
~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~~ו

 ~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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ו~~
 שטען ~ה

~  ה~~~ 
 שיביא אלי~ר

 לוי ה~~~
ה~~

 שט~
 מינוי

 אי~
 הה~~ר נתמנה

 יוס~
 נ~~ע סמיג~~א

 יוסף לה~~ר פרע שכבר טען לוי שה~~ר מפניאפ~רופוס
 שהיה נ~~עה~~

 אפטרופו~
 נ~~ע טוב יום ה~~ר יתמי על

 ולא כנסיות בשתי שהכריז ממה אליעזר ר~ דבריו~סייע
 ב~~ד לפני ~יעיד עד שוםנמצא

 אי~
 אפטרופוס מנוהו

 אפט~ופוס זקנו שנתמנה לומר נאמן שהוא לוי ה~~רהשיב
 מח~לות שטר בידו שיש ~וד נאנסו אומר שהיהבמינו
 שהיה יראה שמתוכם ההוא ~מן שנעשו דין ביתומעשה
הה~~ר

 יוס~
 כל בידו ושמסר ~להם אפטרופום נ~~ע ה~~

 שהסיוע ~ומר אני אביו טוב יום ה~~ר מנכסיהנשאר
 כנס~ות בבתי שהכר~ו ממה להסתייע אלי~ר ה~~רשרצה
 ב~~ד לפני שי~יד ~ד שום נמצאולא

 אי~
 אפטרופוס מי~הו

 דלא דמילתא משום סיועאינו
 רמ~

 דאינשי עלייהו
 לוי ה~~ר ו~ענת שנים כמה אחר כ~~ש אדעתייהולאו
 שהיה במיגו אפטרו~יס זקנו שנתמנה ~ומר נאמןשהוא
 פרק בסוף כדאיתא היא טובה טענת נאנסואומר
 המפקיד הבית אתהמוכר

 אצ~
 לומר נאמן בשטר חב~רו

 דנאנסו במיגוהחזרתי
 ובשב~

 ש~ען כתבתם אבל
 מפני שנאנסו לוי ה~~ר לומר יכול היה שלא אלי~רה~~ר

 יכול היה לא לרוד~~יש ומאליי~~א לטריפו~~ל~מצ~~~ת
 שם מצויים שהר~ם מקו~ו~ שהם מפני נאנסולטעון
והיה

 צרי~
 שנאנ~ו ראיה להביא

 וע~
 עדים יביא שהוא

 אותו בכל ע~ושבאו
 הדר~

 ומאל~~יא לטרי~~פול מ~~~ת

לרודי~~
 ויעידו

 אי~
 אירעלהם דלא ובשלוה ב~קט באו

 המיגו נתבטל וא~~כ אונסשום
~ 

ו~~
 ~טרי~~פול ~מ~~~ת הרא~ונה שהטענה היות

 מפני נאנסו לטעון יכול היה לא לרוד~~יסומאל~~יא
 להביא צריך וה~ה שם מצ~ים שהרבים מקומותשהם
 בשיירא יארע שלפע~ים מ~ום ל~ו~ה יש שנאנסוראיה
 י~לו או שי~נבובלילה

 ש~
 ידוע ואין השיירא מן אחד

 ש~ען השניה הטענה מ~~מ צועק הנ~זל או שהנגנבעד
 ומאליי~~א לטריפו~~ל מצפ~~ת עמו שבאו עדיםשיביא
לרודי~~ס

 איר~ ול~
 יביא שאם ספק אין אונס שום להם

 אבל המ~גו שנתבטל כן שיעידועדים
~ 

 שהביא כתבתם
 לחייב אין כן שיעידו עדים יביא אם ואפילו כו~~דים
 הה~~ר קבלת ושטר ב~~ד המעשה מפני לוילה~~ר

 שכיון היתומים ~ל שלו בידו שה~ה מה לוי מה~~רנ~~ע ~וס~
 מנכסיו חשבון לו ונתן נ~~ע יוםף ה~~ר עם בדיןשעמד
 כל ומסר ההוא ה~בון ב~~ד והצדיקו היתומיםומנכסי
 מהם נפטר כבר זקנם יוסף הה~~ר ביד בידו שנמצאמה
 הה~~ר קבלת בש~ר כתוב שהרי כלום עליו להםואין

יוס~
 ה~~ר שביד מה נ~~ע

 יוס~ שהה~~~ ל~
 היה נ~~ע

 משטרות מ~ין אין למ~~ד ואפ~~ הנז~ היתומים עלממונה
 דסהדי משוםל~חסין

 אמנ~
 ולא מסה~י קא שבשטר

 כיון כהן אינו אם דאפי~ שא~~ התם כהן שהואלהאי
 ח~יב ש~וא על~ו מסהדי מצי ~פיר שם באותוש~קרא
 דהכא ועוד כאן כן שאין מה מנהלפלוני

 מ~~
 בשטר

 הואממש
 שה~א~

 לזה היתומים דמי מסר שזה יעידו

ומח~
 להם שנתברר לא אם ליתומים שיש תבי~ה כל לו
 ~כתב לא אם ואפי~ היתומים דמי כל כחלק לושהיה

שה~
 ד~י דככתוב לומר אפשר נכסיהם על מ~ונה

 על ממונה שהיה בהדייא שנכתב כ~~ש ה~~מהט~ם
 היה נ~~ע יוסף שהה~~ר מוכיחים והדבריםנ~סיהס

 מינוהו וא~לא ב~~ד שמנוהו אם הנז~ היתומיםאפטרופוס
 דלא אפטרופום שפיר הוי מ~צמו נתמנה הוא אלאב~~ד
 הבית ב~ל אצל שסמכו מי~ומיםגרע

 ד~
 דין לו

 האלמנה מניחים היו שלא י~וע והדבראפטרופוס
 מינו ודאי א~א שנים כך כל זכותם מלתבועוהיתומים

 על אפטרופוס להתמנות ראוי היה ומי אפ~רופוסלהם
 זקן בהיותו נ~~ע יוסף הה~~ר לא אם הללוהיתומים
 ויודע פנים ונשואוחכם

 להפ~
 א~~כ היתומים ~כות

 היתומים ~ל ממונה שהיה בשטר כתוב היה לאאפי~
 על~הם ואפטרופוס ממונה היה שהוא בדבר ספק היהלא
 עכשיו כ~~ש והיתומים האלמנה מפי ואם ב~~ד מפיאם

 שאין היתו~ים נכסי על ממונה שהיה כתובשנמצא
 ~ אפ~רופוס שהיהס~ק

ו~~
 ההר~ שהיה נניח שאפי~ אליעזר הר~ שטען

 דנין שאין עמו לפשר כח היה לא אפטרופוס נ~~עיוסף
 עמד אלא עמו נתפשר שלא לוי הר~ השיב היתומיםלחוב
 במ~~ש נ~וח~ם לוי הר~ דברי היתומים לזכו~ עמובדין

 מהנכסים חשבון לוי הר~ שנתן ב~~ד במ~ה~ירוש
 בדבר פשרה ה~ה לא וא~~כ ומכוון יפה היהושהחשבון
 שיצא ומה חשבון קבלתאלא

 מהחשב~
 בעד קבל המכוון

 ~ אפט~פוס כמוהיתומים

ו~~
 שנה עשרה שתים שעברו לוי הר~ שטען מה

 ~קר ואח~~כ דבר לו אמרו ולא ביתו עם ב~וד~~יששעמד
 שלשה ועבר שנים ששה בשאלוני~~קי וישב משםדירתו
פעמים

 דר~
 היתומים היות עם דבר לו אמרו ולא רוד~~יש

 שנים כ~~ד בן והאחר שנה שלשים בן הא~ עכשיו כיגד~ים
 שנפטר עכשיו עד מאומה ~ו דברו לא הזמן זהובכל

 ממנו שאלתי ~לא הסיבה אליעזר הר~ השיבהאפטרופוס
 משגי~ הייתי ולא בלמוד עסוק שהייתי לפי עתהעד

~נכסי~
 ועתה הבית בצרכי ו~י~ אחר דבר בשום ולא
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מ~~~
 ג~ו

~~ 
 היה שהנת~ע

 הנכ~י~ ~ש~
 הנד~שא~

 הזה
~~ 

 שלא ~אחר לומר ~קה או מצרנות
 עדשאלת

 ~ת~
 השטר דין מן ש~ר ועוד זכותיך מחלת

 נאבדהנז~~ל
 ממ~

 ~ עכ~~ל שמצאתיו לידי ה~ אינה ועתה
ו~~

 בלמודו עסוק שהיה מפני תבע שלא שטען
 לא ביותר בתורה חושק לבו שיהיה שאפילו טענהאינה כ~

 מי שאפילו שניס כ~~כ זכותו מלתבוע להניח לוהיה
 ימיס וכמה שעות כ~ה הזה בז~ן אומנותושתורתו

 כאחד ולה~יל לעזר זכותו תביעת ימי ויהיו ה~ילבלא ה~
 יוס הר~ יורשי שעמדו מפורש ב~~ד ש~מע~ה ועודמהס
 נ~~עטוב

 לחש~~
 עס

 ה~
 א~ אליעזר הר~ ובודאי לוי

 נ~~ע אביו בנכסי שמע או ידע פניס וע~~כ~היורשיס
 מקרוב ועתה שכתב במה ~דק לא וא~~כ לוי הר~שהוליך
 כו~ אזניגילו

~ 
ו~~

 זה נדון שאין שטען
 ד~

 ~~ה או מצרנו~
 טען לא לוי הר~ וגס הוא פשוטדבר כ~

~ 
 מחילה מטעס

 ההר~ עס בחשבונו ידע שודאי להוכיחאלא

 יוס~
 ובקבלתו

 ~ל בתשובה הרא~~ש למ~~ש דומה ממנו היתומ~סנכסי
 ~ ישניס שטרו~המוציאיס
ו~~

 היא טענה לאו כו~ ממנו נא~ד שהשטר שטען
 ובשמנה נ~~ע זקנו כתבי בתוך או נ~~ע אביו כת~ישבתוך
 מפורסס שכ~ר ~ו~ ולמ~וא לחפש היה זמן שנהעשרה
 שתיק הוה ולא נ~~ע א~יו של ~מר לוי הר~ שהוליךהיה
 שטר בלא אפילו מל~בוע שנה עשרהשמנה

 אל~
 ודאי

 ע~ד נ~~ע יוסף ההר~ שזקנו שידע מוכיחיסהדבריס
 וקבל שלהס אפטרופוס שהיה לפי היתומיס בעדעמו בד~

 ~ זכותסכל
ו~~

 הר~ חייב דין מן שבר אליעזר הר~ עוד שטען
 הר~ לאחיו המגיע החלק לפרועלוי

 י~ס~
 דאישט~~יליא

 ~ענה אינה מוקמינן ~א לדקנני אפ~ר~א דקי~~למשוס
 להס ~העמיד חייביס ש~ינס אלא אמרו שלאמפני

 שאינו אדס נכסי על מפקחין דין ~ית שאסאפטרופוס
 אס ~הנפקד ו~וד ברכה עליו תבא לזכותו שסנמצא
 ה~א אס היס במדינת הוא והמפקיד ביס לפרושרו~ה

 ~סוף הרמב~~ס וכמ~~ש מאחריותו נפטר לב~~דהפקדון
 שאלה מהלכותפ~~ז

 ופקד~
 הה~~ר כמו נאמן ב~~ד ומי

יוס~
 ~קנו פנ~ס ונשוא ~כס שהיה ~~ע

~ 
 הר~

 שמסר שכיון היתומיס על אפט~פוס שהיה ועודהנז~ יוס~
 הר~ ~קלו

 יוס~
 להס ואין פטור הוא ד~ישטי~~ליא

 עליותביעה
 הכל~

 הר~ ~תביעת פטור לוי שהר~ העולה
 הצעיר וחתמתי כתבתי וה~לע~~דאלי~ר

 יחדיו אנשיס ~~וטו
 ~ ואחי~ א~

 ד~ר
 תוארו זה ביניהסהיה ש~

 בפנינ~
 הר~ ה~ה ח~~מ עדיס

 וליורשי מא~ור ן~ משה להר~ ~ייב איך ב~רמשה
 כל נ~יות אחר שותפו הי~~ו אלפאנדארי נסיסהר~

 הודה גס שולטאניש תש~סה~בונות
 בפ~~

 לקח איך
 שולטא~ש וארבעה מאתיס ה~~מהשותפיס

 מלוה ברור משה על חצייס לאולפאני ליפרעלבאש~~ה בג~~
 עשר ושבעה מאה שהס ו~צייס ~ליו ואח~יותסגמורה

 ה~~ והיורשיס מאיור ן~ משה על אחריותסש~טא~ס
 והיו~יס מאיור ן~ משה להר~ ברור משה חייבנמצא
 לפורעס ג~רה באחריות שולטאניש ול~~ד מאתיסה~~
 לפי האמנס בע~~ה מדרכו שובו אחרי ימיסש~נה

 חייביס היו ה~~שהשותפיס
 ~מ~

 שמו~ס ברור
 אשר מה~צי דמשק פה מהס להפרע ברור משהרצה שולטנ~

 ב~ופן הנז~ והיורשיס מאיור ן~ משה על האחריותהיה
 אחריות אס כי והיורשיס מאיור ן~ משה על נשארשלא
 כו~ שולטאניס ושבעהשלושי~

 ובסו~

 לבד כתוב ה~ר
 שאמר ברור משה מהס שנתפרע שולטאנישה~מוניס
 באו האלה והאנ~ס ה~~ השותפי~ לו חייביסשהיו
 ע~יהס לקבל וגמרו ונמנו והשבועה הא~הבברית

 בקצה החתומי~ אנחנו השמיס מן יורונו אש~ ככלעושיס להיו~
 ~ ביניהס אשר בירורין בשטר כתו~ כאשרהיריעה

ו~~~
 כי ב~ר משה על מאיור בן משה טוען

 א~ר לבעליו ישיבו מהס שנתפרע שול~אנישהשמוניס
 ~ייב שהיה בתח~ה הודהשכבר

 מאתי~
 שולטא~ש ושבעה

 חתומיס ועדיס ימיס בשמונה שיבוא אחר פריע~סוזמן
 שהיה אח~~כ כמ~~ש נאמן אינו א~~כ ה~~בשטר

 הודה שהרי מיגו ליכא כי שולטאניש שמוניס לוחייב השות~
 ~ין חזקה כי יכול א~ו פרעתי לומר וגס עדיסבפני
 פורעאדס

 תו~
 מוסכס ~ה ~או לעת היה וזמנו זמנו

 א~~~פ ז~~ל ~~~ו כלל ז~~ל הרא~~ש כתב מזאת גדולה~ס
 שהיו ה~~~יס שהראה קודס עדיס בפני לבנושאמר

 הכל כי כלוס לאו האי דמיה~ מכדי ביותרממושכניס
 שהיו ל~בע לו פוס~ין היו ב~~ד כי בשבועתותלוי

 שהחזיר~ לישבע יכול שהיה במיגו וכך בכך לוממושכני~

וע~
 ~נתפרע~י ~שת~תי ומה ע~~כ לה~~ יכול ~א

 עס ושס יד לך שהיה אחת שתיס חזקה ביד לקחתוכי
 לקבל אתה לך תאמר פן יראתי כי ש~תהשר

 ~טא~יש ממאתיס יותר והס השרשחייב המ~~
 ואי~

 ידי לאל
 ~~~ר יותר מפסידו~ייתי

 ולש~
 השטר

~ 
 ו~~ אומ~
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 ~ם ב~~ה לקחתו כילומר
 בסו~

 שאמר אומר השטר
 וכן פיו על אלא כלל ברא~ה שלא נראה לו חייביםשהיו
 יעשהלא

 הב~ ל~
 אמרת אשר הדבר אמת ב~ור מ~ה האישו~~~~~ו ~ ונפטר בעדים ראיה

 ~ליתי א~י אבל החוב מזה ידעת לא אתהכי
 מאחיו הגדול היורשוא~ן אזני~

 בע~
 לכם שהודאתי ההוא

 ימשך ~י תגלוהו לבל אתכם והשבעתי המ~ותבסך
 תפשת~ם בידי שולטאניש ותשעים ~ד~ל ~ק~הדבר
 אמרתם ה~נין לכס וכש~ליתי הלז החוב מהםלה~רע
 זה ידענולי

 אב~
 שולטאניש שבעים או ששים כמו יהיה

 אין נתפשרנו ואז אשבע אנכי לכם ואמרתי שמוניםלא
 לכתוב לעדים קראתי התנאים כל אחרי זאת בכל אתנוזר
 כי ויאמר מאיור ן~ משה ויען הסכמנו אשרבכל

~ 
 הדבר

 שאני הודאתי לא אבל ל~לות שלא והשבעת~י ליגלית
 לשלום ד~שק העירה בבואך לך אמרתי אבל בהםידעתי

נשפט~
 הריב להם אשר האנשים שני טענות ע~~כ יחד

 ~ המשפט אלונ~שו
 כי כלום אינה מאיור ן~ משה טענת כי~~~גו~

 נאמן השותפות שמצד חייב~ו שהנפטר ~ען ואח~~כשהודה אע~
 ז~~ל הריב~~שכ~~כ

 בשא~
 וקשה ~ו נ~אל ריב על ש~~~ב

 כל דנאמן מי~ה לאחר תפש ~תם כי~את
 ע~

 סתר ~לא
 האומר כל דאמריק מהא ראיה והביא קמייתאלט~נה
 כותיה ו~בדינן וקראו ה~ םפר מעל דר~ו כו~ לויתילא

 ישרה ולא הרא~~ש ~חלת ראה ובודאי בתראהדהוא
בעיניו

 ובנד~
 כ~~ כאשר האמת כי שנאמ~ אע~~פ הזה

 ~אמר עדים בפני לבנו אמר דהתם דמי לאהרא~~ש
 ונתפרע נתפ~רו לבדם להם הכא ~בל להכח~הדא~~י
 כתובה ~ההודאה ואע~~פ לעדים ~רא ואח~~כ ברורמשה
 שאי בשטר ואחור קדי~ה דין אין החוב הזכרתקודם
 ואדרבה א~ בדיבור וחיוב הודאה ולומר להדראפשר
 שהודה שולטאניש ה~שעים שיהיו שנתפשרו שמפנינראה
 מהח~י יתפרע והפ~ עליו ואחריותם הם ברורמשה
 על אחריותםשהיה

 השות~
 י~אר ~לא באופן והיורשים

 אחריו ~כן ככתוב שולטאניש ז~ אחרוית אם כי~ל~הם
 שחברו עד השותפים על ברור למשה ~היההחוב

 יכול היה וכבר אחריותו שקבל החצי ו~םהת~עים
לכפור

 ה~
 פי על אם כי השטר נכתב לא כי ברור משה

הודאתו
 והו~

 והוא לו חייבים שהיו בחוב טען
 נ~~וס אם~הו נאמ~

 לש~
 אבל ~~ר של אחרון

 ולא אמת הוא החוב לכל ידוע שהיה מו~ה השטר~ל ראש~ ~ש~
 האמנם עצמו מפי בה שנתחייב ש~ועה אלא עליונשאר
 שהר~לפי

 ~ש~
 הי~~ו ~ ~לפ~נד~רי נסים והר~ מאיור ן~

 בעל יד כי וידוע ה~~ ברור משה להר~ חייביםהיו
 לשון כל הנתבע לזכות לדרוש התחתונה עלהש~ר
 זכות לושמורה

 שלק~
 הוא אשר מחלק בזבורית

 הר~ אמר בא~ר ידו גברה ואם השותפים עלאחריותו

מש~
 באחריותו חייב הוא ~אשר נוטל היה מאיור ן~
 לדבר להם היה ובשו חתו אלמותו מפני אם כיגם
 לא ואםלו

 יחפו~
 ~ם וילכו יאמר כאשר הם יעשו אז

 הלוה האיש כי ועוד אונסם ולהודיע מודעה למסורהם
 לגזול באל~ות ~ו~קאינו

 ממו~
 מילת גם ח~~ו אחרים

 הסופר שכתב יתק כי ראיה אינה ח~~ב~ם ~היושאמ~
 ~ ~דברים חודשו מפיו כי עלכן

~~~
 בנקיטת ברור משה הר~ ~ישבע הנר~

 עם הזה החוב ביררכי חפ~
 השות~

 עליו לו והודה הנפטר
 כלל וערעור פ~פוק ב~י גמור ד~וב גמור~הודאה

 בידו תפוסים היו בהם הודה אשר ~ולטאנישוהתשעים
 לו יהיה נתפרע ואשר הזה מהחוב ~התפ~ע כדימח~יו
 מודה נקרא התובע חלק מצד כי ה~~ ברורלמשה
 קצת ונת~רע כו~~כ שחייב שאומר לפי הטענהבמקצת
 לו חייבים שהיו שאמר ~~ר שכ~וב מה מצדמהחוב
 טוען בה~ יעיין זה דין ~ל לעמוד והרו~ה אחרממקום
 אחד ועד ~ידך לי מ~ה המתחיל בדין פ~~דונ~ען

 אותו כנגד לי חייב אתה אבל הוא כן אומרוהנטען מע~
 נרא~ יורשים מצד ואם ע~~ז מ~~מ מ~~ש שם ויראה כו~מנה
שאם

 הו~
 בטענת היורשים או~ו שיתבעו ~בלי מעצ~ו

 שאפי~ ~הודה ~ה מעידים עדים היו לא וגםב~א
שבוע~

 יעיין זה דין על לעמוד והרוצה חייב אינו היסת
 אבא לי אמר ל~בירו האומר וכן המתחיצ בדין ~נז~בפ~
 ח~שים אלא בידי לך אין אומר והלא מנה בי~ך ליי~
 וא~~~כו~

 עד יתומים י לנכם נזקקין ~אין אמרי~ והא
 הכא דשאני וי~~לשי~דלו

 דתפי~
 בכתובות ז~~ל הר~~ן וכ~~כ

 על זה שט~~ח שהוציאו שנים מש~ה על ~~ות דייניפ~~ב
 דוקזה

 ותשכ~
 יראה בלי לדין ל~נינו בא שע~ה ועוד

 נתחייב ולא לטעון יכול שהיה מה כל ~ליו וטעןופחד
 בנקיטת שבועה רק הנתבע משההר~

 ח~~
 ~ כנ~~ל

ו~~
 בנקיטת שבועה אותו שחייבנו

 חפ~
 ולא

 ה~ת אלא ~ייב שאינו פרעתי שטוען דמי הסתשבועת

וא~
 מודה הוא דהא פרעתי שאומר כמי נידייניה הכא

 החובבכל
 ר~

 קצת לי חייב אתה אחר ממקום שטוען
 זה במקצת מודה יקרא שלא הדין מן והיה החוב~ה
 שחיבר שבועות ב~רי תמצאנוהדין

 הריא~~~
 ו~פי~ ז~~ל

 אחר ממקום לו חייבים שהיו ~נתבע שטען החובשזה
יו~ה

 הי~ של~
 רק לו

 השות~
 השות~ות ~ח~ת ה~חר
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~ ~  נת~יי~תי לא א~ת ש~היה אפי~ ל~~ון יכול השותף~ה
 בואני

 הנ~ב~ יפר~ מ~~~
 ש~~ן החוב ה~ותפות ~ממון

 ~תשובת תמצא וק כנ~~לו~שבו~ה
 הרא~~~

 דין ~~~ט כלל
 יהי~ והפרעון ע~~ז סימן בחה~~מ ה~ור ומביאה~~

 ~חלק
 ~גם דבנ~~ד ~נ~~ בתשובה ~ם כנז~ נסים הר~יורשי

השות~
 מחוייב יהיה הזה

 לפ~ו~
 ~כבר ~פי הי~ומים

 ~איו~ ן~ ~~ה ~ייבים ~היו לפי האמנם ז~~ל ב~~רכתוב
 של כמי~יה כל ולאו כו ה~~ ניהיםוהר~

 ה~וב~
 לו~ר

 ~יסים ה~~ על החובשהיה
 כ~ לב~

 לי~ומים ל~~יב
לבדם

 כיו~
 ו~וד חי~ביה ה~ו ששניהם ב~~ר ~~תוב

 ~~יתי כבר הש~ר כ~ע~יתי אמרשהנתבע
 ל~

 ~איזה
 ה~וב ה~הענין

 וה~וב~
 ב~נינו הו~ה

 שג~ל~
 ~~נין לו

 ~ל הוא ~~~~יש ומה ל~לותו ~לא מושבעוהיה
 שהיה שהודהשאמר ~~

 יוד~
 ~ודאי נר מהש~ר מהענין רמז

 ו~~ פ~ חייבים ~היו האמנם כתבו לפי כי בעניןידע
 בזאת ברור מ~ה שפ~ור הוא זה מכל העולה א~ככ~~ל

