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 דנסי' י") 61"כ )פוק %מ ימ4 וססיע6 . מי"ג ס" רגיש3י'
 ס"ס תסי יעוור רלי  משן %הקר  לופן למומסות מתויקפ"1
 יו ס"ק קעץ כא' בס"ת 4טז' 7161ן דומית 4מן hinsמירי
~ffn

 5מבי5  פ0ילוס' לל%' 'מרגמ"ר ס;"ך וכמס"ס . מסמ"סן
  דפן brv 9DD1  דבר %צ"סי' b13a  טייר קפ"יבסי'
 )מיק ים שן טקכש כלמק יגס Sffth 0" . פ"ס (ohtlDמואוין
 יעמס . קטמם 7מ,05ן לסי% נפש טחןכק

 יסורי
 )מגור י"מ

 מ0עסקיס  פסימפ כיון מסם 6מ7 ע) פופ) סם 67ין מסוססו6
 גד%יס נטלן רק ה"6 י) %"נ . מזו pffD קע, סי סמ"רש'
 טענור )"ס  vpbv(ot וקעגש כנוו)יס %) מטכוס כפןדפייך
 . )מזור דמוי כפע) וסוי עליו עכי סס תחוור )"מ סנדו)061
  סנדו)יס  פיו ולק- יקפימ  הברולס  רפיעי  מסירו;' )"ק61'כ
 סיצמיס פ) נס oet 6'ק )6 דכ"ו 6)6 . וסוגו )ט5מיע4מר
 סיי15 4שא שיען  יישן האז ש"ג סי' רניפ נ7' מט%זס6
 )פנ" 57ליך hntb1 ס"כ וסי'60 ~טד* . )5%ע סוי 61)4כ )שמס כשפס פיס נסס s~sמ"מ

 פרימר 6מס גס רקחי עמס
 קלמר ע"נ 1)6 שמ65 סרס רק 67'5 מסמע . מ65שמ5י06
 מ5י% דס0מ6 סס"ך 0וכימ טמיר 61"כ .  1DSWS  ליכופפכח!
 . טון 1DSWS1 וימר eine פיס מיכיהו ס)") 67)"כ)ע145
  clan  במייסף  טכס 4מר ד6ק . מתירוץ סס"ן רלהמ 6יסוכן
  (btb )ע5ש וגס סמי 4מו ינ ט% שם) ד% . כשטךשוס

 וחיכא )שא( . לתד'ם %4 בך אני משטת ולסייר לולחזק א"י ערי אתם אסף דלא אעץ בכיןותורה כב"י  התבעתי היכא הו שישח ,מיס ה%חשח
 גיא לא עדי אתם אטר %א בגמד עצמו טפידחוית
 בך אני מששח לומי ינול שתק הגלח שכנכדוולא

 ואסר לו הצדף לביר חוץ דהנעו אריכא .ובשכ"ח
 לומר א"י שתק והלח שכננדו %4 עריי אתםחסורת
 לביד חוץ מעצטו לו דוגרה ודיכא . בך אנימשטח
 כן אסר שכנגדו אלא עדיי אתם חמודה אטרויא
 אני טשטח דמוען חיכא וכל בך אם טשמה לומריבול
 להשביע שלא כששוען וק כרפרישית שגועת צריכיןנך
 טעין לא ואי . נתטין שלכך לישבע חייב עצטואת
 : ריא"ז פסק כך טור זח כ8' כדוהר ל" מענינן לאסאיב
 כתבו לוסר וציעי שנים גפני מודאת דאטר האקטמן

 1 כתובו ששמר עד ומר לטוב רשאין איןלבד עדי אתם אסר ואם ערץ אתם צ"ל אין)שם(

 וא' לךפכורת שורי תחרם על אי הנייר על * נתב דאטרי ששי
 )ש"

 אתם זח דכרקי עם שהל אץ
 אחים דםהם סחסבורק ישק ורי רייז פקשש 1 לשקוי אלא מהרי איברו דלאעתי
 אחיו מציאת מצא )שיא( דורות ג' ערקוותפת

 לעצמו שמציאתו אומרים כסרל וחיקם ורילא עמוומלקין
 מבית לחעסיר מנהג שכן הפלך לאוסטת אחר נפלואם
 הוי האומנות משתו שהרויח מה כל אחד סוכםזח

 בצינים כנון כפשיעה חאג'ים טן אחד חלא ואם .לאמצע
 0אסצע מן קצבה לח שאין רפואח מהרפאאחים
 יש אפי *בשנס עצמו משל קצנח לח שישורפואת

 1 חאסצע טן פהרפא קצכםלה
אחד

טד
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 לבצלאריקאנמימעשה

 Yh סל ע%שט) ץקפו וכתו"למ)מצר דמון גד) ג3"3 . 3נ45 מתגרך שם סי' אט י י *6שצ

 2שיענ'עונ% %בדזך"י"'"ץ,: עןן,,""'י גועי ב ש :שמב"י; :לם,י%וי:'יו
הסויג

 יככ)ות )וס סף כחמן קנישתזמן סחורה להםשה" שע נם) 2 6יךכ)סססרס

 הש טןע3ציי
 תע . ט"וסי' .וםק

 ה" זה שסיףע ייכנס 3סכי6סנים
 נמ

7)6 ד רגסטקלמן ו לאמצע הריוח כל []ואמרח
 סי' כפיס סגס' וכעיןסרממש גדולים אמרו דאטר אהחוא שמת סי נפ' רשב'ם שפ"מן חסשח 6) )16 ו6סססעגקס

 'ג"'ץ%ג':ה( העימן %שם ,% ול:ונ ":גי'-נ':,'ןי;: %:(: הש.,ש,יג, )ערש סמס)מ כמטותסריס אז בצבור ש ב'ד נפני או עדים בפני לקטנים נדולים)6 תעייוךן 3ני6 רוזתםגחכרך
S1phnי צע :"%":י"'ינן":י:'_ן" מנצ,":ג: ן'ן4יק" onbn מ; ייירא 
 6ף וסו3יס 7יי66ח כסיחר מגס לשייטינוהו תלתא בעינן דלא היינו דמי דפליני כסאן זוזי . )עינים סגר6ס סטני0טתו)וח

 ל"" כדיגריס כ"ז ס" ריכית ולא בודויים שנים נשתת% אם אלפס רב השע שיי י6 יימכר ס" 7כס)6 דכיון6"1
 1 אבל במחטא 3גחמעע מ"ג 0טכ7כסכיי

ק
 גס וכ' ק5וכ סטר 6 ים סו6 בסגירה בוץ

 3חסו' סרי"ף וכ"כ סוסנץ; סנטר אפיטלעוית טח ע"פ השכר s~ns srn 1)ל, עמסםדר

 י"ר"2שינ
 ך

/ ז-" .1 , בין וכף ט חוששין ואין שומא בלא זח 6מר 65 ן -  נסרי דס6 ס" ש"נ 

 זשרשיושיו סוהרוענק וסחר hp' %6ע) 6י .סצ
 סיקס 64י6ת וס6סמ5י)פרוע החלוקה

 בנשפד תסוגו. נ6נמלנ גס"מ7מ6י
ק

 כמסג' 6 6סומיוקר שעקרו-ו ו
 י"6 ס"ק נס"ך וע"ס סר6"ס חלא רב בהפסד חמסת בעל ויבוא שיחלו אפשר כך 651 שן מגיע ו6ש' 5"1613)י

 ם )6וח לסול רוממן עיס והשני שלישים שני הבעל והפיל ם קבעו )י.'ג6רatn1D1 65סומן
 מפעך ס6"י 6ף מנשק סער מהם כנא יפסיד קניהם הפסד יה:שם ואם . שליש סנוט וכתסס . כמקכ6ין םשן

 ד', שעען:ג:י;:י:;ץ"":ונ'"יי,,ן:::ם וץ":י"כהבשבצען"
 יי"יז"י%'1: ("

 יי י ו.4ו ;"" מ%'%יי CW1~ "'י" עיי" :: י:הינ:ד:י ,ש:':'ו 'Sdשקןמויט
 נן%':(: ן(~ךעי מנך;ןקךק"%צן":5 2י:ך בש'. פשע 1.,הן2,.( יןןןי,י,

 'ענגכם 'לם;: "'": נ"יןי:נק מקז ןז;"ןן% ויטרד%"::::.
 ,, ",,,,,,)ן,,,,,ל,, ,),,,, )פ סאן הדס 6סרע "גםמון )חיל מ4 6י 6מן כקנאס"ג
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 ז8במדחבצלאלר'קאנמ'מעשה

א ~  שמחק,לצגא:נם*
 ,י(':ן( נצ:;'י. בצן Ipan~po: nlpD ג%: ם':(:דנ ין;ייאמ ינ':;ב

 (Ptx מז;';נ:מ ם,%:י5ב:;י:'1'י"יי4ד%ששש:':"י"יון."יו

אוששנ4ש
ציי-

*iotn~ltp ,י%5ינ :ישי"ןש ךש 
 וכע"ס:יחד דהוי דאדעתא סם מ השמוק

6( 
 ס"1 סמיי'

 שיכ גייס

 ..1,.יןוןי,יי'ן'1,ייו
 סייע: (;-ים

 י"ג ;,'ןן אלן פוי; b)h ס' ,-י5י יי" ןו,,

 הי ודיהו נ::4יץ5י נוי;שמיופין%,
 ;-מ!--nthamec)ot: "ן

 ג ן.;ןו-1;%:י:: :יי'-ן :ך":ןי:"י"וי': ' 'יןשייןש.,1:,"'י%',ו"ני1ן n')ODaגי'%זה%ן.
o)nwnDUnhItenwב:מיי"י";ג"םדעדלנדי:וני:%ג pv~111Dprge rnD OIDD 

 :ך:נ::בי:י ם%צ.מ%,:,:,(;;שז:נ:
~Pw1miner OD'nDS .שמאשחאע4[ 12ף תייג

,ייי';
OD1),h ODDDDp11' 

 ל -* רי~ג נךי., ן, (ו, lae שלגלן
ה מ   

- 
 5ב:נ;1,'(' ;":שיק ש; .%

 ;,מ':יש::!",!,ןי .גצ:,"::בי"::גי:ש
 אי%יגסם"נלי;'נ%:צבו%ם

 טיטנת נמס 6ן זמיכ כנן)ן סף דשיך כ' hwSi ס"ק קע, כא' כלרס"מ ניולך. עתם טנמכרח )פ"ע תשירו שם יכשיז

1 ינכס חדש כרך ושתש הותן כיומם )חטמי דתתל6 מכיתכן דתכלו נטלץ)6י ז5"טדננ"מ
, 

ןימכיש
 . שס %גי ס' דשק6ניומ6

 וס"ג4
 סמסזס נ,מן רנלרילךס

)סיסי
 : מ מטס עד סבסדן סג ע) מכיכח

 h~hn כ*פ, %גס 6:ד ספק י6סל6י יס6 . קסרין . קכירס 7עעח כנקער ד' מקנס יועי גס% ז6י תסיקגיוס

 : )כשל כס6"6 גסנתמעט . ע"ס 467גי כטלךosw 6 ס,מן זים כעכו סמק Dp"1ונס"
ססק
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בצלפךר9נ3פימעשה89

 8' סטו0שמ rwnn )ממעון וג'ין e'h דטנז טיס 6מריומ 6מר4 % דנמרק לסיפאמ"י
 ה0ן מן טפוסי 4%פ%%
 נונם 1זץ י1 סמקן ,heז
 6מויו' 6מף' נמכל ונס יעימס
 כסכע גפת 1)6 1ר1"פ .ע"ס

nl?wמזי משניו 05שו% . 
S)hים% ממעם מיצליח 'סיע 6%י) ס% נעום ונסוקס נעץ 
 לצכן כך רמיך חון 0מ5רןממגו
 כק"מ ש' נטדס )סוס ו6ן5סימא
 %כ6 גס י') . ס, קע"ססי'

 ht~h תנין *גט פסדגכס"ג
hmt)3"סת"ם לעס ט : 
 ט'מ 6)6 סמליך )6ושכנ

  ישמין סנור לגאצלגל4מפכיפ  ומ* ומקמע .קתפטדמ
 )ססטס 5"5 . מ6פ גסגנט) פ" 7* נ%4 פש ס)6נט
 כ60 גס 61'כ . ט' מערירך1)6

 ~IWS ימ)D~D7 9הכישע
 סטעס 4 גחג)ג)ס )ועניש6יי
 6ת עליו מגרני! 6מרמריס
 )נתניעו 6"י דולר ו%סכ)
 ס"ס ענק מח')0 עעפס610
 ל"ונסוי6 דנמרק וכיון .5'ג

 ג)ע5 טרי לף סוחף דכנסכט6מר4
 ע"' ס)6 נס ס"ממרכיש
 . ט' סטייתך ד65 מלעסג4ג
 נס * DWS1 כ! מע6 גמזנס
 יסכץר ד% ימסמר 6ףרפ
 שפטור ממס אחר ntwSיצונן
 60 סכ6 6ג) . )רגזכןמעשן

 יספור טוס oonn פשריג"
 . נ%% ע"י %ראומיינ ג%%כ)6

 עזי עתקיו )סגסנפ%כסיידנו

 o~un הצירו )פינ .נקטי
 קטטת Sb'1 *ש נסיג%)

otent~7קניטיו גימ' ומס"מ 
 . ג4א פא ס)6 נסטרמו
 נסער ופנק 5"נ fpועג"
DDVD5ססוכרי' וטריפ ש"ט סס 

 ס)1Dth 6 ישנן עץ שנשן *ן גנט) פא גס )קאשח
 רעכן עמטניפ כזן סרי tthf סומלו שמל ושמפק שיוסעמ
 זולגכן )ססניפ מזי סמטק ש %ג% פ" משי 4ד%אן
 ח0 * י"ס פמפשרגי ס"מ 6% פעלולך 1)6 מטסם נ514ע"
 ממפק סגסטל עמס יופר שרינן שמטון סעור י9' %7"כ6"ס

 7כססרו ו)ססונרש עץ מפטווס ניצע דמחמ לניט %) .מרענן
onDועמר סג%% גפטדו )6 לשו 'fft1' D'3wa ע"י )ממשן רכוכן 
 : שכערס $"מ ג)ט) ע"י ס)6 ם 6%נן סמפק המטסטנחגי
 יצ 69 )"ן טגעי4ישו י ע) צ" יםיייסשכא
 ש"ס ממול 631 ייייי הייי, י*"6 מי ש6 יגה עה4פ6

 )ים מסחנר טפסנכחי
 Dnm" . ט' ערש סגו 4 גוק הסישי9כ

ש קמ6 יסומך
_ 

 כמס סומ6 נחו 5ט))ס 01"מ )מ1 *
 כח"ע מציגו 7)6 ו6ף . כ)) טרמם כ)6 ר.מסטן כמ"מ טחןסי'
 מסיין יק מעקי, ל"וגר'

 ככר גס )'ע% דמי %מל . ס00גסו כי וק נקשחtbiw :נס:בקג,ך)'ני

 טס*0 ר16ק לסטן מסרוקמ
 סם'כ lam פרפו 6%)יטיל
 רסנע ויפזור מפרעו הכעמסרטו
 גנם וכן גר3ק כרפו ט)6ריקכן
 ס)6 יסכפ ג"6 דבר סוףט'
 חמרו ממפים )ע$כמ כ4ספיכר
 ירמס רכים ודכרי . עשןט'
 כרטנן ומ"ק . 7סס כמחןדס61
 7)יג ושחש $') . )שחיןיסכע
פיתפין

~sw 
 . וסמעק ר16כן

 דכה ממרדכי 7' ממסקנתוסיס
 סמפט י)6 מסמפ . 0נירוממשת sts~ ג4ס עיכנ ס)6שנפ
 6% )ית' סמ' ג) סצשגסנע
 . כ4ס פרש ס)6 גסכער16נן
 )ע5מן סיככ ס)6 כמ"ק6)6

