
 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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 ששל~ו כתבים
 ל~

 נ~~ע נפטר כי תוב~~ב ~ת מפה
 מותו לפני~ה

 ב~ שיש~
 לברר ובא ה~~ בנו לבת הגדול

 פה שבא באופן לאו אם הוא האמת ~מע~מ~ה
 ושאל תוב~~בא~ת

 וד~
 וראה היטב הכל ~קר

 ~~מועה דבר מצא לא ב~ואה והנה ה~~הצוואה
ששמע

 מ~~
 ~ו שאמרו רק נ~~ע הזקן ש~ה הנשואין

ב~~~
 רצונו היה מה זמן הצוואה נ~~ע ~קן עשות שק~ם

 אברהם הר~ בן נ~~ע שמחה בתו בן עם בנו בתשישא

טראנ~
 ה~~

 בנ~
 ב~ואה אבל לו שאמרו מה זהו הגדול

 על ציווי שום ב~ואה אין כי וכשראה כ~~ כלל ~כרלא
 לגמור יכולתו ובכל כחו בכל השתדל ועיקר כללזה

השדוכ~
 החכם עם ודבר לבבו עם כאשר הגדול בנו עם

 ענין על ה~~ הא~וטרופוס מטראני משה כמה~~רהשלם
 ואם היתומה אם אצל אותו דחה ה~~ והחכםהשדוכין
 אותו דו~ה היההיתומה

 א~
 האפטרופוס השלם החכם

 באופן לו להשיאה רצונם היה שלא מפני וכ~~זנר~~ו
 ענין על קשות מריבות רבות קטטות ביניהםשעברו

השידוכ~
 ולא

 יכו~
 אחר אופן שבקש עד דבר לגמור

 פאריג~~א די ~אודה הר~ עם ונתפשר בקשתולהשיג
 שהניח פיוס מיני כל אותוופייס

 ומח~
 המאה לו

 דפאריג~~א הר~~י שהסכים באופן לבנו נ~~ע ~~ןשהניח שולטאנ~

בשדוכ~
 כלב כה~~ר המ~לה עם עשה אותם ולגמור

 ולהפ~יד לאיים א~ כתב ששלח בדמשק הדר י~~הפינטו~
 להסכים ה~~ היתומה אם בעל י~~~ יואבלהר~

 החכם יד אל הנז~ הכתב תוב~~ב צ~ת פה שבאבאופן בשדוכ~
 והמ~לה אלישע כהר~וחשוב

 הנב~
 משה כה~~ר

 לא ו~~~ז ה~~ הכתב לו והראו ה~~ יואב להר~וקראו א~
 להסכיםרצה

 בשדוכ~
 שאחר עד קשות אליו שדברו עד

 אברהם הר~ לו שיפרע ע~~ת בשדוכין הודה גדולטורח
 היתומה ממעות פרחים וחמשים מאה י~~הטראנטו~
 שנשארוממה

 חייב~
 היתו~ אם לאשתו

 מס~
 כתובתה

 ה~~ אלישע הר~ הח~ בפני ביניהם שנתפשרובאופן
 משה כה~~רהמ~לה ובפ~

 א~
 ה~~ יואב הר~ והודה ה~~

 מאה לפרוע ה~~ טראנטו הר~~א והודה בשדוכיןלהסכים
 בזמן היתומה ממ~ת פרחיס~חמשים

 הנישוא~
 וקבל

 הא~רת לבת פרחים ממאה קנס י~~ה יואב הר~~יו
 ימחהאם

 ~דוכ~
 להביאה בהם ויסרב

 לסו~
 שתי

 הקבוע בזמן ~נישואין לעכב שלא לחופ~ להכנסשנים
 שהוא~ניהם

 לסו~
 ימים כמה שאחר באופן שנים שתי

 הבחור עם היתומה נתקדשה זה ביניהם ו~רשנתפשרו
 אברהם הר~ ו~ר לדרכו איש והלכוה~~

 טראנ~
 י~~ה

למק~
 ~ לאנדירינו~ולא

ו~~~
 י~~~ יואב הלךהר~ שעבר מה זמן

 לאנדירינופולא
 שהיה ~פעםכ~עם

 הול~
 הר~~א עם ו~גע לתוגרמא

 משה ~מהר~~ר השלם החכם בבית והוליכו ה~~טרננטו
 הר~ ובפני ובפניו אנדירניפלא ב~~ד היה שאז נר~~וברוך
 כדברים לו אמר הין ן~ ח~ן הר~ ובפני ~איורמשה
 בינינו שהתנינ~ יודע אתה פלוניהאלה

 שלסו~
 שתי

 לפחות או עמי בא ולכן הנישואין לגמורשנים
 תשל~

בנ~
 אחר תמתין לא שאשתי אני חושש כי עמי הארוס

~ור
 הזמ~

 דבר עלי לך אין דבר א~ה י~רה אם ולכן
 ואז תבא לא אם גורם שאתה מפני תרעומתוא~ילו
 ~~כ לשלוח ~א הוא לא עכשיו לבא יכול שאינוהשיב
 והלך הועיל ולא שלש פעמים בו שהתרה באופן בנואת
 אשתו וכשראה לביתו תובב~~א צפת פה ובא יואבהר~
 לקחה הזמן ועבר ביניהם הקבוע לזמן הארוס באשלא
 ב~~ד בפני ומיאנה ה~~ בתואת

 ~יא~
 וכהלכה כדין גמור

 שיעבור עגונה בתה שתשאר רוצה שאינהבאומרה
 זמ~

המיא~
 אברהם הר~ יעשה ואז למאן בידה אין ואח~~כ

 באופן העליונה ~ל י~ שיהיה ו~פצו כר~נוה~כר
 ~ לאחר ונתקדשהשמיאנה

ו~~~
 שהיתומה טראנטו אברהם הר~ כששמעו

 שטר תוב~~ב ~ת פה שלח לאחר ונתק~המיאנה
 נ~~ו יוחאי ן~ אלעזר כמוהר~ר השלם ~ה~םהרשאה

לטע~
 תובע שהות התבי~ת כל ובשמו ~עדו ולתבוע

 משם כתוביםושלחם
 לתבו~

 ~ ה~כר יואב מהר~ אותם
 א~ר לקוסטאנטינא שבהליכתו ראשונה הן~~~ו

 ובהליכתי לבנים ת~~ק הוצאתי דפאריג~~ה יאודההר~
 שפ~רתי ומה לשם שנתעכבתי ~מן תובב~~א לצפתמפה

 ולשמשי~לסופרי~
 בקיב~

 תביעת על ה~כמים
 חמשי~ הכל סך בעש~~ג ~הוליכו שפ~רתי ומהפרחים המא~

 בחזרתי פזרתי עוד ~ביתי כשיצאתי עמי שהבאתיפרחים
 היתומה מנכסי האפטרופוס הרב לי שנתן פרחיםק~~~ה
 הצמר משק פרחיס ה~ ~ד עלי חוב שטר עליהם ליויש

 פרחים החמשה אלו הק~תי כבר אשר לושהבאתי
 לישיבת וח~ים האפטרופוס הרב מורי לישיבתחציים
 פזרתי עוד נ~~ו יוחאי ן~ אל~ר כמוה~~ר השלםהחכם
 לי שהלוה פרחים שלשה תוב~~ב מצפת שיצאתי~ודם
 פ~רתי ~ד מפה ~לחתים נ~~ע ~מי אחות לונאדוניא~
 נ~~ע א~ידא ~חק כה~~ר לי שהלוה שול~אניש ה~ב~רתי
 יעקב להר~ בקוסטאנטינאופרעתים

 שש~
 ~ד שותפו

 ב~ר~פ~רתי
 אחד תוגאר לי שהלוה שולטאניש שלשה

 הרב לי שנתן שולטאניש ~משי~ תובע אניע~ד
 האפטרופ~

מ~
 הק~

 ~אדיג~~~ יאוד~ ~~~ ~ק~ שולטאנ~
 ~~רתים
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~עת
 ~קד~~

 כ~~ה תובע אני עוד בכתבי כמ~~ש
 ~רחים המאה תשלוםש~~אניש

 שהני~
 י~~ה לבני ~זקן

 ליתומה ושלחתי שנת~י ומענינים ~~~יטין תובע אניעוד
 ופירות בפרטות בכתבי כתו~י~ שהם כמו שניםבשתי

 ש~תחייב פר~ים ק~ מ~קנס תובע א~י עודששלחתי
 כה~~ר החכם ~פני ראשונה נח~~ש בגזרת יואבהר~

 בשעה יצ~~ו איש ~שה ~ה~~ר הנ~ה ובפני נר~~ואלישע
 היתומה מנכ~י פר~ים ו~משים מאה לו לתת~הודיתי

 בפני והתפשרנו ~רנו פה לבא בנסי~י אח~~כוגם
 כמוהר~~ר אדוננוג~ננו

 יוס~
 ונתפשרנו וחזרנו נר~~ו קארו

 היתומ~ מנכסי פר~~ם ~משים המאה לו לתתונתחייבתי
 נתחייבוהוא

 בק~~
 ~ל~וני תובע א~י ~וד פר~ים מאה

 ~ז~ן ~דשים ~~~ו תובע אני עוד וכלימתיובושתי
 עש~~י ~לא לשם ועכבתי וה~רהההלי~ה

 מש~
 ומתן

 ~ פ~ור אםכי
 עם שהלכתי בקושטאנ~ינא ע~ה בהליכתי~ו~

 ותבי~ות~ו טענותיו הן אלו ע~~כ פרח~ם כ~~הביתי
 אל ~ובב~~א צפת פה ושלחם י~~ה ~ראנטו הר~~אשתובע
 ~ר~~ו ~וח~י ן~ אלעזר כמוה~~ר השלם החכםיד

 להיו~
 לו

 ובררו לדין יואב ~הר~ ה~~ החכם ותבע גמורמורשה
 הנז~ ה~כם וברר דייניםלהס

 לה~כ~
 כמוהר~~~ השלם

 השלם להחכם ברר יואב והר~ נר~~ו וירגא ן~שלמה
 כל הנז~ החכם תבע ובפניהם נר~~ו ברוך משהכמוה~~~
 לו ה~יב הנז~ ~ואב והר~ הנז~ יואב להר~ הנז~התביעות

 ~ל ראשונה חשבון למ~א אחת אחת תבי~ותיו כל~ל
 לבנים ת~~ק לקוש~אנ~נא בהליכתו זר שפ ששו~למה
 שלחומי

 ו~ ללכ~
 ~לחתיו אני אם ללכת נ~ע מי מאמר

 הרבאו
 האפטרופו~

 לו ~ה הלך ~עצמ~ ו~ם מו~ב
 ~ה בביא~ו שפיזר פר~~ם החמש~ם ששאל ובמהעלי

 הוא כי לבא של~ו מי ג~~כ והשמשים ה~~ריםובהוצאת
 שהני~ פרחים המאה לגבותבא

 כי לבנו נ~~ע הזקן ~ו
 ומי ידעתי לא ~ני וגם האפ~רופוס ~חריו שלחלא
 ש~ר מה לופרע

 בד~~~
 ול~ות מעותיו ל~בות ~בא

 לא הזה הפיזור כי הבר אל לתבן מה ועסקיו~ר~יו
 כ~~ש לשו~לו אדם לב על ראוי ואין השדוכין בעניןשייך

 ואם לכל ידוע כאשר מעותיו לג~ות בא הוא כיל~ור~
 ל~צמוהוציא

 הוצי~
 יפר~ מי כי

 בביאתו שהוציא ~ה
 מעותיו לגבות שהו~יא והוצאו~יו ושתייתוובאכילתו
 על ~שם נסע ~י וא~~ת בדבר רגליס אין כי~אופן

 וההוצאההשדוכין ~~
~ 

 נזכר לא ב~וואה כי ~מת אינו זה
 הז~ן כונת אין כ~ ~מ~א עצמה ב~ואה וא~באדבר
 הני~ הוא כי ב~ו בן עס בנו בת את ל~אנ~~ע

 לכל

 היה הכל לה~יאם היה כוונתו ואם נפ~ים ו~~דאחד
 הני~ ולמהש~ו

 כל ועשה לבד לו
 התנאי~

 בשעה
 הצוואה בציווי ~וונתו היה לא כי ברור והוא אותההנושא ע~

 כי בו ~ר להשיאם אמר לכן קודם כי א~~פילהשיאם
 שאפרע ששו~ל מה ועל רואים אנו א~רו~יםהדברים

 חזרה כאן אין ביאה אם תמהתי מאד ה~רה הוצאתלו
 לעצמו ב~ות שלא בא ואם לבא שלחו מי כי כאןאין
 ל~למים כאן דר היה לא כי לביתו חזר כרחוועל
 למיוא~~כ

 שוא~
 הם הבלים של ~ביעות תובע ל~י או

 שהניח המאה לתשלום פרח~ם כ~~ה שתו~ע ~הועל
הזקן

 ישאלם בזה לי מה שואלים ל~י ~~~~
 לה~

 פאריג~~א
 נשארו שבידו חו~ובעל

 המא~
 כתוב כאשר פרחים

 נתפשר הוא ואם לגבותם לו היה וממנו הצוואהבש~~
 אדרבא זה על לי מה פרחים המאה לו מחל או~מו

 האפ~רופוס מיד שלקח פרחים ~~~ה שואלתהיתומה
 מעכבת היתומה ותכשיטין ~יהם חוב שטר עליו י~~י

 א~להאותם
~ 

 ה~~ שולטאניש הע~~ה לה שי~רעו
 ~ ב~דו התכשי~ין הנה ליתומה ~ייב שהוא מהוכשיפרע

 ששואל מהועל
 הקנ~

 הקנס כי עליו נפלאתי מאד מ~ני
 היה בינינושהיה

~ 
 תנאי

 של~ו~
 י~יא ~נים שתי

 הזמן אותו ועד לחופה להכניסה מפוייסתהיתומה
 ע~~יחייבתי

 בקנ~
 חיוב שום אין ההוא הזמן ובעבור

 הקנס כי וכ~~ש ל~למים עצמי מחייב הייתי לא כ~עלי
 נ~הלא

 ~~ור~
 נכתב ולא בעלמא דברים אם כי ~וב

 ש~עה שום ולא נח~~ש קבלתי לא ג~~כ כי וח~~ו דברשום
 כשהיינו בתחלה היו הללו והחיובים ה~נאים כל כיוכ~~ש

מרוצי~
 שלא ממני מפחד היה אז כי ~דוכין ל~ות

 כש~ר אבל בקנס אותי מחייב היה ולכן בולהתל
 ימים כמה אחרונתפשרנו

 לעשו~
 מהקנס ~רתי קדושין

 לעדי~ ואמרתיההוא
 לעדים ~י הוו בפניו הראשו~~ם

 וזה ועיקר כלל קנס ~ום עלי מק~ל איני כינאמנים
 ו~תק הוא היה ~ם א~סק~~לינן הכנ~ת בביתהיה
 יבואו משק~ אני ו~ם נשארוכן

 העדי~
 אם וגם ויעידו

 שום ~ינ~נונכתב
 ק~

 שה~כמתי א~ר כי ואשתוק יו~א
 נ~בטלב~~ושין

 הקנ~
 מהח~ם דין פ~ק לי יש כי וכ~~ש

 לו התריתי ה~~ הע~ים ובפני ~פניו כי נר~~והשלם
 הקבוע לזמן ויבא הנישואין לגמור שיבאבאנדירינופלא

 לא או תבא לא שאם לך ~ע בפניהם ואמרתיבינינו
 כ~~ש דברים ~ר~מת ~י לך א~ן כי בנךתשלח

 כי העדים ה~דווכן ק~~
~ 

 ב~אותה אשתי כי לו א~רתי
 לבתה מנוח תבקש ודאי עמי הולך ה~רוס איןכי

 לוהתריתו ו~
 פעמי~

 חש ולא ~לש
 לדב~

 על שם ולא
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 היתומה שתגדיל עד ליתומה ל~ע היה כ~ונ~ו כילב

 דרבנ~ ק~~~היו~~
 למפ~

 ידו ואז גמורים קדושים
 כוונ~ו הייתה כן כי וידעו מא~~י להו~אה העליונהעל
 שלאעל

 ב~
 ולא

 של~
 כמה א~ר בנו

 הת~או~
 דלא וכ~~ש

 דבר בשוםנמצאתי

 המיאונ~
 בכל טרחתי כי יודע ה~ כי

 ל~מתינהכחי
 של~

 ש~תנינו שנים השתי סוף עד למאן
 שלא וה~ילבינינו

 ב~
 היתומה כי אנפשיה ד~פ~יד איהו

 בתיאינה
 להמת~

 לא ~~ב כי בתה תועלת לבקש ~ייבת היא ~ילכופ~ יכול~ בידי א~ן אמה וג~~כ כרצוני
 מפויי~ת להביאה אם ~יהיה

 לסו~
 ש~בענו הזמן

 הזמן שעבראחר ול~
 א~

 כי וכ~~ש למחות ולא לעכב עלי
 שעבר אח~ שהי~ בקי~ אם כי נמצאתי ולא דבר ידעתילא
 שום עלי לו שאין באופן רבז~ן

 ע~
 ואפי~ ~טא אשר

~ר~מת
 אי~

 ירא כל יראה ~אשר ~י לו
 אש~

 עבר
 ומה באנ~ירנופלא שעבר ממה ה~~ים ~נהבינינו
 ה~עולה ו~פני אלישע כה~~ר החכם בפני פהשעבר
 ~ האמת ~ציאו ומהם י~~ה ~יש משהכ~~ר

 ע~~ו~~
 ~דשים הט~~ו

 ששוא~
 משא עשה שלא

ומת~
 כי ~אים רבו~י אתם כבר ופ~ור הוצאה כי

 בדבר~לים אי~
 כי הראשו~ות בתשובות השב~י כב~ ~

 לבקש נחית ההוא הביטול ועל מעצמו ~~ותו באהוא
 ה~~ור וגם בא זה על ומתחלה ומעותיוב~שתו

 לבנו אשה לישא לקושטאנטינא שהלך עכשיושהוציא שתו~
 לה~יאו שלחו ומי לבנו אשה לישא הו~יא יפההאמת

 דברים תובע ולמה במקומו ~ותו ישיאבקוש~אנטינא
 ה~כר להחכ~ ~שלח ה~אה כי לשומעים התולשהם

 כי לשולחו יכול היה מ~~ירנו~~פלא ה~כר שלוהמו~ה
 כי בקושטאנטינא ולא לדון ראוי היהכאן

 כא~
 עברו

 באופן בקושטאנטינא הלך ולמה אותם וי~עיםה~נאים
 חייב שאינו למי תובע האיש ~ה התביעות יודע~איני
ל~

 ועל כלום
 עני~

 שתובע הבושת
 אדרב~

 נשאר הבושת
 אלו משפ~ה פגם שהוא שתמאן לה שגרם היתומהעם
 יואב מכה~~ר ה~כר המו~ה הח~ם שתבע ה~ביעות~ם

 אחת כל על ה~כר יואב הר~ אליו שהשיב ומההנזכר

 ~ואח~
~~~

 הכ~ות מאת לעיל הכתוב כל שמענו המבור~ין
 שהשיב ~ה~~~

 החכ~
 יואב להר~ ה~כר

 ומ~
 שהשיב

 ה~כר להחכם יואבהר~
 ושאל~

 באר ו~קרנו ודרשנו
 ו~וב החכם ~חר ושלחנו האמת ולברר לדעתהיטב
 להודיענו י~ה איש ~שה כה~~ר ~מ~לה אלישעבה~~ר
 לנוולהגיד

 מ~
 עדות בתרות והעידו ובאו בפניהם שעבר

 א~ כתב ל~מוני~ שבא ~יה אמת~י
 מה~עול~

 כלב כ~~ר

 ~ן ~ה~כים הר~~י על איומים מלאה מדמשקי~~ה
 הכ~ב לו והוד~נו יואב לה~ר וקראנוהנז~

 היהלא ~כ~~ ההו~
 רו~

 עד להסכים
~ 

 ד~ו אנחנו
 אל~

 ~שות
 תנאי על וה~ים ה~~ בשדוכין לה~כיםוהוכח~והו
 שול~~ניש וחמשים מאה י~~ה טרא~ו הר~~א לושיפרע
 לאשתו ~ייב שנשאר מה~ מסך היתומהמנכסי

 מאה קנס עליו קבל יואב וה~~רכ~וב~ה ~~~
 ~~חי~

 אם
 לחופה להכני~ה מפוייסת יביאוהלא

 לסו~
 ש~ס שתי

 בי~~הם ~בעו אזכי
 זמ~

 ~ק~ס ה~ישואין
 שקב~

 עליו

אי~
 היה אם זוכרין א~ו

 הקנ~
 בתורת

 ~ו~
 זהו לאו או

 ימים כמה ואחר בפניהם היום אותו שעברמה
ביניהם נ~~ש~

 לת~
 בקהל יואב הר~ אצלנו ובא קדושין

 ש~~כ ב~~ה קבלתי אם כי רבו~י דעו ל~וואמר ה~~~~קל~
 קנ~

 ה~ה
 שהן ואחר שדוכין שהיו~ושבי

 קד~~
 להת~יי~ רצו~י ~ין

 ~ת~דש~ ואח~~כ י~~ה טראנטו ~ר~~א בפ~י ה~ה ~העצמי
 ה~~ העדים בפני~ו שהעידו מה זהו להם והלכוהיתומה
 שאין ואמרו שטר איזה בינ~הם עשו אם להםושאלנו
 ועכ~~ז לאו או ביניהם ע~ו אם וזוכריםיו~יס

 ~ו אם העיר סופרי כל על ולדרושל~~ור של~~
 כלל דבר נמ~א ולא שליש ביד הושלש אם ש~ראיזה ביניה~

 החכם פי א~ לשאול הלכנו זאת ששמענו ואחרועיקר
 ממה האמת להודיענו נר~~ו קארו יוסף כמוהר~~רהשלם
 היה זוכר שהוא מה כי לנו ואמר ביניהם בפניושעבר
 ו~תפשרו ב~נ~ו ה~~ שניהם באוכי

 ביניה~
 זה וחייבו

 פרח~ם וחמשי~ ק~ יואב להר~ לתת זה לזה וזהלזה
 לזמן היתומהמ~כסי

 הנישוא~
 עליו קבל ~ה

 קנ~
 ~אה

 לתשלום מפ~יסת יביאוה לא שאםפרחים
 הזמ~

 שקבעו
 זוכר שאינו אבלבי~יהם

 החיו~~ א~
 קודם היו הללו

 אחר אוהקד~ין
 הקידו~~

 ה~כם שהעיד מה זהו

השל~
 ~ ה~~

ו~~~
 אנו

 ה~בורר~
 ~ללו ה~ות כל ~שמענו

 בי~ינו בדבר ונתננו~~נו
 לבי~

 לאור ל~ו~א עצמנו
 וב~רנו ומ~הו אמתמשפט

 ד~
 בינינו והסכמנו נכונה

 כפי ~צ~ דרך ו~ברתו דעתו ואחד אחד כללכתוב
שיורו מ~

 מ~
 מכ~ע אחד ח~ם לברר כך וא~ר השמים

 ~ תוב~~ב העיר מזקנובי~ינו

 ~ה סברתי לכתוב הוכרחתי הק~ן א~יו~~~
 כי משיב וה~ני נד~תי אשרל~ואל

 הדי~
 ~אב הר~ עם

 יואב הר~ על אב~הם להר~ לוואין
 די~

 כי ~ה ודברים
 מי~י שלשה יואב להר~ תובע אברהםהר~

הא~ ~~~ פ~ו~
 שיי~

 והשני השדוכין ב~וצאת
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 ע~~~ כ~~שיי~
 ~השיג ש~~רם מהם י~ ~י ה~~ו~ין

 ל~ולם ~ה ופזור ~קשתודבר
~ 

 הספק
 א~ הו~

 ישיג
 ~~ו ~ם דברא~תו

 ופ~~
 לא ~ה

 ~ת~
 ה~יזור כי לישאל

 ה~תנות כמו הענין גמר אחר פ~ור הוא לישאלשניתן
כמו

 תכשי~י~
 האדס כי לאלו דומיס ודבריס סעודות כמו

 א~ כי מ~ר~אינם
 בחבוב

 והד~ החת~
 שהמעכב נותן

 הפוסקיס כל באיס זה ומטעס ההוצאה לחבירויפרע
 וכלכלם

 מ~
 גמר לידי השדוכין הביא עד ופיזר שהוציא

שמ~
 אס הספק על ~ר ראשונה

 ישי~
 לא אם הדבר

 בזה~יג
 א~

 ספק
 שאי~

 זה בדבר שיחייב פוסק שוס
וא~~כ

 בנד~
 ~ושטאנ~ינא ל בהליכתו הר~~א ששואל מה שלנו

 השדוכין הביא עד פה שפיזר ומה הפאריג~~א הר~~יאחר

ל~
 במתנות ש~יזר מה גם זה על ודברים דין לו אין גמר

 מהבנו
~ 

 להר~ לו
 יוא~

 להר~~י שמחל מה וג~~כ ע~~ז
פא~ג~~א

~ 
 ~וכין שיודה

 א~
 יואב הר~ על לו

 מתנה שנתן ~מר של ~ק כמו שפ~ר מה גםודב~ם ~
 שלא אפשר אס כי פה בבואו שפ~ר מה גסל~י~ת
היה

~~ 
 אם כי לחוד המתנה בעד

 כ~
 בנו את לשדך

 הדבר להשגת פ~ור הוא ה~~ור זה כל היתומהעם
 השדוכין גמר אחר שהוציא בהו~את ~~לואינו

 ~ה גם א~~כ למעכב שנת~יב עד ה~תון לחבוב~מם ~דוכ~
 שהוא ~~רתושפיזר

 מ~
 ~ כי האחר

 ~ורך הוא הפיזור
 אינו כי לביתו ל~ור ~י~מו

 ל~ו~
 השגת

 ב~ין אינוג~~כ השדוכ~
 ~דוכ~

 אם כי ע~ם
 להנא~

 עצמו
 יש ואס להאריך צריך אין הוא ברור ו~ה ב~~דלפני ~א~ שאלה לשאול אדס בש~ל אינו זה לביתול~ור
 והוא ~צמס השדוכין בענין שפ~ר מה הוא לשאול~ו
 אדעתא במלבושיס שפ~ר ומה בס~דה שפ~ר מהכמו

 זהב בתכשיטי שפ~ר ומה נתנם אמה בביתשיבלם

 של~ בנד~וכס~
 יש

 לד~
 ומה בסעודה שפ~ר מה כי

 א~ן כי אמה בבית ~~בלם במלב~יםשפ~ר
 ל~

 דין
 שנת~ייב ממה מהר~~י אם אותם יר~ה ממי כילהר~~א
 כברלו

 ה~
 העכוב כי באו~רו עצמו את פוטר יואב

 מה נ~ה ורצו~ו מדעתו שלא כי מידו באלא
 נ~חייב~ לא היא היתומ~ אם אשתו מצד ואםשנ~ה
 היה כבר היתומ~ ואם חיוב שוםלהר~~א

 יו~
 הר~~א

כי
 א~

 נחית דהכי ואדעת~ ~לו~ קטנ~ מעש~
 ולש~

 א~
 על מעותיוהניח

~~ 
 לו יש ואם הצבי

 די~
 הוא

מתכשיטי
 כ~~

 לא מסתמא כי בעין הנמ~י~ ~הב
 א~ כינתנם

 לסבת
 החת~

 נשאר שלא זמן וכל

ה~כשיטי~
 ו~~~כ שלו הם

 בנד~
 דין להר~~א לו אין ~לנו

 זהב בתכשיטו אם כי ששאל ה~ורכל

 וכס~
 וכל

הנמצא
 ~ע~