 ה~מונים מתבי~תהשבו~ה
 שול~אני~

 בן מ~ה מ~ד בין
 מורשה היה פ~ לנו נתבר~ כי היורשים מ~ד ביןמאיור
 ~ הנ~~ל היורשים אפ~~ופוסשל

 ~~~~~ ~ז~~~~~
~~~~

~~~~ 

 דעי לחוות~~~~~י
 בפס~

 ~י אומר והנני הנ~~ל
 ה ממ~~ש ה~א~~ש ת~ובת ~גד ~~י~ים ~~ענובמה

 דהה~א ולומר ~חלוק דין לבעליש ~~ב~~~
 דהריב~~~

 ~א
 ~~נת שהרילהרא~~ש ה~~~

 ה~א~~~
 קו~ם ~הודה מפני הוא

 ב~~~ לפנישבא
 דכשישמעו

 ב~~~
 יאמינו לא ט~נו~~הם

 וכההיא דידיהמיגו לי~ ~זדא לפניהם בואו קו~ם דהודה דכיון משוםבמיגו
 דהריב~~~

 בפני אם כי הודה לא
ב~~ד

 דכי~
 עמו אחד ועוד ~להם הסופר את הב~~ד שמי~ו

 שלוחי פ~ משל דבר שום בי~ו שיש מי כל להםלהגיד
 הוי ב~~ד בפ~י כמגיד לפניהם והמגיד דמו כב~דב~~ד
 ~ודה האיובכי

 הרא~~~
 ראה דודאי מ~~ש ~ם

 ~ת~ובת שהמעיין ~~נה אינה בעי~יו ישרה ולאהרא~~ש ~שו~~
 הרא~~ש ת~ובות כמה יראההריב~~ש

 מ~ו~ דמוכי~
 ד~ריו

 באושלא
 לי~

 ~לא מוכיחות דידים למימר איכא ובנ~~ד
 ו~ו~ ולד~ות~ להביא~ הו~~ל דא~~כ הרא~~ש תשובתראה
דהיכי

 דחינ~
 תשו~ת

 הרא~~~
 על הסמוכה

 הג~~~ ב~יאו~
~~

 כאשר ה~מת כי שנאמר אע~~פ מ~~ש
 כת~

 הרא~~ש
 זו אין כו~ קאמר ~דים בפני ל~נו אמר דהתם דמילא

 שהיה נניח שאפי~~ענה
 כתו~

 קודם החוב הזכרת
 נודע כבר לב~~ד שכש~או מא~ר מיגו ליה אזדאההודאה

 א~ ואפי~ החוב הודאתבעדים
 נ~ע היה

 לו חייבים שהיו ~דים~פני שא~~ ג~~~
 כי~

 ה~רתי לומר שא~~י
 שהיהמפני

 ~ו~
 שכשהודה דהרא~ש ההיא והיינו זמן

 עליהם לו חייב ~היה אמ~ ~~~ו ה~פ~יהשהיו
 כו~~~

וא~י~~~
 שכ~ון השיב

 ~כשב~
 בעדים נודע כבר לב~~ד

 ע~יהם ~וען ~הוא ג~~כ שנודע ~~~~פ בי~ו ה~פ~ים~היו
 אחר ~~~ם אבל מיגו ליהאז~א

 אפי~ לנתבע לזכות י~
 ה~ר ~ל הח~ומים דעדים ד~י~~ל ד~יון ה~א~~של~ברי
 ~ש~ר ש~~ר מה כל א~~כ ד~~ ב~~~ד עדותן שנ~~רהכמי
 מהי~ן לד~~ה הא כי ובכל בב~~ד נא~ר כאילוהוי

 ~במיגו
~~~

 שהיה מורה ש~ר של ראשון לשון אבל ש~~~ו
~~ו~

 ~ה~וב לכל
 הו~

 הש~ר ~על יד כי וידוע כו~ אמת
 מלת זהו כי נרא~ גם מ~~ש וכן כו~ התח~ונהעל

~  הדברים חוד~ו מפיו כ~ עד כו~ פ~יו ח~לו כיר~~ל 
 ~ הםנכוחים דברי~

י~~
 ש~תבו

 ~~ש~~
 הזה החוב בירר כי הנתבע

~ם
 ה~ות~

 מסכים איני הנפ~ר
 שיצ~~

 להשביע
 יהא לא למה הנפ~ר השותף עם כן י~רר לאשאפי~ כ~

 ~ בשבוע~ונאמן
~~

 שכתבו במה
 שיש~~

 שול~אניש מהתש~ים
 תפיסה ליה מהנייא מיתה לאחר ת~סם דא~י~מ~כי~ איני בזה גם כו~ מחייו בידו ת~וסים שהיו בהם~הודה
 סי~ בהריב~~ש יפה שנ~באר ~כ~ו ~או~י~ ת~נתאחר

 ~ ש~~~~

~~~~י~
 כי אומר זה בדין לי ~נ~אה ~ה

 תחל~
 כל

~בר
 פ~חים תשעי~ לשותפות חייב שהיה מאחר לתמוה י~
 לאל~ה

 ניכ~
 שחייבי~ פרחים השמונים מהם

 א~ריות~ ולקח האולפאגיש של המאה מחובליפרע והל~
 ואהבת פשרה בתורת היה ~זה הד~רים נ~אי~ ולכןעל~ו
 זכו~ו שויתר~סד

 של~
 ש~ידו ~ולטא~ש מהתשעי~ ל~פר~

 לא ספק אתי בספק שהם ה~וליפא~יש מד~יאלא
 דייק והכי כל לעין ב~ור ~ה עליו אחריו~~ם ו~בלאתי
 ~מה להתחייב חסד ואהבת טוב ברצון ור~ה מ~תל~~~א
 ~ חייב ה~ה~לא

 א~ת שאם ש~ען התובע ~ענות ב~לוי~~~~
 על לה~לותם לו מה ההוא בחוב ה~דו שהמההדבר
 מה וכןהפ~

 ש~ע~
 ממה

 ~כתו~
 על נשאר שלא

 כו~ ~לבד שול~אניש מל~~ז אחריות אם כי היורשיםו~ל התו~~
 של כחו ל~~ע ספר על ~העלותם הוצרכו ~אידהא
 אלא חיי~ שהוא שול~אניש מהתשעים יפרע שלאתו~ע
 והו~ר ~יו אחריותם ויהיה האוליפא~ישמדמי

א~ריות
 מ~ והיורשי~ הת~~~

 חוב
 ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ האוליפא~~
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~אר
 לה~

 א~~ת
 א~ כי ~~~ בא~~~

 מל~ז
 שיהיה פשיטא דהא~בד שולטאנ~

 צר~
 הנתבע לח~ב ליכתב

 חובבא~~ות
 הא~ליפאג~

 התובע את ולפטו~
 ה~~ בחוב פרחים שמוניסמאחריות והיו~י~

~ 
ו~~

 בשטר שכתוב ממה התובע ~יה שהביא
 דברי למעלה שכתוב כמו ~ייבים שהיו ~אמרלמטה
 למטה שיכתוב לעשות כחו יפה שהיה כמו הםתימא
 לעשות יפה כ~ו היה לא למה לו ~יי~י~ שהיושאמר
 אשגרת אלא למעלה כןשיכתוב

 לש~
 לפי הוא הסופר

ששמע
~ 

 היו שלא ולומר לשאול ולא מפיו
 חייבי~

 לו

 השטר בעל יד כיוע~
 התוב~

 התחתונה על
 שהס~ם לומרהנתבע ונאמ~

 להאמינ~
 ~ בשבועתו

ו~~
 ש~ר

 וט~ התו~
 שהרי כו~ מיגו כאן שאין

 הוה לה פרעתי לומר יכול ואינו כו~ לזמן היההחוב
 לא לזמן היה לא דאפילו לזמן ב~וב הדבר לתלותליה
 לומר נאמןהיה

 כי~
 שטען ומה בשטר שהוא

 ע~
 ולא

 ראיה עדי העו~ם שכל ה~רתי לומר ג~~כ יכולהיה
 בדקדוק שלא יתר שפת בידי הוא לקוח ולא ההיאבעת

~~
 לא דהא

 שי~
 אלא לקוח ולא ה~רתי

 בחפ~
 יד~~

ו~~
 דבריו שגמר

 ש~ וכי~
 שטר היה לא אפילו

זה
 ב~ל~

 כל נאמן היה לא
 ש~

 כו~ עתה
 כי~

 שעתה

בפ~
 ~~ד

 כ~~
 ואינו המיגו נתבטל הדבר נ~ע כבר

 בש~הנ~מן
 ו~

 אני אומר ק~~ו בכלל הרא~~ש פסק
 היה לא בעולם זה שטר היה לא אפילו שכתב מה~ל
 ק~~ו כו~ ~שבועהנאמן

 הפ~
 מפני דאדרבא זה הוא

 יפה בשטרשהוא
 כ~

 דקי~ל
 ה~תומי~ עדי~

 השטר על
 שנשאר מה כשהודה וא~~כ דמי בב~~ד עדותם שנחקרהכמי
 לשותפותחייב

 תשעי~
 לו חייב ושהשותפות ש~טאניש

 לדברי במיגו ומהימן ב~~ד בפני מודה ליה הוהשמונים
 נראה הילכךהכל

 שהד~
 חייבים שהיו ונשבע ה~תבע עם

 ~מוני~ השותפ~~~
 הצעיר נאם ופטור ש~טאני~

 ראו~~~~~
 מאו~ שבע כמו אחד לגוי שמכר

 ובא מסירבאן ~שיבוא שיפרענו בתנאי מ~דיםפרחי~

~או~
 את והניח ~חל~~ב

 הג~
 לחל~~ב ראובן שבא וא~ר

~א
 שמע~

 ג~~כ הוא ומכר לטוקאט מ~סייא ת~ב
 ~ג~

כמ~
 פרחים מ~ה

 בגדי~
 ואמר

 שמ~
 לגוי ש~ה ה~כר

 וכתב ~~כר לראובן פרחים המאה אלושיתנם
ה~~ שמע~

 לראו~
 החסד זה לו שיעשה בח~לב שהיה ה~~

ש~~~
 ~~תיו

 מ~
 המ~ה ג~~כ שיגבה ~~י

 פרחי~

שהי~
 ~~יל לעצמו ויקחם לו ~ייב

 א~ חו~
 שהיה

 לוחייב
 שמ~

 אלא לסיר~באן ה~ך לא ~הגוינסתבב ובי~ וביני לו השיב ולא הכתב וקבל ה~~
 ששל~

 אחיו את
 לגבות לטוקאט חל~~ב תושב ראובן הלך זמן ואחרבעדו

חו~
 חובו לו ותבע לטוקאט שמ~או סגוי מן

 ארבע מביא היה בסיר~~באן שש~חו שאחיו ששמעלו והשי~
 ~ובו לפ~ע אחר מציאות לו היה ושלא משי שלמשאות

א~
 ליקח ראובן והסכים החוב בשביל המשי שיקח לא
 אעשה ואיך לגוי ראובן לו ואמר חובו להפרע ~דיהמשי
 לו והשיב בכאן אינו המשיאם

 הג~
 שיעשו

 לכשיבוא המשי שיתן כתב לו ושיתן המשי יקחבכמה ויפש~ חשב~

ד~

 שו~ת בענין ונתפש~ שירצ~ יהודי איזה ביד חל~~ב
 לכמו~ להשלי~ כדי בטוקא~ לו ונתן אותם לקחהמשי
 לו שהיו בגדי~ לגוי ר~ לו שיתן הגוי אומ~ שהיההמשי
 בשי~י הגוי ג~~כ שיקח בחל~~ב לו שהיו דב~~ שארוג~~כ
 ולעשות האחרים ל~חאשר

 ראו~
 חסד ה~כר

 וכתב באמצע הגוי לו חייב שהיה החוב ג~~כ חשבה~~ שמע~ ע~
 זה שיתןבאגרת

 הג~
 משי רוטולוש מאות שלש בחל~~ב

 שאר ~ו יתן וש~וי לויביד
 הבגדי~

 ה~~ לראובן שהיו
 ש~תפשר כמובחל~~ב

 ראו~
 ה~~

 ובא הנז~ הגוי ע~
 חוב עליו והביא מסיר~~באן שבא אחיו ומצאלחל~~ב הג~
 מה המשי על חוב פרחיס ~אות חמש או מאו~ארבע כ~

עשה
 כי~ הג~

 שהוא עליו אחיו שהביא ה~וב שראה
 משא מכל הסיר כלל חוב עליו יביא שלא חושבהיה
 ופר~ משי מעטומשא

 ולשאר אחיו עליו שהביא החוב
 בעד המשי שיקבל היהודי היה שהוא ללוי ~ראהמשי
 ושקלו משי של משאות הארבעה לו והראה ה~~ראובן
 כמו והיהאותם

 חמש~
 ממה חסר רוטולוס ששים או

 ממה לראובן כתב כתוב ללוי הגוי ואמר ליתן לושהיה
 ואעשה לשם ~ולך שאני לי ותןשקבלת

 חשב~
 וכתב עמו

 ובא לו נתן בגדים וכמה קבל משי מכמה הכתבלוי
 שנתן הבגדים לו והראה ה~~ לראובן ומצאל~ק~אט הג~

 כתב לוי לך נתן לא לגוי ראו~ן ואמר לוילו
 פתאום פתע ה~תה שביאתושבשביל והשי~

 ל~
 פנאי ~~וי היה

 לראות שלא בערמה היה והכל כתב לא ולזהלכתוב
 הוא שלקח המשי חסרון ידע שלא כדי לראותהכתב
 ה~~ וראובן וי~בענו האחר חובולפרוע

 חש~
 נתן שכבר

 וידע לחל~~ב ר~ובן בא זמן ואחר בשלימות ללוי המשיכל
 ושל~ הגוי לו שעשההע~מה

 בטוק~~אט שהיה לאחיו
 לטוק~~אט הכתב שהגיע ועד המשי תשלום הגוי מןשיתבע
 והלך בא לא היום ועד סיר~~באן דרך הגוינסע

ה~~ ראוב~
 ~מ~ לתב~

 ה~~
 חו~

 ל~ וה~י~ ~יו לו שיש
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ש~~
 שרוצה הגוי לו ~ייב שהיה פרחים שה~אה ה~~
 ~ייב שהוא מהחוב ול~בותם ר~ובן עללח~~ם

ה~~ לראו~
 כי~

 במקח פרחים המאה אותם חשב ה~~ שראובן
 המאה הוא שם שאם ראובן ~ען ב~י הגוי עםש~ה
 כיון אבל הגוי לו שיפרעם אד~תא הוא במקחפרחים
 איך לו חייב שהיה חובו אפי~ ה~וי לו פרעשלא

 יר~
ש~ע~

 לו חייב שהוא מהחוב ולגבותם ~יו לחושבם
 וגם הבגדים לו כשמכרת בטוק~~אט הייתי לא שאניו~ד
 בידי כח היה לא וגם שלשתן ב~ע~ד היהלא

 וטו~ן לי שיתנםלגוי לכו~
 ראוב~

 לשמ~ן
 ל~

 ו~גבה אתה
 חו~ לי תשלם ואתה לו ש~כרתמ~י

 מורינו יורנו משלם

הד~
 ~ ~י עם

~~ו~~
 בטענת ואין ראובן דברי רואה אני ~ה

ש~
 שלא סופו על הוכיח ראובן ותחלת כלום

 להציל יוכל שאם כונתו הי~ה שודאי ש~~ן לו~כתב השי~
 ו~ה ש~ון מעות בעבור ~מונו יאבד לא לאו ואםי~ל

 היתה לא המשי ב~שבון ש~עון ~~ת ראובןשהכניס
 היתה כונתו ודאי אלא קבלם כאלו עליו ל~ושבםכונתו
 עם ח~דל~ו~

 ש~~
 י~ל ו~~ילא

 מקצ~
 ~~מעון חובו

 הגוזל בפרק וכדתנייא לעצמו ה~ל שהציל ש~הוב~אי
 גייס עליה וע~ד במדבר ~הלכת שהייתה שיירהב~רא
 אמר ואם לאמצע ה~ל והציל ~הם אחד וע~ד~רפה

 היה שאם ובודאי לעצ~ו ה~ל ~ציל אנילעצ~י
 מציל אני לעצ~י אומר שהיה ה~י ~יד ה~שיה~קבל ראו~

 דוקא הוא ~~ל א~ לעצמי לו~ שצריך שא~רו ש~הו~ד
 שותפים שהם שכיוןבשותפים

 בריו~
 שמן ו~אי ובהפסד

 שיאמר לא אם השותפו~ תועל~ להבי~ השתדלותם כלהס~ם

 מציל אני לעצ~י ~הסא~
 ~כ~

 גוונא האי כי
 משנה מ~יד בעל הרב כתב וכן חבירו ~ד~ת שלאחולק שות~

 יכולין בין חילוק אין זה בדין ופי~ כו~ שותפים ~נים~~~ל
 וביןלה~ל

 א~
 שותף גוונא האי כי דכל לה~ל יכולין

חול~
 אני לעצ~י אמר לא ואם ~בירו ~ד~ת ש~א

 ~לשונו נראה עכ~~ל עיקר ~ה לא~צע ה~ל גווניבכל ~~~
 א~ לעצמי לומר ~ותפות שצריךד~ה

 הוא ~ציל
 שותפות לו שאין ~י אבל חבירו עם חולק שהואלהראות
 שני על ז~~ל הרשב~~א כתב וכן לא ודאיכנ~~ד

 חוב להםשהיה שותפ~
 א~

 אל~ גוי
 ופייסו מהם אחד ועמד

 קבל שאם והשיב מציל אני לעצמי וא~ר חלקו לוופרע

 בפנ~הפ~
 לע~ו שזכה ~ציל אני לעצ~י ואמ~ עדים

 ~הו~~כ
 דוק~

 אבל ~דאמרן בשותפין
 בנד~

 שלפנינו
 וא~~~כ לראובן ~ייב היה שהגוי אלא שותפין היושלא
 ~תיו שבכלל ראובן פני ש~~ון וחלה ל~י ש~~ןהלוה

 הדעת על עלה שלא ~אי ~~תיויציל
 ~~ שי~

ש~~
 ~עותיו ויניח

 ק~ ~
 ~אי אלא הצ~י

 ש~ב ו~ה תחלה מ~תיו להצילהיתה ~נ~~
 ~~ ראו~

ש~~
 עם חסד לעשות ה~תה כונתו ה~שי בכלל

 לאבד ~רם ~ראובן תי~א וכי כדא~רן חובוולג~ו~ ש~~
ש~~ון ~~~

 כי~
 נתרשל זו שלהשיבה השיבו שלא

 ש~ע~
 ~לתבוע

 ב~ושבולגוי
 שראו~

 בנזי~ין גר~א הוי א~~כ אותם יגבה
 דאדרבא הוי לא גר~א דאפי~ שכן וכל פטור בנזיקיןו~ר~א
 ~ן ~~תיו לה~ל להשתדל לשמעון לו שהיה לךאו~ר
 היתה שאם ראובן השיבו שלא כיוןהגוי

 ק~תים כאלו אני הרי לש~עון כותב היהלחושבם~ב~ובו ראו~ כונ~
 היתה ראובן שכונת ל~שוב לו היה השיבו שלאובראותו
 אותם לתת הגוי וירצה ישאר ואם תחלה ~עותיולהציל
 אותם יפסיד ל~ו ואם ש~~~~ ~עות יגבהלו

 ראובן ביד כח שהיהואפילו ~~~
 שלא כיון הגוי א~ לכו~

 קבלם ~א וגם לה~ילם~ת~ייב
~ 

 ~~ש פטור הוי עצ~ו
 הי~שלא

 ~ לכופו בידו כח
~~~

 אינה שלשתן ב~עמד היה שלא ראובן שטען
 ~וי ~בי שלשתן ~עמד דין שא~ן~~ה

 ו~
 ~תוס~ כתבו

 ישראל לענין היינו ~~~ל שתקנו שלשתן מ~~ד~~~ל
 הוא ט~~א בלא דהלכתא שלשתן מ~מד תקנו לאבגוי א~

 דלאהבו
 לוסי~

 ז~~ל הרשב~~א כתב וכן ~~~כ עלה
 אלא נתקן לא שבישראל כיון בגוי שלשתן ~עמדדין שא~

 שהציל שמה העולה הכלל ~~~כ הלווין תקנתמשום
 לפרוע ~ייב והוא כלל ~~ון בטענת ואין לעצ~וה~ל ראוב~

 רב בי יעקב הצ~יר רב כי אל בחסד בוטח נאםהרב מו~ לפני בקרקע דנתי זה את ~לם ~ובולראובן
 ~ זלה~~ה רב בי אברהם כמ~ר~~ר אבי לא~נ~ן~

 שכתבת ו~הטע~ים שפםקת כמו אמת דיןהדין
 ~ורינו ה~ול הרב וליחדי ~שמך לי~רו מילי האי כיוכל
 ה~יר נאם ופלפולך ובתורתך ~פסקךזקנך

~~~~~
 בח~~א ה~בי~~ט ~~~ש על באה היא זו תשובה

סימן
 רצ~~ב~
~ 

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ז ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 פסק משאלוניקי לי~~~ו

 די~
 הח~~ר החכם שפסק

 עופרת ככרי ~אה ~ל מידינה דישמואל
 י~~ד ~~ר~י ה~~ בפסק ו~עיינתי~תי להודי~ ~~ני ובקשו נ~~ע ~שה ה~~ר ~אפטרופוסאליה ה~ שתב~

 ק~ ק~
 חזינא
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~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ד~ההכא
~~~ 

 וגם פש~ים בדבריס כך כל להאריך
 מ~סקו מקו~ות בכמה כמבו~ר ז~ה הר~ש עצמוהחכם
 בהפך שאומר חכם א~ה שהיהכנראה

 ו~מיה ~~לא ובה~תי מדעתולה~יא להארי~ וה~ר~
 אי~

 שימצא ~~שר
 ~ רא~תי זה על שיח~קמי

 משה ה~~ר ה~כם
 לו ש~חונר~ו ~~רא~

 הפ~~
 ל~לוק וכת~ ה~~

 ~~ל~
 א~רי וגם

 פסק ולק~ם לא~~ ~~~~ א~ ב~ק~י דבר~ראותי
הח~ר

 שמוא~
 ~כן

 הנ~
 ~ נר~ו משה ה~~ר דברי ~ל משיב

 בהודאה הוו ~שה ה~ר דכ~בי כתב~~~~ג~
 ידובכתב

 בתו~
 שגובה זמ~ו

 מ~
 ה~ר~~ם

להו טענ~~ דל~
 ~רו~~ ~~ע~~

 שהוא כ~ן
 ~ו~

 זמ~
 וא~כ ~~ל וכ~ב

 א~ב~~
 מכתב ~~עי לא משה ה~ר שכתב הכתבים

 כתב פ~ דאם~ו
 ל~

 ~חר שבמקום
 מנה אשלח א~

ש~
 כתוב ~א~ר בכתב והרי מנה מפ~ל~תי פ~~ א~ כתב כאלו נחשב יהא לא למה ב~~ לך

 ב~שב~ ~
 ה~~

 מחלה ושהוא עופרת ~כ~ם המאה ~~חא~ה
 פ~

 ה~ר

~ס~
 אמר ~סף לה~~ שכתב בכ~ב וכן ~דו שימסרם

 לושכ~~ב
 ~~~~ כ~

 ביסודו שלמה ~~~ר
 שית~

 ~~~ר לי~י

בר~
 עופרת ככ~ם המאה

 ו~~~
 שה~ר ~ע

 בר~
 בא

 ככ~ם ה~אה אותם שהצבשת דבר לו נתן ~אממצ~ם

 ו~~ל~~~ ~~צ~~~ בפנישילביש~~
 לו

 ו~~~
 שכ~

 שילב~ש~~
 לו

 ולא ברוך ~~~ר ~בר שבא ~~פני היה לו~של~~ם
 ה~~

 מ~
 אליה לה~ר יתנם הוא כי לו ישל~ם ~כן ב~דושיקבלם

 משמ~ות הוא כןכי
 ה~נ~

 שב~ מפ~ כי שכתב
 ה~ר

 כי לו ישצ~~ם הוא בידו נמסרו ולאברוך
 הו~

 ~~יה הוא
 ה~רבמקום

 ברו~
 רצה לא כי

 להאמ~
 שום ביד אותם

~~ד~
 כן אליה ה~ר כי ברוך ~~~ר ביד אלא

 צו~
 לו

שימ~~ר~~
 היה ואילו בידו

 בי~ מוסר~~
 ו~יה ~~~ר

בזה פוש~~
 ו~~

 ~ ~~~~ל לו שישלחם רצה לא
ו~~

 ואלו שכתב שמה אומר
 הכתב~

 שכתב
 ו~י~י ג~ע ודאי דהא ליתא ~ו מכתב גרע לאמ~ה ~~

 כתב פ~ ~אם שמ~ש ~דא טעמי~כמה
 ל~

 שבמקום
 אשלח א~אחר

 ל~
 שיש~ מנה

 ל~
 לא למה ב~~

 א~ כתב כאלונחשב יה~
 יהי לו הן מנה מפ~ ל~תי פ~

 הנד~ א~כדבר~
 דהתם לראיה ~מה

 שה~ שא~
 מדבר

~~ו
 ל~כ~

 מנה
 ל~ ש~

 ~די
 ו~~~

 ~~ו מדבר היה לא
 אחר עםאלא

 ועו~
 אמר לא דב~ד

~~ 
 ב~י לו

 ~~ינו ~~ליה ו~~ר די קואי~טו פור~~~ש
 מוכר~

 לומר
ש~ירושו

 ה~~ ככר~~~ שהמאו~ ~~ו~~~ שו~ו~
 אליא ~~~ר של

 ~א אליא ה~ר של היה שהר~ח לפרש אפשרשכבר

הק~~
 ועוד

 שלש~
 א~ו זה

 לש~
 על אפ~ הו~אה

אלא הר~~
 כע~

 ספור
 דברי~

 שלא ואפשר
 ~~ להשב~~

 עצ~ו

כתב
~ 

 לה~ר

 בר~

 היה שלא ~מר
 ממ~ ~~

 ק~~א או
 שטען כמו בי~הםהיתה

 ו~~ האפוטר~
 כן כתב שלא

 לש~ אי~ וגם ~~צ~ו אליאלה~ר
 הר~ח על אפ~ו הודאה

א~
 ~הדברים ועוד זאת ו~יקר כלל ידו כתב דין כאן
 לא דאם ~תב ת~ב~ה דרך זה שכתבמו~חים

