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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

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

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

~~~~~ 
~~~~~ 

 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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 את
 שפת~ ש~~

 חלונותיו לסתום כך אחר
 ראייה ה~ק יהא ~א~י

 נא~ לראוב~
 ה~יר

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
ב

 ~~ו~
 שרצה ומה אכי~~ר לעד יגדל מעכ~~ת

כת~~ר
 לעמ~

 וכתוב ביניכס שיש התקנה בענין דעתי על
בו

 ק~
 מי אס בה שיש הקאפיטוליש בכל אלוגארי

שימש~
 לי יראה לאו או ~תקנה בכלל יכנס אס בית
 להסיע הקהל שמתניס ז והתנא~ התקנות בכלש~דאי
 כ~~ת וכמ~~ש בתקנה שכתב מה אלא לנו אין קי~תסעל

והנ~
 ומה ~~~ל נ~~ו בכלל כתב שאלה בתשובת ה~א~~ש

ששאלת
 בענ~

 על חולקיס והיתומיס ואלמנה התקנה

~בו~
 תשובה כו~ מאוחר המת על חוב שטר ויצא המת

אחר
 שאי~

 ה~קנה יד תקנתכ~ בנוסח מפורש זה דבר
 כו~ ד~~ת ~כח להו~יא באה ~תקנה כי התחתונ~~ל

 לעקור באה שהתקנה התס דשאני לחלק דישוא~~~ג
 מת~ובת לזה ראיה להביא יש כתב שהוא וכמו~ת
 לה~~רשאלה

 שמע~
 נסיס רבינו ~ל תלמידו ז~~ל צמח בר

 וכ~~ז בה שכתב כתובה בשטר ששאלו מה על שכתבז~ל
 גבו על כתוב ודלא ק~ע בדלא זו כתובה שטרשיצא
 שאס כתוב פי~~יס בקצת ויש נאמנת תהא פ~עשהוא
 הכתובה על מחילה שטר יצא כךאחר

 א~
 המחילה

 ונסספקכלוס
 לשוא~

 באותס כמ~~ש אמת הוא ~אס

 מ~~הפי~שי~
 תקנו~ להס שיש מקומות

 ש~~
 תמות

 למוחלו היא ~צה המקצת ואותו בעלה בחייהאשה
 שהסברא והשיב לא או כשר זה מחילה שטר ~סלב~ה
 מהכל מוסכמת אינה הפירושיס באותס הכתובההזאת
 הנשבעין כל בכרק שכתוב הנוסחאות לאותסול~~מ

 והלך ופ~ פלוני בפני אלא תפ~ני ~ל לחבירוהאומר
 אחרי~ עדי~ בפניופרעו

 שכת~ הנסחא היא שזו נאמן
 נאמן ומצא ב~רסאות ובדק דקדק שהוא ז~~להרמב~~ן

 גרסת היא~ו
 הרי~~~

 והרמב~~~
 אפילו אלא ז~~ל וה~מ~~ה

 מיגאש ן~ והר~~י חננאל ורבינו רש~~יל~י~ת
 ז~~~

 שגורסי~
 ט~ת טען אס דדוקא יודו נאמןאינו

 פר~
 האמינה

 בטענת האמינה ולא היא אח~תי מילתא מחילהאבל
 קצת שיש וא~~פימ~לה

 שחולקי~ מהאחרוני~
 רוב ~~ז

הפוסקי~
 כתב ~ו וגדולה כך סובריס דמנכרא רובא

רבי~
 יהוס~

 נאמן אינו גורס שהוא רש~~י לגירסת דאפילו

~ק~
 הביא ~ם

 עדי~
 שכבר לפי נאמן אינו שפרעו

 פ~ שכב~ ~ה~~ עדי~ ~~~ ~~~~~~
 דהודאה נאמן

 אלא פ~לס ולא היא א~~תימילתא
 וכ~~כ פסלס לאבה~אה ~~ מפר~

 הרי~~~
 בת~בה

בפי~ש ירא~ א~~ ע~~~
 שבתנאי~

 עס א~ שמתנה
 שהרי בלשונס בפי~ שאומריס מה אלא ה~נהאחר ל~ל~ ל~ א~ חבי~

לדעת
 ולדע~ הרי~~

 רבינו
 יהוס~

 ~די~ ~או אס
 שפר~

 ש~~ה עדיס הביא ואס נאמןאי~
 בפניה~

 שפרע
 נראה דלכאורה ואע~~גנאמן

 שא~
 הפרש

 א~
 אנו

 א~~כ הלשון אחראלא הול~~
 בנד~

 שלפ~נו
 כי~

 כתוב היה שלא
א~א

 לש~
 המשכונה באותה אס שכי~ת

 א~
 שכי~ת עמה

 ו~בו שכירות לאו ומש~ונא מש~א ל~ו ~כירותודאי
דלא

 לוסי~
 בעלמא דקי~~ל עלה

 דדורשי~
 לשון

 בתשובת הרשב~~א כמ~~ש ד~מורות בע~ותואפילו הדי~
 כאותס הדיוט ד~ישת~~~ל שאל~

 שאמ~
 ואמרו התקבל בפ~

 כדגרסינן החמו~ת עריות לגביאפי ~
 הת~

 היה הלל

 לש~דו~
 כדתניא הדיו~

 הת~
 ~קדישיןהיו אלאכסאנדריא~ אנשי

 כניסת~ בשע~
 היו לחופה

 לעשות חכמיס ו~קשו אותסוח~פיס א~~~ באי~
 כתובת לי הביאו הזקן הלל להסאמר מ~רי~ בני~~

 אמכ~
 ומצא

 ולא לאנ~ו לי הוי לחופה לכשתכניס בהשכתוב
~  וכתוב העיר בני כתובת ראה כלומר כו~ ממזריסבניהס 

 לא אלו ~טופות של שבכתובות ואע~~פי כךבהס
 שכל לפי בניהס את התיר אפי~~ה כך בהןכתוב הי~
 ~רא~ בפירוש א~~כ קדש שס הנהוג הדרך על סתסשס המק~

 ה~מור~ בע~ה אפי~ הדיוט לשון לדרוש שראוימכאן
 מנהג שיש במקוסומועיל

 שכותבי~
 אותו

 ~ שפי~נו וכמו כתבוכשלא אפיל~ הלש~
~~~

 מ~וס לי שיש
 עי~

 עליה ששאל המשכונא זאת
 ואינס מסל~י דלא משכונא היא אסכ~~ת

 קצת כדעת מותר שהוא וסובריםנכייתא שו~ נות~~
 או ותוספותרש~~י המפרשי~

 א~
 נכייתא נו~ניס

 נות~~ שא~
 נ~יית~

 אין דעתילפי
 הפ~

 דלא לא~רא דמסלקי אתרא בין
 של היא המשכונא זאת את וגס שלפנינו לנדוןמסלקי
 או נכייתא נותניס ~ס ל~קור יש ג~~כגוי

 א~
 נותניס

וסו~

 הוא נכייתא נותניס אס דעתי לפי דבר
 מהשכי~ת ~רע ולא משכונא ג~~כ שהיא אלאממש שכי~~
 ש~ירות היא הנכייתא שזאת אלא התקנה ב~~וןשנכנס לב~

 לענין ~ול שכירות בין חילוק דליכאובודאי
 ביוקרלשכי~ת התקנ~

 וכ~
 בפרק כתוב

 ~דבור נשך א~~
 תיפוק ~ילין שנייא במשלס מתחילשהוא

 ארע~
 דא

בלא
 כס~

 משכנתא בין שיש שהחילוק שכתב
 בנכייתא דמסלקי ~בא~רא בנכייתא דמסלק~לאתרא דסורי~

 ג~ה מוזיל כאילויראה
 ~ות~ פירו~

 בשכר שנה
~~~~ 
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 הלואהא~תה
 כדת~

 ~~ ב~חות ממנו ישכור לא
 נכנס התקנה ובודאי שכירו~ במקו~ היא שמנכיתאמכאן נ~

ד~~
 משכנתא היותה בשביל גרע לא ג~~כ ש~ירו~ שם שיש
 נכיתא שום נותנים אינם אםאבל

 כג~
 אתרא ~הוא

 ממש כמכר דהו~~ל מותר שהוא וסוברים מםלקידלא
 ~~~י וכסברת הנז~ הדיבוו~ באותו בתוספות שכתובכ~ו
 נכנס שא~נו~אי

 בלש~
 שכירות שם שם שאין התקנה

 לשון ודרשינןכלל
 ~דיו~

 נותנים אס אבל שפירשנו כמו
 נכנס ד~תי שלפי ובודאי הוי גמור שכירותנ~תא

 בע~ין ז~~ל קולון מהר~~י דהשיב לההיא ודמיאהתקנה בלש~
 ונתחייב לשמעון הקו~ומי ששכרמי

 לראו~
 ימכור שאם

 ששכירות והשיב לראובן אלא ימכרנו שלאהקו~ומי
 מפני לסלקו ראובן ביד כח ויש כמכיר~ היאהק~ימי
 והביא לזולתו ימכרנו שלא ימכרנו שאם קודם לושנתחיב
 אח~ה משדהראיה

~~~~ 
 עתיד שהק~ומי שאע~~ג פשי~א

 מלהיות יגרע לא אפ~~ה הזמן ככלות הלוקח מתחתלצאת
 המוכר הכי תימא לא דאי הזמן אותו כל גמורמכר
 תקרא לא נוהג שהי~בל ~מן שדהואת

 שהרי מכי~
 ~ כו~ היובל בשנת לב~יו לה~יר השדהעתיד

ו~ו~
 אלא יחשב לא דאפילו כשי~א דין מן בר

כענ~
 מ~~מ שכירות

 ה~
 היה לא וא~~כ ממש מכירה כעין

 בקו~ומי ה~נות ליתן י~ק רבי בידיכולת
 איקרי קו~ומי דמכירת ז~~ל מוהרי~~ק הרב מורינושכת~ וא~~~ ~

 גמו~ משכירות גרע לא מ~~מ איקרי לא סתמאמכירה
 במשמעו~שהוא

 מכי~
 מציעא בבבא בהדייא כדמשמע

 האדם שמתנה שבתנאי ~לשונו נראה ע~~כ הזהבבפרק
 בכלל נכנס השם באותו שיקרא דבר כל חבירועם

 וכלהתנאי
 בנד~ ש~

 אחד והשכירות שהנכיתא שלפנינו
 הבית בשכירות אלא הנכיתא נותניס אינם דבודאיהוא
 שיאמר לאומרואין

 כי~
 מכר נקרא שהשכי~

 הכל א~~כ מכר מסלקי דלא באתרא והמש~ונא~כר והמכי~
 בכלל~כנסיס

 ~ התקנ~
 שכירות של מכר נקרא שהשכירות התם דשאניו~~~~

 באתרא המשכנתא מכר וגם איקרי לא סתמאומכר
 מסלקידלא

 א~
 מהר~~י דחאו כבר סתם מכר נקרא

קול~
 כסוי מפ~ ראייה והביא ה~~ תשובה באותה ז~~ל
 בית דברי בעפר אלא מכסין אין ת~~ר התם דגרסינןהדם
 שנ~רא אפר שמ~נו אפר א~ילו אומרים הלל וביתשמאי
 הח~את שרי~ת מעפר ל~מא ולקחו שנאמ~ע~ר

 והרי אי~רי לא סתם עפר איקרי ש~פה ~פרשמאי ובי~
 אפר למדין אנו ~ותייהו ~לכתא הלל ביתדלדברי
 ל~ו ~ית ~~ ל~~א דולקחו קרא מהאי ע~רדאיקרי

 הוא ש~אי דבית כו~ אי~רי שריפה דעפר משוםלחלק
 נמי והכא הלל בית ~א אבל ~עמא האי להודאית
ל~~ש

 דא~
 ~כר בכלל הוי מ~~מ אי~~ לא סתם דמכר

כמו
 שא~

 איקרי שריפה ד~~ דאע~~ג הלל לבית אומרים
 וא~~כ עכ~~ל בעפר וכסהו ב~לל הוי מ~~מ סתם עפרולא
 אין הלל בית שלד~תכיון

 הפ~
 סתם בשם הנק~ בין

 בכינוי השם אותו לו שנקראלמי
 א~

 בנדון נמי הכא
 לומר לנו היה אפ~ איקרי מכירה שכולם כיוןשלפנינו
 התק~ה~ בכלל נכללושכולם

וי~~~
 כל מכירה דבשם דודאי היא קושיא דלאו

 נקראת אינה שכירות אבל שהוכחנו כמו נכלליםהש~שה
 נותנים א~~כ אלא עולמים מכירת ולא משכנתאלא

 איקרי שכירות היא שכירות שהנכיתא נכיתאבמשכ~תא
 נאם משגיאות יצילנו וה~ דעתי ל~ניות הנראהזהו

הצ~ר
~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~
 ליהודים מושכר שהוא אחד גוי של חצר

 מהם אחד ובית בתים הרבה לו פתוחים הנזכרובחצר
 לו יש לח~ר לו שיש הפתחזולת

 פת~
 אחר

 לדר~

 הרבי~
 כמה ~זה נע~לות ~לתותיו לחצר אשר ההוא מהביתוהפתח
 קם וע~ושנים

 ב~
 ופתח הנזכר בבית הדר היהודי הבית

 עליו צעק בחצר הדר והיהודי לחצר ש~ביתוהפ~ח
 ~ עשית כך למה לו ואמר לב~~דוהביאו

~~~~
 הבית שכר ז~~ל שאבי לפי הנזכר בבית הדר

 שא~הזה
 ששכר קודם שנים ארבעה או שלשה בו דר

 פת~ ד~ך ונכנם יוצא אבי והיה החצר שאר יהודישום
ז~

 זה פתח ע~~י בחצר משתמש היה וגם לחצר הפתוח
 והיה אבי בית זולת החצר שאר אחר יהודי שכרואח~~כ
 ויוצא ~כנס אבי ~~~כאז

 ד~

 פתח
 ז~

 ומשתמש לחצר
 היהודי ששכר מקודם שהיה כמו החצר מבניכאחד
 החצר~שאר

 ~ו שב~~ד עדיס יש כי ואמר בחצר הדר~~י~
 השוכר בימי דלתותיול~עול

 הראש~
 ~קת לו שמכר

 ואםהחצר
~ 

 הזה בפתח זכות לאביך היה שלא נראה
 ~ דלתיו לנעול ב~~ד ציווולפיכך

 בחצר זכות לו ~יה אבי ואמר בבית הדר~~י~
 וגם ה~~ר שאר יהו~ם ששכרו קודם זה ובפתחזה
 ויוצא נכנס היה לעולם ששכרו~אחר

 ד~
 זה פת~

 שב~~ד אומר ~אתה ומה שאמרתי כמו הח~ר בניכשאר
 היה דלתיו לנעולציוו

 ב~~
 בח~ר הדר שהיהוד~ זה

 ב~ענ~ מעצמו אותםנעל
 שה~ הז~

 אבי ~את לו מ~יע
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 נ~נסים היו ה~דים מלאכ~ ~ה אבי שהיה שלפיז~~ל
 אצלו ה~רסקיםהתוגרמים

~~ 
 לחצר הפתוח פתח

 מה גונבים~יו
 שבח~

 שתן מכנים ז~~ל אבי היה וגם

דר~
 והיה הבגדים מלאכת ל~ות ה~~ הפתח

ריח מגי~
 ר~

 אבי וכשהלך לו ו~יק בחצר הדר ליהודי
 ~ען בפניו פתחו שנעל בחצר הדר על להתרעםלב~~ד
 מצד ה~ק לו מגיע שהיה מפני כן שעשה בחצרהדר

הבורסקי~
 וגם הגנבים

 מ~
 ב~~ד אמרו השתן ריח

 ועכשו פתוח הזה הפתח מחמת בח~~ לדר ה~קשמגיע כי~
הוא

 נעו~
 ישאר

~ 
 נעול והני~ו ב~~ד לדברי שמע ואבי

 על עברתי לא הבגדים מלאכת ש~יתי ב~ד אניוגם
 רצוני הבגדים מלאכ~ עושה שאיני ועכשיו ב~~דדברי

 לאבי שהיה כמו בו לי יש שזכות זה פתח דרךלהשתמש
 שאביו הנז~ הבית בעל כד~רי והעידו עדים שני ובאוז~~ל
 ~וצא נכנסהיה

 ד~
 ושאחר ההוא הפתח

~ 
 שכר

 אז ג~~כ והיה זה של אביו בית זולת החצר אחריה~י
 ויוצא נכנס זה שלאביו

 ד~

 מבני כא~ד ההוא הפתח
 ואחרהחצר

~ 
 דלתות ונעל בחצר הדר היהודי קם

 ב~ענות ה~~הבית
 הזי~

 וב~ע~ת הגנבים הבורסקי~
 אמרו ~ענותיהם ו~ענו לב~~ד וכשבאו כ~~ר השתן~ח
ב~~ד

 כי~
 הבורסקים מחמת בח~ר לדר הזיק שמגיע

 דברי אלו נ~ל ישאר הש~ן ריח מצד וגםהגנבים
 ~העדים

ו~~~
 בבית הדר ~וען

 שהפת~ שכי~
 לא הנזכר

נפר~
 שדלתו~ אלא ~ושב הוא פתחים כשאר רק פ~מיו

נ~לות
 ב~ וא~

 בח~ר הדר
 למונ~

 להשתמש מלפותחו

~
 דבתרא בפ~~ק כדאיתא בתחילה אביו עושה שהיה כמו
 הרי פצימיו נ~~ו שלא דכל בתשובה ~תב ה~ב~~אוגם
 על מכריז שפתחו בשתיקתו זכותו איבד ולא כפתוחהוא
 שכל אחרת בת~ובה וכתב באצבע אותו ומראהזכותו
 רבי~ו יו~נו לעולם מאבדו אינו לשעתו זכותו מאבדשאינו
 בבית הדר עם הדיןאם

 כי~
 כדבריו מעדים שהעידים

 ~ בחצר הדר עם ה~ין אםאו
~~ו~~

 כענין שואל השואל זה
 ו~קק~

 ותשובתו לו
 השותפין בחצ~ לרווחא פתוח בי~ו שם ~יהרמת~~ה
 ~קה כל דגרסינן מדינא רווחתוהלכה

 שא~
 ~ענה עמה

 ואתא בידיה מיחא דהא ~ענה איכא והכא חזקהאינה
 והי~א ~קא משום סתום להשאר ~סקו וב~~ד דינאלבי
 פתחא הד~א מלאכה אותה דפסקה ~יינו ~קאדב~ל
 ואע~~גלדו~תא

 ולסת~ דאמ~~
 היינו ~קה הוי לאל~ר

 מ~עם דעלמא סתום אבל ~קתיה דמחל דבעלסתום
 סתומיה~~~י ~ל ~קיה ד~~ל האי כי קבוע דאינו~ק

דינא
 ב~

 ~א וההיא ~ק ~ענת
 נפר~

 מיירי פ~מיו

כג~
 תשמישו מ~ל שמא דעתו ואומדין הבעל שסתם

 אבלבחצר
 בנד~

 וש~רא שפיר ~מא ביה אית שלפנינו

דעדיפ~
 דמילתא ~רווחא פ~מין ו~הוו ליה

 צני~
 להקים

 הנרא~ אתי מחמתיה רק ~~תו נחלתו על ה~תשם
 המוביל להיות כתבתילע~~ד

 נח~
 בפנים אחת רגלו

והאחת
 בח~

 הצעיר
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
ד

 ~~ו~~
 שאין ~קה כל הבתים ~קת בפרק תנן

 בתוך ~שה אתה מה לו אמר חזקה אינה ~ענהע~ה
 שמכרת ~קה אינה דבר אדם לי א~ר שלא והשיבשלי
 אינו י~ה משום והבא ~~ה זו הרי לי שנתתלי

 יו~ דין ולוקח~ענה צרי~
 שאינו לענין לו יש

 צ~~
 ~ענה

 העיר מן השובך את מרחיקין יחפור לא בפרקכדתנן
 אדם יעשה ולא אמהחמש~ם

 בתו~ שוב~
 א~~כ אלא שלו

 אמה חמשי~ לויש
 יהו~ רבי רו~ ל~

 אר~~ת בית אומר
 רובע בית אפילו לק~ו ואם היונים שגר מלאכורין
 ואי פפא רב אמר בגמרא ואמרי~ בחזקתו הואהרי
 ~וענין ליורש ~ו~נין אומרת זאת זביד רבתימא

 ללוק~
 ~וענין רש~~יופי~

 ליו~
 פותחין ב~~ד ללוקח ~וענין

 ליורש ו~ענהפה
 וללוק~

 יש ולא עליהם אדם שערער
 מאבא ירשתיו אומ~ וזה אבותיו של או שלו שהייתהעדים
 עדים ~ביא רבים ימים בו שהו~ק מפלוני לקחתיואו

 שלא א~~פי שנים שלש לו המוכרה או אביו בושה~זיק
 או ממך לקחו והם~ען

 מאבותי~
 ופותח~ן ב~~ד לו ~וענין

 וכשאמר מא~ר לקחה ולא י~ה שלא למי ואלו פהלו
 החזקתי אומר זה שלי בתוך ~ה אתה מה המ~ררלו
 דאין ב~~ניתא תנא ד~ר לי אמרת ולא שנים שלשבה
 חזקהלו

 ומתנית~
 ~~קתו הוא הרי דקתני

 ~ריך אין עליו וערערו ובאו מאחר דלקחהדהיכא אשמועי~
 ממנו שלקחה שאותו בשביל ליה ~ענינן אלמאלהרחיק
 נמי ותנן עכ~~ל שנאותו עד במ~ת חביריו עםנתפייס

בס~
 לר~~ה וגז~~ראות ז~ין מו~יאין אין ~זקת פרק

 ובה חצר לקח ומוצי~ שלו ל~וך כונם רצה אםאלא
 ב~קתה היא דהרי ו~~מא ב~קתה זו הריוגז~~ראו~ ז~~

 יחפור לא בפרק כדאמרינן ללוקח ד~ענינןמשו~
פ~~~י ו~

 בסו~
 ללוקח ~ענינן ב~קתה זו הרי ~קת פרק

 לו המוכרה אבל היה שלו לתוך כונס אימורואומר~
 שנכנס עדים להביא צריך היה הוא זיזיןשהוציא

 לת~
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שלו
 ש~ שי~עו~ א~

 שלי לתוך ונכנסתי ה~~תי ~קה
~~~ל

 ש~ ~ק~
 א~ל טענה עמה

 לו~~
 לא

 צר~
 למיטען

 ~אל~
 לקחתיה

 היא~ לטע~ צרי~ וא~
 את המוכר הו~א

הז~ין
~~ 

 ליורש ~וענין לר~~ה
 וטוע~

 ~ עכ~~ל ללוקח
 שהמוכר לומר ללוקח דטוענין בהדייא~~~

 ה~י~
~

 ~אע~~~ ~ין
 ה~וכר~ בה זכה היאך ידע לא דאיהו

 אנןלו
 טעני~

 ליה
 דכדי~

 עדיס דאיכא והוא בה זכה
 קמאי הלוקח דאמר או יומא חד ואפילו המוכר בהש~ר
 גביה ע~~ב דמ~~א ~קת בפרק כדאיתא מינך זבנהדידי
 בההוא התס דמשמע דע~~תא בקשתא שדרההוא
 ממה הלו~ח בשביל לטעון ראוי ד~ותר ~ופיהעובדא
 דלא לוקח שאני כדאמרי~ היורש בשביל לט~ןשר~וי
 כרבי אלא ה~י קי~~ל דלא ואע~~ג ~כדי ז~י איניששדי
 מ~~מ הפוסקי~ רוב שפסקו וכמוחייא

 ש~עינ~
 מהכא

 מסתברדטפי
 למי~~

 ללוקח
 מלמט~

 ואס ליורש
~ 

 די~ב~
 ~קת לקח הח~ר שבעל כיון לכאורה משמע

 הבית מבעל לקח שהמוכר ליה טענינן אחר מאישהחצר
 ~ הזה ה~תחזכות

~~~
 מכמה הכי למימר ליכא שפיר ביה דייקת כי

 אלא וללוקח ליורש טוענ~ן אמר~נן דלא חדא~עמי
 היכא אבל ספק בטענתכ~באו

 ד~ו~
 אין בעצמו איהו

 בשס ירוחס רבינו וכמ~~ש טענתו לבטל לו~ענין
 מ~יד וגס בתשו~ הרשב~~א ושכ~~כהמפ~יס

 מש~
 כתב

~~~ 
 מהלכות בפט~~ו המפרשי~

 וכי~ ונט~ טו~
 שכן

 שלפנינ~ב~~
 ~ניתי זו חצר החצר בעל טוען היה אילו

 היה אפשר נעול זה פתח ומצאתי אחר מאיש~~תה
 ההוא המוכר שמא ואומריס לו טוענין היו שב~~דלומר
 שבעל מכיון אבל הבית מב~ל הזה הפ~ח זכות~נה
ה~ר

 טו~
 הוא הרי בדין לנעלה ~~ד ~וו המוכר בימי

 שאס הפתח זכות הבית מבעל המוכר ~נה שלאמודה

~
 נפשו ב~~ן המוכר הרי לנעלה לצ~ת לב~~ד ~רך מה
 הוא מודה ודאי אלא מעצמו ~ועל היה והואמכרה
 תאמר שמא מעולס החצר זכות הבית ~על מכרשלא
 דבתרנהי

 דטע~
 שב~~ד ע~ס לו ~יש החצר ~על

 מיהו ליה למיטען השתא לב~~ד ~פשר שאי דלתותיולנ~ל צ~
קודס

 שי~~
 לב~~ד הו~~ל זו טענה החצר בעל

 לט~~
בע~

 זה הפתח זכות המוכר קנה שמא ולו~ר
 זכותו יפסיד שלא ממנו טענה עוד לשמוע להס היהולא מאב~

 ו~ס ~~פרשיס ~ס ירוחס רבינו כתב שהרי אינו~זה
 ~כתב~~~~א

 בתשו~
 ליו~ טוענין שאין

 עד וללוקח
שנשאל

 א~
 שמא ~ענתו מהו פיהו

~יה ברי~ י~~
 דנ~
~ 

ו~ו~
 היה לא ~אפילו

 הל~~~ ט~
 ב~א טענת

 ~נה הראשון שהמ~ר לי~ למי~ען לב~~ד הו~~ללא
 זמן שכל לפי הבית מבעלה~תח זכ~~

 ש~~
 הו~ל פ~מיו נפרצו

 לפותחו ובקש סתוס היה דבתרא בפ~~ק ו~תנייאכפ~וח
 רבא ~מר ב~מרא ואמרינן עליו מעכביס מ~י בניאין
 שלא אלא שנולא

 פ~
 אבל פצימיו את

 פ~
 פצי~ו את

 מעכב~ מב~בני
 שלא ופרש~~י עליו

 פצימ~ פ~
 כשנסתס

 מז~ותיו סילק לאפתחו
 ומשקו~

 דעתיה ד~לי מפתחו
 בהדייא הרי זמן לאחר לפותחו וסופו לנפשיה סלקידלא
 שלאדכ~~ז

 פ~
 לפותחו וסופו לנפשיה סלקיה לא פצימיו

 לישנא כדמשמע וטיט בלבניס שסתמו ואע~~פי זמןלאחר
 בנ~~ד וכ~~שדסתמו

 של~
 נסתס

 אל~
 נעולות היו שהד~תות

 לפותחו וסופו לנפש~ה סלקיה דלא טפי מילתאדמוכחא
 לדחויי וליכא ממנו לשכניס היזק י~יע בשלא זמןלא~ר
 דסלקיה אמרינן לא סתמו דמעצמו התס שאניולמימר
 לסותמו ציוו דב~~ד הכא אבל פצימין בפריצות אלאלנפשיה
 ב~ויה זכותא ליכא תו פצי~ן פ~צת בלאאפי~ו

 שב~~ד~~וו טענת טוען ה~צר בעל אאין השתא אנןלומר די~
לנ~לה

 ~יימי~
 אלא

 ש~וע~
 ואנן קניתיה כך

 טענינ~
 ליה

 הא ול~בי הבית מבעל הפתח זכות קנה המוכרשמא
 הו~~ל ממנו קנה שאילו הכי למי~ען מצינן דלא לומרשייך

