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 הנ~~ל הפסק דבר על שאלוני לאשרג~~~~~
 דעתי ספר על להע~ות ממניובקשו

 בנדו~
 משיב והנני זה

 שאין נ~~ל כי והוא ~ השמים מן יורנוכאשר
 כ~

 ב~~ד ביד
 שיתן לכופו ולא ה~~ החייב שביד המעותלעכב

 אין בב~~ד שהועד זה עדות כי ה~~א ~ טעמיםמ~מה ערב~
 את לח~ב~י

~ 
 העיד הראשון שהעד ה~~ י~ק

 לושאמר
~ 

 ~צחק
 כ~

 בורר זה בפ~ ש~ינו שלימה ומשנה
 עד כלום אמר לא חייב שהוא לי אמר הוא אמראם

 מאתיים לו חייב שהוא הודה בפנינושיאמר
 ז~

 וה~ד
 העיד~שני

 שתב~
 נחום יצחק ר~ את גיבר~~א יוסף ר~

 בידו שנשארו לו~~ב
 ס~

 פשוט ודבר מהיתומות מעות
 דהא ה~~ יצחק ר~ את לחייב כדי זה ב~דות שאיןהוא
 אני משטה אמר בעיאי

 ב~
 יש האלה הדברים פי ועל

 בב~~ד והועד ה~~ הפסק ב~סח שנכתב מה עללתמוה
 זו ליתומה קצתם בידו ושנשארו כו~ נהרג אביהכי

 זה הנ~~ל יצחק ר~ ~אמר הנהרג בעת בנותואחותה
 מה להם יתן הניש~ין לזמן כי שנים שתי כמוהיום
 שהם העידו שהעדים זה לשון ופשט עכ~~ל בידושנשאר
 בודאייודעים

 שנשא~
 שאינו דבר ~ה ליתומה מ~ת

 הם ומפיו ה~~ יצחק ר~ ~הם שאמר אלא העידו לאכי
חיים

 ו~
 והועד האלה הדברים נוסח לסדר ראוי היה

 שאמר ה~~ יצחק לר~ ששמעובב~~ד
 ש~

 מ~ת מקצת בידו
 ושלזמן ה~~~יתומה

 הנישו~י~
ה~~ב להם~ יתן

 שא~
 אמתלאה כאן

 בדב~
 ואע~~פ התובע

 ה~~ בפסקשכתוב
 דאומ~

 שלא הוא דעתא
 פ~

 עדיין
 א~א לתת רוצה היה שלא שא~רכיון

 לצו~
 הנישואין

 מסתברא איפכא אדרבאעכ~~ל
 דאומ~

 שכיון הוא דעתא
 או שנים שתישזה

~ 
 ויתומה מפה ה~~ יצחק ~ שיצא

 ונתארסה לפרקא הגיעה ~בר הפסק מ~~ש כפיזו
 בידו היה אם דמ~תמ~ למימר לן אית ה~שואיןזמן והגי~

 ~ שלחו כבר היתומה של דברא~ה
ה~~~

 היה אם אפי~ בנ~~ד הרא~ש לדברי שאפילו
 התובע בדבריאמתלאה

 א~
 הללו ~כסים לעכב כח

 אדם שום דעת על עלה איך טובא מילתא ליותמיהא
לדמות

 נ~~~
 אוכלא ~י אפילו דמו דלא דהרא~~ש לההיא

 דהאלדנא
 כרח~ ~

 כשהנתבע אלא הרא~~ש קאמר לא
 אלו יבריח אם לפ~ע ממה נכםים לו ואין עניהוא
 בנכסי אמיד הוא אםאבל

 כ~
 ה~~ י~ק שר~ בנ~~ד

 אמתל~ה שהיה אע~~פ ~ובא ב~כ~יא~יד
 בדב~

 התובע

 מבואר ~ה הנכסים אותם מעכביםאין
 ופש~

 בדברי
 הזה כלשון שכתבהרא~~ש

 ו~
 ואמר ב~~ד לפני שבא מי

 יבואו שאםירא ואני ידוע במ~ום נכסיו ומצאתי פ~ על תביעה לייש
 ולא יבריחם לי~

 אמצ~
 לג~ת מקום

 דשאם א~א איירי דלא בדבריו ופשוט מ~אר הריחובי
 לג~ת י~ול ולא יברי~ם לידו אלו נכסיםיבואו

 דבלא ה~כאאבל ממ~
 שיוכל אח~ם נכסים לו יש נכסי ה~

 הללו נכסים מעכבין אין מהםל~ות
 ו~

 ~~ מבואר
 דרבק דתקנתא שהביא הגאוןבדברי

 הו~
 דמפסיד באיניש

 ולא נכסיה בדמפסידאלא איירי דלא בהדיא משמע אבידה השבת משוםנכ~יה
 ימצ~

 ~גבות מ~ה זה
 כאן דאין נכסיה מפסיד לא אי אבל אבידההשבת ומשו~
 הנכסים מעכבים איןאבי~ה השב~

 ו~
 הם

 דב~
 תשובת

 אכלת והכי אדהכי ליה אמר מצי שכתב ז~~להרי~~ף
 ~ עכ~~ל ממך ל~ישתלומי וליכאלזוזי

 שכתב הרי~~ף בתשו~ת בהדיא כתוב וכן מעכביןאין לאשתלומי ~מצי ב~כסי אמיד אי אבל לאישתלומיוליכא ז~י להני דאכל ~שום דטעמא בדבריו מבואר~~~
 ואשלם ט~ך אחוי ~ותינו שאמרו ~ה וז~~להת~מות ב~~

 הרי עכ~~ל לא לו אין אם אבל לשלם ממון לו כשיש~ך
 טרפך אחוי ליה אמר לשלם ממון לו כשיש~דיא
 ~ לךואשלם

ו~~~~
 דאפוקי התם ומה דהשתא מק~~ו לדין זכינו

 מהני התוס~ וכמ~~ש ~יירי מ~ת נתן דבלא הואממונא
 להוציא צך ואש~ם ט~ך אחויט~ת

 מ~
 הקונה מ~ד

 דכיון עאכ~~ו ממונא לאוקומי הכא לשלם מאין לו שישכל
 הנכסים נ~ב דלא בנכסי אמיד דהא ישלם מאין לושיש

 ממקו~ הנ~~ל ה~עמים שמלבד הדבר נתבררומ~תה
 בפי~ש לומדין אנו והגאון הרא~~ש מדברישבאו

 פנים בשום הללו נכסי~לעכב שא~
 נא~

 ה~יר
~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

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

~~~~
 סימן א~~א בתשו~ כתובה היא הלא

 בתשובת דעתי לחוות שאלוני לא~~ג~~~~~ ~ע~~ט~
 בטור ממ~~ש ראיה שהביא שמה ~ומר והנ~י הנ~~לשאלה
 חבית דמפקיד הרמ~~ה ~םח~~ה

 לחבי~
 מקום לה ~יחד

 הדבר בעצם שינוי אינו המקום ~ינוי ראיה משםאין

אל~
 וקנה חטים לו לקנות לאומר דמי ולא במקומו

ש~רי~
 הדבר ~צם שינוי שהוא

~~ 
 דא~י~ משמע מ~~ש
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 האונם בא לא אםשינה
 מחמ~

 משמע לשון פטור השינוי
 ~~ ליכתב ניתןלא

ו~~~~
 ושל~ח

 עדי~
 ו~נ~ח וקונה ~וכר ~הוא מנ~קד

 מדו~דקים אינם אלו דברים בנ~קד משא~~כ שירצהבמקום
 הבעל~ם לו ייחדו לא ~ם שירצ~ במקום מניח הנפקדשגם
 ~~ום הבע~ים ~ו יי~דו ואםמקוה

 לשלי~
 לו ~אמ~ו

 הםחורהכשתקנה
 ל~

 וה~ך פ~ ב~~ום אלא תניחנה
 שהשליח ומה ב~וה הנפקד ~~ין דינו אח~ במקוםוהניחה
 ולא וקונהמו~ר

 הנפק~
 משום אינו

 הש~~~ ע~י~ו~
 אלא

בעל
 הבי~

 ע~או
 ~ ~כ~ שלי~

ו~~~~
 על~ו ואין לו ~~תו פ~תו אם שינה ואם שכר נוטלשאינו ~לי~ כדין כו~ באונ~~ן דו~א דלאו ונראה

 דבא דוגמא והם מ~ק~רים ~ינם אלו דברים אחר~יוב
 ל~~~ן מנפ~ד שליח ללמוד בא שבתחלה למד ונמצאללמד
 וא~ידה גניבה ל~נין מ~ליח נפקד למד ואח~~כאונםין
 לו פח~ו ~חתו ~ם ש~י~ה שליח לענין לו פ~וטכאלו
 וכיון ~חר ~יוב עליוואין

 ש~~ו~
 ~~מוד הו~~ך ל~ה כן לו

 ומ~~ש ~מנפקד
 ולישנ~

 אלא משמע לא פ~~ו דאם
 ראיה אינה דנתיקר הו~ירו דאם דומ~יא זו~אבפחת
 אירייא מידי למד~ידאיכא

 ה~
 כד~~תי~ והא כדאיתיה

 נ~אה ש~ן ומ~~ש ש~~באר כמו וגדוליס רבים פירשווכן
 ~מכר הבעלים מדעת שאינה הםרםור על רפ~~בממ~~ש

החפ~
 שהפ~~ד מה לו ~משלם לו שאמר ממה בפ~ות

 דדמי משמעו~ודאי
 ה~פ~

 באחר~ות~ חייב חי~ו נא~םו אם
 שהרי הדרוש על מערכה זהו כו~ במכר דשינ~ואע~~ג
 ה~לי~ על הוא עליו דן שהואהדרוש

 בשלי~ו~ו ~שינה
 פטור או חיי~ הוא ~ם השנוי מ~מת שלא נאנסאם
 חייב אינו נאנ~ו דאם ודאי לדבר אותו מניחוהוא

 במכר שש~נה אע~~פב~חריות~
~ 

ו~~
 משם נםים רבינו הרב מתשובת רא~ה שהביא

 התשובה ס~נון שהרי תיובתיה הויא והיא עליו תשובהיש
 שאם ר~~י בשם התוס~ מ~~ש ש~ויה היא כךההיא

נותן אד~
 מעו~

 ~לוה שלא ע~~מ וא~~ל שכר למחצית לחבירו
 ואם בקר~ע ותשמרם וזהב כסף של משכונות עלאלא

תשנ~
 ~היה

 ברשות~
 פ~~ו פ~~ו אם ~ל~הם לחייב

 ברשותו כולם יה~ו לא שינה לא שאם דכיון רבית זהשאין ל~
 שינה ~ם הכא דהא רבית כאן אין ~ליהםלהתחייב
 הותירו אם וא~~~ה לו ~י~תו פי~תו אם אמרינןמדעתו

לאמ~
 לא מדע~ו משנה היה לא שאם כיון רבית ולי~א

 ז~~ל דב~יו אלו לאמצע אלא ברשותו הפחת כ~~כהיה
 פירשוה שכבר ~פי מכרעת אותה רואה איני זווראיה

 כפחת אינו בתרייתא ב~רייתא דקתני דפ~תו~מפרש~ם

 מתו~מא יו~נן דרבי דלאוקמ~ח כיון ק~יי~אדברייתא
 באונס פיח~ו אפי~ א~~כ ב~~נוי ליהו ותני מאירכ~בי
 ~~ריי~א דב~יי~א ו~~~תו א~~נהו דברשו~ו לופי~תו

 יאו~ה כ~בי~או~ימ~א
 ~ל~

 הוה ~ינוי ב~אי להו ~ני
 האיליה

 שינוי~~
 דא~ ד~~~~ ~ש~נו~

 ~~~~ו
 באונ~

 לא
 ה~~~ונה על די~ו ~לא ~ליו ~טילין ואין לו~~~~ו
 ~~ל שכרולה~ם~ד

 ~מ~נ~
 הדין ו~ן ה~~~ונה ~ל ידו

 אל~זר דרביל~וקמתא
~ 

 א~ן זה ל~י~~~~~
 כ~~

 ~יו ~~קבל ל~י ראיה
 ה~~ן כלא~ר~ות

 ~~ה~
 מו~ר

 לת~
 למפ~יד ~הריוח

 ז~~ל ~הוא אלא~לוה
 ב~~י~~ נ~~

 כ~~~א
 דא~

 פי~~ו
 ~~ת~וני ~~~א ~שום לג~ר~ לו~י~~ו

 שדר~י~
 ולא

 ל~~~~ חי~בל~וו~~
 ~א~~~ו~

 עכ~~ל דן י~ה זה ול~י הקרן
 ~הדי~אהרי

 ~לד~~
 כי ה~ו~~

 ~ניי~
 מעות דנו~ן

 ~~~ם בהם ל~קחלשלוחו
 ו~י~~

 פ~חתו ~ם ~~ורים ~~ם
 פ~ת ~~ן בכל לו~י~~ו

 הו~
 בין

 ~זול~ ~~~
 אחריות ב~ן

 והמרד~י ~~ר~~~ש ו~~ון ~~ל~~ ~ל ה~ל ה~רן כלאבידת

ו~מ~~~
 ~ו~~ ~ל זה דין כ~בו וה~ור

 א~~~
 ס~~ל ~ולהו

 לי~ח לשלו~ו מ~ות ד~ותן ~נייאדכי
 ב~~

 ולקח ~~~ס
~הם

 ש~ורי~
 לו ~י~תו פי~תו אם

 ב~~
 פ~ת

 הו~
 בין

 ~ולא~~ת
 א~ריו~ בי~

 אב~~ת
 ה~ר~

 ~ל הכל
 פי~תו דאם םובר התום~ ב~ל ש~~~י הר~~ןוכמ~~ש השלי~
 ד~~~וני ~~~א ד~שום ~ג~רי ד~תנילו פי~~~

 ש~רתי~
 ולא

 ~~~ריו~ ~~~~י חייב הואל~וותי
 וכתב ומ~~~ם הקרן

 הקרן בא~ריות לג~רי חייבהוא
 ~שמ~

 ~~כל
 ~ דאו~~ין בא~ר~ות אפילו ~~יבהוא אחריו~

 ש~~~ש זו בת~ו~ה ה~~~ן ~דברי ~מדנו~~~~~
 בשינוי להו ק~י לא י~ו~ה ולר~~הרא~~ש

 הילכ~
 לענ~ן

 כאילו הוישבח
 ל~

 לו אמר ~חת ל~~ין ומיהו ש~נה
לתקו~~

 שדרתי~
 מ~~ש וגם ~ ל~וו~~ ולא

 ~ו~
 המלוה ~ל

 על אלא ילוה ~לא עמו וה~נה שכר למחציתמעותיו
 ואם ב~רקע וי~מרםכםפים

 ~שנ~ הו~
 פיחתו אם

 ~שיב לא ו~ם לאמ~ע הו~ירו הותירו ואם לו~י~~ו
 ש~מר מ~ה משנה שהוא מה~ז~ן

 דה~
 חשיב א~תי

 שלוחובשמע~ין
 דה~

 א~ ק~ני
 לאמצע ~~ו~ירו הותירו

 פחתו אם ד~ת~~ ~אי ~ל ללמד לא הרא~~ש של עצמוכל
 אח~יות~ ל~נין ולא זו ל~~ין אלא נאמר שלא לופחתו
 ו~מו~קרן

 ש~~~
 ו~אי ~הא המש~ב החכם ~ל ד~תו על

 שנתבאר ו~מו השליח על הוא ג~~כ הקרן דאחריותס~~ל
 הותירו הו~ירו אם למה ט~ם ליתן ~לא באולא

 ה~בח ניהליה יהביה שותפות לע~ק דאםהמעות לב~~
 לו הותירו הו~ירו שאם למימר ליה הוה דשינהדכיון לאמ~

~~~~~~~~~~~~ 
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 אבל שינה לא כאילו הוי שבח דל~נין ~~םונתן
 וע~~י ל~ותי ולא שדרתיך לתקוני א~~לפחת לענ~

~ 
 נת~ייב

 באחריות וגם ~ולאבפחת
 הק~

 מדברי שנתבאר וכמו
 ובדברי כמותם והפוסקים התוס~ לד~ת הר~~ןתשובת
 מבוארהרא~~ש

~ 
 שהוא מה גזלן חשיב לא וגם ממ~~ש

 שלוחו בשמעתין חשיב אכתי ~א שאמר ממהמשנה
 הלשון והוא ע~~כ לאמצע הותירו ה~ירו אם קתנידהא
 נאמר שלא סובר שהרא~~ש להוכיח המשי~ החכםשהביא
 אחריות לענין ולא זולא לענין אלא לו פיחתו פיחתואם

הק~
 הרא~~ש ~תבו הזה הלשון שהרי לקמחיה חש ו~א

 ילוה שלא עמו והת~ה ש~ר למחצית מ~תיו המלוהעל

 ע~אל~
 ומלוה משנה הוא שאם בקרק~ וישמרם כספים

 הותירו ואם לו פיחתו פיחתו אם אחרים דבריםעל
 ~יב ולא לאמצע~ותירו

 בכ~
 דלא השיב וע~~ז רבית

 אכתי דהא לו שאמרו ממה משנה שהוא במה גזלןחשיב
חשיב

 בשמעתי~
 הותירו הותירו אם קתני דהא שלוחו

 מפו~ הרי~אמצע
 גזלן חשיב דלא שלהוכיח בהדייא

 כלל ריוח לי~ול המעות לבעל ונאסור משנה שהואבמה
 חשיב דלא ק~מר רביתמשום

 ב~
 חייב מ~~מ אבל גזלן

 לשכר קרוב ש~ה וכמ~~ש ששינה מאחר הקרןבאחריות
 אח~ות כל והתם ע~~כ עליו אחריות של להפסדוקרוב
 מאבידתאפי~

 הק~
 עליו באונסין

 כי~
 וה~~ה ששינה

 ליה דניחא התם ומה ~וא וק~~ו ששינהלשליח
 מאונסין אפי~ אח~ות כל ששינההמ~ת לב~

 ע~
 המשנה

 ~ה עאכ~~ו שישנה הבית לבעל ליה ניחא דלאהכא
 וסמ~~ג והמרדכי והרא~~ש התוס~ לדעת בכותחאמביעתא פש~

 אלא המשנה חייב אינו הרמב~~ם שלדעת ואע~~פיוה~~
 באבידת לא אבל ~ולאבפחת

 הק~
 מה~ בפ~~א ממ~~ש

 וכמו לשליח פיחתו שלקח זה דמי פיחתו אםשלוחין
 המשיב החכםשדקדק

 וא~~~~
 לבעל היה מיהא דהא

 באחריות חייב שהוא נמי הכי דאין ולומר לחלוק~קו~ ד~
אבידת

 כי~ ה~~
 דאיידי אלא ששינה

 דנק~
 אם סיפא

 דמיהםהוסיפו
~~ 

 ~מ~ה דמיהם פיחתו אם ר~א
 ומכר שעבר השותפין מן א~ שותפין מה~ בפ~~הממ~~ש
 כיוצא כל וכן אחרת בסחור~ ונתן שנשא ~ו כו~בהקפה
 לשלם חייב שעבר מחמת~ שיבא פחת כל הדב~םבאלו
 לא אם אפי~ נכסים ~אחריות חייב זה שליח מ~~מלבדו
 שאינם מעות ~נווני או השולחני אצל המפקיד מדיןשינה

 ~יהם שכר שומר שהוא משונה קשר קשו~ם ולאחתומים
 בפרק ~מבואר באונסין אפי~ חייב בהם נשתמשואם

 פ~~ז ובהרמב~~םהמפקיד
 מהל~~

 שאלה
 ~~ד~

 ואע~~ג

 ~רים אפילו הבית בעל אצלדהמפקיד
 אב~

 או
 כתב~רי ~ באחריותם חי~באינו נ~~~

 ה~
 שאפי~ ר~~ת בשם

 ב~
 אם הבית

 ברבית עסקיורוב
 לפי כשולחני ד~~

 שצר~
 תמיד

 אם ~ל~י אומנותו שאין מי שאפיל~נמ~א למ~~
 והסוח~ם ~ולחני די~ולמעות ת~ צר~

 בז~
 ~ה

 ל~ם שמזדמנים ס~רות ~~~י מרויחים הם בידםהמעות ~מ~
 ~ב סו~ר כל הזה בזמן אלא עוד ולאבזול

~  ובק~ית במ~בעות בקיאי~ שכלםממש 
 כס~

 ~י~ו ~הב
 נ~בים שלא לומרלמתעק~

 ~ולח~
 נשת~ש אם מ~~מ

 חייבבהם
 באונס~

 דעל
 כרח~

 אצל דמפקיד אמרו לא

ב~
 אם אבל בהם נשתמש כשלא אלא פ~ור הבית
 ש~תמש דשולחני מק~~ו באונסין ~ייב בהםנשתמש

 האמת לפיאבל ב~~
 משמ~

 דינם הזה ~מן בסוחרים לי
 ~ שהוכחתי כמוכשו~ני

~~~~
 ה~~ כשי~ר במ~ת נשתמש אם דבנ~~ד

 לא ואם הכל לדברי באונסין א~י~ חייב מהםשנשתמש
 פ~ור להרמב~~ם נאנסה שקנה והסחורה במ~תנשתמש
 וסמ~~~ והמרדכי והר~~~שולתוס~

 מה זהו חייב וה~ור
 ה~יר לע~~דשנראה

~~~ ~~~ 

 הניחה יעקב אשת לאה רבינו ~~~~~וד
 זהב בעלה בחיי ראובןביד פקד~

 וכס~
 מ~לת וכלי וב~דים

 ו~מר הזהר א~ו כשהפקדתם לו ואמרה לראובןוצותה
 לא תתנם ולא ~יך מתחת הנכס~ם אלו תוציאשלא
 ב~לם אדם לשום ולא לחתני ולא לבתי ולאלבעלי
 ה~נין בכל ב~ה יעקב וידע לידי מידך ת~ירםאלא
 בהיות הזמן ובהמשך בעולם המחאה בשום מיחהולא

הפק~
 לא וגם ה~~ בעלה יעקב מת ראובן ביד הנזכר

 דבר שום דיבר ולאמיחה
~ 

 מיתה בשעת הפקדון אותו
 בןוהניח

 ק~
 פקדונה לתבוע באה ולאה אחרת מאשה

 רוצים היתום ואפ~רופוסי ה~~ ראובן הנפקד מידה~~
 היתום בשביל הנפקד ראובן ביד הנכסים אותםלעכב
 אי רבינוילמדנו

 עדי~
 י~רו ולא מאביו היתום ~פי

 במקום יהיה או לאשההפקדון
 אב~

 ואי לאשה וי~רו
 לאשה מ~ירין איןאמרינן

 ~מד~
 יכ~ה אם רבינו

 ה~כר הנפקד מיד יצאו שלא הנכסים לעכבהאלמנה
 מ~~ם ל~ו~תיה בידו מעוכבים שיהיואלא

 ~ כלל האפ~רופוס ביד הנכסים יכנסו ולאאלמנה תפי~~
 פ~~ ד~~~ו~~

 הוא
 שא~

 ~א~~~וסי~
 י~י~
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 מלה~ירל~ב
 הפק~

 ~קת בפרק גרסי~ דהא ל~שה
 אין~ ת~~רה~ים

 מק~~
 ~בל ואם מהנשים פ~דונות

~~יר
 דא~ לא~

 ואע~~פי כגניבת להחזיקה לנו
 הנושאת דאשה ~ובריםמ~יס שק~

 ונותנ~
 ה~ית בתוך

 לומר נא~ת אינה לו אשר כל בידה מפקיד שבעלהאו
~לי

 ה~
 לא

 משמ~
 חילק ולא שסתם הרמב~~ם מד~רי כן

ו~
 לאשה י~יר מהאשה קבל דתניא דהא הריב~~ש כתב
 ששנינו ומאחר הבית בתוך ונותנת נו~את האשהא~~
 שהן ד~זקה כגניבת לה מחזיקק דלא משום לאשהי~יר
 שמא או בהם רשות לב~~ה שאין ~~מ לה שניתנושלה
 ומשום בידם הפקידם א~ר שמא או לו הן מלוגנכסי
 עליהם ואומר ו~ווח עומד הבעל ואפילו לאשה יחזירהכי
לא

 מ~י~י~
 יעלה איך קיימי שלה שהם דב~קה ביה

 ונעמידם מ~קתה הו~אם הבעל שמת שמפני דעתעל
 יורשיבחזקת

 ה~~
 מכח הבן כח יפה ע~~ז נאמר דלא

 ל~שה י~זור בריא טוען כשהאב אם דהשתאהאב
 וכשתבוא לאשה די~יר עאכ~~ו בריא לט~ן יכולשאינו ה~

 אלמנה שבועת להשביעה ~ריכים שאז כתובתהל~בות
 של אינם האלו שהנ~ים בשבועתהת~ול

 ב~
 ואפי~

 מודההיתה
 שנכסי~

 דאפילו לאשה יחזיר הם בעל של אלו
 אין למזונותיה מי~ה לאחרתפסה

 מו~יא~
 שכן כל מידה

 אחר ביד שהם וא~~פי מחיים בהם מוחזקת שהיתהזו

א~
 דיימר ההיא גבי המפרשים ממ~~ש כחה דגרע לומר

 כשעשאו דאפילו ~שובר
 שלי~

 שאני דהתם קנה ~לא
 תפיסה ~ותה ידי שעל לא~רים ש~ייב במקו~שהוא

 חובות בעלי ליכא הכא אבל ~ובם הא~ריםמפסידים
 ש~שלי~ שאני דהתם~ד

 הכא אבל המלוה ולא תפס
 ונמ~א הנפ~ד ביד ומסרתם הללו נכסים לק~השהאשה
 מכחה הנפקד ביד תפוסים והם מחיים תפסתםשהיא
 יכולים הא~רופוסים ו~ין בידה הם כאי~ו הואוהרי

 מהנפקד תתבעם היא אם אלא הנ~קד בידלעכבם
 הצעיר נאם להי~ירם

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 בדין מ~~ש רמ~~ב םי~ ח~~א במבי~~ט עיין המגיה~אמר

 זה~

ה
~~~~ 

 אלמנת
 ראו~

 מבעלה נכסים תפסה
 שמעון לקרובה אפטרו~ עשתה והיא ל~ו~יהה~~

 ביד~ומ~רה
 למשא בידו שיהו שתפסה ה~~ הנכסים

ומת~
 ג~ לה והיו

 בנו~
 והאלמנה מהן הב~ מתו וכעת

תוב~
 ה~~ ה~כסים בידה שי~זיר ה~~ מהאפטרופוס

 ל~ונותיה ידה תחת משו~דים להיותם ~ידוהמו~~~~

 ה~למנה ביד כח יש אם רבינו יורינו בידה שהיוכ~ו
 ~להיותם ה~~ האפטרופוס מיד ה~~ הנכסים~הו~א
 ~ לאו אם כבתחלה ידה תחתתפוסים

~~~~~
 זו אלמנה שתפ~ה תפיסה שאם נראה

 הדין כפי שעולה תפיסה היתה ל~ונות ב~להמנכסי
 שיהיו היא שמינתה אפטרופוס ביד הנכסים ~סרהאם
 לא א~~~כ מהב~ות קצת שמתו א~~~פי ומ~~ למשאבידה
 היא ש~ינתה האפטרופוס שיד מפני בהכי זכותהפקע
 ממנו הנכסים וכשתתבע דידה שליח הוא והריבידה
 ראיה להביא יש פשוט שזה ואע~~פ לה להחזירם~ריך

 דתני~מ~
 לא ~קדונות מקבלים אין ~קת בפ~

 ~ן ~בל ואם ה~נוקות מן ו~א ה~בדים מן ולאהנשים מ~
 מהלכות כ~~ב ב~~ הרמב~~ם ופס~ה לאשה יחזירהאשה
 הפוסקים כל פסקו וכן ו~~דון שאלה מה~ ובפ~~זאישות
 ושל בעל ~ל דמס~~א מ~בלים אין הטורוכתב

 מן וקבל עבד אותו י~רום י~בלום וכשלא הם אבושל אד~
 הוא שלי ו~ווח עו~ד הבעל אפילו לאשה יחזירהאשה
 הרב ממ~~ש נראה וכן בפסקיו הרא~~ש דברי והם~כ~~ל
 הר~~י בשם ופקדון שאלה מה~ בפ~~זה~גיד

~ 
 מיגאש

 אותו כשתתן לאשה יחזירדמדק~ני
 פקד~

 פ~ ל~ותו
 שלו שהואשאומר

 א~
 בכך~ ~ליה ולהרהר לער~ר לבעל

~~
 ~קת דמסתמא בעל לה שיש ~א~~פ בהדייא

 אמרו אפי~~ה ממנהמקבלים א~ אמ~ הכי דמשום בעל של הוא בידה הנמצאכל
 שא~

 י~יר ממנה קבל
 כשהוא אלמא הוא שלי ואומר צווח שהבעל אע~~פילה
 לתיתו בידה והר~ות בכחה הוא כאילו הוי הנפקדביד
 אומרת שהיאלמי

 שהי~
 לשנות רשאי הנפקד ואין שלו

 ל~זונותיה הנכ~ים בתפיס~ שזכתה לאלמנה כ~~שמדבורא
 נפקד ~הוא שלה האפ~רופוס בידכשמסרתם

 דה~
 כאילו

 לה~זירם חייב מידו להוציאם וכשתרצה בידה הםעדיין
 ~~~~ ~~~~~ הצעיר שנ~~ל מה הוא זהלה

ו
~~~~ 

 בית השכיר שליח
 לשמע~

 שנים לשלש
 להשכירו אלא שליח עשאו ש~א שול~ו דעת עלועבר
 של הבית שהיה ~שוכר הודיע לא אבל א~ לשנהאלא

 של שהיה השוכר ~שב אלאא~רים
 השלי~

 לוי ועתה
 שנ~ו ככלות מביתו ~מעון את להוציא ר~ה הביתב~ל
 סומכים רבים חכמים כת שישמהו

~ 
 הלכות של א~ פ~

 שלא ~כיון ואומרין ז~~ל להרמב~~םשלוחים
 ~ שנים לג~ קיים השכירותשליח שה~ הודי~

~~ו~~
 לפנים צריכה ~ייתה לא זו לכאורה

 כל~
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 שא~ןדפש~~א
 שאינו מה להשכיר א~ ל~כור ר~אי ~ד~

 ואחרשלו
 שנ~

 בבית לו א~ן שוב שולחו ר~ות לו שנתן ~~
רשות

 ושי~כו~
 באמת זו ~ותר לז~~ להש~~~ו שיוכל ~לל

 ~ ברורהסברא

~~
 ההתבוננות א~רי

 בספ~י~
 בפ~ק שמ~ינו צ~~ע

 ~ולחו ע~~~ ש~~~ לשליח ~~~ן רב ש~~יב ~שוטגט

 ש~נ~
 שלאקר~ע

 ול~נות לחזו~ בא~~יו~
 אחר בש~ר ל~~~~

של~
 בא~ריות

 ו~~~~~
 בא~ריות למשלח וימכור י~זור

 ה~ל~ח י~~~יב אמאי הכאומ~שו
 בכ~

 ששינה כיון ד~א
 ו~בר שש~נה ~ליח ~י~~ל דה~י ב~ל ~~כרו מכחולעוות
 בכל ~עה או מ~לחו ~~~יעל

 ש~ו~
 בין

 בק~ק~
 ב~ן

 ז~~ל שה~~ב~~ם המפרש~ם ו~י~ כלום ע~ה לאב~טלטל~ם
 של~ח שהוא ~הו~י~ו ש~~ח ב~ן~חלק

 הודיע שלא לשלי~
 ד~~~נ מעשה ה~וא וא~~כ ~תם קנה א~א שליח~היה
 למ~לח ולמכור ל~זו~ ~י~בו ו~~~~ה ~יהםתם

 הח~לוק זה ו~~דקואחריות ב~~
 ~מ~~~

 שלוחין מה~ בפ~~א ה~~ב
 ל~שלח ומו~רהוח~ר

 באחר~ו~
 הוא~ל

 וקנ~
 אותה

 משום לרב ליה ת~~וק של~ח ~היה הו~י~ו ואיבמ~ותיו
 ש~~מ למ~~ח א~א ל~ל~ח הק~~ע הקנה לאשהמוכר
 לחזו~ ~ייבו ואפי~~ה לע~מו ~היינו קנהדהתם

 וקנה הואיללמ~לח ול~וכר~
 או~~

 שכן במעות~ו
 הקונ~

 במ~ות
 לע~~ו לקנות ונתכוון ב~לוה עליו שז~~ן אע~~פ~בירו

ב~~
 שליח ~א~ו ~ה הרב לדעת ו~~~כ קנה המעות

 שליח שהוא כשהו~יע ~~~נו שהוא בכל ~~ה אוששינה
 ~יים ו~קחו ~~ם כל כשאר הוא הרי ~~ם ~נה~בל
 השוכר וי~מוד קיים ~~שהו שליח שהיה הו~יע שלאדי~ן נדון ומעתה במעו~יו ו~נה הואיל ~~שלח א~ויפ~יס
 בין ה~ין ויהיה בב~ת שנ~םשלש

 למה וה~של~ ה~לי~
 ראיה ~כאן אין~י~ו ~ שליחותושינה

 דקנ~ כל~
 ה~וכר לואומר שהרי שאני ~תם

 קני~ לעצ~~
 ול~

 כאן ואין מכרתי
 ד~ת ~ל ועבר ש~כ~ שליח אבל ~קחביטול

 המשל~
אי~

 וי~יה ב~תם א~י~ ~לו שא~נו ~ה ~~ם ~~~~ור א~שר
 קיים~מכרו

 והל~
 שאינו ~ווח

 ח~~
 כלל זה של במכירתו

 ובאמת דעתו ~ל שעברכיון
 כ~

 ו~פרש לדון ראוי היה
 כלום עשה שלא דכ~ב הוא דבמכר הרבבכוונת

 וי~י~ה קנה ב~נייה אבל ~עה אוששינה והשלי~
 ב~~

 המעות
 א~רו ולא שכתב לשו~ו ~סוף אלא הרב המכםומש~~ה
 ב~~ל~~יןש~ונ~ה

 ש~ו~
 והשטרות והקרקעות והעבדים

 אבל לעצמו קונה ~ו שלו במוכ~ אלא אונאה בהםאין
 הפירוש זה מכחיש בכלן ~וזר שהוא בכל שמכרשליח
 מכ~~ש ~אי וקנה דאמכר ש~~מ אלא~~מרי

 שלי~
 ד~בר

 קאמר דהכי לנ~~ד ראיה אין ומ~~מ וק~~ל חוזר שהוא~כל
 לא ובין הודיע בין דבמכ~ אלא חוזר דבתרויהוהרב
 הרי סתם קנה אבל בהודיע דוקא וב~נההודיע

 שקנה לפי המעות בעל את שיפייס אלא אדם כלכשאר הו~
 ~במ~תיו