~ 
 למה

 היה ה~תן ~סף לה~ר המקבל ברוך לה~ר כןל~לכתוב
 ~~תה ~בל ככרים המאה ברוך לה~ר שיתן לכ~ובליה
 שה~ר ידוע הדבר הנותן ~סף לה~ר כת~שלא

 ~ס~
 לא

 ~~~פ דבר שום ~תןהיה
 הכת~

 ברוך לה~ר שנכתב
~~~ר

 של~
 כ~ב

~ 
 דבר ~ם

 ו~ע~~
 שבכתב

 הש~
 כתב

 כתבשכבר
~ 

 לה~ר ש~~נם
 ב~~

 מ~~ד ~תב על לא

~
 ~ו~ר הוא

 אל~
 לה~ר ש~תב הכ~ב על

 ב~~
 אבל

 לו מ~~דכתב
~~ 

 ולא ~~ לא
 ~שמ~

 במ~אות ~יה דאם
בכתב

 שכת~
 לכתוב ליה הוה ב~וך לה~ר

 ש~~ הנ~

ליד~
 לה~ר ~תב

 ~ה~
 ימסור לידו ~שת~~נו

 ל~
 המאה

כ~~ם
 ו~דל~

 כתב
~ 

 הדבר
 של~ ~ש~

 בכתב ק כתב
 ~~חבולה שדרך בבירו~ ~ו~ז ~וכי ידים שכן ו~~ן לו~י~~ד
 זה כתבנ~תב

 כלל ~צ~ לסמו~ וא~
 ועו~

 הוכי~ו שסופו
 ~~~תועל

 ש~~
 ה~ר

 ב~~
 הכתב הגעת ~דם ממצ~ם

 ד~תו להפיס אלא כתב אותו כתב שלא למימרואיכא
 גמר לי~ יבא שלא שידע בדבר לדחותו אליא ה~רשל
 טעמי מכמה נ~בארהרי

 שא~
 לה~ר שנכתב בכתב

ברו~
 לומר ממש

 שהי~
ו ~ ידו בכתב הוד~ה

~~~~ 
 עוד

 ו~
 אמר ~סף לה~ר שכחב בכתב

 בישורו של~ה ה~ר ע~י כך לושכתב
 כ~

 ברור הדבר
 ~כתב לא זהשבכתב

 ה~~
 כלל א~א

 אל~
 נסמך שהוא

 ה~ר שכתב שנתברר ~~ן ברוך לה~ר שכתב הכתבעל
ברוך

 א~
 אם כי ~~ור ונפל ~~זר כשל ~מש בו

 א~
 י~וד

 בנ~א~
 זה שכתב ~לא ~וד ולא

 מו~~
 מתוכו

 נמנע היה לא דאל~כ בזה ונחלה חלק אליא~ה~ר שא~
 אליא לה~ר שישלחם ולומר נחלתו ~~ל שמומלהזכיר
 שלו שהם בהדיא מוכח לו שישלחםומדכתב

 וא~
 לזרים

אתו~
~~ו~

 שנר~ לט~~ן החכם שהאריך
 והוא לו ~ישלחם הוא בידו נמסרו ולא ברוך ה~רביאת ~~נ~ שתי~~

 ה~ר במקוםיהיה

 ברו~
 רצה לא כי

 להאמ~
 שום ביד אותם

~~ד~~
 כן ~~ליה ה~ר ~י ברוך ~~~ר זוללת

 שימנ~ר~~ ~~~~
 בידו

 ~~יהואלוו
 שול~~~

 ~~~ר ביד
 פוש~~ ~~~~

 ככמה ~~ה
 מ~צ~ם כ~~ס המאה הלבשת כש~לח שהרי אלודברים ~~~~ו~י~~

 ליה הוה~~כ
 להאמ~

 שהרי בר~~ ה~ר ~לת אח~ אדם
 וכשהיו לשול~ם מוכרח היה א~ר אדםביד

 ~נ~~ם ל ליה ו~וה ~~ליא ~~~ר לידלשאלו~~י מג~~~~
 ל~

 ליד
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~ ~ ה~~ר
 של היו אם שיצא הכ~סו ~י כי מש~

 ה~~~
 אליא

 לידו~ שישלחם צוה ולכן היו משה ה~~ר של ~איאלא
ו~~~~

 אליא ה~~ר של לא~יו שכתב בכתב וכן עוד
 הוא זה כי כו~ פרימו למ~ה ממתין עת בכל כיכתב
 מהכתבהמובן

 נסמ~
 נתבאר כב~ כו~ הראשוכים לכתבים

 וה~תב מ~ש בו אין ה~אשון שהכתב ~~מיםמכמה
 דאד~בא נתבארהשני

 הו~
 לה~~ר ש~ין בהדייא ה~וכיח

אליא
 חל~

 ככרים מאה באותם ו~~לה
 והו~

 בא
 דמו~יע ונמצא ~~אשונים הכ~~ים בשני השלישיהכתב לתלו~

הדברים
 הפ~ כמפו~

 ~ הכונה
~~~~~

 ידוע והדבר
 המא~ ש~~

 כתב כ~~ים
~ 

ו~~
 ~~~~~רופוס שכתב כמו חידה ולא משל לא זה
 נראים האפ~~ופוס ודברי נביא~ת דברי אלא אלואין

 לחכם ב~תנה זה ניתן ~ם ו~פי~ו ~~ו ונ~וקוד~~מו
 הכתב בהב~ל ולא ~ראשונים לכתבים נ~מךשהוא
 לנגדו ~הוא נתבא~ השני ו~כתב נתבא~ כאשרהראשון
 וחידה~ משל היה לא אם אפילו נתב~ל כ~~ז אליא ה~~רשל

 וכ~~~~~~
 הם הדברים אלו

 דר~
 לא הו~אה

 שהם כ~~ששיחה ד~~
 בכת~

 שכתב כיון נאמן ~אינו עד כו~
 בי~ולו נתבאר ~ייב אני ~ו~םלו

 מתו~
 שכתבתי מה

 ~~נו~ומ~ו~
 פיו ~מרי כל בצדק כי ה~~~רופום

 אינו ~נ~~~ובאמת ~נין אי~ו שהביא ה~שב~~א תש~בתומ~תה
 נפשיה למשכוניה משה מ~~ר להחכם ~כני~ו ~ייודע
 ולעיולי האפ~~ופוס ~ענות לסתו~~ ~~~בותל~שוב
פילא

 דלי~~ באתר~
 בכל למהדר דמח~א קופא א~י~

 ו~~~ל ליתומים ול~ייב אליא ~~~ר ~~ל להרים~~דקי
לימ~נו

 בז~ו~ להפ~
 אפי~ ב~דם ~ענות ~ט~ון הי~ומים

בדר~
 רחוקה

 ק~~
 ~~הוא

 ~פר~ א~טרופ~
 דייני שני

 לא נשגבה ממני ~ע~ו נ~ל~ה ~מהגזרות
 אוכ~

 לה
 נאנהו ד~~נת אומ~ ואני עודשכתב

 ל~
 ל~~ון ~כול היה

 שיהיה אפשר שאיבב~~ד
 אונ~

 ~כ~ים במאה
 עופר~

 אלא
 עדיםבפני

 ו~רי~
 ~ליו להשיב ~ש כו~ ראיה

 ש~~
 אותם

 אינו ב~מל ~עינה ובשעת ~בית או ונ~בעהבספינה
 יהודים~ שם שימצאוהכרח

ו~~~~
 ב~י ~~ה ~ריכים ~ופ~ת ככ~י דמאה עוד

 דברי ~פי מיל~א ואו~שא לגנבםאדם
 תימ~

 והלא הם
 ~~ד בלילה לג~בם ל~משה או ~דם בני לעש~האפשר

בהלו~
 פעמים כמה ושוב

 ו~ו~
~~~~~ 

 ~דם בני במא~
 אוושא דלאאפשר

 ~~ל~~
 לשבור ~~~יכים ~~נם שהרי

 להני~ו ה~נהג ~י ~ה ה~ופרת ל~נ~ב חלון ולא דלתלא
 משם וי~לוהו אדם בני ~אה ~~ואו ואפי~ בר~~המו~ל
 דאי נ~מר אם דאפי~ ו~וד ~~ל~א אוושא ~אבלילה

 ולבני לן לימא מאן ~ובא מילתא אוו~א דלאאפשר
 זה עופרת כש~נב במצרים מילתא א~שא דלאשאלוניקי
 שמת ו~כשו ~איה מביא היה ח~ משה היהואלו

 ~לי~ו~יו ~~ני~
~~~~~

 מ~ום החזרתי לומר אפשר אי בנ~~ד ~וד
 ככרי מאהדחזרת

 ~ופר~
 רואים במקום אלא אפשר אי

 במקום או בנמל לה~ירו אפשר שהרי בי~ולו נתבארכבר
 לה~זירם לו אפשר דהא ועוד שם מצ~ייס ישראלא~רש~ין

 ומ~~ש סודר ב~נין לו שי~נם ~ו מקומם שישכורע~~י
 שליח שם היה ולא במ~רים העופרת שה~ה כ~~שעוד
 ה~~ר שעשה א~שר שכבר ~ענה זו אין לקב~ו אליאה~~ר
 משאלוניקי לו שהקנהו או שיקבלו ~~~ ש~יחאליא
 ~ מקום בשכי~ות או סו~רבקין

ו~~~~
 יא~ר ואם עוד

 שנת~
 העופרת ~ל מ~ות לו

 זואין
 ~~נ~

 ~ענה ל~עון כמי~יה כל ול~ו כו~ ה~רתי
 כבר כו~ בידו שהפקידו ידו כתיבת לזה שיש כ~וןזו

 כתב ~דהוי היכא דאפי~ ו~וד ידו כתב זה שאיןנתבאר
 כגוונא האי כי ~משידו

 ה~זרתי לומר מהימן ה~י ד~~~~
 כ~ידי הוי בנ~~~ נמי הכא וכתב ~ה ~~כם הרגישוכבר ראי~ עידי ב~איכא דדוקא ה~~יד ה~ב כתבשכב~
 שכתבתי מה~עם החזרתי לומר יכול שאינו כיוןראיה

 יכול שפיר דבנ~~ד הוכחתי שכבר מא~ר אומרו~גי
 אני ועוד ולקחתיו חזרתי ל~עון יכול א~~כ החזרתילו~

 שאינו דבר ה~ופרת שעשה גובריה רב דמהאומר
 לא אליא לה~~ר שעופרת אלא ~ד ולא כמסוייםמסויי~
 כמו ב~ולםהיה

 ש~~
 ה~פ~רופוס

 והו~
 את עושה

 דעל ~~ו~ים דב~ הוא וכא~לו ~שנו כאילו ב~ולםשאינו
 אינו בעדים א~לו הפ~יד שאם ה~~ב~~ם ~מ~ לא~~~ין

נ~~~
 אצלו כשהפקיד אלא ממנו ולקחתיו ~זרתי לומר

 ~רי~ שהו~ ידו~~פ~
 אינו הכי ומ~ום ב~ינו לו להחזירו

 ס~ורה ~~לו הפקיד אם אבל ראיה עידי איכא אינאמן
 לא חליפיה לו ו~יתן למוכרהכדי

 שיי~
 ראיה עידי בה

 ~כן ממנו ולקחתי ~זר~י לומרונ~מן
 דר~

 הסוחרים
 ריוח להם כשנותניםלמכור

 ובל~
 ~ אחריות

ו~~~~
 ה~רתי לומר יכול שאינו ~עם יש ו~וד

 שהם ומפור~ם ידוע שהוא ~לא רא~ה עידי דוקאולאו
 ובנ~~דבידו

 ידו~
 ~~ן ה~רת לו החזיר שלא ומ~ו~~ם

 שנתן נאמר ואם וז~~ל ת~לה שכ~ב ~ה ~ל ~ידושל~ה
 ~ל ~~ותלו

 העו~~~
 אלא ה~זרתי כ~ענת זו אין

 כ~ידי הוי בנ~~ד נמי ~כא כו בידי הוא ל~ו~~~ענת
 זו ~~~ה עכ~~ל ה~רתי לומר יכול ש~ינו כיוןראיה
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~ ~ ~  ~י~~~
 השבתי וכבר כאן וכתב ש~ר היאבעצמה

~ 
 ראייתו

ו~ין
~~ 

 לכפול
 הדברי~

 לתמוה שיש מלבד
 עמ~~~

 ובנ~~ד
 שאין ברור הדבר אם לכל ומפורסםידוע

 ידו~
 יש אם

לה~~ר
 אלי~

 שהיה היכא ואפי~ משה ה~~~ ביד ~ופרת
 שליח ע~~י לו שהחזירו אפשר כבר בידו לו שהיהידוע
 וא~~כ כמ~~ש מקום שכירות ~~י או סודר קנין ע~~יאו

 לנדון ענין אינם הר~ב~~ם ודברי צמח בר הר~~שתשובת

די~
 ~ לדנא אוכלא כי א~י~ דמו ולא

ו~~~~
 שאין ~~~כ ליתום כולל א~ר ~~ם יש וגם

 עליו לטעוןיכולים
 טענ~

 הוכחתי כבר כו~ ~רה או פרעון
 ה~רתי לטע~ן יכול וכן ו~~חתי חזרתי לטעוןדיכול
 לא הוא כי ראיה אין האפטרופוס אברהם ה~~רומדברי
 ומ~~ש ~ ולק~ו חזר אם או ה~זירו מ~ה ה~~ר אםי~עם
 דגריעי נתבאר כבר ידו מכתב גריעי לא כתביםוהני
 כלל~ כלל י~ו ~תב דין להם ואיןוגריעי

~~~
 ~נין אינו והריב~~ש מהרמב~~ם ראיה שהביא

לנ~~ד
 דשא~

 שכתבים לומר אמתלאות כמה דיש הכא
 נכתבו לאאלו

 בדר~
 האפטרופו~ שט~ן וכמו הודאה

 ~ לעילוהוכח~י
 ה~~ר ט~נות כל נתבטלו שכתבתי ובמהי~~~~
 ~ה כי אפטרופיםאברהם

 שטוע~
 ה~~ר נתן שלא שאפשר

 כתבתי כבר העופרת ~מי ~~פים הז~ משה לה~~ראליא
כי

 כי~
 ה~~ר ב~שבון ~ופרת ככרי מאה לו שהיו שכתב

אליא
 ה~~ר אותה ושימסו~

 יוס~
 שהיו נראה ברוך לה~~ר

 היה שאם עליהם ~וב ~ענת שום בלי אליא ה~~רשל
 הז~ שיקח ~לא כותב היה לא דמיהם~ייב

 לה~~ר ימסורוהריוח אלפי~
 ~רו~

 הם תמוהים ~ברים עכ~~ל
 ממצרים שיבואו בס~ורות הוא הריוח ~יקראם

 ~ במצרים ב~וך לה~~ר הריוח ימסו~ איךלשאלוני~י
ו~~~~

 עדים מעיד או חוב שטר כותב היה או
 הסוחרי~ ~רך ~כן ט~נה זו אין כו~ ~ו שחייב אליאה~~ר ~

 זהלהאמין
 א~

 הגיד מי ועוד ~דים ובלי ~טר בלי זה
 שאין או הים למדינת הלכו או ומתו עדים ה~יד שלאלו
 ~ במדינה ~מנו שמצויים א~~~פי הם מי יודעיםאנו

ו~~~~
 מלשון ראיה וה~יא האפ~רופוס ומ~~ש ~ד

 לה~~ר שכתבהכתב
 יוס~

 כתבתי כ~ר דיסמירסי קילוס
 שהבין ~ה הפך שהוא וההבנה הכתב משמ~תלמ~לה
 וקיימתי ואישרתיו דבריו על לעיל כתבתי אני גם כו~הוא
 ממש בהם יש כי האפטרופוסדברי

 וטו~
 ודעת ט~ם

 וא~ן היתומי~ מידי כ~~ש אדם כל מיד להו~יא שלא~די
 להפך יודע ו~כם נבון מאיש מסודרות טענות~ו כיספק
~כות

 היתומי~
 ~ד ומ~~ש ~

 ו~
 שהיה שא~שר שטען מה

 כו~ קונייאהכל
 א~

 כי זאת ב~ענה מ~שות
 שמא ירא הוא כי כו~ בכתב וכותב קנונייא~ושה אד~ א~

 י~ל שהיה מאחר ליירא לו למה כו~ ידו בכתביחייבוהו
לטעון

 שט~ ט~נו~
 הנך ליה הוה האפטרופוס

 למעלה והו~חתי שכתבתי מה כ~י שכן כל ב~למאחספא כתבי~
 ~ ליירא לו שאין כלל ידו כתב דין כאןשאין

ו~~~~
 לבטל שמואל הח~~ר החכם ש~~~ש לומ~ עוד

 מכח בטל הוא ובנה משה ה~~ר אלמנת שאמרומה
 לדברי ביטול שום רואה איני פ~~ו בכלל הרא~~שתשובת
 מפי אלא נודעת הודאתם שאין מאח~ ~י שמואלה~~~ר
 ומה כלל הודאה כאן אין ~~ד בפני ושלאקרובים
 אומר אני ועוד נסמוך ע~יו ב~~ד בפני ~תהשיאמרו
 הקרובים שא~מרים כמו ב~~ד לפני אומרי~ היו אםשא~י~
 דאיכא ~יתומים ל~ייב כד~י היה לא בפ~יהםשאמרו
 כמו ממש כתבים באו~ם אין האמ~ שלפי ואע~~פיההם הכתבי~ ע~~פי אליא ה~~ר כדברי האמת שכן שטעולמ~מר
 זה אין וא~~כ גמירי דינא לאו כ~~עשהו~חנו

 ~ני~
 ל~שובת

הרא~~~
 הח~~ר ~ד ומ~~ש ~ הבר אל לתבן מה ~~~ו בכ~ל

 המאה שוים ~היו שטען ממה ראיה אין וגםמשה
 ל ואיך א~פים ~שרתככרים

 קח~
 הוצאה מבלי נקיים

 באותו אולי ~ימא זה אין אלפים ~שב~תבמצרים
 אלא זה אין האמת חי ~כ~~ל יותר שוים היו לאהזמן
 היתומים ~כות להפך אמרו רבותי~ו כי המתמיהיןמן

 לטעון שאפשר מה כל ב~דםולטעון
 לזכות~

 לדרך אפי~
 הח~ם ~ה ~רות דייני שני דפרק כההוא קצתר~וקה
 את לחייב ושמא ב~ולי מלבו דבריםבודה

 היתומי~
 ופשוט מוסכם שהואבדב~

 ב~
 לא כי והנתבע התובע

 ביניהם ומפורסם ידוע היה כי בזה התובעהכחישו
 פחות שוים היו לא זמ~ים אותם בכל כי העולםובכל

 ~ברא ולא היה שלא מה ~ען והחכם אלפיםמעשרה
 הטענו~ כל לב~ל כד~י היינו לבדה זווטענה

 ואשוב היתומים מיד להוציא בא שאינו במקוםאפי~ שב~ול~
 זה משה הה~~ר מעיני שנעלם יתק איך כי בואתפ~א
 הטענו~ כלוגם

 הנ~~~
 לתהו~ שרצה אלא חושב ואיני

 ל~הר כדאי שהוא כחו להם ולהראו~ המעייני~בקנקן

הש~
 ~כות שיה~ך ודאי הא לידו מ~שה כשיבא אבל
 מכל ו~ר דבר כל על להשיב ~וד אא~יך ומההיתומים