לפרו~
 נעל~יה מעצמי ויאמ~ הדב~ ישתכח שלא ~די פצימיו

 ציוו ~ב~~ד לן דקיס נאמר דאפי~ ועוד ויפתחוי~ור
 היה אילו למימר לן איתלנעלה

 הפת~
 לפי נעול הזה

 להו הוה בו ולצאת ~יכנס זכות הבית לבעל היהשלא
לב~~ד

 לפ~
 בעל וי~עון הדבר ישתכח שצא כדי פצימיו

 לפת~ה רוצה אני ועתה נעלתיה לעצמיהבית
שלא ומ~~

 פ~
 שלא משמע פצימיו

 צ~
 בעוד אצא לנעלה

 אס יפתח זה היזק וכשיס~לק החצר לבני היזקשמ~יע
 לן שני ~א ותדעירצה

 בי~
 הבית בעל סתמו אס

מעצמו
 ב~

 בברייתא מפליג מדלא לסותמו א~תו כפו אס
וב~מרא

 ו~~
 חילק לא מהפוס~ א~ שוס

 הילכ~ בכ~
 ~~~ש

 ש~בילה הסבה שנסתלק~ כל לסותמו אותו כפואפי~
 מוכיחות וידיס ירצה אס ויפתח יחזור לסותמהצי~והו
 לסותמו אותו לכפו מעצמו סתס ביןדל~~ש

 דכי~
 שלא

פ~
 הו~~ל פ~מיו

 כפ~~
 אפי~ו בתשו~ הרשב~~א וכמ~~ש

 פתו~ אכתי לסותמו אותוכ~ו
 סתימ~ והאי הוא

 הוא
 דרך ונכנס יוצא דאינו פתחא אההוא דרביע א~הכמו

 שכתב הרשב~~א דברי ואלו ידו על שיעכב מי ואיןהפתח
 ששאלוהועל

 בראו~
 שער בבית סתוס פתח לו שיש

 לפותחו ראובן ובא ולוי שמ~ן בו~נכנסי~
 מעכ~ ושמ~

~~
 לפי

 ~~מ~ פ~ ~א~ת~ ~אי~
 ~לא

 קצ~
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 במשקו~ א~ו~ר
 שמוכ~

 ציר ב~ותו סובבת דלת שה~תה

~~ 
 ~~ו~

 מ~ב~י~
 חלל שם שאין אלא ומכאן מכאן

 ואמנם חלל בהם שיש העיר פת~י מזוזות קצתכ~ין
 לראובן עדים ויש ~לל ב~א עושי~ ויש בחלל עושיםיש

שראו
~~ 

 הםתו~ פתח באותו הבית דרך ויוצא נכנם
 ~ לאו ~ם לראובן ראיה הפצימין מקצת אםהוד~י

~~ו~~
 קיימת ז~ותו בחצר זכות לו שיש מי כל

 ומפקירו מ~נו מתייאש שהוא המוכיח מעשה שי~ה~~
 אמו~ ארבע צו יש םתום בית בברייתא ששנינו~הו

 פת~ לו ש~ש מי אבל ארבע לו איןפצימיו פ~
 משקוף עם

 ו~א ונכנם ויוצא~ז~ות
 פר~

 א~זה והמז~ות משקוף אותו
 זכותו שהפקיר ממנו שיראה זה ~המ~ה

 א~
 שכניו

 כמות ~ומד ה~י בכך מה במזוזות חלצ שאיןו~ע~~פי
 אינה וסתימתו בו ו~צאת ליכנם רגיל ראובן ושהיהשהיה
ראיה

~ 
 זכותו םילוק

 וע~
 כן הדבר אם וכ~~ש הפקרו

 ~ כן עושין מקצתן בעיר שיש שאמרתכ~ו
~ו~

 שאומר ~חרת ב~~נה עליו בא לוי כי אמרת
 הכנםת בבית והכריזו לב~ו מתנה ביתו שנתזכי

 כ~
 מי

 הבתים על זכות לושיש
 ו~

 שיראה לו ה~מוך שער בית
 בתקנת ז~ותו שיאבד יראה לא ואם ימים ט~~ו תוךזכותו

הקה~
 מחמת בו לו שיש זכותו הראה לא וראובן

 שה~~ו צמ~ה וכתוב קבוע המתנה שטר וראינוהםתום פת~
 הבית על הכנםתבבית

 ו~
 הראה ולא שער הבית

 גם ~י עם הדין הודיעני הםתום פתחו זכותראובן

~
 הא~ פנים משני זכותו ראובן איבד שלא לי נראה

 הבתים על ושהכריזו קיימת המתנה אפילוכי
 ו~

 הבית
 זכותו את איבד לא אפ~~יה ז~ותו ראובן הראה ולאש~ר

וכ~
 שלא

 פר~
 עצמך והגע כפתוח הוא הרי הפצימין

 ונכנם פתוח ראובן של פתחו שהיה בעוד לוי ה~ריזאם
ויוצא

 ב~~ד לפ~י לבא צריך ~ובן שיהיה נימא מי ~
ולומר

 פתח דרך בו ויוצא נכנם שאני בחצר זכות לי י~
 לא לכך ~~ך שאינו נותנ~ הדעת ודאי זה לביתיזה

 שפתחו ~תיקתו זכותו את~יבד
 מכר~

 ומראה זכותו ~ל
 כאן שאין שאמרנו כמו הדבר אם ולפיכך באצבע~ותו
פ~צת

 פ~מ~
 ש~א כל

 פ~
 הוא הרי פצימיו

 כפתו~
 ואינו

 הוד~צר~
 ~ עכ~~ל

 שלא שכל שכתב~~~
 פר~

 שהוא אע~~פי פ~מיו
 מלשון כדמשמע דלתות שם ואין ובלבנים בחומרסתום
 פריצת שם היה אם מגומגם הדבר וגםהשאלה

 שפצימיו בנ~~ד שכן וכל בו ויוצא ונכנס ממש כ~תוחחשוב פ~ימ~
 נ~יל~ ~לא שם היה ולא קיימות דלתותיו ו~םקיימים
 וכשם ממש כ~תוח ~וי ופשיטא דפשיטא לבדד~תות

 ~השא~ו
 פ~ו~

 י~ים היו לא ממש
~ 

 ~ר
עליו ל~~

 כ~
 אס נ~ל שהוא עכשו

 ולהשת~ לפתו~ ר~

~~
 פתח ~ותו

 א~
 לעכב יכולים חצר בני

 ומדבריו ממנו ה~ק להם מגיעשאין ~ו~ עלי~
 ז~~

 שכתב
 מעצמו םתמו בין דל~~ש בה~ייא משמעאחרת בתשו~
 שלא שכל וכיוצא הריח מפני~~~ד לכפ~

 פר~
 כפתוח דינו פצימיו

 זו תשובהואכתוב

 בסו~

 ~ בס~~ד הקונטריס
 ~בית לבעל עדים היו לא דאפילו אומר אניו~ו~

 אותו דרך ויוצא נכנס אביושהיה
 כי~ הפת~

 דקי~~ל
 נ~רצ~ שלאדכל

 עת בכל פותח כפתוח ~א הרי פצי~יו
ש~רצה

 ול~ ב~ת~ ומשתמ~
 התוגר שמא לומר לנו היה

 דהשכיר דמכיון זה פתח ל~שמיש ~ו השכי~ לא הביתבעל
 ~חצר השכיר כך וא~ר זה של לאביו הבית ת~~ההתוגר
 הבית בעל ~כה דכיון ~~טא החצר ~קת שמ~רליהודי
 לםל~ו י~ל החצר ~על ~ין שוב לחצר הפתוחבפתח
 אתמר הבית את המוכר בפרק דגרסינן וא~~~גממנה
 מזה לפנ~ם זה ב~יםשני

 שניה~
 שניהם ~מכר

 דמייא להא דידן ~ובדא וה~י זה על זה דרך ~הםאין במתנ~
 וגם מכירה ~הלכות כ~~ה בפ~ משנה מגיד כתבכבר
 בשם ירוח~רבינו

 ה~~
 מקנה כשהוא דדוקא מיגא~~ש ן~

 מכר ואח~~כ הפנימי מכר אם הא כא~ד ה~תיםשני
 זכה הפנ~מי שקנה שתכףהחיצון

 בדר~

 כרבי קי~~ל דהא
 לו יש ודות בור דקונהע~יבא

 דר~
 זכותו ~ין ושוב

 מדברי נראה וק רי~~ד בםי~ חה~~מ ב~ל וכתבומםתלק
 בני לשני ביחד ~מכרן במכר שניהם וז~~ל ש~תברשב~~ם
 אד~ בני לשני במתנה ביחד שניהם או~דם

 לו אין
 יפה ב~ין ויהב זבין דלפנימי היכי דכי החיצון ~ללפנימי ד~

 פנימי דמכר דהיכא משמע עכ~~ל וזבין יהב נמילחיצון
 מםתלק ~ותו אין ושוב בדרך פנימי מיד זכהברישא

 הבית לבעל עדים היו לא דאפי~ למדיןג~~~גו ~
 שהעי~ו כיון פתח אותו דרך ויוצ~ נכנם אביושהיה
 כבר החצר הבית בעל ששכר קודם הבית שכרשאביו
 זכותו אין ושוב לחצר הפתוח בפתח אביוזכה

 לאחר הפנימי ומכר מזה לפני זה בתים בשנידאם מסתל~
 על ~רך לפנימי שיש אמרו לאחר החיצון מכרואח~~כ
 שאנו שהדרך בנ~~ד כ~~ש חי~ן שלביתו

 אומרי~
 לבית ~יש

 אינוזה
~ 

 החי~ן בית
 ~ אל~

 פש~א ~א החצר
 לו כשיש כמו ה~~ר על דרך לו שיש היזק דומהדאינו
 הבית עלדרך

 וכי~
 שבדרך

~ 
 הבית

 אמ~
 לו שיש

 הת~ דשאני לדחותו~ין ~ לו שיש החצר עלבדרך כ~~~
 לבית דאין

~לא א~~ פת~
 ז~

~ כי הכי ומשום  תחל~ פנימי 
 זכה

~~ 
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ש~
 לו

 החי~ ~
 אחר פתח זה לבית שיש ה~א אבל

ל~~
 שבחצר פתח לו מכר לא הרבים ה~ית

 דכי~
 דקי~ל

מו~ר
 ב~

 ואע~~פי מו~ר יפה
 שא~

 מכורים ודות בור
 לעצמו שייר לא ביתבכלל

 ד~
 שהמו~~ משמע א~~כ להם

~
 מידי

 ~י~
 לעצמו שייר ולא מו~ר הוא הנמכ~ לדבר

 ו~א זכותשום
 הד~

 מכר הבית לבעל בית שכשמ~רה

ל~
 מידי כל

 דשיי~
 לב~ת

 ופת~
 לחצר הפתוח

 שיי~
 ~ובא

 לחצר לצאת כדי הביתל~~לת
 לרח~

 שאר לעשות או
 ב~ות ולבא ~את לאדם נוח וגם ל~ית דשייכימ~אכות
הרבים

 ד~
 פת~

 ביתו פתח דרך ול~א מלצאת חצר
 ה~ב~~ם ברבים נ~וק שהוא הרב~ם ל~ותהפתוח
 לו השכיר ודאי וא~~כ מעשיו את ורואים פתחולפני

 ודבר לעצמו שיירה ולא זה פתחהמשכיר
 פשו~

 הוא

~כי~
 מוכר דקי~~ל

 ב~
 וליכא למשכיר דה~~ה ~כר יפה

 דכ~~ש נמי ואפשר בינייהולפלוגי
 הו~

 ב~כר אמרו דאם
 דמוכר ~לםממכר

 ~ע~
 אלא שאינו מש~יר מוכר יפה

 לו ~שכי~ שהוא כ~~ש לו ל~ור וםופה ימיםלקצת
 הם האלו הדברים וכלי~ה בעי~

 לזכו~
 אפי~ הבית בעל את

 ~וצא נכנם אביו שרא~את עדים דליכאהיכא
 דר~

 פתח

ההו~
 וכל

 ש~
 אביו את שראו מעידים שהעדי~ בנ~~ד

 ~וצא~כנם
 ד~

 ופותח הבית בעל ~כה ההוא הפתח
 ~מן כל זה~תח

 שי~
 ו~ע~~פי בו ומשתמ~

 שב~
 החצר

 הייתה לא החצר בעלת שה~וגרמא שמעיד מי שיש~וען
 אם אע~~פי ל~ר הפת~ח בית זה פ~ח לפתוחמנחת
 כן בפנינו ~עידים עדים שניהיו

 אי~
 לםתור כדאי זה

 השכירה ודאי דאמרי~ מוכר יפה בעין מוכר דקי~~למאי
 הייתה לא שם ~~רה שב~דה אלא הבית לבעל יפהבעין
 שיכנסורוצה

 דר~
 שהיו ואע~~פי צניעו~ משום עלייה

 רוצה הייתה אומר אני בחצר עמה דרים א~ריםיהודים
 הבורםקים מפני שמא או בשלשה ולא דיוריםבשני

הנכנםי~
 מלפתוח מונעתו הייתה השתן מפני או לביתו

כדר~
 לחצר שפתוח הפתח ומ~~מ אח~~כ היהודים שמנעהו

 לא שה~וגרמה ת~~ל אם ואפילו היה הש~ירותבכלל
 זה פתח לוהש~ירה

 כי~
 ונשאר התוגרמא מתה שאח~~כ

 נמצא בחצר אז דרים יהודי היו ולא ל~ערא~אהב~~
 בתים גביית על הממונ~ מגב~י ביתו זה של אביוששכר

 מוכר יפה בעין מוכ~ דקי~~ל וכיון למארע~~~א~מיועד~~
 שהעידו וגם ג~~כ זה פתח לו השכיר ודאי למ~~ירוה~~ה
 נכנסשראו~ו

 ויו~
 ו~שתמש

 ד~
 ובאותו ההוא הפתח

 הממונה דגבאי ופשי~א התוגרמים ביד החצר היהזמן

~
 ~ש~מש רואהו היה הבתים גביית

 הה~ בפת~
 ולא

 בחצר הדרים התוגרמים וגם ע~יוערער
 ל~

 ערערו

 הפת~ ודאי האעליו
 היא הבית ש~י~ת ~כלל

 נ~תלק לא החצר וש~ר היהודי כשבא זו בפתח~כה ו~
 ומלבד זה מפתח הבי~ בעלזכות

 ד~רי~ ~
 נכוחים אלו

למב~
 והותר דיים אלו הוכחות האמת על ולמודה

 נלמוד העדיםמדברי
 כ~

 שב~~ד שהעידו
 הפתח לנ~ל ציו~

 אם החצר לבני המגיע ה~קמ~עם
 אית~

 דעדיפא
 שלא לפי כלל פתח באותו זכות לו שאין הול~~למינה
 ודאי ~לא השכי~~ בכללהיה

 כדאמ~
 השכירות שבכלל

 פתחהיתה
~ 

 המגיע ה~ק מפני אלא לנעלה ~וה ולא
 ~וה דלא מדחזיק ועודלשכנים

 לפר~
 נראה פ~ימיו

 אלא לנעלה צוה ולא ההוא בפתח לו יש ~כותבהדייא
 לעיל שכתבתי ו~מו השכנים מעל הזיקול~לק

 ויוצא ופותח חוזר ממנו לשכנים ה~ק מגיע איןשעכשו וכי~
 החצר שבעל ולפי עושה אביו שהיה כמוונכנם

 אביו היה אם אפילוואומר ~ו~
 ש~

 מ~~מ זה בפתח זוכה זה

כ~
 ר~פות שנים ~לש שעברו

 של~
 ~קתו אבד נשתמש

 אלו דבריו על להשיב באתי הקהלות בהסכמתככתוב
ול~מר

 שאי~
 כלל ענין זה

 והיל~ לכא~
 ואם ההםכמה לשון

 שה~יק מחנותו או מביתו יהודי לשום שיוציאויקרה
 הנכרי שרוצה או כרחו בעל הנכרי ויוציאהו הנכרימיד

להעל~
 יצ~ והיהודי החנות או הבית שכר

 או מהבית
 בעבור או הש~ר עלית בשביל מעצמו או בע~~כהחנות
 להכנם יהו~~י שום ~אי יהיה לא שאז ליפול נו~השהבית
 ר~פים שנים שלשה תוך ההוא ב~נות או ההואבבית
 מה~נו~ או מהבית היהודי יצא אשר מהיום זה אחרזה

 ~ עכ~~ל החנות או מהבית היוצא ~ותמבלי
~ו~

 חנותו או ביתו הניח אם בהםכמה כתוב
 שאז מ~נותו או מביתו אדם שום הוציאו ולאפתו~ה
 ההם בחנות או בבית וי~יק ויזכה יבא שירצההראשון
 ~ ההםכמה עכ~~ל אשם בזהואין

ו~~~~
 פשי~א נ~~ד

 שאי~
 שאביו השני לחלק דומה

 מלהשתמש הניח לא הבית בעלשל
 בפת~

 מעצמו זה
 לחלק וגס לפניו פתחו נעלו ע~~כאלא

 הראש~
 דמי לא

 יהיה שלא מביתו ה~וי שהוציאו במי מדברתשהםכמה
 ההוא בבית להכנס יהודי ~וםרשאי

 תו~
 שנים שלש

ומשמ~
 יו~ה שאז יושב מבלי שנים שלש שהתה שאם

 שהוציאו מי אבל מהגוי ההוא הבית לשכו יהודי אישכל
 על תעלה וכי מביתו בעצמוהיהודי

 דעת~
 שתשהא שאחר

 לקונםו ראוי זה אדרב~ ומותר פ~ור שיהא בידו שניםשלש
 ולא מביתו היהודי והוציא הקהל הסכמת עצ שעבריותר
ש~

 יש שני~ כמה בידו שהת~ אם דאפי~ ופשי~א מדרכו
 שנים שלש שתשהא אמרו דלא מידו ומו~~ עליו ~ין~ו
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 תוציא ~נכרי ויאמרו ילכו פן הרמאין עצת לבטלא~א
 ו~א מביתו ~לוניאת

 יד~
 ואח~~כ עשיתי ~ני כי הבריות

 ל~ ואעל~ ממך ~חנה ~אני
 ולפיכך ממנו יו~ר שכר

 יהיה לא מבי~ו היהו~~י ~ת הנכרי שכשיו~יאהתק~נו
 ר~ופות ~~ים שלש ~וך לתו~ה ליכנס יהודי שוםרש~י

 ~~ לך ד~ין לר~א~ס למי~ש ליכאדהש~א
 שפור~

 שכירות
 ~שום בבית שידור ~בלי שניםשלש

 תועל~
 לו הבא

 ~בירו את הוציא ב~צמו כשהי~ודי אבל שנים שלשלאח~
 לי מה ~ה ונכנהמביתו

 ~ו~
 הא שלש אחר ל~ ~ה שלש

 זהו ~~דו בי~ו ו~ו~יא עליה זכות יש דלעולםודאי
 ~ו~תא ובכל בההכמתן הק~ילות נ~כוונו שלכךדעתי ~ו~~

אז~~~
 בנו שהלך ~י גבי נו~ל~ן י~ בפרק או~דנא ב~~

ל~דינ~
 וש~ע ה~ם

 ש~~
 וע~ד בנו

 כ~ וכת~
 נכםיו

 ובפ~ בנו בא וא~~~כלאחרים
 לה כתב שלא גב~ אע~~~

 בתר אזלינן דתרו~הו אסיק~א כונסה שהוא ע~~מאלא
 לן ~י~ דהסכמה דבמידי וכ~~ש דוכתי בכמה וכןאומדנא
 דלא ו~ו~~תי כ~ב~י וכב~ דעתא אומדן ב~ר~מיזל
 אבל מבי~ו ה~כרי כשהו~יאו א~א שניס שלשה~כרו

 כ~ה אחר אפי~ו ב~~ו~ו הוא ונכנס היהודיכ~וציאו
 הבית ~~ל ~התוגר ד~י~ן ועוד זכותו א~בד לאשנים
 לבעל ~נע לא הנ~~והחצר

 תש~ישו ~~זקת הנ~רי הוציאו ~א כן אם לחצ~הפ~וח ב~ת~ ~להשת~~ הבי~
 זכות ועדין ההואב~תח

~~~~ 
 ב~ל ביד ההיא

 ה~~ר ב~ל ~~~ודי וגם מקודם שהיה כמו הגוימחמת הבי~
 הפתח ~קת מ~דו להו~יא באלא

 ההו~
 ל~~זיקה כד~

 הכתח ~~ך מלהשתמש שמנעו אלאלעצמו
 ההו~

 ~פני
 בעל איבד במה לו המגיעהה~ק

 הבי~
 חזקתו את זה

 שלא דכיוןועוד
 פ~

 כמו כפתוח ~שוב פצימיו את
 שהוכחתי כמו מ~ו~ם ~חזק~ו יצא לא א~~כשכתבתי
 לייפות אלא באה שוכר של כ~ו לה~ע ~אמהסכמה

כ~
 אלא ב~ה ~לש אחר להתיר לא שההסכמ~ ועוד
לאסור

 בתו~
 להייע דעתו על ~עלה זה מי ו~~~כ שלש

 אפי~ דה~~ק נאמר ואם ההסכמה מכח החצר בעלאת
 ההסכמהלפי

 כי~
 ה~י זכותו איבד שנים שלש שעברו

 בעל היל~ך שכ~בתי ה~ענות מכח מששא ליתאטענה
 וכל ה~~ בפתח זכות לו ישהבית

 שאי~
 אצלו נכנסים

 החצר לבני רע ריח מגיע אין וגם ה~רסקיסתוגרמים
 וגס בחצר ידה על ומשתמש הפתחפותח

 נכנ~
 ויוצא

 הרבי~ ומדרך הרבים ~ד~ך ומהחצר לחצר זהבפתח
 ~~~ל ~~ו ~ל מעכבין ואין החצר מבני כאחדלחצר

 בתשו~הרשב~~א
~ 
~~~

 ~רב מקוס לו יש ראובן
 למצ~

 של חצרו

שמע~
 ע~ר וכותל

 חו~

 ~ין
 מקו~

 ~ל ל~~רו זה
 ברעפיס ראובן כסהו ה~תל יתקלקל שלאוכדי ~~
 ובא שמ~ן חצר על נגררים עליו היורדים גשמיםשמי ב~~

 והביא עליו לעכבשמעון
 ראוב~

 ~~~ד והעידו ראיה
 היה עכשיו חרב מקום ש~וא מקום שאותושראו

 החצר כלפי משפיע שהיה בגג ברע~יםומכוסה בנ~
 שמיום טוען ושמ~ן החצר על נג~י~ הגגומימי שמ~
 ~שס ג~מים ירדו ~א חצר אותו הוא ושירשאביו שנפ~~
 הד~ ה~י~~ מ~~ם בו ה~זיקוכך לחצ~

 ~ו ~י להוריד שהיה כמות הגג זה שיחזור נותן הדיןאם וה~יע~ מי עס
 הורדת בלא שמעון ה~יק אםלחצר

 גשמי~
 א~ד זמן

והחזיק
 כ~

 תועיל ואס לא אס חזקתו התועיל
 שנים שלש זו ~~ה ז~ן הואכ~ה חז~ת~

 א~
 פחות

 בחיי ומק~תן האב ~~ייו~צתן מ~א~
 ש~~

 או
 הא~~בחיי כול~

~~~~~
 כל לידע אנו צריכין ~ר כל תח~ת

 ש~ין ~בירו ח~~ על לושיש שעב~
 חסר~

 כמו קרקע
 אפי~ משס סלקס אס ~~ן וכיוצא ~ימות וש~כית~לונות פתיח~

 נסתלק ~ס וכן לאו ~ם שעבוד אותו נ~חל אם שעהלפי
 שעבוד כל כי ודע הכותל שנפל כגוןמעצ~ו

 מחילה מחמת סילוקו שהיה לב~~ד שיראה בעניןהבעלים שסילק~
 מ~ל שסלקו שמשעה רשאי אינו בו ל~ור רצהאם

 חזקה ולא שבועה ולא ~נין לא שעבוד ~~ילת צריךו~ין שעב~~
 חלונותיו שסתם כלאלא

 ופ~
 ~מחל פצימיו

 כל וכן~יד השעב~
 שסיל~

 שנת~ונו לב~~ד שיראה הדברים מן בווכיוצא א~~ לצד והפכן ~בירו מחצר מימיו
 ~מות ד~ לו יש סתום בית דבתרא בפ~~ק ותניאלסלקן הבעלי~

פ~
 פצימיו

 אי~
 מיד אלא לזמן צריך ואין אמות ד~ לו

~פ~
 הכותל נפל אם אבל השעבוד נסתלק הפצימין

 וכל לו נתכוון ולא זכותו מחל לא שהריז~ותו אי~ לא לבנותו ~~מ כותלו את הוא שסתר אומע~מו
 שגו~

 השע~ד השעבודשאין נס~לק לא ב~ולם ישנושנשתעבד הדב~
 החצר נשת~~ד לא וק לנעיצה אלא קורהלאותה

 מים לשפי~~ אלא מ~ב אותו שלה~י~ לשפיכו~
 ו~

 הדין
 נסתלק לא הכותל שנפל אע~~פי לאורההעשוי ל~ל~
 אלא כותל שבאותו ~לון לאו~ו השעבודשאין השעב~
 בית וכן חצראותו ש~ לחל~

~ 
 חצר אותו

 ו~
 ~יר~למ~ מ~~ח

 ~ הס ברוריסודברים
ו~~~~

 ג~ו שהיה הרי ~לפנינו לנדון נ~ור
 או הגג ונפל שמעון של ל~צרו מים מקלחראובן ~~
 כמו זכותו איבד לא לבנות ע~~מראובן שס~~

 וכ~ שאמר~
ש~

 מאבד אי~ ל~עתו זכותו איבד לא אס
 ל~ל~

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

~ ~ ~  ~י~~~
 שנ~~~~~א~~פי

 כמה
 ש~~

 ובנאו ש~ר עד
~ 

 במה

~~~
 לאחר כחו

 שמע~ ~ע~ מ~
 או שהוא שאמ~

 ה~י~וא~ו
 ב~

 ומה ה~י~ במה כי ממש בה אין

ח~
 שהרי כלוס חדש לא הוא בכך ~~ה לו שתעלה

 היו ואביוה~א
 משת~~

 בחצרו
 בע~

 שנפל קודס אחד

ה~~
 אי והוא שנפל כקוד~ שנפל ~אחר שנפל כלאחר

 אלא לבאא~שר
 מ~

 מימיו מורי~ ואינו יושב שהוא ראובן
 נתבאר וכבר~~ו

 ~א~
 היה ואילו שעבוד סילוק זה

~מ~
 ב~נו מ~ביה

 בענ~
 ויבנה ראובן י~ור שאס

 ~~ מימי היו לא שהיהכמו ג~
 לקלח יכולין ראובן של

של ב~~
 שמע~

 לראובן שהיה או
 חל~

 חצר על
 שמע~

 ונסתר
 ועמד~ותל

 שמ~
 אמות ד~ בקרוב כנ~דו כותל ובנה

 יכול היה ודאי בזה ראובן מיחה~א
 לטע~

 שמ~ן
 אותו לו שנתן או שמכר או לו~חל

 שעב~
 עליו לו שהיה

~~
 בטענה שבא והוא ראובן בו מיחה ולא מעשה עשה

אבל
 בנד~

 של בטענתו שאין בעיני ב~~ הד~ר שלפנינו

~~
 מעצמו הפתח דסתס היכי דכי זו מתשו~ה~~~~ו ~ עכ~~ל ממש

~
 שלא

 פ~
 לכפו ה~~ה לכשירצה ופותח ~~ר פ~~יו

 לשכניס המ~יע רע ~ח מפני ב~~ד~ותו
 א~

 אחר ~ק
כיו~א

~ 
 לכשירצה ופותח ח~ר ההוא ה~ק שסילק כל

 ש~אכל
 פ~

 סתר בין מפליג לא ה~ב~~א דהא פ~ימיו
 איבד דלא קאמר בת~יהו מע~מו לנפל הכו~ל אתהוא
~כות~

 לסתמו ~~~ד וכפו
 ה~

 על דתרוייהו הכותל כנפל
 ותו ~נהוכרחו

 שמעי~
 מאבד שאינו דכל זו מת~ובה

 אינו לשעתוז~תו
 מאב~

 איני ~יס קצת אחר זה של אביו אומר היהאס שהרי דכוותא נמי והכי ל~~ס
 הבגדיס במלאכתלהתעסק רו~

 כופהו היה לא ודאי ע~
 סתוס להניחוהב~~ד

 וכי~
 אינו לשעתו זכותו איבד שלא

מאב~
 זו מתשובה שמעינן ותו שניס כמה אחר אפילו

 שא~~פי ל~ל שכתבנומה
 ששמ~

 היה
 יו~

 ט~ן והיה

ש~
 או מחלת ~אביו שמא לו טענו לא ח~ר אותו י~
 החצר בעל אס אפילו נמי והכא זכ~ך נתת אומכרת
 או זה שמא ליה טענינן הוה לא ה~קתי כך טו~ןהיה
 החצר ~קת לבעל זכותס נתנו א~ ~כרו או מחלואביו

הראש~
 שהרי לנעלה ציוו שב~~ד בטענה שבא בנ~~ד וכ~~ש

 דלא למ~ה שהוכ~תי וכמו קנה שלאמודה
 טעני~

 ליה
 שמבואר וכ~ו טענתולס~ור

 לעי~
 ~אני תשיבני ואל

~~
 היו ואביו שהוא תשובה אותה של

 משתמש~
 בח~רן

 הפתח שנפל אחר ~נ~~ד אבל שנפל כלאחר שנפלק~ס
 דבריס שאר או עציס בהנ~ת החצר בעל משתמשהיה

~~
 דלא לומר דיש הפתח

 א~~~
 לההוא התס ה~ב~~א

 ~א היכי כי אלא~מא
 ליטע~

 או מכר או שמחל ליה
 שמו~ח וכמו לאביו נתן אומכר

 ס~
 לשונ~

 היה שכתב
יכול

 לט~~ שמע~
 לו שמחל

 א~ כ~
 ~א שאינו ב~~ד

 לנ~ל אותו כפו שב~~ד בטענהאלא
 ומתו~

 וגס דבריו
 לו נתן ולא מכר ולא מחל שלא למדנו העדיסמדברי
 שננעל מקודס יותר שהנעל לאחר משתמש הוא אסאפי~

לי~
 ועוד בה לן

 דכי~
 הוא הרי פצימיו נפצרו ש~א

כפת~
 ל~יל שנתבאר וכמו

 א~
 נעול הפתח שבעוד ע~~פ

 הפת~ לפני משתמש החצ~ בעלהיה
 לו~ר ט~ה אינה

 היה שאילו פתחו בנעילתשה~יק
~ 

 הו~~ל
 לפר~

 פ~מיו
ומדלא

 פ~
 פצימין הרי

 מכר~~
 אותו ומוריס זכותו על

 אפשר היה ~אבאצבע
 לט~

 מכיר~ או מחילה טענת
 מפני אינה לנעלו כפו שב~~ד שטוען ~ענה מתנהאו

 שהא אפילו זכותו איבד לא שנתבא~ כמו זכותוביטול
 מכ~ז למדיס ו~~ינו שניס כמהכך

 שכי~
 הבית שבעל

 לבני מגיע שאין ונמ~א הבגדיס במלאכת מתעסקאינו
 ומשס לחצר בה ויוצא ה~~ הפתחלפתוח ~י~ שה~ות אביו בחיי להס מ~יע שהיה ~קהחצר

 לד~
 הרביס

 לביתו ומשס לחצר הרביס מדרךונכנ~
 דר~

 זה פתח
 מבני כאחד ~ח~ר ומשתמש זה פתח דרך ונכנסיוצא ו~

 החצר יהודי שישכור קודס ~שה אביו שהיה כדרךהח~ר
הצעיר נא~ לי נראה כך ~ו על לעכב ~אי אדס שוסואין

~~~ ~~~~ 

ד
 ~מ~ן ראובן ~~~~

~ 
 מהסא~ ~ל להס

 פתוחות חלונות לרא~ ויש זה כנגד זה הרביס רשות בצדבית
 ה~~ ראובן של החלונות ~נגד הרביס לרשות הביתמזה
 בו לבשל שכנ~דו מצד מקוס לשמ~וןיש

 וטו~
 ראובן

 במקוס לש~ לו שיש החלונות דרך היוצא שמעוןש~~ן
 לו שיש מהחלונות ראובן לבית נכנס בו מב~לשהוא

 הרבה ומזיקו כ~כר לר~~הפתוחות
 ורו~

 ראובן
 שלא בא~ן ויעשה מ~ל שהוא במקוס חלונותיושמ~ון שיסת~

 שהכותל טוען ~מעון החלונות מאותס יותר עשןיצא
 היה לא לראובן החלונות בואשר

 כ~
 כ~וס שהיה מק~ס

 לבית העשן נכנס היה לא ~לונות בו שהיו ואפי~לפני~
 מעט הכותל הו~יא לרא~ שמכרה הא~ בע~~ה ואח~~כר~

לחו~
 מני~ היה שאס ה~ן ~ו בא זה ומצד הבית לתקן
 טוען וראובן עשן שוס לו נכנס היה לא שהי~ כ~והכותל
 הכותל הו~יא הראשון הבית שבעלא~ת

 ~ח~ מע~
 היוס

 אמנס מבפנ~ מ~ות מעט שהיה ביתו לתקן שנהט~~ו
 שקנה שניס ט~ היוסיש

 שמ~
 והיה ה~~ ביתו

 מ~ש~
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 ~קורה ~קום היה א~נם ~בשל ~ה שהוא זהב~~וס
 יוצא ה~ן והיה מגולה היה והשאר ~נוכחכנגד

 המגולההמקום ד~
 וד~

 ~הוא בכותל שיש אחת חלון
 הכותל ראובן שהוצא ואפילו בומבשל

 לח~
 יוצא והיה

העש~
 נכנס היה לא ה~~ בכותל שיש מהחלון שמעון של
 שהיה המקום קירה שמעון עתה א~נם ראובן שללביתו
 שהוא הכותל והגביה ק~נה בית כמין ו~שאומגולה
 לר~~ה חלונות שלשה בו ופתח וחצי אמה כ~ובר~~ה
 שיש ה~לונות דרך ראובן לבית ויכנס העשן יצאומהם
 שמ~ון שי~תום ראובן וטוען הרבים לרשות פתוחותלו

 ונכנס העשן מהם היוצא מחדש עתה שפתחהחלונות
 ויניח מחדש עתה לבית שעשה התקרה יסיר אולביתו
 פתוחה היא שע~ין הר~שונה ומה~לק משם ליצאהעשן
 ~ השאלהעכ~~ל

 בענ~~~ו~~
 מעכב הניזק אם כזה ה~ן ה~ק

 מה~קים הוא שעשן אע~~פ כי בדבר לדון יש ה~יקעל
 בפרק כדאיתא חזקה לו שאין עליו שאמרו עדהגדולים

 בשם והמרדכי והרא~~ש התוס~ שם כתבו כבר יחפורלא
ר~~ת

 דדוק~
 והכי ביותר ומזיק רב שהוא דכבשן קוטרא

 בו שמבשלי~ בית מחמת הבא עשן אבל בי~שלמימשמ~
 אומר היה חסדאי שהרב ואע~~פ זה בכלל הוי דלאמשמ~
 מאכליו לתיקון אדם של ביתו בתוך ל~ות הרגילדעשן
 לא הכבשו~ו~ דעשן בו שפירש ו~ה דגמ~ קו~ר~ בכללהוי
 יוסף הנמקי וכמ~~ש דוקא תדיר אינו אלא למ~טבא
 בדין כלול היה שלא שם כתב כב~ יחפור לא בפר~בשמו
 הרמ~~ה ב~ם המשפט חשן ב~ור מצאו שאח~~כ ~ודוכתב
 שהא ~לא כיון כירה וכן פתו אופה שהיחיד שתנורז~~ל

 התוס~ ומדברי הוא תדיר לא דיומא רובוקוטריהו
 קוטרא דוקא ~כתב מבואר הוא והמרדכיוהרא~~ש

 אלא ל~עט בא דלא ודאי ו~שמע ביותר ומזיק רבשהוא דכבש~
 מסיק שהיחיד וכירה התנור~ן

 לתיק~
 ואע~~פ מאכלו

 הוי ד~א לענין מילי דהני לומ~שאפשר
~~ 

 בכ~ל זה
 עליו לעכב אבל ~זקה ליה לית ~וטרא שאמרומה

 ~הר~~ר א~ מע~ב מצי שהוא כל בעשן אפי~ולכתחילה
 הביא קל~~ז בסימן בכתביו הדשן תרו~ת בעלאיס~אן
 ~ום אי מיהו מעכב מצי לא לכתחילה דאפילוראיות
 חה~~מ טור שכ~ב הרמ~~ה דברי על סומכים היינוהאי

דלכ~חילה
 מ~

 הרמ~~ה להיות תדיר ש~ינו ב~שן מעכב
 מה~~ר ודברי מבואר~ם ודבריו בחכ~ה מפורסם גדולרב

 ה~רדכי הגהות דברי מדקדוק הםאיסרלן
 ל~רות יכול אינו הרמ~~ה ~דברי שהפוסקים כתב~~ו הו~ וג~

 ~ועים~ותם
 ולדי~

 ~מי לכתחילה
 פסקינ~

 וכ~~ש ~כי

 שדקדק ~הלפי
 הרא~~~

 לא בפרק
 יחפו~

 ~בדא
~~ 

יוס~
 ~ק דכל ~הכא קור ~ור לי אסיקו דא~ר

 א~~פ לסובלו יכול המערערשאין שיד~
 שסובל~

 אותו
 זה מערער נגד ~קה ~ו אין ~דםבני שא~

 ו~
 דברי הם

 שכנים ~ה~ בפ~~א במז~~להר~~מ
 בע~

 מ~ל ~יחיד כירה
 אדם בני ששאר אע~~פ ~~נו נ~וק היה הניזק אםשם

 לכתחילה לפחות מיהא והא ~קה לו אין לסו~לויכולים
 הזה שבז~ן וכ~~ש עליו לעכביכול

 א~
 מצד אבל ~ה עשן לםבוליכולים אד~ בני רוב

 מ~
 ש~ שטוען

 ה~יאוה ר~שכותל ש~~
 לחו~

 לו בא
 ה~

 כנוסה היתה ואילו
 שום לו נ~נס היה ~א כבתחלהלפני~

 עש~
 מתשובת ונראה

 שהיה כמו כנוס הכות~ היה שאם מודה הוא שגםראובן
 כותל שאם נראה ה~ן מזיקו היה לאמקודם