 ~~~~ל ~מה
 מה~ ~ת~

 ~~~~~ס
 שולטאניס~~ה

 ~מ~ תשלו~
 ~~ר לו ~תן גס

 פרחים~כ~~ה
 שי~

 גם ~יו ל~ט~וס ~ו
~~ 

 לו אין
 המאה כידין

 פר~
 מ~נת של

~ 
 לא

 ~ק~ ~
 נ~ע

שיתנ~
 אם כי הא~~וס ביד שה~~יד ממעו~ לו

 ה~אה ~ר וכ~~כ פאר~~~ה לו חייבשהיה מהמ~
 מהמעו~ ~ם כי בו הקור~יר~ה כא~

 ו~~~ב~
 ~ב ~~~א

 פ~חי~ הע~~ה כל~יתומי~
 ממ~ ג~

 ששו~ל
 מ~~

 ~נס
 אס השו~~ דברי הבנתי לאהשדוכין

 הק~
 היה

 יו~בהר~ ~נ~~~
 לז~ להביא~

 א~ר הנשואין
 קב~

 ~ינ~~
 בא~י ואם הארוס עם ל~פה שתכנם ומרוצתמפוייסת

 יביאנהלא
 ש~

 יהיה
~~ 

 ההוא ב~נס
 ו~~

 הוא כך
מ~לם

 ל~
 חיוב ל~ל בא

 ע~
 שיהיה

 נתב~
 ~הר~~א

 ~ואין של הזמן כי וה~עס ההואב~נס
 שקב~

 ~א לא
הארו~

 עס לח~ה ליכנס
 אר~~

 בא ש~א ומאחר

 הנשוא~לז~
 שיתקיים כדי

 ה~
 ~הבי~ה ת~ו יואב

 ולא כך אחר שיבא שא~~~ דבר חייב אינומפוייסת
 ל~~ר שיכול ~עם מפו~סתהביאה

 ל~ ~
 כי נת~ב

 ה~ול~ ~אי אז כי ביניהם קב~ו אשר לזמןאם
 ~~ו

 ~מנו הא~וס ~א ~חר ומ~צת מפוייסתלהביאה
 תנאווה~ים

 א~
 בידה

 למחו~
 כי סהדי ואק

 ממון ~ק לגרוסכוונתם א~
 לה~

 יואב
 ב~

 אבל ~מה
 הזמן שבאאחר

~ 
 כאשר נישואין

 ~ב~
 ואז בא ולא

 ל~ת תנאו הא~ס ה~ים שלא ~חר בידהה~שו~
 וד~י אז תרצה שלא מהמ~צמה

 ל~
 נת~ייב

~~ 
 י~אב

 ~תחייב היה שלא נותן הדין ~י קנסבשוס
 ה~

 ~~ב
בקנס

 לר~~
 לבא לכשיר~ה הר~~א

~ 
 ו~ר היובל שנת

 בענין בת~ב~ וה~ב~~א הרא~~שכתב~
 ~~כ~

 ~~ו
ביניהם

 ל~ שא~ קנ~
 יבוא

 הא~
 ל~מן

~~~ 
 ~~הם

 היאוהלכה
 ונשא~

 ל~חר

 ו~~ ד~ לא~ ש~
 ~ם

 בא ~א ~או ~~ים ~לא א~ר הקנס בעניןמשו~כתו
 הרש~~א ~~~ל ביניהם שק~ולזמן

 בתשוב~
 ~ן ~ל~ג

 אחות לאה אתשדך
 שמ~

 י~~ם תנ~יס ~~פי
 ~נו בפני~ו התנאים נוסח ~ה ~ים י~ ע~~פיכתובים
 שת~א שמ~ן עם ראובן התנו ח~~מעדים

 ל~
 א~ת

ראובן
 לשמע~

 למטה ~אן הכתוביס ה~~~ס ~~י המשדך
 ה~~ לש~ בנדו~א ה~~ לאה~תתן

~ ~  
 כל את לה

הבית
 ש~

 כך שמצ~ה הגן עם
 וראו~ ו~

 לקח ה~~

 של~בקנ~
 ~נו בפנינו ~כשיו

 נכ~י ו~ני עדי~
 וקרוביקרוביה

 המש~
 ~ו שסלק

 סלו~
 גמור

 וללאה ה~~ ג~ו לשמעון הכל ונתן הגן ומן ה~~הבית מ~
 לאה ולקחה לו מהמשוד~ת ה~כרתאחותו

 ק~
 שנ~נה
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למש~
 כל

 מנהג כפי למעלה הממוצר והגן הבי~
 הגן ב~כירת והשליטו הנדוניא קרקעמתנות

 לק~ה ו~ד הצורך ~עת ערעור שום בליכשירצה מע~י~
 הנ~~ל לשמ~ון נתחייבה קידושין במקום מעכשיובק~~ש

 לו ולהנשאהמשודך
 כד~

 וישראל ~שה
 בשב~

 הבא נחמו
 ה~שודך ש~~ון והודה רצה וג~~כ ועכוב ~רעור שוםבלי
 במקום בקג~~וש ולקח למ~לה הכתובים התנאיםבכל

 כדת הנז~~ל בזמן בלאה וי~שא שיתחתן כמנהגקדושין
 כ~נהג לחוד ומתנה כ~ובה לה ~עשות ~שראלמשה
 הנ~~ל הבית בכ~ובתה לכתוב וג~~ככאן

 ונשב~
 בתורה

 דינרים ~אתים הנ~~ל החי~ון לעת ו~מונו ~שלולהמצא
 הנזכרת המשודכת ונשבעו המשו~כת לאהל~רך

 דעתינו ועל ב~נ~נו לזה זההנז~ והמ~ו~~
 לעשו~

 ושלא זה כל
 דבר שום על ולסרב לעכב מהם א~ד ביד רשותיהיה
 אחד כל כ~ ולהיות ~כשיו שהזכרנו מהמכל

 ~ה~
 להכריח

 זהובים ~אתים בקנין היא לקחה זה כל לעשותל~בירו
אדפ~י~~א

 המשוד~
 זהובים ממאתיס ג~~כ והוא לה

 ~קיים למזו~ן לה~זירן נאמן ביד יהיו והשטרותאחרים
 מודעא מ~ר תמוז וב~~~ח האח~ יס~ב אםהתנאים
 עדים ~~ני לשמ~ון ואמר צאה ב~ביל לאה א~יראובן
 מזומנת שאחותו הנו~ד ליום ~חותו ל~שא ע~מושיכין
 מ~ר ו~וד שלהם ה~נאים בשטר שנזכר כמו לול~נשא
 המשודך ושמעון עדים בשני א~ותו בשביל א~רת~וד~א
 ב~נת אב לחדש י~~א ביום זה והיה הראשונהבמודעא
 ביום וזו אחרת מודעא ועוד וחמש~ם ואחד אלפים~משת
 נח~ו משבת ~רבששי

 ו~
 שהיה מודעא מ~ר שמ~ן

 כמנהג ונדוניא כתובה כ~ב צא אבל אותה לישא~ומן
 עבר כך ובתוך התנאים בש~ר נת~ייבוכאשר

 נשאה ולא התנאים בש~רהכתוב הזמ~
 ושמע~

 אני טוען
 טוענת ולאה התנאיםקיימ~י

 ל~
 לי כתבת ~לא קיימת

 שואל אחד ו~ל כמנהג ל~וד ומתנה ונדונייאכתובה
 ~תנה ~שטרה~נסות

 לנאמ~
 הייתי אני אומרת והיא

 להנשא~ומנת
 ל~

 ועוד ומ~נה כתובה בשטר כמנהג
 ה~תן לבית ללכת לאלמנותשמנהג

 ולבר~
 ברכת

 ולא המנהג שנית ואתה למ~רתו בש~רית ח~~ייום ~ואי~
 כתובה שום בלא ששי ערב יום עד המעותהזמנת
 הודיעני כמנהג ~ופה שום ובלאונדוניא

 הד~
 מי ~ם

 לכתוב לעדים יש אם הודיעניוכן
 לשמ~

 מתנה שטר
 המתנ~ שטר כתבו העדי~ כי ת~אי שום בלא הגןעל
 א~יעני בגן להחזיק בא ~מ~ן לשמ~~ נ~מו שבתאחר
 אם הקדש הקדשו אם הק~~ו ואם לה~זיק לו ישאם
 ~ ע~~כלאו

~~ו~~
 שאין ברור נראה הדבר

 שמע~
 במתנת זוכה

 וא~יה שהיא לפי בנישואין לאה עכבה ואפי~ והביתהגן
 נשאת שלא וכל נדוניא מ~מת אלא והבית הגן נתנולא
 הנישואין שיתבטלו צד מא~הלו

 ל~
 בקרקעות הוא זכה

 ~~יב היה והוא הנשואין א~ר נגררת הקר~עותשמתנת
 בחיוב רוצה איני קנס משום ואף בכתובתה להלכותבן
 שמעון בקנס לאה ו~נתה זהובים מאתים אלאהקנם
 וגם זהובים במאתים א~ כי עצמם קנ~ו לא וזהו~ה
 טעמים מכמה לאה עם שהדין נראה הסירוב עיקרעל
 לש~עון שהיה אותן כי נראה בשאלה שבא ממה כי~דא
 כתוב שכך היו הכלה צורכי בהם ל~שות משלולהזמין
 המשודכת לצורךשם

 וכ~~~
 והמאתים עצמו הז~ין שאלו

 מוד~א מסרה לאה שהרי ל~רב ששי יום עדזהובים
 שמעון ואם לו ~הנ~א מזומנת שהיה ששיביום

 שאמרה מה ~ה הרי שעה באותה והמעות עצמוהזמין ג~~~
 ~ד ושהא ה~רים שהוא השאלה מ~וך נ~~ל אלאהיא
 ולא הכלה צורכי להכין היום מן נשאר שלא כדיל~רב
 זו נתכוונה ולא הנ~ואות הנשים כשאר החו~ה~ורכי
 אלא לולינשא

 ד~
 התנה לא שא~י~ הנשים כשאר כבודה

 וסתמן ה~דינה מנהג אחר הולכין אלו דבריםכלל
 ב~ציעא שנזכר ההדיוטות דרישת מכלל ~הוכפירושן
 וכל המ~בלב~~

 אות~
 מדרישת שהם הדברים

 שלא שאע~~כ ב~~ד כתנאי הםהרי הדיו~ו~
 ועוד שכתב כמי כת~

 כמנהג ונדוניא כתובה לה כתב שלא שטענהשהטענה
 אותה ל~שא על~ו היא ~פהטענה

 בשב~
 ולכתוב נ~מו

 להם הקבוע הנשואין ש~מן ומשמע ונדוניא כתובהלה
 עכשיו שינשא לא לכ~וב לו היה נ~מו שבתשהוא
 שנתיים ואחר שנה לאחר אפי~ שא~~כ זמן לאחרויכ~וב
 ~ה~בזות לה שאיןו~ד

 בי~
 לה יעשה שלא שכינו~יה

 בבית ~מישי בליל בצנעא והולכים ה~ל~נותכמנ~ג
 שהוא יראה זה וכל בשחר נישואין ברכת ולברךהחתן
 ~יונהדרך

 ~שא~~~
 וכדרך בכך שכמותה הנשים לשאר

 אשה ולישא בית לי~ח בנודר מרובה פ~ בשלהישאמרו
 וכמעשה לו ההגונה שימצא עד אותו מחייבין שאיןבא~~י
 וקפצו מ~ירתו אינה אליה שיבא שכל שנשב~ה אותושל
 לפני מעשה ובא לה הגונים שאינם אדם ~ניעליה
 אלא זו נתכוונה לא ואמרו~כמים

 להג~
 כך ~ה

 בהגון שת~א אלא נתכוונה שלאבזו ה~
 ולפיכ~ ל~

 אני
 כדברי ממש מיהארואה

 שמע~
 קרקע במתנת לא

 דמה הקדש אינן הקרק~ת הקדיש ואם בקנס~א
 ע~~כ ה~דש שלושאינו

 לש~
 ~ ז~~ל ה~ב~~א

 דמש~ע~~~
 ~ת~

 שלא שאע~~פ הרשב~~א לשון
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 א~ כי בבי~ור הנשואין לזמן הקנסתלו
 שה~נו ב~~מא

 ש~שה המודעא הואיל ועכ~~ז ~סויים מזומן לזמןשיש~ו
 לא~ותו ~ה~~ל הנו~ד לז~ן מזו~~ת שאחותו~אובן

 בע~ו~ו הנו~ד ליום ~ו~~א ~~~ ש~~ון שאםשאע~~פ ~קנ~
 יוםשל

 אי~
 שלא א~ר דב~ הו~יל ולא ~זומן ג~~כ הוא

 לז~ן ~~ו~כתו ~~ ~~~~א שיו~ל כדי ~ודם ע~~והז~ין

הנוע~
 ביניהם

 מנה~ כ~~
 ~לא בנ~~ד כ~~ש ה~יר

 ב~
 ~לל

 וסירבומיאן
 לב~

 ~ו~עא ~~~ ביניהם הנועד לזמן
 ~נ~~ייב ~מי ושלשפע~ים

 בקנ~
 ל~~י~ו ~ו~יל שבו~~י

 ש~ק~ה ~ב~הה ~ר~ ~שואל ~וונת אם גם הקנס~ן
 לא ~מאן ~למדה ש~א הוא יואב הר~שנתחייב

 הו~
 ולא

 יו~ב הר~ ~~ור בזה גם ~עדוא~ר
 ~ה~נ~

 ש~~ר א~~
 בא ולא שיבאמוד~א

 והו~
 אה ~י נת~~~ב לא

 בי~יהם שקב~ו שנים השתי משךללמדה ~ל~
 בש~תביר~ של~ ואע~~~

 הקנ~
 לנ~ואין ביניהם ז~ן שק~~ו אח~

 ה~ישואין ז~ן ~נ~ם הש~י מ~ך ~ם כי יתחייב לאודאי
 היה ~~לו ~דבר ראיה בי~יהם קבעואשר

~~ 
 לזמן

הקבו~
 או~ה נושא ו~יה ביניהם

 וא~~~~
 הי~ה

 אז ~ובע ~יה ד~ם למאן ז~ן לה היתה ש~דייןממאנת ה~~
 ~~אחר כלוה לא ו~אי יו~ב מהר~ אברהםהר~

 שכ~
 ו~אי

 כי בו יו~ב הר~ נ~~ייב לא ה~תה ~~ל לומר לנויש
 שני~ השתי משך זמןאם

 ל~אן יל~~נה שלא
 אב~

 א~ר
 לו אין ו~אי אז בא ולא בו והתרה שנים השתיעבור
להר~

 יוא~
 כי כ~~ש ~ל~דה הוא היה ~ם אף אשם ~ום

 שאומר ב~ה ~~~ו ~ת יו~ב הר~ ~ו~ר כבר שלנוב~דון
 שכתב~י כ~~ז ה~יאון ~שה מ~~~ו ושלא מר~ונו שלאכי

ל~~ור
 א~

 אלא א~נו ~ואב הר~
 ~~ו~

 ויאד~ר תורה י~דיל
 אי~ו גם מה~נס כ~ב ~וה נמ~א שאינו אחר האמתכי

 בידו שהו~לש שליש שום ב~ולםנ~~א
~~ 

 שנכ~ב ~נאמר
 וכ~~ז ונאבד שליש בי~והושלש

 אמ~ ה~ו~~ ~ו~~
 ~ה

 א~ר כי יו~ב הר~ש~ען
 ש~א~

 ~~ושין שה~ו
 ~הת~ייבר~ה ל~ באמ~~

 ב~נ~
 איך כדבריו מ~~ים ~~~כ וה~דים

 אדם דעת עליעלה
 להו~י~

 הה~ק על ~ו~ב ~הר~ ממון
 ~~כמי וכהלכה כדין שנכתב שנאמר שאפי~ א~רת ועודזו

 שליש יש שלא אחר בקי חכם ע~~י ש~עשה אחר כיםפ~
 ש~ריך ~םר ה~יקר כי דבר בידו אין ~ידו שהושלשבעולם
 יהיה לו שיאמ~ו הה~ל~ה ובש~ת בידו להשליששליש
 ~יובו מ~ד האסמכ~א ~אין מ~כשיו פלוני מחמתבידך
 אם שא~~ השלישות החזרת מצד א~א הקנם ש~רשל
 בשאלו~יו הרשב~~א וכ~~כ ש~רו את לו החזר אקייםלא
 וז~~ל רנ~~גסי~

~~~~~
 וראובן שמ~ן לבן בתו ~ת שידך ראובן

ושמ~~
 לבת זה לתת פסיקתא בש~רי ~צמם ~ייבו~ת

 זה עצמם ~ייבו ו~וד כ~~כ לבנו לתת וש~עון כו~~כבתו
~זה

 לקיי~
 ב~נם השידוכין

 ידו~
 בסך בקנין ~הם וקנו

 הנישואין זמן עד שליש ביד אלו ~וב ש~רי ולה~ו~ידו~

כ~נ~~
 לה~לים לזה זה ~ניהם נשב~ו ו~וד המ~ום

ה~נ~~~
 בת כי ואו~ר ראובן בו ~ז~ שנתיים ולא~~

 לש~י ונשאת לא~ר ושדכה ש~עון בבן ~ו~ה א~נהב~ו
 שפ~ק הממון ומן ה~בו~ה מן ~~~ו ~ת ~~~ורורוצה

 ~ו~~ ב~~נ~ נ~וניי~~ח~~
 ו~ן

 ה~נ~
 לפ~ור ~וצה

~~
 ~נ~ו

 ב~~~~
 כאן שאין טוען וש~~ון אה~כ~א

אס~כ~~
 ועוד מעכשיו קנם של ה~וב בש~ר ש~ש ל~י

 היהשא~ילו
 כאה~~ת~

 מנהג בכך ה~~ום שמנהג כ~ון
 ולא אוביר דאם מאיר דרבי ו~~~י~ת הלכה~ב~ל
א~ביד

 אשל~
 הפםק ו~ל ב~י~בא

 שהו~ ~ו~
 חייב

שנשב~ כי~
 שא~י~

 אנו~ יה~~
 ~ינו ש~ו~ן כמו

 אנו~
 על

 נוח הש~י ב~ומרת או~ה טענת שאין ועוד המ~וןנתינת
 ה~א~ון מןלי

 באונ~ אל~
 בהם וכיוצא ~ולי או מיתה

ו~ו~
 שדכה מרצונו כי היא הרמאין ו~~נת א~וס ש~ינו

~~
 וקו~ם הא~ר

 הגי~
 ~ הראשון נישואי זמן

 ~ע~ות ו~ענותיו פ~ור ראובן ~דין ~ו~ת~~~~~
 כמו ~ואאם

 שטוע~
 אלא מר~ונו הבי~ול הבת שאין

 הבת הי~וב~~מת
 ~~~נ~