 שהארי~הדברי~
 יתר על משה הח~~ר

 הדברי~
שפת~

 אנשים הלאות הוא כי שמואל הח~~ר
 בדברי~

 לי הוקשה מ~יקרא כיפשוטי~
~ 

 מה
 בדברים שמואלהח~~ר להא~ הוצ~

 פשוטי~
 עתה גם ומה

 ~יו המשיבהחכם שהאר~
 שא~

 הסי~ור יאריך עליו נשיב

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~

 ו~~~מביו~ר
 הדי~ לענ~

 וראיו~ בטענו~ הוכחתי כבר
שה~

 ה~יר נאם שמואל הח~~ר כמ~~ש הי~ו~י~ עם

~~~~~~~ ~~~~~ 
 היתום בעד לטעון האפטרופוס שכתב מה~~~~י

 שו אונדי פורוז~~ל
 טו~

 לי נון קי סיירטו סאבימוש קי
 ע~ כו~ אינקארגו~ירה

 אאיל אזיינדה לה קונדינא אינון

א~
 סאבימוש קי מ~~ש כי ונאמר דרכו פי על~~~י~ו ~ קארגו די האליאה פיג~~ו
 פרוטה עד כו~ ~ארגו אין אירא לי נון קי~יירטו
 לאדם אדם מתחייב פעמים דכמה ידיעה אינה זוידיעה
ב~~ה

 ד~
 למי אומרי~ ואין אדם שום ידע ולא שיהיה

 ~ ויגיד שיבא החדש את ראהשלא
ו~~~~

 נתן מי הוא תימא דבר מאדרי םו ~אנטו
 קארגו ואיסי פ~ םי~ אי ומ~~ש ~ בנה על לאםנאמנות
 חלקו האחר לאח נתן אם יודע מי כו~ פאדריש שושדי
 כמו חלקו לו ליתן בדעתו היה שמאאו

 שנת~
 ולא לזה

 לפי אבל דרכו לפי זה כל קודם שנפ~ר ע~~יהספיקו
 צריכי~ אנו איןהאמ~

 ל~
 לו חייב היה לא אפי~ ~לא

 עדי ואתם מנה לך אני חייב אמר אם כלוםמ~ם
 בדברי וכמבוא~ ~ה לו ליתן אלו בדברים הואמתחייב
 בממון עצמו המת~יי~ וז~~ל מכירה מה~ פי~~אהרמב~~ם
 הרי כ~ום חייב היה ש~א ~ע~~פי כלל תנאי בלאלאחר
 האומר כיצד אםמכת~ ואינה היא מתנה זה שדברח~ב
 שכתב או מנה לפ~ חייב שאני עדים עלי הוולעדים
 חייב כו~ בשטרלו

 והעדי~ מודי~ ששניהם אע~~פי לשל~
 כמו עצמו חייב שהרי כלום אצלו לו היה שלאיודעים

 ומקום הערבשישתעבד
 ד~

 וכבר הנושא פרק בגמרא זה
 כדברי השמועה ופשט וה~~ן המגיד הרב ~ההאריכו
 מדאמרינן הרמב~~ם לדברי ראיה ~ד נראה וליהרמב~~ם
 שמת מיפרק

 ולו~
 וליקנינהו מרי דרב זוזי בהא איםור

 עדי א~ם כאומר הוי דהכא שהוכ~נו ומאח~באודיתא
 ומעתה אלו ~דברים מתחייב כלום לו חייב שאינוא~~~פי
 מאש קואנ~ה אי מ~~ש כל וגם שקדמו דבריו כלנתבטלו
 שאלוו עד כו~ םתם חרם שיאי~~י שי קי די~~וקי

 יש שהרי הם ב~לי~ ודב~~ שחר לה אין ברורה~יה ק~
 בצהרים כשמש ברורהראיה

 ו~
 כו~ פי~~זו קי איל קי מ~~ש

 קומו ב~~ד אה אינטינדיר פי~~זונו
~~ 

 לי שי נו נפטר
פ~ל~

 עד כו~ ק~טאנטי פר~ה אונה אפי~
 םו~

 דב~ו

א~
 שאמר אלו שבדברים שנתברר שמאחר כלל ~גלים לו

 או~ם גובים שהודה אלו ~~תנתחייב
 מ~

 מיורשיו

כד~
 ~ הצעיר נאם חוב ג~ית

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

 ונקנה ונלך מעות הלויני ~חבירו האומר
 שטר ונכתב בערכאות הנמכרת פ~ קרקעבהם
 פירותיה ותאכל בידך ה~רקע ותהי שמך עלהמכר
 היא הרי המעות לך הבאתי לא אם פ~ יום עדמכאן
 הקרקע לי ותכתוב ת~ו~ המעות לך הבאתי ואםשלך
 השטר וקבל המלו~ ע~~ש המכר שטר וכתבו וקנווהלכו
 ולא הקצוב זמן ועבר פירותיה אוכל והוא בידווהקרק~
הביא

 הל~
 לתבוע בא שנים ושלש שתים אחר המעו~

 ~ ושכמ~~ה מי עם הדין רבינויורינו
~~ו~~

 האומר וששאלתם
 מ~ת הל~ני לחבי~

 התנאי מטעם ולא כלום לתבוע יכול הלוה זה איןכו~
 הבאתי לא אםשהתנא

 ל~
 פ~ יום ועד מכאן המעות

 שלך היא הרי אמר שלא דכיון הזמן ועבר שלך הואהרי
 הפירות כל ומנכה קנה ולא אםמכתא הוא הרימעכשיו
 רבית שהיא מפנישאכל

 ש~
 פ~~ו הרמב~~ם כמ~~ש תורה

 שיכתבו עד קנה שלא לפי הוא והטעם ולוה ~לוהמה~
 עד קנה לא השטר את שכותבין דבמקום השטר אתלו

 כותבים שאין במקום היה ואפי~ השטר אתשיכתוב
 הגוי מן נקנה אינו ~וי של הקרקע זה היה אםשטר
 ומתנה זכיה מהלכות פ~~א הרמב~~ם כתב וכן בשטראלא

ו~י~
 והחזיק שמו על השטר כתב שהמלוה

 הצעיר נאם הקצוב זמן עבר לא א~י~זכה בקרק~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~~ך

 ~~ומי~ אסמכתא דיני להיות הכותב
 חכמי כל בהם ונתחבטו הד~ות בהם שרבו לפיוחתו~~
 אל ונתתי בספרים בינותי ואח~נים ראשוניסישראל
 כללותיהן ולבאר אסמכתא דיני כל ספר על להעלותלבי

 והמפ~ים הפוסקים כל דעות ~באר ודקדוקיהןופרטיהן
 אלו דינים מוצאי ולחקור הזה בדרושדברו

 הזה הדיבור לחלק ור~יתי הגמרא~~פ ומ~א~
 ~יהס שנופל בביטול~התנאים הא~ החלק ~חלקים לשלש~

 שם להם שיש תנאי~ בבי~ור הב~ החלק אםמ~תאשם
 להם ואיןאסמכת~

 ד~
 בביאור הג~ החלק ~ אםמכתא
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 דין להם יש וגם אסמכתא שם להם שישהתנאים
 ענין בא~האסמכתא

 יתוק~
 ~ אםמכמא ~ן מהם שיבטל

ו~~~
 פשוט גט בפרק כי ואומר אקדים דבר כל

 חובו ~קצת שפרע במי יהודה ורבי יוהי רביאפליגו
 נ~תי לא אם לו ואמר ש~רווהשליש

 ל~
 יום ועד מכ~ן

 ור~~י יתן א~ר דר~~י נתן ולא הזמן וה~~ע שטרו לו תןפ
 קנייא א~~כתא ~בר ד~~~י ~גמ~ ופירשו יתן לאאמר
 ~לכה ואין ה~ם ~הי~נא קנייא לא אהמכת~ סברור~~י
 איזהו ובפ~כר~~י

 כש~
 דאי כל דרבא משמיה אמרינן

 ומש~~ קנילא
 דאי ב~שון ~תנה שאדם תנאי כל ד~~~ל

 כך א~שה כך יהיה אםדהיינו
 ל~

 כן ה~בר ואם קני
 א~~כתא שאינו שבעולם תנאי לך שאין ~לינויקשה
 אדם שבני תנא~ם כל כן ואם הם ~אי בלשוןשכולם
 הם בטלי~ דברים זה ~ם זה~תנים

 והיא~
 שנהגו אפשר

 העולםכל
 ~התנו~

 ב~לים שהם תנאים
 ול~

 בידם מי~ו
 ~ ישנים גם ~שים~כמים

ו~י~
 תנאים ~~ומות בכמה מזכיר שהתל~וד

 דברים הם ואם ~~ונות ובדיני וקדושין ב~~יןרבים
 להזכירם לו מהב~ים

 ועו~
 בני עם התנה שמרע~~ה

 ~ש~טי למד~ו ומשם ונ~תם יעברו אם ראובן ובניגד
 לומר לנו יש ע~~כ וא~~כ האו~ר ב~רק כד~יתא התנאי~כל

 התנאים לכל כולל אינו ~ני ~א דאי כל רבאש~אמר
 שם עליהם נופל שאין תנאים יש~לא

 אס~כת~
 ולא

 ~מפ~ים כל ה~כימו ו~ה בהה רבאד~ר
~~ 

 בהבדל
 שאין מהתנאי~ ~ליהם נופל אסמכתא ששם~תנאים

 עליהם נופל אס~כתאשם
 נ~~

 ~ ~ילוק ביניהם
ו~~~

 רש~~י המדברים
 בפ~~

 אמתניתין נשך ~יזהו
 מכאן לי נו~ן אתה אין אם לו ו~מר ~דהו עלדהלוהו
 הרי שנים שלשו~ד

 הי~
 הרי שלו

 ~י~
 ~~מ~ וא~רינן ~לו

 אסמכתא דאמ~ נמיולישני
~~ 

 ~נ~א
 ל~מוך ב~~~א הב~~ה הוא א~~כתא ~מתניתין~~ב מ~ניתי~ ~שי~

 לא ~~ם דבריו~ל
 י~ל~

 לו יתן דברו ~ו
 ~ו~

 ~~~ים
ב~נ~

 ~למי~י ודק~קו
 הרשב~~~

 מדבריו
 כתב וכן יתירתא ~י~תא דא~ר היכא אלא~~~כ~א ~ליכ~ דס~~~

ב~~
 נראה וכן מדבריו המפרשי~ ש~דקו יו~ף נ~קי

 ~~~~הו~
 מאה שדהו ~ל הלוהו שכתב י~~ב רבינו

~נה
 והו~

 אינו ד~ם ~משמע ~ו~ יות~ ~וה
 שו~

 יות~
לח

 ~~~~~~ הו~~~
 ה~פ~שי~ וגם הר~ב~~א ~~~ידי א~ל

 ~~~~~הזכיר
 יו~~

 ~חו
 ~בר~

 לא דאפילו וה~לו זו
 א~מ~~א ~ו~יא י~ירתא ~י~תא~~ר

 וכ~
 ה~פרשים ~~ברי

 אלא רש~~י לו~ר נ~כוון שלא לד~תי גם ו~הו~~וס~ים
 הוייא י~ירתא מילתא אמר לא ~פי נ~י~לדידיה

 על לו ואין זה ~ילוק דבטל פשיטא ודאי האאםמכתא
 בהדייא שכתב ז~~ל לו ומצינו שיםמוךמה

 חילו~
 א~ר

 המשחק הפסולין הן ואלו דתנן הא גבי בורר זהבפרק

בקוביי~
 עביד קא מאי ב~וביא ~ש~ק ובג~רא כו

 לא וא~מכת~ אסמכת~ דהוי משום חמא בר רמיא~ר
 אסמכת~ לאו גוונא האי כי כל אמר ששת ורבקנייא
 בישובו עםוקין שאין ~פי אלאהוא

 ש~
 ופירש ~לם

 שם ז~~להוא
 כ~

 וה~~ה היא אסמכת~ לאו גוונא ~אי כי
 ש~ר משליש וכגון אעביד ולא אוביר אם כגוןא~מכתא

 ~שו~ד~~
 בידי זה כל כ~בור דבר לא ~ל ד~ובר

 ליה יהיב דלא אדעתא מתני כי ו~~ישא~עשותו
 הכא אבל כך לידי יבא לא וסבור ד~ו~ה~א~מכתא

לא
 ס~י~

 לא ~הא אמידי
 יד~

 נצח לא אם נצח אם
 ש~~~ אתניוא~י~~ה

 היא ~ילה ולאו ואתני גמר ~ספיקא
 ~בר ~שמע ~~דבריו עליו הקשה שר~~ת כתבווהת~ס~
 בידושהוא

 חשי~
 איזהו ובפ~ בידו מלאו טפי א~מכתא

נש~
 האי חמא רב אמר ה~ם דאיתא ~יפכא אמרינן

 ולא ופשע חמרא ל~ה למ~בן ל~בריה ז~יה דיהיבמאן
 דזול אפרוותא אזיל כדקא ליה ~שלם ליהזבין

 א~~ל דאפי~ואסי~נא שפ~
 יי~

 סתם
 ל~

 טעמא מאי משלם
 דאפי~ היא א~מכת~ ופ~~~י ~ניא ולא היאאסמכ~א
 קונה איני אם ואמרהבטיחו

 ל~
 כתבו וכן משלי אפרע

 אוביר אם דתנן ~הא ומ~~ש הרשב~~א ותלמידיהרא~~ש
 בידו לאו הכא בידו התם במיטבא אשלם א~בידולא

 ו~יישב ~ורר זה בפ~ משמע רש~~י דבפירוש ר~~יוהעלה

~~י~
 דאיזהו

 נש~
 כתבו בורר זה דפרק דאהיא

דא~ב~ה
 ב~בר~ ~ילוקי~

 כלל בידו שאינו דבר על שמתנה היכא כל~~~~
כג~ן

 ~ש~~
 שהרי הוא אםמכתא לאו בו וכיוצא בקובייא

 ~ה על לואין
 לס~ו~

 זה דבפ~ ההיא והיינו שירוי~
 ~ אסמכתא הוי לא כלל בידו דאינו דמשוםבורר

 דבר הוי כי~~ג~
 שהו~

 גזים ולא לגמרי בידו
 שהרי במיטבא אשלם אעביד ולא אוביר דאםההיא כג~

 מ~ה יותר לשלם אומ~ ואינו ול~מרה לעבדהבידו
 אסמכתא דלאו ומקני גמר נמי בהאשמפסידו

 ~ הי~
 וגזים לגמרי בידו שהוא דב~~~~~~י~

 כג~
 אם

 בהדיי~ אמרי~ בהא ז~י אלפ~ אשלם א~ביד ולאאוביר
בהמקבל

 דאה~כ~~
 ממה יותר לשלם שאומר ~יון ה~יא

 אלא כן א~ר אינושמפסידו
 להסמי~

 ולא חבירו את
 ~ ומקניג~יר

~~~~~~~
 ההיא כי ~ג~רי בידו ולא דבי~ו מילתא

 כבידו ~וי לק~ת הוא מ~וי דיין דאע~~ג נשך~איזהו
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מ~
 כיון

 שתל~
 למכור יר~ו לא ושמא הוא אחריס בדעת

 אלא אומר אינולו
 להםמי~

 והוי גמר ולא חבירו את
 ~אסמכתא

 על אלא יפול לא אםמכתא זו שיטה דלפיג~~
 לגמרי לא בידו שהוא ~בר על הא~ דברים משניאחד
 וגזי~ לגמרי בידו שהוא הב~ מגזים שאינואע~~פי

 והג~ום
 איזהו בפרק התוס~ לדעת פנים מג~ באחדהוא

 והיינו מפםיד שהוא ממה יותר לו לתת שאומרהאחת נש~
 ה~נית זוזי אלפא אשלם אעביד ולא אוביר דאםההיא
 גבי שכ~בו כמו בשיוויה אפילו קרקעו לו למכורשאומר
 ואי דאמרינןהא

 א~~~
 אסמכ~א קני מי לגוביינא ~אי

 ה~י~ו ~~כור שאו~~ הג~ ק~יא ולאהיא
 בזמ~

 כדי הזול
 ד~שי~~ והר~~י הרא~~ש ~םכי~ זו ולשיטהלפורעו

 כל זו
 ~אינו כיון הוא אס~כתא לאו עצמו בדעת תולהשאינו
 ~כנגדו בד~ת ד~ולה ו~ומר חולק יעקב ורבינובידו

 והיא א~~ת שיטה הר~ב~~א ולתלמידי הואאםמכתא
 אומדים שאנו ל~י אסמכתא הוי עצמו בדעת שתולהשכל
 לכך ~נאו לקיים ש~וכל ע~מו על םומך שהוא לפידעתו
 לא תנאו לקיים בע~~ו בו~ח היה לא ואילו כן~תנה
 ומ~~ה גמר לא הילכך מתנההיה

 ובדר~
 כל הם זו

 או אחרים בדעת כש~ולה אבל שבתלמודאםמכתות
 טע~א והיינו אסמכתא הוייא לא בידו שאינובדבר
 ~אי כי דכל בורר זה בפרק דאמר בקובייאדמשחק
 ומיהו עצמו בדעת תולה שאינו לפי אסמכתא לאוגוונא
 אס~~תא נקרא גזים לא אפילו ע~מו בדעת שתולהכל

 דאיזהו ההיאוהיינו
 נש~

 אםמכתא דשם זה לפי ~מצא
 ע~מו בדעת שתולה כל האחד דברים ש~י עלנופל
 ~ גזים לאאפי~

ו~~~~~~~
 בשני חולק שהוא אלא זו בשיטה דרך

 תולה אפי~ דגזים היכא הא~דבריס
 בדע~

 ם~~ל א~רים
 ד~~~ל לגמרי ולא בידו שהוא בדבר הב~ אםמכתאדהוי
 הוי עצ~ו בדעת תולה בלשון התנאי הוציאשאס

 לא ~ח~ים בדעת תולה בלשון הו~יאו ואםאםמכתא
 על נופל אםמכ~א שם זו דלשיטה נמצא אםמכתאהוי
 גזים לא א~י~ עצמו בדעת שתולה כל הא~ דבריםג~
 בידו שהוא דבר הג~ אחרים בדעת תולה אפי~ ~ים כלהב~
 ~ אחרים בד~ת ~ולה בל~ון מפיו התנאי והוציא לגמריולא

ו~~~~~
 ו~ים אחרים בדעת דבתולה אלא כהרמב~~ן

 אםמכתא שאינו ~רשב~~א תלמידי לדברי מםכי~ שהואנר~
 ב~ על אלא יפול לא אםמכתא שם דעתו לפינ~א
 ~~~ גזיס לא אפילו עצמו ~דעת תולה כל ~א~ד~ריס

 התנאי והוציא ~ים לא אפילו לגמרי ו~א בידו שהואדבר
 ~ ע~מו בדעת תולה בלשוןמפיו

ו~~~~~~~
 אםמכתא הוי דאי דכל כתב בתשובה

 שיאמרווהוא
 בדר~

 אבל קנם
 כשמת~

 התנאי דברי
 כתב וכן הוא אםמכתא לאו מתני קא דבדוקא~שמע
ספר

 ~~ינו~
 ~ רבותינו בשם

ו~~~~~
 שכל והוא אחר ב~שון הרשב~~א סב~ת ~תב

 על מתנים שהם אלא ה~עשה שיתקיים רוצהשאינו
 תעשה אם ~בירו עם המתנה אבל אם~כתא הויקנם ד~

~~
 ~ך אתן

 כ~
 אםמכת~ ואינו המעשה בקיום דע~ו ה~י

 רו~ה מהם אחד שאין ב~ובייא ממש~ק ע~~זוה~~ה
בקיום

 המע~~
 שהוא והעלה מ~ותיו ח~ירו ~~רו~ח

 שכ~בנו ט~ם לאותובזו ~ר~
 ל~על~

 אחריס בדעת דתולה
 בםפר ר~~ת כדברי סוברים ~~ם או הוא אםמכתאלאו
 אםמכתא ליכא זה את זה שהמרו דשניםהישר

 אחדשכל דמת~
 רוצ~

 ~ ~~~~ל ומק~~ גמר ~קנות
~~~~י~

 שמשמעו דאי ד~ל שהוא זו סברא ~לל
 ב~~ון א~מר ואינו בדוקאשהוא

 קנ~
 הוי ~א

כן אס~כת~
 הו~

 ר~~ת ~ברת
 ל~יר~

 בפרק התום~ כתבו שהרי ~ני
 ~מרא למזבן ל~בריה זוזיה די~ב ~הוא גביה נ~ךאיז~ו
 ר~~ת פי~ ו~וד~~~ל

 דוק~
 בי חוזר א~י ד~ם ההיא כי

 לי נותן אתה אין דאם דפרקין וה~יא לך מחולערבוני
 אסמכתא חשיב ~המשליש ו~הוא שנים ~לש ועדמכאן
 ד~זיםכיון

 שאי~
 מתכוין

 להסמי~
 דבריו על חבירו

 עבדי דהכי אדעתא בקובייאות מש~ק אבלשיאמינהו
 מדברי נראה וכן זה או זה~ירויחו

 הרא~~~
 בתשובה

~כ~
 דרך ~אינו התנאי מל~ון שמשמע

 קנ~
 אםמכתא לאו

 לעיל וכתבתיו בורר זה בפרק רש~~י מלשון נראה וכןהוא
 קנה לו אמר או מידו קנו שאס כתב בתשובהוהרשב~~א
 דאי שכל ד~תו ~פי נמ~א אםמכתא ~וי לאמעכשיו
 ~ו י~נו שלא והוא אםמכתא הוי קנם בלשון~הוא
 ~ מע~שיו קנה לו יא~ר לאוגם

~ו~
 תלמידי בדברי ~כר א~ר חילוק

 אמרינן דלא והוא יוסף בר יונה רבינו בשם הר~~ןוכתבו ה~ב~~~
 לומר שיש בענין אלאאסמ~תא

 שמתו~
 לאותו ~ריך שהוא

 התנהדבר
 והילכ~

 סומך שהוא אלא ומ~ני גמר לא
שיעשה

 כ~
 ביה לית מתנה הוא עצמו ~מדעת כל אבל

 ו~למידי אםמכת~ בה לית ~תנה זה ~פיאסמכת~
 כתב שהוא הכי ם~~ל לא והרמב~~ם זו םבראדחו ה~ב~
 אםמ~תא בה ישבמתנה שא~

 וכ~
 נראה

בפרק הרמב~~ ~דב~
 ג~

 והמפרשיס הפוסקים כל וגם פשוט
 שוס ~ד~רי ~כר לא שהרי הכי ס~~לדלא מש~~

 אח~
 ~סס

~~~~~~~~~~~~~ 
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 למכר מתנה ביןחילוק
 בענ~

 אס~כתא
 ~ זה לחילוקלב לשי~ א~ ול~

ו~~~~~~
 לא דאפי~ הכללי~ אלו כל על~ חולק

 בידו שאינו דבר על ~תנה ואפי~ יתירתא ~יל~אא~ר
 תולה ואפי~ גזים ולא לגמרי בידו שהוא דבר על אוכלל

 ואפי~ הקונה בד~ת או אחריםבדעת
 ל~

 בלשון אמרו
 ולא מידו קנו ואפילו המעשה בקיום דעתו ואפילוקנס
 מתנה~כל הוא ~עצמו מדעת ואפילו ~עכשיוהזכירו
 אומר אלא א~מכתא מידי ~וציא ואין אסמכתא~יקרי
 ~ בקרקע או בבית כשה~יקו או מידו וקנומע~שיו

~~~~
 אסמכתא דין להם שיש התנא~ם ~כרון הב~

וא~
 בכמה שנינו גיטין במםכת אםמכתא דין להם
 כמהמקומות

 תנאי~
 ואפי~~ה אסמכתא ~הם

 א~
 להם

 בר ר~~י לדברי טעם ונתן אסמכתאדין

 יו~~
 שי~תו לפי

 וה~שב~~א אסמכתא ביה לית עביד דמדעתיה~משום
 ולפי~ בדוקא מתנה ע~ונא ד~שום שיטתו לפי ~עםנתן
 משום ~עם נתנו ותלמידיו אםמכתא משום ביהלית
 דגמר לאו אי הוא איניש עליה דקפיד דמידידכיון
 שהוא נראה וזה אמר הוה לא ומקדש גמרומגרש
 ~ הרמב~~םדעת

~ו~
 ואמר שדהו על הלוהו נשך איזהו ב~רק ש~ינו

 שלי היא הרי שנים שלש ועד מכ~ן נותן אי א~ה אםלו
 א~מכתא דאמר למאן בגמרא ואקשינן ש~ו היאה~
 למת~י~ ואוקמוה שלו היא הרי דקתני ממתני~ק~יא

 להקשות ויש מעכשיו ליהבדאמר
 דה~

 בפ~~ד אמרינן
 בב~~ד ~יניה דקנה והוא קניא א~מכתא והלכתאדנדרים
 וכל מהני לא חשוב בב~~ד שלא מיניה קנו אם האחשוב
 והכא בנדרים כדמשמע הוא כמעכשיו~נין

 שתחלת דהכא התוס~ ותירצו חשוב ב~~ד בלאבמעכשיו מכשירי~
 הקרקע לו שה~נה וממכר מקח כעין קצת הויהמשכ~תא
 לו~השתעבד

~ 
 לו עשה ו~ם משכון בתורת מעותיו

 בהלואהטובה
 והלכ~

 אסמכתא ~לשון כן שאמר אע~~פי
 עדיפא דהכא ד~פי~ה ~שום מחלק ור~~ת ומק~יגמר

 ביד ד~דרים תפיםה אבל ע~מו המלוה בידשה~רקע

 פשו~ וה~~ב~
 הרא~~ש כתבם אלו וה~ילוקים שליש ביד

 משזכה מ~בירו שדה המקבל דמציעא בפ~~ט~~~~ו
 כמה או~ה ש~~ן הובירהבה

 הי~
 ונותן לעשו ראויה

 במי~בא אשלם אעביד ולא אוביר אם לו ~ותב שהואלו
 היא דאסמכתא ותלמידיו והרשב~~א והר~~ן הרמב~~ןו~עת
 שחכמיםאלא

 ~~נ~
 הדיו~ות לשון דרישת משום שיקנה

 המשכון על חבירו את המלוה בתו~~תא~~~גו ~ בהמקבלכדאיתא

 עד מכאן לך נתתי לא אם לוואמר
 ~לוני יו~

 א~
 לי

בי~
 נתן ולא הזמן הגיע כלום

 משכ~ הגי~
בין ~ בין

 יפ~
 ופסקו

~ 
 הרמב~~ם

 והר~~ והרמב~~~
 וסמ~~ג

 הרשב~~אותלמידי
 א~

 ורש~~י מהר~~מ בשם והגהות ~רדכי
 בהזהב מדתנייא ראיה והביאו הרא~~ש דעת וכןחולקים

 ח~ר אני אם וא~~ל לחבירו ~רבון הנותןובהאומנים
 רבי יה~ה ד~~ר התנאים נתקיימו כו~ לך מחולערבוני
 יכפול זה לא ופ~ש~~י ערבונו כנגד שיקנה דיו אומריוסי
 שכתבתי ש~רו מהמשליש ראיה הביא וגם י~חול זהולא

 גבי א~~ל שבא בר דרב נשך באיזהו ומדאיתאלמעלה
 אי יוסי כ~בי אתייא תוםפתא והאי כו~ חמראמהאי
 ~ לוה ~גבי לא אבל מ~וה לגבי היינו דקאמר דהגיעונמי

~~~~
 א~מכ~~ והלכתא אסיקנא דנד~~ם בפ~~ד הג~

 המפ~ים ונחלקו חשוב בב~~ד מיניה דקנו והואק~ייא
 חשוב בב~~ד דקנין פירשו והרא~~ש שהתו~פותבפירושה
 ~סמכתות לכלמהני

 שבעול~
 זכות~ א~פיס לא ואפילו

 בב~~ד דק~ין פירשו והר~~ן והרמב~~ן ותלמי~יווהרשב~~א
 עליהם אותו מכריחי~ שב~~ד לדברים אלא מהני לאחשוב
 בהם לב~~ד עסק אין אסמכתות בשאראבל

 וכת~
 שכן

 דעתהוא
 הרי~~~

 כתבו ר~~מ בשם וההגהות והמרדכי
 אם לענ~ן אלא מהני לא חשוב דב~~ד דקנין פירשש~~י
 לשום אבל פ~ ליום יבא לא אם מזוייפים שש~רותיומודה

 נמקי ובעל חשוב דב~~ד קנין מהני ~א אחרתאסמכתא
 לבטל אלא מהני לא חשוב ב~~~ד דקנין כתביוסף

 במחולא~מכתא
 אב~ ל~

 באסמכתא
 ל~ דאת~

 מהני לא
 בענין זלה~~ה הרב מכ~~י מצ~תיע~~כ ~ ~ידי חשוב דב~~ד קניןבה

 ~ ל~להנזכר אסמכת~ ד~

כא
~~~~ 

 ~ובע ראובן
 משמ~

 ת~~ק ממנו ש~וה
 ריוח ~דשי~ שני בכל לבנים כ~~ה ממנו ~וטל והיהלבנים
 שמעוןמשיב

 הת~~~
 ושיתננה ~~ורה לו ~ק~ות היו לבנים

 עם ל~~ורללוי
 הריו~

 לו פורע שהיה זמן ובכל שלו
 ראובן תובע עוד לוי בעד סחו~ה ראובן לוקחהיה
 ~עמים שלש או ושתים לבנים אלפים ק~~ן עם ונ~ןשנשא
 והייתי בידי המעות ונשארו מברוסא סחורה לוהביא
 והנה למאה וכך כך לו נותן והייתי לברוסאשולחם
 רבית הוא לו שנתתי ריוח כל בידי המעות שנשארומעת

ושמע~
 סחור~ אם כי לו נותן היה שלא משיב

 הולכים היו המ~ות ראובן שולח ~שהיה למאה וכךכך בריו~
 לו מ~רה הייתי ה~חורה ב~ה ו~היתהלאחריות
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 כךב~וח
 ו~

 ואם למאה
~ 

 מאחר רבית כאן אין
 לאח~ותי הולכים היו~המעות

~~ 
 הייתה הסחורה

 מחילה ש~ר בידו שיש שמעון טוען עוד לאח~ותיבאה
 מכלל העולה זהו עליו לראובן שיש תביעה כלעל

