
~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

ג
 ק~ת בדעת עלה קדמוניות בשנים כי ~~~ו~

 כא~~ן להם שיבנה יר~~ה המלך לאדוננו לשלוחנכבדים
 כל יטול כ~ה ביניהם ו~~ו כתבו ו~ז ~פסגהסמוך
אחד

 ההו~ בבני~ חל~
 עדים וה~ד כתבים כתבו וע~~ז

 ליד ל~~רוכששלחו
 לו שי~נו שאל בדבר שיש~דל א~~

אל~
 ~שובה הנז~ הנכבדים וכשראו טר~ו בשכר פרחים

 ו~ל היה כלא והיה ~חשבו~ם וב~לו ידיהם סילקוזו
 לד~שק ~~ד משנה בא שנים כמה ואח~ לדרכו פנהאחד
לבנות

 כא~~~
 מהשכירו~ ר~וח שיכנוס כדי תוב~~ב בצפת אחד

וב~
 ~שה ה~~ר את ומנו הקהלות קמו

 ביבא~
 נר~~ו

 שהיו אותם בין הפסגה ש~ביבות הש~ות כלשיקנה
 ונתנו ק~ו הכל זתים בהם היו שלא אותם בין זתיםבהם
 הנז~ השדות ~ל שיב~ה כדי הנז~ למשנה במתנההכל
 הכ~~אן ובנה הדבר ונגמר אחדכא~~ן

 ובת~
 היה השד~ת

 ונתחייבו נ~~ע ביבאש משה ה~~ר של שהיה זתים שלאחד
 שבנה כ~~ז ואחר ידוע סך מקחו בשכר לו לתתהקהלות
 קם ה~~ הכא~~ן ה~~המשנה

 ליא~ יוס~
 ~ני על ו~רער

 ~יד שמצא ~צד בכ~~אן ~זקה לאביו שהיה לומרהכ~~אן
 זכות לאביו שהיה ש~ר נר~~ו מיטראני משה הה~~רהחכם
 שנים כמה מהיום דברת לא איך לו והשיבו הנז~בכא~~ן
 יוד~ הייתי ולא אבי כש~רג קטן הייתי אניהשיב

 מה
 לא ואיך לוהשיבו

 תב~
 השיב אפ~רופוס או האלמנה

 השגיח לא מטרא~י משה ה~~ר החכם שהיההאפטרו~וס
 לו השיבו השטרות בין הש~ר זה שמצא עתה עדבדבר
 כל קנה ביבאש משהה~~ר

 השד~
 פרסה השאיר ולא

 אז אביך ערער לא וא~ך הקהלו~ בכל מפורסם היה~ה
 ביבאש משה ה~~ר שמת ~ו~ם נהרג אבי ואמרהשיב
 משה ה~~ר של בנו קם שנים זה והלא צו אמרונ~~ע

 בכא~~ן לאביו ה~קה ה~א~~ן מבני ותבע נ~~עביבאש
 מטראני משה ה~~ר והחכם זכות לו שהיה הרבניםופסקו
 נתפשר ה~~ הפסק וע~~פי מהפוסקים אחד היהנר~~ו
 בכל מפור~ם דבר וזה מהם וגבה הכא~~ן ב~יעם

 הקהלו~

ואי~
 זכה ולא ה~~ פסק~כות הסכי~ איך משה הה~~ר והחכם אז ערער לא

 אות~
 לפי לך שהיה ~כות

 משטר יודע הייתי לא שא~י אמרתי כבר השיבדבריך
 ה~כר השטר מצא לא כי יודע היה לא החכם ו~~זה
 ~ עתה~ד

ו~~~
 מה ראשונה פנים מכמה ~לות טענותיו

 שאביושאמר
 נהר~

 נ~~ע ביבאש משה ה~~ר מות קודם

ה~
 ע~ם ה~ידו כי ~ב ודבריו שוא

 בפני כשרי~

 קודם ~~י~ בארב~ה נפטר ביבאש משהשה~ר
 ה~~ר של אביוה~יגת

 יוה~
 שמה שנית ה~~

 הע~ד האפו~רופוס זה משטר ידע לאשהאפטרופוס שטע~
 שגם והרי זה שטר רואה היה יום שבכל ידובכתב
 תשובת נש~רה זובטענה

 יו~~
 ~ מעל הנז~

ו~ג~
 של שאביו כתב ה~~ החכם

 יוס~
 בחומש ז~~ל יו~ף ה~~ר הנז~ ה~כם ~לבנו א~ זיכה
 זכו~

 שהיה
~ו

 ההו~ במקו~
 ושה~ה יו~שו אביו ו~חכם

 שו~~
 שלא

 ויש הנז~ ליו~ף קו ~ל ~נ~ל הוא וע~ה הר~ים אתל~~ר
 ד~ת י~נה איך ה~כה עלל~~וה

 שהודה מ~~ר כי רו~
 היה שלא פ~ק אדרבא תבע ולא זה מ~~ר יודעשהיה

 אד~~שו~
 לו ב~באש לי~ו~ה אם כי בכ~~~ן זכות

 ~וםשהיה הונ~
 מ~~ו~

 ~י~~ זה בש~~
 מנחל הוא ו~ה זכו~ו

 בהגלות ~~~מ לו ~איןד~ר
 נגלו~

 ~בי~ת כי
 יו~~

 ליאל
 עלילות לה~עולל בו~ו ואבני תוהו קו על בנו~הה~~ה

ברש~
 לגזול

~~ 
 ~קהלות ~~וני ק~ו ה~בים

 ~ ה~~ר וחכ~י הרבניםרוב בה~כמ~
 ש~~בע ~י כל את ארורים בעשרהוהחרי~ו

 ~ביעה שום ~ולם י~יכל עו~
 ב~זק~

 ולא ~זקה לא ה~א~~ן
 ~יקו~ מי וכל תבי~השום

 דבריו כל ~~רער או וי~עון

אי~
 וטענותיו ממש בהם

 כחר~
 לנו שנתברר לפי הנשבר

 זרו~ותובזה
 רשעי~

 יזדון ולא עול ומ~לעות ~שבר~ה
 ביום זה והיה ~לום יבא מקומו ~ל ~זה העם וכל~וד
 הצ~יר נאםפ~

~~~~ ~~~~ 

ד
 ר~וב~ ~~~~

 שנתיים בה ודר מגוי בית שכר
 בחייימים

 שמע~
 שוב דבר אליו דובר ואין

 מ~
 שמ~ן

 שטר והו~יא שמ~ון יתמי אפוטרופוסובא
 מו~ד~

 לש~רו
 ו~וען ר~ובןשל

 אי~
 ~ודם מה~וי ה~ית שכר שמ~ון

 וראובן שמעון של ההיא הבית שחזקת ונמצאראובן
 שמעון לערער רצה שמ~ן בימי שכבר~ו~ן

 ושו~
 שמעון

 ~ו שהיה זכות כל לו מחלבעצמו
 בבי~

 במתנה ~ו ונתנה
 דאע~~ג ב~~~ד העדות ונתקבל ע~~ז עדים והביאגמורה
 בפני שלא ~דים מקבל~ם ואין ~טנים שמעון ית~ידהיו

ב~
 מידם להוציא מילי ה~י דין

 מ~
 בו מוחזקים שהם

 דר היה זה ראובןאבל
 בתו~

 להו~או באים והם הבית
 הרמ~~~ם מ~~ש כ~י מ~בלים זהוכגון

 בפ~~~
 מלוה מה~

 חמוה דבר דההיא ~לה שפרש~~י מה וכפיולוה
 ריב~~א בשם שם מרדכי בהגהות שכתוב מה וכפיירמיה ד~

 מהוכפי
 שכת~

 ~~ אשירי הגהות
 ~ ר~~ת
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ו~~~
 שבאו ה~ין ~ר האלה ה~רים פי על

לפני~
 שוב ~הבית יצא ולא ב~קתו ראובן ~מוד

 אלמ~ובאה
 שמעו~ ~

 כ~ובתה ושטר ב~~ד בפני
 מה נדוניית~ ממון אלפים ~בעה ששים המחזיקבידה

 ועוד לושה~ניסה
 שהו~י~

 ושלשים ארבע מד~ליה לה
 מהם ותב~ה לבני~ אלפים וא~ מאה ס~~ה לבניםאלפים
 והו~~אה ל~בריה נזקקו וב~~ד כתובתה להלהג~ת
 בית מטלטלילפניהם

 כס~
 ההיא השומא ועלתה ~הב

 אל~נה ~בועת והשביעוה אלף ~בעי~חמשה
 ועשרים ש~ה והתוס~ת ה~וניא לתשלוםשחסר באופ~
לבנים אל~

 ובכ~
 האלמנ~ באה זה ב~~ד מעשה

 ותב~
 מראובן

 בטענה חייתו ב~~ים בהיותו ב~לה לה שנתן הביתחזקת
 ב~~לה במתנת וא~ן בכתובתה משועב~ת ההיאשה~ית
 הכתובה גב~ית בענין בעיר שהמנהג טוען וראובן~לום
 התוספת כל גובה האשה שאין טוליטולא תקנתע~~פ
 בשנשאראלא

 בעזבו~
 ~גב~ה אחרי הב~ל

 מ~ו~
 נדונייא

 כיצד התוס~ םכום שעולה ממה כפלים לו שהכניסהומה
 הנדונייא סכום אלפים עשרה לו שהכני~ההרי

 והוסי~
 לה

 א~פים עשר חמשה ~~~ה שהם אלפים ~~שה עודמ~ל~ה
 השו~א עפ~~י לו שהכניסה מה כל לגבות באהכשהאלמנה
 בשעתשהעלו

 ה~ישואי~
 ~הוא

 ה~
 אמנם ~~פים עשרה

 שעבוד לה איןה~והפת
 לגב~

 בחצי אלא התוספת
 גבתה אחרי אם כיצד בתקנה כמבואר הבעלנכםי

העש~
 נשאר לו שהכניסה מה סכום שהוא אלפים

ב~זב~
 חמשה היא גובה ל~נים אלפי~ עשרה הבעל

 חמשה ליתומים ונשאר התו~פת ~ל סכום אלפיםעשר
 לבנ~םאלפים

 אחרי~
 ארבעה אלא נשאר לא אם אמנם

אלפים
 לבני~

 זה על וכן היתומים ~ם חול~ת
 ה~תומים עם חולק~ ששה או אלפים חמשה ~שארואם הד~

וכי~
 שנמצאו מאחר אי ואומר ראובן טוען הוא שכן
 מטל~ליבביתה

 כס~
 ושבעים חמשה וזהב

 אל~
 הרי

 כלגבתה
 ממ~

 סכום שהוא ~ו שהכ~יסה ומה נדו~יתא
 בנכסי הות~ר ועוד משלם צבנים אלפים ושבע~ששים
 אחרים בתים המת ה~~ח ו~ד לבנים אלפי~ שמונהב~לה
 וגם חוריןבני

 ח~
 שבאה זה

 לד~
 חשבון י~ו עליו

 חורין מבני הנכסי~ חצי ותגבהמהכל
 שאי~

 לג~ת לה
 ~י שיש זמן ~ל המשועבדיןמן

 ע~ חור~
 הוא שכך

 במקומם נכנם הוא ליתומים הנשאר וחצי ב~רוה~~הג הדי~
 והאלמנה היתומים מ~לק ש~בה ב~~ח כלכדון

 כי כן אינו ~ורין בני שהם ראובן שאומרשהבתים טוע~
הב~~

 ואין שנשאה קודם לאביה המת מכרם ההם
 אביה ~של אם כי עליהם שעבודלה

 ור~ב~
 שהכל ~שיב

 שהבתים העיר בכל מפורסם שהדבר ~ב ודברשוא
 בתוכם ומת בהם דר היה והוא המת בעלה של היוההס
 הזאת ב~ת עתהוגם

 הי~
 בבתים ד~ס וה~תומים

 זה אין הבתים מן אחד בבית דר אביה שגםואע~~פי
 בעלה מניחו היה כי אב~ה משל שהבתים עלראיה
 במה ~מנו תועלת לו והיה חחנו שהיה לפי שםלדור
 ~ אצלושדר

ו~~~
 זה ~ל

 ט~ני~
 עדים להם שיש והיא אביה

 נישואיה קודם המת מכרםאיך
 ~אוב~

 העדי~ על ~שיב
 עד העדים עדות מקבלים דאין האחת טענותשתי
 ביד גזולה שהיי~ה עדים ביש דאפילו היתומיםשיגדלו
 נזקקין ~אין ק~~י סי~ ~ה~~מ ~~ור להרא~~ש ס~~לאביהם
 אביהם בחיי ה~דות נת~בל א~~כ אלא מידםלהוציאה
 דס~~ל הרמב~~םואפילו

 צר~ דא~
 בחיי ה~דות שיקובל

 שהייתה בטענה היתומ~ם על כשבאין מילי הניהאב
 בטענת עליהם כשבאין אבל אביהם ביד ~עיקראגזולה
 מתנה אוקנייה

 א~
 להם נז~קין ואין עדות מקבלים

 שביאר וכמו שיגדלועד
 עני~

 מהל~ות בפי~~ב בפירוש זה
 ~ ולוהמלוה

~~~~~
 לעדות פסול הוא מהעדים אחד כי השנית

 בית חתר איך ב~יר שנ~פרםם האחד דברים שנימפני
 שאין וא~~פ~ בבית אשר ~ל מש~נו וגנב השנהבראש
 והחזירה בידו הגזלה שנמצא עדים יש חותר שראוהו~דים
 היה שהוא העיר בכל פרסום ויש כרחו בעללבעליה
 הקהלות כל במעמד ~אמר ~ליו ע~ם יש ו~דהגנב
 וימיר שילך אחר יהודי עם לו שהיה אחד ריב דברעל
 עם שהדין וגזר הראשון הדיין לפני הדין בא וע~~זהדת

ראוב~
 לפני הדין זה ובא

 הדיי~
 וגזר השני

 שהדי~
 עם

 זה בשביל ל~דות נפסל ~א שהעד אמר כיהאלמנה
 אם דין בעל בפני שלא עדות מקבלים דאיןומטעם
 לידיבאנו

~ 
 שהביא העדים ~דות ג~~כ נ~בל לא

שהמת ראו~
 בע~

 שיהא לי מה כ~ הבית לו נתן האלמנה
מוחזק

 ראוב~
 דר שלא מאחר מו~ק יהא לא או בבית

 הדיין ומ~ייע יתומים של אביהם בחיי ~קה שניבבית
 חמוה דבר דההיא עלה ורשב~~ם התוס~ מדבריהשני
 יר~י~דרבי

 הדיין כדברי הדין אם הרב יורנו
 חזרה שוב השני הדיין כדברי הוא אםאו הרא~
 הא~ת הטענה אחרות ט~נות שתי~נה האלמ~

 לב~ס אלף ושב~ים חמשה בסך ביתה מטלטליהב~~ד ~~ ~שו~
 די ולא וישומו אחרים ~אי~ שילכו ההיא בשומא~ו
 וראובן נדונייתה לתשלום הרבה שיחסר אלא יותירשלא

~~
 ~פי בקיאי בתראי דהני לן לי~א דמאן

 די~~
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 ק~ ל~ונותיה טוענת ה~נית ~ענה טפי ב~יאי~מאי
 מהמזונות חשבון יעשו ואם ויותר~רחים

 ומ~
 שלותה

לפרנםת
 יתומי~

 נדונייתא לתשלו~ הרבה י~סר
 שחייבת כדבריה האמת שאם ~ב ודבר שוא שהכלטוען וראו~

 ועשרים ~משה לה כששמו למה ויותר פר~ים מאהמ~נות

אל~
 עליה חובות לא~רים שיש שעה באותה אמרה לא

 כי~ואדרב~
 לפני שהו~יאה הסכו~ אותו על שנשבעה

 היתו~ים מנכסי בידה שיש הודית הריב~~ד
 דקדקתי לומר שוב נאמנת ואינה ההוא הסכוםכתובתה לפרע~

 כך לפ~ו~י חייבת שאני מעות כ~~כ לי נשאר ולאב~בוני
 אמרה שלא שמה האלמנה טוענת ולזה כךולפלוני
 מזונות אביה ישאל לא כי שחשבה לפי שעה~אות~
 חסד דרך אותם ומפרנס זן שהיה א~א ומיתומיהממנה
 אמנם אחרים ב~ניינים עמה חסד ~עשות הפלי~כאשר
 שא~יהעכשו

 שוא~
 רוצה היא המזונות ומיתומיה ממנה

 לחשבון יהיה שיותיר ומהלפרוע
 נדוניית~

 טוען וראובן
 אביה ובין בינה היא קנונייאע~~ז

 ע~
 להוציא נכסיו

 לאחרים לחוב בהודאת~ כח לה ואין מידוהקרקעו~
 שהיא לאביה שהודית במה נאמנת לעצמה לחוב~וקא
 לאחרים לחוב אבל מכיסה ותפרע מזונות לוחייבת
 ~ נאמנתאינה

~~
 אם צדק מורה רבינו יורנו בזה

 הד~
 עם

 היתומים עם אוהאלמנה
 ע~

 החזקות אם הרב יורנו
 גביית ל~נין מטלטל דין או קרקע דין להם ישהללו

כתוב~
 ונלכה מדרכיו ויורנו אדונינו דבר יבא הכל ועל
 יגדל אדונינו ושלום אור נראה באורו כיבאורחותיו

 אל משתחוים שלומו דורשי ונפש והחכמה הרמהכנפשו

~~
 י~~א ברושא ק~~ק בשם הח~ומים מד~ו בית םיפי
 בעלי ושני י~~והקהל

 הד~
 דעת עצ לעמוד הסכימו

 מצאתי נא אם ולכן ומריבות איבות להשקיטחכמתך
 ויה~ה הקודם ~ם אדונינו דבר יבא חכמתך בעיניחן
 מקומו על הזה העם כל וגם וחהד לחןלי

 י~~
 בשלום

נר~
 ן~ אברהם הצעיר הקדש עבודת א~ני לעבוד~

 ~ אביגמיל משה הצעיר עולמים עבדיעיש~
 נר~

 באזנו
 ובית מועד אהל במקום לנו העומד מדרשו ביתובדלת
 משה מיגאש הלוי מאירומו~~נו אדוני~ ר~י הדום נתתי גוי אלים ן~ טוב יוםעולם

 שורבי~~
 ~ שירילינו יעקב

~~ו~~
 כדברי הדין אם ראשונה ששאלתם מה

הדיין
 הראשו~

 כדברי פשוט נראה השני הדיין כדברי או
הדיין

 והתימ~ הראש~
 להשוות שרצה השני הדיין על

 שנתקבל הראשון הע~תקבלת
 בפ~

 ~ראשון הדיין
~~~ א~

 מחל
 לר~ב~

 ~ו ונתנו בבית לו שהיה זכות כל

 ה~תים להו~א הע~ת~י לקבלת ג~ורהמתנה
ב~קת

 ~מע~
 דפליג מ~ן ליכא דבהא

 העדות בקבלת אמנם היתומים שיגדלו עדהעדות מקב~י~ ד~~
 אין ה~וס~ בעל דלר~~י אע~~גהראשון

 ~ה כ~י מקבלי~
 אשירי בהגהות כמ~~ש ורי~~~א ר~~ת חביריו עליוחולקים י~~ דרבי ח~וה דבר דההיא עלה בתוס~שפירשו
 ו~מוקו ריב~~א ~ם מרדכי ובהגהות ר~~תבשם

 ה~ה ~ה בבית דר ירמיה רבי היהדאם ע~
 תוב~

 שיצא
 היי~ לאמביתו

 של תביעתו ע~~י ירמיה רבי מוציאים
 ירמיה דרבי משום אבוה בחזקת היה זה דבית ואע~~גזה

 מערער אינו הוא שהרי עדים להביא צריך איןעכשו
 שהר~ ונראה ע~~כ ז~~ל אפרים הר~ מורי מחיבור עדכו~

 ראשונה שהביא כיון ריב~~א לדברי ה~כיםאפרים
 שמסכי~ ג~~כ וכ~~נ פירש ריב~~א אמנם אח~~כ ואמרר~~י דב~

 בלבד הלשון זה שהביאהמרדכי
 ול~

 כד~רי ונראה כתב
 בתרא הג~ל בפרק בחי~ושיו ז~~ל הרשב~~א הסכי~ ולזהר~~י

 אביהם של הקרקע היה שאם שאומר מי ויש ~~לשכתב
 לי ויש בידי היא לקוחה וטוען אחד ביד י~ומיםשל

 כו~ עדים מקבלי~ אין אמרי~ לא הא בכיע~ם
 ~א~ר ~קת בפ~~ק שורשום בר דרבא מעובדאראיה והבי~

 אין דהא אמרת מצית לא בידי היא לקוחה אבייליה
 דין בעל בפני שלא עדיםמקבלים

 והד~
 אמת דין ודאי

 ירמיה דרבי חמוה דברמההיא
 דטר~

 דאלמא גלי
 גלי דטרקטעמא

 ה~
 ירמיה ל~~י ליה מפקינן הכי לאו

 בריה לכל חיי שבקת לא הכי לאו דאי ו~ודמחזקתיה
 וז~ל שכתב לזה הסכים המגיד והרב ~לוה מלוה~הלכות פי~~~ הרמ~~ם מדברי נראה וכן עכ~~ל יתומיםבמ~ום
 ~חזקת שהיא ז~~ל הרבוכתב

 ~טני~
 הלוה היה שאם

 תובעים הם ו~ם ידו מתחת אותה מוציאין אין בהמוחזק
 ~ עכ~~ל ז~~ל וכ~~כ טענותיו מק~יםאותו

 כבר שנ~קבל דכיון אומר אניו~ו~
 הע~~

 הראשון
 ו~גמרבב~~ד

 הדי~
 היה לא אפי~ ב~קתו ראובן שיעמוד

 לדייןלו
 הראש~

 ~ו לומר אין כדבריו א~ פוסק ~~א
 הפוס~ דברי נדחו שלא כל וח~ר ~שנה בדברדטעה

ההו~
 ר~ובן שהרי ו~ד דבריו ודחו עליו החולקים שרבו

 י~ל הוא ~בי~ו להוצ~ו בא ואתה ~ו ומוחזק בביתדר
 ה~א וכ~~ש תיקום דקיימא היכי וארע~ כר~~ת לי קיםלומ~
 ורוב מנין רובדאיכא

 ~נ~
 מ~לי אחד בהיות גם ומה

 היו ממונות בדיני כהרא~~שוהיתר איס~ מי~ בכל נוהגים שהיו דאפי~ הרמב~~ם זוסברא
 כהרמב~~~ נוה~

 ז~~ל
 רבי מו~ק היה ד~פי~ו להכריח ר~~י שכתבוההכרח
 היו לאירמיה

 מקבלי~
 ה~ח אינו ~~ו הע~ם

~~ 
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 תינוק היה ד~א ~דא ~אמר ועוד דחדא למימ~ד~יכא
 ~פ~שים וכן דאבוה אחזקה קי~~ל דלא ועוד בשדהמוחזק
 הראיה שאין לפי משמע אמר ולזה רבים במקומותהתום~

מכרח~
 שהדיין למדין נמצינו

 הראש~
 שקבל במה דן י~ה

 בטענתו ראובן וצדק בי~ו ביתו להחזי~ ראובן שלהעדי~

הרא~ו~
 העדים מ~בלים דאין האלמנה ל~ענת ש~שיב

 ~ היתומים שיגדלו עדשלה
 ~ליו ש~~ןו~~

 ~די~
 ה~דים נקבל לא דא~~כ

 ראובן ש~~ן השנית ה~~נה וגם הוא כ~ום ~אוראובן ש~
 דברים השני מפני ל~דות פ~ול הוא ה~דים ~ןשהא~ד
 הדיין ~ל והתימה נכונה ט~נה ~יא ג~~כ ~שאלהשהוזכ~ו
 ~ש וכי זה בשביל ה~~ות נפ~ל לא שה~ד שא~רה~~

 גדול~ע ל~
 ~ז~

 ואחד עד רשע תשת אל א~ר ורחמנא
 וכל ל~דות פסול ~היותו מ~~יק ~בריםמהשני

 ~ בזה להאריך וא~~צ שניהםבהצטרף ש~
ו~~

 ש~ענה
 עו~

 אחרות ~ענות שתי הא~מנה
 אחרים שמאים ויל~ו ב~ו~א ב~~ד ש~~ו ראשונההטענה
 לפסול כמ~נ~ה כל ~אווישומו

 השומ~
 ב~~ד שט~ו רא~ונה

 ל~בר אין כןדאם
 וכ~ ~ו~

 דבר ל~ין נראה שאינו
 אין ב~ומא ב~~ד ש~~ו הכל לעינימפור~ם

 ל~
 ~החזיקן

 ב~ראי דהני ~ן ~ימא ד~אן ראובן שהשיב וכמו~~ו~~ם
 השוכר בפרק ה~כתא אפםי~א ו~כי טפי~קיאי

 ~הפועל~ם א~
~~

 מאה למזונותי~ שח~יבת שט~נה השנית ה~~~ה
 וגב~ה בב~~ד שנ~ב~ה א~ד נאמנת אינה כו~~ר~י~

כ~וב~ה
 ול~

 נאמנת אינה ~מזונו~יה שחייבת ~ז טע~ה
 ~ה~קיעע~~~ו

 זכו~
 היא דקנונייא סהדי ואנן ראובן

 וביןבינה
 אבי~

 המזונות דמי ממנה אב~ה שאל ש~א כיון

 לא ה~א וגם ~כ~יוע~
 הזכיר~

 גביית בשעת כלום

 ו~~כתוב~
 ו~רנס כ~זן

 ~ות~ אבי~
 בדע~ו ~יה לא

 דר~ א~~ ה~זונו~לתבו~
 ח~~

 בשאלה ש~א ו~מו
שה~~יא

