
י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~י~~~~~~   ~ ~  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ 

~~~~ 

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

~~~

~~~

~ 

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

~~~

~~~ל~
 לפ~י ~~עתנו

 ~~ ~~ו~~~~ ~~~ני~ כ~
 ~~א~

~~ 
 ~~~~לן י~~~~ ב~~~ תקנ~ ~~דו~~הו~א~

~~~~ ~~~ 
 ~~~~יי~י~

 ~~~י י~י ~~ ~~~~~
~~ ~~רנו~ ב~~שך באורך זה כלכמב~ארי ~~~

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

 ~ד~ש~~
 ~דק

~~~~ 
 ל~~

~ ~ ~ 

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

~~~~ 

~~ ~~~~~ 

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

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

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 י~~ הזהי ובזמן ~~ה
 ~~פ~ ו~דרור~ הח~~~

 ~די~י
 בהם אין אשר ימ~ם דתי~וחו~~

 לדרכ~ א~~וכל ש~ים~ ח~צ~ ח~~~
 ~ונה

 ~~ לע~ו~
 בי~~ם ~~~י ~לבו

 הנ~יעהימי ה~~~
 ו~ל~ול~

 הים ל~יי דגברי
 חובה א~ר ה~~~ם~ב~ו רחוקו~~ ולמדי~ו~

 ~וטל~
 כב~ל כ~נוי ואיש איש כל על

 ובניםא~ה
 לכת~

 רגליו
 ש~לח~~ בז~ן ובפרט ה~ב~~ ל~~וד~

 גדול~ אח~ ~~ל~~ב~~לם~
 ו~ולה ~בצב~ת

 ~פ~ו~
 ~~אחי~ו רבים

 ~א~נו ~דורשי~~ ש~אלים בלבב~~ ~הים ~ראת נ~עא~ר

לדאו~
 ~יהדו~ ~צ~ ~ל

 ועל
 ~הר~

 ולש~וד בקרבנו~ המש~~ה
 ב~ות ~~צבעל

 ושכוחו~ ה~זובו~ יש~~
 ~בעליהן~~

 ה~ור~
 ~~אד

כ~
 י~

 או ~~ירם~ פר~~~ם חו~ר ב~בור ב~ליהן א~ר מהן
כדי

 ל~רב~~
 ועש~ם הונם

~ 
 ~כ~~ו

 א~ ללכ~ ~ר~ליה~
 א~ר

 ~רוב ועל ~רוחיי~~ם
 א~יריק~ ~ארצו~ רחוקי~ ל~קו~ו~

ודומי~
 והיה ה~הבי שם אשר

 כאש~
 ~~ ילכו ~א~ר י~~או

 ישכח~ ומאויםי~ח~ורם
 כלה

 א~ב~
 כלולו~י~ם

 ואש~
 נעור~~ם

~~~ערב ועונ~ ~לו~ ~י~ ש~~ ח~ים הם בא~ר ל~ו ניחא ~~פקרא~~
 ל~~

 יכ~ ~לא ~~ריםי ולחם ~גנובים ~ים
 או~ם לבם

 נשיהם ע~בם~ל
 ~עוללי~~ וטפ~ חיו~ ~~נו~

 עטופים
 ~בם על ~עלהולא ~רע~

~~ 
 ואיפה ~ו~צבם~ ~חנו~ם ~~ום להודיעם

 רועים~~~
 ש~וכרחים ~~ם ~יש

 לעבוד~ ללכ~
 ~~בא~~

 ה~בוד~ ~ן י~רו כא~רהי~ים וברבו~
 ~לכו ~יהי~~ באופן או

 ~קו~ם נ~ע ~~ולא בי~םי אל עוד ישובו ~ולא ילכו~אשר

 ונש~הם ~~י~
 ~~גוללו~

 ~~שענה ~שען באין בע~ר
~ללו ~הא~ללו~

 ~ועקו~
 עוד ויש ~ נענו~~ ואינן

 ~~רשיו~ לרגלי אם~~ר והו~ ~~ו~ חול~ רע~
 וד~וד~

 ~א~ ~~~ל~~~~~ בי~ ונופלו~ ה~~רגשו~
 ~ראשונה

 ~~~ענ~
 לדי~~~
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 ~כ~וב~ חיו~י ב~אר א~~ ~~במז~נות
~~יש א~ ~ו~~די כ~~ ל~שתו

 ~ב~יעל~
 ~~~ ~ין ~~ר

 ~ה~ם
~ 

 י~מט ~~וט ל~~ד~~יניו

 ~מ~~~ א~~ל~~ו~
 ויבחר ~~ד~ הורו~ו ~שר

 ל~
 ~חד

 ~~ ה~~~לקלים~ דרכים~~~י
 או ~ו~יל~ ~לא כ~~דו י~יר

~ברח
 ~ד~

 ב~ו~ן ~רם
 ~ל~

 ~~~ד יד ל~ל י~~ה
 ~~~לי~ל ~~ריםיל~~ל ל~מו~ ל~~~~

 ה~~
 א~ר ~ל ~~~~ו ל~נקם כדי

 ~~~ ~ו~~ לדי~~ לה~~ינו~~י~~
 ו~~~ו ח~~~ ~ל~ו

 ~~~לל~
 ו~ילל~~~וכ~

 ~ל
 נ~ורי~ ~ו~ ~~~~ כי ~~ל~~ רו~

 ב~ירום
 ל~ל ואין ~~י~ו~~ ~~~~~כב~~ ק~ור~ ~~~ו~~ כל~וב~ו~ר

 לנ~~~ ~נו~ ל~צו~יד~
 ~ אחר~ איש ~ם

כד~רים
~~~~ 

 ~ע~ים וי~~ה~ י~ם ~ב~ן גם ויא~~ו יקרו

ר~ו~
 ~ק~ו~ו נודע ~ו~א ~~יר אינו ~~י~ם

 איו~
 ~הוא או

 ~~~י~
 ~~לל~ם

 ב~בונ~ יח~ו~ ~ל~
 עם ל~~י~~

 נ~~
 ~~ו

~~~~ 
 ל~ לחלו~ י~רצ~ ול~ ~ה~~לל~~ א~~ו ו~ם

 ~ד
 ~י~~~~
~ 

 ~~ל~~~ור~
 ~~א

כי~ ו~ילל~ ~~כ~ ~~~~ ו~~לו~~ ~~~~ כד~
 ל~~~~ ~וכ~ ~~

 ~~לי
 ~יחלו~

 ל~~
 ~~ יב~ה~~

 ~י~ ~ג~ר~ נ~~ ~א~לל~ ~~~~~~וי~
 נגוע

 ו~וכ~
 ~ו

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~ 
 ~א~~~ל~~ ורוצ~~~~ו~

 ~ור
~~ 

 ~~ח להנצל כדי ~ור
והיא יק~~

 נ~וי~
 ~כי ~רו~חין

 ~וכ~ ל~
 ו~ועק~ ~ו~ן~ ~~~ום ל~~~ד

 ~ו~~~ך נעני~~ו~ינ~
~~~~ 

 דרכים ~~~ ~חד ~דא~וננו
 רעים~

 ~םו~רים~
 ~דור ~ ב~ונו~ינו כ~~ר ~י~~ פרוצ~ ~~~

~~~ 

~~רו~
 ~~י ~רו~~~

 דרך~ ~ני ~~~ ~י~
 דרך~

 ~~לך ~קוד~~

 א~ ~רצונ~ל~
 ~ ~דרכים ל~נ~~~ ~

 ו~~~~ ~קולקלים~
 ל~רי~~

וי~~רו
 ~ל~~

 ~יני~ו ~~~~ ~~דונים~ ~~ים
 וכלו~ רו~ו~

 ~~~ו~ ~~ננ~ו~צלנ~
 ~נע~ים ~ ו~כו~רים~ רע~ם ~~~~ים

 ~ר~ ~ונ~~~ ו~~לוי ~~~ר~~
 ~~וך ~~ול

 י~רא~ ~ד~ ק~~
 ~~לי~כ~רים~

 ~יכ~ל~
 ~ואם ~~קן~ ~~ידנ~~

 כד~ ~~~ ~צ~וע~
~~~י~

 ~~~רו~~
 ~~ר

~ ~~ ~י~ן~ ~~ר~~ ~~~~~ ~~  ~~~~ 
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ו~תי~ח
 ה~לו~

 ע~ו~ה ותשאר ~זאת
 ו~רור~

 ~~~~~ י~~ ~ד
 תב~~ אוואז

 או לנ~~~~ ~~ח~ק
 ו~~נ~ רח~~י ~~ד~~~ ~צ~

 ~~י~רב~~
 ~~~יע~

~~~
 ~~~ה ~יא

 ~חודר~ ~~~~ק~
 לבנו~ בחד~י ~אד ~אד

~ל
 ~א~

 ~אבל
 ~~ר~

 ~~~ל~~~ ~~~~~~~ ו~תר
 ~~~~~ו

 ~ור~ ~ו~בי~~~רש~ים
 ~ ו~וכ~י

 ~~ר~ ב~ו~ ~ר~ לרא~~ נו~~ ~~~~~ל ו~~ נ~~רי~ ~~~ ~~~~ ב~י~
 ~~~~~ ~~י~ ~ד

 ~י~ ו~~~ ~~ו~רנו~ ל~ך כי ~ון~ ו~~~נו ~ח~ים ~~~~~ואם
 ל~~~דל לנו י~~ וכךחוב~נוי

 ככ~
~~~~ 

 ~~~יל ~~דנו~
~יד ~~וק~

 ~~~ק~~
 ~ל ו~~ק~ד

 ~~~ל~~~ ~ל~ ~~ר~~ ~נו~ ~קנ~
 ב~ר~ ולחו~ ~~~ון~~כב~י

 ~ל
~~~רב ~ל~ ~~~~ו~י ~~ר~

 ~ר~ ~~~ ב~וכ~
 ~~ול

 ~וב~ כ~~ ~דו~ ו~~ ח~ו~
~וטל~

 דייני ~ל
 י~ר~

~~ב~אר ~ד~ ~~~~~ ~~~ו~ ~כ~~ ~קנ~~י ל~ן
 ו~חר~ני~~ ר~~~~י~ ב~ו~ק~~

 ו~~~~
 ~~ן

 ~ר~~ ל~
 ~~~~~ם כי ~ז~~~~דול~

 ~~ רב~~
~ 

 ו~~~י ~ח~ן ~~~~י

 ר~~ו~~ח~~
 ד~ם

 ו~ו~~
 ~י~~~ ~~ר~~~י~

 ~~~ד~ ~~ ר~~~
 ~~קרים ~ל~ לבם ~~~םו~ינם

 ו~~~~~י~ ~~ווי~
 ~כל

~~ 
ור~~~~

 ~ל ~~ר ~~ם~~~~~יי~~ ~ל~ וב~ר~
~~~~~ 

 ב~~~ו~~
 וא~~ך ~ד~~י י~ובוב~י

 כ~~~
 י~~וד

 ~~~ר~ ~~~
 ~~ו~~~

יב~וד
 ~ב~~~ ~~~~ ~~

 ~י~ו
~יינו ~~~~~ ~~י~~~נ~ ~~~~~ ~ו~~ ו~~~

 ~~ו~
 ~וא~ ~כ~~~~ ~~י~ו

 ~ין
 ~רו~~

 ~~~ל~~~
 ו~~~נו ח~~ו~~ ל~ ~~

 ~י ~~ ל~כ~~~ ~ו~ר~~~ ~~~ל~

 ~~נו ~~~~~ קו~~א ~~רנו~~ ~י~~ ~~ ~י~~~~ ~~~~~י ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~~
 ~~~~ ונ~~וד~

 ~~ כ~~עצ~
 ול~י~ן ולל~וד ל~~~~~

~~~~ 
 ~~ו~ק~~ ו~~~רי

 ו~חרוני~~ר~~~נ~~
 אם~

 י~
 ~~ן

 ו~~ו~
 ~ו~יל

~~ 
 ~י

 ~ול~רי~ ~א~~ ל~~~ ו~רו~~ ~זור ל~צוא ~קדו~~~~ור~נו ד~~
 ו~חרי ~ד~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~~~~~~ 
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הצ~ר~
 ב~~ת~ן

 ול~~ד~ו וקרינו כזה בע~ין כר~וי ~~~~ ובכוב~
 כתוב ה~~~צאכל

 ע~~י~ו את ה~ האיר ובפו~ק~ם~ בש~ס בז~
 תרופה ל~~צ~א בי~י~נו ועלה בב~ה~~ד ור~לינו ידי~וומ~א~ו
 ~~ית ~~י ~ו~ ~~די~ה ל~~כת א~וכה ~ולהעלות

 ~קו~
 יפה

 ה~ה ~היום ~יעשו הנ~ואין ~בכלו~ועילי
 וכאשר ו~~~ה~

 בע~~~ דברנו ~~המ~ך~ב~ר

 ר~~ונ~ ~~~~~~

~ 
 ~ע~ ב~~כ~~ת ~~~~נו

