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 לתרחד ואע טתנה ומתנתו גם ונפי דבריו לגל כחיהוי' דה-אי השיב כצחק ורבינו 1 שאני הקדש נביושהא
 דפירש עיקר רשב-א פירש אלא רק לא חננאלהוגינו
 היה שאס טשסע ליחן כח לו ואץ לדבר יטלשאינו
 . ליבב יכ% אם גט נמו נסי וק סתנח מזנתו ליתןיטל
 המנרשים לכהנים עתה שא"ש יצחק רבינוויומר
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 אמנה ששטר לשמעון 01ורח נחותמיו לקיומו מציבעי
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 לטוען שטרא דאיכא היבא אלא אסרינן לאלהוציא
 1 להד"ם אסר בעי דאי טע ניטר סטראי לוסרדנאמן
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 ט' כניסו סי' )6 אסרי

 טררבנן שמעה הסחהיב דכל אלפס יב פקרמם
 לא לישבע רוצה ואינו ההובע תפם איוניפל

 אי דאורייתא שבועה ומחוייב )רסס( טיסהטפקינין
 ומאוייב לישבע רוצח אינו אם סיניה טפקיניןהפס

 לנכסיו יורדין אין לישבע רוצה השיט דרבקבשבועת
 דאורייתא שבועה טוייב אי אבל . שתו מנדיןאלא
 שבועה זטהוייב בסלל הרים כתב כן . לנכסיויורדין
 לי סספקא טשיו תפס והתובע יישבע רוצה ואינודרבנן
 טא,-ו תפס וכשכננדו  יטאף חא חנתבע ואם .וגרע
 נראה היה הנחשד דעת נלא שבועה היגעך דקד*כא
 ובעבענו החשורים סטון ויהשום ארם כל דילך חשודלשום היי שנקת לא כן דאם כלום טועלת תפיסתו שאק*

 ו בידי ומניא היסחשבועת
 או שם הוכרת בעינן דלא לנ( תם רביט אוסרושנ

 אחרש ספי  במושון אלא שבועה בקיםכינוי
 לא שבועות בשאר אנל דסוטח חא6ק דשבועתדוטש
 שלא שבועה דאטר כיון אלא כימי או שם הזכרתבעינן
 . נדרים בריש כדסשטע עליז שבועה חלה זח דבראעשה

 בנ' רק כינוי או שם הזכרת בעען דלא אומרוהראב"ד
 הפקדון ושבועת העדות ושבועת הסוטה שבועתשבועות
 שאר אבל המומה משבועת בגז'"ש ילפת תרתידהני
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 וכן 3גמר6 6יפסט6 ר)36טי
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 . DffD )'  היען  ג,.)ססנטת
 סקנס פסי רל6 לעטשפסיס6 סני 6י 67פ4 ג'לישוכר
Sf1)3ר3ריס נמףס  וכן כמסיר  
 סייו נכיס  לסגיכן רונןס6ן
 תנועת ע" יו5י6ו לתמנ"ר
prnoמסגי סי ומ"מ וסגמ0ר 
  כדין סססמו  כהיסוטותסיס0ן
 וס5 4;נפ ל"ע וסנדקגוון
 ופסיקן סיסת סלסתיינמסור וסוי .  תסוך סי6  וספסיד6זי

 סנונםסכוטת פ"י  פסתסיו מ51י6ין נאדוקין
  6ף תסוכם מפיפס פסלי יפ"כ ס' ו' נב"פ כר5יס6  עברינןל5 לסייסי וסקוסי

 נרי  %שן סתורם שמלי ול, . 7טו0י וס"ג כע7יסנתסס
  סיג,) י6"י ולקיטו דסכירו כסSih 6 1גמסר ווילס כס6ו4ע3פ
 ותק"ם רס  33יסו  rb 40 ס)6 כיון  לקמו  כיג~לן כרייעעון
 1)ו;יטו מכירו נסטעח גס ג'סרמג"ס משסתו מסמ ס4  גהוריין  or סי' וקעו . צחו 16 מסומר קכועת ע"י גס גם) זגוע)ס4

 סרפכ"ם  וכסייס ג0כעו כ6מ0  06 6"י  פסטל 6ף 3כעי6וסליק
 רספק  6ף  פית 6"פ  כמן רסקיו ככור כספק פכטרותפ"נ
 b:b 5יפ עול  זכות דעיכה מון %) . סו6 0)ו ob)תופס
 5"פ דס"כ  כדין 3י'  למידן ססיססו ל"פ 4כ6  רגנ~ל וכויפססלס
 : סק"ס 5' סD~ta 4 וע" . תיגס חספס סם יערי' ר%פירו
 . אתריס מפ. כנעקכע h(h כו' ספס סוכלת כעי 7)6רנ

 . ט"ם מגוי %  סס סיביר ול5 כו' היכל 6יר סקס לרירסליל  פסנוטס סס נ)6 6י10ר 7י0 ס1כימ 01כוט01 פקדוסר"ן
 . סנגל כנוטת  ;קי43 מטס 0עע כקלל מ5יגו ד)6 נחק%כחרס
 7כמ51י6ס 6מן אמרס )6 06  ך0ועס י tDID )"ו ו'וכסטטוס
 חוס למרס )6 מסכי המריס מפי מועכע כ6ן 6ין דמיקכוטס
  וטולין ס13פס 5תר  סכופויו לפיכס גמככיטגי ת"ר םכוטס6חר
 3ח"נו מכסיך h'(hQ . ע"ס טדוס )ך יודעין 6)1  6ין  רנריופל
 ע"מ40

~'pp 
  ומסוס מייכיס סעייס סתרך Pb1" עסרמכ"ן כ'

 ססק"ג[ 5"1 40 כק5ס"ח ]ט" ומי  כבורקס כסקי רפתיקסרס'ל
 כ"ח סי' ממ"ע ]ע4  ססנויס קכ)ח 3)6 גס ממוייכ 610יצטיד . ססוטס )כטטnlVDO 0 כסועת כין )חרק ים וכקמת .ט"0
[o"peססנוטס קנלסס נל6 "ף  סתיכיפם מס מסמ )שכן  . 
 כתונס 3ל6 וסלף  לסייס %חס i'DD %ן  ocin 61עי טפיס5ימ 6מהס  ר5ס סדלסס  לסורות רוקק  פמייכס ייגס  נסוטספם4"כ
9buD)נרמכ"ס  S"P1 סיתמנו  סיסניטס מס פתלי  ספיר סמקך מנות כרייסמייניס 0נ,עס כ)6 דגם כנעך ס6ג נקכועת גס 61"כ . 6מן6מירתס כהי טלס סס3וטס תל ל6  ולכך . דסוטפ 
 ספרית כמרוטת צוי  וגס ק3לסס 3ל6 גס  סט3ועס טלטונרימ
 ר6ס ככתבו  וסר"ן מרפ"י ינוגס . (or ומי כסוד6סוסתיקס
 ונוקבע . לכועס עכ) כ6ן 6ין ס0כ1טס 6מר  כטויסהסרו

המחויב

61ה
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 סטעס )שגק המריס מסי מוסכע מסם )6 טמשחנ כמסד6ף
 דברור ד)*1 כסכומות דמסמפ 67ף תז) . הכ)תיי.מוסכענ)6
 ט) כעוכל ע4' סש3ל ו?יכ ס)י' רין,סטפס ס"דם*)
 מיחס נוום ססכופס ט) נשכל מהגו )6 60 מ"מ .ססנועס
 מיחס %ינ מס" מטמעוטס
 מרס דן גס וע"כ . יוגחןטל
 וע"ג 7ן6ע סידרור טיוגירוי
 מ-ס חפ' פי' מיחס חעכם'ץ
 דרק י"ל 61"כ . ר"ח ס"ח6"ח
 נ)6 מטפט טונם סרךככה"ג
 הכיחס כסדי דם) כמגוקכ)ס
 מהכס דמ) והרס נידויגס
 6דס ומחס . קכ)0 כ)6 גסוגסיך
 קכ)0 קריך ))נוח גח *67ין

 ]ועי' 7יד" %ור ע)ושחמס
 ע"6 7)"1 נסטעוח א"ינ11%
 601 . גשי[ נו %ורנד'ס
 3)6 סטעס 7סייך קב"ן7סוכיח
 . S~m מצרור ססססו:רח
('5

~'sg "קטעם )"מ דלו 6מר 
 מכועס *סור ח) )OD 6נ)6

 דמע נמגג טס 3)6 למכסכלמור
 . בקכוס נוס 1)"ד . מדיימיגי'
 : סע קטש0 ס' 3ג,מ.6ופ"
 ש' , ערס סחתכם 6"ירנא

 ס"ס 0נימוק"ינלסון
 DDon לשמעון ג?יטדמ"ק
 0כועתו )קכ) רצונן נ16)6
 )ל6ו3ן )סומין עכ"ד ממעוןהטע
 tcp 6"ר רוצכן )טמןסיוכ) * ג,קקין 6ין מכוסחו5קכ)

 or מרסון וסגם . ע"סככועחו
 סיגו כססש3פ 6)6 דו"צ 6ל)סי'
 6ימ כפניו דט)6 ושיןככ"כ
 רג"ו ס" )קמן טף )כתהעסגסכפ
 ד"צ . סמ"ג פ"נ סו'וכח"מ
 דרו)ס )גחכפ ים קטיך76ק5ח
 מסועכם )סי' ו)Wab~D' 6י.ספסר
 רוס וטמ6 ממס קלח ש )סחוכע דגס כיין 6ך , טפן4סכע

 ט)6 )סעכיעו 16 )ל"ד )ט6 )טפו כח 6ין טק)שוסעפ?ס
 )כסי גדילי )ע)ח n1PUDO גדרך oign)l 6(0' סחוכענסי
 ש )ט6 )הכע כייש' שכע מלעס %יס דגח3ע סעס167

 מ04נט ))סכם נעכנ מס"ת 33"ר כססניסס h(S ס)3"ס[סיקכט
 כררך וסקטעס סקנס החכפ D3W1 7סטפמיס כיוןכנ"ן

 ומקמע )גוכם עחס סחקכע Qffb רכינו מלשן 5ך ...קטעות
 ועש"ק . סגחכע מ;) ראשגפ כעס 467ס תע . כנ'7ופניקס

 כטוגת וסידך כריס 7' 7' נכ"ע עסוי . מפךס"י ,כ"מרניי : מסלמכ"6 מח"כ ס"ו סי'בנ"י
 ס" י"מ י.לכ מכוו o'mlw מבסט ו3זכלילת"י

 גרוי סנר  3פפפ ק'  ר' עכ"פ סג"י ט"ב סכיךק"ו
 3כסו0ו

 קטן oh גרול 06 וב"י ירפגו כסות ומך שנר סד שיכר61מר
 מסויים סתי3פ סכגר l'ba  ומון  ט' גך)ייי נגמ' ומוקיט'

 סרם P-?t:  כילך ל"ת איריס ממובס מכוער nv)b ג'רווחנו
 )ך6 )") סטור סגך 6י ס' ד' 33"פ כס"ס  פריך מ6יי6.כ
 כסחוכש )ן6 )ריך קרי . סו6 סידך % קרקע פ) )הנעיןדלין
 וסמובר חסן  ססרלס otthnl 6ש0 ס' ,ס היקרקע )ימגרת
 רישל  מסוויפ 6עו בת3יפהצ כיין סילך 61עו 6מ,ת ג'קומר
 פל )סנפין 6ין כוס  וגס הלעפי' סיקס מפולס לנעת ג'לתלו
 6ץ וססו3ריס גי' ס' ריס h~nDO פפת"ט וסג"ל . פ"סקרקפ
  וסוט זנית 3סךס h)h 6עו מסורס סטי דגר כקנס6וס
 גריפת 41יי6 ימס (ostt ונכזס ט' %ס מעז  כקיןג7כר
 61ין סוס כמיס 3דנר 6נל ט' כמפרב  011 נהית רקססוס

 *ףסנרמכ"ס וסנס . עיט קנין מ0מ ממגירו יוחל כ,סקפידה
 לסמר פליי מהרס פסוייט  w'hn רולס מ3ו6ר ס' ס'  מוכי'ס"נ

 כלל  פסייס  לטיפ דמי ריס סם סמ"פ כתכ כ3ר S1b .למכור
ral61 3י.כגfflhl~ גלוע 7יס רסיטל vrh כמפוייס סר 

 מסער 3ע) 7יד דידועמסוס
 משרן ונוס . סחחתת0ע)

 t)i?D  דלףפ ון פל  משסקירות
 44 . ע"ס זס( סיק' )6דרומוס יצירי ופל . פסרימ ס6יפרכר
 . קמין )יכ6 מסוייסגליע
 לטווס  שיחויו מס )"מודלי
 מלטן יכומסמפ סיריס6יע

 ימאס . פיס  סמקוס לומסייס טי 1)"מ רכחכ סססרמכ"ס
 קפ.ר5 ים ספנתן ו3פ.קרוכיין
 וכסממך . כ6סמכה6חויג
 ממצק י6ף כשע"מ סגת7יסכור
  כלית וגן3 סלוייקתסרס
 . קני 7)6 ויסכור כ))מסוייס
 למות כג' זרק 0קונו6מנגרן
 מסם סיס  סמייו כן)ייסימרי3גד
 מתיגן  6ף סיך לפין 4מ"ממכיר'
DtDכסע הקרקש 36ל סידך[ י"מ 

 1)"מ כ)) סקגיין ח) )6מחמאס
 41 ק ob1 קרקפ  מתיפתכ))

 גסביץ ילין "'UID למקהילפטר
 ובפלוגו . כמ"ג פל קרקפפל
 . ונשע' שגהרת יין יס"ליענב : מסיר מסי ו3ל6"ס לותריס

 כ"ס D~D מספגיספר
 דמנדל ו3יופ מססימסספיר
 לחוס  :ttDDJ h')ot מחילסמסני
 .  מסינו לפוטש מויין ספמשנין
 כסי' )ועי' 6יז ס"ס מו1ג1
 3ר3ר סויץ בפשות סקייכ'

 מע שסונר יתיר ס%מסוס
QDDnמפוחו לסי דנהיל ידפללן,.. וחסכסו וקלי פ"ס יקוט 

 רסוס סכנופס סטור סוי סלפן מס 3פ,- ומחלו ט3ופסבנדיב
 וככ6צ)6ז . 0מור0ו לו  מס ג'ן סי' רס3ופות ס"1 ר6"ס ךפי'ממין
 ממ"מ וי'פ .  יקריס סל6 ספותו לפי ונוחיל ירפ ל6דפסים
 פרופ ססי' וגורפ סטר טסרמו ליווייס סק"3 כ' סי'סטפ"פ
 : ממחמס כין )חלק וקסס . גינס למחילס ךמהסי3ימ36יסס
 לון דו67י . סיירי כפדיס נחמס . מס)1 מתפס טדרנד

 כעריס hbt . סכגוע0 מנדלח )טון כג)) סמכיע0מח5ח
  היסחפן ו)סחדק )יקכע כפריס ס)6 חמיסס דמסגי יסכעמהייו סקכועס מחלנן סייף ו)6 . חעסחי ר)6 למגי )ו דמייםגלמן
 .  לסלם לריך וו6י עתי וכן . ס"ל ס"ז סי' במ"מהמיולי

 סלינו מחס 3ח' פקיו לקנל למיינו יכול סכ3ופס 3מח* גדלוק
 : י"ר מ"ק  כס*ך פ"6 סי' הח"מ ופי' . לוחיים
 מגלגלן. 3"ר 6ין חוכא יפס"נ 6ין ס6ס מסמי פורנה

 . )"ר סי' סנאי מכיר סרי"ן סל סרקתן כסי'וסו
 לסכיך סומפין לגלגל 3פס"כ חרפו 6י' 0ס ס6מריסולפי'
 כס"מ ססו63 סכ"1 סימן חספס-ר וע"נ . פ"ס רולסכסוייו
 מגלגלן ושן מס6 סיועה 3סיפוך לגלגל דלין רלמד ל"ר גר'ריס
 לסייס 6ל6 סדין מן סל6 סוך סביר דסכופת ומסוס סחירפל
 5ffoi רמרי:6 מס-ר סל6 מם'3 ס3ופס  סישך וס") ס3פס"נרפת

 וסף פ"ס  מסימיון ל% רפר"6 ססיץ ותר-פ לפרופ 4%סנפ
 ומטמע סס כמ3ו6ר )ג)ג) סת:סך נתבע  געעססס"ו
 כ' ל"ר ס" ריס למן ו3)0ל מגיגלין 6'ן כסיג ונסבירוסונר
 ל6 ולמס מסקר דנתנפ וברקס מסוס ממ"ר סל6 הססדסיסוך
 !O(tJP וטת יכריס 6)6 ס" ל6 וחחל'ל לרכריו סלמת טליתנע

 ויהתובע לישבע  ורוצח שבועת לחבירו "סומיםוסבא
 תחער אולי עתה שתשבע רוצח איני )רנא(  אומר/
 עם הדין ערים יבואו או הניכור שכחת אולטופב

 ?התובע
 פסירנבנ

 ולא פטור חילך מאטר  ששת כרב חנאעים
 הטעות אותן לו שהחזיר היכא אלא חילך0י;ךי

 וכ"מ )רנב( שאילח אותו ש הפקחן אותו שעצמו
 מקום בכל שלך והן היצאתים לא והילך שפףפפרש*י
 והא פטור הילך ואטר ששת רב יפליג הא ועלשהן
 רכתכ דכיון פרש"י החט וכו' דינרין מסלעין ל"דפריך
 כאילו והוי החלואח משעת םשועכדות השיקעשטר

 (ו*רה ליפרע אחרים  2ין אלא:עוות
 1 חייב דהילך פסק רזתאך

 שבועח ב"ר וחייבוחו בסמון תבירו את "תיכערנב
 ולאחיב  השבועת טשום ביניתן פש-ה ועשוח10רה

 נתבע ואין היתח בטעות ע  חוראח  ואסר הב"ר בוחור
 רשול אלפס רב פסק סתם חרם אלא  שבועת מתחייבהז

 לא ח-0 אלא עלי שאין יורע הייתי אילו לומרחנירו
 כראטר,' וחוזר כטעות קנין וחיל )רננ( פשרת עושתהייתי

 1 נישי דהנהוגטעשח

 שטעון לו ונהה.ינ לדין שטשן את שתקע יאוכןוצנר
 השנועח את לו שמחל עד ב4ד ופייסורצשבועח

 משלו שתפס עד )רנד( בעקיפין שטעון על ראובן כאואחזכ
 עם תדין טחלתי לא תביעה מחלהי ,שבועח לוומוען
I1PDffוהואיל בשמעה אלא תטעה כאן אין שווי 

 ,נ.  יו::ניגי.  11י(:ןזיי:"רנה
 בעה"ב אין שאס משככי חו'ן  )רנה( 'I1'Pa 1valn  איןאפ"
 :  אהרת תביעה על לישבע עלי 0נלנלים ב"ר rwויבעו