 דרש וכ60 , כן )שכפ מ%ינ"נ דנם יש) 61"כ . מכירוממשם
 ה'6 כשית ל01דן כסמםנ"מ
 6חד ס) דגסנע סי' ט)0קומר
 61מה' ממקס פוצת גס 6עיון
 ט) וגהמל כצג גס67הי
 סו6 סכועח h~h ה6יפוקסו
 סדף נ0ד כרטיסו *%סג6

 bff17 61ף נל"מ וכ' .וכנסוט
 ה5ר דל4כ6 %נחיס 6מקומר
 דמותך גב ט5 דלף י")רמץ

 רמצו מד ת* 6יכ6עטעהוסס
 6צ6 סי' % סנופם7יפ6
 כ"כ anh ס' מרוויסווקימו
 חסין ש וכבלך נדה 1'נד'
 לו 0קג %אכ . ע"ס ימרח1

 כ4ס סק3 סי6 כש6ממתכפו
 מכופת 7ה4%ש י"5מימנו"
 מנייע ס) 7כיכ 6מ0טמסס
 ססע4ז 6)6 ע5ט ס)וגרכם
 מזדם ננהמחיסססמה
 דמסמ ושפקס נמעממסד"כ
 קנין וששש ט6 מגקטנפ
 מ") )6 גש . כלס גס4ס)6
 וזפ . :Dfft נ)6 לגסןכסוס
 סו% 5"ג ס" ריס מצפע7נספל

 כלי כעעגת גס כגוךמ pwg שטפח רפיך סם סמרורימ"פ
 לק יסנין שחצן 6ק דנט'כ מסמס וסגהס"פומסרמכ"ס

nD'O'67א מצף ט כמקטו עסה %7ף' וכיק נלב"ע ג 
 47ג6 יכיון 0מלוס שצרח וסג") . ערס נגחיט0 ,לכמפ"
nDU~61"ג . שין ש6 מס נסו0פו0 עוחן כשר רק ססו0ין 
 6ף כט64 ק5ת מעיכ כילתך נסעת מקז כ"V 6(SD1 דע0י")

 04 וכי 04 יט4 סיגו מ1%ד6 טומר סגיססינמווף
 nnDg כטס hswnt מגירו כמקק מלק )6מ7 6קוכסמ5יס
 כגייס *מוין 7סמס וכסך 1)%1 גגסכע 0וי 4סנפ ~5ריךממסם
IY)wS0סי' ס0ושס סל . טדי ט3ס למר 6מו נכי נסטע 

rffeוגו% גסכפ נח'כ י0סטע0 הסס 7ככ וסספריס מק"ו 
  וווסל נ)סנע 3)ס% מקיץ געי)ח מזג כס0"פ ו0"ג .ת"ק
 סמצף )"ע מו64 ר)עגי! נגיך6 )טנע נף נטעגח גסוכך
 גכ) 7גק"מ לנועם ג4 )הו64 סתג*ס טסי גס מטיי6%7
 ובס . וגחת) כגמ) סגסכעין כ) 7ר"פ וככף , 0מסגסמנופק
 6ת1 יי ק 6") 4 וגחן סיפח נ7ער )י )ק )מנוס 6מלכמ0גי'
 6פ 4 סיכן נטמ"3 שכת בשופלי  התפו )ך גתתנו 6")סדיגר
 סיעוף סמ77 כסתוי ד"ת כ"ס ומ"מ סס toto וא' , ט'סויט

--- 

 מפ(שש
"8 

 סועילווץ חזקת שני שאק שחח י'
 רב זמן החזיק דאפי' טצרא דבר רינאל"ת

 לאחר השיתוף טשכועת זא"ז שפטרו השותיןשכ
 בעכור לחגירו שבועת טחן אחד נתחייבזטן

 השוחף שבועת עליו לנלגל שיטל י"א אחרענין
 סדאטרינן לנלגל שאיי השא . וא, 1788 לאדסנלטל
 השבועה מן ופטרה אפו8רופא בעדת שעשאח אשחנבי

 סשביעע ואץ חעתיד על "צתח סשביעיןשהיורשין
 עיי דאפי' סשטע בעלה בהיי שעשתת מח עלאותה
 ,ח אף עלץ לגלגל שיטל האיסר ולדברי .%טל

 אס חשחץפין שבועת ישביעחקו אח'כ שבועתחסתהייב
 מנת על אלא פשרתעי לא )שכ( לסיפר דמעיה-צח

 .שתפטרני
א "פשרשכא  וסחרם שבועות טיני טבל ש"צ 

 שחאמיפ זה ובקש ראשך בהיי לי דורואפילו
 אץ כנאטנות עטו חלך שלא טי כל על כתםלהחרים

 לפי תבלל סן עיסו להשיא יטל חנפטר חשנתףות
 שיחרים וכיה )שכא( שאנולנו לו תתיר לאשכשהאסיפ

 אם לו שסר נזלתיו לא אוטר ותבירו שנזלו טי עלסתם
 כשותפות אחר דבר לחם שיש ושטעת יחרבןהיגבב , לו החזר נזלתם ואם כלום תחרם טן עלעי אין נזלתיולא

 ונתפשר ראובן והלך סטן ולקחו אחר שרוחלך
 חצי לשסעון ותובע חטשכון את פרח חשר אותועם

 כצ חמשכק נפדין לסייעו חפץ איש ושסעוןחוצצאח
 מוחזק ודה שלי השר ואוסר מוען כי חשר סןשפדאו
 סתירות לולי סירו חכהצכק טוציא וווט תשר אורעעל

 שסעק כסו אדם חית כסה שאומדים וצא הרע .רשכן
 בזת תחילת ליחן רוצה ח4 טוחזק שר ההת דרשצד'

 וגם )שבב( לראובן טחן כך וכל השר סיר לחשולחמשכט
 כרועים שקדם שכר שיטר כסו פרש ש3ר ל4פת!

 1 פבעת'כ שכרו 5eueובסקלות
 טמעא סנת לך חקיותי לשסעון שטוען ראוקשכ3

 שמעון ישגע פרעתיך משיב ושמעתהשותפות
 פרעו שלא לשותפק ישבע ורא31ן )שכנ( יפשרשפרעו
 דלא שיא" וכתב . ננס רבן על" דפלימ כרגנןהפשר

 ו בתאיו אלא אחת בבת לחוטשביעין
שני

עילוי
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 hw פיגורו נ66"ג דין יס6 גימל )דכרעו 6ך ג66"ג 4מר 06"כ גס כנקיה יסכפ )כך 1סו0סו0 כסי40יץ (htie ק005טינ

 סר6.ס 3קסוכח ש' נסוחפו0 מאביהן אחד נכית חלק לחן שנפל אחי, שנישכר ס נ)6 0)ז Slvnטי40ק
Wy13השן 

 וגירי
 סקע"6 ו3פ"0 ג' ס" 5"מ כ)) והאחין כבית חלק לו הי' כן כטו אחרולאיש כשרי 60

 ס)5 דכדי 0כוו)ס 1011 . מק"ו . חמיצר לאוהד הלקו ומכר האחד האח וחלך חלקו לא :רוחייך
 רוס כשטור6'וי י6מרמיס6ין4 דאחויק סאן תאי כדאטר מצרא מבר וטפיק חאחאתי otbe דיי *רנשכר

וט"ו
 ורפה"

 נסוף דכיון ממך כ)) )סחח)ק לי' טסלקינן אטר נחסן רב עד וכו' ושותפי' אחי ביני . נייי'
 ממ6 פמך שחף פסס% 56עלך ר"ה 8י' . לי' מסלקינן לא מצרא דבר דינא טשוםואי כפסיו שוק 6סי) סי'אתערס
 יוצר 4 אחי ניני זכין דלא פי' טצרא דבר דינא טשום ואיז"ל פעם נ*ץ ששק פיססטטוס

 כסיחי
 ו6ף מרוכס

h%pSnn ק ממיי פקר י טיס נחסן לרב ל" דלית לי' ססלקיגן לא טצרנא בגיאלא סר1וס דפ0ע0ס(גחמ ot)nrs 
 006 דלין מסיק קוס . סרך צפי . ושותפי אחי ביני דזכין היכא אלא 6צרא  רנררינ*  ריף ג"כ ר~ש4קס 6מו ט)שע)
 06"כ 7גס טסי )סס6ר מוכרם לי' ססלקין סצרא דבר דינא טשום אפילו אמרינתררעי סר6סוגיס נטפיס כטיןק05
 0כרירס שהפיס סיס" 3מס פ" הכי כנהררעי וחילכתא והטוב הישר ועשיתטשום מעולס סומקק סע כס)%6)
 חס . לגמרי 40קס כטין וסוך ונ"ל . ונהררעי נחמן ררב אליגי' ל" טסלקינן טצואבר 33"י 6ך . טכםו0ו )מ)קישק ג66"ג ע"י ממס (~pinD ניוך נמי דאיתו אע"ג אחי ניני דזכן היכא סיסתכר נאיןר"ה ס6ח מ4 י6 מנרמסוסיייס
 ממתח )סחמ)ק סר51ס ימי)ימ6 1 מרי ורפיא זח עם זח האחין רחלקו אע"ג)שכר( ישוכח טייכי6 ס"ס רליסטף

 קומר מממרו גוע חקק 4שק וה" אחד בכית שתפץ שחיו ושטעון תובןשכה מסלק י.מ)לן דס6מסרס3ק6
 6)י)מ1ק

 6כ) . למ"כ כג66'ג)זון בגים וחנטי מחט אחד וסת חלוקה כדיבחצר סוגר )6 . פ"ק
 טיס וטיס ששיםנטפיס תחשק אם אוטמים והיתוטים לחלוק רוצהוהשוחף olwn סהשפין כלעדןס0ע

 (pSnno רו)יס 40)ך ששר)סם השותף עם הדין . חלוקה כלי ואחר אחר לכל הה"לא : סיון 51רזיעלוץ
 שפור )סס סטןמבסריס שמת דקורם וכיון סינ" ראתו סנכרא ערקן דלא)שכה( י6ש מגג% עץ hiv~שכה

 י") 3טו0פ~0 וטיס6רומלוקס חולקין נמי השתא חלוקה דין בחצר הי' האחרהשהזף ר,מי7כי ג"כ .מימ'
fb%מיון יכווין 116 6ין ).מלדמו יחכה או אוריה" זכנח פשיטא השואל כפרקכראטר וסוכך משר מא' אטי( 

 )0~ו נגור ח)יס ופיפננ66"ג ולא מינח דאתית טגכרא עדשת לא איל טציבכתנת פק' . סינ קפ"6 סי3רמש6
 )סי' וט"ב . )מוו 1l1bsלא דרך לו ואברח הים למדינת שהלך דמי לתהיאדמי סויף ד)6 סטמס )")סמיטס

 סגין ג"כ ססו6 כסוחסוח)ססכיר מגברא עריפתו לא אמר ולא לי' טדחי רטצי פלעילא 7יסגיס ששפע ג7' מי3ימgh' * כפחפו0 ססס"רמוכר0יס עלמא כולי חד מכח ראתו בארבעת בגטרא ואמרשדהו עם סרפ"6 0סטPw 6כו'
 ע31 וע"כ )פ rnp, ו,סטפוף נבי' לי אית דרכא נפשך טפח דחתם סינידאתיחו 1)סנש 0)ה4ס סיטור )ססיט
 מלונג נסי0וף לסם% יוסר))1 . גבאי לך לית דרכא אסר וחד חד כל אינחואכל טרלין נסן שם דססמס 4ון6ק
 ה") כ% ח)וקס 3)6כפכרם רשותו כלא ללוי ששיתף לשטעון שטוען ראובןושכד יסעו שתריס וססגיסמיקס

nenos'a1 6סר'פ כ0כ  ולוס קלמר7דיג6 ל' זח ראובן טרויח חי' כן עושת ח" לאואם וס נכין מפ 
ליפ'  שקיי סרמ'6 פל 4-יגס .פ-ט

  רשטעי
 ד14 סעפם יסולל פ'סנמרוגי  שטעון ישבע טעולם רברימ היה לא טשיב

פוי שחי ברעוש ראובן גילח כן אחרי אס סייצ כרבריושחוא כוו' ליל פאכ 46 רעיםשהר
 : 51'פ ט'

 ntDD 4 גסן מ6 סםשכו לן דוחן ח" חיש שנם  )שכו( כגון לוי כשחז*חחפין hnDe 6מ)ס . קםוחיטט
 3וי 3ייסרשפ

 סמר סמפט 6ויטו0פו0 דעתו שנילח טאחר פטור שסטן אז השותפותמטעות סננזסי'

 )ו כסגיק OffO ושקורס .ט' עליהם והוסיפו נעלים כרשות שלא חתורם נניכראטרי' מר"מ *פ י? סי דרקוןפי
 ייני  סי%0תיסממעו0ע5מופ) לחשכיע ראובן רוצח ואס תרומה חרוסתו כך וכין כךבין כיר עי' מס"ת) ס'סכמרדכי
 ") 6ן . ומהשגו7ע0 שיתפתני לא שאתה לישנע רוצה איני שוען ולוי לףאת סל  סממנריס פללי Sbפ4*מ

 דוד דגד"י
 ומנוטל לשמר במסרלשמר שיכול אלפס רב אטר  בע"רריריאח לא שסעעואתאלא  ופסר"פ סעמסק 3טם6'
 מתפס רמויכ סכ"1 רי"6 בה'03"פ 1 ריר" בע-ר הצא חרי בסעךת חלק לו שיש רביוןלהשביעו סל רט פרון)כוק ורירית313

 דרך oht )1 מיטמן )6סליך שני כשותתת חצר לאס שיש שמעק  שבן שכו  יייסו סרי 1ר6"סרימרדכי
 סם  לסוער )ספרור אמידסכפ)יס שמעון ובשליש לשטעון ותשליש לראובןשלישי סנס"0 די.וימ %") כו' .ש4ם
 סס ססמ"ע וכ' ריסון מסומרסטר פקח אי לחלוק לכופו וא"י לרירת הראוי מקום בו  אין ר0סו' ירין '1DO ל6סמאל
 ריכ פכ*פטיםקיד וכפינןס"קמ,  ומן  עמך שהטף אהי' אני לשטעון  לטיטר סצי  ראובן טיפוח כמהם רוק יי-ל .פ*"
 h~P כמסג"מ ]וע" קללו פעמים התוספת עם חלקך ]שיהא( לך אשליט שלי הץ-קע וכמרין 6יכ6 6תר לסל46ש0
 וסכך . ס"ס 7'( ס' מסמרות טחיצה ואעשה יהישלי לרירהוחשאר ראוי שאוסיףבו )כ) חס כפו0שפ יריךד6ף
 מימטר פ"6 3סנע  רגםמסעע עמך חלק לי שדש והקרקע שלי ששלח הקרקע כין מזם שי )י נטי עמ'%ו
 ר5" 6ק ג'מ6דמסעס6'אמסטל חסשותף כקרקע אגור או פר יאסר ואב"כ בשותפות  3ט4 אועץ פילגו 4'מ%
 גסיייר וכמו כמקר' וג40סמ6מייו 1 כן לו לוטר יטל יקרים נדמים ואפי' ]ופר"י[)שכו( וט) לכוו סטוץ %יי36ג7י
 מן: וסב 3סש' "ך חמרםמסרפסק 36ל מגץד)ס. משממש זס6נל1
 כס )ס"מ ו3סינ כ  זן פס"ק ר5"6 מ' n~DS ןפנ6 4הסי' נכ*0 זפ% פיסת ספד %6 0%0%3 יסי' סס%פנס
 ס6מעו רס6 לסומר סמכי סימר ל0יינומפעס לין חץ פלסיטלח ליס גימל 1ceh 6(1 ססוחם'ס מספר אשמפס כששחףטלצ
 י3ל )*סו מ"מ 3כך לג'נין)"0 6' פעס דמסוס ו6ףסמס)0 כמפוקס bet1 נט4 נסייף 4' ויי% שץ 3ט4 זמש)6ץ
 רכולו י"ל ס") 61"כ . פ"ר קללו ליפיד טיגלין למי כענג-ו נעי דל5  ספפס יי"מ ע"ס מ% וס" . 4 יס רא5ק גינשמם
 כסמסרו ית יספו )פפר סי' לh~e 6 פ%5 מטות 4פטר  כמררני ספ6 סכיו סי' ר3סמ0. כון גס לפיון לך . )ץ'סחף
 וכוו ונמרס . רנר קצוע פל (t)~bo סוי יסוח%סמפפות 3סס כץ6 סס"bffn~ 1 סי' מ*ר34פור סר' ימס ונחספ"0
 : פסם?טר ל' סם" קע"ו ס" 03"מ ב"פ .  מס6לפס . 3פמש0 לחוס רילסיך כיון 15מ 1"כ 133קן חצ-םהתמ"ס
 ס'6 מ"ג 3לכ כ"מ . ט' יקביס  נעמיס eh" יסו"יושכד רלג5ורס טי30גו לססיר6 ולויס OnD ר%רנס מהללמוט