~~~ מע~ו~ ה~~~~
~ 

 כמה~רר ~
~~~~ 

 רא~ ~~~~~~~~~~~~~~
 הרבנים

 ~יע~ו הנ~וא~ן ~כל~במדינ~וי
 ~א~ בעירנ~

 קו~~א
 ו~~~~ה ~הזה~~יום ואג~י~

 ~הי~
 ו~~ועיליםי הנחוצ~ם ~תנאים ~~~ר רק

 האשה~ל~וב~~
 ול~~~לתה~

 י~פר~מו~~~א~ם~ ~ה דברנו~ ב~משך נ~כיר כא~ר
 והח~ן אשה~ ו~ד מאיש אנ~י~העיר לכל ונכרים נודעים יהיו~ ~מען ~קהילותי בכל ~יוכ~~ו ב~~ונים~

 ~תנאים ~~היתנה
 בע~

 שולחו
 כ~הוג לכלתוי ה~בלונו~

 וגם לידהי מידו הקדושין ~~עת מ~~רת ~בעת י~~~י ~ושטא~ פ~
 בכ~ת ש~ח~ והכלה ~הח~ןישבעו

 ב~ע~
 לב~ל שלא הקדוש~ן

 ח~ד או דבר~ולמחול
 ושכל ~תנאיםי מ~~

 יח~~
 אישו~י

 ביניה~~יהי~
 יה~ עולםי ועד מעתה

 רבים הם ה~נאים ~~~~~יוי~ן התנאים~ אלו ע~פ רק
 ש~ם יארע ~אם ונכבדים~

 ו~קפוקקלקול
 והמעשה ב~ל ~~נאי א~ ~~נ~יי בעשי~

 קי~
כידוע~

 שימצאו שצריך ~~כ~~ו~ ~כן
 ה~בלונ~~ שליחו~ ב~ע~

ובש~~
 אחד דוקא י~יה מהם האחד אשר ~~ח ~~ הקד~~ין

 שיצאו ב~וחים נהיה למען מדי~ןי על היושבים ה~ירמרבני
 ~שפ~יכנוגה

 וקלקול~ פקפוק שום בלי ה~נאי~

~~~~~~~ 
 בכל ה~כמנו

 ~וק~
 ועוז

בכל הנה~גו~ ה~~כמו~
 ~היום ~יע~ו הנשואין שכל י~ר~~ ~~וצו~

ה~~
 ולא ~~נאים ~~ ~~פ~י ומעלה

 יתקי~
 כלם

 מרא~
 ועד

 ~ל ל~~ח בידנו~ ~~~ו~ ~~~~ ~היה~ ובזמן ~בע~~~~ו~~
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~

~á~~ 
 ~~זáפ ~ג╨ג~ץí áגג╨חז¢ ~íגגú╞ז úלי~הáז

~~י ג÷~~  ~¢גץה ז~ח╨ו íגץג÷ףל כגק~╞÷ה~ ~םםה כג¢ג÷ף~ז
íםי גáז~ ╨ú÷ה ~~╨ה וםז זלגú╨גוí ז╞÷הז זקץ╨ק ~~ץ~ 
~~áז╨זםú 

ט¢~ ~~í ~~~÷¢~ 
 ~לםץá~ á ג~~~ה וםז ~גהג

~~ú╨ה 
 ~גהגז

~¢~
 ~~והז וגהה

 זגהז וםי גזג~
 ~ז~םה~

áז~לú ז╞÷ז~ 
~áזם~ 

~~~~  ~ז~~ו םםי í~ ~גו~
 íז~ ט¢~

áז~ד גם¢~~ 
 וג~ הגז╨~

~á~גí
~ 

~~~╞ 

~ á~זו ~╨ג á~וז ~ו ג~ו¢ ¢~יז~ז ~╨~╨ג~~ 
~ז~¢~  ז~ ~~גו~ ז~ ג~~áג~

 ז~ג¢ח~ ~ז╨ז~י ~ג¢~הם ~~ו
~זד~~ ~~áה ¢ג~הם ~~ו~ ~ו~~ ~םá~~ á~╞ áזו ╞ג áז╨╞ג 
~~גםח
 ~~ג~ ~~~~ ז~

 ¢~ו
 ~ג~~~
 ה¢ג~הםז ו~םץם גםá י~ד

~~~~~ם  ~~ז~זפ~~ז
~~ 
~ áםי 

 ם╞~~╨~
 ~~לáגל ~~ז ו÷ז╞ ג¢~ו

~םז
~~á~~~ זו ~~גםח ~¢~י 

 ג~~~╞י
á~הם 

 ╞ג~

 ~קום ~י~ד
~זם~~ ~~~~ 

 ¢ג~╨
~~ 
¢÷ 
 ~ו~

 ~~גהגק
 íץ~ה~

áהםץג ז╨╞ג 
~~ם  ~קף╨ם ¢~ו áךגג

 ~כזדץ~ ג╞י ופ~ú~ ~ז╨~
 גםáיל

~~~ á╨ז~ 
~áום~ ~╨ו 

 ~~¢קג

 גה~
áסח ~ה~~ ú÷ז╨~ז 

~íםז~
 ╞~ז

~~~~ 
¢á╨זם~ז םץ ~¢קג םץז כí גם גטי╞~ 

ז╨~~~ ~~¢ 
 ~úץ ~áה וá╨ ¢וáם ז~ג¢á╞ ~ז╞ז~ג~ז

~~~  ז~~~~~
 ~~ז ~~הג

 ~╨÷~ ~ז~
 í~גםץ ז╨ג~ז╞úג כ÷úם

~כלו á╞~~ ╨םקי 

~~~~~~~ ~~~~ 
כג╞~  ╞ז~~ה כזק~¢ה ¢קו זגםץ ז╨~╨á ~ז╨╨ג╨á ו~

~~וז~ ~~~~  ~~קá ~~~זףáז גי םי ~גו
~גה~ ~י~ז~~ ק¢זף~~

 ום~
 ╞~םáז

 íגוק¢ úז╨úהם ú~קá ~ז╞÷ה םי ~~ ~זפ¢ג~
~~םךזá~ז á~כג~ז╞÷ה כגם 

 גגו╨~~
 ~áק~לץ íוז ום íג÷úג

~ú╨יז ה~áוז¢  ג¢ה ו~ה הגז╨ף ~¢ז~ד ~¢~ז~ז ~÷זקם
 ו~ה~

 ~קוהז

ץ~~~
 úזךגקףá ~~קá כג~ז╞÷ םיáז ~~ג÷~זףה ~~~ז~áז

 ס~~
~~~~~  ~םץ~

 ~זפ~ם
~~╞╨~ ~~~ ~~ 

 ╞ז~ג

 גף~~
 ~~ח~ם כי~ז

 ~ג~
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~ ~ ~

~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

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

 ו~~~להי הזה ~~היום לאישי ת~שא~ה אשר ב~~תי~וי את~~~יל
 שבעת דהיי~ו בקדו~י ת~אי ע~י ~~~וןי ו~~כבלי יקוש~~~~
 כ~הו~ סבלונות~ לשם ה~בעת לכ~תו החתןששולח

 ~ה
 ית~ה קדושין לשם לידה מידו הטבעת מסירתוב~ת עיר~ו~
 האיש ישים הימים שבהמשך הזה ~דבר תהיה היה~ש~ם ויא~~~~

 לזמן ברשותה ילך אם גם או אשתו~ רשות בלי פעמיו~לד~ך
 בי~יהם המו~ב~ מהזמן יותר רשותה בלי שם ויתמהמהמוגבל~
 האופן יהיה אם או למשל שנים ג~ זמןעד

 שתתב~
 האשה

 והבעל שבעירנוי בד~הץ ל~ני לד~ן בעלהאת
 ל~

 ולא יאבה
 בלתי האיש שימות יארע אם או הדין~ את עליו לקבלישמע
 ולא זכרו נאבד האחרון וזה יבםי לפני האשה ותפולז~~ק
 חליצה ע~י יבמתו את לפטור ימאן שמאן או איהו~נודע
 מקרה יקרה אם או לפו~ד~ עולה שאינו שיהיה טעםמאיזה
 טהור~בלתי

 או דבקייי בחולי או הרוחי בחולי נ~לה שהבעל
 לאשה ~ודע ולא הנשו~ מקודם הזה החולי ~לו היהשכבר
 נחש עם לדור לה א~שר ש~י בזה כיוצא אח~ יבעניןאו

בכפי~ה
 יהיו לא למ~רע הדבריםי ~~אלו באחד אזי~ אחת~

 ~היו לא קדו~י בתורת לה ש~תן והמעות קדושיןיהקדושין
 ~תנהאלא

 בע~מ~~
 ומיבמ~ ג~כ~ ממנו תצטרך ולא

 התר

~~~~~

 ככל כתקח~ל עשוי התנאי ~היה י~~ה כה אם
 כפולי ~ת~אי ה~~~יםמשפ~י

 וה~
 ותנאי ללאו~ קודם

 ~ב ו~~י ל~ע~הקודם
 הת~אי א~ גו~קי ב~יב בקי מוכמך~

 ~מור ~~~איהוא
 ו~ל~

 הללו התנאים כל נ~~קימו ואם
 טוב מה~רטיהם בכ~

 אי~ ~~~
 ואשה

 שזכ~
 ל~בת

 יחדי~
 באהבה

 אלה כל נתקימו לא ח~ו ואם הכ~רים~ לבנ~ כחקוחבה
 זכותהי לדרוש~את ב~ד לפני האשה ותבאהתנאיםי

 א~
 הב~ד

 הדבר וידרשויחקרו

 הד~
 וא~ ה~בי

 ימצאו
 לב~ בינ~

 קונם
 עםשהצדק

 והד~ הא~ה~
 שראוי ~ו~ן

 וה~~
 יעש~ להפרידם~
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~ה~~áג~~
 זו ~~גםח

~~áו~~~~~ם הם י~~ הםץ ~áזו םי ~~~ ~~י  ז¢גú~ ה~זו ו~םץם גםá י~ד
~~ 

áג╞í~ 
 הם~~
 í~ז ום

úí~÷ל  ום~ זלג÷~~ íגו╨í ~úםי זו
áז~ז ה~גם~ ~י ס~~זוú¢~  ה~~ה úוסה וגהז הגז╨ף ה¢זלד
~ú~╞הק 
 ץ~ףלם ום
~í╞ו  םים

~~~~~ ~╨╨גו ~~~~י ~~~~~~~  זס
 ה╨÷~

 ה~÷~~áז ה╨זקו¢
 ~~הג~

 íזףם╞

~~~ ~~ á╨ז╨~~ז  הךזקף ה~~~ם וםז ם÷╨á םיז╨ םגפהם

~á~כ  ~ז¢~ז~ ~זק╨~
 גםáיל כז~ץה ג~ץ גו╨ú÷ á÷╞~~~ ú╨םז

~~ז╞÷~
áגו╨~ה ז╨~הק ~ץקí ╨ú÷ו ום זלגí קגו ~ז~קום 

áג╨ץ~~~~  ~~םף~╨ה
 ג÷ף~~ ~ז÷ף~

 ~ז÷גף~ז
 ~ז¢~~~

 הליל
╨áו¢~  ¢~ויז

~~~~~~~  ~~~ ~ג~ ~~~~
וז~

 ÷ףñה כזקו¢ה ¢úזגהז ÷~ח םף~╨ה כז╞╨á ~ז╨~╨ףםק
~~~~ 

~~áוז¢
 ¢לולה גץז╞גה כגו~ ~ו╨ú ~~~כגוזק╨á וזהז

╨~÷~í  ~~~á ~~ז~áז ס~י╞ ז¢לוק ם~סח ק╞÷לה╞ ~~ץ וםז

~~ג╨י áם ~ וםá╞ áז╨גו וםו ~╞~ל á~ה ~ז╞÷ה╞ גכגםú╨גו 
~ז╞÷הז áז סו םי ~גו╨~ה ~גםךáזק╨ ~הוג~ áו ~גקáז םáה~ג~ 
~ד~םףו╞  דץ~╞

 כג¢ג¢ק ~íגלג÷ז ¢á╞ז הס ~זףל ~~קá ~זáזúי
~יג¢פ  ¢לו~

╞¢á 

~úí~ 
 ה~╞~á ~~ץ ה~~יז

~ 
 הá á¢ ~זלקז

áד~¢~  ~ז╨לגה ג~ד ~~לקז ¢לו ~~ו ז╨לגה ~~ד ז~~קז ז¢ךז
םץáז  ס~ץ~ ¢לוז íק á¢ ו╨הי הגל~ל וםזץ╞ ק╞~לה╞ ~~ץ
~ג~יח á~╞ ג~קץל וםז ~~~ חי 

 הג~
 ה~ג¢פ ז╨לגה גךד הס╞

ú╨ו~  ס÷~╞ ז¢לו ~גק~á כגו╞
~áגáזל~ 

 ~וג~זהם וםá ~~ד
~~ץ  גכגוזק╨á כיז ז÷ñף םי ~~זףה á¢י á¢ז ו╨~י ~╞÷~ה╞

~~~~~~  כ~~ץג~~
 ה~ג~פ ~~ד

~~í זו ה~~י 
~úí ~áםץ 
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~ ~ ~

~

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

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

~ ~ ~ ~  ~  ~  ~ ~ ~  
~  

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

 סל~ח~ ל~ח סי~ א~הע ש~~ וב~ו~ והר~אשוהר~~~בם

~~~~
 ב~דו~

 כניסה שיש ש~פ~י~ו
 ובי~ה~

 ו~ה יו~יל מה
~~

