
 המנהרג וארושת קצרות הגם הלכותספר
 רכתיב משום והקולטום והריו הקלף משלו המנרש הבעל לו יקנה לאשתו גם לתת ארדעהקנא(

 בבבא וכדאמרינן יעקב רבינו כתב וכן , משלו בידה ונתן כריחות מפר להוכתב
 עמן חשש .משום התם רממיק ואע'נ משלו והכל הכהיבה שכר נותן והבעל פשוט נט פ'בחרא
 לאשתו נט ויכתוב , הכל לו יקנו וקולמוס וריו קלף לבעל אין ואם שכר, מתנת והיא רבנןאקילו
 ערים בפני לסופר יאמר אחר לו שיכתוב שירצה או לנתוב יודע אינו ואם לכתוב, יורע הואאם

 בן ראובן אחם חתמו יאמר ולעדים אדם, לכל מוהרת ותהא אנחתי אברהם בת לשרה גםנתוב
 הגם עדי ויחתמו אדם, לכל מותרת ותהא אנתתי אברהם בת שרה ש5 בנס שמעון בן וחנוךשמעון
 לומר השליח שיוכל כרי לשמה בפניו יכתבנו וגם'הסופר לירה שיוליכנו השליח בפנילשמה
 לר' ואמר אשה ואירם ר' בבית שנפטר אחד בתלמיר מעשה , לשמה נחתם ובפני נכתבנפני
 . בפניו שלא לאדם תבין ואין לקבלה שליח הארוסה עשאתו שלא לפי רצה ולא גיסה להלקבל
 איפשיטא ולא טהו יבם במקום לאשתו נפ המזכה לן מיבעיא שלום האשה מ"פ ביבמותדהא
 מממורק רבר דבר דאתיא ערים בפני לשמה יכתבנו הסופר שנם בערים הנט מעשה וכל ,לן

 להיות והיצמרך כמה שיטין לי"ב הגט כמדת הקלף לו יחתוך לכהבו שיהחיל111םצרם
 וכתב רחמנא דנתב יפסל, הכתיבה אחר ממנו יחתוך שאם ונתינתו, כתיבתואחרי

 אמרינן גוונא האי וכי , קציצה שמחוסר זה יצא ונתינה כתיבה אלא מחוסר שאינו מיונתן
 ובבראשית , נקרא דכפר בשרטוט ויכתבנו . שסמול קציצה שמחומר במחובר ניטיןבריש
 וסרתך , הראשון לארם הקב"ה למרו הגט מרנול שאפילו מלמד ארם תולרות ספר זהרבה
 כעין בעופרת ונם בריותא ולא במסרנלא לגיטא לסרנולי וצריך נדולות ובהלנית , שרטומהוא

 ממיני למשה והלכה סופרים מסכת ובריש , כטותה )יתכן לאהנלחים
 שממרגליי

 , בקנה
 עשה ואם , בקנה ראשונה שיטה תורה ספר עטורי כל לסרנל צרפת למנהג ראיה לי ישמכאן
 רבא וגו' אמכם כריהות מפר איזה ז"ל האי רבינו ובשם , נקרא רמפר מאד טוב בנםכן

 שנים הרי , ישראל את להוכיח שנוסף תורה משנה לבד סופרים מדברי למפר מפר ביןהכורת
 שטרות ושאר , י"ב בגימטריא וגט , השוהפין בפרק כראמרינן אוירין לשלשה וגיטיןעשר
 , גם אלא איקרי לא אשה נט אבל , אחריות בו שאין חוב וגט כאמרינן נט ואיקרו שמראיקרו
 שנית בו לעשות ישראל כל נהנו מכאן , פיטורין נם כריתות ספר לה וכתב התרגוםוכן
 וכתיב כריתות ספר לה וכהב הכא כתיב בניטין ירושלמי , יותר ולא פחות לא שיטיןעשר
 אותיות בשבעה לזיין צריך להלן מה ספר על הזאת ההורה טשנה את לו וכתבההם

 אותיות בכל שצריך יעקב לרבינו ראיה 5י יש מכאן , לזיין צריך בגט הכא אף נ"ץשעטנ"ז
 רא"צ רבא שמושא בשם ז"ל אלפסי כרבינו ודלא תנין תלתא תלתא זיונין שבתורה ג"ץשעמיעז
 פסול כולם את זיין לא ואם , הצור בעזרת תפילין בהלכות ויתבאר דטזוזה ג"ץ שעמיעזאלא
 הא הבונה פרק בשבת לרבר וראיה , רבה הקומץ בפרק דפסול, יו"ר של מקוצו גרעדלא
 הדבר את מגלין ואין , כהלכהה האות מזויינת אינה אם בשבת יהחייב שלא כו' זיונירבעי
 אך שבתורה ג"ץ שעטנ", אותיות בכל לזיין הגאונים בתשובות טצאתי וכן , לצנועיןאלא
 יש כן ועל פסול לא הגאונים ולרברי פסול בגט זיינם לא אם הירושלמי ולפי , לעכבלא

