק ה~לס רוב שנהגו ~מונות בדיני גם ומהצו

 כמותו הגאו~יס רוב דעת כי זה בדבר יחידי אינוכמותו
 ~~~מכ~~~ש

 ו~
 דעת

 הרי~~~
 בתשובה הרשב~~א וכמ~~ש

 האחרונים וכל והרא~~ש וה~ב~~א הר~~~~ן לדעת וגס~מו
 בדאיכא ה~~ד בעש~~ג העולין מתנה שטרי כלה~כשירים

 אבצ הערכאות בפני אלא שטר שוס יעשה שלאד~~ד
 דשמואל~ בלישנא מבוא~ והוא לא בהכי ד~~ד דליכאהיכ~

ו~~
 כל היו אז הערכאות בפני אלא שטר שוס יעשהשלא ~~~~ ה~הי~ שאם ה~~א~~ש מ~~ש דלפי מ~~ש על

 מתנה שטר אפילו כשרים בערכאות העש~יסהשטרות
 בפניהם נעשיס שהס ה~שו~ין תנאי ש~רולפ~~ז

 הערכ~ות בפני אס כי יעשה שלא ~ד~~ד נהוגיסדב~ם ה~
 לדעת כשריסוהס

 הרא~~~
 לדעת וכן ~תנה שטר שפוסל

 מת~~ ש~רי שפוםל ג~~כהרמ~~~ם
 יש עכ~~ל כה~~ג יכשיר

 שהיה הרא~~ש אםלת~וה
 באר~

 דה~ידנ~ כת~ אדום
 חספא בערכאות נ~יס השטרות כל שיה~ו ד~~דליכא

 דבריס הם הנשואיס שתנאי לו הגיד מי הואבעל~א

 וא~ ה~רכא~ לפני אלא י~ו שלא ~ד~~דנהוגים
 ל~ר

 בתנא~ ד~~ד ליכא שט~ת ששאר שא~~פ סוברשהוא

הנשוא~
 ~ו ד~~ד אי~א

 מנ~
 ~ לו

ו~ו~
 הנהיג שאס שכתב ד~ריו על ~שה

 היו הערכאות בפני אס כי שטר שום יעשושלא ה~ל~
 ד~~ד ~שום הרמב~~ס לדעת כשריסהשטרות כ~

 וה~
 ~~ד

 סובר אינו הרמ~~ס של ביתו ~ק בן שהוא~נה
 הגאונים ורוב הר~ב~~ס שלדעת כתב שהריכדבריו ~
~ 

לפ~
 דד~~ד דקי~~ל דאע~~ג

 ה~~~
 תועלת שהוא במה

 בדבריס אבל ~חקיו שהוא ו~ה שלו ה~סיס בעניניל~לך
 אפילו וא~~כ עכ~~ל דין בהס דינו אין לחבירו אדםשבין
 בפני אלא שטר שוס יעשה שלא המלך מנהיגהיה

 להכשיר מועיל היה לאהערכאות
 ש~~

 לדעת ~נה
ה~ב~~ם

 והרי~~~
 דעת על שעלה כ~ו הגאוניס ורוב

 ב~לכות נהוג שהיה ה~ד~~אק והרי ומ~~ש ~ הזההמורה
 ב~רכאות כתוב והוא לאשה מתנה שטר שהוא~דום
 בתשובה הרי~~ש וכ~~~ש ~הבעל להו~א עליו דניסוהיו
~~ה

 עכ~~~
 כאן יש סופר ט~ת

 שנתחל~
 ישמעאל לו

 שהוא עליו ~וכיח צאד~~אק ושםבאדוס
 לש~

 ו~~~~ ערבי
~

 ~אשה שט~~ח שהיה ~צאד~~אק ש~ביא עליו לתמוה
 קידושי~ שישבמקוס

 ונשוא~
 לנ~~ד

 של~
 היו

 ~ידושין ~
 ~ כללו~ו~ין

 עו~ו~~~~
 או~ר אני

 לכ~~ע ~ריס שהס והלוואה מכר כש~רי הוובעש~~ג הנ~~~ כתובו~ ~ט~

דכי~
 הוא בפניהס שכותבים כתובה של השטר שעי~ר

 ~ו שהכניסה שמודה הלוואה או חוב שטרכמו
 ס~

 ~~ת
 באותו כותביס שהם התנאי~ גס כשר הואבנדונייתא

 שתקח הוא י~טר שאם מתניס שהס שלהם כתו~~שטר
 סך לו הכניסה תנאי דעל קייס הוא נכסיו ח~יהיא

 ~ עכ~~ל מותו לאחר נכסיו חצי שתקחהנדונייא
~~~

 מתנה הוי זה שתנאי עתה עד ממ~~ש בו ~ר
 ~~ר אלא ~תנה שטר שאינו ואומר בו חוזרועכשו
 נתקייס לא ~ה וזה ריכשי אתרי דארכבי ונמצאהו~אה
 בקבלת הודאתו ששטר ש~ביל לומר שרצה שמהבי~ו

 קיים שטר באותו ש~תניס התנאי גס ~שרהנדונייא
 אפשר שכבר לזה זה ענין ואינם בקיים וםיים בכשרפתח

 והתנאי כשר יהיהשהשטר
 ל~

 קייס~ יהיה
 ~טו~ו~~

 הנדונייא סך לו הכניסה תנאי שעל
 היאך לת~וה יש עכ~~ל מותו לאחר ~כסיו ~צי~תקח
 לחבירו לאו~ר דו~ה הדבר ל~ה קייס זה תנאייהא
 ~אתיס לי תתן ימים ~רה שנ~חר מנת על מנההילך
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~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

שו~י
~~ 

 ~ם כלום זה תנאי
 ל~

 אם ~אפילו מידו ק~ו
 ~ רבית משום ב~ל הוא מידוקנו

ו~~~
 אלא קיים זה תנאי אין דבריו דלפי קשה

אם
~ 

 שאין יתו~ה שנשא וכגון נדונייא לו הכניסה
 לש~ור~ם דבריך ו~תת קיים זה תנאי יהיה לאכלום ל~

 דל~י כיון נשואין דעת על היה זה דתנאי דכיוןו~ד
 ~ ~אן אין תנאי כאן ~ין נשואיןהאמת

 ו~ו~~~~
 מצד השליש וביתר נכסיו בחצי חנה זוכה

 כי גם כו~ מאש די~ו אי ~~~ל שכתב~ואתו
 לש~

 אינו זה

לש~
 אפ~~ה ש~~מ מתנת

 בלשו~
 ש~וא ב~~י יותר זוכה זה

 ~י ונ~~ל לאש~ו הם נכסיו שחצי ~ודה שהוא הודאהכמו

מ~~
 בשעת ~ה ש~ה התנאי הקדמת על הוא זה ל~ן
 וגם כו~ ה~לכות בכל הנהוג התנאי מצד וגם כו~נשואין