 ~~~י~
 הקדושין בש~ת ~יתנה ~ת~אי

~ 
 לא ואם

 כ~ הי~
 הקד~~ו~~~ ~כ~~ינ~בי~

 בלא להו~יאה התלמודי חכ~~י
 לשוק זו ~שה להתיר דית~~י~ י~מי ~נחנוי כח נ~צור~יך ג~~

 ב~בורבל~גי
 ש~~

 בשעת שה~נ~ ~~נאי נ~קי~~
כל הקדו~ין~

 נר~~ ~ז~
 רי~טא לפום

 ר~שונ~~ ובה~קפ~
 ~~~י~~~~~

 בצדק ידנו ל~ל יש כ~ ונוכחנו ~ראינוו~~ר~ניםי ~~~~~י~ ~~~~~י~ ~~~~ ~~י~~ ~~~~~~~~~

וב~~פ~
לנו וי~ ב~דושיןי תנאי ע~י העגוןי מכבלי אשה ל~~יר

 תלי ~ל~י~
 ~לי~

 מ~פיקות ות~ובות ~ענות הל~ותי ~ל
 ב~ע~ ~יעש~ ~תנאי ולקים ~לאשר רביםיו~ניפ~ם

 הק~ושין

 שי~א~
 כני~ה

 נחיל ~רם אבל ב~~~ה~ נבאר וכאשר ו~יא~~

בגו~
 הצעות שתי הנכבדים קו~אינו לפני נא נציע הענין

 דעת ל~~צ~י ~ וישרים למביןנכוחות
 והכ~

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

~~~~~~ ~~~~~~~
 נ~אר שכאשר

 עלי~ו דברינו~ ב~רוצ~
 ~דע~

 ~די~ ורא~תחיל~
 זה

 דהמקד~
 ~תם ובעל ע~ת

דצריכה
 גט~

 אינו ~פו~~ רוב לדעת
 ולא מ~פק~ ~דרבנן ~~

 נג~ו ~ורהמדין
 ד~נ~ בה~

 ~ע~ים ~ני יש בכתובות שם
 הוא דה~עם אביי ~ברת הוא ~אחדלזה~

 דאי~ ~~שו~
 אדם

 ו~כן זנותי בעילת בעילתו~וש~
 א~

 כ~בעל ~~~מ קי~יםי הראשונים הקדו~ין ~אין הקדו~בשעת שהתנ~ התנאי שע~י
 היאוהב~ ג~ורים~ קדו~ והוו תנאי~ שום בלא ~ בבי~ה אותה מקדשהוא

 סבר~
 מ~קנת ~וא וכן רבה~

 הג~ר~
 דה~~ם

 ~ו~ ג~שצריכ~
 אחליה אחולי דיל~א ~~~ום

 ונשארו לתנאיה~
 הראשוניםהקדושין

 ק~מים~
 א~א ~א~ור אין ~טעם ולפ~ז

 ולא ~ש~~~ בהדיא ~א~רו וכ~ו מ~~~י~דברי~ם
 כ~ ~הי~

~ 
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 בלא להוציאה חכמיםביד
 ד~שמ~ ~~

 בעלמא חומרא דהיי~ו
 רובאופ~קו

 דרוב~
 ז~~ כ~עם מ~~~ס~

 וכ~בואר
 ובב~ח ובבי שםי ~הלח~מ וה~ה ~ה~א~ש והר~ןוברמ~בם בהרי~~

 ~ב~~זוב~רישה
 ח~~

 ד~~ד
 ובכנ~ה~

 ובמ~ן ד~ןי ~י~ ובנובי~ק
 ק~~ז~ ~י~ שלמה וב~ית~בורים

 ולפ~~ כאבייי שפו~קים פו~~ איזה ישהא~נם
 הא~ור ~עם

 וכ~ו ~דושין~ ל~ם בעל שודאי מדאוריתא~הוא
 ~נרא~

 ~~כן
 הרשב~אד~ת

 כ~~~
 וע~ ~קד~~ האיש ובפ~ שם הר~ן

 ~י~ח~א פ~~
 ~~א~

 דרובא רובא אולם
 דהפו~

 ~דרב~ן דהוי ~~ל
מ~עם

 בפו~~ י~צא ה~צא דאם ~כ~ז בידנו עלהובכן
 מזה ~ניןבאיזה ~חלוק~

 השורש~
 ה~לו

 או~רי~
 הר~ו~ להקלי בדברצורך ~י~ ~ת~ר~םי ו~ללו

 מו~ל~ ~חיוב ואבע~א נתונה
 על

 להקל מדי~ן על היו~בים העיררבני
 בדב~

 ~ו~הד כן ~ כי
 בתר ל~יזלנותנת

 ~רבנן ב~~ד~ המקלין~ סבר~
 כש~~

 צורך
 וז~ ה~ח~יריםי נ~ד רבים הם המקלים אם ובפרטבדבר
פ~ו~~

 רא~ונה~ יצא זה

~ ~ ~ ~~~~~~~ 
 ה~~ ה~נ~~~~~~~

 בכל נא~נהי הודע~ו ~כבר ~ה
~~ 

 להציל כד~ רק איננה זו ב~קנה שמג~~נושקדם~

 ~~ר~בנו~
 העגון~ ~כבלי

 ול~ אחר~~ ולא זאת
 על עלה

 ~ה חלילהדעתנו
 ~ל~

 ל~קן א~~ שום לב על יעלה
 חרב לתת לקלקל~ כדיזו ~קנ~

 בי~
 הנש~ם

 ה~ובבו~
 האנש~ם וביד

 לנתקהפו~זים~
 ~ו~רו~

 קשר
 בעי~ ~ביניה~ האי~ו~

 כל
ד~ו

 וב~פזון~
 כי

 ל~~ח~
 ~זה הענין לבנו

 ~~~ לקד~
 ~ול~ר~~~

ולהפ~ר
 ~~נה~

 איש ברצון ה~לוי דבר אינו
 הב~ד ביד דוקא~ל~י אל~ ואי~

 ~רבנו~ ~בר~ו~
 ~~ר שבכל

 ~~~ר~
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~ ~ ~

~

~  
~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ו~אוינו ח~צנו כלוא~נם
 הו~

 ~כבלי בנותינו את להציל
 זה ~עם ~~י להן נתיר לא ~אם האופן יהיה כאשרהעגון~
 בקדו~~ד~נאי

 ~שארנה
 עגונו~

 וצרורות
ו~כן חיות~ אל~נו~

 ~ק~~
 כאןי שנו

 קדם וכאשר ~
 ~א~רנו~ ב~חיל~ כ~~

 ול~ל~ידיהון לר~נן ידוע~כ~ר
 כ~~

 רבותי~ו הפליגו וכ~ה
 ב~יובהק~שים~

 וה~רו~ ק~לו~ בק~~
 ~כבלי ~שה להציל

 ~~חיו~ה~ג~~~
 פ~ח ל~צוא שבעירו~ ורב ב~ד כל על ~~ו~ל

 ~ל כחודהא~י~~
 ~ח~~

 לה~יר
 ול~ ~עגונו~

 ל~פל
 ח~י ~וק חו~רו~~על חו~רו~

~~~ 
 הרב

 חו~~
 ~~ל

 ח~~
 ~~ם ~~ב

 דבא~~ רבנים~~~ה
 ב~נים בחורה ~~ונה

 י~
 ~פילו ל~~ל

 דברי והילך יעו~~~ רבים ~נגד יחידאהב~ברא
 הריב~~

 ~~ל
 רע~אב~י~

~ 
 הג~ין פוסל ~הר~~ה והנה

 הכשרי~
 ~ל

 ל~
 דבר

 ~ושש~אינו
 ב~ה הלך ולא ~ג~נא~ ל~ע~

 מכ~~ חו~
 ב~קבות

 א~ן ~א~רו ~ש~~~חכ~י
 ~ונ~

 הר~~ם וז~ל ע~~י וכו~ ב~~ין
 ~~~ ~~א~~ל

 ל~ו~
 ~כ~ון

 דאיכ~
 ~גונא

 כל להניח ר~ויאין~ חורבאי דנ~~ ד~יתת~
 ה~נאי~

 וכו~ ה~ח~יריםאחר וללכ~ בז~~ ה~~קל~ם וה~א~נים
 ז~ ב~~~~~ וכ~~

 ה~רוצ~ת רבו שבעו~הר
ונ~~ע~ו

 הצנועו~
 הרב ו~~ל ע~ש~ וכו~

 ד~
 ודין

 אל~נות האשה ~~אר פן כזה ו~ר רע ~עגון ב~קוםו~~ג ~~~ בסו~~

~יו~
 ולא וכו~ נדוד הרחיק הבעל ~י ~יי~~ י~י כל

 אין ודאי ו~ו~לן ציי~
 לצר~

 ח~י כל
 החו~רו~

 להחמיר~ כדי
 חובה בזהוכיוצא

 ~ו~ל~
 חושה ~הרה וכו~ הדור רבני על

 ~~ל ~רשב~ש ל~ון ו~ילך ע~ש~וכ~~~
 ב~ו~~

 ~ק~~ג
 ו~

 ~חשדני
 ה~ברא בדרך לכתוב ~~~יצ~יי ל~נים שנכנ~~ישו~ע

 הלכו~
 ב~ערה~ה~ל~יו~

 נחלי ו~נהרי ~~כ~י~ הגא~נים ע~ד אבל

 ואיל~ ~שכ~י~~~לכ~~
 חלילה חוששני וכו~ עין נ~ל~~י ח~ו

 ו~~ ~קל~~ בד~ר ~ארעפן
 ~~ק~ם כי אעשה

~ 
 וכו~

בראו~י וכ~~
 ח~~~ כונ~

 שבו בדבר ואפי~ וכו~ העגון בד~ר ל~קל
 בדבר בעצ~י ק~~ח נ~א~יכ~י

 א~ילו ~~ ~אי~
 לא~

 אלא
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~ ~

~

~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

 על ב~קנ~ם חכמים הועילו~ ומה נכרתי בלתיחששא
 בנו~

 כפ~ח ~תח להן ימצאו לא אםישר~~
 יתרון ו~~ ~ארי~~

 יציל לא והצל יועיל לא הועיל אם ~כסילי עללחכם
 עי~~

~~~~~~~~ 
 חביב קורא

 כ~~
 ר~ותינו ~פליגו

 ~חיובהקדושים
 ו~~רו~ ~ולו~ בקש~

 עוד נאריך ו~ה עגונות~לנשי~
 וה~ריכו~

 ל~ו~ר ~ך ~זה
 ~א~ר ידוע כבר ~לאכי

 חז~ל~
~ ~  ~~~~ ~~~ 

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

~~~~

 או~נו ~הים הודיע אחרי
 לא ז~~י כ~ א~

 ~רצוי~ ולכונ~נו צד~~ ל~~עלנו י~ן הולך ישר כלכי נפונ~
 ל~~ריח~וד~י

 צי~
 זו ~קנה ולה~ציא ~~כ~י ~רם ר~ואה

 ש~לכד האופן יהי~ שאם בקדו~ין תנאיע~י
 הא~~

 ב~ח
 ~~קום ההיאלהעלובה ~קו~~ פ~ח הפ~חי ל~צ~א ~די~~ן על העו~דים הרבניםוילאו יקו~

 אחר~
 י~~חו אזי

 ע~י אור~ ~ער~ ל~
 ~ שנע~ה ה~נאיבטול

 הקדו~י בשע~
 וי~ירו ~

 ל~
 ל~וק ל~נ~א

 ולכן וחליצה~ ~~כב~~י
 ~חיבנו~ והדע~ ~ד~

 לחבק שלא
 ~צר~~ ~ כל ראו~נו אחרי ~~וא~ כ~ו ~דבר ולהניחידינו

 ובאו~ה~~רג~ו~
 על ~תו~ן

 ישר~ ~נו~
 ~ו

 ~ז~נים~
 כי

 ל~ור עלינו ו~~וה ז~~ הוא השם~ ~ןלא
 ולחפ~

 ב~פרן
 ונ~צ~ דרכנוי יצליח ~~ ואם~דיקיםי ש~

 ו~~פיק ~וע~ל אופן

 ~~~י ~עגון ~כבלי ל~~יר~ עגונ~~ אש~ זו ~צואילע~
ה~~~~

 ~שר ואחרונים~ ראש~נים הפו~~ רוב
 ~אנ~ ~~~י~~

 ו~י~ חי~םי אנו ו~פי~םשו~ים~
 ז~~

 י~ו ~כרנו~
 ~~ר~~

 ונבוניםויש~ח~~
 ~חבולו~

 ל~~ן יקנו
 ~ו~ו~ כא~~~ ~קנו~

 ל~וצאי~ וישרים ל~בין~ונכוחו~
 דע~~
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~

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 אחרי
 הקדמנ~

 ~וראינו ~לפני ~ה ~וה~ענו
 צדיקים של בס~רן וק~רותי אר~כות ל~יל נבאהבא הנכבדי~~

 בנשו~ ~נאי שאין ה~זכ~~ הרא~ון ה~פק כל ~רםולהתיר

ונא~ר~
~~~~