 ~~~ו~
 ~זר ו~כ~~ו ~~רים ב~נ~ינ~ם עמה ~~ד

 ~~ו~~~ כדיבו
 ש~~ר ~~יניה כנ ~או ~ר~ו~ן

 מ~~
 להם

 א~ן ~~ד~~אועוד
 ~ב~~

 ~זו~ותי~ דין מ~נה ל~~וע י~ול
כ~ון

~~~~~ 
 ס~ם

 ~ה~ש~~~~ ו~~~~~
 ז~~ל

 דכ~ ~~~~
 ~~פ~נס

 מפרנס ~ינוסתה
~~~ 

 ה~ו~ה ב~ורת
 ו~בי~

 ראיה
 ~ייני ~ני ב~~ק ז~~ל הר~~ן ~~~~שצ~בר~ו

 גזר~~
 הר~~ן כבר

ז~~~
 מה~כות ~י~~ב ה~~יד ה~ב ו~ם ר~~~~ו ד~ה

 ~י~ו~
הבי~

 ~ברי
 וכ~~ ~ר~~~~~

 כן נראה ו~ין ~ל~הם
הגאונים ~~~

~~~ 
 מ~ו~~ו חבד סתם ~~פרנס ~~~~ו

~עם ו~ת~
 ו~~ ~~בר~ה~

 כ~ובות הוף ~רדכי ~~ג~ות ~ר~ה

מ~~
 ר~ינו והשיב עד כו ב~ו ~ת ש~רנם באחד

שמחה
 ~הד~

 ~ייב ~מיו היה לא שאם דאע~~ג ~מיו עם
 ע~~כ טענה ~ענתיה לו ~ייב השתא ~טור ~~הלו

 ראובן של זכותו לה~קיע ש~~נה ~אלמנה טענותוא~~כ
 ~ נינהו כלוםלאו

ו~~
 דין ~הם יש הללו ה~קות אם ~ו~~ ששאלתם

 מ~~וקת הוא כתובה ~בית לענין מ~ל~ל דין אוקרקע
 החצרות ~קת אם הראשונים ה~כמים ביןישנה

 הדבר להם ונשארו מ~לטל מדין או בהם נ~~וקרקע מד~
 וזהבספק

 לע~י~
 אשר דינין ש~ר

 בי~
 קרקע

 מטלטלין כדין למוכר~ היתומים אפטרופום יוכל אםכגון למטלט~~
 יוכל לאאם

 ל~וכר~
 אמנם ~זה וכיוצא קרקע כדין

 כותבין שעכשיו ~ון מי~י לן נפ~~ לא כתובה גבייתל~ניין
 ואגבן מקרקעי נ~םיו כל לה ששעבד הכ~ובותבכל

 שוה דינן וקרקעות מטלטלין הרי ושיקנה שקנהמ~לט~י
 לגבות נהגו לא ה~וק תקנת שמפני אלא דג~ראלדינא

 אין דא~~כ בריא ב~תנת לו נתן או ש~כרממטלטלין
 שקונה~~ם ל~

 חפ~
 בתשובותיו ז~~ל הרא~~ש וכמ~~ש מח~ירו

 דלא והבו הש~ק ~קנת שייכא לא חז~ותובהני
 יהיה ~פילו א~~כעלה ~וסי~

 לה~
 לא דבר לכל מטלטל דין

 שכתב דשטרות דומיא זה לדבר טלטל דין להםנ~ן
 דלא דמילתא השוק תקנת בהו שייך דלא ז~~להרא~~ש
 הואשכיחא

 ו~ו~
 ה~כמים בין בםפק הדבר שנשא~ דכ~ון

 דמקום בתשובה ז~~ל הרא~~ש דכתב כההיא הו~~להראשונים

שאי~
 כיון נמי והכא ד~~ת על הדבר י~מוד למנהג בירור

דאי~
 יעמו~ הוי קרקע אי בירור

 ולא ד~~ת ~ל הדבר
 דין ל~קות יש אפי~ ול~~~ד השוק ~קנת בהםנ~הוג
 האלמנה אין ~~ורקר~ע

 יכול~
 כיון מראובן להוציא

שי~
 שתגבה ~ורין בני קר~עות

 ~ה~
 בארוכה שבא וכ~ו

 זהו כדכת~בנא נינהו כ~ום לאו האלמ~ה וט~נות~א~ה
 ה~עיר ליהנראה

~~~~ ~~~~ 

~~~~
 ך~~~~ ~~~

 מצא ולא שמעון על שטר הוציא ~אובן ~~~~א
 נ~~~םלו

 ~ה~ ל~בו~
 ורצה

 ל~רו~

 ~רקע שלקח מלו~ח
 והלא ואמר הלוקח ט~ן חוב הש~ר זמן אחרמש~עון

נ~ר~~
 ממה יותר ~שמעון ~לק~~ בבגדים זה ~וב מ~~ר

 שקב~תי בגדי~ ואמ~ ראו~ השיב ~~ו~די~ שט~~חש~ו~ה
 ~י שיש מאוחר א~ר ~וב משטר אלא זה מחוב היולא
עליו

 בם~
 מש~ר אבל בבגדים לו שיפרע בו וכתוב גדול
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 המאוחר חוב השטר והוציא כלום קבלתי לא זהחוב
 על כתוב וגם בגדים לו שיפרע כדבריו בו וכתובבפנינו
 ~ם הדין מבגדים ההוא מהחוב שקבל מה םך הש~ר~ב

 ~~רו~ר~ו~ן
 מהלו~~

 ~ לאו או המו~דם חוב שטר
 שאם ~דא ~ע~~ם מכ~ה ראובן עם הדין~~~~~

 של זהפרעון
 בגדי~

 הא ~דים בפ~~ ה~ה ~א הל~ו
אמרי~

 בעובד~
 דאבימי

 ד~~~~
 לא דאי נינהו ה~ט~אי

 מעולם דברים היו לא למימ~ די~ול מי~ בעדי~פר~יה
 בפני ה~ה זה פרעון ~ם וא~י~ ~ינ~ו הטר~י למימריכול
 ~דוןעדים

~~ 
 נינ~ו הי~רא~ לומר נאמן

 ~~ו~
 דע~~כ

 מהימן ~א ע~ים בפני פ~יה דאי התם אמרינןלא
 דהה~א היכא אלא נ~נהו היטר~ילומר

 דםיטראי ט~נ~
 ובלא ז~~ל ה~א~~ש וכתב ז~~ל וכדפרש~~י ע~~פ מלוההויא
 פורע אדם ב~צון דיות~ היא מ~ליתא טענתא לאו~גו
 דתרויהו דהיכא בהדיא מש~ע פה על ממלוה בש~ר~לוה
 לומר מהימן ד~~עיה ~ד~ם איכא אפי~ בשטר מלוה~וו

 ש~מנו המלוה ש~~ן זה ~וב היה ואפי~ נינהוהיטראי

נתפר~
 ש~ייב ~דים לו יש אם המלוה נ~מן ע~~פ מלוה

 מ~ום א~א למיגו אצריכינן לאד~~~כ
 ד~~

 היה
 להם ~יה אם אבל פה על המלוה ~לעדים לה~
 עדי~

 על
 למימר יכול ה~די באפי פרעינהו אפי~ ~ה עלהמלוה
 ד~אמר ו~גו ~~~ל בתשובה הרשב~~א וכמ~~ש נינהוסיטראי
 בעל להם חייב ~הוא~ לומר נ~מנים שהם לומרהתם
 נאמנים היו לא ~דים בפ~י פרע שאילו אחר מצדפה

 ש~ייב ראיה ~מביא זמן כל אבל אחר מצד ע~~פשחייב
 לא לומר ~כולים עדים בפני פרע אפי~ אחר מצדלו
 אחר מצד ~חי~ב אותה לשם אלא שאמרת זה חוב~שם
 ~בלוםבע~~פ

 עכ~~~
 שפרעו מעידים עדים אפי~ ועוד

 פרעון ב~עת הלוה שא~~ל ואומריםבפניהם
 ~יל~

 בנדים
 לומר יכול ושתק קבל והמלוה המוקדם החוב בשבילאלו
 קבלתים מאוחר השט~~ח בשבילאח~~כ

 כמ~~~
 שם הר~~ן

 דידן בש~ר ל~תו~ פ~וט דמנהג דכיון ועודוהר~ב~~א
 נ~רעתי לא ה~וקדם ~שטר לומר זה מלוה נ~מןנאמנו~
 האומרי~ לדבריואפי~

 ~קו~ות ~גבי ~ו~יל נאמנות דאין
 הנאמנות קדם ה~~נ למכירה ה~אמנות קדם א~~כאלא
 בלא ה~ינו מהני לא בכה~~ג דאפי~ האומרין לדבריואפי~
 בש~ועה ~בלשבועה

 מיה~
 ידים שהרי ועוד מהימן

 שבשטר לפי המאוחר מה~וב היה שהפרעוןמוכיחות
המאוחר~

 כתו~
 אין המו~דם וב~טר בבגדי~ שיפרענו

 בו שכתוב חוב ה~טר מהתמא בבגדים ופרעו כןכתוב
 השטר גב שעל שכיון ועוד שפרעו הוא בבגדים~יפרענו
 ש~רא מההוא ודאי ה~ר~ן כתוב~מאוחר

 דאי פ~י~

 להכתיב ללוה ליה הוה אגביה המוקדםמשטר
 שכיוןועוד הפרע~

 שהפר~
 המוקדם הש~~ מםך יותר עולה

 ~ בעי מאי ב~ה שטרא פרעיה שטרא דההוא א~תאאם
~~~~

 הגי דהוה א~פי מהני חד דמכל העולה
 פשוט הדבר כולם בה~רף כ~~ש ר~ובן אתלזכות

 המוקדם שטרו מהלקוחו~ לטרוף בדין זוכהשראובן הו~
 בפני היה לעיל ה~~ שפרעון לי נודע זה שכתבתיאחר
 שכתב הוא ה~~ים מן ואחדעדים

 הפרעו~
 גבי על

 הדבר הוברר וא~~כ ה~וה במ~מד ההוא המאוחרהשטר
 דעת על ולא פרעו המאו~ר השטר דעת עלשהלוה
 המו~דםהשטר

 והילכ~
 יותר הדבר ונתברר נת~ק

 ש~רו כדי מהלוקח יטרוףשראובן
 המוקד~

 הצעיר נאם

ב
~~~~ 

 ושמ~ון בצמר ב~דים החליף ראובן
 ~איש לשלוח לראובן כתב שמ~ון ונתן אחרת בעירהיה שהשא~ לפי מהצמר קצת משך וראו~ן כולםהבגדים מש~

 לא והאיש השא~ית לקחת בידו הצמר היהאשר
 אח~ת מפאה כתב שש~עון באו~רו ה~מר שאריתלתת רצ~

 האיש מיד נמכר הצמר דבר והוף הצמרלמ~ור
 שע~ה ממה הככר יותר ל~ים בט~~ו ב~דוהיה אש~
 מ~ותיו שיקבל ל~אובן אומר ושמ~ון ראובן עם~מ~ון החליפי~

 ש~צה טוען וראובן מדעתו ~לא שמכ~ לפימה~ר
 שלשה ועברו הואיל שמכר בהך המ~ו~ אוהצמר
 ~ייב אם רבינו ילמדנו ~ה וה~מר בנ~ים~ד~ים

 ה~מרלפרוע שמע~
 בס~

 כשעשו הראשון ב~ך ~ו שנמכר או
 ~ ושכמ~~ההחליפין

~~ו~~
 לפשוט יראה

 בעיי~
 בהזהב לן מדאבעיא זו

 לא או קנה אי עליהם ומקפידח~יפים
 ובא ועומד פרתו תופס שהיה הרי מדתניאל~~~~א ובעי~ קנ~

 לו ואמרחבירו
 פרת~

 א~י לחמור למה
 חמור לי ~ צרי~

 בכמה פרתך לך נו~ןשא~י
 בכ~

 וכך
 ~מור~

 בכמ~
 מש~וכ~ ב~

 הפר~ בעל ההפיק ולא הפרה את החמור בעל
 החמו~ ב~ל ק~ה לא החמור שמת עד החמור אתלמשוך
 רבא וא~יק הפר~את

 קפדי מקפיד חליפין כל ואמ~
 הפר~ את ומשך וטלה בפרה חמור דא~~לוהב~~ע

לא ועדי~
 מש~

 הא מעליא משיכה לה הוייא דלא הטלה את
 הםפיק לא אפילו וטלה פרה ה~מור בעל משךא~ו
 וטלה ה~ר~ב~ל

 למשו~
 לו אין החמור שמת עד החמור

 הוי וטלה בפר~ זה שזכ~ דכיון חבירו על ודבריםדין
 וכל מת ב~ותו וכשמ~ בו ~כ~ החמור את תפסכאילו

~~~~~~~~~~~~ ~~
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 כ~בא פס~וה~וסקים
 ה~~

 נ~י
 כי~

 ~כ~
 ש~ע~

 בבגדים
 ~קום בכל לראובן הצ~רנקנה

 שהי~
 לדברי ואפילו

 בתורת שהם בחליפין דגםהםובר~ם
 שיו~

 םבר הדמים
 דפי~ נחמןרב

 עבדי לא
 חליפ~

 אם ו~ם
 נצ~~

 עם
 הוא כלי דלאו ~ידי דכל האומרים םברת הזאתהסברא
 פרימיקרי

 בנדו~
 ~ירות דין זו לםברא ד~מר אע~~ג זה

י~
 ~~~מ לה

 כיו~
 כלי שנקראים הבגדים כל קבל ששמעון

 םודר קנין מדין הצ~ר את ראובן קנה שעהבאותה
 למ~~ד אפילו פפא רב אמר הזהב בפרק מדגרםינןוראיי~

אי~
 חליפין עביד דלא הוא מעבד חליפין נעשה מטבע

 דאינהו אע~~ג לאו לר~~נ ~ירא לר~~נ אפירא דהוה מידיכו~

ל~
 לא נמי טבעא בחליפין מקנו אקנויי חליפין עבדי

שנ~
 דאמר ב~אי דוקא היינו כר~~פ דלא דאם~ינן ואע~~ג
 נ~מן כרב ד~פרש במאי אבל בחליפין נקנהדמטבע
 למי~ר וליכא ע~יה דפליג מאן ליכא דהא ~י~~להכי
 אמר לא הבגדים מםירת דבשעתדכיון

 אלו בגדיםק~ה לשמע~ ראוב~
 חל~

 וכדמש~ע הצ~ר ק~ה לא הצמר
 כתב שהרי מכירה ~הל~ בפ~~ה הר~ב~~ם מדברילכאורה
בעל

 שאי~ חה~~~
 הקונה שיאמר ~תה נוהגין

~ 
 כי

 ~~~י ~~~ש גם ומעתה לו נותן דהכי אדעתא~םתמא
 לו נתן עליהן ומקפיד חליפין שכתבתיאבעיא

 ח~
~חפ~

 בם~ר שקונין קנין כדין לקנות חליפין בתורת
 דהא לישב יש כ~~כ שוה הםודר שיהא לראות ~קפיד~ה
 בתורת שקונה שיפרש ~צריך לו~ר רש~~י נתכוון לאוד~י

קנ~
 לא כן פי~ לא אם הא םודר

 ק~
 שלא לו~ר אלא

הז~יר
 לשו~

 בתורת אלא דמים תורת שנקרא ~כירה
 לו שנתן הוא~יפין

 כד~
 ש~חליפין אדם בני

 חפ~
 זה

ב~~~
 ו~זה א~ר

 נמש~
 םודר קנין כדין קונה שהוא

 ששמעון אלא לש~עון בידו הבגדים ראובן מםר לאא~ וא~
 ופשיטא םודר קנין ~דין קנה ראובן של מדעתולקחם
 דתופם הרמב~~ם לתשובת ד~ידלא

 בכנ~

 ואין חבירו
 אבל חברו של מדעתו שלא שתפם שאני דהתם קניןכאן
 שעה באותה הבגדים כל ~פם ר~ובן דמד~תהכא
 םברות לבעלי וכ~~ז םודר קנין ~דין לראובן ה~מרנקנה
 סודר קנין ~דין ל~ו ר~~ת לדעת אבל שכ~בתיאלו
 חד הוו ~ליפין גווני דתרי ז~~ל דם~~ל ~ה ~~ייתי~ינן
 סודר ד~נין~ליפין

 ובההי~
 ו~ד חליפין עבדי לא פירי

 אפילו גוונא ובהאי הדמים שיור בתורת ~הה~יפין
 פרתך רבא דאסיק ההוא וא~~כ לכ~~ע ~ל~פין ~בדופירי
 חיים בעלי אי ואפי~ הוא בשוה ד~וה בחל~פין כו~בכמה
 אם פיריחשיבי

 מש~
 לכ~~ע החמור קנה וטלה פרה

ופש~~
 ~~וגיי~

 ד~י~~ל נח~ן דל~ב ד~ש~ע כ~~ת ~וכחא

 דכל ת~וצא ליה קםכותיה
 כ~ ~~ ה~~~

 ~~~י
 דעת וכן ע~ז התום~ השיגוהו וכבר ליה קם דלאשכתב

הרי~~~
 הנישום דכל תירוצא אלא כתבו שלא והר~~~ש

ופ~טא
 דםוגי~

 מתני~ אוקי~נא דכי ~וכחא
 דכ~

 הנישום
 הנישום כל דבכ~ל בפירות אפילו איירי מטלטליןבכל
 כי~ד ה~י בתר דת~י ומ~יהן

 החלי~
 לא בפרה שור

 שור כעין דוקא היינו הנישום דכל לפרושי דא~ימש~ע
 התום~ מדברי וכדמש~ע לא פירות אבל לכלי דדמוופרה
 כל למתני הו~~ל לאדא~~כ

 בריש~
 מתניתין וא~~כ

 כל דהיינו הנישום כל~אמר ה~
 מטלטל~

 אם פירי אפי~
 זה שזכה כיון הד~ים שי~י בתורת שהם בחליפיןנתנן

 בתוםפת~ משמע וכן ר~~ת וכדברי בחליפיו זהנת~ייב
דתניא

 החלי~
 בקר~עות קרקעות

 כי~
 נתחייב זה שזכה

 בשיווי שהם חליפין מדין בההיא כ~ין ועל בחליפיוזה
דמים

 אתי~
 ה~רשי~ ישב~ וכב~ למבין וכמבוא~ ~ה

 אתוםפתא פליגא לא קרקעות הזכירה שלאדמתני~
 המט~טלין שדרך נקט דמילתא ארחא דמתני~דתנא

 תמידל~חליפם
~~ 

 עבדו פירי דאפי~ ל~דין~~~~~ו ~ בקרק~ת שא~~כ
 חליפ~

 בתור~ שהם
 רבינו דעת היא וגם הר~ב~~ם דעת וכן הד~יםשיווי
 שכתבירוחם

 םבר~
 וכתב ר~~ת

 ש~
 האיי רבינו דעת

 כתבולא
 חול~

 עליהם
 וכ~~~

 בעל םברת שהיא
 בםי סודר קנין חליפי דיןשכתב חה~~~

 ק~~~~
 שוה חליפין ~ין

 דאםיק וההיא ר~~ג בםי~ כתבבשוה
 רב~

 פרתך
 שוה חליפי לענין ר~~ג בםימן כתבהכו~ בכ~~

 בשו~
 אל~א

 הר~ב~ן דעת וכן ם~~לכר~~ת
 בפ~~~ והר~~~

 דקדושין
 באותה ראובן מדעת הבגדים ש~עון שמשךכיון היל~
 או נגנב ואי~ו שהוא מקום בכל לראוב~ הצמרנקנה שע~

 ראובן ב~ות ביותר ונ~כר כשיתייקר גם וא~~כאבד
 ש~ש~ת כשם ודאי דהא לראובן הוא והיותרנתייקר
 ~שביח אם ~מי ה~~ה הפרה לנותן ~תהחמור

 בח~ור פרה ה~חליף בהשואל ~דתנן משמע והכילו השבי~
 ~לקחתי ~~~א ילדה מכרתי שלא עד אומר זהוילדה
 היה ש~שלק~~ לן בריר הוה אי אלמא יח~וקוילדה

 בעל הםפיק ~א דתניא והא לנתייקרה וה~~ההלוקח זכ~
 שה~~ח עד תנייא ולא החמור שמת עד כו~הפ~ה
 או השעה להשתנות עשוי דאין משום שנתייקר עדאו

 ~ת דבין נ~י הכי אין אבל מועט ~מןלהשביח
 נתי~קר הפרה לבעל ~ת הפרה לבעלנתייקר ב~
 ~ פשוטדבר ~~

 בנד~~י~~~
 ש~פנ~ו

 כי~
 בחליפי לו נותן ~יה שלא

 לבד ~דים אלאהצ~ר
 הש~ל~ ~ל~~ כנ~~

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



~ ~ ~ ~~ ~י~~~
~~ל

~~~ 
 כל

 הבג~~
 בצ~ר ראובן זכה ש~ה באותה

 נתייקר ראובן ברשות הצ~ר וכשנתייקר שהיא ~קום~כל

ובי~
 הד~ם כל מדעתו שלא ובין שמעון מדעת שנמכר

 ליתנם שמעון וחייב ראובן של הם בהם הצמרש~כר
 הצעיר אני כתבתי בעיני והנראה לכ~~עלו

ג
 ראו~ ~~~~

 מאתים או מאה מש~עון קנה

ככרי~
 ואמר ב~ל חתיכות אלפים או אלף שהם ב~ל

 כלוני ריאי~~ז םפינת ~וך הוא ה~כר שהברזל לראובןשמ~ן
 כדי הנז~ הב~זל שיקנה הנז~ לריאי~~ז שליח עשהושהוא

 ~חות ~ורעים שהתוגרמיס מפני ה~כס מןלהבריחו
 הב~ל ל~חת ראובן ונתרצהמה~ודיס

 תו~
 הםפינה

 וקנה לוי בא ואח~~כ ~שקל ו~לא משיכה ובלא קניןבלא
 קנה ולא משך ולא הנ~~ל הב~למראובן

 קני~
 ולא םודר

 לו שיתן כ~י הריאי~~ז בפני ראובן העמיד ולאשקל

ה~~~
 הנ~~ל הב~ל הנה ללוי ראובן שאמר אלא הנ~~ל

 ונ~פשרו קנה לקנותו תרצה אם הםפינה תוךהוא
 הדמים ק~ת לו ונתן הברזל מראובן לוי וקנהבינהם
 לשלחם קנין לו ונטל במלוה עליו זקפן הדמיםושאר
 םחור~ בענייני מלבושים מעירולו

 ה~פינה עס לו ונםע
 הספינה נל~דה ימיס בלבב הדרך ובאמ~עמהנמל
 ה~יע שלא באופן חפצה מקום אל הגיע ולאונטבעה
 מהב~ל לויליד