 הקומץ בפרק גויל הקפת להו דמצריך ומזוזות תפילין תורה כמפר גויל ובהקפת ,להחמיר
 שאין הפירושין בכתיבת ולא הגסה שורש רקה ובכתיבה , נקראת רמפר למגילה וכן ,רבה
 תפילין הורה בספר להבהב ראויה ואינה כהלכתה מזויינת ואינה האותיות כיפילה

 שתהא עד יצא לא הדפתרא על שכתבה רמגילה ואע"ג , בשבת עליה יתחייב ולא ומנילהומזוזות
 המוציא פרק בשבת אמרינן בגם ואילו , מפר דנקרא משום ובריו הספר על אשוריתכתובה
 כותבין בכל בגימין וחנן , הגט את עליו לכתוב כצי שיעורו וכמה חייב רפתראהמוציא

 רכתיב התם שאני , ועפצא טריא במי המתקיים דבר ובכל בשמום בסם בדיו הנםאת
 לפי אלא לה צריך הגם שאין אחרי רבנן בה אקילו עגונה משום נמי אי , מקום מכל בירהונתן
 ומכף , בקלף להבהב צריך נריה בן ברוך כספר רבים יסים תעמוד למען המגילה אבל ,שעה
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 ושיכתוב ו שמצריכו ארם אין עבוד אבל , )אבין( , תורה כמפר בקלף לכתבו מנהנטקום
 האוהיוה את ימחוק ולא , הורה ספר בדין וישאיר אחדים אותיות יכתוב שלא שלימותההיבית
 ולמחוק להגיה ולא זיוף, רנראה לואיו עלמא ליה רחיק מעמא 0אי פשוט נט בפרקכראמרינן

 : שיטין עשר שנים על ויוסיף לקיימם יצטרך שלאולנרור
 )הנחלא( המכונה יעקב בן ראובן אנא והאשה האיש חנינת נו לכתוב יעקב יבינואנהיג

 קשו רהוו ההיא בנימין מדאמרינ! , ממילה המכונה אברהם בת שרה ,כלבון
 שיש שום וכל שרה ולא לה שיש שום וכל מרים רבא אמר שרה ופרת' מדים רובאלה
 שינה ותנן , ראיה אין ההלמור ומן )אב"ן(. עצטך, הנע דאמרינן בירושלמי עיון וצריך ,לה
 כהנו טהרי אחו תפאתא לה נדו יהוו ההיא , פסול עיצה ושם עירו שם ושמהשמו

 משימה למדין שאין ולפי . פעמים מאה אפילו ונותנין כוהבין נחמן רב אמרנפאהא
 אחרונה משיטה ללמוד יצמרך שלא עשר אחי שימת בסיום הרובין ספר יכתובאחרונה
 ויתהמו , נ"ע מדנפירא יצחק ר' מרבינו רחבות באותיות עשר שנים שיטת ימלא הנשארוכל
 פסול כותי ער עליו שיש גס כל המביא ובפרק , זה תחת וה או זה אחר זה הנםעיי
 כשהזמין ורוקא , כולכם משום נזירה זה בלא זה תותמין אין עדרהגט אומרת זאת ר'פואמר
 מתום לו ואמר השוק מן אחר הבעל ומצא כשרים ערים בשני שנחתם נט אבל עדיםנמה
 רבינו הרב וקרובי , מ"כ יעקב רבינו בשם , כשר בפניהם שלא וחתם הגם באותו אתהנם
 זה חותמין שאין אלא למעומי ר"פ אחא הלא סופרים בעטור כהב מטרשיליא יצחקר'

 בינייהו איכא תנין המביא בפרק דאמרינן תדע נשר בפניו זה בלא זה אבל זה בפנישלא
 כשר תנאי משום האטר מאן ימים עשרה וער הכאן ואירך ביומיה מינייהו תרי בירחתום
 והע"פ כשר ועפיץ וקמיח מליה שאינו אע"פ שלנו וקלף , זה בפני זה לחתום צריכיןומעתה
 בהלכות ומפורש באתרא אשר שכן וכל , ומגילה ומזוזות ותפילין הורה לספר כשרשאינו
 "יצא מפני האתרא על ולא מחוק נייר על לא כותבין אין אטמר יהורה ר ותנן ,הונילין
 כרתי מסירה ערי ראמר אליעזר ר' חכמים מאן עלה ואמרינן מכשירין וחכמים להזרייףיכול

 ההם ראמרינן ולאשה לאיש הנהרוה שם לכהוב וצריך .  בגיטין  אליעזר גר' הלבהופסקיכן
 רב אמר נהרא רכים רעל מהא בשוירי ביה כתוב דהוה בשוקא ראשתכח גימאההוא
 . אוירית ושני אחת שימה ירחיקו שלא לגט סמוך העדים ויחתמו . שוירי לשני היישונןהונא

 פסול ועד סופר כרוב אבל , נשר ועד סופר חהם שנינו סופר דחתם בו לחתום ינולוהסופר
 בו יחתום אל והסופר שכתב רבינו אבל , ז"ל האלפסי רבינו כהב וכן , כשר הולדואין