 ~~י~~ ~~~
~~~

 לה~שא~ לפנינו שבאו ואשה אישעל פר~י~ ונו~א בודד ~נין~~ על לדון באים ~~ינו אם
 אופן א~ה ו~אלה

 ~ועילו~~ון
 ע~~

 תבא שלא צרה
 לה~

 תש~ר שלא ~כדי
 ע~ונ~

 ג~~ והאי~וצרור~
 לה ו~חריש ~~~אה

 ו~~כי~
 על ע~ה

 נכו~ה עצה להם לתת בשופי יכולים היינו אז תא~~ריאשר
 ידי לצא~~די

 חוב~
 בנ~ואין ת~~~ דאין הנ~~ הריעו~א

 שי~נו להם שנא~רוהיינו
 ב~~ע~

 והקדו~ין~ ~הס~לו~ות
 ככל

 ביניהםי ויוכשר שי~צו אחרים ~נאים ועוד בענין~הא~ור~
~זול~

 ~~ש נגד
 ב~ורה~

 בעצ~ם התנאים אלו ויתנה ~שיח~ור

בע~
 פוצה אין ואזי הראשונה~ ביא~ו

 ומצפצ~ פ~
 ~זולת

~ן ~ע~
 ה~ע~

 גם ה~~~ירים
 דבאופ~ ~~ה~

 ~רירים ~תנאים זה

 כל ואיןוקי~ים~
 רוחו~

 ~~קו~ם אותם מזי~~ן שבעולם

~כא~ר~נבאר~
 ~~י~ ~~~י~~ ~~ ~~~~~~~~

 ~ה~נה ~~~ י ~~~~ ~~~~~~י ~~~י
 ו~נ~ הקדו~~ בע~

 דצ~כה ~ בעל או
 ג~

 דוקא אלא
אם

 כנ~
 ~~ם~ ובעל

 אם אבל ~
 בשע~

 ~ובעילה כני~ה
 ~נאו ~קיםופרש ~ז~

 הראש~
 לא ואם קים ה~נאי ודאי ב~ה

 דליתנ~ו ~כ~אן בטלים והנשו~ הקדו~ התנ~ינ~קים
 ~~ל ~רן ופ~קו ~ גרושין ~הל~ פ~י ז~ל הר~~בםוכ~~ש ד~ו~

 דאין ~ו חזקה א~רו לא וז~ל ~~ה ~~~ט~ ב~י~בפ~י~
 ~~םי ~בעל ע~ת ה~קדש או שגר~ה באשתו ~א בב~זעושה אד~

 עושה שאינו שחזקתו הוא ובאש~ו היא אש~ו~הר~
 ~יפרשעד ~~ז~

 ~יפרש או בע~זי ש~ו~
 ~ו~ ~ע~~

 ~ אבל בועל
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~ ~

~

~  
~  

~  

~ ~ ~ ~

וכ~~
~~~ 

 הוא שע~ת בעילה ב~עת פי~ש דאם מבואר ~רי
 לאבועל

 ן הראש ~תנ~~ דמ~~ בז~ אמרי~~
 ~ה~נ~

 בש~~קדו~
 בעילותיו תהי~ה שלאכדי

 בע~~
 בבעילותיו דדעתו אמרינן ~א

 יהיה לא ~תנאי יתקים לא שאם תנאועל
 ל~

 סרך שום בה
 ז~ל ~וא שכתב וזהואי~ו~י

 פ~~
 המקדש ל~יכך הכ~ג ~~~~א

~~ת
 וכנ~

 בעל או סתםי
 ה~~~ ~~תם~

 א~ ג~~ צריכה
 ע~~י

 ~תנאי ב~ל~ ~מא התנאי~ נתקים~לא
 כ~כ~~

 ע~~~ בעל או
 שאם בהדיא~רי

 כנ~
 י~ עצמוי ~נא~ באותו ב~ל או

 ~נאי
 ה~א~ש ו~דבר~ ~~ל ~ר~ב~א מדברי מ~מע וכןב~שואין~
 ~הר~יחי ~~ם ה~~יר ~רק ~~ל הג~א ~כ~ך שםב~ו~~ותיו

 ~~ל ההג~א ד~רב אלא נ~~י ~~ק ל~ח ~י~ הב~~~ו~בי~ד
הצריך

 ב~ד~~ שיפר~
 ~~ם

 ל~
 ~~~א~ י~קים

 ~ל~~
 ו~~ל שכתב ~~~ לענין א~~~קדושין י~י~

 דה~קד~
~ 

 אע~פי ע~~
ש~תנה

 עמ~
 ~ימנו ~ריכה א~~~~ ביאה ב~~ת

 ג~
 דמ~תמא

 רק היה לא~תנאי
 מ~~ם~

 אם ו~יהו ה~~ובהי
 ~יר~

 ב~דיא

~ל~
 לענין אפי~ קדו~ בי~ת ת~א

~~ 
 ה~~אי י~קים לא אם

 אינה ~~נאיי כדת לתנ~י~~וכ~ליה
 וכן ע~כ~ ג~ ~ריכ~

 ~~~~ ע~א ד~עג ה~ד~ר ~רק ~~ל ה~ו~~ מדברי ~~כמב~~ר
 שש~בריםאלא

 כדע~
 ו~~ל שכ~בו ~נ~~ ה~~א

 ונרא~
 ~לרב

 קד~הא~ילו
 ע~~

 וכנסה
 ע~~

 ג~ צריכ~ ובעל ~וא~ל
 וכו~

א~
 הבע~לה~ ב~ע~ ~ה~נ~ ~~פי

 מ~ום ~לאהקדו~ין ל~~ו~ ~נאי עביד ולא
 ~אם מללו ברור דב~יהם ע~כ~ כ~וב~

 ~ביא~ בשע~ מ~ורש ~נאיעשה
 ~א ~קדושין~ גם~ ל~~ור

 קים דה~נאי ג~~~~טרך
 וכמ~~ ג~ וא~~

 ו~~וט ה~ג~א
 ~ו~~ ב~~קיד~~ש

 ר~~ או~
 ~נא~ ~ל כ~~ה וגם ~ק~שה

 בשע~ ~רש כשלא הי~נו ~~~צר~כה
 ~~~ים לא~ ~אם ~נאו

 ל~נין ~~ הקדושין שיס~רוה~נאי
 ו~~~~ ג~

 ~~ל מ~רד~ך בהדיאוכ~ך~ ב~~~ ~ קצר
 בי~

 אבל ~~~ל א~וב חדר ט~
 ~יכ~

~~ר~~
 ~~יא ~הד~א

 ~~~ ~~ ~~א~
 ~~ו~

 ד~~~~ ~~י~~
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~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ קים~
 וא~

 היכא אבל ו~ו~ הת~~~ כתבו המדיר דבפרק ע~ג

שפיר~
 בהדיא

 דל~תו~
 מועיל דהתנ~~ פשי~א ~תנה ה~דו~

 התנה דאם דפ~י~א וכ~~ רגילות דא~ן דא~~בדמ~רשים ולר~~ לר~~ וכ~ש וכו~ גרושין מהל~ פ~~ הרמ~בם וכ~ךוכו~
בהד~א

 בע~
 ~כ~ד~ ק~ם דתנאו ובחופה הנשו~

 דלדע~ ~~~~~~~~~~~
 שחזר כל הנזכרים~ הפו~~ כל

 ~נאווהתנה
 דבריו ופירש ב~אהי ב~ע~

 שריר דהתנאי ג~~ ~צ~רך שלא הקדו~ ל~~ור ~םשמתנה
 התנא~ נתקים לא ואם וק~ם~ובריר

 א~~
 ~א עוד ולא ג~י

 שמענו הנז~ מהרד~ךשמדבר~
 ש~~נה ~~ב ור~ח ר~~ דלדע~

 בשע~ כ~~~נ~ וד~ הביא~~בע~
 וחופה~ נשואין

~~~~~
 ~הב~א שאחר ~ק~נטי ~~לח ז~ל להב~ש רא~נו ר~ה
 אבל כתב~ הנז~ הג~אדב~~

 לדע~
 אפ~לו ה~~~ג

 אמרינן ב~י~ כןהתנה
 בע~

 לא אפ~לו לקדש ~ונתו הב~אה
 ~הבין ז~ל הרב מדבר~ נראה עכ~ד~~ ה~נא~נ~~~ם

ה~~הג בכונ~
 פר~ א~ דא~

 ~צטרך שלא ב~נאו
 ג~

 תנאו אין
 וצר~כהקים

 ג~
 מדבר~ ג~כ וכ~ן הנז~ והתו~ כהג~א דלא

 בבעל דדוקא נראה מיהו וז~ל ~כתב הגה~~ו ז~לה~הג

~~~
 בתנא~ בעל אם אבל

 א~~
 היכא אבל ו~ו~ גט

 הקדוש~ן דב~עת כ~ון בתנא~ ובעלבתנא~ ~קד~
 התנה~

 וב~עת
ב~~לה

 התנה~
 הוב~ד רי~אזאבל ~קדו~י דבשעת הרא~ון ~~נאו מחל ~לא הורה

 ב~
 ובעל ב~נא~ קדש דחפ~לו כתב ~הג

 ומדבר~הם המדיר פרק התו~~ ו~ך וכו~ מקוד~תב~נא~
 וכו~ ~א ~הד

 מ~מ~
 ש~~ך בתנא~ ובעל בתנאי קדש דאפי~~

 שמו~ל ~ש עמ שהר~ עב~בז אדם איןלומר
 ~ד~

 וכו~ בתנא~
 ב דמפרקהק~ו

~~ 

 מ~מ~~
 ב~נ~~ ~דשה ב~ן חלוק ~ש ~אם ~ וכו

 ד~ עכ~ וכ~~ מא~ ~תם וכנ~ה ב~נא~ לקדש~ ב~נאיוכנ~ה
 ~דבר~ ~ב~א~הנ~

 ~~~ה~
 ~ח~לק ריא~ז בכו~ת שהב~ן ל ז~
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~  
~  

~  

~ ~ ~ ~

 ה~~ז ~לעל
 הב~~ ו~~~~~

 ז~ל~

~~~~
 ש הב~ ~רבנים מכבוד ה~~~י~ר בקשת אחרי

 שו~ דאין ד~כה תורההא~~ת ~הכ~ה~
 ריא~זי בדברי הכרח

ש~ול~
 לשון והילך הנז~ הפו~~ ~על א ה~~ על

 השה~ג~

~~~~

~~~~~~ 
 ~~י~ ~~~~י~ ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~
קדשה

 ע~~
 ~ועליך הריני ~אמר ע~~י ובעל

 או נדרים~ או מומין ~ליך ~איןע~מ
 ע~~

 שירצ~ כ~ון אחר
אב~

 לפ~ מקודש~ הא~ רצ~ שלא א~~~י
 אד~ שאי~

 עבב~ז
 תחיל~ ז~~~~י

 בעילתו
 ~~ה ~י~~ אישו~ לש~

 ולפי~ך תנאהי על ~ע~ור שלא~~בור שה~נ~
 א~

 שלא ע~פי
 לב~ל אפשר אי ~ריה~נאי נ~קי~

 אישו~ בעי~~
 ו~~ז

 ר~א~ז ~דברי פרש שלא בעיניך רואה ה~ךע~כ ~מקודש~
 ~בעילה ב~עתפרש א~ דא~

 דא~
 לא

 יהיו דלא ~~נא~ י~ק~~
 ג~~ צריכ~ ~~א ולא~דושין

 עפ~~ דא~
 ~היה

 ~~ו~~~ כדברי דבריו ~ונת ב~ופי לפרש ונוכל~ ג~~וצריכה מקודש~
 כ~~רשדהיינו

 בעיל~ בשע~
 ~בועל

 ז~ ע~~
 אמר לא ~בל

 ה~נא~ י~ב~ל ש~םב~~י
 של~

 עצמו לפ~ור שדע~ו~ולין ~נ~ ובז~ קדושין~ י~יו
 ול~ מ~~ו~~

 ~קדו~ ל~~ור
 גם בהדי~~ כן פרש אם אבלוכמ~ש

 ~ריא~~
 מודה

 וכ~בר~~ט~ דא~~
 ~י~ קמ~ר ל~ר~ ראינו וכן ~נז~ל~ ה~ו~~ כל

ש~ת~
 דהריא~ז

 ג~~ ו~~~ אזיל~ ~הג~~ ב~י~~י~
 ד ע~

 ה~ו~~ מדברי דדקדוקו~~נ~הג
 ע~ש ~כון ~ינו י ~~ ד~~

 וכ~ וז~~ל ד~~ן ~י~ מ~ק ~נו~~בי~~~ך
 ו~ו~ ~ב~~ש ~ברי ר~~ ל~

~כ~ב
 ~גט על בפי~ ביא~ בשע~ ~~נ~ דא~

 דא~~~
 וכו~~ ה~וס~וכ~ך ג~י

 ע~~~
 וכ~~ך

 ז~~~ ~ח~~~
 ומ~~~ש ו~~ל ~~~ח ~~~

 לה~נות אנחנו שנו~גי~ מ~~~י
 ושלישי~ ~~חוד~ ~שע~ ~נ~~

~~ע~
 רק ~~נאי ~~~ ש~א ולומר לפקפק שאין בעילה

~~ו~
 ל~~ל ולא ~תובהי חיוב

 גו~
 ניח~ש למא~ ו~~~ ~נשו~

 ~א~ן~ד~רי~
 ~מ~~~ ~~~ל~~ ~דע~

 ~~~ש~ ~~~~
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~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 דעת דלפי
 רוב~

 דרבוות~~ דרובא
ה~~

 והמאירי והתוס~ והרמ~בם רש~י
 דכל ס~ל כולהו ז~ל~ ס ~הח~~ ~~נו~~בי והקמ~ר ומהרד~ך~מר~ן
שה~נה

 ב~ע~
 ~חזר קד~~

 בשע~ ת~~~
 ש~ם ופרש הבי~ה

 ה~נאי יתקיםלא
 יהי~ של~

 ל~בי ~א~י~ למפרע חלין הקדו~

 ~אם וקים~ ~בריר ~ריר ~~א כזה ~נ~יג~~
 ל~

 ה~נ~י י~~ים
 ~~יא ל~פרע ב~לין~קד~שין

 מו~ר~
 בלא ל~~ק

~~ 
 כפנ~יה

 ול~ג~ור~~
 ~~רה על חולק ~צינו

~~ 
 רק

 ל~י ר~א~~ ~~~~
~ה

 שהבין מ~ ל~י וא~לם ~~כנ~ה~י הב~~ בדברי~ ~~ב~נ~
 הרי~אזי הוא~ גם בדידן ~אנן ~ק~~רבכונ~ו

וא~יל ~~שלנו~ הו~
 ~~וד~

 פרש דאם
 ב~ע~

 וש~ם ה~~ ע~ת ~ב~על בעילה
 ול~ כלל~ קדו~~ן ~היו שלא ה~נאי י~קיםלא