 ש~ען כ~ו ~~נה א~מכתא

וא~~~~
 בש~ר שיש

 ה~נ~
 שליש ביד ~נמסר דכ~ון מ~כשיו

 בנ~ינתואין
 הש~י~ו~

 לה~זירו ~~ל~ש א~ן מעכ~יו
 שאי~

 מ~~~~מכ~~
 החזרת מצד אלא ה~נם ~~ר של ~~ובו

השלי~ו~
 והיה שטרו לו ה~זר זה אקיים לא אם שא~ר

 שום ב~א ל~ליש לומרלהם
 אהמכת~

 בידך יהיה זה

 בזה וכ~ו~א מ~כ~~ו ~לוני~~~~
~~~ 

 שנינו שהרי לך
בפרק

 ~~ו~ ג~
 מי

 ש~ר~
 ~~רו את והשל~ש ~ובו מ~~ת

 מכאן נתתי לא ~ם לוואומר
 ו~~

 לו החזר פלוני יום

~~
 לא אומר יהודה רבי י~זיר אומר יו~~ רבי ש~רו
 ו~ו~ימנאי~ז~~

 ~~וג~~
 קניא לא או קניא דא~מ~תא

 ~יא ד~מכ~א יחזיר לא ד~~ר יהודה כ~בי לןו~~~א
 ~נ~יא לאוא~מכתא

 ו~~~~~
 מעכשיו החוב בשטר דאיכא

 כמעכשיו הוא הרי זמן בו ש~ש ד~ל ועוד פליגי לאדהא
 אלא עליו ~וכיח ש~ר של זמ~ו דא~ר יוסי כרביוקי~~ל
 אינו חוב בש~ר מע~שיו או~ו מ~כשיו בשלישות ש~יןכל

 ח~ר הש~ר שאין וכל ~ש~ר ב~זרת מוריד ולאמ~ה
 אינו ה~מון~ייוב

 של~
 אלא ע~מו את זה ר~ובן חייב

 משליש של ממש כאותה זה והרי ~שמ~ון הש~רלכשיחזור
 מאי באותה ש~רואת

~ 
 לא אם אמר לא כרחנו

 א~~~פ ש~רו כל יגבה ~פלוני זמן עד הנשארפרעתיו
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שנפר~
 בו יגבה היאך יוסי ל~בי ש~~לו שא~~כ מק~ו

 כנגד והכל~כל
 או~

 א~ ו~חל שפרע ~~צת
 של שעבודו

 ~טר וקי~~לש~ר
 ~ו~

 אלא בו ולוה חוזר אינו ופרעו בו
 אם הלוה לו כשאמר~יא

 ל~
 זמן עד הנש~ר פרע~יו

~ו~
 עכשיו לו פורע שאני מה

 מתנ~
 הויא ואפ~~ה

 ל~י ~לוה של בידו נ~ון כבר שה~מון ואע~~פאסמכתא
 מ~צת אותו לו ונתן זכהשלא

 ~ל~
 הש~ר ל~שי~יר

 אף השטר ב~ז~ת א~~כתא שיש וכיון לוה שללידו
 ב~לה~מ~נה

 והי~ ה~י~ והו~
 ~נדון ~~~נה ג~~כ

 ~ ע~~כ~פנינו

 יש~~י
 מ~ו~ ~~

 אס~כתא אין כי הר~ב~~א דברי
 ע~~ו ל~י~ב ~דם כל ביד שהרשות שט~ ~ל חיובומצד

 הוא אסמכתא אבל ~ייב שאינו במה ~כסיוולשעבד
 א~זר זה ~~יים לא ~ם שאו~~ השלישות ה~רתמחמת
 ה~וב שטר יכתוב אם אפילו שכן ומאחר שטרו את~ו

 להשלי~ שצ~יך אחר ספרד כ~כמיבה~לט
 ביד הש~ר

שליש
 בה~ר~

 אסמכתא יהיה שלא לתקן צריך השלישות
 אינם ספרד חכמי כתיקון ה~ושים כי תאמרושמא
 ~ידו זכותו את תופס אחד כל כי שטרותיהםמשלשים

 שטרות~הם שמשלשים יום ב~ל מעשים שהרי ~אינו~ה
 ד~תיה ס~יך ולא מחבירו ~ח~ שום ~אמין אינוכ~

 הפוסקים כל וגם שליש ע~~י אם ~י נכסיו ומשעבדוגומר
 שלישות ע~~י הם כולם שדוכין קנסי המביאים~ולם
 אם שלנו בנדון שכןומאחר

 שלי~ו~
 ממון חיוב כאן אין

 ~לישות ואם נפשיא ומשעבד איניש ג~ר דלא כאן~ין
 אס~כתא והוי כדין שלישות נעשה לא הרי ~אןיש

 לא~סמכתא
 קני~

 הר~ שכתבתי הטעמיס מכל הרי
 פרחים ע~~ה ליתומה חייבאברהם

 והתכשיט~
 כסף של

 שהן ומה~הב
 בעי~

 תעכבם ו~ם אברהם מהר~ הם
 והר~ ע~ה ה~ן הפרחים אברהם הר~ י~רע עדבידה
 יואב הר~ ~ל אברהם צה~~ לו ואין מכלום פטוריואב
 הצ~יר ~תבתי לע~~ד והנראה ודברים דיןשום

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

~~~~~ 

 הן יואב הר~ כנגד אברהם להר~ זכות אני~ו~~

 קנ~בענ~
 ב~נין הן

 הפזור~
 יואב הר~ שט~ן וט~נות

 הקנס כנגד שטען מה כי כ~ום אי~ם העניינ~ם אלוכנגד
הן

 של~
 במז~~ל הר~~מ כד~ת נ~ה ~א ה~~ ~ענות

 ונא הזמן שעבר הג~ הק~דושין בעת שנתבטלהב~
 כי נאמר הראשון עלהנה ב~

 כי~
 הקנס על מידו שקנו

 סדרוהו שלא מוריד ולא ~עלה אינו העדים עדותכפי
 הזה הסדור ~וטל הסופר על כי הר~ב~~ם כדרךאז
 העניינים מן ענין על ~טר לכתוב מידו שקונין מיוכל

 כל עלדעתו
 הלשונו~

 ענין באותו להעשות ה~הוגים
 ס~~א סי~ המשפט ב~שן אביו הרא~~ש בשם הטורכמ~~ש
 הן נאמנות הן לכתוב במדינה שנהגו ~בר וכלוז~~ל

 הסופר~ נהגו שכבר ~טרי סופרי שאר הן בשו~אכתבוה
 שיכתבוהו דעתו שטר לכתוב בסדור שמקנה מי כלל~תוב
 חייב הוא הנח~~ש מכח ~י ועוד ע~~כ המדינהכמנהג
 סימן בתשובה ה~יב~~ש כמ~~ש אסמכתא הוא ~ם ~ףבענין
 הקנין דאין ד~ע~~ג ז~~ל תשו~ה באותה דבריו וסוףסמ~~א
 וכופין שבועתו לקיים כדי להשלים חייב הדין ~ןמועיל
 בביאור עכ~~ל שהשלים מכיון ~נה ו~בירו להשליםאותו
 אינו הנח~~ש מכחיש יואב שה~ ואע~~ג הר~~~שתשובת
 בדבר קנון היה שלא כפר הוא כי כפרן הוחזק ~ינא~ן
 נוטל שכנגדו כפרן שהו~ז~ ~י וכל שהיה העידי~והעדי~
 מה~ בפ~~ח הר~ב~~ם כמ~~ש שבוע~בלא

 טו~
 שעד ואע~~פ

 לאו א~ עד בדבר נח~~ש היה שלא יואב להר~ מהייעא~
 ואינו שכתב פ~~ט בסימן הטור ~לשון כדמשמ~ הואכלו~
 לדבריו עדות יביא או דינו בעל לו שיודה עדנאמן
 א~ד ~ד לימא אחד בעד סגי ~אי בעינן דע~יםמשמע
 באו~דנא ו~וד טפי רבותאדהוי

 דמוכ~
 שנעשה

 הזה והדבר הזאת ~~יר המנהג הוא כן כיהרמב~~ם כד~
 הר~ בפני הפר יוד~י לפני ת~ילה נעשה הקנס זהשל

 כה~~ר הרב ל~ני ואח~~כ איש משה והר~אלישע

 ואע~~פ הדין שכחו שכולם לומר יתק ולא נר~~וקארו יוס~
 הוחזק כבר כי כלום בדבריו אין ~כ~יש יואבשהר
 הוא כלום ~או מסייעו אחד שעד וא~~~~י כדפי~כפרן

ו~~
 נתבטלה היאך כי היא הבל כי נא~ר השני

 אלמוה ואלומי ~ידושין ש~~ו ~עבור וכי ה~~וש~ןבעת
 ועדיין יבטלנו ול~ה בטלו ומי הקנם נתב~ללמלתא
 ליתומה יואב הר~ ילמד א~~~כ אם אולי אוכל ביןהדבר
 מעיקרו בטל הענין ונמצא בסוף עשה כן כאשרלמאן
 נסדר אברהם הר~ ~נסיעת קרוב באייר בכ~~ו כיו~ד
 להר~~י ובנו א~רהם הר~ שנתחייבו זהובים ה~~~ן שצשטר
 ואם הקדושין א~ר רב זמן היה~ה

 הק~~
 איך נתבטל

 נתחייב לא כי זהובים בק~~ן ובנו הר~~א מתחייבהיה
 המאה בקנס הר~~י שנתחייב בעבור רק~ה הו~
 כמפורסם תליא בהא דהא נתבטל זה גם נתבטל זהואם זהובי~

ל~
 והרב ~יש משה והר~ אלישע הח~~ר שהעידו וכמו
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 ש~א להופר שנוה ~~מרה~~
 ית~

 לה~~~י הק~~ן ה~~ר
 ה~נס ש~ר יתן לאאם

 ~ להר~~~
ו~~

 הז~ן ~~ן כי נאמר הש~ישית
 בז~

 ולא ~~לה
 לא כימוריד

 ~גב~
 ב~ד הזמן

 ~~ ~קנ~ ע~~~~
 שנאמר

 כי הז~ן בעבו~שנתבטל
 בל~ נ~ש~ הקנ~

 ז~ן ~ום
 עשאווהזמן

 הפו~רופו~
 ובנו ~ר~~א עם

 כ~~~
 ~~נהג

 זה ז~ן נ~ד~ לא אבל לנישואין זמןל~בוע
 ~~נ~ בע~ הזמן נס~ר אפי~ כיועוד הקנ~ בע~
 אברהם וה~~

 ולא המו~דה~ביר
 ל~ ב~

 ונמחל הענין נ~ב~ל זו מ~ני
 היה אנוס ה~~~א כיהקנס

 ב~~
 ~לא

 ב~
 ~דע לא כי

 ~י~~יןשב~בור
 ~ו~

 זמן
 ל~~

 ~~יין ~~נ~רה ~~חר
 עדיין והנכ~~ם~ט~ה

 נ~~ ~~
 שי~שו

 ~~~י~
 ~שר ~~~ו

 ~~~~י שי~בור א~ש לב על י~לולא
~~ 

 ~א~ות ~ל
 הנז~ הרב ~ליו ~~זרוו~~רמות

 י~~~~ של~
 במיאון

וא~
 ~נז~ ~~רב ~ושב ה~ה לא לעבו~ ר~ה הר~~י אם

וכ~
 ~ל יד ישי~ו ה~יר וטובי חכ~י

 ~פי~ם ישי~ו ו~ף ~~
 ~נין~ל

 ומ~ונ~ ר~
 קוש~~נ~ינה ~~~~ אי~~ ~ן ~אש~ ~זה

 הו~~ל דלאוכיון
 למיד~

 כ~בר שי~שה
 ~ר~

 ~זה
 טובא בדוכ~יה כדאשכ~ן~קרי אנו~

 בת~מו~
 ומ~ם

 ה~ם דג~ינן ק~א מבבאפ~~ב בסו~
 ~~~~ ~נ~~

 לב ~ל
 ב~~מו ו~תב ~י~~~ בסימן הטור וכתבו פטורחבירו
 יסלקנה ש~א ~בור היה ולא יניחנה שלא שסבורמשום
 עצמו אדם שיניח דרךשאין

 לש~ו~
 חבירו שי~רג ~~י

 לו היה דלא דמשום קמןהא
 ~יד~

 ~פ~ר
 ~~ני~

 ב~~זק
 לפ~ות שוגג ~~ה שאם ודאי בעש~יתו אנוס ומקרישעושה
 מ~~מא למידע הו~~ל דלא כיון בנ~~ד ~ם גולההיה

 וכל מיקרי אנוסדפרישית
 דאנו~

 ~~בר וא~~~פי פטור
 נדרים דמ~כ~ וכההיא תנאו קיים כאלו והו~~להזמן

 ~~ם ו~מרינן ~לוני לז~ן יבא לא אם זכות~הדאתפיס
 זה הנה נ~~ה סי~ ה~ו~ וכמ~~ש הוא כלום ל~ו אנוסדאי

 ~ הקנס ענין עלמספיק

ו~~
 לו צוה מי הר~~י שהשיב מה הפ~ורים ענין

 טענה אינה מעצמו ~ההוא
~ 

 ש~שה במה הר~~י
 כת~ ובהד~א ~מון הפסד לו וגרם הפיזורים כלהפסידו
 ~ברו מ~ון הפסד הגורם כל כי חובל בהלכותהרמב~~ם
 ומהם הזה הכלל תחת הרבה פירושים והביא לש~םחייב
 ושחררו א~ותיקי ~בדו העושה שם מ~~ש הוא לנ~~דדומה
 ממון הפסד לו שגורם לפי לו לשלםשחייב

 ו~
 במה ג~~כ

 למאן ליתומה הר~~ישלמד
 גר~

 שפיזר מה כל שהפסיד לו
 לבן הר~~י שישלם מהראוי שהיה אלא ~ד ולא~לקיחתה
 כי המיאון בסיבת שהפסידוהו היתומה נכסי כלהר~~א
 לקיימה ראוי אשר המת כמצות בכל ז~ה כברהוא

 העיר ו~בוי וממוני ~כמי לכל וכ~תקתו ה~בוכ~סק
 התווע~וא~ר

 ונתקוטטו איסקל~~ין הכנסת בבית א~~ יו~
 עשו חמתו ועל אפו ועל ה~נין ~ל הא~ו~~ו~ הרב~ם

 הר~~י ילמד פן ומיראתם הנז~ הר~~א לבן הי~ו~הוקד~ו
ליתו~~

 על עבר והוא וחרמות אלות עליו ~זרו למאן

~~~
 א~~כ בנ~תרות עסק לנו ~ין כי ה~פו~~ם כ~י
 לבנו הפסידה~~~י

 ש~
 והרחיקו והנכסים היתומה הר~~א

~~~
 היתו~~ פי גבולו

 שהדין ~ולת קרובתו ~~תה
 ~י~ר~וי כ~

 מדין לעשות
 קנ~

 י~שו ולא ה~ור ותקנת
 א~ותן מצ~ בחלקן הנו~לות ביתומות ~~ורהה~נשים
 ~לאונ~צא

 ~ו~~
 וכההיא ~בירו של בפרתו ס~ורה

דיבמו~
 ע~ה הוא

 ~ל~
 שלא לו נ~שה אנו אף כ~וגן

 יהיה וזהכ~ו~ן
~~~~ 

 בשם הטור וכמ~~ש ה~~~~~~ם

~רא~~
 ולהפקיע לה~רים שמכוין ~י ~כל ז~~ל ב~י~ אביו

 ~כמי~~קנ~
 בערמם חכמים לכדום ~~ב~רו עול ו~~שות

 ונלמד א~ו ונ~ון הרעה ומ~~ב~ו ~~~ו ל~פר נגדוו~מדו
 התלמו~ ~כ~י כי ~דברדב~

 כל לכתוב ה~פיקו לא
הנול~~ת

 ה~תידו~
 ה~תחדשות לבא

 ב~~
 אלא יום

ש~בא~ה
 מילתא ומדמים ב~קביהם יוצאי~ ~ח~יה~

 משגיאות י~ילנו וה~ ע~~~ללמילתא
~~~~~ ~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ 
 למכריע אותי ביררו הנ~~ל ה~~מים כי~~י~~
 שבקשו י~~~ו הק~~ק ~מוני מפני להם ליזקקוהכרחתי
 להיות עלי לקבלממני

 מכרי~
 לא כי עד בי וה~~~רו

 שפסקו מה ~ל ~מדתי ובכן ~ניה אור לה~יליכו~תי
 להר~ ~ראנ~ו אברהם הר~ תביעת בדין י~~~והחכמים
 מ~~ם יואב הר~ את פטר ב~וך משה הח~~ר כייואב

 ~~מועד הע~יר הנז~שהר~~א
 שקב~

 והביא ה~ישואין לזמן
 מפני ב~יני נראה זה טעם ואין הרשב~~א מתשובתראיה
 ~שובת מנדון חלוקשנ~ד

 הרשב~~~
 לקמן~ שאכ~וב כמו ז~~ל

ו~ו~
 מהקנס כתב שום נמצא שלא מט~ם פטרו

 לקמן שאכתוב מה פי על הוא יפה ~עם זהו~~ם

אב~
 מה

 שב~
 בדבריו

 וז~~~
 שאפילו אחרת ועוד זאת

 ואם עד י~~ה ספרד כחכמי וכהלכה ~דין שנכתבשנאמר
 והוי כדין השלישות נ~ה לא הרי כאן יששלישות
 מכמה נראה אינה קנייא לא וא~מכתאאסמכתא
 שטרי כותבים היו שאפילו ב~שיטות שכת~ חדאטעמים
החוב

 מסירת בש~ת אמרו שלא כיון ספרד ~כמי כ~נה~
 כתוב היה שבשטר א~~~פ מע~שיו לשון לשלישהשטרות
 ה~ב~~א מתשוב~ ראי~ והבי~ אסמכתא הוימעכשיו

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ שה~
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 ~לוקהרמב~~ן
 ע~

 ה~שב~~א בתשו~ שכתוב כמו ה~~~~א
 בבית הובאהז~~ל

 ~ יוס~
 שא~~ו~

 אמורים ה~~ם שהביא הרשב~~א ~ברי
 ליד ~מסרו בשטר כ~כתובאלא

 השלי~
 את ~שא לא ~ם

 ~כיון לפלוני במנה ע~מי מחייב הריני פלוני לזמןפלונית
 בשעת שיא~ר ה~שב~~א הצ~יך אסמכתא בלשוןשהוא
 מתחייב~ם שהוו ~פרד חכמי למנהג אבל מעכשיומסירה
 והיו תנאי שום ובלי שיור שום בלי בקנין במנה לזהזה

 אין לך מחול זה ~וב הרי פלונית תשא אםאומרים
 ב~י~~א הר~ב~~ם וכמ~~ש אסמכתאכאן

 מהלכו~
 מכירה

 חייב היה שלא כלל ת~אי בלי בממון לאחד עצמוהמחייב
 ואינה היא מתנה זה שדבר חייב זה הרי כלוםלו

 ~ עכ~~לאסמכתא
 שמנהג ~~מו ז~ל הרמב~~ם בדברי עוד מבוא~ו~ן
 וכן אסמכתא דין מכאן לסלק כדי היה ספרדחכמי
 ז~~ל הרא~~ש בת~ובת וכ~~כ משנה מגיד בדברימבואר
 יהיה ~אם ע~~מ לזה זה שטרות שעשו ו~מעוןראובן
 לשמעון יתנם כך ואם לראובן שטרות השני יתןכך

 נהוג ק כי דעו~יב
 בא~

 דבר כל לקיים הזאת
 אם~תא שאינו זה עלהסומכים

 כי~
 מהם אחד דכל

 מחילת שתלו אלא תנאי ~ום בלי גמור בחובנתחייב
 השליש יר~ה שאם ב~לישהחוב

 ימחו~
 לא ואם צשמעון

 בחוב ראובן ~כה נמצא לראובן השטר ונתןמחלו
 חייב והנה השטר כתיבת בשעת שמעון לוש~תחייב
 הוי דלא הר~~מ כתב זה ובענין ת~אי שום בליעצמו

אסמכתא
 ~כ~~~

 מה א~מכתא כאן ~אין ומאחר
 ~ בזה יודה ז~~ל ה~ב~~א ו~ם מעכשיולו~ר ~~

 שכתב וירגא ן~ הר~~ש ה~כם פסק ראיתי~~~
 דבריו בעיני נראו ו~א ובפזורים בקנס הר~~י אתל~ייב
 הר~~י נ~ד ~הר~~א זכות אני רואה וכתב שטען מהכי
 מאחר לתמוה יש המדינה כמנהג ~יכתבנהו דעתועד
 שכתב במה ש~כר כמו ~ה~~מ הטור בדברי בקי~הוא
 ~כר לא איך ס~~אבסימן

 למ~~~
 ע~~א בסימן

 וז~~~
 ~טר

 כי הלוה וטוען בפנינו השטר עדי ואין נאמנות בו~יש
ל~

 כי ב~ויו הנאמנות ~כת~
 דר~

 מעצמם לכתוב ה~ופרים
 מיניה וקניק בו שכותב כיון כי נאמן אינו ד~~רישופרא
 דכתי~ מאיכל

 אם אבל לבטלו יכול אינו ~עיל
 אלא הלוה בציווי כתבוהו שלא ומעידים בפנינוהעדים
 בכל לכתוב הסופרים ש~גילים כמו ~טרי שופראמפני

 מאי כל על מידיה וקנינן ביה ד~יב אע~~גהשטרות
 הנאמנות על סומכים אין לעילדכתיב

 וא~
 מגיד כאן

ו~~ר
 ומ~

 חתים ~~רא מילי אשאר למימר ד~יכא

 והם עכ~~ל בירו~למיכדאיתא
 דב~

 הרי התרומות ספר
 וש~ר נאמנות לכתוב הסופרים שדרך ד~~~~גבמבואר
 העדים א~רו ~ה נאמנות בו וכתוב זה יד ~~חתיו~א
 ~אין בנ~~ד כ~~ש ~לום הנאמנות אין ב~~וייו נכ~בשלא
 ע~ לדקד~ שי~ ומה כלל ~טרפאן

 ~בסימן ה~ור דברי
 ~~ובת דב~י כ~בס~~א

 ~~א ובסי~ חולק בלי הרא~~~
 זה כ~ו~רים והם ~ולק בלי הת~ו~ות בעל דב~יכתב
 מיירי התרומות דבעל לומר דאפשר ב~~י בס~ כתבתילזה

 השטרות בכל כן לכ~וב המדינה ב~ל פשוט מנהגכ~אינו
 כשאין מיירי הרא~~ש נמיאי

 כא~
 ~לא שי~ידו עדים

 אין קמא לת~רוצא וה~תא ~~~כ הלוה בציוויכתבנוהו
המנהג

 פשו~
 ק~סו~ ~טרי בכל ~כתוב המדי~ה בכל

 ואין לפנינו באים שט~ות שכ~ה ספרד ~כמיכמנהג
 כן כמו~תוב

 ולתיר~
 ששט~ התם ומה השתא הש~י

 מפני אלא מהני לא ~אמנות בו וכתוב י~ו מת~תיוצא
 בנ~~ד הלוה בצ~ווי נכתב שלא שיעי~ו עדים כאן~אין
 ~ ~אכ~~ו כלל ~טר כאן~~ין

ו~ו~
 בב~~י שכתוב ממה בדבר ראיה להביא יש

 פי~ שלא כל בתנאי התלוי דבר ~~~ל הריטב~~אבשם
 ואי~ו מחוייבאינו

 נ~ל~
 הדברים אלו ~טרי כל בחומר

 הכלל תחת ~הם ודברים בדיקדוקן בקי הסופרשאין
 ~מירתו באחריות שנתחייב דש~~ש תדע לא תנאיםאבל

 רוב אפי~ בי~ראל הנוהגים ~כירות ש~רי כלכחו~ר
 נתחייב לא זה באונסים שמתחייב כותבים שכרשומ~י
 דמקבל מאן האי האיי רבינו וכ~~כ ואבידה בגניבהאלא
 ידע דלא אע~~ג ~כותא לי~נא בכל שטרא למכתב~ליה
 ~טרא ואחריות ביה דכתיב כיון כראוי לאחזוקיספרא
 קיים בי~ראל דנהיגי שטרות כל כ~ומר עלי קביליתדנא
 נא~נות כגון תנאים אבל עניניה דתחות כללילכל

 דמפ~ן עד ליה מחשבינן לא ~ודעא ובי~ולבהלואה
 נאמנות והריע~~כ

 וביטו~
 נוהג שהוא מודעי

 בכ~
 ה~טרות

 וקבלית שכת~ אע~~פ בש~ר מפורש שאינו כיוןואעפ~~כ
 לא ~טרות כל כחומר שטרא אחריו~עלי

 מחשבינ~
 ביה

 ~ עכ~~ל נכונה סברא ודאיוזו
 בו וכתוב ידו מתחת יוצא ~שטר שאע~~פ~~~
 אינו שטרי כלכחומר

 נכל~
 מנהג שהוא דברים אפילו בו

 כלל שטר כאן שאין בנ~~ד כ~~ש השט~ות ככללכותבם
 נכלל היה סתם שטר שבכל הדין היה אם שאפי~ועוד
 נאמנות כגון הש~רות בכל לכתוב שנוהגים הדבריםכל

 משום בו נכלל אי~ ספרד דחכמי זה תנאי מודעיוביטול
 וב~ון שליש ביד ולהשלישם שטרות לכתוב צריךדהיה

די~
 ~ זה ולא זה ~א היה לא
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ו~~~~
 חייב הוא הנח~~ש מכח כי ועוד ~~~ל ~ד

 לו דמה ל~מוה יש ע~~ט בסי~ וה~ור עדכו~
 ללכ~

 ל~ראת
 מי~רא דהא והטורהרמב~~ם

 ~פורש~
 בפ~~ק דהיא

דמציע~
 האומר יו~נן ~~~ר חנה בר בר רבה אמר

 כלום בידי לך אין אומר והלוה בידך לי מנהלחב~רו
 פפרן הוחזק פרע~י ואמר ו~ר לו שיש מע~דיםועדים
 וה~ור הרמב~~ס ל~ברי שהוצרך לו~ר וא~שר ממוןלאו~ו
 עיין לא חורפ~ה אגב ~~~מ שבועה בלא ~נוטלשכ~בו
בה

 שא~
 ע~~ו שהוא התם ~שאני לרא~ה דומה הנ~ון

 וכל מ~ולם דבר~ם ה~ו לא אמ~ שבתחלה ד~ריוהו~ר
 אמר כי ו~~לכך ד~~ פרע~י לא כאו~ר לוי~י לאהאומר
 ומשום הראשו~ה טע~תו סו~ר הוא הרי פרע~י הכיב~ר
 לאהכי

 מהמיני~
 אומר ~א~~ו לנ~~ד זה ענין ומה ליה

~ע~ת
 סותרו~

 א~ זו
 אלא עוד ולא זו

 שאח~
 ה~דים ~ן

 כאן שאין דפשיטאמסייעו
 שמ~

 ב~י~י~ שאנו ו~~~ש נח~~ש
 לא אשה כשנשא ו~פי~ דבר שום על נשבע שאינו~הר~~י
 לישבערצה

ו~~~
 דאומדנא עוד

 ~~וכ~
 הרמב~~ם כדרך שנעשה

 לא~וקי גוברי רב כ~ה הוא ~לום לאו א~ד עד עד~ו~
 ~או~ד~א א~י~ ו~~~ל באומ~~אממונא

 ~מוכ~
 כגון ~ובא

 הוא והיאך המכו לא הגמלים בין המאוחר ~גמלההיא
רו~ה

 ~המו~
 וקלושה חלושה אומדנא על

 ~הוצי~
 ~מון

 שטען מה כי תהו ~ו על בנוייה שה~א אלא עודולא
 הוא כןכי

 המנה~
 בע~ר

 הזא~
 כן שאי~ו כ~ב~י כבר

 מ~ולם דברים היו לא לפני נעשה שהקנהומ~~ש
 שום ב~ני ~עשה לא ~בל זה בענין בפני שדברוהדבר אמ~

 כו~ מכ~יש שהר~~י ואע~~פי ומ~~ש ~ ~נאי שום ולא~וק
 ביטול נ~ב~ל כבר ~וא כלום לאו אחד עדעד

 אלודברים
 ועל~~~~~

 השני~
 כי היא הבל כי נאמר

 כו~ הקדושין בעתי~בטלו היא~
 ע~

 בטל ה~נין ונמצא
 למי~ דא~כא ~~ייא לא מהא דאי להשיב ישמעיקרו
 למאן יכולה הי~ה שעדיין אע~~~י שנ~~דשהדמאחר
כיון

 שהמיא~
 כי ופגם גנאי