 : הירחי( )אב"ן , נהיראלא
 לו ויאמר מסירה ערי בפני לירה המוליכו לשליח ויחננו הגעל יקחנו כתיבהואחרי

 שהאשה ואע"פ ארם, לכל מוהרת היא והרי אנההי אברהם בת לשרה זה נטהולך
 הבעל שיאמר צריך בלבד להולכה אלא ממנה אינו והאיש ולקבלה להולכה שליחטמנה

 מגורשת היא והרי שאמרה כמו אנחתי אברהם בת לשרה זה גמ ההקבל המקבלולשלוחה
 והרי גיטך זה הרי ערים בפני לה יאמר לידה הבעל נוהם ואם . אדם לכל ומותרתטמני
 לכל מוהרת את והרי גיטך הא לה יאמר והמוליך , אדם לכל ומוהרה ממני מטרשתאת
 , יוחנן כר' רהלכתא עדים בפני לה )ונותנו סגד( מן )שליון , נחתם ובפני נכתב בפניארם
 עושה האשה אין האמר כרב רהלכתא פסול לקבלה האשה לשליח נותנו הבעל שליהואם
 משום מיד לקורעו צריך לאשה הגט שימסור ולאחר . בעלה( שליח סיר גיטה לקבלשליח

 מועפ ברבר המתהלפוה באותיות פמליות וכמה מותרת דליה מרי"ש ימצא שלאדהיישינן
 * ויקראוהו לעדים יראהו המוליכו לשליח או המקבלו לשליח שיהנהו קורם אך , הנמויפסל
 פרק וביבמות , למיקרייה צריכין קמייהו גימא ייהיב תרי בי הני הגט כל בפרקראמרף
 אבל ולכתחילה , לבירא לאקרויי לה איבעי למיעבד לה הוה מאי אמרינן רבההאשה
 שטר ואמר לים וזרקהו לאשהו גם הנוהן מיהיבי הגט כל בפרק דאמר מנורשתהאיעבר

אמנה
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 משקלי האומר פ' בערכין מדאמר הגן בזה לו שיש, מודעי כל ךלבטל[ ויזקיקוהד לבעלויחזירוהו - הנורשת כמאי למיקרייה להד איבעי ואי.46ר סנלשה הוא שטים ששך או הואאסנה
 בטולי' דהימא ער-טחו וכו' אגישא'שורע,"'םורלא מורעא דמסר מאן הא' ששת רב אמרעלי

 ידעינן דלא ואע"ג דמסר פורעי יללי לבטל שצפיך למדנו י ליה דמבטל עד כף קמןבמליה
 באונמי' ביה ידעינן אנן כויבזב,ה דל4 מייעץ כל, הבתים' בחזקת כדאמר סורעא הויאונסי'
 אלא צריך ראינו היא בעלמא מילתא גלויי )ומתלה ינץ אי דמאי , היא 10דעא לאודפלניא
 כתב מברצלונא האחבר וארב ; נמל והכל ובמתנה בגת נכונה דעתו שאין בדעהווריגלה
 בפירוש המורעא ב5,"ול ה5ט כתיבת לפני נטור בקנין. הבעל מן לקנות העריםושצריכין

 דמורעא ומורעא 5ודעא יכל אנימנא נרלא . גמור נקנין מנאי קנו פלוני ביוםנך
 בניטא יעקב בן ר14בן אנא מנא( דמסירין מודעי כל סוף עד מורעי מגו דנפקיומורעא
 בהו דמבטלי רבנן לאמור לישנא לגמרילבכל ומבונילין בטלין אנתתי אברהם בתאשרה
 רק קנין צריך שאין כת5 "אי ורב(נו ן ולראיה לזכות לה ונוהנים העדים וחותמים ,מורעא
 וטבל , דלעיל דערכין מהה(א המורעף 5טלהי בפניכם שיאמר או ערים בפני המורעאלבטל
 יניא שלא ,מן כל כשר הגם ה5ורעא את ביטל ולא מודעא שמסר יאמר אם אףטקום
 אמר יצחק ר' דוב וקרובי , לפגיהם נה(נתו לפס או אנט כחיבה לפני סודעא שמסרעדים
 איה. המירעא קטול בנם שכהב נאון ראה שלא לולאכי

 לא ושוב בגם לכתבו בעיניו נראה
 ויהרוהו כהב וריי ההנאי, יזכיר בתנאי נפלנו ואש בגס הנאי יטיל ולא . מודעא למסירתניקוש
 לא הנאי בו יכהוב אם ומנל.מקום , הנאי שום יזכיר שלא הבעל וישתיקו החילההעדים
 ר' הכשיר לא אלעזר ר' ואמר כרתי ממירה רעדי אליעזר דר' כההיא לן דקיימאיפסל
 הנאה ביה הוה רילמא חיישינן לא ימים עשרה וער מכאן אבל לאלתר אלא.אלעזר
 אלעזר ר' ואמר , ימים עשרה וער מכאן אף אמר יוחנן ור' , בגפ תנאי שכותבין לסרנוזזייפתיה,