 ~~~ תצ~~ך
 קים~ ~ה~נאי~~א~פ~~

~~~~
~ ~ ~  

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~~י~~ ~~~~~

~~~~~ 
לכ~חילה ~עש~ ~עשו~ בקדוש~י ב~נ~י ~ה בעניןק~~~ם ~~~~ ~~~ ~~~~~~י~

 לה~נ~~
 ה~דו~ בשע~~

 ~ל~
 ליבום~ ה~~ה תזדקק

 ~חדוהוא
 נבאר ~כ~~ר שלפנ~נו~ ~הנ~ש~י~

 בעז~ה~

~~~~
 ~ימן ~~ל מור~ם בדבר~ כ~וב נמצא ~ה דבר ~~רש
 משם בידי~ מ~ני~א ~איי~י ~~א ם~ד~ק~ן

 לו ~~ש אשה ~~~קדש ~~לברין מה~ר~
~~ 

 יכ~ל ~ומר
 לקד~

ול~~נו~
 שלא ~מ~מר לפני ~פ~ל שאם ~~פול ב~נאי

~~~ 
 בזה~ שהאריך אחר ~~ל והב~ח~קוד~~

 ~ו
 הלכ~

 ~~לה
 כ~בר~

~הרי~~
 ~~ ד~~נאי ~נ~~

 ~ה ואין ~ע~קרןהקדו~ין נעקרי~ ה~נאי נתק~ם לא ~ם
 ב~~

 ש~פול ודא~ דאינו מש~ם
 ~כת~ בעל~ קדו~ין ע~דוהוא ~לפני~

 ~נר~ הב~ח עוד
 ~~ ד~~~

 ~הלך אח לושיש
 מפני~

 ולא
 נוד~

 חי אם ~~נו
~~ ~~ 
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 כן לעשות ושרי וכו~ כפול ב~נאי ולהתנות לקדש~~כול

~כתחילה~
 ~~ב ~י~ שב~ה~~~ל נחלת ר וה~

 או~
 דברי הביא ז~

 הללוהב~ח
 ו~בי~

 בע~ז בזה לומר שייך דלא לדבריו~ ראיה
 ו~ם יבם~ ל~~י ~תפ~ל ודא~ הו~ דלא~~ום

 באו~
 האריך ח~

 יא~ר ולא ~דבר י~~קע שא~רו והב~י ה~ה~ד ד~םוכתב
 ושיכול כללי ~~לו~תשום ~~~ ו~אין מודו הקדושין לע~ור שהוא דמהרי~ב זהבתקון

 ל~~נו~
 א~ לו יש ~ם ~ם ~ו

~ר~
 ~ש~ עי ~~ר ואינו שו~ע שאינו

~~~~
 צריך אם לי~ מ~~קא ~~וקי כק~ו שם ב~ש הרב
 ~םשיתנה

 הביא~ בע~
 שכ~~ לא~ או

 ~ע~~ב ו~~ל
 בכ~ה~ ~~~ בנשואיןי ~נאי אין ~~רינןדבעלמא

 והיינו ה~ירו
 מ~נה ד~ילו כןי מתנה הביאה~~~ת

 בשע~
 ונ~ואין קדושין

 יש~דין
 לחו~

 שמא
 בע~

 ~ע~ ב~תם~ אות~ מקדש הביאה
 ש~ביא ב~ח וע~ ל~ח~י~

 דין שם ~ושד~ה ~~רא~~~ ~~ובו~

 ל~ ב~י~ ה~בוארים לתנאיםז~
 ~שוב~ ול~י ח~

 צ~ל ה~~ל
 אבל הביא~י ב~~ ד~~נ~ שכ~ב~יכמו

 לכאור~
 נתקים אם ~~ו~ק הוא אשר ~נאי בשל~א ל~םי ול~דלי נרא~ אין

 שלא או~ן בכל ~מקדש לומר שייךה~נאי
 תהי~

 בעילתו

 ~שש דליכא כאן ~שא~ךבע~~~
 לומר שייך ולא ~נותי ב~א~

 בקצור באו ~~ל ~רב דברי והנ~ עכ~ד~ ה~נאי ~נ~קיםדלא
 ~~ל ד~רב והוא נ~אר כאשר ~וא דכונ~ו ברורונר~

 איךבעיניו~ הוקש~
 התי~

 לקדש ~~ר~ם
 ולה~נו~

 ל~ני ~~ול שאם
 בעלמא א~רינן ~א מק~דשת~ ת~א שלאיבם

 וכ~~ש דלי~י~ כ~אן התנאי ~~ם ובעל ע~~י קדש שאם~~ל בנשואין~ ~א~~
נ~~

מ~מ ~~יב~ ו~~~ ~~~~ ~~נאי ~ועלנו ~~~ וא~כ ~~ל~~י ל~~
 ~~~נ~ התיר~ בכ~~~

 ~~כ
 ~~נ~ דאי~ ~~יא~י ~ע~~

בשע~~
 לבד ~נשו~ קד~~

 עד~
 ל~ו~~ יש~

 ~~או ומ~~ל ב~~~~ אות~~קדש ~~יא~ בע~~ ~~~~
 ~רא~ו~

 ~~כ והביא
 ~צ~~ך~~~ח ~~~~

 ל~~~נו~
 כן

 דלכאור~ ~~~ ~ו~ ~יא~~ ~~~~~ ג~~
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~ ~ ~

~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  בתנאי דדוקא ביא~~ ב~עת גם להתנות ~צריך כןא~~ל
 לידע דאפ~רדעל~אי

 בע~
 אם הביאה

 נתקי~
 נתק~ם לא או

 דוקא בההיאה~נאי~
 א~רינ~

 ב~ע~ גם תנאו חזר לא דאם

 נ~קים אם ~~ופק דבהיו~ו דאפשר ~~ום ~נאי אינו~ביא~~
 לידי לבא ~לא כדי לא~ או~תנאי

 בכל ~קדש בע~~~ ח~~
 ר~לאופן

 א~
 שאי ~~ בנדון אבל ~~נא~י י~קים לא אם

 ונ~~ך ~ו~ך ~~~נאי ~נ~ואין קודם ~~נאי ~י~ק~םאפ~ר
 ב~~ ~ייוי י~יכל

 כל אין
 ~וא א~שות דע~ד בע~~~ ח~~

 שלא אפי~ ובעל ~~נאיי ד~חל ל~~ר ~ייך ולאבועל~
 נתקי~

 נרא~ ~~~~נאי~
 ברור

 בכונ~
 וכ~ו ~~ל~ הב~ש

 ~מעין ~ירא~

 ל~ר~ ו~ו~ר~יטב~
 פ~~

 כונת בפ~י~ כן ~הב~ן ~~קט ~ם

 ~~~א הנוב~י ~דברי כן גם ~~באר ~כן וכ~ו ~~ל~~ב~~
 ע~~~ נ~ו~י~

~~~
~~~~~ 

 ~ם י~נה דכא~ר ל~ד~ם נ~צינו
 ~ביא~י ב~~

 ת~ון ל~~ות ונכון דכ~ר דפליג ~אןליכא

 יבם~ לפנ~ ~~ול ~לא כדי לכ~חילהי~~
 מוכ~~ ~אינו

 ~~וב~ פ~חי להר~ וע~ חיי~~ י~י כל עגונה ו~~ארלה~ ל~לו~
 שם

 רעק~א ב~ הנו~ אחרונ~ם רבני ~כ~ה ~הביא~~~ח
 צלעו~

~בי~
 ~ע~ל וב~~ו~

 וח~~~ צדק~
 ~ק~יה ק~י ~י~ ח~א

 וב~יו~
 ~~נ~~~ור~

 פקפוק שום בלי ברור ~וא ~ה ~~קון ועוד

 ~הבי~ ו~~~~~~
 ~~ם ~ם

 ~~~ב~~
 ח~ב

~~~~ 
 ~ל ~~ק~ק

 וכו~~ ב~ור~ ע~~~ ~~~נ~ ~~~ ~~~קון
 ~~ם וגם

 ~~ק~ק ב~ראי~אונ~ ~שוב~
 אחד ~אד~ ע~~

 ~רוא~
 דאין~ יראה

 דהם ~רין ד~~~רי ~~י ~~קון ע~ין הללו ~ר~נ~םפק~וק
איירו

 ל~מ~
 ו~~ו ביני~ם המרחק ורב ~~~~~ד ~ל נדונו

 ל~על~~ ~~באנו ~~ל~כ~ב

 ~~ע~~ ~~~~~~~~
 ~ ~~~ ~~ ורב~~ אי~~~ר ורבני עירנו רבני רב
 ~~~~ ~~~~~י~~

 ~~~~ו~ ~~ח~~ ~~ ~~ון
www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org



~ ~

~

~  
~  

~  

~ ~ ~ ~

 ~ו~ר יבם לפני ~פול ש~א הקדו~בשעת
~ 

 שלא אח או

נ~ד~
 שאינו ובאח אי~וי ~קומו

 או כש~ר~~ ~~נ~~
 א~

 ~וא
 וכ~בואר ~ליצ~~ לידי ~ד~ר לבא יוכל ~לא רחו~~יבדרך

ב~~
 יצחק ~חד

~~~ 
 אח

 וב~כ~~ ~ ד~~~
 ~~ב

~~~ 
 י~ום

 וב~ ח~אובזכ~לח
 או~

 ק~
 ו~רא~~~ ~~~

 ו~ש~~א ד~צו ~~א
ד~קכח

 וב~~~~
 ר~~י

 ובח~~~ ל~~
 ~~רי וב~~~ ~~~~ ~י~~

 ~~ל ~ר~ים ~ו וכל ~~ל~ ~אשכנ~יםרבני
 ~ל~ ~ל~

 ~~~ו
ל~~

 ~~~~ ~~~~ ~~יאו~ ל~~רא~י א~~ ~שוב~
 ג~וני ו~~ש~~~

 ~~~ריכיןב~ראי~
 ל~~נו~~

 ~ ~כל
 ~ ו~יא~י ~~יא~

 ~ל~
 ~~צריכו

רק
 חזר~

 ~~~ ראשונ~~ ~ביא~ ~~נאי
~ 

 ~דנגר~ ~~יא~~ ב~~ ~ו~~ בל~י ~ם~~~ירו ~~~ ~י~ י~ ו~ו~
 ~~ר~~ ~

 קכ~~~ ~י~ ~~א ~שבו~י דברישל ~~~~~
 וכ~~~~

 ~ר~~~~
~ 

 וכ~ו שםי ~ב~~~ששם ~ו~~~~~
 ~ד~ר~ ג~כ שנרא~

 אנ~~ו שנו~גים ~~ לפי ~~כ~שו~~ל ~ם~~כ~~ ~ח~~~
 ~ני~ ~~נ~~

 וכו~ ~

 אחר~ דב~קו~ו~ ~~~ ד~~~~ ~~שי וכו~~שלי~י~
 וב~~נ~~~~כ

 מצריכים ~יולא
 ~~רא~ ול~~ ג~~~ ל~~נ~~

 ~ירנו ~~~ני גם

~קד~וני~
 ~צריכו לא

 ל~~נו~
 גם

 ד~רי דלישני~ו ר~~~א~ש~~ ~כ~ וכ~~ ~~~י~~ ~~~
 ~נ~~~

 ~~כ~ל ר~נן~~~ו~~~~~
 קד~~מ~~ ~~~

 או~
 ~ר לן ~ולשרי ~~

 ~~ךו~~ ~ ~~~ ~~~ ב~~~ ~~כ~ל~
 ל~~כ~ל~

 ~ם
 ~~~~כיר~~~~~ע~ים~~~~~~ ~ל~

 ~~יר

~נטוב~
 ~~יא~~ ~~~ ~נ~י ~גם ~~~ו וירונ~~ ו~יר

 ר~
ב~~

 ~~ש ~קדו~
 ~~ים ~אנו ~נ~גנו ל~י ו~~~

 נ~ש~ם ו~קדו~~רב ל~~ ~~ו~~
 ~~כל~ ~~~~ ו~~י~~ ~~ו~~~ ~~~~

 ~ר~ ~ ~ר~ונ~~ ~~~יל~ ~י~ ~ליל~ ו~או~~ ~חופ~~תח~

 כאילו ~~ש~~
 ~כ~ו ~~יל~~ בשע~ ~~נ~

~~~~ 
 ~~ר~

 ~א~~ג~ ~ד~~ ~~ ~י~ ~ם~~רד~ך
 ~כו

~~~~
 ~ו~י~ א~רי

 או~נ~~ ~~ים
 ~~ו~~~ו~ ~~~~~ ~ ~~

 ~~~~י ~~~~ ~~~ ל~~~

~ ~  ~ ~ ~  

~ ~~~~~~~ 

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  
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 ובשעת ~קדושין ב~עתבאופ~ז
 מהני הא~י ה~יא~

 מכ~לי האשהלהוציא ו~ו~י~
 ~~הע~~

 כ~ה ראינו ו~צאנו
 ~הא שלא ה~גו~י ~כ~לי א~~ להציל כדי~עש~ר שע~~ חייםי אנו ~פיהם וא~ר קוש~~~~~י~~א~ ~ירנורבני ובפ~~ וספרדים~ א~כנז~ם האחרונים מרבני רבים וכןשל~ים וכ~~
 שומר~

ו~ול~~
 ~ד

 שיב~
 ~~~םי~~