כשסנלנ

מ"פ
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 89להבצלאלרהק"שנמ'טעשה

 ד6ף . ע"ס ט"ון ס"ק ס"ספ'
 סנ' מסגי ltSR~(s)sll % מזםתישך
 6ף )דהרן סצנות ס)גסכע
 Jteost )מנע, זו טטע0דפילך
 דגם י") %כטורס . 51'עדטוצ

 ולפטורי מגו 6מרי')סכץכריס7)6
 ע) ינוגחו ), מ"ממתנוסס
 )פעורי מגו Sff.-1 עטטעס
 מגו גכ))י 07נזנ,יס .מבלעס
 )6 מסטעס )פטור וקיאשר l'vo שרת מגו 7מכח ל יך"גס"

 06 ש"מ מס ד6מלי'5מל4
 . ע"ס וספנע )6 6הךס6מח
 שולת ניגס סטעס 07ךוניון
 סכומת ט) גש ע)" ענג) )6סדק
 D~OD. משלין l'hv 0צן וסי-סטו
 סטעמ עירך )0רמכ"סושי
 וס6 נרקומן שייגס 610שמוע
 סו6 יד כס ס)" וס)6 קרפד)6

nltPD(לפ"ל נרמ3"ס ט4 נקט 
 וי.רמכ"ס . מס וכמ"מ נג'סמסז'
 ;)Sth~n 6 לצ דמטלרסוכר
 שמלין סטעח שכע3ט7יס
 )6 מקטעת כבסמוריזמם
 ס' מסמלהש נפ'כ כמט6%ערי'
 כפיס וסק גימדו והעג .מ'
 ו*)י . ננועות סג' ג) יכנע65
 ראירס סטעח כין 3וס )50קק

 IttDS וים . רנטגןכבכועס
 0ג,וגיס בחקרו 4 קיןנסטצח
 מגט p*s ס4 ישגמש%

 מסורח לגס וטרדי 0וושס65
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 ו לא לדבר רגלים אץ אם אבל טשביעו וגריסיןשוחפך
 והשביעוהו שבועת שמחוייב סי מאיר הר' פסקוקנז

 אינו ביד וע"ד לדעת'הסקום התובע בפנישיא
 לכתחילה )רנס אבל התובע בפני אחרת פעםהייב4ישבע

  בדאמר ולורי  .רליבפוף היבי בי מיניו אר%  טשביעיןאין
 תשיב 1 חיוחב פ'גלובוס
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 ס4 ססוס'ט מת"ס ור6י' . מסייעו סעד סדיןמס

 סיר פ"י
 ס15ג1 וט)) סחוכ נפרע ס)6 כגק"מ גסכע מ)וקמ תטורף7נעו0
 כקעגס מסכיעין וקין גלועס פסיס 67תגס 6ף 5)מ6 למגםסטר
 כסי' געכו6ר כלי יפענח ססלעק 6מר סיסת ווכח (D~Pע
 . טכ"ד מלוקח כטורף בספק 6ף גנט) ע"י ע"ג )ס3ט 6פ"סס"3
 . 6עגס קעו דס5רגו עס6 יוקר h(ot דע"מ ר3ירור די")וסג")
 twh1~וסרך"

 . מפרשן שוס גסנע סנטוס דלין 6ף המגס
 ס"ו פ" 403 67'ס6 )כקליפס ולע"מ . לפרש, 6מרגסכע
 ריימסס 7יס3ע סיפסר % רטיתי )6 . ספעס %3 סמ*סזגוג)
 נס nh(o ס6יע סמג"ד) 67ף כגסנו) י") 61"כ . כפרעון6חר
 סוסם שד . ודקי כטעגח 6ף ע"מ נמים יג)ג) )6 צ"ע .כפ"ס
 )רי6 טחון כפייס טטעס 7י6מלס רסכ"י ייפיף דכ"ומקרוסין
 ומסמע עדיף כלי רכותך ח"נ 6"י למר וסקס כידך )ימיס לסנרי ולק %"ס תקזי 61"כ טויו יפליג %יכ6 לע"ס7מג)נ*ן
 מסגי וכף טון כת"ס מג%*ן 6הל4 61"כ סטעס כ)6דגוע)
 )שטרו )משחוק סכרי כמסגי כ"ט תנוסס 3)6 מטן )10לי66ף

 )שערו )"מ ממון )ס51י6 למסגי 6ף ל) ומ"כ כו'מס3ועס
 וסי") . D*D כע"מ וסע ט' כע"ס יגסוס מסוסמס3וע0
 ר"ג עם וררי 7ר"ס ס)וגת6 )לנקעי כט' 7'"כ דככתוטח)0סיכ
 )ומר זג6מגח כר"ג קמרי אר"י 7ר"ס %hl' 67תי כט"מוריו"ח

 וימי ד6"ג לסוכר יסויט כר' וריו"מ ור"ג ג6)סרףמס6רסתגי
 לו מגי )ס ד6יח מסוס 6)6 ר"ג 6מר 7)6 כל"ג 6ף 6חילר"ג
c~rnדר'נ יהמרו מסכי ימ)וץ )6 ור"י 7ר"ס י") 61"כ , ע"ס 
 )"ק ffht( . חזקפ 16 מגו כ)'כ6 6ף עדיף 3רי גו"סיסנור
f')CIDמו"ס ממל" 7)6 סוכל רסכ"י דנם *מל ול"י ר"מ 7מ5ו 

 ולדירנו כספק כסיגו) סטעס מלייט הכך י0וקע כל' עריף3ל'
 נפגש מכועס רג6מרס סס נקןו:דן ער"ן 4ע4 יפטרכלמת
 DD~n מהמע"מ וסיס . ודוש מ4ע מס 5% גויס 6יטט'

 לענות הנתבע עתה א"צ כי בתשובה רשיי השיברנח
 תורה של שבועה עתה טשביעין אין כיאסן

 ביטלוה ככר כי בכינף או המיוחד בשםשהוא
 ונארור באלה סקללין אלא נדול שעעשההראשונים

 מעשרת דפחות עשרה ובמניין ביד וע"ד ב"ה הטקוםעיד
 עקר ואומר יעקב בני במעשה כדטוכח חל הח'אין

 כך דבר על פלוני על משביעע אנו ב"ר ועידהמקום
 יערים שלא דעתינו על וכו' שמוען כמו שהואוכך

 לו שאין רבים ע"ד דתהוי המקום ענד דרבאכקניא
 אותן ושואלין העם דנהנו עזרי אבי רבינו וכתב .התרה
 אסן לעטת א"צ בתחילה שקיבל וכיון עליו טקכלאם

 : הירושלמי מן רא"והביא
 מן בין שבועה שנתחייב מי שכל בטז'ל הרים פסקרכם

 סתם להת' יש הימת ואפם מדרבנן בץהתורה
 ויענה בחנם תבירו יען שמשביע טי כל על שישבעקודם

1V'asrenהוא פובה ותקנח תפטר הלה ישבע ואל"כ אסן 
 ! לבטלה שטים שם להוציאשלא

  שפוטרו לכופר מסייע אחד ער תאם ר"ת מסקרכ(א
 את מסייע דהער היבא דאם מק"ו השבועהטן
 שיפטרנו המוחזק את שטסייע כ"ש שבועה מחייבוהטוציא

 : המוציא מכח סרוכח הסוחזקרכה
פסק
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 נין הליט* כסגופית %5ר hbs פג~ססן נזם ושטד ככ"מ[hh וסג") . פומי מע"פ 6ק יפים ט4ס פ"י ס" כססג4געם
n'Dh1 דסינט ט"מ ע"י סצלגלע  וקין ס'ו 5"1 סי' נס"ט~hb סיסס 1ל5 עסכיטין והו"ל 5גד5ם ול6ס0נועי ס6 לסררמרא 
  סכועו0 מסטרי סוייליס טנופת פ' סמרךכי 4טמ"פ . מיסנכ"ס נמע"fb blwn 6 . פ"ס סמיספיס נפנומס כסי לואר רגליםים

 . סיסת nttxs ו)6 וגוט)ין 7גקכעין כס7"ר מיילי 7סנמ' ריס שע"מ אוני' רג)"ך 4' כ)י0 סמקן מסיר סופך ינןמסגד
 כוג)"ו ימי Ots 6%]סי'

w~e1טס 7נסט"מ %ף . מן 
 יסמם 0ס"ע נדח מסקפקסקורו
 ט"ב עק 7מג4%ן מיופתעלץ
 . טיס וגירו כ4כ6 6ףדט3ע
 ))0כע מסייע כסלנ)"7 טא"ס5ך
 טיס טוי 3ג4ו) )ססמטו 6יןו67י
 שפל דע'מ 7סו3ר 7מסמטסלו ס" סי' (ntoip ]ועף7ש3ע
[)tdan. 7מט כמע"מ ל טת 
 . 6מו" % )ג"ט מס"ס)%טווי
 יגס מסמס יסורס ניבונסכר
 %7כען 0ר6"ס 7סנר0ומטס
 פפוס סו6 מסטעס )לסטורימט

 דמעו שמגין גממת סוי7פנועס
 1)ו0ן נ6מ0 6ף %נטדו5ס
 נמנע נסוי סכ6 ים ות .ממון
 כסהר וכלי DS 6(40 (% Stb)1'" ומגס . ס"ס סטעספוקר
 מסם סטש0 פ% מע3טריו
 נבגי מ3ימ עס סם")יימס
o~wטל כ6ן 1*ן מטקסס% 
 6ה0 (oDtln )פוטלסזסוין
 . רג'צ סי )טע לניט נן'כמט%
 במטווי מע 4 יס 6מסוט)

 )ויע דככס"ג מנ,6מפנועס
 גס3ט סכנל 4 0ס3ועסכיקר 3עי כמצ'נס בכייפך . מגו)שמ

 י") סרי ס%נ% hbסעיפך
 )יצנע רפס 6יע מעכסווכגנט)
 זלי) 4מר ודומק . נ6מ60ף
 61ף ומעסן סחמ6 ג0לגש
4(

~eh 
otntP) מע6 )מיסך 

 : 51שע ס4ג )36,ס
 מועט %י %)% ימסרמב

 גגונן 40 .מס0
 מחש 81 מ6 %%כסגלם
 ססוכ6 מישם 3שס' וקנניס
 ססגיוfns~l 0 גרס כא'בנא
 oht . נקטי שמרו )6 כ"מרש

 wun )עם סטז'רג0מינ
 טס רק כמערים גל%פתם
 נכך 5שי 6יט ttsuסמנכ"ל
 סג"מ סיסכע יסרק06סר

 מק"מ 5"1 ס" מספגךוכדמסמע
 סיסת גסכט ס4ע מס ט)7גס
 ד)6 7טעס . Stb1 ע"גס3ע
 4מר ונמרי חרול 737 לוט6םץ7

 . ר3 נ0ו"ס ע"6 דנך*מ (~pff . יפרעהו מיץ 06" לצרכמג : וסוד נש7"ס ג"כ יסקס 3כשט0 ועי' מסגךדוותו
 יכפור יט) מכי' 6ף a1(h )ררר6 ש ר"תמתמר

 ס') 6ערי' )6 )דירסו גס 3סש0 ולי hwlnD %כטויסט 61עו" 5ססוסקיס 0קמ הכלהרס . ע"ס המוי )6 4מעממספ )לפסולי ומגו שם סומם סק, 5"0 סי' ונעמיס . 0ר.%4נס
 . 7רכק מהכועס סו"6 ימחוק וס 4שו3 מ"6 7' 3סטעו0)סמ"ס
 זגס%3ן סיכך ססטט0 3ין גפשמ )מ64 ר5ס 7סס"ס061")
 דצ"מ 4"ק ר.מרדכי כ' סס 6ך . נוס ו)6 כוס 7גס3ע מ6יו%
 נסדקו ככר סיסת נמעכיעין גע0מ כשעגב OA1 )0וכיממר"פ

 . ט"ו פסע סטו 6ירכ(ר
 והנ"ך 6כ6 עליווסענ)

 )טווח מערי ע"כ שדםדגקיט
 מ"כ[ יסגסךרין פ"נ 03וי'ס]ועי'

 כתג כ"ג סי ריוומבמיס
 6מר )6 פ,"n~hlo 3דסנסת
 6)6 ט"ו ךוק6 69מרישעי
 6נ) ט' )עךו0 636 ט34נ6מן
 כעסיס ץ בקנוס סרי )דיןבקכוס
 )פגיריס טען הככל וכפרט3'ד
 6'ך סיין וכסנטו ט' קכ)סנסוי
 . ס"ס ככ"ו ק3)ס סוי דס6ימוור
 לוסות מסריקנו הנקיטומרכיגו
 סיטר 16 ע6"ו[ פו"פסנ"צ
 סי6מר דקריך מקמע . בכ"יססנץ
 טמר 6ף ר6)'כ גשר 33"דוס

 6הר-סלען bla7 %67גמ"ן
 גשר 1DS' : )הנור מ5י)פכו
 ע4 . 3י' קינון עלי )"יגמוע)

 גמ"ס 7כ"ן 3סגסדרין3גימוקק
 כ"ג סימן וכסטרהמר.ר6"ס
 : סססק )7מ ומניןסלךס
 . l~sbi )כון טפוס 1Dh"רכמה

 3פוע) ננס'ג51"ע
 לצער סנעס"3 ממת כע)טס

 7' יומר שפוט) נ' יס"מסכרו
 סתמי) ס6ס ניט נ"נ6ס

 סכרו 3עס"3 37רי מסוך3גו)%ס
 סכרו 7פע) ע)מ1 לכרי ו6סנ'
 . קמרון לסין בסוס 7גימ6ד'
 סילוקה מקח דס6גי י")יצולי
 מוכם דבריו מחוך ללסוטומכניסו
 ס") ד6)"כ משכר7)חר)0
 . ס,1 ךכר סריקת יקם מ)6)מהום
 שכפח ד)6 י") לפוט) 36603)
 37ריו ע) )ממיט סכים)3ט)
 6מן פעם 6מר סק3לצמרי
 סמ0מי) למסממט מידי )וקח ספוט) 6ין ונ6כג'

 . 3מ)6כני
 כמס סויטמ נגכפ) qhגימר ליורון )זון DIDn1 60 63מת6ך

 ממוכל דהרי מעוך מסךי6ס b9'SD 61)"כ ניכסססטעיס
 סיטר מס )"מ 3מ6ווססטר
,npOo5ט"נ .  נכוס מסיכם )6חל 
  סיפר  snh'I  סגים  נמ6סיססיפר מפוכר רנרי 5הר  כממךו5ש
  )ו0ן לגף  כמום מהרגוזכנר

 סמקם סונמ כיון למסוך )י nD)e מ6י 4מר מ4 ע6מ%6ס
 3ש 16)" )6 וע"כ . מגס מלידס ס6מרסי ט) וסמכתיניף
 (hD~) ptrno 3ין p~nb  רסון השום 41"ךי' h)h  פוקוס3חר
 . כן סדין כטס"3 עס כשע) גס וממעך . )0ו)י6 כססו36ק

  ס5מר  נטס"נ סין ס)'נ ס" 03שפ 7מי60 % )ימ6וספ"ו
 מעש כמו %1לו ושריכס סער כש 3ד' טעי פ%לסועלימ
 . )מכריסם כש 4% )'0ן )ליך יופל )סו 7יסיכ 61ס0כ0מחויט
 מר' כעתר )סס גמר5ס 1)6 3די כסירוס לגין 3עס"3 מ'מיואר וקיכלי מכליט סטרו כטל דיהרו וגסי ט"ו ס"ק כס ao'1וסק'
 )6 4מר יט) משת ef3 ממסגפו ו3ע4ס (~WIDP 7ג0טון61ף

 ראות לפי שאם אברהם בר' יצחק רבינו פסקרכיב
 מעריס שהתובע נראה דיינים שלעיניהם

 שהלוח לעשיר התובע עני כנון הנתבע על שבועהלנלנל
 העניין מהון. לדיינים ונראה לחאטין רוצי שאינו מהלו

 הימת שבועת עליו לנלנל חיצה 1רסב( שסרשהוא
 אסיר דלא ,טעטא לי משנעיגן ולא חזקה לייאיתרע
 טיישא בר' בי' ידענא כדאטר נצא לסמכאטעמא
 שחייב סי כל על בסתם סשמתינן זם'ם . אסידדלא
 העץ נתן אם ום"ם . בשטתא יהא לאו ואם שיודהלו

 , העשיר את משביעין לדבריואסהלא
 שבועת דסשביעין במו"ל וחריט אלפס רב פסקרכמג

 כמן דממונא דררא דליכא היבא א8"היסת
 רב אבל . כלום בידי לך אין אוסר והלח בירך ליסנה
 אלא שיה סשביעין דאין פוסקים ז"ל ור"ת נאוןהאי
 לו ואמר בירך לי סנה כטן דםםעא דררא דאינאהיכא
 אפי' או לסג( לך נתתי ואמר לי תעהו אטר ולסהרהן

 . דססעא דררא דייכא היכא סשביעין שריו לאותןטער ה" לא ר'ת ואף . ז"ל רשנ"א דן וכן ופרעתילויתי
 האמת שעדה עד סתם דמחרימין מודה האי רבואף
 אלפס ורב . היסת שבועת נשבע אש שתיתוי"א

 ואביך אבא עליו שקיבל היכא רכל רימוז פסק%1כ(81 : רנשבעהשיב
 לי דור שאמר או בב'ד פסקו שאטר או)רסד(

 לכ"ע הדר מיני' קנו ולא לך ואהן בעיד ראשךבחיי
 לא בטחול גמ"ר לפני טיחו טצי לא נס"ר לאחר דין נטרלפני
 בב"ר שלא בין כביד בין דקנו והיכא ב" טייק טאיירענא
 לי דור לו דאמר והיכא הדר מצי ולא כמם קנק לאחראין
 ורצח ויטול שישבע הדין מן שאיש במקום ופול ראשךבחיי

 א"י נשבע כבר אם הרין משורת לפנים עמולעשות
 יכול נשנע לא עריץ ואם . טיני' קנו דלא אע"נלחזור
 נשנע איני ואמר ליפטר שנועה דהייב בו.הדכאלהער
  יצא  של4  זמן רכל נט'ר היא טב"ד חישהאהואשלם
 שיצא ואחר חשלם ואיע ונשבע בו לחסר יכולטב'ר