 ~~ענותיה~
 מן יורוני כאשר משיבו~~~~

 ~היה את~~ל כי השמי~
 מידי מוציא~ו אין לו שמ~ל שמעון טענת כדבררבית
איסור

 לדע~
 שכל ה~אונים

 רבי~
 והתורה הוא מ~~לה

 מו~לת אינה רבית אע~~פי הרא~~ש לדעת אבלאסרתו
 ממנו קבל שכבר לרבית מו~לת לי~ח ~עתידלרבית
 ש~בין למי ולוה מלוה מהלכות בפ~~ד הר~ב~~ם דעת~הו
דבריו

 כדר~
 לא שמעולם ואומר מכ~יש שראובן ואע~~פי

 וראובן מו~ק הוא אם בשבועתו שמעון נאמןמחל
 נטל ראובן שלדברי כיון אמרי~ ולא ממנולהוציא ב~
 רבי~

 היא~שמע~
 ישביענו

 דכי~
 הוא רב~ת ליטול חשוד שהוא

 לישב~חשוד
 דחשיד דמאן שסובר למי דאפי~ בשקר

 חשיד לא דהכא למימר איכא אשבועתא חשידא~מונא
 ואמר דמורימשום

 דכי~
 מחמת היה זה עסק דתחלת

 היכא וכל איסורא ביה לית תוסחורה
 דא~כ~

 למתלי
 בריש וכדאמרינן ~שוד הוי לא להיתירא ומורהדטעי
מ~עא

 ל~
 דמי בלא לאינשי תחמוד

 משמ~
 להו

 מא~ר ~יהו קבוראי הנהו בורר זה בפ~ אמרינן~ה וכיוצ~

ששמ~
 משבועה פטור לו שמחל אחד עד ראיה הביא

 שבועה מחייב אחד שעד כשם מסייעו ~חד שעדכיון
 בריש הרא~~ש שהארי~ וכמו משבועה פ~רהוא
 לבנים הת~~ק ב~ענת וכן הפוסקים וכתבוהו~עא
 מ~ייעו א~ד עד הרי שמעון כדברי אומר שלוימאחר
 הנאה לו אין כי בדבר נוגע אינו לוי כי משבועהופוטרו
 זה כל זהב~דות

~ 
 הקדמת

 שב~ענ~
 אלפים הק~~ן

 צריכים ב~~ד שהיו בענין ר~ובן דברי לפי רביתאיסור
 ~ שמעון מידלהו~או

 כשנד~ד~~~~
 ראובן כדברי יהיה לו הן בדבר

 ~פני שמ~ון מי~ להוצי~ ב~~ד שיצטרכו רבית כאןאין
 שפעמים טועןשראובן

 של~
 ~ברוסא סחו~ה לו הב~א

 ריוח לו נותן והיה בידו ה~עותונשארו
 כ~

 וכך
 כל בידו המעו~שנשארו ו~ע~

 ריו~
 הוא לו ש~תן

 ~ רבי~
~~~

 מהלכות ב~~~ז ורבותיו הרמב~~ם לדעת
 ה~נו ~לא לפי קצוצה רבית אינהולוה ~לו~

 ע~
 ההוא הריוח

 בהיתר היה הס~ורה לו כ~~כר כי מעות מתןבש~ת
 מהם לו שיפרע ו~~פשרו בידו המעות ש~שארוואח~~כ
~וח

 כ~
 רבית אלא ואינו האיסור היה אז לשנה וכך

דרב~~
 בדיינים יוצאה ואינה ורבותיו הרמ~~ם ~דעת

ואע~פ~
 שלדע~

 רבית הוי הפוס~ים שאר
 קצו~

 מאחר
 ס~בר ממו~ת בדיני כמותו העולם שנהגו~הרמ~~~ם

 לנו א~ן מידו מוציאיןשאין
 כ~

 מידו~ להוציא
ו~~~

 אין הפוסקים שאר לדעת שאפילו
 ~הוא ה~ובע שטען שמה לנו יתברר א~~כ אלאמידו ~ו~א~

 נעשה שבהית~ ואומר מכחישו שה~~בע בנ~~ד אבלאמת
 היסת שבועת אלא חייב אינו זהעסק

 וכי~
 דלהרמב~~ם

 אין מ~דו מו~יאין אין הת~בע כדברי יהיה אםא~י~
 הוא הנתבע שמ~ון אם מיבעיא לא זה כללהשביעו
 אין מוחזק הוא ה~ובע ראובן אם אפילו אלאמוחזק
 בשבועה נאמן ~הואלומר

 להחזי~
 אין וגם שבידו במה

 גובה אלא ~טרו לגבות כדי שישבע ש~~ון ש~ריךלומר
 הרמב~ם שפסק וכמו מקויים הוא אם שבו~ה בלאש~רו
 המגיד הרב וכתב ולוה מלוה מהלכותבפט~~ו

 ש~
 הסכימו

האחרונים~

 הל~~
 מ~ויים השטר אם

 שמע~
 ש~רו גובה

 ה~עיר נאם שבועהבלא
~~~~ ~~~~ 

כב
~~ 

 המשכיל ל~נינו עמדו ה~מת ועל הדין
 אפרים וה~~ר עכירה דודכה~~ר

~ 
 הפשרה על דודו

 כה~~ר ומעולה הישיש בן הדיינ~ם עשו אשרו~~לוקה

יוס~
 אשר ואחיו ה~~ אפ~ם ה~~ר אפטרופוס עכירה

 בהם ל~שות נכסיהם כל ועל עליהם אביהםמינהו
 ה~~ר ונתן ונשא הוא א~יו כיכרצונו

 יו~~
 אפ~רופוס

 עם האחת בנו~יו שתי והשיא אחיו עזבון בנכםיהנז~
 ויגדלו היום ויהי אחר בחור עם והשנית הנז~ דוד הר~בנו

 יוסף ה~~ר מ~ודם ותבעו הנז~ וא~יו אפריםה~ערים
 אשר דייניהה לפני הדברים ויאריכו אביהם נכסיהנז~
 הקרקעות שכל ביניהם ופשרו ש~לקו עד להםביררו
 ועתה ב~ניהם וח~ו~ ככתוב ל~צאין יהיו ופרדסיםגנות
 ה~~ר של בנו דוד ה~~רבא

 י~~
 שלא ה~~ האפ~רופוס

 במרה ו~עק מחלקותם בעת ע~הם פהנ~~א
~ 

 הוא
בנה

 בי~
 לפניהם פ~חים וחמ~ים מאה כמו והו~א חדש

 נכסיו את ה~~ לשנייו יתנו ואיך האפטרופוס אביוולפני
 יוסף ה~~ר שדודו וט~ן ~ר הנז~ שניו ואפרים בפניושלא
 וה~~ר מאביו ויקח שילך מעליהם לסלקו עצמו חייבהנז~

 ~~דו~
 ש~ש~ מה שכל

 היה אביו שנתחייב ומה הדיינים
 יתומים של מאביהם היה הנמצא שכל בחושבסב~עות
 בעש~~ג העולה כתב בידו והנה ביניהם הקול היהשכך
 ה~~ר אביו ובין דו~ם בין לחצאין היו הקר~~ות כלאיך
 את ושאלנו הדיינים ב~ד שלחנו אזי ה~ז~יוסף

 ~ענים היו וא~יו שאפרים אמת שהןויאמרו פיה~
 שה~
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 ה~~ר אבל הן גם ח~דים היו וכן אביהם שלהיה
 ה~~ העש~~ג כתב כי שניהס של שהיה עדים הביאה~~ יוס~

 ההיא בעת ב~ובא שהיה בנו ביד אלא בידו היהלא
 בנה אשר הבית לקחתם למה אפוא א~~כ להםואמרנו
 אחר ~רדס ועוד באמ~ע אותו ושמתם מנכסיו דודה~~ר
 האחת סיבות ~שתי ויאמ~ו ויענו ל~דו מאביושהיה
 בימיס דיין שהיה צייאת יוסף כהר~~ר השלסשהחכם
 מה כל שיפרע הנזכר יוהף ה~~ר לאפ~רו~וס חייבההם
 מנדוניתן יותר א~יו בנות ל~תי נכסים ~~ר יותרשנתן
 שבועה חייב שהיה בדע~~~ו ש~אינו שנית םיבהו~ל
ה~~ר

 יוס~
 ולפוטרו אחיו מנכסי שנשאר מה כל על ה~~

 עשינו הנכסים מ~ישור יותר שנתן וממה השבו~המן
 ~ הנזכר יוסף ה~~ר ונתפייס ונתר~ה שעשינומה

ו~~
 שהפשר~ א~~נו הא~ה והאמת הדברים פי

 שתי להם בררו אשר ה~לה הדיינים שעשו~החלוקה
 ושבועה קנין ש~לו ו~ע~~פי ~אליה בטלה היאהכתות
 בפ~~ו ז~~ל הרמב~~ם וכמ~~ש קנין שמיה לא ב~~תדקנין

 שאינו למי שבועה וחייב שטעה דיין ז~~ל סנהדריןמהלכות
 ישבע שלא כדי די~ו ב~ל ~ם פשרה זה ו~ה בהחייב
 על מידו שקנו אע~~פי שבועה ~ייב שאינו ידעואח~~כ

הפש~
 עכ~~ל חוזר בטעות קנין וכל עד כו~ כלום א~נה

וכי~
 האלו שהדיינים

 חש~
 ועל חייב יוסף ה~~ר שהיה

 רוו~ת והלכה חייב שלא במה וחייבוהו פשרה עשוכן
 נשבע יתומים אבי שמינהו אפ~רופוס דאיןבישראל
 וכמו שמוש שטר ביניהס היה אם ודאי ~ענת עלאלא
 לאפטרופוס א~ד שטרות שני דכותבין ז~~ל הראב~~דשכתב
 בנ~~ד אבל כו~ באות אות ~~רוביס~אחד

 שא~
 רואה

 יודעוא~ן
 ו~

 והקולות להם הראה שהאפטרופוס מה
 בטעות כולם היווהלפידיס

 שחש~
 הרבה מ~ת לו שהיה

 ש~ה ואפי~ כלל לאפט~פוס ש~עה ~יובאין
לקיים שבו~

 הקנ~
 ועוד איננו שבועה איננו שהקנין כיון

 כאן ואין נשבע המ~עה ולדעתס דבריהםשלקייס
שב~ה

 וע~
 שחשבו שנית והטעות טעות איכא דין מן בר

 ב~דונייאות העישור על שהוסי~ מה לשל~ חייבשהיה
 שמואל אמר דהא גדולה שגיאה וזו אביו בנותהבנות
 באב שמין שלפרנסה האשה מ~אתבפי~

 ומפו~
 בגמרא

 שנחלקו ואף ב~ב שמין השיא לא או אחרת השיאדבין
 העשור מן לפ~ות היה שהשומא שאומר מי שישהגאונים
ולא

 להוסי~
 לפחות בין כ~~~ד המגיד הרב הכריע דבר

 וא~~כ ז~~ל רבינו דעת והוא להוסיףבין
 כי~

 שאומדים
 ומי י~וד מי וכ~דו ומתנו ומשאו ומיודעיו מריעיודעתו
 לכ~ו י~וש ומיידע

 ח~
 ומה הנ~~ל האפטרופוס מאחיו

 לישא אפ~~פוס אותו ש~ה שכ~וב עתהגס
 שהשיא הכא שאני שיאמר ולמערער כרצונו בנכסיוולעשות ~ית~

 שכבר לו אמור אתה אף ~האמינו אין לכן בנו עםהבת
 תאמר ואם לרא~נה כמו לה ונתן השניתהשיא

 לזות מעליו להר~יק בראשונה ונתן עיניו פקח זאתעל שא~
 מריעיו וחקרנו דרשנו האמת כפי הכל שזה גםשפתים
 קהל עיקר שהס הנ~~ל הדיינים המה הלאומיורשיו
 נותן היה קיים אביהן היה שאס ונשב~ומוסתערב

 שנתן מה כל שהרי הוא שכן רואות ועינינו כפלייםכפלי
 אשר א~ת לכל פרחים למאתים הגיעלא

 ה~~
 שבהם

 ו~ם אלהים עם ~וב משכיל לבחור ובפרט יותרנותן
 זה ולדעתי ספק בלי אביו בית מכל נכבד והואאנשים
 רבינו ~דברי מבואר שהוא כיון משנה בדבר טעותיקרא
 הר~ שראה וכיון בפשי~ות והטור מהרי~~ק ש~סקוכמו

יוס~
 יותר שהיה ב~וספת ~ותו מחייבים שהיו ה~ז~
 בפשרה ממש אין וא~~כ ש~שה מה ~ה פרחיםממאה
 דוד הר~ ~יר על תסוב והבית בט~ת שעיקראההיא
 ה~עיר נאם אנס~~ו משגיאות י~ילנו נפלאו~ ~שההנ~~ל

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 הכתוב בפסק דעתי לכתובג~~~~~

 ~עי~
 והנני

 הדין ופסק כו~ והפרדסים הגנות ו~ענין מ~~ש כיאומר
 הר~ש~בע

 יוס~
 בטענת ע~יו בא שהיתום מאחר כו~

 דברודאי
 ~שו~

 דאפטרופוס דקי~~ל ~אע~~ג זה הוא
 אבל ספק בטענת ה~~מ ~בע לא יתומיס אבישמינהו
 בדברי כמבואר הנתבעים שאר כדין דינו ודאיבטענת
 וקי~~ל ~הפרדסים הגנות תובע שהיתום ואע~~פהפוסקיס
דאין

 נשבע~
 סך ת~ע שהוא י~~ל הקרקעות על

 במ~~ת מודה והאפטרופוס וה~רדסים הגנות בהםשקנה ממ~
 תביעת זו והרי במ~צתו וכופרהממון

 ממ~
 ונשבעין

 ~א ופרדסים גנות דהשתא דכיון את~~ל ואפילועליה
 א~ו לא דע~~פ י~~ל היא קרקעות תביעות מיניהת~ע
 אבל דאורייתא שבועה אלא הקרקעות על נשבעיןדאין

 ~ הקרקעות על אף נשבעין הסתשבועת
ו~~~~

 בשבועה עליו ל~גל היתום ~ה בזה גם
 הסת שבוע~ אלא חייב דאינו את~~ל אפי~ עמו הדיןכו~
 ~ בדרבנן מגלגלין קי~~לדהא

ו~~~~
 אשר שלהס שהממון היתום עוד ט~ן כי גס

נת~ק
~ 

 האפ~~פוס
 עיר~

 ונתעסק ממונו עם
 גס בריוח חלקו לוקח ו~יה בשותפותיחד ~
 מה~
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 ח~~ה בטור וכמ~~ש האפטרופוס שבועה נת~ייבהז~ת
סימן

 ר~~~
 אבל הרמ~~ה בשם כ~~כ הטור בשם מ~~ש כו~

 כ~מ~~~
 וס~~~ג נחלות מהלכות י~~א פ~ הרמ~~~ם ~שם

 צ~~ו סימןבמ~~ע
 ובש~~~

 בדברי לא כן ~~את~ לא הניז~ין פ~
 ו~ם ההוא בפ~הרמב~~ם

 ל~
 הנ~זקין~ בפ~

ו~~~~
 כו~ חשבון ~מו שיעשה היתום ~ען עוד

 לא ~בל ב~~ד ש~נוהו במי דוקא זה כי ~ומר אני~ה
 המגיד הרב מדברי נראה וכן היתומים אבי שמינוהובמי
 הכרח שאין ולו~ר לחלוק דין לב~ל מקום שיש אע~~פכו~
 היתומים אבי דבמינהו המרדכי דכתב ~יון שמדייקממה
 נתייפה עמהם לחשבצריך

 כ~
 ומ~~מ ההם הדיוקים

 לומרהיינו
 שרא~

 ל~שב
 אב~ עמה~

 הדבר אירע אם
 לכתוב ~שש ולא בדבר ד~דקשלא

 החשבונו~
 לנו אין

 לחי~בוכח
 ממ~

 ~ שבו~ה ולא
ו~~~~

 אחותו הי~ומה השיא שהאפטרו~וס ~~ן ~ד
 מעישור ויותר יות~ ~ו~ עתק הון ~מה והוציאלבנו

הנכסי~
 כי נראה לע~~ד כו~ ~אד הר~ה אביהם ~הניח

 כו~ גדולה ~שיעה~שה

 אי~
 שאף בזה מסכמת ד~תי

 כי היה רשאי נכסים מעישור יו~~ הרבה נתןא~
 שהיה דעתיהאמדינן

 נות~
 הרמב~~ם דעת וזה כ~~כ לה

 נתן ~ם ואפי~ ע~קר שכן ה~~ה וכן וה~מב~~ןוהראב~~ד
 לחייבו פשיעה זו אין דעתיה דאמדינן מדאי ביותרלה
 ~ ובעלה וא~ותו היתום בין והדיןלשלם

 וה~ו~~~~
 שלא בע~מו שראה להיות האפ~~ופוס

 ולכן כו~ הזה הדין מ~לקי חלק ~שום ל~מוד יכולהיה
 מהם אחד כל לברר הי~ום עםהחכים

 ~יי~
 ולכן כו~

 כו~ ה~יא הפשרה ~ב~ל א~ם ~שום ~~ שא~ן או~ראני
 וכ~י שבו~ה י~ייב שזה שמאחר עמוהדין

 לס~~
 ~ת

 על קנין ונ~לו ביניהם לפשר דיינים קבל משבועהעצמו
 קי~~ת שהפשרה הוא פשוט דברזה

 ~אי~
 יכול א~ם שום

לבטלה
 א~

 ה~~יר לי הנראה זהו שני~ם מדעת לא

 ב~ה~~ר מנחם הר וה~~ דוד הר~ לפני ~~וכג
 הר~ ו~בע רופא לביתשבתי

 ~ו~
 ש~ייב ~~כ~ ~ה~כם

לו
 מהיו~

 ~נה י~~ו
~~~~ 

 י~ו בכ~ב לו שנ~~י~ב ~ב~י~
 נסחו ~ה עליושהוציא

 מוד~
 ש~~~ בכ~ה~~ר ~~~ם ~ני

 ר~אלבית
 אי~

 ונ~ב~ ליק~ ~~~ ~ת~ייבתי
 ~וד ~ה~~ר

 לבנים ת~~קיצ~~ו
 ~י~שה זה בתנ~י ישר~ אברהם ה~~ בע~

 כל דודהר~
 הש~~

 ~ל ~נאמן מר~כי ~ער~ור לו~ו
 אברהס הר~ של כנג~ו ש~ען ~~חים ממאתיםארטא

יש~אל
 והפרע~

 של
 ת~~~

 ט~~ו עד יהיה ה~~ לבני~
 ימי~

 סיו~לח~
 שבתי בכמה~~ר מנחם הטרוד ~לינו הקודם

 השיב מנ~ם הר~ וה~כם הפתקא עכ~~ל רופאלבית
 ~ כלום לו חייבשאינו

 מ~מש מנחם הר~ החכם עם שהדיןו~~~~~
 שיעשה בתנאי אלא לו נתחייב שלא הא~ ~טענות

 מער~ר ישראל אברהם להר~ להבטיח השתדלותו כלדוד ה~
מ~כי

 הנאמ~
 ממ~תים ארטא של

 פרחי~
 בעדו שטען

 השתדלותו עשה ~א דוד והר~ ישראל אברהם הר~של
 מ~ם הר~ כלום לו נתח~יב לאוא~~כ

 ד~ וה~
 ~א טוען

 הב~ ~ נתפרש שלא באופן השתדלותי כל ~שיתי אלאכי
 ~רב אלא אינו מ~~םשהר~

 שכ~
 ~פתקא לשון הוא

 הר~ בעד לבנים ת~~ק דוד ~ר~ לתתנתחייבתי
 שהוא מבואר הוא זה שלשוןישראל אברה~

 ל~~
 והר~ ערבות

 ~עת שלא ~רב הוי וא~~כ לבנים הת~~ק נתן לאדוד
 נתח~יב שלא וכיון קנין ובעי מעותמתן

 בקני~
 ~יוב אינו

 דוד הר~ לדברי ואפי~כלום
 שטו~~

 לגוי נתנם שע~~י
 כל שיעשה בתנ~י אלא נ~חייב שלא מפני פטו~הוא עכ~~

 אינו באסמכתא וערב א~מכתא והיינו ~ו~השתדלותו
 המעות הלוה שהוא אומר דוד שהר~ ואע~~פמ~חייב
 שכתב מכחישו הכתב לחאב~~אלה לתי~ם כדילחכם

 לכת~~ ליה הוה דוד הר~ כדברי ואם פ~ ב~דנת~~יבתי
 שה~ מאחר גמור ערב היה אם ש~פילו~~~ דוד~ מהר~לויתי

 הערב את לתבוע א~~י פה נמצא אינו ישראלאברהם
 ישראל אברהם הר~ שמאכי

 פר~
 כמה א~ר ו~~~ש

 מניח היה לא עליו זכות לו היה אם ס~~ שב~ישנ~ם
 ~ הז~ן בכ~~ז~ל~ובעו
 היתה ואפי~ גמור ערב היה אם שאפי~~~~

 אברהם הר~ בו ~מצא היה אם פרעו ש~א ב~טר~~וה
 שיתבע ~ד מהערב לתבוע יכול אינו ו~ו~הישראל
 מכל ממנו לגבות יוכל ולא תחלהלחייב

 אילי~
 טעמי

 שלפי כ~~ש גמור ~רב היה אם א~ילו לתובעו יכולאינו
 הוא האלה ה~ענות וע~~פ שנתבאר כ~ו ערב אינוהא~ת
 מקויים ובשטר גמור חוב היה אם שאפי~~~~ ~ משבועה אפילופטור
 ושביע~ת ושמ~ות ש~טה ע~יו שעברו מפני ~טורה~ה

~שמ~ת
 בי~

 כל ששמענו ואחר ~ שבו~ה בין ~מון
 לנו ונרא~ ב~ב~ ונת~נו ונשאנו ~ייננו הנז~הט~נות
 כמו ~ו~קות ~ענות הם מנחם הר~ החכם~טענות
~נבאר

 היא ה~אשונה הט~נה א~
 טענ~

 האמיתית
 אם~אפי~

 ~י~ הי~
 על הוא ~ם מקויים שטר דוד הר~
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~נאי
 צרי~

 התנאי שקיים בעדים ראיה לה~יא המו~יאו
 שלאוכל

 הבי~
 פשוט והדבר כלום גובה אינו עדים

 תנאי ~ל אלא אינו שהחיובש~אחר
 היא~

 לחייבו יוכל
 לאאם

 יבי~
 למיחש איכא הא התנאי ~קיים ~דים הלה

 ממון לא זה את נחייב לא ומספיקא קיימו לאשמא

ול~
 נותן אני הרי לחבירו האומר הר~~ן ו~~~כ שבועה

ל~
 ראיה להביא המקבל ~ל פ~ דבר שתעשה ~~~מ כו~~כ
 בש~ת שלא ערב שהיה השנ~ת וה~~נה תנאו~קיים

מת~
 ח~יב אינו קנין היה שלא וכיון קנין דב~~ מ~ת

 דוד שהר~ ואע~~פ פשוט ד~ר זה גםכלום
 טו~

 שהיה
 פטור הוא ~דבריו היה שאפי~ והשיב מעות ~תןבש~ת
 ו~רב א~מכתא והוי תנאי על אלא נת~רב שלאמפני

 שכ~~כ זו היא טובה ~~נה ~תחייב אינודאסמכתא
 ~קבלן או הערב ~~~ל ולוה מלוה מה~ בפכ~~ה~רמב~~ם
 נשת~בד לא ~ידו שקנו א~~פ~ ת~~י על ע~מםשחייבו
 ו~ני ~ו ~ן לו שאמ~ ~גון כיצ~ אסמכתא שהוא~פני
 התולה שכל יהיה לא אם או כו~~כ יהיה אם לךאתן

שעב~
 לא יהיה לא ואם יהיה דאם בו ~ייב שאינו

 והקנהגמ~
 קנ~

 שלם
 ולפיכ~

 שטען ו~~~מ נשת~בד לא
 לה~אב~~אלה לתיתם ל~כם המ~ות נתן שהוא דודהר~
 ופשוטים נכונים דברים ~כחישו שהכתב החכםוהשיב
 מא~ר גמור ~רב היה אם שאפילו הג~ וה~~נההם
 את לתבוע א~~י פה נ~צא אינו י~ראל אברהםשהר~
 כת~ שהרי פשוטה זו ט~נה גםהערב

 בפכ~~ו הרמב~~ם
 ~רב שהיה מי מלוהמה~

 לחבי~
 המלוה ובא ע~~פ במלוה

לת~ו~
 לו אומר הים ב~דינ~ הלוה והרי הערב את

 ~לא ראיה הבאהערב
 פרע~

 אשלם ואני הלוה
 ל~

 ~כ~~ל
והדבר

 ידו~
 הפוסקים לדעת לו יש מלוה דין ידו ~כתב

 ~מהם החולקים אפילו ובנ~~ד ~יהם סומכיםשאנו
 אינ~ ישראל אברהם ה~~~ ש~ייב שהמלוה הכא דשאנייודו

בכת~
 אם שאפי~ הרבי~ית והט~נה ~לל

 הי~
 ~רב

 אברהם הר~ פה נ~צא והיה מקויום בש~ר והיתהגמור
 יכול ~ינו פר~ו שלא מודה והיהישראל

 ~ת~~
 מה~רב

 שלמה משנה ממנו לגבות יוכל ולא מהלוה שיתבע~ד
ה~א

 בסו~
 החמשית והטענה הפוסקים ו~סקוה בת~~א

 פ~ור היה מקויים ובש~ר גמור ~וב היה אםשאפי~
 ואע~~פ הוא פשוט דבר ושמטות ש~טה עליו שעברה~פני

 נהגו לא ה~ר~תשבאותם
 להשמי~

 ~יון כספי~ ש~יטת
 נאמן ואינו ולמנהגם לנו מה משמטת שבי~תדמדינא
לומר

 פר~ב~
 באותם נהגו שלא מאחר ואבד לי היה

המקומות
 ~כ~

 ~ ז~~ל הפוסקים בדברי ~כמבואר