 וה~ירו ל~~ לחל~~ ו~~צ~
 לכ~חיל~

~~~נו~
 ו~~ו כך

~~~~ 
 ל~~ירה

 לש~~
 א~כ וכא~ורי בקדו~י ד~נא~ ~~ י~וד ~~ל~~~דו~ם ~~מנ~ חליצ~י ~לי

 ו~ד נלך~ ב~קבו~ם~נ~י א~~ א~
 ~צ~ ~~אול~ הבא~ לא~~ ~ע~

 קדו~ין בש~~ לה~~~~~כונ~י
 כל ~ביא~~ וב~~~

~~~~כרים הת~~י~
 לא שאם ~פירו~ וי~נ~ ~~~רנוי ~ב~חיל~

 ג~כ בלא ו~צא ל~~רעי ~קדושין יחולו שלא~נ~ים יתקי~~
~ליצה ~בל~

 וא~
 אם

 ~ת~~ים נתקי~ו שלא הא~פן יהי~
~א~ה ו~ש~~

 ~גונה~
 ~צד או

 א~ בעל~
 יתי~ו שהביד יבמהי ~צד

או~ה
 לשו~

 ~~~א בתר דזיל חליצה ובלא ~~כ בלא
 ו~היה ~יב~ה חל~~ה ל~~יג ש~שה~ ~~~

 ~עו~נ~
 ז~~~ בע~ור

 ~ג~כ ל~שיג~שקש~ ו~~~
 ~~ב~ל~

 וצרורה ~גונה האשה ו~שאר
~ום ~~

 חי~~~ ב~~נו~~ ~~ו~~
 ~י~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~~ז~ל ראי~ ~ול~ביא לדון באים דאם לו~ר אדם
 ~ה~~~~

 ~נז~ ~ הרבנים ש~~ו
 ל~ני~

~ל~
 י~ לי~וםי ~~קק

 דל~ ולו~רי לחלק ~~ום
 ע~ו
~ 

 לאו א~ור ש~וא יבום~ ב~נין דוקא ~א ~קד~ונוהרבנים ~ע~~
 לעניןולא

 ג~
 א~ור ש~וא ~הב~ל

 ד~לבדלו ~~ו~ א~~ א~ ~י~ה~
 די~

 לו~ר
~~~ 

 רבא ~~ש
 ביבמו~

 ~כד~ ד~קי~ו

~ה~
 א~ור~ ~~ל דאורי~א ו~א דא~ורי~א ~

 כר~
 ~או~ א~ור ~~ל
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~ ~

~

~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~וכחנו כבר ~את ~ם
 לדע~

 דנדון הרא~ונ~י ב~צ~~נו
 א~ור לא בו אין~לפנינו

 וא~ כר~
 לחלק ~קום ~~ן ~בכן ~נתבאר וכ~ו ~ ~~פק בעלמא~ומרא אל~ לאו~ א~~ר לא

 ~נ~~~ ~רבנים ~נדון יו~ר בנ~שלול~ח~יר

~~
~~~ 

 ~דברי כי
 ~ב~~

 ~~ב~נו
 ~~ ~~ ~~א~ לא~ור ~ב~ה בין לחלק~קום די~ ~ר~~~ ל~על~

 לא

 ~~ע~ ~~~ ~י~~~ ל~~ור לאו א~~ר בין חלוק ~טעם~י~
דז~

 ~בעל בחיי ~חיים
 ו~~

 לא~ר
 ~י~~

 ו~ו~ ~בע~
 ד~ר~

 ~קון ל~קן ברין כ~~ר~י ~~עלה ~ב~ח דברי ~שהביא~ם

ז~
 ו~ין ו~~ל עליו כ~ב ~ו~ר~ ב~בם

 ל~קשו~
 ~~א

 ל~י~ר ~יכא דבקדו~ רבאב~אשה ד~י~~
 ~ו~ ~נ~~

 ~בל ~דו~ין
 ליכאבנ~ואין

 ~ק~י~ בנשו~י ~ו~ ~נ~~ ל~י~~
 ד~א

 בנ~ו~~נאי ~צ~נ~
 ~~נו ~~~א בנש~~ין ד~נאי די~ל דידן~ בנדו~

 לא~ר ~בל ~שכחן~ ~~~~לא בע~~י בעיל~ו ו~~א~חייםי
 ל~ ~~ בעלי קדו~ין ע~ד ו~חיים ליבם ~~קק~לא ~י~~

 בע~~ ~וי
 ~~~ע עכ~ד~ לחלק כנ~ל ~צינו~~~

 ~דברי~
 דד~א

 ביב~~
 נ~ר~דאי~~

 ~בעל בחיי ל~וק
~~~ 

 דע~ו
 ד~~ר~~ ~~ ~קו~

 ל~~ק ל~~ירה אבל~רין~
 ג~ ~ל~

 ~בעל בחיי
~~ 

 ~צי~ו~ לא
 ~חי~ ~ג~~בי ~ק~ן ~י~ ~כ~~~ג~ם

 ~כ~ב ~~~ לחלוק
 ו~כאו~

 ~~~י~~ש~
 וכו~~ רבא ~א~~ דפרק

 ~~לק בא~ו ואם
 ~י~~ו ~ אחר ~~נאי ~ח~ ~~~בטליןנש~קדו~ין ~י~
~יי~ לכ~~~ב~לי~

 ~~~ אבל וכו~~ ניחא
 ~רד~ך ש~~ק

 ~פ~ג~~ ד~רי~
 דא~~ר~~

 ~ע~~ ~ו~ לא בחייו~ ~קדושין כש~~בטלין
 ~כ~~

 ~רי~~ש
 ל~ל~ ~~ו~ וי~ די~

 נד~ן בין
 ~א~ו לנ~של~י~ום ל~~י~ ~~~~~ ~ר~~י~

 רוצי~
 ל~קן

 ג~
 ל~~~ן

 ~רצ~~י וי~ אי~~ ~~~
 ל~~ר

 ~~~ כיו~ של~~
 ב~י~ ~ם

 ~~~~~ ~ק~~
 ב~~~~~עלה~

 א~~גב
 דבעל~~

 א~רינן
 ~י~

 ~~~~~~~~ ~~~י
 ~~~~ג~~~

 ~~~ ~~~~ ד~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~
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~ ~ ~

~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ דב~בם
 ע~ק~נן~

 ~~ת דל~בי מזה ויו~א התירו~ דו~א ב~ה
 בלא לה~ירהא~ש

~~ 
 הכי ל~א

~~~~ך~
 ע~ד

 ~ל~ הב~~
 ברור ~הוא מה ~~עלה כתבנו ~בר

 דברי~בכו~~
 בדבר~ להעמי~ לנ~ ~אין

 ה~~רים דברים
 לא כי ה~~~ר~~ן

 הודי~
 לנו

 הב~~
 לא זהי ~~חלוק כלל

 ולאבפ~
 וב~ר~ בר~~

 בחכ~ה ~לפל בעצ~ו הוא ~כבר אחר
בדין

 ז~
 וחלק הנז~ ל~ח בנ~~

 ה~נ~ בי~ יד~~
 ב~י~

 ~נ~
 ~~ל

 וב~~~~
 לא

 אי~ באש~~ ~כ~ ה~~~
 או להצריכה ~~ירי

 להצריכה~לא~
~~ 

 ב~ה וכ~בואר
 ש~ד~~

~~~~~~~~
 הרב ע~ד לדון ~בבואינו

 נחל~
 ~~~ה

 הנ~~
 כחנו

 ~לא ~לבד כי לו~~ע~
 החל~~

 להלכה~ לא כן הרב
 כתב ~לא ל~עשה~ולא

 ז~
 על~ ~ק~ה ~ה ל~שב כדי רק

~ק~
 ~~ה~~~ ~~

 לקו~י~~ אחר י~וב י~צא ה~צא ~כא~ר

 ~~ישבו וכ~ו~א~~
 ~~נ~

 ה~~~~~
 ~~~~~ ~בכתובו~

~~ילא ור~חי ר~י
 א~

 ~~קו
~ 

 הנה ז~~ לחל~ק עוד
~~ 
 א
 נניח ~

 ~הב~~
 קא~~לדינ~

 יצא ולחלק
 לאחר ~~י~~ ב~ הלכ~ ל~נ~

 והד~~~~~~הדע~ ~~~~~~
 ~חיבנו

 ~ל~
 להניח

 ~ל ~שיטו~נ~
 ~כ~

 ~רנן ד~ב~י ~נז~~ל~על~~רבנ~~
 ד~~

 ~נא~ ~ועיל בא~א
כ~~

 ה~~נאי~ מש~~י בכל ו~~וקן ע~~י כ~הוא
 ~~~ום

 ~~נו~~~~יא ~די~
 בדר~ ~~נ~~

 ~~~ר~~ של תקונו לי~ב כדי א~ב

בר~
 ולא ~הש~~י הנר~ ~~ה~ו~יא

 כי נ~ונ~
~~ 

 נ~~~ הרב

 ~ם וידין יור~בעצ~~
 לענ~

 ~~הרי~ב ~~אבו ~~~~נו ~~~~קורכי הנזכ~ ה~ו~~ כ~~~כ~ ~~ע~ה
 יבוכי ל~~ין ~ד~~~~~

 ~~~קו~~

 ~~ה~~~ י~לכ~קדו~
 ~דב~יהכ הרא~וניכ~~ ו~~~ו~~

 ועליה~ א~ו~ים~ ~~~ ו~חי~~~~ לענ~
 ונבאר בא~נו כא~~ר~ע~~~ר וע~~ י~ד~~ם~ נ~~כו

 ב~

~~~~~

 יקר~ ~א~ ~~~ ~א~ ~ין ב~~לם ~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~ ~~~ ~~י~~ ~~~~~ ~~~ ~~~י
~ 
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~ ~

~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~
~  

~  
~ ~  

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

~י~
 כ~~

~~ 
 ~~ל ד~~צ~ דבר~~

~ 
 הדבר ל~~ה

 ל~י דו~~

~קד~
 ע~מ א~ה

 של~
 הופק~ו זנ~ה ~אם ~זנה

 הקד~
 לא ודאי ומע~~~~ר~י

 נא~ר~
 ו~פ~ ב~להי על

 וכו~~אחר נ~א~ א~
 ע~~

 הרי
 דא~

 ל~נין
 ~די~ א~~

 ~~אנו ו~בר כן~
 פרי להרב~אינו

 ה~ר~
 ~~~ב ח~א ~~ל

 שע~~~
 ~~~~~ר

~כהן בנדונ~
 ~ה~נ~

 ~~לך ~לא א~~~ עם
 כן~ה~נה ~ני~~ ב~ עד~ אחי~ לב~~

 ~~~~ קי~~ ~ביא~~~ול~ וב~ע~~ הקד~ ב~ע~
 ו~לכ~~~נאי~

 ~~ל הרב~~~יר וילד~~ ~נ~~ בי~ דב~ני וב~אי ~~~ן~ ~~וך
 הא~~

 ו~כ~יר~בנ~~ ג~י ~לא ~~א~~~ל~וק
~~~זרו~

 ~ל ~הר~ ע~ש
 ~פרי~

 ו~~יר ~~~~י על
~תנה ~ל~ א~

 ב~ע~
 על ~ם הביאה

 ~ ~רב ~~ל ~~~~~ ~ג~
 ו~ ~~י~ ~~~ע ח~ב~ל ~על~~

 ~ר~ני~~ ו~נ~
 ~~~אי ~ל ~~~~כו

~ע~ה ו~~~
 עולם גדולי ~~~ ~ לכ~חיל~

 וכ~ ו~~~
 וגם

 ה~~יריאשכנז גאו~
~ 

 רבים ב~ה
 ~~~ו~~~~

 אי~א ~מצא ו~ו~
 ר~י~~

~גדול~~
 ~~ן

 האחרונ~~
 רבני ~~ל

 ~~~פרדינ~
 ~~קו די~~י

~קבלו ~~~
 ~ורא~ ~לי~~

 ~~~אי ~~~ר ~ע~~ר ~ע~ו י ~רן
 ולכן וכו~ ב~דו~~~~

 ~~ ~~~~~ ב~~ו~~ ~~~~ ל~~~ ~ל~~ י~
~~

 ~נאי~
 ~נ~פ~ט~ל~~כ~ בקד~~

 ול~ע~~~
 ~דול~ ~צל

 י~ר~
 ~~~~ וב~קו~וכ~~

 ל~ו אין ~~גון
 ~~~נו~כא~~ר ~~~~~~רי~~ ל~ו~~ל~~ר~~

~~~~~ 
 ח~~ל

 ו~~~ ערו~ ~~~~ו~ קולו~~ נ~~~
 ו~~בכ~~~

 ~~ל ~~~ן ~~ה~רא ל~ר~~ג
 ל~ ~~ע~~~~~ ~~~

 ~~~ג
 ~~~ ~~~וב~ו ~ ~~~ו~י~

~~~~~ 
 ~~~~ג

נר~ו ~י~~ר~~~ ~~~ר~חי~~
 ~~~~ אודו~ בוקאר~~~~~ ב~~~~~ א~ ~~~~~

 ל~~קק ~~לא
 ו~~~~~~ ~~ליבו

 ~ארי
 ~גרו~~~ אודו~~ ~

 ~~~ ~~~~~~כ
שאחר ~~~~~~~~~

 וקב~ ~א~~
 ~~~ל~על ~~ל

בנ~~ד כ~~ ~~~ ~~~~~ ~ק~
 די~

 ~~~יר~~י~~~~~ו~~~ ל~~~ו~~על
 בא~פןה~נאי ~~די~~~~~~~~

 ~~~~י~
~ 

 ב~~~~~
 ~ו~י~וד ~~שואין

 ~~ר~~~~
~~~ 