~~~ 
 ~קדש וגזר~י השת~ל~י

 וכמה ~וקים בכמה נ~פיים~י ולאעכ~~פ
 קנהו~

 שהיו
 ב~וחים ה~ו שבקידושין ומאחר החיתון ל~ייםע~ים
 לקנס צריך היה לא החיתוןשיתקיים

ו~~
 לאייר בכ~~ו כי ועוד שטען

 לנהיע~ קרו~
 הר~~א

 יש איש משה והר~ ~לישע הח~~ר שהעידו וכמו עדה~~
 וב~ו הר~~א שנ~חייבו ז~ובים ה~~~ן שחיוב להשיביש

 היהלהר~~י
 מחמ~

 שנשאר מה
 מכ~וב~

 זקנה אצל אשתו
 עם להתפשר ובנו אברהם הר~ והסכימו היתומהשל

 על זהובים בק~~ן יואבהר~
 מנ~

 יסכים יואב שהר~
 בטחון היה ומ~~לה~~זכר בחי~~

 החי~~
 ~ך ואחר בקנס

 ולא בקידושין לבם בטחכשנ~קדשה
 הוצר~

 לקנה
מקום ומ~

 פשר~
 במקומה זהו~ים הק~~ן

 ~~ד~
 שכבר מאחר

 ~קד~~~ ע~~י החי~ון ~קיום לבםב~ח
~~~~~

 שטר יתן שלא להופר ~וה ה~כר והרב
 ע~~ל ~ברהם להר~ הקנם שטר י~ן לא אםזהובי~ הק~~~

אמ~
 ידע~י לא כאשר אל~שע להח~~ר אמרתי כן כי הדבר

 איסקלי~~ן בק~~ק א~רהם להר~ שאמר יואב הר~ ש~ו~~מה
 ומ~~ש ~ ~נה חיוב שום עליו נ~אר לא ~נ~ק~~השע~ה
 ועל~וד

 ~שליש~~
 מ~לה לא ~ה הזמן אין כי נאמר

 שהשיב שמה ~ה דבריו את אני ~ואה כו~ מו~ידולא
 מתשוב~ ברוך משהה~~~ר

 ענין אינה הרשב~~א
 התם ~שאנישלנו לנד~

 שכ~ו~
 של~ח השידוכין בשטר

 לאה אתשישא קני~
 בשב~

 שמ~חלה שמ~חר ראשון הבא נ~מו

 עש~י~בש~~
 השטר

 והק~הו~ והשבועו~
 זמן קבעו

~שב~
 זמן באו~ו קי~ם ולא המועד שהעביר מי נח~ו

 לא השידוכין שבשעת ב~~~ד אבל ~טור ו~בירו ~י~בהוא
 שאח~~כ אעפ~~י זמןקבעו

~~~ 
 שעבר מפ~י לא זמן

 לומר תמצא אם השדוכין וחיוב הקנס נ~ב~להזמן
 שם~היה

 קנ~
 כ~וב היה אם א~ילו אלא עוד ולא

 ה~נהבשטר
 קביעו~

 השדוכין ענין שכ~וב אחר אם זמן
 ~א~ אע~~פי פ~ לזמן לני~ואין זמן שקבעו כ~ובוהקנה
 הוא ו~ייב חבירו נפטר זה מ~ני ~א הזמן ה~~ירמהם
 ההוא החי~ון יקיים לא אםבקנה

 כי~
 תלו שלא

 בנ~~ד כ~~ש בזמן והקנסהשדוכין
 שבע~

 וה~נס השדוכין
 נסדר אפי~ כי ועוד ומ~~ש ~ זמן ~קבע לא שם ה~האם
הזמן

~~ 
 אינה כאלה מעשים שי~שו עד כו~ הקנם

 הר~ שה~רה ה~ראה מפני חדא פנים מכמהטענה
 כמו הקבוע לזמן שיבא באנדרינופלא אברהם להר~יואב
 בטענו~ באורךשכ~וב

 היה לא שאפילו ועוד יואב הר~
 הי~ומה אם שבראות לחוש להר~~א לו היה ~ומ~רה
 ~אשלא

 המשוד~
 להמתין מ~רצית היי~ה לא ש~בעו לזמן

 ו~היה ב~ה ש~גדילעד
 מקודש~

 י~ה ואם גמורה

בדע~
 המשודך

 לענ~
 עד הי~ומה

 שי~פ~
 ~ד או הוא

 כי ידע כבר כי ועוד ויוכל יעשה ~קומו ~ושישלחוה
שלא

 מדע~
 תואנה וכמעט לו נ~קדשה ואמה הי~ומה

 כל ממנה או~ה מ~ק~עיםהיו
 ש~

 טענה לה בהיות

מספק~
 שהר~~א שכ~ב מה כל ומע~ה הקנס ב~נין

 בענין מספיק זה הנה עד כו~ בא שצא במה היהאנוה
 ~ לנ~~ד ענין אינו כי מכאן נ~תלקהקנס

ו~~
 לא עדיין והנכסים שטען

 אינ~ נג~
 ט~ה
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 ומ~~ש ~ ~גבים והנכ~ים ~צים ה~וג~ים היו בבואו
 עד כו~ לו ~וה ~~ הר~~י שהשיב ~ה הפ~ורים עניןועל

 ל~עלה ~מ~ה ~~~~ו על ה~~ב ל~ילתא מילתאומד~ים
 ~ו~ ל~ ראוי שהיה מ~~ש כ~ונאמר

 ותקנת קנס ~~~ן כן
 מן שלא לקנוס הובררו שלא מבוארת ~שובתו כו~הדור
 אלאהדין

 לד~
 ~ תורה ד~ן

ו~~~~~
 יואב הר~ שי~לם ראוי שהיה

 ל~
 כל הר~~א

 זכו כבר כי ה~יאון בהבת שהפ~ידוהו היתומהנכסי
 בצוואתבכל

 המ~
 שאינו דבר הקד~ת על בנוי זה כו~

 ומ~~ש ~ לכתוב ש~וה בצווא~ו זה דבר ~כר לאכ~
 ~ה על אלא ה~ה לא המת כן שא~~ שכתבתישבפיתקי

 ששמ~נש~
 ~ כן אומר שהיה ב~ייו

ו~~~~
 עליו לתמוה יש היתו~ה ~כסי כל שישלם

 כ~וב היה אם~א~י~
 בצווא~

 מיקרי היה לא כן הז~ן
 בהם יזכה שלא ~ו ~גרם ל~י לשלם אלו ב~כסיםזכה
 לומ~ תמ~א אם שאפילוועוד

 שהי~
 כתוב

 לא בנכסים זכה כאלו ~ש~ב דבהכי אמרינן והוההמת בצווא~ כ~
 ~חייבינןהוה

 לשל~
 ~שום אלו נכסים שה~~ידו ~פ~~

 שהרי הפסד ליה דלית לומרשיש
 הל~

 א~רת ~שה ונשא
 ~ותר או ~אלו נכסים לווהכניסה

~ 
ו~~~~

 לו ~רם ~מאן יואב הר~ שלימד במה כי
 ~תבר~ היה ~לו בלקיחתה שפ~ר מה כל~הפסיד
 למאן שהמלמד הדין היה ואם למאן למדה יואבשהר~

הי~
 ~י~ב שהיה אומ~ היה יפה ד~רמי ~דינא לשלם חייב
 זכייה מהלכות ב~~~ו הרמב~~ם ~כתב ע~~ד הפיזורי~ל~לם
 למאן למדה יואב שהר~ בירור אין ב~~~ד אבלו~~נה
 היה דאפילו ועוד בירור בלי ~~ון נחייבהווהיאך
 שהואמתברר

 ל~~
 זה דאין משום חייב ה~ה לא למאן

 שהרי דפ~ור ב~זי~ין גר~א ~לא דחייב דג~ידינא

כת~
 דינא בין ~ילק שר~~י יחפור לא בפרק ה~ו~~

 הוא ש~שה היינו דגר~י דדינא ב~יקין לגר~אדגרמי

הזי~
 שמשעת שיי~ו דג~מי ~~~א ח~לק ועוד ~בי~ו למ~ון

 המ~אנת כי ~אלו אחד גם אין וב~~~ד ~ה~ק באמ~ה
 וגם ~מאן המל~דה לא ההזיק העושה היא ~~ההיא

הה~~
 שמ~אנה בעת אלא למאן כשלמדה מיד נעשה לא

 אצל יחפור לא ובפרק עצים ה~זל בפרק שהרא~~שועוד
 הוא בעצ~ו שהוא דגרמי ~ינא ר~~י שחילק~ילוק

 שמיאנה בעת אפילו וה~א הזיקא וברי כתבההיזק ה~וש~
 ~ה שת~ור אפשר שכבר הזיקא ברילא

 ותתק~
 לו

 ~אחר ונתקדשה הלכה שא~~כ עד ההיזק נעשהולא
 מכ~~ש הזיקא בריא ~וי לא ש~יאנוה בעת שאפילווכיון
 ~ש זה ומ~עם הזיק~ בריא הוי לא למאן שלמדוהדבעת

לומר
 ע~

 נ~ה לא עדיין ~מיאנה בעת ~פילו
וכ~~ש הה~~

 בע~
 שהר~ מתברר היה אם אף האלה הדברים~~~~~י ~ למאן שלמדוה

 התוס~ שכתבו ל~ה וגם פ~ור היה למ~ן ל~דהיואב
 הריטב~~א בשם יח~ור לאבפ~

 דדינ~
 ה~ דג~מי

 מ~עם
 בירושלמי כדמוכחקנס

 ולכ~
 לבא ורגיל המ~י הזיק כל

 מצוי זה הזיק אין בנ~~ד חכמ~ם~נ~ו
 ורג~

 לבא
 דלאמילתא המיא~

 שכי~
 ~ הוא

~~~~
 על זכות שום אברהם להר~ שאין ה~ולה

 לא יואבהר~
 מהק~~

 היתומה על וגם מה~~ורים ולא
 ~שום זכות שום לואין

 דק~
 ואפילו מלשלם ~~ור שהזיק

 וק~ן שו~ה חרש גבי החובל בפרק וכדתנן שהגדילאחר
 משלמין אבל קתני ומדלא פ~ורין באחרים שחבלוהם
לאח~

 ז~~
 ~~ור שהגדיל אחר ש~~מ ואשה בעבד כדקתני

 ל~תומה ל~רוע חייב אב~הם הר~ ומ~תה הפוסקיםוכ~פ
 ~ייבת והיתומ~ ~~כסיה שלקח ויני~יא~וש וחמשההשבעים
 וזה~ כ~ף של ה~כשיטין לולה~זיר

 ב~ין שהוא ומה
 הצ~יר נאם לה שפרע דבריםמשאר

~~~~ 
~~~~ 

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

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

~~~~~~~ ~~~~ 

~~
 ~לשון ~כרתי לא איך הרב ~ו~ינו ~ת~ה מה

 התרומותב~ל
 מנ~~

 שכתבתי בשביל דאם נזכרתי שלא
 בה~~ת אם מזיק זה אין ממנו ראיה והבאתי הרא~~של~ון
 הוא הקושי ואם רמינן לא אגברא דמג~רא עמו~ולק
 מסכימים שהם ~נראה שניהם ה~ור שכתבבשביל

 שכות~ כן ל~ות לפעמים ה~ור של דרכו כי הכרחזה א~
 דעת אחר ובמקום א~ ~וסק דעת א~במקום

אח~ פוס~
 יותר הר~~~ש ~ל סמכתי למה א~~כ שואל ישאל ואם

 חדא ~~מי מכמה זה עשיתי ה~רומות בעל~על
 שכבר ו~ד כבתראי והלכה התרומות מב~ל יותרבתרא ~רא~

 ה~ורכתב
 בפתיח~

 חבורו
 שע~

 יש ז~~ל אביו הרא~~ש
 בתחלת ~~~ל דבריו סותר אינו שהוא במקוםלסמוך

 על הדינים במשפ~י ספר לחבר במחשבתיו~לתה ה~
 על בנויים הם אשר ז~~ל הרא~~ש א~~אפסקי דר~
 יס~

 הרב
 עד ז~~ל האלפסיהגדול

 וכמע~
 דעתו אין אש~ מקומות

משו~
 אני ~ולתו הרמב~~ם כמו המחברי שאר דעת עם

 ה~א~~ש ~~~א ודעת דעתםכו~ב
 ז~~~

 והסכמתו
 למע~

יר~
 ולא ההוא במ~ום ימצא אשר ככל ויעשו ~ו קורא

 שה~קר לנו גילה שה~ו~ הרי ע~~כ ושמאל ימין מ~נויסור
 על הואבפסקיו

 ד~
 כתב ~וא ו~ד אביו הרא~~ש
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 הר~~ש ~ל זות~~ה
 בסי~

