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א
 מתנה ~~~~

 ש~
 זיוף בה

 וע~
 לנפטר שקורא

 והואדודו
 ל~

 בה שכתוב ועוד אביו א~י בן אלא היה
 נו~ןאני

 הח~
 ממה

 ~ נפטר כבר ודודו לדודי שי~
~~ו~~

 הנה
 שלשה על םוברים זו שאלה דברי בא~

 הא~ק~בים
 הזי~

 הנמצא
 המת~ בלש~

 שהיה במקום
כתוב

 מכ~ וח~
 אברהם שה~יח ה~~ן מכל שאקבל מה

 שהניח ה~~ן מכל לו שיש מה מכל החצי כתבדודה
 והוא דודו הנפטר לאברהם ש~ורא הב~ ד~יאברהס
 הכתוב שהל~ו~ הג~ אביו אחי בן אלא דודו היהלא

 לאברה~ שיש מה מכל החצי לך נותן הנני המתנהבשטר
 לאותו שאין נמצא נפטר כבר אברהם שאותו ומאחרדודי

 ונמצא מר~ותו יצאו שנפטר ~שעה כי נכםיסאברהם
 ~ ממש זו במתנהשאין

~~
 ניכר הראשון כתב רושם אם הראשונה הטענה

 שהיה כמו גובה מקודם כתוב ~היה מה לקרותויכולים
 הש~ר נפםל לא ~ייפו שאע~~פ מקודםכתוב

בכך הראש~
 שיכולי~ כי~

 מבואר ~ה בו כתוב שהיה מה לקרות
 נפםל המחק קיים לא אס ~~~ל מ~~ד םימן ח~~מבטור
 ומחקו השטר לבעל חובה שום בו היה דשמאה~טר
 יהא א~~כאלא

 מוכ~
 המחק מהו ולאחריו שלפניו ממה

 ההיאכי
 דכם~

 כל נפסל לא אז ונמחק דאינון ז~י
 בשם ולוה מלוה מה~ כ~~ז בפ~ ~שנה מגיד וכ~~כהשטר

 מהם למדים שאין אלא פוםלים המחקים שאיןהרשב~~א

 ש~וכת~
 ~ במז~~ל הר~~ם מדברי נרא~
ו~~~~~

 והוא דודו הנפטר לאברהם שקורא הב~
 אלא היהלא

 ב~
 השטר שיפםל רואה איני אביו אחי

 ~י ~ביו אחי לבן לקרות ה~לם שדרך זהמח~ת
 אחים ~נשים כי ללוט שאמר באברהס מ~נו הריל~בדו
 אלא היה שלא אע~~פיאנחנו

 ב~
 קרא וירמיה אחיו

~חנ~אל
 ~ דודי בן ופעס ~ודי פע~
ו~~~~~

 שכבר וכיון דודי לאברהם שיש שכתב הג~
 לו היה לא אברהם שאותו נמצא שעה באותהנפטר
 נכסיו אדם בני שבלשון ~טר פוסל אינו זה גםכלום

~
 היורש ליד עדיין באו שלא ~~~ז נקראים שמו על מת
 לגמרי השטר כל פוםל נמצאת כן אומר אתה שאסו~ד
 ~ל הש~ר ~~ל יד אמרינן דלא בתשובה הרא~~שוכתב

התחתונה
 היכ~ אל~

 אבל לגמ~י נפסד השטר דאין
 דלפי היכא מצינו ואדרבא לא לגמרי נפסד שהואהיכא

 אותו מ~נים אנו פםול שהוא נר~ה השטרמשמעות
 כו~ בשבת כתוב ~מנו שטר דתניא להכשיר ~ימ~תו ממ~

אלמא
 תול~

 גם םתירה ~ה עכ~~ל להכשיר מםפיקא
 הכתב שרושם כיון דברי כלל וק~~ל השניתלטענה

הראש~
 מפני השטר נפםל לא ניכר

 הזייו~
 בו וגובה

 ירושה מאותה שקבלמה ח~
 אב~

 ה~בון מכל חצי לגבות
 הוא פשוטדבר

 שכי~
 שניכר

 הזיו~
 גובה שאי~ו

 וא~
 על

 א~ר בש~ר שכתובפי
 הזיו~

 ויחםין ילך סופר ~ו~י כל
 כתו~ שהיה ממה יותר לזכותו מועיל זה אין ויתןויורש

 הצעיר נאם ברור דבר ~ה בשטרבתחלה
~~~~ ~~~~ 

 ~נו~~~~~
 ועד הים במדינת י~~ה לו שנפלה

 ואח~~כ לקרובתו במתנה נתנה לידו הגיעשלא
 ~ להם ומחל ירושה באותה המחזיקים ~ם ונתפשרחנוך הל~

~~~~
 זוכה ה~כר ~נוך שקרובת הוא ~שוט דבר

 ~זבונו נכםיבכל
 ש~

 שנתן המתנה מכח ראובן
 עם ונתפשר ~נוך הלך שא~~~כ ואע~~פי ה~~לקרובתו חנ~

המ~י~ים
 ב~ב~

 באותה אין להם ומ~ל בידו ראובן
 מא~ר ממש מחילה באו~ה ולאפשרה

 שקוד~
 םילק לכן

 נמצא הנז~ לקרובתו במתנה ונתנם נכסים מאותםע~מו
 מאחר ~ומר ואין נכסים באותם זכות שום לו היהשלא

 הנכסים הגיעו לא לקרובתו מתנה שטר שכתבשבשעה
 ראובן שמת שמשעה בנכסים קרובתו זכתה לאלידו

 זכהמורי~ו
 חנו~

 הגיעו כאילו והוי עזבונו נכסי בכל
 ועם קיימת מתנתו שירצה למי במ~נה נתנם ואםלידו
 מדגר~ינן לדבר ~איה להביא יש בעצמו ברור שהדברהיות
 בשלמא לרבא יצחק בר נ~מן רב א~~ל יוחסין ~שרהפרק
 למה י~יר לרבנן אלא כו~ יכיר דכתיב היינו יהודאלרבי
 כו~~י

 ע~
 ופרש~~י גוסס כשהוא לו שנ~לו

 בצרי~
 היכרא

 שבאי~ ובשעה הואיל עד כו~ דאתא הוא לבכורקרא
 בר לאול~ול~

 מתנ~
 לרבנן ~מ~~ינן דלא בה~יי~ הרי הוא

 לאחר לו שנ~לו בנכסים אלא ~תנה יהיב מצידלא
 מורישו מת אם ~א ~ורישו מת לא ש~דיין דה~י~ומכאן
 הוא יכול לידו הנ~סיס באו לא ש~דיין פי עלאף

 שירצה למי ב~תנהליתנם
 ו~~~~

 יכול מו~~שו מת לא שעדיין דהיינו לעולם באו לאאפי~ מאיר לרבי דהא כן צ~~ל
 ~ליגי לא וע~~כ שירצה למי במתנה~יתנם

 רבנ~
 עליה

 מת לא שעדיין דהיינו ל~ו~ם באו דלא ~שוםאלא
מורישו

 ה~
 יכול מורישו שמת דהיינו ל~לם באו אם

 ~נאם לי~ באו לא שעדיין אע~~פי במתנה ליתנםהוא
הצעיר

~~~~ ~~~~ 
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ג
~~~~ 

 אחים ובלא זרע בלא נפ~ר ראובן
 ביד הניח נכסיו וכל יתומה קטנה אחת בתוהניח

שמעו~
 אחר ה~~ הקטנה היתומה על אפטרופוס ומינהו

 ה~~ ושמעון היתומה נפטרה ימיםכמה

 הל~
 לעיר

 לאה ושמה א~ת אשה ו~מדה מעירו רחוקהא~רת
 ראובן נכסי כל בידה שימסור ה~~ ל~~עוןותבעה
 הנכסים יורשת היא כיהנפטר

 הה~
 היתומה ש~תה ~~ר

 ראובן אבי יעקב ~פי ששמעו עדים שני והביאהה~~
 ושהוא א~יו בת הייתה זו ~לאהה~~

 ~שיא~
 זה לבעל

 ~שמעון תבעה האלה הד~רים ו~~~פי עמו ~שואהשהיא
 להוציא ~ייב שאי~ו השיב ושמעון שבידו ראובן שלהנ~ים
 הקודמת שהיא ראייה תביא שלא ב~דו מידוה~כסים
 בתשובה ז~~ל הריב~~ש וכמ~~ש לה קודם א~ר ואיןבירושה
 ~ מי עם הדין ר~ינויורנו

~~ו~~
 אבל כ~~כ ז~~ל ה~ב~~ש ~י הדבר אמת

 בעיר דרים שהיו שאני דהתם לראיה דומה הנ~וןאין
 עדים שהביא א~~פי ולכן לקרובים ה~קו ולאאחת
 ושאל~ ~רוב לאביו קורא ~פיוששמעו

 קורבה א~ה לו
 דפטומי אפשר ~נחנו אחים לבני בנים וענה בניכםיש
מילי

 הו~
 בדברי ש~~ וכמו ~עהו את איש חיבוב ודרך

ה~ואל
 דא~

 ~רוב~ם שהיו איתא
 כי~

 בעיר שדרים
 כן נתפרסם ומדלא העיר בכל היה מפורסםאחת
 שאינם לדבררגלים

 קרובי~
 כמה שיש זה בנ~ון אבל

 הכי למימר דליכא אחת בעיר ~רים שאינםשנים
 בדברי מבואר וכך ס~י לו קרובה שהיא עדיםשהביאה כי~

 עד רחוקה היא שה~י~בה זה שכן וכל שכתבהריב~~ש
 ~ בה הו~ק לא בעירושא~ילו

~~~~~
 עוד

 שי~
 לומר ~אפ~ר זה ב~נין לספק

 הרמב~~ם וגםשהמשנה
 ל~

 דיב~ו
 אל~

 שאומרים במי
עליו

 שהו~
 ב~ת ~רובו

 שהו~
 שאומרים כגון ליורשו ר~ו~

 בעת א~יו שהואעליו
 ש~י~

 או בנים לו
 ~הו~

 אביו א~י

ובע~
 כאלו הוא שאז ~מנו יותר קרוב לו אין ~בורו

 אבל ליורשו ר~וי שהוא עליואמר
 בז~

 ר~ובן על שא~ר
 בניה לו שהיו בעת קרובושהוא

 ראויי~
 או ליירש

 א~ש~ בי~ו~ה לו ~ודמי~ א~ריהקרובים
כוונתו היית~ ש~א

 ע~
 ס~יק דלא ~~נ~ו ~~~י ומיל~ שירשנו דעת

 הקוד~ים קרו~יו ~א~ או ב~ייו ב~יו שימו~ואדעתיה
 ~לא ו~יל~א לי~רש זה ויבאלו

 ~~יי~
 ~~ר דאינש ~ליה

 פ~ ביבמות ~א~רי~ דמא~ דומיא א~עתיה ולאולה

 אני ~ולה ~בי שמאיבי~
 איכא ~~~ל כו~ היה~י~ מ~

למימר
 דכי~

 היא ~~נא בכל מיתנייא סתמא דמתני~
 מהפוסקים או מהמפרשים חד לישתמיט לא איתאדאם
 ~ בהכילפלוגי

 ו~ו~~~~
 נראה

 מלש~
 שאר או שאמר הרמב~~ם

 ראויים עתה שהם נראה אותוהיו~ים
 ליי~

 לא אותו
 ע~~כ ליורשו ראוי אינו דבורו שבשעתבמי

 מוכ~
 בלשון

הרמב~~ם
 וא~

 אלא זה חילוק אמר לא הריב~~ש
 כג~נא אלא זה לחילוק חשש שלא י~~ל זאת ~ם ואףאפשר בד~

 לפי יורשו שהוא לומר בא בעליל~ שמתחל~ ~דוןד~ותו
 משפחתו כשם משפחתוששם

 וא~
 ראיה משפחה שם

 שהיו שהביא האחות והראיה ז~~ל הרב כמ~~שכלל
 לזה זה קוראים היו ולפעמים קרובים שהיושומ~ים
 דקרובי~ דאפשר כלום אינה היא גםקרוב

 מ~
 האם

 קורבה שום הייתה ש~א או היו רחוקים קרובים או~יו
 כמ~~ש היא מילתא לאו והא שוה שכינויים אם כיביניהם
 שאמר האחרת והראיה בתשו~ה הרא~~ש ~גםהר~ב~~ש
 לפי כלום אינה היא גם אנח~ו אחים לבניבנים

 לא ש~ען טענותיו שכל ול~י א~ד עד אלא ע~~זמעיד שא~
 ממש בהםהיה

 אם כי בה היה לא בשלישי~ כי וג~
 כי בעיניו נראה אחדעד

 ד~
 היה מרומה

 ול~
 א~~פי

 ~~קי כל א~רי ו~יפש בקש השלישי~ לטענ~ עדים~הביא
 ק~בים שהיו איתא דאם מ~ום טענתו לדחותדאפ~~

כי~
 ~לוי דהיה מפורס~ א~ בעיר ~רים היו ששני~ם

 קורבתם בעיר הדרים העמיםלכל
 באופני~

 ו~יה
 בדבר שיעידו ~ים או עד אחר ל~ר צריך היהולא
 מפיו ששמעו אלא שידעו העידו לא אלה גםואף

 והרמב~~ם המשנה בדברי לחלק אפשרכתב ול~
 ור~

 לה
 קצתעזר

 מלש~
 שאינו אע~~פי הרמב~~ם

 מוכר~
 ו~ר

 ל~י וכ~~ז איסק בר דמרי מההיא ע~~ז שקשה מהליישב
 שהיה בעיניושנראה

 די~
 מרומה

 כ~~~~
 היכא אבל

 בעיר דרים היו שלא בנ~~ד כמו מרו~ה לדיןל~יחש דלי~
 דבר מ~~ו ששמעו והעידו הביאה ~תחלה והעדותאחת
 קרובתו שהיאברור

 ב~
 ליורשו הראויים בנים לו ה~ו כן שאמרבשעה א~ שאף הריב~~ש מודה אחיו

 ו~ד פיהם על לנחלה אותה ומורידים הוימ~לייא דעדו~

 מקום היה שלא פיעל שא~
 לח~

 שמא
 ד~

 הוא מרומה
 בניכם יש קורבה א~ו ממנו ששאלו שהעידוהעדות
 זה שמ~~ר כלום אינה אנחנו אחים לבני בניםוענה
 ל~ ב~שוןא~ר

 בזה ואין אירמאנוש פרימוש ד~ איג~~וש
 ~ורבתם שתהיההוכ~ה

 מ~
 האב

 שא~
 הם אם

 אבל אירמאנוש פרימוש יקראו אח~ותשתי ב~
 ה~~ ~~
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 ~פ~~עי~
 ~אב מצד קרוביס ש~יו

~~ די~ ב~ כג~
 ה~~ש

 דמ~יד~
 ~~תה ~~~י לנ~לה אותו

 ~ ע~

ו~~~
 ה~שנה בדברי הריב~~ש שחי~ק שהחי~וק

והר~ב~~ס
 ב~

 לו שיש ב~עה ~ן או~ר
 נא~רו ~ לא ~ודמין~לו ~יורשין לו שאין ~ב~עה לאו~רלו ~דמ~ יורש~

 דבריו ל~ע~ידאלא
 באותו~~~

 לל~וד~~מנו ולא דוקא
 בראותו שהרי דנ~~דכגוונא

 חול~
 ~כתב ה~וא החילוק

בסו~
 ד~יו

 וא~
 ראו~ י~~ זם ב~נ~ן ש~ם ~א~ר אם

 ~יורשים יהיו שלא כל ה~תה~שיירשנו נפתלי שכונתליי~
אחרים

 קודמ~
 לו

~~~~ ~~~ 
 שלא

 נוד~
 בפרסום

 ב~~שה הקודם ש~וא עדים להביא ~ריך אחר ~ידל~ו~א וב~
 כן ואם עכ~~ל לו ק~ם א~רואין

 בנ~~~
 שלא ה~~נה

 ב~יר דרים ה~ו שלא כיון היא ~ע~ה לאו בפר~וםנודע
 לנ~לם ~ותו דמוריד~ן הר~ב~~ש ~~ה ~מ~~שא~ת