 כלו~
 החוב מלוי ראובן תובע ועתה

 ו~ובע ~וען ולוי המכר דמי ~שארית עליו נשאראשר

א~
 לידו הגיע לא המכר ~י באומרו לו שנתן המעות

כאמו~
 ב~ שנטב~

 ולא םודר בקנין היתה לא וה~כירה
 הגיע ולא שקל ולא התוגר מ~לוחו ולא ממנומשך

 המקום ~כירות לפרוע כדי חפצולמקום
 ול~

 לי השב
 דינו~ ומה המ~פט ענין ילמדנו מעו~יאת

 הזה בברזל היה לא השאלה דברי כפי~~ו~~
 ואין מכר שלו שאינו מה וא~~כ לשמעון הקניי~ מדרכיא~
 לומר שיש ואע~~~י לראוב~ מעותיו ויחזור כלל מכרכאן

שכ~
 במעות ה~וגר שקנאו

 שמע~
 ממילא מעו~יו ~ו ~נו

 היה לא מש~~ון ראובן שקנה בקניןמ~~מ
 שו~

 אחד
 לקנין וה~~ה כלל הב~ל לו נקנה לא וא~~כ הקניהמדרכי
 כיון ל~ר ואין לשני רא~ון מ~ר ד~ה ~~אובן לוישקנה
 אבד והב~ל המעותשנתן

 ול~ באונ~
 להוציא י~ול היה

 מוכר ברשות ליה ~ם ~א האונס ~בא קודם בו ~רולא
 ירוחס ורבי~ הרא~~ש וכ~~~ש ~ו ל~ור יכול ~לוקחואין

~כ~~  
 ~~~~ה

 ורבי~ ~~ה~ וג~
 שכן כתבו ירוחס

 ~ה~ ~~~י מד~רימשמע
 לומר יש

 ~~ו~ כי~
 ~לו~ח

 ל~א קרוב שהאונם ~ראה האונם בשעת מ~ויהיה
 שם מ~י ה~וכר היה שלא שלפי אלא בו ~רמם~מא
 מדב~ו מו~רח אינו רש~~י מדברי דמשמע ועוד דברלא
ועוד

 ~שהרא~~~
 ~נראים שאינס הרז~~ה דברי על ~תב

 ה~ביאים כל ודברי והגהות ירוחם רבינו כתבו ~הוכיו~א
 כתבו שהרי ה~~~ה על לחלוק א~דפה

 הרי~~~
 והרא~~ש

 שאפי~ הזהב פ~בראש
 אב~

 קודם בו חזר ולא באונם
 מה~ בפ~~ג הרמב~~ס וכ~~כ אח~~כ בו ל~זור יכולהאונם
 רבינו דעת שכן וכתב הר~~ן דעת וכן הטו~ ~כ~~פמכי~ה
 מיימוניות והגהות המרדכי וכ~בוחננאל

 ש~
 אבי דעת

 הא גבי הזהב בפ~ התום~ ו~~~כ ור~~ת ורש~~סה~רי
 דרב ב~ניהו איכא ורבנן ר~~ש בין איכא מאידאמרינן
 יכו~ האונם שבא קוד~ בו ~ר שלא א~~~פי ~א~~כח~דא
 לקבל צריך ~~~מ לומר וא~ן האונם שבא אחר בולחזור
 ו~~נ מ~מון הגהות שכתבו ראב~~ן וכדברי שפרע מיעליו
מדברי

 הרי~~~

 ~םתמו והרמב~~ם
 כתב שהרי דבריה~

 דהוו שמע ז~י דיהב גברא ההוא גבי הזהב בפ~הרא~~ש
 והדר רופילו פי~ק בבי למנםביהבעו

 א~ בי~
 לקמיה

 משיכה שתקנו כדרך א~~ל חםדאדרב
 ~ במ~רי~

 תקנו
 שפ~ מי דליכא בלקוחותמשיכה

 בו שחוזר היכא אלא
 חוזר אם אבל ~ולא יו~ראמחמת

~ 
 שירא מחמת

 והא קאמר מדלא ליכא שפרע מי אפי~ הכללהפםיד
 עובדי אהנך כדקאמר שפרע מי עליה לקבוליבעו
 יוחנן רבי דאמר הא גבי ה~~ בפ~ התום~ וכ~~כדלעיל
 שכן הר~~ן וכתב הטור ו~~פ קונות מעות תורהדבר
 שחוזר אלא האונם הגיע שלא שא~~פ הראב~~דדעת
 ואין שפ~ע מי עליו מקבל אינו האונם פחד מחמתבו

 הגאוניםדעת
~~ 

 שנאנם מחמת בו שח~ר ה~כא אלא
 מידי ~היב דלא כ~ון שפרע מי מקבלאינו

 ו~
 רבינו ~עת

 מי מקבל האונם שיגיע קודם בו שח~ר כל אבלהאיי
 ל~ו שפרע מי חסדא רב ~יה אדכר דלא והאישפרע
 אס לשאול אלא קמיה ~תו לא ~אינהו היאראיה

 ו~~~כ ש~רע ~י לקבולי דבעי אה~~נ אבל בו לחזוריכול לוק~
 ~ לשונו ע~~כ האיי רבינו של משמו ~מרו וכן חננאלרב~נו

~~~~~ 
 ל~~פ ד~~כ שפרע מי ל~כא לד~~ה דבנ~~ד

 קודם ל~זור כשבא אלא הראב~~ד עלהגאונים
 אבלהאו~ם שהגי~

~ 
 ה~אונים מודים שנאנם מחמת בו ש~~ר

 מידי ליה יה~ב דלא כיון שפרע מי מקבלשאינו
והרמב~~~ והרי~~~

 ~~תס מן
 כדע~

 ועוד סוברים הם ה~אונ~ס
 בראש ~כ~ב ה~י~~ף מדברי לדקדק יששכן

 פר~
 הזהב

 ~~כ~ה דלא דכ~ה מיהאש~עינן
 הלוק~

 איתניס לזבינא
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 ליה ואית אית~יםדל~כר
 ללוק~

 מק~י לי תן למימר
 ~ לשונו ע~~כ מעותי לי תןאו

 לד~דק יש וכן ממש הגאונים טעם זהו~~~
 בפ~~ג ~כתבהרמב~~ם מלש~

 כל~ו~
 שאם ~ומר ~מצאת הזה

 ונאנ~ המק~ דמינתן
 תן הלוקח וא~~ל שיקחנה קודם

 שאבד עדים שיש ואע~~פי מעותי לי החזר או מק~ילי
 בדבר נתרשל ולא להצילו ~ח במוכר היה ולאבאונם
 ~ עכ~~ל הדמים את מחז~ר זההרי

 ה~ום~י~ כל שלדברי~~~
 ~ו~

 אינו בנ~~ד מראב~~ן
 בדעת שיחלוק מי ימ~א אם ואפילו שפרע מימ~בל
 ם~~ל דבריהם את ש~~~~ ~כיון לומר והרמב~~םהרי~~ף
 ולא שפרע מידמקבל

 יתפי~~
 מד~~יהם שהוכחנו במה

 בנ~~ד כלום הועיל לא ~~~מ הגאונים כדעתשסוברים
 לה~ירם ~~יב מעותיו לו להחזיר צריך הכל דלדברי~כיון
 ש~רע מי שיקבל לו יאמרואם

 כ~ו~
 ~לרוב

 וא~~לו הוא פ~ור שפרע מי מקבלאינו ה~וס~י~
 במ~ו~

 שדנים
 בדבריהם מ~ו~ש שאינו כיון לבדם והרמב~~ם הרי~~ףעפ~~י

 שיש כ~~ש לחיי~ו אין ש~רע מי ל~בל אותושמחייבים
 אותו ~ו~רים שהם בדבריהםהוכ~א

 ה~ל~~
 מ~~ר ראובן

 זה ואין מ~תיוללוי
 לקב~ צרי~

 צ~~ל ואין ש~רע מי
 שיעכבם מלבוש~ם לו לשלחם שנתחייב המ~תששארית
 וח~ר הוא ב~~ת ק~ין ע~~כ קנין שנ~ל שאע~~פיבידו
 על~תמה

 עצמ~
 שכן כל ונו~לם חוזר שנתן המעות אם

 הצעיר ברור לי נראה זה שבידו מה ליתן יתחייבשלא

ד
~~~~ 

 רבינו ילמדנו
 ראוב~

 שיש חוב ש~ר שמכר
 אותו על ~~ר לו וכתב ~צובין במ~ת ללוי שמעון עללו

 הש~ר לו ומסרמכר
 ו~די~

 והיה המ~ות לו נתן ~א
 יהודה עמד ליום מיום דוחהו היה והוא אותותובע

ופר~
 בא י~ים לאחר אחיו לוי ב~ד לראובן המ~ת

 ~ראובן בעדו שפרע לוי מא~~ו המעות לת~עיא~ה
 לי שמכר חוב שהש~ר מראובן מעותיך ~ח לוי לואמר

 שהבעל לפי רעועשעבודו
 ~ו~

 נ~סר המ~וייב ההוא
 פרו~ה א~~לו מ~נו ל~~ות אפשר ואי וממונו הואלמלכות
 א~תי לאואני

~~ 
 ודברים דין לכן דבר ב~די שתפרע

 ל~א~
 שנ~~ת ל~י ~לל ~י

 מ~ותי~
 וקח בדין ~ב~נו לך

מעות~~
 ויתבעני יבא עמי ודברים דין לו יש ואס מידו

 א~ל או בע~ו שפרע לוי אצל יאודה יחזור אםבדין
 כיצד רב~נו ילמדנוראובן

 ~ות~ הד~
 ~ צדקה תהיה ולך

ת~ו~~
 ~~ר ראובן ~כירת חל שלא אני רואה

 המעות נתן לא דלוי כיון כלל ללוי שלו~וב
והשמי~ עד~

 א~ר ע~~י ~א ידו על לא המ~ת מתת עצמו
 רב~תא להו איקרו ~ריעי זביני ש~רות וקניןברשותו
 חדא אנפי מכמה הוי והכיז~~ל

 דקני~
 לאו ש~רות

 ואפילו מחול ומ~לו דחזר כשמואל קי~~ל ו~דדאורייתא
 דכתי~ עד בז~י ללוה ל~שקש ליה ואיבעי מוחליורש
 אנן ו~~הכי ~ובא וקליש ריע א~~כ בשמיה ש~ראליה
 דיהיב עד לקנות ש~רות קנ~ן וקונה ג~יר דלאסהדי
 יכול הקונה דמי לוה ל~ה יה~ב לא דאכתי ובנ~~דד~י
 ולמחול ל~זור המוכר דיכול היכי כי הזה בנדון בולחזור
 שכתבא~~פי

 ו~ם~
 יכול הקונה נמי הכי דמי וש~יל

 מכר כאן אין הילכך דמי יהיב לא דאכתי כיוןלחזור
 הש~בוד חל שלא למפרע מילתא דאי~אי עתה ~םומה
 המכר קודם וממונו הוא למלכות נמ~ר שהלוה כיוןכלל

 המכר בשעת עני הלוה היה שאם ז~~ל כתבוובהדייא
 ~ל ~א וא~~כ ע~~כ הוא טעות ומקח הוי אונאהבכלל
המכר

 בנ~~~
 לראובן שפרע יהודה לענין והשתא כלל

ב~~
 המכר חל דלא דמוכחנא כיון ברשותו שלא לוי אחיו

 על מעות~ו הניחודאי
 ק~

 תנן ובנדרים לוי לגבי הצבי
 חובו לו ופורע שקלו לו שוקל לחבירו הנאההמודר
 על מעותיו הניח דאמר כחנן ~למודא לה ומו~יכו~

ק~
 תנא לן דסתם קמן הא הצבי

 דהלכת~
 ואסיק כחנן

 כן אם ע~~כ דוחק חוב בבעל ואפילובירוש~מי
 ללוי~ לתבוע מקום שוםליהודה ~י~

~~~~~
 כלל הזה המכר ~ל דלא דמוכ~נא כיון

 אין מכר כי מראובן ממונו לתבוע לחזור ליאודה לויש
 ~קחכאן

 א~
 ראובן ש~ייב הדין שורת הילכך כאן

 בידיה הוי גזל יהיב לא ואי שלו המ~ת ~יא~הל~ור
 השמים מן אשר זה עושקו מיד עשוק להציל ב~~דו~קקין
 להבין וי~אני ינהלני ובחסדו ינקני ומשגאותהורוני
 הצעיר נאם נאמנה ה~בעדות

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

 והנני בעיני נכונה אם זו תשובה על ג~~~~~ה
 ש~כר ראובן מכירת חל ש~א שכתב ש~ה ואומ~משיב
 ללוי שלו ~ובש~ר

 כיו~ כל~
 המעות נתן לא דלוי

 איקרו מ~יעי זביני~ ש~רות וקנוןכו~ עדי~
 כ~

 םהדי אנן ולהכי
 דמי דיהיב עד לקנות ש~~ת בקנין הקונה גמירדלא
 כו~ בו ל~ור יכול הקונה דמי יהיב לא ד~כ~יובנ~~ד
 מדעתו ~ומר נביאות דברי אלא ~ אלו אין אניאומר
 ש~נין שאע~~פי הפוםקים בדברי ולא בגמ~ ~א נרמזשלא

 קנין א~ו דאורייתא לאוש~רות
 דרב~

 ל~ו
 ~נ~

 ~שוב
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 כל דבריו לפי ד~~~כ דחי~תא בגילא ~ידחי ולא~וא
 הדמים נתן לא אם בו ל~ור יוכל מד~בנן שהםקניינים
 נאמר~ ולא נשתקע זה~בר

 ומ~~~
 חדא

 דקני~
 ש~רות

 מחול ומחלו ד~זר כשמואל דקי~~ל ו~ד ~דאורייתאלאו
לא

 שיי~
 כאן

 לשו~
 פי~ דהא ו~וד

 ~צ~
 ד~עמא ~בוותא

 כן ואם דרבנן שטרו~ דקנין משום מחול ו~חלוד~ר
 איכא ותו ועוד בה למימר שייך ולא היא מילתאחדא

 לאו שטרו~ ~נין הכל דלדברי דמשמע עליהלמיתמה
 דקנין סבר ר~~ת דהא וליתאדאוריית~

 ש~ר~~
 ~ דאורייתא

 אע~~פי ולמחול ל~ור המוכר דיכול ה~כי כיו~~~~
 לחזור יכול הקונה ~מי הכי ד~י ושקיל ומסרשכת~

 דמי יהיב לאדאכתי כי~
 הילכ~

 דברים ~כ~~ל מכ~ כאן אין
 למחול יכול שמוכר דמה דסבר דבריו ד~פי הםתמוהים
 מח~ו שלא אע~~פי כן אם מכר כאן דא~ן משוםהיינו
 בו לחזור יכולהמוכר

~ 
ו~ו~

 דבעי מאי לפום
 למיל~

 דלוק~
 לחזור יכול

~
 יהיב דאפילו הול~~ל מחול מוכר מחלו דאם ממאי

 דמי דשקיל אע~~ג מוכר דהא בו ל~ור לוקח יכולדמי
 אלא בינייהו מפליג אמאי דעתו ולפי מ~ול מחלואם
~אי

 א~
 דאכ~י כיון מ~~ש לפי ועוד עיקר הללו לדברים

 דמי יה~בלא
 אי~ היל~

 נקנות אותיות א~~כ מכר כאן
 אשכחן ומסירה בכתיבה וא~ן וכסף ובמסירהבכתיבה
 מילתא דאיגלאי עתה גה ומה ומ~~ש אשכ~~~ לאבכסף
 נמסר שהלוה כיון כלל הש~בוד חל שלאל~פ~ע

 למלכו~
הו~

 קודם ומ~ונו
 המכ~

 נראה השאלה לשון מפשט
 הדבר ואם למלכות וממונו הוא נמס~ השטר מכרשאחר

~
 המשיב מ~~ש לפי ואפי~ קיים שהמכר דיין ולית דין לית
שק~ם

 המכ~
 קיים המכר למלכות ו~מונו הוא נמסר

 שיתבאר~כמו
ו~~~~

 עני הלוה היה ~אם ז~~ל כ~בו ובהדייא
 טעו~ ומק~ ה~י אונאה בכלל המכרבשעת

 וא~~כ הוא
 ה~ור ~ברי הם ~הביא זה עכ~~ל כלל בנ~~ד המכר חללא
בשם

 ב~
 המשיב והוהיף ה~מב~~ן דברי והם התרומות

 וכתב שהיים מד~תו דבריםהזה
 ומק~

 הוא ~עות
 התרו~ות דברי הב~ן שלא ב~דו הוא שטעותובאמת
 ו~שב ט~ות ~מ~ח אונאה בין לחלק הבח~ן ולאוהטור
 דברים ~עות ומקח ~אונאה כן ואינו אחד דברשהכל
 אונ~ה להם שאין בהזהב ד~נן דבר~ם דהא הםחלוק~ם
 ~דין לא אבל או~אה מדין אלא אימעיטו~א

 ~טעות מק~
ו~~~~

 הלוה בהו~יא אלא אי~נו טעות ~~~ שהוא

ש~ב~
 ~חול ~ו פרוע זה שש~ר

 דכי~
 חוב כאן דאין

 מקח שהואנמצא
 ~עו~

 הלוה היה באם אבל
 ע~

 ~עת
 ו~ינו הוא אונאה דבכלל שכתבומכירה

ט~ות למק~ ענ~
 וכיו~

 או~אה לשטרות ואין הוא אונאה דבכלל
 וז~~ל הטור שהביא התרומות דברי הם וכך קי~םהמכר
 היהואם

 הלו~
 הוא אונאה בכלל מכירה בשעת עני

 מ~מ~ו ב~ותר מכרואם
 וא~

 או~אה ~שטרות
 ~ עכ~~~

י~י~
 ומ~ונו הוא נמסר המכר דקודם דכ~~ן לומר

 ה~ה שהשטר כנמצא והוי דמ~ם לו ~ין זה שטרלמל~ו~
 מ~~ דהוי מחול אופרוע

 שאפי~ הכא דשאני ~עות
 לשטר דמים יש המכר קודם למלכות ו~מונו הואנ~~ר
 מ~ות לו ש~ש י~ע זה שמא הנאה בטובת לקנותוזה

 מדמיו ב~ותר שמכרו וכ~ון זה י~ש~ר ש~א אוטמונים
 אונאה לש~רות ו~ין היאאו~אה

 הילכ~
 המכר ~נ~~ד

 וכברמכר
 קב~

 מ~אודה מ~ותיו ה~וכר
 ואי~

 יכול יאודא
 להוציא יכול א~נו וכן מידולהוצ~א

 שהניח לוי מ~
 עלמעותיו

 ק~
 מדעתו ~לא חובו שפו~ע כיון ה~בי

 הצ~~ר לי הנראה זהו כתובות בסוףכדא~תא

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

~~~~~
 ~תשו~ נדפסה והיא

 המבי~~~
 סימן ח~~א

קצ~~ו
 דעתי שאין ואומר משיבו~~~~ יע~~ש~

 נו~~
 הזה בפסק

 מהדר כמה יפלאובעיני
 והמפ~

 למשכן טצדקי בכ~ה
 לא~וקינפש~ה

 ממונ~
 הנראה כפי אבל וז~~ל מ~~ש כי

 אחר לשומר ראובן סחורת שמעון מסר לאמה~ענות
 עדים יש א~י~ חייב וא~~כ ב~פינה אותה ~שםאלא

 כו~ דחייב באונס ו~ופו בפש~עה ~ח~לתו דהוישנאנהה
 ויש הס~ינה ב~ל הגוי ביד מסרוואפילו

 עדי~
 שנא~סה

 עדים ויש הס~ינה בעל ~גוי ב~ד מסרו ואפ~לוכו~ ~יי~ באונס וסו~ו בפשי~ה תחלתו דהוי ג~~כנראה
 ופ~הם בו אמנה דאין גוי אבלשנא~~ה

 שו~ דיב~
 אפי~

 כו~ כגנבי ל~~ ד~~~ינן ~ש~~ה הויא נמיבדיעבד
 ו~ופו ב~ש~~ה תח~לתווהוי

 ששל~ ו~~~שינ~ באונ~
 בה

~~
 כפושע והוי באונ~~ן להת~~יב ב~שו~יה ליה ~קם
 שכתב ~~רכא ~ינא אעיקרא עכ~~ל בידו ש~סרה~י
 מ~רשלא

 ש~~ו~
 ששם אלא אחר לשומר ראובן ס~ורת

 יקרא לא בספי~ה סחורתו ה~שים וכי בספינהאו~ו
 סחורתם שמניחים עסקינן בשופ~ני וכי ~שומרמסר

בספינה
 של~

 ~דעת
 ב~

 ~ינה ~~פינה וגם ה~פינה
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 סחורתו בה לה~ח אדם ~ם שיו~ל ~תמרת ש~~נהחצר
 והמל~ים ו~שרתיו וסופ~ו הםפינה בעל ~דעתשלא

 םחורה שוס מכ~םים שאין הוא פשוט וכברוהחבלים
 ~םכי

 מד~
 בםפר וכותביס וס~~ו הספינה ב~ל

 שמםר שומר לך ואין הוא מי ושל שמכניםיןהםחורה
 הםפי~ת ב~נייני בקי ~ינו וכמדומה ~ה ג~ללשומר
 במ~ה לראות השכיל ולא מש~~רת שאינה כ~רוחשבם

ד~רד~
 בפרק

 המפק~
 שכ~ דבריו בסוף שהביא

 היה לשומר שמםר שומר הוי בספינה ששס ש~הבהדיא
 על עיניו פקח שלא נראה אבל מ~~ש מלכ~וב~נע
 יגיע על וח~ל מ~~ש שכתב שאחר אלא מעשהאותו
 ~ כתוב שהיה כמו והניחוכפיו

 ע~ו~~~~
 הםפינה בעל הגוי ביד מםרי ו~פילו

אבל
 ג~

 פשי~ הוי בדיעבד אפילו
 שאין דב~ו לפי כו~

ל~
 שכולם פושע שאינו בםפינה םחורה שמביא ס~ר
 עד מע~ניהם ונ~למה הםפינה לב~ל םחורתם~םריס
שמגי~ם

 למח~
 ~פצם

 ומ~י~
 בםפינות אפשר ואי להס

 שתהיה לומר אחר בענין להיותגדולות
 הםחו~

 ביד
 אותס מכניםיס הס~ורות שהרי בםפינה בהיותוהםוחר
 התחתית כל ~תמלא עד זו ע~~ג זו הםפינ~בתחתית

והאנשי~
 שאי ידוע ש~בר כיון וא~~כ גבה על יושבים

 הםפן ביד ימםרנה אא~~כ בםפינ~ הםחורה להביאאפשר
 ראו~מםר

 לש~~
 שימםרנה אדעתא ם~ו~ו

 בין בהליכה בין גוילםפן
 ב~~

 לו מםרה
 וא~

 כאן
 פ~~ר~

 כלל
 אל~

 לא ו~ך ש~והו כמו שליחותו ~ה

ב~
 שהוכחתי כ~ו היא אחת ודא ~א ע~ה בא ~ו עמה
 ~בבירור

ו~~~
 באונם דהיינו בהגהות שכתבו אלא עוד

הבא
 פשי~ מחמ~

 כו~
 ~יקינ~ ו~

 דלא חזינן שפיר בה
 בםפינה שולחה היה לא אם כו המות ד~~אך להאד~י
 עס הוא בא ~הרי ניצולת היתה עמו מ~~אה והיהזו

 בספינה הוא היה דאם ~י ואפשר בשלוה נכסיוש~ר
 לה~ל יכול ש~ה ~פשרזו

 כ~
 לא הדין ~ענין אע~~פ

הייתי
~~ 

 יס~ על ~לה דב~ו שכל ~פני ע~~ז לה~יב
ש~

 ~עה כ~ן
 כלל פשיעה כ~ן שאין הוכחתי וכ~

 כדי~~~~
 של~

 שאני שתיקתי מתוך יראה
 מו~

 בדבר
~~~וב