~~~~
 את עלינו ס~ר הטור

 הדר~
 בפי~ שכת~

 ~קא שליח שהוא דבהודיע בשתיהם ח~לק ז~~לשהרמב~~ם
 בטל משלחו דעת על ועבר קנה אומ~ר

 המק~
 לאאם אבל

 הודי~
 אלא ש~כר כ~וןללו~ח בין שקנה כגון לשליח בין ה~~ח וקנה

 כ~
 ~ריכים אנו

 ש~א כדי לומ~
 העניןיהיה

 ה~בר~ נג~
 נמי דמכר ~~מרי

 היכ~
 המשלח דעת ~ל ועב~ שעוות אלא למכור רשותלו שנתן
 כג~

 או בחמשים ו~כר ממאה בפחות ימכור ~לא לושא~ר
 סאה בית לו ומכר סאתי~ בית משדי לי מכור לושא~ר
 כיו~א כלוכן

 בז~
 ~ווני בהני

 א~רינ~
 הודיעו לא שאם

 ~ייםהמכ~
 והמשל~

 לא
 יפסי~

 סאה בית ו~~כורשחסר מה מביתו ישלם אלא
 שני~

 והוא שימצא במה ~זול
 ~שאו הוא ~הרי ~מכר א~שיא~ המ~לח ~ומר יכול ש~~נו באופן למשלח ~חיהרוןישלם

 שלי~
 ~וות ואם ל~כור

 מתקנו הואהרי
 אב~

 לו ומכר סאה בית משדי לו אמר
 מדעתו שלא ~בירו של שמוכר מי וכי כלל עליה הרשהולא שהרי מכורה היא שנית םאה שהבית ביאמר דייןולית דין לית שליח שהיה הודיע שלא אע~~פ ~אתייםבית
 אלא חבירו של ~היה הו~יע שלאמפני

 שחש~
 הלוקח

 ~ל י~~ה שלושהיה
 ל~

 קי~ם ממכרו שיהיה אדם שום
 הבעלים של כרחןב~ל

 בא~~
 שום של סברא זו אין

 הוא וכן בשכלו בריא~דם
 לנ~~~

 שלא כדין שלא השליח שעשה מפני כרחו ב~לבביתו זה יעמוד וכי כלום עשה ולא אשם אשום השנהעל שהוסיף ~ה א~ לשנה אלא ב~תו להשכיר רשות נתןלא שהמשלח ו~תברר הואיל
 כשאר אלא אינו ואילך ומשם אחד ל~נה אלא שליחהיה
 אשר אל חבירו בית והשכי~ מאיליו ש~פ~ אדםכל

~~~ 
 הול~~ ישר לכל ברור בא~ת ~זה כ~ום עשהשלא

ו~~~~
 מעותיו יחזיר לשליח ~עות ~ש שאם בפס~יו ז~~לאביו דברי שהביא שאחרי טובא לי ~מיהא ב~ור

 ואם במ~~ו הוא וישא~למשלח
 אי~

 לה~יר מעות לו
ל~שלח

 ~רי~
 ואילו אחריות ~ליו לקבל

 קנ~
 השדה את

 ~יים המ~ח היהסתם
 ~כיו~

 אותו שקונה לו אמר שלא
 לדעת נוטה וזה כ~ב ע~~כ קנ~ולע~מו

 הש~יחהודיע דכשל~ הרמב~~~
 שהו~

 אדם כל כשאר שדינו שליח
 הודיע כשלא נחמן דרב עו~דא האי פירשלא ז~~ל הרא~~ש שהרי הרב פנה אנה י~עתי לא מוכראו ~לוק~
 השל~
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 כמו שלי~ש~וא
 שפיר~~

 רבנים ו~אר ז~~ל ~רמב~~ם
 נמקישכתב

 יוס~
 לחלק הביא~ שזה עד פשוט גט בפ~

 שהוא להודיע בסתם קנהבין
 שלי~

 דאלו
 הודי~

 שהוא
 מפ~יד השליח אין המשלח מדעת שינה או וטעהשליח
 משלם בס~ם קנה ואילו ~גמרי המקח בטל אלאדבר

השלי~
 ז~~ל ה~א~~ש דעת כן לא קיים והמקח שעיוות מה
 מיירי ~ליח שהוא בהודיע ודאי מעשה שאותושהכריע
 לעשו~ הוא ויכול ל~זור רוצה הלוקח איןואפ~~ה

 הילכך למשלח לה~זיר מעות לשלי~ואין כ~
 נות~

 לו
 חילוק או~ו ס~~ל לא שהרא~~ש לך הר~ שעיוות מהומשלם השד~

 שליח ש~וא הודיע דא~י~ דקאמר כיון ז~~ל הרמב~~םשל
 אלא המ~ח נתבטללא

 המ~~
 ~ מפה~ד והשל~ח קיים

ו~~~~
 זה

 צ~י~
 יפ~יד אמאי גופיה בהרא~~ש להב~ן

 וקי~~ל ~ליח שהוא שהודיע כיוןהשלי~
 ד~לי~

 ש~עה
 נתב~ל שהואבכל

 לכאו~ה שנראה ומה ~ ל~מרי המק~
 יחזיר השליח יר~ה שאם באומרו זה לתקן הרבש~שב

ל~של~
 אינו מעו~ לו היה שלא דמיירי אלא המ~ות

 יפהיד למה כלום עשה שלא הוא הדין שאם כללתיקון
 ~ מעות לו שאיןמפני

 במ~ר היינו כלום עשה לא שהוא בכל שטעה אושש~נה ~לי~ במ~~ש הוא ז~~ל הרא~~ש שדעת ליוג~~~
 שהוא שהודיעדכיון

 שלי~
 משל מכר לא הרי ושינה

 ואין כלוםהמשלח
 הלוק~

 המכר שיתקיים לומר יכול
 איןשה~י

 ז~
 ביד

 שדהו למכו~ המשלח שירצה השלי~
 כיון ש~יוות מה ש~לם במה ~פייסו ליה מטריחנןולא

 אושהשדה
 החפ~

 שקנה שאמר אע~~פ ~דליקני שלו אינו
למשלח

 יכו~
 בידך זו כי לעצמך אתה קנה לומר המוכר

 ומ~~מ מעותיו לו ות~זיר הקונה ואתה המוכר אניהיא
 מיהת דבמכר ז~~ל אביו מדברי הטורלמד

 הו~
 בין מחלק

 בטל הודיעו שאם כאן כתב שהרי הודיעו ללאהודיעו

 כדפרשית למוכר לא ומשלח ~ליח לענין לגמריהמק~
 מיהו ~עצמך קנה אומרדמ~~מ

 צרי~
 ולק~תו ל~ור הוא

 לגמרי נ~בטל בראשונ~ ש~שה שמה ובשמו בעדומהמוכר
 ה~דה וימכור השליח י~ורואח~~כ

 למשל~
 מה בהסרת

 לחזור צריך אין שליח שהוא הודיע לא אם אבלשעיוה
 ~נהי קנה לעצמו סתם שקנה דכיון המוכר מןולקנות
 ובין הכידבין

 ה~
 המשלח את לפייס מוטל השליח על

 ~ שאני ודאי דקנה דפרישיתמטעמא
~~~

 מקח ביטול הוא שהודיעו מזה למדנו מקום
כיון

 שצרי~
 קיום הוא הודיעו ולא א~ר שטר לעשות

מ~ח
 כי~

 שאין
 צרי~

 ונפקא יותר לע~ו ~טר לעשות
~ינה

 לענ~
 ~ה שלא אמרו שלא ושינה שמכר שלי~~

 שהוא שהודי~ו אלאכלום
 אמריק נמי ד~כי ~לי~

 ~ר אלא הודיעו ~א אבל מקח בי~ול הואשהודי~ו הכ~
 את השליח ויפייס מקח ב~~ול הוי לאס~ם

 המשל~ שהרי לעיל כדכ~ב ש~יוה~~ה המשל~
 ~~ינוי זה ובהסתלק טעה או ששינה אלא זהל~כור שלי~ עש~ו

 למכור אשפי אי לומר יכול המשלח אין שובו~טעות
 להסיר מחוייב והשליח כך על הרש~ו מעיק~אשהרי

ההז~
 מה כפי קיים שהמ~ח סתם ש~כר כ~ון לגמרי

 ה~ור ד~דק ולזה שם של ז~~ל ה~א~~ש מדברישל~דנו
 את~ר מטין דוקא כו~ הרמב~~ם לדברי נוטה וזה~~~ב
 ~ וק~~ל כו~ ה~מב~~ם ד~ת היא וזו כתב לאשהרי

ו~~~
 רשות נתן לא שמעולם ד~דן נ~~ן מ~ום

 שלא דיין ולית דין לי~ הוסיף אשר שנים ב~ עלל~ליח המשל~
 הדברים כל ואחרי ~מע~ה ~כתבנו כמו כלוםעשה

 להרמב~~ם שלו~ין מה~ ב~~~ב בינותי האלהוהאמת
 בשאלה שבא כמו א~ ~פרק ~לא ראיתי לאשבראשונה
 בטור עסקינו כל ואנו ~ול~ת שכת נ~ענים היושעליו

 הצור~~ לעת מ~תכלים אנו ובהרמב~~ס גרירנןדבתריה
 הב~ הפרק ע~~ז חולקת שהכת מצא~יו~ג~

 בראשונה שחשבתי כמו בעלמא מדיוקא ולאנשענים ה~
 האמת שלפי לפי ועומד כ~ובוהנחתיו

 ע~~
 הדיוק

 דוקא בהודיעו מעשה אותו כי בפירוש פירש שלאהרב סמ~
 להביא לו היה לא מ~~מ בפ~~ב הענין שפירש דאע~~גהוא
 מעשהאותו

 כ~ כ~
 או שקנה השליח בפ~~ב וז~~ל סתו~

 אע~~פ לפ~ זה בדבר שליח שהוא והודיעמכר
 שמש~

 או

המשי~
 ואם המקח בטל משלחו דעת על שעבר ונמ~א

 ב~נו הדין ויהיה המקח וקנה של~ח שהוא הודי~ו~א
 זה ומשר~יתי עכ~~ל ~שלחו זהובין

 ואמרתי לבי שמ~
 למעלה בררתי אשר הדבר הוא כי שישו מעי בנישישו
 ואמר ופירש שליח שהוא הסרסור ענין מיד ~רבשסמך
 לו אמרשאם

 המשל~
 ידע ולא בחמשים ומכר במאה

 קיים ה~קח מכר ששלו ~לא שליח שהיההלוקח
 שליח שהיה הלוקח ידע ואם למשלח חמשים מביתויתן והשלי~

יחזיר
 החפ~

 בין דמפלגיק הוא דכה~~ג ש~~מ לבעליו
 אבל ה~יעו ללאהודיעו

 הוסי~
 כך ~ן שליחו~ו על

 נעשה לא שהרי כלום ~ה ~א כךובין
 שלי~

 דבר על
 אע~~פ ד~אמר דייקא הרב ולשון כ~לזה

 שמש~
 או

 שעבר נמצא ואילו משלחו דעת על שעבר ונמצאהמשיך
 ~ וק~~ל קאמר לא הוסיףאו

 פ~ק~ג~~
 השליח שהוסיף בנ~~ד דברים של

 לו שאמר מה עלשנים ~
 המשל~

 כלום ~ספתו שאין
 להוצי~ו יכול הביתובעל

 מש~
 ו~~ש ספק שום בלי

 לד~
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  כלל חילק שלאהראב~ד
 ב~

 אלא הודיעו ללא הודיעו
 שהוא בכל אפי~ ש~עה או ששינה ~ליח אומרי~דכשאנו
 היינו ב~להמ~ח

 כשהמ~ל~
 אינו

 ~פ~
 שיתק~ים

 אם אבלכלל המק~
 חפ~

 מה לת~ןה~ליח ויפיי~נו ~ו יזכה במקח המוכר
 שע~

 אינו ודאי ונ~~ד
 חפ~

 במה המשלח
 מביתו ויוציאהו ממש בו שאין ופשי~~ מד~תו השלי~שע~ה
 נאם נפלאו~ מתורתו ויורינו ~שגיאו~ יצילנו וה~לגמרי
ה~ר~

 והעלוב
~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

 ~ז
~ ~~~~~ 

ז
~~~~ 

 ראובן של שלו~ו ~הוא ללוי שמ~ון הודיע ולא ~ניםלג~ ללוי הבית והשכיר ~שלחו דברי ~ל ~בר והשליחראובן לדברי מודה ו~מעון יותר ולא א~ לשנה ביתו את~י~כיר ב~~ם שלא לשמעון ~ליח מינה ראובן
 הג~ בשכי~ות רוצה אינו שהוא אומר הבית ב~לוראובן
 לו נתן שלא דעתו על ~בר ~לוחו כי א~ ~נה רק~נים
 להשכירור~ות

 א~
 ולוי ה~לי~ גם שמודה כמו א~ לשנה

~וע~
 ואינו המשלח ראובן מכיר שאינו

 יוד~
 את ~ק

 שנים ל~לש לו השכירו ששמעון עדים לו ~יששמעון
 מי עם הדין ~שראל ~פארת ג~ון גאונינו ר~ינוהוד~נו
א~

 ראוב~ צר~
 אלא להשכיר הרשהו שלא עדים להביא

 שהשליח כיון בדבורו נא~ן אם או יותר ולא א~לשנה
 ואףמודה

 ע~
 היה אם עדים בלא נאמן שיהיה פי

צרי~
 חיים מים מקור הישועה מי באר למי צמא רגלךעפר הלוחך נאם לא אם פלוני ש~יח שהוא להודיעו

 ~ דאתכלייא ב~ולאדיתי~
 ראובן עם שהדין נראה~~~~

 המשל~
 דקימ~~ל

 דאמרכר~~נ
 בסו~

 השואל פ~
 דהמשכי~

 בי~~ב לחבירו בית
זהובי~

 זהב מ~נר ל~נה
 לח~

 מעוברת השנה ונמצאת
 בסוף דא~א ואע~~ג עומדת בע~יה ב~קתקרקע

 זהב ~דינר וא~ר מיפך דאפיך ואע~~ג למשכירכלו הח~
 למשכיר כוליה לשנה זהוביםבי~~ב ל~~

 ~~~ה ~אי ומשמ~
 דנאמן ~כרתי לא אומר והמשכיר שכרתי אומרלשוכר
 עומדת ב~ליה ב~קת דקר~ע ~עמא מהאיהמשכיר
 זה לזמן שאמר ב~~ה שכירות מה~ פ~~ז המרדכי ~םוכ~~כ

 לזמן ~ו סתם אלא ~כרתי לא אומר והשוכרהשכרתיך

ארו~
 הבית בעל הביא לא ואם ראיה להביא ה~וכר על
 ~ייב ב~~ה אין ו~נ~~ד עכ~~ל הבית מן ומוציאו הסת~שבע
הכא אבל וד~י ~וענו שהשוכר שאני ~התם משוםלישבע
 אי~

 שהרי שנים לג~ ב~תך להשכירשליח שמ~ן את ~נית ודאי לראובן ~וען השוכר לוי
 מתו~

 השאלה דברי
 לוי ~יה שלאנראה

 מ~
 את ראובן שמינה בעת

 שמ~

שליח
 ש~ וכי~

 ~ן
 צר~ ראו~

 ראובן פ~ור היה ודאי~~נו ל~ ה~ א~ וא~י~ ל~בע
 מלישב~

 משום
 כמ~~ש מ~ב~~ה פ~ור מסייעו אחד שעד וכל~סייעו דשמע~

 בפ~ הרמב~~ם דעת שהוא וכ~~נ מ~יעא ברישהמפ~ים
 מכירה מה~~~

 דמשבוע~
 דמ~ייעו ~ד מיהא התקנת

 ~א~~~פ עי~ר ~כן וכתב מ~~מ בדברי ~ם וכמבואר~ו~ר
 של שלוחו ש~וא ללוי שמעון הודיעשלא

 עם ראובן של דינו ראובן של היה שהביתשנתברר כ~ ראוב~
 ~םולא ל~

 שמ~ו~
 ~אמרי~ השליח

~ בפ~~  
 הרגל

 מעלה ~~ון של בית נמצאת אם מראובן ביתהשוכר
 שהוא והודיע מכר ~ו שקנההשליח שלוחין מה~ בפ~~ב הר~ב~~ם למ~~ש ~י ולא לשמעוןשכר

 לפ~ זה בדבר של~
אע~פי

 שמש~
 או

 המשי~
 ד~ת על שעבר ונמ~א

 ~ק~ה שליח שהוא הודיע לא ואם ו~חזי~ המקחב~ל ה~של~
 ביד כשיש ~תם ששלחו זה ובין ~נו הדין ויהיההמ~ח
 דפ~ דההיא עותו א~ר את לתקןהש~י~

 פשו~ ג~
שליח דההוא

 ~ב~
 למימר מצי ~~נ וא~~ל באחריות שלא א~עא

ל~
 לתקוני

 שדרתי~
 שלא וזבנא את זיל לעוותי ולא

 ~אה בית זבין ואזל ~תיים בית ז~ין א~~ל דאילמימר לן אית וכה~~ג בא~ריות ניהליה זבנה והדרב~חריות
 לאדאם הוי דבריו על דמעביר ניזונת א~מנה בפרקדאמרי~

 הודי~
 ~הוא

 קנה שלי~
 הלוק~

 סאה הבית
 והשליח לו~מכר

 למשלח וישלם האחר סאה הבית יק~
 סאה בית~י

 ו~
 ביד שאין היכא אבל בזה כיוצא כל

 עוותו אשר את לתקן~שליח
 כג~

 ב~~ה שראובן בנ~~ד
 יפה בית לי תתן אם ואפי~ רוצה אני ~י~י לואומר
 ל~רוח רוצה איני שנים הב~ אלו בו שאדורממנו

 אנגרנא דא~~ל ד~~~ב דפ~~ק עובדי וכהנהו ~חר בביתלדור ליל~
 לא א~~ל דירתאלך

 ~ר~נ~
 בשל דר ואיני דר אני שלי בתוך למימר מצי~ילתא ~ירחא הוה לא כי ואפי~

 ו~איתאא~רים
 בירושל~

 סו~

 דתנן אהא שהפך מי פ~

א~
 נאה מ~רה א~י~ ביתו לתוך אבל לבית מבית מפנין
 דר שהוא לאדם הוא שמחה כעורהלדירה

 בת~
 ביתו

 הודיע שלא אע~~פ שכןוכיון
 לל~ שמע~

 שליח שהיה
 בע~~ה היה ששמעון לויש~ב אל~

 כי~
 מילתא דאיגלאי

 של היהשהבית
 ראוב~

 הבית מן לוי את מוציא ראובן
 את שהרשה מו~ה שהוא השנהבסוף

 ש~~
 להשכיר

 דהרמב~~ם לההיא דמי ~א י~~ל ועוד ה~~הבית
 ד~ר שאותו שאני דהתם שליח שהואשי~יע שהצרי~
 דעתו על שעבר אלא וקנה מכר לקנות או למכורהמשלח שא~~~

דכי~
 ויהיה המקח נקנה זה דבר על שליח שנתמנה

הד~
 שלא בנ~~ד אבל ששלחו זה ובין בינו

 נת~נ~
 ~יח
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אל~
 ושנה שנה דכל מאחר יותר ו~א א~ לשנה להשכיר

 שליחותו כלתה הרא~ונה שנה בםוף קאיל~דה
 ש~ינה בית לחבירו מש~יר ליה הוה שליחותושכלתה וכי~

 עשה לא הו~י~ו לא בין שלו שאינה הודיעו דביןשלו
 דבנ~~ד זה מכל נתבאר ממנה ומוצי~ו בא וב~~הכלום
 ב~~ה שהואראובן

 נאמ~
 בדבורו

 וא~
 את שהרשה מודה שהוא ראשונה השנה ~וףמביתו לוי את מוציא רצה

 על סתם ~רם להח~ים לוי רצה אם ומ~~מש~עון
 ואם ~אי כדין שלא שמ~אומי ~

 ראוב~
 שה~ה יודע

את
 שמ~

 יוציאנו ולא לע~ו י~וש שנים לשלש ~השכירו
 הרשהו שלא בבי~ר יודע ואם שנים הש~ש סוף~

ל~כי~
 שלא שכיון השנה בסוף יוציאנו א~ לשנה ~א

 א~ לשנה אלא להשכירה~הו
 כדי~

 מה זהו מוציאו הוא
 הצעיר בזהשנ~~ל

~~~~ ~~~~ 

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

א
 ושמ~ ראוב~ ~~~~

 מציאות לקנות נשתתפו
 אחיו מעל איש להפרד הסכימו ימים ואחרבמ~נה
 ביד השתוף מ~וןו~אר

 שמ~
 לעשות וב~אם

 ממנו חלקחסר חשב~
 ושמע~

 באים גוים שראה בפי כי טוען
 הכיס אותושם

 בת~
 בבית עמו שהיה אחד יאודי שק

 גנבו יהודי שאותו ו~שד משם לקחתם אח~~כושכח
 ו~

 עוד וטוען מאומה בידו מצא ולא כליו כל ומיששאחריו

שמעו~
 אמר שהוא

 לראוב~
 מהשות~ שנפרדו תפף ל~לוק

 אומר וראובן עירם אל שובם עד ל~לוק ראובן רצהולא
 אמ~י אני אלא כילא

 ל~
 ר~ית לא ואתה אז לחלוק

 רבינו ילמדינו בתינו אל שובינועד
 הדי~

 מי עם
כפול ושכ~

 מ~
 ~ השמים
~ו~~

 נראה
 דשמע~

 אפילו פטור
 פש~

 ב~מון
 תקנה אתה אמרו ו~א ביחד שנשתתפו מפניההוא
 הבתים חזקת בפ~ וכדאיתא למחר אקנה וא~יהיום
 השותפין שמואלא~ר

 שומ~ נעשי~
 ו~ריך לזה זה שכר

 ליה דאמר פפא רב אמר היא בבעלים שמירהוא~אי
 דהני ולומ~ לדחות ואין ל~חר לך ואשמור היום ליש~ור
 שנשתתפו ~ותפיםמילי

 במשפ~
 ז~~ל וה~ב~~א הראב~~ד שלדעת אע~~פ בדבריםאלא נשתתפו שלא ~לו אבל

 מה~ בפ~~ד ז~~ל הרמב~~ם לדעת מ~~מ השות~ותנתקיים

 ושותפי~שלוחי~
 השיתוף נתקיים לא

 וכ~
 ה~ב~~ם לדעת

 שאיןז~~ל
~ 

 תלויה בבעלים ש~ירה
 בקי~

 השי~~

 בבעלים שמירה הוי מ~יא א~~יין ליה אמרדאפי~
 ~א~ר מה גרע ולא בהשואלכדאיתא

 שיל~
 ~ריוח לקנות

 מאשקיין בדבורו עומד והוא וקנה והלך לש~הםיהיה
 א~א ופ~ור בב~לים שמירה הוי וא~~כמייא

 השותפותשהפרידו שמאח~
 איכ~

 שמירה ההיא ~~ה אזלא למי~~
 שאינה אחרת שמירה להואתיא

 בבעלי~
 כיון וא~~ת

 כבעלים הויא זה ~~ון על שומר שנעשה ~יוןשמתחילה
 שמ~רה אכתי י~ו מתחת הממון הוציא שלא זמןכל

 בעת אלא כן הדבר שאין י~~ל ע~~ת במקומהקמייתא
 מדתנן וראיה ~מ~תא שמירה לה א~א מהשיתוף~פ~ו
 שאמרו וכולן הם שכר ~מרי האו~נים כל האומ~ןבפרק
 על שאף בהדיא הרי חנם שומר ~ות והבא שלך~ל
 כיון ע~יו שכר שו~ר היה האומן ב~ד זה כלי שכשבאפי

שא~~ל
 ט~

 אע~~פ מעצמה שכ~ שמירת לה הל~ה שלך ~ת
 בשעה נמי הכא א~~כ ידו מתחת ~לי הו~אשלא

 ואתייא ק~ייתא שמירה לה אזלא השותף להפרידשאמרו
 חנם שומר זה שמעון והוי בבעלים שלא שמירהלה

~ 
ממו~

 ועוד בפשיעה ו~ייב ואבידה מגניבה ופטור זה

 פש~של~
 דכיון חבירו של שקו לתוך שנתן במה שמ~ן

 המפקיד דכל בידו להפקיד רשאי היה בבית עמודשרוי
 ובניו אשתו דעתעל

 ש~
 וה~~ה מפקיד הוא הבית בעל

 שאלה מה~ בפ~~ד במז~~ל הר~~מ כמ~~ש ביתו בני דעתעל
ופקדון

 וכיו~
 פשי~ה הויא לא בידו מפקיד היה שאם

כשנתן
 לתו~

 פוש~ הוי לא נ~י ש~ו
 דב~קת דמאחר הוא

נאמ~
 מוצא כ~היה ~צלו היה

 ~מו~
 שלו שאינו

 בתו~
 ~~ו

 ממון שמר שלא במה ש~שע לו~ר ואין לבעליומחזירו
 כדא~ת~ בקרק~ אלא שמי~ה להם אין דכספים כראויזה

 לא אבל ה~~מוד חכמי בימי מילי דהניבהמפקיד
 אלא ו~ בשרש ז~~ל קולון מוהר~~י כמ~~שהזה ב~מ~

 בקרקע לשמור לו היה דלא דאע~~ג משום פושעליה ~שבינ~ דמ~~~
 לשמור הו~~למ~~מ

 כדר~
 במקום לזכור שדרכם השומרים

 הי~~ל השק בעל לילך שרצה ובשעה הפקדוןשהניחו
לזכור

 שהני~
 המעות נאבדו ש~ה זה שינוי שמחמ~ לתלות שישהיכא וכל נאבדים ~~ו שלא ואפשר מ~תיו שם

 וכמ~~ש באחריותןחייב
 מוהרי~~~

 ~ ז~~ל
~~~

 שכשבא שכיון נראה מוהרי~~ק מדברי
 ופ~ור בבעלי~ שמיר~ הוי ~~ל~ בבעלי~ שמירה היהלידו הממו~

 בשרש בבעלי~ כת~שהרי
 ק~~~

 רב~ה כש~קחה אם אמנם
 כו~ מעות היו שרה ביד גם בכיסה ונתנ~ המעותאותם
 אחת שכל זה מטוה השותפות חלקו שכבר שאע~~פיהרי
 לתתו ה~רן ~לה והאחת הזה מטוה בריוח ~לקהלקחה
 שכברלגויה

 ש~ לה~ אי~
 זכות

 ההו~ ב~~
 חשיבא
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 קע~~ו ~~~ ב~~~ה מ~~ש להוכיח ~ש וכן ב~עליםשמירה
השותפין

 שומ~
 בבעלים ד~מירה פטורים עד ~~ הס שכר

היא
 ו~

 אבא רבי דבעי הא גב~ השואל בפרק משמע
 פשיטא ואי בבעלי~ שלא ~כרה בבעלי~ שאלה מימרבר

 רש~~י ו~י~ שייכא מישך בשאלה דשכירות משוםדפטור
 ולא בשואל ישנן ואבידה דגניבה שוכר ~ייוביכל

 לו באו ראשונה משיכא ומח~תכלום הוסי~
 והה~

 בב~לים
 ~ ופטורהוא

ו~~
 כל דתק

 האומ~~
 צריך ~ו~ הם שכר ש~רי

 משתנה חנם לשומר שכר דמשומר ד~ע~~גלומר
 בדיבו~

בעלמ~
 זו בשמירה שהתחיל שבשעה כיון בבעלי~ שמירה

 שלא זמן כל במלאכתו עמו בעליוהיה
 כשבא וא~~כ בבעלי~ שמירה הוייא ידומתחת ה~מ~ הוצי~
 ממ~

 ליד זה

שמע~
 אחד בשמירת ראובן חייב היה בשמיר~ו ונת~ייב

 לתת משו~בד היה וגםמהשותפו~
 ל~ע~

 בריוח חלקו
 לי ו~מדומה בבעלים שמירה לעולם הוי שיקנהמה

 קצת היה ראובן ביד דגם דבריך מתוךשהבנתי
 ~בשע~ את~~ל שאפי~ ברור הדבר הוא וא~~כהשותפות ~מ~

 ואתייא קמייתא שמירה לה אזלא השותפותשהפרידו
 ~עה שהרי בבעלים שמירה ליה הוייא חדשה שמירהלה
 שמיר~ נת~לה שאז אומר ואתה השותפות שהפרידו~ו

 שבאותה מא~ר הוי חדשה שמירה עליו וחלהקמייתא
 הוי השותפות ממון לשמור משועבד ראובן היהשעה
 הצעיר נאם ופטור במלאכתוע~ו

~~~~ ~~~~ 
 השאלה נמצאתלא

ב
 ראובן עם בהדין עומד אני במקומי ~~~~~

דכי~
 ~יינינן נהי השותפות לצורך וקנה בתחלה שהוציא

 ~חור~ אותה בקניית שינה אם כפושעליה
 ~ד~

 הקונים
 שהס~ורה שנאמר לענין אבל בהפסד לחייבוהיי~ו
 עצמו במ~ת אח~כ ש~נההטובה

 יה~
 חלק לשותפות

 בסחורה שיש בהפסד דאפי~ בדבר ~עם רואה איני~
שקנה

 לצו~
 שיעמוד עד נתחייב לא השותפות

 בהפסד נתחייב מיד ש~נאה דבעת את~~ל ואפי~ויחייבוהו בד~
 מי ממ~תיו לו שיבא ריוח ~ו נתחייב ההפסד ד~יאם

 דמי עם מעורבין מעותיו היו אם ואפי~ לונתחייב
 א~ בכיס~שותפות

 דל~ כיו~
 שם ה~ילם שותפות לשם

 אינו שהרי שלי ואלו שותפות של אלו ולומר ~בר~ביד~
 דמי ולא ממש שלקח דמים אותם לשו~פות לשלםחייב
 דשלשהלההיא

 ~יה~
 מינייהו לחד ~בן מידי למיזבן לחד

 לחודיה איניש איניש וחתם צר לא אם לכולהוזבין
 לו וא~ן שוייה שליחא ~ד דכל שאנידההיא

 כ~
 לזכות

 כיון הכא אבל מ~רבים שמעותיהם כיון מלזה יותרלזה
 השותפות מ~ות ~דישהוציא

 ל~ור~
 כלתה השותפות

 בו עסק לשותפות ואין שלו הוא הרי והנשארשליחותו
~ 

~~~~
 זמן ואחר יחד שותפין היו ושמעון ראובן

 שמעון ביד השות~ נכסי כל ונשארו בנים והניח ראובןמת
 חובות ופורע חובות וגובה בהם ונותן נושאוהיה

 ב~~ד ומאמר רשות בלי ראובן מות אחרי בהםומתע~ק
 לשום חשש ולא היתומים בעד לב~~ד חשבון שנתןומבלי
 נכסי ותבעו היתומים קמו ושנים ימים ואחר~דבר

 ~רורים שני להם וביררו שותפו ~היה ~מעוןאביה~ עזב~
 חשבונם ודקדקו והנכסיס השותפות חשבון מהםלקבל
 כתוב שהראה מה וכפי שמ~ון שנתן החש~ון וכפיהיטב

 שש השותפות ~~ות מקרן שהפסידו נמצאבפנקסיו
 חייבים נשארו ו~וד שול~אניש פרחים וחמשיםמאות
 שבו~ת כמה ונתחיי~ אחרי~ ~ולטאניש ~רח~םמאתיים
 השבועות אם ר~ינו ילמדנו ועתה ההם הברוריםעפ~~י

שנת~ייב
 שמעו~

 כדי לו ~ועילו וענין דבר כל על ל~בע
 לפוטרו דוקא לאו או בלבד ~היתומים מתביעותלפוט~ו
 היתומ~~ את בהם יחייב כן שגם אלא מהיתומיםבהם
 ~ ~עליהם החו~תלפרוע

~~ו~~
 בעדים מלוה היתה שאפי~ פטורים היורשים

 או ומת הודה כן אם אלא היורשים מן ~ובהאינה
 היתומים שום בפ~ כדאיתא בשמתיה ומתשמתוהו

 מפרשים וקצת הרמב~~ם ולד~תבתרא ובסו~
 א~

 הגיע בלא
זמן

 הפרעו~
 היורשים מן גובה

 מדאמ~י~
 דבתרא בפ~~ק

 דליכא היכא כל אבל זמ~ו בתוך פורע אדם איןחזקה
 שיש אביהם חוב מלפרוע פטורים גווני תלת מהניחד
 דהוה מאי כל ליתמי ד~ענינן משום וטעמא עדיםעליה
 פ~תי לומר נאמן היה ואביהם למי~ען אבוהוןמצי