 ל~~י~ י~~דל~ ~~ע~~ ליד~ ~ד~רוב~גיע
 ~ו ~גט

 וא~~א~~ר~ ~~~ ~לי~~
 ~~שיג לא

 ~~~ו~~~~~~~~~~~ י~ ~~~~~ ~~~י יד~~
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~ ~ ~

~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  דכל ז~ל להר~ ד~~להר~
 ~פ~~

 ליבמה חלוק ו~ין ~וים

 ובכן וד~וק כ~ז ~ו~ס~ ~~ה מ~ת נו~בי להר וע~ ~ישל~ש~
כחנו

 לעש~~ ע~
 תקון

 ז~
 כדי ובב~אהי בקדושין ד~נ~י

 ~~חל~צה~ ~~~ ~~ש~ל~צ~ל

~ ~ ~
~~~~~ 

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

~~~~
~ 

 כ~~
 בקדו~ תנ~~ לתקן לז~~ ח~דם כ~בנו כ~שר ~וא
 ש~בו~ו ה~ופן ~ה~ה כ~שר ~ר~~~ ונושא בודדבענ~ן

ל~נ~נ~
 וברעו~ ש~כו~ ואש~ ~יש

 לשמוע ~~צים נ~שם

בקולנו~
 וי~~ו שיח~רו נצ~ם שכ~~ר ~~נו~ ~ם ושל~~ם

 גםה~נא~ם
 וב~~~ לבי~הי הר~ו~ ביחוד ר~ל ב~~~~ בשע~

 ל~~הם ~ח~וםיש~~ו
 ול~

 ~ולם עלינו~ ~ל~זו
 בה~ו~

 מג~~נו

כ~ש~
 ~הקד~נו

 ל~קן ר~שונ~
 ~קנ~

 ה~ווג~ם לכל בכללות זו
 הזה ~ה~ום~~~ע~ו

 דבר ל~י~י ~~ש ב~ן ~בדל~ בל~ ו~על~
~ה

 ~אוד עד יקש~
 לע~ו~

 גם ה~נא~ם
 או הב~~~~ בשע~

~שע~
 לב~~~~ הראוי ~~וד

 ~דור
 ~רו~

 כ~ה
 ולהיו~

 ללעג

וקל~
 ~ה~ון~ ~עיני

 ודל~
 וכן ה~~ו~~ם~ העם

~בכן ~עש~~ ל~
 על~נ~

 ~ול~ ול~~ש ל~~ר
 ~רופ~ נ~צ~

 ~~זור
 ל~~ל~

 בל~~ ג~~~~
 ש~ע~ו ב~נ~~ ורק הב~~~~ בשע~ ה~נ~~ ~~ר~

 ה~ ~ם ~ה~ה וה~דוש~~~ ~~בלונו~בע~
 ונ~צא דרכנו ~צל~~

 נלך א~ ל~וד~ ב~~ גם ה~ר ~~ל ה~ו~~בדברי
 ~ע~ון ו~~ר~כ~ל~ ול~ לבט~

 ו~ה~בוננו~
 ר~שונ~ם ~~ו~~ בדברי ~~ב

 נוכ~נוואחרונ~ם~
 ~ענו~ ו~~ ש~~ לדע~

 רב~ם ו~נ~~~ם
 להקלוע~ו~~ם

~~ 
 ב~~~ ב~נ~י

 ~בא ~בד~ ~~דוש~ן
 ננ~~

 ו~~ ~~נו א~נ~
 בע~רנו~ יה~~
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~

~ ~  

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

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

~  ~  ~  ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 המחיבנו שהסבה לנו ~תבאר ~כתב~ו זה מכל
 הביאה~ בעת~ם לה~~ו~

 יבעול ~אם הפ~ס~~ רוב ל~י~ד הוא~
 יש~~ם

 לחו~
 שה~~ה ~נאו וב~ל מחל ה~י~ה בעת ~מא

 ויוצא קימים~ הרא~ונים הקדו~ ~בכן הקדושי~~בשע~
 מז~

 כאן אין שוב ~~ם~~ב~ל א~ ה~נאי~ לב~ול לחוש ~קום אין ש~הד שלפי נניח~אם
 ~יחו~ בי~

 הרא~ון וה~נאי
 י~ ועפ~~ קא~~כדקאי

 רבים~ ~ניפים לנו
 יפ~ם

 הנ~~נולח~ק ו~ו~~ל~~
 ~א~

 ~קום אין ~לפנינו~ ~בנדון
 נ~אר~ וכא~ר ה~נאייב~ל ~~~ לחו~

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

~~~~~
 ~ר~~ון

 מ~~ ~ו~
 הרב ה~ה ~~ל הא~רונים רבני

 נובי~ק והרב ~~ב צדקהמעיל
 ~ו~~

 והבי~ד ד נ~

ה~~~
 והרב ס~~יח

 ש~ב~
 נ~ח ~י~ והחק~ל ע~א ~~~ ציון

ובבי~
 ~הוא ~נאי בין ה~~חק דרב ד~~מ~י ~למה

 ל~וב~
 שהוא ל~נאיהבעל

 ~~וא דב~נאי ~ האש~ ל~וב~
הא~ה ל~וב~

 ובפר~
 ~ ~ם

 י~
 אין י ה~נאי בבי~ול ה~~ד לה

לחו~
 ~מא ולו~ר

 בע~
 הביאה

 ב~ל~
 ואפי~ ~ ה~נאי

 ופרשחזר ל~
 אין הביאהי ב~~ ~נא~

 לחו~
 שמא כלל

 בטל~
ה~נאיי

 ~עי~
 כ~ה שהביא בחק~ל שם

 ר~יו~
 ו~ן ~~ ~ לדבר

 ~דברימ~באר
 הרא~~

 דכ~הוא ~~ו כלל ב~שו~ ~~ל
 ל~ועל~

 ~~נה ~לא אפי~ לב~ל יכול ~~נוהאשה
 ביא~~ ב~ע~

 ו~ן

מ~בא~
 ~דברי ג~כ

 הב~~
 ~~ל

 ש~~~~ ~ק~~~
 ~ל~ח ~ר~ן

 ~הואדאם
 ל~~ב~

 כ~ון הא~ה
~~~ 

 ליך שא~ן
 ~ו~~ ~א~י~

 ל~~ל יכול דה~נ~ינהי
 א~ ~קוד~~ א~נ~ מ~~ ~

 י~ן לא
 הב~ש כ~ב ~ו~י מאתיםלה

 כנ~ ו~~
 ~~ל~~ בודאי א~ר~נן

 ~ידו~~י~ן
 שלא לה

 נ~~י~
 ~ ~~נ~י

 ~~ו~ר ~~כ
 ~ד~~~
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~ ~ ~

~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ באופ~ז
 ~קוד~

 נתקים ~לא לה ידוע היה לחו~ה ~נכ~סה

 לומר ~חיבת וה~ברה ~ ~~~חלה דודאי אמרינן אזהתנאי~
 שנכנ~ה דכיון ~כן

 א~
 ~~נאי נתקים שלא ביודעה

 הוכחהזוהי
 ~י~

 הוא אם ~בל ~נאה על שמחלה לחוש
 בשעת לידע לה היה ~שלאבאו~ן

 לחו~ה כני~~
 שמחלה לו~ר לנו אין ודאי ב~א לא~ אם ~ התנאי י~קיםאם ~ וביא~

 הם ה~נאים אלו שכל בנ~של לדין זכינו~~ן בזה~ ~לה ~וא ~ה~~ד ב~י~ מחלה ~לא כ~ז ~~~~איהתנא~
 ~~נאי ב~לה ~מא לחוש לנו אין~א~~~ ול~ועל~ ל~וב~
 א~

 חזרה לא אם

 בשע~וה~ני~
 וכ~דובר~ ביאה

~~~~~~
 שחולק נראהי ~~ח ~י~ ח~ב ז~ל ~ח~~כ ש~דברי

 הוא לאם לטוב~ו אם דבין זה חלוקעל
 לדבריו וז~ל כ~ב י הללו בי ~נו~ דברי שם ~הביאדאחר ~ב~ובתה~

 האשה ל~ובת ~הוא ~נאי ~~ום~~בכל
 כגו~

 ~ וכו~ ב~למומין יהי~ ~לא
 י~ כאלהי ורבבו~

 א~אידא~כ וצע~~ בנשו~~ תנאי
 לב~~

 בתנאי יתלו לא אמאי וכו~ מ~~נין אין
ש~וא

 ל~וב~
 דשכיח ~ האשה

 וכו~~
 שהר~ מ~ה נראה ע~כ

 ~חלק ~הנו~ביי ~ברת על חולק~~ל
 ל~ובת~ בי~

 לל~ובתה
 ב~~וע~

 בי~
 ~~ג בדמ~ג ק~ק יעקב

 ובעה~~
 ולהר~ דקצ~ו

 ח~בלב י~~~
~~~ 

 הנז~ל~ החק~ל ע~ד ~~ל~ל מה ד~נו~ ל~ז סי~
 דבריו~נ~

 ~ח~~
 ~מה צ~ע הללו

 ~~וגיא ז~ל ל~נו~בי שמק~~
 הב~ש שחלק ~ה דל~י הנז~~ ב~שד~~

 ז~~
 ~וכל הנז~

 כזה דדבר ב~~י~~~קו~יא ל~ר~
 כז~ ~נאי ~א~~ ש~תנ~

 ~לא
 י~קים אם ~ביא~~ כני~ה בשעת לה~ברר ~~שריהא

 א~
 ב~~~ ב~י~ ז~ל הנו~~י וכמ~ש ~ שכ~ח דלא דבר ~ואל~ו~
נ~ו

 וה~~~~
 ה~ו~~ ש~ר~ו ~ה ל~י ומ~ג נ~~י סי~ בעצמו

 ~ד~רי קוש~ שום כאן דא~ן ור~ח ר~י~שם
 ~י~ ה~יבה~ ~נ~לה כיוןו~~~ הנ~~ הש~~

 הקו~יא
 ~ר~ ש~ק~~

 ~דב~י
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~ ~

~

~  ~  

~  

~ ~ ~ ~

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

 נפל הנו~בי~ על לח~וקוה~~ס
 ונמ~~ י המ~~ב~

 ~ל ~חלו~ו
 ובזה י הלב ~ל ומתקבל וי~יב ~~ת ודעמיה ביה~ו~

 מהר~~ק של קו~~תומתישב ג~~
 שהבי~

 ~חק~ל ~ל הנ~~ ה~~~ל
 המעי שיר~הוכ~ו

~ברה ~~ ~~~~~ י~~~י ~~~~~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~ ~~~ו~~
 הנ~ ~~

 ד~בר~ ~~נו ~~ר רבים עכ~פ
ה~י ~רנ~

 חלו~~
 דב~נ~י הלב~ ~ל ~~~קבל ה~ו~כל

 ל~וב~ ~~ו~
 ~י~ה~~ה~

 לנו ~~ן בב~~לו~ ה~~ד לה
 ~~~~ לח~

 בטלה
 ~רבים~ ~הם ~ו~עים ולהם וכ~דוברה~נ~~

~~~~י
~~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~י

 ~~י~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~
 א~ה~ ~~~ ~~~ ~~~

 הכ~~
 ז~ל ו~ר~ן

 פר~
 ובקדו~~ן ~~דיר

 פר~
 ~ועילים וב~ולו ה~נא~ ~חילת ד~~ן ~קדשיה~י~

~~ 
 בד~ר

 כג~ן~במ~וןי
 ע~~

 לי~~~~ים שת~ני
 לו~ר שיוכל ~ו~ וכיוצ~ ~ו~

 ~נ~ים בש~ר אבל ~~קבל~~~ כ~יל~הריני
 ל~

 ו~~~ ע~ש~
 בנדון

שלפ~ינ~
 שב~~ון בדבר ~ינם ~~נ~ים שכל

 דגופ~ בצער~ כ~~
של~

 ~~~ ו~~נ~~ ~~א~~ ובי~ול ~חיל~ כ~ן ~ין ל~~חל נ~נו
 ~~~ו שיכפיל צורך לנו ~ין ובכן ק~~כדק~~

 בש~~ ~~
 ה~יב~ שנפל~ דכיוןהב~~~~

 נע~ר ~גב ~ודרך ה~~ובב נפל
 בשם ~קדש ~~~ש פרק ~ר~ן בדבר~ ~~~ש~נ~~ר

~~~ן ~ר~ב~~
 ~ח~~

 ל~ינה בי~ו ~ו~ילין ובטולו ה~~~י
~~ 

 ~ד~ר

 ת~בו~שב~~ו~~
 ~ו

 ל~ לבינ~~ ~ב~נ~
 ~~~~דו בדקדוק ב~ו

של
 הו~ הר~ב~~

 ~כול ~~נו ~~ון של דבר ש~ינו שכל
 אם ~ין בזה חלוק ו~~ןלבטל

~~~ 
 ל~ם לבינה ~ינו

בפ~ע ~ו~
 ~ל~ וכ~~

 ~~כירו
 ~יב~~

 ~~לו
~~~ 

 בפ~ ~ג~פי~ והר~ן

~מדיר~
 וגם

 ~~~י~ ~~ ~כ~~
 ד~~י

 ~ר~ב~~~
 ~ל~ו

~~~ 
 ~~~ן
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~ ~ ~