 א~
 שולחה היה לא אס ש~~~ש לבבי עס אשר

 הוא בא הרי נ~לת היתה ~ו מבי~ה ~יה זו~~~נה
~ם

~  
 ~םיו

 בשל~
 שלא ב~ר ה~בר

 מחמ~
 שמסרה

 ש~ וכ~ ה~~ ב~ל~~
 עם ~א ~א א~ לי ~ה

~~ר
 נכם~

 לא אם או ~~לוה
 ~ ב~

 ~ה ~א~ נ~ ~~ו~~
~~ 

 ~ע~ו
 ~~ ב~

 כו~ ל~~ל יכול~היה
~ 

 ~ס~~ה ~לי ה~ים ביד
 ענין ~ה יודע איני ~~ודי א~הלהחביא

~ 
 לכאן

הם~ורה ~~
 דנ~ א~

 על לא
 ~ הי~ודי הצל~

ו~~
 ~ה גם ~~ם ~ל נכםיהם ולכתוב

 שהמכ~ב ה~פי~ת בטיב בקי שאינודעתו ~ל~
 ב~

 ~~וע~ם

הםפי~
 ~י ו~~~כ ~~יה בשם סחורה כל כותבים

אפשר
 להחלי~

 יהיה כי ~ם שם
 ~ו~~ הפ~ק~

 א~ר הוה דאפילו ו~~ש ראשו אתהםופר ~~
 ~נאי ואין טרודים הם בצערם השולליס בא ב~תהכי למ~

 יכול היה לא שם היה דא~~ וברור ידוע והדברלכך
 ~להציל

 ע~ו~~~~
 מוםר~ היה דאפילו אומר אני ועוד

 דהוה משו~ היה בםפינה ה~א ישר~ל בידומפקד~
 ע~ים אין אם עד כו~ חנם ~שומר ש~םר שכרשומר

 ולא כראוי ששמרהשמםרה
 פש~

 מי יודע איני בה
 ~ של~ו לנ~ן ענין אינו כי מידו זאתבקש

ו~~~~
 יתן ~י כו~ במרדכי מצאתי זה ~חר

 זה ובנדון ומ~~ש ~יגיעו~ נח והיה קודםמוצאו ו~~
 לי~

עדי~
 תי~א ~ר ~ובן של םחורתו הקו~אריו~~ש שלקחו

ה~
 ש~ו היהודים ~~רי בדבר עדיס שאין לו הגיד ~י
 ~אין ו~ד ראובן של ם~ורתו שנלקחה י~ובספינה
 ש~ולל~~ ידוע הדבר שהרי לעדותם צריכיםאנו

 וכל הםופרםפר לוק~~
 םחור~

 הי~די ע~~ש כתובה שמוצאיס
 היתה זו שםחורה וכיון אותהלוקחים

 כ~ו~
 יהודי ~~ש

 םה~א~
 ~ הני~וה שלא
ו~~~~

 ~יה אם ם~ק יש שס היה ואילו ~ד
 לשו~ר מםרה ואפילו ו~~~ש ~ סתירתו כתבתי כברלה~ל יכ~

ישראל
 כ~

 עד
 םו~

 ענין ~~ינם כתבתי ~ר הדברים
 כמו שליחותו ~שה שזה שלנולנדון

 שציו~
 צד כאן ואין

 הילכך כללפשיעה
 מה~

 מצד אבל ש~עון פ~ר טעמי
 אפשר היהאחר

 לד~
 ~כרה שלא ~לא לחייבו בדבר

 בדברי טענהאותה
 ראו~

 דפתח א~ר שהיה ואע~~פ
 באיס היו חילו הוא לאלםפיך

 לד~
 אבל בפנינו

 הטענות ~לו ~~פ הכתוב זה פםק על אלא נשאלתישלא ~~

א~ש~
 ש~א אחר~ טענה ~ל~~ן ידי

 מ~~
~~ 

 יל~ו
לשקר

 כי~
 הב~י שאין

 לפ~~ ד~
 שנ~~ה ~ה זהו

 ~~ר ~תילעניות
~~ ~~~ 

ו
~~~~ 

 ~~ר אחת בעיר בא ערל אחר ~ור

 וה~~יר~
 ישראל ~בני אחד אי~ ובא לגיירו רוצים

~ת~~~
 וא~ר

~~ ~  ~~ה ~חי 
~~~ 

 ~ר
~~~ 
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~ ~ ~ ~~ ~י~~~
 ~א~ר ~נה והבחור האו~ות ב~~ד ל~~י ו~לי~וב~~~~ג
 ~דס לשום עבדאיני

 א~
 םך אחד לגוי חייב הייתי

מ~ת
 ול~

 ~מה בי~י היה
 דוחק שהיה ולפי ל~ר~

 הנ~~ המעות לי שילוה אחיך פני ~ליתיאותי
 לפר~

 המעות נתן והוא המעות םך כדי אותו אשרת וש~ילג~
 עבודתו ועבדתי אחיך עם והצכתי עדים בפניל~י

 מרוצה שהוא אמר להתגייר רוצה שהייתי ~וו~רתי
 והיה אותי שי~ל לו אמרתי וא~~~כ והטבילוניומ~ויים
 לשיגיירו הנה ובאתי ברחתי וע~~כ ליום מיום אותידו~ה
 קנייתי ושטר~ותי

 שבי~
 מ~לם זה בדבר ידעתי לא

 מדעתי שלא ~שאו הוא כיוא~שר
 וםו~

 האיש דבר
 אחיו ~בד היה שלא האמת הוא שכן הודההישראלי
 התובע לו הלך וחלף מעות סך לו חייב שהיהאלא
 של בבריתו והכניםוהו הערל הבחור את מלווהקהל
 חתום כתב ובידו ה~~~ל הת~בע אחי בא ואח~~כאאע~~ה
 למעצתכם ומודע~ כו~ חכמי~ א~שים ~~~ל עירומבני
 להתגייר לפליבנא שברח שהעבד ~ציב אמת היאאיך
 ו~ד בי~~ג משלל שקנאו שבתי ה~~ר של כםפו מקנתהוא
 שהוא ~בתי לה~~ר ואמר חדשים ארב~ה ה~דון~ם
 ברוכה תהא שבתי ה~~ר אותו ענה להתגייררוצה
 ש~תגייר שא~~פ תדע ל~בד אמר אבל ג~~כ רוצהאני
 שנים שש עמי לעבוד אתהצריך

 שכ~
 התורה אמרה

 ט~ ימי~ שני ואחר לעבדו רוצה שהוא העבדוענה
לש~

 קלות מצות קצת לו שהו~עו עשרה בפני גירות
 להכניםו בביתו חופה שבתי ה~~ר עשה ואח~~כוח~ורות
 לו והשיבו הקהל לב~י והודיע אאע~ה שלבבריתו
הקהל

 ב~
 מהלאטיני~~ש מתפחדים אנו אבל ה~ ברוך

 לך השמר לכן עלילה שים ~ינו יעלילו שלאםוחרים
 שלא העבד וכשראה הזה כדברמעשות

 ר~
 הקהל

 שרוצה הקהל לבני ואמר לםופיאה ברחלהתגיירו
 ולשם קרוב שהוא לפלי~~בנא שי~ך והשיבוהולהתגייר
 וכןיתייהד

 עש~
 ה~~~ הכתב עכ~~ל

ו~~
 איך כשרים בעדים שיברר שבתי ה~~ר אמר

 ~צה ועכשיו בי~~ג ממל~~ת ששבאו מגוי קנאו עבדזה
 הנז~ בבחור לה~יק שבתיה~~~ר

 כי~
 כםפו מקנת שהוא

 כן ש~~מ עמו שהתנה שנים השש שי~בדנו ש~לו~~~פ
 ~בל נימול הוא ואם שבידו בכתב ש~כר כמוהטבילו

 ב~לש~
 ~ורין

 ל~
 שלא לחירות להוציא טבילה לו עלתה

 רבו~דעת
 מו~ יור~~

 ~ לא אם ע~ו הדין אם צדק
~~ו~~

 עדות אם לדקדק צריך דבר כל ת~ת
 שא~~פ ונראה הזה הבחור את ~י~ שבידוה~ב

~~~~~
 החתי~ו~

 חדא אנ~י ~כ~ה ~ייבו כדאי אינ~

 שב~תבד~ת
 אי~

 ~~י~~ל ~ות
 ול~ ~ה~

 ~פי
 ו~דכתבם

 שה~
ר על ~ע~דיס אינם ~  

מעידי~ ~~ ה~
~ 

 ה~ור דברי ולפי לפילובנ~~א שברח העבד
 יפול לא וא~~כ עבד אינו ברח אםאף

 ש~ח ערל הבחור הול~ל אלאשברח הע~ לש~ ~
 וא~

 כות~ן היו אם
 שלא לן לימא מאן אכתי~ן

~ ש~~  
 על

~  מוכ~יס ~ד~ים וא~~פ אחר אלא זה ואיןלפילובינא שבר~ 

מ~~~
 עדות כ~ן שאין וכ~~ש~ הדין ע~~פ אלא לדין לנו אין
 ~ כדלעיל הכתב ~פיאלא

ו~~~~
 שהם להעיד צריכים הם ב~דים ~יברר

 עבדו הוא ה~ה שהבחורמכירים
 ש~

 ~קנאו הזה האיש
 איך וראו הק~יה בעת~ ~ומדים היו ואםבכםפו

 מכר~הגוי רב~
 א~ו ש~כרים ידע ג~~כ~ והבחור עבד לשם

 ~כל אחד ד~ר א~לו מ~דותם יחםר ואם~ עבדלשם
 ~ה הבחור את ל~ייב~ ממש בדבריהם אין שכתבנומה
 שיעידו בעדים ש~י ה~ר יבררואם

 שכ~בתי מ~ כ~
 ש~א לכאורהמשמע

 עלת~
 שלא ~ירות ל~ם ט~לה לו

 גב על דאף רבומדעת
 בה~ול~ דגרםינ~

 רב א~ר
 וק~ם ה~י ~ן ~בד הלוקח רב א~ר ~ריא ברחמא
 לשםוטבל~

~ 
 ~~ו קנה חורין

~ 
 הרב ופםקוה חו~ין

 והרא~~שאלפם
 וג~

 מהלכות בפ~~א כתב הרמב~~ם
 דההיא ~מימר איכ~ והטור ירוחם ורבינווסמ~~ג עבדי~
 לו נ~כר ב~צ~ו שהוא אלא ~ל~מה לקחו שלא~גוי בלוק~

 המלח~ה בש~ת שלא ששבאואו
 וכדמפ~

 ~~~ טע~א
 ~בודא אלא עליה ליה ולית קני לא גופיה דגוי~ום
 כי ל~פיה קני הוה דאי בהדיאדמשמע

 ט~
 בן ל~ם

 קני ודאי במלחמה ש~באו וכל לחירות יצא לאחורין
 וכ~איתא דמ~כותא מדינא גופיהליה

 בה~ול~
 פפא רב

 משום דחירותא גיטא דצ~כי דאםיקנא אבאבר
 דיהי~ ל~אן לישת~ביד כראגא יהיב דלא מאןאמר ד~לכ~

 גופייהו ~יקני אלמא דחירותא גיטא ומדצריכיכרגא
 היו שהנקנים ה~מידוה והרא~~ש~ ורש~~י דמלכותאמדינא
גוים

 כ~~
 ראיה להביא יש ישראלים היו שהנקני~ מפ~י~ ~צתבשם ה~מי~ יוסף נמ~י שבעל וא~~~פי דידן נדון

 וכ~ש ד~לכות~ בדינא גופיה מיקני ישראל דאפי~מכ~~ש
 דמלכו~א א~נ~ ~פיה מיקנידגוי

 וכ~
 הר~ב~~ם דעת

 ~~ ~ל~מה ש~ה ~י מלך שכתב עבדים ~הל~ותבפ~~ט
 אלו בדינים הנלקחועבד

 ~~ ה~
 לכל כנעני ~בד

 גופיה דמקני ודאי כנעני ל~ד ליה דמדמי כיוןדבר
 ~ון ודאי והא כנ~יכעבד

 ד~טע~
 ~ינא

 ישראל~~ה או ~י הוא השבאי אם שנא לא גופיה~קני דמל~ת~
דבר

 נ~א~ ו~ פ~
 וכ~~כ ~~ר ~דברי

 ב~
 ~ק~

 ~ום~
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~הח~
 וא~~~

 ~ס
 י~~

 האיש קנאו הבחור ~ה העדים
התובע

 ששבא~ ~~~
 גופיה ליה דמיקני כיון ב~ל~מה

 בן ~שס שטבלאע~~פי
 חור~

 דשלא כיון לחירות יצא לא

מד~~
 הוא רבו

 וא~
 להעיד צריכים ~אין ולומר ל~ות

 לקוחשהוא
 ~ג~

 שבאו אם דאפילו במלחמה ששבאו
 קנ~ דלא עצמו הוא לו שנמכר או מלחמה בשעתשלא
 שכתבתי גוריא בר ~~א דרב בההיא כדאיתאגופיה

בסמ~

 ~~ל וכדאמ~
 בהשול~

 שקנאו מכיון הכי אפילו

ישרא~
 מהלכות בפ~~ט ה~מב~~ם שכתב וכמו גופו לו נקנה

 בו ל~ ואין גופו קנה ~א לעבדות גוי ש~ונה ~ויעבדים
 גופו הרי לישראל מכרו אם כן אע~~פי י~~ו מע~הא~א
 לשם טבילה ~ופי~ ~יה דמיקני ו~יון לישר~לקנוי

 ב~
 חורין

 אם הרמב~~ם דכתב דהא לו עלתה לא ר~ו מדעתשלא
 לשס ישראל כשהטבילו לישראל קנוי גופו לישראלמכרו
 בהשול~ פרש~~י וכן היאעבדות

 לקיש ~ש דאמר אהא
 ליה קני וישר~ ידיו למעשה הגוי את ש~ונה ~גוימ~ין
 עבדות לשם בטביל~ ולגופיה בכספא ~יו למעשהמידו
כדאמ~

 בה~ול~
 לתוקפו צ~יך שמואל דחמר דאהא ונ~~ל

 דא~תא אשי דרב עבדיה דמנימין בדא ואעבמים
קאמר בהחול~

 ~דא~ ~
 ל~ם ב~בי~ה ~ופם נקנה שלא א~תא

 מחר או ה~ום ~ריעבדות
 י~בו~

 חו~ין בן לשם
 דייק וכן גופו לו קנה עבדות לשם ~~בל כל ודאיאלא ויצ~

 א~ורים ז~ל הרמב~~ם דברי הם גוונא ובהאי ה~ורלשון
 לא אם אבל לישראל קנוי גופו הרי לישר~ל מכרודאם
 רבו מצי דלא ~גופיה קני דלא ודאי עבדות לשסטבל
 כדאמרינן ביה ~יה דאית מזכותא טפי לאקנוייגוי

בהחול~
 לק~ו ~מכרו שהגוי להעיד צ~יכי~ ב~~~ד ~~לכך

 אפשר ~~יהובמלח~ה
 שא~

 שלקחו שראו ~יע~דו צרי~
 במ~חמה לקוח שהוא א~לם שהוחזק כל אלאבמלח~ה

 אפילו וא~~כ עבדות ~שם ~בל הרי בנ~~ד ~ומר ואיןסג~
 ע~~י גופו ~ו נקנה במלח~ה לקחו שה~וי יעידולא

 שמעידים ע~דות לשסה~בי~ה
 הקה~

 בפניהם שע~ה
 ~משמע ועוד כד~עיל כ~בם מפי הוי עד~ת דא~~ומשום
 ~ופו נקנה עב~ות לשם דב~ב~לה א~רי~דכי

 במ~
 נמי

 עבדות לשם ~בי~ה מי~רייא ~א מל ~לא כל אבלהיא
 כ~ילווהו~ל

 ל~
 דטבילה את~~ל דאפי~ו ועוד כלל ~בל

 מעוברת ~כרית הערל ד~רק מההיא כדמ~~עמ~רייא

שנתגייר~
 הרמב~~ן בשם נ~~י וכמ~~ש טבילה צ~~ אין בנה

 ~ופו נקנה לא ~בילה באותה בנ~~ד מ~~מ ~~ר~~םוקצת
 וכמו ~ירות לשם אלא הואי עבדות לשם דלאומשום
שכתוב

 ב~~~
 שהודיעו עשרה בפני גירות לשם ~בל הקהל

לו
 קצ~

 ~קודם וא~~פי ו~מורות קלות מ~ות
 כתו~ ל~

 ע~ו שיע~ד לו~אמר
~~ ~~~ 

 ומ~~ע
 ד~

 כן דעת
 דייקת כיה~בילו

 לש~
 שדעת תשכח הכתב

 דעתו על שעלה אלא גירות לשם שי~בול היי~ההמ~בילו האי~

שד~~~
 דלא שנתגייר אחר שנים שש שיע~דנו הוא

 ומ~~מ עברימעבד עדי~
 כיו~

 ~אי שאינו ע~ד עלה דמתגייר
 ע~~מ שיטבול עמו התנה ולא משש יותר בולהשתעבד
 אלא שנים שששיע~דנו

 שהודי~
 על שעלה התורה דין

 ~אי מוכח וכן היא תנאי שום בלא זו ו~בילה~עתו
ל~ו~

 אתה צריך שתתייהד שאע~~פי תדע לו שאמר הכתב
 דבריס והרי התורה אמר~ שכן שנים שש עמיל~בוד
 בהדיא מוכיחיםאלו

 ע~
 דאותה וכיון שכתבתי הכוונה

 בכך גופו לו נקנה לא היתה עבדות ~שם לאטבילה
 וכמו במל~מה נלקח הזה שהבחור שיעידו צריךוא~~כ

 שלא חורין בן לשם ש~בל דטבילה נאמר ואזשכתבתי
 לדברי היי~ו~י~ו ~ קנוי דגו~ו כיון לו עלתה לא רבומדעת

 האומרי~
 מילה קודה דטבילה

 עלתה דבדיעבד האומרים לדברי אבל כלוםאינה
 גירות לשם ~בל שהרי גמור חורין בן זה הרי~בילה ל~

 התובע ~איש אין וא~~כ מל וגם רבומדעת
 ד~

 ודבריה
 ואע~~ג חירות גט ממנו ~ריך דאין ומ~מע כללעמו

 דהוי איברים בראשי היוצא ד~ידושין בפ~~קדאמרינן
 הרמב~~ם ופסק שחרור גט צריך אי דתנאיפלו~תא
 התס שאני שחרור גט דצריך דמ~~ד עבדים מהל~בפ~~ה
 ישלחנו קראדקאמר

 למיל~
 כדאיתא מאשה שלוח שלוח

 שחרור ~ט צריך אין דהכא ראיה משם ואדרבאבגמ~
 ~מינא הוה ישלחנו קרא דכתב לא דאי משמעדהא
 שבפ~ ואע~~פ שחרור גט צריךאינו

 החול~
 דבי ה~י גבי

 אבא ~רפפא
 דא~רינ~

 פ~~~י דחירותא גי~א דצריכי
 גיטאדבעו

 דחירות~
 בבת ולאשתרויי לאיגייורי בעו אי

 צריך נתגייר אם קנויי דגופו היכא כל אל~א~שראל
 מדעת שלא להתגייר כשרו~ים דהתם לומר יש שחרורגט
 התוס~ ~ובי~שכתבו בר דבטי ההיא וכן היארבם

בסו~
 חירות ~ט קבל שלא לפי בגויה מותר שהיה ע~~ז

ו~כ~ור~
 שהיה התוס~ לשון דייק והכי שנתגייר מ~מע

עדיי~
 שהיה ומדכתבו שחרור ~ט שמעוכב קצת עבד

עבד
 קצ~

 דשלא למ~י איכא שנתגייר ודאי מש~ע

מדע~
 דקשה ~לא נת~ייר רבו

 דכי~
 הוה קנוי דגופו

 צריךמדהוה
~~ 

 ~א רבו מדעת שלא גירות שחרור
 כתבו ו~יאך כלל לועל~ה

 שעדיי~
 קצת עבד היה

 עדיין הרי שחרור גטשמעוכב
 עב~

 אבריס בראשי דיוצא למימר איכאו~י~ו ~ היה גמור
 ה~

שהי~
 להביא אין אבל שח~ר גט ~צריך אלא חורין בן
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 ~מו את ~קונה ~עבד

 ו~~ בכס~
~

 ג~
 דפרק~ במתנ~ כ~שמע ש~רור

 קמא
 את ~קונהד~~ני דקידוש~

 עצ~
 בכס~

 ובש~ר עצמו ידי על

 נרא~ו~
 עבדיס ~הלכות בפ~~ה הרמב~~ם מדברי

ו~
 למימר דאיכא הטור מדברי נר~

 שא~
 שע~~י התם

 הכס~לקי~~
 כשנ~גייר כן שאין מה לו אותו מקנה הוא

~דעת
 ר~

 מדאמ~ינן אבל
 בפ~~~

 אמר דקי~שין
 רב~

זא~
 על שמחל והרב קנוי גופו עברי עבד אומרת

גר~נו
 אי~

 למה שטר הכי תימא לא דאי מחול גרעונו
 שנתגייר שאע~~פ משמע זיל תרי ~אפי ~יה לימאלי

לדע~
 רבו

 ג~ צר~
 גירות לשם ה~ובל כנעני דבעבד ~~ות יש~י~ו ~ עברי מעבד וחומר מקל שחרור

לדע~
 דהו~~ל משום אלא מחילה מדין לאו רבו

 כה~~

ו~
 ו~רור

 שמפק~~
 ~ין כל ומ~~ה ש~בוד מידי

 רבו מד~ת שלא אפילו חור~ן בן לשם וטבל קניג~ו
יצא

 לחירו~
 דא~ן משום ~חרות יצא לא קנוי דגופו והיכא

בהקדש
 וחמ~

 שעבוד להפקי~ כח

 הגו~
 אומר כשהרב אבל

לו
 שי~ב~

 ~קדישו עצמו הרב כאלו ליה הוה גירות לשם
 שמים בו זכה נמי והכא ההקדש זכה לחודדבדיבוריה
 ועל גירות לשם ויטבול אח~~כ מעשה כשיעשהבדיבוריה

~ צרי~~~~  
 לומר

 כ~
 ב~י עצמן ק~ו ~מאי דאל~~כ

 זכה דמטעם וכיון רבו לדעת גירות לשם כש~בלו~ורין

 א~י~ שמי~ב~
 יהיה לשלא גופו קנין להפקיע ~ה

 ולהשתעבד למוכרו בו ~ותלרבו
~ 

 נמי ~~מא מההוא
 צריךאי~

 ג~
 ~י~י דמהי למימר דאיכא א~א ש~ור

 קונה ~נוי שגופודעבד
 א~

 גירות לשס בטבילה עצמו

לדע~
 לכתוב לו והיה חלק נייר זלה~~ה הרב הניחבכאן ~ הכי דאמר מאן אשכחן דלא כלל רבו

 בישיבה שנ~בקש ~לא בתשובה~תר
~ 

 ~~ מעלה
 ~ אמן בעדנויכפר

~
 מהלכות ג~ בפרק הרמב~~ם ענין

 עד~~
 שמן

 אלא שב~ר עדות ע~~פ ~ן שום חותכים א~ןה~ורה
 תמצא תנעול דלא משום ממונות ב~ני תק~נוש~כמי~
 סי~ ההבנה קשי המפרשים דברי בקונטריס כתוב~ו~ו

~
 ~~~ז~ וסימן

 מיתמי חוב שטר לגבות שבאו מלוה יתמי ~~~~ז
 דליכא ~מקום~ה

 ~צררי~ למי~
 י~ו ה~למים החכמים דברי ~אי~י~ו~~
ה~סכימים

 ~~ לדע~
 ~א ~וה י~~י א~ לז~ת

 ל~ירד~
 ~הוכיח סו~~ם דב~הם כי ~תם

זה ד~~
 לי~~

 ~ ומכ~ לצררי למיחש
 יו~י את זיכה

 עד ליתו~ים ~קקין לאין ~חר ט~ם היה לאואילו המל~~
 ~מר דרבא מא~ר א~ל ני~א צררי חששת אלאשיגדלו
 וכת~והו ה~~ומים שום בפ~ כדאיתא שו~ר משוםד~עמא
 ~כי ודאי ניזונת אלמנה בפ~ והר~~~שהרי~~ף

 שמ~ל שובר ללוה המלוה שכתב אפשר כבר נמיוהכא נ~טי~
 עליו חוב מ~ו~ לו שיש עדים וכל חוב ש~ר כלופוסל