 שאין או~ראני וע~
 ~ברי ~דיו~א זה ~ין לל~~~ צרי~

הריב~~ש
 אל~

 מורידין דב~~~ד בה~ייא בדבר~ו הוא ~פורש
 ב~יו שהרי לנחלה~ותה

 מ~ל~
 דמי ולא וכתב לאמר

 ~~~ם לה~יא הצריכוהו שלא איסק בר ד~רילההיא
 אב~ו יורש ודאי הוא מרי ד~תם אחר ~ח לו~אין
 וד~~ מיד~ ~ו~יא ספק ו~~ן ספק הוא אח לו ישואם
 היא שהקורבה זה בנדוןא~ל

 ר~וק~
 יורש ו~אי זה א~ן

 שהיא ונ~~ד עכ~~ל אדם מכל קרוב שהוא ראיה שיביא~ד
 שלא דנתברר דכ~ון א~סק בר דמרי כההיא ה~~ה אחיובת

נש~~
 הוייא אח~ו בת שזו ו~~ברר זרע ראובן אבי ליעקב

 ליעקב ה~ה ואם יור~ת ודאי~ה
 יור~

 ~פק הוא אחר
 וזה ודאי ~י~י מוציא ס~קואין

 פשו~
 בדברי ומבואר

 שכתב וא~~פיהריב~~ש
 אח~~~

 ה~ה כבר ~רי שאולי ו~ד
 הק~ן הבן עם ~ב~ו ש~לך מ~ת אביו בנכסימוחזק
 לא זאת גם ואף אמרה אולי בדרך כו~ חוזאילבי

 ממה בו~~זור
 ש~~

 ודאי יורש הוא ~רי דהתם תחלה
 עמו~ ונמוקו ב~ע~ו ברור זה ~בר שהרי כו~אביו

 חוזאה מב~ א~א ליה אתא כתב ז~~ל ש~~~יו~י~
 לכ~ן מ~י ו~זר זה את לו וילדה אשה ~~א אביו~הלך
 הר~שונים הריב~~ש כדברי ~ה עכ~ל אביו לנ~~יוירד

 ~בי~ש~מ~
 הרי~ב~~א וכ~~כ לנכסים ירד

~ 
 רש~~י דבר~

 אב~ו לנכסי וירד לכאן מרי ~זר אביו שמת~~ר
 כו~ אב~ו בנכסי מו~ק ~יה מרי שאולי כתב לא~ריב~~ש וא~

 לית דנ~~ד כגוונא אבל בלבד נדון אותו לדחות כדיאלא

 ולו~ד~
 דבריו סיים שהרי לנחלה ~לירד ~י~~ענו דיין

 ויש ב~~ד מיד להוציא בא שזה זה בנדון ~שא~~כוכ~ב
 דבר ידם מתחת יצא ~לא דא~שר ~ה לכל לחוש~~ד

 כו~ ~סבתא בעובדא בהמ~~יד כדאמרינן ~~וקןשאינו

~ל~~
 ס~תא שכיבא

 מור~~ וא~
 ק~~ לנכסי קרוב

 ל~ה לחוש הו~~ל שלאו~~~~~י
 א~~ שה~

 הנ~חו
 לה נותנו חולה אוזקן

 ב~~~
 שהוא

 קי~
 שכיון אלא

 ליד באשהדבר
 לכל לחוש י~ לדבר ~נזקקין ו~ם ב~~~

 ~או דסבתא דעובדא זו וראיה ~ עכ~~ל שאפשרמה
 הגי~ הס~~ תיר~ו התוס~ שה~~ ה~א~~איה

 לג~~ת

דה~
 שהקשו ואע~~ג ~~יש~נן ל~ורות ~גיע כי א~רינן

 ~לגא ה~לכך ~דאמרינןע~~ז
 יה~ינ~

 הו~~ל ת~תי תרי לאתתא
 דגבי די~~ל ת~רצו כבר כו~למיתב

 ג~
 אמרי~ן דוקא

 בנכס~ החמירו אדר~א הכא אבל כו~ ק~ים שהואבחזקת
 כו~יתומים

 וב~~~~
 יתומים ~א~ ~ל~~א

 ל~
 להחמי~ שייך

ועוד
 תיר~

 ~ילמא ח~י~נן דנשבו משום ~בתא דגבי

 שה~שו שמה ועוד יסורין לה שעשו ל~י~~
 ע~

 מה

שתיר~
 יי~~ו לגבורות הג~ע דסב~א

 ה~~ב~~~
 וכתב

 אמריקדלא
 כ~~

 ש~ה ל~אה כשהג~ע אלא פלג ד~~ג
 הג~~ו ש~~הןוהכא

 לגבורו~
 מאה בת ~הן אחת וא~ן

 ~א~ה א~ן וא~~כ הריב~~ש מע~ני נ~לם ~א וכ~~זשנה
 אלא כתב ולא ~בתאמהה~א

 לד~ו~
 ~ידיה נ~ון ההוא

שהעדו~
 ההוא ולגבי ש~~~תי ~ה~~~~ם רעוע ה~ה

~ד~
 הוא

 ~שיי~
 ~~~ ~אולי לומ~

 ~נ~~י מו~זק מרי כבר
 אומר אני ועוד כלל דנ~~ד לגוונא ענ~ן וא~נו כו~אביו
 ~םשא~י~

~~~~ 
 ~ר~~ שה~ה

 להב~~
 ה~ו~~ שהוא רא~ה

 הזמנ~ם ~ל לאבי~וש~ו
 ~ו~~

 ש~ברו הזה ~~ן שה~י
 אל ומ~מלכ~ גוי אל מגו~ והתהלכ~ו גרוש~ם כ~העל~נו
 נ~~א ולא ממשפחה ושני~ מע~ר אחד ונ~ארנ~ ~~רעם
 שזה להעיד ש~וכל אלף ~יניא~ר

 הקרו~
 בירושה לו

 שהוא העולם בסוף~ אחר קרוב יש דש~א לוקו~ם
 שהוא קרוב שהוא עדים שהביא כ~ון אלא לוקודם
 ~קקין ~אין הכל ~דבר~ לנחל~ אותו מורידין לירשר~וי
 דאל~~כ בירו~ ~ודם אחר ק~ב שאין ~~ים ~הביאאותו
 ~~רוש~ ריק~ הולכ~ם והקרובים לוקה הדין מ~תנמצאת

קרוביה~
 מורישתם יג~ע אוכלים בידם שהנכסים והזרים

 דא~~כ הריב~~ש מודה דנ~~ד דבגוונא הוכח~י שכברוכ~~ש
 להורידו זו בעדות סגי אדמתם על ~ושבים ~ישר~לבזמן
 בלילנ~ל~

 ספ~
 כתב ~הרא~~ש ועוד ~עמים ~כ~ה

 ש~עון על אמ~ שראובן ~אחר נ~~ה ~~מן פ~~ו כללבתשוב~
 שמ~ן ה~י ממנו קרוב לו נודע ולא דודה בןשהיה
 על אלא קרובו ש~~ה ~דיס שם שאין אע~~פייו~שו
 בזה זה קרובי~ ~צמם שה~~קופ~הם

 ו~רי~
 ליתן הנ~קד

 בשב~עהלשמ~ון
 כ~

 בידו ש~ש מה
 מממ~

 ולא ראובן
 הים ב~דינת יורש לו יש ש~אח~יש~נן

 וא~
 יבא אם
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 הואיל דבר מהנפ~ד יו~יא לא אחר ~ורש זמןלא~ר
 לומרדלא שאפשר מה וכל עכ~~ל לשמעון הממוןונתן
 והריב~~ש הרא~~ש~ליגי

 א~רינ~
 איירי דלא שהוכחתי וכיון

 נדון דידיהובההוא ~דון הוא דה בגוונא אלאהריב~~ש
 ~ודאי הריב~~ש ~ודה דנ~~ד כגוונא אבל ה~א~~שמודה
 ~קטינן הכי הרא~~ש וכדברי לנחלה אותומור~ין

 הוא הכידעלמא וסוגיי~
 שכ~~

 ה~דם ~~ביא יום בכל ש~עשים
 פ~ של קרובו שהואעדים

 והו~
 ~ורידין ל~ורשו ראוי

 שאין א~~~י לנ~להאותו
~~ 

 מ~נו קרוב יש אם יודעים
 ~ו~ק ו~ין ומהריב~~ש ~הרא~~ש ~וסכם ~ה לה ונותניןהנפקד ~י~ ו~~יאין ראובן ל~כסי לאה ש~ורידין העולההכלל
 ה~עיר נאםבדבר

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

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

 ~~ו~~~
 טעמים ~~~ה ה~ור~ה עם שהדין נראה

 לפני כשבא~ם ב~שו~ הרא~~ש כתב ישנים שבשטרות~דא
 ודו~ חוק~אנ~

 רואה ~ני אם לאמתו הדין להוציא
 שאין ~ומ~ ~~י וש~ר ~רו~ה שדין דמוכחבא~מדנא
לשום

 די~
 ו~ותם כותב אני וזה זה בדין להשתדל ישראל

 אם ~נים בש~רו~ לחקור יפה ב~~ד שצריך~~י ~ עכ~~ל הנתבע בידונותן
הדין

 מרומ~
 הניחם לא הללו דבתים ועוד לאו אם

 ולע~ין ~טל~לין שהם ב~עות קנאתם היא אלאהבעל
 שנשבעה קודם מ~נה שנ~~ה~למנה

 כ~ו~ת~ ~~
 לדעת

 ~דוקא בתשובה כתב והרא~~ש קיימת ~תנתה אלפסרב
 ~ברות כתב והמר~כי ב~קרקעי לא אבלבמטל~לי
 וב~שובה י~~ח בשרש ~ולון מהר~~י והביאם זה בדין~~וקות

אחר~
 דעתי ל~~ כד~ן ה~ולה הסברא בבירור הארכתי

מ~~~
 שהיתה כיון זה בנדון

 ~וחז~~
 ו~~נו ב~לה ב~~ון

 שבאו כיון בתים אותםקנתה
 ~עו~ ~~~~

 לדונם יש
 ד~ששת ועוד כקרקע ולאכמעות

 ה~~~ה ~ררי דא~~ור מ~ום היא כ~ובתה לגבותשבועה לה~ריכ~ האל~נ~
 הזאת האל~~ה ~~~לוכ~ון

 ל~
 שם ~א~~ו ב~~ום ~ת

 פת~ום ל~ת ~דמי לצרר~ ל~י~ש דליכא למימראיכא
 דלדעת לבי~ו ~הולא

 הר~
 לא והרא~~ש ~שה רבינו

 ה~ו~~ שכתבו ~יירביל הר~~ש וכדב~י ל~~רי ביהחיישינן
 ~~~ מיבפרק

 היכא דא~ילו ד~בר למאן וא~ילו
 מא~ר ל~ררי חיישי~פ~אום דמ~

 של~
 ~לא הבתים נמ~~ו

 פר~יםבעש~ה
 וידו~

 שבישראל ~~ייה אפילו הזה שבז~ן
 אתפסה ד~ררי א~~~ל אפי~ זה ~סך ~רובהכתובתה

 והייתה הם ומכתובתה נ~הו דאתפסה מצררי הניאימור
 ב~תנה ליתנםרשאה

 בה~ר~ ול~
 האלו ה~~מים כל

 ההיא במתנה ~הם ~כתה קיימת ~מ~נתהנ~~ל
 ~וב השטרלבעל וא~

 כ~
 ראובן מיד הבית ד~י להו~יא

מו~ש~
 הב~

 הנז~
 מ~ זה~

 ה~עיר נאם ש~ל~~~ד

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

~~~~~~~ ~~~~ 

~~
 הצ~ועה של שהבתים נאמנה יד~נו אשר ~בר

 ו~עולה הנבון אלמנת ל~~~~~יא~~
 ה~

 אליה ן~ שבתי
 ומכת~בתה שלה הם ~~~ע יחיאל של הנוד~ים ~בתיםנ~~ע
 ~חמת בהם זכות שום הנז~ שבתי ה~~ בני ליתו~יםואין
 שצוה ה~ווא~ שטר ראינו וגם נ~~ע אביה~ירושת

 איך ופרס~ ובירר הודיע ו~ו פטיר~ו ב~ת ה~ז~שבתי ה~
 ~~כ ונ~וניי~א וקנינה וממונה ~ה כלם הנ~~להבתים
 בבתים לה שיש הכח ~אותו הנז~ לידיסייא מרתבאה
 עדים בפנינו כ~~הנז~

 ח~~~
 עדים עלי הוו ל~ו ו~מרה

 לשון בכל עלי וח~~ו וכ~בו ג~ור בקנין ממניוקנו
 וביד בידה להיות א~ילה ~~ לבתי ו~נו ~ח ויי~ויז~ות ש~

 ולזכות לראייה כחהב~י
 מ~מ~

 שרציתי
 ברצ~

 נפשי

ובהשלמ~
 זכר שום בלי ד~תי

 אונ~
 ~~~ בל~ אלא כלל

 וגוף יפה ועין שלימה ובדעת חפצהובנפש
 ברי~

 נתתי
 א~ות ארבע הנ~~ללבתי

 קרק~
 ונתתי לה הקניתי וא~בן

 הבתים ~כל א~ד שליש כחה ולבאי לה גמורהמ~נה
 ופרדיסיהם והנאו~יהם וזכיותי~ם תשמישיהם כל ~םהנ~~ל

 ולאחר ~היום ובפנים ~~י~ונה החצר ~פ~חו~ימיהם
 ומפו~סמת ג~ו~יה פ~ה~ייא ~תנת בריא ~~~ת~י~~י
 ~תנה עלמין ~תנתלכל