 התשובות
 שה~

 מ~ה ל~נין
 ועוד עליו נסמו~ מ~ה שלענין רוצה ~הואכנר~ה
 על שנםמו~ בענין ר~~ל זו בסבר~ הרא~~ש עם אש~שרבים
 עמו חולקים הנאמנות שב~נין אע~~פהמנהג

~~~~
 שהביאו כמו גאון האיי רבינו דבר כל

דבריו
 הריטב~~~

 ~לקו ולא עליהם וסמכו ירוחם ורבינו
 הראב~~ד שלדעת אע~~פעליהם

 צו~ א~
 ~ין כי לזה

 שרבים הרי גאון דברי על לחלוק ש~אי מיבזמנינו
 בה~~ת דאפי~ ועוד דבריו על סמכתי וע~~כ ~תואשר
 אמנהג סמכינן ד~א בה~~ת קאמר לא דע~~כ בנ~~דיודה
 אחרי~י מילתא שהיא נאמנות בעניןאלא

 אב~
 בנ~~ד

 לס~וך שרצונושמה
~ 

 הוא כי הענין בעצם הוא המנה~
 ה~מב~~ם כדעת ש~סודו הקנס סדור~ל

 וכ~~ה~
 המדינה

 לו~ר שהקשה הקושייא נתרצה ו~ה בעה~~ת יודה~ה
 תנאי לענין מיירי דהריטב~~א דההיא דהריטב~~אמההיא
 האשה ~רק בכתובות כדאמרינן אחריתי מילת~דהוא

 תנאי אינו אומר ועד תנאי אומר עד גבישנתא~מלה
 יודה הענין גוף בעצם הוא המנהג על שסמך ב~~דאבל

הריטב~~~
 עניניה דתחות כללי לכל האיי רב שכתב ~הו

דל~
 ובחומר בכלל שהם הרב שכתב הלשונות משאר גרע

 הטור שדברי בהנחת אמרתי זה כל ~מנהג וסמכינןכו~
 אלוסותרים

~~ 
 כי סותרים שאינם לומר ואפשר אלו

מ~~ש
 לש~

 זה על ויורה התלמוד מדין הדין כפי בע~~הת
 מיניה וקנינא ביה דכתיב אע~ג ז~~ל שכתבלשונו

 דכתיב~ל ~
 לעי~

 סומכין אין
~ 

 מגיד כאן ואין הנאמנות
 שכת~ שמה ~רי כו~ בירושלמי כדאיתא כו~ ומ~דוח~ר
 לסמוך ושאין ה~למוד דין כפי כן שהוא מה הואבכאן
 העדים ויכולים דכתיב מה אבל וקנינא בו שכתוב מהעל
 כתב ס~~א ובסי~ חתמנו לא וע~~ז חתמנו זה עללומר
 שנהגו כיון פי וכתב המנהג מטעס הר~~~שתשובת
 היישובים כי המדינה כמנהג שיכתבוהו ד~תו המקנהסתם
 הם בעה~~ת שדב~י שכתב הא~ כי לי נ~ אינם ~רשכתב
 כשהמנהג הרא~~ש ודברי פשוט מנהג~שאין

 כשו~
 במחילה

 ~מדבר יותר ~ורה ב~~~הת של לשונו אדרבא כ~ממנו

כשה~נה~
 בעה~~ת כי הרא~~ש של מלשונו יותר ב~יר ~שוט

 והרא~~ש השטרות בכל כן לכ~וב הסופרים שרגיליםכתב
 סתם בשטרותכתב

 והשמי~
 שכתב מה גם ~~ל מלת

 יוד~ איני המדינה בכלמר
 טיבו ~ה

 ש~
 בכתב בכל זה

 פשוט שהמנהג שיאמר מקום בשום מצינו לאכי
 שהיא ברובה או בכולה אינו כי בכ~ה ולאהמדינה ~קצ~

 שדברי השני היישוב גם פשוט ~נהג יקרא לאככולה
 לא כי אתמהא השטר עדי כ~ן בשאין הםהרא~~ש

 הרא~~ש ש~לתהיתה
~ 

 שטר
 שטע~

 הלוה
 ~ל~

 נכתב
 כן ~~ב ~ שי~מר עד ה~ים כאן ואין בציוויוהנאמנות
 היתה השאלהאבל

 ע~
 כותבין שהיו לשואל ~נתברר

 דינו ~ה השואל שאל וע~~ז כלל הלוה צווי בליהנאמנות
 ~רך אין כי בדבר קפידא שאין הרא~~ש השיבוע~~ז
 כשיקנה רק ביה דאית שפירי ליש~י כל הלוהש~פרש
 המדינה כמנהג שיכתבוהו דע~ו ~י מספיק ש~רלכתוב
 ~השני מאחד המלט שאין אמרתי ~~כ בלשונו ~שוטוזה

 פן כי סותרים שהלשונות או לעיל ~כת~תידרכים
 אחד במקום לכתוב אחרים במקומות לטורמ~אנוהו

ד~~
 שנא~ר או אחר פוסק דעת א~ר ובמ~ום א~ פוסק

 מגיד מדין ה~למוד מדין הוא בה~~ת לשון שכתבשמה
 מ~~ש ועל המנהג מדין הוא בתשובות ו~~~ש ו~גידו~וזר
 ה~נהג שאין ~ההרב

 פשו~
 ~ה ממנו במחי~ה במ~ינה

 שתים לי זה במדינה נמצא אני ~ם כי במציאותמ~לוקת
 מסודרים הם שראיתי ~דוכין קנס וכל שנהעש~ה

 ע~
דר~

 שלא לפניו שבאו מר שכתב והשטרות הרמב~~ם
 מסופר היו כי מהם ראיה ~ביאים אין הרמב~~םכדרך
 המכורס~ים מהסופרים רק ראיה מביאים ואין בקיבלתי

 ~ ומנהיגיהם שטרות ב~יב ובקיאיןומובהקים

~~
 כ~ן ~~ש פעמים הרבה מר ב~~ב שבא ~ה

 ~~התי שטר כאןשאין
 כי~

 ~מד לכתיבה ~נין ד~תם
 הק~יןדין

 כד~
 בשם הטור מ~~ש לזה וראיה השטר

 או בקנין ~וב אצלו שיש טען ז~~ל פ~~ז בס~~סהרמב~~ם
 כלום לך ~ייב איני או פרעתי אומר והוא ואבדשטר
 ה~ר שהוציא או הקנין עדי באו כך ואחרונשבע
 שטר דין לקנין שנ~ן הרי ע~~כ משלם זה הריונתקיים
 נאמן אינו פרעתי אמרואם

ו~~
 מה יודע איני השטרות ~ושלשו ש~א מר ~~~ש

 שלישות ~ריכו ~א ספרד חכמי כי בכאן של~ות שלטיבו
 לא~רת ואחר הא~ לכת אחד שטר ולתת לכתובוהמנהג

~ו~
 שהוצרך ואפשר כת~

 לדב~
 ש~ת~ הרמב~~ם

שנו~~
 ~תב עוד מחוייב הוא האפשר זה שבועה בלא

 לראיה דומה הנדון שאין בה עיין לא חורפיה אגבומ~~מ
 דעת פליאה כו~ דבריו סותר עצ~ו שהוא התסדשאני
 טיבו מהממני

 ע~
 ~הם כפרן להו~זק ~ותרות טענות

 נ~לי~ בסימני~ הטור שכתבם ראיה והא שוניסעניני~
 הו~ק דיןכי

 כפ~
 סותרות ~ע~ת ודין ע~~ט בסי~ כתב

 שלאחרי~ ב~י~כתב
 בפרקים כתבם הר~ב~~ם גם פ~ בםי~

 טוען ודין בכ~~ו כתב ~רן ה~זק דין עיקר כישונים
 הם בתלמוד גס פ~~ז בסוף כתב וטועןוח~ר

 כי~נות במ~כתו~
 ד~

 בש~~ת עיקרו כפרן ~חזק
~~ 
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 ב~ס~ת הוא ~~ןו~~~
 ~ת~

 הבתים ~קת בפ~
 הו~ק מלות גם שוני~ ענינים ש~םהרי

 כפ~
 כ~~ש ע~~ז יורו

 שהו~ק הוא שה~ונה בשבו~ת ש~~~~י מהעם
 שאמרבמה שק~

 וכיו~
 שהו~ק

 שק~
 שאמר במה

 איני ~ו~

נאמ~
 ב~דים הדבר שי~רר עד שיאמר כמו

 דמי פרע~י לא כאומר לויתי לא האומר כלשאמרו ואע~~~
 סתירה מט~ם שהואשנראה

 א~
 כפרן הו~ק יקרא שלא םתירה ימצא שלא מקום כלכי ית~יי~ לא כי ראיה

 שהו~ק זו~ת שםכי
 כפ~

 םותרות שדבריו מ~או עוד
 שבאותו שאמרה היות~ם

 ענ~
 עם הכפרנות נמצא

 ימצאו שלא שב~קום זה מפני יתחיי~ לאהםתירה
 כ~רן הו~ק יאמר לאשניהם

 והלש~
 דכד למשל דומה

 לזה ו~יה שקיל רבר~י כדמשכח שקיל זו~רימשכח

~
 מ~~ש

 בשבוע~
 לי הב צ~בריה דא~~ל ההוא הדיינין

 פ~ בפני פרע~יך לא לו ~מר כך דמםק~א ז~ימאה
 למימר ר~~ש םבר מעולם דברים היו לא ואמרוופ~

 אדעתיה רמיא דלא מילתא כל רבא א~~ל כפרןהו~ק
 הו~ק אומריםהיינו

 כפ~
 אע~~פ

 שאי~
 כ~~כ סתירה כאן

~~
 מ~~ש

 ~ר~י~ ת~ל~
 ב~ים

 ל~~~~
 ~עתיך ~~~כ

 בעצם כי בעדיםשלא
 הפרע~

 בין מה סתירה כאן אין
 קנין היה שלא יואב הר~ אמר שמתחלה שלנו לנדוןזה

 כםדר נםדר שלא אלא ~נין שהיה אמר ואח~~כבדבר
 לנ~ון גם םתירה נקרא דשבו~ת לההיא אםהרמב~~ם
שלנו

 נק~
 ם~ירה

~ו~
 ממונא לאפוקי גובריה רב כמה מר כתב

 ההיא כגון טובא דמוכח באומדנא אפי~ ו~~~לבאומדנא
 מ~ש~ו יראה ע~~כ םמכו ~א הג~לים בין האוחרדגמל
 לא דבאומדנאזה

 מפקי~
 הרא~~ש ממנו ובמ~ילה ממונא

 מצינו אומדנו~ הרבה ~~~ל פ~~ו בכלל ~ה בהפךכתב
 דפרק כההיא לזו ד~ו הוכחה כ~~כ להם ~יןבתלמוד

 בנו שמת ~מע הים למדינת בנו שהלך מי שמתמי
 רבי בנו בא ואח~~כ לאחרים נכםיו כל וכתבועמד

 אומרב~~ע שמ~~
 א~

 קיים בנו היה שאס בידוע מתנה מתנתו
 לאחריס נותנם היהלא

 ו~
 מב~ת שטר

 ו~
 ש~~מ מתנת

בכל
 נכם~

 ח~ר עמד אס בקנין אפי~
~ 

 ~א זבין
 ז~י ליהא~ריכו

 דפסקי~
 דהדרי דכתו~ות אלמנה בפרק

 בפ~~ק וכןז~יני
 דק~~י~

 לנכםיו ~בין גברא ההוא
אדעתא

 למיס~
 הגמ~ים בין הא~ר גמל וכן לא~~י

 האי אל~א בצדו הרוג ג~לונ~צא
 דאזלי~

 אומדנא בתר
 ע~~כ הוא דינא ממו~תבדינ~

~  
 קמן

 דאזלי~
 אומדנא בתר

 הא~ר וגםגמל לזה ראיות כמה והביא ממונותבדיני
 שם~כו לראיה הוא כתב םמכו שלא ל~איה מרש~ביא

ו~~
 ~עיני חלושה היא שהאומדנא ~~~ש

 הי~
 ~קה

 מתוקן בלתי יצאו שלא ~קה י~עים ~פני הנעשהשד~ר

ושל~
 הרא~~ש שהביא באומדנות ויש פשוט כ~~כ בדבר טעו
לראיות

 מ~
 עליה םמכו ק ואע~~פ ממנה חלושות התלמוד

 דגרםיק ה~למוד מן ראיה זו לאומד~אויש
 בפר~

 זה
 לא תו אשי רבנא לנא ואמר בו כתב ואיבורר
 כיון שם שפר~~שי ה~ירושים מן לא~ד קמן האצריך

 ~דבר טועה היה שלא ~קה אשי רב בפני הדברשנעשה
 ~שלשה פ~ות ב~~ד דאין פשוטכ~~כ

~ו~
 אע~~פ שנתקדשה שמא~ר כתב

 שעדי~
 היתה

 למאןיכ~ה
 כ~

 שיתקיים ב~וחים היו עד
 ה~ית~

 לא
 ב~ברה השמש כיםוי זהו ~מחי~ה ע~~כ לקנם צר~ךהיה
 מעמדות כ~~כ צריך שהיה וראו לבם יבטחו איךכי

 שגזרו וחרמות ואלותוה~ות
~ 

 ילמד שלא יואב הר~
 על מפחדיםלמאן

 וא~ המיא~
 ~לכתו כ~~ש לבו יב~ח

 נעשו ~י וידע הר~~י ברשות היתומה ונשארה~ארצו
 הר~~י של כרחו עלהדברים

 ו~
 ~ופטני

 ~הרבות מפםיד היה ומה צורך ללא הקנם עלשימחול עסקי~
 כשה~א כ~~ש וקנסות קידושין וקיומים~זוקים

 שמים רחמי צריך ו~דייןלכולם צרי~

 מחמת היה זהובים הק~~ן שחייוב מר כתב~ו~
 נעשית כבר כי במחילה ~ה גם כו~ ~כתובהשהנשאר
 אשת הנז~ מהאלמנה גדולהמחילה

 ה~
 יצחק להר~ יואב

 אלמנת ביד היא המחילה כאשר כחו באי וכלגוקליר
 ה~~ אברהם להר~ אותה שהראית וב~איפאריג~~א
 הנעלם תועלת כי תו~לת ללא ממנה יעלימוהולמה
 מחילה ה~תה לא אפילו כי ועוד יואב ~הר~ היהלא

 בשלום בנקל כ~~כ הר~~א ~תפ~ס היה היאך~דבר
 שום ובלי קטטה שום בליובמישור

 ד~
 הק~~ן ~ל ודברים

 בעבורזהובים
 ה~~

 תועלת שום שהיה לא אם הישן
 כי גדול תועלת רק לבד תועלת שום ולא להר~~אמגיע
 מפורםמים דברים ואלו הוא מעט לא זהובים ק~~ןסך

 שלא לסופר מר דברי לזה הוכחה ועודופשוטים
 לאחר הקנם שטר שיתן בלתי לזה הק~~ןשטר ית~

ו~~~~
 אח~~כ יו~ב הר~ לו ~~ש ידע לא כי הרב

 בעת הקנם נתבטל כברכי
 הקידוש~

 אינ~ במחילה
 כי הוא שיאמר חיים אנו ה~~י ~פי לא כי כללטענה
 שהיה אלו דברים מר ש~ע היה ואם נתבטלכבר
 מודה היה ~ברהם והר~ אברהס לה~ אותםאומר
 דברים יואב הר~ לו ~יא~ר אבל טוב אז גמו~הה~אה
 ~ תעתועיס ~עשה המה הבל לבינה בינואלו
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~ו~
 והר~ שיבא להר~א התרה שהר~~י מר כתב

 עשה לאאברהם
 חשב~

 על שיעבור ~ב ולא מדבריו
 שלא לעבור הוא יסכיס ואם ע~יו שיגזרו האלותכל

 ה~יר חכמיי~כימו
~ו~

 פתקתו בנה שעליה המת שמצות כתב
 יסוד שיהיה ~שבתי לא במ~ילה ~ים מפי רקנשמע ל~

 להשיב פונה איני דברים באו עוד נשים מאמרפתקתו

עליה~
 אבא אבל להשיב נלאתי כי גם פנאי לאפס

להשיב
 ע~

 הדין לענין שהוא מה
~ו~

 מפורסם זה למאן למד יואב שהר~ לנו מנין כי כתב
 איןולמפורסמות

 צרי~
 מפי בעיר מפור~ם כי ר~יה

 כמה~~ר לרב לירושלים שאלה ש~ח ומי ויונקי~~וללים
 היתו~ה האם זה על מידו פסק הביא ומי זמרה בןדוד

 מפורסם זה הנה הללו הדברים כל ~תההקטנה
 כלבפי

 שהכ~
 אחשוב בעצ~ו הר~~י גם יואב הר~ עשה

 יכחישנהשלא

~ו~
 כי כתב

~~ 
 ~ר~א הוא למאן למד אם

 שהביאו ר~~י ~ילוק ע~~ז והביא דגרמי דינא ולאבעלמא
 במחיל~ עצים בהג~ל והרא~~ש יחפור לא בפרקהתוס~
 מארי הרמב~~ם דברי אלא לנו ~אין אנן מכ~~ת~מנו
 כתב ~~ור הנה כי ~ילוקים ~ותם מכחיש שהואדאתרין
 וכ~תות כרים ה~סלק כי שפ~~ו בסימן הרמב~~םבשם
 שכ~~כ פ~ור ה~~~ק החילוקים אותם ולכל המסלקחייב

הרא~~ש
 ש~

 עושה בעצמו דהוא והיכא ~~~ל עצים בהג~ל
ההזק

 לממ~
 דינא הנקרא הוא הזיקא ובריא חבירו

 דבריא א~~~ג וכ~תות כרים המסלק אבל עד כו~דגרמי
 בגוף מעשה עשה לאהזיקא

 הממ~
 ע~~כ

 ו~
 בחילוק

 נעשה מעשה דבשעת היכא לחלק יש ו~ד ~~~ל כ~בשני
 כרים ה~סלק אבל עד כו~ דגר~י דינא נקראההזיק
 שה~יע עד הכלי ~ברלא

 לא~
 שלשה הרי ע~~כ

 ~ייב הרמב~~ם ולדעת פטור הכרים מסלקהחילוקים
 ~ילוקים כאותם סובר שאינו גמורה הוכחההרי

~ו~
 דל~עת אחרים פ~ים ה~~ בסימן הטור הביא

 חילוקים כאותם הסובר הרא~~ש ולדעת חייביםהרמב~~ס

פטורי~
 או לים שנפל ~ד חבירו מטבע דוחק דהיינו

 פטור הרא~~ש דלדעת הטור שכתב צורתושפיחת
 חילוקים כאותם סובר אינו שהרמב~~ם הוכחנו חייבר~~מ ולדע~

 החי~וקים אותם ה~יאו ה~יי~ון שס~יב ההגהותגם
 ר~~י וגם חילוקים לה~י ל~יקם מצינו לא ~~יהםו~תב
 ברובם~מגם

 א~~
 ~ר~~מ דברי אלא לנו אין אנו שי~יה

 נהגנושכמותו
 וא~

 להאריך באנו
 א~

 ~ילוקים אותם ~~י
 להטר~ רוצה שאיני אלא דע~י קוצ~ ל~י חייב יואבהר~

~ו~
 ראיה

 ע~
 כפ~ ~ו~~ ~ שכתב~י מה

 אינו
תל~

 ~~כת דגרסינן ט~נות בסתירת
 מ~ע~

 פ~~ק
 אותו מעידי~ והעדים פרעתי ואמר לו תן צא לואמרו
 הו~ק פרעתי ואמר ו~ר פרעש~א

 כפ~
 ממון לאותו

 א~~ר התם אמרינןוה~~נ
 יוחנ~

 שבו~ה לחבירו חייב היה
 ו~ר נשבע שלא אותו מעדים והעידים נשבעתיואמר
 ואם ע~~כ שבועה לאותה כפרן הו~ק נשבעתיואמר
 אינו כי ט~~ות סתירת שם אין בסתירה תלויהדבר
 שנית שטוען בטענהסות~

 ש~~
 הראשונה הטענה

 במה וכן פ~מים שני פרע לדעתו כי הוא אבלשאמר
 אלא הראשון הנשבעתי סותר אינו נשבעתי ואמרש~ר
 ודאי אלא פעמים שנישנשבע

 אי~
 בסתירת תלו הדבר

 שנמצא שכיון אלאטענות
 שק~

 נאמן אינו שאמר במה
 אינו אח~~כ שיט~ון שהטענה אע~~פ ענין באותועוד

 הראשונהסותרת

~ו~
 הנמקי ממ~~ש ראיה

 יוס~
 אי~לא גבי ה~~ בפ~

דמילת~
 מינה דשמעינן ז~~ל כתב ארינוס בר דשבתי

 הו~ק לטענהד~טענה
 כג~ כפ~

 כפר שבת~לה זה
 מדבריו למדנו קמן הא ע~~כ שפרע טעןוא~~~כ

 ~ענותיו שסותר משום כפרן למו~ק שיש ~א~נותתלוי ~א~
 כן~אם

 היא~
 הו~ק טענה שיש לומר הנמקי לחדש בא

כ~~
 הו~ק עיקר והצא ל~ענה מ~ענה

 ודאי אלא סותרות ב~ענות ושיהיו לטענהמט~נה הו~ כפ~
דהו~ק

 ~פ~
 ה~וחזק כי לחוד סותרות ט~נותם לחוד

 א~כפ~
 כעין לומר שיחזור רק טענותיו יסתור כשלא

אותה
 ~ענ~

 שמתחלה דל~ל ההיא כי ראשונה שטען
 ופרעתי ~רתי ל~~ן ~זר ואח~~פ פרעתיטען

 שהכחישוני אחר אח~~כ ונשב~תי ~רתי וטען ~רנשבעתי ו~
 הו~ק מ~~מ לזו טענה בין סתירה שאין א~~~~העדים

~ו~ כפר~
 רב יודה דבנ~~ד לעיל כמ~~ש להרחיב לי יש

 אלא ~~~ק דע~~כ דבריו שהביא וה~טב~~א גאוןהאיי
 ה~נין מעצם נ~רדים דברים שום תנאי אובנאמנות
 יודו תחתיו הנ~ללים הדב~ם ~ו הענין בעצםאבל

 שכתב ה~טב~~א מלשון משמע דהכי ~מנהגאד~מכינן
 הסופר שאין דברים אלא ש~רי כל כחומר נכ~לוא~נו
 רב וכן כו~ הכלל תחת שהם ודברים בדקדוקבקי
 ז~~ל בעצמו ~זה הלשון כ~בה~יי

 כי~
 ביה ~כתיב

ו~חריו~
 דנהיגי שטרות כל כחומר ~לי קבלתי ד~א שטר

 ~ללי לכל קייםבישראל
 ד~~ו~

 דברים והרי עכ~~ל עני~א
ק~~ו

 ו~~
 ה~לל ת~ת שהם ל~בר~ם ~ם

 נ~מו~
 על

 דא~~~ג כתבו הכוסקיס והרי ע~~ו לכלל ~~~שה~נהג
 יד~אמרו

 ב~
 הש~ר

~ 
 ~~י~ לדבר היינו הת~תו~ה
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 ומבטלו הש~ר כל שסותר לדבר אבל השטר כלמבטל
 וכן העל~ונה עלידו

 ~נד~
 אם

 לדברי~
 הכלל תחת שהם

 נכללים היו ~א ~ם מתבטל ה~טר היהשלא
 ת~~

 הכלל
 יתבטל המנהג על נסמוך ~א שאס העצמו לכלל שכןכל

 כ~ו כולוהש~ר
 ~י~ נד~

 שאם
 ל~

 המנהג על נ~מוך

א~
 כלל קנס כאן

 בעיר מנהג היה לא דאפילו נרגא בה שדינא~י~
לכתוב

 קנ~
 על השידוכין

 דר~
 גובין ~~~מ ספרד ~כ~י

 ד~~ם מידה שק~ה כיון הק~סכאן
 קני~

 עומד לכתיב~
 במ~ל~~ב מעכשיו שלם קנין השטרות בכל לכ~ובונה~ו
 ש~יך דלא הרמ~~~ם מודה ומעכש~ו קנין דאיכאכיון

 ~כמי שנה~ו ומה פי~~א מכירה ~הלכות כמ~~שאס~כתא
 ז~~ל רס~~ג סימן הריב~~ש וכ~~כ לבד ב~נין הואס~רד
 במ~~ש וכן עד א~ אסמכתא דין ~סלק שמעכשיוואע~~כ
בסו~

 הפר~
 רו~ים ספרד חכמי כשהיו

 להק~ו~
 ב~~~כתא

כ~
 ~~ עושים היו

~~ 
 מצא לא בקנין שאפילו

 בחוב המקנה ת~לה כשית~ייב אלא באס~כ~אלהקנות דר~
 שהו~רך הרי כו~ג~ור

 לתיק~
 ~וקא הוא ספרד ~כמי

 וכן אסמכ~א כאן אין מעכשיו עם בק~ן כי לבדבקנין
 הרמב~~ם של לשונו פ~טיורה

 בפר~
 ואע~יק ה~~

 ההגהת שהב~או הכ~~מ של לשונובכאן
 מיימוניו~

 בפ~
 שהואה~~

 סמ~
 שכ~בתי מה ולכל הרא~~ש תלמ~ו ~דברי

 היהוהוא
 גדו~

 הר~~מ ו~~ב וז~~ל בדורו
 דכתבי~

 בשטר
 הקנין ~עשה ~לא אע~~~י חשוב בב~~ד מידהוקנו

 אמתנה ~~וה מי~י שבעירהחשוב בפ~
 דכתב~

 כת~ה בה
 ש~ה דכיון כך אמר שלא אע~~פ בברא ו~תמוהבשוקא

לכת~
 בפי~ אמר כאלו הוי חוב שטר

 כך שתו~ס מאח~
 כאלו ה~~ל חשוב בב~~ד היה שלא ~ע~~פי ה~~נהוא
 ~טר לכתוב שאמר כ~ון חשוב בב~~ד לו שהקנההודה
 ~נצ~ אשים ו~ה ע~~כ לא שט~ לכתוב אמר לאאבל
 נפלאות מתור~ו וירא~ו משגיאות יציל~ו והאללמילין
 ~~~~~ ה~עי~~מן

~~ 
~~~~~ 

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

 להשיב וירגא ן~ שמואל ה~~~ר שה~יב ~ה~~~~~
 עד כו~ שתמה מה על ~~~ל פסקו על ~ה~בתי ~העל

דגברא
 אגבר~

 ל~ירמיה לאו דאנן ~ו~ר אני ר~ינן
 מאן ~איכא דכיון ל~י~ר אלא א~~נן אגבראגברא
דמסייע

 לנתב~
 ו~ה מה~י~א ~~ונא ~~~ינן לא

תשוב~
 של~ין רוצה שהוא ~נראה ~ד ~~~ש כל על

מעשה
 נסמו~

 ~ה עוד עליו להשיב שיש מלבד עליו

 מספיק זותשובת
 של~

 ועוד ומ~~ש להאריך
 שר~י~

 אשר
 דבר כל תחלת כו~אתו

 האיי רבי~
 גא~

 לא כמה כו~
 כדברי שהבאתי ממה ראיה שמ~יא מרגיש ולאחלי
 לחלוק שראוי מי ~מנינו אין כי לזה צורך איןהראב~~ד שלדע~ אע~~פי ומ~~ש לקמן עוד שאוכיח וכמו כנגדושהוא
 בפסקו עליו ~מך שהוא הרא~~ש הרי הגאון דבריעל
 ~ה עליוחלוק

ו~~~~
 כו~ בנ~~ד ~ה יודה התרומות בעל דאפילו

 ~ר~ונו שמה בנ~~דאבל
 לסמו~

 הוא המנהג על
 שאינו דבר על בנוי זה אמנהגא וסמכינן ~ד כו~הענין בעצ~

 ספ~ חכמי כמנהג לכתוב הפשוט המנהג~אין
 כמו

 בו עוד ואכתוב כברשכתבתי

ו~~~~
 בהנחת שאמרתי זה כל

 שדב~
 סותרים הטור

 שאינם ~ומר ואפשר אלו ~ת~לו
 ~תרי~

 שיכתבוהו עד כו~

כמנה~
 מעלי~ איך תמיה אני ה~דינה

 עינו
 מלש~

 בעל

התרו~ו~
 מבואר~ ~בריו המנהג ע~~פי ש~ינם לו~ר

 כתבוהו שלא שכתב מ~הג ע~~פי~הם
 מפ~

 הלוה ~י
 לכתוב הסו~רים ~רגילים כמו דש~רי שופרא מפניאלא

~
 בכל

 השטרו~
 הרי עכ~~ל

 מפ~~
 שהיו ב~ב~ו

רגילים הסופ~~
 ~כ~ו~

 ~ה גדול מנהג לך ואין השטרות בכל כן
ואם

 נכש~
 כפי הוא התרומות בעל שדברי שמ~~ש לומר

ד~
 מ~~ש מפני טעמו התלמוד

 וא~
 מגיד משום ~ה

ו~~ר
 ומג~

 שאין ברור הדבר כו~
 מש~

 מי דכל ראיה
 נאמנות בשטר שכתוב פי על שאףשיאמר

 נאמני~
 לומר

 שופרי מנהג מטעם אלא לוה של ב~יוויו נכתבשלא
 ומגידים ח~רי~ דהו~~ל עליו יקשהדשטרי

 נראים אינם שכתבתי שהיישובים ומ~~ש דירוש~~ימההיא לתר~ ויצטר~
 מנהג כשאין הם התרומות בעל שדברי הראשון כילו

פ~ו~
 עד כו~

 והשמי~
 דאגב נמ~ייה אפריין בכל מלת

 הם התרומות בעל שדברי לדברי ה~ה דליש~יהריהטא
 בסמוך ממ~~ש הפך ב~ר כן לכתוב שהמנהג הקד~תעל

 על ולא התלמוד דין ~צ אלא אינם ה~רומו~ בעלשדברי
 ליישו~ סתירה ~ה אין ומ~~מהמנהג

 הראשו~
 שכתבתי

 אנן פעמיםדכמה
 בלש~ נדחקי~

 הי~ כי אחד
 דלא

 הרי כל כתוב התרומות שבלשון פי על ואףתי~שי
 הכללות מן ל~דין איןאמרו

~~~~~
 יודע איני המדינה על מר בכתב שבא מה

 עקיצי אלא אלו דברים אין כו~ ומ~~ש בכל זה של ~יבומה
 ב~ר הדבר יכתב אם ליה איכפת ~ה כי~ואנות
 לקמן שכ~בתי במה והמדקדקהיטב

 בסמו~
 חן ימצא

 א~ לאפוקי דאתא כל במלת טובושכל
 או אחד סופר

 ושאר ספרד חכמי במנהג בקיאי~שנים
 אינ~ הסופרי~
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~  

~  
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~ ~  ומ~~שבקיאים
 ג~

 כשאין הם ה~א~~ש שדברי השני הי~שוב
 הש~ר עידי~כ~ן

 א~מה~
 כו~

 א~
 אלא תמ~~א כאן

 לא שהלוה ~אע~~~י פשוט~םדבר~ם
 ט~~

 נ~~פק ~~ואל

ל~
 ו~~~ש ~ הכי ליה טענ~נן א~

~~ 
 ~~~ב~~ ~ה

 ~~די~~ ~~~ה~נה~ שא~~
 ב~דינ~ ~נ~ם ~~~ה ~~~ם לו ~ה

 ~סו~רי~ הם שדוכי~ קנם ~~לו~~ה
~ 
~ 

 במ~~ה שנה ו~~רים ארב~ה לי זה אומר~שאני אניכו~ הר~ב~~ם~ ד~~
זו

 ו~ד~~
 ש~~ופר

 ל~ הראשו~
 בזה ב~י ה~ה

 כל~
 ~פי~

 מל~דו הייתיאם
 ל~

 וה~ו~~ם ל~~ו~ו ~~ע ~~ה
 הא~ ~~וםהנ~צאים

 א~
 ~~ק

 שהו~
 ב~י

 ב~
 ~~ני

למדת~
 ו~א לו שני ~י~צא וא~שר

 ימנ~
 חבר ~~ם

 ~ק~א~ם ~~~~םוה~ו~רי~
 ~~~ו~ ~ו~בי~

 ~בקיא~ם כמו
 הרבה כ~ לה~~דוחוזרני

 ~~~~ו~
 לפני באו

 בקנ~
 ה~ם

 ס~~ חכמי כד~ת~לא
 ~ה ~על ומ~~ש

~~~ 
 בכתב

 ~ע~~םהרבה ע~
 כ~~~

 ~~~ה ~~ון ~~~~י ~~~ כ~ן ~א~ן
 ~ק~י~ די~ עו~~ ל~~יב~~נין

 כו~ ~ש~~ כ~ין
 אי~

 כאן
 ~בואר ~ה~בר לת~~הא~~ום

 ~~כוונ~
 כאן ~~ה ~~~ו

 היה אם ~בו ~בו~ר היהשטר
 ~~~~ ה~נ~

 ~~מ~
 ב~ע~ו י~ל~ מ~ ~~ר כאן שאין ו~כיון לאו אם~~רד
 נ~שה ~~~~אלו~ר

 הק~~
 כ~י ~~רד ~כ~~ כ~~הג

ל~פו~י
 ~ ~~ו~~
ו~~~~

 ו~צ
 ז~

 ~ו~~~ו ~לא ~אמר
 ~~רו~

 א~נ~

יוד~
 ~יבו ~ה

~~ 
 ~טר

 ~ל~~ו~
 ~ו~ ב~~ן

 ו~~נה~
 לכ~וב

 לכת א~ ש~רול~ת
 אח~

 ~נ~ אומר כו~
 ז~ בדר~

 א~כא
 על מו~יא א~~ ש~ל ואי~לולא כ~וכא ~מ~זילמי~ש
 ו~~ז~ לו מ~ול ~נאו יק~~ם ואם ~נה על ש~רחב~רו