 : להזור וא"י משלםטב'ד
 בכך אומר והסוכר מחבירו פרקמטיא הקעהרמה

 למוכר הקונה ואמי בפסות אומר והקונהמכרתי
 כדברנך אתה תשבע חטר ואותו ומול כדבריךתשבע
 הוא שהקעה דכיון בתשובה אלפס רב פסק יווזפפר
 שבועה היפוך כאן ואת לישבע הוא חייב במקצתמודח
 לו שאמר בסתם רמשך והיכא ; רמשו בסי' ועיכלל
 ומשך בסנה אומר והלה במאתים לו אסר בכחהחפצך
 ואם מאתים לו נותן חשך השוכר דביי טועך אםסתם
 באלו וכיוצא פנה לו נותן הלוקח דברימתוך
 המוכר אומר ובתוספתא אחרק לשק תפוס אמרינן)רסה(
fDnוהלך בטוחים שמר וזה במנת שסר זח להבירו 

שק

יצגי
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 דסמח י:סטק or(%-יג ויעטס fp גר' ריט גהן3וויפ ~Oh1 גתלו טוהרהר  סלגצרפל גחען סהורס סטפס כסמורוצ)סכע

nw'w1DWtW~  סי' (pffe וי' יג5וגימ ר"וון כ'  סבושסמף  ריפיךרגיכ ד5סטר פיט עיפ"ע :1ם

 כך h,pn רי5סי' דלצרתח6 כגק"ח 7סכ!.~סהטנע 7טעג)ן ' ( ,ק דפגין כסר"ק"פ ורא"5 . עאסוטם
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 ח7לזבליאלרהקאנט'מעשה

 כמשם ט"6 נמטכיע ס"מ 7)"נ מטשח נושכםצ4ן
 סעד וחייב !מס6ינ'מ )ס מהריף קטעם רמוס מטיק7סגיסס
 פקסן סניטתו מ0מ חסת 3פךט,קסו6 נס ולף . כגועק)ך3ן
 ו)יכ6 1)סכט ולפן 0גחנפ סי' 7ממ6 סטן סיסנור רל4ונסנפ
 נקש 6ך . תלו מחקכירט
 סת!6 טוש )מסוי המממשג"ח
 7מסמ משהמיס פטנטהצד

 3)ק"ח ד%מ מדכ0כנדיפות
 מייוי ונטעם דיל"6107%
 סמ6 סעד סיטור )שס4קס
 )החניט נדק סניך O'DIDסע

 מקטע ק' %ע 61"כ)יירצד[
 נדין נ-ד טעו לו ז6ףסוויפ
 6ך . ז)"מ פסגשי מסמעוס
 67ף ס)כיס מ"פ יס6מיי)

 גיס מסיס עדלכק 610שג7"מ
 7נדיגי משם עס'ח ונקר)0

~gp)
  וסופד כי3 כיסרן כטד

 holnDh גץ6 וכר"מ "ף33פ14
  רוך"3ן כס"ק )קכי6 03רוסץ'
-ys'?36ל . 3ריפ3ר ים מחמרי 

 פיקר 6 *ן ~:rDפסולחסיר
 ג50 131 .  יויסץ ךלסנרתפס'ח
 י,ממוס 3סמפס נס דייונקית
 ד)ק*ח 8ף נק"0 ס%כ)ס3פ
 ועי' b)th n'oD ירפנועס
  סייס פיח ס"ס טס3*ריס
 : מס"ס סיקר 6דהם
%רסם  . כפרן *ט ט'פירו פ" גססן פסק 
 כטפר רפ"ר 3סף לניסושן
 לין תפרע לזמר ו06"ככנ"ן
 )ויחי )6 ס*מר סג) 6סימפק
 !)6 . דנה פרטנו )6צמר
 ולכ5צרס . מפריס ס0וכ0ם0!כיר
 וסי"ל . ד0כ6 דיריסיתר
 ריס פכסי רפוס סיירידסן6
 סינור יש1 * פופ 16%1
 לוס ל6 סומר סימן SD 0י0ס ו6ס פרפ 6יכ hlfi 06ב%
 ססרפ טסז ס5ופר 3תס  ל0ו%ייו סל6 כסרן מומצן 0"הפויס
 6מרי' 1DSD ט.ס כסןן וכסוחוק מק"ג[ פ"ע גר' [XCD.6סיכ
 רמ"ד וכדו' . תפיס חמלך טכ ליה"כ )כשר ר)0 7מהור)ס67ף
 U1D1 *ס 63מח 16 06 ס)6 ס%ר סכעח ליו"כ סל1מרמיירי
 מרך 16 סוט %7 מסוי 67)ן מעריס סוגתם נ)6 גס )"מוא
 וככ"ט , מסיס )כך ס*0 מגסיו 7סוי0 וכיק סבכיו כטעג)צחטן
 סמכמיס!ח טמס ג' כפצך ממ16ח כ' כשמס וטוסכ"ס עשנדחס
 ססר6סעס סורס כ' 3מ%ס סיירי ט' מהלן: כ5 7)6 ש 6ח"ש

 0סי3 ור,ל6"ס כסרן הכצמוק 0סמ' ש וכ"ח ונעיס פרך0ית0
 נג"ר טפפת ג' ICID1 *ל פריס פ"פ rs) 6(6 שמצן7לאן

 נפמ5ס טמיהץ לומר  ויפל ט' יסכת* % א"כמכעכעת
 ומסמפ לפוסס וסיס . ס"ס ס"ט סי' 3נן 1פ63כר%י)0

 מתחלת ר3*מר רבעו נסיפח כמ'ס י"ל פפיזר *מר פיי.ו%
 ספדי 6נן 3מסכנ% pvnD1 לצפר eml' כגלוחךומהדת
 *תו ונפל לייר6"ס הך . 4613נ0 סכי טפן מולק מקרופסל"
 3מס ופפס צ 6מ%0 י-ל סרפ בWD 16'1 53צמר  נסטייבו

 ! לוס ס% פפהילססופר

 )טן . סו6 סט"ס *מר  פטע0 מזיב 4"ס  סגמל6ךבוה
 6ססר ומיי . ץ מסכרו חד  סר"0 פ-ט סי'ריסי

 1Dhe1 ג' מ"פ סי' דברור ויון . דר'ס 0סכווס 3'לדניס
 6ין גיר %ל כמדן הותיק ססרפ 6מר ולת"ג ולר"ממסנתוז
 סר%ויס דבריו לסו  דיטל כפרן סופק % נימס נידי)ר
 6ין סימון ג' ס6י ורנ י נפרעי 7ר5מיג6 מף י 6ץוימר

 )ויצחו ר"מ שחס י6י' 6ם") וס" . ב"ס יסו'מ כמו מף)ך
 טל גלל )ס-סו 6ין ד)סר"מ ססכי6 )גד מסו ))סן"מממם
 לפרסו יס רנדק0  מסעפות ט") וד6 כסי )י וקין וס-עסריס
 סמסמפוס פטרות כסי or ךריי)י' רסוקי %6 . ופרפ ס*ספל

 oh1 . רולקס מסתפח פ"לול6
 )פרט ל6 6י 6ף לייזר יטכן
 otpn מדל  "l'Dcn לפוטרוכן
 כספר ממון  דמולי,יןוכרמליהו מכיפי סתוכע לחיל 3וססייך
 ח6י רירי רכטרך סחוסםמתמת
 ס3ופס 3פסס"פ ח3% ומ"פ3פי
 לסר"מ מס0ילס לסטפן6נ)
  6ך . מסנופה רספיר ר"תיודח

 7)6 מריף ד' ע4)1)למגיס
 6חד דכפין ומסמפ ),ס)חיח
 ופ"כ  מתופס יחייכ ר"ס6)ור
 : סוD"V1 6ופ"כ סנוטי %י3 סנלסו"מ 16 נו0,ר

 דחפור 6לפס ר3  ס'3עךשס

 ס:תנפ מל ל)!קומססנופי
 ככתונות סר6"ס ג"כ .גייסת
 בסמו כ"ס סימן 0טה3פרס
 כ' י") ספיף ל"כ סי'ומסור

 ' ס3יפ כלן פתור ס:חבפרלס6לפס
 ירעש ל6 סרי'ף רטח סנ"יוכ'

b)'o3תסו03 מכ"כ וקפיר . 
 כתנו ורסיס רסר6,ז  לפויךוסרי
 ונדירי .  סרי"ף  מחסי'למיקי
 חסי ממיין6מת

 סניך רם,
 ד)סבפ סרי"ף 3סס סכ'מסרמכ"ן
  סרי'ף יכר ססי6 6לססרר3 ס!ריכי טל  כיון רסגיר וכ'ס)ת3פ
 כחכ טס יגמר - ורכיפסר6"ס מרורי גס יסכיל וס") .ל"ק

 סגחכפ )ס3ע מסוו 'lffllמסיעור
 קם דכטי p~Dit .סיסת
r~Dn'סכוטס ק)חידיכ דמי כ  
 מנחנט  *ן הסוך ו0וצנפפיסת

 מסעיעול סנ" וגסכ מס)ס 16 גטכפ 16 6)6 )מפךיט)
 . ע"ס סחם ח' 6)6 עזיו וגין פטור סגחכע מסע7כקסתו3ט

 מח6 ורפיתי'  סספריס כס) ד)סרי"ף כ' מס %ח גיכל'1ר4לי
 פל מססכס סיסס דתיים רביון t~r:)o  מספור ולופלרוסנת
 !פ "bnrD ן6"כ . פ"י 0)חכפ ונספר ליסכפ הל"ימכלירו
 מסוס  סייר  כס:יצנפ מפיסח ס% טסי רסופר ספיפורסברס
 סבתית  )סנפ ג'ו hnh' 61"כ . )סטר hltwnt )ספך  יט)רש4
nog'סיסת דרס וי"ל . ויפפור מחסיר פל  לסכך מלי 60 6לי3י 
 סכומת 6נל ס;ז3פ פל לסס:י סיגול מתמס כסורכיסנצ3פ ונספי וך4 )תמן ררhn)ronI 3 6ל6 י סגיהם ודיי דליןרנ"א
SDt)1tmD 3כל6 כדי  ליפך ל"י זס סיס( סלאבי ס)סתיי 
 :  hnnm ררר6 מסיד )ועל רס3ופק ככרי .0ע3פ ממוןיסקפ
 נססיו רז"ל כ' רמ"ח 6פס 3ר3רי . 0מורימ 3סגיסס ר.י3 כיוןרל6

 לפסו: . רסמית  סייך3יס 5צ0ן 3לץ 00רס לו the  116רנו1יס : כארך ס"סוטור
 סר"ר בנירר לר"ת 5ו 0ע'ר ר' סי' סכופוס 0ל'  מייגעת"

 לר3ר לזלו נידיין 6ד  לזמר 3ריויס  0ר3י0כספסכיפי0
 שניס %כקם לסטסול מיי 60 יתרי לסתורת ס% פרירוצורר 3כ* רח"ל סגירס 53ץלס ד6מך וי"1 ממפם )צךההרסוס
 ס:י6 ר;"ה ס" כיורש דסג"י וסג") . ע"ס )סנדוטיסנים
 גססו:יר 6ל6  ומיריר מפלס טר"ר  ItfiD לליח ד6ףמר4ליכ"ק
 נפרש ס,יסס סיי:יר העילס 5דן . רפתה פל סיס3פושיניס
 סתם  ס:ן?ר לcnuv 5 פל אירר רסיס 0ס )!י לכלי  סנריך6!6
  ס:יחס יתגיר כסלך "ף עיף סכילת וכל רניס פ"ר יווה6יי

 אלא אעו בשבועת  נאמן ראינו כמרן "ptmn סירנתכן
 הוחזק אס  ורסס( אבל  הערים אוחו שיבחשוער

 עצטו ע"פכפרן
  כני

 לחרש לו ואמר  תבירו שתבעו
 פרעתי  ואטר  סעצטו  תור היפת שבועת בירוכשחייבוהו

  אומר והלח בירך לי טנח  יוחנן ר' כראטר  בפרןאינו
  וחור לו שיש אוחו  מעירים והערים  כלום נירי לךאין

  דוקא משמע  ממין לאותו כפרן הוחזק  פרעחיךואמר
 לאו בירי לך אין דאמר דהאי אלפס רב והשיבבעדים
 כלום נידי לך ואין מעולם דברים היו לא אלאדוקא
 דשבתא' מבעשת ראיית ומייתי פרעתיך שנקהתשסע
 אלפס רב אומר כפין שהוחזק והיכא מרינוס ה-כיבדית
 דרבנן ולא דאורייתא לא כלל שכנגדו על שכועחראין
 שכועח שחייב תאי לרבים שנמצא וטח סתם חרםרק

 על השור ונומלין הנשגעין מן אחר היה אםעך% 1 הוא טופר שמעותאוטר
 שטעח דתחצר אלפס רב תשיב )ער(השבועה

 הרב כיון דלא לי ונראה בחיסת חנתבע עללטקוטה
 ופסק תומלין הנשבעין בשאר אלא חשודיםבשניהם
 ורב . יהלוקו דאמר יוסי כר' השורים בשניתםר"ת

 נדר לגבי רנים דעת על סיקרי דלא ר"ת פסקרע%4 : משלם לישבע יכול שאים דמהוך פסקאלפס
 אין שאז )רעא( ופלוגי פלוני שפירש כען אלא-
 דעת על אבל בשטות הנקובין ציתן כלתי רצערהלו

 בפני נרר ואם רכים דעת על מיקרי לא סתסרבים
 סהמא רכים דעת על אמר אפילו ךאז[ נ' שהםרבים
 שהיו רבים אותם דעת על וטסתמא חהרח לואין

 תם כרבינו מעשת חיח וכן קאטר לפניו שםעוטרים
 ולא 0תמא רבים דעת על ואמר הכנסה בכיתשנדר
 חר' כהב כה דפרשינן שעמא מהאי לי שיתירורצה
 יתיר  רעת על שחוא ונדר . טק.י יעקב הר' נשםפרץ

 1 יחיר של רשותו בלא אפיון יצורה לויש
כתב

מסף
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בצלאלך%הקאבמימעשה4ז

 עכ"פ כל"ס כיפרס"י מ51י6 ידועים ס6יגס טור דינרו מסוס 1)6 66מר 6)6 כיון ע14ר)6
 ע"1 מודר כט16מר rffs51 .3גו
 רוה ורהמס מיס קוש%

 גדו)יס סהס3 כ) ע"דכלומר
 זס' 16 דרכונן קם) S"D1וקטיש
 שסרק) r'h כ) רפ) וכיקרנ61
 מסרכים ט610 עריו *מרטכ)
 'רוורס ק6יגס כיע6ס סחוסעיז סיס מממס גרם )6 נדעךסת)ס
 כ3 פ"ר כקגדר כן ו6ס .)גו

 דר61 כיט)1 משג וירייסרק)
 יסר% כ) ריסקת )כ41מסגמגע

 . סעודה כסוף ס0ו6 מי6ף
 זט0 נסג0"ס h")D סםוכיורש
 רכים ע"י דגיה  6כיגדורפר'

 1)כ16כס . מותר כדירתימסטרו
 סטסס 3קיס ימ"ח ממטתקב'

 וחשב %ע . ויתילו0מענרו
 . %1חח)ס מליסור מסוס3ש6

 ש"ס כ"ג כצי ורדיםומלנג'ס
 שעת hlh )גטם ""ע"ר :ועעחס
 6פסר ש )סק .מקומש

 גותנין לון רסיס דכ6עס)סרס
 קמ6 פרק כמרואי ומגס .כ))
 ד6ש' וכ' כלצלך 1ס סוכךיפ"כ
 מדו גנזיי קסו6 רס"מימשן

 נעינו סנוממס ס5וקומ שממלק )יחגס 3עככ ול51ט עג%סי
 סיהפ סערס"מ שדעת 'וסר )וטרו זו 5דקס )חיק כמ יו6י1
 שקמיט מע 6 ים 61פ" ט' כסיר )*0ס יוקז מטוגיןס6ק
 גורס סכך יומעס )יורמיס זימ"ר ומסיק ע קרקסמגורס
 עכ"פ דיצתן )סרס יס ווס . טיס סגיורש י1רסיס ימסוכעקש
 ה"3 . נסמ*ק0 רסס יס ס%ס וסוכת לק יורמיתמחוימס
 ד3ר.כק )י0ן סיולקיס גחחיינו לו ומס  גורל oh נס6ית64
 וכפיה מ"ח ס" רמ"ד נחטו' ע" פטורים 1)ר.למ'6חייכיס
 ס)6 לידס רשת 03רמ"6 61"כ . נהון סריס רי"כ ס"במ"מ
 גדלם לפייס משהגיס 6ין סגדלס סר6"מ סג6מן 67ף ג33סיחן

D'hll6( 4פככ מ( J'SD משים כוט מככר והמר עגים יי 
 פכ"ס מפקסס שלכ"י . ע עיר לעמי hpt1 טווגס ס)6טון
 : ל ס" 5זר4סי' סנט) %" וגו' . מנדרס כפריס סוי מגו ברה"מ ה שוןהתן
 נש' מב"ס . משס *ט כשן 6% ו"מ יוךי י)6רעג
 סיט מרמס one שין דכגור ד3, תדייין סיפכ"16
 ממעמס ורל4' גו' לר"מ 4%ד' מסרס S"h נמלסש 1)6גי'

 הפלוסו )0ffe~1 6 גץ גז* מ5ה י לין מסכידגכפוגיס
 פצ"ר כ"ס נוניס מסודר מפס דקו נניילן יטוס ר')רעת
 - פ"רכו'

 דולף ט' s(nw כשחש יירמס סוכי )6 3מס 51"מ
 מגעלית מלממס ע" ססיotine qh 6 שע3 מיסרן 6'6כ)
 וכקוטך . רנו קרש 1כ) 6קוקףס6 6?ג מ'מ גש6 לו מלךטלי
 עממע דז' נצ"מ וסק . ע"מ כפחס ע6 ס6ויכ ומשתסמ)חעס 3סש" ד)0ס נומאס טפנת עמוק דממיח כ0נ סל"נס"
 ומרן . למי נורא שכהם יסר% 6כ) . כגקיס תגסוג ס)66ף
 ז)"ס כסויה hwnll מדוס )"ס כבדוכס סחורו יכיון סשכקס
neD. זקתו כלסגי סוכר דרשת י) וע"ג SD 6% סכמי) גגעמס 

 ונדמיע קודקס וי שקת גף כמוזלף נוס סדריך וככלגסרמכ"ן
 סכסכ )ן"ם כף' כמ"ע מר,סמ"ג ס)ח"ע ופמס"ס . ממ)כיספ"1

 6%3 מרכ )ש שגוסס סר*הס 1671 )גסילוס סךנל7סוקסס
 חכלוח )6 16מר וס:סוכ ט' כרית )סס ;כרש מסגירגטעס
 וט"ו , ע"ס ימס )ענוים גסס סיסיו דיגם סי' 6)6 כריח5סס