 ~ו~~~
 וכהלכה כדת וקיי~א שרירא

~~וכ~
 ומעכשו ו~עתה ~למי~ חז~ה בה שאין וחלו~ה

 הנז~ זו במתנה ותחזי~ הנז~ בתי אמילה ג~ מיתהלא~ר
 ותוריש ~י~ש גמורה ~זקה הנז~ הב~י~ כל ~לישש~~א
 ה~~ זו במתנה ות~שה ות~יק~נחיל

~~~ 
 נפשה

 ודעת חכצה ונפש יפה שבעין לפי עו~ם ימי כלור~ונה
 ה~~ לבתי נ~תי כלל והכרח אונס זכר שום בלישלי~ה
 ~~נה כנ~~ל הנז~~תנה

 ~~ו~~
 מהיום לג~רי ושנ~~ה

 ותהיה ~י~ה ל~~רו~עכ~ו
 ו~וחז~ קיימ~

 בידה
 קיום כחהבאי ובי~

 ו~זו~
 ~נוקה שלימ~ והעמדה ג~ור

 או~רת אני וכך שבעולם ושעבודין ערעורין ~כלו~שופה
 בברא וחת~וה בשוקא כתבוה ה~ז~ זו ~תנה ה~ז~לעדים
 ~~נה אלא ט~ירתא כמילתא להוי ~לא הי~יכי

 ו~יומים ~וקים מיני בכל ומוחזקת לכל ו~~ורסמת~לוייה ~~ו~
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~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 כהוגןשב~לם
 וכתי~~

 ה~כרת המתנה כח וליי~וי ~~~ל
 ה~~ לידיסייא מרת~ה

 בר~
 ונתנה נפשה

 כ~
 ור~ות

 ובעלה היא בחייה שתדור ובעלה ה~~ לבתהמספיק
 אשר ובביתב~קום

 ת~פו~
 לא ואיניש ה~~ הבתים מכל

 כל שליש יהיו מית~ה ואחרי בעלה וב~ד בי~הימחא
 היא תדור ב~ייה האמנם כחה ולב~י לה הנ~~להבתים
 וכל הנז~ הבתים מכל בעיניה שתטיב ב~קוםובעלה
 אחות או אח בת או בן העולם רו~ות מארבע שיבאמי

 או~רוב
 ~ו~ ר~ו~

 וי~רער שיקום גוי או יהודי נוחל או
 מ~ני כל להוצ~תה ולהדיח לסלק לעיל ה~~ זו מתנהעל

 באופן זו מתנה ~ל שיערערו שב~לם וש~בודיןה~ורין
שישארו

 בי~
 ומשופים מנוקים הבתים כל שליש תמיד

בי~
 הבתים מכל ישארו שלא אפילו כ~ה באי וביד

רק
 השל~

 ב~תנה לחל~ה לה תהיה של~ש אותו
 ל~ל הכתובככל גמו~

 ו~
 ה~~ לידיסי~א מרת לנו אמרה

 יורשי ועל ~י ~בלתי זה ~טר ו~וזק וחו~ראחריות
 יהיו כלם מטלטלי ואגבן מקרק~י נכסי כל ועלאח~

אחרא~
 וכח~ק כחומר ה~~ זו מתנה לקיום ומשועברין

 מתנו~ שטריכל
 בישר~ דנהיגי מ~תה ל~~ר

 כתיק~
 חז~~ל

 אופני כל בבי~ול דשטרי כטופ~י ו~לא כאסמכתאדלא
 ושאמסור שמםרתי עדיהן ובפיםול שבעולם מודעי~יני

 כף בתקיעת חמור~ שבועה ה~~ לידיםייא מרתונשבעה
 הנשבעי~ כל ו~~ד ב~~ה המ~ום ע~~ד השי~~תובהזכר~
 הכתוב כל ולקיים לגמור כלל ומרמה עלילה בליבאמת
 וקנינו ב~לם זמן בשום ה~~ זו מתנה לבטל ושלאל~יל
 לעיל ומפורש דכתיב מאי כל על ה~~ לידיםייאממרת
 והיה ביה למקנייה ד~ר ב~נא מעכשיו שלםקנין

 ובריר שריר והכל דמשק ~ה לי~ירה שו~~בה שנת~בת בר~~~
 יש אם או קיימת זו מתנה אם רבינו יורנווקיים
 ~ עליהלערער

~~ו~~
 יש זו מתנה

 מק~~
 עליה לע~ר דין לבעל

 יד~נו בה שכתוב ~פני הא~ טעמיםמשלשה
 שבתי הר~ אלמנת לידיםייא ~רת הצנועה של~הבתים נאמ~

 שום שבתי הר~ בני ליתומים ואין ומכתובתה שלההם
 צוואה שטר ראינו וגם אביהם ירושת ~חמת בהםז~ות
 ופרסם וברר הודיע ובה ~טירתו בש~ת שבתי הר~ש~וה

 עכ~~ל ונדונייתא וקנינה וממונה שלה הם ה~~שהבת~
 כלל הבתים בו ~כרו ולא בב~~ד כתובה שטרונראה
 למה נא~ין היאךוא~~כ

 מת~ עי~י שכת~
 זו

 ~כ~ישם ~תובתה ש~ר והרי ~כתובתה שהםנאמנה ש~ד~
 אותם שגבתה לומר שכוונ~ם לומר לךואין

 כתובתה שטר היאך שא~~ככתובתה בפר~
 קיי~

 יו~יה ביד

 ש~ר קורעי~ היו כתובתה לה מ~בין ב~~ד היו אםוהלא
 על ~בעה שלא ~ודה המ~נה שמקבל ו~דכת~בתה
 ~ואת שטר שראו בה שכתוב ו~דכתובתה

 שבתי ה~
 וממונה שלה הם הנז~ שהבתים הודיעשבה

 קניינה ~לשון זה את זה םותרים אלו ודברי~ונדונייתא וקניי~

משמ~
 ~ותם שקנתה

 מממ~
 מוכיח וכן שלה מלוג נכסי

 וכיון מנדונייתא ש~ם כתבו ואח~~כ שכתבו ממונהלשון
 וכל עליהם לסמוך אין זה את זה סו~~ם דבריםשהם
 אינה בהם מתנ~ה שלה שהבתים נתברר שלאזמן

 מת~
ה~

 וקנו עדים עלי הוו לנו אמרה בה שכתוב מפני

ממ~
 ארבע לבתי נתתי כי וחתמו וכתבו גמור בקנין

 ~מורה מתנה ונתתי לה הקניתי ואגבן קרקעאמות
 עכ~~ל ה~~ הבתים מכל אחדשליש

 וכי~
 שלא

 ~הלכו~ ~~~ג הרמב~~ם כמ~~ש קנתה לא אמותהארבע קיימ~
 ן~ הר~~י דעת שהוא ה~גיד הרב ו~תב ומת~הזכייה
 ~ ה~יטור וב~למיגאש

~~
 אמ~ת הארבע מקום ~סיים היה אם שאפילו

 קרקע ואין אמות הארבע אגב הבתי~ שליש שקנתהמפני
 בכ~~ק וה~ב~~א התום~ שכתבו כמו קרקע אגבנ~נה
 מה~ בפ~ג המגיד הרב ד~ריהם הביא קמאדבבא
 תתקנ~~ד ~י~ בתשובותיו ה~ב~~א ק עוד וכתבמ~ירה
 ~ שמ~~ה בסי~ והריב~~ש י~~א בנתיב ירו~ורבינו

~~~
 דאע~~ג ~שום זו מתנה על זכות ללמד יש

 שאין בדבר מילי הני ה~חתונה על השטר בעל ידדקי~~ל
 אדרבא בו בטל שהשטר בדבר אבל לגמרי בטלהשטר
 וכ~~~ש הראיה עליו לפוםלו והבא ~קתו על שטרמעמידין
 הריב~~ש וכ~~כ מ~~ב סי~ ה~ור כתבה בתשובההרא~~ש
 רבינו בשם ולוה מ~וה מהלכות בפכ~~ג המגיד הרבוכ~~כ
 ורבינוחננאל

 שמש~
 ראיה והביא וה~ב~~א והרמב~~ן

 אחרות ראיות ויש וכתבלדבר
 לד~

 יוםף נמקי וכ~~כ זה
 דלא פשוט גטבפרק

 א~רי~
 על הש~ר בעל יד

 ואחד לזכות אחד משמעיות שתי בו שיש בלשוןאלא התחתו~
 בכשרות נכת~ שלא לומר השטר עיקר םותר ואינולחובה
 שלא ש~והו ולו~ר השטר את לפסולאבל

 כד~
 לא

 ו~מד כהוגן דבריהם כל ש~שים העדים עלד~קה
 עכ~~ל הראייה עליו לפוסלו והבא ~קתו עלשטר

 כ~ופםי ודלא כאםמ~ת~ דלא זו מתנה בשטרשכתוב וע~
 לשון שכל כדי כן לכתוב שנהגו ה~~רשי~ וכתבודש~רי
 ~ העליונה על ידו יהאמ~ופק

 הללו ~רעורי~ ל~ישב ~שת~ל האלה הדבריםו~~~~~
 בו ~כרו ולא בב~~ד כתובה שטר שנ~אה שאעפ~~יונאמר
 שאפשר מכתוב~ה שהיו שהעידו למה סותר אינובתים
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 לפעמיס כי הבתיס ~כרו שבה לה ה~תה אחרתשכתובה
 ~לה כי גס ומה סבה לא~ה כתובות שתיכותביס

הראש~
 לו הייתה

 עס~
 רוב ולהעליס המלכות בנכסי

הממ~
 שאס כדי כתובות שתי כתבו ~ני ~בעל שהכניסה

 ובאותו לבד האחרת הכתובה יראו מערער זה אייקוס
 שהכניסה כ~וב היה עכשו נמצא שאינו כתובהשטר

 הר~ צוואת בשטר שהיה שכתבו ומה בנ~ונייאהבתיס
 ~ס ונדונייתא וקניינה ממונה היה ה~~ שה~תיס~~י

 שמפני סותריס שאינס לו~ נוכל זה את זהכסות~ס
 ה~ו המלכות בנכםי עסק לו היה הראשוןשבעלה

 ~ממונה לפדותס היא והוצר~ה הבתיס עלמערעריס
 שלה כי ונמצא השני לבעלה בנדונייתא או~ס~הכניס~
 שכתוב מה ועל י~דיו צדקו ונדונייתא וקניינהוממונ~
 י~~ל אותס סיימה ולא קרקע אמות ארבע לבתינתתי

 אמות ארבע אגב םתס לכתוב הפשוט שהמנהגשמאחר
 הריב~~ש וכמ~~ש כך מפני לפוסלו אין סיוס בליקרקע
 להכשיר סומךשהיה

 מ~~
 למקני דרגילי דכיון המנהג

 לן נפקא לא דבנ~~ד ועוד כו~ דסיטומתא דומייא קניבהכי
 קנה לא סיימס אם דאפי~ אמו~ ארבע מקוס דסיוסמיד~
 אינו מקוס ~יוס וא~~כ קרקע אגב קרקע דהקנהמ~וס
 הבתיס שליש שהקנית מה ועל כאן מוריד ואינומעלה
 לומר יש קרקע אגב נקני~ קרקע ואין אמות ארבעאגב

שאע~~~י
~ 

 אגב הקנאת של זה לשון שמלבד מפני קנתה
 קיימי דלא לפ~ ויש זה בשטר מתנה של א~ריס לשונותיש

אקנ~
 קאי השטר בסוף שכתוב סודר לקנין אלא אגב
 והוא ות~יק כתב שהריעלייהו

 לש~
 מתנה

 לבתי נתתי כו~ יפה שבעין לפי שכתב ו~דוטח~~מ קי~~~ בהי~ ה~ר אבן ה~ור כתבה בתשובההרא~~ש כמ~~~
 כנ~~ל שכתב וא~~פי ושלימה גמורה מתנה כנ~~ל זומתנה

א~
 אגב לה שהקנה לעיל דכתוב אמאי דקאי לומר
 שנתן דכתב אמאי אלא קאי דלא י~~ל אלא אמותארבע
 ו~פי~ ה~~ וז~יותיה~ ~שמישיהס כל ~ם הבתיס שלישלה
 לה הקניתי ואגבן קרקע אמות ארבע לה נתתימ~~ש
 קאי לא ונתתי דהאי לפרש יש גמורה מתנהונתתי
 מלבד וה~~ק היא נפשה באפי מילת~ אלא אגבאקנין

~
 נתתי עוד אמות ד~ אגב הבתים שליש צה שהקניתי

 מדכתב ועוד בסוף שיבא סודר בקנין ה~~ השלישלה

פעמי~
 אי דה~~ק ודאי ושלימא גמורה מתנה לה שנתנה

 תקני אגב מדין תקני לא ואי ת~ני אגב ~דיןקנייא
 סודר קניןמדין

 וכיוצ~
 שמ~~ה סי~ ז~~ל הריב~~ש כתב ~ה

ועוד
 ש~~

 כל וכח~ק כחומר זו מתנה בשטר שכ~וב

 ~~נ~~~~
 ~שראל ד~היגי

 לקנו~
 בקנין

 סו~
 ו~ד

שכי~
 כו~ בת או בן יבא שאס שכתוב

 ע~ ~ערע~
 מ~נה

 לידיסייא מרת עליה קבלה ב~~ג הן ישראל בדיני הןזו
 אמרה וכך כו~ ערעוריס מיני כל להוצאתה ולהדיחלסלק
 עלי קבלתי זה שטר וחומר אחריות לידיסייא מרתלנו
 מט~ט~י ואגבן מ~רקעי נכ~י כל ועל ~חרי יורשיועל
כולן

 יה~
 שעבדה הרי זו מתנה לקיוס ומשועבדין אחראין

 בלי בתה ביד זו מתנה להעמיד ויורשיה ונכסי~עצמה
 זו במתנה זוכה הבת הייתה לא אס וא~~כערעור

 שעבוד מחמת בידה להעמידה חייבת אמה הייתההדין מ~
 עליה לערער יכוליס יו~יה אין שכן וכיון שמשתעבדהזה
 עליה לערער בא ה~ה אח~שאס

 ה~
 לסלקו מחוייביס

 לע~ער כח להס שאין ומכ~~ש בידה ולהעמידולהוצאתס
עליה

 וא~
 לה אין כתובתה ~ל נשבעה שלא כי~ן לומר

 משלה ירשו ולא אביהס את י~ו ~בניה ונמצאנכסיס
 לסלק היא ~נתחייבה במה ~ייביס אינס כן ואסכלוס
 לערער יכולי~ עצמס והס ערעור כל זו מתנהמעל
 מנדונייתא הס הללו שבתיס להס שנתברר דכי~שכתובעליה
 אישות מהלכו~ בפי~~ח וכמבואר עליהס לישבע ~ריכה~ינה
 ה~עירנאס

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

~~~
 ~בב

 ואמ~
 ד~ר הסכלות לשבויי קורא כח

 ההעדרולאסירי
 פק~

 אסירי הפתיות ממסגר מוציא ~וח
 ~ועל אל מוציא זמנינו בני שכלי פקוח יפקח עוריסעיני
 הכ~~ן

 ול~נה מר המקוטריס אמריו בנועס
 התבונות שמ~~י נ~ה ומלקוח שבי שבה למרוס עלהרקוח ומרוקחי~

 חפ~וא~
 גליס התלמוד ביס הכה קרוע קרע המדעיס

 שקוע~ המשוקעיס פנ~ניס מתוכו והעלה בקועבקעו
 הו~א תקוע ותקעס ה~כמות ימי בין אפדנו אהצונטה
 מק~ת מתקוע שמן כל כלה בו מחביביובשמן

 באלו דבריו לשמוע באיסקציני~ הא~
 תק~

 נכספה בתקוע
 אני אהבה ~ולת לקוח ספוריו ~~י~~י נפשי כלתהוגס
 וירפאני דברו ישלח מלקוח מודבק בלשוני הכח כחרסיבש
 יחייני שלמותו נדבת גשס יניף נעימותיו מי ~לי~ה

 גדולת שלוס דרישת פרישת אחרי לפניו ואחיהיקימני
 כי או~ר צרה ~כל יצילנו לאל והתפלה מ~לתומעלת
 ו~מח בתוכה ונבא יכלה עתה אייחל תמיד הדברצרת הצ~~ ~י עליה צפי צפת בעיר ק~ף היות שומעימיוס
 שאני מי פני אתשמחות

 נכס~

 אלהיס ~ני כראות לראותו
 די~ר זקו~ין נפקין~הון

 וב~~~
 ד~ר מפומיה דאשא

 אשבע אגרה אדבר אחבר קושיותי פה אל ופהלפומי
 לחס ~~ד~י בלחסרע~ני

 ~בי~~
 ה~~~~ ש~י~ ודגן
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~ו~
 ישביע ישבי~ לשבח ~עם

 ודכים קותי ~פ גלי ישיב~
ע~~כ

 אח~
 ו~~עתי ~ולמו~י נאמי גשמי פעמי ~תה עד

~צמי
 מ~~

 בארשת
~~~ 

 א~ר~י כ~ במתני אשר הסופר
 בכ~ב לאו~רם לי מה פה על ל~יות יכוליןדברים

 כלה עבר ~י בראו~ינו ע~תי כל ~~ ~לא~יעתה א~
 מןוק~ת ~~~

 ה~ור~

 היא ארוכה אמרנו נע~רה לא וה~גפה
 מ~כ~~ת לפ~י לבא ההכ~תי שקטה ~~ה ~~~כ הדורב~ון

 ~ה בכל ספרבמגלת
 שאסתפ~

 בע~י לא~י אתנהלה בו
 ~ת ~א ע~הכי

 דוד~
 ו~גי~ה פנים אל פנים ~הראות

 מעל~ו מ~ת אקח ~~נה מה ויהי ~אלו בז~ני~~ק~את
 מני ~מוקהו~מעל~ו

 חש~
 קר~ם מ~וק~ם ו~~ם אגלה

 יק~ה אבן ו~ל ופנינים אדלה עמוקים ~בורותנו~ל~ם
 אעלה התלמודמים

 ו~פ~
 א~לא ג~ו~י כל ~~ון שבע

 ק~נה מגילה~ע~~פי
 ככ~

 ו~~לאה ~עלה ~ננה איש
 פני כ~~ת מע~ת פני ~והר צוהר זוהרמ~ום

 ~~ו עונו~י כי אעשה מה אבלה~להים מלא~
 מ~~

 הז~ם
 מה שי~ורהזה

 שנמש~
 ~נ~ו וח~אתי

 ה~ו~
 כ~ לצ~ו~ די יאמר ~ראתי פי א~יוהגוזר י~~~~ ממנ~
 ישר~ל ~~ו

 ~דבר למ~לה הגבה או שאלה ~עמ~ק לא וכעתאמן
הל~ה

 אב~
 ברו~~ש ~י ~רה כי ב~נין השאלה תהיה

 הר ש~ון כתב ע~~י י~יםזה ~ל~~ ~~ני מכ~~ת נשאל שכבר א~~פי נ~וש הדברל~יות
 ~ו~

 ~מנם י~~ה
 ~תו~

 ~~וב~ו
 ~ל ~הע~~~~ה ~די ידי שנית עתההוס~תי ~~~~ כראוי גדו~~ו צפני השאלה ה~צה ~לאנראה

 נפ~
 ב~ניי~~

 ~ תו~רהוזה
 א~~~~~~~

 ~ישה מות א~רי בתים ברודיש קנ~ה

 ר~ז~~
 ~~נם כך וא~ר מה זמן ובניה היא בהם וישבה

 הרשתני והבת האם ~~~~י משם ונס~ו לבתהב~תנה
~רם

 נ~~~~~
 בא וא~~~כ ו~כרתים ה~ז~ הב~ים למ~ור

ב~~~
 הנז~ האלמנה בנ~

 ל~רו~
 מ~ני

 מ~ו~
 ב~~נה הבתים

 מ~ו~~~ים וה~ו האל~נה בני הבנ~ם של ~ב~ים~היו
 במ~~ה ל~~~ם ~~וכל ~~ האל~נה של ולא ~ובול~טר
 אם ~ד~ת י~עתה