 כ~~~ל~~ם כן ~אין מהכאסמכתא
 ~~ט~ו~

 ו~ם
 ~~ל~ש אין ~~רב~הם ~י~~

 מו~~~
 ו~~~ש כן ~~ו~ג ~י ראיתיוכבר א~~ ~~ר אלא ~י~ו
אגב ו~~~~ ~~~ ~ו~ וז~~~

 ~ורפי~
 ~יין לא

 ב~
 כל כ~ י~~ייב לא כי רא~ה אין כו~ לוי~~לא ~או~~ ~~~רו ו~~~~פי כו~

~לא ~קו~
 ימצ~

 ~תירה
 כ~ר~ הו~ז~ י~ר~ של~

 ~ד כו
 ~דברים אלו כל ~קילרברבי

 ט~ם בלי ר~ון ~ב~י ~~
 ומ~~ש ~ ראיהובלי

 ור~י~ אח~~~
 ~וד לזה

 ~יי~ ל~
 ~ו~~

 ~הביא א~~~כ ומ~~ש ~~וד
 ~~רע~~~ מהה~~ ראי~

 ב~נ~
 ה~א ~זה לומר לכש~מצא כו~ ופ~פ~

 ראי~
 ~~הא ~א

 ר~יה ~יי~ה לא הכי מקמי דמייתי~ראייה
 הש~~י ויפ~

 דה~ה לנ~~ד ראיה אינה זו שגם כ~~שעליו
 מ~~קר~

 א~ר
 ש~ר~ו אמר ה~~~ם וכ~~כי~וחו ~עדיםשפרעו

 ~ל~ה דרמייא מיל~א הוה ואיב~דים של~
 דאיני~

 הוחזק ~ו~

כפר~
 א~ת פ~ם פ~~ו הרא~ו~~ם של~בריו שנמצא מפני
 האחרוניםולדב~ו

 כשנצר~
 עם אותם

 ~ראשוני~
 ~מ~א

 שלא ואחד בע~ם אחד פעמייםש~רעו
 סהדי דאק ועוד מזו ~לה סתירהלך וא~ ב~די~
 פ~~ים~ לפר~ עשוי~אדם שא~ דמש~

ו~~~~
 מה סתי~ה ~~א נא~ר ואם

 בי~
 זה

ש~~~עד ל~~
 ל~~~ ~

 נקרא ~לנו
 ~תיר~

 ב~ר ~בר
 הראשונה ה~ענה דבנ~~ד לד~א כאו~~א ~פי~ו ד~וד~א
 שמאחר ~ה~ייה ~~נה ~צמה~~יא

 ~ה~ני~
 ~ היה לא

 כל~~~ לאו קנין אותו לומר ~~~ ~~י ~מנ~ג~וי

~ז~~~~~
 ז~ת ~~ דלי~~ה

 שתי היו שאפילו ועו~
~~~~ת

~~~~ 
 בתחילה כי איתנהו אמ~~~ר~י~ו

~ ~נס 
 ~ו~~ ~~~י~

 ~כ~י ~מנהג
 ספ~

 כדי כך ואחר
 מי ותתקדששית~ייס

 של~ ב~ל~
 ~ ב~ר קנס זכר ~כר

~~~~~
 ~ל להש~ב

 ג~ריה רב כמה ~~~בתי ~~
 באומ~א ~אלא~ו~י

 הרא~~~
 כתב

 הפ~
 בכלל ~ה

 ~ו~פ~~ו
 ה~~ ~~א~ א~

 בתשובה כ~ב עצ~ו ~ה~א~~ש

~ביא~
 ב~י~ ה~ור

 על ~~ר לו ~נ~חזק ראו~ן גבי ע~~~

~~ע~
 אמתלאות ~ם שהיו א~~~פי כו~ א~~ים בג~
 ~מתלאות בש~ר מ~ות ~~וציא עד~ם ל~~ול א~ן~וכ~חות
 שהיואע~~~י

 ~~וכ~~ו~
 ~או~דנות כל~לא הרי פסולים ~יו שהעדים ~אד

 שוו~
 חלושה זו שאומד~א כתבתי וכבר

וקלו~ה
 עו~ ול~

 ~ שהוכחתי כמו תהו קו על בנויה ~היא אלא
ו~~~~

 שלא לראיה מר ~הביא ~או~ר גמל וגם
~~~ו

 כ~~
 שהוא עד עליו תמהני ~ס~כו לרא~יה ~וא

 לה~~~~מה~
 לו היה ב~~ובה הרא~~ש ~דברי ~ל~

ב~ברי לעיי~
 הר~~~~

 ~ הוא כן כדברי כי וימ~א והר~~~~ם

ו~~~~
 וז~~ל

 ו~
 ~כת~ ~ה

 ש~~ו~~נ~
 ב~יני חלי~ה ~יה

 כו~ ~ז~ה~~א
 וי~

 כו~ התלמוד מן ראיה זו לאו~דנא
 ב~~ד ד~ין~ד

 פ~ו~
 זו ~ה משלשה

 ראי~
 כתב ~המוציא

 שהיו שאפשר כתב שום ב~~ו שאין ל~י ו~~וםכ~וב
~~~~רים

 ~נ~ לע~ו~
 כ~ו עדיין ~~וק לו ע~ו ו~א

 על שנ~פ~רו ל~נישעשו
 הקנ~

 ~ חיזוק שום לו ~~ו ולא
~~~~~~~ 

 היו לא שנתק~שה שמאחר ~כ~בתי ~ה
צריכים

 לקנ~
 כ~~וי ~ז~ו

 השמ~
 הוא זה כו~ ב~ברה

 שיש מאחר הם ~עם של ~דברים כ~בתי ~~ר ~י י~~~~~
 ~ שבע~לם קנ~ות מכל יותר חשוב זה ופגם בשת~~~און

ו~~
 ~ל מוחל שהיה ~סקינן בשו~~ני וכי עוד ~~~ן

~~נ~
 ללא

 צור~
 שאפשר ט~נה אינה כו~ ~~~י~ ~יה ו~ה

 החכם לדברי יחוש ולא בנו ל~~~ה ~י~פיי~ש~די

~אפ~רופו~
 יקדשנה ~לא בידו מחזי~ים ש~יו ו~י~ע~ו

 לבטלנתרצה
 הק~~

 לקח שלא לזה מוכיחות ידים ויש
 א~רי פה שבא והוא הקנ~ו~ ~~ר אברהם הר~בידו

 ~~ל ~פי ד~וכח אומדנא ~את ח~~ים כמשלשהקד~ין
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~ ~

~ ~ ~  ~י~~~
 ה~א~~ש ש~ביא~או~דנות

 שא~
 לך

~~ 
 ~לא ~~לם

 הקנס ש~ר~קח
 בי~

 וכל רחוק למקום בלכתו גם ומה

ש~
 נעשה בהיות

 החית~
 על

 כר~
 לו שהיה יואב הר~ של

 הקנס ש~רלתפוס
 בי~

 שמפני ב~ר הדבר ~אי אלא
שי~חנה

 להתק~
 וכל קנס ביניהם יהיה שלא לו מחל

ש~
 עלה דסמכינן מ~ונא לאוקומי זו אומדנא בהיות

 ~~י~ם שהעידים כ~~ששפיר
~ 

 הר~ ~תפייס לא כי בפי~

~א~
 ~ה~ח

 שתתק~
 שום עליו ישאר שלא ע~~מ אלא

 ~ קנס~כר
~ו~~~~  

 היה זהובים הק~~ן ש~יוב ~ר כתב

מחמ~
 כבר כי במחילה זה גם כו~ ~תובה ש~אר

 הר~~י אשת הנזכרת ~האל~נה ג~לה ~ילהנ~ית
 טוענת היתה שהאלמנה קמיה סיימוה דלא כ~~מהכו~

 ~ ב~~ת ~חילהשהיתה
~ו~~~  

 בדבר מחילה היתה לא שאפילו
 כ~כ אברהם הר~ מתפיישהיה ה~~

 בנק~
 לו ה~ד ~י כו~

 בנקלשהיה
 ובשל~

 אחר אלא היה לא כי ובמישור
 לבנו היתומה לתת ~ים היו שלא ומ~בות ק~ותכמה
 יואב והר~ היתו~ה ואס וסייעתו האפ~~פוסהחכם

ו~
 ע~ו נתפשר לבנו לתיתה שיתפ~ס

 ל~ וא~
 תועלת

ג~
 ל~אה ופש~ים המפורסמים הדברים הן והן ~ה
 לזה הוכחה ו~ד ומ~~ש~שמש

 דב~
 עד כו~ לסופר מר

 המה הבל לבינו בינו אלו דברים יואב הר~ כשיא~ראבל
 לשונו רסן שמתיר הוא תימא דבר תעתועי~~עשה
 יואב הר~ נאמן יהא לא דלמה הברו~ם הדב~םומהביל

לו~
 היה שלא

 ח~ו~
 בקנס

 ~~ח~ ע~~
 ישאר שלא לו

 ~ ל~יל שכ~תי ב~ענות כשנתקדשה קנס זכרשום
ו~~

 דברים אותם יואב הר~ לו שא~ר מ~~ש ~ה
בינו

 וה~ לבי~
 כתוב יואב הר~ בטענות

 בלש~
 הזה

 ל~ות ימים כ~ה אחרכשנתפשר~ו
 קדוש~

 מהקנס ~רתי
 בפניו הראשונים לעדיםוא~רתי

 נאמנים עדים עלי ה~
 משקר אני ואם ~יקר כלל קנס שום ~י מ~בל איניכי

 כאלה ראה מי ~את שמע ~י עכ~~ל ויעידו ~~יםיבו~ו

שהד~
 לו שיש ה~וען דין הבעל מדברי עיניו יע~ים

 א~~ל שלא אומר והוא הדבר~ם אותם לו שא~רעדים
 כדברי בפני וה~דו באו והעדים לבינו בינו אלאאותם
 שאתפיי~ מאחר יואב להר~ א~ר ~בפניהם יואבהר~

שתתק~
 נבהלתי באמת בינ~נו קנס שום ישאר לא

 ~~~~וע
ג~

 ~~~ש על
 בענ~

 נח~~ש היה אם
 בענ~

 שעד ~תב
אחד

 ~~יי~
 שהעד מדבריו שנראה יואב להר~

 יסוד ועל בדבר נח~~ש שהיה ואו~~ י~אב להר~~~יש הא~

 אותם מכ~שים והעדים בדב~ם והא~ך וכתב בנהזה
 בדבר נח~~ש שהיה זוכ~ס שאינם אומרים כאחדשניהם
 ~ה החכם על ונפלאתי החי את להכחיש י~ל ה~יואין

 במה בקי שהוא יודע בהיותי ופלא הפלא אלהבדברים
 על הרא~ששכתב

 ~תו~
 ~ כו~ א~ לו ~רר ~ה

ו~~~~
 להר~~א התרה יואב שהר~ מר כתב ~ד ~~~ל

 עשה לא אברהם והר~ ח~~משיבא
 חשב~

 ~~ מדב~ו
 לעשות לו היה לא למה כי הם תי~אדברי

מדבריו ~ב~
 באמ~

 לא שאשתו לו
 תמת~

 הזמן שיעבור אחר
 תגדיל שאם שתחוש מספקת ~ענה לה בהיות גםומה

י~
 ~א ואם מאמה ~פ~דנה לו שישלחנה עד אותה

 נאמר ע~~ז להתראתוחש
~ 

 ~ כו~ לדבר
ו~~

 כל על שיע~ר חשב ולא ל~~~ש תשובה ג~~כ
 יסכימו שלא לעבור הוא יסכים ואם עליו שגזרוהאלות
 והעביר להתראתו חשש שלא שראו שמאחר העירחכמי

הזמ~
 משה כה~~ר החכם שהעיד כמו ידו לאל בהיות

ברו~
 אומנות המ~א הוא כי

 כ~
 הדברי~ ~ה ולא שיבא

 עד היתומה ל~ן ל~רע שלבבומוכיחים
 שישלח~

 לו
 כי ה~~ החכם אומר גזר כן כאשר מאמהויפרידוה
 נכרתמ~שבתו

 ~תו~
 ש~רו האלות ב~לו ק ואם מעשיו

 ~רו לא דהכי אדעתא כיעליו
~ 

ו~~~~
 נשמע לא פתקתו בנה שעליה המת ש~~ת

 נשים מפירק
 ב~חי~

 פתקתו יסוד שיהא חשבתי לא
 ~גחה בלי חושב שהוא למה לנו מה ע~~ל נשיםמאמר
 הפתקא שתהא לומר אדם שום שי~עה יצוייראיך
 ~כר ולא לפנינו ה~וא~ והרי הצווא~ דברי עלבנוייה
 דברבה

 מחית~
 כתוב היה שאם ו~ד ברמז ואפי~ זה

בצוואה
 החית~

 היה לא ה~~
 צרי~

 ~ לפתקא
ו~~~~

 עליהם להשיב כונה איני דברים באו ~ד
 כי ידעי כ~~ע עכ~~ל מלהשיב נלאתי כי גם פנ~ילאפס
 ארוכה בד~~ לכתוב פנאי עת מלבקש הגשם יעצרנולא
 מלהשיב ילאהולא

 ולהארי~
 נוהגים שאינם בדב~ים אפי~

 ~ הדיןלענין
ו~~~~

 כי כתב ~~~ל
 ~א~

 למאן לימד יואב שהר~ לנו
 בכל מפורסם כי ראיה א~~צ ולמפורסמות מפורסםזה

 ~י שימ~א הוא תי~א דבר ויונקים עול~ים מפיהעיר
 להוציא ד~תו עלשיעלה

 ממ~
 ב~ר הנש~ע עפ~~י

 היתומה האם כו~ לי~לים שאלה שלח ~י ~מיו~~~ש
 ברעש סואן סאון וקול התמיהות אלו הם ~ה כו~הק~נה
 שאם אפשר היה לא וכי נש~עים בנחת חכמיםודברי
 והדברים שאלה אותה ~ישאל אדם ~א~ה בקשההי~ומה
 י~ב שהר~~וכיחים

 א~
 ~~נו שי~אל עמו היכירא לו
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~~  

~  

~  ~  
~  

~  

~  

~ו

 אס~~~
 ~תב~ ה~

 שלח יואב שהר~
 לש~ו~

 הש~לה

 ז~~~
 לימוד

 למ~~
 ~ לשאול ששל~ו הוא שמיאנה אחר כי

ומ~~~
 כי כתב ~ד ~~~ל

 א~
 גרמא ה~א למאן לימד אם

בעלמא
 כ~

 אנו
 א~

 מאריה ~רמב~~ם דברי ~לא לנו

ד~תר~
 לנו אין אנו עד כו~ חילוקים אותם מכחיש שהוא

 שהרמב~~ם ~בריו יהי לו הן נהגו שכמותו הרמב~~םאלא
 וה~א~~ש שהתוס~ מאחר ~~י שחיל~ החילוקים על~ולק
 ש~תבתי בחילו~ים סוברים וה~ב~~א והרמב~~ןומרדכי
 משבח שהוא הר~~מ וגם הוא טובא דבתרא תה~~דוגם
 אם ואף נקטיק דכוותיה וד~י ב~רו ג~ל שהיהאותו

 מאריההרמ~~ם
 דאת~

 ובמקום ממונא אפוקי ~קום
 רבוותא הניכל

~~ 
 בנו

 כ~
 מתברר היה אם אפילו

 הוא אס יודעים אנו שאין דידן בנדון כ~~ש למדהשהוא
 כי הוא למדה שלא מוכיחות י~ם ואדרבא המלמדהיה
 ב~מוך שאכתוב כמה אמה~ם

 ו~
 ה~ב~~ם שלדברי

 פטורנמי
 שה~

 שלא ~כל סובר הרמב~~ם
 נתכוו~

 להזיק
לא

 דייני~
 דגרמי דינא ליה

 וה~
 אף ובנ~~ד הרי~~ף דעת

 לא למאן למדה יואב הר~אם
 נתכו~

 לה~~ר להזיק
 ~ל לו שישלחוה ~ד יעגננה שלא ליתומה להועילאלא אברה~

 יתפ~אר~
 צורך מה כי ועוד זאת וקרוב~ה מאמה

 יוד~ות הנשים כל הלא למאן ילמדנה יואב שהר~היה
 ~ למאן ל~דתה ואמה למאן יכולה קטנהשיתומה

ו~~~~
 ר~יה עוד

~ 
 הוחזק כי שכתבתי מה

 דג~סינן הטענות ב~תירת תלויאינו כ~ר~
 שה~ענה א~~פ עד כו~ ~רעתיואמר ד~ציע~ בפ~~~
 שיטעו~

 אח~~כ
 שגם והוכ~תי ~~ז השבתי ~ב~ הראשונה סותרתאינה
 זה מחשיב שאינו לד~תו ואפילו בדבריו התירה ישבזה

 שיש ~~ון ר~יה אינה ~~לה שהביא הראיה מ~~מלסתיר~
 ממאי ניצול ואינו סתירהשם

 דאמינ~
 ~ורפיה ~גב עליה

 ~ בה עייןלא
ו~~~~

 כו~ י~~ף נמקי ~כתב ממה ~איה עוד ~~~ל
~ד

~~~~ 
 הו~ק

 כפ~
 זה כל

~~~~ 
 ~ב~~~הג הקד~~ו

 הו~חתי וכבר ~תירה~יכא
 ~~י~

 ~דב~
~~ 

 ש~ל ~~~ש
 ו~ר שהאריךמה

 והארי~
 ב~י מיו~ר דבר הוא בזה

צור~
 כי

 ח~~
 להרבות

 דברי~
 רק ~ורך ב~א

 שאין~נשים הל~ו~
 ~~ר~

 ל~ין ~ורידים ולא ~~ליה אלו
 לא וטענת בדברקנין הי~ לא ~~נת ה~~~ת ~ל ~נוי~ם דבר~ו שכל כללהדין

 ~נ~ ~ ~~~~
 הם ~פרד ~~כ~י

 זה כי ~~ ~~נה ~~א שא~~ם הוכ~~י ו~בר טענותשתי
 ש~~ ~~מ~ ~ם ואפי~ לזה~ירוש

 ~ ל~~ל שכ~ב~י כ~ו איתנהו~~רוייהו אמ~ שתיהן שתים
 עו~ו~~~~

 כו~ ל~יל ~כ~ב~י ב~ה להרחיב לי יש

~
 ש~ס

 ~~~ ל~
 ה~נהג על

~~ 
 כ~~ז כלל קנס ~~ן

 מנהג שהוא ה~דמתו עלב~י
 פ~~

 לכת~ב ~מ~נה
 ספ~ כחכמיבקנסות

 הוכחתי וכבר
 שא~

 ~~ הדבר
 עד כו~ נרגא בה שדינא ~~~ל עודומ~~ש

 ו~
 יורה

 כדב~ו ש~ס ע~~ז לתמוה יש ה~~ בפ~ הרמב~~ם שללשונו ~ש~

כ~
 ספ~ חכמי עצמם הט~חו למה הוא

 לכתוב לנהוג

~
 והרמב~~ס

 שאומר כמי כת~
 חיד~

 שעל ~תב ~ול

ד~
 ולמה ~נ~ים בכל עושים היו זה

 יכוליםהיו ה~ ל~ הוצרכ~
 לתק~

 שאמר קל הדבר
 מע~י~

 הקנין בשעת
 מעכשיו מהני דלא הרמב~~ם כוונתאבל

 בקנ~
 ~ן לבטל

 אם אבל ידוע מטלטל או בית לו כשייחד אלאאסמכת~
 לו לתת שאמר או סתס מטלטל או בית ~ו לתתאמר
 נקנה דאינו הוא כלום לאו~עות

 א~~ בק~
 דבר

 מטבע ואינומסויים
 וכ~

 האומר דכל הרמב~~ם כשכתב
 קנה פ~ יום ועד מכאן באתי אם כתב קנהמ~כשיו
 מטבע ואינו מסויים דדבר ללמדנו זהבית

 בעי~
 ולפי

 המטל~ל או הקרקע לי~ד ~ריךשהיה
 שית~

 והרבה לו
 מזדמן אין~עמים

 לה~
 רוב שדרך ו~ד שייחדוהו דבר

 מועיל היה ולא במטבע ~צמם לקנוםהעולם
 ~נ~

 אפילו
 ספרד חכ~י הוצ~כו לכךבמעכשיו

 הד~
 ודבר ההוא

 ~ברי ואמתי נחמדזה
 מב~ לכ~ הרמב~~~

 ומעתה
מאחר

 דבנ~~~
 אשתקיל במעות הקנס היה

 ~ה~
 נרגא

 ונמצ~ מקופיה ואיתב~עושפיה
 שג~

 לך ~~עתיק מ~~ש
 גדול שהיה והודיענו נר~~ו ~הר~~מ שללשונו

 בדו~
 והביא

 להוכיחדבר~ו
 דכי~

 ~נין הש~רות בכל לכתוב שנהגו
 ש~ינו נתבאר אסמכתא כאן איןומ~כשיו

~ 
 א~י~ אלא

א~
 בו כ~וב שטר מוציא היה

 ~ני~
 כאן אין ב~~כשיו

 מוציא היה אם אפי~ אלא כן שאינו נתבאראםמכתא
 ~ה~נס מפני ~סמכתא הוי מעכשיו ק~~ן בו ~תובש~ר
 ממח~י יצאתי הנה ~ במ~ותהיא

 להארי~
 וא~~~פי

 דרכי~אין
 ב~~

 החכם דברי על להשיב כדי הוכרחתי
 ~מלין קנ~י אשים ובזה א~שר ~י חלק ~ל~ו~יאוה~~

 לו שאשנה ~מני י~וה לא ל~~וב ~והיף~~
ל~בר א~ שא~~~

 ~ו~
 ~ ה~ברים ונת~בנו נתבררו וכ~ר
~~~

 יו~ב שהר~ ה~ולה
 ~~ו~

 מכ~ה ~הקנס
 ~~ני הא~~עמים

 שאי~
 מוצ~א אבר~ם הר~

 ~י~ ואע~~~י השי~ו~ין~ל קנ~ שט~
 מא~ר הקנס ~ל קנין של ~דים

שה~
 א~נם

 ~~ זוכרי~
 נ~שה

 ~ר~~י ~~רד חכ~י כמנה~
 ~פרד חכמי ~~נהג ~~~ה ש~א~וען

 נאמ~
 כמו הוא

 שה~~~~ וא~~~~שהוכ~תי
 מאחר בדב~ נח~~ש שהיה ~~ן

שה~~ים
 זוכרי~ ~~נ~

 והר~~י היה אם
 ~ו~

 היה שלא
 ~לא הע~~ם שהעידו ~ה ~~ני שני ~ נא~ן הואנח~~ש
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 ש~~~ל הר~~י~ת~ייס
 אל~ ק~~ו~~

 עליו יהיה לא א~~כ
שום

~ 
 קנס~

 של~
 ו~דים ב~~ד ב~ני בו שה~רו ~ה מפני

 לז~ןשיבא
 ~בו~

 ש~שתו יודע ~הוא אז יבא לא שאם
 לה~תין תת~הלא

 ומ~
 לעשות לו

 ו~ עו~
 ~טור הוא

~
 ~~~י ~ר~~א ש~יזר הפ~ורים

 של~
 שהר~~י לנו נתבר~

 ~ואהיה
 ה~למ~

 שלא מוכי~ות ידים ~דרבא ל~אן
 ואמה זה דין יודעות ה~ים שכל ללי~דו צר~ההיתה
 ~ המלמדה ~יה ש~א ~נו ~תברר היה אם וא~י~למדתה
למאן

 ה~
 דאינו ~שום פ~ר

 א~~
 וגרמא ~ורם

 שלא ו~ד~פ~ור ב~יק~
 נתכו~

 להז~ק
 ל~~

 להועיל אלא א~רהם
 ו~מהליתומה

 פ~ור הכל ולדברי ~~יל שכ~ב~י כ~
 ~כרת ש~ח~בתו שמאחרו~ד

 מת~
 ~ו~ה שהיה ~~שיו

 מאמה ויפ~דנה לו שישלחו~ ~דלע~נה
 ומקרוב~~

 יפה
 שום כאן ו~~ן שה~ילהעשה

 שמ~
 ג~~א

 בניזי~~~
 דאיהו

 ו~מל~די~ אנפש~הדאפםיד
 ל~א~

 יקרא גמו~ים מת~~ים
 דברים אלו ~ב~ים ולה~ות ~וב ברכת תבא ו~ליהםלהם

 ~~ ש~י חת~תי בעיני פשו~םב~ורים
 ו~ל הדין ~ל

האמת
~~~~ 

~~~~ 