מ~
 בא~ירתו עתה ה~צי כבר לה היה והמנהג התנאי

 שהוא ~או~ר והוא ההוא התנאי מ~יים הואזאת
 ~~נה היה לא ~י גם לאש~ו הח~י שיה~ה כן גםעתה ~~~

 ה~נהג היה שלא וגם פךעמה
 כ~

 שהודה א~~ ~~~ל
 ~תנה לשון זה לשוןשאין

 אל~
 ב~ניהם שהיה התנ~י ~~~ור

 ~הוא כאו~ר שהוא ולו~ר להנבאחזר
 חפ~

 גם ~~ה
 ~מה ~~נה היה לאכי

~~ 
 ה~נהג היה שלא וגם

ואדרבא ~~
 פש~

 א~ן כ~ומר ~הוא בהפך מו~ים הדברים
 יש וה~נהג התנאי ש~צד מפני נכסי חצי על לצוותבידי
 ל~וות רשית לי היה וה~נהג התנאי ~לולי ה~צי בהםלה

 ע~~~ מעכבים והמנהג והתנאי נ~ה מה ~בלעליהם
 בפרו~ה נשים שתי המקדש ששני~ו ~~ה דומה זהוהרי
 סבלונות ששלח אע~~פ~ פרו~ה משוה בפ~ות אחת אשהאו

 אונה מכאןלאחר
 וכ~ מקודש~

 ~ וק~~ל שקדש ק~ן
 ה~ה אם ~ה~ם ~~~~ד ע~י~א מתני~ ~ההיאו~~~

 לו ~לו כ~~ל שיקדש קודם סבלונו~~ול~
 הסבל~נ~

 לקדושין
 ק~ושי~ להם ~שקדמו ואפי~~ה מהמפ~שים ק~תלדעת
 ה~בלו~ות לו עלו לא ~רו~ה משוהפחות

 לקדו~~~
 משום

 ובנ~~~ של~ הראשונים קדושין שע~~דדאמרינן
 לא ~ם

 החצ~ ב~~~יו לאשתו שיש אומר יהיה ומנה~ תנאיהיה
 אמר לא לפ~ פ~ שדה נתתי אומר דאפילו כלום אמרלא
 כתב א~~כ אלאכלום

~ 
 דקנה הש~ר לו ו~סר בשטר

 הש~רבמ~ירת
~~ 

 ~יקניי~ לא ד~יבורא לא הכי לאו
 פ~~ד הרמב~~ם וכדברי השולח בפ~ וכדאית~~רעא

 אי ואפילו ש~ר מסירת היה ~א ובנ~~ד ומתנהזכייה ~הלכו~
 נ~נים וא~ם ~ינ~ו ~מ~ל~לי ~שום מהני הוה לאהוה

 לאשתי נתתי אומר היה ד~פילו וכיון ש~רבמ~ירת
 ה~צי בנפ~י לאשתי יש באומר כ~~ש ~לום ~מר לאנכ~י ~~

 לה ומו~ר כו~ב היה אפילו כלום אמרשלא
~ 

 מהני לא

 ושמא כלל מ~נה לשון זה ~אין משום בקרקעות~~ילו
 לה דיש הואסובר

 ואי~
 שהיה ואע~~פי לה

 ש~~~
 כש~מר

 ש~~מ ו~בריכן
 ככתוב~~

 לשון באומר היינו דמו וכ~~ורין
 מתנה ל~ון שאינו בנ~~ד אבלמתנה

~~ 
 וא~~כ הוא כלום

 ~רו~ה משוה ב~חות ~~מקדש ממת~י נ~~ד ~ובאגרע
 ~עת ש~ל אמרו שם ואם ~כאן לאחר סבלונותושלח
 הר~שוניםקדושין

 של~
 שהדבר בנ~~ד כ~~ש

 פשו~
 ש~~~ד

 מ~~ש ו~עתה למתנה נתכוון ולא אמר והמנהגהת~אי
 או נותן שה~ה ~מה צוואתו בשעת זה לשון גרעולא
 אינו ~נכסי~ ~צי של והמנהג שה~נאי למד~ן~~~י~ו ~ ~ובא וגרע דגרע נתברר נכס~ו ~~י לא~תומניח
כלום