 ת~פי~
 הא~מ~ה הוד~ת

 אי~
 הבת~ם

 הזה ~~~נון ~א אם ~ב~ה במת~ה ~תנתם ו~י ש~ההיו
 והשיב מ~~~ו ~את ישאצ בכ~ב ימים זה שנון ~נ~~לית~
 אלמנה שבו~ת שתק~ים צריך כי מעל~ו לו אמר כיל~

 ~י וכמדומה מתנה ש~הא כדילמתנה
 מתו~

 זו ~שובה
שלא

 הורצי~
 ~~~~וה ולא ~~למותה כ~~~ר ל~~י השאלה

קמיה
 אב~

 מתנה שנתנה א~~נה בס~ם ~~~ו ~א~ו
 דין מהבבת~ם

 או~~
 שתקדם צריך כי השיב וע~~כ ~~נה

שבוע~
 ל~תנה ~למנה

~ 
 שנתנה הבתים שאלו ~שב

 קנאם אבל אישה מות א~רי נקנו לאהאל~נה

 ה~למנה נתנם מותו ואחרי שלו להיות והו~קואישה
 ול~~~כב~תנה

 שצרי~
 זמן כל כי קודם שתשבע

 קיימי יתמי ב~קת נכסי ב~~ד הגבוה ולא~שבעה של~
 ה~ר באבן ה~ור והביאו בתשו~ותיו הרא~~שכמ~~ש

 של בנדון כי שא~תי נדון זה ואין ח~מ~ו לפ~יכמפורש
 היתו~ים אבי האלמנה ב~ל מות ~חרי נק~ו הב~יםאלו
 רבזמן

 וב~דו~
 שלא לי נר~ה ~ה

 יאמ~
 הדין כת~~ר

 משום בתשובותיו הרא~~ש כתב הנז~ הדין ט~ם כי~אמר
 בשמו ~עיל שכתבתי וכמו קיי~י ~תמי בחזקתדנכ~י
 המת שקנאם בקרק~ות רק י~דק לא הזהוהט~ם
 באותם ליתומ~ם זכות והו~ק שלו להיותוהו~קו

 סופם נכ~יו כל כי ~ביהם מצד ~ייתו בחייםהקרקעות
 מותו אחרי ~אמר וע~~כ ~ל~ם ו~היות לפניהםליפול
 לא אבל בחזק~ם וה~מידם קיימי ית~י בחז~תנכ~י

יצד~
 מי~ת א~רי ש~ק~ו ב~ר~~ות

 המ~
 נתברר ולא

ז~~
 לא להם

 ~מ~
 נאמר אי~ כי ~עו~ם ציורשיו ו~א

 זכות ב~ם ליורשים ה~ה לא ומ~ו~ם ~~ז~תםנ~~ידם

ומ~פ~
 קיימי פ~ בחזקת ~כסי של הזה הל~ון ו~בע

להאמר
~ 

 קנין ~היו~ם ברור ע~ין להם היה דברים
 בדבר ער~ור או ספק איזה נו~ד וא~~~כ מה איששל
 זכו~ לו שהיה מי בחז~ת ~נכהים נעמיד נאמר אזהזה
 ליורשי~ היה לא מ~ולם שלנו וב~~ון מת~~ה בהםברור
 אביהם פ~ירת א~רי שנקנו מא~ר ברורזכות

 מ~ל~לים דין הללו הבתים ודאי ~לא ב~זקתםנעמידם ואי~
 ~ בהם מתנה האלמנה שמתנ~ להםיש

~ו~
 ~רם הקר~עות אלו כי ה~ברא ~כח ראיה

 והיתה מ~~ט~ין נקנו בהם א~ר ה~מים היו~נותם
 כל כדין שתרצה צמי במתנה ~~~~ם יכולהאלמנה
 כש~תלבשו ~הם האלמנה כח יסתלק ולמהמ~ל~לין
 ~יזה היתומים ב~ז~ת ו~~דו ב~ר~עות דמיםאותם
כ~

 וזכות
 נ~חד~

 באותם לי~ומ~ם
 דמי~

 כש~תל~ו
 עד עצמם ב~מים להם שהיה ~~ה ~ותרבקר~עות
 ליתומים זכות שום היה ~א הלבשתם ~רם כישנאמר
וא~ר

 ה~בשת~
 יאמנהו הדבר זה בחזק~ם ~מדו

 ~רקע דין הללו לבתים אין וד~י אלא ~ה~ראוירחקנו השכ~
 דיןא~א

 מ~ל~~
 הבתי~ נקנו כי מעיקרא בתר ואז~ינן

 והרי מ~ל~לים שהם מדמים ה~ת מיתת אחריה~לו
 דומה זה למה הא השתא בתר אזלינן ולא כמ~לטליהם
 ולפי קרקעות ולא מטל~לים והניח יתו~י~ שהנ~חל~וה
 האם לב~~ח משתעבדי לא דיתמי דמ~ל~לין הת~מודדין

 לקנות היתומים יוכלו שלאנאמר
 באות~

 המ~ל~לין
 שלא מיראתם אביהם מות אחריקרק~

 הב~ י~רו~
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 הוא ~תה הב~~ח שיאמ~ ב~ענה קרקע אותו מהם~וב

 לא וד~י מטלטל ולא ליתמי דמשתעבד די~מיק~~~
 כןנא~~

 ~מצ~ ול~
 אדרבא אבל לעד ב~ולם בזה דין

 הכותב פרק כ~ובות במסכת דגרסינן בה~ךנמצא
 וגובה ~~ר ~וב בעל אביהם בחוב קרקע שגבויתומים
 ו~שמע ק~~ז ס~~ ה~שפט בחשן הטור והביאו מהם~ותם
~וקא

 קרק~
 משועבד שהיה דכיון אביהם ב~וב שגבו

 ירשוה והם אביהם קנאו כאלו אלו הרי אביהםל~וב
 שאר אבלממנו

 קר~~ו~
 ב~~יהם הם שקנו

 אי~
 ב~~ח

 מ~ביהם הד~ים הם שיר~ו א~~~פי ~הם ו~ובה~ור
 ~~אש~ו~י~ן יקשה כן נא~~ לאשאם

 ה~
 רבות~ דהוי

 חוזר חוב ~על בד~יהם הם ש~נו קרקע דאפילוטפי
 הוא שהרי אב~הם בחוב שגבו קרקע ~כ~~ש מהםוגובה
 לפ~ים ~ריכה אי~ה ודאי אלא מאביהם יירשוהכאלו
לע~~ד

 שא~
 ק~קע היתומים ~~ו

 בד~יה~
 שיירשו אע~~פי

 אין ~אביהם~דמים
 ב~~~

 ~הקרקע ~כיון מהם וגובה חוזר
 דלא כמטלטל הוא הרי מטל~ל שהם הד~ים מכחבא

 ה~למוד דין לפי לב~~חמשת~בד
 וכ~

 ב~~~ד ג~~כ
 ובא המת מיתת אחרישנ~נה הקרק~

 מכ~
 מטלטלים ש~ם הדמים

 כך כמטלטלים הואהרי
 עניו~

 נוטה ו~ו~רדעתי וקוצ~
 להכריח כדי בעיני פשוטים שהדברי~ אע~~פי הארכ~יכ~~ז
 ~ כראוי מ~כ~~ת לפני השאלה הור~יתשלא

~ו~
 כי בזכות לי יש א~רת בט~נה מ~כ~~ת יר~ה

 ~תה כולם מ~כ~מים ה~~~ל האלמנה בני הבניםאלו
 שבועת לה ול~חול במתנה לאמם ה~~ הבתיםלתת
 אחלי לאו אם ~תה זאת הסכ~תם תספיק אםאלמנה
 כל ~ל פקוחות השגחתו ~יני יהיו הדרתו לפנייכונו

 נגדם פתוחים שקופים כוונתו ונועם שכתבתיהפ~ים
 תשובתו מ~שה יחישה ימהר מ~לתו פני אחלה~ד

 יורה כמלקוש מצפה אני אליה כי~רמתה
 א~

 אלהינו
 כנפשו בבקשתו הטובה יגזור די בלי עד ב~ותירונו
 ראש כבד מרחוק ~משתחוה וכנפש והנשאההרמה

ושפ~
 בתשובת לי יש אחרת ראיה ~וד קידה מחוי אבנים

 לכותבה יכול ואיני ש~ילקתי החילוק להכ~ח ז~~להר~~~ש
 שאר גם הרא~~ש תשובות ~ידי איןכי

 ספרי~
 אתי אין

 כול~כי
 הוא שכתבתי מה כצ או ור~ב ש~ה שלחתים

 וירגא~ ן~ יהודה ושלום בר~~דיש ~ינתי זוכר שאניממה

 ~~~~ ~~~~ז ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~

 ~דוב~ חמ~ו~~~~
 ~נ~לה החכם נכבדות בו

 ~מ~י~~~~
 ~חיל ~~ר

 ב~לחמ~
 תורה של

 משי~
 מלחמת

 למן יחטיא ולא הש~רה אל ש~רהדת
 היו~

 שמ~תי אשר

שמ~~
 ה~ב

 ארצ~ו בגבול באתה וכי אחריך נפשי דבק~
 אור בנו~~ ~חזות נפשי כלתה וגםנכספה

 פני~
 היקרים

ולישא
 ~~~ ולית~

 להיות גרם החטא אכן בפנים פנים
 אור זוהר וירצהיראה י~י~ ויבא וי~לה זעם פני יעברו ~ד פניםבמםתר

 לשכ~ יפ~ת~
 אז בארצנו כבוד

 תורה ~~ב~י ו~יתן לישא באהביםנת~לםה
 באלמנה ימים זה מאתי נשאלה אשר השאלה דבר עלבא א~ וה~

שנתנה
 קרק~

 הבנים בן ~בת
 והב~

 כ~~ת את ה~ית
 הבנים של ב~~ח בא ואח~~כ ההוא הקרקע אתלמכור
לטרוף

 הקרק~
 האלמנה הודאת תםפיק אם ההוא

 שאם והש~תי במתנה ~בתה ושנתנו שלה ההואשהקרקע
 מתנ~ה אין ~ובתה ~ל נשבעה ~א ההיאה~ל~נה
 ~כלום

ו~~~
 קנתה אלמנה ~~~ל וכתבת ידך להשיב באת

 במלקוש ~ד כו~ רב זמן אישה מות א~רי בתיםברודיש
יורה

 א~
 לאשר נמצאתי שאלתני לאשר נ~רש~י והנה

 ראשון על להשיב ~בריך כל על ואע~ור מ~ניבקשת

ראש~
 חשבון~ למצוא לא~ת אחת א~רון א~רון ועל
~~~

 ה~~ האלמנה ב~י ב~~ח בא וא~~~כ כת~~ר
 הבתים מ~ות ממני~טרוף

 הדברי~ ו~~
 לא כפשטן

 זכות שוםהיה
 לטרו~

 ~א אם המעות לא הבתים אלא
 ה~ונה י~ור הבתי~ י~רוף חוב כשהב~ל גלגול ע~~ישיהיה

ויטרו~
 ~ה המעות מכ~~ת

 פשו~
 ~יתן לא

 ליכת~
 מ~צם

 שלא כדי אלא כתבתיו לאפשיטותו
 להני~

 למי מקום
 להש~גשירצה

 אי~
 זה~ מל~ון עין העלמנו

~~~
 לי וכמ~ומה כת~~ר

 מתו~
 שלא זו תשובה

 קמיה סיימוה ולא בשלמותה כ~~ת לפני השאלההור~ית
 כו~ בבתים מתנה שנתנה אלמנה ~תם ממנו שאלואבל
 בזה~דקת

 ב~~ א~
 שלא לי נ~ה זה ובנדון שכתבת

 א~נך צדקת לא זאת הן שאמר הדין כ~~תיאמר
ואערכה אוכיח~

 לפני~
 הד~ן ט~ם כי וכתב דבריו כ~~ת ביאר

 דנכסי משום בתשובותיו הרא~~ש כתבהראשון
 בקרק~ת ~ק י~דק לא הזה והטעם ~יימייתמי ב~ק~
 יש מ~לטלין דין הללו שהבתים ודאי אלא עד כו~המת ש~נא~

 בהם מתנ~ האלמנה שמתנתלהם
 דברי~

 אלו
 ~~~נ~ הקדמה תולדות ושתי הקדמה~ל בנ~י~
 קודםבמטלטלין האל~