 למען והכתיב בשטרות אף אמר יוחנן ור' לא בשטרות אבל בנימין אלא אליעזר ר' הכשירלא
 דר' רביה דהוא .בתרווייהו יוחנן בר' חננאל ר5 ופסק , קם'ל סובה עצה רבים ימיםיעמדו
 שיתקיים עד למוחלו יכול כשמרוה אבל בניפין אליעזר בר' פסק האלפסי ורבינו ,אלעזר
 נבי רניטין בפיק כדאמר להזרייף יכול שאינו שטר בעי לך, מחולין ואמר חזר כדאמרתחלה

 : )כרבעינן( וליבא 'להזרייף יבול שאילו שטר בעינן והא פרפאהשטרא
 קבלה לשליח ב"רשטר

 נרו על ריהבא מתא בטולימולא כאן שנין שאנו לסכין עולם לבריאת וכו' יכרבכך
 המכונה יעקב ב; ראובן לפנינו בא הוינא כחרא תלתא במותב ב"י אנחנותאנו

 שמעון בן יוסף כריתות'.ליד גם ונתן תאנו נהר על דיתבא טוליטולא רממהאכלשון
 רוראנו נהר על ריתבא נורכש רממהא גאמילה הממנה אברהם בת .שרה אשתושעשאהו
 לשרה הגפ זה  ההקבל לו ואמר כלקון  המכולה בעלה יעקב בן מראובן ניפה לקבלתשליח
 מנורקת היא והרי דוראנו נהר על דיהבא בורגוש רממתא גאסילה המכונת אברהםבת
 ראם גימא בההוא ליה דהר מודעי כל בפנינו ביטל נתינתו וקורם ארם לכל דמותרתמסני
 , נסורים נירושין נרשה אלא בגירושין הנאי p1W נתן ולא , מבוטלת תהא פודעאשמר
 אברהם בת שרה גירושי שראינו ומחמת , וכהלכה כדת כשר נפ וראימהו קרינוהווהנט

 בן יומף שלוחה ביד גיטה שנתן כלקון המכונה בעלה יעקב בן מראובן גאמילההמכסח
 הרב בן יצחק . וקיים ושריר ולראיה לזכות בירה להיות זה שפר לה כתבנו לקבלהשמעון

 ואם . נתן בשר אברהם , ש'צ הלוי 8וררוס ר' הרב 5ן סאיר , ג'ל מנאש אבן מאירר'
 יעקב בן ראובן לסמה החותם אני , כך חתימותיהם אחר לו יכתוב לכתוב יורעהמעל
 שרה אשהי אח גרשהי תאגו נהר על ריתבא מתא בטוליטולא עכשיו דר והנני כלשןהסכונה

 ב"ר יצחק ר' ביד בפני דוראנו נהר על דיהבא בורנוש דממהא נאטילה המכונת אברהםבת
 החהומים הירחי נתן. ביר אברהם ור' הלוי טודרום ר' הרב בן מאיר ור' הלוי מגאש אבןמאיר

בשפר
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 הכתוב ככל תנאי שום ונלא מודעי כל בניטול נמורין נירושין וגירשהיה , מעלה שלנשמר
 שטר אני נם וחתמתי כתנתי אמת שהגל ובעבור , הוא אמת וחתימוהיהם ושטרםלמעלה

 דבר על לעבור פה פתחון לי יהא שלא ולזכותלראיה וחתימתי כהיבתי לה להיותזה
 יעקב בן ראובן , וקיים שריר וחתימותיהם למעלה החתומים דין בית שטר כי , כללזה

 : בלפוןהמכונה
 : בעלה מיד נימה לקבל שליח שמנתה לאשה הרשאהשטר

 העולם לבריאת וכך כר שנת פלוני לחדש וכך כר בשבה וכר בכך , בפנינו שהיה ערותזכרון
 המכונת אברהם בת שרה איך תאנו נהר על ריתבא מתא בטוליטולא מונין שאנו למנין'
 להיות שמעון בן יוסף בפנינו מנחה דוראנו נהר על היושבת בורגוש דממתאנאמילה
 זה שמעון בן יומף יר ושתהא כלפון, המכונה בעלה יעקב בן ראובן מיד גיטה לקבלשליח
 לראיה לה וחתטנו כהבנו וראינו ששסענו ומה , לה שיקבלנו בו לה ויזנה כקבלתה וקבלתוכירה
 : עד אליאב בן חנוך , עד יחצאל בן נפהלי , וקיים שריר והשטר שליחוה מנוי עלולונוה

 ואם דין דמשמע ניעזר ודין לכתוב לא ניטא רכתב מאן האי אביי אמר נישןבשילתי
 גרת ואי דמשהמע ביו"ר אינרת לכהוב ולא , יו"ר בלא ודן אלא יפסל דיןאינו

 ביה עמי תנאף לא דחוטש בירושלמי , רע"ז נירא גר כמו זנות לשון גרת ואי , ואגרתאלא
 זה גם לה ההיה זנחה אם כלומר , וגיורתא גיורא והנואפה הנואף , גיורין תהוון לאישראל
 אם ומחלוקת הנר לשון בהישקות דובים גרת ולשון נרה פ"א , יפמל זנתה לא אם והרילשבוקין
 דתצביין רתהויין ולא יורי"ן בהלתא דיתיהויייןידיתיצבייין , יפסל לאו ואם עכו בטחלוקתהיא