 סטך סס לסטי דטמ נמישגדלי
 0)י

 ס. מסלמעזמיק h~tp ס" ועב" י ליסo"lns סיער עמס מון
;ונעו,
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 שמס שסיף כספווסדסמנףקם
 ס"ס נרמנ"ס ומי' נק,-6כמ3ו6ר
 %כך . ג' . ס4 ומרטןעטוטן
 קומט ע) גס מכלין 4צן סםמאך
 ט) סאך )Ssh b% 6 .3"ו

 : מפלק )פקססעמ
 כשיכר נפו' יכד6מר11כב1מ

 fheI פשט . כיפירוט
 נין לחולץ opibn מצס'מונו
 דס6 גסנ 0ץ מל ו'4מ4הצ
 hffv1 לוס דןbe* 6 15כקמרם
 ו' נסוכם שלע"ע וצלקןלוס
 . פפפ"ם 4ד npbwne: נמררנ'

 pb1 משיניס כ0נ מסונס"פ
  נהל פנהז ודש קטן כלבז4' דמט* נמן enD 40קם%נצר

nwnwsכפשק ר41המן טת 
 לכל גיס תיקרי ור"*דבוסז
 33"3 סהמם' וכעזם . ס"סמי4

 גס סרס רמיוץי ססרעצדי"*
 פאן Dwnt rh קנז פט'נפרוס
 גמרתם נתרוח הט3 י*פמשם
 תכין מסתקס נפססוליזע
 גס סרקם רמן ר5ף ומסמרפשס.
 % . לטופ ר6ץ קבן פט'מההם
tacלפיין מס YPOO ששמו "ף 
 $h. גג: רוצי סיסיך ובפיטלי

 פסושכר ולסייטך וי"ל . סדתקמ"י
 דטס 6ף 7ד"6 גיסדגם
 )"מ כדומק )דים ור16י שיוגיס

 והדס מס6 הךשגמ)הלוקס
 . נמן )תגב opbn מרעוולכך
 הגהנ מסד3ריס ר6"ולין

 סגי רטם כדשם רסנינכוכס
 סר6ף כ) וסול Tws 3י0כמס
 וכנר . ספס' בר' סמסר"פ ינ"ב ופפס,ס .  כרפס 6ף)ויגס
 נס6 סט נכצכס סוסנ'6כסג

 לי' רקיע י לייט שחלי ופוי
 רבית דנוו;ת  לס0ילקיס י"ל לפי" . פחם לסו 6י0 ריגלר0ו

otpStnרכ"ג ס"ס סרי"ף  נסטין ו4י ישל . לב", ד"6 ניס 
 . וכלקין לכ"ל ו"6 כסיפ דככיח ד0תס מס6 רנצכעזומשמע
 ולסרסי"6 . ת"ס רסט"ס ס'ר נקיט למס מסיס ככ0יג0וסק'
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 : סתין'י 7' וע"ס 67"נ כ) מס"ס ויעסוק כ"כ פסק )סתירתככה"ג
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 של טיט ושהשדח לו נתברר *ושדח בת 'שהחזיק
 נתרצח ולא טעותיו לו קץהזיר משמעת ובקששמעף
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 1  אחרים 8צל בטונם יאברוארם
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 16 יקסי 1)כוורס . ע"פדעת
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,upn. 3מק5ת ו3מת0 כמו י6'כ 
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 סטון שהוציח יוסף ינינו ,ל יחק י% שישלנ
 כף שתקע סודה שהנתבע ודוקא . ת"בע"י
 היסת שבועת שתו טשביעק אין מפר אם אבל)שלס
 וכך כך לו קדתן טשניעו שהבירו דמי הראדארוכתב
 . טאליו רנשבע הדיכא כ"ש שבועתו על לשאוליטל
 ליחוש  השילה פ' טדאסיי המשביע נפני דאשצוניל

 התוספות פי'  ושם . לה ושרי  חכם לנבי אילרילמש
 לו מדאטר המשביעו כפני אלא להתירו איןדלכתהילה
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 יודן דרי לקסם אחא מרווה דלא נדר נש בר הדהתם
 נש כר וכי א4ל טריהנא דלא א"ל אשתבעת לסאןאטר
 אסר . קאמינא בקוביוסטא א"ל כדץעביר

 ברק-
 שכהר

 אטנם . הנדר את לפרט שצריך שאסרו הככרםבדברי
 שבועתם על עכס יכשלו פן קלים באנשים להתירנוהגים
 ה4 וכן . בו לרנילים מאוד נדול קוביא של יצרכי
 ברוחם ולמשול להתאפק ישלים אינם בו השוניםכי להתכי 4ש עתה קוביא של נדר דבל טוביה רביעאיטר

 : הנור אח לפרט שצריך התוס' פסקוומכאן
 השוב בב'ד כרנה קנו אא"כ קניא לא אסמכתאשמ

 טעכשיו קיאםר דצריך רשב"א וכתב אנוהובדלא
 טמון להעמיד שהיא אסטכתא )שלו( דכל כ'ורילו
 ופ4 . מענשיו אטר דלא אע"נ אסמכתא דין ט ואיןקנו
 דהוה השע.נ שבעיר החשוב הרשם פ" . השובבעד

בביר

אכסון
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נתשרקאנם'אש92

 מכרע טוי גםיפסיו %)טנח

 ט' ליחן ר51ס %ס כמסhaap מגי יותר יס51 קסמןכטמני
Ipb5נ),4 601 י,ס מיס %(% 
 כנסוח ש6 0טח% 7יוו0ש%
 געס"כ שרידודו 7)6סטותך מגמי יותר יטו) כח ומ*צסו6
leihנע) זיהוי 7גע6ן . ,ס 
 0ירידס סכחשיח סק דמימכיח
 ננ"ע וע' מן ססח)066מ
 ומטס . כשס' סיו דףכרים

 )0נמסזג )ח"כ 6ק60סמכח6
 גס ס.עי כיאנוס 07וי5מר
 6ץ סיורר 1)ג) . סיפטץנהק
 . נוטח ם)6 כיורד רק)מסט
 נכ'כ סרסנ"ס )ת"סונפרע
 )מי_ירו כמנ"מ 6סמכת76קסזמ
 D)& 6% סומן D1)gllט'
 גפם? uet קנט )6 )וךיסיה)
 וירוט . ט"מ ס" 7ג6גוסנגן

 6מרי' )6 מ%כ5 לממן7ל%)ס
 מל4 61"ג . כ"6 סי' נח"מפי

 דטש6 %וגס )נעס"נ*כפח
 כרפוס כמכלירו דמסיכימר
bbכר61 יגס . ,ס חמדי 
 כסוס כרסות ם65 כיורוש"מ
 סט)יוגס ע) פירו )יספסיסמה
 ka גס% דגוט) רפ"יירא
 . 0מ7יגס כמגוגסדרר

 0י0ר כסף שע% כוסחים)6 יורי מ)ימ 07'כ! סלונעס"פ
 יגס טלל% מי וכי 100)06ט)

D11h16 (סט*וגס כ) יזו ופ" סח 
 ונוזי ס"ס הסכירותכמפתך
 פ משג טס וכע"ע . סע'ס0"
 . ע"ז %7 מיעחס יעיי )סי ממ6 יי* הסט שכמגיסנועו
rh14ג6תגי כשמסיר ג)) סנמ 3)6 סיסח)ק 61מגי נע"ד 

 hn)noh nffn מסוס תחנקי ש"מ qh כגשר[ ינינעס"נ
 ~סגי 0"נל4 3)6 ושעוץ סדר יסוי *מר ).ם )לם"י נסכוס

 (StDD~ 064" ס"ס כפוע)כס.קמ
 כ) 0כ6[ )"ס סנסטרוח

 כיון מע"ס[ סי' נח"מ ]טי' %ך גסיעוחיך עידר לגמרס*ג1
 סגסגס רכ) מק"ג רס"ל כא' 3מ'ע תס"ח וט" )0גססעכ"פ
 וע) . ע"ס )ם)ס 5ריך (oh רוכס ט*ט 7עש %'64ף
 פט%חו דסכר . כנךקפ נסוחף סי60 *מר )"ם ת6יכס"ג
 כסקר גסירו0 חלק )ו ולאן כשד )סיונך' ומאי סו6 וינכסקל
 רהיט* (bcn  פפום עיול למרפפי לופר ליפ ונס  וסהל%ים
 ככס"נ 61'כ . טפזס כ4' גמ"מ גמט6ר נלוקח ס)6 חיור?כפין
 67י 0מסר'"ט סמיה ספיר ו6יכ . ממם מוחילן כעס"כ0וי

 7' וכיחל . נגמרי כעיו"כ שפעיר לשי hnjrch )"סכמחיט
 : ר'ו ס" מ"מ כסוסיה ע"רפו

 )1 קיוי מש 6ין מ"מ ט/ מסטן טיס 7כעזמ ffth1(ץטלז
 שמן כמ"מ וסועף 7ס:סווין ס"ק למרכס ק"ג .ט'

hffn1מס ונק3ס'ח . מ"כ p1p1 6"ד6'ח שיון לסונר מ0רסכ 
 בסימן מסמנו% ,sffp . טים . מהיןס )"מ קמן קנח כגיוס)י'
 מוןס ורומבוס וכך כך סרטחי קומר 7נ*0 מהלסכ"6 סיז1ע"נ

 סמסטן ט) )1 לון למנוס מסוס ס*0 גלמן נמס tfffitלפרש
 כעעגח 9ohn מי5יP~tO h'b1 6 0ו6 ג6'* וסגי סעטזדק
 ומ"מ . דמומ,ק קמ6 נגד )"מ רש5י6 כרי וסרי , ט"ממסק

 מסיט כפעל ו0)ט . כסמפטןש
 )מיס קרץ מגוש מפמ3מסכק
 נקשה זוךקע מסכנח%6י
6(7

 מם)י
 מסמטת התיגס 6ף

 וקף *ע זוךקע דמסטוכיון
 ס0מ6 04י*' 'oiwnמסל
 . ס"ס סק"מ[8ג"0 עפע'ס )ושח ים .ססע*מ

 דכ6סל6 רססכ"מ
 מסח)קג6וקמל

 ומסמע . מיל'צ)מקג6
 ותגס . נהדס' וס"ס )'מ)ס
 סמ6 ססץ כא' מלפטנסער
 כס6 ככ"כ p~e סר6'סס"ס
 . ד"6 6 6'ן rnt~pלסרן
 6 קגיוח 6ין דסד"6דמסוס
 ע65 ס6ק ממוגו יסקר)נמרי
f'nDל% סיס:רפ ער D)W 
 נערתך )חמרים hih .)6חר
 וכסגי)ס )סס כשריך )1קגועח
 ועש סקע )ר4ס ס6")דעתי
 דס.ס מ,ס ממע"מ %מדמיגיעו
 )משיר מחף 61מ'כ קרקעכסכר
 לזפ דוץקע ננוף כיוןמסמ
 וכ"כ . נטעמי )חספוס לקשוכל

 מסזון ד)hsh3 6רמסכגח6
 סו רל"פ  פסיליו*61מר
 כיק סד ס)ש סיא 6%מסוס
 דעדס חג* גס6ר וסףסמבות
 דמארי די") ריר"ן ע)י"ק %יכ . ערם תזוור מ4וקומו
 עכר סמעוח כלנוגח 0)סכ)6
 6ק מסיוע נ)6פ6ף דמססן מחמת ומקס מנדרסמסגי

 מוולס מסמ לו 6ך .*0
 6ף ימכגץרומסטר

 סיט )כ6ת'ס נשל קנין )סם ידין ומטוס )0ס יע קנין ק5חופג"ס
 )מחס דהם 6ף דסל' דמס)ק)י (DD(It גס מחי)ס סיסתרדוי
 עכדיס גו 1)קווח 6מס )ק7ס כו דמוי ),ס רק לדגו כבסטןקנין

 )מקס 4%ט . זימור כיצד"ס ע"כ רס"כ ככ"מ ע"וקרקעות
 מפטלו slp'SI  ודנו ליס *ס מ4 עם ד3כל  גגסיוגס6ר

 וסיס . קמוח  71' ד0וכר מקנין שיט יס6 כמשון 7מ)וס7קגין ועז*
 כס 7)"ם )יךקע תשסה כי' רמייך PSDD(' כין )מלקטפסר
 . )גמרי 6 קנוס כס6ע0 מחעס מסגי דכקרקע 6ף %כךחפיסה
 7חטיס 60 ירק( מסוס קגין ק5ח )1 7יס 6ף )"מכמטלטלי
 )ח)ק חן0ו)וך כסכי )מיק מסמע )6 סגו:ר מסר"ן 6ך .כ"
 . קנוי )twp Of1 6 ד,ס מסיס דקרקע )משון ומט)ט)' מסכוןכין
 ק)0 6 כיס נמס תגס די.) )רנצ0 ים במע"מ ד' עינך6ך
 מ"מ ע"ד ו0ו6 י פ)ימיו ופרן ס6 ו60מ ממיקס )"מ כסדכרקגין

 כדגר י"מ כשרום מחמס )סין ורק י"ג ס"ק סיח ס"סק)0"מ
 מחעס )מון 1)"מ רס';6 פויף משיקחו 7מ,כמ מס 6כ)מפייס
 חוקם סם עג' כן וס:לימ מחגס )סון ג6ומל וועסס6מרי'
 הנרע וסכינתה מחעס )"ס יכקרקע 6ף מחמס מפטםדהו6
 יהיה רח,עס רפף וכחכור דק'"כ לים ככ"מ מיס גססכמסרי
 קל.נ סף ממ"פ והיי prn  לך סי5מר סד ל"מ כפייו טאקרקפ
 כס* י"ל 61"כ . ט"ם 4 כ16פר רומסו טפיפתו מחרס5מרי'
 דמפיתפ כנ"ר רסף מטסז סעד רפס גילוי רס61 מלימייופרן
 IC1h1 כפקינו רמיי פהדס פסכירו ס* סורקי פל מניסג'

 י"ל ולטולס . 6ן)ויי כסור-ס ט"3 די"ת ננ:ורית יטי'סמופ'ל
 תחי)ס )"ע וכן פחחי למסג' סו"6 ע) 3"מ נתיהררתמ'3ס

 דליהוו תלתא ולא שנים אלא כו שיתהמו א"צככ"ד
 חשוב בכ"ד ח" שהקנין טעידין שהעדים רכיוןכדינא
 כאילו ה"ל שמרא כתו% לסהדי ואסר בד"ת בפניחקנין ה" לא אם ש"פ" מאיר הר' פסק מזאת ונרולחסגי
 כך שטרות דמופס הבר"ח לו שתקנח ערים בפניהזדת
 שצריך לחבירו טתנח הנוהן וכן . תשיב כב"רלטעם
 כתשה דא מתנת פלוני לע אסר כך נשטרלכרעכ
 בפירוש כן אסר דלא yw"( בברא וחתטוחבשוקא
 שבסתם כיון שטר לי כתבו דפתנח לערי אסראלא

 וועדאת שהורה כסו רח"ל כותבין הכי כתג"שטרות
 חחוא מררים דאסרי' וחא דמי עדים כמאחבע"ר