 שנשב~~
 וה~דת מתנה הוייא

 ~ל יפול לא קיימי יתמי ב~קתדנכסי ~~
 ~~טלטלי~

 ו~ד
~ולדת

 ~ז~
 שכיון

 שב~י~
 מכח אלו

 כמטלטלים דינם באו~~לה שהני~ ה~טלטל~
 ~ ~~~ ~תנ~ ומתנ~~

 ~י~א דדינא דא~יקרא א~מרו~~~
 ~~~~~~~~~~~~ במ~ל~לי~ ~~~
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א~
 אח~~כ כשנשבעה אלא מתנה בהם האלמ~ה ~תנת

 אפי~ ממש במת~ה אין נשבעה שלא כ~~זאבל
 במטלטל~

דה~
 קרקע בין נכםי כל

 ב~
 מטלטלין

 בחז~~
 יתמי

 שמורי~ם וכשם מורישם במקום נכנם~ם הם שהריקיי~י
 בין הקר~~ת בין נכםיוכל

 ה~טלטלי~
 ב~קתו ה~ו

 ואדרבא היתומי~ ב~קתהם כ~
 יפ~

 יתומים של כחם
במ~לטלין

 מבקרקע~
 משת~בדי לא דתלמודא ~מדינא

 חוב והבעל וחדו ואכלילב~~ח
 יל~

 שאין מה ובכה הלוך

~
 שהוא ~קרקעות

 ~ור~
 וכיון מהם

 ש~
 נשבעה שלא כל

 באה ה~א שהרי במטלטלין אפי~ו כלום מתנתהאין
 ~ היתומים מ~קתלהוציאה

ו~~~~
 נ~נה או מכרה שאם הרי~~ף בשם הטור

 מה שנשב~ה קודם יתומים~נכםי
 שמכ~

 נתנה או
 ~שב~ה לא אם אבל נשבעה כך ~שאחר ה~~ד כו~קיים
 אלפם הרב ב~ברי מבואר ~ה כלום במתנתה איןאח~~כ
 אלא שם הייתה שבועה דמשמע שנשבעה קודםשכתב

 לה קדמהשהמתנה
 ו~

 ומנכין ~כתב במה ~ד מ~אר
 כתובתה לגבות אח~~כ שבאתה משמע מכ~ובת~אותו
 ודאי ואזאיירי

 משביע~
 הרא~~ש יסתור לא ו~ה אותה

 לפםק ~צמו הרא~~ש שהב~אם אלפם הרב לדבריבתשובה
 כמבואר אח~~כ נשבעה בשלא מייר~ דבתשובהההלכה
 על כדאמרן א~~~כ כשנשבעה אלפס הרב ~בריבדבריו
 ה~~ בתשובה אלפם רבדברי

 א~
 כתב שלא הנז~ הרב

 נשאלה שע~~ז כתוב~ה על לבסוף ~~בעה אלאכן
 כתב אחרת ובתשובה ע~~כ מלפניושאלה

 וז~~~
 אלמנה

 ומתנתה ממ~ר ממכרה בםוף א~ילו נשבעה אילוזו
 היתה לא עדיין נתנה ~ו שמ~רה שבשעה אע~~פי~~נה
 ומתנתה ממכרה לבםוף שנשבעה כיון מ~~מ לג~תראוייה
 ראייה והביא בת~ובה אלפם הרב כתב וכןקיימת

מדת~
 מן בין אלמ~ה נ~ונית אלמנה בפרק

 ו~תמר בב~~ד שלא מו~רת הנישו~ין מןבין הארום~
 על~

 בגמרא
 נשבעה ~לא וההיא מזונות משום הנישואין ~ןבשל~א
 תבעה ואם כתובתה כשתובעת אלא נשבעתשאינה
כתובתה

 ל~ א~
 מזונות

 וד~
 המכירה

 והמת~
 זה בדבר

 ~ עכ~~לשוין
 אחר נשבעה לא שאם שכתבתי כמו מ~אר~~~

 שא~כ~
 וא~~ת אלפם הרב לדעת אפילו כלום במתנתה

סו~
 מתנ~ הוייא במטלטלי דמתנתה לדין זכיתי כבר סוף

כשנשב~
 נכםי אמרו דלא משום הטעם ~~כ אח~~כ

 י~~ל במטלטלין ולא בקרק~ת אלא קיי~י יתמיב~ק~

~טלטל~
 אלא שכתבתי כמו קיימי יתמי ב~קת נמי

 יכולה שאינה הי~ועים ~~ל~ ~י~י הני~יהו
 להטמ~

 היו ול~כ~יש להטמין יכול~ הייתה אם אבלולהכחיש
 שאמרה באלמנה הרא~~ש שהשיב מה וכעיןב~קתן
 ב~שבון יכנם שלא ע~~מ במתנה מנה לי נתןבע~~

 י~לה שהיתה בעלה בממון מו~זקת היתה שאםכתובתי
 בזה וכיו~~ במיגו נא~נ~ כלום בעלי משל ב~די איןלטעון
 מ~~ש הוא גוונא האי ובכי בתשובה הרשב~~אכת~

 אבל נשבעה שלא אע~~פי קיימת במטל~ליןבמ~נתה הרא~~~
 כלום בידי ~ין לטעון יכולה היתה שלא הידועיםבמטלט~

מוד~
 הוא כתב שהרי תיתי דמה~כא כנום מתנתה ~אין

 שעבוד אלא ב~ה נכםי על לה שאין בת~ובהעצ~ו
 אלא נפרעת ד~ינה טפי גריעא ו~ד חוב בעלכשאר

 תשבע לא וש~אבשבועה
 הילכ~

 ~ח~~כ נשבעה אפילו
 המתנה חיילאלא

 למפר~
 וא~

 מדבריו שנראה פי על
 תשובהבאותה

 בקרק~ו~
 נשמע מינה מ~~מ ~~מורים הם

למט~טלי~
 ולה~מינם להכחישם יכולה שאינה הידועים

 ~ ~יי~י יתמידב~קת
 ה~א~~ש שמ~~ש לומר שאפשר אומ~ אני~~ו~
 נשבעה כשלא לא קיימת מתנתה דבמטל~ליןבתשובה
 ד~~~כ מייריכלל

 ל~
 מהטעמי~ ממש במתנתה היה

 ~כתבתי האחרת בתשושהוכיח
 בסמו~

 כשנשבעה אלא
 לה הגבו ולא ב~~ד השביעוה שלא אלא מיירימעצ~ה
 מתנה ~תנתה דנש~עה ומשום נכ~ים אותםב~~ד

 גובי~א מחםרי ולא ידה תחת ש~ם כיוןבמ~לטלי
 דלמחסרי מתנה מתנתה אין גוביינא דמחסריבמקרקעי א~

 קאריגוביינא
 ב~ק~

 דבריו ומד~דוק קיימי יו~~ם
 ~ומ~ לו~ד אניבתשובה

~ 
 שהשביעו~ קוד~ ומתה שכתב

 דכתב דלישנא שנשבעה קודם כתב ומדלא ~תובתהעל
 תשובה באידך גופיה והרא~~ש אלפם רב בשםהטור
 יש ועוד מיירי השבי~ה בלא דבנשבעה ש~~מנקטיה
 יורשים בחזקת במקרק~י אבל ואמר מדםיים לזההוכחא
קיימי

 וא~
 ב~~ד לה אותם שיגבו עד לתיתם בידה

 דנקט שהשביעוה דקודם לומר נפשך ואםבכתובתה
 הו~~ל הכי שנשבעה קודם כתב כאלו והו~~ל ל~~דברישא
 לה אותם ויגבו שתשבע עד לת~תם בידה ואיןלםיומיה
 אלא ש~בעה קודם וכתב ברישא ד~תח היכי כיב~~ד
 השביעוה שלא אלא ~ב~ה נמי ברישאודאי

 ב~~~
 שאם

 הוו מיד המ~ביעים היוהם
 מגב~

 ע~~י כתובתה לה
 ממטלט~ או פלוני מקרקע ~גבה ואומרים פו~קיםשהיו

כ~
 בכתובתה ב~~ד לה אותם שיגבו עד דנקט והיינו וכך
 עד לתיתם בידה אין שנשבעה אע~~פי כתב כאילודהוי
 דנשבעה ומשום הם שישבי~ה ע~~י דהיינו ב~~ד להשיגבו

מיה~
 נש~ה לא אם אבל במ~לטלין ~~נה מ~נ~ה
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 אפילוכלל
 מתנת~ א~ במטלטל~

 תשובה ובא~ך מתנה
 שנשבעה ~~םכתב

~~ 
 חש

 למינק~
 שהשביע~ קודם

 המרדכי וכ~~כ ב~~ד והגבו~ דסיים אמאי דסמך~שום

שפס~
 וכן יצ~ק בר שלמה ורבי י~ק בר יוסי רב~

 שבועה קודם ונתנה מכרה שאם גדולות הלכותבעל
 ואפילו ממטלטלי ל~~ש ממק~קעי ל~~ש ומפקי יורשיםאתו
 ולא מ~יים תפסה א~~כ אלא מהנייא לא מ~ייםתפסה
 רברבתא וכ~ה הראבי~~ה שם שכתוב וא~~~פי להשיברצתה
 כיון קיים נתנה או מכרה שאם למעשה הלכהפםקו
 עלייהו פלי~יד~~הג

 נקטי~
 ~ברי שדבריהם כוותייהו

 שם כ~וב שהרי ו~וד דוכתי בכ~ה התוס~ כמ~~שקבלה
 ברוך ורבינו שראבי~~ה אע~~פ למעשה הלכ~ פסקדהר~~מ
 דברי לי נר~ה קיי~ת ד~תנתה פסקו שמ~הורבינו
 בחזקת דנכסי קיימת ~תנתה אין שפסקו עיקרהגאונים
 בשעה מ~~מ נשבעה ש~תנה ~~~ ~ם ואפילו קיימייתמי
 ~ח לה היה לאשנתנה

 ~ל~
 אלא שלה הנכסי~ היו

 ב~~ח ~עה כל ב~~ דאמר ~רבא ד~י~~ל ב~למאש~~דא
 הר~~מ קאמר נ~י ובמטלט~ כו~ גובה הוא ולהבאמכאן

דא~
 קאי ברוך ורבינו ראבי~~ה ~ל דהא מתנה מתנתה

 שם כמבוא~ איירו במטלטליואינהו
 וכי~

 ~תרא~ שהר~~מ
 ~ כוותי~הו נקטינן והרא~~ש וראבי~~ההוא

ו~~~~
 רבינו הרב דברי שהעמדתי למה הוכחא

 קיימ~ מתנתה דב~טלטלין בתשובהאשר
 מהנך כחד

 דמםתמא קיימת ~~נתה אין הכי ~או האאוקמ~י
 דלא למימר לן~ית

 פלי~
 ש~אחר ועוד רביה אהר~~מ

 חוב בעל דאמר כרבא דקי~~ל הר~~מ שהביאשהראייה
 הרא~~ש דמייתי הראייה בעצ~ה היא גובה ולהבאמכאן

 אפילו דלהר~~מ היכי וכי לה מייתי גוונא בהאימסתמא
 אית כרחין ועל להרא~~ש נמי הדין הוא שייכאלמטלטלי

 ~תנ~ה ~במטלטלי ~~~ש לאוקומילן
 ק~ימ~

 מהנך בחד
 הר~~מ כדברי קיימת מתנ~ה אין הכי לאו האאוקמתי
 הוא דרביה דכיון ו~וד ראייה חד מייתו דתרוייהוכיון

 מיניה דקבלה וכגוונ~ ראייה לההיא קבלה מינה~סתמה
 הס דחוים קיימת דמתנתה הסוב~ם דברי ועודכתבה
 רבי~ ראייתשהרי

 שם כמבואר ראבי~~ה ד~אה שמחה
 טעם ש~תן וראבי~~הבמרדכי

 דרו~ משו~
 פסקו הגאונים

 אלפס והרב חננאל רבינו ~~רוש ולא אל~רכרבי
 ש~ל ראייה משם ~בא ממקוה ושמואל כרבשפסקו

 סוברים בהוראותינו עליהם סומ~יס שאנוהפוסקים
 הר~ שהרי קיימת מתנתהשאין

 והרא~~ש והרמב~~ם אלפס
 קיימת מתנ~ה דאין סוברים הם וא~~כ ושמואל כרבפסקו

ומ~~
 בתשובה הרא~~ש דברי שהעמדתי למה ~ד הוכ~א

 בחד במטלטלין קיימתדמתנתה
 אוקמתיה ת~י ~ה~

 דבריו יסתור שלא כדי קימת מ~נ~ה אין ה~י לאוהא
 דהא משום טעם שנתן ב~ך ורבינו ושמואל כרבשפסק
דקי~~ל

 נכ~
 או מקרקעי כ~ן זהו ~יימי יתמי בחזקת

 תפסה לא אס ואף בהם ונתנה נשאה שלאמטלט~י
 רביס י~יס בהס ונתנה שנשאה הכא אבל מחיים~ותם
 שהייתה ועוד קיים נתנה או שמכרה הדיןשורת

 אבל עכ~~ל מ~יים כתפיסה הוי בעלה בחיי בהםונותנת נושא~
 דידןבנדון

 אי~
 אפילו קיימת ~תנתה

 במטל~~
 דהא

 תפסה לא זו אלמנה וגם ונותנות נושאות אינם דידן~שי
 בעלה בבית מו~ק~ נשארה אלא~~יים

 ונכס~
 עס

 הריב~~ש~ בתשובת ~מבואר ~פיסה נ~ראת אי~ה ~ובניה
ו~ו~

 ונתנה נשאה ~אפי~ ברוך רבינו מודה דבנ~~ד
 לדקדק יש שהרי כלום מתנ~ה אין רביםי~ים

~ 
 דברי

 שנשאה לפי האלמנה לז~ות הוא טעם מה ברוךרבינו
 שני לבעל בנשאת עובדא דההוא לי ונר~ בהםו~תנה
 וכדמוכ~מיירי

 שכתב ממה
 בסמ~

 לרבינו ר~~ב כתב
 המטלטלין שהיו כו~ המתנה קיימת הכי משוםשמר~~ה

 הא~רון בעלהשל
 וכי~

 מה ראו כאומרת הו~~ל שנשאת

 השביחה שהשבי~ה שמה עושהואו~לת הריני בעלי לישהני~
 דאמרינן וכההיאלעצמה

 באח~
 שהיו

 מעיסתואי~ור בעיס~~ חולק~
 קמ~

 בהס ונתנה שנשאה שכתוב ~הו
 מרובה תהיה שהמתנה פי על ~אף לומר רביםימים
 כשנשאת ו~~ז רבים בימים שהשבי~האימור

 נשאה אפ~ו נשאת לאאם א~ לבע~
 ונתנ~

 נכסי רבים ימים בהם
 נ~~ד הוי אם דאכי~ ו~ד מטלטלי אפילו יתמיב~זקת

נשא~

 ימיס בהם ונ~נה ונשאה ~חיים נתפסה שני לבעל
 ~ו משום קיימת מתנתה הייתה לארבים

 א~
 כתובתה

 בעלה שמת שנה של~ים שזה מפני הנראה כפיבידה

וג~
 ב~יה עס שנשארה לפי להנשא בדעתה הייתה לא

וכי~
 כי בכתובתה היה לא שמא בידה כתובתה שאין

 גם ומה מאד הבתיס מסך פחות ביותר מועט דבראם
 מדולדליס שהיו בקרוב הגרוש בזמן ~נשאת זאתלאשה
 ב~תר מועטת שכתובתה ~קהכי

 וא~
 לתת ~ח לה

 דהוו מילי הנך כל הוו אי אפילו כתובת~ מכדייותר
 הכל דלדברי מילי מהנך ~ד דלית ו~~~ש דר~~בכ~ובדא

 מתנת~א~
 כל ~טלטלי אפילו מתנה

 ל~~ד הנראה זהו מטלטלי מכח דאתוא~~ג במקרק~ ש~
~~~ ~~~~ 

~~~
 מנגדת זו תשובה שאין נ~~ל יהודה

 היא שאותה ולומר ל~לק שיש לזה הקודמתרביעית לתש~

מדבר~
 ונתנתו בתחלתו שכתוב כמו אח~~כ כש~ב~ה

 שתשבע קודםלבתה
 א~

 לא ~ו
 ש~

 ממה נראה
 ש~~
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 ~ןה~~י
 וי~~

 ז~~ל
 שעת~

 מ~כ~ם
 ~ני~

 למ~ל
 ל~