 כ~ו~
 אין נשואין תנאי כאן אין ונישואין דקדושין

 כאן אין ומתנהכאן
 כיו~

 מה~רכים באחד קנת~ שלא

שה~ק~
 ~וד לנו ומה י~~ ~הוכ~נו כ~ו בו נקנה

 ~ל~ו~ הלא נ~שיםלקראת ללכ~
 ע~ו~

 ב~וף ~תנן בידינו הוא
 קיימת כ~ובתה ~מו ו~ש~ו הוא שנתגייר גר הכותבפרק

ש~~~~
 אלא ל~~ש ר~~ה אמר בג~~ עלה וא~~ר קיי~ה כן

 אבל ~א~י~מנה
 ~ו~פ~

 א~י ~~ר ~הודה ו~ב לה א~ן
~ו~פ~

 יש
 ל~

 ~י~~ו מ~ת~ב~
 נו~~~

 ~~~וב~א ש~~ד~ו מה
דרב

 ~~ יהוד~
 כ~וב~ה ~~ר הוא א~~ית~ה ~~ני י~ו~ה

 א~ו~~קיי~~
 קאי ~תו~ה א~י~~ ה~א ו~א ~אי ~יל~א

ע~~~
 שא~~~פ~ ק~ן הא

 ~בז~~
 ו~~~ ו~א גוים ~יו ש~~שאו

כ~וב~ן
 א~ קי~~~

 כשנ~ג~~רו ~ו~ם ~~ודן ב~ו~~ת
 ~א ~א~ו ~מון לע~ין ~ף ל~~~~ ו~וי שעב~דאפקע
היו

 ש~
 וקדש ~נת~יי~ו עתה ~ד נישואין

 ונ~~
 ~~ן ו~ל

 ~ל~ולם א~ואנוסים
 די~

 ~~וש~ן ~~ אין על~הם ישראלים
 ל~נ~ן שאף כ~חיך על אלא ~יהםונשואין

 ~~ו~
 אין

 וזה שלהם נישואין בתנ~י~משות
 פשו~

 ~ודו א~ן קי ~דיקלארו בצוואתו ראובן ~~~שו~~~ין ~ ביו~ר
 אירמאנו ~י ~ייני פאזיינ~ה~י

 שמ~ו~
 אי ~יאטאד לה

 ~אנ~ו או~רוייו
 אי~

 א~ון קי פו~י ~ייני איל קי לה
אינ~י~ מי אי אגאנא~ אייודו לו מאשאיל שיאה מיאה להקי

 ש~ו~
 אנסי ואי פ~

 סיינפרי~
 פשו~ים הדברים

 או~ר שהוא אלא כלל מ~נה לשוןזה שאי~
 שכ~

 כ~נתו ה~~ה
 מת~ה לש~ן כאן שאין וכיון בשוה שניהם שיחלקולעול~
לא

 שמ~ י~ו~
 מנכ~י

 ראו~
 לשרה הכל אלא כלל א~יו

בת
 ראוב~

 מ~ל~לים שהקנה מי על הרשב~~א נשאל וכבר
 שיהיו שרוצה עבם בפ~י ש~ודה לומ~ בהודאהלשמ~ון
 מאותה ש~ר העדים לו וכ~בו לש~עון מ~~~ליםאותם
 אומר היה שאפי~ ועוד ~ קנה דלא והשיבהודאה
 צוואה היתה ~לא מפני מועיל היה לא ממש ~תנהלשון
 הערכ~ות בפני נ~ית אם וא~~ ישראל ~די~ בפניזו
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 ~~~ש ~יו לדוןי~
 שמת~

 נעשית שלא נראה השאלה לשון

בערכאו~
 הראשונה ה~ו~נה ו~ל בה שכתוב

 צוה צווא~ו שבשעת ל~י כו~ שמא או שמעון בתדי~ה ש~~נ~
 חציל~ת

 כ~
 בש~ר דבריו כל ו~כ~בו לא~יו הנכסים

 צוואה ה~תה ואם עכ~~ל זה כל ממ~ה והעליםב~תר

זא~
 ב~ת~ שהיה ~ליה ~וענת ה~תה ולא בעש~~ג עשוייה

 העשוי~ דברכי
 ב~רכאו~

 ~כל וג~וי מ~ור~ ציה אית ~לא
 כמו כלל מ~נה לשון זו ב~וואה ש~ין וכ~~שהעמים
 הילכך כלו~ אינה הכל דלדברישכתבתי

 ב~ שר~
 ר~ובן

 אחיו לש~~ון ואין אבי~ ראובן נכ~י כלי~רשת
 ש~נה ומ~וך כללבהם ח~~

 אלמנ~
 ראובן

 כ~
 ת~ת ה~כ~י~

 ~ה לומר יכולהי~ה
 למזו~ו~

 שרה ואין תופ~ת אני
 זמן כל אלמנו~ה ימי כל מידה להוציא יכולההיורשת
ו~~~ין ~ כתובתה תתבעשלא

 ההוצ~ו~
 הק~~ר יקח שלא כדי ~נה שעשתה

 שמעוןנ~סי
 מתו~

 שלא בבירור נ~אה השאלה ד~רי
 אשר לו הגי~ו כי לבד שמעון על אלא מעליל אזהיה
 ~~וה ואע~~~י וב~ה ~נה על לא במעשיו יהודיהוא
 ה~כסים שהיו ~פני ה~ה זה ה~כ~ים וכל ה~נקסיםלע~ב

 לא הדבר~ם מ~ב~רים כשהיו אבל ומעורבין~שו~פין
 שא~~~כ וא~~~י בלבד שמעון נכסי ~ם אלא ע~ק לוהיה
 וגזר יהודיות ~הן וב~ה חנה עלה~יל

 לק~~
 נכ~~הן

 לו הוברר אז כי ידי~~ו בלתי שנסעו א~ר היהזה
 לש~ור רשות להן שהיה למ~ו~ הול~ות היו~י באמ~

 תור~
 ~שה

 ש~~ון על א~א ~ליהן מעליל ה~ה לא קודםאבל
 ~ל שכןוכיון לב~

 ההו~או~
 הכל הנ~ס~ם לה~יל אז שעשו

 דינה מ~כ~ייהיה
 שמעו~ ב~

 לב~ה
 ול~

 חנה ~~~~י
 אם הבנ~ם מנכהי לא גםושרה

 ל~
 נ~ו~יי~א עדיין גב~ה

 שעה באו~ה כב~ נדו~ייתא גבתה ואם ש~הבאותה
 אברהם י~מרואם

 ויו~~
 נכ~י ~~~~ים ~~~ו שא~~~פי

 לא כ~וב~ה לה מגבים היוש~עון
 ב~ו~או~ ~~~~

 ה~ז~
 ~~י ~פרע לאוואם

 ער~
 נדוניי~א

 ו~~ו~~ו~
 ~נע~ו

אחר
 שיד~

 ו~~ר להן אשר ו~ל הן שנ~עו הקי~ר
 א~~ם כל הנכ~יםכל לק~~

 ההוצאו~
 דבר

 ~שו~
 על ~הם

 הנכםים כלכלל
 ש~

 ורבקה חנה
 ובנו~יה~

 א~ת ~ל
 באותם לה שהיה חלק ~רך לפיתפרע

 הנכ~י~
 ש~כב

 בויניציאה שנ~שו ההו~אותו~ל
 ~הלשינ~ ~~ ע~

 רבקה
 ת~~ע הכל ~ב~~ותיה~ ועל בתה ול~רה ~נהלאחותה
 ואם בפ~~ב ה~מב~~ם ש~~ב מוהר כ~ין מכ~וב~הרב~ה
 ב~ה דינה מנכסי ה~ותר יש~לם כתובתה תספיקלא
 נ~שו ד~נה נ~~י להציל ~די ~הם ההו~אותכי

 ~ל~
 יצאו

~~ח~
 ויופ~דו אביה עליה שמינה ה~פ~רופא חנה יד

 שתטמא סבה ויהיה הגויםביד
 ב~

 ~ה וכן ה~ם
 רבקה ש~לחה ה~כסי~ לה~ילשהפסי~ו

 לעכ~
 ב~ראנ~ייא

על
 ש~

 תם~יק לא ואם מכתובתה תפרע ב~ה
 שהלשין ~ה אבל כאמור בתה מנכםי י~רעכתובתה

 ול~י ל~לם עליה ואין בשלי~ו~ה היה ~א יהו~י~שה~א הג~
 היתה א~ת שהוצאהש~~ראה

 דר~
 כמה יש~רו כלל

ה~ה
 צרי~

 ~עוכבים שהיו נכ~ים או~ם להציל כדי להוציא
 ~שלם וזה א~רת ~ענה בלי בתו שם על~~ראנסייא

 ואם כנז~רב~ה
 ל~

 בתה מנכםי י~רעו כתוב~ה ~ה~יק
 ומה כנז~ נכסיה להציל כדי הו~יאו~י

 שה~יא~
 על יותר

 לי הנראה הוא ~ה ה~כסים מכלל ישתלם זה~יעור
 ה~~יר נאם זהב~נין