 יום ל' עד אתינא לא אי אטר בב"ר זטת"דאתפיס
 כטלין ר"ח ואטר אחא ולא ואיהניס זכות"ליכטלו
 כסו אלא קניא דאסס:תא טינת למישטע לאוזמה"
 ראמר כמאן ת"ל אלא כלום נתן לא רוח יצחק ר'שפי'
 בע"ד והודאת טווייפים שזכיותי סידת אני אתינא לאאי
 כדלא בכר"ח סינ" דקנו לח מוקי וריא"ז . עדיםכק'
 סי על שניתנין זחקנפ קניא אטטכתא דב:ח"גאניס
 הף רלא יצחק רבינו אומר השדוכין סן בושחוזר

 ומקני ונטרי תבירו את טבייש שתחוור ספניכאסטכתא
 שאין טצאתי אלפס רב ובתשובת בבד"ח חקנו לאאפי'

 בלשון כולם שהנדרים אסמכתא דין והקדשותבנדרים
 יה" אס לאטר נדר יעקב וידר דכהיב הןאסמכתא

 ו וגו' עמריאלקים
 סש:ון בירו ויש לחנפיו מעות אחד הלוח אםשלז

 ל"צ סחילח חהיא החלואח לו סחן זמןולאחר
 קונה דבע"ח ראע"נ )שלו( סשכזן בירו דיש אע"גקמן

 וכשעיז לו קנוי ט% אין ס"ט כש"ש עליו להיותמשכון
 ודוקא דאית" חיכא כל למר" הטש:ין הדרחמחילח
 צריך לך באתן אבל הוא טשיכח מחוסר דלאו לךבטחול

 1 קנין א"צ שבועת ומחילתקנין

סי

7ו'נ,ל
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 98מזבששרהקאנפ*ישה

 ן 'אדנ י' יס'ישמח
 bsn כ"ימסימת

 6ף )01' כרזון oinsשמפנה
 6)6 *גו s(~b ר~?)ו6506חר
 סק"3 ע"3 כו' וסר4ס"מסלט
 %ס . ע"ס סומכים מד'כסיגו
 כ0מס)'מ 7)6 מסעע רניפמד'

 )מגירו סחיע בו שועדוצד)ח
 יח0עפ 6ף , מסכגום 4 וגוץמגס
 %500 6חר סמסכיות 6נגסן

 נ"נ ע"י מחמסכן גי א%י
 : נתעסק)נ 7)רס"י וכ' גק מופו6%

 ניל משטן ס06שחן
 פ6"ג יומס .*4."ג

 סמסטר סירוס כ' ג"0ס!'
 הסויג ועסיגס נמסעס3פרנ
 כ"ג ס" ט"ו יוק וננ%שגס
 שממוח %א גסשיל ח'פו
 כלא"י טכס * מפשענטר
 מטיכם ה4 .י4ן  ומיכן כר"מ * קונסנזקף

  רימסטן ראי ל"י
 ותסור קכ)ן כמלכ7יסר%5
 מ"פ הכמעות וסי) . י-םמס"מ
 כ' סו' 7ככורוח לשקכרק"ם
 וכרס"מ כל"ת 6 צסששכס 6י )י4ר6יס למסע") כס6סן

 מ' ס" סאו ונפ'דנטרוח
 וסג"5 . ע"ס כר"ח ופסקסהס
 כר"מ ר.ר6"ס שכלשדת*
 )אאהיל דמט 6% וץג0דמסיגס
 כפסקם מ)ימ וא רססיסייעם כוצן דקרסיש כרםנאסור
 חמיל כליסור הלממילךפפיס

 רק ון6 5ך . ל.סרעמסוגר
 )ש"ג נתמחו עיפל%נמכרים
 הסי )שד נתעכס סניד65
 סכ0מס 0יח0 0מכילספער

 וכמוקם 0יפר5) סירסרנמצץ(
 603 6ך . קטר כסחין?ו3
 ו4ס דסר6) 7כטר!חמיפ"כ
 משח סגפי לע"פ מש"גנרמס
 מד מלטיספטירס

 וכחכוח סט'נ כחזרתווטס תימטי
 )16 וכייסור . כרח 63יכצר 6ף )מחמיר 5.6 ~ן* 0ויפטור
 ו6ף . שגס 7מנוכ0 כקכרפח! ופוסק DeD'9 ל4מ גמישריכסו
 מ"מ י כרח חיסור ע2י) )ש לנסור מ") 6מל" יגץ"טר3יכסיח
 7סרס"י )0רמק0 שגף י") סכין מסכרעמ י!חר )סוגיי)פסן
 : כ)bst 16 כלח tprn 1lP'ftw נחל 5מ'1) ס)6י7מממריק טויפוס )0)' כסחימס נסרעיג וש' . 6% כרח נין ופח)וחסם

 סקנ"ס 6מל ודגלךפ השמרק נטורת ס)ינעמ שכקש
 גסס"מ סרמנ"ן סכחכ כטין 76לנגן גס סייךט'

 מלכיוס נר"ס גסיי t1Db ט' סנץ"ס 5מר לט"ו מל"ט לףסולק
 . ט"מ מרלכין 6% סריגו כנמ' מחט ט' הצסרוחסרוסם

 : יטנ0י'וע"ג
 מ1)6 . הוחס 06 'סר6) ס)5!רך ffh' סיימ6? כק23הקר

.-
 קס"פ ס" ניול"ד גמט% *סוס ים דפס רכיט כחג -
 לפק"ל כלו' וכת"ס ליסור 6ין קוס 7גס כסוכל ססמע .ס"ת
 ע6'ל וככיב . פ"א ר" גפעפ ונפס"ח סל6"ס עחש' קסם

 סיט 6% שעסיס סלי סטר)סיימ 7נ6מו וחוע סלים טעפללרר
 ד6י' פוע)יס 3ר.)טחקמע
 וק יפע)יס יפ כס% מחסטכרוס
 דמסספ מ6י b*1a י.נעס'נע5

 סק'ע קר6 כו' כמ"ממסס"ך
 3יו כעוון פטור ל%)0תיי3 כוי לhffr 6% 6ר שיוסגס0)ח מי כפת ט)6 ט)יהש חיטידצ"מ
 )ידו לח"כ גסכ6 6כ)סס)ש
 מדק כרמסמפ 3מ5מוכקיצנו 0וי סי0יס לגסן כל1,4כסגידות!
 סעכוד6 דמיין ועמשא0פוע)ש
 . ינג'ס ריצית )כנסור )"םדר"י
 דסחמ קג"6 דסי' זכ60וסג")

 למנוס (OD וצ3 קכ)ח3ס)ימוח
 סחוס כפפט16 גס דיסקו י)כוס
 )מ)1' טסגיע כ) סרס ס)כ"פספח
 מון משוס נפרמו גקינ)1וחי
 נרשת כיגתייס ~nlDD ס"ד)6
 )לסול 63 06 ומלמוח Oislכרסיס ס" )מ)ו0 ס0גיפ 7)צדס6מר
 6% %ות נס)'שח %) .שוס
 נ6 סו סף מסויט סס סס)ימ0וריפ
 י"3 ס"ס טמואן ס)ט0נמח"6
 מ5י ד)6 סר6קורס גדתי7פח
 דפם 3)6 תכילו נע7)וכזח
 ט',כ0 גמטין וכמט"מסמס)מ
 )ס)ים 6)6 מכיר ס6ין כיוןסס)ימ
 ט)ימ עלס 61"6 מסירוס'ומזרו
 דספ)ימ ו6ף ס)1 סלעו ד3ר)קכ)
 יכס פטמו כעד ),טח גחטין)6
 רחרח סועת טון ומ' טעחכ)6
 ס"ס ~hffnn כמס"ס לויימקים
tffwכי סרי כגלד 61'כ . יפ~"ס, 

 וכי סור ומ0עו"ג כ0מע!ס0עו"ג
lblnto0וכיון מסע ס)קח כסע 
 כ6מ5פ ט!"ג רס!ח67פסוץ'
 !כס"ס ריכיח )יהב יבסר)מס

 )"ס סדר"ג OIDD1מסג"מ
 . )פוע)יס ורמינו . ריציתכביסור
 בסמכו b)al(o ימסג")

 )כפ) מממון מחגג 0ו')כע0'3
 . )סכור )סס)'ח ס)!0 כפיסכים

 מ"מ . ט0ג0סו כסי רק )סקס 6"5 מ3עס"כ ג'ל דכ)6ד6ף
 סוס סכן 7ידעיין ק)) ט)ימוח )דין )"5 ו0 3סך )סכולסג"ך
 מ"י סמ"ג ס" נצ"מ למכו% 1,ף . (esn יריך וכן 56)!00ג6ס
 לק )סוס 6"5 דסמטק סכיח 1גמ65 כיוקר מרקונן ניחדנסכו
 רכ"6 כמ"ק קי"י מיס יעין י") . פיס המליס סס~כויסכסי

D~etסנר היחן רר5ס 6ף מסול )%ר6 קיימה דנ)6 603 פס 
)ר*3ן

~ffnt 
 )יחן סר05 מס 0נ"ד 7)"מ Otpn 610 גינן מעמל

 )סחס כוס )יחן 777 נט"ן %) . ט"ב ממעת )גד)רתוכן
 סג0% כפי )ר.ס )י0ן חייג %'מום דין ~Or 6ין לה 67ף י")סופ)יס
 כרעו )כמ0"3 שכעי מט ולפיר . 0פטו)ola 1(56 0 7כן7ע0ו
oun7פש)חס כיון 6חס דיני נט"7 )16 )ומר וק"מ נט5מו 
 סדריי מאס א 6י סג6 %6 . )רסיחו משהחס לסדיקכ6
 6ח דיני עפ"ד )16 תספיג יסגוחן )!מל עטנ"ג 0מקכ)מ5'
 : pD" יש"ע ס" 7עמ נמוומ51"ע אוי 6ין %וס 7גס י") r";el1 . כיגחייס סעו"ג שכסכיון

 אם משכנות לו %הן מנח לחכירו שח"ב מיכשלוז
 את ומנה שנאנסו נשבע חסשכנותמנגסו

 וקיא שכר שומר חנירו את חסלוה שאמר כמחחוט
 ואבידה בגיבח אבל כאונסץ חייב אינו שכרדשוטר
 שיטת ואין הארסין דחייב פירש ורש"י )שלח(חייב

 ער לפעון חמלוח ונאמן כש"ש אלא כדבריוחתלטוד
 לחלוות לישראל דטהזר שטשון ורבינו ר"ת פסקשוט 1 ובשבועח חטשכון דמיכדי
 )שלם( עו'ג ע"י אחר לישראל נטור ברביתטעותיו

 כה מישראל לחה לו ויאסר חעו"נ ביד משכון חלותשיתן
 ע סלוח כררך ויותר החוב כננד הטשכון שישוחוכך

 הלוה יקבלם ע"נ וטיד היהודי טן ילוח ועורגחטשכון
 את יפרה ירצח אם שעונג חסלוה סן לוח מטלקרהא

 גדולי נחש וכן חסלוח דעת עלא חלת, ולאהמשכון
 הצאת אינת תכל ולדברי . טחמיר טאיר חר' אךצרפת
 איזחו טפרק וראייתם ריבית מאבק עדיף דלאבויינים
 סיוף ישראל רבעי דהיכא כתב ממיץ אליעזר ורו'נשך
 ואוופינהו בנייך נתלונך[ שקול לעו"נ ואסר חכרקץטן

 מצרים יציאת רנת דאטר~ סינית טפרע חקכ"הבריבית
 שהבחנתי הוא אני , וקכ.ח אמר ריבית נבידכתיב
 אותן וסלוח לעויג : טעותיו  שתולת מטי ליפרעעתיד אני בכור של שאינת לטיפת בכור מפת ניןכמצרים
 וכן לחומרא בעו"נ שליחות יש אלסא בריביתלישראל
 בעו'נ טעותיו תולת פירש שלסח ורבינו עכ"ל בח"גפסק
 וץ ע"נ של המעות אלו ואוטר בריבית *שראלטלוה

 ישראל דאמר חיכא תשיב יצחק היבינו שלווחטעהן
 פירש ואפילו בריבית מישראי מנח לוה לךלעו'ג
 טן לך דיפוק מח ונק שליח שעשאו עדים בפניבהדיא
 ישראד שלצורך צדע אינו שהסלוח כיו! סותר עלידינא
 שאסור ריב'א כשט כתב תעזרי אבי ורבים אותםלוח

 חצירו מישראל טעות לו שילוח לע"נ לזמרלישראל
 דאטור כתכ סטיץ אליעזר וחר' לא אם טוהר אםין מספקא מישראל ולוח חעו"ג מן ללות שלחו ואםברינתן
 מן מעות לי ולוח בשליחותי לך לחנירו לוטרלישראל
 אמר אם לכד אזיל שליח בתר דעו'נ דדיניח באסנהע"נ

 : כלום עלי לך ואין פלוני שליחרצי
 וקימו אחר ובא יו להלוות לערנ שנדר יחיישם

 למפו כירינו אין אך בחררח הסחפך כעניחרז
 ר"ת וכתב לשלם טייב דגרסי בדינא אפ" הזיקוואם
 נדבר אלא שייך לא כחררח חטהפך רעני מילתאד"א

המצוי

כמסיך
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 Wffll נקדנך . מיקרי )6 וטפ eh' ש' ומלי% יספקושמ
 רסע סם גספנך 7גס )סרם" סו טס נ0וד"סע"6

 ; 40 ס"ס וגריס 6חר 1כ6 ט' סמ5י6ס 06 ר% י' 7'מכ"מ
 ט5'6ין 6ק מ"מ ככסית רסס למירש ונסי וץסי6 מלו ספ"יוסק'
ממגו

 כויי
 זסממדק ננץם וספיר

 זסרשכ"6 וסג:) . ע"סגס
 ועט סגנך6 סיכך %7'0 כ'טס
 0יעיס וכמדר ל%הצ ממיימןכ"ן
 the( . ע"ב סריסכ"6 אהמס
 ממנסס hto גופף דרז0'")

 ממרחו )ש ספיר אוכש)מרפ"י
 ךכמ5י06 מוכת סמחזינןמדוכס

 : רסע גקר6)6
 נרימ0 )ס)וו0 16סר2טכמ4ש

 . ש"ט מטסכו'
 ג' מק"ג נט"ן קג"ב סי'ניור"7
 מחי"ר סמ)וס 7כס6קמסס"0
 1crtn ל4פ 610 גס ממפ)'קח
 7וגמ0ו 1מ65תי . טיםמרתת
 ק"ו ס" מ"מ ח6ס"טכס"ס
 ד'שכיקר

 סרטנ"6 )מנית סרי
 )כסן %ורם יגס רס"מכמ"מ

מסי
 סמווסכת 7עט% ססוס'

 כסס61 6)6 מחסרת ך6'נסופ"

מוורדי
 גס )ס6מעס 1כס6"5

 םיפט0 6ף מוופלת תיגססי6
 יקש )6 יכ0י3  מוןסגפפ,מ
 . ט"מ כליסורו 0)ףהסורס
 )1"6 וסומל : ,ס ItDD סו6וגז"ד
 6י . )כסה מומר סעי 3וורגע

 סי' ניור"ד פי' מיריכלסנטים
 סס"ן סם כ' סלי . ס"סכ'

 סף 6' 3פטס 67י)1מסמסרס")
 מיירי נ)ס6כון ו6י . ממטכטוזיג
 לקמר ר3פיפר כסרמכ"ס6תי
 כמ3ו6' לכס"ס ,ffh(~ מניווטמס%
  נסרך פ"ק רני)  דריךי~ס . סק"פ נפ"ז ופ"ס  1ffpסם
 רוויו מסקרת וגיתך . י"פס"ק
 ככתר רירים 3ס6רר3יוסג
 רפל י לכס'ס מומר 6עויסורים
 וע"פ .  or )"ק  מין דיוקלסכפיס
  ול"נ מח") 6ש'  רניטמוגנט
 oa סגנונם וסרי . כצ"למס"ס
 רס"מ 3לסכטים כסכ י"מס"ס
 וכומס ודוריו . ט"מ פססכמיס

 נע לחלק מסמרר %רגלסכטיס
 מ" ופרט ורטיגו .  לטסם)16
 מסמס . טסס גקיס 1ל6ומ"כ

 י"ל רכוס מיירירנלת6נון
 . רפסן מהצביון ל6 ללסרמטסס
 וגס סרסכ"6 סירס דמ"פורה

 פו"ג כס0יס0 קיוו3לסכפים
 פל  כיווה זכימס כרומסרס
 כיוו"ן רסק"5 03י' טי'סגימס
 נ"ל . 3' סי'ריס