 לפורעו צריך אין בעדים חבירו את המלוהכדקי~~ל
 לו חייב שהוא אביהם יד כתב הוציא ואפילובעדים
 ידו ~תב והו~ק לו חייב שהוא אביה~ יד כתבוהוחזק
 והר~ב~ם ~לפס רב לדעת מהיורשים גובה אינובב~~ד

 נמי דבהא דס~~ל משום המפ~י~ ורוב והרא~~שוהרמב~~ן
הוה

 א~ה~
 מפ~ים שקצת ואע~~פ פרעתי לומ~ נאמן

 לומר נאמן אינו ידו דבכתב סוברים ה~ש~~אומכללם
 ה~פרעתי

 ה~שב~~א כתב
 בסו~

 כבר דבריו
 פש~

 המנהג
 כתוב היה ואפי~ גל~ותינו בכל הרמב~~ם כדברי~ה

 אינו מנה ל~~ חייב שהוא ידו בכתב אביהם שלבפ~קסו
~בה

 דט~ני~
 ולא מכ~ן לאחר פר~ו אביו דלמא לית~י
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 ~יתה בש~ת ~צוות לי הוה דפרע איתא אםאמרינן
 מ~~ה דילמא ~מי~ר דאיכא הקולמום עליו להעביראו ~

 את המוכר בפרק אמרו מזו וגדולהאנםיה
 גבי הבי~

 נשבע אמרו גולה דייני היתומים על היוצא כיםשטר
 ודייני כולווגובה

 א~
 מח~ה וגובה נשבע אמרו ישראל

 דנהרדעי ליהו אית דכ~הו פלוגתייהו לאוקו~ואתינן
 פקדון ופלגא ~לוה פלגא עםקא האידאמרי

 וכ~~~
 לא

 ל~ה אמרמצי
 שטר~

 קא בהא והכא ~ע~ מאי בידי
 ומר א~ר הוה מימר דפרעיה א~תא אם סבר מרמפלגי
 מ~~הםבר

 הו~
 דאנסיה

 ה~
 התם

 א~
 דאיכא גב על

שטר
 והו~~ל~

 כל ~ע~א מה~י מי~~י גבי לא הכי אפילו
 ~ בתשובה הרשב~~א כתב כך הפנקס שעל בכתבשכן

ו~~~
 דמכ~~ש נלמוד זה

 לנדו~
 כאן ש~ין שלפנינו

 להקשות ואין הם דפטורים אביהם יד כתב ולא עדי~לא
 לישב~ ~ריך היה קיים אבוהון הוה איהא

 להכ~יש
טענת

 השות~
 העומדים היורשים וא~~כ בריא טענת הטוענו

 ~ריכיםבמקומו
 לישב~

 ו~תוך אביהם שותף להכחיש
 דאבוהן במילי בקיאי לא דהא לישבע יכוליםשאינם
 יכול שאינו מתוך אמרי~ן דלא למימר דאיכאמשלמי
 דנ~כא דומייא דאורייתא בשבועה אלא משלםלהשבע
 בשבועה אבל אתמר דעלה אבאדרבי

~~~ 
 והכא לא

 דאורייתא שבועהליכא
 דכיו~

 במילתיה בקי~י ~לא
 דאורייתא שבוע~ הכא וליכ~ מקצת מודי~ אינםדאבוהון
 ~אוריי~א שבוע~ יורשים ~חוייבים דהוו בגוונא הוהו~פילו
 אמרי~ן לא ידענא לא וחמשין ידענא ~משין דאמריןוכגון

דלישתבעו
 יורשי~

 ישלמו לישבע יכולים אינם ואם
 דבר בבעלי אלא משלם ליש~ע יכול שאינו ~תוךאמרינן ~ל~

 הנשבעין בפ~ וכדאיתא ביורשיןולא
 וילי~

 מדכתיב לה
 ~ היורשים בין ולא שניהם בין תהיה ה~שבועת

ו~י~
 אבא פקדנו שלא ישב~ו מילתא דהא לומר

 אלא זו שבועה נאמרהדלא
 כשהני~

 שטר אביהם להם
 א~א פקדנו שלא לישבע צריכים מאחרים לגבותוורו~ים
 א~ל פרוע זהששטר

 בממ~
 ואביהם בו מוחזקים שהם

 וכ~~~ש כ~ום עליו לישבע צריכים אין לישבע ~ריךהיה
 כתב וכן כים דשטר בההיאהרא~~ש

 עו~
 וגם בתשובה

ה~ב~~~
 ~~~ב סי~ במ~~ע םמ~~ג כת~ וכן בתשוב~ כן כתב

 ~שטר בההיא הרמב~~ן ג~~כ כתב וכן ר~~יבשם
 כי~

 ודחה
 ~ אבא פקד~ו ש~א לישבע דצריכי~ שכתב רשב~~םדברי

 י~~~ו~ו~
 צריכי~ דאינם מודה רשב~~ם אפילו דבנ~~ד

 אלא רשב~~ם קאמר לא דע~~כ קולון מוהר~~י וכמ~~ש~ישבע
 ורו~ם בודאי אביהם לידי בא זה של דממונוה~ם
 דאביהם משום זה של ממונו ו~הפקיע עצמםלפטור

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

 החזרתים או נאנםו לטעון יכולהיה
 ל~

 האי נקט וגם
 בא דלא הכא א~ל בידיהש~רא

 ממו~
 אביהם לידי

 משבועת אפי~ פטורים הכל לדברי בו נ~~ייב דלאואפשר
 הצעיר נאם אבא פקדנושלא

~~~~ ~~~~ 

~~~~
 סרםור לו והיה לשמעון סחורה ~כ~ ראיבן

 תר~ה ללוי ראובן אמרביניהם
 להיו~

 בעד ערב
 אדם שום בעד ~רב לצאת ~לא נשבעתי אני לווהשיב שמע~

 ואמר ~עותיך י~~דו לא אמנם בעולםכלל
 ג~ ייאב~נה א~ירימי ~בינוםישמעאל בלשו~

 ייטמ~ש~
 ראובן ו~שו

 ערבים שם ונכתבו ה~וב על שטר וכ~בו ס~ורתםושמעון
 רבינו יורינו לערב בש~~ נכתב לא לוי אמ~םא~רים

ה~
 ~או~ אם ערב הוא לוי אם

~~ו~~
 דמת~לת משום הם השאלה שצידי נראה

 שהיא משמ~ עלי ~ר~~ל א~ורימי ~ינום שאמרהלשון
 אחריו~ עליומקבל

 ומםו~
 ~~ ~יי~באנה ש~מ~ דבריו

 ילכו לאר~ל ייטמיש~
 לאיבו~

 אחריו~ם עליו ~קבל שאינו משמע~
 אלאש~ינו

 מודי~
 לש~אל ונסתפק לאיבוד ילכו שלא

 ואני אחרון לשון בתר או ראשון לשון בתר אזל~~אי
 להא דד~י משום פטור לוי זו הנחה לפי שאפי~אומר
 הן חםר הן לך מוכר אני בחבל ~דה כור בפ~ד~נן
 מדה יתר הן ח~ר הן ב~ליתר

 בחב~
 מוכר אני

 ל~
 כו~

 זו שמואל אמר יאודה רב אמר בגמרא עלהואיתמר
 פחות א~ר הלך אומרים חכמים אבל ננס בןדברי

 היא דספי~א משום ס~~ל ולא ~ו ואםיקנאשבלשונות
 כש~ואל~ הפוס~ים ופםקו ממונא מפקינן לאומספיקא
 להקש~ אפשר ואי לגמרי זה את זה סותריםהלשונות שנ~ דהתם מההיא עדיפא דהא ~ומר אניו~ו~
 לומר יפה ה~ברים נקשרים אבל זה ~ם זהולה~בק
 לאיבוד ילכו שלא דל~ון וכ~ון לאיבוד ילכו ש~אעלי

 וכדאיכא בעצמו מבואר שהוא כמו כלל ערבות לשוןבו אי~
 ~בריו תחלת מפםיד אינו הזן כל דה~ומ~ מההי~ל~~לף
 מחייבו אינו עלישאומר

 דאםו~
 שלא שאמר םמוך דבריו

 הוי בעלמא ~לי ~לשון את~~ל דאפילו ו~וד לאיבודילכו

לש~
 מ~ני ערבות בלשון להיות אפשר אי הכא ערבות

 נשב~תי א~י א~~שקוד~
 של~

 ערב להיות

 נשבעתי אנישיאמר יתכ~ ואי~
 של~

 ~רב אני ~בל ערב להיות
 ע~~כ אלא נינהו דשופ~ני כהני ומילי שבו~תי עלועובר ל~

 נשבעתי אני קאמר דהכילומר
 של~

 ואילו ~רב להיות
לא

~~ 
 הייתי

 יו~
 שאני כלומר שע~י לפי בעדו ערב

 אפילו כן ואם בידו ב~ו~ים שהמעות ועדהיודע
 א~
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~ ~ ~

~ ~ ~  ~י~~~

ל~
 כאן אין לאיבוד ילכו שלא ואומר מסיים היה

 כלערבות לש~
 ש~

 ער~ת לשון כאן שאין בכך שס~ם הכא
 ה~ר נאםכלל

~~~~ ~~~~ 

ה
~~~~ 

 אחד ~ישמעאל מעות סך לוה ראובן
ונ~נס

 ש~
 היש~עאל בפנקס ראובן וכתב בעדו ערב

אי~
 תבע ימים ואחר המ~ת אותס לו חייב הוא
 ו~א ופרעו הערב לשמעוןהיש~עאל

 לק~
 כתב ממנו

 את היש~עאל תבע זמן ואחר שבפנקסו ראו~יד
 מי לפורעו והוכרח שבפנקסו ידו כתב ע~~פי ה~כרהחוב ראו~

 שמע~ה~
 לאו או ~שלם וחייב פושע

~~ו~~
 נראה

 ~מ~
 הוא גמור פושע הערב

 ולא הערב פרעו אם ישראל המלוה היה אםדאפי~
 התרומות בספ~ שכתוב כמו פושע הוי מידו השטרלקח
 שידם ישמעאל היה שהמלוה בנ~~ד וכ~~ש הטורו~תבו
 וגם הישמעאל ביד שטר היה לא שבנ~~ד ואע~~פיתקיפא
 מ~~מ בעדי~ לוהלא

 כי~
 בפנ~ם היה הלוה יד שכתב

 שאע~~פי ממנו שי~חנו עד לפורעו לערב היה לאהישמעאל
 האדם יד כתב פי על דנים אינם שלהםשבער~אות

 קא דקושטא הוא ל~ן הברור ודבר גדולה הוכחאמ~~מ

ט~
 להכחישו הלוה ה~שראל יכוצ היה ולא הישמעאל

 לו שישבע ממנו תבע אםוכ~~ש
 שא~

 שלא ידו כתב זה
 כתב היה לא שאפי~ או~ר אם ועוד לישבע ~איהיה
 פושע הזה הערב הוי הישמעאל בפנקס הישראליד

 בעד פ~ו איך מהע~ות כתב לקיחת בלי~פ~
 עשה שלא דכל ממנו ישראל פ~ שלוהחוב

~ 
 הדבר

 ממנו לוה אם וישביעהו ~לוה יתבעשהישמעאל ידו~
 וכשלאההוא הס~

 יר~
 יתחייב לישבע

 לפור~
 ואי~ו ע~~כ

 הישמעאל מסתפי הוה הערב ביד ה~כר הכתבהיה
 פעמים אחד ~וב שגובה רעתו ת~ה פן מהלוה~תבוע
 היה אםואפי~

 תו~
 את ומוציא ח~ר הלוה היה

 שלקח בלי הערב שפרע וכיון ההוא הכתב ע~~ימפיו בל~
 כתב הישמעאל ביד זה שהניח אלא עוד ולא ה~~הכתב
 פוש~ דהוי הוא פשוט דבר הלוהיד

 ומה גמור
 חוב שום לו נשאר שלא סתם חוג~~יט מהישמעאל~ל~ח שט~

 זה ואדרבא פשיעה מידי מו~או שאין הוא ברורדבר
 שיאמ~ פשיעתו על באצבעמורה

 הישמעא~
 שלא א~ת

 ~היי~ מהחו~ות חוב שום א~ך לינשאר
 אבל לי חייב

 ואתה הוא ישראל פ~ על זהחוב
 ל~

 ערב אלא היית
 ~ת~ולא

 לד~ו~
 אותך

 כי~
 עם ~המצא ~~יד שהייתי

הלוה
 ממ~ ולגבו~

 לא שאם ~ובי
~ 

 אמרת לא למה

 פרעתני ערב שהיית פ~ שמחוב ~פי~ש לךשא~~וב

הילכ~
 זו היא הבל ~ענת בהדייא מילתא מינכרא

 מה כל ~לוה ~שלם וח~ב הוא גמור פושע אלאשטען
 ה~ר כתבתי והנלע~~ד ל~מעאלשפרע

~~~~ ~~~~ 

ו
~~~~ 

 שני
 שותפ~

 על נכתבה במוקאטאעא
 אל מהם א~ד אמר הזמן עבור וא~ר ~הם אחדשם

תקח~
 אליו שמע ולא בתוספת

 ולק~
 ~ בתוספת

~~~~
 עם שהדין לי נראה

 שמ~
 לא אם אפי~

 אומ~היה
 לראוב~

 שלא ה~וקאט~ תניח עליך יוסיפו אם
 הסך דעת על אלא עמונשתתף

 הראש~
 התוםפ~ על ולא

כל
 ש~

 תניח לך יוסיפו אם ~ו ו~מר שהזהירו בנ~~ד
 שק~ו שכן כלהמוקאט~

 בנד~
 המוקאטאעא שנכתבה זה

 האלה הדברים כל שאחר וכיון אחד על המלךבפנקס
 ואין ~~ן באו חדשות פנים ראובןלקחה

 לשמע~
 עםק

 שלקחה שכן כל בתוספת לוקחה היה לא אם אפי~בה
 בו שהתרה התרא~ ואחרבתוספ~

 שמע~
 שהשיב ומה כ~~~ל

 השר עליו שגי~זם מפני אלא בתוס~ לקחה שלאראובן
 להציל יכול שהיה ט~ה אינה כו~ עליו טיפטיש~שיעשה
 היה שלא את~~ל ואפי~ ההוא מהטיפטיש בשוחדעצמו
 עצמו להציליכול

 ול~
 היא עלילה ול~חת~ ל~ור הוכרח

 השר עליו שה~לילזו
 שמ~ וא~

 שהעליל בעלילה חייב
 ה~יר נאם השרעליו

~~~~ ~~~~ 

ז
~~~~ 

 ~ו~ת עליהם ויש שמת מהשותפים א~ד
שלוו

 ל~ר~

 המת שלוה ו~ובות השותפו~
 לצו~

 ~ עצמו
~~ו~~

 השותפות ב~קת שהוא מה שכל ספק אין
 ברשות שהוא~~~פ

 ~שות~
 ב~קת הוא עדיין שמת

 יהיו אם ואף לבדם היורשים ב~קת ולאהשותפים
 מדברי והוכיח הרמ~~ט וכמ~~ש ק~ניםיתומים

 נכסי בכל יחזיקו שלא לענין היינו ומיהווהרמב~~ם הרי~~~
השותפו~

 קטנים שהם שכיון ויאמרו
 א~

 השותפים שאר
 ד~כסים דכיון הם שיגדלו עד נכ~ים מאותם לי~וליכולים
הללו

 בחזק~
 השותפות

 קיי~
 מנכס~ם חלקם כשנוטלים

 אלא ~טנים יתומים מנכסי גובים נקראים אינםהללו
 שותפים נוטלים ושפיר קיימי השותפות ב~זקתה~כסים
 חלק דגם לומר ואמר שרצה מה אבל מהם ~לקםהללו

השות~
 שלוו לחובות משועבד הוא המת

 לכתובת לא אבל בהם חייבים השותפים שגם לפיבלבד השותפו~ ל~ר~
אש~ו

 ולחו~~
 שלוה

 ל~~ המ~ ~לו~
 ~ו

~~ 
 איני
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~~ו

 מדיוק מדב~~יו ראיה שהביא ומה עמומסכים
 תשוב~

הרא~~~
 תמהני

 ז~ דיו~ ע~
 דבריו במש~ע שאינו

 ומה הרא~~שוכמ~~ש כל~
 שהבי~

 פלגא דהוי ~מת~~ק ר~יה
 ~פי~ ~ובה ב~~ח ואיןמלוה

 מפלג~
 שהוא

 ~לו~
 ~ומר

 גיל~ בזהאני
 השותפות ל~ור~ חוב מדמה שהוא דעתו

 ובהאלעסק
 ~לי~

 ב~ל ו~~ית
 ~~~~ ז~

 ב~ר~ים גם
 או ה~ובות ונ~ארו ~~רן ~וא ש~פסד שמה אםשהניח
 מהחובות ו~~י ~הק~ן חצי הוא ש~פםדמה

 ו~~
 שנ~אר

 ל~~~י~ זה בכל מהחובות וח~י ~הקרן חציהוא
 אזיל

 ה~דוןואין
 דומ~

 ~הנותן לרא~ה
 ~ם~

 לחבירו
 להו~יאו וא~~י קיים ל~לם ה~סקשיהיה צרי~

 ול~
 ליתנו

 מוציאין ה~םק מדמי שהוא ונתברר נתנו ואםלאחרים
 ביה למ~תי ואפי~ ניתנה דלהוצאה במלוה משא~~כמידו
 שלוה ~כ~ון מתנה מת~תו ממנה מתנה נתן ואםשיכרא
 ה~תנה מקבל ~ם עםק למלוה ואין לפ~וע משועבדהוא
 ל~לוה ~נין אינם השו~פות ב~זקת הם ~כםיםוא~~כ
 ב~זקת שהם מפ~י מ~ם חלקם ש~ו~לים לשותפיםאלא

 השותפים בין הללו נ~םים נחלוק שכן וכיוןהשותפות
וחלק

 השות~

 אם המת
~ 

 ~דולים קטנים יתומים לו
 אבל שיגדלו ~ד הק~נים מחלק ב~~ח שום יגבהלא

 מהם ~גבה אשהכתובת
 וחל~

 בעלי ממ~ו יגבו הגדולים
 שליוה אותם ביןחובות

 השיתו~ לצו~
 שלוה אותם בין

ל~~
 ואופן דינם כפי ויגבו עצמו

 ~לו~
 הללו נכםים

 שהוא ~ראה השותפיםבין
 ב~ר~

 שאם זה
 ראו~

 שם
 מאות שש ולוי מאות אר~ע ושמעון מאתיםבשותפות
 ונפסדו והפםד בנזק ~וה שי~לקווה~נו

 ח~
 ה~כסים

 בהפסד לו הנוגע שה~לק לפי כלום י~ול לאראובן

~ו~
 שלו ה~רן והם מאתיים

 וש~~~
 מה~כםים נוטל

 מאות ארבע ולוי מא~יםהל~ו
 ומ~

 ששלח
 השות~

 המת
 הללו~ מ~כסים לו המגיע החלק בכללי~שב

ו~~
 הללו ~נכסים ברורה ראיה יהיה אם הוא זה

 ברורה ראיה יהיה לא אם אבל השותפות מדמישהם
ב~קת

 השות~
 הוא זה הר~~ש~ וכמ~~ש הנכםים הם המת

 הצ~ר דעתי לעניותהנראה

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

ח
~~~~ 

 ראובן רבינו יל~דנו
 ושמע~

 שותפי~ היו

ש~~
 בוי~י~א יושב היה

 וראו~~
 שולחים והיו בםוריאה

 שולח היה שמ~ן םחורות לזהזה
 לראו~

 הנמכר דבר

ב~וריא~
 שולח היה וראובן

 לשמ~
 הנמכר דבר

 הי~~ לראו~ לוי בא הי~ים ~רכו כי ויהי~ניצי~ה

 על ~שלוח ~ו~~ א~י לו וא~רבםוריאה
 י~~

 ~ו~נ~יאה

מ~~
 ~מ~ון ביד ~~ם שיגיע ם~ורה

 שותפ~
 שימכו~

 פ~ ה~ורה ~נז~ הה~ורה מ~לי~י לי ו~ש~חאו~~ה
 ~~ובן ובאפ~ ום~ור~

 ו~~~~

 ב~ות~ ~וי ~ם
 לרביע ~~ורה

 כשיש~ח לש~~ון ל~~~~~ שיכ~וב ר~ובן עם לויוה~~ה
 ש~א הנז~ ~החו~ חל~~ילו

 שיעש~ ~~~ ~של~נ~
 קודם

~שי~ו~ו~
 ~~~ד

 ~שו~ל~~
 ~ו

 ש~~ל~נ~
 י~בור ו~ם ~~ו~~יאו~

 וי~ל~ש~
 ~~~ה ולא אותה

 ~שיגו~ו~
 ~נז~

 וי~~~
 לאו~ה

 ללוי ל~~וע ~אובן ~~~ב ~~ם שול~י ~י~~לוהה~ורה
 ע~םו ~נז~ י~~ובן הם~ו~~ ב~~~ה ללוי ~ו ~יש~~לק

 ם~ור~ת עם ל~ו~ של ~~ז~ההחורה
 ~בו~

 ~ולח ~היה
 שהיה הפי~~ ~~ו~ה מ~רה ~ק~ה א~ת בהפינהל~ותפו

 שספינה עד א~ת ב~~ל ~~~כב ~נז~ בה עמו~ותה~חורות
 והגיע לה הלכה הנז~ םפי~ה או~ה עם שהיתהאחרת

 א~ יהודי ו~א ~הו~ים ~ל~ו ~פינה ובאו~~לויניציאה
 ראובן של שו~פו לשמעון והגיד ~הלכו היאודי~מ~ותם
 בםפינה ב~ור~אה ראובן לשו~פו שע~ם הס~ורו~הנז~
 שעמס הםחורות על לו ו~גיד נת~כב~ אשרה~ז~

 שהיה ללוי א~ר ה~חורה על לו ה~י~ ולא שמ~וןשותפו לחשב~
 ~ראה שכך בה ~לק ל~או~ן~ו

 ~כת~
 הגיד שלא שמעון

 אלאלו
 הס~ורו~

 שהגיד או ש~~ון ~~ון על העמוסות
 עליה לבו שמעון שם ולאלו

 והל~
 כשראה ש~~ון

 כנז~ ע~וסות הם~ורות בה היו אשר הספינהשנ~~כבה

ועשה
 ~שי~ו~~רו~

 שמ~ה עוד מקודם שעשה השיגו~~רו ~ל
 על אישקודימאות

 אל~
 ~קודם ~יגו~~רו שעשה אישקודי

 שיגו~~רו שעשהבאופן
 מאל~

 וקרה ~ודי איש מאות ושמנה
 כל ושבו שוללים ושלצוה ה~~ םפי~ה לאותהמ~רה
 ע~וםות היו אשר היהודים כל ונכסי בה אשרהיהו~ים
 לוי ועתה עוללות הש~י~ו לא לקחו הכל הםפינ~באותה
 על שיגו~~רו עשה ש~עון ושותפו שהואיל לראובןתובע
 אשר הסחורהכל

 הי~
 ב~ותו חלק לו שיש לו שולח הוא

שי~ו~~רו
 וראו~

 שי~ו~~רו ~ה לא שותפו שש~עון לו השיב
 כותב הוא שכך בה חלק לו יהיו אשר הםחור~ עלאלא
 א~רת ועוד זאת הכ~ב לו והראה בכת~לו

 ששמעו~
 חייב

 שיג~~~רו עשה שלא השיגו~~רו לבעלי חמורה שבועהלישבע
 לו ~וגע ~הוא דבר עלאלא

 וי~
 כל אבל בה חלק לו

 אין לא~ר אלא בה חלק לו שאיןדבר
 פור~~

 הש~גו~~רו לו
 על ~~כ ~ה השגו~~רו שמעון שכש~~ א~ת הואואם

 ~בע איך ללוי אשרהםחורה
 שמע~

 אותה שהרי לשקר
 שכשתעשה אחרת ועוד זאת בה חלק לו איןהםחורה

~שב~
 מהשיג~~רו יותר יעלו לשמעון הנוגעות מהםחו~ת

~רה
 שול~אנ~

 באופן
 ש~

 ה~ל ועם השיגו~~רו
 מפס~
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~ ~ ~  ~י~~
~ש~

 אמת הוא ו~ם שולטא~יש
 ש~כנ~

 הסחורה ב~יגו~ו
 ה~~ ~וישל

 אי~
 יתכן

 ש~מ~~
 של על שיגו~~רו ע~ה

 ~לו על שיגו~~רו ~~ה ~אאחרים
 ו~ו~ זא~

 א~רת
 שלא שמ~ון שיגו~~רוי~שה א~~

 ברשו~
 אם א~רבא לוי

 או~ לוי היה לשלום ומגעתהולכ~ הספי~ה וה~ה לוי של סחורה ~ל שי~ו~~רו עושהה~ה ש~ע~
 אמר מי לשמעון ~

 בלא ע~ית אתה בר~ו~י שלא נכסי ~ל שיגו~~רושתעשה ל~
 השיגו~~רו אתה תפרע~שותי

 ו~~
 ~ם

~~~ 
 ו~יטול לחייבו רוצה ~~ה ~וי נ~סי על ש~גו~~~ו עשהולא כהוגן ש~שה

 רו~ה אינו שהוא ~וען ולו~ מח~קו לו ה~גיע~השי~ו~~רו
 ~ם לו ה~גיע ראובן ~ל מ~לקו אלא כלל מ~מעוןלי~ול

שמ~
 ~יגו~~רו לו ל~~~ת נ~~ייב לא שהוא ~ו~ן וראובן

 ש~בר ו~וד כלום עליו לואין ~וללים שללוה שב~ליכה וכיון כנז~ ב~זרה אלאבהלי~ה
 הו~

 בס~ורה~ ג~~כ ~פס~ד
 הנז~ לוישל

 הרבי~
 כ~~~ל

 שר~וב~
 שם

 הרב~~
 באותה

הסחורה
 ואי~

 מפסי~ אני שכברמ~סיד שאתה ~מה יותר ות~~~דני אתה ת~~יבני
~~~ 

 בס~ורה שמתי א~ר ~ל~י
 טענו~~הם הם אלוהנז~

 פשו~ים דברים שנראים וא~~~~
 רבינויורינו

 הדי~
 ~ מי עם

~~ו~~
 ממש לוי בדברי שא~ן פשוט~ם הדברים

 ה~~יר נאם ראובן עםוהדין
~~~~~~~~ 

 ראוב~~~~~
 ~נה ~מ~ון ~י~ לו היה

ליתנו ור~~
 לשמעון ו~מר ללוי במת~

 שיש מנה לוי ב~~~~
לי

 ביד~
 ללוי תנהו

 ול~
 מי המנה ~שמעון תובע~םויורשיו ראובן נפ~ר וא~~~כ עדים שם היו

 אמ~ינ~
 כ~ון

 דלא כיון דיל~א או שליש מדין אי נא~ן ~מישהוא נא~ן לו ה~זרתים א~~ ב~י ~אי מיגו אי שלשתי~ובמעמד ~לוי שא~נ~ אמ~ לי לומר נאמן שטר ~ליו ואין ש~ביד שה~נ~
 הי~א אבל ~ו~יה איהו בהו ל~זכי דטעין אלא מהי~ןלא מגו מ~עם וגם ~ליש ~ין לו אין לכך מ~יקראהושלשו
 מורה יורינו ~ לא לא~רינא למזכי~~וען

~~~ 
 ושכ~ו ה~ין

 ~כומ~~ה
~~ו~~

 המפקי~ ~י ידוע
 ה~זרתי אמר ואי ב~ד~םלפור~ו א~~צ ב~דים ~בירו אצל
 ל~

 ~פ~~י לא~ר או

ציוויי~
 בידו שהיה שמנה ~מ~ון טוען שאם שלו~~ן ~ה~פ~~א רבותיו בשם ה~~ב~~ם דכתב ~הא בשבו~ה נא~ן

 ~אובן לו ששלח ש~תב ~~~~י ללוי נת~ו ש~~וןשל
 כתבתי לאראובן ו~ע~

 ול~
 כ~ב ~~~ת~

 ש~ב~
 הסת ש~~ון

 הבא ביורש וכ~~שונ~טר
 בטענ~

 בט~נת בא דהוי אביו
 או אביו ~~~פ ש~~נם לט~ון שיכול הרמב~~ם לדעתהפק

יט~ון ואפי~ ד~ו ד~נתונים שלשתן במ~~ד אחר א~לשהמ~~ו
 ה~ו~

 ~הוא
 יוד~

 דהויא בידו לאביו שמנה בבריא
~~נ~

 של זה ומדין לט~ון יכול ה~וריש שהיה ב~~~יאלא לית~י טעני~ן דלא וידוע מ~ורי~יו אלים לא ב~יא
 דאין ברור נראה שכתבנוהר~ב~~ם

 חילו~
 לזכות הבא בין

 יהא מגו ~דין אלא יהא לא ו~וד ל~~רים אולעצמו
 ועוד ע~מו את ד~זכה ב~י~ו א~ר את במזכהנאמן
דכ~~ש

 הו~
 בשבו~תו לזכות יכול ל~~מו אם

 כ~~~
 לא~רים

ד~י~
 הלכות ב~להי ה~~ב~~ם ~כתב הא כי ל~~רים ל~זכ~~י~ו מדין ד~~~ן מ~ינו ד~נים וכמה לו ולא חו~א אדם
שותפין

 וז~~~
 ה~ותפות בזו חוב ~~יו ללוי שיש שמ~ון ~ען

 נא~ן ~לוי ליתנו יכול והיה ה~וב כדי ב~דו ה~ה אםמנה
 ~יגו מדין ודא~ וזהו ע~~כ מחשבין ו~~~~כ ~חובו~ו~נ~ם
 ~ששת וגם כ~לה ורב~ם לא~ריני ל~זכיוהוה

~ 
 נונייא

 אל~ ה~~ שיי~ל~
 הוה לא ~נה ~אי דבל~ו היכא

 בכוליה ~מזכ~ יכול ~~וה ה~כא אבל ~~~ש~ה למז~~המצי
 ל~ה פ~~תיב~ענת

~~~~ 
 ~~ונ~יא

 וא~רבא להפסי~
 ל~~ות אין וגם להא~~נו יש הכל לקח שלאממה

 ~לוה מה~ פ~~א הרמב~~ם דכתבל~אי ז~
 ולו~

 א~א שלי אינן ~בידי אלו שמ~לטלין~לוה ~~ן וז~~ל
 ~ק~ו~

 הם
 ע~~כ לו שומעין איןבי~י

 ~אמיני~ שא~
 דלא התם ~אנילאחרים לזכות אותו

 שיי~
 משום או ~יגו ל~ימר

ד~זק~
 שאין מפני או ~לו ~וא האדם שביד מה כל
 שוו~הט~נו~

 כדכתב
 ~ה~~~

 יישר ~ם ~~ל~~~ד זהו שם
בעיני

 הא~ו~
 חיים ב~ מ~ה א~ו~י ידי על מים יוצק ~ נר~~ו

א~ש~~י~
~~י~~ ~ זלה~~ה

 דב~י~
 ~מת דין והדין ונכו~ים טובים

 לי~רו מ~לייתא מילי ~אי כי וכל ש~סקתומ~עם
והחול~ משמ~

י~~ה אמת ש~ותמו ומי הת~~ה מרו~י ראה לא ~~~ז
 גבול~

 בתו~~ה
 ותל~יד~~

 ישגו
 השמים כי~י מא~

 הא~~~
 ~~~~ ~~~ז~ ה~עי~ נאם

~~~~~~~~~ 
 ~~~~~~~ ך~~~ ~~~~~~~

 שהיו ~מעבר על ~ו~ן ש~יה ר~ובן ~ל ~~~~א
 הגון ה~ה שלא הכ~~ת לב~ת בונכנס~ם

 ליכנ~
 ~ר~

 שם
 ~זי~ות ~~בל אנ~ אמרו~ח~~כ

 ש~~~
 ~לא

 ~ל חרם ~ליו קבל וגם זה בבה~~כ מ~~לל ואה~הזה ~פת~ ~כנ~

כ~
 ברה~~ששה~נה ~אובן טען עו~ ל~ו אם זה לנדר ה~תר יש אם

 שכ~
 ה~~~~ ב~~ת ~ת~~ו זכ~ולא בטלים יהיו זו בשנה שי~ו~ ~דרים
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~~ו~~
 ~~~ר א~ב~א

 ~ת~~ א~~~ ז~
 א~~~~פי

~נ~י~
 שהנו~ר

 בנז~~ו~
 א~~~פ ש~שון

 ~ל~
~~~ 

 וא~נו ~~~ון נ~~ר ~וי כו~ דל~להב~ל ~נו~ ב~
 ~ן ~לובפ~ ~ר~~~~ ב~~ל~

 ~לוק~~
 ~~~~~~ו ~~ר~ ~~ו~~~~ם ל~~~י ו~~י~

 שבו~~בלש~
 נ~~ הו~

 הנו~רל~ון ~~~~~ ~~~ ו~~~~~ ~~~~ ~~י~
 ~~ש~~

 ~כוונ~ו וכ~וןנזיר ~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~ ל~ ~~ם
 נ~~~ ב~~~ ה~ת~