 וכן ולהברחה לה ולא לה ונהן וכתיב שוות ששמוהיהן הרבה נשים בו לגרש בדעתורמשמע
 דתיהוי כתב דאי נ"ע יצחק ה'ר וכתב , בהרנום תהזיין סזלתא תאפינה המץ ההיינה סלתבהיב
 מילי , וכרי לשהמע רלא דוכדו לואיו ולירכי , ויישר עדיף טפי דיתיצבי גבר לכל רשאהאת
 ואינו חוכא בי דמשמע לכהובלמחך ולא , הוא ופס51 הגט זה הוא והבל וחנם הבאידכוי
 לי לשתמע דלא ביו"ר לימהך לנהוב ולא , ההיא בהפרדת למהך אלא , ליצנות אםבי
 לא יהנסבא לא רמשמע באל"ף לאיהנמבא לכהוב ולא , תתגרש ולא ההא לימהך
 לא רמשמע באל"ף לאיהפרע לכתוב דלא בכתובה לרקדק יש וכן , לההנמבא אלא ,הנשא
 מלכות שלום ומשום בגיטין ומראמרינן , נכמין ארג שפר מכל להתפרע בה"א אלאיתפרע
 בנימין חכמים שפשעו ממטבע המשנה דאמר היא מאיר ר' מני הא ממזר והולדהצא
 הבעל נהן אם כן ואם , ממזר הולר ראין כרבנן אלא כוותיה הלכהא ולית , ממזר והולדהצא
 כאן הסופר אם במק?ההון או כולהון דקדוקי בהני וטעה שלם גט לכהוב לסופררשות
 ותנשא מערער הבעל אין אם כשר והגט הוא סופר שטעוה יעירו מצוייז העדים ואםיהקן,
 ואיל סופר רכתכיה נטי אי הבעל כתבו אם אבל , הצא לא שערער שהוא אע"פ נשאהואם

 ופסילנא אינווניה לקלקולה אנא ואמר ומערער בעל ואהא הדקדוקין לכל החוש ואללכהבו
 רנן יומא טן . הגאונים כל כחבו ומן כרבנן הצא נשאהלא ואם הנשא לא רקרוקי בהניליה

 פטר פלוני בר פלוני איך בגיטא )יהירה( רב אתקין ניטין בסוף כדאמר לסיכהב צריךולעלם
 למכתב רצריך יומי אדר' דפלינ  יהודה  כר' נהגו והגאונים , פסל לא כהב לא אםשאחזו מי בפרק נופיה )יהורה( רב כדפסיק יוסי בר' הלכה ואפילו עליו מוכיח שטר של זמנוראמר יומי סרר' ולאפוקי ולעלם רנן מיומא דנא קדמה מן אנהתיה דהוה פלוני בה פלוניהוהריך
 ולעלם , מפלוגהא נפשין לאפוקי הוא כשר וטנהג , נחשון רב כתב וכן , בשטרותאף

 ובלשון ; מהו אשתי את ולמחר אשתי את אי היום נחסן מרב רבא מיניה מרבעאלאפוקי
 בית הורוה רבה האשה פרק ביבמות דהנן , לזנוח בין לנשואין בין ההירה להתנסבאלמהך
 קלקלה מאי בגמ' ואמר , להנשא אלא ההירוה שלא בקרבן חייבה וקלקלה והלכה לינשאדין

 , חייבת אינה וינחה אבל איסור בנשואי ולא היתר בנשואי אלא ההירוה שלא גדול לכהןאלטנה
 תוספת אדם לכל מוהרה אה הרי כ, אם הנשואין, בכלל הוי זנות להנשא נשהחירוהאלטא

ושופרא
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 קףובי מפי מחרש הונה האלפסי רבינו בהלכות וגם בתבו' לא ורשש , הוא רנשאושופרא
 שלא אים לכל מוהרת את הרי גם של נופו התם מראמר ונראה , מע יצחק ר'הרב
 * )אב"ן( , לכתבו הוסיפו בזנות ולא דהיתרא בלקוחין לדעזנסבא בלשון המנרש בדעתיהא

 בלא מלבא אנת תמצא דניאל דבכל יתכן לא אנחתי אברהם. בת. שרה ]אנחי[והכותב
 לי עביר אנת ברין אם ותרגום לי עושה את ככה אם יו"ר בלא מצינו לנקבה ואףיוקף

 המנהג וכן , אנתתי כמו אנתי למעות יש. ועור , בנקבה כחו השש כביכול חנמיםודרשו
 שמא לימהך לכתוב ולא אמר ש"צ סשה ר' והרב , יו"ד בלא לכהבו ישראל גבולבכ5
 . וביניך ביני יהיה משפט כלומר בירר ורין לכתוב ולא , שחוק , מחך 5י הקוראיק-א