~~~~ ~~~~ 

יג~~
 השלום דרישת אחרי י~~א וחשוב נבון ו~כים

 רא~~יאותיו~ך
 מובאו~

 שיש ה~ולה מ~~ש ~בר על
 הנה הן כ~~~ר וז~~ל ויניצייא~וש מא~יים בנכםיולאל~זר
דברי

 ההלכו~
 וא~רו בידי ל~לוני מנה דאמר ההוא ג~י

 כיוז בהלכות כתוב המנה ~מי ~ר~~י ואמר חזרי~ומי~
דלא

 פ~י~
 נמקי ו~ירש אנ~שיה ד~מדכר אי~ור ל~ילת~ה

 שנת~ת בענ~ן צוה לא ~~חלה שהרי ~נ~שיה ~~כריו~ף
 מילתא ואי~ל~י בידו ס~ק שהיה מ~מעב~~~~~ם
 תנו לומר למילתיה פסיק לא ולכן הדבר שנזכרלמפרע
 כ~~~רעכ~~ל

~ 
ו~~~~

 א~שר ~סיק דלא כיון עוד
 ~~ענינ~

 לי~מי
 קם הוה אי פהיק דלא כיון אבוהון א~שר ד~וה~ה

 ~ד~ר ~ו~ר א~שר הוה ~יתה ח~~יה ולא~~~~יה

דכ~~נ~
 ~י~י ולא גביה ל~ה ~ש ד~א

 ~~ר~~~
 ול~ן ליה

 כן נימא אנן גם מהי~ן והוה ל~יל~א ~~~ק~א~א
 ל~~ו~י~ב~ריה

 ~ילת~
 דברים כ~ב ~~~~ל

~~~ 
 שלא

ב~~ג~~
 ש~א~רו רבא ה~~יך ל~ה כן ~~ם

 יתומי~
 ~זר

 אע~~פי דב~יך לפ~ הא ~ר~~יו לנווא~~
 של~

 אמרו

כ~
 ~אבי~ם ~פני ~~ורים

 הי~
 יכול

 לטעו~
 ודאי ~לא כן

 ~~ק בלי כשמש ב~ור וזה לשלם חייבים כן א~רו ~~א~ל
 ושמעי~ בפירוש הרי~~ף כתבוכן

 ~ה~
 ~לא ~היכא דרבא

 ~נות~י~ ~ר~~י ~בא ל~ו ו~~ר ~זר~מרו
 וא~~~~

 דלא
 ~ ~~ואמ~

~~~
 ~וד

 כ~~~
 ~~~~ לפי ~~~ב ~וף

 הנ~קי הרב
שם

~~ 
 ~~~וב ~ה

 ב~~~ו~
 ~~~ר הא

~~~ 
 ~ו~~ה

 אני ~ו~ה כ~ון~ייב
 ש~נ~

 ב~~~מ ש~ם הנה ~ו~ בי~י ל~~

~רי~
 לו~

 ~ו~~
 ה~~ ל~י~ א~י

 הה~כו~ לל~ו~
 אין ~~~~ל

 רוו~א דליש~א דין ~~~ו לל~~ד דקדוקזה
 נק~

 ול~~ד
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 סובר הנמקי היה אסואפי~
~ 

 במקום ליה חיישי~ן לא
 המודה שכתב מבוארים הם הרמב~~ס ודבריהרמב~~ס
 להס ואמר מנה א~ו לפ~ שיש שנים~ני

 בד~
 הודייה

לא
 בד~

 שאין וא~~פי עדי אתם אמר שלא אע~~פי שיחה
התוב~

 שאע~~פי מבואר הרי ~ עכ~~ל עדות זה הרי עמו
 הודיה בדרך כתב שהרי מהני אני מודה אמ~שלא
 אינו אניו~ודה

 ד~
 ו~ד ממש הודיה אלא הודיה

 מודה שיאמר מצריך שהוא וא~~א שיחה דרך לאשכתב
 דאינופשיטא

 ד~
 מזכיר כשאינו כרחך על הילכך שיחה

 יהא שלא מ~ריך ומש~~ה מיירי כלל הודיהלשון
 דר~

 שיחה
 פשוט~ה

 ~ הרמב~~ם בדברי ומופ~
ו~~

 ראיה משם א~ן ה~ור ~דברי כ~~ת שהביא
 תחלה שכתב שא~~פי לומר אלא תמן נ~ית לאשהטור
 אינו עדי אתם אמר לא ואם עדי אתם שיאמ~שצריך
 אתס אמר שלא שא~~פי ואומריס בדבר חול~ין ישעדות
 ביניהו איכא ומ~~מ ולהרמב~~ם להרמ~~ה מהניעדי

דלהרמ~~ה
 צרי~

 ולהרמב~~ם ממש הודאה לשון שיאמר
 הודאה דרך שאמר כיון הודאה לשון אמר שלאאע~~פי
 ואפשר הרמב~~ם בדברי ~כרח שהוא שדייקתי וכמו~הני

 דרך כוונתו אלא ל~~ד דנקט הודאה לשון נמידהרמ~~ה
 דלשון סובר שהרמב~~ס לומר אבל כהרמב~~ם~ודאה
 שהוא כדמשמע בעיהודאה

 ד~
 זה הרמ~~ה

 דב~
 שאי

 שדקדקתי הדיוקים מפני פנים בשום לאומרואפשר

בלש~
 מוכרחיס והם הרמב~~ס

 ו~
 המנהג

שאמר שכי~ הפש~
 בד~

 הודאה כלשון אמר שלא א~~~פי הוד~ה

ה~
 ~ עדות
ו~~~~

 מילתא ~לה לה~ת ~ד כ~~ת
 לרב~

 א~~א
 מילתא ~הא למ~חשדאיכא

 אני לא אני לי~~
~ 

 נפשי
 המצוה עם אתו נמצא אח~~כ אשר זה הוא והנההצלתי
 שלמה אברהם וכה~~ר חבר יצחק כהר~~ר החכסה~~
 יש אס ~פתיו להוציא ה~~ הנותן עם ונותן נושאוהיה
 דאיכא גם עד כו~ לת~~ת דבר שוס לתת נפשואת

 היה אם אפי~ ספ~א להוי אמינא ולזה איפכאלמימר

כדברי~
 ח~ר היה שאס

 שניה שעדות מאחר מהני ~
 על השיב לא דבריס שבקצת ומפני מסופקת היאזו
נכון

 וג~
 אי

 בענ~
 שרמז רמ~ה אותה היתה לא זה

 נראית היתה הראשונה ועדות לאו על בהחלטמודה
 בפיו ~אמר בדעתושהיה

 א~
 ודאי מידי מו~א ספק

 שמאחר ודאי בטלה אלא מסופקת אינה שניה שעדותכ~~ש
 היה לא ~~כ האמת השיב לא ששאלוהו דבריסשבקצת
 ~ ~לום אלה בדבריו איןבדעתו

 ~~ר והיה ~~ו היה אס שאפילו אומר אנ~ו~ו~

 לא ויניציאנוש מאתיס לאלעזר שהיה שהודה ממהבו
 שהודה שבריא דכשס כלום האחרוניס בדבריוהיה