 ככ"י
 למסוי? 3רעצ סל3מ סמן וכסיס ת"ב די"נ

 וי"ל רנעמר. למטור? 6פר )6 ו5פ6י . כו' רגוה? (t~lDD 5ץמ6י
 כץ 3"3 משי למפתו 5ין ס"י סמ4יס מפט וניחס נר וקרוידכמו
 סיטר5ל טיפס  3רורף ט"3 ופ"ר  עסוסרין סחירס. כ3הסדמלווס
 5ש . מומר ו% ע"נ כוסי 1)6 יסרך) ססוס' וכ' סו6 ונ"נסו6
 פמטפ וכ"ג י") כובד מממעט יכרבל כסדי *' דכגקיט גסוסנ"6גס

 : טיס hlb פופר למפר מפסטר ל5 לפו כ"3 3גקיי 35למומר

 p'D כ0שמ ככה . נימר טסי" ניו 06 ימס טס6כעטכמ22
 דמופר ג6ק 5ךהן רכ ממר טמרןכי מ"מ סכיםרפ"ג

 יסרק) 7י)מ6 )ריו"ח ה"מ כקךו;(ין ודמ"ז 6ני! 6ח יורסתיגו
 sff51 . עקם ט' )י,%יסי' %%י גי % י4 ס%עא ד41 )ר6כישס דגרנך וכ0כ ט' )כמו ימיים י' ס6מטמר

 מ167"% 7)סנ6ה 67ףנטוגפ
 ]2ומסמט ירכם 6יגוטמר

 קח מ"מ וקרוסין[ כ%מפיתגמו
 עמס דררטו' ומיגו קגס6)י

 יק . קגס6 מסוס 0ו6ר,חורס
 )6 6ך . 116צ ומלסין עלטוט6ל לי )6נע )קבס לפי 6יןכסמת
 0ר"ס ס" ורוע מסלול )ל6סכן

 די3ט0 % לפרם 67קסכחכ
 צחק מ"פ 06 6  סים מיכנ"נ
 וממפר רנרייי  ('OD 05ל5ט0
 61מר )כ"ך סו5  ו06יומרקעיי
 )ו  hn9S )יורש סוכתך)מש
 רס6מ פכוי one1 * ס"סגי' * ומטמע יגרסו נר כמומרו6י
 סם"ס תוקמו  טסת ס"מ"מ

'bffvDT06(לוט פסול ו  hDDD 
 רכסמת לי' פסיקך ופ"פ .ט"ס
 וע"כ יורחו 0יםר5)  6יןס6ס
 ס"י יורט 6יפ nwon 6יסטר

 פירייקילי
 : ול"פ .

 הש ש .  ש"י b~h1שטג
 דנספך ספפס5פר

 67י י") ט'  h~tw שיןול6
  )ן  לומה כססמ*ס ל6ףממ"ע
  ש"ס יצ 6% כלימתדמעות
 סל6 . ט' מנען ר)5 .ס36י'

 הא ש לשי6יא45%1ס
 eat %תצ5 מ? כו'סריס
 תכווניכן

 . fnh] ל0טפ כס .
 סלנו מיס olh ורןומפרס.
 ונקפן גריפ סקס נטוסרספ
 מס"ס פ'1 גר' כת"סמר6יי6 ק' ולכרע-ס . 3כס"ג גססמלוס
 ונר לס סגור 6חו ס0וכטסמי

 . לטכפ ת"נ וטמר53ס:גס
 מסיס ;InTNlth רב י% %%מ6י
 .  סדג0ס משנגס מ6 רססע5ט
 מיגו0ס ידוע 6ין 6י 6ףוי")
 י") )וגס 3מומוק0 מ"מסמו
 )6 . ט' ססנעפ  זולל3סרי5 צקיי rwtp ס"ס %1ס"עדפתרי
 ניס סחו3ע0 מ' נח"מגוגעע
 וט-ך טפס %ו 41 למיס5יטכיפ פלי פככר נריניס ללותסיס prna נריניס וס'ל .ליס כבמקס נלעס  גס  וויוי%טס
 . ט' סיע ונק %נפקס
  רסףס ג' נ' סי' מק5ונשו'

 *פר רליפכס רוש סנסיכרס %ומס 5צ כפגייס לפגכםרימוסך
 שמו מסיס 6וס  לין נזס למרי. ול6 מפי ספק סעוג3ע)0י  )מסי כלהימרס פ"נ מכהיסס יקרוס כסיין לבטלנילכסו
 ממטמר וגס )ומר ים וס": . ט"ס ריעו60 ים 7עכ"פ כיוןרסט
 7גס נומר ש מכור ריכיס פיתן וכיון ),ס מחוקיגן 6מר0רסע

P)bID~", 

 . סיגל% ם ש"ס ע*ו 0%ויוט סונטן עכעשהעו"ג

~lsonבהפקר נשט( אבל אחר להלווית שיכול "ץ כגון 
 רשע אפי* אחר ממקום לו טסתן שאיןומששה

 : סיקרילא
 שהוא דטי רבותע בשם .ממיץ הח"א כהב2טנמא

 אין איסורא ואכיל התירא דשכיק לעו'גמומר
 אע"פ ישראל חטא דאסר והא רבית לענין לישראלדיגו

 ריבית לעניו אבל קדושין, לענץ דוקא ישראלשחמא
 עושה אם אבל אחיה מעשה עושה בעינן אחיךדכתיב
 בר' שמואל ורי' . ריבית טסנו ליקח אסורלתיאבון
 לעו'ג לסומר בריבית להלוות אוסר )שסאן חיהשלמח
 רסומר ייתזז ופכק טכשול תתן לא עור ולפניטשום
 אבל בוראי  שעבר לנו  שירוע  כגון היינו אחרלסבר

 אבל נאמן אינו חשור  שהוא  רגר לאוהו  בעלמאבחשרא
 נוהנ הדברים בשאר ואם כשר כולה דיבורה כללשאר

 : כולה ריעורה לכל סוטר הוי לא יהודיםכשאר
 מהית אנין את ערש חמוסר שאז רגם"ה פסק2טבמנ2

 ז"ל ריב'א אבל גאון יצחק רב סר פסקוכן
 שהטהר אוטר אפריס כר' אכרתם והר' העזרי אביורכי'
 ביד כה יש אך העזרי אבי רבינו וסיים אביו אתיורש
 בנו את יורש שהאב )שמב( נ"ל ריא"ז וכתבחכטים
 אפ" אומר שמחח ורבינו בטז"ל הר"מ וכ"כ טומרשהוא
 רוערה מן וקינו את יורש המומר בן הנאוניםלדברי
 שלח אם חסוטד מן הנפקד על רן ז"ל שלסחורבינו
 טמנו לו שתבעו עדים לו שיש או חטוסר בחיי ידבו

 ואם מזה נדול יד שליחת לך אין בו זוכה אניוזוטר
 ליורשי ינתן זכיה באן אין הסוטר בחיי יד בו שלהלא

 שלא חכטים בתקנת אביו את יורש והגרהמוסר
 ו לסורויחזור

 ונצי ריבית זך ליחן הוצרכתי ערבונילפדות לי וכשהי' חלתתני טעות תבירו על תמוען אםשמג
 רקק וה"ל כאטצע עו'ג היה ולא לידך מידימשכנתי
 יהלה מסך תובע אני ריבית ואותו כרייניםדיוצאה
 . לידי משכעך בא ש"י ע"י אבל לי נחת אמתטשיב
 נאמן אדם ראין שבועה בלא. נאטן שהמלוה הואדינא
 אדם ואין )שטנ( אמלולי בין אלוה בין קאי נשךעליו  תשימת דלא דלאו לי ההזירהו ריבית לך נתתילומר
 הסלוח ביד עדיין הטשלון אם ואפילו . רשע עבטומשים
 בא המשכון כי רוצה אני ריבית טוען ואותו ריביתבלא ערבוני לי תן טוען והלה ריבית הלוה לו v~eולא
 משירא שביק דלא שבועה בלא נאסן הסלוף עו'נ ע"ילי

 לוסר א-ם נאמן השולח בפרק כדאטרינן איסוראואכיל
 דלא וטעמא שבועה בלא ופרזת ואבד לי היהפרוזבול
 עו"נ של משכהו לחבירו טשכן הישראל ואם .טעסא מהאי כה"נ כל וכן איטורא ואכיל התירא אינששביק
 נסתלק ולא עות טן הריבית השני ויקח כידושהיה
 ליתן אסור לחבירו שטשכפ בשעה חמשכון מןהראשון

 עלע ואחריותו  הראשון תובע שהעו'נ ספני בפ"נסתלק אפי מחסיר חיה וחראב"ד מסולק הוי ובסתם ריביתלו
וצי
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 96נקחבצלאל-נמקפעשה

 סל קם 3תמ"6 6ך .כקימום ו0חמ ס5"6 קס'ט סי' זית"ו )ס6 זהו סמ?וין שטחוסי)
 qh 6(1 %מ קר פסיקני כ6ח,-יות י"ס % יסרך) %6 כדופקו מש"ג משחמס0צספנא
 7לגש יר,כsff,, 6 61"כ ,ע"ב )"נ pen מט"ו ופיס חסו% חטא סי ומי 4סהמפ"ם rw הט אי" (sffד)6 610 סימר% יע) ראפרית ומס כריכית )ספותם 106יסרבל
 הסמויות ומ"ע מ"ח ~31pffס'ך
 ""כ . ע"ס שסל שמריסבם)
 סס6חויהם 6ף דמטטן3ס6

 סרפאן סיקל6) ט)סמפטן
aff~on  ממט יתנעססם"ג

Dffn  שחויות נדון 6)6 לוט
 סרס דוץי") 1)מ*שומרש
 ק* )6 %7 כממק )16לממק
 סיסר6) נרסוס ממסכוןני

 . פעליי למריה( 3סכעסר6סון
 כסכי) qb ך*סר 1fflh~1מ")

 כלחריטם יס טסלמריות
 ועוסק Strh )סייחושמריס
 סס"ך כמ"פ רמי כממוןגי)"מ
n'os'וסדע . סקיי ספ"ו כב 

 %כך גור)"מ מסוכלשחריהם
 סס 6ממומ מחמת 7גסלנסר
סף

 כגי
 תחר3ס זיסר6) סמסטן

 ד6סור "Shln מקטן ט)0רי3י0
 סטן קס"ט כב' יטת 3שומוט"
 זמוטכ 603 קפ"פ ס"סדימס ככירי מ)6כ! 3יד וע" .י"3

 : )לצ כליסור ט')שגגין
 ס6ומר זש דחיס דפסותיי

 סק' כן . ט' )יסו(6
 . מ"י ש"ט ס" כמ"מס3"י
 ומ-ימס דליסס כסגסחוטקס
 . יש"ע 5כי וכבדחו3פ"0
 פרעתי עומל דס)1ס סיכון51ט"ק
 כפין prnlol מסוס ;6מן61'ט
 06 רשנה ס" )ש)בתמ"ס
 שע"מ )ס"ס ו0;ס . מייכר~ערכ
 ד0וח,ק 3פעס סה"נ ע"פסי'
 itDD ג6ו0ו אמן 6ימכפלן
l)hv67חר מסד 

~rnlea 
 כסרן

 דירך כעריס 6)6 פולע לוטש
 פרע ise )סו יוקהלטסמ)וס
 ר6וי )סי"1 . ע"ס 4הלנ"ט
 וקנס ffpoo~ 5' ס" סתומים )מ"פ 6ך . סטרו גססי0חיי3
 יפ"nfft . 1 מ7יג6 ו)6 כסרן )סמומ,ק )ס6מין 0)6 610מכומס
 : tt~lpb De51 6ין %טר3 סקוס סרט טמ6 )מוס ים סערכ )נכילסי

 . ממסכון )טכנ סנטוס סיט) והשחין ס" 0)' כשננוןשמה
'anaכ0כ נ' סי' ק"מ כ)) 0ר6"ע h~b7 00כלל( 

 דסו6 סחפן סמכירין 3ט7יס ר16נן זכיכרל ס" Sb10זס)
 עוד להמך כריו )מכור פסיי פסיגו 61ף fftns( דמכלו י')ק4

 גו' סי' רדטו"ג כסמסכגו 60מל סעיוס ופיו וכיס56סריך
 עז מיסו יחס orr 6% כחפן קנס ר16כן סרקו סיפידו,0%

 ט' תטפיס 1)6 סיו 06וז6ם סמכ" כו' תפ"ס )למעוןפ0סכעו
 )1 סס" זממך . r~ht יסחרו sff, 6(7 ככה"ג 7גס 01;"3 .ע"ס
 )עלג יץגס כסף 061 . 3עtDne 17 )קגה( %וסו מסטו"נמטחם
 סמובר ?ע0 )ו קבס דכסש ט)ימות ד)"5איו סי' סרדין tsG' סממ"6 וכמיס סכימות כר סריגו 6ף סעו"גקגס

,o)ptn 
 כע)

 ב"כ )עו"נ קעס מסיכם 16 כסף 6י כמספק תס . ט"בממשח
 מסריק r~tp ס"ס סס"ך )מ"ס כסמסטן )ממדק מקוס דמ5ייי)
 ועי ע"ס זסממע"0 )ז)6 ממונך (pDO סם לינית לספקסמון

 . זעו"ג מכפה וסף פי' קגס דטו"ג כסף 7סמ6 כשמסטן)במציק
 דמו"ג )עייך ס") ד0ר6יס u~sn סי' )עע כ0כ? לכל6ך
 כל 67עו כיון סימל% מסיכת )י' )"מ חל"כ . כמיכה לק),ק

 כק?עיגן ומ"ע )ע4ע )קמ0יתכון
 ס"מ 6% מס)מ )pff) 6כססם[

 שי וש"ג זש6 עעקגגו 3סעסד
ebN)ק;ונ( ס)6 סגחעק( 
 )4ומ רטוש 3סכע וגס .)ע5ש
 כטת רעי מיסרך) 3לי3יחטריו
 ;sfft )מיקם ג") )6 וליסורךס6
 טכסכע ממעת יש"ג )"יקרי
 )"ק nths 6ף ק4%סטו"ג
 נט"כ )'ק רכ 6יסו Dt)DIסעו"ג

 )קנסו ס)6 כסמקכסגמטון
 רומבוס מ5י ד)6 6ף 61'כ .)עלמו
 ככל) לגמרי כסמסטן)ממדק
 הצמריות קעכ"פ כיוןמפקר
 מ"מ סטו"ג. מממון סק44לה0ר6)
 כמד )לצ טר)"מ דקי"))מ6י
 ס6מר'וח מממס זיסר6))"מ
 )יקמ ומלי ריקוח )ליסורטעמיו
 נוש סטין ו0 ממסכתמרימת
 ולידו מסוד106 כדמסמטזימרה)
 תוכרימנדרס

~t1DO 
 סקוס ז6ף

 ולגוסו סו6 ' ש"ג ממשןיטרק)
shln'~(קיקגס ,ספמפן סמן ט 
 מסוס דפו"ג טירפת ומזיירעדו

 וכס )6 יסרק) )ץל71מממו)ו
 קס"ט סי' ניול"ך סק"ך ועמ"םכו

DtpQ("מסמ0רס : 
 כ) )ו )ס0 סחרחרלשכמו

 כ' ס6"ג כמרדכ'כריכית
 6100 )פי )פדו* 1ffbדכט0עו'ג

 יג% כמקוס 0יסר6)  6יןללס
 ט' )ו0 ונסן מוס סיט)כמתן מסוי )ען"ג 6)6 6חיירגו )46מר
  ט0עו"ג  פסוס רוייומגפת
 )6  לסרוסו  רויה סי'  5obnלמ
 טבור )חככו  0יסר6) רסקיסי'

 4סל6) עמ,ימ 610 6ז0ריכי0
 יכ% קסי' 6גס כסלעו%)