 ויפסלו כי' סיט דרכים*מר סיע זיווו יטע 6100 כ)61"כ
 מ*0ו נץוס כעזמספרטמ
 ססעו;ס דבל והם 6עת .דסיכוו
 :ffs ומ"מ עלוס פוסס מסיבלרסס
 וגננן מוס סמונם ט)טרטס
 שגסנו )מגוי ע"ס ס"קרכ"מ ס" כיוקר סיטם כב%דסבי6
 י"מ 6' מכס מסי דקת קמע;)6
b)'b. 6תפן ט3ט 6סס 4ס 
 מ% קאת . ע'ס ט' *כ76"מ
 ימו מוס ד"ת סמעדנ6יט
WSDS%שיך סיע מ5הש וכיכש)עכילס שי למרח 6סס גם6 ל 
 שיוי סס ע) הי . ערט0כגס
 דסנ4מס דמטמ מסביי )"קלגת

 עסר6י' o)~b . ורהטסרסכ"6
 גשרם וכמקוס מסעעסגכעומס

יעינמו:צ : 51"פ ר"תכצירי
 %"כ . 0' )ע%) מכירוקיקכע
 וסבא פסנ6היס ת"כ ס"סטר

 ם6ץ מש olbe, יסכטד)סרמכ"ס
 ורגול טס סט"ו כסב וככר .)ו

 דעמס מוסני6 כרג6ומסכפנל
 דכצכמ וסג"מ . ע"ס63חרוגס

 מסטר כעל שגס סוס ס') )wff5 6 סי' ליס מטול מרסוןכן
 ושמרט כו' ד"ח סרמכ"ס כתכ )כרוע כמס ס6") סימר6)6

 וכע"מ . ט' מסכיעין סיי61 ותקט סג6וגיס עמוו ט(סרע6ץ
%ds1- מטס ע0)סת פ"נ סרמנ"ס )מה *ט ספגו סוס סע . 
 דטכר O~D1 כעקש סקור .סנרם וסו h)h' . סוער ננדDW(O * כיס 6ף * סללן עי ריכס שכע ממצום ש"צ )פיטמו%7

 1' כק"פ קרסם וערי . תשנס הכע מ0ס ללוי סדיןכסנל%יס
 ט61 ר4סשף % . כר טענם שם ס') יQw, 6 סי' רי;פיורד6
 ס"3 ר)ן6 וס6 6יט וס . כ' וץ מאס מ30' פיכ סרמכ"ס)סון
 ספמנר ע3 ועכיפ . יקדי רסון ש6 סרפכ"ס אסק ל1פ טעגססוס
 שום ונמכפ סרמכ"ס כיעפ מ"ג ש"כ כדו' ' לכ' דגמוןקס0
 . ס*ס גסכם ממיס * סרס גס 60 גו' טעגס פס sffo )56"ס ס" כריפ ;כ0כ ש מס 96כ . ר.מ*ט יסכפ יזו סחשג61מר
 ד0נ% וטען דנג;כפ 3ח)ק י"ג ס"ק פשכ סף 0ס"ך D"Dגס

 Dpn פמסעיס ש6 יטו) )6 כסטעס 6ף לעה% גרהחכ)
 סטעס כ)6 תנשל ומהגץ )י 6ץ נוען סוס וגין מי*פיסכמו
 נסנפ עמס 6מו ס6ץ ממחכר %3 3יסכפ חקת o,)lbaDnרק
 6% מדופס כ)6 גה% סמד'ת מקויים סער כקוו כיס מלמ"ככו'

 שצר 3עמן ס"ס 5'נ נסו מביקען וגורג ;יקנפ 0קטמממרס
 osw דשם כמר 6ו)ס כי יסס סדתכן )סכין ,סי % . קיקט'
"bhכסר 6ו)ת כי סכ6 6כ3 . ו0ס3ס ד"ה כתר כמת גש 
 סמ*ס 5הך 6ע סמד"מ נ"ך מס 6"כ סנועס סקס ע7ph 3יח
9 ם יא ע5 )ימנע 5חך 6ק 0*ס ש % פייס כשהסל)יסכע  % ט ש **% שי  ח   א 
 (D~P ודצ"מ owtao נקש מן *% "י יקנט%ס
syש דתיות מיוכ otih ומ %כע )מקס ושיט ש') ע4ת מד 

~')ths 
 תע . 51ע"ג מס"ס מכסי ותקנח משש יוצר

 גטעח מפס )ססכיפ יתקר ממוס ס"כ ר1מכ"ס לזמ"פמיינ סויט נמס )חכירו נגסמחכ 6 6ק סנועח מסכיפין 6יד%5"ק
 )6 )1 סיס ס)6 כמס ע5ש דכמנצדיכ לסער . גרן מפגידקת
 כממ"כ זנם . 31ח גשרת משם גכיעמפ וכע"מ כי64)יוסמ  גולפי 6י b~s Off1 ע, ד' נכ'מ כוס גסם כמסוי יגס .0קגו

 אחת כאשה טעשה העזרי אבי רכינו כתביך
 הר' ניד מעות לה גהי לעניים דינר ס'שנדרה

 הס' לשלם הנרומים רצו ולא סתת לימים טטיץאליעזר
 באותן להחזיק רוצה ממיץ אליעזר הר' והיהדינרים
 בנדר ידענו לא אומרים והיחומים טמנה לו שהיוהטעות

 אטרח שלא מאחר כי יצחק רביט ווירח מעולםזה
 או פלוני שביד דינרים ס' אותן סדרת אניהאלסנח
 לנבות ואין )רעב( קנו לא טרע שכיב בטתגת נהגםשלא

 לו יש רבים דעת על שהודר דנדר ר4* השיברענ : היתומים מדעתאדא
 יש סיחו * אלפס רב פסק וכן השהח נפרקדאטר דרדקי סקיי טחהוא וראות סצנה לרברהתרה

אומרים
 )רע"

 אותו כעע אלא מצחק דבר מיקרי רלא
 מטעם העיר בני כל על חיא המרחץ שאותתמעשה
 דאטר דליתיה וניל , לא אחר ונענין בניהם ,לימור
 וארירה אשתו את שניש דאונם הלוקים חן .אלובפרק
 כען היא מצוה דקיום להחזירה יכול רבים דעתעל

 זאת טצוח קיום שאז פי על אף קאי והחזרדבעטוד
 , לתועלתורק

 לשלם כלום לי אין טוען ושכנגדו וננטל נשנערשייתי
 וצתבע תחלה ישבע עצמיים אין )רעד(לך

 שבועה טחייב שאינו לימול תבירו שישבע קודם לושאין
 ליפרע טה לו שאין חוא ישבע ואחר לימול שישנעער

בדף

ע5עו
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 גס כן ו4) 6פ% 61"כ . ט"מ 3חקגחס לנק פ4ג )6ע5ש
 מחמת סיתחחנ נ% 5ע"ק גס . סג*מס דחקגח3ס3וטס
 טטעח )יימניע רקבון סמ)וס יט) 06 )י IDIWI ,ph זר'גסענוו6

 ממומס ומ"מ מספסר 5%* %%) )סמל 8י3 דהרימשיש
 6ך . 0ו6 ד6הריס מממון וטיולו מממפ גסיך 3גטגטפסול
 מדפסק 5דדחי סיג מד"ס ע"pw)J O~p1 3 יסועס כ31ענספרי

 רמסון כמכעס סם גע0סגנעגיס
sff,%1 חקיו SD וטיק . כס"ג 
 ט רטוטן ס"ך ק"ו ס"נטור
 6ין ממון 36יו סורגיו סמ6ציורם
 7)6 0נ6ומ' סכוע' זיוכם)ססכיטו
 חיגו וכ"כ סרוס ע) 6%חקג1
 )6 דס"ג 6פסר 61"כ . לר"חכס4
 סשכיעתקנו

~fbDO: 
 במכירו ))חס מגיןערךץ 51"ע: קני %ה:

 פ"ו ס4 3ק5ס"מ .כו'
 וסטיכ דכמיכ יס6 כ'ססק"6
 יוסף חומסיהן נרפסי 6סט6ת
 סיעו )1 6סס )6סר וגחןעזיו
 ססהרן )מ, והיזמם ראייןדיתן
 תקמיחי סמלם % דגפירתוסגו

 סו6 כחכעו חס )1 יחןומחומס
 דכ"ק וכ0סי6 בסרס%ככ6
 לסונאר וסודם סומר סכטודר"ח
 יכנס כסנ6מח כעסיסנמקים
 )1 סייך סמוכ ונף מוגתומש
 1)ס63 מכלן סטוי b)b 6יטדלו
 יגס כסמכו 6"כ גו3(610
 מס מומס ושסיף כמגח כופרחס
 מסוס hlh דמ"ר" למומס4

 (olh סמוא 7כ) למרסךס0ורס
 כפל ו)ךירי' 7'7י משןוכשרת
 גו' 7,ס חכיעשת"י

 וכעכס וגיחי
 כחט נכי 7סול"ג וין0חולס
 כב' סם וכגרוטת .3טמיש
 לר"ג כ% דגפ"מ סק5ס"מדמ"ס
 רטושן סמיוס מנעו 06)ערן
 oiDi 4 7מיינ ויתנע טוכפר

nDrtl~p610 זגמסכ O')DS~ 
 כ6 ס)6 כען רר"ג 3)6 כ,
 כסילס ר"מ סטטי מחולםלק

 סגיו ח דם שכע 1,ס גיכת פסולי 9ח  מ9גחעח ם פ י4 סכמם  ך217י גו סלאן קם גטסמקמין

 גסמומם )סמטון ים ה6י זמי כממון )ממון גיס 6יוסגם
 מסקר הקוכן )סוס 7י5ערך )סמטון סססד תרס 6ידר,כ,הסח
 1)וי כ6מריוח סמטון כיד ריסכן ס) סקךון סל 06 וסלי .)כתיו
 0מיכ ךגוף 6ף ש"ג . סמטון כממון מטיכ סי' טסיו וגס3טגנט

 ממת ט) (DJD כלעו )וי כמנוטת מפסיך דסמעון כיון)ל6ו3ן
 ור"ג ס6 ויסכרו כמ"ר גול)"מ כסוכרים וע"כ . דמיכמטון
 הומט וקם") ורחומם נקרן )גן )ר6ו3ן כפמגיט בפסוקיפרש
 ממp'D 6% 6 7ק"ד 3"ק ]ט" )לט"מ Dtat1 משן ככתרסף

 3תר"ר עי' מו3 מגס מכרמין 67ין פקס כשן סםיסחומס
 גול)"מ דק* )מ6י 6ך . 5"ג ס4 ל6ס והמיס וכחשי לר"גס"ס
 מעגימיגן 1)6 ק4 לממון טעיקל )מי 0פמס פיז %7 כממון)16
 . פגיו יגסכע ממשן סיקר )1 טייך פ)6 רמי 0פסז גלםע)

 המרס"מ ש כ' (fc סוף מגריס פ'6 0םט0"מ כל י")וסיטו
 . )0כיכ1 מ%נ 6יט מלולס מן 6ס~ר ת"ג 6י י6ף סכ' מכיככן

 מסרס וממרש סגככע מגדדם פ, 0רמנ"ס ממקס ע)יו1ריק'
 )מטט )") ולמכליו . כעמינו שגימר כשמס מטסצנעו
 נסטה מטי פכור יתם 67פ" IWD כפירם זרעו0פ")

 '") ו)0מ13לל . ט"מ וצידך[ 3ר"ס ע"6 7כ18 בכ"מ לוסגסם
 נו4 61מל כצמריות יסו% כיב למשט )סיכך57ליך

 מ0גסרי

 מסוס מפקחן 3ט3וטח tfm(סחן
 .  לגור 6)1 עגמודפוער
  בב"י פ"יובמיביפ

OD  ולס% 
prto1ס%ססריוס פאס  סמולפ 
 מפ"1 ס4 לער"ן כע"ד )16גי)"מ פיסע וסהיל,מ תטיבגהןל"פ
 ססקדון דלמכועם ומדמעמק"י[
 167)י וכשסי חייט ג:ר)"מגס
 ת") ט' 36יו 6גו) קרןמס)ס גני רי"ר  סט י6מר4 ע"יסו6
 יק ופקדון טוטק לכיוסנדה
 ספק גס נרכס ול"ג .וינוייד סגי כ) מדכתינ וכופרתהחלשך
  ס3וטס )חייכ גור)"מ דסו6סיוק

 תעריגו גטגיס ו6ס . ט"סמפקדון
 וספק כגור)"מ רמחייכי' כמוי")
 . ע)יו סגס3ע 70כר כנוףסיוק
 ס0י,ק גוממת )ו יחמ%כס"ג
 לסריס נגייס סלוענו )והמרס
 ךירי' )16 ט)יו סלסכפ  יסרלר6ף
610,",psl וקמשן קיס6 דר6ו'סק5ס"מ כלנרי לנקשן  ים 

 )פופ) סים ומס . %"ט3סחומס
 סלג6נסור כספרי עמ"ס ר3ייו כרכליטון

 כיכמוי
 יס ר"פ

 3ס"ך ועי' . 03ג0"סשסרוס

 )6 גטכטתי 6מר "סרען
 חקגת6 רכקעכיד

 דסקיח6 וסד"כ דוורת ג6תמר"מ פ"י ס" כטול טמ"ס .)תקגח6
 כסז"6 6כ) עכ7י' )6)חקגה6
 סיסס. יסכע מייכ )סנטתי67מל

 דור וסוי סטעס כפילת .6)6 תיגו 60 סק"כ  סם 3סע"מוסק'
 כס6יע סדין ךכקן'6 ניון ריס 7טטס וכ' כמ"ר 1)16סגור)"מ
 שייטייל  h~7D )1 מיצנעו כלהודעו 6"כ ))כס4 גמחי' )יסכע0517
  סלי לסלע  סולר  1nlha 4מכט רו05 6יגו וסנרגט פכלר*

 פתי  לו  פייס סס,3ט)37רי
  ויט . עיי כו' וזכת סלעו פהמס

 ויקלס%  פסיס נסר"ו שיפוג ctp ר"י לקיפ 5עס ח*"גלנקוע

למקלסי
 )תקגח6 תקותך )מיעכד  סייך סי' ספ"ל5סי' פנוי( ל5

  גקכע כסלילו לוכפי'  ומכי' ל%  דנסר"ר דכיון נסויר פעהסי'
 ג' סרוב סי,  ס"ל  סררל"1 וכחסו' . ממון ולפירה nct)pהגו

וסרי"ף
  מולי

SD לכפילת גס מסיסת ופותר ריי h~1D ריטומ  
 סחומיס כיר"ם orl] 6(1 הכייס פתינס  ath  פפון פיילפס*יס
 ומ"מ ר"0[ ט) מיק ממגר סוס מ)6 7)6 כ"ט p~e ס,ס4

 ממון מחייכת 11 וענגת כוס מרע ש)קיס ו6חרחיסל%וגיס
 3תחעס תכירו ט)יו בעטן מס יפרט קימוט  ירסס  לש 06סרניי
  ונקכוטס סיסת ,וסו  מסליפין  ?itD  סגורכם יפלץ  כסיףוכיון
 מחייכין סי' עכרי' )6 )חקגתhmpm 6 ממוס 6,.מ)6כיסס
  כטווח טל סיספ ולסנפ  כתו גורל"פ פל סריס  ךמסנימיןtffpD ל"י סי'  ככ9לס"ת 0רךכ"ו סוכר סגל06 וכפ' . גערך סטעס4'
  מיס 0יסח ככפירת )"5 פטור סי' ז6י מצפע וטריפ .ע"ס

 . לוכדיי ומכי' ול%  כיון  OnD כפירם וקיוו ךספ"ל כו'רפ9לס%
 מפגי וס" יפרע )ק3ע  יר05 לob 5 סתרי סררך" ופרסורם
  מכוס כו' 7חקגת6 סעס )1)6 ט7"ר כשרם ע) רססם)מרגו
 h~D  הפיליפ 7כם)מ6 5"ע )לקורס . ממון כגורמת טטג0ס0י6

 מסייגו פי' יפיר ר5ילי וכופרסש גורל'פ רמסינ ול"נלסחופות
 וע"כ סייגו . מס)ס וסי'  פיך שנעין 6ין 6גשס ורוכמכועס

ים)ס

 רצה שאם אלפס רב כתב אלא הנאונים תקנתבדין
 טוטב כלום הנתבע לו יתן אם לאו ואם ישבעהתובע

 לנהית טנין )ערה( דאטר נתן כרבי הילכתא ןץו' : כלום לו שאין כן אחרי נשבע לאוואם
 מזה שמוציאין מניין בחבירו ותבירובחבירו

 יהונתן רבינו ופי' לו אשם לאשר ונתן ת"ל לזהונותנין
 ר' דמיירי נראח ויריא"ז לפרוע טה ללוה שאיןדוקא
 סשסעון סנה לוי דלוח היבא ~'Hp לו ביש אפילונתן
 טלוי מוציאין אז טראובן שמעון לוח כן אחריושוב
 מראובן מנח שטעין דלוה היכא אבל לראובןונותנין
 כתב נם . ריא"ז כתב כך לא משמעון לוי לוה כןואחרי
 חלוה למחול יכול אינו נתן מדרבי שנתחייבדהיכא
 נסתפק העזרי אני אבל שלו הטלוה ינכה שלא ושלוללוה
 שלך הלוה שהוא שלי למלוה פרעתי כנר זה יאטראם
 שאם השיב משולם ורבינו ככח על להשביעו יכולאם

 שפסקו קורם עליו זח שקנל אחר שלו לסלוח הלוההחזיר
 יכול שהיה היכא אלא שמעון טבח שטעון של חיובמן ראובן גבי ולא לוה גם לשלם שעליו נתן כרבי הדיןלו

 כבר משיב ושמעץ סטון שמעון על טען ראובן עןךן ו עצטולגבות
 תביעהך על אחת פעם הימת ששעתנשבעתי

 והרשב"א אלפסי יצחק ורבי חננאל רבינו פסקו .זאת
 היסת שבועת שנתקנה לאחר אפילו לישנע חייבשאזנו
 השיב אחרת פעם אנל אחת פעם ר"ת השיבוכן

 וכתב בתר"תא טינייהו הי טרע ולא שבועהשחיב
 לרברי הורת באחרונה דמסתמא זיוע אור יצחקרבינו

 תקנתא רבנן עניך לא נשבעתי אטר ואםיעו( דרבק תקנתא הוא היסט דשכועת הוא וטעטאהגאונים
 ופלוני פיצי בפני נשבעתי כשטוען זה וכל .לתקנתא
 : לברר יכולין שאץ הים למרינת להםוהלכו

פסק

 שם מומס מסיס 1)6)כעסיס
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בצלאלריקאנפיטעשה6ז
 6ף 7ס" . ט3ופס )וויכו )גור)'מ 6פ" ,0 גמשי 6ךגמכס סככי כמכ"ט כטרטר 6ג) ן )עס4 - 7גחח4 שנע כס)6ע"ס
 )מח" 7)6 כיון יכסס ול6 יסיע hbD מי) יסכפ 7ל6כסיו7ס
 . גסכע סב% ס6ומר ככשירתו מפסו גיש 7)6 וגע65)גען'
 י")6ך