~~~
 ואפי~ לגמרי פ~~ר מנחם הר~ שהחכם ~~~ה

 ~ם ~ ~ן אין ~ב~ה כאןאין

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

~~~~ 

~ד
~~ 

 דיוידאש יצ~ק הר~ תביעת על לנו שנראה
 יצ~ק הר~ מנכסי להפ~עשבא

 אזוב~
 בפ~יו שלא

 הוציאה ה~~ יצחק הר~ א~ת ו~ם שלוה ~קוםאינו וג~
 ב~לה על ש~רבפנינו

 מס~
 שנתן שולטאניש מאתיים

 הראשונה שמ~ת היא וטענה הנישואין בעת במתנהלה
 ~קנת ~שום בזה ויש ה~~ הסך ~ל בגדים להמהר
 ה~~וב מ~~~ק~י אגב מטלטלי שעבוד מידי ומפקיעה~וק
 ~וב הבעל והשיב ה~~ חוב הב~ל יצ~ק הר~ב~~ר
 לה שנתן רק כתוב אין ידה מתחת היוצא שבשטרה~~
 שולטאנ~ש המאתיים ממנו שתתפרערשות

 ש~
 המקודם

 תקנת משום בו ואין גמור ~ר~וןוהו~~ל
 ~ השו~

 שמו~ו~~~
 שיחקור ~רנו ט~נותיהם

 ויחפ~
 הר

 מהלוה שימצאו חורין בני כל על תחלה חוב הב~ליצחק
 בא~ה משכו~ות יש ואם הזאת בעיר ~הם ~קוםבכל
 לא ואם ~לו הוא ההלואה על יותר ששוים מהמקום
 ב~ניו שלא ונפרע המשועבדים על יחזור לחובויספיק
דהא

 אפ~י~~
 כרב הלכתא

 נחמ~
 ~וב ב~ל אפי~ דאמ~

וא~~~~
 ~וטל אחד ~ל יהא שלא למילתיה טעמא דיהיב

 דלישנא ופשטא הים למדינת לו והולך חבי~ו שלמע~תיו
 שבאנראה

 ל~ר~
 לדקדק שרצה וכ~ו שלוה ~מקום

 דכיון נר~ הריט~~א בשם וכתבוהריב~~ש
 דהמש~

 הביאה
 בין ~פלוגי לן לית ומסתמא בפניו שלא פר~ון דיןסתם
 לבעלאשה

 חו~
 אגב בפניו שלא הנפר~~ דנקט דהאי

 שנא לא ובהא הפו~מת דקתני נקטיהרישא
 ב~

 אשה

ל~ע~
 מדר~ לאפוקי למילתיה טעמא דיהיב והא חוב

א~א
 כמשמעות לא ~וב לבעל אשה בין וה~לי~

 להפקיע ש~א דהוא ~עמא בתר ~יל י~~ל אדרבאהמשנ~ לש~
ולהפסיד

 זכו~
 והא המלוה

 שיי~
 זאת ענין בכל

 ולא גאון ולא אמורא ~ום תנא שום איש~מיטדלא ו~
 לא זה חילוק ל~לק אחרונים ולאראש~נים

 דאיכא~ ואע~~ג והריטב~~א ה~יב~~ש ב~ר ואז~ינןלכולהו שבקי~
 טפי הראשונים דברי בפי~ בקיאי דהוו אינהולמימר
 דאיכא במילתא אבל טעמא בלי במילתא מילי הנימינן

טעמא
 ואיכ~

 למותיב
 מותבינ~

 למי~ איכא ודור דור ~בכל
 באגמא ~ני קטלילאו

 א~
 האחרו~ס גדולי וכדכתבו

 בנ~~ד שי~~לכ~ש
 ~~ד~

 ~רי~~ש
 ת~~ שא~ והרי~~~~~

 דחיו~אמש~ועה
הצעיר
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~~ו

 שהוא שם שהוא במקום ~יפרע הלוה א~ר לילךלמלוה
 ~ייהו~ רביע ואריא לשס משועבדים בידווהנכסים

ו~~
 שמעת אזובב יצחק הר~ אשת ש~~~ה ה~ענה

הראש~
 והח~יפה הלכה וא~~~כ הבג~ים בעלה לה מ~~

 ידה מתחת י~או שלא באופן בא~רי~ וא~ר~םבאחרים
 ונר~ השוק תקנת ~~שום בה יש כמכר ~מ~נה~עולם
דאפי~

 תי~~
 שנותן האי כי במ~נה ~ת~ה דהו~יא

 בה שייך דלא הר~~~ש מודהלאש~ו
 ת~נ~

 דהא השוק
 בו ~שו לא שכי~א דלאמ~לתא

 ~ק~~
 שלא ו~וד ה~וק

 על הרא~~ש וכדכתב לגמרי מרשותו המ~ל~ליםי~או
 וקי~~א ה~ ~הי~ן ה~ור וכדכ~ב לחבי~ו ~וב שטרמו~ר

~~~~~
 דל~ו פר~ון א~א שנתפ~ת מה מי~רי מתנה ~לאו

 ~דים שהביאה ואפי~ כמיניהכל
 בכ~

 י~~ל
 כי~

 ששטר
יו~ח

 מת~~
 שולטאניש ה~אתיים שאותם נוהחו ~ה ידה

 ממ~ו שקבלתם כ~ובה ב~~ר ה~א שמודה המו~דםשל
 רשות לה ו~ותן לה נתנם שלא מודה הואע~שיו

מנכ~יו ליפר~
 הס~

 ו~כשיו קבל~ם ש~א ~ו~~ת שהיא הר~ ה~~
 פרעון ב~ורת ליטולבאה

 והודא~
 עדים כ~אה ב~~ד

 מקום ואין ראיות לזה וישדמים
 להארי~
~ 

ו~~
 דאת~~ל ל~~ון לטוען ש~ש מה

 ~ו~~
 יצחק הר~

 המטלטלי~ הנז~ מהאשהה~~
 ה~ינו ה~~

 בבגדי~
 או

 במה אבל ה~לוה זמן קודם עשויים שהיו~מאנטא~~ש
 ולוה כלוה דהוי שוין ~ובות הבעלי שני אח~~כש~~שה
ואחר

 כ~
 אי ~נה

 משו~
 ש~חר ארייא לא הא

 במעות או ה~מר במעות היו הנכסים אלושהשביחו שהשב~
 להו הוו השנית ה~לוה קו~ם הלוה ביד בבירורשהיו

 וכן גבה לא שגבה מה וגבה המאוח~ קדם ו~יכמטלטלי
 ק~~ד בס~מן הטורים בעל~תב

 ובע~
 ~ התרומות ספר

ו~~~~
 המ~ת אלו שכל רואה לכל וגלוי ברור

שמוציא
 לתיק~

 בא והכל מת~ילה עמו שהיו הבגדים
 הא~ הצמרמכח

 נו~~~ והד~~
 זאת ~שתו שנשא שא~ר

 ה~דם שכר כי הרויח לא מזער זמןשהוא
 ל~

 לא נה~ה
 מציאה ~~ין ה~~לם ב~יוח לתלות ואין לאחרים ולאלו
 קלא דאי~יה והיכא שכי~א דלא מילתא שזה כיו~אאו
 ~ ודאי מידי מוציא ספק ואין ליהאית

~~~
 מבני לגבות ס~ק יהיה לא שאם הדברים

 כ~~ב ביום פה שמותינו חתמנו ה~~ י~קהר~ בי~ ולראיה הנז~ האשה שביד מהמ~לטלים י~בה~ורין
 טב~

 ש~ת
 תוב~~ב צפת פה ליצירה~וש~~ה

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

~~~~~~

~~~~
 ~~~~~ ~ז

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

~~
 חורים ובני ב~ירו משו~בדים לו יש

~~ 
 מעירו

 מהל~ת כ~~א בפרק משנה מגיד שבעירו ממשועבדיםגובה
 בשם קי~~א בסימן וה~ור ה~שב~~א בשם ולוהמלוה
 טור~ ואשתדפו ~ורין בני הלקוחו~ הניחו אםהרא~~ש

 זמן הגיע דא~ילו בתשובה הרשב~~א וכתבמהלקוחו~
 חובו מ~תבוע ה~לוה ונתרשלהפר~ון

 ~~י מבני וליפ~~
 דבר ~משעבדי ~בי חרי בני א~תדוף רב זמןו~חר
 הוא~שוט

 של~
 טורפין שאין הרא~~ש כתב

 משום מ~רקעי אגב מטל~לי לו שכתב א~~פישמכר ממטלטלי~
 לך אין דא~~כ ~שום דוקא במוכר אלא השוקת~נת
 שקו~האדם

 ~פ~
 אלא מכר דלא היכא כל א~ל מחבירו

 מאוחר ששטרו ~מי לגבות בא מוקדם שש~רושמי
 פשי~א וגבה ש~דםמטלטלין

 שטור~
 שש~רו מי מהם

 מקרקעי אגב מטל~לי ש~בוד בו ~תוב אםמו~דם
 הרא~~~שהרי

 משום ~וקא במכ~ אלא איירי לא ע~מו
 הש~קת~נת

 אב~
 עלה לא השוק תקנת שייך ד~א היכא

 עצמו הרא~~ש כתב השוק תקנת במ~ום ואפילו דעת~ל
 הביא יה~ור ד~~ת ~ל יעמוד למנהג בירור איןשאם
 מוקדם ששטר ק~~ד בסי~ וכתב ס~ בהי~ן הרא~~שדברי
 אגב מטלטלי שעבוד בושכתוב

 מקרק~
 ~ור~

 מטלטלין
 ליכתב ניתן לא מבואר וזה מאוחר ששטרו מישגבה
 לאו דינא כהאי דאין דלא דיינא וכל פשיטותולעו~ם
 שהמנהג והטוען וח~ר הוא משנה בדבר ו~ועה הואדיינא
שלא

 לטרו~
 ואם טו~ים לב~~ד לשווייה כמיניה ~ל לאו

 דינים אותם לה~יר ה~א חייב אומר הוא ~~מו~ל
 פשו~~וזה

ו~~~~
 אם השוק תקנת בענין הרא~~ש בשם הטור

 מתנה בנותן דוקא היינו נתן אומכר
 לחבי~

 דהוייא
 הרא~~ש בה ~ודה לאשתו מ~~ה הנותן אבל~מכר

 מוקדםששטרו וש~

 טור~

 למכר דמייא דלא משום ממנה
 דלא מילת~ משום אי השוק תקנת משוס בה ש~יךולא

 מרשותו מטלטלים אותם יצאו שלא משום אישכיחא
 הטור כתב אלו טעכות ושת~ ממונו שפירוחשיבו

 ~וב שטר מוכר גבי הרא~~ש בשם ~י~~א ובסימןס~ בסימ~
 ~קדם ששטרו שממילחבירו

 ~ור~
 ~ענות מ~מת ~מנו

 שמי לאשתו מתנה לנותן ~~~ו משם ללמוד וישאלו
 לרואי וברור וק~~ל ~מנה גובה מוקדםששטרו

 לומר נוקפו שלבו מיויש השמ~
 שאי~

 אצלו ברור הד~ר
 הרא~~ש בשם ס~ ~סי~ ה~ור מ~~ש על ויסמוךיבא כ~~
 ש~~
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 ~ ברור דבר ~ה~וותא נמי והכא תורה דין ~ל הדבר יעמוד למנהגבירור
~~

 חובו לזה להגבות שלא שט~ן
 כא~

 הריב~ש מטע~

דכי~
 כאן נ~שית לא שההלואה

 א~
 בית

~ 
 שבמקום

 המ~וה ~ריך אלא הלוה בפני שלא למלוה מ~ביןזה
 אדרכת~ יבוא ואח~~כ שם ויתבענו הלוה ~למקוםלילך
 אלו מנכסים שבכאן ב~~ד לו ויגבו ההוא המ~וםמדייני
דהא

 כי~
 דשלא לט~מא ליתיה בכאן לוה שלא

 יה~
 כל

~~
 נות~

 לו והולך מ~ותיו
 ולי~

 דסברא וי~~ל דלת נ~ילת
 כתב~ לא מהפוםקים אחד ושום היא יחי~ סברתזו

הילכך
 חיישי~ ל~

 היתה ההלואה אם לי דמה ו~וד לה
 אחר במקום או זהבמקום

 סו~
 מעות נטל הרי סוף

 דלא הים למדינת לו והלךחבירו
 נת~

 דבריהם חכמים
 מלחלק הפ~קים שותקים היו לא אי~א דאםלשעורים
לא דהא בנ~~ד מודה סברא אותה לפי דאפילו ועודבדבר

 מ~
 ממנו שתקיף מי עם לדון ~וכל ו~י למשנה מעות~ייב הוא ~י עמו לידון שם שהלוה למקום למיזל

 ולחמ~י~ ליה~ ממטי בדינא עמיה למיקם ליה דחיקואי
 זה דבנדון ו~ד לוקה הדין מדת ונמ~אתלשחוור

 לו שאמר שמעיד מי שיש ועוד פר~יה ד~אסהד~ה אנ~
 פולפו~~ל קהל שכל ו~ד זמן לו להאריך מהלוהלבקש
 שלאמעידים

 פ~
 ~לך ~ריך למה וא~~כ

 ליד~
 עם

 ה~וב על ט~נה שום לו שאין לנו ברור שהוא כיוןהלוה
הלוה בפני שלא חובו לו לגבות ~קקין ב~~ד נמיל~ריב~~ש
 דכי~

 זה של דינו מענין א~ן פרעו ש~א לנו דברור
 וכמ~~ש לנו ב~ור שהיא והאמת הצדק ל~וף נ~וינוכי

 בה~הרמב~~ם
 סנהדר~

 הצעיר נאם
~~~~ ~~~~ 

כה
~~~~ 

 ~אובן
 ושמע~

 ראובן באו הפרעון זמן בא וטרם ק~ב לזמןבשטר מלוי ולוו שותפים

 ~שותפו~ להפ~וש~עו~
 שהיו החוב על וצעק לו~ ובא

 הוציא וראובן מגיע היה הפרעון ז~ן פי לוח~יבים
~~~ונות

 ע~
 ואמר ~לקו

 לשמע~
 אתה גם

 ת~
 משכונות

 בפני ללוי ואמר יאודה ובאכמוני
 השותפי~

 יש הרי הנז~
ב~די

 מהשותפי~
 ה~~ ללוי מיד ~אודה ונתן משכונותי ה~~

 כמה ואחר ראובן חלק ~להמשכונות
 לו פרע ימי~

 שקבל כיון ראובן של המשכו~ות לוי בי~ו י~ז~~עות
מ~אוד~

 ~~ו~
 ~לק

 ר~וב~
 המשכונו~ יאוד~ ביד ונש~רו

 ואח~ ~מעוןחלק
 ימי~

 ילמדנו עולמו לבית שמעון נפטר
 של המשכונות ללוי לתת יאודה ~ייב אםרבינו

 לאואם שמ~~

~~ו~~
 שיש מודה יהודה אם

 ב~~
 משכונות

 חייב הוא הרי שמעון חלק עללוי בש~
 בה~

 יודה לא ואם
 משכנות בידו היו שלאישבע

 משמ~
 הצעיר נאם ויפטר

כו
 אנחנו ראינו נסחו זה א~ שטר לפני ~ו~~

 חפצי אשתו ביד שהניח בווכתוב אלוב~ וילי הר~ מיתה מחמת שלוה צואה שטרח~~מ
 כס~

 עם וארגז
 פלונ~ת בנו בת היתומה לנישואי שיהיו מיוחדיםנכסים
 לא תבא לא ואם פה לדור שתבואבתנאי

 תהיה ה~~ שאשתו וצוה לבד שולטאניש עשרה רקמנכ~יו ת~
 שתנשא עד ידה מת~ת הנכסים יצאו ולאאפוטרופוסית

 הרשאה שטר ר~ינו גם ומה פה לדור ותבאהיתומה
 פ~ הר~ את היתומהשהרשית

 ל~בו~
 מאת ב~דה ול~ו~

 מיר~ת לה הנוגע ירושתה חלק זכות כל הנ~~להר~~י
 זקנתה עם נתפשר ה~~ המורשה והנה הנ~~ל הר~~יזקנה
 בסך וכך כך ממנה וקבלהנז~

 ו~ כ~
 והודה לב~ם

 ה~~ הפטרופוסית מיד ה~~ החפצים נטל איךהמורש~ם
 שאם בכתובתה יכתבו הנז~ היתומה שכשתנשא מנת~ל

 מבית ליו~יה לאלפים חמשה י~רו זרע בלאתפט~
 ר~ ליד ה~פצים לשלוח שכוונתו ההורשה אמר ויעןאביה
 עד הנ~~להחפצי~ מרשותו יו~יא שלא תשובה ר~ ב~ד גם נתחייבתשובה

 שיכת~
 ה~~ התנאי בכתובתה תחלה

 העיר ~כמי ופ~ מפ~ חתום כתב להביא נתחייבוע~~ז
 מעכשיו גמור בחיוב נתחייב יביאנו לא ואםההיא
 חמשה לפ~ע או ה~~ החפצים ל~פטרופו~לה~זיר
 שמהכח המורשה אמר ח~~מ ע~ם ובפנינו לב~יםאלפים
 כל ומחל ה~~ בנכסים נתר~ה מהיתומה לוהמםור
 ויליאלוביש הר~~י זקנה עזבון על לה שישהתבי~ת
 ההם החפ~~ ה~תומה אם ביד מסר ה~כרומורשה
 שנתחייבה ~יתומה אם ~ל ש~ר וכתב היתומהמדעת
 תפ~ר באם ההוא הת~~י הכתובה בשטרלכתוב

 בל~
זר~

 אביה מבית ל~ורשיה הבעל י~יר קיימא של
 ה~~ אלפ~םחמשת

 שע~~~
 מ~ד בידה נמסרו כן

 אשר העיר ~כמי שני ההוא בש~ר ו~תמו הנז~יורשיה
 בי~~ ימםר פה המורשה ו~ר הנ~~ל בשטר בשמותנקבו

 ולא וקבילו וסברו ה~~~ל הש~ר והיורש~םהא~טרופוס~ם
 הגיע ולא הנז~ היתומה נפטרה זמן א~ר כללע~ערו
 היתומה ויורשי ה~~ האפ~רופוסים קמו ו~תהלנשיאין
 נ~~ל ה מה~ור~הו~בעו

 שיפ~~
 אלפים הח~שת להם

 מידו בה~יאו פ~ע היא כי הם באו~רםלבנים
 החפצי~
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ה~~
 ~וד~

 שתגיע
 לנ~וא~

 ההוא ה~נאי בכ~ובתה ויכתב
 כ~ב להביא אם כי נתחייב לא שהוא השיבוה~ו~~
 לא איך ההם מה~כמי~~תום

 הו~י~
 ה~פ~ים מ~דו

 ~~ה וכן ההוא תנאי על אם כיההם
 והבי~

 הכתב
 בדבר ונ~פייסו ה~וא הכתב וקבילו וסברו כנ~~לחתום
ואין

 לה~
 ד~ן ~מו

 ודברי~
 ו~תב~ו ילכו והיורשים כלל

 קיים כבר הוא כי ממנו ולא בידה שהם ממיחחפצים
 ה~ורשה את ב~~ד ופטרו ב~~ד צפני עמדו וע~~זתנאו

 וא~רים ה~ו~שים מורשה ומליצו היו~ש ~לך זה~~~ ~ ~וראה בעלי עמווהסכימו
 ש~בל בשטר שהו~ה ראיבן נס~א ~ה אחת שאלהוסדרו
 ~צ~ שמ~ון אלמנתמלאה

 ל~~ ש~לו ~תכ~יט~ן ~~~ים
 הנז~ לאה ~~די ש~בלם הודה פע~ים וכמה~אה

 היתומה ר~ל ל~שתנשאמנת ~
 ב~

 ~חל של בנה יהודה
 ה~ז~ רחל תפטר שאם כ~ובתה תנאי בכלל שיכתבו~~~
 זרעבלתי

 שיהי~ ~יימ~ ש~
 ח~~ת ל~זו~ בעלה ~~וייב

אלפים
 לב~י~

 ל~ורשי
 ז~נ~

 ~אמר ומפני א~יה אבי
 הי~ומה ~ירת למקום הח~צים לשלוח רו~~ שהיהראובן
 נ~חייב לוי ביד~~~

 ג~
 יוציא שלא לוי ב~ד

 כ~ובת בש~ר ת~לה שיכ~בו ~ד ~~ם החפ~יםרשותו ~תח~
 כתב להביא נ~~ייב וע~~ז הנז~ התנאי בפירוש~חל
 ב~תוב~ה כתוב הנז~ שה~נ~י ופלו~י פלני ~החכמים~~ום
 לאואם

 ראו~ יבי~
 חתום ~ה~כ~ים ~כתב הנזכר

 או ~נז~ ~~~ה ל~~זיר ג~ור ב~~וב נ~~ייב~~~
 ~ו ה~~החפצים לב~~~

 ~~ש~ ל~רו~
 אל~י~

 ~בני~
 ת~ף

 ~~~כ לב~~כ ~וללאה
 ~חיובי~

 ו~אבן ב~~ר ~כ~וב~ם
 ~~~רם ואומרטו~ן

 ול~~~ ל~~ו~~
 ביד ה~פ~ים ונשארולנישואין ~~י~ ול~ הי~ו~~ בכתוב~ התנאי לכ~ובערבנית נכנ~~ ~א~~

 אמ~
 ~~~~ל

 הש~ל~
 והלך

 ש~~ור~ה והשיבו ה~יר ~מי מ~צת הנזכר השאלהושאל
 זה כל אחר פושע הוא כי י~ן לפרועחייב

 ב~
 לפני

 הפ~קים לי וה~או היורשים משאר מורשה ומליצוהיורש
 כדי ד~י ש~חוה ~מני ובק~ו ל~יוב וזה לפיטור זהה~~
 ~רבא ~פני בדבר ו~~רציתי וקטטות המריבו~לסלק
 ל~כמים ומליצו היורש ששאל זאת ששאלהו~~~~ו ~ה~כר
 בכמה ט~~ו את בשנותו היתה גנובה ש~להי~~ו

 שכ~ב א~ הדין ל~יקר ה~וגעיםדברים
 ר~וב~

 שהו~ה
 ק~ת שמעון מ~למנת שקבלבשטר

 ~פ~י~
 דברי~ ופשט

 משלה ליתו~ה נתנתם ~היא לאה של היו שה~פצי~אלא

וא~
 הדבר

 כ~
 בשטר ככתוב אפ~רופוס~ת אלא שאי~ה

 האמ~ולפי
 אפי~

 אפטרופוסי~
 שנוכיח כ~ו אינה

 ב~~~

 אותו מינתה שהיתומה פירש שלא שהשמיטב~
 שכתב ג~ זכותהלקבצ ~ו~~

 ו~~~
 ~תום כתב להביא נתחייב

 ופ~ פ~מהחכמ~ם
 שהתנ~

 ~ תו~פת ~ה בכתובתה כתוב ה~~
 שהוסיף~ב~ים

 ה~ור~
 הודאת ב~ט~ שיראה כמו ומליצו

 ~~ ~ע~ל הכ~ובהמורשה
 שהשמי~

 ~ט~ ש~ב~א
 ~הםמ~~כמ~ם ~~ו~

~~~ 
 ~~~צ~ם ש~בלה ~י~י~ה אם הו~ית

 מיד החתום ה~וא הכתב להם ומס~ ההוא הת~אי~ל
ה~כ~ים

 הא~~רופו~י~ ונת~~ו ~~נאי ככי ה~~
 שמתה ששמ~ו זמן א~~ ~ד כלל ב~בר ער~רוולא והיורשי~

 ~~י~ומה
 שיש או~ר א~י~~ח~

 לה~~~
 מ~~וב ש~ה~ו ~ה על

 ~כלל~~יב
 ~ר~ ~~ שוא~

 הב~לי ה~ו כא~~ו ו~~עון ר~ובן
 ב~~ר~~נ~ם

 ב~ ~~~~
 ב~רו הכ~ות ~תי כ~לו ב~~ד

ל~ח~~
 ~~~~ ידו~ וכב~ לדיין ~הוא

 והריב~~ש הר~~~ש ~~~ז
 ל~ו~~ אם ~י ~ה~~בשלא

 על
 ה~ש~~

 יהתפק ~א~ר
 ל~~ת ראוי וכןבדבר

 ו~תק~ ב~~בו~~~~
 ~נת~ו גם

 כן כולנו~ה~כמ~
 ובז~

 ה~ם כל
 ~ז~

 יבא ~~ומו ~ל
 ~בשלום

 פ~ור ~~~ור~ה ואו~~ ~~ין ל~יק~ אבא~~~~
 וטרם ~~מי~כ~ה

 א~~~~
 ל~~ר

 ה~ו~~ נו~~ א~~~~
~~לי~