~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ דפ~
 מקדש ה~י~

 ל~
 ~וכח ל~ינה~ ~ב~נו תיבות כלל ~~כיר~

 היה~לא
 ~ו~~

 וכן הר~ןי בדברי כן
 הח~~

 שהב~א סק~~ו
 וזה לבי~ה בינו תיב~ת הזכיר לא ה~לו ה~~ב~אדבר~

 דה~עם כ~בייי ~~ל ז~ל דהר~ב~א לדחות הדוחה כחואם ברור~
~הצריכוה

~~ 
 קדו~ ל~ם וב~ל עבב~~~ ~דם דאין ~~ום הוא

ו~ין
~~~~ 

 וכיע~ין לת~איה אחליה ~חולי ~שום
 בהר~~

 ~~ל
 המדירפרק

 ובלח~~
 דב~אי ד~~צא ~ם~ ז~ל

 ~ר~ב~א ד~ודה א~~ר ל~נאיה אחליה לאחולי אנחנ~דחו~שין ק~~~ דא~~
 ~~ון ~ל ~~ינו ב~נאיד~ם

~יהא נקו~ ~~~ הכי~ ל~יח~ איכ~
 ~~בר~

 לא ~מון ~ל ~אינו דבדבר ~ ליא~ר נ~נה ~ו
שייך

 יכול~ דאינ~ כיון ~חיל~
 ~תקבלתי כאילו הריני לומר

וכ~נר
 ~~בר~

 והר~ן ה~ה ו~בלוה קי~וה ~ו
 ו~כ~~

 ~דלא
 ו~~ ~ליוי~לקו~

 ~שב~~
 ~~~ד~ ~י~ ח~א

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

~~~~~

~ ~~~~~ ~~~ 
 ~~י ~~~י

~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
פר~

 אין ה~נה שלהנא~ו דכיון ה~דיר
 ~יד~ הקדושין ~י~ב~ודע~ו

 ~יד~~ ~ד ~לוי הדבר ~א

 ~יראה א~~בנדרי~
 וכל ב~ו~ין~

 ~ל~
 ~ר~ז ב~ם ה~~יד

 מק~ד~~ אי~~ בהם הקפיד ואם~קודשת~
 ~ח~ר אע~פי

 ~~כ הבי~ה זו ו~ברא בי עש~ ו~חלאח~כ
 הב~~

 ז~ן ~~ק ~ל~ח
 דלא בזה ה~~יענו ~דול וכלל ~הנ~יאי דבר ~דול דברולפע~ד
 אם דוקא ~א לתנאיה אחליה דאחולי ~~ה דיןנא~ר

 שלאלו נוד~
 ה~נ~~~ נתקי~

 ולא
 כגון בהם הקפי~

 ~יד~
 בנדרים

 ~~ב~~~ין
 כיון התנאי~ ~~חל נותן הדעת שא~ הק~יד~ ול~

 לנו ~ין זה ב~דר ש~ינו כל אבל ה~~יד~~ל~
 לו~~

 שב~ל
 ר~~ון מו~~ל ~~א זה ודבר ~ו~חלו~ה~נאי

 ו~~אי~
 ~אד
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~ ~

~  

~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~

 הקדושה תורתנו~רוח
 שדרכי~

 ~ח~שו מה וכל נועם~ דרכי
 הח~~רו לא חז~ליוהחמירו

~~~ 
 ~קום

 ש~דע~
 נו~ן

 ז~ל דברי~ם ~~ו~יןלזה לחו~
 ל~~~ דו~~ ~ר~~ ~ע~~~ ~ל~ כ~וק~

הריב~~
 רז~ל ~~~רו ~ה לענין קמ~טי ב~~~ ז~ל

 ו~~~ לב~ליי עש~~י נ~ר א~הלו~ר די~~ל~
 דב~יקר ~ר

 ~י לבעלי ע~~~י ~~ר לו~ר~ין ~כ~וב~
~י~~ר ~יב~י ~~ ~י~י~ ~ל~

 ל~
 עיניך

 ו~דרב~~~~ ו~~י ו~י~~ בגירו~י~ ~~~~
יכול~

 ע~נ~ך לו~ר
 ל~ לי~~ ~~~בק~ בגרושין~ נ~~

ל~כו~
 וכו

~ ~~~~~ 
~~~~ 

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

~~~ 
 ~~ובב
 ~~י ל~י~ד ~ולך~ ~

 ~~ בית ~רד~ך~~ דא~~ר~
 ד~ע~

 דע~כ ע~ב
 ~ישינ~ ל~

 ~~~~~~ל~
 ב~יל~ו

~~ 
 ו~~~בור

 ~ו~ כ~
 ~~ ~~~ו~ ~ו~ל

 ד~כ~ ~יכ~ד~ק~
 ~רוב ~~ל ~ו בע~~~ ו~~י

 דכדי~~רי~ן ~~ ~~~~ ~ו~
 י~~ של~

 בע~ל~ו
 ~ו~ ~ע~~

 ~נ~ו~ על ~ו~ל
~~ל

 דרוב~ ~יכ~
 ב~ילו~יו דל~~ו ~~יעו~

 ולי~דניח~~ ~~~~~ ~ כ~רו~
 כ~ן

 ~ו~ך דוד~~ ~ב~~~ ~ד~ ד~י~ ~~ק~
 ~~קדק ~ח~ב ו~ינו ~רוב~על

 ~~ ו~ו~~ בדב~
 ~~ך

~קדו~ין
 וב~~ד ~~~~ שקד~

 ~~ו~ר ~רק בקדו~ין ~~ל ~~רדכ~כ~ב ב~~ ~כיוצ~ ~~ו~~ ~וגדול~ ד~~
 ~כ~ל~ ~ו~~ בד~~

 ל~ר~ם~~~~נר~~
 ~לך ~ו~ ובדרך

 ח~~~ ~~ר~
 ~~ל

 ~~ו~~
 ח~~~

 בדו~~כ~~
 ל~נין

 ~~~ כ~~
 ~~ך ~י~ א~~ ~~~ נו~בי ו~~

~ור~
 ~~כנ~~ לר~ני ~~ד

 א~
 ו~~ ~~ד~ ~י~

 ~~ך
 ~ב~~

 ~ו
 ~ו~

 ~נר~~~~
 ל~ר~ לו

 ב~~
 ~~~~ ~~ל

 ~ק~~
 ל~~~י ש~~~נו ~

 דבעל~~~כ~~
 ~~נ~~ נ~ק~~ ~~ ~~ו~ק~ ~וא ~~ר ~~~י

 לו~ר~ייך
 ש~קד~

 ~~~~ ~~~~ ב~ל~~ י~~ ~ל~ ~~~ן~ ~כל
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~ ~ ~

~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~בת~~יכאןי
 ~ל~

 ~זקק
 ליבם~

 ביאת ח~ש דליכא
 ~~ומר~~יך ~ל~ זנו~

 ל~
 לה~ב ~נ~~פק ומה התנ~י~ נתק~ם

 ב~~
 ז~~י

~~~~~
 ~זכרנו~ ~ול~הרד~ך ל~ר~ן ~הו

~ ~

~~~~~ 
~~~ 

~~~~~~ 

~ ~ ~  
~~~~ 

 ~נ~ו~~~~~
 ו~~כחי דוק ~וק ~ל~נ~נו

~~~~ 
 ~קום ~ום

לחו~
 עם ~~~~~ התנאי~ ~~ ~~ש~ ~~ב~ל

 ב~ל~
 י~ד~ א~~ א~ן ~לנו ~~~~ים כל ~רם הקדוש~~~ב~~

 ~י~ב~לו
כד~

 ~נ~~
 ~~ר

 ~~ ~וב~ל~ ~~~~
 כ~י

 ~ל~
 ~~ל

 ~י~ ~~ ב~~~~~~~
 ~ש~ל

 ב~ד ~~~~ ~לם~י~קי~ו ד~~~ ~מכ~ ~~~ ו~דרב~ ~ ש~
 ~~ל~

 ח~יו ימי כל לק~מם
 ~~דוי ~י~~~ ~כ~

 ו~~
 בידו ~לוי ש~~~ו ~~נ~י

ו~ול~ ~~ת~ ~כ~~~
 ~י~ עכ~~ וכ~וצ~

 ~~~נ~~~~~~~~ ~~ ~לי~~ י~כ~ ו~א ~ודע ~ הבעל
 ובכ~

 ~ם ~~
 ~~ל~דם~ ~~

 ~~~ו~~~~ ~~~ ~~ב~ ל~ו~
 ל~~~ ~~~~~ו~~ ~~~ל~~ ~ב~~

~ 
 כדב~ים ~~~ו

 ~~~~ח~ל ~~ל~י~~~~ל~י
 ~~כל~~~~~ ~~ופ~ הי~ ~~~ ~~~~~ ו~~~

 ~לב~
 ~די

 ~~ו~
 ל~~ל כ~ו

~~~ 
 ~~~ן

 ל~
~~~~~~~ ~~~ 

 ~~~ו ~~~~ל ל~ר~ ~~~ר
ב~~ו ~~~ ~צ~ ~~

 ~~חנ~ ~~ ~נ~ו~ ~~ל~~~
 א~~ו ל~~~~

 ~~~ו~
 ~~ו

~~~~~
~ 

 ו~י~
 ~גם~

 ו~~~~ ~~ר~~ ~ב~~~~ ~~ב~ ~~~ ~~
~ 

 ~~ל~ ~~~~~~~ו~ב~ל
 ~~~נ~~

 ~שכל
 ~~נ~~~

 ~ ~ם
 ~~~~~ ~ג~

 ~~ד~ש~~ו~~
 ב~~~ ~נ~~ר~ ~ו~~~ ~~~~

 ו~~ח~~~צ~ ~ו~~~ ~~יו~~ ~~~
 ~~ג~ום ~~נ~י

 ל~~~ ורצ~~~~ ~~~ ~~~~ נ~~ ~~
 ~ו~~ ~~דם ~~~ו

~~~~ 
 ~~ם

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~ע~
 ~~~~ ~~~~~ ~~קלו~יקל~

 ~~ו ~ל
 ~~~~רי~ ~ו ~~~~~ ~~~י~

 ~~ ~~בר~ ~~ו~~~~
 ~~ ~~~~ ~~~ ~א~~~ ~~~ו~ ~~~

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



 ~~א ו~~כי~ליי
 ~וב~

 ~~ך אש~ע ולא
 ז~ ו~ר~ דבריך~ ו~

 ב~א~י~ למ~שד~~~
 דב~~נו

~~~ 
 ~~~~ הריב~ש

 ק~~~
 לענין

 כנז~~ לבעלי ~שי~~נ~ר

~ ~ ~~ ~ ~  ~~~~~~~~ ~~~~ו~ 
 ~~~~~ כ~~~~~~~ ~~~
~~~~~ 

 בנדון ~~~יק ~~ם ~~~~~~
 כלל~ ~ל~~ ~~ו~ ~~ ~~ל~~~~~

ו~ו~
 ~א~ר

 ~כ~י~ כ~~
 ~כרכרנו

 ~כר~ו~ וכ~~ ~א~~~~~~ם~ב~ק~~נו א~ו~ ו~ר~נ~
 ~כ~~ו

 כדי ~וק~~ בכלו~כ~נו ~~~~~ ~ב~~~~
 ~~ י~~~ ב~ו~ ל~ו~~ ל~ו~

 ו~וב~ ~ב~קנ~ ~ח~~~י~
 ~~ב~ו

 ל~ד~~~~ ~~~רנ~ ל~
 ~בל~~

~~~~
 ~~זכ~~~~ ה~נאים ~~לו כל

 ו~
 ~ם

~~~~וננה ר~~~ ~י~
 ~~~ ~~בעו~י מ~יר~ ~ב~~

 ~ינ~~~ ~י~~~~י ~ו~~~~~ ~~~לו~ ~
 ~בו~~ים ב~בר~ם

 ~~ ~~~~~ ~~~ו~~~
~~~~

 ~~וב~~
 ו~ו~ ~~~~~~

 ~ם
~~ו ~ו~~~~ ~~~~ ~~~ ~ו~

 נ~~~ ~~ו~
 ~ם

 ~נ~~ ב~~ כל~ו~
 ~~~~ ~~~~י~ ע~~~

 י~ו~ר כ~ ~~או~ן ~~~~ר~ ~נו~ ~~~~~
 ~~~ א~~ ~ר~~

~~~ונ~
 י~ן לו ~~~~ו ~ו~~ו ~ ~ם ~~ח~ו

 ~~~~~~~~ו ~~~ ~~~~י~
 ~לב~~ ~ו~~

 ~~~י~~
~~~~~~~ 

 ~ל
 ו~~~ ~~~~

~~
 ~~~ר~ יכן

 ~ר~
 ~ין

~~ 
~ 

~~~~~ 
 ~~בו~י~~ ~~~~לו

 ~~~ ~ל~~~ל~~~~~~~
 ~~~~~ ~ו~~ליך ~~~~י ~ו~ד

 ~~~ר י~~~~~~~
 ~ל~~~ ~ו~~ ~ל~

 ~~ ~~~~~~~ ~ ~יי~ י~~ כל ~~~ם
~ 

~~~~ ~~~~ 
~ 

 ו~~ו
 כ~
~ 

 ~ו~~
 ~~ביל

~ו~ ו~י~ ~ ~~
 ~~ק

 ~~וק~י ~~~~~ו~ ב~~~
~ ~~כל~ ~~ ~ו~  ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ח~~ ~~ ~~~~ ~א~ ~~~~י ~~ו~~~ 

 ~~~~ ~~~~~~~~~~י~
 ק~ו~י~~

~~~~ 
~~~~ 

 ~~י~~
 וק~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ו~~~~

~ ~י~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ י  

~ 
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