~~~
 אחרים חילוקים יש ו~ד ~~

 דו~
 ותשכח

 ~ כ~

ז
~~~~ 

 ~~ת שתי נתנה יעקב אלמנת לאה
 אחד בח~ר לה~היו

 ~ראו~
 מתנת בנה

 ב~~
 נוםח ~ה

~~ר
 המת~

 לאה באה ח~~מ עדים בפנינו פלוני ביום
 מ~ני ו~נו עדים עלי הוו לנו ואמרה יעקבאלמנת

בקנ~
 בכל וחתמו ~~בו גמור

 לשו~
 כח ויפוי זכות של

 ולזכות לראיה כחו באי וביד ראובן בני בידלהיות
 אי~

בר~
 ~~ בלי ד~תי ובהשלמת נ~י

 פתוי ובלי אונס זכר
 חפצה ובנפש שלם בלב אלא בעולם כלל ~פיהוהכרח

ועי~
 יפה

 ודע~
 שלמה

 וגו~
 ו~באי ה~~ לבני נתתי בריא

 מתנה ב~ורת פלוני במקום לי שיש עליות השניכ~ו
 ומעכשו מעתה ~למה מתנהגמורה

 מ~נ~
 מתנת בריא

 ודלא מינה למהדר דלא כו~ וקיימא שרירא מתנהעלמין
 הנז~ בעליות לי נשאר לא ומעכשו ומעת~ בהלהשניי~
 קול ושום בע~ם כלל ו~ענה תביעה ~ום זכותשום

 ~יוב ~ום ש~בוד ושום ודברים דין ושום וא~ירהודיב~ר
 ושום תפיסהושום

 שי~
 ~ותם שנתתי לפי ב~לם כלל

 שלי~ה מתנה מעכשו גמורה מתנה כחו ולבאי ה~~לבני
מ~יו~

 נתתי אשר ה~כרת זו ומתנה כ~~ ב~א ~תנת
 ה~~ בעליו~ שאדור ע~~מ היא הנז~ כחו ולבאי הנז~לבני
 תנאי שע~~~י לפי לבד דירה חייתי בחיי~ היותי ימיכל
 גמורה במתנה כחו ולבאי ה~~ העליות לו נ~תי אניזה

 יהא ומעכשו ומעתה למעלה כ~~ מעכשו בריאמתנת
 חפצת כל הנז~ בעליות לעשות כחו ובאי ה~~ בני~אי
 בשלו ה~שה כאדם הנז~ הת~אי עפ~~י ו~נםנ~ם

 מ~שו בהם זכו כחו ובאי הוא שכבר לפי ובקנינוובממונו
 זו ומתנה הנז~ כפי התנאי עפ~~י גמורה מתנהבתורת
 ~מירתא כ~תנתא להוי דלא בברא ~תמוה בשוקאכתבוה
 שלימה מתנה היא זו מתנה אלא ~רע שכיבוכמתנת
 כו~ הנ~~ל התנאי ע~~פי בריא מתנ~מעכשו

 ע~~~
 ~ת

 חמותה עם לדור אלמנתו רוצה ועתה אמו בחייראובן

 מת~מ~
 ללאה שאין ו~וענת זו

~ 
 ככתוב לבד דירה

 המתנהבש~ר
 וכיו~

 לדור מקום שיש
 שתיה~

 לדור שרוצ~
 חמותה ולאהעמה

 אי~
 ה~ליות ב~תי לדור רק רוצה

 המו~ה יורנו אתה לזרים ואין לבדההיא
 הד~ ~~

 ~ מי ~ם
 נראה הדבר~~~~

 פשו~
 לאה עם שהדין לע~~ד

שכי~
 ברור הדבר חייה ימי כל דירה לעצמה ששיירה

ש~~
 ~וב בש~ר ~י ו~ד מ~רה מה~ פכ~~ו מ~אר~~שר מ~י~ ~ה בעין דמשייר שיירה וכחפצה כרצונה

 לה נאמר וא~ך ~~יהן ומש~ע ~עליות ~תדורע~~מ
 לבד ~הן באחתשתדור

 וכלת~
 והדבר באחת

 שידורו לומר יכולה כלתה שאיןש~~~ש ב~~
 שתיה~

 עליות ~תי
 שאין~חד

 כופי~
 ואפי~ ברשותו אחרים לו שיה~ האדם

 ועוד אישות מה~ פי~~ג הרמב~~ם וכמ~~ש עמו אחתבחצר
 אומר שאתהשכל

 כ~
 תנאה מב~ל אתה כ~לו הוא הרי

 אחת בכפיפה נחש עם ד~ אדם שאין ברורשהדבר

ות~ר~
 לצאת

 מ~
 והאי הבית

 אנק~~
 דלש~קי בכוב~ה

 ברור הדבר כי ועוד הואלגלגמי
 ואומ~

 הוא דעתא
 כי אומדנא בתר ~זליק הא ובכי כן ~~~ד נתנהש~א
 פ~~ה ומתנה ז~ייה בהלכות הרמב~~ם וכמ~~שהאי

 םי~ בת~ובותיו הרשב~~א ~מ~~ש גםנראה ו~
 אל~

 ק~~~ה
 שנתןבראובן

 בי~
 שאפילו חייו י~י כל לו דירה ושייר לבנו

 דלכל לא~ר להשכירה יכול זה הרי לי שיירתישכתוב
 יפה בעין דמשי~~ כו~ להשכיר בין לדור בין שייר חייוי~י

 וכ~~ש ~לה עייןמשייר
 שלש~ בנ~~~

 הש~ר
 כן מ~כי~

 אדם שאין דמוכח ~ו~דנאואיכא
 נו~~

 ומשייר ביתו
 נ~~ה ו~ין מדעתו שלא עמו לדור א~רים שיבואודירה
 בלשון למשייר שיור בלשון משייר ביןלחלק

 ע~~~
 דדוקא

בגי~ין
 ~פ~גינ~

 הכורת דבר ~ריתות דכתוב משום ה~י
 אבל והיתה ~וי~אה בקדושין נ~יאי

 נמי ע~~~ הכ~
 ~ה לחלק אין ממון וגבי א~ת הכוונה כי הואכמשייר
 לג~ועואין

 כ~
 מפני הנותן

 כ~
 ועדיפא הוא משייר דמ~~מ

 יניחוה לא שאם זה בשיור המתנה לתלות שרצהמינה
 בכותב משא~~כ ב~לה המתנה נמצא~לדור

 בלש~
 שיור

 כחו גרעלא תנאי בלשון שהוא זה שמפני ברור הדבר הדב~ שק~יון
 מלש~ בכ~

 אדרבא שיור
 עדי~

 ואע~~פי
 בש~רשכתו

 כ~
 הדבר בד דירה ח~יתי בחיים היותי ימי

 לבד דירה שלשון ברורנר~
 אי~

 כלום שייר~א ל~פוקי אלא מש~עותו
 מהגו~

 דירה אלא מ~צתו ולא כולו לא
 ~י שכתבתי בתשובה ה~ב~~א וכפי~ פירות דהיינובלבד
 דירה שאינו מה דבר שום ל~ו~ תוכל שלאנמי

 תש~ר שלא גם ואפשר למכור או לסתור אולבנות כגו~
 אין א~ל בו וכיוצאלאחרים

 לש~ משמ~
 יהיה שלא זה

 ו~~ם כל~ה ~ענה כאשר לדירתה שיםפיק מה אלאלה
 כי לבד לדירתי שי~פיק מה לכתוב לה היה זה~וו~תה
 לא לבד דירהל~ון

 יתבאר הרשב~~א ומפי~ כלל הכי משמ~
 כאן וכ~~שזה

 שלשו~
 הוא בעליות אדור

 הפ~
 ממשמ~ת

 וממקומוזה
 בד~~ק שבקי למי מ~~

 ואי~ הלשו~
 לומר

דלמע~
 חלק

 מהג~
 נמי אי

 למע~
 ולא תבנה שלא

 לכותבו צריך היה לא בזה ~יוצא למ~~ ולאלסתור
 כמה כי ~ענה אינה ~ו ברורשהדבר

 כותבי~ דברי~
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 הרשב~~א והרי דמילתא ולר~חא ~רי לש~ריבשטר

בתש~ב~
 פי~ שכתבתי

 לשו~
 שייר שלא לאפוקי לי שיירתי

 היה לא ובודאי לא~ריםכלום
 צרי~

 ~~ם וא~~פי לכותבו
 וכ~~ש ~ה ומתיישב םובלו הלשון הא~רהמש~~ת

 הדבר הכוונות שתי זה בלשון לפרש אפשר היהואפי~ כתבתי כאשר והכוונה שהמשמעות ברור שהדברזה בלש~
 על מקבל יד גם התחתונה על השטר בעל שידידוע

 וה~וציא עומדת בעליה בחזקת דקרקעהת~תונה
 עם דר היה לא בנה ב~יי אם ול~~מ הראייה ע~יומ~בירו
 דודאיאמו

 א~
 חמותה עם ל~ו~ שבאתה צאלמנה שומעין

 לבני לומר אמו י~ולה אמו ~ם הבן דר היה אפי~אלא
 אותך סובלת איני בני שנפטר אחר אבל סובלתהייתי
 ואין נפשי ודאבון צרתי למזכ~ת לישתהיי

 ל~
 לה נ~ש

 מחוייבת הייתה שלא כיון ~י שכן כל מזהגדול
 ~ כלל לט~נה צריכה ואין עמה הדין שתמחהעת ~ בכ~

 בעליות לדור אפשר שיהיה שאפי~ דמילתא~~~~
 עמה א~רים שידורו אותה כופין אין לבדה אחתשתיהן
 דרים היו ואפי~ שיירתי עליות שתי דירת לומ~ויכולה
 שט~נתה כ~~ש ~ך בשביל זכותה אבדה לא הבן בחייביחד
 אפשר שכתבתי הרשב~~א מתשובת הנראה וכפיב~ה
 והשפירות לזולתה ע~יות השתי להשכיר י~ולה בנ~~דדגם
 דאפשר לבד ~ירה שכתוב הכא דשאני לחלק ואפשרשלה

~מ~
 לא כי ~ה אאריך לא ומ~~מ כן כתבה שכירות

 הצ~ר ~תבתי והנל~~~ד השאלה ~יובאה

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

ח
~~~~ 

 נשוי שהיה ראובן דין מורינו יורנו
 מלדת עמדה והיא זכר ולא בת ממנה לו ויש~שה
 לו ליתן רצתה לא והיא אחרת אשה עליה לישאור~ה
 שטר לה וכתב ~רצו~ה שטר לה יכתוב אם אלארשות
 שנתרצהבתנאין

 ~יה~
 זה התנאים לשונות ו~כלל

 בזההתנאי
 הלש~

 לאשתו חייב שהוא הנז~ פ~ הודה גם
 לה שיפרעם ~ליו ו~בל זהב בנדקא ועשרים ששההנז~
 שנה בכל בנדקא שנים אחרת אשה עליה שישאמיום
 שום בלי שנה בכל בכתובתה לה הק~בה כ~ותהזולת
 נפטרה ח~~ו ואם כלל ואחורע~ב

 בתו~
 מה הגביה זמן

 יפרע~ו ה~~ בנדקא וששה מעשרים עליו להשישאר
 לה שיפרע עד שנה ב~ל בנדקא שנים פלוניתלבתה
 חיוב הנז~ פ~ עצמו חייב גם בשלמות גמור פ~ןהכל
 ~פצים בנדונייתא הנזכרת בתו לפ~ להו~א מעכשוגמור
ששוים

 ~א~
 בלי משלו זהב בנדקא

 ש~
 ו~כוב ס~וב

 מכלל קרא~ט שבעה ה~~ לבתו מעכשו נתן גםכלל
 לו שיש קירט ~רהארבעה

 באלמל~
 עתה בו דר שהוא

 עד א~א מתהום תשמישיהם ותשמישי ותשמ~יהםהם
 האופן בזה גמורה במתנה רקיעארום

 הג~
 מעכשו

 לכי ה~~ לבתו ה~~ פ~ אמר וכן מיתה לאחרוהפירות
 וקני חזקיזכי

 בגו~
 אדם ושום ה~~ קאריט השבעה

 בו והסכים ה~~ פ~ נתרצה זה ובכל בידך ימחאלא

ב~פ~
 אשתו על אחרת אשה ישא אם ~וב ורצון גמור

הנזכ~
 באופ~

 בכל יתקיים עליה אחרת אשה שכשי~א
 אם תתקיים הנז~ המתנה וגם ל~יל בו שהסכים~ה
 כנז~ישא

 ע~~~
 אחר ובשבועה בקנין וכ~~ז הש~ר לשון

 וכבר ירושתה בכל הוא וזכה ראשונה אשתו מתהז~ן
 האשה ממנו ונת~ברה שתמות מקודם ~ליה נשויהיה
 ימות אשר ~ולייו את חלה שתלד וקודםהשנית

~ 
 ~~ה

 הראשונה אשתו בבית בדעתו מיושב בעודו צוואהשטר
 שמהארבעה ואמר ~ה ש~שה ה~ואה ומכ~ל קרוביהבפני
 לו שיש קראריטעשר

 באמל~
 שתקח בו דר עתה שהוא

 א~ה ב~יי לה שנת~ם והם ~ראריט שבעה פלוניתבתו
 לוולד שיהיו הנשא~ם קראריט והשב~ה דנאמקדמת
 עשרים ה~~ פ~ בתו שתקח צוה גם פלונית אשתוש~לד
 יותרבנד~א

 מחל~
 והם ~לונית אשתו שתלד הוולד

 ל~מה חוב בשטר עליו הכתובים פרחים וששה~ה~רי~

מצ~
 הנשארים פרחים והששה כ~ותה

 פ~
 ~~מה אותם

ב~ייה
 וכ~

 בתו ביניהם ש~חלקו מ~בונו שימצא מה
 שתקח אחר בשוה פלו~ית אשתו שתלד והוולדפלונית
 לא ~נז~ פרחים המאה וענין ~תובתה כלוניתאשתו
 ו~די ~לל זה בד~ר ~רוביה מיחו ולא כלל או~םהזכיר
 הבת ק~בי ועכשו הראשון השטר עידי הםהצוואה
 בנדקי ~שרים המאה לקרובתם לגבות רוציםראשונה
 ה~ת וקרובי העזבון שארית וחצי ק~אריטוהשבעה
 ~~א לפי ~לל במאה הבת זכתה שלא ~ו~יםהשנייה
 בדעתו שגלה לפי כלל ה~אה בש~רנזכרו

 שאי~
 בהם

 אם להוציא עצמו חייב אלא מתנה ~שון בהם ואיןממש
 שיתחייב מוכח לא מעכשו שכתב ואפילו נישואיה עדיחיה
 אלא מעכשו להוציא עצמו חייב כתב לא שהרימע~ו
 ולא א~~~כ בחיים יהיה אם לומר ור~נו להוציאמעכשו
 ה~~ר לשונות בעלמא אס~כתא הדבר והרי בזהזכר
 ב~ה ב~כ~י ל~ון רוצה שהיא טוענת והאלמנהייכיחו
 ממש בהם אין ה~~ המת~ות ושכל אלמנותה מגר ימיכל
 לאחר עד יחולו לאכי

 י~דום ~~בודא כתובה ותנאי מי~~
 יספיקו לא ו~נכסים ש~~מלמתנת

~ 
 ~רים ~ת היא

 ~דין רבינו יורנו מרובה זמן ל~יות לה ואפשרשנה
~ 
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מי
 משלשת~

 מרווחיס בדבריס הכל לנו ויבאר
 ושכ~

כפ~
 ~ ~ש~יס ~ן ו~~פל
~ו~~

 דבר
 פשו~

 ראשונה הבת ~כתה הוא
 מעכשו בחייו לה אותס הקנה שכבר בנדקאב~אה
 היה לאואפילו

 ~פו~
 מעכשו בש~ר

 שכת~ כי~
 בו

 כמעכשו הו~~לזמן
 ~מ~

 לא אפילו ~ליו מוכיח ש~ר של
 מעכשו ולא זמן בו כתובהיה

 כי~
 הו~ל קנין שנ~ל

 ~לכ~עכשו
 קנ~

 דמי כמע~ו
 וכי~

 נכסיו נשתעבדו שכן
 מנכ~יו או~ס ~גבה מת הוא ואס בנדקא מאהלאותס
 הראשונה הבת זכתה שלא השעה ~בת ק~בי ש~ענוומה
 דעתושגילה לפי כלל הצוואה בש~ר נזכרו שלא לפי ב~קיבמאה

 שא~
 זה שאין ~ענה אינה ממש בהס

גל~
לא כך שמפני אפשר כי ממש בהס שאין ~ת
 מפ~ הזכי~

 היה ~כר ואילו להס ~כר שלא
 בפי~ או~ר היה שאפילו ~ד עליהסמ~ה

 באותו ממש יש הדין כפי אס ב~קי המאה בחיובממש שא~
 של~ור לאמירתו לנו מהחיוב

~ 
 הוא ואס יכול אינו

 עוד ש~ענו ומה משוגתו תלין אתו~~ה
 שאי~

 בהס

לש~
 להוציא עצמו חייב אלא מתנה

 עד יחיה א~
 עד יחיה אס הי~~לל דא~~כ כלוס אינו זה גסנישואיה
נ~ואיה

 ~י~
 פי~ שלא

~ 
 בין י~יה בין נתחייב סתס

 ~ד ש~ענו ומה נכסיו על חל ~~בוד כי יחיהלא

ואפיל~
 שיתחייב מוכח לא מעכשו כתב

 ור~נו להו~א מעכשו אלא לה~א עצמו חייב כתבלא שהרי מע~
 אינו זה ~ס לזה זכה ו~א אח~~כ בחיי~ יהיה אסל~ר
כל~

 ש~ה
 שאמ~

 כבר ב~ייס יהיה אס לומר ו~נו
 שכתבתי במהנתב~ל

~~ 
 אמרינן לה פי~ ולא דסתס

זכי
 להוכי~ שר~ ומ~

 להוציא עצמו ~ייב כתב ~דלא
 ~ב היה ~ילו לקימחיה ~ו לאמע~ו

~ 
 חייב היה

להו~אס
 ו~~ תכ~

 להוציאס נתחייב שלא ~אי והא
 ~תגיעאלא

 ו~ לניש~א~
 מע~ו נכסיו על החיוב חל

ומה
 שס~~

 הדבר והרי ב~נתס
 אסמכת~

 ולשונות
 י~יחוהש~ר

 א~
 ואת~~ל ~ע~ס תחלת עס קשר לו

שהיא
 ~ע~~

 אע~~פי מח~ת
 שא~

 כן מוכיח לשונס
 שאינן אדעתייהו גלי~~מ

 ב~יא~
 בגדר

 לש~
 אסמכת~

 אלא תמיה אני ~יהסולא
~ 

 לדקדק ל~~ן ללמדסהדייניס כ~רכי להיות המתחכ~
 בלש~

 לחלק אס הש~ר

ב~
 כ~וב

 מע~~
 לא ~וא מע~ו להוציא או להו~א

 גדרי~
 ל~

 שהיא האלמנה ש~ענה ומה אסמכתא

ל~~
 ~כל אלמנות~ מגר י~י כל בעלה מנכסי

 ~~~המת~ת
 א~

 לא~ר עד יחולו לא כי ממש בהס
 כתובה ותנאימיתה

 ושע~~
 גס ש~~מ ל~תנת יקדיס

א~ה
 דב~

 שלמדו הדייניס מ~~י ~היות מ~חכס
 ידע לא הוא וגסזו ~ע~

 ~י~
 והעשריס בנדקי המאה כי

חיוב
 ~מ~

 ש~~מ כשהיה ~כירס שלא ובשביל בריא שהיה
 השבע וכן כחס הורעלא

 מזמ~ קרי~
 לה נתנס בריא

 לה שיעלו לומר אלא ש~~מ כשהיה חידשולא
 ולאירושתה לחל~

 בקארארי~ תי~
 שלא וא~~~פי הנשאריס

 מ~~מ מיתה לאחר אלא הפירות להנתן

 הגו~
 לה נתן

 מהיוס בריאבמתנת
~ 

~~~~
 העולה

 שהד~
 לז~ת הראשונה הבת עס

 בנדונייתא ב~קי במאה ~ס לה אביה שנת~ייב מהבכל
 כל האלמ~ה ו~זון שתיהן ב~קת יעמדו הנכסיסויתר
 הנכסיס משאר אלמנותה מיגרימי