 גשי
   ע"ז ס" מהש"ח סכ'

 ר6ז3יפ0 מר%-6כהיס כ"וס"ק
 משת עס3ימין לר4סי3 גףיר4-5%ל6 לנכסי יוררין 6ין יורס ב6ספשן
 ל0סגס6 סקג60 ל"ת 4זסמטפר
  מיס 6כסיר0 סיסת ס:סכיפומס
 כת"ס תקריס hih  ס*יממון
 סי'  סוימס 3כל4 מלילכיסיר
 . פ"ם פ"ק ס5ס וגקלס"מהר"ר
 כ3ר ס)ס3פ ככוסי גס61"כ
 כסיווס ורש סיסז סיןסמ"ר
 4ס3פ ירלס ול6 גס3פטל6
 כגורל"מ הסיר זס ויה .'c)a  צררי ירלס כסלל וממילךעוודו
 נני' ר51יס 5ון 6לסיס ררותרי"ל
 3זס וגס . ימ3פ כסלףויסליד
 6ל6 . גורל"פ פל סיסתרנפ3פין רסיסי לסעפי'  הקלס"60דל

 מ0ר%"ו כן למוכיחומס"ס
 לגגסע יורוין וקין סת'ד6תניפס
 רי"ל לדוצה 6?סר .גס3פין

 רסיסק Svh לפפמי'דסר%"ו
 נטש  סס"ך כמ"מ כנ"רגורל"מ
 צקיי") 1)מ* . מק"י סס"וכסי'

 ס6 רל"מ י") כמ"ר )ל4גולל-מ
 .  6כיר0ו סנופס ליצו *חי 'דם

 כמ"ר  or נדין טופונ6תרי:יס
 כף' 3תימיס . ל)0כפ 0ו3פ 3ין hlh סכופס דלית  פ1לרעךו : 0ג,:ר סרר3"1למכי'

 סמליסו0 פרין במכיש  רגם לסכי3ריס רי-ו סק"0 ג"ו'י
 or לסם  רמוין  מטפס  )ריך 5ון ג"כ מסרו  רלמיורוןוקומר
 יפטר hSt לוסל 4, רתעו  מטוס סטפס סכתנ ררינו ותדברי .י'ט
 מכחיס יססבי"ר גס  סייך "ז פפס 6"כ . כי סכופס  מלעוול6

 ס0ינפ רלר3רי  כצן )פטר ל"מ לפס מנין דלויי 6י, .ססלי:י0
 ת0סכ ט"ו ייטכפ לו לססיכ ס6"י כסעיפן ממילל לו לססיכ)דיכ
 0ונמ ילידי ריי 3פל פס רק מריין וכסטית 61ף הפטר)ס3פ
 כס310פ  גס ורלי מ"מ . כ13פס סכלים לחייג )"םלמסלים
 טיוק וכחנעו כמגו ומ"מ . פעור 3.ר ספגי ממתדר כלשוסלים
 כפגי טל6 הסוג כמכמר סייע . סבליך רוסכמ ארין  a(h)כט)נדו
 ד'  0ט"ך rh ר6ס ו6למלי . מת"כ ל"ו סי' יס"ך ומסכרת3"ר
 כ0וגדס ]וט"ו )דכריו סיט מכילע ס4רכיג1

~p'D 
 וחקתי י"3[

 ופ4 .ט,:ר
~ucJ 

 דטוגוצ 1D1SI , 51"פ סק"כ פ"1 סי' מנפט
 hDln 6"6 והזקס )יסכפ ד6"5 ג'ו ס" ריס סקור ע"סט"7

 טט4סופ כעש יעכר hDh' נתנון מיןו סי65 )6חר 6ףי:וךק : D~SI הלכון כמסמע 6')1 . )6%1
 נ"נ רופיי נ"ר כפגי  סל6 כססכיכ סיירי טרק .כיוו

 . לת"כ מסלים לסגרם סי iffh1 ליס לנסיי  סלריך 6תרודלי
 גי' ל"מ תו ליסדי  דכסלריך  סמפס 3ל6 ש"כ גלמןוישי

 . סק.כ ג"ו סי'  3ס"ך כמכיור ופ"6  נלעיס 61מ' רמליסג6מיו0
 סס4ס וייזמן 3סדי6 מניקר מ"ר סי' מספטיס גס!ר סייחתיונתט'
iDhססן"ך 6)6 פס כנ"ך וסו% פ3ופס 3ל6 למסרם ופכיר  
 6ין  לתירך  כרין סל6 ססליסו0  סס%י6 סנפיר רכס*מרפיסת
 0ק(י 61"כ * פ"י סס3י6 סשסקיס ס6ר וכרפת גלמןספלים
 לאליס ס3פ"ר דכמתיבפ כ' סר-ורם ר3סי' יתיגו פל)כלערס
 . 0ג516.פ למ"מ סוהר חס מסלים יסכפ כרי' סל6בטן
 ~O*D pff ס" 3ספ"פ . hnD טפג0 פל טכמין 4ןרעבן

 סרקם מס וייפל פרויס הוותו ר6ו3ן 3מי6 י'י"ג
 כרי n)DP הו 6מר 6דס סי' 6% סמפון סגכגס 01rDנסוד3ס

 רסףקמרי
~D'Y 

  ססטעט %סש- סעפם מלי ונכס"ג רח' כ4
 פחס וש"פ רון וס"ל לפטר כע  nfft~tst blD רוקנןט)

 לקי ול"ר 3טנוטש כר6י60 כר"ג יל6 3ו"ת רס ר6י' 3ל6יתפס
 ס%0יס גש סי6% ע"ז ליסכפ ס0וכפ ול"פ סכופס לפיןל"פ

 כספורט ויחס . פ"ס Dei3וסגה
 hcn רס"פ דסיא חיתוםמס, כסב ס' כו' מ"ר יפקבמסכפס
 6כ4  ס6)ודס בבל"לנמס6ל"ס
 רוכ ע"פ דגסכס . )חס6כוזרי

ד*רח%
  דגמנפי

 למיסז חנן
 לפימופ חסמו לכתודלס לנגסןרס

 4 פ"ס ט' רוג כתר %6י'ולם3ופס

 o'lh כגוז רח' נ4 יחפסויווני
t~prnס6י; כ3ר00 . סו6 סק 
 דניויפס . 3מס6ל"סכבפופ
 לרקז 3ל6 ממת מ51'ל~ן ר6י'3ל6
 3מסל"ס ונסנמ . לנ"ךפיין

 נגז לוק- לגמלת יורגזויורסין
 ס"ס רס"פ גר'  סמ0 טספמפו

 : סם ו3סמ"פרפנו
 לרפת ססימ סכר  פ"כרס2

 ריס 3ח"ת כ"פ .סוין
 רכם6תר סרמי6 וכ' . י"רסי'

 לס4מ  רויס סרהמס 5צמבפ"ר
Oyn1DSלסם  סטך מכס ויס 
 הף  לסמיך  סולודס לרוןסר6וי
 מכס ע0רושרפס

-~bv 

 לגרוס
  מ16ריס ו3ס' . ל3פ"רסססר
 חויו רקן ומטמפ ית'למספם
 פלקתן וס"ס ל:תכפ 0ובפ3ין

"T~hvלממסיר יכול דסיצ3פ 
לי0כט

 סגרול לנ"ר טפי עיי
 לכפ"ר לתמסיר רק סמכתן נ6ימרי6 פריין  כסרוסך חי4סים וכיצכפ ופסתן ל5 נתי לחור נספסר ויש הממו פוס,וש
 פיו' כירר סיונ' רמסכחכו 46 ס"3 י"ג ד3ס4 )"ק טסק' דכפיוסג") * ע"ס סומשן  6ין לפילם ו3ג0בפ לו סופפין 6ין סי0פסרכוי
 וכ"פ כו' לתיר fh  רמספפיו די"6 סרמ"6 וכ' )מץר 6"יכו'
 3ffpo סס o~tno וכ' רייס סיוסיסי לזמר ג"כ 6"י לתיורסקי

 כא"ש ליגיסכ,  סטפן ]כסייגו נריג6 לי' כאסי  ר6ךדיך"3 3כ"ס ורמכו6ר . מגדול לכ"ר רייל  כפפ)ס שוי דייגיםרסוספת
 העb))'rh 6 מגריל לב"ר 6מרמ"י  סירוסי

~hpl1 
 דפייו ל ש עכ"ד

  OtnDO לתספע ו3מ16)יס כו' h)S"h סירול לנ"ר  ולזמרלסיר 6"י פרקנם  5ו0ן דיך3לו 3ז3ל"6 6נל כפ'ו קנל0 נ4נכחי
 דפ)סהוכע )גתכפ לק כש )6 כלחגים 6)1 ורירי . ס"טלרכליו
 )כ"ל 4פל מנע ט (nff )סני0ס מלטנגו 61"כ כש')"ס
 7טכע ו% . כפו )6 ררו כלרם ככר 60 ד0חוכע 0h))'rbגדו3
 3"ר לסם  טפפן נקרס רק 6')1 סנדו) )נ"ל )ירך )גחכעכוסה
 סקציכ למכס  סו:ו:יס וסרייייס לסקול כססולרכו וממילך .מקטן
 וכמו סק"כ[ י"ג סי' נסע"מ ]ע4 מספר  מתיך כמסקיםומי

 גדול סוקר לטכס לטליה )סכרים ל"מ מ"ג לפג'0ס ruPכסכת. 6ד)sli-:c 61 )כ"ן ימר חוכם )"מ pu~n o~:stכפיסוקק
 nlSnS רצין מאידס רתק י"ל רג,ס . ישרול לכ"ד  4לך  לכוףשלי גחכי  וגס י"ר ר3סי' לסי"6 סו6 המלעץ מיקס יס ו6ט .סרוקך
 וזמו . קצי 6ג0כפ  רגם רמטמע . סר0יק גדול היותרלחכם
 מון טפלון 6ין  לפולס ילתו3פ . לזפנורו דמטין *מריק3יס

 : "ז ננ"1 ישןסכור

וש)42י
 4ץתו0 יצפרו דק:"ר נ"נ מ" . כפלי פל o)sn סל6
 פ"נ . פ"י לעיל יסכי'רזי

~Dht 
 . ואדנם כירס ס4

 , מי03 6י)ס 63מת ימ6 סכ6 מס,:: וווי  ויסני יוופ  וסם%"ל

 4 טמסיפנוז ו6ף 6"6 רעסכימין כ' רמ"1 ס" ר6(וככסמים
 לנעשר 4 מפ יכיס אייס  סממת מכפין ps' כ0סנפ61"ר

 רס"פ ג'ל ונרסיס . ס"ס כסחוס יקלס 16 ינרקסכבססני

 יהא  שיועת בלא  צאמן שהשליש ר"ת  סקינךךפ
 אלא שנועח מצינו רלא ועור  ורעו( . הימנוהוז
 נשבע או ונוטל נשבע או ר"ל . ונתנע הובעבין

 חיו וכך כך לשליש אטר האחר אם אגל .עפטר
 חייב לשכננדי ונתת כרין שלא נזלתני ואתתהתנאים

 בידו ששלישוהו בעור אלא נאטן השליש איןרערק : שינה שלאלישבע
 טיהו נאטן אינו סירו שיצא לאחראבל

 בעור רעבר אטאי נאמן מירו שיצא לאחר אף)רעה(
 ואפילו שמא טענת על נשבעין אין )יעם(רעכם : נידוששלישותו

 כל נפרק הסנויין מאותן חוץ הימתשבועת
 : ברי פענח טוענו ש:ננדו אלאהנשבעין

 שכר לפרוע חייבים שניהם כין והנתבע התובעריכל
 פשוט סנט וראיית . חצי וזה חצי זחחשליח

 מאי וטפרש השכר נותנים שגיהט בירורין שטרידתנן
 חשליח שבר נטי חכי ים( טענתא שכי-י בירוריןשטרי

 1 הדיןלדעת
 כמקום ואפילו כלל איש ttYtCt~ tWW איןושכ42ש

 ונשאת פנתח כעורת אצלח הפקיר אם אפי'פקדון
 שתכוא רוצח איני כעלת אמר ואם תותח טשביעיןאין
 . כעלח על תתגנח שלא )רפא( לח טפקינן לאלביר
 על פשע וחוא רעת פניעתן ואשח רעבר דתנןוהיינו
 ריכולים גאון תנין בר טשח רב כתב סיחו .עצמו

 ואם הורית אט ויודיעוחו וילכו בביהכנ'ם סתםלהחרים
לאו

הסס
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'WIS'ומלר ס"6 קפו וכשטמםסששוייכ6ס'עסי OajDlth1 ממס מק5מ טלהי3 כשוס ווקל מכ"מ יט3ופת מסלטכ"6 גי 
 ום 610 כי יזמר 67סר עעיתו מחוך כמקוח נמחחי3 1)6 חמ)פ יכרטס גס 61שכ . עיט כיס 9חח עטעס 6416סלק

 ע5ש דכספוסר כטש ע"ס ס" ריס סק5סיח וכ"כ ט'כ0וכ )סך 7)'ח6 ופ'כ )ס וגוגפ כגיס מיחס מחסת וטפוסמ5ססממ
 שכסו ,ס )דונ 6ק טעגס סויגו שע"ס נערו ריכימ מגחן מחמת : 5"1 ס"ס כפ"מ ועוננעוס"ע .סעמ6

 יזע י.!61חם )וב ט' 5"מ טפנע lohרפב
 )שור ו)"'מ

 טינתורצך ה 1'  שתתנר או לכשתתאלסן עלית כיתנין חבלה )6 ך5"מ מ"6 'דףנטכושת

 0וד6ס גמי ימסכ הי 1 ן ץ, ו התובע ן תלה שליחחכל לעשות ורוצת יטכ6ן. ס"ס v'h ול4%שנפגלי
 4% סכור 6מס סנועס )פוכ לטנות רשאי הנתבע שאין תלך בעצטח  שתלך חתוכע כ' פ"נ ס" כח"מ יסכ"חהע

 )טון ככ)) דגיגו דכס"ג סור6ס ואם לשלם חייבת בהן רשות לכעלח שאק נכסים לח )י היסתכם 6מר )sh 6'ספ6

 יג 7 יה" י" ~o~ws ,"SD.-hl ה" "ן עין noSwo אן":ביצ"י" נ4".י5,%:כ
 מחחייכ )נד ים . )מוכ ע5מו נ"ד איןב ! י לחשביע111 שיכול יודע )6 )6 !6י מסכפיג!לוסוזכע

 hpl1 ;ל :ך:נ,:;":יוזו נן:'::::צ.,ץ,ךn~lo)h1)oealeh :11.מ

 יק"ז כב"ק 7י.6 . ממססיחחיינ 1 דנשבע 0תב אלפםורב כמס"ס וכגמועו גלכגןם
 למוס מס מסג' ר3ם 6מוע"כ חמשין אומר והלהל: האומרו*כ31 לח שמסטל וק .7יפ

 ש:ה:הב'יי: ישינם%1121.8צא
 דכפר סיכך סי)כך וילס"יט' פדה דלא מצום פטור דחתם אליט רב שפי כטו שאני ח"ח כסס)!ס 6כ) חיםכסר,מ*ס

 '.,לן'עם"וי - יבהנו npllw 1 ק:" %" יי ו" '"'"י~ן1;ס
 נ;,נ,ש :ו ~ן ל,בניצ(4: יין"י,עוין' יפי ייי:[:נג:ו:

 יון" .י, שפי::יוטקרפו"ןןןי,,ןןויה:%ן
 עי"ז'ן,.ן"":,

 לן"-נו .יוי ן'."י".'.ןגב'.ד'ן
 נ)6ר,מגס

 !טיכס
 )רפד( סיסת 6ך

 אבלל
 זאח::ך ןי הכופר

 אוטר,
 שפרעראין

 :סכ' נח
 ט"ו סי' מכסן

 :3חסו'

a?'גטנע סכ!4ס" 9:כ סי 
 כס"ס"ככ". ' יפ' צק כנו אפי'י ייבנו ? יא האיטר טןגטל

 לח כי

 h~D. יא אם יב! ופייע י::נ 14 יב תשיב un~lw י1ש שש:)ס
 ל' D3ID גגיוון יסכ'

 ,ו. ו'.ון',ן'ג,ו רן 'וו ,., א.4:: 'נןע' הפו ןה, ,1. ופו ךפהמ;י",.וונ,ו"
 ור' hpD'D כרייין פי,ף ,ר%' י' אף חייב פרעו אם וא"י  שהל%הו טירה אם אבל לש סנן (SD1 בג6 )6 מיעפג5

 יסקס 7סוץן וטסק כ!' )ר ט"מ ס4 נשמש וס"טוכעס
D'lt.t'po(1ר"3 : ס"מ ע"ס סי' 3ק5ס"מ וט" . סכיגיסס 3ס0כ

 ס" י W~D1 ס" )ש) 0ס עמ"ס . fp ננ"ר סטסר%) 6פי* )סיס מטול סרינית !ע) כו' סרעחיך 06 6"י כריי
~DID 

 31לי סם סך טס כמוימ טעסקח )י כרי סירס ר'
 גחתייכתי ob 6"י IDW סו6 0ל'כימ ט) מסרי ליום )ך טס")י דמל%יכ יס6 76רכי ממסל"י כ' סה"כ פ' סי'וכק4סשמ

 מ6ו"1 סס,כ גמ65 פפ"ו סוק 6מר תיכף סיץן פרע 060 )ך סיחחייכ '!זפ עגמו סססוען כטעגס 6% לוגו )מדל )ימ)מסור
 ימן )מיוכ מסדין 6ף כס 1DSD מפעל מסור DD(O כמטוען %)נס
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 חטים דטענו דהיכא דאע'נ הלת אסף רבי' כתבושנשך
 מורח סיקרי מהן באהד לו והודחושעורים

 לו והורח חטים בתחילה דמענו היכא הפענחבמקצת
 שהרי בטקצת מודה זה אין וכפר שעורים מענוואה'כ
 : וכו' פנה מעיז אדם דאיןמעמא ב" קרינא ולא )רפו( הראשונה ר"ל המענה בכלהודה
 ושטעון סנה לו שחייב שמעון על שפען ראובן1שפנז

 כיצד ראובן איל . כלום לו חייב שאינומשיג
 שלא אהה אוסר כלום לי חייב  שאינך אוטראתה