  יטכס הריבים  פכור  לרכבו0יסר6)
 סיסר6) סיט) גס %ס"ק . ע"ס לוס 1)6 610 ס"מסיסיה)  סס? ממנו )יקח מותרכעורג 3עי סריניס וכסימן מיסרה)גס

 סס6י)shln'o 6( 1 06 מ"מ 6גס קהינו כריכית טכור)עככו
 עשו מרעת סטו'ג ומסכיו מחס 1%600 6)6 )ומן )מסכנוט"7
 וטס"ך ססכעו כעריס מבטס רס)6 גמדן סש"ג ס") טכ"פ61"כ
 למסוס סיגרם) יטכס )מס 61"כ . נ"ך pffp ק0"ע סי'כיור"ד
 מ613ל ס6 ריטבת) )ו סיחן ר.ריגית סטר שךסו 0ש"נכספק
 ומשיגס )0קן כיס )1 סטמגש דיגמן f'D סג"1 סי'3ח"מ
 7)6 עציו סעו)ס כריכית 6% משחץ 4 4חן סכט)'ס5ריטס
 ט"ו סטו"ג 0") וק"ג . ע"ס גי' ההכית ט) סדוק תקנתטסו

 0יטר6) ויפטור מפוקסס wbn כנא כטניס קרסום ~bsהמסכיו
 )עו"ג )יתן מוכלח ס" ס)6 6גס *יו כססש"ג 6ףמעריכית

 ט610 סיסיי) 6)6 פודתו 6יט סש"נ 7עכ"ס כיון ליכיחכ)6
 . פ"ע ס" ח0"י מתש' סו6 סג"1 7סף 60 6ך . סחפןכע)
  פסוק חקות הייך 0רממ ט) 7גס וסוכר פסיג ד0מר7כיואסר
 ד)"ק וסיכה  6וסר0ו  סמפורי %5 מסיב כפנתן  מפיפרסת~פם
 . י"ג ס"ק קס"ע סף וטס כחוח וטף חסיכ כקרן רכיחהיסור
 סטט"ס כ,קף 6ף כיגיעם סקכעו עמן כסי סיסלס סויטתוכמגס
 טיפסו פרגית גס מסיב  רלכמ"ך 6ף סיעות סרכים טססקרן
 ;"ג . קע"6 וD~p "0 ס"ס כיור"ר סי מסרן פן רזותונזרן
 ע6' דככ0"ג סיעתן סרנים ע) כיום וקם קרן )"מ ואידרס

6(

 כתב % הו"! וחזו . ואסור חישמול כמטת הויוחרי
 : טזירי1 יהיו ואל שענין שיהיו סופב לישראל להםהנח

 לומר חסלוה צריך עלג בשביל לישראל חערבקש1שמ
 שאחיה ערבות לי תעשה כן ע"ד לערבלו

 ואומר התנאי זה עמו התנה לא ואם פרעתיהעינג  שימעת אע'8 נפרעתי שלא שאיטר זמן כל עליוןנאקן
 ויד דישראל כערב דרינו פמור הערב פרעתיהעו"נ
 והערב לויתי לא העו"נ אסר ואם התחתונח עלחסלוה
  דפשיטא  לשרט(  לטה  ירצהי ולא צ"ע הראב"ד כתבמודה
 פרעתי לא כאומר לויתי לא האוטר רכלדהייב

 : לעיונווצ"ע
 העו"נ עירבין על חלףני לשמעון אטר ראובןשמה

 ולהבא מכאן הריבית אתה וקח בירישמטושכן
 שיתן עד המשכון לעכב המלוה שיכול ורמיתכןהוא שלי העירבל לך שקרתי ראובן אמר ושוב עשהוכן
 עו'נ של שאינו לישבע רוצח אם ואפילו הריביתלו

 : הראשונים לדבריך אם כי טאסין אינייאסר
 ע"נ וטשכנו ערבונו לעו"נ שהואיל ישואלשכא

 לא ואל"כ עמסו לצורך בריבית ישראלביר
 תבירו מיש4*אל לפדורם ישראל והלך העו"נפדהו
 שמתהילה הריבית כל לו לתה שמותר לריכוזנראה
 שאין לי נראח גם . ישראל לצורך הזה העניג לקחלא

 לך טחזיר איני ולוסת הטשכון לעכב יכולהישראל
 כמו זזי ישראל של שהוא שיודע כיון לעו'גאלא

 : כידוגזילה
 כנע לחנירו הלואה לטכחר לאים מתיר וניאץונמזמז

 מנה ויקבל בניסן לשמעון חמשים שיתן ללויסיתר בתשרי לו ליתן סנה לשטעון ונחייבראובן
 סכר אלא כלל הלואה כאן שאין בהמריטראובן
 שסעון נסתלק מלוי חסשים שמעון שקבלשבשעה
 כאן ואין שלשתן בסעטד במנה לו. בו וזכהטהחוב
 יחזור לא ללוי יתן לא ראובן אם שהרי ליה נטראגר
 וראיה . שטואל בר' שלמה ורבינו יחיאל רבינוצרפת רבני הורו וכן כלום עליו סמך לא בי שסעון עללץ

 רבית שהן דברים יש מציעא דבבא נתוספתאסדתניא
ואתן
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 אע סומן יום 4 פעפועע"פ
 4ס ס4ס כ6י)1 ג0ס3ש%
 מעט 16חס עטו סומן עד)מלס
 ייימ%)ם ד6ף וטוגש .עכ"ז
 סייד ע.'ו*ס ס"סfSns ט" ממק כנעגם גשנמ6%י
 6ין מ"מ . סנט מו"ן כ0כנניס
 לוס )מלס )01 משרעמס
 רגס0)ק מון ע61ס גמטנ,מגו
 ]ע4 כקוס ,ס ע) 6ס לין מיסוס
 וסגס ם'[. סי' %7 מלס0ט1'
 סק"ס קט'ג סין דיטסנפטר
 )6מר סו6 פרעה 7כטסועןכ'
 סמובר )ו נופרע ע"ממיד סחיי שמע )6ס מותרמויל
 ס0ק' )%י שלאמו . רכ ומן)%ר
 גץדס הפרוע ממקלס מסזמרי
 מוש ט) משח כסקסו סםס,מן
 סם ניס יקורם סיפרורט"מ
 ם סגגס דשי 1סג)עג"ך .סלי * ס"ט י"ס סי' ש"עיש0
 גמטכ קוים ס4ס המסוסמס

 )סקס סרי 6יך 0קשכ0)ו6ס
 גמטכ ונלו OS'nDO זמרימקיש 6 אימש) nfft קורסס0וכ
 וע"כ . מסמס)"ע כת"סכמשן
 תטעמי 36) עמק גחס3 7,ס6ף
 ונק )ו סרירמח דמס 6ף וס"י . o(eh1 )"מ ס,מן קודםסקוס
 סחרי שמסוס מס %) %וס מקס מן ~obt 0טיכ 60מל)סמאי
 . ויג לימת hb ס*6ס וסף )מאוס קוס מן ס)ו6ס יםקוס

 : 00"ע 40 נ6"1ועי'
 שו כו'. טרמו יפעיר זס ט' סומץ 6% סני" יישבישמה

 פרים כ)6 עסל6כ"7 קע"1 ס" אור"ט סכיי מ"פכעין
 דכים סע)יהס ע) סעעוח כע) דין )6 וסו סכל )ממגיתרק
 סי' 6י)ו ס*מר DD(1 סכי 6 טחן 6'ן מרוקם כסע0ריוח
 סמ)קיס וסגי ס0סך וכיס טלי מגקיס סמ מרך) פייתיספם7
 מסגי ס0ססד סגי ופעו) S'p קכרך לגמר מסכר ntlnDDנלוהט
 סכר מסוס סנוט) מספסר חלק מפרון סנע)יס נשיףטסעסק
 טמע ממשכר מר31ס סגר )510"מ סנפיר 1כם63 0ה%4קנ)
 0נלר נכ) )ס0גוח סעשח כע) כיד רשמ מסרי ועודסרל%'
 מאגס ועכםיום)6ס0גסמ%0)סםיר5'

~tpo1 יומק סלילים וסכיני 
 SD עקב) יד גנ%על ס") כשומט ר,4 לצ סלף ןל% bngד6ש'

 גומל 1 סכר6 דייך דס" נסג") . ע-ט יתפיס ognסע4הס
 סכירסס רעצ"מ כורודת 40 סוי * ככיפם סע41) יפתנסר
 סלהכצר ד6.16 מססנר סכר ן)מ%ק נ% %) . נצ"מ כ)%רך
'b1Uמקב) עודף קוס נ)6 ומפסד חכר כממקת מ0ר05 סי(. 
 פיסול מ% 610 )מקכ) )כיוס סקריך וסשרף סע*0 0ג06בעז
 סגסקלק % סטיק סו51ס מגלו 3תר )ש1) ר6ו' וע"כמנית
 נס" סכרי סכ' לקיטש 7סו%"ד גראס ~O)D . 403ושכצר
 0)ק סי60 רק וס0פסר סמכו )תגלו יגס סטין נסג%קרע

 מ5י משר 61"כ . ע"ס 0ס;ר ph מעסק וכע) נזו)סספסד
 30"י דמ"ק %) . .סספס7 ח4 ותעו) סכרך טע 06"כבער
 נדבתך חרי 7וק6 כעינן 63גר פ6% דש רטוטך מכמסמס

 סכ' נ' 6ות 1ep ס" %ל0ס כ6ס) ועי' . סעסק )כע)ססס7
 1)"ד מ,ס כפמוט ע%0)0 עש נפסק qh מסגי 6י )עעססד5"ע
 )6 ץ ובאיקס . ט"מ ססס7 16 ריוח סיס"  נין  רבא ויגר5ק5ע0
 7)6 . משרו יוסר סו6 סססד hn)g גססגי פכרך עג במרמ5י
 סעסק כע) סיסט) מס סגרו סיסיי מהנוכס ס0גס מ6י*עדיף
 )QDPO 6 יסי' י6 וכלום כוססך )תרי יגיע ס)6 לק יותרסעיד

 סמ4 ען יותר מעט )ו יק ט' וסונורו יסיכ6 י"6 כשבצם ק5ת )ך שח) סריס %וסצר
 סי"6 קע"ו ס" נ0"מ ע,ס נוכר )6 . סר% סכר *מר ריבית נבחנתסמ%)ס

וכיורתי
 61ף . ס"ס tfftp ס4

h"'sד6"כ ריבית אשור מקוס 
 מקמריות כ"כ) כסכי 'סני)'ס
 ססוqb 6 דסכ6 6)6 .קע"1 ס" הם יורקי עי סממך)ע)
 )"מ )מפסד ולוצק )סכרקרוכ
 סין טעכ )6 ס6ס ניוןריגי0
 סס (1htsD ולספסר אסכרקרוס
 פע1)ס סשקס רכ) ערמוסכר * מגיע סבין IDT 6)6 .מור"ן
 כמכ61ר סכרו ייתן דריך)מכירו
 hxt . ס"ק רס"ר ס"כמ"מ
 יעוסק 4ס6 סגיסס קומחטרם
 . יסוטרו )"מ מקס סס)ג6נסוי
 סקרנך קע"ו סי' ייעס כסטרעי'

 קמ6 כסייססיק6 ז6ףוסירתך
 מרוכס סכר סמקנ) סיטו)מ'
 רק נסיגס )ו )י0ן 5כיך6ין
 . הסיס סומא כש עועעסכו
 נר4ס0ל מגק )ו 6ין מסגרןרגמו
 ממס )6 6י* *מר 7מ4ממוס
 קער סי' ממ"ע ש' טפסך סי')6
P~/t?416 *מר ע4 סיג . )"ז 
 1)6 יוער רום 40 טר6)6

 יציגה 76ע60 מרונ' סכרפסקתן
 7סהומ 601 טון 5ע"ק6ן

 נססיגף בסכמן )6 וגססרוימ
Itlpbגחכתן דעכ"פ פס0כל 6שכ . שבע"ע כמפ"ם )ע5מו 
 סתגלן כפי סכלו 7גגר ממ6 !6"כ סש7מת ססיק6 עגסמקכ)
 נסונור כע"ס י") 6ך . ממעות )כע) לוטת גתתכן )6מקורס
 ככצ5י6 מסיכ וסמקן) סכע4ס כשקת ססעסק עסר%"רסנטרם
 סגופן כעד ,כס ס61 כקיגס לס"ס י") fht . מר.כט4ססכרו
 hr.p S~b כסססיק6 )1 סימן 7ע0ו סס" 61ף ט)oinDo 1כ3

 : סכתכט ומטעם סשמ6 גש ע"ע רק)"(ן
 %עישנ

 ד)"1 נגיעין פ"ע . ותכן ס') צחט) *מי 6ךס
 0ומכ"ס וכ"ג . *סוו6 61מ) סודי6 סכיק ד)6ועעטס

 כרעת כ' 7' ס' מעיסות פ"6 כמ"ע וסט . סכ"1 מסעיפתפ"נ
 סמס' סוי י6 61)*כ מס"ס ש6 מגויס שכצר דס"כסרמכ"ס
opmh6"67 סכיק ד)6 מחצף ע) סכ6 סממ' 61מלו %"ט. כסו ,סירי% לגסי טורי 7רנגן 7לוסור6 כ"1 3סן):0וו שמס 
 ד0א DU~e כשש % סמ6 ימס עמון )ס641 כויסי0ר6
 ;mlws1 וסיכל י") . ל ס' עסנמעס פ"ע סרעכ"ס (Dfftפרנק
 . זפרחכ% וכסת ררכק )ליסור גס שסס כסינר לעסות מ5ימועם
 וסוגם כסות נצן קי0נד'נ הירסס סי' רפ6 7)6 די") ססורק
 סח )6 דרכנו לנסור פגוש היכפר ס" לר וזכך ננץ יופרה")
 ס"ה כף' %~D יסתבן כיח SD31 . ככ"ג שסס 6"6 *מרסמכ"
 פרועם) 7עסoprn 0 ממ6 ט' סכיק ד)6 עעס כ)6סק'
 7י6 די") ות" bsD'j לוס יו5ס ס)6 ממוגו יפסיד ט)6עומס
 ישם sffO דסרי ג") י)6 פקס. סעס0 תיגמל ע"ה ומפךטקס
 עטותן כש %1ד cnw יידלו ג'מ6 וס ומטפס 4 גלעיןס)6
 רוס כסכיטיח ג%נ י0עחדל סון 61!)י . * סג6מין ססיג0הסו

 סויגו היקמרו דיטס הימדר חסמן מע6 . עמע OnDתכעיס
 )"מ דמינ קכ' מקס כתמ"ס ימ"ח נ3טלוח וע" )מרוער51ס
 מס )סוס )ו סיס פס"ע6 וך6 3)6 נגס כפולס 0כש3סעמס
 ע"ג סריהם וסמך ימדר כסף פוסס טייך 1eat . ע"ססס*ס
 61.י 6מ מסמע למי סמלם דוריך כען 6ך . פרחתן כ0נ1)6
 . מן-ו ס"ה כב' כר"מ קמט6ר 6עפ"כ סקוס שלער עד)קכ6
 לסיס סר5ס כמס סבליות ייי סבא 7ע6 טקס )יכ6וכת"נ

 בפתת מחבירו חלתאה ארם לוקח )שטז( רביתואינן
 ו בפחונןישפרותיו

 ויחלקו )שמח( בו שיפחות יחבירו פעות הנותןכשבצח
 זח כלל ריוח העקום להם הזמין ולאהריוח
 למחצית טעות דהניע הזק יצחק רבינו פסקשמם י מטונו עבור ימסיר וזה טורחויפסיד
 על אלא אותם תלוה אל לו ואטרשכר

 להלוותם שינת אם בקרקע ותשטרם וזהב כסףמשכונות
 ואם לו פיחתו פיוסנו אם עניינים בשאר אובאשראי
 בחטפן טראטרינן ודאייה . לאמצע היתירוהוחיו
 ליקח שכר למחצית ופירש לשלוחו טשת תנותןקמא
 ראם לו פיחתו פיחתו אם שעורין בהם ולקח חטיםבהן

 טיסו לל הרועד פסק וכן . לאטצע הותירוהותירו
 החצי כל יקח לא דהאירו דהיכא אומרים יש)שסם(