 עם הדין בר~~ה היאשהוציאוה ראו~
 שמע~

 ש~ת~ לפי
שהוצי~ה ראוב~

 לחו~
 וקי~~ל הוא לוקח זה שראובן וא~~פ לר~~ה כתלולהוציא ~אי אדם שאין הו~אוה כדין שלא

 הבתים ~קת פרק בסוף תנן ובהדיא ללוקחד~וענין
 התם ב~קתה זו הרי ו~~טראו~ ז~ין ובה חצרלקח
 לוקח דא~~ל מ~וםשאני

 הראש~
 כונס

 לתו~
 הוה שלו

 לתוך ~נס רצה אם בםמוך מינה לעילוכדקת~י
 הוציאו לא שהמוכרה מודה שה~וקח הכא אבלומוציא של~

לח~
 דאכתי לומר ואין שקרא ליה טענינן דלא ודאי

 ר~~ה מקום קנה לא ה~וכר שמא ליה למיטעןמציק
 הבתים ~קת פ~ בסוף ו~אית~ נמכר הרבים זכותדאין

 ~חיל מאן מפיק לר~~ה דידך אמי דרביבעובדא
ואע~~~ ~ב~

 התם אשמעי~ דאי וצריכא יחפור לא בפ~ דאמרי~
 אח~י נמי אי הוה שלו לתוך כונם דאי~ור ר~~הגבי
 גביה אחיל אחולי התוס~ וכתבו גביה ר~~ה בניאחיל
 העיר אנשי במעמד העיר טובי שבעהפירוש

 כ~
 אלמא

 ס~~ל לא והרא~~ש אלפם דהרב י~~ל ר~~ה למכורשאפשר
 נמי ואי כן גורסיס היו שלא משמע גביהר~~ה ~ אחילי אחולי נמי אי דקא~ר הא השמיטו שהריהכי

 משום ר~~ה להו והרי מבוי בבני אותהגורםים שה~
 התוס~ וכדברי ממשבר~~ה ל~ מפרשי הוו נמי אי שוה דינם שאין אע~~פנינהו דרבי~

 כד~
 אית~ר אמינא הוה

 חז~ת פ~ ~סוף דאמרינן ההיא כי אלא הכי קי~~לולא
 הוא למעשה דהלכה גבך מחיל מאן אמ~~ן ר~~הדגבי
 רבים אבל יחפור לא בפ~ דאמרי~ אהא שם פרש~~יוכן
 לקבל רשאי היה מי פייס מאן שביק ו~אן ~יי~מאן
 ול~לוח ל~חול שבידו הוא מי שביק ומאןמעות

 ב~~ה הוא ה~~ כותל אם בנ~~דשכן וכי~
 צר~ שמ~ א~

לסל~
 שאילו מאחר לראובן המזיק ~שן ה~ק

 ל~
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 ~תל אותוה~~~ו
 לחו~

 העשן ~יק היה לא
 ב~ת שבאותו המ~ולה המקוס מקרה שמעון שהיהא~~פ לראו~

 ~לו~ות הש~שה פותח היה וגסה~ישול
 שפת~

 בכותלו

 ~~יוא~
 כ~

 ~פילו לראובן ה~שן מזיק היה
 ל~

 היו
 הכותל~ו~יאין

 לח~
 ודאי

 שצרי~
 היה ואם ה~זיקו ל~לק

~ותל
 ראו~

 ש~עני~ן ~פולש שאינו במ~וי המו~את
 מבוי שבני ה~בוי ~בני קנאה שהמוכרה זהלראובן
 ~בתים חזקת ב~וף כ~בואר זכותס למכורי~לים
 ש~~ון ו~ריך א~י דרביבעוב~א

 ל~ל~
 אם ו~יהו הזיקו

 בית ל~ו~ר זכותם ~~בו~ בנ~ מ~רו שצא הדבריתברר
 ~לוקח ד~~נינן ~~ע~~ג ~זיקו לסלק א~~צ לראובןזה
 ~~נינן לא וד~י שקרא אבל להיות שאפש~ בדברהיינו
 הצ~ר נאסליה

~~~~ ~~~~ 

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

ה
~~~~ 

 במ~כנתא שבו והבת~ם ~~רו שמ~כן בא~
 בי~יה~ שה~נה בש~ר וכתו~דסורא

 ל~ שנ~~ ארב~
 ~~א

 ~בל ~~כנ~א לבטל ~בי~ו לכוף מ~ם ~חד לשום~ות
 שנים ארבעהבסוף

 יה~
 וכן למלוה ל~לק ~לוה ~שות

 הלוה ו~~~ייב ~הלוה ~עות~ו לתבוע למלוה רשותיהא
 מעותיו לולפרוע

 עו~
 ה~~וה ש~תקן ביניהם ה~נו

 ה~שכנתא ~~י ~צ נו~ף ו~הא הכרחי ~בר הוא אםב~~ר
 ~צ~רך שאם בי~יהם התנו עוד הלוהלשלם

 ה~מש~
 ~~א

 בא~זה ה~~ ב~צר י~ור ההוא במ~ום ביתו עסלדור
 ~מו ל~לוה השכירות ויפרע שירצה~ת

 בו לדו~ ~ממשכן ~י~~ה בבית דרים אחרים יהיוואם א~ר~ שפו~~י~

י~~
 ויקבל ה~משכן בו ~ידו~ כדי להוציאם המלוה

 שיה~ה מה כפי השכירות~~נו
 לוק~

 שוכרים ~אותם
 ~עמי~ משני באיהור עשוי זה שש~ר הטועןו~ען

 הא~ד
 לד~ר לבוא ה~~~כן יצ~רך שאם שהתנו התנאימפני
 בית ב~יזה הנז~ בחצר י~ור ההוא ב~קום ביתו~ם
 דאהור דאהיקנא נרשאי ב~כירי זה והרי כו~שירצה
 שהתנו התנאי מפניהש~י

 שבסו~
 רשות יהא שנים ~~

 מ~ותיו לפרוע הלוה וית~יי~ ~הלוה ~~ותיו לתבועל~לוה
 ולוה מלוה מהלכות בפ~~ו משנה מגיד שכתבו ~הדלפי
 דהורא דמשכ~ת~ ה~שב~~א בשס~נ~~י

 צ~י~
 לא שהמ~וה

 ו~י~~ז לפורעו ללוה לכוףיכול
 הו~

 ~נ~ון א~ד חכם
 ב~ל והתנאי ד~ורא ד~שכנתא ק~י~ת שהמשכנתאזה
 יכול המ~והו~ין

 לתבו~
 ~ כלל ~עותיו

 ה~מים מן שיורוני ~ה ~שיב והנ~י ע~~זו~~~~~~

 ביתו עס לדור ה~משכן יצטרך ש~ס שהתנושהתנא~
 ל~כירי דמי לא כו~ שירצה בית בא~ה ה~~ בח~רידור
 ומ~כרא מיד השדה ב~וך ה~ו~ר נשאר היה ~התםנרשאי
 לו ש~שכן הכא אבל נוטל ~וא ~~ו~יו ששכרמילתא
 שה~~ה אלא~תם

 ש~~
 במקום לדור ב~תו ~ם יבא

 של~ולם וא~שר בו דר אי~ו ~יהא דהש~א ~ו~ההוא
 יבא ולא בו ידורצא

~~ 
 כו~ ההוא במקום ל~ו~ ב~~ו

וא~
 אם

 ~ב~
 ולא א~~ ב~ת לו ~~זד~ן אי~~ר

 ~~ה~~ ו~ו~לזה יצ~ר~
 לתועלת נע~ה ~יה ~רשאי ד~כ~רי

 אבל כרבי~ ומ~זי ~עו~~ו ש~ר שת~~ול ~ד~ ה~~תבעל
 לאבנ~~ד

 ל~ו~~~
 הוא צער ~אדרב~ נעשה ה~~ות ב~ל

 שאםלו
~~ 

 לו
 ~וכ~

~~~~ 

 ו~~לו זה ~שיבא ~הו~יאו
 ש~ש ~ו ~~שים ש~יא~ר

 ~ל~
 וב~נ~ן שו~~יס י~צא ו~א ~ו

 נרשאיחכי~~
 ד~~

 בפ~~ה ~ר~ב~~ם
 ~אינ~

 ה~רמ~ אלא
 ~ל ה~כי~ו שכן י~ בסי~ ש~ת ב~ הר~ וכ~ברב~ת

 ~וא דהו~א ד~~כנתא ~אמר ~י בהה ו~שהא~רונים

ש~~רו~
 לה~כ~ר ויכול

 ללו~
 ל~ת~~לה אפיל~ ושרי ~~מו

~כ~~~
 ~~ר לי נר~ה האו~רים ~דברי ו~~~~

 ~~ו~
 שאם

 י~ול ~~~לוה ~~~ו~~~
 לו~

 כיון מ~נו ל~וכרו
 שהי~

 ~~~ר~משכנ~~
 ~ב~ ובנ~~ד

 נ~~~
 שהמלוה ה~~ר מלשון

 נא~~~~ישכר~~
 אם וא~~~כ

 ~~~ר~
 והרי יק~נה הלוה

 ~ו~הזה
 לז~

 ~דבר~ו ~נ~~ה ~~~ש
 שרו~

 ~א~~וניה
 וכ~~ש ~~ורא ב~שכנ~א נר~אי ~כ~ר~ ל~~ירמ~~~~ים
 ~נו~אין

 ~כך ~רי~~~
 ז~ בנ~ו~

 הנזכרים~ ~ה~ע~~ם

ו~~~~~
 ~וכל שנים ~רב~ה שב~וף ש~תנו התנאי

 הרי ~~ור~ו ~ייב ה~וה ויה~ה ~~ו~~ו ל~בועהמלוה
 מדאמרינן ~ן ו~מד ב~סקיו ~מבואר מתירהרא~~ש
 שהמגיד ואע~~~י ~שמ~~ו שבי~ית דמ~לקי~באתרא
 י~~ל הרשב~~א בשם יוסף נמ~י וכ~~כ ~~~ור כת~~ש~ה
 דסורא במש~נתא מותר ט~ם מה ~~מא ב~ר~יל
 ~הוא ~~~ז ב~לה ה~וס~ כתבו לזה ליה ~~לקא~י~ו
 ארעא תי~וק אילין שניא במשלם ש~פרש שא~ר~שום
 אלא כהלואה ~חזי לא ~~ף בלאדא

 כלוק~
 פירות ממנו

 הרמב~~ם וגם ד~ים באותם הללושנים
 ע~

 משכנתא
 לו שיביא כ~~ז עמו השדה ב~ל הת~ה ~אם כתבד~ורא
 ~~נה ויסלקו ש~ר בכל עשר לו י~שוב~עותיו

 וי~ור בו שדר מה לו מחשב שירצה שכ~~ז הלוהכשהת~~ ו~
 זה שאין ~ותר זה הרי ויסתלק דמים שכר~ו

 ~ עכ~~ל מותר שבשכירות תנ~י וכלכשכירו~ אל~
ו~~~~

 ~אין מפ~י הוא ד~ורא משכנתא שה~ר
 פירות כלוקח שהם מפני אלא הלואה אלומ~ות

אלו שנ~
 בכ~

 ~~ ~פנ~ או התו~~ לדברי ~~ת וכך
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 או הפירות שבלקי~ת תנאי כל הרמב~~ם לדבריכשכירות
 להתנות שמותר וכשם מותרשבשכירות

 שיו~
 הממ~ן

 לבעללסלק
 המעו~

 שיוכל להתנות מותר כך המלוה
 טעם שת~ה המגיד ו~ב מעותיו ~גבות המעותבעל
 עציו המלוה א~ריות שאין מפני דםורא ~ש~~תאהיתר
 ב~עם נת~~שב לא כו~ חובו לו לפרוע לכופו י~לואינו
 מקח לשון א~א מלוה לשון זה שאין ועוד ש~תב עדזה

 ה~~ו~ בעל שיוכל עכ~~ל כן שכ~ כיון ~ירו~ דלוקחדומי~
 הרב שכת~ ל~ה וא~י~ מותר ~עות~ול~בות

 ההתרשט~ם ה~גי~
 הו~

 ל~בות ה~לוה ביד כח שאין מפני
 גדר שזהו לו~~ אפשר קרקע לו ולה~זיר ~לוםמחובו
 שנעשית וא~ר דהוראמשכנתא

 משכנת~
 כהל~תא זו

 ~עותיו לגבות ה~~ות בעל ש~וכל להתנות ר~ו אח~~כאם
אחר

 ארב~
 ל~לוק ~קום ~ין צב~ל יש ומ~~מ ~~~ם

 משכנתא התר טעם מתב~ל זה שב~נאי שכיוןולומר
 המעות ועשו דסורא המשכנתא עק~ו כאלו הו~~לדסורא
 המגיד הרב ל~עת ואסורמלוה

 וה~מב~~ם ה~ה~ שדברי אע~~~י מעשהו~~~~ן ~ והרשב~~~
 דעתו כך דמסתמא~ראה

 ש~
 פשט כ~שר כ~~ש הרמב~~ם

 המגיד שהרב מא~ר שכתבתי וכ~ו כן מוכיחיםדבר~ו
 אין לאסור םתםכ~ב

 כ~ ל~
להת~~ ז~~ל הר~~~~ם ~ברי ל~רש

 מ~ונא דאפוקי ועו~
 ה~~

 ~~ק~נן ולא
 אל~

 בראיה
 באי~ור נ~ית זו שמשכנתא מא~ר לו~ר ואיןברורה
 מעיקרא היאבטלה

 וכופ~
 מעו~יו להחזיר הממשכן

 האי אביי דא~ר אהא הרא~~ש כ~ב שהרי המעו~לבעל
 בחבריה דרבי~א זוזי דמסיקמאן

 ו~~
 חשי אזלי

 ויהב בשו~א בזוזאגרויי ארב~
 לי~

 ~~ק מכאן כו~ ~מ~ה איהו
 ~~~נא ~י~ו~א דאיכא ד~יכ~ בתשובה האיירבי~ו

דאוסי~
 ~ו נ~ר אגר משום בדמיה

 פו~~
 ~~ירות על

 ונתקיים הש~ר יצא ~~א~ד
 ה~ק~

 ונ~ייקר ב~~ין
השער

 המ~~
 ~ב~ל ~~ול ואי~ו קיים

 ~נ~שה מ~~י המ~~
 המגיד הרב וכ~~כ ~און ~איי רב בשם נ~~י וכ~~כבאי~ור

בהו~
 פ~ק וכן והרשב~~א והר~~~~ן הא~י רבינו בשם פ~~ח

 גאון ב~ם הריב~~ש וכ~~כ חה~~מטור
 וש~

 כל ההכי~ו
 ומי~ו שכתב ואע~~פיהמפרשים

 ה~ו~~
 בו ~חזור יכול

 שהרי עכשו של ~יו~ר בשער בהם יתןשלא
 לכ~ ~~

 ירד
 ~מו ~~ק הזול ~שערשמתחלה

 עכ~~~
 לומר אין

 ~ל אלא מ~ו~י נתתי ~א ה~~~ות ב~ל א~ר נמיה~י דאי~
 זהתנאי

 שבסו~

 מעות לגבות אוכל ש~~ם ד~
 וכיו~

 ~א~ור
 נ~ר~י~י ~לא מהמשכנתא בי ~וזרני כןלהתנות

 יכול ~אי~ ~רבינו ~~הה~א כשם תנ~~ או~ו ~לאלא במ~כנת~
 בו לחזורה~וקח

 של~
 דהתם כו~ ~יותר ב~~~ בהם ~תן

 שלוק~שאני
 ב~ר

~~ ~ 
 כ~ר

~ ה~ק~  ~~ 
 המק~אופ~

 הז~ל ~~ ליקח התנה ואם
 ה~

 נת~בו

לי~
 אבל היוקר כשער

 הכ~
 זה תנאי

 שיו~
 לג~~

 וא~~כ המשכנ~א ע~ם ~ינו שנים ארבעה בסוף~ותיו
 ~מרינןשפיר

 תה~
 ~ן בטל ~תנאי קיימת ה~שכנ~א

שהו~
 ~וצ~ ~ני ה~וק~ יאמ~ דהתם ו~וד באי~ור

ליק~
 הוא ואם שפסקתי כמו ה~וקר כשער אלא

 אס~
יבט~

 ודאי בנ~~ד אבל המקח
 ל~

 לא המ~ת בעל יא~~
 עת~~ז אלא מעותינתתי

 וכ~~
 זה שתנאי

 אס~
 תיבטל

 ~ן או~ר היה ש~ם ~~ותי לי ויחזירה~שכנתא
 ו~~יה מעיקרא בטלהשהמשכנתא נמ~

 לה~ז~ צרי~
 פי~ת

 אם ואפילו שאכל ש~ים~~
 תו~

 הע~יר שנים ה~רב~ה
 להפסיד השני זה ויתרצה לא~ר המשכנתא המעותב~ל
 כ~יניה כל לאו מעותיו שיגבה כדי שנה שבכלפירות
 הראשון המ~ת בעל ב~~עת ל~תלי איכא איאלא

 הצ~יר שנ~~למה ~~
~~~ ~~~ 

ו
~~~~ 

 הספרדים קנו ימים כ~ה זה
 גדולים הקהל יחי~י ~~עות הקברות ביתבעד קר~~
 ל~~בי ה~~רדים ~~~ו הקנייה בז~ן ואז ועניים~שירים ו~טני~

 ג~~כ הם יר~ו א~ ה~~תערבהעיר
 ל~~~ת~

 עמהם
 ממעותם ~~~רד~ם וקנו רצו ולאבקניה

 ממ~
 שהטילו

 ~אנשי באו ~ב ז~ן עבור ו~~ר י~~~ו הקהל יחידיעל
 ו~כ~ו ההם ~ימים היו אשרה~עמד

 א~ת מש~חה לא~
 ל~בור לו והר~ומהמ~ת~רב

 הו~
 ובני ופ~ ~~ ובנ~ו

 אנ~נו ~נז~ ה~כירה ש~ר נםח וזהבניו
 הח~~~

 ~שם

~~~~
 אשר הפרד~ם

 ב~~~~
 נתננו

 כ~
 להר~~ר ו~שות

 ן~ הלויהול~מאן
 כולי~

 יש~אל ו~בניו
 כל~~~

 והר~
והר~ י~~

 יו~~
 ~ם יפ~ר ~~~ו ושאם ~~ז~ בניו וב~י ו~ב~אל

 ~הםאחד
 באריכו~

 שי~ברו י~ים
 בבי~

 של ה~יים
 ~י~ם ימחו לא ~הקהל א~ד ושוםהס~ר~ים

 המ~ות ~~ם וקבלנו קבורתם ~קום ממ~ו ~נו~כבר ~פ~
 שנת ~~שרי י~ים ו ~~ ביום זהוהיה

 ל~איה בידם ולהיות~משק ~ ~י~~ אש~~~
 ו~זכו~

 ~תמנו
 ו~יים שרירוהכל ~ שמות~~

 ~~ו~~
 ן~

 ~~~ו~
 ~~ו~ה

~~ 
 הצ~יר

אבר~~
 ה~מא

 י~~~
 ~גא~ר ~~אל ~ינ~ו כ~ב ~ו~ד ן~

 ן~ של~ה נהלון ש~ואל פאוגוןיוסף
 ה~א~

 בן ~דל~ה
 נ~~~ ~~~ ~יים כמוה~~רל~~~א

 ~ר
 ~~ ד~~

 ~גיי
פוא~

 ~א~~רו שלמה
 ע~~~

 ~~יע
~  

 וע~ו הש~ר
 בוהח~ומים

 ומכיר~
 ~ל ידיעת ~ ~~לתי עשו זו

 י~י~~ ומבלתיה~הצ א~
 ק~~ק

 איסקלייא~
 י~~~ו

 ~~ א~
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 המ~ום בקניית הספ~ים עם ונשתתפו חלקם נתנוהם
 נמצאו אשר המעמד מא~שי קצת באו ועתהההוא
 מבני א~ת על וערערו הנ~~ל לזקן מכרו אשרבמכירה
 בניובני

 ש~
 בבית לקוברה רוצים והיו שנפ~רה הזקן

 שכבר ואמרו הספ~י~ שלהק~רו~
 ל~

 שום להם ~שאר
 לקבור רשות שנתנו הגופים סכום הם קברו שכברזכות

 בנים וד~ הזקן אם כי לקבור רשות נ~נו שלאבאומרם
 וקברו מבניו וא~ד הזקן נקבר וכבר בניו ובני לושיש
 גם בנו ואשת בשטר הייתה לא אשר זקן של אשתוג~~כ
 נכנסים והם להם מכרו לא אשר ב~יו ב~י מבניקברו
 חלקם להם הגיע והרי אביהם וא~ות אביהםתחת
 ואמרו הקהל יחידי כל נ~עוררו הקטטה שמצדעד

 אחוזתם בית למכור כח להם היה ~א המעמדשאנשי
 לקבור להם שאין גבולם להם הצר המכירה זאתשמצד
 ומתעור~ם צועקיה אסקלייאן של ה~~~ק גם מתיהםאת
 ורגע עת ובכל מדעתם היה לא כי הזאת המכירהעל
 ועתה המעטים הם בהיותם נ~י~ היו ולא צועקיםהיו

 ~לא יחידים ושאר הספרדים מן שגדלו הקטניםנת~ררו
 ~זמן ראשונה משעה כי ב~שבם ההיא מהמכירהידעו

 בקנייה נשתתפו הם גם שהס אבותם שקנוהקנייה
 שאחר ~הם שנתח~ש עתה אבל אבותם שקנוההיא
 להם שהצר ההיא בקנייה רוצים אינם קנו שניםכמה
 ומערערים מתיהם את לקבור מקום ~הם ואיןגבולם
 יזכו אם ורוצים גזול בקר~ע נקברו כי הנקבריםעל
 בני ~ותם ויקברו מנחלתם ההם הגופיס להסירבדין

 קדמוניות משנים להם היה אשר אח~תם בתוךמ~פחתם
 את קברו שכבר ~קות בטענות באיס ה~שפח~ובני
 היחידי~ שאר ש~ענו מה ועל בידם מיחו ולא בנ~הםבני
 כח בידם אין המעמד אנשי מכרו כדין שלא כינגדם
 זו נתפשט כבר כי ואמרו טענו אחרים רשותלמכור
 יחיד לכל ~וכרי~ שהיו דנא מקדמת ביניהםהמנהג
 ~היהויחיד

 רו~
 יותר או פרח בעד מתו את לקבור

 לדעת ראשונ~ שמשעה מזה שמורה קבר לו מוכריםהיו
 ירצה אשר איש כל לקבור ש~וכלו הבעליםהקדישו
 ימצא אשר לגזברים חל~ו שיתן ע~~י בקב~הםלקבור
 הקנייה בעת מהנמצאים אחד כי טענו גם ההם~ימים
 ראשון שהקונה שכן ומא~ר מהמעמד קצת עם להםמ~ר
 ~ענו גם מ~ירה מכירתו להם מכר ראשון מהבעל~קנה
 מכירה שטר לא ~ראייה אם כי אינו בידם שהואשהש~ר
וק~~ק

 םפ~י~
 שאמרו מה שעל ואמרו נגדם טענו

שאי~לאי
 למפר~ מילת~

 אדעתא שהקדישו שהראשונים
 ד~למא כד~ריה~ ~ינו זה כו~ למכור שיוכלו הקדישודהכי

 לומר נוכל הקדישו וממעותיו י~יד ~יה הקונהאם
 כגדול כקטון שכלם אחר אבל הק~ישו דהכיאדעתא

 כל זכו כבר אחריהם והבאים קבריהם לאחוזתקנו
 כל גם ההוא בקרקע זקן ועד מנער אזהנמצאים
 ושוב ~ורות לדורי עד מהםהנמשכי~

 כ~ א~
 זמן ~ום

 חבירו חלק ~צר שהרי למכיר ב~לם בריה לשוםמזמני~
 ל~כור נברא שום ביד כח ואין ממנו הנמשכים כלוחלק

 הראשונים הקונים למכור ירצו אם גם שלו שאי~והקרקע
 קנייתם ברגע שזכו אחר למכור כח בידם אין שובכלם

 גדולם ועדמ~טנם
 ט~

 ונשי~
 הקרקע יצא רגע באותו

 שבמכירה עתה כ~~ש אחרים ברשות ו~כנס רשותם~תחת
 הטענות אלו כל מהראשונים א~ד אם ~י נמצא לאהזאת
 בזה ~ברתי לכתוב והזק~קוני הנז~ הכתות לפניקרבו
 ולהשיב סברתי לכתוב הוכרחתי דרישתם ע~~פיוהנה
 שטענו מה על והנה ~ א~רון אחרון ועל ראשון ראשוןעל

 בעד לזקן אלא מכרו שלא מכרו אשר הק~~קברורי
 יותר ולא בניו ובני בניו ארבע וקבר ~ברואחוזת
 בני קברו ת~ורתם והם ראייתם בשטר כתובכאשר
 לא אשר נשיהם קברו גם בחייהם ש~תו בניה~בני

 קבריה~ אחוזת והפסידו ~ל~ם הגיע וכבר בשטרהוזכרו
 ת~תם בניה~ בני בני נכנסוכי

 וא~
 כשקברו שתקו אם

 כי למחות הוצרכו לא בידם מיחו ולא בניהם בניבני
 תחתיהם אחרים יקברו אם הזאת ולצרה להםמה

 ועתה ~~חו אז להם שמכרו הקברים סכוםכשיושל~
 השטר כי ראייה צריך אין ולזה עמם הדין מיחושהושלם
 זכות להם אין ושוב חלקם להם הגיע וכבריוכיח

 ~ זכותם אכלו שכבר ההיאבמכירה

~~~
 ההיא במכירה הקהל ~חידי שערערו מה על

 מבי~ מ~יה~ להסיר בידם יכולת יש אם עיוןצריך
 להם שהיה שלהם הקברות בבית ולקוברםאחוזתם
 שהמכירה ע~ם שהדין בזה ~י שנראה מה דנאמקדמת
 מה שמכרו למכור בידם שאין מה שמכרו מכירהאינה
 אינו שלו שאינו את שהמוכר הוא ו~בואר שלהםשאינו
 בטעות חזקה וכל בט~ת היא שהחזיקו וה~קהמכר
 מכירה אינה שלנו ב~ון אחר מטעם גם ~קהאינה
 רשות נתננו כו~ החתומים אנו כתוב השטר לשוןשהרי
לקבור

 כ~
 קרקע אמר ולא לקבור רשות ומדקאמר

 ידור דאמר כמאן דהוי ממש זו במכירה איןלקבור
 בביתיפלוני

 שא~
 שמת מי פרק כמבואר ממש בדבריו

 לפי ו~י~ כלום א~ר לא בביתי פלוני ידור שאמרש~~מ
 הדירהשאין

 גו~

 בבריא דל~תא מילתא התם וא~רו

לית~
 הבי~ה וכן ~~~מ

 הר~~~
 מהלכות כ~~ב פ~ בהלכותיו
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 שיש דבר אלא כו~ במכר לא מקנה אדם איןמכי~ה

~
 הקבורה גם ע~~כ ~~ש בו שאין דבר הוי והד~רה ~מש
 דברהוי

 ~א~
 אין למכור קרקע שיאמר ועד ממש בו

 למה תו~יל ה~קה החזיקו כבר וא~~ת ב~כירהמ~ש
 שה~זיקו אחר להוציאם כח בידם שאין קברושכב~

בקבורת~
 העתידים בעד ההיא החזקה תועיל ~א אבל

 להם בי~וד קרקע מידת להם סיימו שלא כ~~זלקבור
 שקברו במה ה~יקו להס שסיימו שבקרקע שנא~רעד
 כל שכן ומאחר ~ניהס שיקברו אם כי מכרו לא שהריבו

 אחד קבר ו~קת מזה זה מחולק דבר הוי וקברקבר
 היימו שלא אחר ~קבור עתידי~ שעדיין ~ה על תועיללא

 או ידוע ~רקע מדתבמכיר~
 בצפו~

 ומאחר בדרום או
 החזקה מועיל אינו שאמרתי מהטעם ~מש במכיר~שאין
 להסירם יוכלו שלא בלבד קברו שכבר מה על אםכי

 אמרו מזאתוגדולה
 שא~

 נעשית הייתה המכירה אם
 מהקהל ה~חידים למכור ה~עמד אנש~ ביד כח והיהכדין
 ~עו~יהם להם ול~ור ההיא במכירה ל~ו~ ב~דם ~ותיש

 מ~ום להם שאין אחר מתם את מלקבור בידםולעכב
 המוכר בפרק כמבואר המקו~ זה אם כי לקבוראחר
 ה~פחה ב~י באים ~ברו ודרך קברו רמוכר ת~~רפירות

 לו וח~רים לוקח של כרחו בעל מתם אתוקוברים
 להם הוו שפגם רש~~י ופי~ משפחה פגם ~וםמעותיו
 ושלא מש~חתם בקבורת אחר שיקבר המשפחהלבני
 כ~~ד פרק הר~~מ הביאה וכן קבורה ~קום להםיהיה

 כב~י הס הקהל בני הרי שלנו ובנדון ~כירהמהלכות
 נפרד קהל להם יש שהמס~ערב ~בחינה אחתמשפח~
 שלהםוקברו~

 נפ~
 שכל חלו~ות במשפחות מהספרדים

 בעצמה היא והיא בעצמם הקברות בית להם ישאחת

ובנד~
 נותן הדין שורת אם אף שכתבתי מהטעמים שלנו
 ~ה שמ~רו כלל אינהשהמכירה

 של~
 למ~ור בידם היה

 בעת הרבים בו זכו שכבר ~להם שאינו אתו~כרו
 ביד שאין כרכים של ה~נסת כבית והוי הקרקעקניית
 כל שיסכי~ו דאפילו עולם ימי כל למכור אדםשום

 למכורהיחידים
 א~

 הכנסת בית כי בהיות ל~כור בידם
 ו~עתה ושבים העוברים כל לדעת נעשית כרכיםשל
 פרק ב~גילה כמבואר למכור הקהל אנשי ביד כחאין
 פי~~א ותפילה אהב~ בהלכות הר~~מ והביאה העירבני
 לבעליהם ימשך הקברות בית שבמכירת בנ~~דוכ~~ש

 אין שבו~אי גבולם את להם שהצר ~ה~קהנשארים
 זו~כירה

~~ 
 נמצאו לא יצ~~ו אסקלייאן שק~~ק וגם

 והם הזאת ב~כירה מהם אחדשום
 פר~

 בקניית ~לקם
 זו ב~כירה שאין הוא וכ~~שהקרקע

 ~מ~
 נותן והדין

 להם ל~ור ובידם גזול בקרקע שקברו מהשקברו
 ~ית ולקובר~ אח~תם מבית מתיהם ולהסירמעותיהס
אח~תם

 כ~
 ה~סתערב

 עכ~~
 ה~ר הטוב ועשית מ~וס

 ו~ע~ו ומעתה נתנו שנתנו ו~ה קברו שקברומה
 בבית ~קה יותרלהס א~

 הקברו~
 הם לא הםפרדים של

 בניהםולא
 מכ~

 כתבתי והנלע~~~ שאמרתי הטעמים
 ~~~~ ~~~הצ~ר

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ז ~~~ ~~~~~~
 בו כתוב והנה ה~~ בפסק דעי ל~וות~~~~~י

 שאין קברו שכבר למה תועיל ה~~ה החזיקו כברוא~~ת
 לא אבל בקבורת~ שהחזיקו אחר להוציא~ כחבידם
 שלא כ~~ז לקבור ה~תידים בעד ההיא ה~קהתועיל
 שנאמר עד ביחוד הקרקע ~דת להםסיימו

 כי מכרו לא שהרי בו שקברו במה החזיקו להםש~יימו שבקרק~
 דבר הוי וקבר קבר כל שכן ומאחר בניהם ~י~~רואם

 מה על תועיל לא אחר קבר וחז~ת מזה זהמחולק
 מדת במכירה סיימו שלא אחר לקבור עתידים~עד~ין
 ב~כירה שאין ומאחר בדרום או ~צפון או ידועקרקע
 על אס כי החז~ה מועיל אינו ~אמרתי ~ה~ע~ממש
 בדבריו ~בואר עכ~~ל לההירם יוכלו שלא בלבד שק~רומה
 מדת ~חבירו ~~ו~ראלה

 קרק~
 לו סיים ולא ~דהו

 ~דרום אם בצפון אם ~וכר הוא צ~בא~ה
 אי~

 ~אותה
 כתב היאך יקשה האלה ה~ברים וע~~פי ~ ממש~כירה
 כח בהם שאין קברו שכבר למה תועילשהחזקה