 ~~~וש ~ושר ~ובב
 ~ז~

 וזה
 נ~~~

 אנו
 ~די~

~~~~
 ~ב~ר ~לכנו

~~ 
 ~ולה ~~~ה וילאלוב~~וש ~ר~~י

~~ו~~
 ~ל

 ~ר~
 ו~~כ~נו בפנ~נו ~וו~~ו ל~ד~ ו~~ה דו~

~~~ו~
 דבריו

 ~~~~ ולכו~~
 ~~~יד כ~י

 ב~~תו ו~~ו~ב ~~וי ~יו~ו ו~אינו זו צוו~ת ~~רול~~ו~ ו~כ~ו~ ~~י~~

~~~~
 ~זן נ~י~ו ~~~כ ~בריא~ם

 לש~ו~
 ול~~ות דב~יו

 ר~~ונה ~וו~~ו ~ורף וז~ו ~יקר~הן
 ~~~~ צו~

 ~י~ה
 פ~י~~ו ~~ר ר~ל ~רת ~~~ו~~~בה

 ~~ כ~
 ~~ו~~ה

~ר

 ~ו~
 ~~~ונ~ ~~וט~

 כלל ~~ר ~ום ~לי
~~~ 

 ו~הל~ה

 ז~וזו~~
 כל ~טול

 זול~ ~ב~~ ~ל~~
 וז~ב כ~ף ~~~ו

 ~לא א~ ואר~זו~ס~~ים
 ~כ~י~

 רחל לנ~סי ה~יו~דיס

ב~
 ~~~ר של בנו ז~~ל ו~לאלוב~~וש ~~ואל כה~~~ הי~~
יוהף

 ה~ו~~~ ה~~~~
 ~~ו~~א~~ינ~~ היום

~ו~
 ד~~ת שהוא כמו ליורשים~ נכסיו כל ש~~ל~ו צוה

 ותירש ת~ול הנ~~ל שמואל ~~~ר ~ת רחלוהי~ומה
 ~בא לא ו~ם ל~ורפה שתבא בתנא~ ~~~ע לאביה~היה ה~ל~

 ~~~ר של מנכ~יו ~~וללא

 יו~~
 רק הנ~~ל

 ז~בשולטאנ~~~ש ~ש~~
 ~ב~

 ו~לק
 המ~י~

 לי~ו~ה
 ~ז~~

 ר~ל
 החלק גם~~~

 ה~~~~
 של בנו~ ה~ז~ ש~מה ~~~ר לי~מי

ה~~ר

 יוס~
 פה ה~ו~די~ הנז~

 צפ~
 ~וב~~ב

~~ 
 חל~~ם ~ני

 אפ~~ופו~~ ה~~~צ יו~~ ה~~ר ~ל אש~ו מרתר~ל תה~ההללו
 יצאוולא

 הנכ~י~
 ידה ~ת~ת ה~לו

 ע~
 ש~~דלו

 היתו~י~
~~~~~~~~~~~~~~ ~~
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 פה לדור ~בוא ה~ל הי~~ה שת~א ועדכנ~~ל
שהותנה ~מ~

 בק~~א~נא שהיתומה ~מפני ~~~ למעל~
 וק~ביה אמהעס

 מ~
 להניחס רוצה היתה ולא אמה

כ~
 ז~תה לתבוע ושלחה תוב~~ב ב~פת ו~דור לבא

 ו~פ~רופוס~ לאיש להיו~ ור~ונה לפר~ה הגיע שכברזקנה בנכ~
פה~ לדור ת~א לא כי מידה דבר להו~יא רוצה היתהלא

 בישיבה הי~ב לזקן שאלו ה~~אה ~~ר ככתוב
 החכס ההוראות כסאעל

 ~ל~
 כה~~ר

 ~ס~
 לב ן~

 ~יקרא מ~~ה סי~ בתשובותיו ככתוב והשיב ע~~זנר~~י
 נוחלין יש בפרק איתא מילתאדהאי

 ת~
 האומר התס

 עס יירש לא בני פ~ אמר שניס פי י~ול לא בכור פ~איש
 דבר לעקו~ מתנה שהרי כלוס אמר לאז~~ל רש~~י וכחב בתורה עמ~~ש שהתנה כלום ~מר ~אאח~ו

 מ~
 התורה

 עס יירש כרחוובעל
 מיר~ה לסלקו יכול ואי~ האח~

 נכםיו כל מתנה בלשון שיתן ע~~יאלא
 לשא~

 או בניו
 בן יוחנן דרבי ואליבא נכסי כל יי~י בני שארשיאמר
 הלכה היא מתני~ ~הא הוא דפש~ט~ ו~ילתה ע~~כברוקא
 דכ~~ע אלי~אפסו~ה

 ~תני~ לימא בגמ~ וכדק~מ~
 קא לא הכא מחלה וקא יד~ה התס כר~~י ת~~אאפי~ קייס תנאו ממון של בדבר אמר הא כר~~י דא~כר~~י דל~

 כתבו רבוותא וכולהו וה~א~~ש האלפ~~סי והרבמ~יל
 לא דקאמר ובנ~~ד להלכה מ~ני~ מהך הפס~אזאת
 שולטאנ~~יש ~שר~ אס כי בני בתתי~ש

 לב~
 מתני~ היינו

ו~~~ו~~
 דמי דלא ל~ימר אפשר דה~ה נראה ה~ה

 מתני~ דבההי~ חדא ~~מי מתרי מתני~ לה~יאנ~~ד
 לא פ~ אישקאמר

 ובנ~~ד כלל ~חיו את יי~
 דנת~

 לה
 ר~בה לההיא דדמי לכאורה נ~~ היה ~ול~~~נ~ש~שרה
 ~יימ~ס דבריו הבכור את להס והשוה ~א ומי~ט~~~
 בתורה ~מ~~ש התנה לא דבנ~~ד אחריתי מט~מאו~וד
 לדור תבוא ~א שאס שהתנה הוא תנאי אלאל~מרי
 אס אבל שולטאניש עשרה אס כי תטול ~שלא~~פת
 התנה שלא ונמצא ח~קה כל תטול ב~פת ל~ורתבוא
 ~ בתורה מ~~שעל

 לאו טעמי תרי להנך אשכחינן ש~יר מעיינינןו~~
 ~שרה לה דהניח קמייתא ~~מא אי נינהומילתא

 מילתא דלאו ודאישול~א~~ניש
 הו~

 בתר דזיל משוס
 זו ~ירושה לסלקו יכול דאינו ז~~ל ~ש~~י דכתב~עמא
 ע~~יאלא

 ש~ת~
 או א~~ו ל~אר מתנה ~שון נכסיו כל

 האי לפי נ~סי כל ~ירשו ב~י שארשיאמר
 ~~מ~

 מיל~א
דפ~~טא

 ~אי~ הי~
 הירוש~ מכל דסלקו היכא בין לחלק

 ~על הרב כתב ובה~יא לגמרי ~ל~ו דלאלהיכא
 לא ~בני פ~ אמר א~~נ הרמ~~ה ו~תב ז~~ל הרמ~~הב~ס ה~ורי~

~~
 א~א

 וכ~ ~
 אמר לא

 ו~ ~ל~~
 ~~א

ד~תבינן א~ר~
 משו~

 הא בת~רה עמ~~ש התנה תנאי דעל
 היא מילתא לאונמי

 ~יו~
 שאינו

 י~~
 לסלקו

 לחלק שאין היא דפשי~א מילתא ~עמאהאי לפי רש~~י וכדכתב ב~ו לשאר נכסיו שיתן ~~~~יאלא מהירש~
 ב~

 סל~ו
 תנאי~ ע~~י סלקו וביןלגמ~

~~~~
 הק~רה לדעתי די~~ הנ~~ל מהדבריס ה~לה

 ב~לה היא הצוואה~את
 ואי~

 בה
 ממ~

 במה
 ש~

 שלא
 לא אס שולטאני~~ש עשרה אס כית~ל

 לדו~ תל~
 עס

זוגתו
 ב~פ~

 אפ~רופוסית אשתו שמנה ועל
 וצ~

 יצאו שלא
 לדור ותבא היתומה שתנשא עד ידה מתחתהנכסיס
 נראה היה דלכאורה ואע~~ג קיימי~ ~בריו יר~בצפת
דאפשר

 למנות דכוונתו תלייא בהא ~א דיל~א ולומ~ לד~
 הבת אס אבל עמה בנו בת תשב אסאפ~רופוס~ת

~ב
 באר~

 שידובר ביוס יעשה מה בצפת והנכסיס
 אותה ממנה היה לא דבכ~~הג דעתה ואמדינןבה

 אפ~~ופוסות ~ר ס~ק אלא יהא ולאאפ~רופוס~ת
 וראוי דמהימן גברא ב~יניהסשיראה למי א~~רו~ ימ~ו והס הב~~ד שהס היתו~יס שללאביהס

 לכ~
 ואיברא

 מחזקתה ~אפטרופוסית להוציא נינהו דסמכא לאומ~לי דהנ~
 דבמה נראה הכיומשוס

 ~צו~
 אפ~רופוסי~ אשתו שתהיה

 שתנש~~ד
 הב~

 ת~ול שלא שצוה ובמה קיימיד דב~~ו
 אסכי

 עש~
 לא אס שולטאניש

 הב~ תל~
 תוב~ב בצפת

דב~~ו
 ב~לי~

 דעתי ~~ניות שנראה מה זהו וכדאמ~~נן
 ואל חדשיס ~~שלש זה ~וי ~רש ~ל ו~ו~כב חו~הבהיו~י
 תוב~~ב צפת רבני השלמ~ס החכ~~סהרבניס

 ~~~~~הגאולה משכ~
ו~~~~

 מכמה פ~ור הזה ~~~ו~ה ואומר לנ~~ד אבא
 ש~~נה התנאי מפני א~~עמיס

 ע~
 כלוס לאו ה~פו~רו~

 לזו דאין משוסהוא
 ד~

 החכס שכתב מה~~ס אפ~~ופוס
 אפשר היה ~~~ל הנז~המ~יב

 לדו~
 הא דדילמא ולומר

 בת תשב אס אפ~רופוסית למנות דכוונתו תלייאב~א
 תשב הבת אס אבל עמהבנו

 בא~
 בצפת והנכסיס

 אלא יהא ולא אפ~רופוסית א~תה ממנה היה לא~וונא האי דבכי דעתא ואמדינן בה שידובר ב~וס יעשהמה
 ~הס היתומיס של לאביהס אפ~רו~ חזרספק

 דמהימן גברא ב~ניהס שיראה למי אפ~רופוס ימנווהס הב~~
וראוי

 ל~
 דסמכא לאו מילי דהני בה שסייס וא~~~פי

 אוכיח א~ מ~~תא אפ~רופו~ להוציאנינהו
 מתזקתה~ להוציאה שראויברו~ות בראיו~

~~~ו~~
 מה

 ש~ע~
 מה המשיב החכס

 יעש~
 ~וס

 על היעלה בהשיד~ר
 שי~רצ~ הד~~

 ל~א אדס ש~ס

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



~~  

~  

~  ~  ~  ~  

~  ~ ~ ~

 ליס מ~בר אחרת במ~נה ~נייתא ונכסי פהאשה
 מת~נת זאת ונמצאת ימיס כמה~הלך

 וא~
 ספק

לך שא~
 אומ~

 ח~ק בכל לזכותה רצה שזה מזה גדול דעתא
 שרצה הדעת ~ל יעלה והיאך חינה משום אביהירושת
לעגנה

 ועדי~
 שכיב דההוא מאומדנא אומדנא האי

 מעוברת אשתו ונמ~את לאחרים נכסיו שכתבמרע
 הדין חזר ספק הוא אס שאף המשיב ה~כם כתב~בר
 לה למנות צריך שאין אומר ואני אפטרופוס למ~ותלב~~ד

 אפטרו~וסית היא עליה סמוכה שהיא שאמהאפטרופוס
 א~ל שסמכו מהיתומים גרע שלאשלה

 ב~
 שאני ~לא הבית

 דסמוך סבתא ההיא בגמרא כדאמרינן לאשה איש ביןלן
 שכבר אפטרופוס צריכה זאת היתה שלא ו~ד יתמיעלה
היתה

 גד~~
 מט~ם ועוד מוקמי~ לא לדקנני ואפטרופא

 אומר אתה שאם מפני כלל אפטרופוס דין לזו איןאחר
 הנכסים שהוציאה במה פשטה הרי קיימתשאפטרופו~ית

 דברי על ועברה היתומה שתנשא קודם ידהמתחת
 לפיהמצוה

 דברי~
 ומתנאי אפטרופוםות~ נתבטל וא~~כ

 במה פשעה ו~ד הוא כלום לאו המורשה עםשהתנה
 שמחלה ~ד ידה מתחת ה~פצים להוציא נתרציתשלא

 ההם והחפ~ם זקנת על לה שיש תבי~ת כלהיתומה
 בנכסי חלקה מלבד לנישואיה לה מיוחדיס היושנתנה
 הצוואה בלשון למדקדק כמבואר אביה ירוש~ מצדהזקן
 ~רושת חלקה ליתומה הפסיד~ האפטרופוסית~את
 ש~יה חפצי~ מלא ארגז אם כי לה נתנה ולא הזקןנכסי
 שהיו החפצים כל נתנה אם יודע ומי ~נישואי~מ~וחד

באר~
 בשאר חלקה ה~סידה ומ~~מ מהם שיירה אם או
 לבניה ולזכו~ ליתו~ה לחוב ר~נה זאת והרי הזקןנכסי
 מסליקינן הא~ כי דמפסיד אפטרופא וכל הזקן כוונתהפך
 הוא כלום ל~ו המורשה עם שהת~י~ שהתנאי ונמצ~ליה
 ו~ד בניה לזכות אלא היתומה לתועלת שאינוכיון

 הז~ן כוונת הפך ליתומה ל~וב שהוא הזה בתנאיפש~ה
 שיחזי~ בכתובתה ש~כתבושהתני~

 הב~
 שהביא~ מה כל

 על החצי אם כי להחזי~ המנהג ואין הזקנהמבית
 אשר ~יש ומיהרוב

 יתר~
 ~ועטים בנכסים אשה לישה

ויתרצה
 להתנו~

 היתומה ונמצאת כו~ם שיחזירם
 הפך זה בתנאי~ת~נת

 כוונ~
 שהוא תנאיזה הילכך הזקן

 מששא לית היתומהלחובת
 ו~~

 קנין ה~ורשה ~ל הם

ע~
 ~ כלום ולאו הוא בטעות קנין כך

ו~~
 הכל להחזיר היה לא זה ש~נאי תשיבני

 היתה לא וה~רה פרחים וכך מאה לסך עלושהחפצים
 ששומת ידוע שהדבר אשיבך לבנים אלפיס חמשתאלא

 במ~~ ששוים כמו אינוהחפ~ם
 ~ע~

 כי ספק ואין

 אלא זה היה לא פרחים וכך במאה אותס ששמואע~~פ
 מחלק לסלקס חשוב ~ך ליתומה נותנים שהםלהראות
 כל שי~יר ר~תה ה~רה ול~נין אביהירושת

 השמש לרואי ביותר ברור ~ה בעין במ~ותהחפצים שיו~
 ו~~ן מששא ביה לית היה היתומה לחוב זה שתנאיוכיון
 ועוד הוא כלוס ולאו בט~ות קנין המורשהשנפל

 גס נימנית שהאפטרופוסית בהקדמת הזה ומתןהמשא שכ~
 אפט~פוסית נמנית לא זו האמת לפי אבל אלו החפציםעל
 כ~שון בה שכתוב ה~וואה בלשון כמבואר ה~לו החפצי~על
 הבית מטלטלי כל תטול זה ~ולת ~~ אשתו שתגבההזה

זול~
 חפ~י

 כס~
 והספרי~ ~הב

 ואר~
 נכסים מלא א~ד

 נכסיו כל שיחל~ו ~ה עוד בנו בת לרחלהמיוחדים
 שמואל רבי בת רחל והיתומה ד~~ת שהוא כמוליורשיו
 בתנאי נ~~ע לאביה ראויה שהיא החלק ותירש תיטולה~~
 הר~ של מנכסיו ~טול לא תבא לא ואם פה לדורשתבא

יוס~
 חלקים שני על תוב~~בב ~פת פה ה~ומדים הנז~

 הר~ של אשתו ר~ל מרת תהיההל~ו
 יום~

 אפטרופוס~ הנז~
 היתומים שיגדלו עד ידה מת~ת הללו נכסים יצאוולא
 כמו פה לדור ותבא ה~~ היתומה שתנשא ו~דה~~

 ליתומה זיכה שבראשונה ~בואר~~י ~ למע~השהותנה
 באר~

 מ~א
 ח~קה אלא היה לא והתנאי כלל תנאי שום בלאחפ~ם
 שמינה הוא זה חלק ועל אביה ירושת מצד זקנהבנכסי

 לא שהתנה מה והתנהאפטרופוסית
 האר~ ~~

 מלא
 בטיב לבקי מאד מבואר וזהאפט~פוסות ~~ ובלי תנאי שום בלא לה ניתן הארגז כיחפ~ם

ו~וד הלש~ טב~
 דאומ~

 אומר אתה אי שאם הוא דעתה
~ 

 נמצא
 אמה אותה ~ני~ים היו שאם הזקן דעתלפי

 שהוא כמו לבואוקרוביה
 ~ר~

 רוצה הבת שאין ה~לס
 בים בדרכים לצכת נישואיה קודם גם ומה מאמהלהפרד
 צבור משל נשאת והיתה ערומה נשארת היתהובי~ה

 לומר כרחיך על הילכך הד~ת על עלה לאזה
 דבריופירוש שכ~

 האר~
 לא אם אפי~ לה הוא חפצ~~ מלא

 חלק ~תיטול ל~נין אבל הפטרופוסות שום בליתבא
 מלבד אביהירוש~

 האר~
 בתנאי אם כי לזכות~ ר~ה לא

 יצא שלא זה חלק על אפטרופוסית מינה וע~~כשתבא
 מוט~ם זה שדבר נמצא שתבא עדמידה

 בלשו~
 ומוסבר

 הארגז על אפטרוסו~ית נימנית שלא ומאחרבסברא
 הוא כלום לאו המורשה עם שהתנית שתנאי נמצאזה

 אם דאפילו ו~ד כאן אין תנאי כאן איןדאפטרופוסית
 שהתנית התנאי והיה באמת אפטרופוסיתהיתה

 המורשה ק~ם~רשה ע~
 ה~

 קיים שכבר מפני פטור
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 שלא ~מה שה~נהתנאו
 נת~יי~

 ההוא התנאי שיכ~ב
 שלא ההם מהחכמים ח~ום כתב ל~ביא אלאבכתיבה
 התנאי ש~כתב עד מ~שותו הח~~ים ת~ובת ר~יוציא
 המציאו האפ~~~ופוסית לא ת~ובה ר~ וזה בכתובהההוא
 עלה ואילו ומ~וד~ו אוהבו ~הוא מ~נ~ ~~ו~שה אםכי

 ובלבד רשאי היה ו~~~ באחר לה~ל~פו ההו~הבדעת
 ר~ או תשו~ה ר~ לו כ~ה ה~וא ה~נאי עליושיק~ל
 ביד למוסרם והיש~ שה~וב המורשה שר~ה וכיוןתשו~ה
 ראויים שיהיו בענין ותבינם שתתקנם כ~י ~יתו~האם

 דוגמא זה לד~ר לגאול זולתה א~ן כי לנדו~~יאלהכנ~~ם

לדב~
 בריש דאיתא מאי

 כ~ובו~
 של אביו מת

 ח~~
 או

 כמה זה מורשה שהביא ומא~~ כלה של א~המ~ה
 ההם ~הח~מים~תום

 שה~~
 ~תחייבה

 בכתו~ה להכתי~
 הא~~רופוסית ~התנית ה~~אי קיים כבר ההואהתנאי
 והמופת האות ובא ~מו ו~ברים דין ~דם ל~ום ואיןע~ו

שהדבר~ם
~ 

 אם שנ~חי~~ה ח~וב כ~ב ש~~~ב~א הוא
 עד ומצ~~ף פה פוצה ה~ה ולא וק~י~ו סב~וה~~ומה
אחר

 זמ~
 ~ ה~תו~ה שמ~ה
ו~~~~

 והיו לנשו~ין מ~~ת היתה אם א~ילו
~וברים

 ול~
 היה ~כתובה ההוא התנ~י נכ~ב היה

 ~~~~~ מ~ני ה~ו~~הפ~ור
 ~ל~

 החפצים מידו הוצ~א
 עליו שק~לע~

 ה~~בל~
 ההוא ה~נאי בכתו~ה לכתוב

 שום ~וב לואין
 ~ה~

 ההוא הת~אי ~~תבו אם בד~ר
 מידם הו~יא שלא האם שכ~~ה שמ~~~ ו~וד י~~לוואם

 חמשת ~י~ז~ר בכ~ובתה ש~~תב ~ד ה~םהח~צ~ם
 ~געת ה~~ה א~ ~בנ~םאל~~ם

 לנ~ואי~
 נכתב היה ולא

 ה~משת היורש~ם גוב~ם ה~ו ההוא ה~נ~י~כתובה
 ההוא בכ~ב שמ~ורר ~אחר לבנ~םא~~ים

 של~
 ניתנו

 א~פים החמשת ש~חז~ר ע~~מ א~א ההם ה~פצ~םל~
לבנ~ם

 דמי בכתובה ההוא ה~נאי ש~כ~~
 ל~~י~

 שאם
 ~~~תהי~ה

 לנ~שואי~
 חיי~~ היה ז~ע בלא נ~~רת ו~~תה

 להחזירהבעל
 אל~~~ ה~מ~~

 ~~ני~
 מכ~

 ההוא הכתב
 אילו תנאו הזה ה~ור~ה קי~ם ה~י ~א~~כ האםשכתבה
ה~ה

 צ~י~
 היה ש~א נ~ברר שכבר כ~~ש לקיי~ו

 קצת נזכרו וכבר ד~תיבנא ~עמי ~כל תנאי שוםלק~~ם צרי~
 ב~סק אלו~~נות

 הארו~
 ביניהם שפסק הב~~ד שכתב

 שלא כדי פה כתבתים ולא שכתב א~רות ~~נותמלבד

 ~להארי~
~~~

 היתומה ואם היורשים ~ין שהדין העולה

ו~~
 ודב~ס דין להם

 ע~
 הוא זה כלל הזה ה~ורשה

 ה~עיר ד~~ ל~ניות~נר~ה
~~~~ ~~~~ 

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

ו~~~~
 יש

 לדקד~
 ~כ~ב העי~ור בעל ~דברי

 ~ראשונה אבל ~אח~ונהודוקא
 ~ריכי~

 עמהם לחשוב ב~~ד
 כמ~~ש ה~תומים אבי במינהו מייריאי

 האדו~
 אלא מיירי דלא משמע דלכ~ורה ב~~ד במי~ודוקא מיירי או

 וכיון כתב שכך דוקא ב~~דבמינוהו
 דא~פס~ק~

 הלכתא
 היתומים א~י שמינוהו ~א~ט~ו~וס שאולכאבא

 עמהם ל~שוב צריך אין ב~~ד במינוהו עמהםלחשוב צרי~
 צריך ~~אשונה אבל באחרונה ודוקאכ~ב~~ג

 צריך דאין ~~~ד ד~מינוהו ~שמע כו~~הם לחשו~
 לחשו~

 עמהם
 ~ין באחרו~ה דוקא וקאמר ק~יבאח~ונה

עמהם לח~ו~ צרי~
 אב~

 בר~~ונה
 ~~י~

 כ~וןה~~ו~~ם אבי ב~ינהו דא~ו ל~~ב
 ~אסי~

 אד~תין
 עמה~ ל~ש~ ~~~י~

 היכי

שי~~
 ל~ימ~

 ו~ו~~
 אבל באחרונה

הא ל~ש~ ~~י~ ב~אשונ~
 א~

 א~~~ת באח~ונה
 ל~ש~ ~~~י~

 ב~ל ה~ב גם
 א~~רופוס ג~י ה~~~ו~ ~~ל זה דין כתב משנהמגיד

 דין ביתשמינוהו
 משמ~ וכ~

 יעקב רבי~ו מ~~~י
 וכתב ~כו~ ~~~רו~וס ל~נות ח~~ב~ן ב~~ד ~ותו מינהולא שכת~

 בוד~יןהרמ~~~ם
~ 

 אותו ימנו וכאשר כו~ נ~~ן ~דם
 ~אידין בית ד~מינוהו ~לשונו נ~אה כו~ עמו לחשוב ~~~ד~ריכין

 ~~~ק הכ~ נמי ול~ש~~
 שכת~

 בראשונה אבל
 ~~~דצריכין

 ע~ה~ לח~ו~
 ולכתוב

 ה~~ל~~~~
 דבר וכל כו~

 בידם ~~~ד שיתנו דבר וכל קא~~ ~הכי ומשמע ב~דםשיתנו
 ~ האפ~רו~ו~~ם ש~קב~ו ~~ר וכ~ הול~~ל הכי לאוד~י