 ~~נם ו~~~ו ~~ו
 ואין~וים

 כא~
 ~לל נ~ר

 ~ל~
 נ~~~

 נ~~ ק~~~ ~נ~~~~
ו~ו~

 ~~בל ~נ~ כ~ומר ל~ה
 נז~~ו~

 ~ם ~~~~ן
 זה נ~רעכ~~ז א~נ~

 וז~ ~~ר~ ~~~~
 ~ם ~~~ ד~כ~ם ~נ~ ~ל

 ~נ~~ ש~לנא~~
~~ 

 ~~~~~ו ~י~ון לו
~~~ 

~~~ 
 נ~~ ~א ~~~י ~ה ~רך ו~כנס~כנ~ת לבי~

 אל~
 ~לא

 יכנ~
בפ~~

 ו~~ון זה
 ~ג~ל~

 ~עי~רא ~~~ו
 ~~רע~ ~~~~

~ל
 כני~~

 לבית
 הכ~~~

 ~ר~
 ה~עבר

 ~~ו~
 נ~~ כי

 ~~~ו~א~~ת~
 א~~ינא ~~~~א אד~~א נ~~ ~ת~א

ל~
 ~~~לל ואהיה ~~~~ ו~~~~פ נ~ר

 באנפיה ~יל~אלאו ז~ ~~~~~ בב~~
 נ~ש~

 לו~~ ה~א
 ההואבב~~~כ ~~~ל~ ~~י~ ~~~

 מ~ת~ ~~נ~ ול~ כל~
 זה

 ~~~~ ול~
 א~ר

 ארישאאלא
 ~לא קאי ~ל~~~י~

 ~~~ה שזו ~~~ו הנו~ר ~ו~ר וכן ב~~~כ ב~ו~ולהתפלל ~הו~ ב~~~ יכנ~
כוונתו

 ~ו~ ונ~~~
 ~~מו ~ל

 וכ~תנ~נ~
 ~ו~~ים ~לו פ~

 ו~~~נן כו~ ול~~~י~ ל~~ל ו~רו~ן לה~~יר נ~ריהסתם

 ה~ת~ו~~ ~~~ו~ו~ב~~~~
 כו~ ~~שר וא~ר ~רו~ה לומר

~~י~י
 לב~~ ~כ~~

 ~ז~ נ~נ~ שאיני לזה וא~ר זו
 וא~~

 א~ לא~זה
 כלום ~

~~ 
 וב~~ ~~ין ולבו פיו שי~יו

 ~ניא בתרא~~~ם ~ב~~~
 לב~~

 ב~~~~ם
 ול~

 ב~בו ש~~~
להוציא

 ש~ו~~~ ~~ ו~ו~~~ ~~י~ פ~
 ~~ם ו~וד

~~ 
 א~

 ~~~ד ~נדר ב~~ת עמוש~מ~א
 ~~~ילו ו~וד נ~ר כןש~~~ד ~~~ ~~ו~~ ~ב~~ ש~~

~~ 
 ~~~ ~א

 ~ז~~~
 שלא ~תם נודר היהאלא ~~ פ~~

~~~~ 
 ~~~~~כ

~~ 
 ~~~י~רא כיון

ה~~
 על מע~ער

 ~~~ ל~ה~~~ כני~~
 ה~וא ~~~ב~

 נ~~ ~~~א דה~וא אד~~א נ~ר ~כי דע~יהאמרינן
 ~~ו~~ בפרק וכ~תנן נדר לא א~רינא ~פתחאאד~~א

 הירקמן
 ~כ~

 ~ען הנו~ר לפי
 והז~~

 ~י~ו וה~ה
 לה~כ~ו~ ~ו~~ ו~~~ים צמר קו~םוא~ר קש~

 ל~~~יל וא~ור
 ~~בירו ~~~ב ~~ה יין קונם ב~ר~ ו~~~נןלאחריו

 קונ~ ואמראצלו ~יאכ~
 לבי~~

 ~אי~י
 ו~~~~ נכנ~

 ~א~ני צונן
 מותר~ועם

 ליכנ~
 לביתו

 ו~שתו~
 ~~רבין ~יו צונן ~מ~ו

 את נשאתבו
 ב~

 המג~ש וכן ~~ו~ו
 א~

 ואמ~ ~ש~ו
 ל~ול~ לי נהנית שהיאקונם

 בין אין ~~ ו~דתנן כו~
 א~ר פנויה אינה לו אמר פרת~ הש~לני לו א~רהמו~ר
 ש~יניקונם

 חו~
 שפירש ~כא כ~~ש ~ו~ לעולם בה

 שלאואמר
 ז~ ב~~~ ~~~~

 ~וד~~
 דלישנ~~ ס~פ~

 א~ישא
~ל~~~~

~~~~ 
 ~~~ו ~~ ~~~~ ~~ור

 כ~~
 כ~~ש שנתבאר

~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ו

 ו~~~ ~י~ ~~~~
 ~~ו~~~ ~~~ן

 ~~~ ~~~ל~~נ~
 ~~~לל ~~~

 ~ו~~ ~~ ז~ ~~~
 ה~~ב~

~~~~~
 ~~ם ו~~~~ו

 ו~~~ו~ ו~~~~ ~~~~~
 ~ו~ר

~~~~ ל~~נ~

~~~ 
 ~~~ו

 ~ל~ ~~ו~ ~~~~ ~~~
 ~~ר

~~~ 
 ~~ני

 של~
~~~

~~~~~ 
 ~~~~ ~~ו~

 ~~~~~ם
 וכד~~~ ~~~

 רבי ~~
~~~~זר

~~~~ 
 או~~

~~ 
 ~ברים

~~~ 
 ו~ינם ~נולד

 כ~ול~
ו~~~~~

~~ 
 ~~~~~ ה~א

 ~~~ו~~
 ~~~כ~~~

 ה~~ב~~ם בה
ו~~~~

~ ~~~~ 
 ~~~~~ קונם ~~~

 ~נו~י~ ~~ ~ו~~
 ~~ביה

 ~ו ~~~ י~~~ר~
 ז~ ל~י~~ ~ו~~ ~~~ב~ ~~~~

 ~~י~י
 ב~וכו ~הנ~ש ~ו ~~ ~~~~~~~~~

 ~~~~ ו~~~
 ~~לב

~ו
 ו~~~~~ ~נ~~ ~נ~ר~

 ~~מ~
 ~ל~

 מת בג~ר~
 ~ב א~ר~וא ~ול~

 כ~ול~ ~~~~ ~ונ~
 יו~~ן ור~ ב~ב~ ~~רו

 ו~בר~~~
~~ 

 ו~~~
~~~ ~~ 

 ב~עת אם ~ל~~~י ~~ן
~נ~~

 מ~ ל~ ~~~~~
 או

 ~~ו~~ ~~~ ל~
 ~א ~~ור

 ~~~~~י~ו~ב
 וה~~~~~ ~ר~ב~~~ ו~~~~

 ~ונא כרב
 ו~ד~~~~ נ~~~כ~ולה ~נ~ש~

 ש~י~י קונם באו~~ ~~~ו~ל~~

 ל~~~נ~נ~
~~ ~~ 

 ~~~~ ~~ו~ ז~~
 ~~~ר~ם

 לב~
 לבנים

 ~וא ~ף א~~ ז~~רא ר~~ו~~
 א~~~

 ו~ן לחכם ~אלה
 ~~~~~~ם ב~~~~~בו~~

 ז
 בל~ ~~~~ ~~וא

 ~אל~
 ואי~

 רע ש~ב~ה הנ~ר בש~ת ואמר ~~ירש ~תם דשאני~ו~~
 ~ו ~~כלבאו

~~~~ 
 ~כא אב~ ב~וכו

 ש~פני פ~~~ ל~
 ~הוא~~~ב~

 ~ו~
 שמ~ת~ הוכ~נו ~נ~~ דכ~ון נו~ר

 בפ~~ל~~נ~
 ~שום ~~~

 ~אדעת~
 דו~א ~~~א ~ה~וא

 כ~~~ו ~וי ו~~~כ ~~וא ~~~ב~ ~~~ינ~~
 פ~ר~

 ותלה
 כלל~ ~~ר כ~ן אין ה~עב~ ~נ~קן ו~~ון ~~~ברנ~~ו

~~~~
 ~י~נה ל~~ירו ~~~

~~~ 
 ה~~~

 א~~~ו ~היא

ב~~
 ~~~בר ~~~ון

 ~נ~~ ~~~~
 ב~~ו~

 נ~~יו
 ~~~~~ין ~~~יכ~~~ני ב~~~~

 ~~~~ ~ר~~
 דרבא וא~~~ג ד~~~ים

 ~~בו כ~ר ~ליה~~יג
 הר~~~~

 ד~ענין וה~~~ן ו~~ש~~~א

 ל~ד~נ~
 וכן ~ליה ~לינ

 ד~~
 הר~ב~~ם

 וא~~~~
 ~כ~ב

ו~~
~~ 

 ~~~ר~
 יאו~ר ~ה~~~~

 ו~ו~
 אחר ה~נאי ש~זכו~

~נ~~~

 ב~ו~
 א~ן ד~בו~ כ~י

 ז~
 היה לא ~~ל~~כ ז~~ל ~~תו

~ו~~
 ~ש ב~~ון או~ו

 ~~ו~~
 מו~ים יש כ~ב ~לא ועוד

אל~
 ש~ו~ה יש

 מ~~~
 שכתב ו~וד הוא ~~~~~~ה

~ה~מ~ר שמור~
 ~~ו~ר~ ד~~~~

 ~וא בעלמא
 ~~ינ~ ול~

 וכן
~~ר

 ~פו~
 ~ים

 ל~
 ~ל~ו

 ברכו~ ש~~~~~~ וא~~~~ ב~~
 ~לי~~~

 ה~ו~~
 לו~ר ~זה

 ש~~~
 ~~יא הרי ~ורה

 אותו שז~ר ~~~ ~י~ו~ כ~~ ש~א ~אם ~~ר ל~ב~~~~ו
 כו~ תנאו את נדרו בי~ל כבר קיימוו~א

 ובנ~~~
 כשזכר

 התנאי על בלבו וא~~ רב שלל כ~וצא בעינ~ו היה~~או
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 מעלייתא מילי ~ני כי וכל לנא ~מוכו ~ין מן וכל סומךאני
 הגאונים מן שיש ז~~ל ה~~ב~~ם ש~תב ולהיות מש~ןלימ~ון

 זה ביטול ~נאי דין ש~יןשאו~ר~ם
 אל~

 ולא בנדריס
בש~ו~ו~

 לחוש כדי ח~ם ק~לת ג~~כ היה זה ו~נ~ון
~אות~

 והתרנו דמ~יקרא ו~ר~ה ~~ח לו פותחין ~~~א
 הוכחנו כבר בשאלה שא~נו ש~שון ול~זי~ות ה~רםלו
 כלל חל~לא

~~~~ 
 פטור הוא והרי ש~~באר כ~ו התנ~י

ומותר
 ליכנ~

 א~י~ו ההוא לבה~~כ
 דר~

 אפילו פת~ו אותו
 ה~עיר נאם ההוא המעבר נתקןלא

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

 הדיין השלם ה~כם וגב~רי~~ו~~
 ה~~י~

 י~~ו
 הא~ ממני שאל הנה כ~~תאח~~~ש

 ~ה~~ר ונ~לה הנ~
 א~ איש אודות על כ~~ת בשם יצ~~ו עונקורידאיהודה
 לגרש נזירותשקיבל

 א~
 מ~ורשת היא אם וגירשה אש~ו

שכי~
 מצד אלא גירשה שלא

 או~
 שהוא נראה הנזירות

 ~ באונסגט
 קבל ההוא האיש שאם הכבוד מפני משיבו~ג~~

 ~ירות~יו
 ש~ש~

 אונס שום בלי מ~צמו אשתו לג~ש
 הגט אשתו את לנרש ~ירות לקבל אדם שוםשאנסו
 נשבע שאם הרי~~ף בשס הפוסקים שכתבו וא~י~כשר
 היינו לאונם דומה יהיה שלא כדי לו שיתירו צריךלגרש
 ~לא אונס שיקרא ולא לו להתיר דאפשר היכא~קא
 זה בנ~ר אבל לאונסדומה

 שאי~
 כשר הגט התרה לו

 מ~~ה בתשובה ז~~ל הריטב~~א ממ~~שוראיה
 שהמג~

 ~וען
 ונתן לגרש שנשבע השבו~ה באונס שגירש ~פי בטלשהגט
 לרבינו שמצינו המה לו שיתירו קודםגט

 פ~
 שכתב

 הר~ ומ~~ש נפשיה לזר~י כדי עד כו~ נשבעאם
 פ~

 לא
כת~

 הםכים וכן עד לכתחילה כן שצריך אלא ד~תי לפי
~כ~~ל

 וכי~
 אם ב~יעבד כשר להתיר אפשר שהיה דהיכ~

 לכתחל~ מגרש התרה ~ו שאין ~דר ~וי היכ~ התירלא
 דמי~ כבדיעבד בלא~~ה אפש~ דלא היכ~~ל

ו~ו~
 וה~~כי דנדרים בפ~~ד ה~~~ש ממ~~ש ראיה

 מי האיי רבינו בשס בתרא שתיס שבועותבפרק
 גבר שיצרו ומי כו~ ת~נוניםספר שנט~

 עלי~
 וקפ~

 ונשבע
 מתחרט ואח~~כ לעולם אשתו תהיה לא פלוניתשאשה
 האחרונים שבדורות ראינו כך כו ש~~תועל

 א~
 כח

 לקיים חייב אלא כלל שב~ה להתיר~אדם
 ולג~

 את
 ששאר הרי עכ~~לאשתו

 א~ שב~
 לדעת התרה להם

 ~ירות כמו האיירבינו
 שמש~

 היכי ~י
 דבשא~

 ש~~ת

 הוא אנוס נקרא ואינו אשתו ~ת מגרשלדעתו
 הד~

 נמי
נזירות

 שמש~
 ~ אנוס מיקרי לא התרה לו שאין

ו~ו~
 רבינו אמר לא דע~~כ י~~ל

 פ~
 בנשבע אלא

 צ~יך אין יגרש לא אם פ~ דבר עליו ואוסר בנודראבל
 ש~בע שמי בינייהו לפלוגי איכא דהא וט~מא לושיתירו
 יגרש לא אם ש~עתו לקיים צד לו אין לו יתירו לאאס
 הרי יגרש לא אם פלוני דבר ~ליו ואוסר הנודראבל
 שלא א~~~פי נדרו לו לקייםאפש~

 יג~
 בדברי הוכחא ויש

רב~נו
 פ~

 הצריך שלא ממה
 הת~

 ולא לנשבע אלא
 שכתב ו~ד נו~רלהזכיר

 ערב~ א~
 ש~ין ירצה אם יתן

 ~~ום הוא והטעם עכ~~ל לאונס דומהזה
 דכי~

 דבידו
 לאונס דומה זה אין יגרש ולא הערבוןלהפסיד

הוא ומת~ת~
 בסו~

 שם מ~ום אשתו את המוציא השולח פרק

~
 בר יוסי רבי אמר כו~ י~זיר לא נדר משום י~יר לא
 חסורי מעשי דקתני קאמר ~אי כו~ בצידן מעשהיאודה
 הוא נ~ר אבל רש~~י ופירש כו~ קתני והכי~חסרא
 י~ירשיגרשנה

 כ~
 והוא עד

 ה~
 אם עלי פירות קונם

איני
 מג~~

 נדר אבל המשנה בפי~ הרמב~~ס וכתב ~כ~~ל
 ~ מותר עד ~~ י~ירלא

ו~~
 או שנשבע בש~ה אנוס היה כשלא דוקא זה

 עליו שקבל שעה באותה אנוס היה שאם לגרששנדר
 כנדון תהיה ששמעתי כמו אשתו את לגרש שמשוןנזירות
 ש~בל ~ד פטרוה ולא שיגרש כדי השופט שליח שבאזה
 נזירותעליו

 שמש~
 וכבוד מזה גדול אונס גט לך אין לגרש

תורתך
 כמלא~

 נאם לאור להוציאו ~בר ל~קור ה~
ה~עיר

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

~~~~
 בנערותו ~שה שנשא ראובן רבינו ילמדנו

 ישא שלא ג~ום רבינו כתקנת היה מקום אותוומנהג
 לאשתו ~שה ~היא הכתובה ונפסדה בחייה אחרתאשה
 ~י טוענת היא ועתה תנאי אותו בלי ~חרתכתובה
 כמו היא הח~שה שהכתובה~בה

 הישנ~
 שהתא והיא

 שניסתשע
 בא~

 ובכל ילדה שלא
 יו~

 אומר היה ויום

ל~
 לא ~לם ~יא אחרת אשה לישא ~רצונו בעלה
 עד רשות לו לתת~תה

 שקפ~
 ~ירות בנדר ונשבע

 לישא ~ת לו תתן לא שאם חכמים שני לפני תנאיובכל שמש~
 ה~נה בזאתאשה

 ואי~
 ~ו ~נה בז~ת אמר אם זוכר

 ב~ד בה דרה שהיא ~יר יכנס שלא שנה~ד
 כאשר השנה בזאת ~מר אם קצר הזמן והנהח~יתה בחיי~

 ע~מו לה~ל תקנתיה מאי רבינו ילמדנו עתהלמדת~ו
 מאחר ~ה ~שבועה אם ומה~ירותמה~ועה
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 השבועהכתבו
 ש~

 ה~ירות או השניה בכ~ובה הכתובה
 נא~~ או ~ות לו לתת אשתו את לז~ ~י שעשהב~ל

 למדתנו ~אשר ~ו הגונה אשה ימצא אםש~עתו
 אותה שתתבע מי לכל שנשבעה האשה אותהבמעש~ רבי~

וקפ~
 ~וכרח הוא ואס הגונים בלתי אנשים עליה

 שנדר מאחר מספיק לקדש אם אשה ~ישא ה~דרבעבור
 אשה לקדש לו אמרה היא כי גם בלעז קאז~~אר~שם
 אחרי ותגרשנה ה~דר בעבוראחרת

~ 
 רבינו ילמדנו

 השבועה על ולא הנדר על לא יעבור לבל יעשהמה
 מכשול ולהרים אופניו על דבורדבר

 מדר~
 בדעתו עמו

 ודעת טעם טוב יודע אלהים כמל~ך ואדו~יהנכונה
 ~ אוצ~ו היא ה~וי~~ת

 ~אי אינו~~~~~
 ליש~

 מכמה עליה אחרת אשה
 הראשונה בכתובה שנכתב התנאי מפני חדאט~מי
 תנאיה זכ~ת איבדה לא הכתובה שנאבדהשאע~~פי
 התנאי אותו נכתב לא השניה שבכתובהואע~~פי

 נכתבה הראשונים תנאים דעת על דמסתמא כלוםבכך א~
 גבי הכותב פרק בסוףוכדתנן

 ק~
 אביווהגדיל שהשיאו

 המגרש שם ש~ינו מזו וגד~ה עמו ואשתו שנתגיירוגר
 מנת שעל קיימת כתוב~ה וה~ירה אשתואת

~ 
 קיימה

 הראשונה בכתובה ~נאי אותו נכתב לא שאפילוועוד
 שהמנהג מאחר עליה אחרת אשה לישא יכול היהלא

 תנאי אותו שלהם בכתובותלכ~וב
 א~

 נכתב שלא פי על
 גבי המקבל בפרק והרא~~ש התוס~ וכמ~~ש דמיכ~תוב
 ~ בתשובה ה~ב~~א כתב וכן הדיוט לשוןדורשין

ו~ו~
 בו שנשאה המקום מנהג היה לא דאפי~

 שלא שמנהגם מאחר שלהם בכתובות זה תנאי~כתוב
 דהכי דאדעתא הוא ~~מוכח דאומדנא אחרת אשהלישא

 כחמר ליה והוה אחריתי לינסוב דלא ליהאינסיבא
 בנמקי מבואר ~ה גמל לעשות ~אישאינו

 יוס~
 פ~

החול~
 על שנשבע בנ~~ד וכ~~ש ור~תיו הריטב~~א בשם

כ~
 הכתובה באבידת השבועה נמחלה שלא פשיט~ דהא
 וקרוב דשמא תנאו אותו בלא שנייה כתוב~ בכתיבתו~א
 בכתובה תנאי אותו נכתב שלא היא ידעה שלאלודאי
 כי טוענת היא ועתה שכתב השואל ~דברי וראיהשנייה
 את~~ל ואפי~ הישנה כמו היתה החדשה שהכתובהחשבה
 זה אין שנייה בכתובה תנאי אותו נכתב שלאשידעה
 חששא שלא למ~ דאיכא השבועה לו שמחלה~וכיח

 ש~שאר המקום של המנהג על שס~כה לפילהכתי~
 ~פורסםשם

 שמתביע~
 ישא ש~א החתן את

 ע~
 אשתו

 עו~דת~ ב~קו~ה שהש~עה זה ~כלויתבאר
ו~~

 ~ם ~אלת
 ה~י~~

 לז~ כדי שעשה ב~ל
 את

 למדיר לדמותו זה ~~~ום פתח ל~~וא אפשר כבראשתו
 נדר דהוי לזמנא ~~~נא וא~ר~ה א~לו שיאכל ~בירואת

זר~~
 המס~ר ד~ר זה אבל נדרים ~~~ד כדאיתא

 שנתכוון יו~ע הנו~~ שאם כו~ ל~קל אם יודעשהלב לל~
 הנ~ר ~ל גמורלנדר

 אב~
 ימצא אם שד~תו שטען מה

 כמ~שה כו~ לו הוגנתאשה
 דההי~

 שתנשא שנשבעה אשה
 ~שנה אשה לישא נ~ר לא בנ~~ד שהר~ לכאן ע~ן אינוכו~
 לו שתתן וכיון אשה לי~א רשות אש~ו לו שתתן אלאזו

 הוגנת אשה לו לכש~זד~ן שבוע~ו י~י י~ארשות
 וא~

 אם
 הו~נת ~שה לותזדמן

 ול~
 אין ישאנה

 בכ~
 ש~יון כלום

 רשות ~שתו לושנתנה
 ל~ש~

 ומה שבועתו י~י י~א אשה
 אם אשה לישא הנדר בעבור מוכרח הוא אםששאלת
 פשוט זה כלשון ~אזא~ בשם שנדר ~אחר לקדשמספיק
 אינו קאז~~אר ול~ון אדם ב~י ל~ון אחר הלךדבנדרים
 לבד קדושין לא ~מש ני~ואין אלא אדם בני בלשוןנקרא
 לו שתתן לענין וזה דיזפוזו~יוס נקראים הקדושיןכי

 קאז~ר דירשות
 וברשו~

 ואפילו נדרו ~ובת ידי יצא זה
 הצעיר נאם שנתבאר כמו יקדש ולא ישאשלא

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

~~~~
 מקצת ~קש ~וב יום ה~~ר כי היה כך שה~ה

 לשילמדו אחת חברה לו שיעשו קאטאלאניס ק~~קאנש~
 קצת אליו ונ~קב~ו ה~נ~ה קודם בשבתות בביתועמו
 של כרחו על אחת חברה לו ועשואנשים

 חכ~
 עם הקהל

 נתמעטו חברתו ש~סיבת לפי הקהל ראשי שלע~~כ
 פיתה הקהל חכם חברת בני שרוב הקהל חכםחברת
 בקש ימים וא~ר חברתו מבני והיו טוב יום ה~~~אותם
 עמהם שם וללמוד הכנסת בבית חברתו בנילהבי~
 הקהל ראשי מתניהם בעז שנסו זה ועל כ~כרבשבת
 להוציא והחכמים הקהלות ראשי עליו ~הקהיל ואמרויצ~~ו
 לםבת בביתו חברתו בני עם ילמוד שלא מפיובלעו
 שהיה שזה ~ששו גם כנ~~ל הקהל לחכם המגיעהה~ק
 ולפתות על~ה~ להשתרר פתח היה בב~~ה ללמודרוצה
 חכם להיו~ עליהם להמליכו הקהל לבב לאנשי יוםיום

 ~שי עליו יאספו שלא להשמט טוב יום וה~~רהקהל
 ועל ההיכל פתח הקהל כל במעמד וחכמיהםקהלות
 האלות כל עליו ק~ל אותו המשביעים רביםדעת

 ילמוד שלא חרם עליו קבל וגם התורה בספרהכתו~ת
 שום יטול ולאבב~~ה

 שר~
 אשר הי~ים כל הקהל חכם

 אחר א~ שנה וגם האד~ה פני על חי יהיה הקהלחכם

פטיר~
 נתפר~~ ה~~ והש~~ ה~רם ו~בלת הנ~~ל החכם
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 ידעו ויאודה י~ר~ כל כי הזאת ה~יר ~ה~לו~בכנ
 ה~הל ש~כם עד מע~י~ ימים עברו ולאב~בלתם
 ב~בור ויהי ~עלה של בישי~הנתב~ש

 ~ד~
 ויב~ש ימים

 ו~~וביהם ה~הל ~~ייני הנז~ ~וב ~וםה~~ר
 ל~~

 לו

 לב~~שו~
 בב~~ה ללמו~

 בשב~
 ~א וה~~ובים ~ה~~~נ~ם

 נכנסו ו~שוב~ה~ הק~לו~ ~~כ~י ו~~ת אזנם אתה~ו
 הנז~ הקהל ~ייני א~רו כי יכלו ולא ביניהםלפ~ר

כבר וח~וב~ה~
 נ~ב~

 כי פנים בשום ~ו נ~יר ולא חרם עליו וקבל
 הזקן ה~כ~ וכ~וד הקהל כבוד הואזה

 נ~~~
 ~לאת ש~ד

 אדם שום י~~נה לא לפ~י~תו ~~י~השנה
 בב~~~

 ~לו
 בח~ים בהיו~ו עושה הוא ש~~ה מהמינויים דברל~ום

ובראו~
 ה~~ר

 י~~~
 ל~~שו~ו רוצים היו לא כי הנ~~ל

 יעבור שלא בו ~~~ים ו~ה~ו פניםבשום
~~ 

 ה~~ם
 שקבלוהשבועה

 וי~~
 ה~~ר

 ובני~ח~רתו לב~~ה הנז~ י~~~
 ה~ז~ ~ב~~ה ויל~דו~מו

 בש~~
 כ~~ן ~ל ה~נ~ה קו~ם

 י~~וד ~~ר כל ~בו~~ו בני אמרו ~י ה~הל ר~~י~ל
 ר~ה ~כה נ~הו ביד~נווימחה

 ופצו~
 ובאותו

 ה~הלות רא~י ו~בצו ~~~ הקהל רא~י ~מו~ע~מו שב~
~בעיר

 הזא~
 הי~~ה להם וא~~ו

 בי~רא~ כזא~
 ~~~~ר

 ולכם בפ~ה~~~א השבועה ~על ~ח~~ם על עוברי~~ט

 לי~~~המשפ~
 ~ל~שו~ הע~י~ ~ל ול~ו~עו העב~ ~ל

~ו~
 ראשי וכש~וע הזה כדבר

 הקהלו~
 ~~~ו הזה הדבר

ל~~ו~
 לה~~ר

 י~~~
 ככה ל~ה לו ואמרו ~עמד באו~ו הנ~~ל

 ל~מוד ~ריך זה בנ~ון ת~ובה להשיב וא~~ ו~נהעשית
 דבר שהוא ~פי ה~כ~םלפני

 ל~י~ נו~~
 ואז תורה

 הקהלות חכמי י~~בצו דבר~~ כן וא~רו הק~לו~ראשי ע~
 וראשי ה~דיק את ו~~ד~~ו ~~נו~יהם לפניהםוערכו

 ל~ה~הלו~
 ראשי וכראות ה~ה לדבר עוד לבם שמו

~~~~
 ~~~~פלל ~צ~ם ~~~ו ~בם ~ל ~מו לא ק~~~אניש

 ור~ו שם ~~~לל היה טוב יום ~ה~~ר ל~י הנז~בב~~ה
 ל~נ~ם ~~~ה ביתלע~ות

 וכ~~ו~
 ה~~לו~ רא~י

 ~~דו~ו~ה~ורבו~
 הנ~~כות

 ~~ד~ ~~~ו~
 בית ~וד

 ו~ל~ו ה~זכר בב~~ה נ~ק~~ו~~לה
 ל~~~י ~~ ל~ר~

 בו ו~י~ונו ~זה ה~~ן ~י~~~ו ל~~~ים ו~~רוה~~~ו~

~~
 ~~ ~י

 וה~~מים הנז~ ה~~~~ם והרוב בו ~י~כ~~ו
 ~לנ~~~ו

 ש~ו~
 ~~~י בהם וה~~י~ו זה ~~ן

 ו~~ינוהו~י~~~ו~ו ה~ה~ו~
 להב~ ~~~כ~

 ~~בלו
 ~א~י ~~י~~

ק~ל
 ~~~ ~~~~~אנ~~

 י~~~ו
 ~~נו~י~~

 או ו~פ~~ו
 ~ו~ ~ ל~~י~ייבו

 ~וב
 ~ל~

 י~ר~ו
 ל~~~~ ~~~~~

 וה~~י~ו

ש~
 ב~ו~ו

~~~~ ~~~ 
 ~ה

 ה~כ~ים ~וב ב~~~י ~~~~~
 ש~~ ~~~לו נ~יינ~ם~~~ונ~ם

 ה~~ו~
 כ~בר~ ~ליהם

ב~~~
 בז~ן ה~~ול

 ~בי~
 ו~ז

 מה~ו~~~ם א~~ ~כ~ ~~~

 ~וב יום לה~~ר והשביע~ם
 ל~~

 שיראה מה כל ~ליו
 שכנגדו לכת הש~~ע וכן זה בנדון הח~~~ם רובב~ינ~
 בנדון החכמים ~וב ב~יני שיראה מה כל ~ליהםל~בל
 יקראוהו שלא בדינו זכאי ~וב יום ה~~ר י~א ושאםזה

 שיפםקו ובתנאי תפלה בית להם י~ד~ו ~לא גםע~ריין
הדין

 ~ו~

 ~ ימים ח~שה
~~~

 כ~ מבני א~
 אתה הלא ואמ~ ~כ~גדו

 האלהב~בו~ ~~בע~
 ו~~ל~

 ו~לא הנז~ בב~~ה ללמוד שלא חרם
לי~ול

 ~~~י~ה שנה מלאת ~ד חכם ו~ררת מנוי שו~
 ה~בר ואמת נ~~ע הקהל ~~ם ~~ירתא~~י

 ~קבל~
 כן

 החרם כן ו~ם ~~בטל לא ~נאי ו~ו~ו א~ד ~נ~י~ל
והשבו~~

 ~יימ~~
 ול~ה

 ולמד~ ~ב~~
 זמן ואחר בב~~ה

 ה~~ר~~~ל
 ~ו~

 בלי וש~ו~ה ~רם ~וב
 הזכר~

 תנאי שום
 ~ל עברו~מה

 ~~ר~
 והשבו~

 ו~~ר ~וב יום ~~~~~~~
 כל עלי קבלתי כי א~~

~ומרו~
~~~~ 

 ~בל ~כנ~~ו
 בש~~

 והשבועה הח~ם קבלת
 בני כתנאי ~כנגדי ~~~ן ~נא~ ~~ינו ~נאי הת~י~יה~~
 ה~רם יהיה ההוא ה~נ~~ יתק~~ם ~אם ~אובן ובניגד

 ואם ~יימיהוהשבו~ה
 לא ההוא התנאי יתקיי~ ל~

 ה~~םי~ולו
 והש~ו~~

 נ~~יים לא ההוא והתנאי ה~~
 אתן זה ועל הנז~ ו~השבו~ה ~הח~ם ~~ור שאניונ~~א
עי~י

 וא~ד~
 פיו באמרי נוקש ההוא ה~~אי ובהזכירו

 סניגרון עשה מ~ראני אהרן ~~~~ר עד שלשפ~מ~ם
 כךוא~ר

 וכ~
 דברים וא~ר שכנגדו ו~נה כוונ~ו היה

~לו
 ~~יב~

 זה תנאי כי בו~אם אתה
 ~את~

 לא או~ר
 ואותו שהזכ~ת אותו היה א~ר תנאי ~בל ~~ולםנז~~
 ה~שיך כבר האלו ה~~רים ובע~ו~ נת~~ל ~א~נאי
 ל~בל ז~ן ~כ~יו אין וא~~נוה~וה

 עדו~
 מ~ב~~ם ~אין

~~ו~
 נ~זור ל~~ר ב~~לה

 ל~~ק~~
 העדות ונקבל יחד

וביום
~~~~~~ 

 קודם ו~כמיהם ה~הלות ~אשי נ~קב~ו
 ל~~לש~~~ילו

 ה~~יו~
 שה~בענו מה ~ל לדב~ חזר~ו

~ת
 הכ~ו~

 ובהז~~רנו ~נז~
 ~ה~~

 ~וב יום ה~~ר שכנגד
 ~ל~הם~~לו

 נ~~~ ~~~
 נ~ייב או ונ~טור ~~נותיהם

א~
 יום ~~~ר

 ~ו~
 יהיה שאם א~א ככה ~ל נש~ענו ~~א וא~ר ~הםא~ ~ר~ר ל~צמם ת~לה ב~ת י~~ו ~לא

 לעשות אבל ~בר~ין ~~רו~ו אותו נז~זל ~~א בדינוז~~י
בית

 ל~ ~~ל~
 על נ~ב~נו

 ככ~
 ואמרנו בו ג~רנו ו~ז

הל~
 ~נו

 אות~ ~~~~~~
 ועל ה~ביענוך ~ככה ו~וד~~ם

כר~~
 א~~ ואז ~~ו~תך ~~~~ם

 כ~ו~
 ה~ברים ונ~~~גלו לקי~ם ~לי הזה ה~בר ~לשנ~ב~~י ~~י~י~ שכולכם

 ה~~ר בין לפ~ר ו~~~~הם ה~הילות ~~~י~~~בו
 וביןהנ~~ל י~~~

 הכ~
 בב~~ה כולם לה~פלל ~י~ובו ~די שכנ~דו

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ל~י לבא ~~וב הדב~ ~כשהיה ואחוה ב~הבהא~ד
 ~~ש והנה~~ר

 ב~
 ~בא~ם ~בר~ו

 ב~~~
 ו~~~ים

 ההוא ב~~~~ד ה~ש~ים עללה~~לל
 ההואה~~ול ה~~לב~ ו~ר~ות~~

 ו~~~
 לא ~וב ~ם ה~ר ~~ם ~~א

 ל~~~ודעוד יב~
 ו~ה~ ב~~

ר~~~ם ש~~גדו
~~~~ 