 אין דעתו שלפי שמאחר ב~בור~~ ה~~ו שכבראחר להוציא~
 א~~כ ~מש זובמכירה

 א~
 ~הוציאם כח יש שקברו ל~ה

 כאן אין דמכיר~ דכיון שלהם שא~ו בקרקע שנקברוכיון
 עיקר האמת לפי אבל כאן אין ~קה דעתםלפי

 כור בית ~פ~ שנינו שלימה משנה שהרי ליתא זוסברא
 ונותן ביניהם מש~נין מוכר אני שדה ~צי לחבירוהאומ~
 ביניהם משמנין מוכר אני בדרום ~צייה שדהוחצי

 שום לו סיים לא ברישא הרי בדרוםחצייה ונות~
~ 

 ואפ~ה
 ~~א בפרק הרמב~~ם ופסקה קייםה~כ~

 ~מכירה ~הלכו~
 שיקברו אס כי מכרו לא שהריו~~~~

 ~ה זה מחולק דבר הוי וקבר קבר כל שכןומאחר בניה~
 צא אחר קברוחזקת

 תועי~
 לק~ר עתידי~ שעדיין

 בע~ר שדות ~ר לו ~כר דת~ייא האאישתמיטתי~
 ~צ~ ~נה ~הם באח~ שהחזיק כ~ן~~~ות

 שנתן והוא
 ~ ~כירה ~~כות בפ~~א ה~~ב~~ם ופסק~ כולם דמילו
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~ ~

~ ~ ~  ~י~~~
ו~~~~

 ~~עס גם
 בנד~ אח~

 שלנו
 אינ~

 מכירה
~~

 נת~נו כו~ ה~תומים אנו בו כתוב ~טר לשון
 אמר ולא לקבור ~ות ומדקא~ר ~~ לקבוררשות

 בביתי פ~ ידור כמ~~ד דהוי ממש זו במכירה ~יןלקבור קרק~

~~
 ~בריו

 ממ~
 ש~מר ש~~מ שמת מי בפרק כמבואר

 שאין לפי ופי~ כלום אמר לא בב~תי פ~ידור
 הדיר~

 גו~
 בבריא דלי~א מיל~א התםו~מרו

 לית~
 וכן בש~~מ

הביאה
 הר~ב~~~

 אדם ~~ן מכירה מה~ פכ~~ב ב~לכותיו
 כו~ במכר לאמקנה

 א~~
דבר הוי והדירה ממש בו שיש דבר

 שא~
 בו

 ממ~
 מ~ש בו ש~ין דבר ה~בורה ~ם ~~~כ

 שיאמרועד
 קרק~

 לקבור
 א~

 ~~ש ב~כירה
 עכ~~~

 כ~~ז
 ש~ר אם כי ~חר קנין שם היה שלא הק~מת עלבנוי

ז~
 ~~נת אני רואה אבל ב~~~ד שהראו

 המשפח~
 ההיא

 וזה מכירה ש~ר לא לר~~ה ~~ כי אינו הזהשה~ר

נל~
 מדברי יפה

 לש~
 זה ש~ר

 שמוכי~
 ש~ינו מתוכו

~~
 לא דב~~ ~כר~

 ש~~
 מפני בו שכתוב ו~וד קנין

 עכ~~ל המ~ות מהם וקבלנו קבורתם מקום ממנו קנושכב~
 קנו שכברמשמע

 ~דינ~
 קב~ו ו~ם בש~ר או ב~קה

 כדין אלו קניינים ומ~~מא בקם~ דהיינו המעותמהם
 ו~פי~~ז בו לקבור זה קרקע קנו להם שאמרונ~שו

~~י~
 המחזיקין כ~ין בו

 ב~רק~
 ~זקה באו~ו ~ק~ותו

 להם להקנות כת~נה קנ~ה ש~ר~ כתבו או בול~בור
 ~מור ~נין וא~~כ כ~ף נתנו ו~ם לקבור כדי ההוא~רקע
 ~ומר ואין בלבד רשות לא כאןה~ה

 ה~
 השטר ב~ל יד ~י~~ל

 לו~ר לנו יש וא~~כ הת~תונהעל
 של~

 א~ר קנין שם ה~ה
 הו~~ל לקבור ~ות להם נ~נו שאם המפ~ש~ם שכ~בופ~ו
 כתבו ~ה~י בביתי פ~ידו~

 הרא~~~
 משנה ומגיד ב~שובה

פ~~~ב
 ~הלכו~

 ~ד אמרינן דלא ה~פ~~ים ב~ם מלוה
 א~א התחתונה על ה~~רבעל

 דוק~
 ע~~ימתב~נ הש~~ שא~ן בדבר

 כ~
 ~~~י ~תב~ל הש~ר אם אבל

 כ~
 ~א

והכ~
 אומרים היינו שאם ~יון

 ~ל~
 אלא כאן ה~ה

 ~קבורר~ות נת~נ~
 ה~~

 זה ש~ר ~תב~ל
~~ 

 יד ביה ~מ~ינן
 כהל~תו קנין שם היה ו~א~ אלא ה~~תו~~ על השטרבעל
 ו~ו~ ש~תב~יכ~ו

 י~~ודה הר~ החכם ~~~ר ~ח~~ם
~אל~ואה

 ז~~~
 ש~~נול~בר ~חזקה ~הלכ~ו הקנין לעשות צוה ומ~ת~א
 מוצי~

 ~~וקן שאינ~ דבר
 מתח~

 ומ~~ש ~~ו
 נ~~י~ הייתה ה~כירה אם שאף אומר ~זווגד~ה

~ כ~י~
 כח~

 מה~~ל היחידים ל~~~ר ~מע~ד ~נשי ב~~

 ~ת מלקבו~ בידם ו~~~ב מעותם ~~זו~ בידם ~ותי~
 להם שאין אחרמתם

 אם כי לקב~
 ז~

 כמבו~ר המקו~
 ה~וכרבפ~ק

 פ~רו~
 ת~ר

 ה~ו~~
 ~ברו

 ודר~
 קברו

 ~ו~ח של ב~~~כ מתם את וקוברים המש~~ה ב~יבאים

 ~וא שפגם ופי~ ~שפחה פ~ם ~שום מעותיו לוו~וזרים
 ~~א משפחתם בקברות א~ר שיקבר המשפ~ה לבנילהם
 קבורה מקום להםיהיה

 ו~
 בפ~~ד הרמב~~ם הביאה

 שלנו ובנדון מכירהמהלכות
 כבני אם הקהל בני ה~

 נפרד קהל להם יש שהמס~ערב בבחינה אחתמשפחה
 שלהםוקב~ות

 נפ~
 שכל ~לוקות במשפחות מה~פרדים

 בעצמה היא ~ו עצ~ם בפני קברות להם ישאחד
עכ~~ל

 הנד~ אי~
 דרכם שהיה שאני דהתם לראיה דומה

 בני את לקבור לעצמה ~ערה משפחה כלל~ות
 יקבר המשפ~ה מבני אחד ואם רשב~~ם וכמ~~שהמשפחה
 ומש~~ה מש~חתו לבני גנאי הוא אחרת משפחהבמערת
 על שם משפחתם בני ויקברו המשפח~ בני ד~יםי~רו
 הללו בדורות אבל משפח~ם פ~ם ו~שום לוקח שלכר~ו
 לה~פ~ד נהגולא

 בכ~
 אלא

 בי~
 ~הם יש א~ הקברות

 ואם שיהיה לשון מאיזה יכנה י~ראל בשם אשרלכל
 ובית לתושבים ~יוחד הקברות בית יש מ~וםבא~ה
 מליקבר שמ~פידים מפני לא לספרדים ~~וחדהק~רו~
 אלו בצדאלו

 אל~
 קבורתם מקום להם יצר שלא כדי

 לקנותראו
 קרק~ לה~

 ~~בורתם
 ל~

 קפידא משום
 ה~שפחות ~נהג שהיה כמו ~לו עם מליקבר אלושיקפידו
 ואם אלו ~ם אלו מליקבר מקפידות שהיו זמןבאותו
 משום לא לעצמם והספרדי~ ל~צמם התושבי~נ~ברים
 ממון ~פידת ~שו~ אלא כן עו~~ם ~שפחהכבוד

 להקבר במשפחות ~פידא עכשו שאין וכיון אלו קנוזה שקרק~
 זו מ~פחהבני

 בתו~
 הוא ברור דבר זו ~שפחה בני

 ~ לנ~~ד ענין אינו קברו דה~וכר ברייתאשאו~ה
ו~~~~

 שלנו ובנדון
 אם אף שכ~~~י מה~~מי~

שור~
 שלא מה שמכרו כלל א~נה ~המכירה נו~ן ה~ין

 ו~כרו ל~~ור בידםהיה
 בו זכו ~כבר ~להם שאינו א~

הרבים
 ב~~

 קנ~ית
 הקרק~

 והוי
 כבי~

 הכנםת
 עולם ימי כל עוד למכ~ר א~ם ~ום ביד שאיןכרכים ש~

 למכור בידם א~ן ~~כור הי~י~ים כל שיסכי~~אפי~
 ~יבהיות

 הכנה~ ב~~
 כל ד~ת על נ~ש~ת כרכים של

ה~וברי~
 למכור הקהל אנשי ביד כח אין ומ~~ה ו~בים

כ~בו~~
 ב~ר~

 בהלכות הרמב~~ם והביאה העי~ בני
תפ~לה

 הקברות לב~ת הכנסת ב~ת בין ל~לק י~ עכ~~~
 ע~~ד נ~שה הכנסתשבית

 כ~
 יבו~ו אם העולם אנשי

 אבלשם
 ה~סתערב מעכבים אותו שקנו ~הםפרדים רואיםאנו שהרי ישראל כל לשם נ~נה לא ה~~רות בי~

 בומ~יקבר
 וא~~~

 לכל נקנה
 הספ~די~

 שאם שבעולם

יב~
 םפרדי

 ממקו~
הוא הרי וא~~כ בו יקבר שם וימות אחר

 כבי~
 דהבא ד~י דלא לומר יש כרכים של הכנםת
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 שלא ע~~י ~עכב העיר בני רצו אם שם ומת לעיר
 ~ביתיקבר

 הקבר~
 קבורתו ~~ום שי~נה עד שלהם

בם~
 המסתערב ~ו יוזילו ואם בידם ה~ות להם שיראה

 עם ולא ע~~ם יקבר עמה~ דעת קירוב לו יהיהאו
 בית אין וא~~כהםפרדים

 הקברו~
 כל ל~עת נקנה זה

 כן שאין מה שבעולםהםפרדים
 ב~~

 ביתי כי הכנ~ת
 בלא העמ~ם לכל יקרא תפלהבית

 כ~~

 מחיר ובלא
 להתפלל כולם יכולי~ יחד ורבבות אלפים יהיוואפילו
 ~ אלו אחר אלובו

ו~~~~
 לא א~ס~~יים ~ק~~ק גם

 נמ~~
 אחד שום

 ה~~~ע בק~י~ת ~~~ם פ~~ו והם הזאת במכירהמהם
 שו~~ים ~~ם ששנ~ם ~ע~ה אינה זו ~ענה גםעכ~~ל

 או ~ולו ~לקו לא~ד ל~~ור מהם אחד רצה אםבקרקע
 ~ בי~ו הרשותקצתו

ג~
 שמ~רו ~כירה אינה ~~~כירה מ~~ש

~~ 
 שאין

 הוא ו~בוא~ של~ם שאי~ו מה ~מכ~ו למ~ורבידם
 א~ש~מוכר

 ~~~זי~ו וה~זקה ~כר א~~ו ~לו שאינו
 ~~ה וכל ב~עותהיה

 ב~עו~
 עם ע~~~ל ~קה א~נה

 ה~ריכו ה~~ל כיהיות
 ב~~נ~

 היה ~לא ל~מר זו
 כ~

 אינה למכור ~מ~מדלא~י
 המע~~ ~~נשי הוא כךהק~לות ~~נה~ ~~~י ב~~ני נראי~

 ועוש~ם ו~ונ~ם ~ו~~~ם
 מהכל

 שנרא~
 יכול אדם שום ו~ין להם

 ~מ~ו~
 בידם

 וא~~~ו~ו~~ם ~~הל אבות כ~ושהם
 של~~

 וכ~ה~א
 ה~~~ות א~ה ש~א~ר ה~~~ ב~~ד שהפ~ר מניןדאמרינן

 כל בניהם את מנח~לים אבות מהכו~
~~ 

 אף שיר~ו
 כל העם את מנחיליםראשים

~~ 
 נראה וכ~ק~ו ש~ר~ו

 ש~~ה להם נראה ו~~מ~רו הק~ל תקנת היה שזהלהם
 נותנים היו אם ו~~ילו ~יים ומעשיהם הקהלתקנת
במ~נם

 הי~
 קי~ם ~ע~יהם

 ו~~~~~~
 ~עיר בני בפ~

 א~ר ~~ א~א ורב רבינא בה פלי~ימתנה
 שרי ו~~

 בפי~~א הרמב~~םופסק
 מהל~ו~

 ~~~ה
 וא~י~ דשר~ ~~א~

 אסר לא דאםרמאן
 בב~~ א~~

 שהוא דוקא ~כנ~ת
 בדבר אבל בגמ~א שם וכ~בו~ר קדושה שלדבר

 ~הם שיש מודה קדושהבו שאי~
 רשו~

 קיימי~ ומע~י~~ ל~~ן
 אין ער~ר ואם ע~~~ם לער~ר יכול אדם שוםואין

ערע~
 כלום

 היל~
 ~זקן המעמד אנשי ש~~~ו ~ה

 לערער יכול א~~ שום ואין ~ קיים מכרםולבניו
 למשפחת זכות ~הםויש עלי~~

 הז~~
 הקברות סכום שם ~~בור

ש~כר~
 הקברות סכום נשלמו ו~ם ה~~מד אנשי להם

 ~הוא בק~קע ז~ות עוד להם נשארו לא להםשמכרו

וא~
 בש~ר ~ייחדו ~ותם במקום אחרים קברו אם

 רצו אם בזה עסקלמ~כרים א~
 ל~~

 אין לאחרים ~~ו~ם

 לתת למוכרים מחייבזה
 לה~

 ~מה י~ר מ~ומ~ת
ש~~~ו

 לה~
 ומ~חר

 ה~כ~ ~לש~
 וא~עת לזקן הוא

 בניהס ובניבניו
 שס~

 תש~ה ~כל
 שקב~ כי~

 ל~ם
 בניהם בני שלשון לומר ואין ~ עוד זכות ל~ם איןתשעה
 מהם ל~~~א יהא אפילוכולל

 כמ~
 לומר אין גם בנים

 הש~ר בעל יד קי~~ל דהא בכלל בניהם בני בנישגם
 מתקיים אחד לכל א~ד דבבן הת~~ונהעל

 לש~
 בני

 ~ יותר זכות להם ~יןבניהם
ו~~

 שכ~וב
 ב~ענו~

 ~ענת באים המש~חה שבני
 גם בידם מי~ו ולא בניהם בני ב~י קב~ו ~~בר~קה
קברו

 נ~ו~יה~
 ~ין עכ~~ל בידם מי~ו ולא הז~נים של

 זוב~ענה
 ד~~ ~~~

 תנן
 ב~ר~

 ~זקה כל חזקת
 עושה אתה ~ה לו אמר כי~ד ~ז~ה אינה ~~נהע~ה שא~

ב~ו~
 לי ~מר שלא שלי

 אד~
 שמכרת ~קה אי~ה ד~ר

לי
 ~נ~~

 מיחו שלא שב~בור הרי ~ז~ה זו הרי לי
ב~דם

 חז~~ אינ~
 למם~ר ~ולה שם שק~רו ~ה ~ן ואם

 ~~~ברות

~~~~
 לה~ציאם רשות אין כבר שקברו ~~ה ה~ולה

לא
 ~~ו~

 לע~ות
 ה~ו~

 ו~~שר
 בלב~

 ~מה הדין מן אלא
 ~כיר~ם להם~~כ~ו

 ~כיר~
 כ~ר ואם

 קב~
 ~שעה

 להםאין
 ר~ו~

 להם באה שכבר ~פני ~וד שם לק~ו~
 ש~ב~ו בין ש~נוא~וז~ם

 אות~
 אין זולתם ~ו ש~י~דו

 ~ודל~ם
 ב~~ק~ ז~ו~

 אלה דבר~ ול~יות ~~וא
 חת~תי דסברא ומילי בר~י~ת ל~בין ונ~ו~יםב~ור~ם
 ~ הצעיר ~השמי

~~~~~ ~~~~ 

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

~~ו~
 אלהים איש ~ו יאמר ק~וש ו~ואלו ישראל

 בדברים הרים ועו~~ ~יני ביה דכולה כר~א ~ואקדוש
 ~ע~~ אי ~רא אימא ב~ית איב~~ם

 ב~ה ס~רא אי~א
 כ~ו~ר~~ר הגאון ה~ולל הרב ~שלם ~~כם ~הורהבתור~

 ראי~י נר~~ו ק~רויוסף
 לערו~

 האדון ב~בר~ ספקו~י
 על בהםל~~וד

 נ~~
 צריך א~י וללמוד היא ו~ורה

 לאמתו אמת ד~ןל~~מוד
 וז~

 הזאת בשנה בהיותי כי
 עם נש~ל~י תוב~~בבירוש~ם

 ר~
 ה~א חדוש ענין על

אשר
 ~יר~

 ה~יים בית בדברי ד~שק פה
~~ 

 הספרדים
 בו מכרו~שר

 חל~
 לז~ן כ~ייף בית ~~שפ~ת

 קיים שה~ר דאיברא והשבתי ~~ו בניו ובניארבע~ ~בני~
 ואי~ ק~י~~המכירה

 ל~~לה מקום
 בשו~

 דמי ולא זמן
לבית

 ה~נה~
 העולם לכל עומד לתפלה דה~ם כרכ~ן של

 שםהבאים
 והכ~

 אלא בו לך ואין עומד ל~~ורה
 מקו~

 ~~ז~~י~~~~~~~י~
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 הכנסת ~ית של טעמא לאו~רים התם גם ו~ה~~ו
 דאינהדכ~ים

 נמ~
 מש~ר דמיה שגובים ~שום

 זכותם למכור העי~ טובי ~שבעה מקום ואיןהמקו~ות
 למאי ד~יולא

 דאמרי~
 בכתובות

 בפ~~
 ובבתרא הכותב

 המוכר בכור ~ש פ~ בכורות ו~ילהי פירות המוכרבפרק
~ברו

 וד~
 באים ה~פדו ומקום מעמדו מקום קברו

 ומחזירין לוקח של כר~ו בעל אותו וקוברים משפחתובני
 מקומו וק בפירוש לו ומיוחד מםויים דהתם דמיולו

 בנדוןמשא~~כ
 די~

 כש~~רת גם ומה משפ~ה פגם ומשו~
 קבור שנמצאביובל

 בש~
 יש ב~רק תנן דהכי א~רים

 לבני יחזיר אשתו את היורש ~ף אומר ב~~ב ר~~יבכור
 ובכתובות התם לה ומוקי הדמים מן להם וי~ההמשפחה

~פר~
 ומשום ה~ברו~ בבית אשתו שהו~ישתו כגון הכותב

 ~~~ל כתובות ב~םכת התוס~ שכתבו וכמו משפחהפגם
 וליהדר דמי ל~ש~ול רבנן אמור מש~חה פגםומ~ום
 ~ובל בלא אפילו ביובל איריא מא~ דא~~כ לרשב~~אתימא
 ק~מר יובל ב~א דא~ איירי ביובל כרחין דעלנמי

 אמאי כן אםדמ~יר
 איצטרי~

 ~~~~ל ל~ימר ברב ליה
 ועוד ד~ב~ן ל~ימר ליה הוה דאוריית~ הבעל~רוש~
 משפחה פ~ם דליכ~ וצ~~ל מתנייאדאיובל

 ע~
 ~~ז ~יובל

 קבורים שהם ניכר ~וזרת אינה וזו ח~רות הירושותכל
 ~שפחה פגם כאן א~ן ~~~~ד מ~~מ עכ~~ל אחריםבשל
 להקבר הזה לדבר גמור בק~ין והוא כאמור אדםלשום
 פי~~ד רבתי באבל ששנינו וכמו בניהם וב~י ובניהםשם
 י~~כה יו~אי וכל ה~א ב~וכו נ~ברת קבר שירשהאשה
 אומרי~ ו~כמים ר~~מדברי

 הי~
 ו~ודי~ ירכה יו~אי ולא

 בו ו~י~ עמה נקברים בחייה אותם ר~תה שאםחכמי~
 מתיחסי~ ובנ~ה המש~חה מן הקברות בית מ~וםשי~ה
 א~לם ~הקבר מש~~תה לבנ~ וגנאי אביהם מ~חתע~~ש
 ת~בר אצלי תקבר אומר ובעלה א~לי ת~ב~ אומ~אביה
 בנים לה יש ואם בקבורתה חייב שהוא בעלהא~ל

 קברוניוא~מרת
 א~

 מפ~י ו~ם ע~~כ לה שומעין בני
 זה ~פני לא מ~יהם בו ל~בור מקום להם ~רכי

יבול~
 שהחזיקו ב~ה וכ~~ש מהם הקונ~ם אחרים זכות

 הו~~ל ב~ענה חזקה דהוי שם בקבורה ה~ דורמבני

ול~
 דאמרינן לההי~ וד~ייא ש~~ם ע~~פי ~ז בידם מיחו
 ביה כתיב דהוה ש~~א בה~יא ה~~בל~רק

 מלוה ק~ים שתים אומר לוה שלש או~ר מלוהסתמא שני~
 אמר יהודה רב נאמן מי לפיריואכלינהו

 קר~~
 ב~זקת

 אוכליהן בחז~ת פירות א~ר כהנא רב קי~מאב~י~
 אוכליהן בחזקת פירות דא~ר כהנא דרב כוותיהוהלכתא
 ~מן כרב דה~כתא השואל בפרק התם ד~מר~ואע~~ג

 ~וכר גבי ~מדת בעליה בחז~~ קרקעדאמר
 לשנה זהובים עשר~נים מרח~

 מדי~
 לחדש זהב

 דמםפקא משוה למשכיר כולו ה~דש בסוף באדאפילו דאמרי~
 תפיס או ראשון ל~ון תפיס אילן

 וספ~ אחרו~ לש~
 זה

 שאכל פ~רות אכילת על אבל ל~ולם להתברר אפשראי
 בי ואטרוחי השטר עידי ע~~י להתברר אפשרהמלוה
 ואם המלוה עם הדין ש~א ~טר~~נן לא ז~~ני תרידינא
 מידונוצי~נו

 עתידי~
 לא~ר ה~וה ~יד ולגבו~ו לחזור הם

 המוכרים הם השטר עידי ובנ~~ד התם וכ~~~יקזמן
 מדור ~נקברו ומה מכירתם על ~ענה והודאתםבעצמם
 להקבר יש הקו~ים מן רביעיה דור ועד ~~ברורביעי
שם

 וא~
 אין ע~ה יודו לא אם

 בכ~
 עשו ~הרי כלום

 טענתם ~כח להם בשתיק~ם וה~ז~קו ב~ניה~ וקברומעשה
 ואזלינן ~ענה עם חזקה והוייא שב~דם ה~~רכפי~~וש
 שדור עליהם ב~~נתם שהו~ו עתה גם ו~הבת~א
 מהם רביעי דור לא אך שם להקבר להם יששלישי
 ק~~ק של ההיא ה~שפ~ה בני שטוענים ~האמנם

 להם שיש אחר החיים בית שיקנו שאפילוה~פ~דים
 חיים ~בית המכירה להם נתי~~ד שלא מא~ר בוחלק
 לאו לבדזה

 כ~
 לעולם בא שלא כדבר דהו~~ל כמינייהו

 מקנה ~דם אין ו~י~ל לקנות ייחדו ולא ~נו שלאמה
 ~ לעולם בא שלאדבר

ג~
 היא כלום לאו ~ליהם יצ~~ו א~ה~ליין ~~~ק ט~נת

הואי~
 וה~ז~~ו להם שות~יהם ומכרו

 במכיר~
 בפנ~הם

 טענה עם חזקה הוייא בהם מיחו ולא שנ~ם כמהזה

וכ~
 ללוקח ו~ו~נין ליורש טוענין וק~~~ל יורשים שהם שכן

 לא מהם והחיים מקומם ק~ו שם הנקבריםוקרוביהם
 ש~וענים רביעי דור על אמנם תמורתם זכו~םאבדו
 כן נתפרש ולא הואיל כמינייהו כל לאו שםלה~בר
 ~ ~~~כ תשובתי ~גיע ע~~כבש~ר

ו~~~~
 נר~~ו זמרא ן~ דוד כמוה~~ר הרב השלם

 להיות ~~ל בה וחתם לדברי וההכים לוהראית~ה
 בקצרה דעתי אחוה ה~הלות בין שלום ל~~יל ~צוה~בר
 ~קות ~ענות מוס~~רב קהל ~טענו מה שכלו~ומר
 מ~יהם לקבור שאמרו מה ט~נות שתי זולתי מוצקכראי
 לעולםשם

 ע~
 טענה אי~ה ד~רות כמה

 כל~
 שה~~ר לפי

 ואפי~~בואר
 שה~~

 מחבירו המוציא ~שטר בהבנת ספק
 הר~ייהעליו

 ג~
 ~כל לקבור זכות להם שיש שטענו מה

 מכרו שלא כלל טענה אינה הספרדי ~יק~ו ה~ייםבית
 שעתידים מה לא בו ~ותזקים שהם דבר אלאלהם
לקנות

 המכי~ ש~ ומ~~~
 כתבתי לע~~ד וה~ר~ קיים

 ~ זמרא אבי ן~דוד
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 נר~~ו ורוק דוד בה~~ר השלם ה~כס כתבו~~~יו
 להטיל בכ~~ז ~וק צריכים אינם הרב שדברי אע~~פי~~~ל
 הוא הנ~~ל שהדין כן גם חותם הנני הקהלות בין~לום
 נאם אמתדין

 הק~
 בכמוה~~ר ורוק דוד שבתלמידים

 זעכשיל זכ~ייהו כהר~~ר השלם החכם כתבו~~~~ו ~ ז~וק~~ל אשכ~יזכרייהו
 נ~~~ו קארו יוסף כמוהר~~ר הגדול הרב שלחמיו

 וז~~~
 לית

דין
 צרי~

 ~תיהם ~קבו~ מו~זקין המשפ~ה שאנשי בושש
 עמה ש~ש ~קה וחז~תם ה~~ירה בשטר המפורשככל

 כדין ד~לא לקמ~~ה י~וש בידם והמעכב חז~ותטענות
 במחשכי הטרוד נאום כפ~ה וצריך מהמ~ים וג~למעכב
 העכשיל זלה~~ה שלמה כמוהר~~ר בלא~~אה זכרייאהזמן
 ~אשכ~י

ו~~
 הכולל ה~ב השלם ה~כם הסכים מאלתכם ידי

 בתשובתו ועוד נר~~ו מ~ראני משהכמוהר~~ר

 הוהי~
 לכלול

 שם ~הקב~ ההיא במכירה רביעי דורגם
 והוכ~~

 במישור
 בניו כתוב למ~רי~ ~עקב בירידת מצי~ו שכן ע~~כדבריו
 בני ויהיו וכתיב אתו בניוו~ני

 ~צר~ פ~
 וגו~ וחמול

 בכ~ל נכללים רביע~ דורוהם
 כ~

 ~לש~ם ובנותיו בנ~ו נ~ש
 ב~לל לומר וא~שר וז~~ל דבריו בסיום עוד וכתבושלש
 ~פר~ים ~~הל ואין ~ותר ואולי רב~עי דור הם ~ניובני

 אם ספק שהיה ואפילו המתים אל החייס בעדט~נה
 שנקברו מוחזק~ם הם הרי לאו או בכלל רביעי דורנכלל
 את להוציא שרוצים ~~פרדים הם מחבירו והמוציאכבר
 ו~יהם בשטר בפירוש כתובים שהם מחזקתםהחיים
 ~ ראיהלהביא

 מבואר שה~טר ~פי נר~~ו דוד ה~~ר הרב~~~~~
 ~~יו מחב~רו המוציא השטר בהבנת ספק שיהאואפילו
 ל~אינ~ וכן הראייה יב~או המשפחה שבני ר~~להראייה
 עכ~~ל כמ~~ש כבר נקבר~ם לא רביעי מדור עדייןנקברי~
 ל~ון דהא ר~ייה דאינה אומר אני התורה מןולראייתו
 לשון בהו כדדרשי~ן לחוד שטרות ולשון לחוד~טר

 ~ בנדרים אדם בניכלשון הדיו~
ו~ג~

 מיוםדים הרמתה ב~~ובתו האדון דברי ראינו
 זולתי שם לקבור להם ~אין בה אומר ~ר פז א~ניעצ

 בן ~~ד כל להם ב~ים וארבעה הזקן קברותתשעה
 ו~ני התחתונה על הש~ר בעל יד דקי~~ל משוםאחד

 ו~אשמעתי
 אבי~

 שהמוכרים מ~חר המראה על ואשתומם
 דור לא אך להם יש ~לישי לדור ~ענותיהם בכללהזכירו
 וידו השטר דברי בפי~ הודו בזה הרירביעי

~ 
 ה~ליונה

 ביד כתובים כו~םוהטענות
 האד~

 ~שלס ~~כס בתשובת
 משהכמוהר~~ר

 ~ר~
 ~ייס כהר~~ר השלם והחכם נר~~ו

 מצא מהיכן ידעתי לא נר~~וחבר
 האד~

 מ~ום להס
 והודו עציהם ש~גרוהו פתח בפניהםלפתוח

 וכמ~ה השטר בהבנת הספק מסלקת ודאיוהודאותם בכ~
 הש~ר ~נכתב בזמן גם זה מלבד תחשביעדים

 בשם מהם אחד ייחדו ו~א בנים ושלש שנים לקצתםה~ה ההו~
 ודאי אלא כולס הז~ן בני בשמות ייחדו כאשר אחדלכל

 תימא לא דאי אח~~כ להם יולדו אשר על גם בזהדעתם
 משמערבים בני~ ובני ובניו הוא הוה אדם בני ולשון מ~י~ מאןהכי

~ 
ג~

 כמה זה הדבר בעל לפני מעשה שנעשה אחר
 על לס~ק עתה מקום מה ~יחו ולאשנים

 לש~
 השט~

 יד בו לשנאמרבהבנ~ו
 ב~~

 ~ם התחתונה על הש~ר
 אין לשונות במקצת ~שטרות בענין אדם בני בלשוןלדון
 על דינרין או ד~ינרי ח~לוק דהא כן נוהגיםאנחנו

 נה~ינן לא ז~באו כס~
 לדו~

 ז~~ל הפוסקים ק~ת וכמ~~ש ביה
 דמצ~ מאי כל ליהו ~נט~ון ק~נים יתומ~ם ליכאובנ~~ד
 והודו קיימים בנ~~ד ה~וכרים רוב ~הרי אבוהון~עין

 עוד לספק מקום ומה ושלישי ש~י דור לכלבמ~ירתם
 הס עוד ~~~ל מבואר הוא בכך ~ענתם לשוןוהרי

 שהשטר לומר תמצא שאפ~לו ספרדים ק~~קטוענים
 אמנם דורות שלשה אם כי בש~ר כ~וב אינומקויים הו~

 וה~וכרי~ בניו ובני ובניו הזקן שכ~~כ לא דורותארבע
 ה~וג~~כ

 בכל~
 ה~ועני~

 ובמעמד~
 הזה ושת~~תם

 אב~הם הר~ מ~ויים הם כעת והמוכרי~כהו~א~ הי~
 והר~ צמח גדליא והר~ פ~נ~ו כלב והר~ ~ופיר יצ~קוהר~ סאלמ~

 מקום ואין פקחים ו~לם טאפיירו של~ה והר~ דניאלאשר
 להם לפתוחאפילו

 פת~
 סדקית מחט נקב פי כמלא

משום
 לאל~ פיך פת~

 כפתרו פתח להם פתח והאדון
 בפניהם~ ~~רוהו הם שבפיהם אחר אולםשל

ו~~~~~
 ~ובדי הנהו כל

 בפר~
 דשמעי~ פשוט גט

 זאת ובכל ה~ליונה על ה~טר בעצ דידמנייהו
 ~ינו מוטל החיוב מכבודינו יותר האדון כבודעל חסנ~
 שנ~ דור מבני במ~פה אלו פ~~~ם אחר מתואם וא~

מהמשפח~
 תשובת ל~בת ~ם נקברו לא ההיא

 על ~ליה נעמודעד האד~
 נ~~

 אמרה לא האדון שגם וא~שר
 הפסק חל~י כל לסתור אלאלמעשה

 ההו~
 נשתלח אשר

 כי בו שנכתבו ה~ענות ~~~~י ל~ון לא הא~ון לידמ~ה
 הרים ועוקר סיני ים מני האדון לב רוחבידענו

 התורה עפ~~י נכון על לה~מידני ראה גם ר~האבי ל~
 כא~ור ס~קותינו טענות תלו~ות מעלינו לסלקבנ~~ד

 ו~~
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 אשר הקד~ים ה~תים נחלתת~לע
 בא~