~~ 
 שכתב ממה

 הצעיר נאס הראשונה לבתליתן
~~~~ ~~~~ 

 שבועת נשבעה שלא עד שמתה אלמנה~~~~
 סך לו שנתנה מקייס ש~ר מבניה אחד והוציאאלמנה
 ~ לא או מתנה ~ת~תה ~ס מו~זק והואמעות

~~ו~~
 כתבו שהרי מתנה דמתנתה נראה לכאורה

 בתשובה הרי~~ף שכתב ניזונית אלמנה בפרק והר~~ןהרא~~ש
 מה שנשב~ה קודס יתומיס מנכסי נתנה או מכרהשאס

שמכ~
 וכתב מכתובתה אותה ומנכין קייס נתנה או

 הרא~~ש ו~~~א בקרקע אפילו מדבריו משמע זה עלה~ור
 בתשובה כתב אבל הלכה לפסק בפסקיו דבריו מביאז~~ל
 ואין קיי~י ~ו~י~ בחזקת מקרקעי אבל במ~ל~לידוקא
 ואס ב~~ד שיגבוה עד לתיתסבידס

 מכ~
 אין נתנה או

 בפ~ המרדכי וכ~~כ עכ~~ל קיימת מתנתה אומכירתה
 והוליד לאה נשא ראובן נשאל ~~~ל הר~~מ בשס~זקת

חנו~
 ולא ראובן ומת ודינה

 נשב~
 כו~ כתובתה על

כי~
 בכתובתה ולגבו~ו בשבועה לעכב יכולה היתה דאיהי

א~
 נמי

 ~עני~
 שבועה בעייא דאיהי ואע~~ג מכחה לבאיס

 וה~~מ שבועה בלא שבידס מה מעכבי~ מכחההבאיס
 במקרק~י אבלבמ~~

 מוקמי~
 ועל יתמי ב~קת ליהו

 בשס ה~~ בפרק עוד וכ~~כ ראיה להביא מכחההבאיס
 נשאל שמתחלת הר~~מתשובת

 להר~~~
 באלמנה

 סר~
 בת

 מי ובפ~ נ~ונית אלמנה בפרק המ~כי ~ד וכ~~כאשר
 והיה לראובן ש~את ל~ה עסקי על ראב~~ן שהשיבשמת
 בניסלה

 ממ~
 ושאר כתובתה ונתנ~ ראובן ומת

 היו~יס ש~ין ~ובתה על נשבעה ולא ומתהלבתה מ~ל~ל~
 לה~יאיכוליס

 מ~
 בפרק דא~רי~ משוס המתנה מ~בלת

 בכתובתה מ~ל~לין שתפסה דאלמנה נ~ו~תאלמנה
תפסה

 וא~
 להוציא יכוליס היורשיס

 מי~
 הבאה ובתה
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 הנשכעין כל בפ~ המרדכי עוד וכ~~כ כמוה היא הרימכ~ה
 ~בעל בנכ~י מו~קת האלמנה שאם ואומרים מחלקיםשיש
 שבועה מוריש אדם ודאי בהא שנשבעה קודםומתה
 מ~טר ורא~ה האלמנ~ ~ורשי בממון ש~~וקו כדיל~ניו
 דפטורים ה~תומי~ עלהיוצ

 מלשל~
 משום דפק~ון מח~ה

 לא שהוא פי על אף אביהם החזיר שמא ליהודטענינן
 בשבועה אלא החזרתי לומר ~אמןה~ה

 וכ~~~
 ה~רדכי ~וד

 יואל ורבינו ור~~ב ראבי~~ה בשם הכותבבפרק
 ו~~

 דנו
 הקדמונים בימי דנו ~כן והעיד מ~ה הר~ וכ~י~בקולו~ייא
 ש~~ה ואע~~פ~ לדבר ראיה הביא שמחה ורבינוהזקנים
 שמחה רבינו בו חזר דלא ~שמע מ~~מ ראייתןראבי~~ה

לעני~
 מ~מע מפ~~ז ~~~ל הכי נמי ראבי~~ה דהא דינא
 ~ מתנהד~תנתה

~~~
 אלמנ~ ן~ ~י~ ב~שובה ~כתב להרא~~ש מ~אתי

 כ~ובתה על שנשב~ה קודם לאחר בעלה מנכ~י~נת~ה
 ~תנה מתנתה אין לגבות הראוי ב~~דוהגבו~

 ~אי~
 לה

 בעו ואי ב~למא ש~בוד אלא כלום בעלה גוףבנכסי
 א~ר ב~~ח שעה כל מפרק וראיה בזוזי ליה מסלקייורשי~
 ~~~~ על לא~ה אין ה~~נ כו~ גובה הוא למפרע~ב~י
 ועוד ~ובות בעלי כשאר כתובתה שעבוד אלאבע~ה
 תשבע לא ו~מא בשבועה אלא נפרעת דאינ~ טפיגריעא
 ~ עכ~~ל למפרע ה~תנה חיילא לא אח~~כ נשבעה אפי~הילכך

 ב~ר~עי זאת בת~ובה הרא~~ש ~~ברי שי~~לו~~~~~י
 אחרת בתשובה ו~מ~~ש מתנה מתנתה במטל~ליאבל
 ~במטל~לי קאמר לא כר~ין דעל נראה מ~~מ הטור~הביא
 כ~נשבעה אלא מתנה~תנתה

 ~ב~ ל~הו~
 אם

נ~ב~ה ל~
 לבםו~

 וכן ~תנה מתנתה אין
~ 

 מלשונו ל~ק~ק
 ראובן הנז~ בכללבתשו~

 והני~ ש~~
 כו ו~נות בנים

 מתנו~יה כתובתה על שהשביעו~ קודםו~תה
 ומדלאבמטלטלי ~יימו~

 נק~
 שנשבעה קודם ומתה

 ע~
 כתובתה

 אבל ~עצמה דבנשבעה משמע שהשבי~ה קודםונקט
 ~תנ~ה הוה מיהא דנשבעה ומשום ב~~ד השביעוהלא

 ~תנתה א~ן כלל נשבעה לא אם ~בל ב~~לטליןמ~נה
 מ~מ~יים לזה הוכ~א יש ועוד ~מטלטלין אפי~מתנה
 בידם ואין קיימ~ יורשי בחזקת במקרקעי אבלואמר
 לה ~אותם שיגבו עדלתיתם

 ב~~~
 ואם בכתובתה

 והו~ דו~א לאו ברישא דנקט שהשביעוה דקודםלומר נפש~
כאילו

 כת~
 ואין ל~יומיה הו~~ל הכי שנשבעה קודם

 היכי וכי ב~~ד לה אותם ויגבו שתשבע עד לתיתםבידה
 ברישא ודאי אלא שנשבעה קודם וכת~ ברישאדפתח
 היו הם שאם ב~~ד השבי~וה שלא אלא נש~הנמי

 שהיו ע~~י כתובתה לה מגבים היו מידה~ביעים

פוסקי~
 כך ממטלט~ או פ~ מקרקעי תגבה ואומרים

 דהוי בכתובתה לה אותם שיגבו עד דנקט והיינווכך
 שיגבו עד ~ת~תם בידם א~ן שנשבעה אע~~פי כתבכא~ו
 מיהא דנשבעה ומשו~ הם שהשביעוה ע~~י דהיינו ב~~דלה

 אפילו כלל נשבעה לא אם אבל במטלטלין מתנהמתנתה
 ~ וכדאמרן מתנה מתנתה איןב~~לטלין
ו~ו~

 הרא~~ש ליסתור דלא היכי כי כן להוכיח יש
 דמשמע הלכה לפסק הרי~~ף דברי ~ה~יא בפ~קיודבריו
 שכתב בתשו~ לדבריו מתנה מתנתה בקרקעידאפ~לו
 ולדידן לטור ~וקשה וכמו מתנה ~תנתה איןדבקרקע
ניחא

 ד~~~~
 קרקע בין לחלק בתשובה הרא~~ש אמ~ לא

 ב~~ד השביעוה ו~א מע~מה כשנשבעה אלאלמטלטל
 מתנתה במקרקעי אף לבהוף ב~~ד השביעוה אםאבל
 נשבעה לא ואה~תנה

 לבסו~
 מעצ~ה ואפי~ כלל

 מתנה מתנתה איןבמטלטלי א~
 והרי~~~

 כשא~~~כ מיירי
 שנשבעה קודם שכתב בדבריו מבואר ~ההשבי~וה
 ~ה קדמה שהמתנה אלא שם הייתה ש~ועהדמשמע

וכ~
 בכתובת~ אותו ומגבין שכתב ב~ה עוד מבואר

~~~~
 ודאי ואז מיירי כתובתה לגבות אח~~כ דכ~באה

 הרי~~ף דברי על בתשובה הרשב~~א וכ~~כ אותה~שב~~ין
 ה~ז~ב~~ובה

~~ 
 בנשבעה אלא כן כתב ש~א נראה הרב

צב~ו~
 ע~~כ מלפניו שאלה נשאלה שע~~ז כת~תה על
 אפי~ ~שבעה אילו זו אלמנה וז~~ל ~תב אח~תובתשו~
 שבשעה א~~~פי מתנה ומתנ~ה ~כ~ מ~כרהלב~ו~
 נתנה אושמ~רה

 ~~יי~
 דמ~~מ לגבות ראויה הייתה לא

כ~ו~
 וכ~~כ ~יימים ומתנתה ממכרה לב~ו~ ש~~בעה

 אלמנה ~ונית אלמנה בפ~ מד~נן ראיה והביאב~שובה הרי~~~
~~ן

~~ 
 בב~~ד שלא מוכרת הנישואין מן ב~ן הארוהין

 ~להואת~ר
 ב~מר~

 ~ונות משום הנישואין מן בשלמא
 כשתובעת אלא נשבעת שאינה נשבעה בשלאוההיא
 מזונות לה א~ן כתובתה תבעה ואםכ~ובתה

 וד~
 המכירה

 איירי לא שהרי~~ף וכיון עכ~~ל שוין זה בדברוה~~נה
 אם אבל דוקא לבסוף כשהשביעוהאלא

~ 
 השביעוה

לב~ו~
 דהא מטלטל ל~~ש קרקע ל~~ש מת~ה מ~נתה אין

 הרא~~ש דבריו והביא דבריו על הטור וכמ~~ש קתני~תמ~
 שכתבתי בתשובה נמי והרשב~~א הלכה לפםקבפסקיו
 בפרק כתב המרדכי וגם נקטינן דהכי משמע ~~~להכי

 ~חק בר שלמה והרב י~ק בר יוסי רבי שפסקוהכותב
 שבועה קודם ונתנה מכרה שאם גדולות הלכו~ בעלוכן
 א~י~ מטלטצי ל~~ש מקרקעי ל~~ש ומפקי יורשיםאתו

 שם שכתוב ואע~~פי להשיב רצתהולא מחיי~ תפסה כן אם אלא מהנייא לא מחייםתפסה
 דראבי~~~

 ו~מה
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 ~~ק~רב~ת~
 שאס למעשה הל~ה

 מ~~
 ~נה או

~~~ 
כי~

 פליג דבה~~ג
 הכי עלייה~

 נקטי~
 ~ד~ריו

 דב~
 קבלה

 שה~ ו~ דוכתי ב~מה הת~~כמ~~ש
 כתוב

 ש~
 שהר~~מ

 ורבינו שראבי~~ה אע~~פי למעשה הלכהפסק
 הגאוני~ דברי נ~ל קיימת דמתנתה פסקו שמחה~רבינו בר~

 שפסקועיקר
 א~

 יתמי ב~קת דנכסי קיימת מתנתה
 שנת~ה בשעה מ~~מ ~בעה שנתנה אחר אס ואפי~יימי
 לה היהלא

 כ~
 שעבודא אלא שלה הנכ~יס היו שלא

 דאמר כרבא דקי~~לב~מא
 בפר~

 מכאן ב~~ח ~ה ~ל
 הר~מ קאמר נמ~ ובמטלט~י עכ~~ל ~~ ~ובה הואולהבא

דא~
 מתנה מתנתה

 דה~
 קאי ברוך ו~נו ראבי~~ה על

 כ~בואר א~רי במ~טליואינהו
 וכי~ ש~

 ~ראה דה~~~ס
 וכל דהרא~ש ~ביהה~א

~ 
 כמה כדברי מכריע שהוא

רב~תא
 הלכות ו~~ל במ~כי ~אי~א ה~י ד~ב~

~ד~~
 מכללס

 ו~~
 והרא~ש דהרי~~ף ~כ~תי ש~ר

 למה הוכ~א ומכאן נקטינן ~י ס~~ל הכיוה~~~א
 מתנתה דבמט~טלי בתשובה הרא~~ש דברישהעמדתי
 ~~בעה~יימת

 לבס~
 אבל מיהא מעצמה

 א~
 לא

 במטלטלי אפילו כלל~~עה
 א~

 ד~סתמא קיימת מתנתה
 שמאחר ו~ד רביה אהר~~ס פליג ד~א למימר לן~ית

שהרא~
 שהבי~

 הר~~~
 ב~~ח דאמר כרבא ד~י~~ל

 הרא~~ש שהביא הראיה בעצ~ה היא ~בה הואולהבא מכא~
 אפי~ דלהר~~ס היכי וכי לה מייתו גוונא בחדמסתמא
 להרא~~ש נמי ה~~ה שייכאבמטלטלי

 וא~
 שבתשובת פי על

 ~קת בפרקהר~~מ
 המ~~

 מתנתה דבמ~ל~ כתוב
 נשבעה לא אפילוקיימת

 לבסו~
 בשמו מ~~ש ~ותר ~ה

 דבריו דפליגי דאפילו לומר תמצא אס י~~ל הכותבבפרק
 למעשה הלכה הר~~מ פסק שכתב עיקר הכותבב~רק
 אחר בענין השיב אחרות שבכתובות אע~~פידמש~ע

ע~~
 לעומקא ונחת למעשה הלכה לפסוק בדבר דק~ק

 ואיבטילו~ינא
 ה~

 להכריע דאתא דהכא ו~ד תשובות

בי~
 לדורות הלכה לקבוע ~י דק במילת~ ~ליגי רב~ת~

 ביה~דר
 מה~

 פליני ~א למימר דאיכא ~~~ש תשובות
 ~ורשיה את לזכות מיירי במ~קתדהתס

 במטלטל~
 שהס

מ~~י~
 כי~

 יכולה היי~ה שהיא
 לה~יק~

 בשבועה

~~
 ~~מת לזכות הבאיס מתנה במקבלי או~~ו~ות מיי~ הכותב ובפרק ירושה מ~מ~ בהס הס
 שעשתה המתנה ~והמ~ירה

 דכי~
 לא המתנה דבשעת

ה~
 שאינו דבר במתנה לתת יכולה הייתה לא שלה

 וכמ~של~
 יפה וחילוק ש~~ל סי~ ה~ן בתר~ת שחילק

~כון
 הו~

 כל בפרק המרדכי מ~~ש נמי לן ניחא ובהכי

ה~בע~
 שיש

 מ~~י~
 בנ~סי מו~קת האלמנה שאס

 אמ~נן בהא תשבע טרס ומתהבעלה
 שי~יקו כדי לבניושבועה מ~~ אד~

 בממ~
 דה~~ד האלמנה ~~י

 ומתנתה ~כרה אבל היו~י~ את~כות
 מבניה אחד הוא שהרי הוא יורש נ~~ד הא ~ומרואין ה~ בטלי~

בכ~
 מחלקו יותר שהוא מה

~ 
 לאיניש מתנה נותנת

 ~ה לו ישדעל~א
~ פש~  

 בטלה דמתנתה להו~יח יש
 שראי~~מפני

 הס דח~ת קיימת דמתנתה הס~בריס
 ראבי~~ה דחאה שמחה רבינו ראייתשהרי

 שנתן וראבי~~ה הכותבבפרק במ~~ כמב~
 משו~ טע~

 הגאוניס ד~ב
 כפי~ ולא אל~ר כרביפסקו

 רבינ~
 והאלפסי חננאל

 שבא ממקוס ~מואלשפסקו
 מש~

 הפוס~י~ שכל ראייה
 עליהס סומכי~שאנו

 בה~ראתינ~
 ושמואל כרב פסקו

 ~ בטלה דמתנתה סובריס הסוא~~כ
ו~~~~

 דב~ שהעמדתי למה עוד הוכחא
 הרא~~ש

 קיימת דמת~נתהבתשו~
 במטל~ל~

 מעצמה ~~שבעה
 ורבינו ושמואל כרב שפסק דבריו יסתור שלא כדימיהא

בר~
 שנתן

 משו~ טע~
 יתמי ב~קת דנכסי דקי~~ל דהא

 זהוקיימי
 כג~

 ו~ת~ה נשאה שלא מ~לטלי או מקרקעי

בה~
 בהס שנשאה הכא אבל מחייס תפסה לא ואף

 שורת רביסימיס
 הד~

 קייס נתנה או שמכרה
 כתפי~ה הוי בעלה בחיי בהס ונותנ~ ~א~שהייתה וע~

מחיי~
 בנ~~ד עכ~~ל

 אי~
 אפילו קיימת מתנתה

 ונותנות נושאו~ אינן דידן נשידהא במטלטל~
 וג~

 לא זו אלמנה
 ונכסיו בעלה בבית מ~קת נשארה אלא מחייסתפסה
 הריב~~ש בתשו~ כמבואר תפיסה נקראת אינה~ו

~  רבינו מודהדבנ~~ד 
 ברו~

 רביס ימי~ ונתנה ~אה דאפי~
 על לדקדק יש שהרי כלוס מתנתהאין

 דב~
 הר~

 ונ~נה ש~אה לפי האלמנה את לזכות הוא טעסמה ב~

 ולכ~בה~
 שני לבעל בנשאת דר~~ב ~בדא דההוא נראה

 לרבינו ~רוך רבינו כתב בסמוך ממ~ש וכדמוכחמיירי
 שהיו ה~~ המתנה קיימת הכי משוסשמריא

 בעלהשל המטלטל~
 האחר~

 ראו כאומרת לה הוה דנשאת וכיון
 שהשביח שמה ואוכל~ ע~ה הריני בעלי לי שהניחמה

 ההיא וכי לעצמההשביח
 דאמרי~

 חלוקין ~היו באחין
 מעיסתו אימורבעיסתן

 קמ~
 ונתנה ש~אה שכתב ~הו

 מרובה תהיה שהמתנה שאע~~פי לומר רביס ימיסבהס
 שהשביחהאימור

 בימי~
 רביס

 וכ~~
 אבל לבעל ב~את

 ונתנה נשאה אפילו ~את לאאס
 בה~

 רביס ימיס
 מטלטלי אפי~ קיימי יתמי ב~קתנכסי

 ובת~
 הדשן

 ש~נהו ~לא מו~קיס האשה יורשי שאס כתב ש~~לסי~
ראה

~ הד~  ע~ל ~בידס מה לה~יק ה~שה יו~י 
 אמר דלאי~ל

~ 
 אלא

 ל~~
 ~בל יו~ה
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 מתנהמקבלי לענ~ י~~~ בשרש כ~ב שמה~י~~ק ואע~~פי מתנהמקבלי
 דכי~

 מח~ירו המוציא דרבוותא דפלוגתא
 ~~~ל דבריו בסוף הדשן תרומת כתב הרי ~ראיהעליו
 הכי אזלא לא דעלמ~ דייני דםוגיין לי כמדומהאפם
 ליורשים אין ו~תה נשבעה שלא אלמנה דכל םבריאלא
 חילוק להם איןכלום