 4ןע'עימ
 אתא כי השגלח פ' דאסרי' דאע"נ לי' טענינן לאטע1
 לאלם פיך פתח זה כנון ואכר חיל פרוזבול אסרקמי'
 אבל פרחבול לחשב רמלים שהיו ביטיהם דוקאהוא
 דצריך לטעשה חלכה י"א פעין חשי ל" טענ" לאבזה'ז
 נאמן דאטר דהאי מטיץ הרשא וכ"כ נזה"זשבועה
 אכל פרחבול לכתוב שרנילין בטקום דוקא וכו'אדם

 : המצות בסרר וב"כ לא טקומותכשאר
חסלוה

וסמ*ס
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 מכין כו' סוכת ערס )ו 16מריס גגון )קיימם חמ"ל טפסרו D"D 61כחי 5עפ"כ סקוס ימיכ ס)6 6ף 6)י מדמע 5מרוסמלוץ
 ערס סכרם סמחן מ"ע כ) 7הגי6 סכקוסו 6") סמ"ג[ ער עותו ד)6 סחוקס רם") )מ6י וסו 6ך . פרחכו) עמס כע"כגימע
 )6 61י סתירהסכיק

~prn 
 ספיר ,ס ך)ע6 ומלמט . ע"ס עזיו מחסרין ס)מעס כ"ך5ין 606 וסמך עסס 7)6 מסם סי' 11

 ט' סל%  למכונס  %5רו%וי ים רטכ"פ כיון י") 61"כ .6גי לל"י מס67 רב 4' סלח ע"כ 7ג"ו ככ"ק וסרי . )ספקותוטכןו מקמט lJO(Ol יהמר )6 וכהמס סכוקס מפגי סמוכ ס)וסדימ,יר
 )בוקס -ס)וס ימות ד)6 ק5תמכס
 הבסיס 'b'h 7וד6י כ)) שער1)6
 נס )י,סר יבסי ק5ח וגסכ6)ס
 סמ)הס יסמוך 1)6 נרכיןכאיסור
 . 6גי מקמע יקר ס)6ע"1

 ק' ומחורן פרכנו) סמ)וסעסס רו67י 6מרי' סס3רהו סנישירוף
 : וקוקיחימכ"י
 שסר ,מסמם * 5"עשנא

 51ריך . מעךמגיס
 סי' טוס 6מר כעש ד6י3י6ור
 "י יסמק )6 תס"ח ממיקססוד

 נמו ס6 . קמייה6 סמיטסמממח
 שגס שמע ד6עו טכסדסגי

 סמה )סקס וחייבסטס?יח
 י0גי מ"ג ינוס )6 כ!'קריג6 ס" )6 ססמיטס 7נם)חמשח
 חתכן . סי"פ )ט)ת טסםסך
 ס"ו ס" סק5ס"ח )מ"משליו
 ססמייכ סרי סגיס )" ןמ)וסמק"ג
 גרע 1)6 סגם 4' )פרועעשו
 חסמיטמ ס)D"D 6מחגרי
 מחגת מסוס נו 67'ןתמתיח
 )מחכ 7מ5י מסוס כואלסעסיס
 מגש )" דמ4ס 7ס"עמסילוס' וסכיני סכמכן כנכרעקמו
 )6 כי' קר" דססחO1~D 6ע6 כתגרי דשי P"aD O15Dיקיזו
 7סוי י") עפי"ז . יטושיגזם

 סטסיריח הגס עג רקכמתגם
 דין עדיו 'פעו) 1)6 )ק)ססיחחייכ
 )6 67ח"כ סומן ע) 6נ)כסנ;'טס
 מכהן טריו סמיסס דין ומ)התגי
 כסטם (omn ותמס .ע630
l'bta:6(מיוכ ע)יו ימו) ס ntlVD 
 )חולין 6מר ר6סוגס מגסכסחו
 חי16 מחמת פסול ז6ו 6ףךוו6י
 סביון ע)'1 גחעורר למ"כנ"מ
 6ך . סגס61ין סמממחמ,וגופ
 גמטוכ 6יך )פ"ק סק5ס"מר'

 חרט מגח )הטי טויס )"מ)01
 ט", לחגי 7)6 י") 60הכיעים
 כטיכחוכ 66ופן סי' IDrוסקכיעוח
 סכיטימ ס6ין ~url(סמ)וס
 : מק"מ כחומים וע"ס 16.מסמטת
 )כממיט כמגוס 6"י 06שגנב

 עסס כמו ט' כוסיןכ"7
 דמ15ס נ"מ פריטת SD דכופין סכוח3 דס' .יס6לע"מ ס" כיל6יס כ"מ . ט'יו)כ

 פריטפ מד"ס ע"6 7פ"ו ככחכוח ]וכסח:ס' . ט"ממדרכגן
 כמפיס וסממטס . cD] (ffC1' 7)6 7רכגן מקוס ע)דכופין
 67ין דכמי) ת"ס 6ך . 0ירמיס כמס"ס דלכגן ימינזס"ו

tnthIwn1Itel)lthp~1It)1ליעג ננ ט 
 כר )רמי 67'יהוס נעוכך6 דקני מחולין 5ffpl . ככס")ככ'7
 מוקיר סוי 7)6 גנר6 )ססו6 ו6ייחוס חס67 7רכ קם"7'ק31י
 6נ) ש"ת כד"6 כדחתם )כסקוסו ]וסרס"' כפשסו abl'%וס

 hO קגס6 חסדם מסדם פי'ט"מ
 גסיר6יס . ט' כנ3)מגטח
 בוסודממן

tOttP/)l 
 דיגי סמ5וס

nlo)p. 16(סכרס ומחן 60 כ 
 ק6 'קגס6 וכי )מיפרך ס")3)7ס
 )קיים )סכומו וע"כ נכ3)ךיימס
 צמ"ע ועי ככ3) גס 6ססרמ15ס
 כמנ61 סגרי"ס ועסיס . כ'סי'

 כרסת כמס' סגופםסיתמת
 מסרק רכ דחרי דלי) סכ"סכסס
 ; ס"ו רס" מנפט נסמר וגו' .סע
 . ))נס פמיינ )מי 6ישנב

 מכ"ג ס"ו סי'נח"מ
 )ערכ )מייכ כסיס 7גס6ית6
 S(ollh וסג") . ככ"י וע"סכוחנין
 ויק )ער3 )חייב כתלין גסלס"ס
 מחמפ טטמ, 3תר  רגלכוחכין )מי )ערכ סמייכ עכור)ער3

 עגור מערכ ומו5י6יןככס"ג גכ~ מיק- וסור"כ רר"גסטמו5
 קעגס 7טעיחי י6ע"גשנר : )מגוס וגוחגין )טלכסח'יכ

 פח,"ס כמרדט עי' . )6מןמט מ"י o~Dh סי6גרועה
 פ"6 ס" כמ"מ ו0וכ6מסל'ע
 כיון ,tpo מס מספט ותסטר .סמ"ג
  מסנועס ךל5פטורי וט"ברייסס מנו 6מר" )6 מס13עס7)פטור

 טעין)6
~lDW 

 ככוי ד0עוס
 תסטור מבת"כ משנוטס)פטור
 דסעוס סעגqh 0 טועןמממון
 ערמן ככלתן הייך or ע"כט'
 מסה"כ מלממון סג6ס )1סיס
 וען ק)1 מממון 6ין רס"מסכ6

 ככס"ב ~11tpD מי סו36ע)מ6
 . מ"ט 6מל" )6 7סע,ס למגוי")

 ססמגו מס 7גנ7 ד)"קוסג")
 )ומר סעזס DnD" קוסגרוס
 )נד ממפקר ויזעו )0סמסמדר
orכממת )ס%%6 סכך ים 

 . )ו 1)6 מוטה 6דס דליןסמ,קס
 יומר 6"ג ש) מגו יכש61ף
 )מגו מ"מ . י oprn המני)פעיתי
 יס ספיר 7ר.ע,ס מגו ססו66ף
 % וא י%9 ד6"6 סחזקס)5רף

 כטן6סו. טח9)ס סעעס)ס6שגו
 7מףסראובן 49א א" והיי* א""1.4י*י
 )1 3ים גס טטיחי )ומר67.ג

 מגו ס') עריס כמקס דין כע) דסון6ת דכיון 7פרעסיסגו
 דממ"נ כע"ד %ע 7גסקר סכ6 מקוס מגג ערשכמקוס
 כמט גלמן סלו לטס זסמפ)ש מורס hla סעעגוח)סם
 כ60 5"ע ס"ס 3תסו' ממסרם") )מ"ע 7טי") וסג") .ע"ס
 )ירה וסרי O~DD ם) קס61 כמיקח מלכון )ממרו מסכיןדהמך
 כעין טד6ח )ימר 7)'ס . סו6 ס4 דסמסטן 6מר והמ"גסריכיס
b%טס61 ס6מח יוומ וס61 ודלו נעטגס מכמיסי כססחוכעו 
 ספין 6)6 ס)ו ספליו נתלי ייטווס ס6"י or כנוון מסה"כ )ומ"3
 6י6 סספ6 ממסקר 6"י O~bO יולדי גמי וג7"ר . טרםעפריו

"6יר

 שביעית אין שנים ל" הבירו את המלוהשנא
 יתש לא ב" קרב דלא ר"ת פסק כךמשממתו

 או ואילך שנים מעשר משפט אי צ"ע ישנא(מיהו
 : דסשסט ונ"ל .לא

 שמיטה עליו שעברה רחוב יראים ספר בעל פסקשננ
 המלוה לו שיאפר ער לעכבו הלוה רשאיאין

 הסלוח רוצה אינו אם )שנב( פיהו . אנימשסט
 ואינו לולב עשת כסו להשם'ם אותו כופין בידלהשטיט
 דנין ראין ובח"ל . נפשו שתצא עד אותו שסכיןעושה
 ד"ק אותו דסכין לכופו ביר כח אין קנסות דינינו
 היא נטורה דמהילה טוכיח דטכות בפיק מיהו .הוא
 שביעבע שנים לעשר תבירו את המלוה התםדאמר

 פלוני באיש אנו טעידין דתנן ססתני' ופריךטשטמתו
 והוא יום ל' עד לו ליתנה דו אלף לחבירושחייב
 רוצה אדם כמה אוטדים שנים י' ועד מכאןאומר
 שביעית אמרת ואי וכו' זח אלף בידו ויהאליחן

 על ]בלוה[ יה ומוקי לשלומי בעי נטי כולםמשמטתו
 מהכא טשמע לביד שטרותיו במוסר אוהמשכק
 כתוב יריאים טספר נוסחאהע ובמקצת . היאדטחילה
 : גמורה מחילה היא השם'מה אלא בו חזר לבסוףכי

  השולח בפ' דאמרו בתראי כאטוראי הלבתא2טנג
 ואומר להדדי מילתייהו מסרי אסי רב דבירבנן

 זמן כל לנכותו לכם מסור וחובי ב"ד אתם הרילהם
 ואיל אבא בר חייא לר' טילת" מסר ריי"ח וכןשארצה

 ב"ד כעי דצריכי כת"ד ולא . אחרינא מירי צריכתלא
 . לא לא ואי מטונא לאפקועי דאלימי אסי ור' אמידר'
 כאטוראי פסקו והר"ט ר'ת אבל איפס רב פסקוכן
 על אלא פרחבול כותבין ואין חשוב מד דצריךקטאי
 שחייב לטי או לערב או ללוה קרקע שיש ר"להקרקע
 ואפילו שלו בתוך המלוה מזכהו להם אין ואםללוה
 הטשכון על וטלוה . החוב כל בו גובח כרוב שלבקלח

 : משסטתאינה
 בידך פקדון הפקדתי שמעת על שטען כאונן2טנר

 אתה לא הפקדת אוהו השיב ושמעון ליהחזירהו
 ע'ם לך וכנשאת קודם לי נתנה אשתך אלא לינחתה
 טאישה לה שיש לבניה אלא בו לך רשות יהי'שלא

 וצוויה דבריה לקיים רוצה אני נפמרה ועתההראשון
 וטעיתי בדברים חשבתי אמר לישבע לשמעוןוכשהי'!ו
 האשח ויורשי תחילה אסרתי כאשר ולא עמךוהדין
 . שלנו הוא שהפקרק ב"ד בפני לנו הורה ככראומרים
 האחרונים כדבריו בשסעת נאמן ששטעון הואדינא
 הדין טשנפסק ההפצים לכם חזרתי אטר בעי דאיטע
 ואע"נ )שנד( . ישבע נטי השתא בשבועח נאמןוהי'

 ועוד . סהיסן ס% ע"י אטה היא גרועה טענהדטעיתי
 או נננט השתא אסר כעי דאי סט אחרינא סטאיבא
 : נאמן נסי השתא נאמן הדין שנפסק לאחר טמנונאנסו
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בצלאלרהקאנטימעשה9פ

 ממרדכי )מטס 6ך . בנלימכיסו
 רעע [D~DU1 3ע"ו 5יטדגסקד
 למטמע 607 ודע . רע"ו[ס"

 וכגון מגו דכ)6 ומלכיטמר1מלדכי
 Sh 1trw 60סס דורסישמרו
 ר6ו וגס ופ13ני למי לפגי6)6
 מגו ס6") 3י7ו עס0טרש
 . )סיורטיס )מפסיך 6"ג .זג6)סו
 מ'  ונ"פ לס ד0ר6"טג")
 qtre1 7נ60 ע"ג ימרוקי"ג
 טופייגnxbl 6 ממ3לי'פסיסי
 ד6"5 טועם סרעח סייןככדי
 16 סגול 16 כממגס ית)יגן)המגיר
 )ו )30)יע )כ6י 61מל גוך6מר

 6תי נ)6 דרק 0ר6"ס כ'כמסכון
 וקמל נזחי 6כ) )המויל6"5

tn1DW!ע"ס ושמויל מייכ נמסכו . 
 ומ"מ מגו כ)) )4 3'חוטס

 מייכ 6"י ו6י7ך מסמסכמקמר
 סממך למסקל זף) ו6ף5סחדר
 נ,ס כ"ס . ממון סרוומהמפגי
 ניט )6מר ם טטעסי16גול
 ד)ר6"ן )ו. ,6 מוטט ן6'6חוקם
 מון מגו )ו כסמן גס סטע0גלמן

 ססת6 ממסקל 6"ידי1רסיס
 ש"כ ר)"כ ס" וט"ךונסמ"ע
 ירומם דר' מסניף מסג"מ0כי16
 ד0גמ"ר ו0כי6 כ0ר6"ס ג"ככ'

 . 0כריט 7)6 ומסוע . מ"קמזק
 1' 0רמ"6 סכיh"o 6ונס"
 7ב)6 ומסיוע עוכרכמרוכי
 וסמ"ק . ד6"ג )" פסיט6מגו

 נסייך כפירור ס6מררכגר"7
 רמוק כידו סעךיין 6ף)יו:'סיס
 טסן מפחס . סטעס )ומריותר

 למגיע פירס 6% כסיסממעות
 סטסס 6ף)ו

~nDD 
 )510י6

 )ומר כ"כ רמוק 6ע1 .מח"י
 כספ"מ ועי' . יומק IOr .סלמס
 : 51"ע po"1 ע1ססי'
 'D~D סי )כןססס)יסו נרי טעגמ י16ר, IDtWקטנה
 ככל . סריס סויט ס"סטמטון
 מסר"מ pD'1 ג"ו ס" כמומיסכ'

 כ0כמס"מ 7)6 ז,ס . 0פקיד0 ם6ססו 7גטנע סקו7ס[ 3ס"]סיוכר
 סיועם 6"5 )6חל סייך ך0פקוון ס16מר דגפקן ופסקווסטור
 לכ"כ פ"נ כמרוכ' ס0וכ6 יסכם סרט גי' . ע"ס טיסכמו
 מלמירמת מורן ממסרס סימל 6מל 67יכמי כמטמטטעס ד)יפטי )סק' וקין . ס)יס t1'hv רכיט מרס tcrt . כן טקמגמי