 א~~ר ב~ה
 כ~ה ~זה~מ~ך

 ~ה~~ש~~~ וג~~ חו~בו~
 ~סו~ הזה

 ~כחב~די~
 ש~

 ה~ת~ת
 ומכ~

 ומ~ה~~הם ה~~לות פרנ~י
 ~א~א~ר~

 ~רם בכח ל~ור ל~ו
~~ 

 ה~ר
 י~~

 ש~א
 שום י~ול ושלא בב~הלע~וד

 ו~~ר~ מנ~
 ~~בא ~~ד ~כם

 ה~~ה לפ~לע~ו~
~~~~~ 

 ~~ר ו~~~

 ה~ה~~ ~~כמי א~~ה~ה מ~~א~ אה~
 ~~~ר~~

 ~~ן
~~ 

 זה
 נ~א~ א~

בע~~
 ל~~ר

 כ~ ~~ל~
 ל~ה ~ו ו~~~ו

~~ 
 נ~~ה

 לפיוא~~ ב~~י~
 שא~

 נר~ה
 ב~~~

 הקה ~כ~י ~ו א~רו
 ו~

 שא~~~~
 ~עם ~תן

 ~~כ~~ ~~ד ~כםוקם ~~~י~ ~פ~ ב~~ ~~~~ ל~ברי~
 ה~ה~~

 ~~רנהי ו~אל ר~~ו ~ל
 כולם ו~~ו הזאת ב~רה מסכימים הם אםה~הלות

ואמ~~
 אשר ה~ב~ ~וב

 כ~
 ~הוא ~חכם ~ר ואז

 ה~ר ~ל ו~א~יהם ה~הלות חכמימכח
~~ 

 ה~~
~~ם ב~ר~

~~~ 
 יל~וד שלא

 ב~~~
 ~לא קא~אלא~ה של

 מ~וישום י~~
 ושרר~

 הר ~ם~~ו ההו~~ בב~ה ה~הל ~כם
~~ 

 ~~ל ~וב
 רנל~

 א~ר
 ~~~כים א~~

 והלך וקם כרחכם ~ל ~ני חכם בזה ~סכים אי~בזה
 ל~כם ~~הם ו~ב~הו ה~~ לב~ה ~ב~תו בנ~ עםלו

~שר
 וה~

 א~רן
 ~~ר~~

 א~ המך ה~~
 ~~ו

 ~ל~
 ואמר

 א~~
 ור~~י~ם הק~~ות חכ~י ~חרם

~~~ 
 וכ~שר

 ור~~יהם ה~הלותל~כמ~ ~~~
 ~ר~ ~~~ה ~זה המר~

 אותו ~~~יכיםל~שות י~~
 ב~

 עליהם לה~~יכו ~בור~ו
 שליח ~~י לו לא~~של~ו

 בי~
 ב~~ם ~~הר ~~ם

ש~רו ו~~~
 ע~~

 שלא לאו ו~ה ו~רנ~יהם ה~הלות חכמ~
 ~ורתו לכבודיחושו

 ו~~
~~~~ 

~~~ 
 מ~~ראנ~ אהרן וה~~

 דבר ה~ב ל~~חוא~רו
 לש~~

 נע~ה כבר ~~~ב~
בדבריהם ~~~

 ממ~
 א~ בל~ה י~ים ~לשת ואחר

 קב~

 הר~
 שח~ם ל~ם ~רש ~ה~ות מ~ראניאהרן

 חכ~י ~ד~
 ופר~~יהםה~הלות

~~ 
 בו

 ממ~
 ד~~א

 ע~~
 כל

 ~~א~
ב~

 והר~ ישראל
~~ 

 וכל
 ב~

פ~~ים א~~ ו~נ~~~ים חבר~ו
 ממכש~

 ה~כר ב~~ה ל~ד א~~ בשבת זה ואחר
קודם

 כמשפ~ מנח~
 הח~ם אי~ ו~כיח הפר על נכתובו~~~~ו ~ ה~~~ה תורף ~~כ

 שלא י~~ הר~ עלש~רו וה~ד~
 לי~~ ושל~ ללמו~

 ~כם ~ררת ~ום
היה

~ 
 ~בר אבל ל~זהר

 על~
 ~ ~~ור ח~ם ~ל ועבר

 מ~~א~ אה~ ה~~ג~
 ט~ן

 להעמ~ ~ע~~ ק~
דבר~

 כי הגם
 הרב~

 ת~ובתן ~הן
 ובי~~~ בצ~

 מבואר
 ~ז~~~~~~~~~~~

 ל~תבם ר~תימ~מ
 ~~ ~ ש~~~ ~~

 כמה לברר
 לה~~יד אבת~הו דמהד~ מ~~קי א~הו ומ~י נתלההוא ~ע~

 וא~~ ~~~ תחלה ~דבריו
 של~

 הרי ~ל לגזו~ ~או~ היה
י~~~

 מ~~~ באו~~ו ה~רם
 שהר~י~~~

 החרם שקבל הודה
 בב~~ה ללמוד שלאוהשבו~ה

 וש~~
 שררת שום ~יטול

 ת~א~ ~ל שה~ה ה~מר והוא~כם
 ושל~

 התנאי נת~~~ם

~~מ~
 וא~י ~ שה~ור ה~ה הוא ~אס~ שה~ה הוא
 הוא ~א~ר הפה אמרינן דלא לו ו~מרתי ענ~תיהכותב
 לנו י~וע ~אין היכא אלא ~ה~ירהפה

 א~ש ~ א~ שה~~
~ו

 ~נ~ב~~
 ה~כא אבל ~יה על אלא

 ד~די~
 שהיא ל~ו

 ~הורה ~או אני גרו~ה שאמרה א~~~פ שנשב~ת או~~~א
~נ~

 נאמנ~ א~נ~
 שאמ~ה האשה ~כתובות בפ~~ב וכ~ת~ן

א~~~
 הפה הוא שאהר ~הפה ~אמנת ~~י ו~~ו~ה ה~יתי
 שהיא ע~ים יש ואםש~~~ר

 אש~
 אומרת והיא איש

 ע~~פי לנו ידוע הרי והכא ~אמנת א~נה א~יגרו~ה
 באו~ו אז ~ה~י~וה~דים

 הח~ם קבלת על ~עמ~
 ~א וא~~כו~שבו~ה

 ~~י~
 ~מ~~ר

 ב~~
 הוא ~אסר הפה

 לא וא~י~ ~ה~ירה~ה
 יו~~

 ה~ה ה~בר
 אל~

 ~ת ~~~פ
 ב~~~ד לקמן כמ~~ש עליו להעיד כשרים הם הרי~~~ג~ת

ו~~
~ 

 באותו שם נאמר שב~י~וש
 ~כי~ ~עמ~

 עדים ~אין
 עדים מקבלים א~ו ה~הלות ו~~נותה~ה שב~~די נמי עליהם מקובלים יהיו הכתות ~~תיא~א

 ולפי וה~א~~ש ה~~ב~~א ~שוכמ מהקה~
 של~

 שומעים אז היינו
 ביה אמ~נן הוה לא להעיד באים שה~ו העדיםדב~~
 שהתיר הפה הוא שאםרהפה

 כ~משמ~
 שני בפ~ק

ופ~~~
 גביה נוח~ין יש וב~~ ~~~ושין

 ברת~~
 שמואל דמר

 חנינא רבי ו~תירום אני ~הורה נ~בת~ אמרה חדאדכל
 א~תן ב~ד עדיה ואמר ה~ם ב~דינת עד~םוהאיכא
 אסתן ב~ד ~דיה ד~~דו~ין ב~~~ק והר~~ן ו~~ש~~יותאם~
 שאם מלשו~ם משמע ותאהר להעיד באיםואינם

 הי~
 לא ע~תן ב~~ד ~מ~ו לא ~עדיין א~~~~ להעידבאים
 שהתיר~ הפה הוא שאם~ ה~ה ביהאמרי~ן

ו~~~
 על ד~סהדי ההדי הנ~ שאפי~ או~ר אני

 היו י~~~ הר~ ~ק~ל ה~~ם ו~לה~בועה
 לא אהתן בצ~

 ביה א~רי~ןהוה
 ~פ~

 ~אסר
 הו~

 שהתיר הפה
 דכו~לא באבנא דקדיש ההוא גבי דקדושין בפ~~ק~ה~~י

וה~~כ~
 דידעי באי~ית הה~י

 דבההו~
 דקד~ה יומא

הוה
 ~ו~ ~י~

 ליתנהו מיהא ה~תא ~רו~ה
 קמ~

 ~או
 כתבו ו~א~ר א~תן בצד עדיה ~אמר חנינא דרביהיינו
 דיד~י ~הדי וה~~כ~ לפ~ דאיןהת~ס~

 ד~ההו~
 שעתא

 להח~יר ראוי זה דעל דפשי~~ פרו~ה שוה ב~ההוה
 כלו~ר דיד~י ~הדי והאיכא לפ~ לר~~י נראהאלא

 י~
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~ ~ ~

~ ~ ~  ~י~~~
 הר~~ן וכ~~כ ~אידית עדים שישהקול

 ו~
 בפ~~ב ה~ום~ פי~

 עדיה ~בידכתו~ות
 ב~

 נוחלין יש ובפ~ק ותא~ר אםתן
 ב~דינת סהדי דאיכא אמריכן הא כה~ג התום~כתבו
 יצא הא פירושא והכי אחים ליה דאית דידעי~ים
 וכן הים במדינת עדים דאיכא שאו~רים הכאהקול
 דכתובותבפ~~ב

 ע~
 דאשתביין שמואל דמר ברתיה

ופרי~
 הא

 אמ~י~
 הרמב~~ם גם הים ב~דינת עדים דאיכא

בפ~~ק
 דקדוש~

 כתב
 דגרםי~

 שכתבתי התוס~ כגירםת
ב~מ~

 ובנ~~ד התוס~ שכת~ו כפי~ לישנא דדייק וכתב

כי~
 בלא ושבועה חרם שקבל דידעי דאיכא לנו ~ידיע

 מפיהם שמעו שם היו אשר והחכמים שהוא תנאיאותו
 אםתן בצד או באידית העד~ם היו אפילו פעמיםכמה
 ולא שהתיר הפה הוא שאםר הפה בהו אמרינןלא
 מה וכפי בב~~ד קלא דאת~ק ה~כא כל אפ~~ אלאעוד

שנתפרש
 בםו~

 אםר ש ביהה~ה אמרינן לא גי~ין מםכת
 הר~~ן כתב שהרי שהתיר הפההוא

 היינו באידית םהדי איכאודאמריק דקידוש~ בפ~~~
~~ 

 דאיכא קלא
 וקלא פרו~ה שוה ביה דאית דידעי באידיתםהדי
 מודה חהדא רב אפ~~ את~ק דאי הוא אית~קדלא

 ~איתא ליהדחי~ינן
 בםו~

 קלא ו~אי א~א המ~רש פ~ק
 חםדא רב ליה ~ייש לא הכי ו~שום הכא את~קדלא
 אמ~נן לא בב~~ד קלא דאת~ק היכא דכל אלמאעכ~~ל
 עד~הביה

 ב~
 ביה אמ~ינן לא וא~~כ ותאםר אםתן

 את~ק דלא בקלא ואפי~ שהתיר הפה הוא שאםרהפה
 שאםר הפה א~רינן לא ~נהו דבתראי ורבאלא~י
 בהאי ד~ידושין בפ~~ק וכדא~ת~ שהתיר הפההוא

 הא ס~~ל לא ורבא אביי דכו~לא באבנא דקדיש~בדא
 אהתן ב~ד דעדיה משום ~התירה כלומר חסדאדרב

 בא~~א נקל בשבויה הקלו דאםותאםר
 וכת~

 הר~~ן
 וקלא קלא נפקא היינו באידית םהדי איכאוכדאמרינן

 ואביי חםדא רב ליה חייש לא ומש~~ה הוא את~קדלא
 לא דבעלמא דאע~~ג דס~~ל משום ~עמיהו ה~ינוורבא
 ~ילתא קולא לא~זוקי ה~ינו את~ק דלא לקלאחיישיק
 קלא~שום

 כנ~
 דאיהי ד~יון מקודשת בעיר שמה י~א

 את~ק דלא בקלא לה חיישינן לא קיימא פנוייה~~קת

אב~
 ~דעינן דלא אלא קדושין וקבלה ידא דפש~א הכא

 בקלא אפילו ~ר~ה שוה בהו איתאי
 דל~

 ~תחזק
 שבויה וד~ו~אחיישינן

 כיו~
 ~~בי~ דודאי דיד~ינן

 אלא
דלא

 ידעינ~
 בה היה לא אפי~ טהורה ואם ~מאה אם

 אלא ~חר דברשום
 דנפ~

 טומאה עידי דאיכא קלא
הו~~ל

 ל~~יח~
 דאקילו אלא א~תחזק דלא בקלא ~פי~

 בגמרא ואמרו עכ~~ל נפשה ד~נוולה ~~וםבשבויה

דאי~חאר
 מההי~

 מ~ום מינה ופ~ש~~י דםורא מ~פחה
 ורבא כאביידם~~~

 אה~~ע וב~ור הלכתא דהכי משמ~
 ע~~י להתברר אפ~~ שאם ה~~~~ה בשם כתב ~~~אםי~

עדי~
 להו חייש~ק הקידושין בש~ת פרו~ה ~וה שהיה

 לא הרבה מכאן רחוקים העדים אפי~ לה ~רינןו~א
 יצא אפילו אלא שיודעים ~דים שיש ידוע אםמיב~יא
 עכ~~ל להו חיישינן ש~~פ ~היה שיודעים עדים שישקול

 קול יצאומדקאמר
 ול~

 משמע הק~ל הוחזק א~ר
 דלא~בקלא

 אי~חז~
 הו~~ל ש~ל~~כ ה~~ן וכדברי קאמר

 בדלא ודאי אלא קאמר קלא בדאית~זק דדוקאלפ~
 וקבל שנ~בע קול שי~א כיון בנ~~ד א~~כ עםקיקאתחזק
 לא בב~~ד קלא את~זק דלא אע~~ג תנאי בלא~רם
 למימ~הו~~ל

 ה~~
 ~~י דלא שהית~ הפה הוא ~אםר

 לא ד~קה~~בויה
 נטמא~

 אבל נפשה דמנוולה משום
 ~קהאדרבא

 שקב~
 ראשי ממנו ששאלו מה כל ~ליו

 וכ~~ש בביתו אפי~ מללמוד יב~ילוהו שלא כדיהקהל
 שהעידוהשתא

 עדי~
 בלא חרם וקבל שנשבע בב~~ד

 דלא או~~ שהוא תנאיאותו
 שיי~

 ביה
 הפ~~~

 הו~~הפ
 דאיכא כלל קול יצא לא דאפי~ אומר אני ועודשהתיר
 ~ו~זקים שאנו אלאעד~ם

~ 
 תו ושבועה חרם שקבל

לא
 שיי~

 שהתיר הפה הוא שאםר הפה ביה למימר
 החזקות על ושורפין ~קליןדהא

 כדאית~
 בםו~

 פ~
עשרה

 יוחסי~
 ידה על נהרג בנה שזה שהוחזק כגון

 בנה שאינו ואומרת שמכ~שתואע~~פ
 מכי~

 שהו~ק
 ואם קתני היכי א~~כ נא~ר ואם בה משגיחיק לאבכך
 בחזקת היתה ואם ~מימר הו~~ל א~~א שהיא עדיםיש
 דאין לומר יש נאמנת אינה אני ~רו~ה ואמרהא~~א
 שבוייה גבי םיפא למתני דבעי דאיי~י אלא נמיהכי
 אינה אני ~הורה אומרת והיא שנשבית עדים ישואם

 הוא שנשבית עדים איכא כי דוקא דהתםנאמנת
 קול ע~~י אלא שנשבית נ~דע לא אי אבל נא~נתדאינה
 ד~שבויה משום אני ~הורה לומר נא~נת א~ עד ע~~יאו

 אבל כו~ א~~א שהיא ע~ים יש ואם רישא נ~י תנאהקלו
 שהוחזקה אלא עדים ליכא א~י~ א~~א ד~בי ה~~נאין

בחזקת
 א~~~

 ותדע אני ~~שה לומר נאמנח אינה ~וב
 ~י~~~ ה~מב~~ם שכת~ הואשכן

 האשה ביאה ~יסורי מה~
 הוא שאםר שהכה נאמנת אני ו~הורה נשאתישאמרה
 שבויה שהיא שמ~יד א~ עד שם היה ~~י~ ~~תי~ה~ה
 ובכ~~ב נאמנת אינה שנשבית ~דים שני ש~ י~ אםאבל
 הייתי א~~א ו~מרה שבאה האשה כ~ב ~רו~יןמה~

 שהתיר ה~ה הוא שאםר שה~ה נאמ~ת אניוגר~ה
 נ~מנת אינ~ ~~י ג~תני ואמרה ובאה א~~אהוחזקה

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



~
~  

~  

~  ~  
~  

~  

~  
~ ~

 לשוק עצמהלהתיר
 ~גי לחוד בהו~קה א~~א דלגבי ה~

והוחזק~
 כ~ין אלא משמע עדים בלא

 ההי~
 דעשרה

 הרמב~~ם וכתבה החזקות על ושורפין דסוקליןיו~סין
 דשבועה מילי דלאו מילי וכל ביאה א~סורי מה~כותבפ~~א
 וכן הק~ו דוקא דבשבוייה א~~א כדין אינםנינהו

 פסוליבפרק משמ~
 המיקדש~~

 ~וחזקים היו אל~א רבי אמ~
 עמו ומומו בכור שהוא ואמר א~ ובא בכור שהואבו

נאמ~
 תנינא שהתיר הפה הוא שאסר שהפה קמ~~ל מאי
 שהפה נ~מנת אני וגר~ה הייתי א~~א שאמרההאשה
 אשת ופ~~~י כו~ דתימא מהו שהתיר הפה הואשאסר
 איש אשת שהיא בה מחזיקים היינו ולא הייתיאיש

 ולא קאמר ולא מחזיק~ס היינו ולא ומדקאמרמעולם
 עדים שסהיה

 ~שמ~
 נאמנת אינה עד~ת בלא דב~קה

 שהתיר~ הפה הוא שאסר הפהלומר
 והימניה ואמר טען~ו~

 אמר בעי דאי במי~
 ומהימן מעולם זו שבוע~ ולא ח~ס לא קבלתילא

 ~ נאמן יהיה פ~ תנאי על ומיהו קבלתי דטעיןהשתא
 שייך לא בדבר עדים דאיכא דכיון לוו~~~~~

 בפ~ כדאיתא אמרינן לא עדים במקום דמיגו מגולומר
 של אומר ~ה אבותי של אומר זה גבי הבתיםחזקת
 תיזל לא דאמר ההוא גבי האומנין ובפרקאב~י
 שם היה לא ואפ~ מייא דאיכא פקוד דנהרלארחא
 סהדא לאכחושי אמרינן הוה לא א~ עדאלא

 דאייתי אבא דרבי נסכא גבי המוקדשין פסולי כלפרק כדמשמ~
 אמר מיניה ד~~פא ~הדאחד

 א~
 ח~פי ודידי חטפי

 לישבע יכול שאינו שבועה מחוייב ליה דהוהואסיקנא
 דלהמנוה א~ריק ולאומשלם

 מש~
 אמר ~עי דאי מיגו

 לאכחושי דמיגו משום בשבו~ה נאמן הוה חטפילא
 דלא אמ~נן לא סהדא חדאפי~

 חצי~
 לאכחושי איניש

סהדא
~ 

~~~
 הר~~ן

 פר~
 והמרד~י הרמב~~ן וגם הנשבעין כל

 התוספות שמתוך ואע~~פ התוס~ בשם הבתיםחזקת
 משמע העדות שבועת ופרק הבתים חזקתבפרק

 כ~~ע מודו בנ~~ד מ~~מ מיגו אמרינן סהדא חדדלאכח~י
 מיגו אמרינןדלא

 כי~
 והמרדכי שהר~~ן וכ~~ש עדים דאיכא

דר~~
 סברא אותה ~תבו ומדלא התוס~ דעת להביא
 הכי ס~~ל דלא משמע מיגו אמרינן סהדא חדדל~כחושי
 טפי דתוס~ במילי וידעי הוו בתראי והמרדכיוה~~ן
 שייך ד~א קלא דאיכא היכא ואפילו קמ~~ל והכימינן

 בפרק כדאיתא מיגולמימר
 ~ק~

 בר רבה הבתים
 דאכיל קלא עליה נפקשרשו~

 ארע~
 מיגו כו~ דיתמי

 אמינא ~י מ~ימנא ~ידי היא לקוחה א~נא ~~נאדאי

 היא לקוחה לו אמר מהימנא גבייהו ז~י לידאית
 דיתמ~ דאר~א קלא ~יכא דהא אמרת מצ~ת לא~ידי
 וקלאהיא

 משמ~
 עדות בלא קול אלא היה שלא

 אמרת מצית לא בידי היא ~קוחה התוס~כתבו ו~
 הוי ~א מ~~מ נאמן היה בידי ה~א לקוחה אמר הוהדאי אע~~~

 הייתי לא אמרת מ~ת לא פירושא והכימיגו
 מיגו כאן ואין ~לא דנפק כיון כן ולומר פניךלה~ז יכ~

 אמרת מצית לא בידי היא לקוחה מפרש ~~ב~~םואע~~פ
 מצית לא בה איתנחית דבמשכנתא מ~לתא דידיעכיון

 דיתמי וע~ות ~לא איכא דהא ב~י היא לקוחהלמיטען
 במקום דמיגו דס~~ל משום רשב~~ם כן פירש לא כו~היא
 הוא אמרת מצית דלא לשון לישב כדי אלא מהני~לא
 אדברי פל~ג לא דינא דלענין אה~~נ אבל כןשפירש
 ~ אמרינן לא קלא ~~ום דמיגו הוא דסבראהתוס~

ו~ו~
 הקהל מראשי להוציא בא ~ב יום דהר~

 לה~מיד ~לא נאמר לא ומיגו בו ללמוד בב~~הכולהחזיק
 בפרק ה~~ן כתב וכן להוציא ~א אבל בחזקתודבר
 נמקי ובעל רא~~ם בשם הבתיםחזקת

 לא מ~נא דלאפוקי הלוי ר~~י בשם הבתים~קת בפר~ יוס~
 מיגואמרינן

 ו~
 גבי ריב~~א בשם התוס~ כתבו

 מהתירוצין לאחד שלש אומר ולוה חמשאומר מל~
 להו~א מיגו חשיב נמיאי שכת~

 וא~
 ע~~פ

 שכת~
 נראה דאין

 מדלאלר~~י
 פי~

 דר~~י משמע מ~~מ בהדייא הכי טעמא
 מיגו נא~ר לא זה דקדוק דמכח אמרה למעשהלאו

 מיגו דנימא תלמוד בכולי אשכחן דלא כיוןלאפוקי
 לאפוקי מיגו מקום בשום נמצא היה ש~ילולאפוקי
 דלא משום לי ~ר~ה דאין לומר לר~~י ליה הוה~א

 אשכחן דהא לר~~י והוקשה הול~~ל כך אלא בהדייאהכי פי~
 אשכח דלא ודאי אלא לא~וקי מיגו דאמרינן פ~במקוס
 ואע~~~ לאפוקי מיגו דוכתא בשוםר~~י

 דחה שהרמב~~ן
 להר~~י מ~~מ לאפוקי מיגו דאשכחן והביא הלוי ר~~יסברת
 בהנהו דעתם לישב אמרינן דלא ס~~ל התוס~ ו~להלוי
דוכתי

כ~
 שי~ת ג~ זלה~~ה הרב בכתיב~ת העכברים אכלוהו

~ו~
 טען

 דכי~
 א~ שבת כבר למד טוב יום דהר~

 מו~ק ליה היה הכנסתבבית
 ה~ ש~ וכי~

 אינהו
 הב~~הכ ל~עמיד בטענתו נאמן והוי מידו להו~אבאים
 ~ חזקתועל

ו~~
 רב אמר דהא השבתי זה

 נחמ~
 פרק בסוף

 בא וא~לו ופ~~~י ~ומדת ב~יה ב~זקת קרקעהשואל

בסו~

 אלא נולד עכ~יו לא ~ספק ~מ~~יר כולו החדש
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~תחלת
 ה~

 ונמצא ~קתו על ~רקע ~העמד נולד
 ~לשדר

 ~ב~~
 וצ~~

 וכרב עכ~~ל שכר לו לה~ות

נחמ~
 דקי~~ל בהמקבל אמרינן ו~דייא בדי~יה קי~~ל

כרב
 נ~~

 ~מדת בע~יה ב~קת ~רקע דאמר בהא
 הבי~ נמי~כא

 ו~א עומדת הקהל גדול בחזקת כנסת
 בעבו~ מ~~מק~

 תאמר ואם בב~~הכ כבר שלמד
הא

 אמרינ~
 ביה כתוב דהוה ש~ר ההוא גבי בהמקבל

שנ~
 לא לאיגלויי דעבידא ובמילתא ~~ סתמא

 מילתא נמי והכא עומדת בעליה ב~קת קרקעבה אמרי~
 היא דפש~~א מילת~ דהא לי נראה זה ~ברי אוזה ~ברי או ~עידו עדים שיבואו היא לגל~י~ב~א
דלא

 אמ~~
 לא לאיגלויי ~בידא דבמילתא

 שאכל פירות לענין אלא עומדת בעליה ב~קת~רקע אמרי~
לא זימני תרי ב~~ד דא~רוחי משום בגמרא ~עמהוכדיהיב

 מ~ריח~
 פירותיו לאכול בקרקע ~החזיקם אבל

 מכא~
ואיל~

 דלא פשי~א
 מהימ~
~ 

 ~א אי דאפילו אומר אניו~ו~
 דייני~

 מילתא להא
 תפיסה ליה מהנייא הוה לא כמ~ל~לי~ אלאכקרקע
 שנולד אחר תפיסה דהויאמ~ום

 הספ~
 אין ~הןת~פא גבי מציעה בריש התוספות כמ~~ש מהנייא לא~ונא האי כי ותפיסה

 מוציאי~
 ואע~~ג מידו

 דאמרי~
 דבמילתא

 פי~ת דה~~מ כתבתי כבר מפ~ינן לא לאיגלויידעבידא
 לא זימני תרי ב~~ד א~רוחי משוםשאכלו

 מ~ריחינ~
 אבל

 דלאודאי
 שב~י~

 אע~~פ נמי והכא יותר לתפוס ליה
 מהנייא לא א~ שבתשלמד

 ל~
 לזכות תפיסה ההוא

 שלא דאע~~פ אומר אני ו~ד אחרות בשבתותלל~וד
 י~ול ושלא בב~~הכ ללמוד שלא וחרם שבועה עליוקבל
 חכם~רת

 ל~
 מדעת אם הללו דברים לעשות יכול היה

 דידיה ותפיסה הכנסת הבית בעלי שהם הקהלגדולי
 מ~עמים ליה מהנייא לא אחד ש~ת בב~~הכשלמד

 ללמוד שלא וחרם שבוע~ עליו שקבל בנ~~ד כ~~שש~תבתי
 שום לי~ול ושלאבב~~הכ

 שר~
 שלמד דבשביל חכם

 ~~ק ~קרי לא הקהל ~ובי של כרחן על בב~~הכ א~שבת
~ו~

 דה~ ~~
 על דאמר במאי להימניה ליה

 אמר בעי דאי במיגו החרם או ~ב~ה קבלתי פ~~נאי
 אותו בלי והחרם השב~ה ש~ב~תי ~בריכםאמת
 ~וען היה שאס שקבלתי והשב~המה~רם אותי ופ~~ם עמי נתפש~ם אתם א~~כ אבלת~י

~ 
 היה

נאמ~
 מתשו~תיו עשירי בכלל הרא~~ש וכמ~~ש

~ב~ ראוב~ ז~~~
 כו~ ממנה יצא ~לא לאשתו

~ 

ו~
 דלא ~~בתי זה

 מי~ אמרי~
 ~המי~ו אלא

 כמו ~בהוא
 ~~וע~ ה~~

 שהמי~ו הכא אבל ע~יו
 היו שלא דברים לומר גרועהוא

 ואי~
 להכ~יש יכול החי

 שהוא התניתי פ~ תנאי לומר ליה ניחא ויותר החיאת
 דקד~ו לא שגם ואפשר בו התלוידבר

 בלש~
 התנאי

 עש~תם אתם שיאמרממה
 כ~

 נברא ולא היה ולא
 שאשתו אפשר ~ דהרא~ש תשובהדבההיא

 התי~
 לו

 בנדון אבל לב~נהבינה
 של~

 אותו פ~רו שהם היה אם
 איתקלא

 ל~
 בעדו שולח~ם והיו מתאספים שהיו

 אותוופו~רים
 וקבו~

 להתיר חשובים אנשים דכמה
 המתפ~ם~ דבר והיה להו אית קלא ~ה וחרםשבו~ה
 לומר נאמן הוה לא ~רפסם ומ~א העירבכל

 לעובדא ודמי ~פט~וני
 דסו~

 דההוא האומנין פרק
 ~חב~הדא~~ל

 זבי~
 ~מרא דני ~ות ארבע לי

 לסו~
א~~ל

 לך זבני~
 ארב~

 להו ותקפו דחמרא דני מאות
 ליה א~ר ד~א לקמיהאתו

 ארב~
 דחמרא דני מאות

 דכי ראיה אייתי זיל למילתא ליה אית קלא תקפיכי
 כאיםי דהיינו ואמרינן ואפ~ר הוי חמ~א להוזבנת
ד~מר

 אי~
 תהיה ה~ שבועת רואה

 בי~
 יש הא שניהם

 ראיה יביא לא ואם כלומר ויפ~ר ראיה יביארו~ה
 בשבו~ה אפי~ מהימן ולאישלם

 וכ~
 פ~~~י

 והרא~
 התם ומה ק~~ו הדברים וה~י הפוסקים~ושאר והרי~~ף
 ישבעלמימר דשיי~

 אפ~
 ~א הכא ליה מהימני לא

 לא הנז~ בתשובה הרא~~ש כמ~~ש שפ~~הו ישבעלמימר שיי~
 וא~~כ עדים ע~~פ אלא ליה מהימני דלאכ~~ש

 כי~
 דלא

 ~ מיגו ליכא פ~~וני לומר מהימןהוי
ו~ו~

 מכח
 ~ע~

 הוה לא שנית
 מהימ~

 שפ~רוהו לומר
 בהם חוזריןועכשיו

 דאי~
 חשובים אנשים לכמה לחשוד

 ~ב ידברו ולא ע~~ יעשו לא ישראל ~אריתבדהדרי
 דרבים דמהימנותא ומ~נו שפ~רוהו ממה בהםלחזור
 במציעא מרדכי בהגהות כתוב שהריעדיף

 שנה~
 ש~ל

 ברבים הנעשהדבר
 קני~ צרי~ אי~

 שיחיד במקום
קני~ צ~~

 ואומר יחיד למעשה רבים מעשה ~מה דאין
 מ~ו הוו דלא משום ~~מא והיינו שלשה מיקרי~בים ש~

 לית חשובים אנשים דבכמה וכ~ש הדרנינפשיהו
 ל~

 ~ הדרני נפשייהו~וו למהמני
 מכ~ו~ו~

 שלישית ~ענה
 י~~~

 ~ה שלא
פ~רתוני ל~~

 דכי~
 לא כ~גדו שיאמרו

 פ~רנ~
 ועברת מעולם

על
 שבועת~

 היו
 פוסלי~

 זה פרק המ~כ~ ו~מ~~ש אותו
 מההיא יקיר רבינו שדקדק התרומה םפר בשםבורר
 ת~ בי אסהידו ביתוםדבר

 דידי קמי אמר חד
 ~דברביתא א~י~

 לדידי א~
 א~י~

 כרביתא
 ~יתוסלבר רב~ פ~לי~

 וג~
 דמה~י בפסקיו ~תב הרא~~ש

 ~ד~
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ד~ד~
 ואומר העד את להכ~יש שה~בע יקיר הר~

 לושנשבע
 מצטרפ~

 ולא לפוםלו
 ה~

 שכבר בדבר נוגע
 בח~~ה בנו יעקב רבינו הרב וכתבו ממנו ונפטר לונשבע
 שה~ב~~א כתב ירוחם ורבינו ל~~דםימן

 כת~
 בח~דושיו

 דלאו יקיר כרבינו הםוברים דלכל ומשמע יקירכרבינו
 דה~~ה לפו~לו מצ~רפין אחד ועד דב~ם בעלדוקא

לש~
 לפוםלו שמצט~ין להם שנשבע דבר בע~י תובעי~

דכי~
 בדבר נו~ע דלאו משום תובע לחד ליה שמכשרת

 וגילוי שאמרנו כמו תובעים לשני דמכשרת ה~~הה~א
 והכא י~~ר רבינו בשם המרדכי כ~ב שכך מוכיחמילתא
 נאמן הוא טוב יום הר~ על טוען שהיה ~מוהתובע
 הרמב~~ן מ~~ש לפ~ ואפי~ הכת בני שאר וכ~~שלפוםלו

 התובע שאין ונשבע במקצת דמודה ק~~ט םימןבתשובותיו
 שנים עליו שיעידו בין לשקר שנשבע עליו להעידיכול