 שובר ו~ידע לחפש יודעים א~נם קטנים שהםוהיתומ~ם
 י~ב בפ~ ז~~ל הר~ב~~ם כתב זה ומטעם הוא היכןזה
 היו א~~כ ~לא היורשים מן נפרע~ם אין מ~והמה~

 שט~~ח מהם נפרעים א~ן קטנים יורש~ם אבלגדול~ם
 כלום המלוה בו יפרע לא ב~ולם תנאי כל בו ה~האפי~
 בו ששוברים רא~ה להם יש ש~א היתומים ש~גדלועד
 עכ~~ל השטראת

 וכ~
 אחד פה הנב~אים כל דברי הם

 וגם לדבריו הודה על~ו לה~ג כו שד~ הרא~~~דשהרי
 ו~ור בתשובה והרא~~שסמ~~ג

 ~~~ה~
 כלם ירוחם ורבינו

 כדבריוכת~ו
 וג~

 שייכא דלא להוכיח ~האריכו מה על
 ר~ה ש~יני אלא נכונים דב~הם אין צררי טענתהכא

לה~ריך
 כי~

 כאן היה לא אפי~ מע~קרו בטל דדינם
 מלוה יתמי שיוכלו רואה אי~י ולכן שובר מט~ם צרריחששת

לגבו~
 ה~יר ~~ם לוה יתמי שיגדלו עד לוה מית~י

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 רבינו ילמדנו ~~~~ח

 שמ~
 מנה מ~ובן לקח

 בים והו~יכה סחורה בהם וקנה עיסקאבתורת
 וראובן ה~ם אל והטילוהו שמעון מת בדרך ויהיראובן ב~ו~

 ואחרי הע~סקא לו שתחזור שם עמו נמצאלא
 העיהקא חצי ראובן יגבה אם נפסד~ או הס~רהטבעה כ~

 שמ~ן מיורשי הפחתאו
 הואי~

 ~ו ~לוה ומחציתה
 על א~ן למרא הדרא ש~ת שמשעה הוא שהדיןכיון ני~~

 לא אם וק לפנ~ו שלו דהרי ~שום כ~ום שמעוןיורשי
 שה~יע רקנ~בעה

 א~ א~
 הסחורה ונ~כרה נושבת

 דכשנטבעה לן תפשוט ~ם מהו דינר עשרים ריוחועלה

א~
 ~רי ~~קא דהדרא משום כלום שמ~ן יו~י על
 אם תבעי אכתי לפניושלו

 ~~ י~ו~
 מה כפי ~סחורה

 הוא והרי הספי~ה הולכי בהשיתנו
 ח~

 הקנייה
 א~כס~דרייא מנ~ל ה~פינה הולכת היתהאם ו~ר~
 ימצאו ולא בסחורה מלבישי שהכל ויניציאהאו לקושטא~ינ~
 מעו~

 ~ל
 ~מה באומד ישומו או מהיו~ים ה~אר ויגבה~י~ר
~ם

 ל~~ רו~
 ה~~רה

 ~~ ~ ~שב~ בא~ ז~~
~~~~~~~~~~~~~~ ~~
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 יחלוקו ההפםד או והריוח שמת ממקום אחריותהשיקבל
 שמעון ~יורשי ראובן יגבה דכשנטבעה לן תפשוטואם
 יו~י דיטלו נימא א~~כ המלוהחלק

 שמ~~
 מה~וח גם

 ~ שוה דינם איןדאלת~~ה
~~ו~~

 לישא אמרתי עלי ערבים שדבריך מתוך
וליתן

 בדברי~
 שמשעה הוא שהדין כיון נימא או כ~~תר כתב

שמ~
 ונר~ עכ~~ל כלום ש~עון יורשי על אין למרא הדרא
 ז~~ל הר~ב~~ם שכתב למהשכיוונת

 בםו~
 שלוח~ן מה~ פ~~ה

 בטלה שמת המתעסקין מן או השותפין מן א~ושות~ין
 שכבר קבוע לזמן שהתנו א~~~פ הע~ק אוה~ותפות

 הממ~יצ~
 לרשות

 היו~י~
 לומר כ~~ת בדעת ועלה ע~~כ

 אלא כן הדבר ואין שמת משעת עיםקא הדראדממילא
 רצה שאם לו~רהיינו

 השות~

 ל~לוק החי המתעםק או
 לא שעדיין ~פני ידו על לעכב יכולי~ ואינם בידוה~ות
 ל~ות הממון יצא שמת שכיון מפני שקבעו הזמןהגיע

 חשבינן לא ממילא אבל ז~ן קבעו לא והםהיורשים
 למרא הדרא דאילו יורשיו עם לא המת עם אלאלה
 לא לידו הגיע שלא ז~ןבכל

 נפט~
 ~חצי היורשים

 הבית את המוכר בפרק וכמבואר ~לוה שהואהעיםקא
 וכדברי היתו~ים על היוצא כים דשטר ההואגבי

הר~ב~~ם
 בפ~~

 ה~~ מה~
~ 

 כ~~~~~~
 וכן עוד

 א~
 תפשוט אי ~~ נטבעה לא

 דהדרא משום כלום ש~~ן יורשי על אין ד~נטבעהלן
 הסחורה ~ו~ו אם תיבעי אכתי לפניו שלו והריעי~קא
 והרי הספינה הולכי בה שיתנו ~הכ~י

 הו~
 חצי שוה

 כמה באומד ישומו או ~היורשים ~אר ויגבההקניה
 זאת בסחורה לתת ר~האדם

 בא~
 מנת על נ~בת

שי~~
 יחלוקו ההפ~ד או והריו~ שמת ~~קו~ אחריות

 דכ~נטבעה נפשוט דאי שכלך טוהר על תמהתיעכ~~ל
 יו~י עלאין

 ש~~
 ~םק~ הדרא שמת דמשע~ ~שו~ כלו~

 הםחור~ ישומו אם תיבעי הי~י לפניו שלו והריל~רא
 הקניה חצי שוה הוא והרי הםפינ~ הולכי בה שיתנוכפי
 דפשטינן מאי םותר זה והרי מהיו~ים השארויגבה
 יורשי עלדאין

 ~~ע~
 כ~~ת שכתב השני ה~ד וכן כלום

 לו אין יחלוקו ההפםד או והריוח כו~ באומד ישומואו
 הדרא שמת ש~שעה הוא שהדין שהקדמת ש~~~רמקום
ל~רא

 ~ ~~ ולפי~
 יורשי

 ש~~
 שלו דהרי משום כלום

 שמת ש~שעה זה ל~י נ~צאלפניו
 ש~~

 כל חזר~ שכבר
 היורשי~ שיטלו לו~~ אפשר והיאך ראובן לידהעיס~א

 ~ הריוחחצי
~~~

 יגבה דכשנטבעה לן תפשוט ~י כ~~ת עוד
 דיטלו ני~א א~~כ ה~וה ~לק ש~עון ~יורשיראובן

 עכ~~ל שוה דינם אין דאלת~~ה מהריוח גם שמעוןיורשי
 דכשנטבעה בזה זה תלויים אלו דב~םאין

 חוב שהוא מ~וה שהוא החלק ~~עון מיורשישיגבה הו~ ד~
 בםחורה והיא נטבעה שכ~לא מנה יתחייב ולא~ליו
 דאם הריוח חצי שיעלו דהיינו כ~~ת בדעת ו~להריוח
 ל~רא הדרא שמת שמש~ה שהקדמת כמו שהדיןאיתא
 ראיתי זה את הריוח חצי היורשים שיטלו לומר מקוםאין
 ~ כ~~ת בדברי וליתןלישא

ו~~~~~
 היורשים יצאו דלא כמ~~ש פשוט הדבר הדין

 ~ובתידי
 החל~

 הילכך ראובן ליד שיגיע עד מלוה שהוא
 מיורשי ראובן גובה נפסדה או ה~חורה טבעהא~

 טב~ה לא ואם מלוה שהוא ה~יסקא חצי דמישמ~ון
 אל הגיערק

 אר~
 נושב~

 ה~יוח ועלה הםחורה ונמכרה
 ~ו~קין דינרעשרים

 הריו~
 ויורשי ~אובן

 שמע~
 ש~אחר

 הסתם מן הרי העיסקא ראובן ביטל לא שמעוןשכשמת

 שמע~יור~
 קצת לדמויי ואיכא ולריוח ~הפסד במקומו

 פרה אביהם להם הניח דקי~~ב הג~ל בפ~ דאמרינןלהא
 הנלע~~ד זהו שאלתה י~י כל והולכי~ בה משתמשי~~אולה
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ה~יר

ט
 עם עםקא שעשה ראובן ~~~~

 שמ~
 ואח~~כ

 ~ רבית לו ~נתןטוען
~~ו~~

 מה כי כלום ראובן בדברי ד~ין נראה
 כ~ה מהיום כי באומרו רבית הוא לו שנתן שמהשטוען
 יפה כו~~ א~ עד בפני ע~ו נתפשר זו עיסקא קודםשנים

 כך ~ו שאמר הוא א~ת כי שט~ן במה ש~עוןהשי~
 עושה היה כן ואעפ~~י בו וגער לחכם הדבר שהגידאבל
 מוכיח וםופו שנה בכל עי~קא שטרעמו

 ע~
 תח~תו

 החכם צוואת ע~~פ ~ת~לה ~ה כך עכשיו ש~שהשכתנאי
 קדמוניות ~שני~ שבידו קרועים וש~רות הור~ואשר

 לדברי הוכחא שום היה לא אם ואפי~ כדבריומעידים
 בתשובה הרא~~ש כתב שהרי בדבריו נאמן היהש~עון
 ליד מיד רב~ת מ~ני ל~חת לשמעון שאמר ראובןעל

וש~ע~
 גוי ע~~י אלא לקחתי לא ~יב

 שראו~
 בלא נאמן

 עד דבנ~~ד כיון לומר ואין אפרוזבול דהוה מי~ישבו~ה
 שבועה ~חוייב ליה הוה ברבית עמו שנתפש~ מעידאחד
 שבועה ~חוייב וכל מכחי~ו אינו שהרי לשבע יכולואינו
 אבא דרבי דנםכא וכ~ובדא משלם לישבע יכולשאינו
 מחוייב היה רבית ~~נו שנטל ~עיד העד היהשאם
 שהעד כיון אבל ~לם ל~בע א~~י ואם להכחישושבועה
 רבית ~~נו שנטל ~~יד~ינו

 ~ אל~
 ש~עיד

 הו~
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 שיש כשידע מעכב זה עדות ואין ברבית עמושנתפשר
 בענין הדבר ותקן פשרה מאותה בו ~ר בדבראיסור
 העד להכחיש שבועה ~חויב אינו וא~~כ בהיתרשיהיה

 נאמ~והו~
 המרדכי וגם דהרא~~ש כההיא שבועה בלא

 ל~בי~ו שתובע א~ עלכתב
 דינרי~ מאתי~

 משיב והלה
 והשיב קצו~ה רבית במאתים מאה אלא לך ~ייבאיני
 רוצה שהיתה מאה להלוות שאלתני אך לי חלילההשני

 יהיה וה~ותר לשנה ריוח במאתיםלהלוותם
 של~

 והלה
 ~עצמי הרוחתי ואני טענ~י כאשר היה המעשהמשיב
 והשיב מפר~~יש י~יאל רבינו לפני הדין ~קיהו הר~~לח
המלוה

 נאמ~
 אדם דק~~ל בהיתר לו שהלוה שטען כמו

 ר~~ת ופירש ואבד לי היה פ~זבול לומרנאמן
 מהריב~~ש וכ~~נ עכ~~ל התירא שביק ולא שבועהבלא א~

 ~ שי~אסי~
ו~ו~

 אחר טעם יש
 בנ~~~

 שחזר
 וכת~

 עיםקא שטר
 ראובן ביד השטר היום ועוד שנים כמה זה שנהב~ל

 הכתובים התנאים על פרחים מאתים ממון שקיבלשהודה
 לו היה רבית מעות בידו לו שהיה איתא דאםבשטר
 בפרק דתנן ואע~~ג שטר עליו לכתוב ולא שלו אתלג~ות
 הוציא והלה חבירו על שטר ה~ו~א ~רות דיינישני

 השדה את לושמכר
 אדמ~

 לו שיאמר הוא יכול אומר
 כש~כרת שלך את להפרע לך היה לך הייתי חייבאילו
 השדה את לו שמכר פקח היה זה ו~כ~~א השדה אתלו

 כדאיתא כאדמון הלכה אין ובהאי עליו למשכן יכולשהוא
 באתרא דמתני~ין עלה איתמר הא פירקאבההוא
 היה א~~ל דמ~י ל~~פ כ~~ע שטרא כתבי והד~ ז~י~הבי
 כתבי והדר ז~י יהבי ו~נ~~ד כו~ שלך את להפרעלך

 שאין הואשטרא
 ד~

 עליהם שטר לכתוב אדם בני
 על~ו זה שטר שכתב כיון ~ן ואם המעות שיקבלוקודם
 דקא טעמא מהאי מידי גביה דלא סהדיאנן

 טע~
~ 

ו~~
 בהקפה נתן זו שבשנה ראובן עוד שטען מה

 אם אפי~ כו בקרן ושה~סיד בטוחים ~לתילםוחרים
 שלא לה~יף רש~י היה לא סתם שותפותהיה

 עליו כולו וההפסד לאמצע הריוח ה~יף ואםחבירו ~רשו~
 ש~תנה זה בשו~~ות ~~~ש ז~~ל הרמב~~ם שכתבוהיינו
 בידו קיי~ים העסק דמי יהיו שתמידעמו

 ב~עו~
 או

 במ~ום אובםחורה
 בטו~

 ~בר שאם ידועים ~ו~~ים
 לעצמו הפ~יד בטוחים שאינם לסוחריםונתן

 ממש ראובן ב~ענות רואה איני הדברים כלללאמצע~ והריו~
 וריוח קרן בשטר הכ~וב כל לשמעון לפרוע הואו~ייב
 ~~~~ ~~~~ הצעירנאם

 או אשה לכתובת ממ~ה מו~יאין מטלטליןמתנת

 בנ~לכתוב~
 האי בכי השוק תקנת נאמרה דלא דכרין

 בקונטריס מפורשים והתשובה השאלה אותהתמצא
 ~ ע~~ו וסימן ו~ סימן מרע ש~בצ~את

 מוצ~ים מטלטלים י~בו שקדמו מאוחרים ~ובותבעלי
 בבעל השוק תקנת נאמרה שלא ונותני~מהם

 שם ג~~כ מפו~ים והתשובה השאלהתמצא ~ו~
 בקו~

 צוואת
 היא שם כי לשם שתעיין כמו פ~~ו סימן ז~ סימןש~~מ

 לכן הימנה שלמעלה תשובה עם זו תשובהמקושרת
 ~ שםהעתקתיה

~~~~
~ ~ ~  

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

 הפרש אין בתשובה ז~~ל ~זרחי אליה מוהר~~ר ~~~י
 שהוחזק ידו כתב ובין עדים בו שיש מקוים שטרבין

 משום מלקוחות בו לגבות אלא ידו כ~ב שהואבב~~ד
 מה אנפשיה אפסיד לוקח קלא ליה דאיתדבשטר

 מילי בשאר אבל ידו בכתבכן שא~
 כג~

 הלוה שטען
 אוהוא מז~יי~

 רבי~
 ~לוות כ~בתי או הוא אמנה שטר או הוא

 מדברי ראיה והביא כלל ביניהם הבדל אין לויתיולא
 כשהלה פרעתי לומר נאמן דאין וטענותיהםהפוסקים

מוצי~
 טעמא דאיכא דהיכא מינייהו דמשמע ידו כתב

 לא טעמא דליכא והיכא דמפלגינן הוא בינייהולפ~וגי
 ~מפלגינן

ו~~
 גבי דכתובות בפ~~ב הרא~~ש שכתב ממה נראה

 ש~סק אע~~פ כו~ לא אמ~ילתא אבל אחספאודוקא
 למיחש ליכא מ~~מ פרעתי לומר ש~וכל והרמב~~םהרי~~ף
 ~~ ללוות כתב~י או אמנה ל~טען דמ~י ס~~ד ואיכו~

 ~ה כלום ממנו לוה שלא האמת יטעון אםאפילו
 ט~נתו םו~רות שאינן טענות הני ~מטען מציהא בכ~

 ל~ימר וליכא כ~ום ממנו לוה שלא שטעןהראשונה
 מ~י דלא התםדשאני

 ~מט~~
 שכ~ר מפני פרע~י

 טענות הני טעין מצי לא הכי משום כלום ממנו לוהשלא אמ~
 דמ~~מ פרעתי אמר בעי דאי במגו לאה~וניהדלי~~

 ל~טען מצי הוה ממנו לוה שלא שאמר קודםדמעיקרא כי~
 ליה הוה נמי והכי לויתי לא לומר נאמן הויפרעתי
להיות

 נאמ~
 הראשונה טענתו לקי~ם כדי היה אמנה ל~~ון

 במיגו בה נאמןשהוא
 וכ~

 הר~~ן שכתב ממה נראה
 כו~ פרעתי לומר נאמן יהא נמידאמגילתא וא~~

~ 
ו~~

 ל~ב~ לאקשויי וליכא המרדכי שכתב מה
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~ ~ ~

~ ~ ~  ~י~~~
 היתה אמנה שט~נת שאע~~פ כו~ פרעתי לט~וןהאלפס
 ללות ~תבתי או~דאתי

~~ 
 דלא טענתו סותר~ לוויתי

 דבריםהיו
 ~עול~

 ו~תן משא שום לי היה לא שפירושו
 בהודאת ולא בכתב ולא בפועל לא כללעמו

 ע~
 פה

 ו~~ר ב~דך לי מנה גבי ה~יינ~ם ~בו~ת ב~רקכדמשמע
 ~ייב אמאי דאל~~כ ~~ לי תנהו לו אמר למחר הןלו
 שהודה מה סותרת מ~לם דברים ה~ו דלא טענ~ו איןהא
 ו~~~תי שכ~תי ~ע~ן מצי מ~~מ שהודיתי הודאהאותה הית~ אמנה ט~ן דמצי כיון הן שאמר העדיםלפני
 הודאה על~ו וכתב זה מ~או ואפשר המ~ילה ב~וףשמי
 מעולם דברים היו לא טענת הותרת זו ט~נהשאין
 ר~~א הני דכל ה~י ~כלמשמע

 םבי~
 דאפילו להו

להרי~~~
 והר~ב~~~

 נאמן ידו כתב דעל להו ~סבירא
 לא פר~תילומר

 מ~
 אבל חתימתי שה~א אמת למי~~ן

 ~ת~~תי מצאשמא
 בהו~

 ש~~ה מה עליה וכ~ב המג~לה
 הפוסק~ם ושאר והרמב~~ם להרי~~ף וא~~ת הטור שכתבכמו
 למה פ~ע~י לומ~ דנאמןדם~~ל

 ל~
 אמנה לומר נאמן יהא

 ללוו~ כתבתי~ו
 אמר בעי דאי דמגו בהן וכיו~א כו~

 מצי דהוה היכא אלא ~~ו אמרינן דלא לומר ישפר~תי
 מעלייתא טענתאלמט~ן

 מה~
 ~עין דקא

 כדאית~
 בפ~~ק

 לא ע~~כ בתול~ם לה מצא ו~א ~~ה הנו~א גבידמכות
 ט~נה בעייא דאי ~~גו דא~כא ה~ם אלא ר~~גאמר
 מוכת א~~רת היא וגבי כו~ מהך מעלייתא~ענה

 בעיי~ איאני ~
 אמ~

 ~וכת
 ע~

 אני
 ~חת~~

 לה ו~~ת
 ו~פ~~ב כו~מאתן

 הנ~ח~
 טענתי~ו דאמר אלעזר לר~

 מוכת אמרה ב~יי~ דאי ~גו כלום ולאב~נה
 ע~

 אני
 המלוה גבי הרא~~ש כתב הדי~נ~ם שבו~ת ו~~~ כו~תחת~ך
 לו אמר ואם בעדים לפורעו צרי~ א~ן בעדיםלחבירו
 וכ~~ת כו~ בעדים אלא ~~~~ניאל

 כיו~
 לומר ד~כול

 העולם יאמרו כי עד כו~ ופ~ פ~ בפניפרעת~ך
 יהא למימר ~~כא נמי בנ~~ד כן ~אם עדיו ירח~קלש~ר הרו~

 כת~תי או אמנה לומרנאמן
 ללו~~

 משום ~עתי דפ ב~יגו
 כתבתי או אמנה לומר נח ד~ותר ~וב מ~גו זהדא~ן
 הוא מש~ר ש~אמ~ו מפני פ~ע~י ש~אמר מ~ש כו~ללוות
דא~

 ל~
 רגיל שא~נו דם~~ל ב~י מאי מלוה בידי שט~א כן
 וא~~כ ר~~י בשם התו~ כדכת~ו שטר לו שיחזור עדלפ~וע
הא

 דכת~
 כת~בת המלוה הו~~ שאם ם~~ט בסי~ הטור

 שלידו
 לו~

 ~בל חת~~ת~ שהיא א~ת הלוה וט~ן כו~
מעול~

 ו~תמתי שכ~תי אלא הלואה הודאת ~ל חת~~י ל~
ש~י

 ~םו~

 או על~ה וכתב זה שמצאה וא~שר מג~לה
 ל~~תי ~א אבל ו~ינו ביני זו הודאה הי~תה אמנהש~~ן
הלואה

 ז~
 בהיםת נ~~ן בחת~מתו כפר ולא הואיל ~ע~ם

 ש~ם~יגו
 רו~ ה~

 פרעתי ~~ר ~יה
 אלא מיגו ~מרינן דלא חדא~עמי ~~ לית~

 היכ~
 ~~ין ~צי ~וה

 פרעתי טענת והכא ~הך מעלייתא~~נ~
 גר~~

 ~טענת
 דא~~כ ו~ד ~פ~יתא~נה

 דא~~~ ה~
 ~כות בפ~~ב

 אחםפאודוקא
 אב~

 לה משכחת לא ~ו~ לא ~ג~לתא
 ~צי ~כיון ביהדלגביה

 ~ע~
 חתימתי שהוא אמת הכי

 שמי וחתמתי שכחתי אלא~ו~
 בםו~

 כו~
 דבשלמ~

 לדידי
 פרעתי לו~ר דמהימןאע~~ג

 לרי~~~
 חייש~ן מ~~מ והרמב~~ם

דילמא
 ל~

 ידע
 דאיד~

 הא~ת וטען י~יה לחתימ~ אשכח
 הכי ובתר מעולם דב~ים היו לאו~~ר

 פרעתי ט~ין מצי לא ותו ידיהחתימת ~~~ מפי~
 כתר~

 הרא~ש
 בט~נה אלא והמ~כיוהר~~ן

~ 
 חת~~תי שהיא ה~ת

 ו~ת~תי~כחתי
 בםו~

 אם כו~ מגילה
 הו~

 ב~יגו נ~~ן
 ~גבי דמצי משכחת לא הא הטור כדכתבדפרעתי

 האי ידע דלא ת~~ל אם דאפילו~שום ~~
 ~א~~

 אשכח
~חתימת

 יד~
 דברים ה~ו ~א האמת ו~ען

 ~עול~
 וכתב

 אפ~קהכי
 איד~

 דזו ~י ידיה חתימת
 ל~

 טעין ~צי
 ~א כו~ ידי כתב ~וא אמת טע~ן מצי מ~~מפרע~י
 ~י וחת~תישכחתי

 בסו~
 וליכא כו המגילה

 ששתק כ~ן ביה דלגבי להמשכחת ל~י~
 פשר~

 ידו ~ת~מת
 ד~מרינן ~א אנן ליה טעני~ טעין לא דא~הו דאע~~גמשו~
 אבל בריא בט~~ת ~קא היינו ל~ת~י~ אלא טועניםאין

 שה~תה חתימתו זה שמצא אפשרבטענת

 בםו~

 המגילה
 טע~ת שהואכו~

 שמ~
 הפרש ~ין

 ש~ט~~
 אותה

 הו~
 ~ו

 ואומ~ כוע~ שזה ~אים דין כשהבית עצמוהב~~ד
 ל~

 היו
 אמת ואו~ר מ~לםדבר~ם

 שהו~
 י~ע ואיני ידי כתב

 לאותו בשבילו יטענו הב~~ד לשיב~ה
 ~ו~~

 ידו כתב
שמא

 מצא~
 האי ובכי כו~ המג~לה בסוף ידו חת~מת

 ל~ה טעני~ן אנן טעין לא דא~הו אע~~גגוונא
 אלא טוען א~נו אותה~וען כשה~ ~~

 בדר~
 ה~י דילמא חקירה

 או הוא ה~ו~ר שיה~ה ב~ן ה~רש א~ן שכן וכ~וןהוה
 לא מאד ~בואר וזהה~~~ד

 יט~
 מ~לי ~~ שום בו

 כגון ב~ה דלגב~ה לה משכחת נמ~מר ליכא וגםהע~ון
 ידו כתב שהוא עדים ובאו ידי כתב זה איןשאמר
 כפירתו דא~~כ ומש~ם כפרןשהוחזק

 הי~
 לש~ם לו שגרמה

 מפני אם ח~ימתו על הזהירו ל~ה וא~~כ ח~ימתוולא
 שלא הזהירו לא למה הכי אי הבהלה לו באה ידושעל
 ויתבענו המלוה י~זור שמא עדים ~לא חובו אדםיפרע

ומתו~
 וכשי~או מ~לם דברים ה~ו לא יאמר בהלה

 יהיה לא שוב לו ~הלוה~דים
 נאמ~

 ~ד פרעתי לומר
 לטעון נאמן היהאם

~ 
 בב~~ד שהוחזק ידו כתב