 אתה אומר או לי  שפרעת אהה תיסר או כלוםהלזיתיך
 לא טשיב ושטעון ממקום',אחר לך חייב הזיתישאני
 כיצד לפרש שמעון ש4?ב ר"ת פסק . כלום לךאפרש
 פרעון ואינם חושבם'פרעון ששמעון דברים שישפרעו
 לא אי פרעון פרעעו אם לשמוע לב"ר ויש ררבאכקניא
 סראטר לדבריו ראי' להביא ויש : ב"ד דעת עלוישבע
 נירט דהוא וכשן לעדות פסול בפקדון הכופר חסדארב
 בידו לו שאין סתם שנשבע איתא ואי )רפז( ביי"לי
 עליו לו יש ישנה טלוה דילטא לערות פסול אסאיכלום
 שאינו מתשובה כתב רש"י אך . כלום לו הייבואינו
 וטעטא הדיינים eD1' הכהן יהורה רבינו כתב וכןצריך
 אלא לך ואין , והקירה דרישה בעי לא טטונותדדיני
 וכבר הטקום דעת ועל דעתינו על כען רבנן דהקוןטה
 צריך שאין והורה העזרי אבי רבינו לפני טעשחבא

 יש ישנה פלוח שטא חיישינן סדאטרינן וראייהלפרש
 שאין אלא שמצאה שבועה אותו סשביעין ואין עליולו
 התנה לו והלוח בשעה אם טיחו 1 מחצפן פתות בהלו
 חוב בשום הונו או בחרדונו יעכב שלא עיים בפניעטו
 : עלםא רכולי אליבא לפרש צריך ענא האי כי לושחייב

לוה
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 דקתפכו מזפ קכ"ס[ ס" nfns יסקס נניס ]י'שnfft 0% 4עס דספרכ סמ4ס דדם ו0כ6 6מ"כ 5טעעקייססעכי
 לגזר )סרג ד% פוג וגטקס 45 סול? סיך)ספוג

 %מס כתפס ע' י' D~Dh1 % מם* ועי' . )מ4ס ונ"נ0עכ
 6ץ וכעלוס מוריג ונטיס מצנפ 4חס גככוס ונוע5ץיפכרס
 דס6 וסכרת הח"מ וסקסס '"ג י מסצדמ hw1 ג4ס)מ4ס
 ף עי נ04ס ועיים נק'6 סיי06% ופ' ומש) 6"נתב"ג
omn7*1כ ד6ף )נע)ס מאס סס64ס 706 ופי nDW 

מסודי
 עם ים טow~wn 6 פ,כ פייך %"ע- גסיה מסעת

 ימר נפש? %1דףנד . רר"י ודוב טנ6 ודרס סממניוס?
 רחיפה  סיפית סרק ו)0מרדגי ש0רו0 ום ע"פ מגמאטונ6
 וונג לש ממיס % 6סי' כמ"ג סרי כשלמשאו ד)6 ססוימי)6
 %סגתו . ע"פ )אפס סנפ) StD )ע4ס הסס פג סיךסימ
 מיטת )סיקס יגפ) י10דנ פטרתי )מ4ס עומ ד0ינמ%
 ספמ 7סמענ 67ף ל"ע מהו הכת"נ פעד' )6 שמפס1)יע6
 רוקנן דוס נטשטת י6 כימת 6ך . שוריג טסג א"כגפפס
 % 06 כמכנר זסמ חג' והמעון tnhea נפסס 5רס)

 4צק 1)6 מח עע % סר*ק 6ף ~tse מטספנדוהמסק
 והמעון משעני ס4י ונעשן ק66מצ נגפת יאנן פיעורכש
 ייינן 47 סענוז קימ) יכמיגן 40' כלענש זגמוךומסעע
 ייפס נ)6 פפיזר וסגי כמו 61"כ . )טמעע רענן &gנספח
 סיג ו6י שב ע) שוחכן npv ממיטת 4ג6 וכי"ג 6ף וי"ג5שונ
 יק מאן דיילכם ושעכור משס ועת סוטת בסיך 6ף)מיסך
wms1)ה ספכע תכוו )יכ6 )סמפון ר16כן 640ח כסעח 
 סמוכת נ)6 כסעכו7 ל4 סני דנחר וקמר . כסויך" זאפססחנר
 מכסס וסרג nffiti: ממק ,ס סעטד כ)6 דעת כנסוכה ל%זעק

 : י"ר pffD נמ"מ ffp( סי' DffOb ע" .ט'
 פסו זכססרכ 5עמ מלכ סיט וא"ע ס" סכ"י כ"כ' * ט' פנסו כ)6 סקוס 6ח ממכיש ייערכ לנס ו6סר8נג

 כמרכון וינוס . פשו ל6ס מטמפע קפמ6 ושסם ססרפ)04
 סו06 ידירנ0 סגרט0 וכעלס ככ0צכתס )6סס ספרכ סק7כ"נ
 נר 4נס' 6שצ 6ת רמיר חס 6גכסיס קממ6 ישאסמ6
el~hס, %*פס שץ tpo סיירם י% )6 4 מוסתפ4 למג"* כחמן 6ע ג6מס 6ם( 

 כשיק 44 כפנפס. מננס6%
 ס' להסק . כנום סח)סמרס
 ~hb 0וק ob מזלן .ע"ת

 גוצנ0ס דגניה hnnpsילדונם
 לנוסק נדוי ע" הרולסלמ

 כששמע ס7ץ ossסממ6
 ותק לנא* דס,4כף דכיםנווריס
 מהמס. % bwl )מונסקישרין
 ens))m חי6 סמו%מנקמר
 5ך . וכמא' הל"י . ע"ס.יגס שהסע ' מתי 6% וצפקד%
 הדץ[ כלש"ס גש' טס5'פ
 6ופ . הכגת וס"ס 141מ6הפס
 610 וסכך דקסג"* 5גשכנור
 וספ13ס שוס כרפרט גמיגל
 כצחגרסס מסה"נ גניךיסק גפי ג) לוס וטס . מסערכ4קמ
 מ"מ )כחומס כומת סס"6ף
 הלהק 4 )מזר bSD כוס60
 )706 ססתגס6יכס

,.hW 
 פש

 הש? כפנס כפורט , למסכפנחבעשח
 ונכשלות זז" נינמוח 4מף וס נש PD ללושך )סוט6כעס
 נפצת bk ש"נ אום % bm סטן[ נהמא חס פ"6ול"נ
 רסס משנלך 1ר6" . שי-י וערמם טיס ו*ת 6% ; קע"1

 h51QS כליס ור"ג סוי דכות" פרכ6 ש4ה כר מטסנעומן
 %וס ע5ס ימית 9% ור% ספ% 4' ורויתן סףמוכק
wghימדיגס מתמס סצנסס ותתנע fnb "פואר ופרג 
%%א  שפסיס ניכסיס )פטר ע5ס ימי6 פחס וסע 

 ם ש כסרג כא' השה . ס"ט ס6מ 51"פ נה' ומסהכשכ"ג
 5"פ ינןשחו

~rb 
 w)to שאס 7מק גל ו*מ fh 6מ

 נ4 סנע 7ה*גכסכ ח פע )סכ%)6מל טשפלפק
 סשצנס סמנך כקרטע %7 שכמ orm . 4 התפזרעג4

 פמ% נ% ע06כס וססמחגלסת שחג וע"נ סי' 6כ)קמ0רשפ
 מכרטס סיס וננעם )6מר )0סס6 כשלס טפס *ץפלמח
 % מו"ס ס"ס 67'כ , פ"ק שש גפ טרי )לוזר )סנס6קיסוס כסעפ )יכם we ס*ג0 013 לק לע 4נס נצן 6%כוי
 4% ו)סמוירס נמנמו %כח כה לק סי% ממפת מגראסמ'
% %%טיסאשמסעא%"שש.%צ  
Dngn91 עט %י כשעתח5שהPNSW 1nwDe~ 1*%4מיס פש %י הצ . ש מי ש% ל"ששnDbSn 'לס ש ya~ "טשו י'י 
 ח% קש6 %ת"ס מא . טיח חאהת%
 יסע%*פש (YW. ימונמה.א)%ו*המ6 )צק ד? מע שסק 1ש6 . % שיק % Svb,% ש 1DDh1 * 4 owpnw *4 רון  ~hnwמם

 חסרימחיג,עחשקלשש%סש*3
OnDnhS)ntSwbnhbbwh1an" 6%%4יפד פ 

DDnDקק ממ שצ %י שק%וו*פ ש* י דיש שש דאי מס שנ 6% ש( 
 מפ *פ 0א הא יהווו שטש פשר ntseD'D1 %?שאי

 ין hh מי . ע" 4 ו% פ% 58aw.1% hwhש
% ,ש) יצה 6791 :*צ ש סס נ"א%44  
 טש שם ל אל OgD 7 ש% החפת ש"ח לה"
6%waD* ל? )אפ %6קפש DIWef1e תאהDnna aWD1 דחי. שח שנא fh1 ODP 
 פ ג ש nSD *פ 4 שא ~oe חשש מא ם יזש
*Tnm~w טו א %צג שש %ת מק שח 

 יינסמ יאמעריף"%'ששר%מ כתברעב
 ליפרע 4יי גידוע נכסים ללוה ** אם אפרעשאיצת

 ]כרץ[ אותו טשביעין חין ידוע אץ אם אך תחלט הערבמן
 השמהמאקכלן תחילה השערב שנפרע אלא נייראערב
 ללח ערש אע"פ .סמנו נפרע אפרע חשני לו תןשאמר
 ללחה ומע המקח טן ביר נשא הערב ow . ידועיםנכסים
 סן לי8רע טסם לו אע וחם כלום הלוח[ על לסלוחלאין
 קנץ בעו ערבי וכולים * פץ טדרכי חלוה .על הוזרהערב
 תן 6 דאסר הייפ וקבלן מעות סוע  בשעט מערבנר
 דטצות  טשתעבר לא דכתונת וערב . לך אתן האנילו
 ח"ב סידו וקנו בפ בכתובות ערב חאכ אםעכר
לשלם

 לאיש טאשה וגרב . ח"כ כוצכם של ~קב*
 : % חאחרק ישע" פר' משי' טשתעכדבנדונייתח

 חלום שישבע ער awn טן שרע "טל" "יןושצג
 w*m' כדברי( )וטצש לשלם טח לושאין

 תערכ טן לנכות אילוח הסלוד נעייף עביר קטניאשמא
 טנכסים טבח איש ננץ וכ! . אחרונים תקנתוכן

 פגם איש nbna זאפ" נשבע שהלח, ערחטעמעגרים
 את סשכיע התדב[ רצח ואם )רשג( הלוח שסעתנלא

 : חבזכרת השבועות בבלל עד4ן פרעו שלאכללוח[

ש
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Pknph1 ומ 6קפס ייש 

 פ"א 5טו ממת קי ו6םרצר י נף שטן*
 . . כ6ס קנין . 6מר*ן

 סי' ונריר קכ"ע סי'כממ"פ
 נ)6 קצן StoP למס סק'ךא.6
 וסנמ' טhn)ntbl 6 מקנד"מ

 נטרנ פוש כסםושהטס
 )4ס מ"פנסן

~n)DDh ולענד ג0ר דסשמ'7נר1סג6ם 
 כ0ש,ר מ"מ וץדס ותק הי')פי'
 כ% 7*כ6 סימט0ו' מכות1ל4מ

4רי
 3% )כיר מ5י סימטפ'

 ספגין גנדר סקגו מיי 4D*Dד

 הם"ך . 7סימפ0י' ךאסביירי
 ק' דמ"ק כ0נ fhD קנזסכא'

 סיר כר'וך"ג סכני למ"חססמ"פ
 6סמכ60 ט 6ץ דטרט0מכמס"0
 מסדקך 7מסממ וק") עצבנפיס
 סימגונד' ריי h)d 5'פדלחך
D~mמסוס נצ"מ כ)6 מקמן מסר 
D~vbn)nDh נס %כ גסים 
 יצ )שס 7גסחהר 6ף מ"פץ7ס

 סקגין מחמת יסמסיפפכו'
 ללגו 7טרכו0 60 פממחלניי

fiND~bסכעס"0 וסרי . גכ?רס 
 מ"מ דפוס % סנה'טש'
 די") וסל) . קיט סי'רי0 סכ'י כמשט )מרר מ5' ניץק6ף
 מקנין עסף מים )לע"רדרק

)ספרטני
 סמיוכ מין דם) ומטס

 יסרת )6 כם6ס דס%פ סעוכט)
 מנסס למפרר ספקמסמסכם
 1WD יצ"ט ס" גח"ט הירא4ין
 המער גלעין 0לכ 6דג0סס
 וטווף וסייפ . ממסעידילפלף
 טרכ סגט0ס ליישר טפסרמס

 ובנעטי סמתנ% פי וע"ג . שרפ ל4פכצמגה
 ספק ט)

 מפעם וכוט י0פ?3 6מר"1)6
 . D1tD 6יט סר61ססג0נ)ס
 )"ע ע"ת קוס נג0ערנ%)
 נ%'מ סט% %1 מייר.ר4ע
 קמן ו6ע ס"ס *שםמק
 מקנס ק 06 6% שש)סתר
 6מל )י מסנן ושמס ש טור 0י4ס סזגס הסתמל מ? רקען6
 . עגם )ניגס ר1סודר סמדר ככר מטח 6 מהם 7נסעס ),ק עם)'
 א ש ולה סתם סיקס וץדס קיל מפרג )וווכ ר6"6ומץ
 0% נגסעפ מק D'D עדם לס ל3 ג"פ . מחב VSD)ש)
 סעלכ פד וש*מ . )מר" סעו מזד ככו 6פרנפג

 6כ) oih ינו דמ) סימנומו' מדפס על"0 משעכועערטכצ

 נס S?DO 0) מ"כ גל % 0ימטהי' הצ ור0מששי
~WD נגח סומק כסעד ע7גנסס*ס עע ראדונ מישי 6.61 כרןסרוק : 

 ס)כ"פ יחרט סך יסרי ownt . סש0 ~ברטטתרצה
 nwp)s גץ ומקל ס" סנפה סטפ0 וסףוג0וט0

 נסשסום סק"ס כלגריס fp ס" כ*י0 וכמצם דשי"60נפק
 , דמ"ר 40 )על וע4 . סש0 )0 )ךי 761 . גגררמיסו6

 : סוfp 6ו*)י
 כב' נקיס"מ , nipD 6 )ינק מיג מש0 6 ש0 ימקמורצצו

 דסרפפ hnDvb הכע"ח כנען1
 פ"כ  רי"ל ננ"נ ש' tfe'עד

  יגיס כטלק סרי . 15כהור'ס
 6כ) 5יק ס6 סן לין 6כשצד

 ודב פףפמ  פיוס  וווקל)סכצכרט
 ווממ 005 %ו כי4מפוכרים

 ]ט"ו ספטע % h'5P  yibט
 דמק"0 י) . נריסכ"6[נכשנו0

 מ5ו0 מהרס מעות )י כיב6ף
 )6 וניך6  בפנוי פגמהפס
 )*ן משם 6 דם יוקכפכ
 *0ן סרוס ופינ 60 ופ"כ .6
 . פנצדח %h 6יפ 6 נגסצד

 hffp, סו'וכשפש
 סני6 סק,

דשן
 ממכיפיי

 כסמ6 משח ק6")
 דודיכ דס6 )0ו4מ6 0קי60דסמ
 מהר"ח 610 6 כיס מש60מן

nua)n~ODV מש0 מ0ן 
 0עס י") 6ך . htnsגסכיעפ
 שכשלס לסופר ךפסכיפזנוסוסו סיימי רנסגופמ .  יפנס י)66מר

 כ0כ בפ נוע פירו סי6מהשי
f~nlo7כ7בר מש"מ רס"ן 

 גסנפ לזפ ופא מעיסמיי
  סמפטן DD1' ס0, כרס"מעטז'
 סף . פ.מ נס והן מיויhne וגו' ,pb וככפף ספ"פוכפס"י

  עמיה hsn ס"רממ ירות4י
 כש סיפוק גמה )6)קפס
 סרג . שרפ סרוחה כפם)מגררו
 יטש סלה גמעו )6 6סיס מש0 וינק מיג דמס,םסק
(0nff1 ohl 'מגייס 6)6 נח מורח*פ 7ס6 . פצ0 6 סי 
 ס6ס יברך 6ם רצףסריס
 ימ06 *ק o~ra פסוימטר סטי משח )סיג "ט5שמעות
 . ומ5ף שס מיי פמנחשת
 כמסן )למדק 7סס 7גמ)קזבת
 כ'ע כף' סמ"ג מ' ככרו0נרי'
  סחט) מעבה רפס מ"ממסמס דמי נ)6 )קפד חממת ז)66ף

ריפרף
 ומ דסינ 5" נפי

 46ל פירמט. השיוסט מספם לפק"פ נהנו % 4ץ . לפויייפ"א
 מסמפ % פשש  )ס3ס מס"ס 7מאכ  6ף  ספן 16 וךקפדוסים
 : ומכרם  *פ Or הוסעי . em~o פכומ וש יפפי נל* כס יאי כיב ~bsiלקופד
 . ט' ממס 4' מכזו 06 רימוס nDD1 מס"ק 41קרצך

 סמקכ)- ס' ככ"מ וכמרדט * סר6" *פן נינו )6וניפ
ow6י') 4ע*רס . ז רלף מהגר )6 וכיכ'6 ריק יכרי סוכ 

 6)ף )מכירו סנייכ דמשוק מחמ' ל ז' nDDS מזמהןדייטונש
   סרם " ועז מכח %מר ומOP 6 ל ופד מסא )י0פ ע"פא

~ona
 סמש0 ניח ים" נק )יק רוסס %ס כמס ד*מחס

 סמפטן 0) כמנס . 0מס י' 1ע7 מכלן יכין  יום ל' וסומכין
 )שוח )טסו סמ!וס ).'מ סמסכק ע) ימאיס %וא *ע"ס

 . כח"ק וקיי") דיך"ג דכ"מ 7רסכ"ג )0עק )מוסוו לצמסטם
 ונס ופרורו יגריש ינמ סססייוסו )6  ספמס לכנרי גס)פף1

 --י

 להער יכול קבלן ש בקניע לחבינו ערבהנעשתרט811
 עד חל לא וקנק כי חסעות נתינת קודםבו
 משועבד אינו קורם בו שחזר וכיק רשעות נתינתלאחי
 אחר אין חםעות סוע אחר טמפ קפ וחם מצד(כלל

r~wכלום : 
 דאסר נחמן כרב דחלכתא אלפם רב פסקו4%כ1ץ

 ובקיום חיגת ובשבועת )רצח( בפני שלא אפי'לחק שנכסי חובו גיבח דמלחז ינותב סףבכהנות
 ראפר לי' בגרעינן לי' לאורועי טימנו אם מעז .חשור
 מקטי' לחץ לנכסי למלגז דאחת4 דיינא ההואנירוש'
 קסבר נייבא[ ררב בדי' חנן רב סלקם ללוהדליתבעי'
 את יתנע לא וקיי'ל לי' ערבק אימן אינש רברנכסחי
  כרב  עברינן לי  לשהיעי  אפשר לא  וחי  ההילתהערב
 : חירוש' מן וראיתן עליו חולקץ גרניט יש פיוו .נחסן
 טעות לו שהש דמי אלגם רב ונם ר"ת פמקוששבך