 מודה בנ~~ד ואחר הוא עליו שיעידו בין להםשנשבע
 לא ~אומרים לפוםלו~כולים

 פטרנו~
 על ועברת

 טעמא ת~ובה באותה עצמו הרמב~~ן וכמ~~ש~שבועה
 ויפםילנו לשקר ש~בע עליו להעיד יכול התובעדאין

~שו~
 לעדות ופםלת~ך בדינר האמנתיך תורה אמרה דכי
 לאובנ~~ד

 שי~
 ה~י למימר

 ו~
 ~מו הרמב~~ן כתב

 בין עליו שהעידו שכל תשובה אותהבםוף
 שלא כל לפוםלו עליו העידו אם ~להעד ב~ נ~~
 נש~

 נא~~ן
 ~לפוםלו

ו~~~~
 שאמר מה

 ירו~~ רבינ~
 הרשב~~א שכתב

 ושוב אחד עד להכחיש שנשבע שמיבתשובה
 פע~

 אחר~
 ע~ להכחישנשבע

 אחר
 א~

 לפוםלו העדים שני מ~רפין

דכי~
 הע~ להכחיש תורה שהאמינתו

 העד אותו אין שוב
 הרמב~~ן בדעת דע~ו שבועה אותה מחמת לפוםלונא~ן
 דתורה משום הכי דאמרינן הוא בשבועה דדוקאז~~ל

 התובעים ~יבעיא לא ולפיכך העד להכחישהאמינתו
 אחד עד אפילואלא

 ו~
 כל אבל מצטרפין אין אחר

 בין נגזל בין ~ליושהעידו
 ע~

 עליו העידו אם ~ילה
 היה אם וא~~כ לפוםלו נאמנין נשבע שלא כללפו~לו
 לא ולפיכך לגמרי מיד אותו פוסלים היו שפטרוהוטוען
 תנאי על והשבועה חרם שהיה זאת ובטענ~ו כךטען
 כן שכדבריו עדים כשיעידו יפסלוה שלא בלבו אומרפ~
 תנאי שום שמעו שלא יאמרו שכנ~דו כת עדי ואוליהוא
 הואויא~ר

 שמת~
 ועדיו שמעו לא בבה~~כ שהיו ~קולות

 יעידו ואפילו וש~עו בדברדקדקו
 ששמ~

 אחר תנאי
 חושב ~~~מ הכ~שא הויא דהשתא שאומר תנאי אותוולא
 היכא דכל דם~~ל וה~ום~ חננאל רבינו איכא האלומר
 שיתבאר כ~ו ~~קתיה ~ברא אוקי ותרי תריד~יכא

 כמו מי~םל לכ~~ע פטרתוני בטענת אבל בס~~דלקמן
 מטענת ליה עדיפא היא תנאי טענת כלל ודרךשכתבתי
 ואםפטרתוני

~ 
 למימר שייך לא

 מיגו~ הכ~
ו~ו~

 שהאנשים יודעים ה~יר בני דכל רביעית טענה

המשביעי~
 הר~ את

 יו~
 בדבר מתאמצים היו לעולם טוב

 ואפי~ מיגו שום ל~טול ~וב יום להר~ מקום תתלבלתי
 בשווקים יום יום ת~ר קוראים היו בביתו לומד שהיהעל

 מפיים~ם ה~ו הקהילות ו~ובי מהחכ~ים וכמהוברחובות
 לבם על ומדבריםאותם

 לת~
 לבא טוב יום להר~ רשות

 הכנםתלבית
 ללמ~

 וזה שמוע אבו ולא ערפם והקשו
 העיר בכל מפורםםדבר

 ש~ וכי~
 היה אם הוא

 טו~
ה~

 םהדי דאנן מהימן ~וה לא פט~תוני ה~~ טוב יום
 דכתו~ת בפ~~ב דא~רינן להא ודמי פטרוהודלא

 ההוא ~אומניןפ~ ובסו~
 גבר~

 ל~ב~ה חמרא ליה דאו~ר
 זיל מיא דאיכא פקוד דנהר בארחא תיזל לאחזי א~~

באורחא
 דנ~

 ומית פקוד דנהר בארחא אזל מיא דליכא
 אזלי פקוד דנהר באורחא אין אמר אתא כיחמרא
 אביי א~~ל ~~ לשקר לו מה רבא א~~ל ~א ליכאומיהו
 ופרש~~י א~רינן לא עדים במקום לשקר לומה

 ומד~שתיק מים בלא הדרך אותו דאין םהדי דא~ןעדים במקו~
 נ~~ד והרי הפום~ פסקו וכן א~יי דברי קבל אלמארבא
 היו לא שס שגם דהתם לההיא ממשדומה

 עדי~
 שראו

 זה שעברשבשעה
 ד~

 דרך באותו מים היו לא שם
 עדים היו הרידא~~כ

 בד~ שהל~

 והיכי פקוד נהר
 באורחא א~ר הוה בעי אי לשקר לו מה רבאקא~ר
 שם היו לא ודאי אלא אזלידנרש

 עדי~
 שכיון אלא כלל

 מים נמצאים שלעולם יודעיםשאנו
 ד~

 משק~ פקוד נהר
 םהדי דאנן עדים במקום שכתב רש~~י נתכוון ולזההוא
 או~ודאין

 ד~

 דליכא אע~~ג נמ~ הכא וק~~ל מים בלא
 שפטרוהו בשעה שם שהיו שיעידועדים

 משבוע~
 ולא

שמ~
 שפטרוהו

 כי~
 פטרוהו שלא םהדי דאנן

 בפנינו אחד תקפה גם ~~עא בריש אמרינן נ~יוהכי מעול~

דאמרי~
 ליה ~בתא השתא עד ל~ה

 כגזלנ~
 והשתא

 ואינו ז~~ל והרא~~ש התוס~ וכתבו םה~~י בלא ליהמוגרת
 דמיגו מ~~י תקפה אמר בעי דאי ב~יגונאמן

 מהימן לא עליו ג~ר השכל שאין ~בר הרי הואעדים במק~~
 ביה ולית ~ובלתו הדעת שאין דבר שהוא פטרונילומר
 וא~~כמיגו

 ליכ~
 תנאי על דאמר ד~אי נהימני למי~ר

 טעי~ הוה דאי פטרתוני א~ר ~י דאי במי~ו היהפלוני
 ~ שהוכחתי כמו ~לל מהימן הוה לאפטרתוני
~ו~

 מכיון ט~ן
 ש~רת~

 בבה~~כ ילמוד שלא עליו
 ~כם שררת יטולולא

 ~דב~י מאמי~י~ שהיית~ ~~~
 כ~
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 הר~ את פוסלים והייתםשכ~גדו

 יו~
 דשמא ~~~לו רשות לנו ואין בבה~~כ שלמד שבתא~תו שעב~ מפני ~וב

 כדבריו ויעידו עדיםיבואו
~ 

 השבתיו~ו~
 שכי~

 הדין פוס~ים היינו שלא
 נפסללא עדיי~

 בכ~
 כי

 כ~
 ולא תלמוד לא לו אמרנו

 שתברר ~ד חכם שררתשום תט~
 דב~י~

 גזרנו לא ש~ן וכיון
 ~פסל ולא בבה~~כ של~ד במה שעבר~ליו

 ~ בכ~
ו~ו~

 אותו פוסלים הי~ו אם שאפי~
 לד~

 ולעדות
 טעות היה ולא עדיו יביא שלא זמןכל

 דה~ בכ~
 אפי~

 הוי נמי דפסול אפשר כדבריו שיעי~ו עדיםכשיביא
 מביא שהוא ועדים שכנגדו עדים שיעידו היכאוהיינו
 אומ~ים שכנגדו שעדים אלא שהתנה הוא לבד א~שתנאי
 פ~ תנאי אומרים מביא שהוא ו~דים היה פל~יתנאי

 ואוקי אלו את אלו מכחישות העד~ם כתות שתידהשתא
 נוציא ולא מאריה בחזקת ממונא ואוקי תרי בהדיתרי

ממ~
 וכמ~~ש י~ן לא וכן עדותו ע~~פ

 הרי~~~
 והרא~~ש

 אבא רבי דאמר הא גבי דכתובות פ~~ב והר~~ןורש~~י
 השטר את לקיים שישבו שלשה רב אמר הונא רבאמר
 מעידין חתמו שלא עד מהם אחד על ~~רו~רא
 גברא ליה והוה נינהו ותרי תרי ז~~ל הם ופי~~נהו ותרי תרי דגזלנותא ערער דמאי ערער ו~ותםבפניו
 ממונא מפקינן ולא כלל ליה מחת~ינן ולא פסולספק

 בהא דרבנן דהוי שטרות דקיום דא~~ג הריאפומיה

מדינ~
 דהא דוכתי בכמה

 עדי~
 השטר על החתומים

 לקיים ליה מכשרינן לא דמי בב~ד עדותן שנחקרהכמי
 ממונא לאפוקי דהוי ודינים עד~יות לש~ר ~~~והשטר
ממש

 דפסלי~
 י~~ג פרק הרמב~~ם כתב וכן מספיקא ליה

 דברי ל~~ד ב~י~ שכתב הטור כתב וכן עדותמהל~ת
 גם עליו חולק שום כתב ולא כהוייתן ז~~להרמב~~ם
 שהוא כתב ירוחםרבינו

 פס~
 בזה חולק שום כתב ולא

אלמ~
 והתוס~ ~ננאל שרבינו ואע~~פ ליה ~ביר~ דהכי

 אחזקתיה גברא ואוקי ת~ בהדי תרי אוקי ד~מרינןפי~ו
 שהם ~מכינן רבוותא הנך דאכל פשי~א ה~~הלענין
 ומלבד פסקינן פיהם על שלנו פסקים כל וגםהר~ים

ז~
 ש~מט יוכיח הת~~ ד~ת ~חר ~ימשך שדרכו הרא~~ש

 טוב יום להר~ פסלינן לא דאפ~~ה וא~~ת זה בדיןמ~ס
 עדים דלפי~~ום

 המ~ידי~
 על ~בר להו ~וה ~כנ~דו

 ~ויש~עת
 חר~ ו~

 ~וי שב~ת על והעובר שקבל
כשר

 הו~
 השבועה על חשוד ושכנגדו בה~בעין וכדתנן

 ואחד הפקדון ש~עת ו~חד העדות ש~עת אחדכי~ד
ש~עת

 שו~
 כי ביטוי שבועת נמי וליתני בגמרא ו~ריך

~~ני
 ש~~

 ד~י
 מ~~~ ~~~ ~שתב~ ק~

 אבל

שבועת
 בט~

 ~תני לא משתבע בק~~א למימר דאיכא
ופרש~~י

 משתבע קא כי דלהבא ביטוי שבוע~
 עבר ואפי~ לקיימה שבדעתו אישתבע בקושטאלמימר איכ~

 חשוד אינו יצרו שכפאועליה
 ב~

 ש~בר השבועה על
 חננאל רבינו ד~ת שהוא הר~~ן וכתב מפיו שקרלהוציא
 דעת שזהו בהשולח הרא~~שוכתב

 הרי~~~
 הרב וכתב

 הרמב~~ן דעת זה שגם ונ~~ן טוען ~הלכות בפ~~בהמ~יד
 וגם ראבי~~ה דעת שזה ההגהות שם וכתבווה~ב~~א
 מצא וכן ראבי~~ה דעת שזה כתב בהנשבעיןהמ~כי
 התוס~ שהרי י~~ל ריב~~אמשם

 כת~
 אבל בהנשב~ין

 קתני לא משתבע בקושט~ למימר דאיכא ביטוישבועת
 יפסל לא החרם על שעבר דמי לדקדק רצהמכאן

 בקושטא ~מימר איכא החרם קבלת דבשעת כיוןלשבועה
 אלא קאמר לא והכא הוא דפסול ר~~ת ואו~רמשתבע
 מש~בע בקושטא דמיהו מיירי דלא פירוש קתנידלא
 וכהאי כו~ איתתא ההיא דאמרינן הכותב מ~רקוראיה

 דאי~א אע~~ג כו~ איתתא בההיא בה ידענא~ונא~גורס
 ומדכתבו חשודה לה חשיב משתבע בקושטאלמי~ר
 ולא רצו קאמר דהכי משמע ל~קדק רצה מכאןהתום~
 בהנשב~ין המרדכי וגם כר~~ת אלא כוותייהו לןקיימא
 התוס~ כתבו ~כןכתב

 פר~ בסו~
 וכן בתרא הג~ל

 שם וכתב ונטען טוען מהלכות ~פ~~ב ז~~ל הרמ~~~םדעת
 האיי רבינו דעת שזה המגידהרב

 ו~
 הרא~~ש ~עת הוא

שכת~
 ה~בר חרם גזרו הצבור אם לומר רוצים יש שם

 שהוא אומר היה ור~~ת כו~ לשבועה פ~ול אינועליו
 איתא גוונא האי וכי כו~ קתני לא דקא~ר והאפסול
 כו~ תני חייא דרבי קמא דבבאבפ~~ק

 ומדהתח~
 ביש

 כוותיהו כן קיימא ולא רוצים יש משמע לומר~צים
 בשמו בנו יעקב רבינו הרב כתב וכן תם כרבינואלא
 מקום דבכל ס~~ל הכי עצמו יעקב ורבינו צ~~בסימן
 ~ ז~~ל אביו דעת אחרנמשך

ו~ו~
 הש~עה על ה~בר ל~~ה בסימן כתב דבהדיא

 וב~וי ממון של ש~ר שבועת ואחד שוא שבועתא~
 שום כתב ולא הקהל שהחרימו חרם על ואפי~פסולין

חול~
 ב~ל הרב וגם ס~~ל הכי אלמא זו סב~א על
 נמקי ובעל משולם בר יעקב והר~העיטור

 יוס~
 בפרק

 ו~וד בוררזה
 ע~

 השבועה
 דפס~ דאמ~

 משבועת לא
 ~א אוכל ~ון קתניבטוי

 או~
 משת~ע דכי משום

 ~ השבועה על יעבור שלא דאפשר משתבעבקושטא
ו~~~

 הרב
 ב~

 דנהי מסתברא ז~~ל העיטור
 דל~

קת~
 עבר אם מיהו לה

~ 
 ~בועה

 מפס~
 ~~~מ

 ~עב~
 ~רת

 ~~~ ~~~ ~ק~
 ~~ת

 ~ ~י~
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 ה~~כת~
 עכ~~ל ז~~ל משולם בר יעקב רבינו

 וכי~
 דנמ~י

יוס~
 והוראת העיטור בעל סברת ~יא

 רבי~
 יע~ב

 מ~ולסבר
 ה~

 ולדעת רש~~י דעת הוא קודם ומ~~ש ס~~ל
נמקי

 יוס~
 ונטען טוען מה~כות פ~~ב והגהות ם~~ל לא

 פסקו הגאונים שאר אמנם שכתבו ס~~ל דהכי~שמע

כמ~
 ביטוי בשבועת דגם הרב

 נפס~
 משמע וכן כו~

 שלנו החרמות על שעבר אדם לפיכך כו~ הכותבבפרק
 השבועה על~וד

 ו~
 ~ עכ~~ל ר~~י פירש

ו~~~~~~
 הרב כמו פסקו הגאונים שאר אמנם

 שעבר אדם מסיקוגם
 כ~

 וה~~מ ס~~ל דהכי משמע
 שדרכו ס~~ל דהכי משמע פוסל ש~~ישכתב מכי~

 לימש~
 אחר

 ורבינו ומה~~ם ור~~י מקום בכל והרמב~~ם ר~~יסב~ת
 לא חושבס איני והר~~ן והמרדכי משנה ומגידירוחם

 ~מיע דאיכא משום ומוהר~~ם ~~י לפוסלים ~אלמכשרים
 כתב שהמ~כי שאע~~פ ה~י ליה ~מיע ואיכא הכיליה

 משום החרם על שעברו אדם בני מכשיר שר~~יבהנשבעין
דבש~ת

 הח~
 ירוחם רבינו כתב וכן לקיים ~תו היה

 בשם כתב מצות שבספר עצמו המרדכי כתב כברבשמו
 כדב~ר~~י

 כתבו הנז~ בפרק מיימון הגהות וגם ~~ת

~
 ~ ~~י בשם

ו~ו~~~
 מילתא

 כדב~
 דאל~~כ פוסל דר~י האומרים

 חרם על שעבר דמי לדקדק ר~ו מכאן התום~~כתבו
 דמי מכאן מדקדק ~~י הול~~ל דפסול ר~~ת ואומרכו~

 ואין חרם עלשעבר
 ד~

 בשם ר~~י את להזכיר התוס~
 מורה כמוהו ומי הוא דאיש אותו מזכירין בשמו אלא~ו
וכל

 כ~
 אינשי דרצו האי אלא כר~ת בתוס~ הוא ~כר

אח~~
 ומ~~מ ם~~ל כ~~ת התוס~ בעלי כל אבל נינהו

~~
 כלל לה יחשב לא הכשיר שר~~י דכתב מאן דאיכא

 י~ב לא כ~~ת בהדייא פוסל ר~~י היה ואפילו זהבדין
 מהרי~~ק כמ~~ש הם א~ כח והתוס~ ו~~ת דר~~משוס

~~
 דעת ~ן הנ~~ל בפ~ המ~כי כתב מהר~~ס גם נ~~ב
 שפסק מוהר~ם בתוס~ שמצא כתב ואח~~כ כרש~~ימה~~ם
 שכתבו מפני וה~~ן משנה ומגיד ירוחס ור~נוכר~~ת

 ולאהסברות
 הכ~~

 בהנשבעין הסברות כתב וה~רדכי

 ש~~~וכי~
 ל~א פסלי ז~~ל ומוהר~~ס דר~~~ כתב דבריו

 ואיני נתפס אדס דבריו דבגמר להכשיר ד~~ללמימר
 בכלל אותו~ב

 הפסול~
 כתב בורר זה דבפרק מ~ום

 זה ואין הפוםלין דברי כתב ולא ~מכש~ם~עת
לח~בו כ~

 בכ~
 הפוסלין

 ש~י~
 ~לא

 ~קו~ ה~
 הפ~ ~~ך

~~בעין
 הפוסלין דברי ש~

 לבסו~
 ס~~ל הכי דאל~א

 כת ~ןהא
 ~~כשי~

 ~~~~~א ~רמב~~ן
~~י ו~י~~~ ~רי~~~

~~~ ~~~~ 
 ו~ת

 ה~~ל~
 ~מב~~ם

 ה~א~~
 ~ינו

 משולס ~ר ~~י ~עי~ור ~על ג~ות הלכות ~עלהאיי
נ~קי

 הגהו~ יוס~
 ~רי מ~ת ~פר י~~ב רבי תי~~

 שבעה הםשהמכשירים
 ו~~

 ת~~וב
 הלכה ליה והוה עשר אחד הם והפו~ליןשמ~ה ~~ ה~~~ ג~

 על רבים המכ~י~ס היה ואפי~ נינהו דרובהפוסלין ~~~
 ~ן הוה בהדייאהפוסלים

 למינק~
 משום ~פוסל~ כדברי

 ס~~ל מאי להכ~ע שאין שכתבתידלפוסקים
 א~~

 ~וה
 לדעתסליה

 םפ~
 וכל פסול

 ספ~
 ממונא

ולא לנתב~ קול~
 ממו~ מפקי~

 ~ם מ~~ם והיו זה ~ל ב~דותו
 ה~כ~י~ם~ על רבים הפוסלים והו~~ל בהדייאהפוסלים
ו~~

 משום ליה פסלינן לא אכתי אומ~ יאמר
 סברתדמצטרפין

 המ~י~~
 ש~ל מעי~ם דת~י היכא

ות~
 א~קתיה גברא דאו~י משלם ~ל שלא או~רים

 ב~וי ש~~ת על דחשוד משום המכשירים סברתעם
 דאלו דא~~ג מפסיללא

 מטע~ מכשירי~
 מכשירים וא~ו זה

 מ~~מ זהמט~ם
 ~רפ~

 מוה~~~ק וכמ~~ש להתיר אפי~ הם

בש~
 אשי~ בהגהות וכן נ~~ב וש~ש ע~~א

 דיני פ~~א
 ואין ע~~ז זה חלוקיס ששנים דהיכא א~~ז בשםמ~ונות
 לחברו נר~ זה שלראייתם

 ו~
 ששניהם כיון ח~ירו על זה

 דלא לו נשיב רבים ליהו הוה בחובה או ~כותש~ם
 ~לבד התוס~ דעת שלא ה~וסלין מכת לגרע ליהאהני
 חשוד מכשיר שהוא חננאלשרבינו

 ע~
 ב~וי שבועת

 א~קתיה גברא דאוקי משוס ותרי בתרי נמימכשיר
 ות~בתרי מ~י~ ~י~ שבו~ת על בחשוד דפסלי אע~~גאבל~התו~~

 א~קתיה גברא דאו~י ~שום
 נמצ~

 ~א
 ה~וס~ ד~ת גרע ולא זה פ~לפול ליהאהני

 הפוסליס דעת עס בהו לן דמספקא הפוסקיםדעת ~שנצ~
 אכתי נצרפם ~לא ואפי~ רוב הפוסלים להו הוהבההיא
 יחש~ב ואם מכשירים שמנה ליההוה

 ג~
 המ~כי

 כ~~ש עשרה הם והפוסלין תשעהליה ה~
~~~ 

 כל ~ת
 גברא לאוקומיה ותרי בתרי להכשיר שוה התוס~בעלי

 ~ל דאמרו דתרי היכא כלאחזקתיה
 העי~

 תחילה
 הב~~ע גבי דכ~ובות ~בבפ שה~

 דמ~~
 דכהן ~אי דאבוה לן

 ~הן ~יה י~נא לא ואמר אחד עד ואתא כו~~ה
 פי~ ברוך בר ו~~י התוס~כתבו

 דלא
 א~~

 הני ~כל
 שה~ים לפי א~קתיהאוק~א

 המ~אי~
 מ~~תו אותו

 אותו מעידים הם היתירשל
 תחל~

 ~א ~שה~ו ~~ד
 ע~~ימ~קתו

 עדו~
 לא ותו

 א~רי~
 א~~תיה אוקמא

 שכת~וואע~פ
 נ~ ~א~

 ~ס ~א בה לה לית ל~~י
 ברא~ ד~~~~

 ח~בי~ ~~י~~ מכת
 אך לי~ו

 לא ~רי ד~~י ס~~ל ב~ך ~רר~~י
 אמ~~

 או~י
א~~~י~ ~~~

 ~ח~ ~~
 ~כל

 ב~
 ~ר דר~י ~~ס~

~~ 
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 ס~~למכללם
~ ד  ~ ~ ~  ~  פס~ 

 דא~~כ
 א~

 כל
 ~~~ד ל~כ~~ שוים התו~~ב~לי

 בר ~~י שה~
 היו אםואפי~ פו~ ב~

 כ~
 כת ליהו הוה לה~יר התוס~ בעלי

 היה אם ואפי~ ~מכשי~ם ~ל ~רוביסהפוםלים
 מח~

 ~ מח~~
 דברי אחר להלך לנו

 הפוסל~
 דספיקא

 דהפוסקין פסול ס~ק זה ואם לנתבע לקולאדממונא
מ~צה

 פוסל~
 ו~~צה

 מכשי~
 ממון ~א הי~ך

~ 
 פי

 ~א זה של~ותו
~ 

 היו אפילו אלא
 המיע~

 פוסלים
 לנוהיה

 להל~
 ~בינו ~רא~~ש הרמ~~ם כאשר אחריהם

 אנו עליהם אשרי~קב
 ~ בהוראותי~ סומכ~

 ב~ני
 בדי~ ב~ממונ~

 הס~מו הם איסור
 לפסו~

 להוציא ושלא

ממ~
 מ~קתו

 ו~
 טובא בתראי יע~ב ורבינו הרא~~ש

 השתא כ~~ש למפ~ילה ליה והוה כבתראי וה~כהנינהו
דכת

 הפוסלי~
 כת על מרובה

 המכשיר~
 ומכת

 ד~ייהו יעקב ורבינו והרא~~שהרמב~~ם הפוסל~
 סמכי~

 כמ~~ש
 היו אם עדים מביא טוב יום הר~ שהיה דאפילונמצא

 הוהמוכחשין
 פסלי~

 ואם ולכהן לעדות ליהו
~ 

 אפילו
היינו

 פ~ל~
 ~ בכך ~ת היה לא שיביאם עד אותו

 אומר אניו~ו~
 אפי~ ~

 ד~ל ס~~ל הוה אי
 ת~

 מוקמי~ות~
 דברי שמ~ו שלא כל א~קתיה גברא

 מכשירי לא כרחן ~ל ולכהן לעדות לפוסלו לן הוהעדיו
 הי~אאלא

 דה~
 ות~ תרי

 ספק ליה והוה כבר העידו
 הפ~לים ע~ם ~העידו א~ל א~קתיה גבראואוקי
כל

 ש~~
 עדיו העידו לא

 ה~
 העדים דברי ליה

הפוסלי~
 שא~ר ~~ריו וד~י אותם

 שי~
 שתנאי ~ים לו

 היהפ~
 ~~י~ כ~

 לכל אפי~ ה~דו לא
 ספ~

 לא

נפסילי~
 וראיה ~ב~ו וי~דו ~ים שיבואו עד ליה

בפ~~~
 ה~תים ~קת ובפרק דכתובות

 כדאמ~~
 הב~~ע

כג~
 דהאי דא~ה לן ד~~ק

 כ~
 ואסיק~ה הוא

 שמסתמא אעפ~~י קלא ~יה דנפק דמשום קמןהא כ~
 י~~ם מ~ריו וכל כשר דכהן ואמר ~חה~י

מחתי~
 ~ ליה

 קלא איכ~ הא ה~~נ כדב~ו ע~ם שיעידו
 שקבל פסיקדלא

 ש~~
 וחרם

 ומחתי~
 מ~קתיה ליה

~
 קלא ~יה ונפק שפי~~י וא~~~פ ~בריו ~~עידו

 ~ות ולא בעל~אקול
 ואחתי~

 עד ה~~נה מן ליה
 ד~אר דמשמע לכהונה ~א שמעלה הדבר~בדקו
 לאהדברים

 מחתי~
 איכא הא הכא מ~~מ קלא ~~י ~יה

 שבועה שקבל שה~ידו~ים
 וח~

 שהוא אותו~תנאי בלא
א~ר

 ודאי וא~~~
 מחתי~

 מ~קתיה ליה
 ופסלי~

 על ליה
פה

 הד~ שנב~ ~
 וא~~פ ~ב~ו וי~דו עדים ויבואו

 הם ~מעידיםשהעדים
 ב~

 כתב~י כבר שכנגדו כת
 ל~ע וא~~כ ~פוסלו הם שיכוליםל~ל

 הד~ ~
 לן ~וה

 ולפוסלולנ~ותיה
~ 

 הדבר ~נ~ק
~~ ~ וא~~כ ~~~ 

 מ~
 שמאותו ~יו ש~ען זה

 ח~
 ש~רנו

 על~

נמ~
 שיביא ~ד נפםל ~יה

 עד~
 הא

 ה~
 כמו ~וא

 ~שהוכחתי
~ו~

 שמא~ר טען
 שהא~

 על שה~דו מהע~י~

 והח~ה~ב~
 והתובע תנאי שום שמע שלא אמר

 אלא אחד התנאי הטיל טוב יום שהר~אמר
 שאי~

 א~ו
 מוכ~ת עדות ליה הוה אומר טוב י~ שהר~תנאי
 ~ עדותואינה

 שאם אומר~~~
~ 

 לתובע
 כד~

 בעלמא תובע
אעפ~י

 שא~
 נפסל ה~בע כדברי מעי~ם הע~ם

 ה~
 י~~ט

מ~הוציא
 ממ~

 יש בפרק כדאמרי~ ~נו ועפ~~י ~ותו ~~פ

~חל~
 וכתבו

 ה~~~~
 אבא רבי ליה שלח ~בועת גם

ל~י
 יוס~

 בר
 חמ~

 ~וב שטר המו~א
 חבי~ ~

 מלוה
 והעדים מ~ה פרעתי או~ר ולוה כלום נפרעתי לאאומר
 מנכסים מחצה וגובה ~בע זה ה~ כולו שפרע~ע~ים
בני

 חו~
 אבל

 משועבד~
 לא

 א~ דאמרי~
 העדים

 ה~ים את מכחישים והתובע שהנתבע אע~~פ הריסמכינן
 גו~ה לפחות מ~ה והנתבע התובעלדברי

 להו~א שלא סמכיק העדים אעדות אפי~המשו~~ם מנכס~

 מ~ממ~
 שלא סמכינן העדים א~ות ה~נ בו המ~ק

להוציא
 ממ~

 דגם הכא וכ~~ש זה של ~נו ~ותו ע~~פ
 התובעלדב~י

 ממ~ מ~יא~ א~
 של ~ינו ~ותו ~~פ

 ~ין ואם~ה
 הת~~

 כמו הזה
~ 

 וכ~~נ
 ש~~

 כשר שהוא
ל~ות

~ 
 ע~ם דכתובות בפ~~ב אמרי~ הא ~וכחנו כמו

 היה תנאי ופי~~~י נאמנים דברינו היה תנאישאמ~
 כך לו שי~ה לו מכרהתנאי

 ו~
 שקיים ראינו ולא

 ~ינו לי קיים לא אומר ~ה תנאולו
~ 

 תנאי אומר א~
~

 מ~ייא בשטרא ת~הו פפא א~~ר ת~אי אומ~ אחד
קא

 חד ליה הוה תנאי דקאמר ~אי מסה~
 וא~

 דבריו
 שנים במקום חד~ל

 תתקי~
 ליה

 ר~
 דרב ב~ה הונא

 ~רינן אלא נמי תרויהו אפי~ ה~~ה~~ע
 ה~

 ל~עקר
 קא סהדותייהו למיעקר נמי ~ אתי קאסהדותיהו

 א~~ה ופרש~~יאתי
 דכי~

 ~יתה ידו כתב על שה~ד
 סיים כי נמי האי עד כו~ השטר ממקיימי אחדלזה
 חתמתי לא ל~ר ~ה לחתימת עיקר הוא תנאיו~מר
אלא

~ 
 מנת

~ 
 דאית וכיון

 ל~
 הוא אח~תי כמילתא

 אשתכח שעיקר ממילא~טרא
 דא~

 חתום ~טר
 אל~

 התנאי נתקיים שלא ד~ל שהכ~ה ומ~מע א~~
 הו~ ה~ שני דעד אחד עד אלאכאן א~

 לפי הש~ר מבטל
 ~ר השטר התנאי יתקיים אם אבל נתקיים לאש~~אי

ו~
 ~ור מדברי ~ש~ע

~  המש~~ 
 שכ~ב כ~~ט סימן
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 אומר א~דואפי~
 תנאי ~ה לא אומר וא~ד ~~א~ ~~

שומ~~
 תנאי שאמר לזה

 ע~~~
 ~ לשונו

~~~
 בהדי~

 ~א
 דאמרינ~

 תנאי~למיעקר דהאומר

סהדות~
 אדרבאאלא סה~תא בהאי דמפסיל למימרא לאו אתא

 דלדידי~ אמרינ~
 וכאילו מהימניק

 אי~
 בש~ר

 ומיהו תנאו שיקיים עד אחד עדאלא
 כשקיי~

 תנאו
הרי

 ~א~
 ונאמנים בש~ר חתומים עדים שני

 ה~
 וגם

 ע~~מ א~ד עד אמר כתב עדות מה~ בפ~~בהרמב~~ם
 הרי תנאי שם היה לא אמר והשני הדבריםהיו

 למימר הו~~ל הכי ~יתא ואי ע~~~ל א~דעד כא~
 עד~ם ה~

 כמוכ~שים לאו וד~י אלא מוכחשיםאלו
 מדלא דמילת~ ו~עמ~ קיים המכר הוי ~נאיוכשמתקיים ליה~ מ~קי~

מ~יקי~
 ליהו

 כמוכחשי~
 ד~עו אי~י ד~בידו משום

~~ ו~
 והא שמע לא וחבירו שמע שזה ואפשר התנאי

 לפלוגי דאי~אפשי~א
 בי~

 ע~~פ לעדות בשטר עדות
 בסי~ ח~~ה ~ור~ברי

 כ~~~
 ומעתה שנויות הם ע~~פ בעדות

 כל נעקר דמעיד דב~נאי היכא אי ק~~ו דבריםהם
 אמרת לא מכר ~אן אין תנאו קיים דלא דכיוןהעדות
 קיים מכר הוי תנאו קיים ואם מוכ~ת עדותדהויא
היכא

 דאינ~
 העדות כל נעקר

 כגו~
 בנ~~ד

 ~י~
 היה פ~ תנאיהאומר לדברי

 בי~
 לא האו~ ל~רי

 דודאי פשי~~ והחרם השבועה על י~~ הר~ עברכלל תנאי ה~
 הכחשה משכחת לא הכא א~~כ ~וא~~ת הוא כשרעדות
 הר~ דדב~י שיעידובעדים

 יו~~~
 פ~ תנאי על ויאמרו

 ~אם י~~ל מוכחשים שיהיו דאפשר לעיל אמרת והיכ~היה
 א~ תנאי אלא שם נזכר לא יאמרו העדים כתותשתי
 א~~ שכתאלא

 אומ~
 אומרת א~ וכת היה פ~ ~נאי על

 יין של אחד חבית אומר לא~ דמי היה פ~ תנאיעל

ואח~
 של א~ חבית אומר

 דאמרינ~ שמ~
 בורר זה בפרק

 שמ~ן רבי דא~ראימור
 ב~

 דיש אלעזר
 בכ~

 מאתים
 גוונא האי בכי ופי~~~י אמר מי גוונא האי בכימ~ה
 מכחישים האי וכולי נינהו מיליד~רי

 ~מר מי אהד~
 לו הודה א~ת בחבית מעידים ~ניהם דהתם היכיוכי
 אלא מ~נו~וה

~~ 
 של חבית אומר

 יי~
 ~ה היתה

 של חבית~ומר
 הכת~ת כששתי נמי ה~י ~ית~ ש~

 ש~מ~די~
 וקבל נשבע לבד א~ ת~י

 חר~
 ש~ת אלא

ז~~
 פ~ תנא~ אומרת זאת ו~ת פ~ ת~~י אומרת

 הי~
כי~

 הרי א~ תנאי אלא שם היה ש~א אומרים שהס
ה~

 מוכ~ים ליהו ו~וו ~ה בדבר שדקדקו אומריס
 ~א אי~י ~~י~ ד~הי~~

 ש~ כי א~ל תנאי ש~~
 ד~~~~

 ~דקדק
~ 

 אם
 ז~ ~~ א~ ז~ בענ~ ה~