 להר~יק המה
 מ~פחתם בני~~יה~

 ולדחות~
 יורה והאמת מנחלתם

 ב~ורת אמת וש~ו שחות~ו ומי ל~כו ~וז ויתןדרכו
 ינחנוא~ת

 בד~
 א~ת

 והאד~
 על ית~נג

 רו~
 שלום שלום

 הטורח על האדון ו~מ~ול אתו ושלום ~שנתו ושל~ההוא
 ולא ל~ד הביישן ולא צריך אני ו~למו~ היא תורהכי

 ~ התלמי~ים בין שלום שה~יל שלום זה והיה ~ל~דהק~דן
 ~צ~ה מצ~ה על העומד בע~ר ה~עירנאם

 דעת מפנ~ דעתי ולבטל פ~ה על להתנהגהרמתה ה~~~ ~שוב~
 ~~רת הלום עד הדוב~ הדין על ב~מדי האמתבהורא~ האד~

 ~אח דבק וב~הבה לבלום ע~~~ שקר ומדבר ויהלו~הפיר
ה~עיר

 יוה~
 ~ נב~~ת צייאת ן~ אב~הם בלא~~א

ו~~~
 אכתוב

 לאד~
 למען הנ~~ל ~שוב~י השב~י פיהם ו~ל בשאלה לינכתבו אש~ הכ~ו~ שתי ~ל ה~ענות

יראה
 ב~ענו~ ה~ד~

 ה~כ~ים בפסק ~פניו ה~~ורות
 תלוי יה~ה בה אשר טענה א~ה מהם חסר אוליה~~
עיקר

 הד~
 ב~ל שהש~ר אומ~ים הפרדים ק~~ק הן ו~לו

 שמכ~ו העיר ~ובי לש~~ה דומה ~ה ל~י מכירהאינה העי~ ~ובי שבעה שמכרו ~~~~~י מכ~רה אינהוה~כי~ה
 ~ש~בין המשפ~ה יאנשי מכ~רה שאינה כר~י~ של~~~כ
 הוא הט~ם ששם כרכ~~ של הכנהת לבית דומהשאינו
 רבים ~~ד או~ו שהקדי~ו הכנה~ בית קד~ת~בני
 לבית דומה ש~היה בו יש קדושה מה החיים בביתא~נם
 שמי מילתא אי~לאי ק~ו~ה צ~ בו שיש וא~~תהכנסת
 רואים ואנחנו הואיל אותו ~ימכרו אדעתאשהקדישו
 אחד שום שכש~ת יום בכל~שים

 ~ק~~~
 ~וסתע~ב

 ~~~ק ולוק~ים שם נקברש~יה
 ה~רדי~

 דמי מיורשיו
 טו~נים ~ודה~בר

 ק~~~
 לא~ד דו~ה שזה ספ~ים

 שמכר המשפח~~בני
 בי~

 פגם מפני ח~ר שהוא ה~יים
 שאינו ~שיבים ואלומש~חה

 דו~~
 הוא שם ~בש~מא

 יש משפחה פגם מה פה א~נם משפחה פגםמפני
 וז~ו לעצ~ם וה~וסתערב לעצמם נקבר~םשההפר~ים א~

 יום בכל שמעשים א~ת אינו זה ~שפחההפגם
 של ה~יים לבית קבורתם ד~י שנותניםה~ה~ערב~ם
 ~ עמהם נ~ב~ים הםהםפרדים
~~~

 ק~~ק טוענים
 ספרדי~

 לקבור מקום שאין
 שידוע מ~יבים ואלו אחרים ~תים כ~~ש מתיהםואפילו
 ת~~ל אם ואף מבקשים הם תואנה אמ~ם ויש שישלכל
 שכתוב ~ה הפרדים ק~~ק יק~ימו לא זה ~פני וכ~~ן

 לא ישאר שלא ואפילו קבורתם מקום להם שנ~נוב~טר
 בו יקברו המשפחה בני לו י~רכו אם ~וא ~חדקבר
 בבית או~ר שאינו ולכאן לכאן פ~ים בו יש שהש~רו~וד

 זההחיים
 אל~

 ל~בור ~ות להם נת~נו בשטר פתוב
 שיהיה מה יהיה הספ~דים של ה~ייםבבית

 ועו~
 כתוב

 קבו~תם מקום ~מנו ק~ו שכב~ שטר של ~חרוןבלשון
 ~ ההפרדים של ה~יים בית שיה~ה ~~ום ב~~הסתם

~ו~
 הם מ~דש עכשיו איה~ליין ק~~ק ~ו~נ~ם

 לא אנח~ו מכרו ספרדים ק~~ק שאם ואומרים~ע~ערי~
 ששום לפי ~ל הוא עתה עד ~קברתם ~ה וכלמכרנו
י~~ו בשטר~ חתם ולא ~כר לא מ~נואדם

 משיב~~
 עשרים כמו לנו ש~ש חזקה ~~ולה

 וראית~ לעיניכם שם נקברים הם ~שפ~~~נו ש~נישנים
 בע~מכם אתם ש~ייעתם אלא עוד ולא מחיתםולא

א~
 ה~יים בבית שם שנק~~ הזקן אב~נו שמת ~מן

 שה~כם ספרדיםק~~ק ש~
 שלכ~

 אי~קאלייאן ~~~ק ורוב בעצמו
 ~~םהלכו

 ל~~~~~
 ואין ~פרדי~ ק~~ק ~ל ה~יי~ בית ~ד

 אי~ק~יין ק~~ק של שהחברה ~ה ה~ותר ו~צ~~~ פהפוצה
של

 ~בר~
 פע~ים כ~ה הלכו בע~מם הם ~ו~ הקב~ים

 אותו וכל מש~~תינו ~בני למת ~ברותלחפור
 ולא ק~ן לא תלונה ולא ~ול לח ומצפצף פהפוצה א~ הזמ~

 ~ לערער באים א~ם שנים כמה אחרועכשו גדו~
~ו~

 לומ~ ~מ~א שא~ילו הפרדים ק~~ק ~וענים
 דורות שלשה אם כי בשטר כתוב אינו ~קו~יםשה~טר
 בניו ובני וב~יו הזקן בשטר ~כ~~כ לא רבי~י ~ו~אמנם
 כנגד אלו ילכו כדין שלא שנקברו ר~יעי דור בניא~~כ

החיי~
 ~כו מקו~ה קנו כבר ונקברו הוא~ל ~שיביםי~~ו ~ ימותו שלא ח~~ו

 שב~ים אחרים שזוכיםכמו
 ~א~

 זה ~פני ולא רחוקה
 יפ~~דוח~~ו

 החיי~
 ק~~ק טו~נים עוד ~ ימותו ש~א

 ואי~ו שהואילספרדים
 כ~ו~

 שהמכירה מצויין מקום בש~ר
 ~ מכי~האינה

 ~שיבי~ו~~~
 מקום לך שא~ן

 מצוי~
 שנתנו מזה יותר

להם
 רשו~

 ~~בור
 בי~ בז~

 אחר במקום ולא זה החיים
 ולא ה~קום שזהו ~וכיחותשידים

 מקו~
 ~ אחר

 או~ר גזר שהאדון ראה גם ראה אביו~~~
 על השטר בעל יד כי לסבת נ~שות ~שעה שם קברלה

 ע~~~ עלה ~א אשרהתח~ונ~
 והנה אדם שום

 האד~
 ~זר

 ש~ר כתורת נידון שאינו ההוא הש~~ עלאומר
 הם ו~ן אחר שטר להם שיש אלא לשונו מ~וךה~נין ו~וכי~

 וא~~כ ע~~כ ונשבעים מהם ~~בד ש~ועני~ אלאאומרי~
 או~ר לגזור לשט~ האדון חשבו זה לנדוןאיך

~ 
 פיו

 יותר ו~א שם להקבר נפשות ת~~ה בעד ה~אשהמכירה

א~
 במשא שו~~ת א~ן ה~דון א~ן לגלות ראיתי זה~
 של ~לח~תה חובה מל~מתו~תן

 תו~
 בס~ה והב את
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ל~מ~
 האמת על

 בע~~
 שה~ולם

 על~ ~~
 דבר על

 כשתי תורה ותעשה ש~~ש יתחלל לבל ~ק וענוה~מת
 וגומרים נמנים לה~ת לנו יאות ולקת~ת

 העני~
 ותכבה

 המרובה אש התורהב~ש
 מב~

 דרכי כי הכתות שני
התו~

 בעד הצעיר נאם שלום נתיבותיה וכל נו~ם
 יפריח התורה במימי הלום עדהדובר

 יוס~
 בלא~~א

אברה~
 ~ ז~~ל צייאת ן~
 דהוה ש~רא מההוא ראה גם ראה אביו~~~

 ~לין שניא במשלם דהיינו סתמא השנים מנין ~יהכתיב

תפו~
 בלא דא אר~א

 כס~

 השנים מנין בו פירשו ולא
 שלש למלוה ויהבינן אוכליהן ב~קת פירות אמרוואפ~~ה
 ולא לה כדקאמר שנים רבים דמיעוט אע~ג שאכלשנים
 הראב~~ד וכמ~~ש התחתונה על הש~ר בעל יד התםאמרינן
 ~שום טעמא התםז~~ל

 ~כי~
 לאכול למלוה ליה שהניחו

 כיון נמי הכא שטרא ליה איתרע שלישית שנהפי~ת
 ומבני ההיא המשפ~ה בני נשי שם לק~ר מוכרי~שהניחו
 א~תרע בידם ~יחו ולא שם נקברו ג~~כ ר~יעידור

 וכ~~ש העליונה על המשפחה בני ויד דשטראסהדותא
 לקבור להם יש ש~ישי דור בטענתם המוכריםבהודאת

 רביעי דור לא אךשם
 והאד~

 קברות תשעה או~ר גזר
 בפיהם שש~לו ממה יותר להם האדון נתן ובזהבלבד
ועל

 דב~
 הצעיר נאם לו יגיד ומקלו נשענים האדון

~~~~
 ז~

~~~~~ 

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

 השלם החכם ומי~עי~~ו~י
 הדי~

 נר~~ו הנעלה
 בענין תשובתי דבר עלאחדש~~ו

 הבי~
 להם שאין החיים

 אבין ולא שמעתי וא~י וז~~ל כ~~ת כתב קברותתשעה
 שהמוכר~~ מאח~ המראה אלואש~ומם

 בכלל הזכירו
 להם יש שלישי דדורטענותיהם

 ל~ א~
 הרי רביעי דו~

 והטענו~ הע~יונה על וידו השטר דברי בפי~ הודובזה
 משה ה~~ר השלמים החכמים ב~שובת כתוביםכולם

ב~ו~
 מצא מהיכן ידעתי לא נר~~ו חבר חי~ם וה~~ר נר~~ו
 עליהם שסגרוהו ~תח לפניהם לפתוח ~קום להםהאדון
 ה~פק ~סלקת ודאי והודא~ם בכךוהודו

 בהבנ~
 השטר

 בסוף ~~~ת כתב ועוד כ~~ת עכ~~ל ~חשב ע~םוכמאה
 ראה אבי ועתה ~~~לד~ריו

 ג~
 אומר גז~ שהאדון ראה

 על השער בעל יד ~י לס~ת נפשות ~שעה מהםל~קבר
 אשרהתח~ונה

 ל~
 כ~~~ר עכ~~ל אדם שום דעת על ~ה

 למעניתו כ~~ת האריך זו הקדמהו~ל
 בהרחב~

 לשון
 ~ ~ דבריו הרואה אנוס חשב ולא כרצונוקולמוסו

 ש~ו~~~
 ~ו דברים ~ל ופלא הפלא להפליא

 בדברי ומבוא~ם גלויים הדב~ם כי כ~~תשכתב
 ~~~ל ה~~ החכמים תשובת באושעליהם הטענ~
 ערע~

 על
 שנפטרה ~קן של בניו מבניאחת

 ור~
 בבית לקוברה

 שום להם ~שאר לא שכבר ואמרו ה~פרדים שלהקברות
 לקבור רשות ש~תנו הגופים סכום הם קברו שכברזכות

 וארבעה הזקן אם כי לקבור רשות נתנו שלאבאמרם
 מבניו ואחד הזקן ~קבר וכב~ בניו ובני לו שישבנים
 בשטר היו לא אשר בנו ו~ת הזקן של אשתו ג~~כוקברו
 לא אשר בניו בני מבני קברוגם

 מכ~
 ~ם להם

נכנסים
 תח~

 עכ~~ל חלקם להם הגיע והרי אביהם
 ~ םפ~~ים ~~~קטענת

ו~~~
 להם שאין לומר שהיא מבוארת זו טענה

 זה שאין ולומר להכחיש יופל ולא בלבד קברות ט~אלא
 המוכחש את להכחיש שרוצה מי אלא זו בטענתםמבואר
 מכ~ישי עם עסק לנוואין

 המוכ~
 על להשיב אין ולק

 כראי זה ראי כלם כי ה~ין ~ה שראו הדבריםיתר
 הצעיר נאםזה

~~~~ ~~~~ 

~~~~
 ואחר ~ית ~ו היה ראובן רבינו ילמדנו

 הבית ומכלל רביעיו~ ש~שה לו ונשארו לגוי שלו רביעמכר כ~
 זמן ואחר לו סמוך אחד מאגא~~זיןיש

 הוצ~
 ראובן

 למי לו שנשארו רביעיות השלש מכר ואז ונדחקלמעות
 יביא לא שאם לזמן הייתה והמכירה הרביע לושמכר
 מכור יהיה ה~~ לזמן המעותלו

 לחלוטי~
 ה~~ והיהודי

 לעשרה אחד ליהודי המאגאזין השכיר המכר זמןבתוך
 לגוי המעות נ~ן ולא הגוי עם שהתנה הזמן וע~רשנים
ונחל~

 ש~שכיר היהודי את ~~ע הנז~ והגוי לגוי הבית כל
המאגאזין

~ 
 ורצה הקא~~~י לפני שכירותו וביטל היהודי

 המאגאזין מן הנז~ היהודילהוציא
 ונתפיי~

 עם
 כל ~~ר הנזכר והגוי לזמן הגוי מן המאגאזיןוהשכי~ הג~

 הקאט~~י ל~ני לעניים שמ~ן הקדישו ואז לשמ~וןהבית
~חר

 כלו~
 כנז~ ביהודים הקדישו וכן זרעו

 ושמעו~
 תבע

 דינא משום קודם שהוא והשיב מהמאגאזין ~צא~ראובן
 השכירו~ לו או~ר ושמעון מצראדבר

 אי~
 דבר דינא בו

מצר~
 ~ ושכמ~~ה מי עם הדין רבינו יורינו
~~ו~~

 א~ בית ל~או~ן יש ~אם ל~~~ד נראה
 ל~ה דלית ודאי הגוי מן ששכר מ~גאזין אותובמצר

 מצראדבר די~
 ~י~~~ ~ה~

 ליה ~ית מגוי זבן
 דינ~

 דב~~מ
 אבר~אי אריה ליהד~מר

 וא~ ממצ~ ל~
 אין

 מן שהשכיר המאגאזין ~ותואלא לראו~
 הג~

 שייך דלא אע~~ג
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 לך א~רחאי דאריא טעמאהאי
 ממצ~

 התו~~ וכתבו
 ~בן דאמריק הא ר~ל בר מארי רב ~בי נשך איזהובפ~
 דמ~י היינו מצרא דבר די~א ~שום ביה ל~ת הגוימן

 רב הכא אבל ~~~רך לך א~~~אי אריא ~~האמר
 האי שייך לא הגוי בית א~ל בית לו ה~ה שלאמארי
טע~~

 בי~ ואית
 בה לית אפי~~ה ~צרא דב~ דינא

 דברדינא
 ~ד~ ~צ~~

 שהר~~~~ם לו~ר דאפשר
 ז~~~

 אינו
סו~ר

 ז~~
 ~ן הלוקח סתם מדכתב התוס~ של ה~ב~א

 משום הוי ~עמא פי~ ולא ה~~ר בן ~ין בו איןהגוי
 אבר~אי אריא ליה א~~~~~י

 מ~~ר~ ל~

 משתמע והוה
 הכא ~~וקאמיניה

 ~~יי~
 מ~ום ~ה לית טע~א הך

 דלא היכח א~ל מ~רא דברד~נא
 שיי~

 אית טעמא האי
 ~~רא ד~ר ~י~אבה

 מ~מ~
 גוונא דכל דס~~ל

 לי~
 בה

 זה ב~ין רבנן פלוג ולא ~צרא ~~רדינא
 כי~

 ~ין ~~וא
 את~~ל א~ילו ועוד בתשובה ז~~ל ה~שב~~א כ~~~שרפוף

שכ~ו~
 זה עשו שה~ו~~

 מביא והמרדכי ב~ירו~ החילו~

 ~ום בלי~~רת~
 חול~

 לנו שאין
 כ~

 ~הר~ב~~ם ~ו~~~
ז~~ל

 ~ל~ה~ י~לו~
 דינא מ~ום בה א~ת די~ן בנדון א~~~ה

 שאין או משמעיו~ ארב~ה לו יש הלשון ~ה ~~~אד~ר
 ~מכור רצה אם שבצדו ה~דה בעל על ל~~ב יכולהשוכר
 בעל עצ ל~כב ~כול המצר בעל ~אין ~ו לאחרש~הו
 ה~וכר ש~ין או לא~~ לה~כירה ר~ה אם שב~דו~שדה
 אם ה~דה בעל ~ל ~עכביכול

 למכו~ ר~
 שהיא השדה

 ~ל לעכב יכול ה~צר ב~ל שאין או לאחר לושכורה
 ומדסתם לו ששכורה למי ל~וכ~ה רצה אם השדהבעצ
 משמע ב~שכנ~א ~פי~ כמו פי~ ולא דבריוהרב

 ה~גיד הרב מדברי אבל המצר בן דין בו אין גוונאבכל דס~~~
 ~ם הכי משמע~א

 וז~~~
 נ~~ל אבל מבואר מצאתי לא זה

 דס~~ל משמע ע~~כ שביאר וכמו ממשכונא הואדק~~ו
 בעל על לעכב יכול המצר ב~ל ש~ין היא רבינודכונת
 דומייא שהוא לו ~~כורה לפי למוכר~ רצה אםהשדה
דמשכון

 מ~
 דה~תא מבואר הוא וחומר ה~ל הפי~ ולזה

 בידו אתי דלא בידו ממושכנ~ שהוא ~מי המוכרומה
 בתורת א~אמ~י~רא

 משכ~
 דין בו שחין אמרינן אפי~~ה

 דשכירות בידו ממושכנת ~היא למי מקו~ המוכרהמצ~
 שנוכל אע~~פי הפירושים ושאר לכ~~ש הוא ליומיהמכירה
 הרב פי~ מדלא מ~~מ בדו~ק ק~~ו מהם בקצתלמצוא
 הפי~ שלזה נראה ק~~והמגיד

 כי~
 יותר שלו שהק~~ו

 יש בנ~~ד לומר אפשר רבינו כונת הוא זה ואס~בואר
בו

 ד~
 שאין הרשב~~א כתב במשכנתא דדוקא ה~צר בן
 על ~לעכב יכולהמלוה

 ב~
 שדהו למכור רצה אם השדה

 למימר איכא ליו~יה מכירה שהיא ~כירות א~ללאחר

 ~ל ל~כב יכולדהשו~ר
 ב~

 שדהו ימכור שלא השדה
 ~רב ~א אמאי ק~~ל הפי~ לזה רבינו כונת ואם לואלא

זא~
 המשכונא של החלוקה בהדי השכירו~ של החלוק~

 וא~~~כ מקום הממשכן או המשכיר למכתב הו~~לוהכי
 משום בו אין בידו ממושכן או מושכר ~הוא לזהמכ~ו
 משום ותנינהו ערבינהו דלא דהאי וכ~~ת המצר בן~ין

 של והדין בגמ~ בהדייא נתבאר לא השכירות שלשהדין
 דבריו םתם אמאי ק~ה מ~~מ בהדייא נתבארהמ~כנתא

 מקום המ~כיר למכתב הו~~ל המשכונא בדין כמו פי~ולא
 מ~ום בו אין בידו מו~כר שהוא לזה מכ~ווא~~~כ

 ד~
 בן

 דאין להרמב~~ם ס~~ל גוונא דכל מ~מע ודאי אלאהמ~ר
 דמשמע למאי כיון דרבינו תימא ואפילו המצר בן דיןבו

 לית דבנ~~ד הוא דמילתא קו~~א המג~ד ה~בלדברי
 המלוה אין דבמשכנ~א היכי וכי ~~רא דבר דינאביה
 לעכביכול

 ע~
 לאחר שדהו למכור רצה אם ה~דה בעל

 ה~דה בעל ~ל לעכב יכול השוכר ~ין ב~כירות נ~יהכי
אם

 ר~
 דהא לא~ר שדהו למכור

 ~אמרינ~
 דש~י~ות

 ליו~יהמכירה
 הו~

 בו ~ישתמש לענין היינו
 כ~

 ימי
 אבלשכירו~ו

 גו~
 בנמקי כמ~~ש כלל קנוי אינו הדב~

 ו~ה הזהב בפ~יוסף
 יתור~

 להרא~~ש תשובות שתי
 ליומיה דשכירות כתב צ~~ב דבכלל אהדדי דסתרןדנראה
ממכר

 ושיי~ הו~
 ובכלל מכ~ גבי פמו והטוב הישר ביה

 זמן עד אלא בקרקע חלק לו שאין כיון הילכך כ~בצ~~ז
 דהוי כלום בקרקע לו אין הזמן א~~ אבל אוכלשקצב
 בה שכתב שהתשו~ה ~צרא דבר דינא בו ואין ~כירותכמו

 מפני הוא מצרא דבר ~ינא בה אית דבשכירותהרא~~ש
 ובעל לזמן שכור אלא מהם א~ד שום של אינושהחצר
 שכירותו ימי כל לאחר י~כירנה שלא ממנו שואלהחצר
 גביה מכירה הימים אותם כל בה שישתמש דלעניןו~אח~
 בה שכתב והתשובה מצרא דבר די~א בה איתהיא

 ~לק לו כשאין הוא מצרא דבר דינא ליכאדבשכירות
 זמן עד אלאבקרקע

 ידו~
 ולקנות המצר בן להיות ורוצה

 דודאי לה הםמוךקר~ע
 כי~

 בגו~ ~ו ~אין
 בן נ~שה אי~וכלום הקרק~

 והשת~ המ~
 עם פ~יג דלא ניחא

 חו~ק שהוא שכתב בנו הר~~י ~ל ותמהני ז~~להר~ב~~ם
 ~ ז~~ל הרמב~~םעם

~~~י~~
 הזמן ~כשיכלה בנ~~ד וטרייא שקלא מהאי

 מן לצאת היהודי ~ייב ליהודי המאגאזין הגוישהשכי~
 חייב ~ינו הכי ומקמי מצרא דבר דינא ביה וציתהבית
 לא ל~מ~ון היהודי ליה דאמרלצ~ת

 ~די~
 ממאן את

 להוציאו יכול היה לא ב~צמו הגוי שהרי מחמתיהדאתית
 לית זרעו כלות אחר ל~ניים שמ~ן שהקדישו מ~~םגם
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 בתשובה הריב~~ש ~מ~~ש מצרא ד~ר דינאביה
 בה ליתדלית~י דכי~

 דינ~
 מצ~א דבר

 להק~
 לית נמי עניים

 וא~~~ג מ~רא דבר דינאבה
 דל~

 אלא ל~ניים הק~ישו
 ליהנות הקדש בו זכה מהשתא א~~~ה זרעו כלותאחר

 ל~וכרו יכול אינו ~הא זר~ו ~לות אחר בדמ~והעניים
 ינ~נו אמת שחותמו ומי אמת נ~~לוזה

 בדר~
 וכתב אמת

 ~~~~ ~~~~~~ ~ז ~~~~~ה~עיר

~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
 בםפר כ~~וב זה על כ~~~ר שהשיב מה~~~~י

 ל~מוד כ~~תובקש
~ 

 לב~שת נדרש~י זה בדין ד~תי
 כי ואומר משיב והנניכ~~ת~

 מ~~~
 ל~אובן אין שאם כ~~ת

 דלא א~~~ג מהגוי ששכר מאגאזין או~ו במצר אחרבית
 אב~חאי דא~יא ט~מאשייך

 ~מצר~
 בפרק התו~~ וכתבו

 ביה לית אפ~~ה כו~ רחל בר מארי רב גבי נשךאיזהו
 הובר אינו שה~מב~~ם לומ~ דאפש~ חדא מצרא דברדינא
 סתם ~דכתב התו~~ של ה~בראזאת

 ול~
 דט~מא פי~

 אברחאי אריא ליה אמר דמצי משוםהוי
נראה ממ~ר~ ל~

 דאי~
 שמאחר הכרח מזה

 שה~~~
 בגמרא ~פורש

 דהיכא ו~אי ~שמע ממצרך אברחאי אריא דא~~למשום
דלא

 שיי~
 ~צרא ~בר דינא משום ב~ה אית טעמא האי

ומה
 ~ל~

 ~שוט דדבר משום היינו ה~עם הרמב~~ם כתב
 דבס~ם משום נמי אי ב~ובן וקיצר הזה הטעםהוא
 לא אם ~צרא דב~ דינא ביה שייך מגויזבן

 בדר~
 רחוקה

 דלא כיון הטעם לכתוב הוצרך לא מארי דרב ההיא~י
 שכיח~ דלא למי~תא לא אם מידי לןנפקא

ו~ו~
 יש

 לד~
 אדעת~ למיםק ~פשר הוי דאפילו בזה

 אריא למימר דליכא היכא דא~ילו סברדהרמב~~ם
 הכא מגוי בזבן מ~~א דבר דינא ליכא ממצ~ךאברחאי
 מהגוי ~שכר ~אגאזין אותו אלא לראובן לו איןאפילו
 שכן היה הגוי שהרי ממצ~ך אברחאי אריא ~~ימ~שייך

 ש~כרל~אגאזין
 ראוב~

 להזיקו לגוי א~שר והיה מהגוי
 להעליל יכול היה מהגוי בידו השכיר ~במאגאזיןו~ד
 שב~ללו הבית מהגוי ~מ~ון ש~נה ועתה בש~ירו~ועליו

 מארי לדרב דמי ולא מעי~ויה אריא אברחהמאגאזין
 דה~ם התוס~ כמ~~ש בבית דר היה מארי שרבאע~~פי
 בית לגוי היה שלאשאני

 סמו~
 ממושכן שהיה זה לבית

 שב~ניית שנאמר כדי הבית אותו גם רבא וקנה מארילרב
 בית אותורבא

 אב~
 מארי לרב הממושכן מהבית אריא

כמו
 שהו~

 מהבית אריא אברח אכתי ~א~~ת בנ~~ד
לרב הממוש~

 מא~
 בנ~~ד אומר שאתה ~שם

 ~אב~
 אריא

 התם דשאני י~~ל לראו~ן המוש~~מהמאגאזין
הבית שכשהי~

 ממוש~
 בחנם בו דר שהיה מרויח היה מארי לרב

 השכ~רות הפסידו רבא וכשקנאו המעות רביתמפ~י
וא~~כ

 היא~
 אמר דמצי מ~צרך אברחאי א~יא לו יא~~

 שקיל מאריליה
 טיבות~

 אפסדתן ~אדרבא ~~יזרי ושד~א
 א~יא ובההוא ביתאאגב

 הו~
 ביה דמקיימנא לי נ~חא

 והה~זק ודאי היה וה~כר מאכל יצאמהאוכל
 ~פ~

 אבל
 ושפיר לגוי פורע היה לישראל שכירות שפורע כשםבנ~~ד
 אב~חאי אריה ליה אמר~צי

 מ~צר~
~ 

ו~~~~
 ביה לית אחרינא ~ט~מא ~בנ~~ד עוד כתב

 מצרא דברדינא
 ~שכירו~

 משום בה אין
 ב~

 וזה המצר
 על בחבורי ~יין כו~ משמעיות ארב~ה בו י~הל~ון
 ומשם קע~~ה ב~ימן זה בדין שכ~בתי מה ו~אה~~ה~~מ
 ~ הדבריםיתבררו

~~~~~
 כת~~ר עוד

 לת~
 הרא~~ש ת~ובות שתי

 בה ~כ~בשהתשובה
 דב~כירו~

 דב~~מ דינא ביה א~ת
 של א~נה ~~חצ~ מפני~וא

 שו~
 כו~ מהם א~ד

 ע~
 אינו

 בה שכתב השנית לת~ובה ~~ם אין ה~~ר בןנ~~ה

 ליכ~~בשכירו~
 ~ב~~מ דינא

 דכיו~
 ממכר ליו~יה ~~כירות

 גוף ~אין א~~~פיהוא
 ה~רק~

 ה~ינו ב~ך מה לו קנוי
 האחרת ב~~ובה כמ~~ש ה~צר ד~ן ביה ו~יתשכירות
 ~י~שב בחבורי שכתב~~ה כמו אתמר הכי אי~מ~ איא~א
 בכלל שמ~~ש ביניהם ל~לק ~י~ נראה הנז~ התשובות~תי
 ד~פירות וכיון ~~כר וזה ~וכר ~זה מפני הוא~~~ב

 ~~~ז בכלל אבל ~~~א דב~ דינא ביה אית הויממכר ליומי~
 ליומיה דש~ירות גב ~ל ואף ~ר~ע ב~ל וזה שוכרזה

 הויממכר
 א~~

 הקרקע בעל שהוא ~~ כמו גדול כ~ו
 השוכר איןהילכך

 יכו~
 מלמכור ה~רקע ב~ל ~צ ל~כב

 מצרא דבר דינא בו ו~ין ו~תב שס~ים ומה שירצהל~י

 אלא קאיל~
 ארי~~

 דוקא דחד וב~י דחד ד~רעא
 ואפשר ע~~כוכ~פ~י~ית

 שלז~
 אף ~~~ת נת~וון

~ 
 ~י

 בזה ~י וגם בדבריך מבוארשאינו
 ~ור~ אי~

 נ~~י למ~~~
 הזהב~בפרק

~ו~
 מצר דין היה דאפילו ולומר בזה לדקדק יש

 משום ז~ות לו אין בנ~~ד בו ~~ ~הוא הבית לקנותלשוכר
 ~בדו ה~אגאז~ן ~מ~~ן ~נה שלאדכיון

 אצ~
 הבית כל

 ה~אלה ~שון הנראה וכ~י המאגאזין ובכל~וקנה
 דינא ביה לית לבדו המאגאזין אלא לקנות רוצרהשו~ר א~

 ביתו למכור~ למו~ר רעה דהא מצראדבר
 לא או האחר החלק לקנות שיר~ה מי ימצא לאואולי למ~וט~י~

 ~ולו הבית כל כ~מו~ר לו שעולה ב~רך שיקנהו מיימצא
 ~~ו מוצא ~אינו כיון ז~ן קצת ~משך ימצא אםואפי~
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 הו~ה~~
 ~ע~~פי לו

 שא~
 דין

~ 
 עס אלא ~צר

 ~הלוק~
 ביה לית למוכר הפסד להגיע שאפשר היכא

 ~ ~רו והני ציירי בהני ו~דאמרינן מצרא דבר~נא

ו~~~
 אח~ מטעם גם כ~~ת

 שהקדי~ו מטעם
 מצרא דבר ~נא ביה לית זרעו כלות לאחרלעניים
 ונ~~ד הוא ~כון טעם כו~ הרי~~שוכמ~~ש

 עדי~
 מההיא

 בדמיס ההקדש לסלק ~צה המצר כשבן ~תםדהריב~~ש

 הו~~
 ~פסי~ הוו לא מצרא דבר דינא ~~~נן

 ע~ס
 קרק~ ולאשכוחי לאה~רי טירחאא~א

 ומש~ה א~ר

א~~~
 מפסידי דהוו בנ~~ד אבל דיתמי ~~נא למ~~

 ~ה זרעו כלות אחר ל~ניים הקדישו ~ה לגמריע~ים
 דאין מצרא דבר דינא דליכא פשי~א כלל מקדישו~נו
 ~ ל~ניים מלהועיל גדול וה~ב הישר~יית

 לענייס מקדישו היה לא דאפילו אומר אניו~ו~
 לאחר או עכשו אחר לחכם קצתו או ~לו נותןאלא
 והישר ה~וב זה דאין ~צרא דבר דינא ביה ליתזמן

 ~ מתנה מקבל של זכותולהפקיע

~~~~
 זכות הזה לשוכר שאין ה~לה

 ד~
 המצר

 שוכר שהוא ומ~עם ~וי דזבן מטעם ט~מי הני~כל
 רוצה שאינו ומטעם ל~לם הקרקע בגוף קנין לו~ין
 שקונה ו~טעם לבדו המאגאזין אלא הבית כללקנות
 זה שוכר לסלק סגי ט~מ~ מהני ~ד וכל ל~נייםהקדישו
 שכן כל מצ~א דבר~נא