 במטלטלין כע"ח יסלק א"י ונוקעותטטלפלע
 לו להן חיב מעות לו שיש דמאחר )רצו(וקרקעות
 אכל . מעות לו שיש לנו דימע היכא prn"סעות
 בירו דיש ראים ומפילו . שמא כטענת אותו כשבשיןאין לי אין אומר והוא עזי לית דאית לנו ידוע דפיןויכא
 8רק טדאסרי' וראיית . אחרים של שהם ופועןסעות
 חזינן %א וצת כעכרם טעותע תולת שהואהכותב

 הובע רצח ראם אלפם רב כתב טיחו .שהשביענו
 מבעץ אין וכופר טעות לו קיש טי על סתםלוזרים
 . קרקע לנכי מעות דין לחם יש דממלטלץ קרקעלו אשי חסטלטלין הממח רוצת אם מעות ולאעות סשלפלין לו יש שאם בתגובות השיב ונםאותו

  ישלם פרט אמי' ר"ה מסק בנזקין אסלבעש
 בפרק מדאםרינן עסי ל" ולמיתה לסכור דצריך 4"תאומר זהי ליח לית אפילו ושכיר . מע"ז לו 'ש ואשי*לו

 לי תן ואוסר וקש בהבן לו לעשות תשעל אתתשבר
 1 לו שהמעין אין בשברך ]שעשית[ טח מצל לו ואוטרשטי
 על ללהז  שח41ח דמ,אץ קלונימום  רבעו פסקרששכז

 חלות את %זה שלפלחי כיח rwבמשכון
 וירים ריקא אבל . לסכרו או סשטפ אתלשרות
 שרך שאין מדברים תשכון פיח שאם ]כתבו[כסנגל
 סוכר ולהלן יום וסל' סם 4 עד אצלו סנעז ח4זלהם

 כר כנט מצריחן מדברים הית אם אכל כבסדחסשכק
 דסכות ספ"ק וראייתן יצו( מוכק איפ ומחרישהוכמת
 בסיסן ועיע . וט' שנים לעשרם מבירו אתוכיחש

כתב 'חשצ
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בצלאלימעשה2ש

 סמפטן ט) נעמס עתו"שהסעי
 כנעס"ת חצצתם . יגס )'ע)
 ננגין ש כדמן עיטספל

 נ6סל דקלק%מסכג60
 : 51,טדמס)קי

 כו' ans .מחס כשמוקי כי6 מסכונם כירןךןק
~wr כ'סקנס be31 כסמכלס סירות 

 יךמס הכנר רלה 6% .טים סנסיטס וכ"כ סמכירס מ))6
 : ע"ס 3מגץש קםסב"
 )מ)1ס מ"כ לשכן 06רצם

 ס"ס 3ק5ס"ח .כו'
 יען משמיס לס סניףקכ"מ

 וכ' ע)י)ס ס") מומיךספקע"ס
 עריתך )פרוט דמויכסק5ס"ח
 סרמנ"ס וכמ"ק ורפושכמו
 תגו% לסור סג"ט סיוסייע

 3ין )עסוק16
~1PD 

 tlDD( מן
 נין סו6 רעוסק כ' ס"מזכ;"ע
oblSO21י,ב3 מטרמן וסכינן מסרוח נין
 %ויך ושכח סכיא 57ויךSb1P נסוגי )מן קינ) 6"י 3ש3מן
 . טיס ט' (Sh~nt כמו);)ס
 כס קימי כמו כתגחו31וד6י
 לכמו ג" 6ל" 5ני כמלמחריף
 )6 גני לשיח 6"ס סםכפריך

 6% )ז טויו סיךכ) ומלגינסקי
 )6 נקע 7גס )מיפרך ס") .)וו

 ג") המגס . כזממי ויסרי)סקו)
 כקרן )ססס"ר סגין יקכ)7)6 76עח" ptbn סמלתן דנםוי")
bwn7ומסכרין לנמרי סס3ר6 גג 
 נכשטס 0ץ' סס)ו6ם )ס)סי;
 6% . ס"1 גכו7'ס ג"1דף

 כ"כ דגיגו גסיץ) ד)6 ס"דהניכית
 וס וגס 7מסמ עד ססכר6)גד
 סיכן קיק . יטש) )6 געי דליפות כס"ס כל ו63מח . קיג))6
 דגטסס וכיון מיסמך) ריבית ffho' ייפו ס)6 דק עזם )ומרמקיט
 nh(o ספקט"ס ממטס מסריק דשסרו %') . מרקסליניח ס6" מז) גדין ע%ט ם)6 ג"כ bStnn כליכים משריסססמוכ
 מו3 ופריעת )מ4ם מסר 5מ%5 שכשמס כטוש מס5"ע

 6חס 6סר עס6ש 610 ו)יאיטנ"6 5וק טוך עמן סו6ד)רס"י
 מ)6 ותם") . לל"ו ס" )עי) כס"ס סטטוס 06 46ך יו64 נוטסם
 כוס מנצון וסי' . ועמס כ)לצ סיטכור זגס'מ 7רמ6 ווזת .0טעוק

 4 ;6ין 6ס מן סרם טנין 6יך ירט כו' מלז pe51 רג%ק'
 ומלי עמס 6)6 6'ט שכ דפריע0 כיק שכ 3ט7 6מ0 ס"סרק

~nSe
 כסער עסע15ס 7גסח%ק ס"ס דכתינ0 מעטם 11 טטס

1)DD60 6גש ת6י מטשק ז)6 % נס 3ש ים 4% . ט'כ 
 ונסמך זפ"1 הכשטת 4טי' כס"ת גליז6 מעטס שנ7פריעח
 סחררו 6% נמעןס סחטן כ3ט רכמתנשסו וטשע o~1D1eיון כפי וגא") . pes] כ"מ )ע"פ נז"ס eDi רמ"6 מכ"מ מיסגפם
 גרסות  זפק ש"כ . וקנס 5לס עטDD 6" ממגו )ס64 ו6קט'
 )"ת oDtn1 4 6ין 1DIS סמליך 6% ששת יד %מיס כסחיט 6כ) . שמק ממכ נמוקם ספתה וכניסת %מוח7לר

 . שכ שיטת מלות מנט) לקטוסק
 מטיטכ7ין 6)ו SP~D' ט סמלי hlo 6% Sw' 6% עגש

 DWI דיה לביט וטוגת .ט"ו
 וכטרמה . נסוס סמטת)טמ 6* מנקשי סוטן SD%ם

 610 שכצר איורד)כחורלס
 )סיק ט)ו פמפוםמורחק
 זמסמ 6ף וטחו מסגי)מכירו
 עי' 7"ס מפת וכגו)3ויעכד
 מפלן סי' . פ"6 וי"לכנ"מ
 ק'ס סי' ליס סק5ס'חסמנת
 שהש %"מ כעעס סס"יעע"ס
 מסיס )המיס כמס ממע"מ)סשס
 n~oipo וסשג . ט)7"עדלין
 טכירס טופס ט)ימ 6יאפי'

 )מ;)מ עכילס דשן כיוןכס)ימוסו
 )דגל ס4ם דלין )ס6 עייןשגו
 tetbs ]וכשגולש . יעו"סעכירס
 מטס גיפור לסור כשמודגם
 ושכוט ניט 6) 0כו6 ר)6)16

 . סה"נ 5"1 וסי 7' סי'הרס"מ ע" כפוק גי10מ גס דס61 .עטטו
 י) תמ"ס מס"ק ז'6"ס

 6ון דרוגן נ6יסור וגסלריסונכיס
 מסתיע ]0ץ' טכירס )ו3רס4מ
 %ור סמ)וס גס 61י מל51מ[סיכ

 )תפוד מדרכין עכ"פ)כתמיהן
 . סנע"מ נ) נט7 ))01 כסייןט)1
 ימרס קסם 6ך . סטני ד'6"פ
 גחפו0 )כמהגס מיסיהגץ
 ט' סוס סריגו נסת וגסטלו
 וע"ג מסיווח מום וק דירגומסמס
 )דור ס)ימ 67ע 60 )"סה6י
 pmv1 ;6ין )מתוין וס"ס :עכירס
tffsr'סה"כ ז"ר ס" ע;"ך . ט 

 ט'פ מצות שגי יסר"ןסססכש
 שכות כסכ16 ומלנמרתמוקדמת
 זס') כסער ר)6 שלקיןכקמי

 ומרכים . טיס קורמםישקדמח
 כתסו' . מטויו סוזכ (pk1D ספלע גחנם סס4ס שיתשא : סס"ך לפסק~hntwאסרו

 מרע 06 ומספק מסג"מ סכיך מ'3 סי' מכסןה2כ
 6טרכ סתיוכ 6ין מסוי גתמץכפ oh ג6"י טר3 כנכי ס")סקס
 סיתטונ וכיון כ' bsot . פרפ כנר hnm פקס פרפ ג66%2)6
 ונפעל obo סרט סמ6 ספק וילו סטרכות חע3 ט)יוומ)

 יט) הסרוס כיון פטור %1"מ פרעחיך 06 כל"י ס")מסערכם(
 זגס )סק' ]החזן כ16רך ע"ס דצ"מ דכטרוח t(be נבטחי)ומר
 מוקם כ5יריףהממה רכלי רי"3 ככמוטח )סמכו6ר יתחים גסמוי3תי 06 6"י פעים6י

 יסר סרג . משן )ס51י6 )כ*ע מסגי סגי
 hsn כרי  דעוען לשוס כרי כמיי )ס5טרף ד4ס מיוכמוקם
 ]לגס די") , ריסוס סרט 06 )1 דספק דטרכ סמ6 ננדסרע
 סטרכ חכי יחוס נרוי nprn )"מ נגדו[ דחס 3רי ד)יכ6תלכסן
 ס"ס )עי) עמא ס% ונכי יכת a"orn ש"מ דע'1 וכסוכותכס6
 כססנה גס ג0מיי3תי fb) 06 מה 6י סק' כשסנר חסד"5[
 5מ fh 06 6מ )טשע  סטרם )"מ ע"ה פרוע סליםמפס
 ש4ט השוס 3מס ע6עיע 61יגי ס4ס )ך פרע 167)י לממייל
 מרטתיך 06 כ6ש וסף כטגיע6 גס שמל והגי . פ"טצוע
 פשר פרטחיך 06 6יי גס )מידע ס") דכ)6 )סגצכליססקסי
 26ירפ 5ספר3 ס") )6 % וסכן . 5"3 ס"ק ס"ס סי' שמיססי'
 עשס סעוכ פשל (otw )"5 61"ג . )6 16 סקס סלע06

 חיא וששכונה כי )רצח( אלפפ ורב ר"ח כתבידשדש
 נכסים משאר נובה נהר שטפה חום סתםאפותיקי

 שטפת אם טזה אלא פרעון לך יהא לא אמד אםאבל
 ונוהנש חרי טכני ואפילו נכסים טשאר טבח אינונהר

 דירוע הדכא כטשכון מוחזק שהטלוה דאע"פבכרוילוגא
 לפדות אותו לכוף יכול ללוה ירוע סעץע שישלסלוח

 ! רצ'ז בסי' וע" .משכונו

 עכו"ם למלוה חייב ראובז אם )רצט( ריא"ז פסקוש2רבמ
 את ותפס מלוה אותו והלך ישראל למלוחאו
 שטעון עמו ונתפשר ראובן. של עירו בן שהיהשמעון
 נתפס אם אנל בלום לשמעון חייב ראובן איןבסמון
 הסלך לנבאי חייב ראובן שהיה ונלטלת ארנונאמחמת
ופרע

 שסעי
 וכן לשמעון לפרוע ראובן חיב בעבורו

 אוטר לוי בן יהושע רבי נזירות דייני ובשני העולדפרק חיושלסי מן הש ראייתם . וריבע שמחה רבינופסק
 . ונלטלת כארנון אלא לו וחיב תבירו על נתפס ארםאין
 יוחנן ר' ונם ,  עבוטך שרי ליה למיסר יטל אטררב
 לן קיימא כן אם נזירות דיני שני בפרק אדרבפליג
 שיגנז דרוקא בספל הר"מ וכתב יף בן יחושעכר'

 : עדים גפני פלוני בנלל בפירושסטנו
 נבה לא שגבה מה ונבה שקדם מצוחר חונ נעלקן

 טוב )ש( טיהו . בטטלט4 לא אבל במקרקעיויקא
 טשועכדים אלו טמלטלי כי ההשץ אלא ימיל שלאהוא
 לא ותפס מינייהו חד קדים ואי . בשות החובותלשני
 דין דיש % הנאון השינ פה על וגמלאי סיניהספקינן
 על טלוח טדאטרינן ראייה והניא . בקרקעותקדיטה
 רב ודחה . דאורייתא דשיעבודא היחושק טן טבחפה

 אוקמח לא דאורייתא דשיעבודא דאע"נ דבריו אתאלפס
 דלית ט12ם דלקוחות פסידא משום אדאורייתארבנן
 טשום לאה זה שאעוקידסע למלתע הדע תשא קלאלהג

 : פסידא עלייהו ואיבא קלא להודלית
 ערב לוי ונעשה לשמעק n1vo שהלוה ראובןששלש

 שלא לראובן פרעתי ואמר שמעון טען זמןואחר
  שפרע יודע אעו ולוי לי פרעת לא אומר והלה לויכפני
 דכיון )שא( הערב לוי אף ופטרו שפרעו שמעוןישבע

 1 מעליו החוב לק נסת- שפרע נשבעשהלוח

דס4ס
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 88דוףבצלאלךהקאנט'מעשה

 סס61 טויו כלקמר דח וכמיטת המתמי וקהי יפולס . ני11 ר%ל3 וגחולת לומדיה ח10 י') 6ה . סרסתי 4מו מ4יס)1ס
 כסן טסית תומה ט' נטסרס נסן סמסמסין כקט 3'17 ים כסן פש% לון טיס כמלוס ד%"כ נפרט bsn סקוס כסיווס)יוממים
 וכלת טומע 1)פי"ז . מסונחה..ע ט"מ מכמיס ס6מיטסותכה ט)6 )רל1ה oblke צץ ככלות טניס כסעמזח צ)סמטר3חשו
 סס 1Db1D 6ך . סוכמס )יכ6 60 וסכוך phb מיק"סוכמס עפיר 61"כ . (nhr )ערטל סמכות טר51ס ס" )6 ופלצינפרע
 סם) סק ונמס . כסג"מ"5
 נק5ס"מ ססכי6 ססומריסלויות נדמי ג") . ט' סטרטחעליו
 י)6 מיויטכ"po 6~1 ס"מסי'
 שמריס דמית %שג6שכעי
 ג6כד 06 זסספק 6מדסמסעת
 6"י מיג כ16גס לונפיטס

 )מ"ו d'eh 6% וממינת06
 חיור זמפ'יכ )16 משכסמסעת
 פייס 6100 דכ"1 )6)חרגשר
 ט) 1)יכ6 6י% מרסכרסות
 שנס יכ' 6)6 ג"כ פוסכסומר
 מסעת )טצט עפ מסחט3חט'

 כבגייס )כסיג )מכר חפ*ממפיכס
 מסלפם פ"6 מכ"מ נשק~עף
 ס"ס מסעת חיוג ססחי5גש
~hm3]כמסק ומ"כ )כקטלגם 
 זמרת ה") ע"ס. גנצדיכמו 606'י

 ספורט שונ כמקותסטרתם
 ככח זותכ ו3ש . דמיכסומר
 oh סססק טוסס 6יטדססומר
 06 )6"י ננוגס ל%נססיטס
 7טרכ ככח מ'ונ מ"גסרסתי
 סרט 06 סססק טוססדיגו

 : פרטנו 06 )6"ישוס
 שו סגשגיס מתקנח %6שב

 וקיק . מטעתי ילס6ש'
 ינשט )6 סמ65 סנשגיסדרשן
 ינריו 6%% . סתרףס נחלכפי
 ק'ו ס" סטור תמ"ס S~nhסי'

fDD6'י6 סגל%מס זסג4ס זי 
 טסים ז)6 מסוס ;FD 3מ*ססיקס
 סג6ומס לפקו' י") 61"כ .ע"ס

MDD16ירי ע"פ במסוס : 
 מבילו ע) עזווצ מרקוק וקין גג) יסמיינ שטס ששג

 6ין רדמתך זמיירי ס"ס ע"1 סי בח"מ 30"מ עמ"ס .ט,
 וקמן5 מגירו D~D ל"ד יתופר מיחמייך ר51ס ול6ו3ןגכסיס
 )ס)ס יכמש ים כס)שךס 6נ) ידו תשג דסמ6 מגט ס")ד%"ס
 הקוכן כגנז סיד מכופר יסכע 5יך trthlt ממגו סגונ0פסיפס
 ומחומש י"ג ס"ק סס וס"ך מסג"מ וגרפס . '1ff)D מכירו מדוחעיי
 תמעס מרסוס כעכוע לק סמ)וס ר)"5 . כשסייתו טגו"גסק"1

 . מצטרע )תסע ממסוס מ5י )ססניטו )טרום יר5ס כסט 6ףוממכפר
 נכי )6 )יפרפר ס.7 )מייד סעד סמודס ס" 067 )טג7"ג%)

 ק"ו ק'טכיע טד כטלר טסו6 הטפר מ5ק סכור מריסוססמ)וס
 . מ"י קכ"ט סי' טמ"מ זין 5יח OSh 6(1 כס0טפר וקת)כופר
 )גונאג6 ססיכס' ה61 גג'טס מחמת מה"ד דסטסר סטורורק

 הלטול וקמ') )מטס גכס'ס טס מתוקם וטפיל ח"ז נסימסמתס

 משדס גכי ד)6 )ומל מס . דגופר ל"ז כ)6 וגססממ"י
pkסעגס כסרי) משת ממס כ) ט) סימכת עי מטפל 

 . )טיוח מס (s~lsn 6ין ט- olh 167 כססו6 ,%ח ט)י1סמ)וס
 ו)6יצ ממגו ונוכס hD'~D סנ'מ )מ"פ מקס 6ין ,סקפי

 וטון וגראס . ענ"ו i~br r1a1 כגומען סגר6ין הע"פ,ע, המבידין טמן קמרו וכן ט"ו[ סי' כל"י ]ססוכ6מ"ר תסעי יגעם )ש, מטטף. עשן פין שיש' פרש : 51"ע ט' ח"ד מטפר יסלע15רך
 סגר6ין אע"פ סכטס"ח וס"ס . ע"כ 7כ"נ וכסוכות6מחמ'
 סרט/ ו)כ16לס . סו6 פ?1ס1 6)6 סמסגס אקסון סיגו . hr"'כנומכן