~~~~ 
 מ~~~

 ~י ~ש~~ ~כ~ ~~
 ל~ ~ו~

~~~ ~י~~~~~~  מהלדעתנאי
 ומדק~ ~י~~

 בו
 יפ~

 לקי~ם ו~~~ז
 ה~ר שעדילהיות דאפש~

 ~~ יו~
 מוכ~ם היו

היהתא שהעידו קודם ~וכ~שים היו ולא באים היו לבםוף אם~קר אפ~~ א~
 הד~ מ~

 ~ לעיל כמבואר עדיו שיביא עד לפוסלו
~ ~~ר 

 דכיו~~ע~
 מ~רי אלא תורה ~דברי אינו ד~ם

 ע~ם באו שאלו אומר ואני להקל ספקוהוינאו קבל~
 היה א~ אפילו ~וב יום ה~~רכדבריגם ו~י~

 ~למוכח~ים~~~מ ~~~ ה~נ~
 הדר~

 אלא עליו קבל לא אם אז שנתבאר
חר~~א~

 אבל להקל דספ~ו דנימא אפשר הוה
 כי~

 וגם תנאי אותו בלא החרם א~ו ~~לת העירב~ל~~ם שנתפרס~
 תנאי אותו בלא ה~רם ~בלתו על עדיםהע~דויה~

 עדים העידולא~לא ~~
 וג~ כדברי~

 עדיס ~י~ ~מענו לא
 מפיו אלא תנאי אותו עלה~ידים

 וה~
 ליה

 הוו לא ספק אפילו ודבריו ודאי שכנגדו ~ת~א ~~
~~~פ ~

ו~ו~
 למי~ ביה היה לא ספק הוה ~י דאפי~

 ספקא~ה ~~
 דרב~

 מש~ם לקולא
 דבזמ~

 דעמי~ב~תכל ~~~ קילי הזה
 הא~

 מכל ~פי ~רם להו חמיר
 ב~~ד מפי שומעים היו ואישבע~םרת שב~~

 ד~פ~
 חרם

 בשבו~ת ל~מרי לזלזליבואו~ים ~ק~
 וחרמו~

 שב~ל~
 דא~רי דו~תיבכמה~רי ואש~~

 רבנ~
 בני שאיק לפי ד~ותר

~אי תור~
בהחול~

 גויס דשלקו תרמוסא חזא ישמעאל רבי ובפ~
 רבי לו אמר ישראלואכ~י~אי

 ~ יוחנ~
 כו~ והכריז

שה ~~~
תרמוסי~

 בני ש~ינן ~פי גוים בש~י משום
 ~נשייא רב שלחתוליןפ~ ו~פ~ תו~

 לב~
 בשכר

 ~ר~
 כל על

~  ב~ותא היתר צד לה מ~אנו ולאכולה~ם 
 בו יתעסקו לאמתא~ פי~כ~ דארע~

 יה~י~ ל~
 ולא

 ארמא~
 לא

~וב~ת ב~
 ראשו~

 ש~י ~וב ביום ולא
 ומפ~

 דכל ב~מרא
 לפי ליהו דאסר אלא הם מותריןמילייין ה~

 ~אי~
 הת~~ שכתבוו~עפ~~ירר ~~ ~ני

 בפ~~~
 דיום

~~ 
ים ~~~ ר~~~ ב~ם

דב~~
 מדור ~פי תורה ~ני אק

~נא ~כמ~ בימי שהי~
התלמ~

 לנו יש מ~~מ
 להבי~

 ראיה
 ממעשי~

 אלו
 המק~ת כל ולא האדם כל ולא הדורלפי~ר ~כ~

 מה א~ילו מ~יר היה ~~ד~דלו וכ~ ~ו~
~ה ~ב~ יוד~ ~~

~~~
 הבנתם ~פי תור~ ~ני שהם

 לפ~
 מחמת

~ת הת~
~די~

 הה~א
~~~~ 

 מהו שוא~ים כשהיו
 כשלא אפילו אלא ~שכר ~ני ~~בדאלאיסור~ת פ~~~ ה~ הד~

 הד~שואלי~י~ ה~
 נראה הי~ אס ~הם

 ~עי~ה~
 שאינם

 ~~אותורה~רי ~
 לפ~

 או
 ש~~

 דבר ב~ותו פ~יס
 להסמחמי~~ים ה~

 המו~~
 דא~ר יוחנז ~בי ~עובדא

~~~ 
 תרמוס~~

 ~יס ~~י משוס
 ~ומ~ ~י~

 האי~~ר
ז~

 ב~~ות
 ~ כ~

~~ 
 ~ס

~ מ~  בדב~~~ ~~ ~י~ 
~~

 ~~~י~~וו
 ~י~~~ דב~~~

 דינא ~ע~ן
 ה~
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

וכד~~
 הכ~ל ה~שר ~כל

 קור~
 לא חלבו את ומ~א

 אינו רב אמר זירא רבי אמר עליו ~בר אינו~רעו
 אמר זירא רבי אמר ~~רי ואיכא ומותר עליו~בר
 ואסור עליו עובר אינורב

 ואמרי~
 לא דרב הכי בתר

משום
 דדינ~

 ביה וגדר מצא בק~א ~לא הכי אמר הכי
 וחלב בבשר זהירי הוו דלא ושמע ל~לפוס ד~קלעגדר
 לרב הונא רב א~~ל נמי עירובין ובריש כחלי ליהוואסר

ח~
 ועבד לדמהיא איקלע דרב עלי תיפלוג לא רבא בר
 ומפרש ג~ר בה וגדר ~צא בקעה רב א~~ל כוותי~דא
 היו הארצות עמי מצא ב~עה~~~י

 ומזלזל~
 במצוות

 העבירה מן להרחיקם סייג ל~ות עליהםוהחמיר
 תנן דנדרים ובפ~~ב לשומרה פרוצה בקעה הגודרכאדם
 בקרבן ים של בחרמו אלא נדרתי לא ואמר בחרם~ר
 אין כולן על מלכים בקרבנות אלא נדרתי לאואמר
 ומחמירים אותם ~נשין נשאלים ואם עליהםנשאלים
 להם פותחין אומרים וחכמים מאיר רבי דבריעליהם
 אחר ממקוםפתח

 ומלמד~
 ראש קלות ינהגו ש~א אותו

 פי~~~יבנדרים
 א~

 שאלה צריך דאין עליהם ~אלים
 הואיל מותרדודאי

 ואינ~
 ו~לן קאמרי כן ד~ת דעל

 שבא בע~~ה אבל חכם בתלמיד בד~~א שאלה צריכיםאין
 הרמב~~ם ופסק עליו ומחמירין אותו ~נשיןלשאול
 לשאול צריך אין חכם בתלמיד כחכמים נדרים מ~~בפ~~ב
 נדר שזה בעיניו מראין ע~ה היה ואם אלו ~~ריםעל

 לו ופותחין אסורושהוא
 פת~

 לו ומתירין אחר ממקום
 ע~~ה או ת~~ח שהיהובין

 גומר~
 בהם

 ומ~מד~
 אותם

 נודרים יהיו ולא זה מנהג ינהגושלא
 ד~

 והתול ש~וק
 אמרי לגמרי המותרים ~דריםואי

 ~ותח~
 פתח לו

 לדבר כ~~ש בנדרים להקל יבואו שלא כדי אחרממקום
 ספקשהוא

 דרב~
 ואם ע~~ה בפני להתירו שאסור

 להקל חרם דספק בפרהסייא להורות בדעת יעלהאיך ~
 האי כי כל על ודאידהא

 בדינ~
 מצא גדר לימוד

בו ופיר~
 ~ פר~~ כמ~

ו~~
 ושספקו לגמרי מדרבנן הוי דחרם כשנניח זה

 דספיקו הפוסקים שכתבו דאשכחן מאי אבל לכ~~עלקולא
 אלו בריש נידוי בספקי הואלהקל

 מגלח~
 בחרם אבל

 אשכחןלא
 בהדיי~

 הרמב~~ן ש~ב ואע~~פי להקל דספקו
 הח~במשפטי

 ~מדנו לא מר~~ה מתורת זה דדבר שלו
 קבלה דמדברי כתב הרימ~~מ

 נתפ~
 ואקללם כדכתיב

 כי ותנייא היתה הגדולה השבועה כי וכתיבואשביעם
 אלא שם היתה ש~עה וכי עקיבא רבי בשםלמדנו

לל~~
 הוא שהחרם

 הש~ע~
 והרי החרם הוא והשבועה

כי~
 מ~כר שהחרם

 בדב~
 ~קרא קבלה

 ש~~

 בולהחמי~~
 מבנ~

 ואע~~~י
 שבסו~

 הע~ת שב~ת ~רק
 אורו דכתיב נידוי בו א~רתניא

 מר~
 ואמר

 שמתי~ שיפורי מאותבארבע ~ל~
 ברק

 למר~
 ואלו ובפרק

 אורו דכתיב דמשמתינן ומנ~~ל אמרומגלחין
 מר~

 מ~~מ
 בו ה~כרה~רם

 לש~
 דומייא דהוי דמשמע שבועה

 שספק אע~~פי כן ואס דאורייתא ש~יא~בועה
 ני~

להק~
 הנ~ו~ דאפילו שכן כל להחמיר חרם ספק

 ד~ה יורה בטור שכתוכ כמו להח~ר דספקונאמר
 מ~~מ להקל נידוי דספק פסקו הפוסקים שגדוליוא~~פי
 להחמיר דספיקן שוים שהם נימא איפליג דלאבחרם
 ~ למעטו לנו יש המחלוקת למעט יכולים שאנו מה~כל

ו~ו~
 פה ~בעל תורה מדברי שה~רם דמשמע

 שאחי באגדה אמרו שהריהוא
 יוס~

 יגלו שלא הח~ימו
 מכירתליעקב

 יוס~
 והסכים עמהם להקב~~ה ושתפו

 רגילים היו תורה מתן דקודם ו~ון ידם עלהב~~ה
 עקיבא רבי וכדאמר הוא שבועה בכ~ל אלמאלהחרים
 כדכת~ב נוהגת היתה כבר ושבוע~ השבו~ה הואהחרם

 חרם כל התורה ~ן מקר~ לנו הביא והרמב~~ןואשביעך
 לא האדם מן יחרםאשר

 יפד~
 הכתוב פשט ~ה וכתב

 מ~~מ אמיתי~ ד~~ היא נערות אלו בפרק שד~~~לומה
 יומתו מלא ראיה והביא פשוטו מידי יוצא מקראאין
 בפרק דרשו בנים עלאבות

 ז~
 עדות לפסול בורר

 פשוטו מידי המקרא יצא לא ואפ~~הקרובין
 שכ~

 כתוב
 יומתו לא משה בתו~ת ככתוב המית לא בניהם אתרק

 מן לחרם ראיה מביא שהרמב~~ן ומכיון בנים עלאבות
 ספק לומר ראשו שיקל וא~הו זה הוא מיהתורה

 ~להקל ח~
ו~ו~

 נשבע ד~ורייתא שבועה שגם
 שה~

 קבל
 האלה שבוע~ והיינו בתורה הכתבות האלות כלעליו

 דאמר כהנא דרב משום לימא אי בהשולחו~א~~
 סם יהנה לו אמרה כו~ בצורת בשני אחד באדםמ~ה
 לא אמרו כלום מדינרך נהניתי אם מבניה באחדהמות
 מבניה אחד שמת עד מועטים ימיםהיו

 כךהנשבע בא~ת שנשבע מי ומה אמרו הדברחכמים וכששמ~
 וגם שבועה זו אלה לקבלת שקראו הרי עאכ~~ולשקר

 ליה דקשיא איכא גדולות הלכות בשם כתבהרשב~~א
 אלא ד~~~לל שבועה מקריא אמאי המות סםיהנה
 ~ עכ~~ל אבהווכדר~

ו~~~~
 דהו~~לל להגיה צריך דכך כאן יש ט~~ס לו

 כו~אלה
 ומשמ~

 ולא שם הזכיר שלא דא~~~פי מהכא

כינ~
 ש~עה נקרא פ~ דבר יעשה אם ל~צמו שקילל אלא

 באחד המות סם די~נהדהא
 מבני~

 שם לה ~י~ לא
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~ ~

 כינוי~א
~~ 

 רבי אמר העדות ש~עת בפרק הר~~י
אבהו

~~ 
 באלה אותו ויבא שנאמר שבועה שהיא לאלה

וכתיב
 וג~

 נב~דנצר במלך
 מ~

 אשר
וכתב באלהי~ הש~י~

 ש~
 הרא~~ש

 שמעי~ ומהכ~
 מן אחד דבעינן

 השביעו אשר דכתיב ובשב~ה באלההכינ~ן
 שדעתוכשכתב באלהי~

 הרמב~~~
 דלא

 בעי~
 לא

 ש~
 ולא

 דמפרש ומטעמא דקאמר הוא לש~עה ~קאמשמע כינ~

דא~
 אוכל לא אמר

 הזכיר שלא אע~~פי באלהי~ היו~
~שון

 כרחין על אלא ועומד ~בע זה הרי ש~~
 אוכל לאכאומר

 קאמ~
 המוציא שהוא

 שבו~
 מפיו

 דשב~תאלמא
 בט~

 שי~ת ו~פשר כינוי אפי~ ~י לא
הן

 טע~
 ולכן ~אלה לא אבל לשבועה אלא ס~ייא לא זו

 עיקר כתב רל~~ז סי~ דעה יורהבטור
 לש~

 שיאמר שבועה
 זה דבר שאעשה ~בעא~י

~ 
 ויש א~נו ~א

 אומרי~
שאי~

 אבל כו~ שב~ה
 הרמב~~~

 שבועה דה~יא כתב
 ד~~

 ש~הזכי~
 דלא אפשר כתב ז~~ל אבי ואדוני וכינוי

 ג~
מי~

 כתב אלה ובע~ן
~~ 

 בארור או כא~ה אמר
 ש~כיר וב~בד ש~עה הויכו~

 ש~
 א~ אבל כינוי או

 לא
 לאהזכיר

 ש~
 דעת הזכיר ולא שבועה אי~ כינוי ולא

 דהא י~~ל מ~ה הרמב~ן אפילו דבהא משמעהרמ~~ן
איכא

 הרמב~~~
 כתבו ש~~ת מהל~ בפ~~ב והראב~~ד

 א~ עצמושהמקלל
 או י~שה

 א~
 פ~ דבר יעשה לא

 הזכיר שלאא~פי
~~ 

 הרי כינוי ולא
 ז~

 בדבר אסור

שנש~
 שלדעת אלא עליו

 שאסור אע~~~י ה~מב~~
 ולדע~ קרבן מביא ולא לוקה אינו שנשבע דברבאותו
 מביאהרא~~ד

 קר~
 א~ עצמו שקללכיון שניה~ לדברי מ~~מ לוקה ואינו
 א~ או יעשה

 פ~ דבר לא~יעשה
 לא הזכיר שלאאע~~פי

 ש~
 באותו אסור זה הרי כי~י ולא

 עצמו שקילל דכל נראה להר~~~ש ואפילו התורה מןדבר

א~
 הזכיר שלא אע~~פי כך יעשה

 ש~
 כינוי ולא

 בריש שכתב שבועה הוייא הוא עצמו מפי~מושבע כי~
 שבועה לימא דלא היכי כי לשבועו~ כינויין דתקינוהא נדרי~

 משמע א~~כלה~
 דשבו~

 הוייא ה~ הזכרת בלא וכי~וי
 שבועת ובריש העדות שבועת דבפרק וקשהשב~ה
 בלא ש~עה הוייא דלא משמעהדיינין

 הזכ~
 ה~

 אחרי~ מפי במושבע דדוקאר~~ת ותי~
 ~בועת דסוטה דומייא

 הדייני~ ושבועתהעדות
 ש~ דבעי הוא

 אבל כינוי או

שבו~
 נפשו שאוסר

 שבו~ בלש~
 בלא אפילו

 ש~
 ובלא

 עכ~~ל נפשיה אסר מציכי~י
 ו~

 התוס~ כתבו
 מדברי משמע וכן נמי לאלה אפילו סגי טעמא~אי הר~~ ~~

הטו~
 שכתב א~ר ~~ת דברי שכתב

 האצה דיני ג~
 לעשות שלא באלה ע~ו על שמקבל היכא כלוא~~כ

~
 הזכיר שלא אע~~פי וכך

 ש~
 ש~ ~י ולא

 ה~יא
 ~לכ~~ע

ו~ו~
 דהכא

 נ~
 קביל ~א שמות הזכיר

 והא בתורה הכתובות הא~ותכל ~~
 פשיט~

 ~~לות
בתורה ~כתו~~

 ה~ בש~
 ה~ יככה כתובות

 כול~ ו~ כ~
 נמ~א

שהר~
 יו~

 דאורייתא שבועה נשבע טוב
 ש~ וכי~

 ספיקא
 וכללה~מיר

 ש~
 שכתבתי~ וכמו ספק ליתא דאכתי

~ו~
 טען

 דכי~
 ערערו שכנגדו מכת שאחד

 ח~ר ליה הוה אחר ב~ה ~עשות שלא ~בעושלא לומ~
 בו ~ר שכנגדו וכיוןמשב~תו ~

 ג~
 פטור יו~ט הר~

 לא וא~~כ עליו שי~ור מה ל~ות ~בע אשרמשבועתו
 ולקיי~ לשמור מחוייבהיה

 החר~
 שלא ~יו שגזרו

 ושלאבב~~ה ללמו~
 ליט~

 ~כ~~ ושררת מינוי
 נניח שאפי~ השבתיו~ו~

 דב~~ שאות~
 שא~ר

 היו ב~~ה ל~ות שלא השבועה בכלל היה שלאדהיינו

~אי~
 שנשבע משבועתו יו~~ט להר~ לפטור

 כל לקיי~
 מכל עליו שיגוורמה

 מק~
 ~ר~ נפטר לא דידן בנדון

יו~
 טוב

 דהנשבעי~ משו~
 או שלשה היו שכנגדו מכת

ארבע
 א~ וג~

 בו ~וזר היה אחד
 הא~רי~

 היו לא

 ~ בה~ח~רי~
ו~ו~

 שאין
 דברי~

 ~לו
 כדאי~

 הר~ את לפטור
 א~ אפילו זאת משבועתוטוב יו~

 היו
 אות~ אומרי~

 כל

הנשבע~
 היו שלא לפי שכנגדו מכת

 ש~~ אומרי~
ורוצי~

 ל~ור
 בה~

 שלא ואפשר כך על נש~ו שלא אלא
היו

 זכורי~
 דקדקו לא או

 בענ~
 ומכיון

 כךשע~~ד שכשהודענו~
 נשב~

 ~מרו
 ~ א~

 נעשה הוא
 כאןאין ה~ ונשמ~

~~ 
 ~ כלל

 נשב~ ש~שני~ו~ו~
 ~~ ~ר לעשות לזה זה

 אחדואמר
 מה~

 שאינו
 לק~~ ~~

 שבועתו
 שלא וכל ש~עתו על יעבור שהלה עדשכנגדו נפט~ ל~

 עב~
דברי~

 אין
 בה~

 בהג~ות המרדכי ממ~ש וכ~~נ ממש
שבועת

 אנשי~ ד~
 שבועתו על ועברהא~ ~זה זה ב~~ו

 בפ~~ק כדא~רינן שבועה מאותה נפטר~ני
 שהרג שמשוןגבי דסוט~

 פלשתי~
 הוחלה אבא בר חייא א~~ר

 דכתיב אבימלך שלשבועתו
 א~

 ול~ני לי תשקור
 ~פי דברו י~ל לא כמו בטלה הוחלה ופירש~~יולנכדי
 פלשתי~שעב~

 על
 השב~

 עכ~~ל ת~לה
 וג~

 רבינו

ירוח~
 כתב

 שני~
 והאחד א~ד דבר ל~ות שנשבעו

מה~
 השבועה מן התיר וא~~צ פטור השני שבועתו ~ל עבר

כ~~כ
 ה~רשי~

 מדוד וראיה
 כ~

 שהזכירו הרי
ש~האחד בדבריה~

 מה~
 הא פטור ש~בירו הוא שבועתו על עבר

 ל~א~
 לא לעבור שרוצה שא~ר א~~~פ עבר

 נפט~
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 על לעבור מהם הא~ שאמר כיון ~ול~~ל דאלת~~החבירו
 ע~ר שלא כל ודאי אלא משבועתו שכ~גדו נפטרשבועתו
 דעביד ממשא בהו לית דדברים פטו~ שכנגדו איןהא~
איניש

 ד~י~
 ~ כדא~רינן עביד ולא

ו~
 מ~כי בהגהות שכתוב ממה עוד לדקדק יש
 תשובתדשבועות

 הר~
 ~בלה היתה כן אמנם ~~~ל משען

 שעכב דמי כו~בידי
 והעבי~

 לאחר לינשא אסיר המועד
 יקיים שלא ואמר שעבר דמי הול~~ל איתא ואםכו~

 ודאי אלא מותר מעכב שאין ומי לינשא אסירשבועתו
 שכנגדו נפטר לא השבועה לקייס רוצה שאינו שאמרכל
 שנשא כגון עשה בקום או השבועה על זה שיעבורעד
 שהיו אע~~פ וא~~כ המועד שהעביר תעשה ואל בשב~ו

 שבועתם על לעבור רוצ~ם שהיו ח~~ו שכנגדו כתאומרים
 היה לא אחר ב~~הולבנות

 ה~
 משבועתו נפטר טוב יום

 ~ ב~~ה ~נים שהיועד

 אם שאפי~ אומר אניו~~~
 ה~

 לא ב~~ה בונים
 זאת ששבועה לפי זאת משבועתו י~~ט הר~ נפטרהיה
 הר~ יוצא היה אם שהרי י~~ט ~הר~ נוגע דבר היה~א
 לב~~ה שכנגדו כת חוזרים והיו בדינו חייב~~~ט
 תועלת מה עכשיו חכם שררת נוטל היה שלאמאחר
 יקראו שלא או הקהל א~י כשיקראו י~~טלהר~

 ה~ו לא ולעולם העליונה ~ל ידס ~דינו חייבשיצא דכי~

~~כימי~
 זכאי י~~ט הר~ יוצא היה ואם עליהם למנותו

 על דידם כיון לב~~הכ חוז~ם היו שלא ודאיבדינו
 ולא כנםיות בתי בשאר מתפז~ים והיוהת~תונה
 לקהלות ~ק ימשך שלא כדי אלא הקהלות~ביעום
 ב~~הכמבנין

 ה~~
 שאם הפוסקים כתבו לא כאן ועד

 בדבר לזה זה שנשבעו כגון אלא ~בירו נפטר זהעבר
 זה להלחם שלא או זה לינשא כ~ן ~שניהםהנוגע

 ע~
 זה

 לקרותו שלא ש~בי~ם מה נמי~כי
 ע~י~

 דבר הוא

הנוג~
 חדש ~~ה לעשות שלא שהשביעום מה אבל לו
 ח~~ו אם ואפי~ לו הנוגע ד~ראינו

 ה~
 על עוברים

 והיושבו~ם
 עושי~

 י~~ט ~הר~ נפטר היה לא חדש ב~~ה
 ולא עשו שלא ה~א וכ~שבכך

 דב~
 לומר אלא לעבור

 בשבועתו זה ~~לל~א
 וא~

 לא זאת גם
 אמר~

 אלא
 נמ~א האלה הטענות ~כל לבדו~חד

 א~
 שערער פי על

 מש~ועתו בכך י~~ט הר~ נפטר לא שכ~~ו~ותו
~שר

 גזרתינו~ לקיי~ נשב~
~ו~

 ~בית ילמוד שלא אלא עליו גזר~ו שלא טען
 לא אבלהכנםת

 ~ר~
 שום י~ל שלא

 ~כם~ ש~~
ו~~

 הבל זו בט~נה
 י~

 ולא בב~~ה ילמוד שלא עליושגזרנו מ~ד~ שהר~ ~הו
 שו~ יט~

 שררת
 חכ~

 עדים היו אםואפי~
 מעי~~

 כן
 הדייני~

 היו
 ~איתאלהעיד נאמני~

 ב~
 שעשו שנים גבי סנהד~ן

 ולמ~~ד בדין ל~ור יכולים דינים בעליאין פש~
 ת~

 אפי~
 סהדי עליה דליהוו היכי כי תרי דקאמר והאי נמיא~

וכת~
 נמקי בעל

 יוס~
 מיהא עלה המפרשים וכתבו

 וגם הדיינים וה~~ה להעיד יכ~ים שהפשרנים~מעינן
 הדין שפסקו שדיינין כתב כלל~~ו בתשובותיוהרא~~ש
 חשובים שאינם פסקוהו היאך לו~ר לעולםנאמנים
 המ~כי בדברי מ~מע וכן בדברנוגעים

 בסו~
 קידושין

 עדים שני יש שאפילו עוד כתב כ~~ג סי~ ח~~המוב~ור
 וכ~~ש העדי~ מן יותר נאמנים הדיינים אותםשמכחישים

 ג~~כ עליו ש~רו הדיינים לד~רי מסייעי~ שהעדיהכא
 ~ חכם שררת שום ליטולשלא

 אלא לו אומרים היו לא שאפי~ אומר א~יו~ו~
 ע~יו גוזרים שהיו משמע ממילא בב~~ה יל~ודשלא
 שמכח שאמרו כיון דהא חכם שררת שום יטולשלא
 יעבור שלא עליו ג~ר~ם היו עליו שקיבל ההו~החרם
 חרם בכלל ~נ~לל מה כל כן אם דבריו שיבררעד

 ~יו~ ש~רנו חרם בכלל נכללראשון
ו~ו~

 אלא עליו ~רנו שלא תאמר אם אפילו
שלא

 ילמ~
 החרס על ~ר הרי לבד הכנסת בבית

 ורגליו ידיו מצא לא וא~~כ השבת ביום ולמד עליוש~רנו
ב~ת

 ~ המד~
~ו~

 י~~~ הר~ קבל שלא טען
 בש~ה ~ליו

 עליו ש~רנו מה אבל כדין אלא עליו שנ~ור מהלקיים
 ~לא כדין שלא היה ח~ם שררת יטול ושלא ללמודשלא

 ~ לשומרונתחייב
 טענותיו כל לסתור לעיל כתבתי כברו~~~
 בטענו~והוכחתי

 נ~ר וכהלכה שכדין וברורות אמתיות
 ~עליו

ו~ו~
 כראי ~קות טענות בחמשה ~ה אכתוב

 עליו נ~ר שכדין להוכיחמו~ק
 החר~

 ושהר~ ה~~
 אם ואפי~ ~יו ש~רנו החרם לשמור מחו~יב היהיו~~ט
 שהוכחתי כמו משא~~כ נגזר הדין מן שלא כדבריוהיה
 אהנייא לא דבריו לפי אפי~ הוא צדק דדין בע~~הואוכיח
 להחזיק י~~ט הר~ היה שלא לומר ולא טענה האיליה

 שבועתו מכח עליו ש~רנוה~רם
 א~

 נשבע
 לקיי~

 מה
 עליושנ~ור

 אב~
 על ל~~ר י~~ט להר~ הוה לא מ~~מ

 ב~~ ו~אמרי~ גזרתם לקיים ליה והוה ~~ד~ירת
 אתא כו~ דאר~א ~דקא שקל כהנא ~בהבתים חז~~
 ל~מ~

~~
 כר~~ש כמאן א~~ל כו~ סהדי תרתי אייתי אזל יה~ה

 והא א~עזר~ן
 ל~ מייתנ~

 ~מערבא אגרתא
 ד~

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ה~ תיתי ליכי ~~~ל ~רשב~~אהלכה
 שרב שא~~פ

 מערבא דבני אומר והיה כרשב~~א הלכה דאין סוברהיה כהנ~
 אפי~~ה ס~~להכי

 כי~
 הכי ס~~ל הוה לא יהודה דרב

 לקבלנת~~ב
 ה~

 אגרתא דאייתי עד י~~ה ~ב של
 ב~~ד גזרת לקיים ליה הוה נמי והכיממערבא

 כ~
 שנר~

 עבר גזרתם על שעבר וכל כך שהדיןלהם
 ע~

 ~ ה~רם
 עליו ש~רו מה דב~~ד אומר אניועוד

 ב~~~
 ממה ~מור

 אילו דהתם דבההיא כהנא רב על יה~ה רב עליושגזר
 מ~אהיה

 אגרת~
 היה כרשב~~א ה~ה דאין ממערבא

 אע~~פ אמר ולא תיתי ל~י ליה ו~אמר הדין~~ר
 לאדתיתי

 נש~~
 אמרינן ובנ~~ד הדין חוזר ~כבר בה

 יראה כאשר החכמים ~ב אליו יסכימו שכאש~בפי~
 יהיה בעיניהם יראה שכאשר זה לשון ומשמעותבעיניהם
 אגרתא מייתי אפי~ וא~~כ ~ינין הבעלי עלמקובל

 קבלו ד~א ביה משג~ינן לא ה~י דינא דליתממערבא
 החכמים רוב בעיני יראה אשר כל ולקיי~ ל~ו~עליהם
 ב~~ד עליו שגזרו החרם לקיים טוב יום להר~ הו~~לוא~~כ
 גזרת לקיים מ~וייב י~ט הר~ נמ~א זה טענהומכח
 גםב~~ד

 מכ~
 דשלא שאומר דבריו לפי ואפילו הש~עה

כדין
 עליו~ גז~
 ט~~ו~

 לקיים השבועה י~~~ הר~ עליו קבל שלא
 ומא~ר לבד הדין ~מר שנ~ור מה אלא עליו שנ~זורמה

 מ~וייב היה לא ה~ן ~מר היה לא עליו שגזרנושה~רם
 זה שאין ש~ע~~פ השבתי וע~~ז ~ ולשומרו בולהחזיק
 היה מ~~מ דין~מר

 סעי~
 הנשבע על הדין מסעי~י

 שי~רו מה לקיים הוא ~ייב עליו שי~רו מהל~ם

 הא גבי קמא בריש שהרי ההוא הדין בסעיפיע~י~
 ~אח~ת שלא לשמ~ון שדה שמכר רא~בן ~ב~דאמר
 נמי באחריות אפי~ דאמרי ואי~א ~~ עסיקין עליוויצאו

דא~~~
 ~חוי

 טר~
 שבא שמי הרא~~ש כ~ב לך ואשל~

 במקום נכ~~ו ומצאתי פ~ על לי יש וא~ר ב~~דל~ני
 לי~ו יבואו שמא ירא ואניי~ע

 ויבריח~
 אמ~א ולא

מק~
 לגבות

 דין בית שיעכבו ומבקש חובי ממ~
 תביעתו שיתברר עדהנכסים

 ו~
 שטר לו ש~ש ראובן

 שמ~~
 א~תלאה הדיין ~אה ו~ם הענין לפי ה~ל כו~

 התובע~ברי
~ 

 עד ה~~בע ממון ל~כב הדיין מצווה
שיתברר

 התוב~
 ~ עכ~~ל תביעתו

 שא~~פ~~~
 שהדי~

 אלא ממונה אינו
 ד~ לד~

 כי
 ואפ~~ה דינין הבעלי ברצון לא אם ל~ר יכולאינו

 הנת~ע ממון לעכב הדיין מצ~ה ל~ודבאמתלא
 אמת~ן ו~ו~

 מ~~
 ל~בל הנתבע ~ייב צדק

 ~ד ממונו~ע~ב ה~~ ד~~
 כדב~ ו~ בד~ ~~~

 הר~
 אה~

 אעכב ולא דבריך אקבל לא לדיין לומר לנתבע ליההוה
ממוני

 שאינ~
 ממונ~

 לדי~
 ~~ר ~~ותינו כשתשמע אלא

 אז חייב ופ~ זכאי פ~אומר
 נתקיי~

 דב~
 ~~יו אבל

 לשמוע זקוק איני ה~ן נגמר ולא הטענות שמ~תשלא
 ~ובי ~ל או שלו~י מיד אצילנו ואני ממוני ל~בלך
 הדין ם~פי כל ודאי אלא כר~ךעל

 מסו~~
 הדיין ביד

 דהרא~~ש בההיא אם ומה ק~~ו ד~יםוהרי
 והנתבע הממון לעכב ~צווה בלבד אמתלאה אלא~~ה הדיי~ שאי~

 כת ~ברי ע~ם שהעידו ובנ~~ד דבריו לקייםמצווה
 נתבררו לא טוב יום והר~שכנגדו

 עא~ו~~
 הדיינין שיהיו

 עד ~כם שררת שום מליטול ידו על ל~במ~וין
 לחכם ~ברתו אנשי יקבלוהו פן לחוש לב~~ד היה ~ידבריו שיבר~

 לפני לעמוד ~ד לבוא טוב יום הר~ י~צה ולאעליהם
 אנ~ מתיירא ש~ומר לאותו ממש ודמי למשפטהעדה
 חובי לגבות מקום המצא ולא ויבריחם לידו יבואושמא
 כמו עליו שגזרו ה~רם לשמור לו היה טוב יום הר~וגם