 בהצטר~
 שיפה ונ~צא ~ולב

 את זיכית ויפהדנת
 שמ~

 ה~ר נאם ב~קחו הקונה

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

 שמ~~~~
 ה~ק טענות ראובן על טוען

וראו~
 ~ להמנע רוצה אינו
~~ו~~

 שטוען אלו דברים
 שמע~

 טענות ראובן על
 שמה אלא יחפור לא פרק בגמרא כמבואר הםה~ק
שטוען

 ראוב~
 רוצה שאינו

 מו~ק שהוא מפני להמנ~
 שהוא כלומר היא טענה עמה שיש ~זקה אם לברר~יך
 ~קה היא או לי מחלת או לי מכרתטוען

 שא~
 עמה

 אין טענה עמה שיש חזקה היא ~אםטענה
 שמ~

 יכול
 שר~~ת שא~~פי שנים שלש החזיק לא ואפילו ב~דולמחות
 יונה הר~ דעת וכן שלש חזקת צריך נ~י של~קיםפי~

 והגאונים הרמב~~ם דעת והרא~~ש~ה~ב~~א
 אלא שלש חזקת צריכיםשאינם והרמב~~~

 כ~
 ושתק הזיקו שראה

 ואין ראיה ה~ק הוא אלו שמנזקים וא~~פי ~קהה~יא
 הרי~~ף לדעת ראיה ל~~ק~קה

 וכ~
 ה~~א הסכים

 וכתב~שובה
 דע~ ש~

 הר~ב~~ן
 וכ~

 ~~ור
 ש~

 ~ת

 דקדק לא שה~ר י~לה~ב~~ס
 ~ב~

 כל ~~~~ל הר~~מ

ה~ר~
 שדעת

 הר~~~
 ~ילוק ראיה לה~ק שיש ב~~ל

 שפתח הרי שכנים מהלכות ~פ~~ז כתב שהרי~קה
ל~צר ~ל~

 חבי~
 ~א הנ~ק שידע או כו~ החצר בעל צו ומחל

 ל~ור אח~~כ יכול ואינו בחלון ה~יק זה הריער~ר
 וכן ~יגאש בן הר~~י רבו דעת וכן לסתום עציו~ערער

~ע~
 א~ ומפיו מובהק רב הוא שהרמב~~ם וכיון הרא~ש

חיי~
 וכ~~ש ~ותיה ~בדא עבדי~ן האלה הגלילות בכל
 ~ לדבריו ~סכימים והרא~~ש מיגאש ן~ שהר~במקום

 היזק וגם תדיר ה~שן הוא אלו שמ~קוםו~~~~~
 יחפור לא בפרק דאמריק לחצר ויוצאיםהנכנ~ים
 ג~~כ ויוצאים הנכנסים וה~ק ~קה ליה ליתדקוטרא

א~
 בפי~~א הרמב~~ם ו~מ~~ש לקוטרא דדמי ~זקה לו
 משמע דהכא ויוצאים הנכנסים דה~ק י~~ל שכנים~הל~ות
 ה~ק ומשוס ביום אלאשאינו

 רא~
 ומשום

 נכנם~
~וצאי~

 כשנכנסים אלא דאינו משמע ~מרא שאמרו
 הנכנסים מקול לישן יכול איני וכדקתני בלילהויוצאים
והיוצאים

 וכי~
 ה~ק משום אלא זה ב~ק שאין

 ~ש היא טענה ראיה בהזיק סבל~ת שטענת נתבארכבר רא~
 ~קהלה

 וא~
 ויוצאים דנכנםים דטעמא את~~ל

 עליהםשמרבה מ~~
 הדר~

 בנ~~ד גם ט~מא וההוא הוא
 חזקה להו לית העשן נזק וגם ~קא והאיאיתיה

 וכמו בו ל~זור יכול אינו מידו וקנו לו שמחצ טעןאם מ~~~
 בד~ר נחלקו ואם ה~כר בפרק הרמב~~םשכתב

 קנו ~א אומר והניזק כך על ~ידך וקנו מ~לתאומר ~המזי~
 הניזק ישבע הביא לא ואם ראיה להביא המזי~ על~ידי
 ע~~כ ~ידו קנו שלאהיסת

 ויסל~
 וכמ~~ש הזיקו הלה

 וה~~מ ה~כר בפרקהר~~~ם
 שהניז~ בידו~

 אבל קדם
 הראיה עליו מ~בירו המו~א קדם מהם א~ה נחלקו~ם
 המזיק מיד להוציא בא והנ~ק כלו משנה מגידכמ~~ש

ולפיכ~
 ישב~

 או~ר שראובן מה ואם המזיק
 שחו~ר אלא טענ~ ~מה ~אין חזקה היא אלולדברים שה~זי~

 עתה עד עלי ערערת ולא אלו הדברים לעשותהחז~תי
 סבלנות טענ~ נז~ים שלש~ר שכתבתי ממה נתבארכבר
 ט~ה אינ~ עשן להזיק א~ל ראיה להזיק ואפי~ היאטענה

וא~
 אלא עליו ערער ש~ת~לה יתברר ואם ~קה כאן

 ~דברים דוחקו היה~זה
 א~

 חזקה לו אין ~קים לשאר
 היא אלו ל~ברים ~וחזק שהוא אומר שראובן מהואם
 לי מחלת או לי מכרת לו~ר טענה עמה שאיןחז~ה
 זו מלא~ה עושה הייתי אני שטועןאלא

 קוד~
 ש~קנה

בית~
 אין ה~שונים ב~ים בימי שהחז~~י וכיון

 זה דיןל~ונעני בי~
 ~ד~

 הראשוניס ב~ם שאם הראשון
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 ו~ם המזיק עם הדין מכח~ו שא~~הנ~ק בענין לומחלו
 שהבעלים מפני המזיק י~בע מכחישוהנ~ק

 שלהם שהוא מה אלא להוריש או למכור יכולים ה~ולא הראשו~י~

וכי~
 שי~חלו ~ידם וקנו זו מלאכה שיעשה לזה ~מחלו

 מ~מת הבאים ה~קים~ו
 כ~

 משועב~ת זי ~~~ הרי
 ולא הם לא ושוב לכךלו

 הבאי~
 לערער יכולים מכחם

 אלא בק~ין לו מחל~ הראשונים שבעלים ~וען אינוואם
 היו הרא~ונים שהב~לים כיון מיחו ולא ושתקושראו
 למחות יכול מכחם הבא גם ולמחות ל~רעריכו~ים
 מלאכה עושה ה~ה ה~אשון בי~ו שב~ל ~וען ראובןואם
זו

 ול~
 קנה וא~~~כ אלו נזיקים ~ל השכנ~ם ~ידו מיחו

 ב~תם ירש אוהוא
 ו~~~

 אם ב~~מה הה~א ~~לאכה
 ~~ד קנה הראשון בי~י בעל ש~א טועןהוא

 שכיני~
 ש~~לו

 הניזק ואין ~מו הדין אלו ~קיםלו
 יכו~

 ואפילו למונעו
 טוענ~ן דקי~~ל כן בעדו נטעון אנו טוען אינו הואאם
 אבל יחפור לא בפרק כדא~תא ללו~ח וטו~ניןליורש
 מודה הואאם

 שב~~
 ע~~כ שכיניו ~י~ קנה לא ב~~ו

 בידו מי~ו ולא שתקואלא
 הניז~

 יכול
 ל~~ו~

 שלא ב~דו
 ליורש טועניןאמרו

 וללוק~
 אבל שמא כש~ו~נין ~לא

 להם אין ~ב~יהם עפ~~י בענין ב~יא טו~נים הםאם
 כדי כך היה לא שמא ~ומר בשבילם נט~ן לאזכות

 הצ~יר נאם בתשוב~ הרשב~~א וכמ~~שלזפותם
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~
 לפתוח הרוצה ראובן על

 חל~
 של גנתו על

 שמש~ת לפניה ומניחשמעון
 ש~

 ~מרי~~ה הנקראת זכוכ~ת
והלה

 מעכ~
 משום עליו ל~כב יכול אם ושאלת ע~יו

 הימים ב~וב זכוכית של שמחיצה מפני ראיההזיק

 ~נשבר~
~ו~

 או שהיום מפני עליו לעכב יכול אם שאלת
 יבנהמחר

 שמ~
 בעד ב~ינתו

 החל~
 עליו י~כב וראובן

 שטר לך אכתוב אומר וראובן חלונו על שמאפילמפני
 על ל~ב אוכל לא החלון ותסתום לבנות שתרצהשכ~~ז
 העכברים יאכלוהו או השטר יאבד אולי אומר ושמ~ןידך

 ~ ושכ~~~ה מי עם הדין זכותיואפסיד

~~ו~~
 אינה ראיה הזיק דמשום דטענה נראה

 בה ואין ~חי~ה הוה זכוכית של שמחיצה מפני~ענה
 העין בפני היא וחוצצת מפסקת שהרי ראיה הזיקמשום
 שיהיה נקב שום בה ישאר ולא יפה סתומה שתהיהוהוא

 ראיההזיק
 וא~

 לחוש
 שמ~

 ברוב
 יש~~ הימי~

 לחלק ואין תפול ה~מים ב~ב אבניס של ~מחי~הדגם
 ~ח~~~ ~שאניולומר

 לשנים אלא נו~לת שא~נה אבנים
 ראיה ~יק ל~נוע ~~פיק ~נים ב~~י~ת שהרימרובות
 כתובות ריש בג~~ והוא ב~~~ב ה~~ב~~ם ש~תבכמו

 ל~ה~ר עש~~ים קני~ו~ח~צת
 בז~~

 זכו~~ת מחי~ת כ~ו ~ו~ט
 ממחיצת זכוכית ~~י~~ ~~~י~~~ ש~ו~~ אפש~ואדרבא
 לו ~~ש ~י ~כל מפניקנ~ם

 ~חי~~
 נזהר בחלונו ז~וכית

 ~~ו~~ם הרבה ב~~ומות ור~י~י תשבר שלא עליהומזהיר
 ~זורקים אבנים ב~ני ~~גין כדי לפניה ב~ל שלשבכה

 של שבכה הזה ב~~ום ל~שות נכון וכן ~פעמיםהנע~ים
 ת~וף הזכוכית תשבר אם ש~ף כ~~ דק~ם שנקביהברזל

 מה אבל ראיה הז~ק ~ם י~~~ ו~א ה~~ן ב~ניהשבכה
 עליו יעכב לבנות ש~עון ~כ~~בא ~~ני עליו לעכבש~~ן
 שראובן וא~~~פי ה~א ~~נה ~~ונו ~ל שמאפ~ל מ~ניראובן
 השטר שיאבד ~~ן ש~~~ון כ~ון ~טר לו שיעשהאו~ר
 זכותי וא~~~ד ~כ~רים יאכלוהואו

 הד~~
 דאע~~ג עמו

 ו~ע~~פ~ שובר כותביןדקי~~ל
 ~~לו~

 יאכלוהו ~מא ~ו~ן
 ב~ה ~~~~~נן לאהעכברים

 ה~
 אמרינן

 ~וה ~~~ד ~~וםדטע~א פשו~ ג~ ב~ר~
 לא~~

 מ~וה
 בהדיי~ ~שמ~

 דאי
 ~אילאו

 ט~מ~
 ה~כברים יא~לוהו ל~~א ~~י~ינן הוה

 ע~~ו ל~כב יכולהילכך
 מ~ור~

 הרשב~~א ו~~~כ הדין
 מעשה ~ענין לאורה ~שוי חלון נקרא ~ה ולעניןבתשובה

כיו~
 דלא פי~ ~ה~~~שים דא~~~פ דבריו ~~ם שהרמב~~ם

 כתב כבר י~ו~ים בתנא~ם אלא לאורה עשוי חלוןאבל
 הוי אור בו ~נכנס ~לון שכל ~נ~גו ב~שובההרשב~~א
 שדברי ועוד אחר מ~~ום אור לו ש~ש אע~~פי לאור~וי

 אינםהרמב~ם
 מ~ו~~~~ אל~ התו~~~

 עשוי שאינו דכל
 לאו~ה ~~וי לשמו~ אלאל~ר

 הו~
 אור לו ש~ש א~~~פי

 אח~ממ~ום
 וכ~

 ~י מצא~י ו~~~~כ מל~ונו הבנ~י
 כן הרמב~~ם דברי שפי~ הריב~~ש הוא לדברישהסכים ר~

 ה~עירנאם
~~~~ ~~~~ 

 דמשק ~בק~~ק סגולה י~~די אלצ~ני כיי~ז
 מכיס ו~נויה לרבים המו~דשת שם הגדולה כנהת~נשי יע~~~

 ~עברו ריבות דברי ~ל דין פםק להם לכתובהרבים
 וביןביניהם

 אחר מ~ליהס שנפרדו י~י~י~ ק~~
 הכנסתבית ש~~

 ההי~
 נפ~דו ושוב רב זמן ~כל בה והת~ללו

ק~ת
 לסב~

 מיו~דים בבתים להתפ~ל בינ~הם שה~ו ק~~ות
 חלקם להם לתת ההיא כה~~ג ~בני תבעו ו~זליחידים
 דנא מקדמ~ היותם יען בידם ה~וחזקים הקדשבכלי

~וחז~י~
 לדורו~ בידם להיות זה דין פסק ותב~ו לכל

~~~~~~~~~~~~~~ 
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 לבל אח~ה~הבאי~
 ישו~

 ולזה ע~~כ לערער ~ד
אומר
~ 

~~~
 ק~~ק יע~~א דמשק בעיר היה כך שהיה

 וסמוך מיוחד הכנסת בית להם היה שם אשרהמסתערב
 גברה ובזה תפלתם בית בנו ~קה ביד הישמעליםלה
 דתיהם נמוסי כפי ~הח~בם וצוה יר~~ה המלך א~ננויד
 ובראותם מה זמן מיוחדים בבתים להתפלל נתחלקוולזה
 התפלה של המקומות חילוק לסבת ההנהגה נתקלקלהכי

 מיוחד להיות מיוחד מקום להם לקנות הכלהסכימו
 היו אשר והמשמרות המצוות ולמכור לכל הכנסתלבית
 ההוא המקום דמי לפרעון קדם מימי מהם יחי~יםביד

והסכימו
 בכ~

 ובחבר העיר אנשי במעמד העיר טובי ז~
 כלי כולם בהסכ~ת משכנו ו~ה על~הם קבלוא~ר
הק~

 שלקחו הדמים על קדמוניות משנים להם שהיו
בהלואה

 קניי~ לפרע~
 מהנדבות שיגבו עד ההוא המקום

 הכלים ~הם ויפדו ימכ~ו אשר והמשמרות המ~ותודמי
 יחד הכל בו והתפללו הכנס~ בית להם קנו ו~הההם
 מעליהם נפרדו מהם ~קצת נתחדשו אח~~כ מהזמן

 ההוא הכנסת בבית אז והנשארים מיוחדים בבתיםלהתפלל
השתדלו

 בפדי~
 וב~~כ וב~~כ כאמור משלהם ההם הפלים

 אחרים בבתים להתפלל ש~רו ההוא הקהל מיחידי~צת
~ם

 שפ~
 עם להם שהיה קטטות ~םבת ההם הכלים

 מיחי~ק~
 ההיא הגדול~ בה~~כ

 שצר טוענים היו כי ~
 הכל מתחלה שהםכימו היות עם ההוא המ~וםלהם
 ע~~כ עברו מילתא למיגדר עולם ימי כל ~ד יחלקולבל
 הרבים התרתמפני

 וא~
 א~ד כיס היה מתחלה אם

 ~תחלקו עכשיו והמשמרו~ המצ~ת וד~י בנדבותלכולם
 ~ל ההפסדות וענין הכל על עיר חבר נשאר אמנםבזה
 ולפי ~פשות כמספר בשוההכל

 ממ~
 שהמתפללים ואחר

 משתדלים ההיא הכנסת~ב~ת
 בפדי~

 מדמי ההם הכלים
 בהם לזכות משמרותיה~ ודמי ו~~תיהםמ~ותיהם
 בשאר המתפללים ~רו בתחלה כאשר ההואבמקום

המקומו~
 ההם בכלים חלק להם לתת בב~~ד לתבוע

 אחד במקום מיוחדים לכל ה~ו מתחלה~שר
 ומתחלה הואיל ~וענים ההוא בה~~כ ובני שםה~דש לעבוד~

ועד

 סו~

 אשר במקום בידם מו~קים היו ההם הכלים
~בעו

~ 
 בהסכמת נתמשכנו אשר אחר כ~ גם תפלתם

 חזרו הם עיר ובחבר העיר אנשי במעמד העיר ~ביז~
 בכדי ומשמרותיהם מ~ת~הם ומדמו מ~בותיהםו~דאום
 חלק שום בהם המק~מו~ לשאר אין והותרשיוויים

 המ~~ לדמי מה ~בר התנדבו מתחלהאם דא~
 קדמו ההוא

 ההיא לבה~~כהדמים
 ואמירת~

 היתה לגבוה ומסירתם

 לעד ~מדתו~~תם
 וא~

 בהם ל~ור ~אים היח~ים
 ההם הדמים לתבוע~ה

 ע~
 ממושכנים ~~כ היו ~י גם

 שהפסידו הפסד קצתבעד
~ 

 שהיה העיר בתי קצת

המל~
 ל~חתם רוצה

 וכ~
 שהוה ~נאי על נתמשכנו ~~כ

 מאות משלש יותר הכל סך ש~ה לכן ~ודם הכלעל
 והוא םולטאנישפר~ים

 כמ~
 ההם הכלים מדמי יותר

 טועניםו~זה
 שא~

 שום ההם בכלים מעליהם לנפרדים
 בני והת~בו אח~~כ שהקדישו במה ~תה גם ומהחלק
 ההיא הכנסתבית

 ו~ו~
 ב~נותיהם הכתות שתי הרחי~ו

 מלומר שפתותיהם שכלו עד ולדבר ל~שות ~מו אשרככל
 הורוני כאשר התורה פי על ~ומר וגזרתי פסקתי ו~זדי
 מנורה שהתנדב ישראל ת~~ר פ~~ק בערכיןג~~~~ן ~ לע~ת החלי ~ה השמיםמן
 רבי מדאמ~ הרשות לדבר לשנותה אםור לבה~~כ נראו
 נר או מנורה שהתנדב גוי יוחנן ~~~ראסי

 לבה~~~
 עד

שלא
 נשתק~

 התם ואמרינן לשנותה אםור בעליה שם
 נמי ישראל אפי~ גוי איריא מאי הרשות לדבר אילמאי
 ישראל אבל דפעי הוא דגוי וטעמא מצוה לדבראלא
 דתשמישי נר או מנורה והיינו ע~~כ דמי שפיר פעידצא
 דבנ~~ד ס~~ת דתכשי~י קדושה תשמישי לא אך נינהומ~ה
 העיר בני בפ~ מ~לה במס~ נמי ואמריק כם~~תדאינהו
 צדקה עליהם ופסקו אח~ת לעיר שהלכו העירבני

 עניי בה ומפרנסים עמהן אותה מביאין באיןוכשהן נותנ~
 תנתן ~קה עליו ופסקו אחרת לעיר שה~ך ויח~דעירם
 בד~~א התם כדמסיק זאת ובכל העיר אותהלעניי

 עיר לחבר תנתן עיר חבר שם יש אבל עיר חברשם כשא~
 אם לפ~~זנמצא

 יר~
 עילוי ע~~י ההם הכלים את לשנות

 ההיא בה~~כ בני ~אין ההיאלבה~כ
 א~

 מוכרחים אינם
 בלא אפי~ למצו~ בהם להשתמש אחרים למקומותלתיתם
 מעליהם והפורשים מתחלה ~ם זכו והם הואילשינוי
 ~יניהו כל לאו שם להתפלל אחרים למקומותללכת
 הואיל חלקם מהםלקחת

 ו~
 בהסכמת ממושכנים היו

 קונה ב~~ח וקי~~לכולם
 ~שכ~

 ~קה תהיה ולך מדכתיב
 עליהם יחשב משלהם ההיא בה~~כ בני ופדאוםוכ~~רו
 ק~י ושמם ההוא למקום והקדישום קנאום הםכאילו
בזה

 וא~
 המקום קניית על התנדבו ג~~כ האחרים אם

 ל~ור מקום להם ואין בזה שכר להם ישההוא
 דאמירתם משום ההוא המקום להקדש שהת~בומה ולתבו~

 כמסירתםלגבוה
 להדיו~

 נ~אר לא ~~כ ההם ובכלים
 מתחל~ בהם זכו ההיא בה~~כ ובני הואיל חלק שוםלהם
ועד

 סו~
 הכל בהסכמת ~תמשכנו אחר כי

~~ 
 ופדאום

 מ~תיה~ ודמי מנד~תיהם דמיהם ב~ימשלהם
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 והקדישום קנאום כאילו עליהם יחשב ו~הומשמרותיהם
 בפ~~ק ~פסקיו הרא~~ש וכתב עליהם יקרא ושמםל~~מם
 אפילו ז~~ל ר~~ת פי~ שיר~ו מה לכל ולשנותס וז~~לדב~~ב
 העיר לשומרי הקופה מעות ליתן והתיר הרשותלדבר
 לדבריו ראיה להביא יש אותה נות~ין ה~יר ב~י ש~~~דלפי
 דגרסיקמהא

 ב~רכ~
 נר או מ~ורה ~התנדב ישראל

 לדבר אלא ל~~ש אר~~י ע~ כו~ לשנותה אסורלבה~~כ
 לפי והט~ם לשנו~ה מותר מ~וה לדב~ א~לה~שות

שהמתנד~
 ע~~~ל מתנדב הוא צבור ע~~ד צבור ליד להביא

הא
 קמ~

 דצבור דמילי
 ~גו~

 כ~ אין ל~ה~~כ נר
 ב~בור

 שלא כ~~ז מצוה לדבר אלאלשנותו
 נשתק~

 ב~ליו שם
 ובפ~~ק שם התוס~ כתבו וכן מצוה תשמיש הוא אפי~ממנו
 מותר ה~באי ליד באה שלא עד ~~~ל כתבודערכין
 א~רת ל~~וה ממש לשנותה מות~ פי~ ז~~ל ר~~בלשנותה

 לא לשנותה לישנא עדכו~
 מ~מ~

 לא ופי עד כו~ כן
 ~שנותה מותר קא~~ דלע~ל אח~ת למצוה לשנותהמשמע
 לומר נ~~ל הילכך עד כו~ ללוותה היינו אח~ ובין הואבין

 לא כי נמי אי אסור ודאי לשנותה אבל קאמרדללוות~
 הגבאי ליד ומשבא~ ~אמר ללוותה אבל הגבאי לידבאה
 דקאמר והא ללוותהאסור

 דב~~~ בפ~~~
 העיר בני רשאין

 גבאי אבל העיר ~~~ ברשות היינו ~מחוי קופה~עשות
 לדבר ~לא לשנותה ~שא~ן דהתם ר~~י ואומר אס~ר~~מו
 מ~ות מללות ליזהר ויש צבור לצרכי שיהיו רקמצוה
 ברשות ואפילו הגבאי ליד משבאה העיר שלצדקה
 עכ~~ל~ צ~ור צ~כי זה שאין כיון נמיה~הל

ו~~~~~~~
 ז~~ל

 ב~~~~
 דצבור ~נ~ים מתנות מהלכות

 ה~ו~~ כמ~~ש העיר לשומרי אפי~ הקופה לשנותיכולי~
 השלו~ מפני אם לשנות שאין עתה גם ומה דב~~בב~~~ק
 ~קלה ותה~ה כנסיות בת~ י~קו שלא ח~~ו מפניואם
 הרבים בעונותינו עלינו תקיפא שידם מי מידלרבים
 פרק שילהיואמריק

 הנ~ק~
 מפני ישן בבית מ~~בין

 ליתן ה~גילין ח~ר בני וז~~ל שם ז~~ל ופ~~~י שלוםדרכי
 א~ משנין אין אחד בביתערוב

 בבית להנ~~ו מ~ו~ו
 ע~~~ל ש~ום דרכי מפ~י~חר

 ומשמ~
 דאפי~ בג~~א התם

 אין אפ~~ה ה~ירוב מ~ום לשנות טעם קצת שישהיכא
 שלום ד~כי מפנ~משנין

 מדפרי~
 ט~מא מאי ~לה

 ולבסוף יהודה רב בי מ~קרא שיפורא והא כבודמשום אילימ~
 כו רבה~י

 ופרש~~יז~~~
 תקיעת של שיפורא והא וז~~ל שם

 ישיבה ראש שהיה יהודה רב בי דמעיקרא שבתערב
 יהודה רב כשנפטר ולבסוףד~מב~תא

 ומל~
 נ~נוהו רבה

 ~יכא אפי~ ישן בבית העירוב דמניחין משמע כו~בביתו
 פריך מאי הכי תימא לא דאי למע~ר ~~נהשיש

משיפורא
 מנה~ ~~~ והל~

 להיותו
 ל~~~~

 ראש בבית
 מזכה שהיה הוא וסבראישיבה

~ 
 או לתקוע ~~נ~ת

 יה~ה רב בי דמעיקרא כדקאמרי~ אחר דברמשו~
 לתלמודא ליה דפשיטא ודאי אלא רבהבי ולבסו~

 דה~
 דתנן

 באים דאפילו איירי בע~~כ כו~ ישן בביתמ~רבין
 ט~נה קצת מחמתהמערערי~

 אפ~~~
 ה~ירוב שם ~~ים

 פשיטא דאל~~כ משום בגמרא וכדמפרש שלום דרכימפני
 צריך היה ולא הורגלו שכבר כיון העירוב שםדמניחים
 יותר לזה ט~נה דאין דכיון שלום דרכי מפנילתלותו
 ליקום דקאי דהיכא פ~יט~מלזה

 הוצ~ ול~
 לפרש

 בתשובה ז~~ל מהרי~~ק כ~~כ ~שדא משוםבגמרא
 ~קי~~ג ש~

~~~
 שפירש מה לפי וז~~ל שם ש~ירשו התוס~ לפי~

הקונ~
 שתוק~י~

 במה פ~ דבסוף קשה שבת בע~ב
 ועוד הגג בראש מניחו ה~ה הכנ~ת ד~ן משמע~דלי~ין
 בפומבדיתא היה יהודהד~ב

 ורב~
 נראה אלא במחוזא

 לתלמידים נדבה נותנים שבו ~ופ~ שפירש א~~כלשון
 שלא ז~~ל ר~~ת פי~ חשדא ~~ום אלא וז~~ל עוד שםוכתבו
 עירוב של פת ~~נוב אותם ש~ושדים החשד מפנייאמרו
 שיו~~ם חשדא ליכא בשיפורא אבל שם אותו מני~~ןאין

 וב~~ד עכ~~ל לתלמידים לחלק מתיבתא ריש אצלשמניחין
 שהיה יחשדוהו פן ~פי~ ז~~ל ר~~ת לפי~ חשדא ישנמי
 למיחש איכא נמי דהכא הפתגונב

 פ~
 מפני יאמרו

 ידם ושולחים מהוג~ים אינם ההוא הכנהת ביתשבני
 י~ידים קצת ש~ו כשם הם קטטות ואנשי ה~דשבכלי

 ה~בוד מפ~י להזכיר לא כי הסמהנפרדים
 ול~

 נמנעו
 הכל הסכ~מו שמתחלה בנ~~ד עתה גם ומה שםמלילך
 הכנסת בית להםלקנות

 מיוח~
 על ולהעלות לכלם

 הקדש כליהמ~כונות
 וליפר~

 המצ~ת ודמי מהנדבות
 חו~ותם לפרועוהמשמרות

 בכ~

 התפללו שקנאוה ואחר
 ומ~ה הזמ~ה והוי כולםבהם

 א~
 נת~נקו ~ך אחר אם

א~
 ממה לחזור בידם

 שכב~
 ב~ך מחויבי~ והיו נתחי~בו

 להדיוט ~~~~רה ל~~י~והא~ירה
 ו~~~

 נד~תיהם שהפרישו
 ההיא הכנסת ובני ל~~מם ומשמ~ותיהם מ~ו~יהםודמי
 מ~ותיהם ודמי מנ~בותיהם ההם הכלים ופדו הכלפ~עו

 וכ~~ש ההם הקדש ב~לי זכו ~ה שודאיומש~רו~יהה
 בהסכמת ע~~כ ונתמשכנו דנא מקדמת בידםמוחזק~ם שה~

 בית בקניית ~~ל להכריח יד שאזלת לפיהכל
 והולכ~ ב~ינותי~ו עלינו תק~פא מנגדינו יד ל~בתלהם הכנס~

 מ~ל~ פי~~א ז~~ל ~רמב~~ם כתב וכבר סוד מגלירכיל
 מישראל עשרה שיש מקום כל וז~~לתפלה

 צרי~
 להכין

 שיכנסו ביתלהם
 לה~

 ומקום תפל~ עת בכל לתפלה בו
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 הכנםת בית נק~אזה
 וכופ~

 את זה ה~ר בני
 בתום~ איתא והכי עכ~~ל כו~ הכנ~ת בית להםלבנות
 דב~~ב בפ~~ק~ בהל~ות ז~~ל הרי~~ףהביאה

 ו~
 הרא~~ש

 הכנםת כבית הכנםת בית דכלי ואיברא שםהביאה
 ה~~ בפ~ ז~~ל הרמב~~ם וכ~~~ש בירושלמי ~איתא כמודמו
 ~~םואין

 לש~
 ע~~י אלא ההוא הכנסת לבית אפי~

 כדאיתאעילוי
 במ~כ~

 ~ו~ העיר בני פרק מגילה
~ 

ו~~
 בתי כי דנ~~ל חביב ן~ מהר~~י ~כתב עתה גם

 בהם מתפללים שאנוכנסיות
 תו~

 תוגרמא במלכו~ הח~רות
 שנה או חדשבשכיר~ת

 ואינ~
 קד~~ בהם אין ה~דש

 העיר גגות לה~ביה שאין כשהז~יר ז~~ל הרמב~~םשהרי
 כשבו~~ן ~~~ל כ~ב בה~~כעל

 הפנ~~ בי~
 אין

 בו~י~
 אותה

 בקבע מתחלה ~ותה כשבונין דהיינו ~יר של בגובהאלא
 זהובזמנינו

 ב~לכיו~
 ה~~

 א~~
 בעוונותינו לבנות רשות לנו

בית
 קב~

 ל~ם
 בי~

 עצ~ינו להטמין צריכין ~אנו הכנ~ת
 וקולינו תחתיתבבתי

 אפי~ א~~כ הםכנה מפני יש~~ ל~
 ביתשיה~ה

 למעל~ דיר~
 ~ל

 הבי~
 בו מ~פללים ~א~ו

כמנהג
 ל~חו~ א~

 שינהגו ובלבד
 בנ~יו~

 שלמ~לה בביתם
 ~כ~~ל תפילהמבית

 מ~~~
 משל ונבנה נקנה א~ר זה בית

 בני לכל הכנ~ת לבית ~יו~ד והוא הכל ובה~כמתהכל
 והנלויםה~ר

 עליה~
 דינו

 הכנס~ כ~י~
 אם ~רכים של

 ע~~פ חמו~ה כליו וק~ושת ו~~ו~תו תנ~י על נעשהלא
 בבית א~י~ לשנותם אין וא~~כ שא~רנו ו~מוהתורה
 אלא ההואהכנסת

~ 
 בירושלמי וא~רינן ע~לוי ידי

 והקדי~ה חנר לשם בנאה ה~~ר בני בפרק הרא~~שוכתבו
 ~אינ~ זה לב~ת קונם הדא מן נשמיע~המהו

 נכנ~
 ונעשה

 אימתי קי~ש ~צר לשם בעיר אמרה הדא כו~ הכנסתבית
 או מיד קדושההיא

 ת~~י~ בש~~
 הדא ~~ן נש~י~נה

 נשתמש שלא ע~~ ס~~ת ל~ה מ~~~~ת לשם תיבהה~ושה
 שנ~ו אלו ומה הדיוט בהן להשתמש מותר ה~~~ת~ן
 שבנוה זו תשמיש משעת אלא קד~ות אינם ~~~תלשם
 מה דבר בה ובנו חזרו בנ~~ד וכאן ~~~כ לכ~~ש חצרלשם
 מה אפ~~ה והנה ונתקדשה הכל בה והתפללו בה~~כלשם
 עושיםשח~ו

 למל~
 בפרשת

 המל~
 ארון ק~שת בה אין

 בית קדושת משום בהם ישאלא
 הכנם~

 בי~שלמי כדאיתא
 בגמרא דא~רינן ומאי העיר ב~יבפ~

~~ 
 פרק סוף

 הרא~~ש מדברי קד~ה משום בהם אין הבימות העירבני
 קדושת משום בהם שאין מפרש שהוא נראהז~~ל

 ~ ~רושלמי כמ~~ש הכנסת בית קדושת מ~ום בהם ישאבל אר~
ו~~~

 מטפחות ם~~תומניחין שמתנדבין שאלו הרשב~~א
 ~ת שעל וםפר םפר כל בהם ~השתמש מותרבבה~~כ
 ואחר בביתם שמניחים אלו אבל הוק~וכולם

~ 
 מקדישין

כי~
 שעל

 ד~
 ונשתמש נ~ה םפר אותו

~ 
 ס~ר אותו

 ~~ה אמור ~ עכ~~ל אחר תורה בםפר להניחואםור
 ב~קו~ת הללו קדש בכלי להשת~ש שאין בנ~~דה~~ה
 רבים בה ו~ו זו כנסת בני בהן ז~ו וכבר הואילא~רים
 זו כנםת בני משל ההם הכלים ונפדו הכלבהסכמת
 המקומות ל~ר שאין להם ונתייחדו עליהם שמםונקרא
 ~ כלל בהם~לק