 היה שלא ואמר אח~~כ ו~ר מנה אצלי לפלוני שישהודיה ד~
 חייב הוא והרי כלוס האחרונים בדבריו אין כלוםא~לו
 שהודה ש~מ להו איבעייא שמת מי בפרק כדגרסיקלשלס
 מרי רב רבא בי ז~י אלפי תליסר הו~~ל דאיסור ת~~שמהו
 אמר הואי בקדושה ולידתו בקדושה שלא הורתובריה
 איסור די ולא כו~ ז~י להאי מרי רב נ~נינהו היכירבא

דהל~
 ופי~ו באודיתא וליקנינהו נינהו מרי דרב זוזי
 שיש שהודה ש~~מ ליה מיבעייא דהכי ר~~י בשסהתוס~
 מי לו שאין בו מוחזקיס שאנו אע~~פי בידו מנהלפ~

אמרי~
 דילמא או חוזר עמד ואם ש~~מ במתנת דקני

 מעשה מההיא ופשיט ח~ר אינו עמד ואם לגמריקנה
 דאי הודאתו ע~~י בריא במתנת דקנה גיוראדאיסו~
 דאיתיה מאן כל אמרינן והא קנה היאך ש~~מבמתנת
 היא בריא כמתנת א~~כ כו~ ש~~מ במתנת איתיהבירושה
 משמע וכן ח~ר אינו עמדואס

 מת~
 ~~ח פי

 לי~ ~ני בריה מרי דרב דמיס דהני איסורלידי דפי~
 באודיתא

 התרומות בספר פי~ וכן הרא~~ש פירש וכן עכ~~לדאבוה
 הראב~~ד וכ~~כ מיגאש ן~ הר~~י פי~ ופן מ~~בשער

 מעי~ם היו אם שאפילו למדין נמצינו ~ הטורפסק ו~

בעדו~
 בחזרתו היה לא בפי~ בו ושחזר בדעתו שהיה שניה

 הצעיר נאס קיימת הראשונ~ והודאתוכלום

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

~~ו~~
 ~ה שמאחר ממש היו~ים בטענת אין

הי~
 לענייס לתת שצוה שמה ספק אין כשצוה ש~~מ
 ש~~מ במתנתשבא~י

 הי~
 ב~א במתנת נותנם שהוא ומ~~ש

 באומרו כחס לייפות ש~ב נמצא ט~ת שהואא~שר
 בריא מתנת וכתב טעה הסופר או בריא מתנתשהיא
 היא שבאמירה ש~~מ מתנת היא האמת ולפימדעתו
 התחתונה על השטר ~ל יד דקי~~ל כיון לומר ואיןנקנית
 השטר בעל יד ~מרינן דלא השטר דברי לתקן כח לנוא~ן

 אלאהתחתונה
 בלש~

 שתי לו שיש בשטר הכתוב
 שמתבטל במקום אבל לחובה וא~ לזכות א~דמשמעיות
השטר

 מהדרי~
 כדאשכחן הראייה עליו לבטלו והבא לקיימו

 בפרק דתנייא בתשרי ~שרה או ~בת שכתובבשטר
 נמקי שם וכ~~כ וכשר הוא מאוחר שטר דאמרינן פשוט~ט

יוס~
 בשס מלוה מהלכות ~~ג בפרק משנה מגיד וכ~~כ

 חננאל~ו
 וה~~ ו~

 והרמב~~ן
 הרא~~ וכ~

 בתשובה
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 עוד שיש וכתב מ~~ב ~סימן המשפט חשן הטורוכתבה
 העיטור ובעל התרומות בעל וכ~~כ אחרות ראיותלזה

 ~~נת אלא הייתה שלא אומרים היינו שאילו כיוןובנ~~ד
 לפרש ~ריכים ב~לה המתנה ה~יתה קנין בה ד~יתבריא
 להו יהבינן כי הוא זה קיימת שתהיהבענין

 כ~
 ~~ותייהו

 לפי אבל דב~למא מתנות כשאר זו דמתנהשסוברים
 אע~~פ ממש בריא מתנת תהיה אם דאפילו ~~~דהאמת
 ו~דקה היא דצ~קה מ~ום קיימת היא קנין בהדלית
 צדקה ליתן בלבו שהגומר דב~~ב ב~~~ק המרדכיכתב

 ולזה ר~~פ שכ~~כ ~וה~י~~ק וכתב בפיו הוציא כאלו~יי~
 להו~יא ש~~יך וא~מרים חולקים ור~ים ז~~ל הואהסכים
 היה אם א~ילו לע~יים אלו נכ~ים לתתבשפתיו
 שום ליורשים ו~ין הכל לדברי קיימים שדבריו~ריא
 שור ~פרק אמרינן האו~~~ח ~ ~ד~ר~ענה

 שנג~
 גבי וה~ ד~

ההוא
 דתק~ ג~ר~

 דזוזא ופלגא הואיל אמ~ לחבריה
 איזיל ניהלי נתביה אמר הדר לעניים נתביה בעינאלא

 דליכא ואע~~ג עניים ~ה זכו כבר א~~י נפשאי בי~יברי
 עניים יד אנן הכאעניים

 א~~
 אנן עניים יד אק ו~רש~~י

ר~
 ר~~י התם דהוה ט~מא מ~מע גבאי הוה יוסף
 שם היה לא אם הא שלשתן במעמד ~כה גבאידהוה
 ה~וה~ כתבו שכ~ר וי~~ל עניים בו זכו לאהגבאי

 מן בו ל~ור רוצה היה לא שזה פי~ חננאלשרבינו והרא~~~
 אחר ולהחזיר שעה לפי ללוותו רוצה ה~ה אלאהצדקה
 בו וזכינו אנן עניים יד ר~~י ליה ואמר תחתיולעניים
 זו סלע האומר דע~כין ב~~~ק ואמרי~ שלשתןבמעמד
 ~לפי עכ~~ל ~שנותה אסור הג~אי לידי משבאת~צדקה
 על שאף בו לחזור לענ~ן א~ן עניים יד א~ן צודקפירושו
 ~ ~ו ל~זור יכול היה לא שם הג~אי היה שלאפי

 כת~ שהריו~ו~
 שאם למימר דליכא הרי~~~ו שם

 אמרי~ ד~הדייא עניים זכו לא הגבאי שם היהלא
 והא מ~יי~ בדיבורא אלמא צדקה זו ~פיך ד~~הבפ~~ק

 א~ ר~~ידא~~ריך
 דזוזא ~לגא דההוא משום אנן עניי יד

 ואמר ~רשותיה דאיתיה מידי אבל ~רשותיה הוהלא
 ~יה למהדר מצי ולא ~ניים בו זכו לעניים הואהרי
 בפ~~א שכת~ הרמב~~ם דעת וכן והרא~~ש התוס~ תירצווכך
 לפיכך הנדרים בכלל היא הרי ה~קה עניי~ מתנותמהל~
 לצד~ה הזו הסלע הרי או לצדקה סלע עלי הריהאומר