 מדבר שהוא כלומר דהצנ~ין דתהשן הקורא יגדאוה דשמא יודין ג' רתצביייןדתהוייין
 ליו"ד תרמה שלא דוכדו לוא'ו ויאריך . אחרות לשתים אלא מנרש שאינו נשים שתיעם
 דתירוכין וא"ו יאריך וכן , הבנתי( )ולא אותך אפטור ןה בתנאי כלומר וכדי משמעוייהא

 שהיא לה אומר שהוא כלומר ושניען תריכין משמעו ויהא ליו"ד תדמה שמאושבוקין
 משמעו שיהא דבר בו יהא שלא שיכתוב לשון בכל לה,הר צריך ע"כ אותו, ונרשה אותושבקה

 : הבנתי( לא ושביקין תריכין להא , ע"כ ענייניםשתי
 : שימין עשר בשנים הנט כתיבתדין

 וששים מאות והשע אלפים ארבעת שנה ארר חדש בראש בשבתבשלישי
 נהר על דיהבא מתא בטוליטולא כאן מונין שאנו למנין עולם לבריאתוחמשה
 בורגוש כמתא שמלדתי כלפון המכונה יעקב בן ראובן אנא איך ,תאנו
 וכל תאנו נהר על ריתבא מתא במוליבוולא לרור ובאחי רוראנו נהר gvדיתבא
 ברעות צביתי דאבהתי ולאתריהון ולאתרי ולאבהתי לי דאית וחניכה אחרןשום
 אנת ליבי יתיני ותרוכית ושבקיה ופטרית מודעי כל ובביטול אניסנא ברלאנפשי
 רוראנו נהר על ריתנא בורנוש דממתא גאמילה המכונת אברהם בת שרהאנתתי
 ראבהתיכי ולאתריהון ילאתריכי ולאבהתיכי ליכי דאית וחניכה אחרן שוםוכל

 דיתיהוייין ליני יתיכי ותרוכית ושבקית פטרית וכדו דנא קדמת מן אנתתידהוית
 ימחה לא ואינש דיהיצבחן נכר לכל להתנסבא למחך בנפשיכי ושלמאהרשאה
 יהוי די ורן אדם לכל מותרת את והרי ולעלם רנן יומא מן שמי מןביריבי
 . וישראל משה כדת פטורין ונט שבוקין ואנרת תרוכין ספר מינאיליני

 : עד אליאב בן חנוך , עד יחצאל בןנפתלי
 מיאון בהלכותלפנינו

 קמנה דנשואי מפרש מיאונין שמרי כותבין היו בראשונה נפרק דיבמות21רזדמפיזא
 קמנה דתניא כלום אינן הים במרינת שהוא אע"פ ואביה באמהוקידושיה

 נשואיה ואין קידושיז קידושיה אין אביה בהיי עצמה את שהשיאה או עצמה אתשקדשה
 היה זה מקדש האיש בפרק בירושלמי אמרינן שלא.לדעה והשיאח לדעת קדשה ואם ,נשואין
 ועמדה הים למרינה אביה והלך אביה לרעת נתקדשה ובבבלי , והוציאה אביה ובאהעשה
 , לדעת שלא למחות שיכול הרי וימחה אביה שיבא ער בהרומה אוכלת רב אמרונשאת

 רב ואפילו אביה, ררינו מאריה בחזקת ממונא דא91 יורשה אינו מתה שאם רבומודה
 וליתא , מיחה ולא אביה בחיי יתומה מעשה בה דנעשה כאן דאביה היבא אלא אמר לאהונא
 אביה אגל , אוכלת אינה יאמר אבא בר ירמיה רב תלמיר דברי נראין רקאמרי' הונאלדרב

 א"ל לי למה קירושין אישות לשם פיתה ואם ואמרינן , לעכב יכול הכל דברי היםבמדינת

 ואונם הוא אונם קטנה פיתוי יבמתו על הבא ובפרק , אביה לדעת קירושין צריכהאביי
 להיאסר רצון לה אין שזינתה קטנה פ"ב רטטה ובירושלמי רצון, לה ראין שרי מישראבישראל

 ירעי מירע ב"ש בפרק וראמרינן , כלום קמנה מעשה אין רבהאיתא ובהאשה , בעלהעל
 בה ינהגו שלא ההם נשואין לגלל ראתיא קמנה והרי חרש ובפרק נינתו דרבנן קטנהכנשואי

מנהג
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 רמת בבראשית כדיליף פיה ועל נשואין רבנן לה רתקיט יתומה בקטנה וזהו הפקימנהנ
 נתקנתא אף נשואין לא אין אביה בחיי קמנה אבל , פיה את ונשאלה לנערה נקראדכתיב
 שנררה טעומה גבי רופן ייוצא בנמרא מוכח וכן , לעכב אביה ביר הרשות אלאדרבנן
 היה זה לרעת שלא והכניסה קרשה מגרש רהאיש ובירושלמי , דרבנן נשואין אתיוכו'

 המאורסה נערה רתנן קירושין קידושיה אין נערה ואפילו , קירושיה וער- אביה ובאמעשה
 שצאת* כך , בו' בגירושין כטחלוקת לקיש ריש ואמר , גיטה את מקכלין ואביההיא