ו~~~~~~
 העיר בני בפרק מגילה במםכת בירושלמי

בי~נאי
 שאלו~

 זו מבה~~כ אבנים ליקח מהו אמי לרבי
 אסור לון אמר אחר בבה~~כולבנות

 מפ~ ואםי~
 עגמת

 אםור בקיומה אבל שחרבה אחר והיינונפש
 הו~

 מן
 הוקדשו~ שלא אחרים לבתים קדושה מבה~~כ וכ~~שהדין

ואמרינ~
 נותן אחרת בעיר שפםק עיר בן התם נמי

 במקומם ~תנים א~רת בעיר שפ~~ו ה~יר בניעמהם
 הרבים כח גדול כי מכאן נראה כבה~~כ בה~~כ כליו~ל

 בהםכמתם וה~יקו ו~ד~ו נינהו רבים נמיובנ~~ד
 כאמור משלהם ופדאום צגבייהו נינהו ד~עוטיםהשאר ו~םכמ~

 העיר אנשי במעמד העיר ~ובי ושב~ה עיר חבר~~~פ
 ~ ~לל בהם חלק שום ההם למע~ים נ~אר לא ודאיבזה

ו~~~
 ז~~ל טי~~ד בעצ הרב

 בם~מ~
 ~יר דחבר רנ~~ו

 את יחלק והוא ד~תו על גובין שהכל ~דול אדםהיינו
 מה לכל לש~ותה יכול זה הרי שנ~~ל מה כפיה~ניים
 לא אם לשנות רשאי אינו ביחיד ופי~ ה~יר לצרכישי~ה

 חבר שם יש אם אמנם רובם או ה~ר בניבהםכמת
 לשנותה י~ל לבדו הואעיר

 וכ~
 ז~~ל הרמב~~ם דברי הם

 ל~ות ה~יר בני ~אין וז~~ל ~ניים מתנות מה~ב~~~ט
 ~ור מצרכי שירצו מה לכל ולשנותן כו~ תמחוימקופה
 במדינה היה ואם שגבו בשעה כן התנו שלאואע~~פ
 ל~ניים יחלוק והוא דעתו על גובין שהכל גדולחכם
 מה לכל לשנותן רשאי זה הרי שיראה מהכפי

 והכי ~כ~~ל ~ורמצרכי שיר~
 אמרי~

 אביי אמר דב~~ב בפ~~ק
 ו~ד עלמא לענ~י ~ד כיםי תרי מר ע~ד הוהמעיקרא
 כיון מתאל~ניי

 ~מ~
 לרב שמואל רב ליה דאמר להא

 עליה ואתני כיםא חד עביד אבדימי ברת~ליפא
 פי~ ~עליה ואתני כיםא חד עביד נמיאיהו

 אמר אשי רב הבא לכל ל~לקםהצ~ר ע~
 א~

 אתנויי
 ~~תא לקו~ה מ~ת לתת דקאתי דכל צריכנא לאנמי
 נמי והכי ע~~כ ליה יהיבנא דבעינא ולמאן אתי קאדידי

 תעניתא גזר הונא רב העיר בני בפרק התםאמרינן
 ~~הו ~מו מתא בני ~ל ח~לאי בר חנא רב לגביעאל
צדקה

 כי ויהי~
 ב~

 ליהבינהו ליה אמרו ל~~ל
 א~~ל מאתן עניי בהוונפרנס ~~~ מ~

 תני~
 במס

 ~מו~~ דבר~
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~ ~ ~

 ש~
 ~בל עיר ~~ר

~ 
 תנתן עיר ~~ר

 לחב~
 ו~~שעי~

 אנ~
 דע~י

 וא~~~ סמי~י עלי ודידי דיד~~
~~~

 ~~ כמי~הו כל לאו עיר חבר שם
 דוק~

 במ~ת
 ז~~ל ופרש~~י ~יר בני בפרק וברייתא מימראצדקה
 יחשדום שלא כדי העיר אותה לגבאי אותה~תנין

 נותנים ואינם~וסקים
 וכשהי~

 במקומם הח~רין באין
 אותםת~עים

 מ~
 ~ עירה עניי בהם ומפרנסים הגבאי

 בן הכי גרסינן ובירושלמי בתוספתא המרדכיו~~~
עיר

 שפס~
 שפםקו העיר בני עמהם נותן אחרת בעיר

 ול~~ש עליהם פסקו ל~~ש הילכך במקומם נותנןל~רם
 ונות~י~ ונוטלי~ וח~רים חשד משום נותנים מעצמ~פ~קו
 אחר~ לעיר שהלכו העיר בני פי~ והכי עירםלבני
 עליהם שביררו נאמן ביד נותנין צדקה עליהםופסקו
 וכתב ע~~כ נותנים ואינם כפוסקים יחשדום שלאכדי

 עמהם אותה מביאין קתני דמדלא הר~~מבשם
ו~פרנסין

~ 
 ~ין משמע שירצו מי וכל עירם עניי את

 ישתמשו נמי ובנ~~ד דוקא עירם עניי אלא בהמפרנסי~

בה~
 עיר חבר ז~~ל פ~~~י ושם דוקא כנסת אותה בני
 בפ~~ק המרדכי ו~ב צבור בצרכי המתעסק ~כםתלמיד
 תעניות עליהם ש~רו דוקא בעיני נר~ א~~ז בשםדב~~ב
 מפני או רעות חיות משל~ת מפני או הבצרותמפני
 העיר בני על נ~י וגזרו צדקה עצמן על וגזרו~מד
 ותפלה בתשו~ ה~רה לבטל צדקה ליתן לגבייהודאתו
 וצריכין החשד מפני העיר לגבאי ליתן צריכים אזו~קה
 צדקה אבל עיר ~כם דאיכא היכא עיר לחבר ליתןנמי

שרגיל~
 שאפי מקומות ~כמה קבוע וחק שעה כל ליתן

 בעירם הנה שבאו העיר בני אותןהיו
 ל~

 מונעים היו
 ליתן צריכין אין כאן באים שעתה אע~~פי אותהמלתת
 לביתם אותם מוליכים ~לא עיר ל~בר ולאלגבאים

הילכ~
 ו~ם לר~~ה לקהלה שבאין היישוב~ן בני אותן
 וחק הואיל צדקה ונ~ים נש~ות ו~כירי~הכפורים
 כלל חשד כאן אין צדקות ונודרים ~קום בכל הואק~ע
 ~ין וגם יתנוה ב~איכי

 נותנ~
 כי עיר לחבר אותה

 אלא העיר אותה מכח זו צדק~אין
 מכ~

 ו~נהג חק
הילכך

 מוליכ~
 בה ו~שים ליישוביהן שלהן ה~קה

 שישב אחד על ז~~ל לרב שנשאל כתוב ושם עכ~~לכ~נם

~~
 כו~ בקובייא ~ד אשחוק אם וא~ר ועדה קהל

 בני על שאלת ~ר כתוב מצאתי נ~~ד~גבי
 כ~

 שקנו
 הכרך ~ן ~חד ילך שאם י~ד ~תנו דינ~ם בששים~~ת

 ועתה ח~קו לו ית~ו שהנשארים ~חר ב~קוםלהתיישב

~~
 ה~פרים שהוקרו מה לפי ~ל~ו ו~אל לצאת אחד

~~~
 אומ~ים והנשא~ם ~ת~לה

 של~
 כמו אלא ליתן

~תנו
 ת~~

~ 
 ~ה ~י

~ 
 ~ל לא

 הי~
 ~א

 באותה~~רר ל~~
 ש~

 שומא יעשו ~א
 הייתי נתכו~ו שלא למה בלשונם להסתפקראוי ה~ ~~ אחר~

 דממה דכיון זהדין ~~ ~
 נפש~

 נשאר הספר
 שאין דמים להחזיר שצריכיםאלא ל~~~

 ממה ס~~תלמימר ידועי~
 נפש~

ר~יה ~~ ~~~~ ואי שלנו
 ושקו~

 אנו או~רים די~מים לההיא ודמי
 הש~~

 דאיל~~ההי~
 בפ~ במ~עא להדדי לי~ דמדמי

 בנ~~ד ~מן הא ~ יאודה בר יצחקושלום ~~~
 של~

 היה
 היה ואדרבא דמים על ~אחלוקה תנ~

 ~תה גה ומה כלום לפורשים שאין שם ביחדה~יבור תנ~
 ולא משלהם ההם הכלים פדו ההיא הכנסת ביתשאנשי
 למקומות מהם קצת נפ~ו אח~~כ אם ואף זולתםמשל

 בד~י מה דבר בנדבותיה~ התנו שמתחלה אע~~פיאחרים
 ~~~הכ בעד הכלי~ לפדיון ההוא הכנסת ~תקניית
 ל~ור ~קום להם אין ב~ך היו וחייבים הואילההוא
 הואיל זה כנגד בכלים חלק או ההם הדמיםול~בוע
ומתחלה

 ל~
 לא ולפי~ להקדש יצאו והדמים ע~~כ התנו

 עד ו~פי~ ונכרו מחוייביםהיו
 של~

 לבד באמירה ניתנו
 במ~ני~ דקד~ין ~פ~~ק ד~מרינן ליתן מח~יביםהיו

 להדיוט כ~~ירה לגבוהדא~ירה
 וא~

 למ~ר ~קום
 כרכים של הכנסת בית כדין ודי~נם הואיל ההםהכלים
 דכיון העיר בני בפ~ דאמרי~ למוכרה יכוליםשאינם

 לה אתודמעלמא
 ל~

 דה~נו הר~~ן וכתב לה ~זבנו מצו
 בב~ינ~ הוציאו להרבים אתו ד~עלמא משוםטעמא
 מעכב וחלקו בה שהוציא העולם בסוף אחד ישושמא
 לשבעה ולא זו עיר לבני כפ~ים העולם בני שאיןלפי
 אלא שבה העירטובי

 א~~
 אשי כרב חשוב ~דם שם יש

 נותנים דעתיהם על הכנםת בית לצורכי הנותני~שכל
 בבית דתי~א הדא ~תם דגרסינן בירושלמי מוכחוהכי

 יחיד שלהכנסת
~~ 

 ש~א א~ר אני אסור רבים~ של
 ~ קני העולם ~סוףאחד

 ~ל פי~ו ~חרים אבל
 דלא טעמא היינוכרכים

~~ 
 שהן מפני לה ~בנו

 ~תום~ לכל אותה כ~~~י~ הם והרי העולם כל דעתעל בונ~
 כת~ אבל אלו פירושים כתבושניג~~כ

 ז~~ל הרא~~ש
 אבל וז~~לשם ~סק~

 ש~
 כרכים

 כי~
 לה אתו קא דמעל~א

הו~~ל
 דרבי~

 ידוע הוא ואפילו לה ~ביני מצו ולא
 אחד שום להם סייע ולא א~ה בנוהכרך ~~

~~ 
 ~בני

 ה~י אפילו ובהוצאותיהבבנ~נא ע~
 כי~

 ~תו ~א דמעלמא
 לדעת הק~וה העיר בנילה

~ 
 אבל ע~~~ל העולם

 העיר שבני שידוע הכנסת בית דכל כתובבא~~ז
 ולאא~ה ~~

 לה יש מעלמא ז~י ~~
~~~ 

 ע~~פ
 ש~
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 העירטובי
 ו~

 העיר לבני ונתנו הכנסת בית שבנה יח~ד
 הבית בדק ל~ק ר~ות להם יש הם שגםלגמרי

 והרי בידם למחות יכו~ין יור~יו ולא הוא ואין הבניןעל ולהוםי~
 העיר טוב~ שבעה ע~~פ ~כר לו ויש הקהל שלהוא
 הכנ~ת בית ב~~~ היחידים שנת~ו שמה קמן האעכ~~ל
 מוק~ הויההוא

 מצו לא ~הם ~פ~דו אם ואף לרבים
 מקום כרכים דגבי כתוב ישן ב~רדכי וגם ליהבעי

 ~בים שם ל~א ורגילותס~ורה
 מ~תמ~

 בבנינו נ~נו כ~~ע
 נתקןשהרי

 ל~ר~

 הכרך ~בני לו ברור ואם רבים
 ביה למשת~ אפי~ ש~י לשנותו כו~ם נמ~כו אםמש~הם בנאו~

 ~ עכ~~לשכרא
ו~~

 ה~נסת בבית דתימא הדא בירושל~י דאמרי~ן
 יחידשל

 אב~
 א~ד שמא ~ומר שאני א~ור רב~ם של

מםו~
 ל~~ת בה ~נה העולם

 ~ר~~~~
 פירושא הכ~ ז~~ל

 הרג~לים כל ההכ~מו ואפי~ ~ה זכיה לויש
 ליכנ~

 לזאת
 ~מ~ך ~היה ה~ולם בסוף ~~ד יש שמא ~מוכרההעיר
 וה~ה הזאת~~יר

 ליכנ~ רג~~
 וכן ~וקדשה ול~~~ו בה

 פי~~א ז~~ל הרמב~~םדעת
 מהלכו~

 ב~ל הרב וכ~~כ ת~לה
 וה~י ~נ~~ג בםי~ן ז~~לטי~~ד

 נק~ינ~
 ~הא ז~~ל הר~~ן וכ~ב

 בעינא אי ~תו קא די~י ~אד~~א כיון ר~~אדאמר
 ~דכרכים ול~~וק~ ~~ורא בהדי כלומר ליהמזבינא
 מה ל~ל ד~~~ה ו~~ת~רא ליה מזבני מצו לאד~בורא
 תיבה כגון במתני~שנשנה

 ומ~פחו~
 ד~להו ו~פרים

 הכנ~ת בית בתרגרירי
 וכ~

 חד~תא דאיירי ה~כא
 ~אי שם המרד~י וכ~ב דכ~~ע אדעתא נמי ה~ך~כ~~ע
 ברכו ולא קדיש ~א בו התפללו ולא חדש ב~~הכבנו

 לב~~~כ הקדי~ו ושוב בית לשם ב~ו ~ם וכן זימוןמקמי
 ב~בור בין גרידתא ו~זמנא בעלמא בדבור זימוןהיינו
 דיבור עשה א~~כ אלא הזמ~ה הוי לא במעשהובין

 לעולם תפילין לשם ואזמניה צר~ה ~הדא כדרבומעשה
 היכא נ~י והכא זימנא חד ~ר~יה כי שעה לפיולא

 אורח~ם אפי~ בה הת~ללו ואז ב~~הכ לשםדהקדישו
 אתני ואי ~ד כו קדישא לתפלה שמיוחד כ~ון שעהלפי
 רפ~~ה בםימן בתשובותיו הריב~~ש וכתב תנאו לפיה~ל
 ה~יר א~שי במעמד העיר טובי בשבעה שאף ומ~~שוז~~ל
 אני כפרים בשל אלא ז~~ל הרא~~ש ה~ירלא

 חוכ~
 לה~מיר

 במעמד ה~יר טובי בז~ אפי~ כפרים בשל אפילובם~~ת
 במע~ד ה~יר טובי מכרו אבל דאמרינן דמאי ה~ראנשי
 ונראה דמי שפיר שכרא ביה למשתי אפילו העיראנשי
 ז~~ל הרמב~~ם שאמר ממה וכ~~נ ~~י הכנסתדאבית
 מהלכותבפי~~א

 תפל~
 ב~נ~ן

 בי~
 מהל~ עשירי ובפ~ ~כנםת

 ~ו~ ~ברים לשני אלא ם~~ת מו~~ין אין ל~לם כתב~~~ת

 העיר אנשי במעמד העיר טובי ז~ אפילו ומשמעעד
 אין שהרי בו ~התנות יכוליןאין

 כ~
 העיר טובי שבעה

 בשלו היח~ד מכח גדול צ~יר בשל העיר אנשיבמעמד
 ס~~ת דמי ~וי ליהו לה~נות יכול הי~י~ שאיןוכיון

 ז~~ל ה~~~ן ו~תב ע~~כ א~נהו ~מי הכי ממנה קלהל~דושה
 ב~י לח העיר אנשי במעמד העיר טובי ז~כשמכרו
 מכיר~ן העיר אנשי במ~מד שלא מכרו ואםעילוייא
 אלאמכירה

 דב~
 והכי כו~ בירושלמי איתא והכי עילויי

 ז~~ל ראבי~~ה ~שם ישן במרד~יאיתא
 ואיבר~

 דין ג~~כ
 כלי כל בירושלמי אמרינן דהכי כם~~ת תורהתכש~טי
 הכנםת~ת

 כבי~
 הכנסת כבית וקלטרא ס~םלא הכ~הת

 הכנסת דבית אומר א~י ומ~~מ כא~~ונא א~ונח דעלפילא
 מצוה תשמישי הוו בהן וכ~ו~א ומנורה נר כגוןותשמישיה
 בית ואם תנאה בהוומה~י

 הכנ~~
 ש~יקרו כ~ון ודכוותיה

 ~ומרעשוי
 ב~

 ~ז~~ל בו הטילו שבקדושה דבר
 אנשי במ~מד העיר טובי שב~ה ה~נו וא~י~מדבריהם קדוש~

 הקדוש~ כ~וד מפני בכדי ק~ושתו שתפק~ א~ש~ איה~יר
 קדו~ת הד~ים על קדושתו שהוטלה ולאח~ מיהו בושיש
 לא אלו שדמ~ם לפי הכנ~ת בית מ~דושת קלישאד~ים
 קדושה לן ד~וייא ועוד שבקדושה ל~בר מ~ל~עמדו
 ~רבי כדאשכ~ן ראשונה מ~דושה וקלישאשגייא

 ~שום ~קבר שנטמא שני מעש~ בכסף הל~וח~ס~~ל יהוד~
 הר~~ן ו~~~~ש גופיה במ~ר פדיו~יה למיתפס אליםדלא
 בפי~ ה~יאה ז~~ל ורמב~~ם בתוספתא ותנייא שםז~~ל

 תנו האומר תני~א ~בתים ~זקת בפרק בתראלמ~כת
 בה רגיל שהוא ~ה~נסת לבית ינתן הכ~הת לבית~נה
 זוז מאתיים האומר בשנ~הם ינתן בשנים רגילואם

 בשכ~ב דוקא וזה ע~~כ ה~יר אותה לעניי ינתנולעניים
 דעתיה דאמ~ינן דעתו מה ~ודע ולא ומת כן שאמרמרע

 אבל עירו לעניי או בו הרגיל הכנסת נביתדמםתמא
 הכצים נת~~כנו ב~י~ ובנ~~ד כפירושו יעשה דפירשהיכא
 ידי לצאת כך ~שם ההוא הכנסת הבית לק~ותההם
חוב~

 ע~~כ לזה זה כופין ה~יר בני שהרי בכך הכל
 בהם ל~זור ~ידוואין

 א~
 אחר וכ~~ש קנייה קודם

 עתה גם ומה שם ה~ל שה~פ~לו ותפלה ובניןקנייה
 שמם בזה ונ~רא מ~להם פדאום ההיא הכ~סתשבני

 בכ~עליה~
 נםת~~ו ~~~~כ מהם שנפרדו והיח~דים

 בהם זכותם ואבדומעליהם
 א~

 דינם יהיה אם
 דאמרינן העיר בני מפרק וראיה כרכים של הכנ~תבית כד~

 צדקה עליהם ופםקו א~רת לעיר שהלכו ה~יר ב~יהתם
 ומפרנ~י~ ~מהם או~ה מביאין ל~ירם וכשיחזרונותני~
~~יי

 עיר~
 שלא ד~~יבי העיר בני ~אפילו אל~א
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~ ~ ~  ~ליהם שה~ילו ה~יר בני אצל דעתםלהתב~ל
 ש~י~יד א~~~פי בעיר שפסקו מה לתת צריכיםאינם צד~

שהל~
 צדקה ~ליו ופס~ו אחרת לעיר

 ~ר~
 ~ותה ~תת

שם
 עליהם ו~הקו ~חרת ל~יר ש~לכו ה~יר בני אפ~~~

 דמרובים דכ~ון משום לשם לי~נה חייבי~ אי~ם~דקה
 ולא ~א~רת ה~יר ב~י א~ל ד~תם בטלו לאנינהו
 ~ייב~ם זאת ובכל ל~נייני~ם וחיובם חשיבותםעקרו
לפרנ~

 לבד עירם בני בה
 ומ~~ל~

 אותה מב~אין קאמר
 אלמא ~יר~ו ~י וכל ~ירם ~ניי בה ומפרנסין~מ~ם

דוק~
 ש~תנו ב~י~וש ~ירם פס~ו אם וכ~~ש ~י~ם עניי

 וכ~~ש עי~הל~ניי
 הי~~~

 ש~סק
 ~~רי~

 ~ירו ל~ניי ליתן
 ~ינם וב~ת ה~רוב~ם עם ה~~ימו הי~ידים נמיובנ~~ד
 ~~~~כ ~ם אף ~~נ~ת בית ~~י ~ל ה~ם הכ~יםלמשכן
 גם ו~ה מא~ה מהם בכלים ~~ם ~ין מ~ליהםנפרדו

~ת~
 בכך ו~ש~עב~ו הכנסת בית ~מי על שנתמשכנו

 קנאום כאלו ~~יהם י~שב שבזה ~שלהם פדאוםוהם
 נקרא ובזהמחדש

 כידו~ ~ליה~ שמ~
 ~~אום שהם לכל

 אמר~נן וה~~ שאמרנווכ~ו
 בתו~פ~~

 הגוזל ב~רק
 לבית ~~~ת ~ני הכנהת לב~ת ~ינר ~אה תנו~או~ר

~כנ~~
 לכנהת ~נתן

 הרגי~
 היה ו~ם בה

 ר~~~
 בשנים

 ~נתנו ~~ניים זוו מאתיים תנו האו~ר ~שנ~הםי~תנו
 י~ראל כל לעניי ~ומר אחא רבי העיר אותה~~ניי
 אביו משל האוכלבן

 ו~ב~
 ונו~ן קונה רבו מ~ל האוכל

 מ~ום ~ושש ואינו אוהבו של לבנו ~ו ל~נייםפרוטה
נזל

 שכ~
 ~ ע~~כ ב~ים ב~לי נה~ו
~~

 א~רת ב~י~ דאפילו קמן
~~ 

 לבית ויה~ינן~ומד~~ ב~~ אזלי ה~~ם
 הכנ~~

 שהוא
 ר~י~

 בו
 וכ~~~

 אם
 לבית בפירוש~י~ש

 הכנה~
 ~ה שנו~נין ~~

 ו~~
 גם~תה

~~א
 ~י~

 הכל וה~כ~מו הכנסת בית שם אז
 ל~נו~

 להם
 זה לכוף מחוייבים שהם כמו הכנסתב~ת

 ז~ ~~
 לקנות

 ~נא ~ק~~ת להם שה~ו הכלים ומשכנו ~כנסת בית~הם
בבית

 הכנם~
 ולאו ~~~~כיחז~ו א~ אף ד~י~ם ~כדי ב~ותר ע~~כ ה~דום
 כ~

 אנ~~ כי גם כמינ~יהו
 ב~~

 זו ~כנ~ת
 בית ~מי על אם משל~ם אותםפדו

 הכ~ס~
 על ו~ם

 ו~ל~ו ~קחתם יר~~ה המ~ך אדונינו שגזר הבתיםה~סד
 ~שער הגזרה לבטל~לוחים

 ~מ~~
 מ~ות בזה והו~~או

 מ~ל~ם ופ~אום וחזרו ההם ~כלים~ל
 דמיהם כדי ~~

 הקהל כל וגםוהותר
 יח~

 קודם אח~~כ בה ~~~~~ו
 ~הת~~ל מהם יחידים ~~תשנפרדו

 במקומו~
 ~פרדים

 ~ הכל ע~~ש והוקדש~כאמו~
 פסק כי בז~~~~~

 בק~~ זכו~
 מן ~מפורשים

 ההם הכלי~ מ~ל~רבים
 ונתרוקנ~

 בית לבני רשות

 ~קראים להיות אותה הפודים ההיאהכנסת
~ 

 שמם
 כ~ל חלק שום בהם לאחרים ואיןבפירוש

 והס~
 זהב פרחים ושלושים מאתיים הוא ההם הכליםעל שפר~

סול~אנ~~
 אל אחד הסופר בפנקס וכתוב ל~~י שנתברר כ~ו

אח~
 חשבון למצוא

 וא~
 הבית הבתים הפהד ~ל משכנו אם

 הכלים משכונות על ~ם כי סמכו לא הם ההיאהכנ~ת
 הכנסת בית כי יען לכן ~ודם בידם ~מושכני~ ~היוההם
זו

 דינ~
 התוס~ של א~ לפירוש כרכי~ של ~כנ~ת כבית

 עיר בחבר נתמשכנ~ אם אף כלל ~מוכרה מקוםוא~ן
 נתעכבו כי גם עירם ה~נ~ת בבית חייב~ם ~הכלוכ~~ש

 ~הםהמשכונות
 ס~ ~~

 זהב פרחים ושבעים ~משה
 ~~ייב~םאחרי

~~ 
 ~~~ל

 ה~~
 לנפרד~ם אין ולכן ההוא

 ~ום א~ר ב~קום לה~~~למ~ל~הם
 ~ל~

 ההם בכלים
 נ~~ג בסי~ בת~ובותיו ז~~ל הרא~~ם כתב ~זאתוגדולה
 ישארו ~הם ה~לים ~~יון בלא~אפי~

 מי ב~
 שנכנ~

בב~~
 הכנס~

 שקנ~
 שם מתפללים ~~הל ורוב וה~~ישו

 ד~ות ~וב ~םויש
 ו~~~

 דדעתא או~~נא ~ל בזה

 ב~~~ו~ו~~~~~
 כי ויען ה~~ ב~~ובה ~ם ככתוב

הערעור
 בז~

 הוא
~~ 

 כנ~יו~ בתי על ת~לה ושלום

~~~~ו~
 ~ה אשר

 ~מש~
 א~רינו ~דורות ל~וש ויש י~~~א

שמ~
 הדברים ~וכן ידעו ~א ~~ כ ~~ ~ע~~~ו ~ם גם

כ~~~
 ~~ו

 לכ~
 נכוחות ב~וכחות זה ~ין ב~~ק הא~כ~~

 אםאף
~~ 

 היה
 ~רי~

 א~ן ה~~ו~~~מות ~ל כי
 ~הו~ר~תי ומה רא~הלהביא צרי~

 לה~~~~
 כדי ~וא בזה

 מהיכן הורוני ~לו~ר כן א~רי ה~אים פי~~~ום
 ~~~תו~~

~~~~~
 קושר וא~י יר~ו בהמות ~חר~~ן הבא~ם

ב~הור~
 ו~וזר הבר~ת

 ב~ו~ר~
 את ומשלח ה~ורה

 הזה ה~ב~ ~ל ~יערער במי ל~ש לו א~ן אש~הנ~~~~

 ~~~ו~
 אחד כל יבא ובזה ~ולם ימי

~~ 
 בש~ום מקומו

 הדו~ר ב~יר ה~~י~נא~
~~ 

 ~תורה ולאהבת הלום
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ז~~~~ ~א~~בק

 התשובה על זל~~~ה הרבנים~שובת
 ה~כר~

~~~ר~
 זהב ~דש כלי שעשו אחד ~~הל

לכבו~ וכ~~
 אשר ס~~ת

 בבי~
 קצת נכ~דו וא~~~כ הכנ~ת

 להם שאין אחר הכנסת ב~ת ל~ם ו~שו הקהלמאנשי
 בנדבתם ~ם נשתתפו אשר הכל~ם ~לק לתבוע~~ן
 הכנ~ת בית אותו בשם כי ב~שייתם הקהל שאר~ם

 לשנותם רשות להם ו~ין נעשו בו ~~ר תו~הו~פרי
 רוב שנשארו כיון נר~~ו החכם כמ~~ש א~ר הכנסתלב~ת

הקה~
 לשמם אשר עמהם תורתם וםפרי הכנ~ת בבית
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 הק~ כלינ~~
 הכנסת מבית כולס שיצאו בנ~~ד ואפילו

 בית להס שלק~ו מאחר יר~~ה מלך ~רת ע~~פיהק~ס
 תמורת א~רהכנסת

 הראש~
 הרא~~ס בתשובת שמבוא~ וכמו מקוד שהיו כמו הסהרי בי~ כולס בו להתפלל

ז~~ל
 וכ~~

 שבעה ברשות היה ההס הכליס ש~נ~משכנו
 יחד בהיותס עיר וחבר העירטובי

 באגו~
 לק~ת אחת

 שיהיה הכ~תה~ת
 ק~

 שאח~~כ אע~~פי בו להתפלל
 שהיו והנשארי~ אחר תפל~ בית להס ~שו קצתס~~ו
ה~ב

 פ~
 שמשכנו הכליס

 ממ~~
 המ~ות ודמי נדבתס

~המשמרות
 א~

 בכליס חלק לתבוע הנפ~יס ביד יכולת
ההס

 וכ~
 בכל נ~ק ~ר חבר השלס החכס שכתב

 ודינודרכיו
 ד~

 אמת
~~~~ ~~~~ 

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

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

 ~~~~א
 לדור ללכת מפה דירתו לעקור כשירצה ה~כר~ייסיד שנתחי~ וילייסיד על שטר לו היה מנחס

 למנחס בו דר שהוא חצרו ~קת למכור אחרתבעיר
 בכךה~~

 ו~
 עוד ה~כר ויל~יסיד נתחייב וכן לבניס

 ה~~ מנחס ביד המכר ולהעמיד בממונו המ~ר~~לפייס
 נטל זה כל ועל פניס כלעל

 ק~י~
 ונשבע ה~כר וילייסיד

 ה~~ מנחס שביד ב~טר בארוכה כמ~~ש חמורהש~עה
 וילייסיד קול מוציא היוס~הי

 בע~
 שאחר הנזכר החז~ה

 הבאה~סח
 רא~~

 לא~~י ללכת דירתו לעקור רוצה
 וילייסיד הליכת שמע את חייס ש~ו אחד יהודיוכשמוע
 ממנו וקנה ה~כר מנחס אצל זה חייס הלךה~כר
 עס לבניס וכך בכך הנזכר וילייסיד על צו שישהשטר
 ה~כר ~חייס מכר ה~כר ומנחס ושעבודיו כחו~יוכל

 וכל זה שטר קנה לו ואמר עדיס בפני ההואהשטר
 השטר קנה ה~~ ~ייסשע~דו

 ההו~
 ועוד לבד במסירה

נט~
 מכירת ולהעמיד להשתדל ה~כר מנחס ונשבע ק~ין
 וילייסיד עס ולדיין ולילך ה~~ חייס ביד ההואהשטר
 אסה~~

 וילייס~ יט~
 בעל לאו ה~כר לחייס הנזכר

 את די~דבריס
 ו~ו~

 באלו
 הטענ~

 זה אחר
 מיד ההוא השטר קנה זה חייס איך ההוא החצרמצרני כששמ~

 ב~צר לזכות ה~כר מנחס במקוס להיות ה~כרמנחס
 קניית ה~~ לחייס ותבעו הלכו ולייסיד בהליכתהוא
 דריס הס כי וטועניס דמיו ~ו ונו~ניס ההואהשטר
ב~צר

 ההו~
 ק~מי~ ה~ ~י

 בהסכמת כמ~~ש אדס לכל

 ק~ס הנמכר ~~צר הדר כי ה~קות עלה~הלו~
 על מצרנות תביעת להס שאין וגס אדסלכל ~~
 ~ת אז ה~~ ו~ייסיד שפייסס ~פיה~~ מנ~~

 ש~תע~
 ~ר

 חייס על מצרנות תביעת להס שיש אומריס~ה
 במ~ומו להיות הנזכר מ~ס מידהשטר הלוק~

 וחיי~
 הלוקח

 היכי וכי קאתי מנחס מכח הוא כי טועןהש~ר
 יכוליס אינס ההיא ב~קה לזכות ה~~מנ~ס ד~ב~
 ה~כר ~לייסיד יחוייב יטענו ואס מצרנותטענת לטע~
 כל עס השטר קנה שהוא לפיולפ~סס לסלק~
 קנה ואסותנאיו שע~

 כ~
 כבר ה~כר ב~קה לזכות השטר

 זה וכל ע~~כ בש~ר הכתוב המצרנות סילוק תנאיקנה
 ילמדנו א~יר~פולא פה עדיין ה~~ ול~סיד בהיותהוא
 שטר במכירת מצרנות יש אס מי עס ה~ןרבינו

 ואת~~ל לא או קאי קרקע א~קתדס~~ס כי~
 דשי~

 מצרנות
 בממונו המצרניס וא~ו א~יו לסלק ה~~ ויליי~ידיחוייב
 ~א מנחס במקוס דחייס כיון למנחס שנתחייבכמו
 ש~רא בהאי שייך אי גס לא או קנה ותביעותיואתי
 מצרנותדין

 כי~
 ואי לחוד ראיה שטר דהוי

 שי~
 ~ה

 אלא קנייה לא השטר שקנה זה דחייס כיון ו~ד~נייה
 אימתי בו ל~ור ויכול בובמסירה

 שיר~
 כאן אין א~~כ

 המצרניס כלל קנה לא זה חייס ואס כללקנייה
 שליח לוקח דהא להסיקנו מא~

 המ~
 הספקות אלו הוא

 לנו יבררודומיהן
 למ~ מורי~

 ונדע ~מוד
 ~ השמיס מן כפול ושכרואור יש~ ד~

~~ו~~
 אס

 הלש~
 מ~קדק הוא בשאלה שבא

 ל~קור כשירצה וילייסיד ~נתחייב הוא השטרשלשון
 חצ~ ~זקת למכור מפהדירתו

 בכך למנחס
 ו~

 לב~ס
 במכר לעכב המצרניס יכוליס אס שואלני שאתהעד
 ת~עת להס שאין היות שעס באומרס לחייס זהשטר

 מ~~מ אז ~לייסיד שפייסס לפ~ מנ~ס עלמצרנות
 להס יש אס ונשאל בוא בא חייס על מצר~תתביעת לה~ ~

 בחצר לזכות בשיבא עצמו מנ~ס על מצר~תטענת
 ~יו ל~~ר שיכוליסדנראה

 מ~ס ~דא טעמי מת~
 ולייס~ על למנחס שיש זהדשטר

 שטר ~יב לא
 דלא דנהימשוס ~נ~

 ד~
 דאיתא להא

 בס~

 ההוא א~~נ
 ארעא להאי מזביננא אי לחבריה ליה דאמרגברא
 וכתב כו~ ז~י במאה לךמזביננא

 ה~~~~
 ~ת בפרק

 וקנו מ~שיו ליה דבאמכור
 עסק~ מי~

~ 
~~~~