 ל1מות1 נסכמי כן"ס ט"מ זכ"ר סחוס' )מס"ס )רלצח יסמסמסיס

 נסן 6מ ננו"% ל6זלו
 6"ג ר, מסנר כסןוחטרי
 נ' גי% טד מקומרי)ס%י%
 וסרס וס ע) מעייפןסייס
 זרק 4ןמר6 ,ס ט)מנוזץ
 ושם% . ט' קושיןמ"ט
 3מד מגומלן גסס 6י61ן'
 %יכ . המעקן פייש' )6בחרי
 ק"מ )נ"ע חרי 7יסכע"ר
 רגעו גיא זעיו ולפטר)גומא
 7מו0 . כשוכות כד6פרהע"ס

 : מעתקי 1)6כשכמס
 עו"ד סו6 כאסקס 36)קשוץ

 הח"מ h~mo וכ' .4ק
סי'

1ff~ 
 גתן דכסכ3ר סכ"נ

 שוו 6"מ סמקנ) 4טר6)מש"ג
 נתפס סקגק שין נכ"מוכן

 מפקי' )6 ככר ונאכלסכשכס
 ונק5ס"מ . מחסדך וסףשגי'
 וע"ס סגו נסר סס'ך :0D~Dני6
 ננכר )תפס סקגין סאןנכ"מ
 ומ"ח גכק 6ע1 . ממכי' )6וכס
 גחן ננכר 6מח %3ןשין
פעו"י

 וכס כמעמיס סי' )6 6פף
)"DOועלס ססרססו כיון 
 כקמו כקינו סף ויתןפגימותו
 קזטתו כיון nwD5po ותמסגתן

 סעו"ג גשי כה י0מימס ספיסס עלוס 4ע סרףןכס"מ
ODI6ין 60 כסליקתו נגהן ככך 

 )ש"ג וכבאומר )עו'גקליפס
 סש"ג %ק )ס)ומ or מפןנק
 מון פלס 1ah וכס )6ה*
 וסג"ל . ע"ס ט' פלישת67ין

 )1 פיתן 1SD 015 ססמ4ס ושר יסו% כער%עס 3754רי64ס
 )סעו"נ )0קיכ מיג סמטעס ססיסר6) 6ף 1Dh )6וכעמס

 )16 שיתנעו יומר מ4 )כלפרס זסש"ג למנוס מ"ע .כטיסכעמ

 מ"כ ספ6 61ף סק4 יייך )ל% 60 )סש"נ )ך ומס 6ת לידי3ט"י
 )תכוע )ך 6ע ג'מוס -(OhSID ומלס סלך 6יגו סמעוח יגוףטון
 )סמ)וס מסקס סעו"ג 6ץ ושעסו עם טפי 6י sht' .ממט
 מק"ג קכ"מ ס" ספיח )מ"פ )7מ,סצ יס גמי . %שםעחמח
 סטעס וממעון מבמעון וגס מר16נן סוסה טקיס 3סרמסמ"5
 מדפיס ממט וקח )ר16כן סרוס והחדר נסוס כמוס)0סר
 תכירו ט) גתפס 6וס 7לףן שוכן מתייפח סטור רסמטהופסק
 3סכי4 מנספח )וס )סקס ע)יו 6ין )סעו"ג מ"כ עמכירו61ף
 טק וסיג .ע"פ

  דמסרין.
r% ייעו"ג oSn)  05לסס0חמ רי  ס)ו )ע)ו ph יסמטע0 כיון 6מח מן . )סמ)וס מייד סמטעס 

  שטס מ0יסר6) סינרך) ישע )יסרק) וסמ"ג )סטו"גמייל
 ממות מחמס מסעו"ג )לטח סיסקו) מ5י וכסטן אר"ימעכורת
 מ5י )6 6י 0מ"5 מפסק גס orn ק' וס" . קדר"ג שיךת6י
 סזר"ג סגך 06 טרסכ"6 גסחפק ככר 6ך . מחסר )נכוחל6וכ;
 י"ל  ספיר  סייף ש יקי ת"ס. 1ffp  סי' ריס כט"ח 0וכ6כלר"ג
 וגס כ0)061 דציו י") 6"כ . מעמגיס מעש סש"ג כיד)סינרם) 3ר." זמיירי מפורס כרמיך ס0וכ6 דת0"ר וטוכד6 וטון .כמ"פ
 ךמוחר חגתי 6ו סומקי וסטורה וחתומין 5רורין  כם,ילמכפקדון
 . hp' סש"נ כרקוח סה"כ 5"ט סי' עס"ך כמקס וסוי)מנחמס
)fffil7ס6גי יפסטיס . )פ)ומ גרי חפן נק )ש"נ ולצוד זסק5ס"מ זמון 6ק IDD מכעוס סכימות וזריך ק6י מרס וכרסות 

)מוכרו

 כתנין דלא אע'נ מאחד שלוו שנים בירוש' אסרועטבנ
 ובתשו' . לזה זה וערבאין אתראין לזח זהערבאין

 נכסיו חיורש טחם אחד מת דאפילו טצאתיהנאטים
 עד לפרוע טה לאחד אין אם הכל לפרוע חייבכ"כ

 מכיסו לשלם לא אבל שירש סטה האחרונהפרוטה
 לפרוע לו אץ טטלטלי ירש אבל טקרקעי כשירשודוקא
 דינא דדוקא ומל שם טצאתי כך "חצי ואפילוכלל

 : מטלטלי ירש אם ואפי הייב הנאונש מתקנת אבל%( משתעבדי לא לבע"ח דיתסי דמטלטלי טשצם הכידנטרא
 האחד וכפר אותם שהלוה שמם על נתרעםראובן
 הינן בהלואת הייבין וחבירו שהוא השניוהודה

 שהורה זה )שנ( במכתפות לקחוהו הממק שתואם
 דנונע הבירו על עדותו סקנלץ ואע בכליתחייב
 דאורייתא שבועה נשבע תבירו לאו ואם הואבעדותו
 הכ' וחודו לנ' תבע אם וכן שטעח טהייט אחדרעד
 פורע לאו ואם בטלה עדותן בעדווע נונעק היואם

 ו  עדים  שניט ע"פדצ"ל
 לף שמעון אדם בני נ' ע4  שטר שהוציא רכיבןצשוש

  שפרעו כולם וטענו אצלם חוב לו w~wויהורה
 בעדותן נונעין דלאו ההלואה כזאת שותפין אינןאם
 ואפילו שפרעו חביריו שני על אחד כל שטען סטההן
 ואחד אחד כל עבורם טתחחב הוה לא פרעו לאאם
 שפרע ושאומרים[ חזיריו שני כעדות נשרמהם

 : בכתובות כדאמר לגומלין חיישינן ולא)דש(
 בסעטד לפלוני תנוחו בידך לי טנח דאמרינן האשה

 ישראל הוא כשהלחי ר"ת פ" קנחשלשתן
 דאפ" טמיר הרן ואטר קנה לא עו'נ הוא כשהלוהאנל
 עו"נ חוב להקטת יכול אדם את ואנזק קנייןע"י

 הואיל אלא שמת מי בפרק לה אשכח מדלאלחבירו
 לא אחר בענין אבל שלשתן בםעטד או יורשתהורש
 קנה נפקד של כרחו על דאפי כתבו וריכוזור'ת
 לא עו'נ הנפקד ואם בפקדון בין במלוח ביןוסחרי

קנה
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בצ%4ריננתיטעשח84
1tWSתשע pb wfln , ש"נ סניו 6%ס מטס שע"כ. 
 נס64ס מסיך מגס !ss) 0"6 מ"מ% ט4פ0 6"5כמסון%
 . ריימונד ועמס כסרוסו סק סס'ך ומשן . 7סהס'1כמדק

f'1tDS1ל"מ . מסמקכ) )0כ!פ סמ6ס 4מ סו60ס כ)6 נס 
 זשיח6 7)יחמ6 ד") 'ר04י6
 6ין 0רטומ!מ 6ף 7כג4."גכ"כ
 6"5 !כלמס ר.סקכ) ט))מקס
 . וגמסגן0 כ)) ס)יש0 דין3מ4ס
 ט44ן 61י! 67ף סק5ס"מונמש
 בפיסם משם ומסגימסמקכ)
 מ0!ס ד)'פ 6פ"נ וממןדימע
 משט bst % סטרנ מ"פ .קמן
 עחע0 עסששנ )0טס מ4ס1מ5'
ph1בכ"מ וכדמוכמ ק)'פמ 
YDT0"ג"כ 63מ0 סיס . פ 
 ומסע( 6% מסרשג"6 0ססג"מ
 ניפשל עתן גחן 7סש"נדס!ן

 גפור פלופ וסק 40פסמ4ס
 פמווי1 05ת מ"כ רוכלי)ממפ
 כסממם איכ . פ"ע)שיג
 פסו% ימנע נסג גס0וד"ג
 י)0 . סורה ODDDמסיסי%
 סגות עמן 7מס) 7כגצ7ממ6

ptN]winVSDוש ברש 
nwtla. 1טצץ סוטת מ"ג 
 סק ס" ס0"ך י )'ק!)פי, . 4 מ% מסו% % )יסו%בק
 !פמס"Dff51 . 0 ס"! משקוש

 לום כמלס סעו ס"קכלרס"מ
 ימסרחמ ש"נ !מרצשיקש
 0גוכג לישר ומער  יט3ויסק
 6ף 0)ישpb1 0 מכעססמ"ג
 כטיס יטל% )06 יסר%ממקס
 זמסיק 6)6 1ק)כ'5 ס!י7פנ
 5י0מ מ17 סי' ס5ט דס)!סכיק
 ט' %מוש, מסמ 5מקכ5ודכף
 י') גילצר זניחת !ספק .ט"0
 כ"ס סי' נ6סיפ מנקט סכ'כטין
 )ר,ן)ו0 מ4 7גגע 0יוס"ק
o)4aaמש כורי ולין טש' לגלן 
 ס מש% נרטמ ~htD)סייס !ס מ0)ץ6ס נכפ % he~1דוגו י %1כ . סדם 5"ג ס"סס%0"6
 . ~nlaD כל0ו0 מלוג! 6ףסכ4ח
 כמ"פ פס גסס כסמוי וסמ"ג . ימי% !מרא ש"נ נ4סמס)פ)פ

 : !6גע") כ0)פ6 כפס פ"נ7ע"6
 Dffth1 מטלר מא 5"ע ס" yns . 4ט' פמשן *!שן

 פו נמפ ז6"ג 5ס)גס מס טט"ך !כ"כ ט' מע 4כי0
 פס גח ומספה , % htOD נמותן! 0*י סגמ65 7כ)מוקם
 ט' סגמ65 1כ5 דחד1ס סין ריקשה %יו 7"ס פ"נ דגיוכמ"פ
 גנגס !מסמ סמצשWm 0 *גס )פ1 משן שרו( מעעכפ6
 מפ ר6מכ" ט'1 לצ0 מע נכפי סניך כדפסק הממק נכרימג!

h~w)fU) he*n נ% טמעןכ י ח"כ 7ייכ ככ)צנ!ח( 
 איו כשמריס ומי מק wbn wpa ננכפ6 גמ!מקי0צ
 קלוף מממס ז64 5מDtU 6( !כפסמ"ט נרי לצמר סחןוס4

 ,נוי ,ויה
Ol.C'D1i 

 ו" e'h ,ון" ,וייון',,
 7.1, "ו'

 שכס לפלס גי 41 מפ )ס זים מטס ס5מס בסדסכה!כס
 טסגכפס ס6כ פ3ט טמפו פ ט6 0ג16ייש64 %) . 6גיען
 טוען לוט ושצו 4' *ס g~g וס"ט מפ 4' 04 4%פ40

 . h'SwS- %1 ומים %י )"מ דככיו? %*ל פ4ם 1DSלס!64
 hih ונ6מנח נ"נ קלמר )6 פ'כ %ף' טס נגהצנותוסרי
 ffh' כר מגו ד6יכ6מפס

 !פ0מע , 4"קס גטקעס דימוי ס'
 6סי לכ ד5מר כש א"כ . מן סז)ץ וסמונה סמםדמפ)ח

nuw3

 דע-

 )6כ6 מגס ויגן
 חרם, נון )י מנס סי%נון
 מקס7למ

 סני
 4מ ונס

 מע %'מ ממro 6 . ע"סס%
 טף גסף %6סדףדושנן
ptnm64ממסק סטר )סו . 
 ג' סקי 5"ס ס" נשמיםוסיס
גסיפ

~Dibo 
 נ7' נסף"% כחעו'

 40 סמן ס06ר מבנעוניפ[
pxw1!( . סיאנס ים " יאייז פפ )4ס ניס מגרי 
rNsסמקוענ7 טע) !סא"ל 
 מ0ופכויס כנכסיס וס")וכע"ח
 לצ )4קה מטעני 4דמס
 0ס!6 טוען !סם, מלצמר)כק"מ
 ולש נפטעס 6% ש% 40%
0'67

~OS 
 מגו 6ער" )6 מע

 )פ4ס תימס מלנוססי%טורי
 י3ק0 נמט זנקתן ספפפןפ3
 . ע"ס ס' סטעס 0ינומ"פ
 %1ז מקקה ריפרף )נעשחוסגס
 מם )ו'6 007 )"וסטטיי
 דם 6ף %מסרק . h'hוסג6
 ל4.רי לו 5"ו נמי ד)ויממט

 סי' !כלרומס . !כרי ככרינמ0טן
 מ4ס )סנפ לי /pew סרר)ט'כ
SDטק כ0סוצכפ סמ0טן 
hDD. דס'5 סספס 0כ' "ף 
 . נע"7 )"ק 1,ס . )לותק45ס
 7מ60רס0מ נ% ס"טט"ח ס" %מ"ע ס0"פ )רסקמא

 נטפס נ)6 וגשרת .גמגמן
 47שכ' מנעי."0 יעגיל 0סמנסלת
 . )מסט 5ffp )6 ס6 גססמטסו[
 קטעם כ)6 ש4 ס% נס)ג16רס
 פס qm דס י0?%4ע

 ייפנו ו6ע מסוס פרריחס גד"7 גלפ %דכרימ . !13"ם(סמנו
 )סס וסייך )יורשכ( ס4ס נקופד וסגס . 0גף64 הנוי)נפ)

 גפ4 6"י !סססגגסיס
~OUh1 

 ו)"0 6ף גלמן גוו יפקוס *
103oDun . ו' מסנסודץ 5"ס ס" סהצפיס ססנ"מ סרלו' )ש 
 ד6ס סס ס6מ 0) "מל משpnton 0 %ים דל*סי גס56'

 כין יאק pb1 משפס י נפ%  ויק 4שס יט5 ס"סמם?
 וכש סן סמ דמט0ל )סי גודט סס סלי א"כ * טיס )6הר06
 יקי! סלא לערקה ס04 נ%מכ סט י"5 וס"ס . משקיעצן  סערצס  פו ספו )6מן ומיפ נוי סיסןח סעו $nb 6מר)יכ6

 נוטן 1!פ" סק"1 5"ט ס" (ye המ' . !5"ס מנו)ס)!ס
 . כהוסר פמ0  פיפדט קר6) מג) יהגר ח פנפ ע5 טין :רמט י סם h~wn 7' ס' ממקס פ"6 %מש"מ וק פסיר.מצצי6

 נפות 4"זוצ ש% % היש 5ס6 לגר ריס5"ל
~lenv יטרלל מגלוסר : 

 פס ספרנ פן 4נס eb  כקורס 6לו לריחן 4 ותספקלצד
 סנא סקר ג-. י" פספס נספר . ס' לנפשתנסור
 ו% nnaaמרגא*ג

 דפמךי
 h)nv פסמק6 *6 ופסווז

 עו גס ספ4ס ישבוס ממר,ל"מ  סמרומ כמ"קוספפפ"ס
 ליה"כ %ס"ת נסירתו ולסו"! סספ"מ וע' . מה? 6יפיסיתר

 סגהפ ססיר!ר לגר 4מר סל!ךהות מלי מישושש לסדקו 46ס63
 4ז סטפ,ע א4 מסדוין 6ע כמ"ר * דקים מנום פולם5ך

 )6 ה4 מבצוץ ולפשר מדבריו ff~ DD~W. ורנתכםנ%ג60
48

 אעו תם ישראל חסקכל קנאו ש"נ המהן ואםקנת
 . שנתן אחר לנפקר 4צ ללוח למהוליכול
 אלו שפטלטיין ה6ה מען שאם % הרפיפם פסקשו

 או ששצלק או נעי חן פקדון אלא שלואינן
 משמע ראי' שיביא ער לו ~ppbl ומן )שו(שכורים
 חוא כך אלפפ רב תשובה ולשק אינ בשבועתדאפי'
 ועב vm9 שכידו מה .שכל שפען זה אשגבשאלה
 חוא לטי ויחברר שיבוא עד תדבר l'a~vn אחרבמקום ת" ראם לו שתן ושתנץ שלו שהן אחר אווצשכע
 וטטכד מקת מחובות ערג של שמרות עליו ח"ואם
 ישראל של מסעו rnp~y שאץ לחן דצששץאין

 שיכניסוהו טשום עו'נ שימילואו עד אוהצומעסידין
 ישראל סכל יתור ות הובע על שאץ חירחרלבית
 עו'נ של השפחת חשם נססונר חסותי מביתש"סדפ

 מניחת לעו"נ בעצמו ממון שנצתו ונתנרר עיפקאהי
 עו'נ של שהן כיור בעדונן ערע לא ואם יעו'גאוהצ
 ישבע אלא לעוינ אוהו טניהע אץ בעלמא גךלרק

 אמר ואשם פסק עיד . לעלו שהוא כבהנעשטעח
 יטלו ואם להם תאב שאני ff'pg( משועבדץ נכסיכל
 אין בשבנו ואת" חעו"נ אותי יאסרו הישראליםאותן
 1 לפו,"1 מצוין ישראל כל חרי  חעו'נ וכשיאסרוצ לושדסעין
 מתוך וכיס לנרקח דטפדרץ בתשןבח רשש פסקקאן

 טארץ ברוך ור' במנול תריס וכ"כ אלפס רבדברי
 אם הגאונים tsw לדברי לי ומספקי )שז( כתביק

 חערב יכול דשסא לבע"ח שסידר טח תערב סןעבת
 .  תלום ללחש שיש  בעוד כלום לפרוע רוצה איני לולוסר
 כנקית לישבע הוקיקויצ חרמאע כשרבו כתבועור
 ביר החבור ולא לו שמדרו פפת יחר בלום לושפז
 ומחריגכן לבע"ח יתן צרכו על היהר  לירו שובוא 0תיל י בשבועת תבולל לחרדך ע"ס בהבת  בתן ול8אחרים
 חרכר מנלח וטיפ נכסים . לפלוני שיש שאדע סיעל
 טסיץ חדש וכן לבע"ח םסדרץ דאי! פסק ורנת ,לניד

 כ'ס וקף'ל ססררין אין סבר דרשב'נ בנם'מדחסר"
ואת י כסותו הלכח בטשנהינו רשבשגששנת
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