~~~~
 מ~ם והאחד בנים ג~ לו שהיה משו~ד

 ב~

לא~
 השכ~נה כ~~י תחת לחסות ישראל

 וחיל~
 ~שו~ד

 שילך ש~י וציוה ~סיוזה
 לאר~

 ~~ת וי~~ה יש~~אל
 בא בג~ות הנשארים השני~ מן והאחד יירש השכינהכנפי

לא~
 בו ו~פ~ירו ישמעאל

 ת~~ ש~~~~
 השכינה כנפי

 רצהולא
 ~ש~~ ~~

 בהה יעשה ומה המת נכ~~
~ 

~~ו~~
 בר ~ייא רבי אמר דקי~ושין בפ~~ק גר~יק

 ~ו~ה דב~ אביו את יורש גוי יוחנן ~~~ראבין
 ~שו~ד יש~אל וד~ל~א שע~ר הר את נת~י ל~שו ירושהכי ~כ~~~

 לב~י ~י ~הכא אלאשאני
 לו~

 ~~ נ~~י
 ~ר

 ירוש~
ומדאמרי~

 מש~~ שאנ~ משומד י~ראל ודי~מ~
 ד~שראל

~שומד
 א~ יו~

 וה~ה ~ב~ו
 ~רא~

 ~אין נכאורה צומר
 ה~~עכ~ן

 דכי~
 ~כאן ~ל~וד היאך ~תמ~ ד~ל~א דבלשון

ל~~ו~
 ~~~ בכ~~ו שפ~ק להרמב~~ם ~צ~נו ~~ל כן

 א~ יורששמשו~ד ~~לו~
 אב~ו

 ~ס~ וכ~
 ו~~~ל בפ~ק~ו ה~א~~ש

 דמספקא ~~ום לאו וד~למא ~ל~ון דא~ר דהא ל~ודמשמע
 דיש~~לל~ו

 ~שומ~
 ד~יפ~ט לא או אביו א~ יורש אי

 דאמר והאי אב~ו את ד~ו~ש ל~ופש~~א
 יורשאגוי ~~ל~~ בלשו~

~~ 
 ~~א ~האי כלומר ק~י ~~~ו

 ~גו~~אוכחא ל~כ~
 ~ור~

 אינו גוי ~~יל~א ~ביו את
 קרא והאי אב~ואת ~ו~

~~ 
 משו~ד בישראל אלא מי~רי

 בשם ה~רדכי כתב וכן אביו את יורש ~~שומדו~קי~~ל

 דמשו~דרא~י~~ה
 ~~ ~ו~

 וא~~~פ א~~ו
 שכת~

 ה~~כי
 מר~~ם

 ~שו~ ג~~ צד~ ~
 דהא ~יו את יורש אינו

דפרי~
 לר~~י ~כא

 יש~א~ ~ל~~
 פי~ושו הכי שאני משומד

 ~~~ו ~ו~יש ~שומד ישראלדילמא
 ו~

 רב~נו ~ירש
עכ~~ל חנ~א~

 לא~ש~ינ~
 מה

 ~ שה~~~
 ז~~ל והרא~~ש ה~מ~~ם

 הור~~ש~
 ~ראל~ כל סומכין

~~
 את ~ורש ש~~~ד ~ך הוא ש~דין ~~~~פ

~אביו
~ 
 ה~~~ם כ~~כ ה~ו~ה ~

 שא~
 רצו

~~ונו לא~ ב~~~
 ול~~

 כדי ~י~ שלא
 של~

 הרש~ים י~י ~ל~זק
 אם וז~~ל בפ~קיו הרא~~ש כתב ~ה וכיוצא ~םה~ו~
 ואכיל דאזיל ליה יהבינן ולא ב~~ד ביד ל~יתו ~ובאפשר

~גיותי~
 יתנו ישוב ואם בכ~ו~ת ק~ס גבי ~~מרינן

 ~אב~~יה ב~ם ~רדכי כתב בזה וכ~ו~א ~~~ל ירושתולו
 עודוכ~~כ

 ב~שו~ ה~~~~
 ~~~ל ה~ור הביאה

 בהפרוכתב ~ה~~ וה~
 הדינ~~

 מ~ולם לרבינו אחת תשובה
 יורשאינו ש~ו~~

 א~
 אב~ו

 והב~~
 וא~~ל ה~הוק מן רא~ה

 ~~ל~~אה~כת~ ד~~~
 הו~

 וב~ו ~וא ישר~ל שח~א דא~~~פ
 דברלכל הו~

 הו~ ~נ~ אב~
 ~~~י~ שקנ~ו

 ו~~~~ו~
 אק~א

 בשם בת~ו~ הרשב~~א כתבה משו~~ ד~בי~ זו ותשוב~עכ~~ל
 לדון שיש וא~~~פ האיירבי~

 ~ענ~ ע~
 הרא~~ש

 ובנו הוא ישר~ל ~~~א דא~~פ ~פ~~יו ו~ם זושת~ובה ~~~
 מי~~ לכל הוא כללא דלאו ל~ימ~ דאיכא דב~ ~כלהוא

 ל~~יןדה~ם
 ~~~ושי~

 ~ן פו~~ ~משו~ד שבנו ולענין

היבו~
 שרב~~ נר~ה היה ו~ותר לנו ~~ן ~רו~ה ל~נין אבל

 ~~הוא יורש שאינו א~רו מ~~אורייתא האיי ו~בינומ~ולם

קר~
 ל~כא דקידושין דפ~~ק ו~ה~יא ד~יי~~

 ראי~
 כ~~~ש

 ~ הארי את ~שיבין איןל~יל
 ל~בריו~~~~

 הכ~
 יורש ~שומד אין מעשה לענין

 מאן ואי~א מדינא דאמר מאן דאיכא אלא אביו~ת
 וא~~~פ מ~נ~אדא~ר

 שבתרומ~
 בין ל~לק כתב הדשן

 במי~ות אביק ומי~ק תשובה הרהור ~ד בה ~לית~יכא
 ב~חון ש~שלהיכא

 ספ~
 הא נ~~ד ב~שובה י~ו~ ש~א

 ומיבק תשובה הרהור ~ד ב~ה דליתחזינן
 אב~~

 ב~ינות
 ~~ו~ ~ב~ה~לכך

 ד~~ן הוא
 ל~

 לקנ~ ראוי
 מזה יותר

 שצוה וכ~~ש הא~ צוואת כאן היתה לא א~י~ו הואכ~~ז
 לא שה~~ה ת~אים אותם יקיים לא ~אם ופירש~אב
 ~ה~ו~ב וכיון יורשיו שאר ב~לקו ויזכו דברי~ול

 רצהלא הו~
 יורשים ש~ר ב~לקו זכו ו~ק ברית וה~~ ל~ו~

 ה~ני וחלק חלקו ליהודי ינתן בגיות ה~~ד שהיורשו~~ון
 שיאכל כדי אביו לו שהניח חלק עם הזה ה~ועב~~לק
 וינתן ליהידות שיבא ~ד ב~~ד ביד ו~ונח הפ~רו~היהו~י

 שכשמת ומאחר היהודי אחיו ויירשנו שימות עד אולו
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האב
 הי~

 הנכסים
~ 

 התועב אחיו עם היהודי ~ה שליש
 הנכסים להוציאסבבו

 מי~
 אם אמם בית להניח השליש

 הוא וי~ול מידה הנכ~ים ש~וציאו היהו~י רוצהעתה
 דהוא בידו הרשות ב~~ד ביד ~ונח יהא והשאר~לקו
 טו~ז אם כ~~ש אחתה והואאסקה

 שאינ~
 בידה בטו~י~

 שהואלסבו~
 טו~~

 נתנה הנזכרת האשה ואם ~מו שה~ין
 ה~א כי ספק אין הזה לתועב הנז~~הנכסי~

 פושע~
 בידים

כי~
 ~~כם~ה לשלם וחייבת אביו שהתנה מה קיים שלא

 הצ~יר נאם פשוט לי נר~כ~~ז
~~~~ ~~~~ 

 אל~עזר ה~~ ונכבדים היקרים לד~ן עמדו~~~~
 והר~ ירינידו פ~ יו~ף והר~~ולידאנו

 ש~וא~
 אל~א~~רין

 ענין~ל
 צווא~

 מלכה
 אש~

 שחלקה אלפ~~~רין ש~ואל הר~
 על ונא~ני~ לא~ו~רופו~~ם ומנ~ה פטיר~ה ב~תנכסיה
 הנ~~ל יר~נידו פ~ והר~~י אליעזר להר~ צוואתהענין

 אח~ כי ה~~~ לנאמנים אלפא~~ריןהר~~ש ותב~
 שה~

 ~נ~ר~י~
 ש~חזרו ~וי~ה ש~יא מה מכל נמסרים והםמהצוואה
 כדי לקו~ה הכתובהלידו

 של~
 ה~~ו~ה ~וב ע~~ו יהיה

 ל~לק בכתו~~ה כח לה היה מלכה כי~מרת ט~נווהם
 ~לקה לא והיא דוקאדוש ו~אתי~ ומלבושי~תכשיטיה
 היו שלא ההוא השיעור~~וו~תה

 רו~י~
 בידו ל~~ור

 ~שלום ל~בוע ליורשיה הזכות שט~ שיהיה כדיהכתובה
 התנאי וז~~ל ה~~וב~ שטר ל~ני והביאו דוקאדוש~מאתים
 ~פ~ר ח~~ו אם שנית ב~לה מלה באותאות

 מר~
 ~~כה

 ~ו~ל ~ז יום שלושי~ שי~~ה ש~~ק ז~ע בלי הע~~הז הן~~~
 מא~ים ל~ניח ה~~ ~כלה מלכה~רת

 דוקאדו~
 ז~ב

 ו~~שי~י~ ~לבושיה עם יחד ש~ר~ה למי ~נדונייתאבזהב
 ~מואל הר~ יוכל ולא א~לה~נ~צאים

 ל~רת נו~ן ומ~כשיו מעתהכי ב~~~ למחו~ איש~
 מלכ~

 ~~~ו
 ~ה ~~ם ל~~ות ~ו~ל ו~כשי~יה ומלבושיה~קאדוש ה~את~~

~~ר~~
 ~פ~ר ח~~ו ואם ~~יר~ה ב~ת

 ~לכ~ ~~~
 ~נז~

 ~~וה ~א כי דב~~בל~
 ב~~

 ו~~~~~ו ~~~ה ~~יר~ה
 המאתים מ~י~ההיא

 דוקא~ו~
 הנ~~ל

 ולה~~ ~י~ו~~רו א~~לה~~ ו~כש~~י~ ו~לבוש~~

 ~ו~~

 ב~רו~~~ו
 ב~ינ~ה~ כ~וב י~לקם שהם הנז~מלכה ~~~~ ~~י~
 ~נ~ונ~~א הש~ר וכלאחו~ם ~~~~ נ~~ ב~~

 ~~ר~
 ~ה~על כ~~~תהנז~ אי~~ ~~ו~צ ~ר~

 א~ ~ור~
 ~~~ר אם אבל ~ש~ו

 ~~נא~~ ~כ~~ל ~ו~ זש~~ק עםמל~ה ~ר~
 ש~ן או~~ אנ~ כןו~~~ו~י

 ~~~~ה א~ ~~~
~~כה ~~~

 ~פ~~~
 ~~ו~ ~~ור~~~ שה~~ ודאי ~~בור בלי

 בכל
 ב~נא~ה ~נז~ ו~לבושיה ~~~~י~ וגם דוק~דושהמאתים

 ב~וואתה וחל~ה ~ו~תה שה~א עתהאמנם
 א~

 זכות לה
 לחלק רצתה לא שהיא וכיון וחלקה ש~וותה במה אםכי
 ע~~~י עוד זכות שום ליו~~ה אין הנכסים או~םרק
 היא שתוכל ~וא שה~נאי והט~ם זהתנא~

 למי להנ~~
שתר~~

 שלא וכ~ון
 ~ניח~

 דבר א~א
 ~ו~

 זכותה איבדה
 וכן היו~רבכל

 ~וכ~
 ~רת תוכל אז שאמ~ התנאי מלשון

 להני~ ה~~ הכלהמלכה
 אם אבל ת~צה אם תוכל כו~

 ח~וב ~ליו אין ר~~הלא
 מוכ~ ו~

 עוד
 מלש~

 שאמר ~נ~
 ומעכשי~ מע~~כי

 המאתים אשתו מלכה למרת נותן

דוק~דו~
 ו~כשיט~ה ו~לבוש~ה

 שתוכ~
 ל~ות

 מה~
 מה

 ודאי יותר לעשות רצתה שלא הרי ~טי~תה בעתשתרצה
 עליואין

 ח~ו~
 כ~ל

 ו~~~
 הייתה ~ם לא אם זכותה

 מוכ~ והכי ד~בור בלינ~~~ת
 שאמ~ הא~ר מתנאי עוד

 ה~אתי~ כל חיוב ~אין ~מורה ד~בור בל~ ~פ~ר ח~~וואם
 עליו ה~~ם עלדוקא~וש

 ~ל~
 אם דוקא

 בלי תפט~
 מ~ט בין רב ב~ן בדב~יה הכל ד~ברה ~ם ~בלדיבור

ונו~~
 טולידאנו אלי~זר הר~ ב~~ד בפני הע~דו זה כל ~ל

 ואמרו ~וואת~ בעת לה דברו שהם אורט~~~ש ~אודהוהר~

 והריל~
 בעלי~

 בלא אותו ע~בת ואת השב~ה בבית

 צפיכלו~
 ~ה~~

 צוותה ואז ~דה ~~ת הנ~~א כל ~לקה
 במתנה לב~לה נות~ת היא ~כ~ו~תה לה ה~~ורשמכח
 ב~~~~ול שהיה אםה~ק~

 ונוד~
 בעצמו הם שהב~~

 ~~א~ים יו~~היה
 דוקאדו~

 אם
 נמ~~ ~

 חלקה שכב~
 מפ~י לב~~ ב~~נה ל~י~ו שר~ת~ אלא מה~נאי~ו~ר
 ב~דה ה~פק וה~ה שבוישה~ה

 ש~~ לעשו~
 בתנאי כתוב

 ל~שותש~וכל
 ~ה~

 מה
 שתר~~

 ונתנה רצתה והרי
 ~ ~חר ~א~ש ב~לה ~רע ולאלב~לה

ו~~י~~
 זה

 ~~ו~
 וגזרתי כך ה~ין ~~קתי בע~נ~

~~~ן
 זכו~

 ~~~ה ל~ור~י
~~ 

 הכתובה ב~נאי ש~ואל הר~
 ~~כר~~ הנ~~נים ו~~זרו~נז~

 הכ~וב~
 ב~~ו וה~וואה

 ~~ו~ל~ר~
 לה~ו~

 תנאי שקיים צראייה בידו
 הכ~וב~

 ג~ו~~
 ~~כוונה

 עצמ~ ב~~~וב~
 שביד ו~ה ~~ורשי~ ב~ד

הנא~ני~
 ~ו~~

 למחר או היום וש~א הכ~ובה ה~תב
 אחר במקוה היורשי~י~בעו~ו

 צר~~
 ~כתובה ש~~יה

 ~~~ו~ה כ~ובה וה~וו~ה~~~ו
 וה~

 ~עשה להם ~ק~ו

ב~~~
 זה

 הצוו~~ ו~ו~~
 יר~ו ~ם

 ול~~ו~
 ~ה

 ~~~~~ אמ~
 ~ קור~וו~רו ~~ה ה~~~~ נאם ~~~~י

 דיןלי~
 ~~י~

 נ~ית די~נא והאי בשש
 דדינ~ לעו~ק~

ו~~
 בו ויקייס מש~~ה לי~רו ~~~י~~א ~ילי האי כי
 נאם אני ~ם לב~ י~מ~ לבך ~כם ~ם בני ~כתוב~ק~א
הצ~יר

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

 ולו ש~~מ שהיה ראובן
 ש~

 ג~לים ~חים

 ול~שמ~
 ~משה מנכ~יו מניח שהוא ואמ~ ו~וה

 לכל וכן א~יו שני בין אותם שיחלקושו~טא~~ניש
שיבא יו~

 מסו~

 שולטא~~ניש מה~משה י~תו ח~ק יקח ה~לם
ה~~

 שולטאני~ ובחמש~
 גמור םילוק ~סולקי~ יהיו ~~~

~מנכ~~  
 מאה א~ לכל ולוי ~מ~ן לא~יו שיתנו צוה

 מתנת ושלימה גמורה ב~תנה להם יהיה ~הזהובים
 רבקה לאחותו שיתנו ~ה ~ד מי~ה ולאחר מהיו~ש~~מ
 כתובתן לגבות נשיו ארבע ירצו שאם ~ה עוד שולטאנישק~

 ירצו לא ואם כתובתה אחת כל~קח
 כ~

 כתובתן לגבות
 בידי הכתובות נכסי עם יחד מהנכסים הנשאר כליהיו

יאוד~
 די~ ובידי

 ושניהם הראשונה ראובן אשת
 אותם וישימו הנכסים כליחד יג~

 הא~ מפת~ות ב~ני באר~
 ויהיה הנז~ הראשונה אש~ו ביד והא~ ה~~ יא~הביד

 ב~נין שניהם שיעשו מה וכל האחר בלתי האחדדבר י~~ ולא ~הפירות ויתפרנסו ר~ של ביתו בתוךהאר~
 יהיו כתובתן נכסי מיתתן וא~ר עשוי יהיה ו~תןהמשא
 צוה ~ד ליורשיו מעכשו יהיה מנכסיו ~אר וכלליו~יהן

שא~
 ע~מה ולסלק לינשא תרצה מ~יו א~

 תק~
 כתובתה

 וכל הנ~ל דינה ובידי יאודה בידי נכסיו כלויהיו
 ש~סתלקנה עדהנ~~ל הד~

 כ~
 זה אחר עכ~~ל ארבעתן נשיו

 ממינוייה הנ~~ל דינה את לסלק שרוצים היו~ים~בעו
 יו~ים שהם אפטרופוסים צריכים ואינם ג~ליםשהם
 אחיהם נכסיכל

 שא~
 לו

 יו~
 לזכות רוצים והם זולתם

 כתובתן או ~זונותיהן להם יתני והם אחיהם נכסיבכל
 ו~ושל שו~ר קצין על~הם יהיה ולא אחיהם ~ואתכפי

ודינ~
 הדין רבינו יורנו ממנוייה להסתלק רוצה אינה

 ~ מיעם
 ת~~~~~

 יש ב~רק
 נוחל~

 פלוני איש האומר
 עם יירש לא בני פ~וני איש שנים ~י יטול לא בכורבני
 אמר לאאחיו

 כלו~
 ב~ורה שכתוב מה על שהתנה

 תרשני ב~י בת שיש במקום יירשני פלוני אישהאומר
 שכתוב מה על שהתנה כלום אמר לא בן שישבמקום
 ~י על אמר אם אומר ברוקא בן יו~נן רביבתורה
 ליורשו ראוי שאין ~י ועל קיימים ~בריו ליו~ושראוי

א~
 דבריו

 ופי~ קיימי~
 ~הוא פלוני איש ה~ומר רשב~~ם

ב~ר
 ל~

 פלוני איש נמי אי שנים ~י יטול
 ל~ פשו~

 יירש
 אחיו~ם

 ל~
 מן דבר ל~~ור מתנה שהרי כלום אמר

 יכול ואינו ~אחים עם יי~ זה של כר~ו ובעלהתורה
 נכסיו כל מתנה בלשון שי~ן ~~~י אלא זו מירושהלסלקו

 ואליבא נכסי כל יירשו בני שאר שיאמר או בניול~אר
דרבי

 ~ יוח~
 רבי של בנו ישמעאל רבי ובגמרא ברוקא

 אחר על ו~כמים אבא נחלק לא אומר ברוקא בןיוחק
 מה על כלום אמר שלא בן ב~קום ובת בתבמקום
 ובת הבנים בין בן עלנ~לקו

 ב~
 וא~פסיק~ הבנות

 הלכתא הר~~ן וכתב ברוקא בן כר~~י הלכתאבגמרא
 בריה ישמעאל דרבי ואליבא פי~ ברוקא בןכר~~י

 לעיל כדאיתא בגמרא נינהודליש~י דכי~
 בסמו~

 ~סתברא
 דאבוה במילי ליה קים דהוה בריה ישמעאל כרבינקטינן
עכ~~ל

 ו~
 נמקי וכ~ב ה~וסקי~ כל דעת

 יוס~
 אמתני~

 א~~ג ש~ם ~י יטול לא בכור בני פלוני אישהאומר
 ~יה מ~ילא זה יירש לא או זה יטול לא קאמרדכי

 מ~~מ קיימים דבריו שיהיה בדין והיה לא~יוהשאר
שאמר כי~

 בלש~
 י~ול לא או יירש לא

 משמ~
 ע~~מ דמתנה

 שנים ~י לבכור שיתן אמרה התורה כי בתורהשכתוב
 שאר אלא וא~ר דבריו סיים אם ומיהו בניו אתושינחיל
 ברוקא בן לר~~י קיימים דבריו הנכ~ים כל יירשובני

 בלשון דאפילודאמר
 יר~ש~

 אינו שהבכור א~א מהני
 ~ ~~~~ל ב~ורתו מחלקמסולק

~ג~~~
 אהא

 דת~
 בכור בני ~לוני איש האו~ר

 לא אחיו עם יירש לא בני פלוני איש שנים פי י~וללא
 מתני~ לימא ב~ורה שכ~וב מה על שמתנה כלוםא~ר
 של בדבר אמר הא יהודה רבי דאי יהודה כרבידלא
 ~~ ~רי לאשה האומר דתניא קיים תנאוממון

 מקודשת
 ~~מלי

 שא~
 מ~ו~ת זו הרי ועונה כסות שאר עלי לך

 של בדבר אומר יהודה רבי ר~~מ דברי בטלותנאו
 לא הכא ומ~~~ י~ע~ התם ר~~י תימא אפי~ קייםתנאו ממ~

 מ~לה קא התם רשב~~ם ופירשמחיל
 ~ע~~~

 קבלה כן

 ובההי~קדוש~
 הנאה

 דמק~
 דקבלה וכיון ליה מחלה לה

 יש הנאה ~ה מחיל מי הכא אבל נתר~ת מניהקדושין
 דאינו ~~ילה זה אין הבן ששתק ואע~~פי למחול לבןלו

 ידע מי גרסינן ולא אביו את להכעיםרוצה
ושנינו ~כ~~ ד~חי~

~  
 ~ו על לבניו נכסיו המחלק במשנה שם

 משום אמר אם קיימים דבריו לאחד ומיעט לאחדריבה

ירו~
 בין באמצע בין ב~חלה בין כתב ~לום אמר לא

בסו~
 המ~לק רשב~~ם ופי~ש קיימים דבריו מתנה משום

 ~ר ~לא קנין צריכה אינה ש~~מ בצוואת פיו עלנכסיו
 ל~~ד ריבה ב~למא ~יו על בדיבור אלא משיכהולא
 ב~~ון הבכור את להם שהשוה או כ~לים ב~תנה לונ~ן

 מ~ונו שי~ן באדם כח שיש קיי~ים דבריו~~נה
 במ~נ~

לכ~
 ב~ו~ה שכ~וב מה על מתנה כאן ואין שירצה מי
 לבניו להוריש כלום מיתתו אחר לו נשאר לאשהרי
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 רשב~~ם מדברי וכ~~נ לג~רי שהני~ם והניח והיינוהיא
 והנ~ח לאחר~ם נכסיו כל דהכו~ב מ~ני~ על~כתב

 עשוי ~עשה מהבניו א~
 מיל~~

 דפשיט~
 ה~~

 סיפא ומ~ום
 דאםור להנקט

 א~ ~ לע~ו~
 ~~ן נ~~ה ~~~ים רוח

 ~לא ~מע~~ו רוח נ~תלחכמים
 ~ר~

 גורם אף
 עליושכועסים ~ה~

 ד~~
 ומאחר עכ~~ל דאורייתא נחלה עקר

 נ~לה עקר ד~א~כתב
 דאוריית~

 דבש~א בהדיא משמע
 לא הא כלום להם שייר ~אי ~יירי כלום ליו~יו~ייר

 שע~ה מה וקתני דאוריי~א נחלהמעקרא
 ע~~

 אע~~פ
 ליישב אפשר ר~ב~~ם דברי וע~~פ כ~ום ליו~יו ~יירשלא

 הנותן ה~לכך הא~י רבינו על הריב~~ש ~הקשה מהבדוחק
 כלום ליו~יו שייר ~א לא~רים נכ~יוכל

 מתנות~
 ק~מות

 שהוא לכתוב רצוואם
 ~ני~

 כדי זהובים חמשה ליו~יו
 האיי רבינו לדבריל~ו~

 ב~ א~
 א~~נ דמי ו~פיר כלום

 אבל רשב~~ם ~~~ דאורייתא נחלה ~עקור ~לאכדי
 מסצקם הוא זהובים ~מ~ה שב~ותםל~תוב

 י~חית פןליזהר י~ מנכ~י~
 שנ~ המתנ~

 ה~ו~יף כל נ~מר וע~~ז
 בנ~~ד ~ה~תאגורע

 םילו~
 א~יו את שסילק

דינרים ב~מש~
 נכס~ו כל יו~~ם~ והם הוא סילוק לאו א~ כ~
 א~א נכ~~ו שאר א~יו ירשו שלא ~דבריו ש~מעוא~~~פ
 אין נשיו כל מותלא~ר

 בכ~
 בידו ~יש ס~ר דהוא כלום

לעכב~
 פלוני זמן עד יירשו שלא

 וא~
 הדבר

~ 
 ש~אחר

שאי~
 האחים זכו מ~ילא שמת כיון הם אצא ~ו~ים שם

 דומה ויירשום הנכ~יםבכל
 למ~

 ~~מן לרב רבא א~~לנו~~ין י~ פ~ בםוף שאמרו
 וה~

 יש ~בר הוא א~סקה
לה

 הפם~
 אמר ור~מנא

~~ 
 ~ה

 ה~ה~
 ועם

 דברי הי~
~דבר א~ ~דו~ ראיתי והפו~קים הגמרא מדברימבוארים

 בצ~ק~
 רב

 ~~ו~י~
 מורה ז~~ל הר~ב~~א ה~~ה

 ~~בא~בע
 ברור ~פתי דע~

 מצ~~
 ~~ד ~ל שנ~אל ~כתב

 יו~ר או~ב וה~ה א~ ובן א~יות ב~י לו~היו
~~ 

 בנ~

 ו~~~א~יו~
 הקד~ם

 ונת~
 ב~וואתו וכתב בתים א~~ו לבן

 ~בתים~בא~ו
 הנ~ונו~

 ~לק כל ~~ק לו
 ~כו~

 ~~יו בן
 ~~וש~ו~כל

 הנכ~~ם ש~~ ~כל הא~~ות ב~י וטו~ני~

ה~
 ~~~צק כ~ון ~~~ם