 מ~רה מהלכות בפ~~ח ז~~ל הרמב~ס גס
 לו אמר שלא מפנישהטעס

 אל~
 שיהיה דמשמע כשאמכור

 מכר ~א למכור ר~ה היה לא וזה תחלה מדעתו~וכר
 ~לאלו

 מפ~
 ה~פת

 שהוסי~
 זה

~ 
 השוה

 נמ~
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~ ~ ~  ומכר שנ~נס כמישהוא
 ו~

 אמר דלא ובנ~~ד פר~~~י
 ~ר~ה מ~~מ אנסוה ז~יא למימר שייך לאכשאמכור
 דירתי כשאעקור הזה כלשון בשטר כתוב היה אםדהיינו
 אחרת ~~ירמפה

 מכורה חצרי ה~
 וכ~ בכ~ ל~

 לבנים
 וכמבוא~ ע~~ז בםוף עובדא בההוא מ~רי גוונאדבהאי
 ה~~ בפ~ק הרמב~~םבדברי

 ואע~~~
 ר~~ו בסי~ שה~ור

 אמכ~נו שדה כשא~כור אלא כ~בלא
 ל~

 מע~שיו במתנה
 מכור היא ה~ בהדייא אומר דבאינומשמע

 ל~
 ~ע~שיו

 לאחר ו~ש~ם ב~אה דזבנה ~לאו אי ואפ~~העסקיק
 קני דהוה מ~~ע ב~אהאלא

 לי~
 ולישנא

במאה ל~ דמזב~~נ~
 דיי~

 אמר ב~לא אי להקשות ואין הטור ב~ברי
 מכו~ה היא הרי~יה

 ל~
 כיון מ~ום מכל מ~כשיו

 מכורההיא ~רי שא~~ל ב~ירוש וכ~ב הגמרא לשון שינהשה~מב~~ם
 ל~

 מעכ~יו
 מ~~~

 ~ינה ז~~ל שהרמב~~ם ~יון

א~
 דברי לתקן צריך דאדרבא בדבר ל~וק כח בידינו

 ו~ומרהטור

 שנמ~~
 לההוא נ~ת ולא הגמ~ לשון אחר

 אינו לך דמזבי~נא דלישנא לומר הרמב~~ם שדייקדיוקא
 מכורה היא הרי ויאמר שי~רשדבעינן

 ל~
 ואי מ~כשיו

 ממש זה בתנאי ~ין הכילאו
 ואע~~~

 קנין ~ידו ש~נו
דב~ים

 בעלמ~
 בו כתוב דא~ן ~מש~ע בנ~~ד וא~~כ הוא

 ~ ~לל ~~ין שטר ~ינו מע~יו ~ך מכורה ה~א הריבפי~
 ז~~ל המרדכי כתב שהרי~~ו~

 בפר~
 בשם המקבל

 אם ו~~י~ ה~צרן עם ע~ק ~מוכר דאין שמחהרבינו
 מן קנין מקבל היהאם

 המצר~
 וג~ולה מועיל היה לא

 קודם ממנו קנין ~קבל לו~ח היה אם אפילו אמרומזו
 כי הוא ב~למא ~ברים כלום קנין באותו איןשקנאו
 הקנין עליו שי~ול קנאו לא אם בקרקע למצרן ישמה

 עמ~~ש דסמכי~ן י~~ל ~ה מיהו דב~~ב בפ~~קוכדפריך
 דאי הרמ~~ה בשםהטור

 אמלי~
 ליה לזבוני מוכר ביה

~הנ~
 ליה בעינא דלא ~למא זבין זיל ליה ואמר דמי

 דםמכת ~ית מאי לומר ואין מיניה למיקניה צ~ךלא
אהרמ~~ה

 ~מו~
 ש~חה דרבינו דמאחר שמחה ארבינו

 ואמר ~זבון מצרא לבר א~~ל בגמרא דאמרינן דהאמפרש
 זילליה

 זב~
 דאמר לומר היינו מיניה למקנא צריך

 הלוקח קנה וא~~~כ מיניה וקנו זבין זיל ללוקח~יה
 אלא תקנתא ליה ולית לםלקו המצרן יכולהקרקע
 עס הקרקעשיקנה

 המצ~
 ולישנא במ~כי שם כמבואר

 וקנה ז~ן זיל דא~~ל כיון אלא הכי משמע לאבגמרא
מיניה

 בקנ~
 ~ענת למצרן אין הלוקח קנה ואח~כ סודר

מצרנות
 וכ~

 מדברי וכ~~נ והטור הרמב~~ם דברי הם
 שאכתוב מ~יררבינו

 בסמ~
 אמר אם דה~~ה ומשמע

 זיללמו~ר
 זב~

 ב~מא
 וק~

 מיניה
 וא~~~~

 אין מכרה

 נקיט דלא ופ~~~י מצרנות טענתלו
 דרבי~

 שמ~ה
 עליה פליגי הפוסקים דברי ופשט דגמראדפשטא היכ~
 מיד מוכר דקנה היכא שמחה רבינו דברידנדחו וכי~
 דמוכר למימ~ ~יכ~ סודרבקנין מ~~

 עדי~
 דאע~~ג מלוקח

 זיל ללוקחדבאמר
 זב~

 אמר אי מיניה למקנה צ~יך
 לא אי לוקח דגבי מיניה ביה למקנייא ל~~צ זביןלמוכר
 שתקחנה ~י בך הייתי משטה למימר ~צי מיניהקנה
 מוכרה היה לא לקנותה רו~ה שאני המוכר ידעשאילו
 משיווייה יותר יקרים בדמים לי אותה מ~לה ה~ה אולי

 שתקנה ~ותה הנחתי ולכן שלי למצר סמוכה שהיא~פני
 על במקח אני ואקנה בשיווייהמ~נו

 י~
 היכ~ אבל

 זיל וא~~ל דמי בהני ל~נות למצרן אומרשהמוכר
 הכי למימר שייך לא ליה בעינאד~א זבו~

 היל~
 למקנא ל~~צ

 ליה לזבוניה מוכר ביה באי~לי~ כה~~ג דכל ואת~~ל~יניה
 ז~ין זיל וא~~ל דמיבהני

 לעלמ~
 מודה ל~ה בעינא דלא

 דא~~ל וה~~מ כתב שהכי שמחהרבינו
 המצ~

 זיל
 זיל וא~~ל המצרן וא~מליך איתא אי אבלסתם זב~
 זיב~

לנ~ש~
 מיניה למקנא ב~ו לא ל~ה בעינא לא

וזכה המצ~
 הלו~~

 וקנאה ליה בעינא לא ה~צ~ן דאמר דכיון
 של שלוחו נ~שהלא

 מ~~
 דבאומר ואע~~ג מדעתו שלא

 דכיון דטעמא למוכר באומ~ דה~~ה משמע מיירי~לי~ח
 אפי~ כרחיה בעל שליח ליה מ~ני היכי בעי דלאדאמר
 דלא הוא דמילתא דקושט~ ד~יון איתיה למוכרבאמר
 שליח ליה מקני מצי לא שעתא בההיא ליה בעיהוה

 איזהו שבפ~ואע~~פ
 נש~

 מאיר רבינו ושאל המרדכ~ כתב
על

 ראו~
 ו~ם המצרן לסלק לו ונדר לש~ בית שמכר

 רוצה איני ~מרהמצרן
 ואחר מ~ות לי אין שהרי לקנו~

 בא המ~ח סכוםשעשו
 המצ~

 וםלקו מעותיו עם
 מאיר ש~בינו שמשמע המ~בל בפ~ כד~סיק ~נו דלאכיון ללוק~

 שאפיםובר
 אימלי~

 למקנא צריך מוכר ביה
 מ~ני~~

 איכא
 שאינו הטעם דתלה ה~כא דוקא דהיינולמימר

 שהוא דכיון מעות לו שאין לפיבה חפ~
 ח~

 ואינו בה
 מ~ת לידו שב~ו כל מעות לו שאין לפי א~אמלקנותה מ~

 יכול שהואבת~~ז
 ל~ע~

 לא אי לסלקו יכול מ~רנות
 לא סתס דאמר היכא אבל מיניהקנו

 בעינ~
 מ~ה

 אינו מיניה קנו לא דאפי~ר~~מ
 יכ~

 וכמ~~ש לםלקו
הרמ~~ה

 ~י~ הילכ~
 ~שעה למצרנים וילייסיד דפייסינהו

 ליה אמרו ומסתמא למנחם זה בשטרשנשתעבד
 זב~ ז~

בהנ~
 מי~הו קנה דלא אע~~ג ליה בעינא דלא דמי

 יכוליןאינם
 לטע~

 אלא מצרנות טענת
 ש~

 ל~לק
 אלא מיניה למיקנא דל~~צ הרמ~~ה אמר ~א דע~~כולומר
 שקנה עד המצרן ערערכשלא

 ~וק~
 ~שום ~ע~א

~~~~~~~~~ ~
~~ 
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~ ~ ~  ~י~~~

~~
 דעתו דאין

 לקנו~
 ~לוק~ יעשה לא

 בעל שלוחו
 המצרן שערער היכא אבל ש~חה רבינו וכמ~~שכרחו
 לו ש~מר ~מה ל~ו~ הוא יכול ~ו~ח שיקנהקודם
 זילתחלה

 זב~
 יכול נמי מיניה קנה דאפילו ואפשר

 מצרנות טענת ו~ט~ון בו ל~ורהוא
 כ~~

 לא שע~יין
 ש~א להיכא אלא הקנין מהני דלא הקרק~נמכר

 הוא יכול לכן קודם אבל הקרקע שקנה אחרהלוקח לסל~
 טענתלטעון

 ~צרנו~
 בנ~~ד ו~פילו מיניה הקנו אפי~

 שהרי זה חצר מנחם קנה לאשעדיין
 ל~

 הרי ~ו כתב
 בהם ל~ור המ~~נים יכולים מע~שיו לך מכורההיא

 יכולים עצ~ו מנחם דעל וכיון מ~רנות ~ענתולטעון
 חיים על כן לט~ון שיכולים כ~~ש מ~~ות טענתלטעון
 לא דהא מכחוהבא

 עדי~
 ולהעמיד ה~צרנים ל~יי~ נ~בע דוילייסיד כיון~~י~ו ~ מחמתיה דאתיה מגברא

 שלא השאלה דברי מתוך ומוכח מנחם הר~ בידהמכר
 אבצ ערעור אינו ערעורם ~דינרי בת~~בא כןנשבע
 מ~רא דבר דינא משום ליכא למוכר פסידא ~איכאהיכא

 טעמא ומהאי תקולי וז~י ~בי זוזי גבי בג~ראכדמוכח
 שכתוב דמאחר טעמא אידך נמי למדחי איכאגופ~ה
 הרי בשטר הכתוב כל לקיים ~ליי~יד שנשבעבשטר
 שנשבע השבועה מכח ויליי~יד על ש~בוד למנחםיש

 שיש זה שעבור שטר ל~יים למכור הוא דיכולותראה
 ש~רות מכירת דקיום מכירתן קיום וי~ייסיד עללו

 שט~~ח ד~וכר ~עמא שכתב לר~~ת ומיהו רבנןדאמור
 אית שעבודי דתרי משום הוי מחול ו~~לו ו~רלחבירו
 ושעבוד לפרוע חייב שהוא גופו שעבוד הלוה עללמלוה
 איניש דבר דנכסוהי ערב מדין יפרע לא אם נכ~יוכל
 ב~ לאו הלוה על למלוה שיש ושעבוד ליה ערב~םאינין
 ~עבוד אלא דליכא היכא וא~~כ הואמכירה

 הגו~
 א~~י

 דשטר ס~ור הרא~~ש וגם מכור אינו מכרו ואםלמוכ~ו
 וכל הוא מכר בר לאוראיה

 ש~
 אם שאפילו בנ~~ד

 לא שהרי הוא מכר בר לאו נכסים שעבוד שטרהיה
 מיד זה ~טר חייםקנה

 מ~ח~
 ואנן לבד במסירה ~לא

 ~ בעינן ומסירהכתיבה
 כי~ו~~~~

 מכר להעמיד לה~תדל מנחם דנשבע
 בכך להשתדל הוא שצריך נראה ~יים ביד זהש~ר
 שהוא לומר שאפשרוא~~פ

 ל~
 מפני אלא כן נ~בע

 דאיגלאי והשתא מכר ביה שייך זה דשטר סבורשהיה
~יל~א

 דל~
 שטר אלא דאינו משום הוא ~כירה בר

 שטר ולא ה~וףשעבוד
 קנ~

 בטעות שבועה לה הוה
 לאינשי להו דמשמע דכיון ולומר להחמיר יש מ~~מופטור
 לבד ד~~ר~ נמי להו ~שמע הוא ~כירהדבר

 הו~

 בידו ש~~ מכר להעמיד בנשבענ~נה
~~ 

 כ~בע
 דלמפ~ים ועוד זה בשטר לו שיש זכות כל בידולהעמיד
 מחול ומחלו ו~ר ~חבירו שט~~ח דמוכר דטעמאשכ~בו
 שטר דאפי~ אפשר מדרבנן שט~ות דמכירת משוםהוי
 הטור וכ~~כ מכיר~ בו ת~~נו הגוף שעבוד אלא בושאין
 שכ~ א~~~פ הוא מכיר~ בר ראיה ~טר ישעיה ~~~בשם

 לא מיהו שבועה ספק מידי עליו חלוק~הרא~~ש
 ביד המכ~ ולהעמיד לה~תדל לו יש הילכך זהמנחם נפי~

 זכות לחיים שאין דמאחר ו~~~~ג ~בע כאש~חיים
 יבא ואם מנחם שבועת מכח לא אם זה ~טרבמ~~

~נ~~
 יסלקוהו לחיים ימכרנו ואח~~כ החצ~ לקנות

 ~מכר למכר ~לא נתפייסו לא שהם באומרםה~~~נים
וילייהיד

 וכיו~
 יכול~ם אינם דיבורם סמך על שנשבע

 דבמ~וםלערער
 פסיד~

 מצרא דבר דינא ליכא ד~וכר
 נתר~ה לא לחיים מנחם שמכר במכ~ אבל שכתבתיכמו
 שלא כיון נשבעואם

 סמ~

 דיבורם על
 נשב~

 הוא איהו
 להעמיד יש~ע מוכר כל כן ~א דאם אנפשיהדאפסיד
 מעצמם מסולקי~ המ~רנים ונ~~או הלו~ח בידהמכר
 דבר די~אונמצא

 מצ~~
 ~א ודאי אלא מאליו ~תבטל

 אבל דיבורם סמך על דנ~בע היכא אלא הכיאמרינן
 ת~לת אין כן ואם לא ~בורם ~מך על שלאב~שבע
 וי~ייםיד עם ו~יין שהולך כל ~חם בהשתדלותלחיים
 יזכה לא אה אף חיים ביד המכר להעמיד להשתדלכדי
 ואם עוד ל~ות לו דמה שבועתו חובת ידי יצאבדין
 הרי מפה דירתי ~שעקור זה מכר בשטר כתובהיה
 מכורהחצרי

 ל~
 אז לבנים וכך בכך מעכשיו

 ה~
 שטר

 יכולים היו לא בדבר שבו~ה היה לא ואפי~ גמורקנין
 איגלאי דירתו ש~שעוק~ לפי מנחם על לערע~ה~~~נים
 חצר לו נ~נה זה שטר כ~יבת דמשעת למפ~עמילתא
 יכ~ים אי~ם שעה באותה נ~פייסו דכבר וכיוןזה

 ואה ה~ר~ע זה שקנה אחרלערער
~ 

 למכור מנחם
 לחיי~ זהשטר

 כי~
 חצר נ~את וילייסיד דירתו ד~שי~~ור

ז~
 נר~ מ~כשיו למנחם ~~יה

 שהמצרני~
 לעכב יכולים

 קנין דיש כיון מעצמו הקרקע מוכרדהוי
 בגו~

 הקרקע
 לאחר דממשכן למ~~דואפילו

 שא~
 לומר יכול המצר בן

 המלוה כשיבא זו משכונא שע~~י אע~~פ אל~וך אנילו
 המצר ~ני עליו לעכב יכולים אין זו ~רקעלקנות

 נוח זה הקר~ע בעל לטעון די~ול התם ~אני~ודה הכ~
 ט~מא האי שייך דלא הכא אבל ממנו קשה ואתה~י
 מכור זה קר~ע הוי ~ר~ו וילייסיד יעקור ד~םכיון

 למפ~ל~נח~
 כמוכ~ הוי זה ש~ר שכשמוכר נמצא

 המצרנ~ יכולי~ ~ילכךהקרקע גו~
 ופ~~~ ~~ ל~י~ ל~לק
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דא~
 ~פיי~ חיי~ ויליי~יד

 אלא נתחייב לא~וא חיי~ ביד ה~קח ל~~~יד
 ה~~~ להעמ~

 ביד
 והרי מנח~

 בידו לה~מידו כדי המצרנים את פייםהוא
 ~כח זהשחיים וא~~~

 מנח~
 לו מה קנה ותבי~ותיו אתי קא

 נקנה דירתו כש~קר הרילויליי~~
 הקרק~

 למנחם

למפר~
 מ~ם מכר אח~~כ ואם השטר כתיבת מש~ת

שטר
 ז~

 ~כשיו ~ושה שהוא זה הוא ~ש מכר לחיים
 הצ~יר ל~נ~~ד הנראה זהו בו ~םק לוילייםיד לוואין

ב
~~ 

 ה~ר שנת לאלול ט~~ז א~ ביום ב~נינו ש~בר
 ומ~ולה שהיקר תוב~~ב ~ת פה למנינינו ~ולםלבריאת
 לסדר ורצה לח~~ל ללכת רו~ה היה םידא ן~ משהכה~~ר
 היה שלאלנפשו

 י~ור מה~ מה או יחזור מתי יוד~
 לו ממושכן שהיה שהמ~ות צואה בתורת ואמרעליו
 שהוא כמו אבואל~פייא יהודה ה~~ר של הבטא~~ןבהם
 הששה ~בור שאחר ביניהם שיש בשטר ב~רוכהכתוב
 ח~~ו אם המשכנתא בשטר הכתובים רצופים חדשים~שר
 יתנו ה~~ משה ה~~ר הזמן אחר או הזמן זה בתוךיפטר
 הרב מורינו ~החכם המשכנתא~~ות

 הגדו~
 ונ~לה

 הוא הפירו~ שיאכל נר~~ו רב בי י~קב כמהר~~רהנגיד
 יבואו שאם אחיותיו שתי יבו~ו שלא שיתארך כ~~זוישיבתו
 הנז~ המעות להם יתנו שיהיה זמן באיזה אחיותיו~תי

אב~
 תבא לא אם

 ~ל~
 חצי אם כי לה יתנו לא א~ת

 ל~שות ה~~ הרב מורינו ביד ישאר האחר והחצימהמ~ו~
 אם ה~~ אחיות השתי יבואו לא ואם כנ~~ל כרצונוממנו
 שם שי~ותולםבת

~ 
 ה~כרים המ~ות יתנו לשם שישארו

 מתנה כרצונו וי~שה ולישיבתו לו הנז~ הרב מורינוביד
 ד~~א אגבגמורה

 קרק~
 בריא מתנת ב~~~י לו שיש

 משה הר~ ושעבד לכל ומפורסמת גלוייא פרהסייאמתנת
 כנ~~ל וישיבתו הוא הפירות לאכילת ה~~ המ~ותה~~
 ה~~ משה מה~~רוק~ינן

~~ 
 ומפורש דכתיב מאי כל

 ביה למק~ייה דכשר במנא מ~כשיו שלם ~~ןל~יל
 וחתמנו כתבנו הנז~ הרב מורינו ביד ולראיהולזכות
 ובריר שריר והכל ה~~ ובשנה ובחדש ביום פהש~תינו

וקיי~
 יתבע ח~~מ ב~~ד בפנינו

 ~נב~
 ~ה~~ר

 אה~
 רב בי

ב~

 הרב
 הגדו~

 כה~~ר המ~ולה את זלה~~ה הנ~~ל מורינו
יהודה

 ~~ אבואלעפי~
 ~הם זכה כי הנ~~ל המעות דבר

 וחייב הנ~~ל מורינו הגדולהרב
 לית~

 וה~~ר ליורשיו אותם

 ה~כר~ודה
 השי~

 שכבר
 כ~ פר~

 למורינו ה~~ המ~ת

 זל~~~~ ~~~~~ר~
 ~ כנזכר

~~ו~~
 ~~~~ו אחר

 נרא~ ט~נות~ה~
 לנו

לה~~ר ~א~
 אה~

 הנזכר
 שו~

 ה~~ המשכ~תא ששטר מפני ראשונהט~מים כ~ מפני ~~~ בתבי~ה זכות
 ~לה ~כחה יש ~ה כי ה~~ אהרן הר~ ידמתחת ~~ ~י~

שכשפר~
 ~טר לק~ע חשש ולא משכנתא השטר קר~ו

 בידו המשכנתא שטר שאין מאחר כימתנה
 ~א שנית ~אה הש~ר מוריד או מ~לה מה חובהשטר ~ו~ שהו~

 ~~~ המ~ות ~ירות לאכילת מתנה למקבל הנותןזיכה
 נתבקש מתנה שהמקבל ומאחר ולישיבתו לו אםכי

 שכבר לישיבתו פירות אכיל~ כאן אין שוב מ~לה שלבישיבה
 הראש שם ~ל אם כי שמו ~ל נ~ראת אינההישיבה
 תחתיו המתמנהישיבה

 וג~
 לאכילת המ~ות נתן לא לו

 ישיבתו ~ם הזה ב~ולם ב~דו לעצמו לו ~לאהפירות
 הפירות שיאכל לשון שפיר וכדמוכח ליורשיו להורישולא
 כו~ ה~כר המ~ות יתנו שנית וכ~ב ~ר וכן וישיבתוהוא
 ה~~ ~מ~ת ושעבד שלישית וכתב וחזר ולישי~תו~ו

 ה~שו~ת אלו שכל כנ~~ל וישיבתו הוא הפירותלאכילת
 שלא בהדיאמוכרחים

 אל~ נת~
 ולישיבתו לו

 אלא נתן לא ולי~בתו לו ואכילו ליורשיולהורישם ול~
 לא בלבד פירותלאכילת

 גו~
 המעו~

 שבלשון ו~ע~~פ
 וי~שה וכתב חזרהשני

 כרצו~
 ד~ינו ולומר לפרש ~ין

 לבניו להורישם אפילו לגמרי~ר~נו
 שא~

 שבתחלה ~~~פי

ל~
 כ~~ז היינו הפירות שיאכל אלא כתב

 ש~
 ת~וה

 הפירות אכילת הזכיר ~א כו~ שם שימותולםבת א~ אחיותיו י~או לא אם ~~~~ל אבל אחיותיושיבואו
 מתנה ולישיבתו לו הרב מורינו ביד המ~ות יתנוכ~~כ אל~

 כו~ג~ורה
 דמשמ~

 הוא אחיותיו יבואו לא שאם
לו נות~

 גו~
 לבניו להור~ם ואפי~ ~~מרי לוכר~נוז וי~שה ולישיבתו גמורה מתנה ~~מם המ~ות

 אכילת אלא ולישיבתו לו נתן לא דלעולם למימרדאיכא
 א~יותיו ביאת בין שחילק ומהפירות

 לא~
 יבו~ו לא

 לא ואם מחצה אחת לכל יתנו י~או שאם לומרהיינו
 לו המ~ת בידו יתנו כו~ שימותו לסבת ~םיבואו

 אחד שום יתבענו שלא כלומר כרצונו וי~שהו~ישיבתו
 ~לבד הפירות לאכילת אלא המ~נה אין ו~~~ממיורשיו
ו~~ז ~ דבריו בתחלת שהקדיםכמו

 יש
 לפ~

 אכילת חילוק לענין כר~ונו וי~~ה
הפירות

 ב~
 ישיב~ו ~ני

 ול~
 ש~כה לענין

 בגו~

 המ~ות
 האחר והחצי כתב בסמוך לכן שקודם לזה ~כחהויש
 ל~יל זכר ולא כנ~~ל כרצונו ממנו ל~שות כו~ בידישאר
 ל~ר ~~~כ הרי וישי~תו הוא הפירות שיא~ל~לא

 אי~ דקא~ר כרצונוממנו דלעשו~
 ~~נין אלא

~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~י~~ אכיל~
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 ולאבלבד
 ~ע~~

 כ~ונו מ~נו לעשות ומדהאי ה~עות גוף
 ולא בלבד הפירות לאכילת ~ם כי לפרשו אפשראי

לגו~
 הכי בתר ~כתב כרצונו ויע~ה גם א~~~ ה~~ת

כ~

 הוא
 ~תפ~~

 לגוף ולא בלבד הפירות ~כילת לענין
 כתב הדברים שבסוף ועודהמעות

 וש~ב~
 ה~~ ~מעות

לאכיל~
 י~ואו שאם ו~~~~ל כ~~~ל וישיבתו הוא הפירות

 ה~עות ~וף לו נתןא~יותיו
 כ~

 וק לכ~וב לו ה~ה
ש~וד

 אח~ותיו יבואו לא אם ~~~ם ה~עות לגוף ג~~~
 ~~~ע כן ~תב ו~דלא כנ~~ל כו~ שם שי~~ו לםבתאם

 ולא בלבד ~ירות אכילת אלא נתן לאדלעולם
 ~ו~

 ~המעות

ו~~~
 שלא לומר

 הו~~~
 ~~ום כן לכתוב

 דסמ~

 על
 ה~תי יבואו לא אם א~ל ~כתבמה

 א~~ו~
 ל~בת אם

 וי~שה ולישיבתו לו כו~ ~יד המ~ות י~נו כו~ שם~י~ותו
 המ~ות וש~~ד האי כן ד~ם כו~ ג~ורה מתנהכרצונו
 אלא קאי לא כו~ הפ~רות ~אכילתהנז~רים

 קודם לכו~~ו לו ה~ה ל~יל וא~~כ אח~ותיו ש~בואותקוה כ~~~ ~עי~
 כו~ שם שימו~ו לסבת אם אחיות הש~י יבואו לאואם

 מש~~ ב~וףומדכתבו
 ~~יל דכתיב ~אי דאכל בהדיא

 אכילת אלא נתן לא דלעולםק~י
 הפירו~

 גוף ולא
 שהוכחנו מה~~~ים ברור נראה ~ההמ~ות

 וא~
 אם

 שלישית הת~תונה על ה~~ר בעל יד בדבר םפקהיה

 את~~~שא~
 ה~~ במ~נה זלה~~ה הרב יורשי זוכ~ם שהיו

 לא שהרי ה~ו~ן שנכ~ר ראיה שיביאו עד זוכיםאינם
 ש~פ~ר יתברר שלא וכ~~ז יפ~ר אם אלא ז~~ל לרבזיכה

אי~
 כלו~ זו ב~תנה

 רבי~י~
 פי~כא ~דינא ד~~י~ר~

 לו שי~נו ש~מר ~ו במ~נה זכה לא זלה~~ה הרבשאפי~
 א~ות ארבע ה~~המ~ות

 ~רק~
 גוונא האי כי כל וקנין

 ~כירה מהלכות בפ~~ו ז~~ל ה~מב~~ם בדברי וכמבוארקנה

~~~~
 ב~שותו שאינו מי בו ~יזכה דרך לו אין המ~בת

 המעות אותם שיהיו והוא כו~ קרקע גבו עלאלא

קיימ~
 שיהיו כגון

 ~ופקדי~
 ראובן אבל אחד במ~ום

 קרקע ללוי והקנה שמעון על חוב לושהיה
 וע~

 ~בו
 ~ ה~וב קנה שלא לי נראה שמעון אצל לו שישחוב

ו~~~
 ~ר~ב~~ן ~~ת ושכן עיק~ שכן המגיד הרב

 שם כתב ש~ר מוכר ובדין לדבר ראיה והביאוהרשב~~א

ב~~ו~
 שהוא וכמו וב~סירה בכתיבה אלא קנה שלא

 השטר מםירת הוז~רה לא ובנ~~ד הםפינה בפרק~~אר
 המת~ה ~נה לא וא~~ככ~ל

 ההי~
 דב~~~ד לומר ואין כלל

 וכתב בשיירה ל~את או בים לפרש ~~ה שהיה מפניקנה

הרמב~
 כ~תובים שדבריהם ו~תנה זכיה מה~כות בפ~~ח

ו~~סורים
 דמ~

 עשירי ובפרק ~ת אם אותם ו~~יי~~ם

 לי שיש פקדון או הלואה שא~ר ש~~מ כתב ה~~מהלכות
 קי~מים דב~יו ל~לוני אותה תנו פלוניביד

למ~~ד צרי~ וא~
 ש~שת~

 ב~ו~א היינו בשיירה דיוצא משום
 מהעיר ביו~אים מ~י אינו וזה ~םים רבינו הרבוכמ~~ש למדברו~

 ~~ר לפרש לו היה לים פירש שזה את~~ל ואפילוהזאת
 משמע כן פי~ ו~דלא בים ~פרש שרוצה ~פני ולומר כןזה
 דההיא דמש~ע ועוד זה מ~~ם זו במתנה באושלא

 ~יםדמ~רש
 ויו~~

 בו ויוצא במפרש אלא ליתא בשיירה
 שאז ~לאחריו ביום אוביום

 הו~
 או עשרה אבל ~רוד

 לא זה ובש~ר זה בכלל אינו ודאי קודם ימ~םחמ~ה
 שהרי שלאחריו ביום או ביום בו לפרש ~זו~ן שהיהנזכר
 ~אתו קודם ~שמע ~ה ל~~~ל ללכת רוצה שהיהכתב
 עד בים פורש אינו זו מעיר ~היוצא ו~וד ימיםכמה

 לפי ימים חדש ול~ע~ים ימים עשרם או חמשהשיעברו
~הוא

 צר~~
 ה~ו~דות מה~ירות לא~ת לילך

 לחו~
 הים

 ו~תעכב לפרוש ~זו~נת ~ם~ינה ~וצא אינו שםוכשמגיע
 וא~~כ שיפרוש קודם י~יםכמה

 אי~
 דין זו מעיר ליוצא

 כלל לשיירא ויו~א ביםמפרש
 לו היה ~זה לו~ר ~ענתיה כלכן לאומ~ יהבינן ~אי ועו~
 די~

 ומאי בים ~פרש
 ולא קנין בה שיש ~פני ב~לה המ~נה דאכ~י ~יה~הני
 כ~ו ל~פות מ~נו שקנו בהכ~ב

 כדשמוא~
 אע~~פ בפרק

 הרמב~~ם ופסקה ~~ת מיובפרק
 מהלכו~ בפ~~~

 זכיה
 וז~~לומתנה

 ש~~~ מתנ~
 בה שכתוב

 קני~
 שהי~ה בין

 ש~א לה חוששין נכםיו בכל שהיתה בין נכס~ובמק~ת
 תקנה לא זו ומתנה הוא~ל בשטר אלא להקנתו גמרלא
 מיתה לאחראלא

 אי~
 המתנה והרי מיתה לא~ר ש~ר

 ~ב~לה
 שאין פסקנו האלה הדב~םו~~~~~

 לאהר~
 ה~~

 שום לו שאין לפי הנז~ יהודה ה~~ר ~ם ודברים~ין
 ~ זובתביעה ז~~

 ~~~~~~י~ ~יי~ ~~~~~

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

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

 ~~~ו~~~ ~~~~~~~~

 ~~~י~ ~~~~~

~~~~~~~ ~~~~ 
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