 סלע שאמר דכל מבואר הרי מיד ~עניים לי~נהחיי~
 ל~קהזו

 א~
 עניים ~ו זכו הג~אי שם היה שלא פי על

 מאחר בנ~~ד ה~נ ~רשותו הסלע אותו שהיהמאחר
 שלא אע~~פי העניים ~הם זכו לע~ים נכסי יהיוש~~ר

 ~ר~ שלא זה כ~~ש בו ל~ור יכול אי~ו הגבאי שםהיה
 טו~י או חשוב דאדם ירו~ם רבינו כתב שהריו~וד
 שאינם ש~ע~~פי מדבריו ונראה ענ~ים יד הווהעיר
 וכןגבאים

 מוכ~
 רב דאמר הא עלה מ~מיי~י ב~מרא

 הם יתומים ~ל אביהם דינו ובית ר~~גיהודה
צוואה וכש~וש~

 דר~

 ~ני~ם יד להו והוו ~שובים אנשים שם להמצא
 א~~י ל~ניי לתת שצוה א~ו נכ~ים היו אם אפילו כןואם
 ~ א~~י ~ניי בהם זכו הא~רים~יד

ו~ו~
 ביד מופקדים נכהים לו היו אם שאפילו

 דמציע~ בפ~~ק הרי~~ף כתב שהרי הע~יים בהם זכוא~רים
 דאמרינןומטלטלי

 שא~
 בדייני~ להוציאו שיכול פי על

 דצריך דכפריה היכא מ~לי הני ק~וש איןוהק~ישו
 ליה דאית היכא אבל בדייניםלהוציאו

 פ~ד~
 ~בריה גבי

 דקי~~ל דמו ~מק~קעי ניהליה ליה יהי~ ליה תבעוכי
 דברשותוד~קדון

 דמרי~
 מש~יה איתמר נמי והכי הוא

 עוד וכתבו והר~~ן הרא~~ש וכ~~כ עכ~~ל כדאמרינןדגאון
 ב~רק מוכחדהכי

 ה~פינ~
 קרי דאייתי גברא ההוא גבי

 ערכין~ ~הלכות ~פ~~ו ז~~ל הרמב~~ם פםק וכן נהרילפום
ג~~~

 שצוה במה עניים זכו בנ~~ד דכ~~ע דאליבא
 ה~~סים היו אם אפילו בריא ב~תנת ל~נייםל~ת

 ה~וואה ~שעת שם היה לא ואפילו אח~ים ביד~ופקדים
 יכול היה לא הקהל מח~ו~י א~~ שום ולא גבאילא

 ~~רתו ממש היה לא ח~ר היה ואם בול~זור
 כ~~~

 זה
 ה~~ שהנכסים מי וכל א~~י עניי בה שזכו בו חזרשלא
 ה~עיר נאם א~~י ל~ניי לי~נם ~ייב~ידו

~~~~
 שני והלכו דוי ערש על מוטלת הייתה ל~ה

 מי~בת היותה והכירו שידעו וא~ר ל~קרהאנשים
 ואמרה גואל קרוב שום לה היה אם שאלוהבדע~ה
 ~~ו~ לי יש כי לכם~עו

 צפ~ פה גואל
 ואין ראובן ו~מו

 העולם בכללי
 קרו~

 אם רבינו ילמדנו ממנו יותר אחר
 ~ לאו או לאה את ליירש לראובן מספיקים אלהדבריה

ח~ו~~
 האומר נוחלין יש פרק שנייא של~ה משנה

 אמר הלכתא למאי בגמ~ עלה ואתמר כו~ נאמן ~~יזה
 ~יבום מן א~תו את ולפטור ליורשושמואל

 כ~
 וכ~~ו

 בני זה נחלות מהלכות פ~~ד הרמב~~ם ובפרטהמפרשים
 באנשים שהוד~ אע~~פ אותו היורשים שאר או אחי זהאו

 וי~נו נאמן זה הרי קרו~יו שהם מו~זקיםשאינן
 נראה כו~ ש~~מ כשהוא שאמר בין בריא כשהואשאמר בי~

 פיו ד~ל היורשים שאר לכל היא כוללת דמתני~ברור

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



 ~י~םאנו
 ב~

 ~~~~ בין בריא
 בעי דאי מגו הוא והטעם

 ו~ותו קרובי הוא פ~ לו~ר ב~בריה ונאמנ~ ~ומכ~ן אנוזו ~~~ ~ב~י דעל לנ~~ד ו~ינ~ יהיב ~~י במת~ה ל~המיתן
 ~ יר~נהפ~