 ב~
 עכ~~ל לאו או מוחזקת היתה

 וכ~~ש יורשים לגבי דייני הכי דעלמא דדייני דםו~ייןוכיון
 ביישוב שנתבאר כמו מינייהו דקילי ממנה מקבלילגבי

 דעת שזה צעיל הוכחתי וכבר נקטינן הכי הר~~מתשובות

הרי~~~
 המרדכי שהביא רבוות~ וכמה וה~ב~~א והרא~~ש

שםו~ים
~ 

 ו~כללם
 ב~~ה~

 והכריע קבלה דברי שדבריו
 החולקיס שראיות וכתבתי כדבריהםהר~~מ

 עליה~
 הן

 מה ויחלוק מתנה מתנתה א~ן בנ~~ד הילכךד~ויות
 הצעיר נאם אחיו עם לושנתנה

~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
י

 ~~ו~~
 פשי~~ מיתה ולאחר מהיום מתנה

 גופא קני ה~~ק בגמרא אמרינן דהא קניןדצריכא
 קני במאי קנין שם אין ואם מיתה לא~ר ופרימהיום~
 בעלמא ~קי~~ל ש~~מ מתנת הוא אם ואפי~ מהיוםגופא
 נכםיו מקצת היא זו ~תנה אם קנין צריכהדאינה
 ואע~~ג קנין צריכה במקצת ש~~מ מתנת דקי~~ל קנין~ריכה
 מיתה לאחר אלא במתנה בפי~ המקצת לו נתןדאם
אינו

 קנ~ צרי~
 צריך גוף כי מהיום שיקנה רוצה הכא

 אם הוא זה וכל זו מתנה על מוםף ממנו וקנינוקנין

נות~
 סך לו נתן אם אבל ידועים מ~ל~לים או קרקע לו
 בחליפין נקנה אינו דמ~בע בקנין קנה לא במתנהמ~ת
 מיתה ולאחר מהיום אותם שיקנה בידו ימםרםו~ם
 חובות עליו יצאו מיתה בש~ת אם אבל מהני לאודאי
 אם זו מתנה למקבל י~דמו זו למתנה מ~וחריםאפילו
 חובות הבעלי לו יאמרו אם לכולם כדי נכםים ~צאולא

מעותי~
 נגנבו או שנאבדו הם

 צרי~ ול~
 הנותן שי~ה

שיש
 ביד~

 םך פלוני משל
 כ~

 בפקדון וכך
 והו~

 שומר
 מזויין בלם~י~ אפי~ אונםין בכל להתחייבעליהם

 הפקדון לבעלרשות וא~
 לתוב~

 בחיים שהשומר כ~~ז ממנו
אבל

 כי~
 כשיעו~ מעות לו ימצאו אם וי~ול יבא שימות

הפקד~
 מנכםיו י~ול מ~ת לו ימצאו לא ואם ישלם

 פלוני שעבד לעיל הכתוב כל על פקדונו מעותכשיעור
 ושיקנה שקנה מ~~לי ואגבן מקרקעי נכםיו כלהשומר
 הנ~~ל כל על מיניהוק~ינו

 קנ~
 ושלס גמור

 ~ כ~

 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ז~~~~~
 ילמדנו ~ד נכוכים דברים משיב ישק ~~~~~יא
 והבני בנות ובני ב~ים בני לו שהיו ראובן דיןרבינו
 על ב~~ד שמינומו אפ~רופום להם ישבנים

 עזב~
 אביהס

 עםקא בתורת מעותיו נתן ה~~ וראובן ראובן שלבנו
 לחלק רו~ה ראובן ועתה בנו בני של האפ~רופוםביד

 שאינם אע~~פי בתו לבני גם חלק לתת ורוצהבנכ~~ו
 מתנה בתורתיורשים

 ואי~
 לאפ~~ופו~ להודיע רצונו

 כבר בידו מעותיואשר
 כי~

 בתו בני שלהם החלק יקנו
 מתנת בתורת ראובןשל

 ברי~
 האפ~~ ידיעת בלא

 איזה יש אם האפ~רופום ביד עדיין הםוהמ~ות
 לקיי~ ע~ין איזהאו תיק~

 יודיעני המקבלים ביד הזו המתנה
 אדוני הודיעני כאשר בארוכה זה הגדולהרב

 הד~
הראש~

 כתב אשר התשובה שמכח א~~~פי פרטיו כל על
 בחליפין נקנה אינו ומ~בע קנין שצריך לנו להורותהרב
 אם אדוני מאת לשאול שנית ידי הוספתי הכיאפילו
 ~מירתא כמתנה תראה שלא כ~י וגם תיקון איזהיש

 מאת ושלום דבר הא~~רו~ שידע רצונו ואיןהואיל
 ה~עיר רגליו בעפר ומתאבק דבריו את בצמאהשותה
 ~ זלה~~ה יוחאי ן~ שלמה כמהר~~ר בןעלאזר

~~ו~~
 עדים בפני שיודה הראשון מהדין נלמד זה

 עסקא בתורת אפ~רופוס אותו ביד שהם המעותשאותם
 ~מירתא ומתנה בתו בני של הם מהם וכך כך אוכולם
 נאם מתנה ולא הוא הודאה שזה לכאן עניןאינו
הצעיר

~~~ ~~~~ 

יב
 ראו~ ~~~~

 שהיא בית מאביו ירש
 הבית לתת ש~~מ וצוה ח~ה זה וראובן דו~~דיאהאי~~ל ואקו~

 לומר מערערים ראובן ויורשי לשמעוןההוא
 יל~נו אותה יורשים ושהם מתנה אינהההיא שה~תנ~
 ~ מי עםהדין ר~~

~~ו~~
 ו~ב~~ג דר~ ~פלוגתא דדמייא נרא~ לכאורה

 ישבפרק
 נוחל~

 לך דנכםי
 ואחרי~

 הפוםקים שפסקו לפלוני

כרשב~~~
 מה וא~~כ ראשון ששייר מה אלא לשני דאין

 דאי~מר וא~~ג נתוןזה שנת~
 ומוד~~ על~

 נתנו שאם ~ב~ג
 אב~ אמר ~עמא מאי כלום עשה שלא ש~~מבמתנת
 אחריך קדמו וכבר מיתה לאחר אלא קני לא ש~~ממתנ~
 בדבר ודעת ~עם ~וב רשב~~םוכתב

 וכי~
 זו דמתנה

 שא~~ס רשב~~ג בה דמודה למימר איכא היא ש~~ממתנה
~~~~~~~~~~~ 
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 דע~כ ~יימת מתנתה ד~נ~ד מ~כחת ~ה דיי~ת כי~ל~
לא

 אמרי~
 כשאינו אלא ש~~מ במתנת ~ב~~ג דמ~ה

רא~
 לי~~ו

 א~
 ראוי היה ש~~מ ב~נת הנותן זה אם

 שה~א אע~~פי קיימת זה של מתנתו לו שנת~ה למי~ירש
מתנת

 וכדאמרינ~ ש~~
 לך נכםי גופיה פר~א בההיא

ואחר~
 במקום לשני אין ליורשו ראוי והראשון לפלוני

ראש~
 כלום

 א~ ש~ ~י~
 נתנה אם

 ראש~ מקב~
 זה

 וכי ~תנה מתנתו ש~~מבמתנת
 דייקינ~

 בה
 אש~ח~

 דלא
 קיימת המתנה הכי דבלאו להאי~~ן

 שעני~
 ה~שים

~ק~~~
 היורשים עם לא דבר מקנים אינם ד~יאה אי~~ל

 זרעם יכלה שאם מתנים אלא המתנות מקבלי עםולא
 לו ההוא הקרק~~יה

 אקו~~~
 זרע~ ~לה שלא כ~~ז אבל

 הקונים ובחזקת יורשיהם וב~קת ב~קתםהקרקע
 יכלה ואם מיורש~ם או מהם מתנה המקבל אומהם
 יוצא אזזרעם

 ~אקו~~~
 מיד וי~יאנו ההוא בקרקע

 האלה הדברים וע~פי מתנה ~קבל מיד או~לוקח
 וממכרו ונותן מוכר או היורש הזרע כלה שלא~~ז

 הזרע שיכ~ה עד קיימים בש~~מ ~ן בבריא ביןומתנתו

 שכ~וכי~
 הר~~י בה ~כה קיימת זו מתנה

 ע~א~~~
 בצדק

 ה~יר נאם ומשריםומשפט

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

~~~~
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 ראובן ~~~~א
 ושמ~

 בשני בתים שני להם יש
 זה נוכח זה הרבים רשות~די

 ו~
 ובה עלייה לראובן

 הרבים לרשות פתוחותחלונות
 קדמ~ מזמ~

 עתה ובא

שמע~
 ופתח ראובן של עלייתו נכח מחדש עלייה ובנה

 וראובן הרבים ~~ות חלונות~ה
 שמאות~ טוע~

 החלונות
~אה

 שמעו~
 ~ה לו ויש בעלייתו ראובן שע~ה מה כל

 וחלונותיו ראייהה~ק
 ~ו~ ~~עו~ קדומו~

 דהוו דכיון
 רבינו יורינו כרצונו ~שה אחד כל הרביםברשות

 מי~עם הדי~
~~ו~~

 לכאורה נראה
 שהד~

 עם
 עלייתו בליטת שהוציא ראובן על הרא~~ש~שו~ מכ~ שמע~

 גם להו~א ש~נו שמעון בא ~אח~~כ חלונות בה~~~ח לח~
 ~ייתו בליטת~~א

 וטו~
 עליו

 ~ראוב~
 בניינו שירחיק

 ז~~ל הרב והשיב חלונו מכנגד אמות~רבע
 שכי~

 שכל
 ראיה הוי לא הרבים לרשות ב~יינו לה~יא י~לא~ד
 כחצר הוי אלא הפקר ביתושלפני

 הש~פי~
 הנה ועד

ל~
 היה

 היה ~א לו מזיק היה לא כי מקפ~ שמ~

יכ~
 הילכך בו למחות

 א~
 ~כול לראובן ~קה

 חלונו לפנילבנות שמ~
 וכיו~ עכ~~~

 ~לפני ז~~ל הרב שלמדנו
הבתים

 ה~
 אויר לאותו חלון והפותח השותפים כחצר

 בלי חלונו לפני לבנות שכנגדו ורשאי ~קה לואין
 מינה ~~ו שמאפיל אע~~פי אמות ארבעהר~קת

שאם ניל~
 ב~

 שכנגדו
 חל~ לפתו~

 אינו חלונו כנגד
 בראייה ~י~ו ~ה קדם ש~לונו מטעם בידולעכב יכ~

 ~ ~דימה דיןכאן
~~~

 שנשאל ז~ל לה~שב~~א מצינו
 ש~ ~

 בתים
 וקדם אמות ארבע רחב שאינו הרבים רשות צידיבשני
 ורצה השני עמד ואח~~כ בכותלו חלון ופתח מהםאחד

 אותו על ומאפיללהגביה
 חלו~

 ופתח ש~דם מי והשיב
 זה הרי ר~~ה עלחלון

 זר~
 שבצד חבירו ואין ונשכר

 שהדרך רשותו ~ל פותח שאינו מפני למונ~ו רשאיהשני
 וכך הוא המלךשל

 ר~
 פתח הדרך על לפתוח שבא שכל

 חבירו בשל משתמש ולא חבירו רשות עצ פותחואינו
 אותו כנגד לפתוח השני בא אם ולפיכךכלום

 חל~
 א~נו

 ראייתך בהזיק תז~קנ~ אל זה לומר ש~כולרשאי
 את מונע אוצר עלייתו ו~שה ה~ליה ~ל קדםשאם וכד~

 חנות או ב~ר רפת מל~ות העלייה שת~ת הביתב~ל

ונחתומי~
 ואינו מגביה כותלו להגב~ה בא אם אבל

 אע~~פי~מנע
 שא~

 ביניהם
 ד~~~

 ~ ~~~ל
ו~~~

 השאלה ~~~ל בנ~~ד בכיוצא שנשאל עוד
 של ~ותלו נגד חלונות לושיש ראוב~

 שמ~
 ~לונות בו שאין

 באולימים
 שמע~

 חלונותיו ~נגד בכותלו חלונות לפתוח
של

 וראוב~ ראוב~
 מחמת ידו על מ~ב

 ה~~
 ראייה

ושמע~
 אתה גם ל~תום לי אומר שאתה עד השיבו

 ~קה אין ופתחת שהקדמת שאע~~פיםתום
 והשיבדגירי ל~יק~

 שהדי~
 עם

 ראוב~
 ב~ות שפתח שמי מפני

הרב~ם
 כ~

 הקודם
 זכ~

 שכל בבקעה ופותח כבונה ~ה
 עכ~~ל בקדימתו ~וכה שם לפתוח רשות לו ישאחד

 כתבוהריב~~ש
 דב~

 דכוותיה משמע זו בתשובה הרשב~~א
 והו~~ל אחרת בתשו~ פםק וכןם~~ל

 הרשב~~~
 ז~~ל ו~ריב~~ש

 הרא~~ש לגבירבים
 ונקטינ~

 ז~~ל דהריב~~ש ועוד כוותייהו
 דע~~כ ~ו~ דאפשר ו~ד כבתראי והלכה הואבתראה
 הרא~~של~~ק

 ז~~~
 אלא

 שאי~ ל~י~
 להרחיק צריך השני

בניינו
 ארב~

 אבל עליו יאפיל שלא חלונו מכנגד אמות

לעני~
 כנגד חלונו לפתוח השני רשאי שיהא

 חלו~
 של

ראוב~
 דשניהם

 ~וקי~
 דאיםורא ראייה בה~ק מזה זה

 שעל תרווייהו~בדי
 כופ~ כרח~

 לםתום מהם ~חד את
אפשר

 דמו~
 השני ואת קדימה מהני מיהא זה דל~ין

כופ~
 לםתום

 הכל~
 ~~לה

 שהד~
 עם

 שקד~ ר~ו~
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