 : מיאוןבהלכות
 וארוכות קצרות חליצההלכות

 , בעלה ממיתת חדשים ג' לה שיהיה ער תחלוץ לא היבמה מ"כ יעקב יבינו בשםקנ0
 שהוחזקה אשה וכל , קטנה ואחת נדולה אחת נשואה ואחת ארומהאחת

 לה והוה,קה שנוהיה לכללשהגיעה
 סימניי

 מלקין  ברהטן בריקה  צריכה אינה בשכנותיה
 , הוא בעלמא חוטרא התם החזקות על תרומה שורפין שאין ואע"פ , החוקותעל

 לה שראו כול עליה ושיצא אחר ויום שנה י"ב עליה שעברו קול עליה שיצא היינווהוחזקה
 דאמר ואע'נ , סיטנים הביאה חזקה אמרינן לא שנותיה לכלל שהגיע חזקה ע"י אבלסיסנין
 , ולחוטרא לחליצה ולא למיאון היינו סימנין הביאה חזקה שנותיה לכלל שהגיעה קמנהרבא

 ולא ששתיה לכלל דהגיעה והיכא ראיה קול יציאת ואין לעינים נראית אינה חזקהדההיא
 הנשים פי על ואפלו קטנים פי על ונברקת , דרבא אחזקה סטכינן לא בסימניןהוחזקה
 וכדתנן לאינלויי ועבירי מוכיחין דסימנין מזה גדול מוכיח כתב לך דאין אותההשונאות

 נט למיתה, נם בין מה גמה, להביא נאטנות בעלה סיתת על נאמנות שאינן הנשיםאף
 בההיא הלכסא רליה שערות שתי שהביא ער חולצת האשה אין והלכתא , מוכיחהכתב
 וצריך . הליצה מצות פרק ניבטות כרפסקינן אלא התקבל פ' בנימין בקטן מרות השלשדרבא
 ע'* האב מן בעלה אחי שהחולץ עדים ובפני ב"ר פי על נשים או קרובים פי עללהכיר

 : הלירה ראיית ערי צריך ואין ,שהוחזק
 וצרתן , עירה זקני ולא עירו זקני לו ון-או שנאמר להתירה היבם אחר הולכתדהיבכןה

 ולא ; מילתא לפרסומי ב' ולאצטרופי השערה רכתיב מקום לקבוע ג' שלהב"ר
 ערשן ר"א אמר חליצה מצות פ' שבתוספת ואע"פ , ומאם מאב ישראלים אלא נריםיהיו

 אס רבה ואמר בעור תפור המנעל או הסנדל שיהא וצריך . עליה ממכינן לא ביחידשחלצה
 , לו שומעין במנעל חיצין אין אמר יוסף ורב לו שומעין במנעל הולצין ויאמר אליהויבא
 . בסנרל העם נהנו שנבר לו שומעין אין בסנדל חולצין אין , לכתחלה מנעל בינייהוואיבא

 משום נזירה לא טיאטא מאי לכהחלה ומנעל , הלנה שבמל טנהג אומרת זאתירושלמי
 תחלוץ ולא הסרוסם בטנעל אשה הצא לא בשבת וכרתנן וקרוע בלוי פירוש המרופט,מנעל
  השתא אבל רשניח היבא היים לנהחלה בעי דמנרל ואע'ג , כשרה חליצתה חלצה ואםבו
 לנציבין שהלכתי מעשה יומי א"ר הליצה טצות בפרק בירוש' כראמר , במנעל נהגו שכיחדלא

 במקומנו סנרל יש זני רבי א4ל בסנרל או במנעל חולץ הוא במה וכו' אחד זקן שםוראיתי
 שלו הההא לחולץ ליתגו וצריך , במנעל לכהחלה תולצין סנרל שכיח דלא היכאאלמא
 דמעלן מעל ולא רנלו מעל רכתיב יחף הימין ברגלו ולנעליה ימין ושל נעלו, וחלצהשנאמר

 ראמר רמי שפיר שחור והמנעל לבנות הרצועות ואם , שפיר ולמהרקיה ברצועהולמקטריה
 סיימת פעמא מאי הכונס בפ' דאמרינן והיינו להשתירו הגיר ביצת שצריך מפני יו"טבמסכת
 שחור בסנדל היה והמנהג שחורות ורצועות שחור טנעל נועל שהיה אוכמיממאני
 יהרג רמסאנא ערקתא לשנויי אפילו הגזירה בשעת בסנהררין וכרמשסע , לבנותורצועות

 ביה דאית אע"נ דירן סנדלא גאון נמרונאי רב וכתב , שחורות הרצועות לעשות יעבורואל
 דתיהוי היני כי שפיר ומחרקיה ( הוא דמייעי כסנרלא מתנא פיה רקמיר ביוןהומרהא

חליצה
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 יפלו שלא יפה ברצועות אותם שקושרין דרכים עוברי הסוחרים בענין מעלייתא,חליצה