~~~ 
שהי~

 וח~תי שכ~י אלא כו~ חתימתי
~  

 בםו~
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~ ~ ~
 ה~ כ~

 אמר ע~~ט בסימן ע~ו הוא ~תב

ל~
 לי ~נה

 בי~
 לו ואמר

 ל~
 היו

 דברי~
 כו~ מעולם

ו~
 כתב עליו הוציא אם ~י

 הוחזק ממון שלוה י~

~פ~
 למה

 כפ~ ה~ז~
 שהיא אמת לט~ון לו יש והלא

 מגילה בסוף חתום שמי זה שמצא א~שר כו~~תימתי

כ~
 שהוחזק ידו כתב על לטעון נאמן היה שאם ועוד
 נאמן שיהיה ראוי היה דפר~תי במ~גו הוא אמנהבב~~ד

לט~
 ~מלוה אף ~ו טענה

~ 
 בעדים שהוא אף פה

 דפרעתיבמיגו
 ואי~

 כ~ב לא הוא שהרי כן הענין
במ~וה

~ 
 בזה וכיו~א דברי היו אמנה טען אם פה

כל~
 ולא הוא לא

 שו~
 כתב אדרבא ה~וסקים מן אחד

בסימן
 ס~~~

 לי מנה לו אמר
 ביד~

 אם א~ל הן לו אמר
 היה לא מעולם לואמר

 ל~
 ואם כו~ כפרן הוחזק בידי

 דברי היו א~נה העדים א~ר ל~~ן שיכול סוברהיה
 ~ו כשאמ~ א~~כ ~פ~שתי במיגו נאמן דהא לב~נוביני
 לטעון יכול הא כפרן הוחזק למה מעולם דברים היולא

 לא ש~א ו~חדתי ממנו ללוות שרציתי דברי היואמנה
 והודיתי בו והאמנתי שעה באותה מוכנים עדיםימצא
 אבל ממנושלויתי

 עדי~
 בו ה~מנתי או כלום לויתי לא

 ~ ~צמי את להשביע שלא כדי לו חייב שאניוהודיתי
 מנה משמעון שתבע ראובן ל~ב בס~מן שכתבו~י~
 עדים בפני לווהודה

 אינ~
 משמע כו~ להעיד יכולים

 חייב שאני עדים עלי הוו הלוה אמר שאם םובר~הוא
 יכולים העדים אזי כו~ עדי אתם המלוה אמר אי ~נה~ו

 להשביע שלא ולא משטה לט~ון יכול שאינו מפנילה~ד
 עדים בפני שהמודה כתב טוען מהלכות ~פ~~זוהרמב~~ם

 להן ואמר מנה אצלו לפ~שיש
 בדר~

 כו~ הודייה
~ 

ו~~~~
 אם

 בטע~
 להשביע שלא עשוי דאדם זו

 הודה אם אפ~~ה טעניין אנן ט~ין לא דאיהווא~~ג
 נאמן אינו שם המלוה והיה עדים ~י הוי ואמרהלוה
ל~~ון

 של~
 וכיו~א אמנה ~~נת דפר~תי במיגו להשב~ע

 לא טעין לא ~יהו ואי לעשותן ~וי אדם שאין~ה
 רש~~י שכתב ממה מש~ע נ~י והכי מיבעייא ליהטענינן
 כו~ ה~דים א~ בודק~ן אכי~ד בורר זה דפרקבמתני~
 כלום אמר לא כו~ לו שח~יב לו אמר הוא אמראם

 שוב לו חייב ~הוא הודה בפנינו אמרי~ דכי משמעכו~ בי נושה פ~ ~אמר איניש דעביד כלום אמר לאופרש~~י

 דשלא לטעון י~לאי~
 לה~בי~

 מאחר א~~כ ~ו~ הודה
 ~ום א~ן וגם אדיד~ די~יה ומוקשי~ תמוהי~ הטו~שדברי
 ידו כתיבת לבטל נאמן שהוא שםוברפוסק

 שמי שמצא אפשר בטענת ולא אמ~ה בטענת לאבב~~ד ~הוחז~
 והראב~~ד וה~~~~א רשב~~ם שהרי כו~ המגילה ~תוךחתום

~~~~ה
 ור~

 סביר~ כ~הו ~~~~ה
 י~~ה~~ ~ת~ ל~

בב~~~
 לומר נאמן אינו

 ש~ ו~~ פרע~
 כאן אין

ופשיטא ~י~
 לטעון נאמן דאי~

 אמ~
 חתום שמי מ~א או

בסו~
 ורש~~י וה~אונים המגילה

 וה~י~~~
 וה~א~~ש והרמב~~ם

 מ~~מ פר~תי לומר דנאמן ~ס~~ל אע~~ג והמרדכיוהר~~ן
כולהו

 ם~~~
 מצא ~א אמנה לו~ נאמן דאינו

 חת~ ש~

בסו~
 והמ~דכי והר~ן ה~א~~ש ב~~ב~י כדא~כ~נ~ המגילה

 ש~א לומר נא~ן דאינו בהדייא ורש~~י הרמב~~םוכמ~~ש
 שאדם אע~~פי הו~תילה~ביע

 עש~
 כ~~ש להשביע שלא

 ו~ין לע~ותן עשוי אדם שא~ן א~רותבטענות
מהא ל~קד~

 דכת~
 טוען מהלכות בפ~~ו הרמב~~ם

 ו~
 הו~~ אם

 ואמר לו ~ייב שהוא ידו כתבעליו
 ל~

 דברים היו
 היה אם הא דמשמע כו~מעול~

 טו~~
 כתב שהוא א~ת

 בב~~ד שהוחזק אע~~פי הודאתי היתה אמנה א~לידו
 ה~~ה למימ~ דאיכא משלם אינו המלוה מתחת יו~אוגם
 היו א~~ה א~ל ידי כתב שהוא אמת ~ען אםנמי
 היו לא אומרו דנקט והא ~שלם אינו בה וכיוצאדברי
 דאי לה דקאמר הוא כפ~ן הוחזק משום מ~ולםדברים
 דח~ב נהי מעולם דברים היו לא מתחלה טעיןלא

לשלם
 נאמ~ מ~~~

 של~ א~~~ פרעתיו לומ~ א~~~כ
 יביא

 שא~ן מה בפניהם ש~ר~ועדים
 ~הוחז~ ~

 כפרן
 היאך הטור ~ברי שיא~ר פו~ק שום נמ~א שלאומכיון
 ~הם מהם לבד דב~ו ונתפוס הפוסקים כל דברינניח

 וא~ר דטעין והיכא ז~~ל התרומות מבעלמעותקים
 הודאת על חתמתי לא מ~לם אבל ידי חתימת דאבודאי
הלוואה

 ז~
 וא~שר המ~ילה בסוף שמי כתבתי אלא

 הכי ודאי בהא זו הודאה ~יה וכתב זהשמצאה
 על ו~אי ההלואה על ~ספק אתי דאימסתב~א
 ו~ן ספק ~וי~י אה יודע ואי~ הח~ימה ה~~להחתימה
 שלא לי בריא טען אם אבל ודאי מידי מוציאספ~~

לוית~
 שחת~תי אלא

 ~סו~

 והנחתיה זו מגילה
 ב~

 ב~ל
 ה~תה ~~~ה שטען או עליו שרצה מה כתב והואדיני
 וכיוצא אלו בכל זו הו~אה ~בינוביני

 בה~
 ולא הוא~ל

 ל~י~ר דיכול מ~ו החתום ידו בכתיבת כפר ולאש~ר
 ובשבועת מיפטר מ~ה הוה והכי הכי אמר כי~~עתי

ה~ס~
 דכתובות מההיא ראיה ומב~א~ן חולקין ויש
 כו~ לא אמגילתא אבל חספא ודוקאדא~רינן

 שמי חתמתי וא~ר דטעיןא~~~ג דאלמ~
 בסו~

 ובא זו מגילה
 סברא ב~~ בשב~תו נאמן אינו ח~~מתי ~ל וכתבזה

 לאיניש שחשש אביי ד~רי נאמרו שלא מ~יביםראשונה
 ישכ~ אולי ל~וש א~א מ~ידלא

 חתימתו ענין הוא
 ש~ן ~עול~ ל~יתי לא~אמר

~  
 הא~~

 וה~תי~
 ~חר
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~ ~~  

~
~  

~  

~  ~  ~  
~  

~  

 באשלא
~ 

 ליהו דכיר ולא דכדי מילי ~~~ל ההודאה
 אם אבל דמי פרעתי לא כאומר ל~תי לא האומרוכל
 ~בדא הוה והכי הכי ~יטעון העי~ר~כור

 א~
 הכי

 קמייתא וכםברא מגו דאמרינן ומיפטר דמשתבענמי
 והכימםתברא

 עבדי~
 מאד תמוהים דברים והם עכ~~ל

 לבעלי השנית הםברא בעלי שהקשו שהקושיאמפני
 שהשיבו שמה מידי ולא בה תירצו לא הראשונהםברא
 נאמרו שלאבזה

 חתימתו ישכח לשמא אלא אביי דב~
 לומר יוכל לא ושוב הא~ת כפי מ~לם לוי~י לאוי~מר
 הייתה אמנה לומר יכול דמ~~מ מחוור אינופרעתי
 חתימתי מצא שמא או זאתהודאתי

 שבםו~
 זו מגילה

 לויתי ~א הראשונה טענ~ו סותרות אלו טענות דאיןכו~
 דבריו ש~פרש אלא בה מ~יק עדיין שהרי מעולםממנו
 אלא אביי דברי נאמרו שלא לומר תמצא אםואפילו
 שאז מעולם דברים היו לא ויאמר ח~ימתי ישכחלשמא

ל~
 מפני לבינו ביני זו הודאה הי~ה אמנה לט~ן יוכל
 ~ק שום עמו לו היה שלא הוא ד~~מ היו לאשפירוש
 לא מעולם ומתןמשא

 בפוע~
 ב~יבור ולא בכ~ב ולא

 מ~~מ כדלעיל הדיינים שבועת דפרק מההיאכדמשמע
 כו~ המגילה בםוף שמי וחתמתי שכ~תי למיטעןמצי
 ואם הראשונה טענתו םותרת זו טענהשאין

~ 
 הדרא

 למיגביה מצי לא הא לא אמאי דאמג~לתא לדוכתיה~קושיא
 דלא לומר תמצא אם ואפילו פ~תי ט~ין דמציביה
 ~לויה וכתב ידיה לחתימת אשכח דאידך האיידע

 לא דתו מ~לם ממנו לוה שלא האחת וטעןהודאה

מ~
 היתה אמ~ה למיטען מצי מ~~מ פ~תי למימר
 ואפילו כלום ממון לויתי לא ומעול~ לבינו ביניהודאתי
 מעולם דברים היו לא ואמר ~ען לומר תמצאאם
 לאדתו

 למט~ מ~
 מצי מ~~מ כדלעיל דברי היו אמנה

 שמי וחתמ~י שכחתילמטען
 בםו~

 ואם כו~ המגילה
 מתחת היוצא ידו כתב על למטען מצי דלא לומרע~~כ ~

 אמנה טענת לח ידו כ~ב שהוא בב~~ד שהוחזק המלוהיד
 משום ואי כו~ המגילה בסוף וח~מתי שכחתי טענתולא

 ה~~ומים לפני יהודה אני מוד~ ידו כ~ב בההואדכתוב
 ונר~ בו חתו~ים עדיםואין

 שנמל~
 אותו ומצא ובט~ו בו

 מושלךהלה
 בא~

 ד~י~~ל דאע~~ג ליתא נמי הא ול~חו

ד~ו~
 גופיה איהו טעין דקא היכא ה~~מ וטוען וח~ר

 בשבילו טענו אחרים אלא טעין איהו דלאו בנ~~דאבל
 עצמו הוא אותו טו~ן היה אם אפילו דהא בה לןלית
 היה לא אם כלום הראשונ~ ~ענתו שאין לו שאמרואחר
טו~ן

 ~ות~
 חיישינן לא ב~~ד מלפני שיצא לאחר אלא

ליה
 דדילמ~

 ~ענתא
 ~א~~ ~~מרו~

 ~זקת בפרק

 הוא טוען היה אם אפילוועוד
 דאמנההראשונה שמ~ענ~~ כי~ עצמ~

 ה~
 מםר עצמו שהוא משמע דברינו

 שעדיין א~~פי בו ללוות כדי לחבירו ידו כתבאותו
 השנית ומטענתו עצמו את להשביע שלא כדי או לוהלא

שטו~
 חתומים עדים ואין החתומים לפני בו שכ~וב

 משמעבו
 שר~~~

 הלה ומצאו והשליכו ובטלו בו שנמלך
 זו את זו שסותרות ~ענות ש~יוהן

 א~
 השנית בטענ~ו

 פירוש ידע שלא להשיב ואין ~זקת בפ~ כדאיתאכלוס
 אבל כלום ממנו לוה שלא שפירושו וחשב אמ~המלת
 ללוו~ כדיכתב

 בו
 נמל~

 לומר כמיניה כל דלאו ובטלו
 ~ענ~ו לקיים ~י הראשונים דבריו כפי טועהשה~ה
 ולטעון לחזו שיכול וטוען ~~ר טוען דפירושהשנית
 שמכחישים אע~פי הראשונים דבריו לפרש א~ריםדברים
 הראשונים שדבריו שיאמר ולא ~ב~~ם כדפירשקצת
 לשון ואמר שטעה בטעותהיו

 כ~
 לשון במקום

 נאם טענתו ~קיים ~די ~ם להאמינו כמיניה כלדלאו
הצעיר

~~~~ ~~~~ 

 ~~~יא
 ה~שובים האנשים לדין לפני ש~מדו הדבר

 אליה יאודה וכה~~ר יצ~~ו רפאל יאודה כה~~רה~~ה
 אודות על הנזכר אליה מה~~ר הנז~ יאודה ה~~ר ותבעי~~ו אלקל~

 בידו שםאשר
 ם~

 בהם לה~עםק שליח ~שאו מעות
 הריוח מן שיקח עמו והתנה בעדובםחורה

 בהם להםתחר אחרים מ~ת בידו שם עוד טרחובשכר הרבי~
 לאמ~~ וההפםד והריוחבשותפות
~ו~

 והתנה בעדו לגבותו ואמר חוב שטר בידו היה
 ה~~ יאודה הר~ ביד ההוא החוב ימםור לכשיגבהעמו
 הענין על שטר ה~~ יאודה הר~ ביד ונמצא ב~~כ בידאו
 בפני העיד ההוא והעד אחד בעד חתוםהזה

 ה~
 אליה

 התביעות שאר על אמנם אמת הזה הדבר היותהנזכר
 אליה ה~~ר יד חתימת ה~~ יאודה ה~~ר ביד ישה~~
 הודה ה~~ אליה וה~~ר עמו א~ר א~ יד וחתימתה~ז~
 ~ אמת היותם ההם בתבי~ת וגם ידו כתב עלבפני

~~~~
 נתאכםן אשר הפונדק בעל לו גנב כי טען

 נכםיו הן הכל למצ~ים בשובובו
 ה~

 אחרים נכםי
 והציל שהשתדל היות ועם בידו מאומהכל ואי~

 ההצלה בעד הפםיד כי וגם מועט דבראלא הצי~ ל~
 יר~~ההפאש~~ה לא~

 ס~
 רב

 למע~
 אליו שנגנב מה לו יציל

 בפני ונתחייב הודה ומדעתו מ~ונו מ~צמו הואוע~~~ז
 לו שחייב מה כל ה~~ יאודה לה~~רלפרוע

 מהק~
~~ 

 ב~וח לויפ~
 הפר~ן אך וי~יצ~נ~ שמ~

~~ 
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 בע~ במעו~השל~
 הא~ר והשליש אלמוגים בעצי והשליש

 כי אומר גזרתי ו~הבמצנפת
~ 

 אשר א~רי י~ה
 הסחורה ב~נין אמנם הזה הדבר על בפיו בפנינתחייב
 ב~ומא בקיא~ם שמ~ים ש~שה פי על ~ו~תהתהיה
 שמים ביראת בשיווייה יחד ש~~תן לו אותה~ישומ~
 ~ ה~מים מן יורוםכאשר

ו~~~~~~
 אליה ~ה~~ר אומר גזרתי ההם השמאים

 מהם א~ יברר ה~~ יאודה וה~~ר מהם אחד יבררה~~
 ה~~י~י השמאי עוד יבררו נתבררו אשר השמ~יםו~ני

 בקנין הנז~ אליה וכה~~ר יאודה כה~~ר עליהםויקבלו
 בשומא ~ל~הם ~יגז~ו מה כל שיקיימו שבועהבמ~ום
 ~ל ואמנםה~~א

 הריו~
 והנה לדין אח~~כ יע~דו הנשא~

 עד ההחורה יקבל ~לא בפני ט~ן הנז~ יאודהה~~ר
 כפי ל~רוע ~~ות לו ~אין הנזכר אליה ה~~ר לושישבע
 עליו ל~לגל ר~ה כי גם הדין שורת כפי שנת~ייבנומה

 עם אחרות ~ענ~ת ההיאב~בוע
 שבו~~

 ו~ז ה~ותפין
 ~~ה ולא בדבר ~י~ב הנזכר א~יהה~~ר

 ~~~ב~
 אע~~פי

 ~ומר שאינו ~ו~ן ה~ה כי גם בזה הדין מדתשיתח~יבנו
 שותף אלא אינו ~י ואבדה בגניבה להתחייב ב~ברשכר
 כדברי שכר שומר שהוא לו~ר ת~צא אם וא~ילולבד
 טען הוא ה~ה דינובעל

 ש~בי~
 הגנבה שהי~ה עדים

ההיא
 באונ~

 בפני הודה ~בריו ובכלל עליה ופטור
 ישן היה ולא בפונדק בלילה ההם הנכהים לושנגנבו
 טמונים היו שה~עות ~~ן גםשם

 בקרק~
 ~וציאם והגנב

 דבורו הנז~ אליה ה~~ר י~יים ~אם או~ר גזר~יואני
 ל~ין י~מוד יהיה אם הריוח שארית ועל כאמורויפרע
 מבלי ~ה ז~ן לו י~תין ובה~~ייבועליו

 שיצטר~
 לעשות

 הוא הנה ~ין ואם נעים ו~ה טוב מה הנהשבועה
 ~בועת אם שבוע~מחוייב

 השותפי~
 ה~תום הש~ר ~ל או

 כל ב~בועתו התובע עליו יגל~ל וב~שבעו אחדבעד
 ~ שירצהמה

ו~~~~~
 שומר הוא ה~~ אליה ה~~ר כי מבואר הדבר

 לה~תחר הנזכר יאודה ~~~ר לו שמםר מה כל עלשכר
 רביע ~ר~ו בשכ~ ב~טול עמו שהתנה מאחרבעדו

מהריו~
 ז~~ל מוהרי~~ק ~כתב וכמו

 בש~
 ענין על קנ~~ה

 אחד ספר ~מ~ון ביד מסר ~ראובן והוא בזהכיוצא
 ביותר ההוא הספר ~~כור שאם עמו והתנהלמ~ור

 שמעון של המותר ~יהיה דינרים וארב~המשלושים
 על נשאל ה~כר וה~ב ההוא הספר לק~ווהמוכםים

 ~ לאו אם ההוא הספר על בדינו יתחייב האםזה
ו~ו~

 ההוא הספר על נעשה שמעון ~י השיב ז~~ל
 תראה כ~שר דבריו במישור והוכיח וחייב ~~רשומר

משם
 להו~י~ יש~ ע~

 ממה זה על
 ששני~

 במציאה
 בסימן ז~~ל המשפט ~ן טור ב~ל הרב והביאוהאומנין פר~

 הם ב~בלנות לתקן להם שנותנים האומנין כל כיש~~ו
 ~הו ואבידה בגניבה להת~ייב שכרכשומרי

 לתקן להם שנותנים במהשמשתכ~ין ~~
 ו~

 ה~מב~~ם ג~~כ ~~ב
 יש וכן שכירות מהלכות בפ~~יז~~ל

 להוכי~
 ~כתב ממה

 מהר~~מ בשם שם ~כתב נשך איזהו בפרק בפסקיוהרא~~ש
 בו שי~~סק מנת ~ל מנה לחב~רו ~דם ~מלוהז~~ל

 עד המלוה באחריות ויהיה מנ~ם ש~י שיהיה עדה~לוה לריו~
 מ~וה ~מנים ש~י יהיו מנים שני וכשיה~ה הזמןאותו
 ~כר לו ~יתן ובלבד ללוה הריוח כל יהיה ואילךומ~ם

עמל~
 מוקדמת רבית יהיה ש~א מנים שנ~ שי~יו עד

 בס~מן דעה יו~ה ב~ור בנו הרבכתב ו~
 ~ ק~~~~

 בדבר אין רבית חשש שאפ~לו ג~~כ מבואר לך~~~
 שם ב~רדכיוכ~~כ

 והוכי~
 וכן חמא דרב ~ט~שא הענין

 בהגהותכתוב
 מיימונ~ו~

 עוד ו~וה מלוה ~הלכות בפ~~ט

י~
 בפרק ב~~ובה המרד~י שכ~ב ממה ה~נ~ן להוכ~ח
ה~ומנין

 וז~~~
 ~מסר ראו~ן על ז~~ל מאיר רבינו השיב

 נראה ה~בעת מן האבן וה~היד למכור לסרסורטבעת
 ואפילו הוי ~כר שומרדה~~סור

 בשע~
 אע~~ג הלוכה

 מכר לאדאכתי
 ה~פ~

 שכר יטול ולא ימכרנו לא ושמא
 האו~נין כל הכא כדאמרינן ~כר שומר הוי א~~~הכלום
 דתפיס הנאה בההיא טעמא ומסקינן הם שכרשומרי
 בין מפ~יג קא ולא שכר שומר עליה הוי אאגריהליה

 במלאכתוה~חיל
 לל~

 שומר ~ה~י ו~יון עד כו~ התחיל
 הפועלים פרק בהוף כד~מרי~ אבי~ה מיני בכל חייבשכר
 חרב אכלני ביום הייתי כ~י עד חייב שכר ~ומר כמהעד

 אלא כוותיה קי~~ל לא פל~ג ~רבא ואע~~ג בל~להוקרח
 וכןכאביי

 פורתא גני אפילו וקי~~ל ז~~ל האל~הי פי~
 חייב ניים או אינ~י ד~נובעידנא

 ~ עכ~~~
ו~~~~~

 אליה לה~~ר יאודה ה~~ר שנתן המעות
 בשותפות בהםלה~תח~

 לריו~
 לע~~ד נראה ולהפסד

שי~
 שמא להםת~~

~~ 
 טו~חו ב~כר לו שנתן הריוח

 השו~פות ע~ק טורח שכר עלאינו
 אל~

 על
 בדבר ויש ראובן בשליחות שמעון מתע~קאשר ה~ל~

~ 
 איסור

 ו~רי ה~ו~פות בעסק וגם ~ורחו בשכר הוא שמאאו
 מלוה פלגא עסקא האי נשך איזהו בפ~כדאיתא

 חלק בשביל הפקדון בח~ק שטורח נמ~א וא~~כ ~ו~פ~דון ופל~~
 ~ל כפועל טורחו שכר לו ליתן צריך ולכןהמלוה

 להת~ס~ ליקח רוצה היה כמה שרואין מלאכה שוםלו שא~
 ~~רש~~י דלא שם בפסקיו הרא~~ש וכמ~~ש העסק~ה

 ~וב ש~ר עליה שנותנים מלאכה לו היה אםד~פילו
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~ת~
 ~~ה

 ~~ כ~~ ~ר~~ ~~
 ר~ס

~~ 
~~~~