 שי~~~~
 או~ן א~~ה שלא ~כיון ב~~~ד לספק

 ~~ה~ה ~וכח מה ~תם קרוב אמרה א~אה~ורבה
 ~אבקרוב

 שרא~
 ~~ינא דאנא ליו~שה

 ליר~ ראוי ~אינוהאם ~~~ ק~ו~ ~הו~
 ה~ורבה אופן שפי~ מ~~רי ומתני~

כגו~
 או דודי בן ~אמר

 ב~
 ב~~~ ו~זינן ו~דומה אחי

ל~וש~
 אמר ~ר~~י ה~ם וגר~ינן הזה ל~בר

 אי~
 בני ~~

 נו~ל אינו הוא בכור פ~ אי~ ~נים פי נוטל הואבכור
 ~~~~ וה~~נ ע~~כ קאמ~ דאימא בוכרא דיל~א שנים~י

די~מ~
 פ~ הר~ב~~ם מדברי ~~מע נמי וכן ~אם ~~וב

 ~ה~ידו עדים כיצד ב~~תם יורשי היו~י~ כל ז~~לה~~
 לנו מוחזק~ה

 שהו~
 שאינן אע~~פ אחיו או פ~וני ~ל בנו

 אלו הרי הי~וםין א~יתת ידעו ולא יחוםעידי
 ~מעי~ן מדבריו נראה זהבעדות יור~י~

 בעני~
 ו~א~ר הקורבה

דםגי
 בחזק~

 ~הה~א הקורבה יבררו לא אם האמנם
 מידי מהני דלאנראה

 ו~
 ~ורש ~ה~א ה~ו~פתא מו~~א

הד~
 באים שהיו שנים ז~~ל

 ממדינ~
 אע~~~י הים

 שמשא~
ומת~

 ~בי~ו אין מהם האחד מת ~אחד ומ~קן ומאכלן
 מדק~מר ע~~כ יורשו ~חוה ~~ום עמו נוהג היה ואםיור~ו
 אחוהמ~ום

 ול~
 ברור נראה קורבה מ~ום קאמר

 אפש~ דהוה וא~~ג הקורבה אופן חזקת עלשי~דו ד~~י~
 מ~ל~א לאו בפ~רוש פיה לאמיר~ לחוד ~קה ביןלחלק
היא

 שי~ כי~
 דהוכחת ועוד דבר~ה את לפרש מקום

 דרבמימריה
 יום~

 מצאו כ~ גם ומה כדא~רן מכרחת
 ומה ז~~ל מ~~ו ב~~ ז~~ללהריב~~ש

 שמעידי~
 קוראין ~היו

 ואפשר האב מצד ~יהיה ראיה זה אין קרוב לזהזה
 המשפ~ה ~ם ואין האם מצדשי~יה

 יד~ת כבר כי ראי~

י~
 וכן אל~זר בני נקראים בםרקס~א מ~~~ה

 כן אם אלא מזו זו חלוקות ו~ל~תם במאיור~~קאוכן בראלינהיי~
 ל~דנו ~דבריו הנה כו~ אחת מ~פחה שהיא בעירהו~ז~ו

 ליירש ראוי ~אינו האם מצד ל~ורבה לחוש~י~
 כ~ם ראובן משפחת שם היה שאפי~ל~~נו ועו~

 מ~פח~
 שמעון

 עדיין לאה שלאביה
 צרי~

 ~ אחת מ~פ~ה שה~ל שיו~ק

 מקו~ יש בה ~פיר ~~יינינן דכי אומר אני~~~~~
 דחזינן הוא והטעם לאה בירו~ת ~אובן ~תלזכות
 ~לא אע~~פי סגי דבהוכ~אבגמרא

 פיר~
 ב~~רוש דבריו

דאמרי~
 א~~ל חנינא דרבי לק~יה דאתא ~~וא התם

 בכור ~~וא בזהמוחזקני
 א~~~

 אתי הוה דכי ידעת מנא
 הוא דבוכרא ברי ~בחת לגביה זי~ו א~~ל דא~הלגביה

 ~קיהו~סי
 ופר~

 ודילמא
 בוכר~

 ג~י~י הוה דאימא
 ~ ע~~כ מסי לא ~אימא בוכרא מםי ~אבא~וכרא

~ג~
 א~ר דלא א~~~ג םגי דהוכחא בעיניך רואה

 דההוכחא ואע~~ג בכוריבפי~
 ההי~

 חזקה כ~~כ אינה
שאינו

 מוכר~
 כי אינשי דגמי~י ~אי ב~רטות הוא שידע

 הטור מדברי ~וכח והכי ~~ע לבד בכור דע~~ש~פשר
 דכוותא נמי והכא הנזכר מ~ובדא דל~דים רע~~טםימן

כי~
 ממנו יותר אחר קרוב ה~ולם בכל לי א~ן ~א~רה

 מקורב~ יותר ו~קה היא אלי~~א ראובן דקורבתנראה
אחרי~

 וא~~
 האב~ מ~ד כשה~א רק ~~ה הקורבה

 ה~ורבה ~לקי~וב הדברים לפרש דאפשרי~~~~~
 קצת ~חוק ~הוא רביעי או ~לישי שאינו ולומרנ~כוונה
 מאחרים יותר ותכיפות בה~~כות קרובה קורבהא~א
 נאמרואם

 ~~יר~
 לירש הוכחה בהם אין כן ה~ברים

 אלא היא קרובה קו~בה משום לאו הירושה~סיבת
 מ~ורבת ~חוקה יותר שתה~ה וא~~~פי האב מ~ד~תהיה
 האםצד

 משפחת כשם משפ~תו ~שם דכיון או~ר אני ~~~~
 מהני ד~א אע~~גאביה

 הריב~~~ וכמ~~~
 ז~~ל

 יותר קרוב העולם בכל לי אין ~א~ר~ אלה דבריהעם מצור~ מ~~~
 ~לקרוב דבריה ~י את ~הכריע דמהני אפשרממנו
 קאמרה~ האב~~ד

 והדברים חולה שהייתה אחרת הוכחא ישו~י~
 ~אמרה גם ומה באים היו ירושה עס~~ שעלנכ~ים

 דמשמע גואל קרובלי י~
 יות~

 קא~רה האב דמצד בבירור
 האב מצד קרוב אמר כא~ו והו~~ל ~ואל שם י~דקד~ליו
 וא~~~ג~פי~

 די~
 בפי~ גואל אמרה ד~א ~~שא מקום

 ~~~מ דברה ה~דש בלשון לאכי
 מ~

 כן אמרה ההתם
 ל~ז בלשון לו קרובאו

 ומ~
 שאלוה ~~דים שהם גם

 על ה~יבה והיאבתחלה
 דבריה~

 כאן בהיות ובפרט
 ולא~ר כדאמרן המ~פחה ~ם הוכחת שהיא אח~תהוכחא
 ליכא קרוביותר

 ל~~ח~
 כך אחר אמרה ~הרי

 א~
 לי

 ה~ולםבכל
 ק~ו~

 ה~ערער יר~ה ואם ~~נו יות~ אחר
 בדבר לער~ר~~ין

 ממ~~~
 ~~~ל ~~~ז בת~ובת הריב~~ש

עדיין
 להפ~ ~

 וגם ~המ~נה לומר אפשר כי זה בנדון
הר~~מ

 ל~
 קרובו שהוא עליו שאומר במי אלא דברו

 ובעת אביו אחי ~הוא כגון ליו~ו ראו~ ~הואב~ת
 עליו א~ר כאלו הוא ~אז ממנו יותר קרוב ~ו איןדברו
 זה ראובן על שאמר זה בנפתלי אבל ליורשו ראוי~הוא
 קרובים או לירש ראויים בנים ~ו שהיו בעת קרובו~הוא
אחרים

 קוד~י~
 כ~נתו הייתה שלא אפשר בירו~ה לו

 ידענא בקוש~א כו~ נינהו ד~די ומילי ~ירשנו דעתעל
 נכריס אח~ס יו~ם לה ~יו לא מ~לם זודלאה
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 ומע~ה אלה דבריה~ אתשדברה
 א~

 דברי יהיו אם
 דק~~ל כ~~ש לנ~~ד ~רעור מהם אין מוכרחיםהריב~~ש
 ואיך נא~ן בני זה ~קתני דמתני~ מלישנא טובא~~ייהו
יעלה

 בדע~
 בנו שהוא בנו ~אינו מי ~ל אדם שיא~ר

 דכדי ד~ילי ונימא ירצה בן את כאב אצלוולקרבו
 קצת שהם קרובים ~שאר תני הוה אי דבשלמאנינהו

 לע~ות מקום היהרחוקים
 בדע~

 האמנם ז~~ל סברתו
 ~ יורשים שאר ילפינן ומינה קתני בבןמתני~

ו~~
 וא~טריך פשיטא ~יורשו ~גמרא דפריך ועוד

 ואי ליה א~~ריכ~ היבום ~ן אשתו את לפ~ו~לשנויי
איכא

 ~ילו~
 קשיתיה ~אי ליור~ו ~הני דלא בבנו

פשיטא
 ול~יכ~

 ז~~ל הוא וגם מוכר~~ם הדברים שאין נ~~ל

בד~
 א~~ אפש~

 וכמו דבריו בג~~ בי~יה ורפיא
 זה שראובן לי נראה ומ~תה בבירור מתשובתושנראה
 לויש

 זכו~
 לא~ בנכסי

 ליורשה ה~ודם היו~ש והוא
בלי

 ספ~
 להלכה זה בנדון מצודתי ~העלה מה זהו

 לי ונר~הולמעשה
 פשו~

 בה אום צריכא ולא וברור
 ~~~~~~ ~~~~~~ האמת ועל הדין על החותםהצעיר
 דעת ל~וצאי ונכוחי~ טובים חכם פי דברי אני~אה