ו~ו~
 שמוש ש~ר ה~~~ור בעל שכ~~~ב לזה ראיה

 א~~~ופא לא~קמיה הו~נא כחדא תל~א במותבכתב
 כך ממק~~~י ליה ואשכ~נא דפלני~א יתמילאלין

 וכ~
 א~תאואם

 דאפ~~ופו~
 ~ריכים היתומים אבי שמינוהו

 לחשובב~~ד
 עמה~

 למכתב ליה ~וה הכי בראשונה
 ~פ~רופוס ~לוני קדמנא א~א כד הוינא כחדאתלתא במות~

 מקרקעי ליה וא~~חנא ה~~ומים אבי שמינהו פ~דיתמי
 לומר אפשר אי אבל כו~ וכךכך

 כ~
 מ~ני

 שכת~
 דהא

~ענת
 משבעינ~ ברי~

 להו
 והילכ~ כ~לקמ~

 צריך
 ~הוא ~~~ד למינוהו נצרכה לא זו ~ענה כו~ שקבלומה שיד~

אפילו
 ב~ענ~

 ליה משבעיק שמא
 כגו~

 הלכתא דאפ~יקא
 שאולכאבא

 אל~
 קא~ר היתומים אבי ~מינוהו

 ~~~ד צריכי~דבראשונה
 כן להוכיח ואין ע~הם לחש~

ממ~~ש
 בש~

 א~ ש~רות שני שכותבין ז~~ל ה~ב~~ד
לאפ~רופו~

 ~רו~ם ~~~ד במינהו ואם לקרובים וא~
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 ש~ר ישמרו דקרובים דמשום לומר דיש עב~תיי~ומאי
 לקרובים שימ~רנו ה~~קאמר משום מ~~ד ~ב יותרזה

וג~
 ~ דו~א היתו~ים אבי אמינהו דקאי לומר אפשר אי

~~~~~
 אלא ~עיל שכתבתי הוכ~ות הנך כל קשו

~
 וה~~ק קאי דאת~וי~הו לומר

 וכ~~
 הלכתא דא~פםיקא

 ~אולכאבא
 דאפ~רופו~

 היתו~ים אבי שמינוהו
 והא עמהם לחשוב א~~צ ב~~ד ומינוהו עמהםלחשוב צרי~

דמפלגינ~
 דוקא ב~~ד למינה~ היתומים אבי מינהו בין
 ל~שוב ב~~ד צריכי~ בתרוייהו בראשונה אבלבאחרונה

עמה~
 דלא קי~~ל היתו~ים אבי דבמינה ואע~~ג

 משבעינן בריא ~ענת על דהא לן למה זה חשבוןוא~~כ ישב~
 כו~להו

~ 
 שפיר אתיו~~~~

 ~ב~
 יע~ב ורבנו משנה מגיד

 וכמו היתו~~ם אבי למינהו וה~~ה ב~~ד במינוהוכתבוהו
 ש~תנו דבר וכל מתיישב נמי ובהאי ב~~~דשיתבאר

 מ~~שגם ביד~
 נום~

 נמי ב~~ד דבמינוהו דכיון ב~~ד מינוהו
עסיק

 נק~
 לישנא ההוא

 ו~ש~
 הי~ומים אבי למינהו נלמוד

 ה~~ומים אבי במינהו גם ש~יך בידו שיתנו דלשון נמיאי
 לידו הממון המוםרים הם ב~~ד מ~~מ מינהו שהואא~~פ
 דין שנאמר הוא בלחוד היתו~~ם אבי במינהו לאווה~~פ
 הוא ה~י דינא האפ~רופו~ים דבכל האדון כמ~~שזה

~צרי~
 שהוכחתי~ וכמו בראשונה עמהם לחשב

ו~~~י~
 וגם ז~~ל העיטור ב~ל בדברי לדק~ק נשא~

 דבריו לכוין זפיתי מכוונות אינם שלפני נוסחאותכ~
 בשרש מוהרי~~ק והביאו בה~יקין במרדכי מ~~שמ~וך
 כתב ~את ~דולה~~~ל

 ב~
 בפלו~תא דנר~ העי~ור

 ~בר ד~~~י ו~ב~~גד~~י

 צרי~

 ב~חרונה ~מהם לחשב
 ב~~ד שמינהודאפ~רופ

 דס~~~
 ~~בע לא דאמרי ~רבנן

 ו~ב~~ג באחרונ~ עמהם ל~~ב הפ~ות לכל צריךהילכך
כאבא

 שאו~
 דבריו והיים ישבע דאמ~

 והילכ~
 אבי מינהו

 כיון לחשב צריך שאול כאבא הלכתא דאיפ~יקויתומ~ם
 אינו ד~שבע היכא דכל מהכא משמ~ ~כ~~ל ~בעדלא
 יש~ע דלא היכא וכל לחשבצריך

 צ~י~
 דב~יו ובסוף ~ח~ב

 דהרי ~ו עמהם ל~~ב ב~~ד צרי~ין בראשונה אבלשכתב
 ד~~ום משמע ליהו ~שבי~ין ברי ~ענתכל

ליהו ~מ~ביעינ~
 צרי~

 ונראה בתחלה למ~~ש סותר וזה עמהם ל~שב
 על ליהו ד~שביעינן היכא כל קאמר דהכילי

 ~ענ~
 שמא

א~
 באחרונה ~שיחשבוהו דגם ב~חרונה ~ח~ב צריך
 ש~חשבו בלא נמי השתא ד~חייב הוא שבועה בריוי~ענוהו

 אין והילכך דמחי~ב הוא שבועהעמו
 צר~~

 ב~חרו~ה ל~ש~
 לחשב צריך שמא ב~ענת ליה מ~~~~יק דלא היכאאבל

 ויתחייב ברי יטע~והו חש~נו שמ~וך שאפשר~אחר~נה

להם
 וכ~~ ש~ו~

 דבאחרונה
 צ~

 צריך ע~~כ ל~ב
עמו ~חש~

 בראשו~
 על שהו~א ההוצאות ~ך שיכוונו כדי

 שנשאר והממוןהיתומים
 ע~

 מה
 שנכנ~

 בידו
 ב~~ד ב~~~והולה~שות וא~

 כי~
 באחר~נה עמו לחשב צריך דאין

 הכי דמ~ל~א דאורחא י~~ל ב~א~ונה עמו לחשב צורךמה
שכשב~~ד

 מו~רי~
 ש~ותנין מה מחשבין אחד א~ש ליד ממון

 בלי היתומים ממון שמו~רין ~~~ינן בשופ~ני דלאולו

מנ~
 ב~~ד מי~הו בין היתומים אבי מינהו בין וא~~כ
 לן דשאני הוא דבא~רונ~ ובח~בון ברא~ונה~חשבינן
 ב~~ד דב~~נהו היתומי~ אבי למינהו ב~~ד שמינוהוכיון

 ~ו מחשבין היתומי~ אבי ובמינהו באחרונ~ עמומח~בין א~
 לחשב צ~~ך היתומים אבי דמינהו זה ובין באח~ונהגם
 וא~לו~מו

 ל~
 דבמינוהו דכיון ליכתב היה ראוי נכ~ב

 כמו אדם בני של דרכן שכן בראשונה עמו ~חשביןב~~ד
 ב~~ד ומ~נהו היתומ~ם א~י ל~ינהו ה~~ה א~~כשכ~בתי
 ממנ~ הכי ~בדת ד~י היכא ~לא הםשוים

 הוי ולא
 אם ממנע לא עמו ד~חשבין דמשום ופשי~אאפ~רופו~
 אי ור~ב~~ג ר~~י פליגי אי כן לדקדק ו~וד ל~ובהכו~נתו

צ~~י~
 בא~~ונה עמהם ~חשב

 צרי~ דלכ~~~
 ~מהם לחשב

 תימא לא דאיבראשונה
 ה~

 צרי~ באי אדמפלגי
 ל~שב

 ~אי ל~פל~גו באח~ונה~מהם
 צרי~

 ברא~ונה לחשב
 למ~~ד ועוד דאחרונה לחשבון קודם זהד~שבון

 צ~י~
 לחשב

 פשי~אבאחרונה
 דצרי~

 החשבון לכוין בראשונה לח~ב
 ~ו~ וא~ן האחרון עםראשון

 דבחשב~
 פל~גי נמי ראשון

 ליה ל~הדא~~פ
 ל~נ~

 למסתם ל~ה הוה באחרונה למתלי

וצר~~
 בין בראשו~ה בין משמ~ והוה רבי דברי עמהם

 בראשונ~ אבל באחרונ~ אלא פליגי לא וד~י אלאבא~רונ~

לכ~~~
 אבי למ~נהו רא~ה דמ~אן לומר ואין מח~בין

 דלא מ~מע לכאורה הע~~ור דלבעל משוםהי~ומים
 דמינהו הוכ~ת~ דהא ב~~ד ב~ינהו אלא ורשב~~ג רפליגי
 ו~תבנו דמימנע היכא אלא ב~~ד למינהו שוה היתומ~םאבי
 אפ~רופוס~ם ~לה~ות מימנ~י לא עמהם ד~ח~ביןמ~ום

 כ~וא~~~
 דבתרווייהו ב~~ד מינהו כ~ו היתומ~ם אבי מינהו לי

~~י~
 בראשונה ~מהם

 לכ~~~
 דלדעת אפשר שכבר כ~~ש

ב~
 בתרווייהו דלרבי פל~גי ~~~ווי~הו ורשב~~~ רבי העי~ור

לא
 ישב~

 הכי ומשו~
 ~רי~

 דתרווייהו ולרשב~~ג לחשוב
ישבע

 ו~~ו~
 ~ לח~ב צ~יך אין הכי

ו~~~~
 בפלוגת~ ו~ב~~ג דר~ ~סתברא ה~יטו~ בעל

~א~א
 שאו~

 ורבנן
 לא~ שי~כ~

 ב~~ד דב~ינוהו למ~מרא
 ר~ ל~ה וקם פל~ג~ל~וד

 כרבנ~
 ~~אן ~אול כאבא ורשב~~ג

 ב~~ד דבמ~נו~ו ל~ההוי
 דנק~

 אבי במינוהו ד~ל~א פליגי
 פליגיהיתומים

 וק~
 ~רבנן ורשב~~ג ~אול כאבא ר~ ליה
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 אבי במי~הו ר~ ליה וקם כמ~~ש פליגי דבת~יהואלא
יתומי~

 קםליה ב~~ד ובמינ~ו כרבנן ורש~~ג שאול פאבא
 והכי כרבנן ורבי שאול כאבא~ב~~ג

 דיי~
 דבעל לישנא

 ואי ש~כא ורבנן שאול דאבא בפלוגתא ש~תבה~ור
 דאבא בפלוגתא ורשב~~ג דר~ ומסתברא ~ול~~ל הכ~לאו
 שאול דאבא בפלוגתא שייכא ומ~כתב פליגי ורבנןשאול
 ~שמעורבנן

 שיי~
 ממש ל~~פ אבל פלוגתא בההוא

 ה~טור בעל ל~ת דגם לפ~~ז נמצא ~לוגתאבההיא
 דלכ~~ע ורשב~~ג מר~ מפלוגתא שמעינןשפיר

 צרי~
 לחשב

 מיישבים היינו לא דאפילו ו~~ בראשונה אפט~ופ~ כלעם
 שיישבנו פמו זודחיה

 ה~
 לא הפ~~ים שאר לדעת

 פלוגת~שיי~
 דאבא בפלוגתא ורשב~~ג דר~

 הרא~~ש כתב~הרי ורב~ שאו~
 ז~~~

 כר~ לאוקומיה ליה נראה דלא
 לחודיה בחש~ן אלא ורב~ שאול דאבא בפלוגתאורשב~~ג
 כיון םבר דר~ ד~ליגי~וא

 שצרי~
 ל~ות

 חשב~
 באחרונה

 ורשבג~~א לישבע לו שאין אע~~פ בענינ~ם לדקדק לבוישים
 היתומים כשיגדלו שכתב ז~~ל הרמב~~ם ד~ת ופ~~נ~~~צ
 משמע םפ~ טענת על עד~ו~

 דלענ~
 עמהם לחשב דא~~צ

 היתומים אבי למינהו ב~~ד ~ינוהו בין לן ל~~שבאח~ונה
 כתב ז~~ל יעקב רבינוגם

 לש~
 דהכ~ אלמא ז~~ל הרמב~~ם

 לא ו~ב~~ג דר~ דפלוגתא דמפרשי ~שום ו~מאם~~ל
 דפ~י~ הוא לחודי~ בחשבון אלא ורבנן שאול דבאבאשייכא
 לר~ היתומים אבי מינוהו בין ~~ד מי~הובין

 צר~
 ל~שב

 ל~שב א~~צל~ב~~ג
 ופם~

 הרב וכמ~~ש כרשב~~ג גאון
 במינהו ו~ב~~ג ר~ הפוסקים דכל הרי והרא~~שהאלפם
 פליגי היתומיםאבי

 וכי~
 אי אלא פליגי ~א

 צרי~
 לחשב

 לכ~ע דבראשונה מש~עבאחרונה
 צרי~

 במינ~ו בין ל~שב
~ד

 ב~
 למידק איכא ואכתי כנ~~ל היתומים אבי ב~ינוהו

 ההלכה שטות וליישב בתרויהו דפליגי ם~~ל או ב~~דב~ינוהו~ פליגי ורשב~~ג דר~ ם~~ל אי ז~~ל העיטור ~לבדברי
 אחדלכל

 וא~
 לא דהרא~~ש להוכיח וגם מהפיר~ים

 העיטור כבעלם~~ל
 לענ~

 דלהרא~~ש דבאחרונה חשבון
ז~ל

 ב~
 מחשבין אין היתומים אבי מי~ו בין ב~~ד מינוהו

 הפוםקי~ ושאר ז~~ל ולהוכי~~שהרמב~~ם באחרונהעמהם
 ראיתי לא מזה ז~ל כהרא~~שס~~ל

 כי~ להא~~
 שאינו

 מודו דכ~~ע ~מע דבההי~ מעכ~~ת ששאל הדין לעניןנוגע
 ה~~רנאם

~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~ז ~~~~~~~~
 ראו~ ~~~א

 תבע
 משמע~

 לאשתו שהשאיל
 שהוכת בתו את בו להשקות ~ליקירנו ~צם ~ל א~~ס

 ה~~י לרפואת הכוס אותו מסוגל שהיה ואמרוממגפה
 בו מים ~תיתוהוא

 ושמ~
 ולא ידע לא הוא כי השיב

 ~ס אותו שאלה שאשתושמע
 אל~

 רבים ימים שאחר
 איש ע~~י שלחה שהיא אשתו לו אמרה הבתש~תה
 בביתו ראה א~~ שפעם ואמר הכוס לה שישאיל לראובןאחד
 ~ה ושאל א~ בחלון הכוסזה

 ז~
 שהיה לו והשיבו ה~ס

 ע~~י לב~~ד השיבה ש~ ואשת מראו~ אש~ו ~אלההכלי
 ידיעת בלי שליח ע~~י ה~~ הכום שאלה ~יא ב~~דשליח
 ראובן ביד שהיה מבעלה ש~עה א~ שפעם בשבילבעלה
 ג~ כמו בתה שמתה ושאחר למוכה מועיל שהיה א~כום

 ה~~ הכום ממנה שכנתה ושאלה שכנתה הוכתח~ים
 ראובן ~ד שאל ושלא בביתה ונאבד לה אותוונתנה
 רבינו יו~ינו ח~ים שמנה או שבעה אחר אם כיהכוס
 יהיה~ה

 הפרע~ משפ~
 לתובעו יופל אם הזה הכום של

 ועוד מאשתו אם כי או~ו לתבוע יוכל לא או משהר~
 מםוגל שהיה רב ממון הכום זה שוה שהיה טועןשהוא
 אדם בני שכמה מעט אלא שוה היה שלא ~ו~ןוש~
 והעיד ה~ם זה שיווי לדעת ב~~ד ו~לחו ומתו בושתו
 הנז~ הכום שלא ורופא בקי שהוא שאומרים אחדאדם
 כאלה ושראה מהים דג עצם אם כי אליקורנו~צם
 כום ראובן השאיל א~ שפעם לב~~ד נ~ע וג~~כרבות
זה

~ 
 ~ בש~ים עצי משכון

~~ו~~
 אשתו ש~אלה מה מלשלם פטור הבעל

 מלוג נכסי לה אין אם והא~ה ונאבד מדעתושלא
 אמתניתין החובל בפ~ וכדאית~ בעלה תחת ב~דהמלשלם פטו~

 בפ~ד בה~הות שכתוב ומה רעה פגיעתן והאשהדהעבד
 פשוט ד~ר חייבת דבפקדונות העיטור בשם חובלמה~
 ~אשה לא וגם כלל בתשלומין לבעל לחייב בא שלאהוא

א~
 תלמוד דהא כתובתה אלא לשלם ממה לה אין

 תי~ק דלא לאפו~י אלא העיטור בעל בא ולאהוא ~ו~
 באח~ם חבלו דאם ואשה עבד גבי דתנן דהאא~תין
 וא~~כ נינהו ודיינא דינא בני דלאו משום טעמאפ~ורים
 וה~וואות מפקדונותאפילו

 אשמועי~ן להכי פטי~ וגזלו~
 להו דלית משום אלא דידהו דפיטורא טעמא הוידלא
 בדינ~ ~יי~י וגזלות ~ל~אות בפקדונות וא~~כ לשלומיממה
 משתבעי שבועה מ~ייבי דאי ~דם בני כשאר להוודיינינן
 לאשה לית ואי משלמי להו אית אי ~ונא מחייביואי
 בעלה תחת בעודה פטורה כתובתהאלא

 ומ~ל~
 לא

עלה
 ע~

 ניתן לא זה ודבר הבעל לחייב אדם שום דעת
ליכתב

 ל~~
 שראיתי ~פני אלא כת~תי ולא ~שיטותו

 דברישהביא
 ההגהו~

 כאי~ו
 הי~

 נראה
 ~ה~
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~~יי~
 מ~ים ההגהות ד~ם וכתב הבעל את

 ~ בדברים והוכיחפ~ור שהו~
ו~~

 אבל מתשלומין היינו ל~ל דפטרינן
 צרי~

 הוא
 פשע ושלא בהם ידו שלח ושלא ברשותו שאינםלישבע
 בתשובת ו~ם הנז~ בפ~ בהגהות וכמבואר שנ~נבובמה

הרא~~ש
 שבסו~

 ~~ו בסי~ ח~~ה טור והביאה ל~~ט כלל
 שמדברי ואע~~פי שמ~~ט~סי~

 תשוב~
 דלא משמע הרא~~ש

~שבעינ~
 לביתו באו כלים שאותם מודה א~~כ אלא לב~ל

 שבא הודה הריבנ~~ד
 כו~

 בדברי כמבואר לביתו זה
 הכוס זה ראה א~ שפ~םהשאלה

 בחל~
 והאשה כו~ א~

 שחייבת דין פסק עליה ויכתבו ב~ות~ שאינותשבע
 ~ כ~ובתה גבוי לידי ת~א אם הכוס אותו דמילשלם

ו~~~~~
 דה~ינו נ~אה לכאו~ה הכום דמי פרעון שיווי

 מלא הוא זיגין אמר חד הכו~ס בפ~ דירושלמיההיא
 ר~ ואמר מלא הוא מטקסין א~רוחד

 נשבע זה הרי אמ~
 דאומדן הכא דשאני דמי לא ביה דייק~ כי אבלונוטל
 שוה כוס להשאיל עשוי אדם שא~ן הואדעתא

 ממ~
 רב

 ו~וד רב זמן השואל ביד ולהניחו משכון ובלא עדיםבלא
שה~יד

 ע~
 מע~ם אלא היה שלא ו~ופא בקי א~

 ד~
 וזה

 דעתא לאומדןמ~ייע
 וע~

 השא~לו כו ש~עם לב~~ד שנודע
 היה ~א ל~יי~ו בא~ם ה~ינו ואם בשמים ע~~ ~שכוןעל

 עצי או~ו ד~י כדי עד אלא ל~ייבואפשר
 בשמי~

 אחר
 או~ו שוה ה~ה שלא ה~שא~לשישבע

 דמי מכדי פ~ו~ כו~
 דמי בכדי אפי~ ל~ייבו נראה אין אבל ב~מים ~~י~ותו
 ~ל משכון שנוקח ד~י משום בשמים ~ציאו~~ו

 חפ~
 א~

אורחא
 דמי~ת~

 מדימי יותר שוה משכון ש~וקח
 ואם רב ממון שוה אליקורנו ~ל הוא אם זה שבנ~וןעוד החפ~

 דבר שוה דג ע~ם שלהוא
 מוע~

 דעתא ואומדן מאד
 ליה מסייע הרו~א והעד מועט דבר ~לא שוהש~~נו

ל~
 אותו דימי ח~י שתפרע ~יניהם לפשר הישרה הדרך

ע~
 ב~ודה אבל כתובתה גיבוי לידי תבא אם ~מים

תחת
 ב~~

 ~~תוב שישבעו אחר פטורים והאשה הבעל
 ו~ת~תי כתבתי זה בדין לי שנר~ה מה הוא זהלעיל
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~הצ~יר

~~~~
 המבי~~ט הרב בתשובו~ עיין

 ז~~~
 סימן ~~~א

קפ~~ב
 בנד~

 זה
~ 

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

 ~~~ב
 שה~יע ~לינו באה יתומה ז~קת

 לארוסה להכניס פרנסה דמי לה ואין ונתארסה~פרקה

 אמה ושאב~ שנים כמה זה נה~ג אביה כי ב~~~וה~ע~
 אנשים בכלל נקמתו לנקום השתדל נחום ר~~ישמו

 שלשים כמו מעות םך וקבל עמו שנהרגואחרים
 בנות וא~ותה זו ליתומה קצ~ם בידו ושנשארואוטמאניש אל~

הנהר~
 שנים שתי כמו היום זה הנז~ י~~ק רבי ושאמר

 הוא ועתה בידו שנשארו מה להם יתן ה~ישואין לזמןכי

בא~
 וי~ומה רחו~ה

 הא~~
 על מלי~שא מעוכבת

 ה~~הנדו~ייא
 ונמצ~

 ~עות סך ~ייב שהוא א~ איש פה
 אשר עד בידו ~ו~ו שנ~כב ~ובעת והיא ה~~ יצחקל~~
 ואם עמהן ה~~ יצ~ק ר~ למשפט ויתקרב לחשבו~יבוא
 למרח~י~ ילך ג~~כהוא

 ינ~~
 יתברר אשר עד ערבות פה

 שיש~ה
 לה~

 ~ ה~~ ~מן אבי ביד
 וראינו בזכותן להפך וה~קקנו ~אלתו ~לו~~~~ו

 י~ק לר~ פה לו שחייבים ה~וב לעכב נותן הדיןכי
 הרשאה שישלחו עד או ל~שבון וי~מד יבא אשר עדה~ז~
 ~~ו שי~מדולשם

 לח~ב~
 מדמי בידו לו שיש מה ו~תברר

 ~~א דבבא בפ~~ק הרא~~ש וכמ~~ש פה ~ו~ו ויקבלואביהן

 ההי~~~
 וז~~ל לך ואשלם ~~פך דאחוי

 וכ~
 שבא מי נמי

 תב~עה לי שיש וא~ר ב~~דלפני
~ 

 מנכסיו ומצא~י פלוני
במ~ום

 יד~
 ולא יבריחם לידו יבא שאם מתיירא ואני

 ב~~ד ש~~כבו ומבקש ~ובי מ~נו לגבות מקוםא~צא
 תב~עתו ש~~ב~~ עדה~כסים

 וכ~
 כו~ ש~ר לו שיש ראובן

 שי~ברר ~ד הנתבע ממון ל~כב הדייןמ~ווה
 הגאון בשם מצאתי וכן הש~ר זמן שיגיע עד או~ב~ע~ו התוב~

 בת~נתאכתוב
 דרבנ~

 משום נכס~ה דמפסיד כאיניש הוא
 ~כ~~ל כו~ אבידההשבת

 וכמו התובע שיתברר ~ד לעכב מצווה שהדיין~~~ ~
 ק~~ט ב~שובה ז~~ל קולון מוהר~~ישהוכיח

 מל~ו~
 שכתב זה

 א~תלאה הדיין רואה אם בעלמא שבתביעההרא~~ש
 ~נדון וכ~~ש הנתבע ממון לע~ב מצוה שהוא התובעבדברי
זה

 ש~
 דעתא ואו~דן לבנו~יו דנהרג בידו שיש עדות

 לתת רו~ה היה שלא שאמר כיון ע~יין פרע שלאהוא
 החייב אם וכן הנישואין לצורך~לא

 ח~ הול~

 למדינה
 דשמא ש~ייב מה ~ל ערבות או בטחון פה צה~י~חייב
 או המעות יבריח הוא~ם

 יל~
 ימצאו ולא למרחקים

 י~חק ר~ שחייב מה שיתברר אחר ממנו לגבותמקום
 בתקנתם ~כמים הועילו מה כן לא יאם ה~~ לבנותה~~
לעכב

 בי~
 ~ה

 שחיי~
 כל ו~ל בידו בטוח אינו אם

 לפי הכל רואות ש~יניו ~ה אלא לדיין אין בזהכיוצא

הענ~
 ~ הענין ע~~ז ז~~ל שם הרא~~ש וכמ~~ש
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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