 ב~ א~
 נכסיו ~~ר מ~רושת א~~ו

וה~~ב
 נ~

 זכות ה~~~ות ~בני ~נ~תי
 בנכ~י~

 שא~ן אלו
הא~ם

 י~ו~
 מ~נה שהוא מפ~י ~ירו~~ו ה~ורש לסלק

 ב~ור~עמ~~~
 שכל ו~וד

~ 
 לירש ראוי

 ו~י~
 לא~ר

ע~ו לייר~
~~~~~ 

 ~מילא לא~ר נתנם ~לא כל מנכ~יו ~~~לקו
 לי~ו~ ~~א~ יו~~~וא

 ד~~א ~שא בר
ובניהם והא~~ו~ ~ירו~

 ~נכרי~
 ב~~ום ~ם גמורים

 הר~וי ה~~
 ~~~לירש

~ ~ 
ו~~~~

 מא~ר בנ~~ד
 ~סי~ו~

 כלום אינו ש~לקם

 כבת~לה ויר~ום בהם ~כו לבנ~הם נכםיו כל נפלוממילא
 וכל ~כתב נלמוד צוואתו ~מ~פר ועוד ההילוקק~ם
 מעכ~יו יהיה מנכס~והשאר

 את ~זיכה הרי ליור~י~
 פטימי היה דינה את שמינה ומה ~עכ~יו בנכ~יויו~יו
 ~יתר ~~וה ומה עצמו בעלה מ~ונת אי מדינה אימילי
 ~צוה ה~תנו~ אח~ ~י~א~ונכםיו

 לית~
 ת~ת בביתו יהיו

 עד שמינה הא~~רופוס יד ותחת הראשונה א~תויד
 ~ה אין ירו~תם א~י~ יטלו ואז נשיו כלשי~ותו

 לא~תו זכות שום ולא ונחלה חלק ~ום שיהאל~ון ~~
 שאר וכל מזו~תי~ או כתובתה זולת בנכםיוה~כרת
 לומר ואין ~נתבאר כמו ו~~תה אחיו בהם זכונכסיו
 היו~ים יק~ו נ~יו ארבע מיתת ~אחר שצוה~מאחר
 משמעהנכסים

 דע~
 ~י~ו רוצה אינו ש~ה אותה

 אין כוונתו ~יתה ~כך את~~ל דאפי~ נכסים או~םיור~~ו
 כל~בכך

 לו שהיה סבר דאיהו
 כ~

 ל~כ~ם
 מליר~

 עד
 לו אין האמת ולפ~ ~~ןאותו

 כ~
 ל~כבם

 דכי~
 ~~ת

י~~
 מיד וייר~ום הי~שים לפני ונפלו מכחו הנכ~ם

 מ~במותיו אחת ייבם האח~ם מן א~ד ואם ~נתבארוכ~ו
 על ה~~~ה המו~זק~ם המת אחיו נכסי בכלז~ו

 ה~תנו~
והמינ~

 מא~ר שמינה האפטרופוס ~ם א~ו את ~מינה
 אין בנכ~ים ונ~לה ~לק להשא~ן

 כ~~
 מצוה מ~ום ~לא

 בו נא~רו המת ד~רי ל~יים ובמצוה המת דברי~קיים
פירו~ים

 בהו~

 דלא לומר הוא נכון וה~ו~ר דגי~ין פ~~ק

אמרינ~
 כשמסר אלא הכי

 ~מ~
 ע~~מ בידו וה~לי~ם

כ~
 וכמ~~ש

 ~ריב~~~
 ו~ון כך ע~~מ בידה מסרם ~א וזה

 ויכולים ~מת דברי לקיים מצוה מ~ום כאן ~ין~כן
לסלקה

 מהמינ~
 כ~בו נכ~~ו ~~~רים ירו~ם רבינו וז~~ל

 שיכ~~ים ~ג~ולים אפ~רופוס האב מינה ~אםה~והקים
 ~~יכ~ם אנו איןלומר

 אפ~רופו~
 ומוציאים

 ~ת~~
 י~ו

 ~~~מ בידו ממון ה~~יש אםזו~ת
 ~ע~ו~

 מ~ום כ~~וכ
 ה~שלי~ גבי כדאמרינן ד~~ה ל~י~םדמ~וה

 לבתו ~עות
 ~ש א~ר ~טעם ו~ודעכ~~ל

 כ~
 לס~קה האח~ם ביד

 ה~ח~ן מן ~א~ד מא~ר בעלה אותה ~~~נהממנוי
ייבם

 אח~
 מ~מת ~מו~זקים א~~ו נכהי בכל זכה מנ~יו

 ולאיבו~ה
 ~~מ~

 פשו~א ירו~ה
 ב~ב~

 א~ר וא~~כ
 ידו ועל היבום דהיינו לכאן באו ~~שות ~נים~וואתו
 לו ואין ~~ו~קיה א~יו בנכ~יזכה

 ע~~
 שמינה ב~~נוי

~חיו
 א~

 ידה מת~ת יצ~ו שזו ו~וד הנכהים ~ל אשתו
 הללו בנכ~~ם ג~יבותכ~ה

 כמ~~~
 שב~ד ב~~ד ב~~~ה

~יור~ים
~~ 

 ל~לקה ל~~~ד
 וכמ~~~

 בה~ ז~~ל הר~~~~ם
 הריטב~~א וכ~~כ ודעת ~עם ~וב ה~~ה ~ליו וכתבנ~לות

~תשובה
 אפי~ ליה מסלקין בנכםי דאפסי~ ד~~~רו~~
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 הואחם
 אפטרופ~

 ~הוב~~ המרדכי וכתב יתומ~ם אבי שמינ~ו
~~ 

 הא~~~פוס כל
 ב~

 יתו~ם אבי ~י~~ו

~~
 ~~ו~ו

 ב~~
 אם ב~~ה ~~ל שס~כו יתומים ~ו

 לי~ו ~סל~~ן רבנן ~~אמור~~~מ~~ משנ~
 בל~

 ~~~ל התר~ה

~י~~~
 מ~פ~ם בס~ר ~י~~ות בתש~ות כתוב בזה

ואין
 ל~

 באו~יתא דכתיב ו~מ~י רבנן ~א~ור מ~אי משנה

כ~
 וכתב בגנבות ~הו~~ה

 בת~ו~ הרא~~
 ה~ת שאס

 י~ע דבר ונשאת נכס~ו ~ל אפ~~ופא א~ו~~~~ת
~א

~~~ 
 שלא כ~י ~~פ~~ו~~ות ~ן או~ה ~ל~ן

 יש ומשם ~ב~ליאכלם
 לדו~

 לזו ~~ו
 ~~לקי~ ~שב~~

~או~~
 ~ב~~~

 ~כ~
 ~~~~ הני

 ~~~ל~י~ ~ב~~~
 ~ינה ~ת

 ~~בם ו~י~~~~~נ~יה
 ייר~

 לר~ו~ו הנ~~~~~ו~~נ~ם ~ל
 התנוואם

 בי~ה~
 ש~בם שא~~

 ~~ יח~ו~
 וה~~י~ה ~~~ו

~יבמה
 ב~~

 ביני~ם ~נכם~ם י~ל~ו
 ~כ~ ו~~נ~~

 ~~ד
 שוס לד~~ה ו~ין ל~שו~וחל~ו

 כ~
 ו~א

 ~ינוי ~ו~
 ~~לב~כ~~ם

 ~ל~
 כ~וב~ה ~~~צ תרצה אם

 ו~~
 לאו

ת~ו~
 ~זונותיה

 ובע~
 מותה

 ת~~
 ~~~~ה ל~~ כ~ו~~ה

 ה~יר לי ה~ר~הזהו
~~~~ ~~~~ 

~ז
~~~~ 

 ~~ו~ן ~בינו יל~~נו
 ~ה~~

 ~ו~כב ~ולה
 ב~ו ו~~פ~ר ~י~~ו~ל

 ~~~י~
 ב~ע~ו ~יו~ב ו~~~ו~ו

 ש~~ו~ ~~ ~~ב~ ה~ה דוי ~רש ~ל~וטל
 ~~נ~ לו ~~~ דב~~ו ובכ~לוב~~ינ~ו ב~~ק~~ ~ו~~ו

 ~נ~~~ לו ישה~~ור לז~ ~י~ ~~~ ~~~~
~~ 

 ג~
 מאו~

 ~ר~י
 זה~

 ואז שול~~ניש
 ~ו הש~ב לו~ ~ב~ור זה ~וא ~י ש~עון לוהשיב

 ~~לה ~~ב~~ם ע~~~י ~ם ר~~נו ילמ~~והן ר~ו~
יו~י ~~יבי~

 ולפ~ו~ ל~~ ראוב~
 ה~ר~ים ~~ום ~ו~ לב~ו~

 הואיל לאו אםהנז~
 ול~

 היו
 ~ברי~

 ~לו
 ~ר~

 ~ודאה
 ש~~ווי~ א~~ בניכ~רך

 זה ו~~ובן ל~י~ם
~~ 

 דבר ~וה

ר~
 ~~ו וא~~~ר ה~כרים אלה ~ב~ים

 ו~יי ~ר~י~
 ישראל ולכלל~בנן

 שב~
 ~ו~~נו יורינו

 ~ור~
 איזה צ~ק

 ~ שכ~~~ה ו~~א אור יש~וןהדרך

~~~~
 אמר דלא מ~עם לפו~רם אין אלו יו~שים

 בך היי~י ~ש~ה ל~~ון יכול ה~ה מורישם עדיאתם
 שהיה מטעם חדא ~ע~ימכמה

 בשע~
 ובפרק ~יתה

 ~אין ~~~א ו~~ר רבא לה בעי בוררזה
 אד~

 מש~ה
 שייך דלא הפו~קים כ~בו שהרי ועוד מיתהב~עת
 תובעו כשאדם אלא מש~הטענת

 א~
 לו הודה אם

 אדם ~בעו לא ובנ~~ד דמשטה טעמא ל~ימר ליכאמעצמו
 הודאה דרך עד~ם בפני מודה אם דלהר~ב~~םו~וד

 כאומר הוי שיחה דרךולא
 את~

 כתבתי וכבר עדי
 כן לומר ל~ד מהיכןבב~~י

 ~מ~~~ וג~
 ~ר

 ~א~~~ג ל~~ד~די דא~~
 דמשמ~

 ~יהא הודאה בלשון מדבריו
 א~שרב~יא

 ~לשו~
 קאמר הודאה דרך אלא ל~~ד הודאה

 ד~שון ~~~~ל אם ואפי~ ז~~ל~הר~~~ם
 הו~~

 קאמר ~מש

~~כי~
 הוא דדי~א ז~~ל אהרמב~~ם

 שלא ברור ה~רובנ~~ד ~א~ר~ ומ~רי~

 הי~
 דרך ~א ~י~ דר~

 ~הודאה~
~כ~~

 ל~וטרס אפ~ר ~היה
 ל~ ~ע~ ~שו~

 שלא
 עצמו ~תל~ביע

 הוד~
 לה~יע ~לא בט~ת

 עצ~ א~
~ענינ~

 שיתבענו בלי ~ע~~ו לו ב~~ה
 אד~

 כ~מע
בעוב~א

 ~ההו~
 רשו קב ליה קרו דהוו

 ~נת מהניא דלא ה~ום~ים מ~ואר~בדב~י וכן בוררזה ב~ כדאי~
 דבשעת ואע~~ג ~עצ~ כשהו~ה אלא לה~יעשלא

~ית~
 ~עני~ן הואי

 ~~נ~
 עצמו ~ת לה~ביע שלא

 ~א~ר דשכיב דההוא בעובדא בורר זה בפ~כד~~~ינן
 זוזי ב~ה מהקי ופ~~לונ~

 ואסי~
 דכשם חייא רבי

 אלא~~וי שאד~
 להשבי~

 עצמו את
~ 

 ל~שביע שלא ע~וי
 מהניא ~א כתב ~~רמב~~ם אלא בניואת

 ~ענ~
 שלא

לה~ב~~
 שלא ~הודה אלא

 בפ~
 הו~ה אם א~ל ~תובע

 וא~~~פ הודיתי להשביע ~לא לט~ון א~~~ התובעב~ני
 מש~ע ~~~~ד כמ~~ש נ~טינן כוו~יה עליו ~ו~קיםשיש

 לזה איך אמר שהרי התובע בפ~י היתה זושהודאה
 ואילוהב~ור

~~ 
 ~יך היה לא בפניו היה

זה לש~ לו~
 וא~

 אמר היאך התובע ~ם ~יה שאילו לומר
 א~רים ב~ורים שם ד~יו ד~פשר הוא~י ל~

 ע~
 הבחור

 ~ההם מה~חורים איזה על ש~עון נ~תפק ולכךההוא
 ~פני זו ~ודאה כח לגרוע ואין או~ר~וא

 של~
 הזכירו

 הוא מי שמעון שא~~ל כיון ללוי שיש אמר ש~אבשם
 וראיה ללוי שיש מתחיל~ כאומ~ הוי הן והשיב לויהבחור
 ואמרו שכיב קא דהוה ה~א י~~נ פ~ מ~אמרי~לדבר
 ל~אן נכהיליה

 דילמ~
 למאן אלא להו ואמר לפל~א

 לאו ו~ם ירושה משום נוטלן ליורשו ראוי שאםואמרינן
 ~שם הזכירו שלא שא~~פ בהדיא הרי ~ת~ה משוםנו~לן
 ~~~~ ~~~ הז~ירו ~אי~והוי

 לוי הבחור שאם ה~ולה
 שלש לו ~יש עדים בפני שא~~ בשעה שם נ~צאהיה
 זהו לו ליתנם היו~ים חיי~ים בנכ~~ו פר~יםמאות
 הצעירהנ~~ל
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 שנים פי והב~ור בשוה הפשוטים שיטלו ירושהבתורת
 לאחד ריבה אם כלום אמר לא ירושה משום אמרואם
 אותו ~י~ני בנ~ פלוני שאמר ירושה בלשו~ ל~חרומיעט
 ~~רש בני ופלוני כור בית~דה

 לת~
 כלום אמר לא

 ~ורש ל~ותו י~ול שאינו בתורה שכתוב מה עלדמתנה

אל~
 אמר אם דאמר ב~~ב כר~~י ודלא ה~תוב כ~שפט

 דבריו ליורשו שראוי מי~ל
 קיימי~

 בגמ~ מש~ע עכ~~ל
 ~ תנא כהאידהל~תא

 למת~הו~י~~
 ~כי~

 ב~~ב כר~~י דלא תנא דהאי
 והרא~~ש הרי~~ף על יק~ה וכן אהלכתא הלכתאקש~א
 זו משנה מלכתוב נ~נ~ו ולא ב~~ב כר~~י הלכהשפסקו
 וי~~ל היא דהלכתא למימרא בגמרא עלה דאתמרומא~
 בב~ור אבל בפשוטים אלא ~~~ב ר~~~ אמר לא כר~ין~~ל
 בגמרא ה~ם כדמש~ע ~רושה בלשון מהני דלאמודה
 אל~בא תני~א הא מתנה בלשוןאבל

 דכ~~~
 ~הם ~השוה

 בגמרא וטרו שקלו הכי ו~שום ק~ימים דבר~והבכור
 בא~צע בין בת~לה ב~ן כתב דאי משנה דהאיבפ~~ושא

 ~ו מתנה משום בסוףבין
 מ~ו~

 א~~נ לבכור לן דנפ~א
 קיי~ים דבר~ו מתנה משום ב~וףבין בא~צ~ בין בת~ילה בין כתב דאם לא~ר ~תנהלענ~ן

 יש וכן נ~~י כ~~~
 בן על אמר אם בכור דליכא דהי~א למ~ין~~~י~ו ~ מ~נה מגיד מדבריללמוד

ב~
 בנ~ם לשאר ואין ~ורשו לבדו הוא ירשנו זה הבנים

 בין לבת ה~~ן והוא בנחלתוחלק
 הבנו~

 הא~ים בן ולאח
 מתנה ~שיב לא מהנחלה ה~אר נעקרין שממילאוא~~פי
 ~ זה ירש לא שלילה בלשון אמר שלא כיון ב~ור~~~~ש

ו~~
 לבנו נכםיו בכותב ר~~י בשם ~גמרא שאמרו

 אפוטרופא אלא ~אולא
 במז~~ל והר~~מ הרי~~ף כ~~~

 והר~~י לו לתת מ~~ש בכל זכה באומר אבל בכותב~ה~~מ
 מיגשן~

 תי~
 ~רו~א בן דר~~י דההיא

 כשב~ר~
 דבריו

 אמ~ ואם ב~רר בשלא ודר~~י נתכוון גמורהדלהקנאה
 שאמר כיון ירש לא בני~לוני

 בד~
 על מתנה הוי שלילה

 מתנה בלשון כתב ואם כלום אמר ולא בתורה שכ~ו~מה
 והיינו קי~מין דבריו עמו קורבה לו שאין לאחר~פילו
 את והניח לאחרים נ~~יו הכותב ה~ם תו דתנןמתני~
 המינו נוחה חכמים רוח אין אבל ~וי ש~ה מהבנ~ו

והיא~
 שיהיו בניו את והניח לא~רים נכס~ו לכתוב אפשר

 דתנן ההיא ובכן מתנה יד~ על קיימ~ן~בריו
 בא~~~

 ~תני~
 ומיע~ לאח~ ריבה פ~ו על לבניו נ~סיוהמחלק

 ל~חר
 מ~נה ע~~י וה~~ד ~~ימ~ם דבריו הבכו~ ~ת להםוהשוה

 כלום אמר לא ~רושה ~שום אמר אם בהוכדמסיים
 לא דינרין בה~ יורשי ~ת מסלק אני דקא~רוהיכא

 ~~ אלא יו~י יי~שו לא כאומר דהוי כלו~אמר
 אחיו עם יירש לא פ~ א~ש וכדתנן ~ותר ירשו ולאבלבד דינ~~

 ה~ אלא יו~~ו יורשו לא לאו~ר וכ~~ש כלום אמרלא
 נכסיו כל ~ו~~ו ויר~ו כלום אמר דלא בנ~~ד כמוד~נרים
 אחר סך ולא~ותו מנכ~יו םך א~ לכל ונתן שחזרואע~~פי
 במתנ~ זכתהאחותו

 דב~~~ כ~~
 זכו והאחין יהיב מ~נה

 י~ש~ בתורת זכו ~נכםי~ כל ובשאר להם שנתןבמתנה~
 ולאו עמש~~ב מתנה דהוי כלו~ א~נו שסלק~ דם~לו~משו~
 אומר אני אחר במקו~ ולהתלמד שנתבא~ כמו הואכלו~
 נכסיו שמחלק במי הסו~רי~ ~נהגושמה

 לאח~~
 והניח

 חמשה מיורש~ו אחד ~כל מנ~ח שהוא ל~~וב יורש~ואת
 ~עות נכסיו מכל מסלקם הוא ובזה אחד לכל~ינרים
 א~ד כל יי~ לא כאומר הוי זה ~~ילוק בידםהוא

 ואע~~פ בתורה עמ~~ש מתנה והו~ דינרין ~משהאלא מה~
 וכעין ק~ימות לא~ר~ם שנתן מתנות ~מ~~מ לו~ר~אפשר

 יירש לא בני פלוני א~ש א~ר ~ם שאפ~~ יוםף נ~קי~~~~
 ירשו בני שאר אלא ואמ~ בדבריו סי~ם אם א~~ועם
 ירושה בלשון דאפילו לריב~~ב קיי~~ם דבר~ו נ~הי~ל

 ~כ~~ל~הני
 וכ~

 לשון כמו לא~ר~ם מתנה לשון ל~
 מ~ום נו~ן מ~~מ~יורשיו ירוש~

 לב~
 צריך ולכן לחלוק ~ן

 לו~ר ואפי~ כלל ~ילוק לשון יכתבו שלא להו~ריםלהזהיר

ש~צטר~
 חיוב בדרך זהובים חמשה ליורש~ו שמניח לומר

אע~~~
 ~א~נו

 בד~
 א~~צ שלילה

 וכ~
 בתשובת מבואר

 שיתנו שצוה בראובן ~פ~~א ב~ימן ה~ור שכתבהרא~~ש
 ~ל אחיותיו שלשה אותו ~~לקו והשא~ מנ~~יו כו~~כלפ~

א~~
 לו ו~יה ~ליש

 ב~
 שהמתנות כלום לה הניח ולא

 שאע~~~ הרי~יי~ות
 שהמתנות כתב כלום ~בת ~ניח שלא

 האיי רבינו ~שובת ~באת וז~~ל ה~~ב~~ש וכ~~כק~י~ות
 שלא לא לאחרים נ~~~ו~הכותב

 ~ני~
 מתנה דא~~כ כלום

 שאם כוונתו מב~ן אינ~ ב~ורהע~~~ש
 ב~ש~

 אפילו ~רושה
 ואי כלום עשה לא לבניושייר

 בלש~
 בכל אפ~לו מתנה

 ש~~ן א~א ~י~מים ~ב~~ו~כ~יו
 רו~

 עכ~~ל נ~~ה ~כמים
 דבכותב משמע הכי נכסיו דכותב דלישנאו~שטא

 דע~~כ ו~ד נכסיו מקצת הכותב ~נן מדלא מיירינ~ס~ו ~
 אפילו מ~כסיו שנותן מי שכל נמצא דאל~~כ כך לפרשצריך
 לזה הימנו נוחה חכמים ~וח אין לאחרים פרוטהשוה

ל~
 ~אי אדם יהיה ש~א םובלו השכל אין וגם שמענו

 מאותם יהא ~לא כדי ש~~פ אפי~ ~נכ~יו לא~ריםליתן
שאין

 רו~
 מפורש דמתני~ דבלישנא ו~וד נ~~ה ~כ~ים

~~תנ~
 א~ והני~

 מאי היא נכםיו בקצת מת~ה ואי בנ~ו
 א~והנ~~

 ~ניו
 ה~

 הניח שהרי ~בם ולא ה~~חם לא
 שייר בשלא ~רח~ן על אלא בנכםיו חלקלהם

 כלו~ לה~
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