 : בדרכיםמהן
 בכיהנא תפיר ורלא ושנצי עקב ליה דאית מנעל או סנרלא שינא לבי לתו דאיתדב"נהגא

 חומרא הריינים כלי אלו סנהררין בריש וכדאמרינן שלו שיהא לסנדלא ליהופקנו
 אחר ויום שנה עשרה שלש בן היבם שיהא וצריך . וסנדלא ושייווראורצועה

 ובודקיי
 אותו

 מן והמנעל , לאיש אשה ומקשינן . בפרשה כתיב ראיש שערות שתי הביא אם קרובים פיועל
 רגלו סביב וקושרו תחש ואנעלך דכתיב דהחש מנעל נעל רילפינן מהורה בהמהעור

 י"ב בת שהיא והיבמה . זיינין בעלי כשאר מעומר ועומרים , קמעא בו ומהלך יפהכרצועה
 שם לאחיו להקים יבמי סאן הקדש בלשון קוראה שערות שתי והביאה אחר ויוםשנה

 והיבם . יבמי אבה נלא רבא רמורה יבמי אבה בלא הפסיק ולא יבמי אבה לאבישראל
 את מתרת והיבמה יפה בארץ רגלו היבם ורוחק , לקחתה חפצתי לא הקרש כלשטקורא
 הנראה רוק ורוקקת מס"עהו זשמאל הימנית נידה זשולפתו המנעל את וחולצתהמנעל
 לא אשר לאיש יעשה ככה הקדש בלשון וקוראה , לארץ נופלו עד ספיה בצאתולריינין
 אומרת שהיבמה יהוראי רב וכתב , הנעל חלוץ בית בישראל שמו ונירא אחיו בית אתיבנה
 פעמים נ' אותו אומרים שם העומדים כל וכן פעמים ג' הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעלחלוץ

 נם צריך ואין . פעמים ג' הן זה מנל פעמים נ' הן זו קופה העומר פרק במנחותוכדאמר
 דחליצתא ניבא מיננא ובעאת דחליצהא בגימא וכדאמר בעלמא לראיה אלאחליצה
 לפי חליצה גם צריכה ב"ר במקום שאף אומר ויש . כים ולזכות לראיה בידהלטיהוי
 , הסשה לבי ואצטריפנא הוינא כחרא תלתא במותב הכי לה וכוזוב , בקרוביושנאסרה

 לב"ר דחיישינן דצריך אמר יעקב ורבינו , הוינא הלתא במותב צריך רלא כתב יהודאיורב
 לא רקריאה חליצה מצות בפרק ביבמות כראמר סעכבין ראין הרבה רברים ויש ,מועין

 : הישר בספרו מ"כ ר'י כתב זה כל ,מעכבא
 קושרו עושה הוא כיצר יצחק בר אבא לר' מחוי זעירא ר' חליצה מצות פיקירושלמי

 הלל רר' בריה הנניא א"ר עושה הוא ניצר , מאליו מ להלך יכול שיהאכדי
 ותופשתו בימין מתירתו עושה הוא כיצד , מיריה באחת להתירו יכולה שתהא כדיעונבו
 עיקר אמר רב נימין והתרה חליצ" שתהא כרי בימין וגוררתו בימין עקב ושוממתבשמאל

 : )אג'ן( , הרצועות ההרתחליצה
 חליצתה ולפפה הארכובה מן הליצה מצות בפרק רהנן הא , חליצה בהלכותלפנינו

 להקשות ויש ולסטה, הארכובה מן כרעיה ראיפסקא האי רבינונשרהלומפרש
 בקושר טתניתין כיני ובירושלמי , תליץ לא דכרעיה אליחתא רמני מאן האי אסיסרסרקאמר

 קשורות הסנדל רצועות אם פירוש פסולה, ולמעלה הארכובה מן כשרה ולמטה הארכובהטן
 התרת חליצה עיקר אמר רב הכין וכדקאמר כשרה היכטה והתירה ולמחה הארכובהמן

 לבעלי פרם רגלים בגמ' ופריך רמעל, מעל ולמעלה הארכובה ומן רנלו מעל שזהורצועות
 ושני , שוקו מעל ולא רגלו מעל בעי כי בחליצה וכן רנל איורי לא שוק ראלמאקבין
 טן אבל , משוקו אפילו רנלו טעל דכת'נ השהא כדקאטרת מרגלו נעלו וחלצה כתבא'

 מהניתא וקיימא חליץ לא אפכן או כרעיה פסקן אי אבל , הוא דמעל מעל ולמעלההארנובה
 1 עיקר וכן ,כאמיסר

 סעודההלכדת
 בגרונו בחושש זיתים שמן ועל הזיתים ועל הרמונים ועל התאנים יעי הענב" שיד(

 מברך דקות חתיכות חתכן אפילו התמרים ועל עיקר שהשטן אנינרון יריעל
 הפירות ועל הארץ על וחותם . שלש מעין כזית מהן אכל אם ולאחריו , העץ פריבורא
 ברכות ג' אחריהם בירך ואם , ישראל בארץ פירותיה ועל הארץ ועל , לארץבחוצה

שליבות