 ז~~ל אלשיך חיים בר משההצעיר~

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ז ~~~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ז ~~~~~~~~~
יג

 ~~~ו~
 צ~ת פה נפטרו למו שעברו שימים

 הישישתובב~~א
 כה~~~

 פטירתו ובשעת נ~~ע וקליל ג~ יצ~ק
 ה~וואה וז~~ל מיתה מחמתצוה

 שהמעו~
 הרשומים

במקומו~
 הבית ועוד ראנקא פ~ בנו לבת הכל הידועים

 אשר ה~נויות עם עתה בו שוכן הוא אשרהגדול
 נשואיה זמן שכשה~ע התנאי בזה שלה יהיו ג~~כסביבו
 אשר ובחנויות הזה בבית שאין אותה הנושא עםשיתנו
 ולאכול לדור אלא למשכן ולא למכור לא רשותסביבו
 לה יהיה ואםהפירות

 זר~
 ~שתמשו קיים שהזרע זמן כל

 ואם למשכן ולא למכור לא אבל כ~~ ובחניות ~יתג~~כ

ב~
 מהבית דבר איזה ימכרו שלה זרע או בנו בת
 ישלחו ת~~ת חברת ממוני ומעכשיו מ~תה ה~~והחניות

 קדש ושיהיה הלקוחות מיד להו~א רשות להם וישיד
 ~ה ~ד ~ ת~~תל~רת

 שהבי~
 בשכונתו שיש האחרת

 שרבונ~~ה שבתו שכ~~ז מהריק~~י שלמה הר~ של ביתשל

תתר~
 אבל עתה דרה שהיה כמו שתדור בבית לדור

 ה~ת שיהיהלא
 של~

 בן ממנה ישאר אם אלא מוחלט

ל~
 הבי~ ש~י~ משה מ~ה

 או הבן אותו של
 לזר~

 י~אר לא ואם לעיל הכתובכתנאי
~ 

 ממשה לבד זכר
 ה~~ בתי בן ולמשה דבר~ לה יהיה שלא בתאלא
 וחנות שלמונ~~א אליה הר~ דר שהיה א~~ ביתנתתי
 ריפארי~~~א יהודה ה~~ה שחתני ולפי קומאגירו שלאחת
 מצוה אני שולטאניש ושבעים מאות ארבע ליחייב
 א~תו לבתי שנתתים שלו יהיו מאותשהשלש

 בתי בני יתומים לשני יתן הנשארים שולטא~~נישושבעים והמא~
 יתן מאה טראנטו די אברהם כה~~ר בני נ~~עשמחה
 לא ואם לקטן ושבעיםלגדול

 יר~
 המעות לתת חתני

 ה~~ והחנות הבית משה לבנו יתנו לא כנ~~לה~~
יהיה אל~

 חילו~
 ~ כנ~~ל שולטאניש ו~עים המ~ה המעות

 משה כהר~~ר ~לם להחכס ש~~מ מת~ת שיתנו צוהעוד
 במעות שולטאניש עשריםמטראני

 בע~
 מנכסיו

 בת היתומה על אפוטרופוס ה~~ החכם שיהיהש~ה ו~~~
 הבית האחרת שהחצר ש~וה עוד ~ שלה הנכסים ו~לבנו
 האחרת והבית כנ~ל בתה לבן יהיו כנ~~ל והחנותהא~
 ימי כל בו דרה שתהיה לונ~~ה דוני~~א אחותו בושדרה
 ע~~כ ת~~ת לחברת יהיה פטירתה ולאחרחייה

 ~ שלמונה אליא ~ טולידאנו אלי~ר ~ הצוו~הועידי
~ו~

 ה~דול הבית בענין בה כתוב
 הנ~~~

 והחניות
 תגיע לא ח~~ו שאם ואמר דבריו פי~שסביבו

 אפי~ או ה~~ בנובת לנישו~
 תגי~

 זרע ממנה ישאר ולא
 ~~כ והיורשיס מאביה ליורשיה והחניות הביתשי~רו ש~~~

 בשאר אבל כנ~~ל היה הכל אלא ולמשכן למכור יוכלולא
 ר~ות אדם לשוס אין בני בת של והמעות המ~לט~כל
 ח~~ו ואם כ~~ ליורשיה הכל אלא בהם יד שליחותולא

 ת~ור זרע בלי נישואין ~חר או ~~ואין קודםתפ~ר
 עוד בה כתוב עוד וקיים כ~~ ליורשיה הכתובהירושת
 משכון של טבעת שי~רוצוה

~ 
 שלמה כהר~ משרת

 ~משה שלו קהל של לצדקה שיתנו צוה עודדיפאריג~~א
 ה~ גאדיט אברהם להר~ שיתנו צוה עוד ~שולטאניש
 סאליר~~ו בתו בן משה להר~ שיתנו צוה עוד ~שולטאניש
 שלא~ד

 כס~
 שית~ו ~ה עוד ~ כסף קוגאראש ושתי

 של קיתוןא~ הנ~~ל בתו בןליצחק
 כס~

 ~ערות ושתי
של

 ~ הצואה תופס ~~כ טולידאנו א~י~ר ~ גאו~וןמשה כס~

 וחיי לב~~ע נפטר נ~~ע הנ~טר כיו~~~ו~
 שהניח מה והניח ~בק ישראלולכל לרב~

 שמו~ שמ~
 חתנו

 ~י~ירנופלא ב~ר דר שהיה י~~ו טראנ~ו די אברהםהר~
 לבקש תוב~~בא ~ת פה לבא ממקומונסע

 נ~~ע שמחה בתו בני לבניו ר~~ל נ~~ע הזקן לושהניח המעו~
 מ~ידים מפי שמע ~י וגם נ~~ע א~ה ובחיי מתהשכבר
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