 ~לאכ~ו
 ~ל~ ה~ס~ ב~ ~התעס~

 היס

~
 ~א ליקח

~~~ 
 אלא

 או~~
 בטל כאדס

 טור ~להרב וכ~~~
 יו~

 עסק לו היה ואס ק~~ז בסי~ ~ה
 של ~~תיו עס בו להת~ק שהוא כל~חר

~ 
 צ~ך אינו

 דנושא דו~ייא והיינו ~וס יוס ~ל של ~ר לולהעלות

~~~ 
 ג~~כ ה~כר ~ליה ~~~ר

 ~תעס~
 ע~ו בס~רת

 דאפילו שו~פו יאודה ה~~ר בסחורת ~תעסק ~א~~ר
 וכ~~~ש היו השותפות י~י בכל טורחו בשכר דינר לו~~ה

 ~~כ וכ~~כ ושותפין שלוחין ~הל~ת בפ~~וה~~ב~~ס
 ~יריתו או שלישיתו לך יהיה ~י~ כל לו א~רשאס ש~

~~
 ואס ~ותר זה הרי א~ עסק לו ~ש ה~יל

 ה~~~סק ~יטול או ~~צה יפסידהפסידו
 שלישי ש~

ה~ו~
 ה~~ת ב~ל ויטול

 ה~~ של~
 כו~ פחתו ואס

 תראהכאשר
~ 

 ~ ~ריכות
ו~~~

 הספק ~ן ולהסתלק ש~יס ~י לצ~ת ל~~ד
טוב

 שיתר~
 הריוח בענין זה על ביניהס פ~רה ות~ה

 לאואס
 יתר~

 התנאי היה שלא הנשבע ישבע בפשרה
 ~ק על רק טורחו~כר

 השליחו~
 השותפות עסק על לא

 ~הלכות בפ~~ו ~ר~ב~~ס כתב~רי
 לשו~רו א~~ך שלא בינינו היה תנאי~קד טע~ ופקד~ שאל~

 א~~פי תנאי שס היה שלא או~ר וה~פקיד~רי~ כד~
~פק~

 תנאי לו~ר נא~ן בעדי~ אצלו
 ה~

 בינינו
 בו שלחשלא יש~ לפיכך ונאנסו השו~ריס כדרך ש~רתי לו~רש~~ל ~ת~

~ 
 ביניהס התנאי זה ~היה ברשו~ו ושאינו

ו~
 ד הראב אבל ~~ו בסי~ ה~שפט חשן טור ה~~ב כ~ב
 וכתב זה ~ל~יג

 שה~די~ כי~
 לא

 איך התנאי ש~~
~יה

 נא~
 בינותינו היה תנאי לו~ר

 וכי~
 סתס שהפקיד

 ~~ה ~וא ג~ור שו~ר נ~ה זה הרי~~הס
 ~ א~ריק לא עדיס ב~קוס לשקר לוו~ה שפש~

ו~~
 שלוחין ~הל~ת בפ~~י ג~~פ כתב הר~ב~~ס

 ~תפין~ותפין
 בינינו התנאי היה כך ~הס א~ שט~

 היה לא ~~ר~י~
 ~ פ~ ~

 יש~יענו ירצה
 ואס תו~ו שהוא הטענה על בפרט~סת ש~~

 יר~
 יגלגל

 סדבריס כל ~לעליו
 ~ ~ותפ~ ~~~~

 ~ל כ~ב
 ~ צ~~ג בסי~ן ~פט ~ן~ור

ו~
 דבר

 הש~
 הכתוב

~ 
 ה~כר ~יה ה~~ר

 ~~כר אליה ה~~ר ישבע לבד א~ בעד~~ס
~ ש  שאינוהתורה 

 כדב~
 עס וי~ול ההוא ה~ד

זאת שבוע~
 השותפ~ ש~וע~

 כל ו~ס שחייב
~ 

 ~יו שיגלגל

ב~
 י~שב ולא הפקדון ~דין יפטר ובזה דינו

 ~ ~ול~
~

 ~אז אשר
 נ~~

 ו~ת~יב ~לן ~יו
~~ 

 א~ילו

ב~נסין
~~ 

 ~ר
~ ה ~ י~~~   

 ~כלל ההוא
~~ק

 ה~~פו~
 פטור ~היה

 ה~~ס~ ~ ~~
~ 

 ש~ע~ שט~~~
 כי

 העס~ ~~~
 לריוח ההוא

 ואינו ~ותפות ~ניהס הואולהפסד
 שו~

 עליו שכר
 לא כי חייס א~ו ~פיולא

~ 
 ~דת

 הד~
 ב~ס~ שנינו שהרי

 הס שכר שו~~י השותפיס הבתיס ~קת פרקבתרא
 חייב ~הס אחד ב~ות ~השותפות נאבד או נגנבשאס

 בד~~אב~ר~~ו
~~ 

 וא~ד א~ד שכל
 ~~ן לו ונגנב ידוע ז~ן ~ותפו~~ת~ק השותפ~ ~

 ש~תעס~
 בו

 ה~שפט חשן הר~~ב וכ~~~שכו~
 בסי~

 וכ~~ש קע~~ה
 שו~ר ~שוס וחייב ~ותפו~ ה~תעסק לבדו שהואדילן בנ~~

 בפרק הרא~~ש בפסקי שהובאה ההגה וכ~ושכר
 ז~~ל חננאל רבינו פירש ~~~לה~קבל

 ד~ק~
 שו~ר עסקא

 אפלגא אפילו הואשכר
 דפקד~

 אגר שקיל דהא
 כתובה וראייתו ז~~ל ~רעג~סבורג ברוך הרב פסקוכן ט~י~

 ההגה עכ~~ל זרוע אורבספר
 ו~

 ~רק ה~רדכי כתב
 פלגא עסקא האי ~~~לה~קבל

 ~ל~
 פקדון ופלגא

 חייב ~לוהואפלגא
 באונס~

 ואפלגא
 דפקד~

 עלה הוי
 ~ה ו~חייב שכרכ~~~

 ואביד~ ~ני~
 ונהנה הוא~ל

 ~רק כדא~רינן שכר ~ו~ר להיות~הנה
קב~תי ו~ ה~~ק~

 ו~
 עכ~ל~ ז~~ל רא~~ן זקני כתב

ו~
 ~ה

 שט~
 הג~בה דבר שהיה ה~~ אליה הר~

 שנוטל ~א~ר כי הוא כ~יניה כל לאו בא~ס עליוההוא
~ר

~ 
 כדאית~ ~~ל~ ש~ירה לש~ור צריך ש~ירתו

 ~~רי~~ק כתב וכן ואבידה בגניבה וחייב הפועליסבפרק
 כתב ו~~ ק~~ד ~רשבתשובותיו

~ 
 ~ן בעל הרב

 ואפי~ חייב ונגנב כראוי ש~ר שאפי~ ש~~ג ~סי~ןה~שפט
 שאי א~ה ~אה ב~~ק הקרקע תחת הכספיסנתן

 ~י~א אונס ~~ילות ~~י אלא ~שס ל~נבסאיפשר
 או ונ~ב אינשידניי~י

 ~פ~
 לש~רס יכול ולא חולי עליו

וכל
 פיו~

 בפ~ היר~ל~י ~ן דבריו והוכיח חייב ~ה
 חנס שו~ר התס דקתניה~פקיד

 כי~
 צרכו כל ~~ר

פטור
 א~

 ~~ה ה~פוהו אפילו שכר שו~ר
~ 

 ב~ל
 היה ולא שס ה~ה א~~כ אלא ואבידה בגניבה~ייב ל~ל~ לפיכך לה~ל י~ל היה שס היה אילו או~ריס~נו

לה~ל יכ~
 ו~

 עכ~~ל ~אלתות כתוב
~  

 הר~~ב שס כתב

~~~~
 ~ן אלא פטור שאינו

 ה~ונס~
 בא אונס ~~הו

 ליסטיס~ליו
 ~ויי~

 ב~ר~ כדאיתא אונס הוא הרי
 ו~~~ ב~נההפו~יס

 ע~
 ה~~ הרב שס כתב

 להכנס הר~יס דרך שאין ~עה ל~ר הרו~הנ~נס שא~

 ~ה~ד~~ני~
 לא אפ~לו ~ייב הרו~ה ודרסו זאביס ~או

 י~הי~
 אילו להציל

 ~~לתו ~וי ש~ הי~
~ ב  
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 היה לא שהרי שנא לא דילן בנושא ה~~נ באונסוסופו
 הכס~ים להניחלו

 וללכ~ בפונד~
 במקום בלילה לישן

 ה~מב~~~ לדברי וא~י~אח~
 מה~ בפ~~ג שכתב

 בעת בין לעיר ובא עדרו שה~יחרועה שכירו~
 שדר~

 ה~ועים
 וביןליכנס

 ב~~
 זאבים ובאו ליכנס ~רו~ים דרך שאין

 מציל היה שם ה~ה א~לו אומרין ~ין ודרס אריהוט~פו
 רו~ים ע~~י להציל יכול אם אומ~יןאלא

 ו~קלו~
 חייב

 ~כ~~ל ~~לם חייב י~~וע הדב~ אין ואם פטור לאוואם
 בנושאעכ~~ז

 דיל~
 אנן

 וכ~~~
 בפו~~ק ישן ה~ה ש~ילו ידעי

 בהרימו הנכסיםא~ל
 ~ו~

 ובפרט ההוא ה~נב ~ל לבד
 שם אש~בפונדק

 ר~ילו~
 ~ם ומה ~בים שם שמתאכסנים

 ההוא הגנב נכ~ם ~יה לא במ~רים גדול בכ~ךע~ה
 דאמר לההוא וד~י עלי~ הפונדקבעל

 רב~
 בפ~

 הוו קלא רמי דאי קיימי הוו דפרמוסקא גברידכ~~ג הפועלי~
 וה~~א ה~וס~ בעלי ~בו~ינו שם וכ~בו ~ ל~ה ומ~ליאתו
 חייב הוא הגנב הוכר לא~~ילו

 כי~
 נקט ולא ד~שע

 סבורים שה~ו ה~למידים משום אלא הגנב הוכר~למודא
 בפ~קיו הרא~~ש וכ~~כ עכ~~ל חייביה הגנב דהוכרדמשום
 ו~ייב שם היה אילו להציל שיכול הדבר ברור ולכןשם

 שמר שלאהואיל
 כד~~

 ז~~ל מוהר~~י וכ~~כ השומרים
 ה~שובה בסוף הוא שכ~ב של~~ג ם~~ ~ה~~ד ב~~בתשובו~יו

ההי~
 מכח

 נכו~ו~ ו~איו~ הוכחו~
 ש~ייב

 שמע~
 לשלם

 מפני א~ו הפקד אשר הפ~דוןאת
 של~

 כדרך שמרו
 הניח שהריהשומרים

 במקום לחפש לוי א~
 ה~קד~

 מוהרי~~ק ג~~כ וכ~~כ ההיא ב~שובה ע~~ש כו~ההוא~
 וגדולה ע~~ש קכ~~ה בשרשב~שובותיו

 אומר אני ~זא~
 מהימן ולא בע~ר באונס שנגנבו למימר כמיניה כלדלאו
 בפ~~ב הר~ב~~ם וכמ~~ש ע~~ז בשבועהאפי~

 מהלכו~
 שלוחין

 וז~~ל ק~~~ז ב~ימן חה~~מ טור הר~~ב דבריו והביאושו~פין
 דבר או עדים להביא שאפשר במקום ~ירע האונסאם

 לאו ואם רא~ה להביא ~ריך ראיה ימצא שהרישגל~
 ונר~ ומשלם נאמןאינו

 ~לי~
 ק~א דקאמר ממ~י לה

ומ~
 רואה אין נשבה או נשבר או

 שבוע~
 ~היה ה~

 עדים יביא רו~ה יש הא מיניה דדייק כו~ שניהםבין
 ישלם אין ואםויפטר

 וא~
 לה ומוכח לשבועה מקום

 השוכר פ~ דשלהימההיא
 ה~ם דק~מר האומנין א~

 דני מאה ארבע למקניה ל~בריה ז~יה דיהיבההוא
ד~מרא

 לסו~
 התם דאסקינן והח~י~ו ~ך קני~ם א~~ל

 לו שיש ~~בר~זהו
 קו~

 דני ~אה ארבע לו החמיצו פלוני
 היה אילו הא ומינה בראיה אלא נאמן ואינודחמרא
 בכל נאמן אינו החמיצו ~לאידוע

 ראיו~
 שהרי שבעולם

~ינינו
 הרואו~

 ש~יניו מה אלא לדיין ואין
 ~ רואו~

~ו~
 הדין וכן ה~כר במקום ז~~ל הרמב~~ם כתב

 ~יט~ון ט~נהבכל
 השו~~

 דבר קמן הא בו וכיוצא
 לכלמוסכם

 הדעו~
 ~ מפור~ם שהוא מה כנגד הטו~ן כ~

 א~רלא
 כלו~

 וכנגד
 ~מ~ור~מ~~

 ~איה להביא אין
להכ~יש

 ~ה~ המוח~
 אנן

 וכ~~~
 דסה~י י~עי

 שקר~
 קא

 מה~ ברפ~~ו זה דין הביא ~וד ז~~ל והרמב~~םמסהדי
שכירות

 ו~צ~
 בפ~~ח הרמב~~ם מ~~~ש זה ~ל י~ ר~יה

מהלכו~
 ~הפ~דו וכלי וז~~ל ונ~ען טוען

 מרו~
 משכרו

 עליו מקפ~~ין א~םובני
 של~

 הוא הרי ישאלוהו
 ולה~~י~ להשא~ל ~שויש~ינו ב~ק~

 כגו~
 לפיכך שחיטה של סכ~ן

 אין זה השכירן ~ו שהש~ילן ו~עידו א~ם בני באו~פילו
 חזקתן בהן~בטלים

 אל~
 כו~ הכלים ככל הם הרי

 דקי~~ו המקבל ~פרק ב~~~~א מדקתני זהוהו~יח

וב~בו~ו~
 ו~~~כת הנשבעין כל בפ~ק

 ב~ר~
 פרק

~זק~
 ד~גדתא ו~פ~א דס~~לא זוגא א~יק רבא הב~ים

 כו~~י~מי
 וכ~~~~

 הרב
 ~מ~י~

 דבריו ~יים ולכן ~ם
 ~בא שהרי וז~~ל שםה~~ב~~ם

 זו~ הוצ~~
 הסרבל בו ~~ושים

 ולולי ולהשכ~~ ל~~איל עשוי~ם כדברים א~דהו~פר
 לה~יל ש~שויים מדברים שהיו ב~די~ לושנתברר

הוצ~א ל~
 ~~ח~

 שאר הא י~ומים יד
 הזוגו~

 הספ~ים ו~אר
 ולהשכיר להש~יל ראויי~ שהן א~~~פי זה דין בכללא~נם
 ~ל דבר והוא בדין גדול עיקר זהו~בר

 שראוי ט~~

לס~ו~
 ל~יין וראוי דע~ ל~ו~אי הוא וברו~ בו ולדון ~ליו

לשו~
 בפרש~~י וכמ~~ש עכ~~ל ילוז ואל ע~ניו לנ~ד או~ו

 והובא הנשבעין כלב~רק
 מי~מוניו~ ~הגהו~

 בדברי שם
 ~~זכר ב~רקהרמב~ם

 מצור~
 שמעון ל~~יב והכל זה לכל

 בםי~ ~~~ה טור ב~ל הרב כ~ב שהרי הג~ב והו~רהואיל
 צריך הגנב והוכר מזויין בליס~~ם נגנבה שאםש~~ה

 לב~ללפרוע
 הב~~

 נשבע וא~י~ו בדין לגנב יעמיד והוא
 צריך הגנב דנמצא כיון ה~נב והוכר ק~ם ו~פטרכ~ר

 לב~ל יפ~ע ו~~א ב~יןלה~מידו
 הבי~

 הרמב~~ם וכ~~כ עכ~~ל
 שאלה מהלכותב~~~ח

 ופקד~
 ~מא הגוזל בפרק וכדאי~א

 ~ שם בפסקיו ה~~~~שוכ~~כ
 ה~ו~~~

 ~ש כי
 ~~חו~

 נראה כי ולומר
 מ~ו~

 הגמרא
 יפסיד לא אשר ישראל ודיין יהודי בגנב מדברשזה

 גוי בג~ב כן שאין מה מידו הממון בה~ל~ השומרמאומה
 וימינם שוא דבר פ~הם אשרוערכאו~יהם

 ימי~
 ש~ר

 קי~~ל כי וגם הקוד~יס ה~ע~ים ~ן חייב הואמ~~מ
 לן היה שא~לו הוא ברורודבר

 השו~~
 הנכסיס אצל

 ~נפ~ו ירא כי לגונבו הפונדק בעל נכנס היה לאבפונדק
 ~ בקהל ר~~ו ו~גלה בו ירגיש שמאודאי

 האומנין בפרק ה~רדכי כ~~ מזא~ו~~ו~~
~ ~~~~~~~~~~~~~ ד~י~
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 בכל חייב שכר שומר
 מי~

 אבידה
 ס~ כדאמ~~

פר~
 עד לשמור חייב שכר ~ומר כמה עד הפו~י~

 מעיני שנתי ותדד בלילה וקרח חרב אכלני ביוסהייתי כ~

וא~
 כאביי אלא ~וותיה קי~~ל לא~ פליג דרבא גב ~ל

 בעידנא פורתא גני אפילו וקי~~ל ז~~ל האלפסי פירשוכן
 כולו שזה היות ועם עכ~~ל חייב נייס אודגנו~אינשי

 ~ מבוארנראה
ו~~~~

 עליו להביא צ~ך שאין נראה
 פשוט כי רא~

 דנתוני מהיכן הורוני השואל דעת להפיס עכ~~זהוא
 ע~~כ כאמור בראיות ~הרחיב ראיתי דמילתאולרווחא
 בו ודנתי אמת זה כלולהיות

 במקו~
 לחכמיס הוועד

 י~~ט ב~ יוס למשפט כס~ות ישבושמה
 תמ~ לח~

 י~~ל
 שמי חתמתי לכן תוב~~ב ירו~ליס פה ליצירה היקרהשנת
 נא~פ~

 הלוס עד הדובר ב~ר הצעי~

~~~~
 ~~~~~ ~ז ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ז

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

~~~ו~~
 רפאל יא~ה ה~~ר לי נתן בצפת כשהייתי

 אליה ה~~ר שמו אחד יהודי על לו שיש חוב שטרי~~ו
 ~מנו ל~ב~ס הרשאה לי ונתן פרחיס מ~~ה בסךשטן
 ה~~ הסך על ה~כר יאודה ה~~ר לי השליס~ד

 תוב~~ב לירושליס ו~באתי ויניציאנוס פרחיסשב~ס ~
 אותס או~יך המעות שאלו ה~כר יא~ה ה~~ר ליא~ר

 ן~ אברהס כה~~ר הנעלה ביד בריוח ואתנסלמצריס
 ז~~ל~אנג~~י

 ו~~
 ה~כר יאודה ~~ר לי נתן ~ד ~יתי

 למו~רס למצריס להוליכס אדוס מבגד קאר~יאסשמנה
 ואנישס

 ל~
 ע~~י א~ כי אותס שיקנה מי אז מצאתי

 וכשבאתי גאמו~~ס עורות חילופיהן שלקחתיחילופין
 שעשיתי במה מרוצה שהוא שאס לו אמרתילירושליס
 ה~רות ונתתי ב~רות שהחלפתי~ הקאריזיאסבאותס

 ~יו קבל וכן בדבר מרוצה שהוא ואמרבאנק~~ונה
 מהס הריוח שיהיה והתנינו ~~ו יהיה מהסשהאחריות
 ~ זה בכל ונתרצהלחצאין

~ו~
 פרחי~ השבעיס מאותס הריוח בענין לי שאל

 עמו ו~יתי ה~כר אברהס ה~~ר ליד בריוחשנתתיס
 סירילייו שלמה כה~~ר השלס החכס לפני הריוח מן~שבון
 ה~~ח המ~ת ואלו פרחיס ~מנה ל~ש~ונו ועלה~~~ל

 הלכו ה~~ העו~ות של והמעות במ~ריס נשארופרחיס
 ~מו עתה זה מכאן ללכת כשרציתי כך א~רלאנקו~~נא