 הנתבע דהרא~~ש~בההיא
 צרי~

 ~~רו מה ולקיים לשמור
 שכיון ממונו לעכב ב~~דעליו

 שחר~
 יום הר~ על ש~רנו

 הואטוב
 מסעי~ םעי~

 לקבל ~ייב ~נין היו שעליו הדין
 מכח עליו ש~רומה

 השבוע~
 אשר כל לקיים נשבע אשר

 ~ ב~~ד עליויגזרו
ו~ו~

 שלא לומר טענתיה כל ליה יהבינן
 מהנייא ~א דוקא דין בגמר אלא עליו ש~~ור מהלקיים נשב~

 השבועה על גם עבר שלא ~ומר אלא ~ענה האיליה
 אע~~פ לה~יקו מחוייב ב~~ד עליו שגזרו ה~רם עלאבל
 עליו ~רו שב~~ד מפני ל~ם נשבע היהשלא

 כ~
 ועמד

לפ~הם
 לד~

 לפניהם לעמוד בא ה~ה לא אם ואפי~
 לכופו ההוא הב~~ד ביד י~תהיה

 לעמ~
 לא אם בדין

היה
 רו~

 לעמוד
 בד~

 בורר זה בריש הרא~~ש כ~~~ש
 אין שאם ומנהיגים זקני~ חכמי~ ~יןואם

~ הנתב~  
 ~כופ~לעמ~

 אואו
 לד~

 בעיר היו ובנ~~ד ~פניהם
 מםרב י~~ט הר היה ואם ומנהיגים חכמיםפרנסים
 בפניהם לדין לעמוד ל~פו יכ~ת~ידם היה ~יןמלעמוד
 בענין היה ואפי~ בדין ~ליו גזרו אשר כל לקבלהוא שחיי~ לפניהם ~~ון רצה ע~מו מר~ון י~~ט שהריוכ~~ש
 מאיםור~ לאפר~י הי~ה שה~רה הכא וכ~~שממון

 מו~קים היו תנאי אותו בלא והשבועתשה~רם
 ~~ם עליו העידו לא עדיין אומר שהוא והתנאיעדים ע~~~

 ~~~י~
 לא שבועה ב~א ש~ם לומר יתעקש אפילו

~בל
 עלי~

 מה אלא לקיים
 שיגז~

 בגמר עליו
 ~י~

 לאו
 כת שתבעוהו הראש~ה שבפ~ם שמאחרכמיניה
~גדו

 ~ומ~ ה~הל~ ראשי בפ~ לד~
 שעבר

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



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ז
 ~~~~ ~י~ו~~~~ ~

וא~ר שקבל והשבועההחרס ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ה~

 ~ט
לפ~ ~ע~~ ~ל~ קבל הרי בדבראיסור יש אס שיראוה~כ~יס

~~~~
 ~האיסור לו~פרישוו ~~~ו י~רו

 ו~~ו~~
 לג~ר ~היו

על~
 שלא

 ~סי~
 כאשר י~רו ואז דב~ו ~ברר עד ל~בור

 ~~ש~ ~ןיראוס
 וכ~ן ים

 ~~~~ ש~~
 ~~וב י~~ לו~ר~ ליה

 הוא ד~י א~ שרש ~הר~ק כתב ~בר ~רתסלק~ס
 יחוששל~ז

 לניד~
 לאפרושי ~דה אשר ~~~~ הרב של

 ~~איסורא
 ~ו~ ש לאנ~ר רבות ~~~~נות יל ל כ~~בתי כיוגג~

 ה~~~~~~
 ל ~~ח~יב

 ~~~י~
 ~~וד ב~ד עליו ש~רו בחרס

או~~
 לברר אח~ס טע~יס

 ~ל~
 שאט~פ ~ס הא~ת

 שורת היתהשלא
 הד~

 שלא להחריס ~תנת
 ש~~ י~~

 יע~וד ~ד חכסשררת
 לפ~

 העדה
 ל~שפ~

 ~ה
 אלא ~ןהדבר שא~

 ד~
 חתוך

 הו~
 ~כ~ה שהוכחתי כ~ו

ט~~יס
 מ~~

 ~~ור בב~ד כח היה
 על~

 גס והיה כן
הוא

 ד~
 ו~שפט א~ת

 ~ד~
 שהיה לפי

 ד~
 כי ~רו~ה

 כבר טענתו כפי כי פ~ בא~רי ~קש ~~ט ה~~רא~ו
 וכשהפצרנו והחרס השבועה על שע~ר הוא גס ~ודההיה
 מהטענה ~עט בשנוי שלש פע~יס טענותיו לסדר ו~ר~ו

 שעשה עדה~שונה
 אה~

 לדבריו סני~ור
 וש~

 הדבריס
 ~ א~תית זו טענה ל~ושבי גדולה הוכחה כאן והריבפיו

ו~ו~
 אחרת הוכחה

 ש~קו~
 עס דיבר לכן

 דברי ואת החרס קבלת להס וסיפר וחשובי~חכ~יס כ~
 קבל להס~שלא או~ר היה אבל הזכיר לא ~הואהתנאי
 אס אבל לחכס עצ~ו הוא להת~נות שלא ~לאחרס
י~נוהו

 א~
 בזה אפי~ ~ה~ נקי ויהיה אשס שוס בזה

 חכס דכל איםור ~ח~ת ~הדעת ~וקצהודאי
 ה~ת~~

בקה~
 ~~~ו ~ת~נה ואינו ~ת~נה הוא הקהל ~~ת

וא~
 חרס כשקבל כן

 וש~~
 י~נוהו שאפי~ לו~ר היינו

 שנשבע כיון בפי~~ז ~~ש היה שאפי~ ו~ד עליו יקבללא
~~ד
 הש~י~הו לא הס ודאי א ז

 לו~ר לו היה או~ר ~וא התנאי הטיל ואילו כךדעת ~
 סריקה טע~ה בההיא עצ~ו לתלות ולא תנאי אותולהס
ו~ד

 ~כי~
 הביא השבועות חג שקודס

 ה~
 לדין י~~ט

 עבריין ל~רותו אותו ~לזלו שלא לו~ר שכנגדו כתאת
 ובתנאי עבריין לקרותו שלא שכנ~דו כת ~יהסוקבלו
 הדיןשיפסק

~ 
 לע~וד שישובו ונשאר הש~עו~ חג

 ליה הוה כדבריו הא~ת היה אילו י~~טוהר~ ב~
 לק~

 ה~~ד
 להו~א כדי עדיוולהביא

~~ 
 ולעג ~החשד

 ו~כי~
 שלא

 ~ד~ר
 לדר~

 ~ב~~ד
~ 

 הק~לותנת~ררו י~י~ כ~ה שאחר עד ככה
 ~~ ~ה~ד~

 עלי~~ ~געת ל~בה

 ר~לי~ ודאיאלא
 שדבריו ~דבר

 ~ינ~
 ~~~~~ ~ונ~~ז

 ~הא~ת
ו~ו~

 הקול שיצא
 ~אנשי~

 לו שהתירו שאו~ריס
 ~יו שקבל והחרס זאתשבועתו

 ש~ וכי~
 ~יל~א ~וכחא

 בדב~יודאין
~~ 

 ש~שה לו~ר ואין ל~ה התרה דא~~כ
 שתי יכ~ישו אס ולדין בעדות יפסל שלא כדי לושית~רו
 ל~ל שנתבאר וכ~ו זו את זו העדי~כתות

 שתי יכ~ישו לא ואולי ל~שפט ~~דו עד לה~תיןלו ה~ ד~~~~
 ש~~ו לא או~רת שכת ~יינו זו את זו העדיסכתות

שו~
 ידענו ולא שכנגדו כת שאו~ר תנאי ש~נו או תנאי

 וכת בב~~ד שהיו הק~ות בםבת אחר תנאי הזכיראס
 או~~תא~

 ש~ע~
 ה~~ שאו~ר תנאי

 יו~
 כיון דאז טוב

 נפסל היה לא זו את זו ~כ~ישות היו לא הכתותששתי
 ~שה היה אז זו את זו ~כחישות שהיו רואהוכשהיה
 ו~כיון ל~דות ולא לדין יפםל שלא ~פני לושיתירו
 היא גלויה הוכחה בדין ל~~ידתו הה~רהשהקדיס
 שה~רס ~פ~ישהיה

 והשבו~
 תנאי אותו בלא היה

 התרה ש~שה ~א~ין אתה אס לו~ר ואין קבלשהוא
 לב~~ד ליה הוה א~~כלש~ו~תו

 לפסו~
 פטור שהוא

~השבועה
 והחר~

 זו בהתרה דאין די~~ל עליו שקבל
 אותו ה~שביעין דעת על נש~ע שהרי להתירו~~ש
 לכ~~ע וא~~כ היו ~שלשהויותר

 א~
 כדאיתא התרה ~ו

 התס א~רינן דהא לו~ר ואין הלוקין הן באלובהשו~ח
 היתה ~צוה לדבר נ~י והכא הפרה לו יש ~צוהדלדבר
 היו כבר שהרי החברה לי~וד ד~יינוההתרה

 לאו ההתרה ואס בביתוע~ו לו~די~
~~ 

 ואדרבא היתה ~~ה
 ריב לחרחר בדבר ישע~ירה

 ו~ד~
 דעת על ולעבור

 ~יקיס כ~ה ולסבב הקהל שיחלק ולםבת הק~~לחשובי
 האפש~יותוחורבות

 לי~ש~
 ולהכניס הקהל ~חלוקת

אי~
 הרע ו~שון ורכילות ו~שט~ה

 ב~
 א~~ בני

 אפי~
 לכת ~סייע ~ה זו לכת ~סייע זה כי הקהלות~אר
 זו~ התרה היתה ~י~ לד~ר הילכךזו

ו~~~
 לדבר היה אס דאפי~

~~ ~~ 
 היתה לא

 זובהתרה
~~ 

 וה~~כי והרא~~ש התו~~ כתבו שהרי
 ניחא ד~ת~א ~שו~ הפרה לה יש ~ה ~לדברדטע~א
 ~שוס לרביסלהו

~  
 ניחא דלא ~~יא לא בנ~~ד אבל

 אדרבא אבל זו בהתרהלהו
 קור~י~

 תגר
 ו~~קי~

 על
 וב~ו~ת בשווקיסהדבר

 וא~
 הקהל אנש~ ד~ב לו~ר

 זו בהתרה להוניחא
 ~ת~ ~תרת~

 חדא
 דבת~

 ~ב

בני~
 אזליק

 שה~
 הקהל חשובי

 ~תר~~ שאינ~
 ~ד

שהחשובי~
 ונשבע שהש~י~הו הס ~תר~ס ש~י~ס הללו

 ל~ ו~ דעת~~
 ~לא הקהל ~שאר

~ ~ נ~~ ~  
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גו
 דעתס על ש~בע ~אותם קצת היו אם שאפילוועוד

 כולם שי~כימו לא אם התרה לו היתה לאמת~~ים
בהתרה

 וכדמשמ~
 ז~~ל הרמ~~~ן מלשון

 במשפ~
 הח~ם

 ידוע~ם רב~ם דעת על נדר אם אבל שכתב לואשר
 הרי ע~~כ ה~רה לו יש ~התיר כולםוההכימו

 על שנשבע ~אותם א~ד ~ם שאין וכ~~ש בעינןכולם ~בה~כמ~
 דאפי~ ממש זו בה~רה דאין דפשיטא מתר~הדעתם
 שלא לו התי~ו אם ~חבירו דהנשבע האומריםלדברי
 דעת על דהנודר ל~שנא כדמשמע מותר אינומדע~ם
 דלכתח~ה דמשמע בפניו אלא לו מתירין אין קתניי~~ד
 דעת על וכן מותר הת~רו אם אבל מתירין דאין~וא
 בהנשבע ואפי~ כלל הפרה ליה דלית אמרינן~בים
 ה~ולה ממ~ור ביד~נו ~~ק י~ לו והתירו ~בירולד~ת
 דאפי~ כהראב~~ד לפ~וק שיש זלה~~ה מזר~י אליהמהר~~ר
 רבים דעת על בנודר וכ~~ש התרה לו עלתה לאבדי~בד
 ~לא ופ~יטא ~ו~בות כמה ממנה נמשכיםוההתרה
 התרה~לתה

~ 
ו~ו~

 והוא עדים פי ~ל היה לא שיצא זה שקול
 אבל לזכותו כדי זה ~ול ~ין שכן ו~יון כך ~ען לא~~~כ
 תנאי על ~טוען לטענתו דליתא אמתלאה ל~ת כדיהוא
 אמ~לאו~ הני כל דאיכא וכיון קבלת~פלו~י

 אחר אפ~~
 לבודקם ל~ה הוה כ~בריו ש~~ידו עדים מביאשה~ה

 בריש כדאמ~ינן הוא מרומה דין דכעין וחקירהב~רישה
 ד~ישה בעי מרומה דדין ממונות דיניאחד

 וחקי~
 ובפ~

 שהוא בדין שיודע לדיין מנין תניאשבועות
 ~רו~

 שלא
 הקולר ויהיה אחתכנו מעידים והעדים הוא~ליאמר
 מדבר ת~~ל העדים בצוארתלוי

 שק~
 ואע~~ג תרחק

 ידי על מרומה דדין משמע ממונות דיני א~~מפרק
 משמע העדות שבועת ובפרק אותו ד~ין וחקירהדרישה
 ~שם והמרדכי הרא~~ש כתבו כבר כלל אותו ~נין~אין
 כשהנתבע ממונות דיני דבפ~~א דההיא מאיררבינו

טוע~
 יםתלקו ~אם אותו ודנין ברמאות

 מהדי~
 נמצא

 טוען כשהתובע העדות דשבועת וההיא נשכרחוטא
ברמאות

 ודני~
~ 

 תי~ו~ו~
 ממונות דיני דאחד דההיא המרדכי

 העדות דשבועת וההיא מרומה שהוא בודאי יודעכשאינו
 פ~ במז~~ל הר~~מ ומ~ברי מרומה שהוא בודאישיודע
 דההיא שמפרש נראה ~נהדרין מהלכות~~ד

 ויהיה העדיס פי על אחתכנו שלא קאמר הכיהעדות דשבוע~
 אותם וידרוש י~קור אלא בצוא~ם תלויהקולר

 שהיה הוא הנתבע והכא ממונות דיני אחדבפרק כדאמרי~

נרא~
 לנו ידוע היה לא וגם ברמאות ~וען שהיה לנו

 ב~מאות ~וען שהיהודאי
 ול~

 ליה הוה התי~וצים לכל
 הוא מרומה דדין וכי~ן וחקירה בדרישה לבודקולב~~ד
 ~~דו ~ד חכם שררת יטול שלא עליו לגזור מ~ויםב~~ד

 על~ו חתומים ועדים ש~ר דא~כא ה~כא ואפי~למשפט
 ה~א~~ש השיב בב~~ד עדותן שנח~רה כמ~ דנ~הדקי~~ל
 מרומה שהדין אמתלאות יששאם

 צרי~
 ו~~ירה דרישה

 ~~~ז בשרש מהרי~~קוכמ~~ש
~ 

ו~~~
 לעשות לפ~מים הדיין שביד י~~ד ב~רש עוד

 דוחה דין ש~בעל לו יראה אם היושר ~נגד יראהדבר
 שיע~ה רק הדיין עיני בראות תלוי זה דבר מרמהאו
 דוחה הוא טוב יום שהר~ שרא~נו כ~ון ובנ~~ד עכ~~ללש~~ש
 חכס שררת יטול שלא ~ל~ו לגזו~ היינו מצוויםומרמ~
 הדיין עלינו נאמן לש~~ש ~ש~נו ואם ~בריו ש~בררעד
 י~~ט להר~ ליה הוה כך עליו ל~זור מ~ווים שהיינווכ~ון
 ב~~ד~ גזרת ולקייםלש~ור

ו~ו~
 עליו ל~זור ב~~ד בי~ כח היה אחר מ~עם

 נקהלו כי באלמות שנתנהג לפי ש~זרו~ה
 כ~

 אנשי
 הקהלו~ ור~שי הח~מים עלחבר~ו

 הוועד בבית בהיותם
 ידו~ל~ו

 ~שונ~
 וכיון י~ם ~ם שלחו שלא וכמעט בהם

 דינא לבי ליהו תיתי באל~ו~שנתנהג
 שכ~

 ע~יו ~זרו
 אי~ק בר מרי דא~~ל ד~תובות ובפ~~ב בהמפקידכדאמ~
 דיינינא הכי וא~~ל הכי דינאל~ב

 ל~
 אלימא ול~ל

אל~א דחבר~
 שהרשו~

 כדין שלא אפי~ לו לע~ות לאלם ב~~ד ביד
 אמת דין נקראוהוא

 וה~~~
 באלמות שנ~נהגו מ~יון

 היו לא באלמות נתנהגו כך שכל שכיון ידועוהדבר
 לה~~ר~~יחים

 י~~~
 בדין עוד

 וכיו~
 לכופו היה שבידם

 ~ייתדלהוי
 דינ~

 שגזרו מה עליו לגזור ב~~ד ביד כח היה
 היה לא אפי~ וזה גזרתם לקיים י~~ט ה~~ר מחוייבוהיה
 כ~ה דא~כא השתא וכ~~ש זה אלא אחרת טענת~ה

 עליו לגזור היה ו~דק ומשפט היושר שקו גלויות~ענות
 גזרתם~ לקיים לו שהיה שגזרומה

ו~ו~
 מה ~ליו לגזור לב~~ד להם היה אחר מטעם

 כפי מעמד מאותו יוצאים היו שאם מטעם ואפ~~ש~זרו
 ח~רי~ היו לא ו~יעתו י~~ט מה~~ר מכירים ב~~ד שהיומה

 השבועות חג שקודם לעיל שנתבאר מה פפי בדיןלעמו~
 אחר עד לעמוד חזר לא שוב אחד יום בדיןכשעמדו
 העמידוהו הקהלות שראשי ימיםכמה

 בדי~
 גם ומה

 לא שודאי בב~~ד עזות ודיברו ~~קב~ו םיעתו שכלע~ה
 רשאים היו דינו יפםק לא ואם למשפט לשוביניחוהו
 כמה מזה וימשכו אחר ב~~ה להם לבנות שכנגדו כתבני

 ילמוד שלא עליו לגזור לב~~ד כח היה ולכן ח~~וחרבות
 עד חכם שררת שום י~ול ושלא בב~~העליו

 שיב~
 ל~מוד
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 הרבים דיד לרבים חורבה שום ימשך שלא כדיבדין
 יחפור לא בפרק וכדתנן ל~לםהעליונה ~
 קד~ה ה~יר אם כו~ אמות כ~~ה העיר מןה~ילן א~ מרחיק~

 קדם האילן ואם הדמים את נותןואין קו~~
 קו~

 קדם האילן ואם בגמרא ואמרינן~דמים א~ ו~ותן

 ~ו~

 ונותן
 והדר דמי ברישא לי הוו ליהו ולימאדמים

 א~קו~
 אמר

 ופי~ ק~רי ולא חמימי לא שותפי דבי קדרה כהנארב
 תימא לא~ב~~ם

 כ~
 מ~ת מתן עד להמתין באתה אם

 זהיעמוד
 לאו~

 זה על זה סומכין העיר בני ימים
 לפיכך בכך רוצה האילןובעל

 יק~
 מ~תיו י~בה ואח~~כ

 ~זיק אינו זה דאילן התם ומה הוא וק~~ו ב~~דמהם
 אפ~~ה אותו מרחקין העיר נוי משום אלאלעיר

 למיחש דאיכא בנ~~ד דמיה נותן ואח~~כבתחלה קו~
 הבתי מרבוי אם הקהלות לכל ח~~ו ~רבות כמהמזה שימש~

 בסבת שיתרבו מלשינות מיראת אם הגוים בעיניכנסיות
 יום המתחדשות ומדנים ו~ריבות מקטטות אםהפירוד
 אלו כי בעיר כתות שתי היות לסבת בקהלותויום
 ח~~ו וכתתו זו כת לבני יסייעו ואלו זו כת לבנייסייעו
 אם ובקרובו ובאחיו בבנו איש באיש איש בקהלקהל

~~
 ~בה ויהיו כתות לשתי יפרדו הזה הקהל בני שאם
 עליו לגזור ואפי~ קהלו~ לכמה שיחצו הקהלות שארלהזק
 לגזור ב~~ד ביד יכולת היה כלל הקהל לחכם יתמנהשלא
 חכם שררת יטול שלא לגזור בידם ~ח שהיה וכ~~שעליו
 לומר ואין למשפט עומדו~ד

 שכי~
 היה טוב יום שה~~ר

 בידם יכולת היה לא הב~~ד קהלות זולת אחדמקהל
 ~וא ואע~~פי לדיינים עליו קבלם שהרי עליול~ור
 הדין הגמר לענין אלא מאמרם לקיים נשבע שלאאומר
 אשר את לקיים ~בע דסתם אינו זה מקום מכלבלבד
 ~ישבע נתכ~ן שלא כדבריו יהיה א~ ואפי~ עליויגזרו
 בסתם מ~~מ דין בגמר עליו שיגזרו מה אלאלקיים
 עליו שיגזרו מה לקיים עליו קבל שבועה שבזולתמודה
 ל~יים עליו קבל לא שבועה בלא שאפי~ שיטעון~~~~פי

~
 בגמ~ עליו שי~רו מה אלא עליו שיגזרו

חייב עכ~~ די~
 הו~

 ~רש מוהרי~~ק כת~ שהרי ~~ד ~רת לקיים
 ד~שך א~~ג ולומר לקנטר אדם ירצה אם ואפילוב~
~יין

 כ~
 א~ה ~~ת ~ד ~מד שאינו אחר מ~~מ

 כיחיד י~שבלא שרר~
 ~מדי~

 את
 נתפרדה כבר שהרי הרבי~

 אפש~ איהחבילה
 אומרים שאנו זה דין שהרי כן לומר

 ~~י~ ~שה~ ת~יל~ גובי~~הקהל
 מ~קי~ להיות

 ול~~ובעי~
 מההיא המ~כי מ~י~ נתבעיס

 קדםהאילן דא~

 ק~

 דמים ו~ן
 ~ש~

 ש~פ~ דבי דקדרה

~
~ ~~ו~ ~~ ד~~י~ ~~י~א ~כמים וחשו  ש~~ 

 רבים בו שה~יקו דמ~~~ מההיה הב~א וגם המ~~דכישם
 המס לעני~ הכא וגם לקלקלואסור

 י~~~
 תחלה לפ~ע

 שתלוי ומא~ר הרבים ה~קופן
 בכ~

 הרבים היזק משום
 אילן גבי שהרי עמהם עומד שהוא מפני תלוי הדבראין
 שהיה מי גביוכן

 ד~

 ונתן שדהו בתוך עוברת הרבים
 שייכות שום לרבים היה לא דמעולם הצד מןלהם

 לרבים נתן שלא מאחר לומר לו היה הדין ומןהזה בד~
 סבור שהיה משום אלא הצד מן אשר הזההדרך

 לו יו~ר ~אמצע אשרהראשון שהד~
 וכי~

 כלום ולא עשה שלא
 לעבור ויכולים הרבים בכח הראשון הדרך נשארולעולם
 אשר הדרך הפחות לכל לו יוחזר א~~כ ~~~~כ שםדרך
 מעות קנין לך דאין מעולם שלהם היה שלא הצדמן

גדו~
 לו שיוחזק בחושבו ה~ד מן להם ש~תן מה מזה

הד~
 חכמ~ם ח~ו ואפ~~ה ח~ר ואינו שדהו באמ~ע אשר
 ~ום שותפות שום להם היה שלא ואע~~ג דרביםלהזי~א
 מוה~~י כתב וגם מעולם דרך באו~ושיי~ות

 קול~
 בשרש

הנזכר
 תשוב~

 ע~~ד עזריאל רבינו
 הדו~ו~

 כבש אשר
 תחת שהם בפ~ארו הדרים שהיהודים שיעםקוה~הודים
 לא אם ליהודים ואמר כו~ ת~תיו שישבו ק~ניםשרים

 ואותם אתכם אגרש כלה ת~תי ל~ר שיבואות~ס~ו
 בעיני דומה והשיב פרםה י~ארולא

 כי~
 יכול שהדוכוס

 הכל אתלגרש
 א~

 פלשתים עם נפשי תמות אמרו אלו
 סדום מדת על אותם כופין אלא מהנילא

 במה פסידה להם יש ואם תחתיו ויבואוממ~ומם שיעק~
 ה~ק שיסלק לאחר אח~~כ יטענו זה ~מקומםשנתעקרו
 שלא מאומה לתבוע יכולים אין לכן ~ודם אבללרבים~
 יחפור לא מפרק וראיה שותפי דבי לקדרה הדברידמה
 קדם האילןאם

 קו~

 כ~~ ש~פי דבי קדרה משום כו~
 מ~~מ כלל סכנה היה לא דאפילו להוכיח ישו~~~ן

 ~ריכים רבים שהם בעבורם שסכנה שהאחריםכיון
 כאן הרי עכ~~ל א~~~כ הזיק~ לתבוע וי~זרו הה~קלסלק

 שהה~~דאע~~~
 נ~~

 רבים שהן ~קים בתר רבים מכח
 עיירות בני ~הם א~~~י המזיקים את ורוד~יםקאזליק
 היו ש~ילו ואפילו ה~יקים מן ה~ק להרחי~אח~ת
 היה לא המזיקי~ במקומ~~מדי~

 מ~~
 וכ~~ש ה~ק ל~ם

 ה~~ר מתמנה היה שאילובנ~~ד
 יו~

 ~א או לחכם טוב
 היה בידו הפסקהיה

 סיב~
 והיו הקהל שי~ק

 י~~~ ה~~ר לקהל וגם הקהלות לכל ה~בה~ור~ת נמש~~
 ~לא הזה הה~ק לסלק~~~

 יט~
 שררת שום

 ה~ר ~~~ד ~~ד איזה ביד יכולת והיה דינו יגמר~ד חכ~
לכו~ו

~ 
 ככה

 וכ~~~
 ה~~ר של דינים בתי כשכל

 ~י~ ~~
שבד~

 ~ ~~תם לקיים ~~ה ~י~ב גזרו
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~גו

ו~ו~
 כח היה אחר ~~ם

 ב~
 עליו לגזור ב~~ד

 שהיה העדים דברי שומעים היו אם ואפילו שגזרומה
 נראה והיה לזכותו טוב יום ה~~רמביא

 שהד~
 ה~~ר עם

 ב~ם יכולת היה טובי~
 לגז~

 ושלא יתמנה שלא ~ליו
 נשבע אשר הש~ה לו מלאת עד חכם שרר~ שוםיטול
 ה~ חלול זה מה~תר נמשך שהיה רואי~ היו אםעליו
 איסור צגזור לב~~ד רשות יש כי וחרמות ש~ו~ת~לזול
 מילתא מגרר משום ולהעניש להכות ואפילו אחדבדבר

 בהאשה~תנייא
 רב~

 בן אליעזר רבי הדין נגמר ובפ~
 התורה מן שלא ועונשין מכין שב~~ד שמעתי אומריעקב
 לתורה סייג לעשו~ אלא תורה דברי על לעבורולא

ומעשה
 בא~

 מעשה שוב כו~ בשבת הםוס על שרכב
 ראוי שהיה לא כו~ אשתו את שהטיחבאחד

 לכ~
 אלא

 ~נבא ההוא קמא בהג~ל וגרםינן לכך צריכ~שה~עה
 דרב לקמיה אתא כו~ דחבריה תוראדגזל

 נחמ~
 כו~

 הרי~~ף וכתב דנקניסיה ובעינן הוא גזלנא איניש האיא~~ל
 בחו~ה ואפי~ גוונא כהאי דקנסינן שמעינןמהא

 בפ~ דגרסינן ועוד קנסי וקא היה בבבל נחמן רבדהא לא~
 שמעתי יעקב בן א~יעזר רבי א~ר תנייא הדיןנגמר
שב~~ד

 מכ~
 הר~~~ש וכתב כו~ התורה מן שלא ועונשין

 וממונה נשיאה דבי דחתניה נחמן כרב גדול ~וקאשם

לדי~
 עליה~ רבי~ שהמנו~ העיר טובי או הנשיא עפ~~י

 בפניהם עמד י~~ט וה~~ר שהב~~ד וכיון לא דעלמא דייניאבל
 הקהלות שהמנו~ ומנהיגים ופרנסים ~כמים היולדין

 וכדתנן הגדול כב~~ד הס הרי~יהם
 בסו~

 אינן אם פ~

 ויע~מכירי~
 ~ק~י ושבעים ואביהוא נדב ואהרן משה

 זקנים של שמותן נתפרשו לא ולמהישראל
 ללמ~

 שכל
 כב~~ד הם הרי ישראל על ב~~ד שיעמדו וג~ג~

 ש~
 משה

 שלא עליו לגזור בידםוא~~כ
 שר~ ש~ יט~

 משום ~כם
 ואין הגדול ב~~ד כגזרת קיימ~ היא וגזרת~ מילתאמיגדר
 לומרלקנטרו

 שכי~
 זולת אחר מקהל היה י~~ט שה~~ר

 יכולת להם אין לפניה~ עומד הוא אשר החכמי~קהלות
 מילתא מיגדר משום עליולגזור

 דכי~
 לפניהם עמד שכבר

 עליו נגזרו אשר כללדין
 ב~

 מן
 הד~

 מיגרר משום בין
 שלא אפילו אלא עוד ולא ~יו לקבל ליה הוהמלתא
 לפנ~ם עומדהיה

 לד~
 כך לתקן בעיניהם נראה ~~ה

מש~
 כעובר דבריהם על העובר כל מילתא מיגדר

 בפ~~ה וכדתנן הוא נידוי ובר הוא הגדול ב~~דתקנת ~
 בנ~~י שפ~פק הגר בן אלעזר את נידו מי ואתדעדו~ת
וכ~~ש

 היכ~
 שלא עליו לגזור ב~~ד ביד ~וי שהיה

 יט~
ש~

 יעמוד עד חכם שררת
 בד~

 בני יזלזלו שלא כדי
א~~

 וחרמות בש~~ת
~~ 

 ואפי~ גזרתם לקיים מחויי~

 והוכחתי שכתבתי בנ~~ד שכן וכל בדבר אחר טעם היהלא
 בדין כן עליו ל~זור ובריאים ~קים טעמים כמהשיש
גמור

 וחתו~
 וכ~~~

 ליה שהיה חרם בגזרת כן עליו שגזרו
 הצעיר נאם גזרתם לקיים טוב יוםלה~~ר

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

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

 ובקשת~ קדמנא ש~לת~ אתם י~~~ו השלמים
 כל כי הגם בו דעתי להודיעכםממני

 לא ~
 אנ~~

 לכם
 הדבר נתברר שלא ב~פק תלוי שהדב~ זמן דכלוהנלע~~ד
 אם בתנאי שהיה לי ברי שאמר כיון תנאי בלאש~שבע
 מכאן למונעו בב~ד כח אין ולהורות לל~ד כברה~חיל
 בעדים הדבר שיתברר עד לזילותא דחיישינןולהבא
 ת~אי בלא שנשבעכשרים

 דכי~
 שהשב~ה ~י בריא שאומר

 מזלזלי~ן ולא לדידיה ושרי ע~מו על נאמן תנאי עלהיתה
 האש~ פרק דכתובות מההיא וכדמשמע להפרישוביה

 אומ~ם ושנים מת אומרים שנים התם דתניאשנתארמלה
 נתגרשה לא אומרים ושנים נתג~ה אומרים שנים מתלא
 ברבי מנחם רבי תצא לא נשאת ואם תנשא לא זההרי
 אומר אני אימתי יו~י ברבי מ~חם א~~ר תצא אומריוםי
 ואח~~כ נשאת אבל נשאת ואח~~כ עדים שבאו בזמןתצא
 תרי ~כדי תלמודא התם ומקשה תצא לא עדיםבאו
 רב אמר ומשני קאי תלוי באשם ע~יה הבא נינהוותרי
 עצמו הוא מקשה ותו מעדיה לא~ד שנשאת כגוןששת
 לי בריא באומרת ר~~ש אמר ומשני קיימא תלויבאשם
 שהדבר היכאאלמא

 תל~
 נתברר ולא בספק

 כח אין דבר באותו כבר נשתמש אם ליה בריאולדי~יה עדי~
 לזילותא דחיישינן המסופ~ דבר מאותו להפרישולב~~ד
 תנאי על ש~שבע~י לי ב~א אמר שהוא נמי בנ~~דוא~~כ
 אין ולהורות ללמד הת~ילוכבר

 כ~
 להפרישו לב~~ד

ולמונ~
 ולהבא~ מכאן ולהורות מללמד
ו~~~ו~~

 מלמד שהיה היכא דדוקא נראה
 לי בריא שאומר זמן כל ולהבא מכאן למונעו איןכבר ומור~

 ורוצה כלל ~ורה מלמד היה לא אם אבל זי~ותאמשוס
 שאו~ א~~פ למונעו ~ב~~ד כח יש זילות~ דליכ~ ~יוןללמד
 ליברי

 כי~
 דברייתא מ~ישא וכדמשמע בםפק תלוי שהדבר

 לא זה הרי~תני
 תנש~

 ~א מעיד~ה לא~ אפי~ דמיירי
 מיירי קא מעדיה בא~ תצא לא נשאת ואם דקתניסיפא
 דוקא ולאו תנשא לא לכתחלה ואפי~ מיירי מעדיהבא~ נמי רישא מעדיה בא~ ומדסיפא בתלמודא לה~מוקי
 ~~~~~~~~~~ ~~~~ קמא~ לסהדי ומכחשי סהדי ~רי דאיכאהיכא

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