 א~ה איך ה~כר יאודה ~ה~~ר שא~תי ל~צ~י~ שניס~תי
 החוב של ו~המ~ת ה~~מ~מ~ת

 ~~~ כשיב~
 ש~יני לפי

 ש~ר המפ~~לס א~צא אסיודע
 אסהאח~ס ~ה~ א~ ~י~

 א~~
 ללכת

 ונתרצה במ~תי ~שה שאני כמו בכולסשא~ה ~~~~ שה~ למקו~ אח~ה~
 ה~~ החכסבפני ~~

~ 
ג~

 ולקחנו ב~פת והוא אני הלכנו ה~כר הזמן בתוך
 ובאתי ירושליס פה למוכרס ~די אדומיס בגדיסג~~כ
 לאשתו נתתי והשאר שלו מהבגדיס קצת ומכרתילכאן
 שמכרתי שלו הבגדיס מן בידי שנשאר מהונמצא

 ס~
 י~~ד

 אלו ועל ה~~ל המעות בכלל והס חתיכו~ ~~פרחי~
 תנאי שוס ימצא באולי ואס שלו בפנקס חתמתיה~נאיס
 על שאני גמור שקר הכל התנאי~ אלו מלבד א~ואחר
 שכתוב מה זולתי בינינו היה לאנפשי

 לעי~
 ~ בלבד

 שהגיע ההוא בזמן כיו~~יו~
 פרע~

 שלי המעות
 שמעתי המפ~~לס בידי שהיו הנזכר יאודה ה~~רושל

 שבידו המעו~ וכל שבור שהמ~~~לס הפרגודמאחרי
 ~מו יאבדומהסוחרי~

 ש~
 שאבדו ב~נות אירע

 כ~
 המ~ת

 מה כל לקחת הוכרחתי אני ולכן בידו שהיו הסוחרי~של
 כמו לי יארע ~לא כדי משס במהרה והלכתי לישנתן

שאיר~
 וכבר לויניציאה ללכת והסכמתי לאחריס אח~~כ

 שארצה מה כל ל~ות הנזכר יאודה מה~~ר רשות לייש
 מלאכסנד~יא ובצאתי במעותי שא~ה כמו המעותבענין
 ה~~ר ושל שלי המעות בידו שהיו היהודי באותופגעתי
 מהעורות ה~~יאודה

 והלכתי הכל ממנו וקבלתי גאמו~
 ~רתי הסוחריס כדרך מה זמן שס ועמדתילויניציאה
 סחורתי עס אחד בפונדק וישבתי סחורתי עסל~צריס

כדר~
 בע~י אני שהיתי בעוונותי אחת ובלילה הסוחריס

 כשיצאתי ובבקר הסוחריס שאר כמו היהודיס שלבחא~~רה
 של מעבדיו אחד אלי בא הכנסתמבית

 ב~
 הפונדק

 רוצה הפונדק שבעל בפונדק שאלך ליואמר
 של אחת בבית אותי אסרו ~בדיו עס לשסוכשהלכתי אות~

 וחנני ~ר בקול וצעקתי אותי להרוג ורצו הפונדקבעל
ה~

 תלית אותי הרגו ולא לשס ובאו יהודיס אותי ששמ~
 בו שהיתה לחצ~~~ל היהודיס עס הפונדק בעלובא

 שבור והדלת הפתח וראוסחורתי
 והאר~

 שבור ג~~כ
 הודהוג~~כ

 ב~
 הפונד~

 שכמ~
 אמנס הכל לקח הוא

 הפאש~~ה ~אה עד הכל הכחיש הפאש~~ה אצלכשהלך
 עס לשס לי שקרא היוס באותו הגנב לי שעשההכתב
 גדוליס ביסוריס ולייסרו ~הכותו הפאש~~ה ו~רהיהודיס
 בבית אותו שישימו הפאש~~ה ו~ה מכחיש היה הואועכ~~ז
 ~הוא בכתב כתוב שהיה מה כל שיפרע עדהסוהר
 ~צרות באלו ח~יס שלש כמו הימיס אלו ובתוך ~יש~ה
 עלישעברו

 ב~
 ויוס יוס

 ומפ~רס~ שגלוי ~~~
 ל~ל

 ה~ל~
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ובת~
 ל~ות הולך שהוא ~~ו ~ראה הגנב היה כך

~~
 ~יהר~ו ~לי ~רנניס ה~ולם והיו ההס היסוריס

 ההוא הגנב ונתרצה וה~~ני עלי רחס ב~~יו וה~אותי
 אותי ששלל מ~ה חלק לי ונתן הפאש~~ה גזרתלקיים

ובעוונותי
 כ~

 או החצי ~~ס הלך ~~נו שלקחתי ~ה
 לי שנתן ה~~ות של~~ו באופן ולשריו לפאש~~היותר

 שווים אינם ~~נו שלק~תי ~מה בידי שנשארווהנכםים
 הנכם~ס ~אלו יותר בעונותי ו~וד שאבד ~~ההרביע
 לטור~~קייא אלחדב ש~ואל וש~ו א~ יה~די עס אותסשלחתי

~~
 הוכרחתי זה ועל ורעים חםרים ההם הנכם~ם שהיו
 באםכנדרייא נפטר אותם ~ו~יך שהיה והיה~י לשם~שולחם
 ~שם לידי שיבואו ה~ שי~ור עד בםכנה הםוהנכםים
 הר~ת~ תשובתו צדק ~ורה יורנו לכאן הבאתי ~הסוק~ת
 ~ הש~י~ ~ן ו~כופל כפול ושכרו ה~~ העניןעל

~~ו~~
 הר~ לו שנתן ה~עות אם נתברר לא

 ב~ורת או ~לוה בתורת היו אס ה~זכר רפאליאודה
 שייך לא שותפות בתורת אבל עםקא בתורת אופקדון
 בם~ורה הוא גס ~תעסק ה~ה לא יאו~ה שה~~ר כיוןה~א
 לזה זה שכר שו~רי השותפין בנ~~ד ל~י~ר ליכאהילכך
 תדעהס

 ד~
 הוא ב~לאכתו ע~ו והלא ב~~רא ~קשינן

 ו~תרצינן שכר שו~רי הוו וא~אי ~פשיעה אפילוופטור

כ~~
 ~ש~ע ל~חר לך אש~ור ואני היום לי ש~ור דא~~ל
 וזה לזה שכור שזה היכא אלא שותפין הוו דלאבהדייא
 ל~בירו הנותן אבל ב~לאכתו ע~ו דהוי לזהש~ר

~~~
 עסקא נקראת כ~~ד בהם ~תעםק אינו והוא

 ~ שותפותולא

 דכי~ו~~
 כל לבאר אני ~ריך בשאלה ~תברר שלא

 ~לוה ~לוה בתורת היה אס בהס הדין ולפםוקהחלוקות
 הוא והרי ניתנהלהוצאה

 חיי~
 באונםין ואפי~ בא~ריות~

 ~עותיו אדם שילוה בעיני הוא שרחוק אלא חייבגדולים
 ואפי~ ב~עותיו עושה שהוא כ~ו בהם שיעשה לו~א~~
 שעושה כ~ו בהם שייך לא ותו לים ~עברלהוליכ~
 מה יעשה אצלו ~לוה שהם כיוןב~עותיו

 שיר~
 ו~ה

 בהעלאה סחורה לו ש~כר לו~ר שייך לא ב~צ~והטעס
 בהם לעשות דיכול דפשיטא ה~עות ב~לוה עליווהע~יד
~ה

 כי~ ו~~~~ שיר~
 שנאבד אפילו אצלו ~לוה שהס

 שלענין אלא שכתבתי כ~ו לשלם חייבהכל
 ~ה אלא לשלס חייב אינו י~עה ששו~תו הדבר היהאס התשלו~~

 ואס בתשובה הר~~ם וכ~~כ לו שנתנה בשעה ~והשהיה
 ~ה כפי לשלס חייב ידועה שו~תו שאין הדברהיה

~נתפ~~
 ~~א אפילו

 הי~
 ואין לו ש~כרה בשעה כך שוה

 דב~ס בה~לאה ל~~ר ה~ולם כל םמכו וע~~ז רביתכאן
 ~ ידועה שו~תןשאין

ו~~
 ~~~~ה אפילו פ~ר פק~ון בתורת לו נתנם

ואבי~
 שהיו ה~~~אל שהניח ו~ה

~ 
 והלך ה~ות

 פשיעה הוייא לא היהודים בשכונתללון
 ד~ ש~

 רוב
 תי~א ו~פילו ל~צריס העולם ק~וי ~כל באיםהםוחריס
 כ~ו ב~~ותיו שיעשה ע~ו ה~נה הרי פשיע~דהוייא
 שאו~ר ו~י קי~ם תנאו שב~~ון תנאו וכל בשלושעושה
 התל~ו~ כדין הקרקע תחת להניח~ לושה~ה

 םיי~וה לא
 ללכת רשות לו שנתן דכיוןקמ~ה

 לא~
 לאו ~ר~קים

 ותו א~ו הפק~דם הקרקע ~חתלאנו~ינהו
 שה~

 נתן
 ובר בשאל~ שבא מה כ~י כשלו בהם לעשות רשותלו

 ש~ר אם גשושאי שכיחי לא שהאידנא כיון דין ו~ן~ין ~~
 פטור השו~ריסכדרך

 וא~
 שו~ר עליה לחייב פשיעה זה

 גניבה שום דאין שכר שו~ר לפטור אונס ולאחנם
 ע~~ ה~ל בפרק ותום~ רש~~י וכ~~כ ~זויין ד~יםטיםאלא קרוי~

 ~פקיד ש~ין א~י ברור שהדבראלא
 ~~ו~

 חבירו ביד
 ~בלי כשלו בהם ולעשות שירצה ~קום לכללהוליכם
 ל~ח~ת עם~א בתורת לו ש~תנס לי בריא ולכןהנאה
 לו ונתן פקדון ופלגא ~לוה פל~א דהוישכר

 שפ~
 כא~ר

 ~לי~ו או הריוח ר~ע טול לו שא~ר נ~י אי חז~~לתקנו

בשכ~
 ~ו רבית חשש בזה אין אחר עםק לו יש אם

 נאבד שאם בהם והדין בתל~וד האמורה עםקאהיא
 ה~~ת בעל ~פםיד ~קצתה או כולה נגנבה אוהעםקא
 שהואהחצי

 פקד~
 דבר ~ה ~לוה שהוא ~חצה ו~ובה

 ~ה~ בפ~~ו הר~ב~~ס וכתבוברור
 ש~וח~

 ~~~ל ושותפין

והיא~
 אם י~ו

 רו~
 לא~צע ההפםד או השכר שיהיה

 ויום יום שבכל שכרו ל~תעסק יתןבשוה
 כפו~

 ב~ל
 אחר עםק לו היה ואם ~~נה שבטל ~לאכה אותהשל
 ואס דיו השותפות י~י ב~ל דינר ~ו העלה אפילוכו~

 שכתב ו~ע~~פי ~שוה לא~צע יהיה הותירו אופחתו
 והלא הפקדון על שכר כשו~ר לו יהיה לא ו~~ההראב~~ד
 ~ ע~~~ל בטל כפועל ~כר ~~נונטל

 המת~יליס ~ן א~ והאי עוז ~~דל בעל העלה~~~
 דברי אלא לנו אין חולק שהוא תי~א ואפילוכתבו

 ה~ולקי~ שיהיו ואפילו ה~לכות בכל נהגו שכןהר~ב~~ס
 דלא שכן וכל עליהס קבלוהו כבר רביסעליו

 ~ כפלוני לי קיס ל~י~ר ~צי ותו ~דעתו שלאמ~ונא ~פקי~
 שנתן דנהי השגה השגתו שאין או~ר בעניותיו~~י

 ולא רבית ~דין לםלקו הפקדון בחלק להתעםק שכרולו
 ביד ל~פקיד לה~~ד העםקא לש~ור שכרו לונתן

 חבי~

~פ~
 שיהיה נא~ר האס ב~~כתו ע~ו לעשות ו~~רו
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 ~ל ~ם שכ~~ו~~
 הפקד~

 דב~למ~ תדע ליתא ודאיי הא
 הוא לו ~נתן השכר~ם

 מפ~
 לה~לו ש~ת~סק

~~ית מד~
 ב~ ד~פל~~ ה~~

 אחר עסק ליה דאית ה~א
 הוא השכר ואם א~ר עםק ~ה ~יתלהיכא

 לי~ול שירצצה מי אי~א ד~י לפלוגי לן הוה לאה~~~~א שמיר~ ~פ~
 לשמור~~ר

 הפקד~
 שיהיה ואפשר השות~ו~ זמן כל

 שכר לא אמרו ~ו~חו דשכ~ ותו ~~ר ~ו ש~םלעש~ה
~~יר~ו

 ה~~~
 במחילה זו להשגה ~עם רואה א~י

~כבו~
 ~ הרב
 כ~ב~י~

 הר~
 ~~ק באו~ו

 ו~
 כל לו אמר אם

 שלישי לך ייהיה~~ר~ח
~ 

 ויש הואיל בשכרך ~~~יריתו או
 יפסיד ~פסידו ואם מותר זה הרי אחר ~~~~קלו

 בעל ~פסיד ה~ב כתב הח~קות שב~תי ה~יע~כ ~~~~
מח~ה המע~

 ~סקא לדמות ~~צ~ ו~
~ 

 שכתב ~עשה לאו~ו
מוהר~~ק

~~ 
 והתנה למוכרו ספר ל~מ~ון שמ~ר ~~י

 שימכר מה שכלל~~מו
 ה~~~

 ~ינרים ~~~ד ~~~ר
המותר ש~ה~~

 לשמע~
 שומר ~שום ה~כר הרב וח~בו

 שכ~
 לא

 יפהד~דק
 ~~~ל~

 לית דסרסור ב~תע~ק סר~ור לו

 הכלי ב~ףל~
 אב~

 ליה אית מת~סק
 הממ~ ב~~

 בשכר
 הכי תימא לא דאי ההפרש וק~לובהפסד

 ו~מאי מח~ה ו~בה נ~בע הי~ומים על ה~~א חובש~ר ד~~ ה~
 של ~חצה~בה

 פק~~
 ובכמה ~ורחו שכר קבל כבר הרי

ד~תיה
 א~ר~~

 ~~אי פקדון ופלגא מלוה פלגא דעסקא
 למימ~ ~יכא מינהנ~קא

 דנפק~~
 ~ינ
 ופלגא מלוה פלגא למימר ליהו הוה הכי כן~אם או~~~ לענ~ ~

 ה~
על~

 דלע~~ דמ~תא ק~~א ~לא שומר
 ה~
 גא פ

 ~בר פשע א~כ אלא המתעסק~~ור פקד~
 ~אר~

 למעלה

 ~ ~נם ~מר ~ל~ לח~ב פשי~ה ~שא~
 נעש~ו~~

 שלא העסקא
 כג~ כד~

 למח~ת שהיה
שכר

 ו~
 לע~ם שכרו לו נתן ~א בהפסד

 ד~
 יש עסקא

 ופלגא מלוה דפלגאלה
 פקד~

 ב~ל מפסיד נאבד ואם

המ~~
 שלא מחצה

 תק~
 שי~ן

~ 
 לה~~ו כדי אלא ~כרו

מד~
 הקרן ~נאבד וה~כא רבית

 וא~
 כאן אין ר~ח

 שהוכר לפי לומר ב~~ד ש~ך ולא ~~צה ומפסידרב~ת
ה~נב

 לב~~ יפר~~
 יעשה והוא ה~עות

 ד~
 הגנב ~~ם

 י~שה מי ל~~ן א~א זה נאמרשלא
 ד~

 הגנב עם
 התש ל~~ן אבל הנפקד או יםהבע

 ומ~
 נשתנה לא

ו~ד~
 לד~ו ~~דבר ~~ר הגנב מן לאיש~~לומי ליכא דאי

 מ~~ר~ה
 ל~

 על שעמד
 לש~

 הגמרא
 ה~~ ~

 ע~ם
 והוכר ב~~ס ~נבהדאתמר

 הג~
 שומר אם אב~ אמר

 הואחנם
 כ~

 ב~ס~ים בא~ס ~נבה ~ל ~ר~~
 לכ~פו ~כול הגנב הוכר ואנ~~כ בו ~~~ור שכר~שומר מ~~

 ~~~כ מידוולהו~או
 משמ~~

 אבל ורבא אב~ פליגי דבה~ג
 מ~יה לאיש~~לומיאדליכא

 כג~
 לא לכופו יכול שאינו

 ~~ר אלאבה~י מ~~~
 הד~

 פ~ור שכר ד~מר
 הא~ס~ ~

 ושומר
 ~~שה מי אלא הכא א~רו ולא ה~~בה מן פ~ור~נם

ד~
 ה~ב עם

 וק~~
 זה ואחד זה אחד דאמר כרבא

 עמוע~שה
 ד~

 ~תב
 ע~~

 דמ~ה ~לם
 על~

 אחר ל~ר
 לחזר לע~ן אלא א~רי דלא בהד~א משמע ע~כהאבידה
 ועל האב~~אחר

 התש~מ~
 על~שאר הקשו רש~ שכתב

 בד~ אי~ שודאיהמפרשי~
 לשללם הם שיתח~בו

 אלא הגנב שהוכרא~~~פי האונס~
 כ~

 ~ ~~יבי שהם פירושו
 ל~רוח

~ד~
 ~ דל~~תי משום הגנב ~~ם

 וקשה אלם הגנב
 ל~רוח ר~יםהבעלים וא~

 לד~
 ~~מו

 ו~
 מגידבעל כתב

 אלא פשו~~ בדברים הקו~מוסלה~ריח רא~היה ולא ~~ל הרמב~ם ~~~ת שזה ואמר~שנה
 שההכר~

 לא
ישובח

 ול~
 ישב~~ ~~לכך י~~ה

 הנפקד
 אי~

 התנאי היה
 הפסיד כמה בשבוע~ו וכ~לב~ס~א

 ומפ~~
 בעל

 הנראה לו נתן אשר ה~סקא למעות המ~ע כפיהמעות
 ~ כתבתי דעתילע~ות
~~~~~ 

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

 ~~~ר~ ~~יב ~~~~~~~~~~~~
 ש~~נ~ר ר~~ובן

 שי~~~ ~שנ~~~~
 ~~נזד ~~~וי לו

 לר~ח מ~~תסך
 על~

 ~קח ~ו אחד ~ב ל~רוע
מן שמע~

 הג~
 ואחר

 כ~
 הוכ~ח

 לג~ לפרו~
 מכיסו

 מנכסי ותפס שמ~~ן ו~א ראובןנכסי ~תמו~כ~
 ראוב~

 מה שיעור
 לושח~ב

 שפר~~ ראו~~
 ב

~~~ 
 ח~ב שהיה מה ושי~~ר ל~י

 ראובן ש~ חוב~ת ובעלילל~
 משמ~~~ תוב~~~

 שתפם מה
 חובבשביל

 להם ~ובה שהוא מפני ל~
 לראובןנכסים מוצא~ שאי~~

 ליפ~~~
 מור~ו יורנו ממנו

 ~~ד~
 ~ ושכמ~ה

 ד~~~~~~
 זה

 פשו~
 מ~אה דהמג~ה מההוא

 ~~ל לחבריה זכי לנפש~ ~~כי דמיגו חבירו קנהלחבירו
 ב~שן~~~ור

 המשפ~
 גגם ח~ב ראובן ואם ק~ה כ~~

ל~ודה ~~
 מה~

 ל~רך שתפס מה
 א~ שמע~

 שלא פי על
~~פ~

 ל~ור~
 נמי זכי לנפ~יה זכי בעי ד~י מיגו ~~צמו

 ~ ~~~כלחבריה
ופירש

 מורי~ הר~ ש~~
 שח~ב מה וכש~~ר לו שח~ב מה כ~~~ר אחתבבת תפ~~ א~~ ל~מ דה~ק נר~ו

 ולא חב~ו לחובתפס אפ~ אלא לחב~~ה נמי זכי לנפשיה דזכי דמיגול~~בירו
 לחו~

 דהשתא
 ~ א~

 ~ד תפיסת
 זכי ב~י דאי דמ~ו קנה אפ~~ה שתפס הל~ובנכסים
 שתפס הת~יסה וא~כ ל~בריה ~מי זכילנפשיה

 שמ~~~
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 ~חב א~~פ ללוי ג~~כ זכה לוי חוב ובעד ~ובובעד
 ה~~יר נאם הנלע~~דלאחרים

 ~~~~~ז~~~~

 בעל עם פינחס שנ~פשר הכשרה על ~~~~יי
 שאברהם ברורה ראיה שמצא התובע פי~חס וטועןדינו
 ביד כח יש אם ונשאלתי ~מון סך מאביוירש

 פינח~
לב~

 לאו~ או לאברהם לתבוע הנז~ הפשרה
~~ו~~

 לפינ~~ שיש הוא א~~כ
 ~~~רת ראיה

 מאב~ו יירש הנז~שאברהם
 ס~

 הוא פשוט דבר ~~ון
 ל~ור ה~~ פינחסשיכול

 לתבו~
 דפשרה הנז~ ~אברהם

 ראינו וז~~ל ה~~~ל הפשרה ב~שון כ~בואר היתהבטעות
 כל הספיקו לאכי

 ה~דו~
 הר~ שהביא

 ~ינ~~
 עד הנז~

 ואם עכ~~ל כו~ אברהם הר~ בנכ~י חלק לו לשאולשיוכל
 ה~עות הרי ממון סך מאביו ירש ה~~ שאברהםיתברר
 בפ~ כדאמרי~ ח~ר בטעות ומחיל~ פשרה וכלמבורר
 הוה ב~~ות שומא כי~י דאפקיד ההוא ~ביהמפקיד

ובפר~

 באר~יה ביד~א שקיל ענן רב הבתים ~קת
 ואפי~ הוה בטעות מ~יל~אמרי~

 לגבי~
 ב~~ה תנן הקדש

אומרים
 טעו~

 לא קנין איכא ואפי~ הקדש אינו הקדש
 דאמ~י~מהני

 סו~

 חוזר בט~ות ק~ין כל דגי~ין פ~~ק
 ראיה לו שאין מפני שנעשית פשרה כל העיטור בעלוכתב
 ~טעות פשרה ודאי דהיא רא~ה מצא ואח~~כ שטראו
 בה~ הרמב~~ם ש~תב ~ה ללמוד ~ש וכן וחוזרהיא

 ~יי~ שאינו למי שבו~ה וחייב שטעה דיין פ~~וסנהדרין
 ב~~ות קנין ~כצ עד כו~ דינו בעל ~ם פשרה זהועשה
חוזר

 ו~
 כיוצא כל

~~ 
 שהוכיח מה ~פי ~ין מן ובר ~

 וז~~ל שכ~בו פשרה שם היה לא הברוריםמלשון
 א~

 על
 ~ ~כ~~ל יתעלם לא ומ~רו עד כו~ והח~ינה החהד~ד

 לפינ~~ ל~ת ~רו שלא בהדיאהרי
 ו~משה עשרים

 משום וה~~י~ה הח~ד צד על אלאאישקודי
 תתעלם~א ומבש~

 ואע~~~
 הרואות עי~נו פשרה בתורת שכ~בו

 ~ורת אלא פשרה שאינה מבוארתולשונם
 חס~

 ו~~~כ
ע~~כ

 לש~
 שכתבו פשרה

 אשגר~
 דוקא ולאו הוא ~~שן

 של כבודו ~~~י פשרה לשון כ~בו שבדקדוקואפשר
 פינ~~

 ואפי~ ו~דקה חסד בתורת מקבל ~הוא יראה שצאכדי
 פינ~~ שעשהאת~~ל

 ופיטור שובר ה~~ לאברהם ה~~
ומחילה

 אי~
 מ~ש צהם

 ה~ דבט~ו~ ~יו~
 שהוכחתי כ~ו

 מבואר~ ראיה מצא אם לתבוע שלא נשבעואפי~
 יכול

 ל~ורהוא
 ולתבו~

 יירש שלא ד~ת על אלא ~שבע ~לא
 בשבועה ו~האדם שגגות ~שבוע~ וגרע כלוםמאביו

 בתשובה הרא~~ש וכמ~~ש לאנוספרט
 בענ~

 לזה דומה
 מהר~~י הרב הדיבור ה~ליגוכבר

 קול~
 ~ה ~וצא בדין

וה~לה
 דפשי~~

 מ~ילה הו~א ולא היה בטעות דמ~ילה
 מאחר ממש בה דאין פשוט דבר השבועה דבר ~לגם

 ~ ע~~~ל ב~עותשנ~שית

~~~~~
 פי~חס מצא שאם ברור הדבר זה בנדון

 סך מאביו ירש ה~~ שאברהם מבוררת ראיהה~כר
 הצ~ר ~אם ~ ותובע חוזרממון

~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 

 ומ~ולי~י~~~~
 רודי~~ס ק~~ק פרנסי וצ~הלה לשם

 אלי באר ש~לת~ם ה~לום דרישת אחרייצ~ו
~ 

 תביעות
 צה~~ר נ~~ע דאישטיליא טוב יום ה~~ר בן אלי~רה~~ר
 טרו~ היותי ו~ם אלטביב בןלוי

 ה~~י הישיבה בלימוד

מלב~
 כמה

 טרדו~
 מכל ופניתי יע~~א הקהלות מעול

 שמים חפצי ~~צכם למלאתעסקי
 להשק~~

 דברי המיית

ריבו~
 שאכתוב מה שכל ~פויי~ים הכחות ~תי באו כי

 יפות פ~ים בםבר עליהם יק~לו תורה בדין ליש~ר~
 ושבועה קנין זה עלונטלו

~ 
 ~ובים לוי ה~~~ דברי את א~ רואה כי משיב~~~~~
 ש~לונכוחים

 ט~נ~
 מטעם כפרן שהו~ק אליעזר ה~~ר

שטען
 בב~~~

 מ~לם דברים היו לא חדשים שמ~ה זה
 והנה זק~י מהחכם אלא צמר שום מאביו לקחשלא
 מעולם כפר לא ש~~~ו לוי ה~~ר הש~ב מכחישוהשטר
 עד~ם יביא שהוא אליעזר ה~~ר ~טען שכ~בתיואע~~פ
 עדים שהביא כ~בתם לא מקום מכל דין בביתשכ~ר
 ~ כךעל

ו~~
להביא מוט~ ~וי ה~~ר שעל אלי~ר ה~~ר שטען מה
 ראי~

 מאחר ה~~ינה בשבירת הפסיד כמה
 עדים להביא חייב עדים להביא שיכול במ~וםשהיה
 יושבי לכצ מפורסם היה הספינה ששבירת לוי ה~~רהשיב
 ה~~ר שביד ב~~ד המעשה בטופס כתוב ראית~ וכןרודי~~ש

 שכן וכ~ון ומפורסם גלוי היה הנז~ הספינה ששבירתלוי
 ספינה דסתם הפסיד כמה ראיה להביא צריךאינו

 לאיבוד הולכת שבה הסחורהה~שברת
 זול~

 שיכולים מה
 שהבאים מציל כמה לידע יוכל ומי ו~~~~~ בדוחקלה~יל
 מממונו שיוכל מה לה~ל בהול א~ד כל בספינהעמו
 שנודע וכיון בדקדוק חבירו הציל כמה לדעת ~טפלואינו
 ~ אחרת ראיה להביא א~~צ הספינה ש~ברההד~ר
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