 )"ס r~D1 )מתל ס"מ 60 קנין רכ)6 ר%6ן טבור סי060ק1דמח
 opbD יסו 011 ס)6 ר16כן נקמר מיירי )6 607 )0כמיסוט"כ
 7מט מסויטנ"6 י"1 ס"ק offs ס4 סס"ך לתמ"ס . מוסםמז

 3סיטח כ' 1fftp ס"ס חכסט"מ 6מו4 )6 )כ"ת מטיסת)6פטווי
 הי"ו . ע"ס למריץ לכ"ע מסיסת )לפטורי זמנו )טפךממ"מ
 מקווו נגד )לקוכן ממעון 7מודס מממס 7מכ'מ וס7"6 ,נימם

 : טעמיס מכמס )"ס .כילוטס
 . שנד נשב hlh נשתנס דמי סט "! 6מיי 64פר"רנ

 )0למכ"ס ר6י' סכים כ"מ סף וממגם וכי' fsOו3ממ"6
 נקסמי וס גע סגו 7י"כ דגיטין ממחגר כוכי חן כמאגסכגס

 סמי4ק דס6 %מום ים%כעולס
 ונמוט כ"כ 4"ק קכ"ס סי'נסולע כמטלי 610 )מתנם חוכסמן
 סקלנו Or ע) ככר 510סממת
 וס )וכוס יט) 3ק) fcn)ידו

 מכסיו סכ6 כנומג0 מסד"כ3ס3י)ו
 מטורס סרו סי ס)6 כממון),כוס
o"cn7מ3ורר מעולס וטון משגן 
 כירותן ומגס . עכ"דטסי

 טופס 6ןס שין 6מרנגינתן רפ"י
 67ין מטוס מחגם )ק3)סיח
 סחיט זכר )קכי ~oia עורס6רס
 טס6טס )גט זמי 6% וקמרסקו
 ]כ7י)פ4 )קנזס קייםטוסס

 נממן מסום נפ"מ[ מ"טמום)מס
 וסי6 כנילוס וגוסס הכפססחורם
 . עלס סקס רכל )קכ) ט)'מטפס
 כסקס ק5מ מסיכ וסנהוסייגו
 . נמסגס מט6"כ ט וטיחםנןדס
 )חוכ גט )ךמוס ים כןו6ס

 סוכה קונס לאכות 6יכ76נסגירוס
 )ס שכ מגט 67ין סיכלוזכך
 )6 6י 6ף מן כ" סיסתר16י
 סיס נו )מרן) 67ין כמסגםמשי
 סן ר6י 4תho 6 6ן .סייכומ
 מסם )6 כ,כי מטקס )טון6יגו
 1)"7 כבגס סייכיח :Os 7יס60
 ס)6 ע) כעס לון 7סס )מוג),ס
 ל"מ ('hD נגס 6כ) עידי,כס
 7גימ6 מיר ),כומס כיון )6סנט)
 כ60 ס' 7' לקרוסין 67מרי'כטין
 67י ד, ר' )ך סלתןדצ"מ
 יחן וסול 6ר"ס 603שמט"
 גירוסק tnbp S~h דיקורכםמסוס

 )מימי גמר ד)6 רעיוכופה ש"י מירס bn'b 6לו%7ומק6
 1D"Dnt 16)י סיחן סוב'ט6
 )למק טמ0ר olh ס6יןכיגחש
 בסון סוי דחן %1כ . ט"ממסחו
 מיסגי רמי וספיר כוכימעקיו
 ורע , וכ0רמכ"ס כממסגס

 07יכ6 3טעס כ' סם7כממ"6
 מן 6מרי' גפה" גיימ )י'בטניו

 דגמל 67מרי' מסוס ס" כוט מן 6'ן נט)מ6 נמחגס qb '6מכי
 ס4 ו)כ6ורס . ט"מ )מנור לטחו 6ין ורזי לכה"ג )4 הסיגכדעסי'
Stnhטטנוס קג0 כגו 0" 061 קג0 ז)6 )עוכר נמ,כ' 67מרי' וכעין 
 סקוס שטס מסוס סטטס סס לסמפט וכ' ל"י סי' ליסלמ"מ
 )3ו ככ) וגמל נזו 6))נדוכה

~llpol 
 h"'e סמקך ונסער .

 . דקגס סעונר )ניו ממוכס 7)ער סמוק) וקן מספר סכייממכילם
 7מסמ עחגס דחן נס6 ומ"ג . ט"ב נגו 16) יסגי 6סמכח6דנם
 יצגי . ימיר ס)6 כוערו וגמל מטעם גפס6 גייס פי' 7טנייסיכ6
 דרסת 60 מסוס גסס" גייס דטכ7 60 3)6 6ף )כגי ,י ממיסכנק

 . לתיר  רשפו  ו11ן לסילופו לף כגל  וגשר 3)1 56) בנוגסר761ס
 ק0וכ6 כסמכים וגימל , ונגס מ4ס  למייני דסכ6 מגיוון חיקסי6%

 . ט"ב oh ע6 קוס )עוכר סמיכס 6כ דלק סק"ס ל"י סי'3כ6ס"מ
 : 51"ע כפוסקיס ל6יזד ס)6 דין )מ7ס כסחסיג66ך
 מהפטים לספר שי' נתסו' 5"מ . רו63 כתל Srh" ,63עטנו

 )1ת ו' (ss סנק5ס"מ ריססישפ וקלוג' עסויממ6 ל'מפ4

 הפקידה שאסו ואמר שמעת את שתבע תקשנה
 לו ואמרה בידו וטסרתה שמעון בידפקרון

 משיב ושמעון בנה לראובן הפקדון יתן מיחתהשלאחר
 היא ואם לי תניתהו טמנו אצטרך אם לו אמרהשכך
 זכה שלא מאיר הר' פסק . ראובן לבנה שיתנהותסות
 שהיתה דכיון עמו אחיו חרשו אלא במתנה לבדוראובן
 ואע"נ קנין בעי בייא שמתנת שעה באותהבריאה
 שכיב כמתנת שהיא מתנה איזו שהלין יש בפ'דאטר
 מהיום בו הכתוב כל מיתה לאחר עד קנייא דלאמרע

 לאח"ם עד אחדר לא אם מההם שכתב ר"ת ופחולאח"ם
 התם שאני קנין בלא אף קני טיהא דלאח'םוטשטע
 של דזסנו מהיום בלא ולר"ח לה"ק טהיום בהשכתב
 טהיום אמר שלא זה בנידת אבל עליו מוכיחשמר
 בחיים דלימא הטתנח על שעכיח וקנין שפרוליבא
 לקיים דמצוה משום דקם למיסר וליכא קני לאחיילא
 המשליש כסי נשליש אלא זה נאמר דלא . הטתדברי
 שליש יעשה בעלי עלי נאמן אומרת והיא לבזיוטעות
 דטצוה כר"ם רקי"ל מאיר ר' דברי בידו שהושלשמה
 בשבת לבני וקל תנו האומר וכן . המת דברילקיים
 דלא ר"ת פ4 ובן האשה מציאת בפ' כדאיתאונו'

 השלישתו לא והכא בשליש אלא לקדרה טצוהאמרס
 לצורך אלא הי' לא הפקדון שעיקר שמעון דברי לפילכך
 וכח לא וע"כ לה שיחזירהו ממנו תצטרך אםעצטה
 הית אם מיהו עמו אהיו ויירשו לבדו בסתנהראובן
 שלא לכך שהשלישתו ברי טענת טוען ראובן)שה(
 זה לבני תן אלא הפקדון טמירת טשעת יותראטרח
 אבל שליש שאינו הימת שבועת שמעון ישבע אזלאל"מ
 שבועת נשבע שמעון אין שמא מענת ראובן טועןאם
 לא אפ"ה בפניו שלא לארם רזכין דקיי"ל ואע"גהיסת
 סיבעיא לא כת"נ דבל ראובן בעבור בפקדון שמעוןזכה
 מתנה ראין קני דלא לאח"ם לבני תן דאמרהיכא
 בני לפלוני זו מתנה תן אמרה אפי' אלא בבריאלאחזט
 דמי כזכי תן אמרי דלא ר"ת פ4 שהכי קני לאבהיי

 רב ונם דנימיז סמ"ק וראייתו בלבד alna אלאבמתנה
 קונה לפלוני זה במנה זכה אם טיהו . כן כתבאלפס
 לשלם חייב לנותן החזירו ואם שלע"פ לאדםדזכין
 ! אלפם רב השיב בך בעבורו לו שזכה מאהב הכללמקבל

 אותן ושם בפקדון אחרים מעות לו שיש מיקטנו
 הוא או מהם ולקח טעותי עם בתיבה עצמןבפני

 על כטחצה קבוע כל לקח מהן מאיזו וא"י אחריםאו
 פסק : רובא בתר אזלי' ולא דמימחצה
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 99נבצלאלריקאבמימעשה

 רטליל3"6 ות" סלוכ 6מר הממון ד6"ס 7תפ') ססס"ר ק' ~h'sח'
 מספיקות נקוג' וכ' . נמתק מסגי קמן bnth1 דר1כ6סוכר
 אסרי הכע"כ מסחט וממ"ק דלין דכיון ),סד)"5

.6( 
 למדון מסה"כ ורס"ל סו)כין מ6י,ו 61"י )קחס טכסו 6)6מיל' ג6כי

 31כס"ג ממן סי6כזדסתס"7
 6ף וסג") . טפט ח,מ"קנקרץ
 מג"ח כסס7יגר דכריודגכוגיס
 סיס עגיו דקן כטיןעויין
 . DIP~1 טסנטס"3 מס ע)חמיקס
 ע) ודייגיגן 16תו כססו!י6ו6כ)
 oh מכיסו )קרס סכעס"3חיוכ
 דט) מסרוג סג)קה מח"חקריך

 מסייט ספיר 3וס .סמפנךד
 טריו סם" פטור שקת)3טס"כ
.ollpח,ק0 וסוי כספק סגעד 
 י") 61"כ . מ,מ"ק גסומעקיך
 כטסו)י16 דגם )סחס"ךדמסתכר
 )טעם כיי)כ"6 סוגרךס7'גר
 )ת"ס סו)רך ורכך .נקשוט

 hats hne1 לסוכר)סרי)3"6
 . סרוב 6מר כממון סו)כ'ןקמן

 : לס"ס ס" )סי)וטמרת
T:eור"ח כ1' כברסוסו _י:ימ 

 Qnh1מורק
~Dhll 
 עיין .

 ד"ס ע"6 ךמ'ו 3כ"3 סנעס'כ)סון
 כיון r~rn )1 ים 6מ6י 6חר6י

 )ידו 63 י3פקר1ן ט7יס67יכ6
 פסלי סמולתי גמי )מיטטןוק"מ
 מ16ד )ר"י גרפס ופר"תל6?
 מר"ת 67ס0ר סמסרמ") וכ'לחוק,
 טיט. ככס"ג וכ"מ ס6)פסשביטח
 ך)ס6)פס כר3יגו כ' כסס"גומגס
 קוס 6י 5ך . ר6ס וניכף עךיס)יכDh 6" )קום )ומר 6"ג דיונוןור"ת
 כלינול מקומו 6'ן סהוס'טוגו
 ד)ר"ת 3כוו)הס וסג.) .סגוכל
 גליון ורקס טדי0 כיס 5ף6מר
 כס"" )קמחי)ומל

 tort כסמו ר3י'
 1)"ע . סךיכ1ר 163ה1 ד6'יריכמטי
 )"6 ס" גוייס ס)' 7כממ"6)ר"ח
 )מחויר 6') נעןיס דגו,)דקיי") )מ6י 7מסרס"ך מפיקוסכיך
 סג,)חי 6מת )ונור מזי 06כע7י0
 כך וזהר )ך סחורתי כך61הר
 7ל"6 מנסכך ושסיט . ממך)קמה'
 זס") מסוס דמייכ1 מו"סךפ'

 וסן"י סרמ3"ן tpotמסח.)"מ
 כמגו מטף 7ךי7י'דנ6נויו1
 ומ ומחרנו סמ,רהי 6מלן316עי
 7דיךיס וגזעינו חקני ט7"ן ממך ומקהתי הורהי גומל מני61י
 ססגסכqh 6 ממך IP/pSI' מורח' לנור 3עי 67י המגוהטף
 )ומל 6"ג ורקס כע7י' וסגור) 7מ1גמ וניון . ס"ס מת"י11!6ס
 גויתך 3ין )מקק יט t((ollh . ורקס נעןיס כמפקיך ס"ס)קחתי
 גוו) 6נ61י סק)ס"ח ק' סכיך מ"ט סי' מלפט 3737רי)סק17ן
 ותה קנע )סממו; כסרן סומ,ק ס6 כע7י0 )סמ,יר ח"!נע7י0
 6חר מגוון וכסספסו ממון )זוחו רק 6.גי כסדן 7סוה,קוכיון
 גכסיס זגסחע3דו ~ohtl דרק י") 61"כ פרעתי )ונור טני5:1:ון
 פרטתי )ומר 6"ג ממון )זוחו כפרן כסוהוק )כך ס)ו5ס)5וח!
 מייכ רק )יגו) גזן נכסי גסתעכךו )6 שעין כבסיף כג'ינס5כג
 גזמן trJo(o סחירים גכטוטן ו)כך O)'rJo 6ח וסכיכ!ק"ס
 )עלס ד)6 6מר כממון 7ס") הגיסיו )גזן )סקס )הייהך5ין
 סמ,רת' ועוטן כטין כססגוי)ס ו6"כ . טיק כסרן סומקעזו

 סדרר 1neh ממטס )60מי% ס)6 לקוי ממך לתממוומגרתי
 ד)5 נפקתן %) גגד)ס י") חס . כפרן מושק ftw טכ"פמגע
 כע7י' 6ף ממך )קמחי )נער לגזמן י") מסיר כ)) גמרןסוחוק
 ונקמתי tmrn )ומר ג,)ן 6"ג כסרן prnto מטטס 6י 6ך .ורקס

 סומ3"ן ע חקסי לכתי .ממן
"Dh14ו' גע7יס 3גו); סייך ל( 
 36) קק'ק סי'-5' חומים ננו"ת"כ
 3"ס ע"6 לפגי זמטף ךר"36)סכ'
prm~קכ' וכעין כסרן Dffne~ 
 סממכל 3מ'ס כת"כ ט"מסי

 1631 33"ד שכסר כפרןנסומרר.
 37סכחיסו . וסכחיטוסו טפססגי
h"Dסומוק גטטס )6 )כ"ט 
 tp~lpt מ,רתי *מר 7ט)יכפרן
)enhככפר כמו 61'כ . ע"ס 
 גניו גט3ט ק), זכ"1 גגוסס*%
 וכפלן סט7 עם וסלמת )ןסמוק
 גסרן סומכן )"מ ומ"מסו6
 . ממ"כ רפרט 4מר יקמיטט)6
 ככסילס זסגוי)ס גסגינ~6מ"ג

 כמו יה:כ )6 ט"6 ונסי .סייס מפגי במטף נ"ך ,סדס)ו6ס
 )ונול יטמן ויסק כפרןסוחוק
arnסטעס 06 ממך ~קחתי 
 )טעון דצ"ג 1ר6ס כעריסזנח)
 . כפרן סוחוק מטעם blk1)קחתי
 סומ,ק מממח סטעס יצין6ט"כ
 סף 3ע"6 כחטף גס ו)כךכפרן
 יסך 637 כ"o'7U 1 בסגיכמו

 נסקדון נס 61"כ .)סכמיסו
 ו7)6 כן )רון יס ורקסנעמס

 : 1)"ט ר"תכסיעם
 וש ט) שתר קוהו תחן12נח

 כתסו3' כ"מ .סמסגון
 ע"3 ס" וכטור . ג"6 ס"סרי"ף
 וכלע"מ . מסעיטור כ"כסי"ע
 סימפט כיון סק' כ"י ~pffסס
 5ף יפטר מסכון סיחן)וס

 מסכוני געיג6 7י6מרמסמוחר
 )תפוס 7)"נו מסר"ן וסכיך7וק6
 מלו ס3"ן 6ף סגוסכון SDסע~יף
 ט3ירס סעו3ר כמירוט)טפו
 )גפסי' דיג, )מיטכר )"מ סרוס11

 עסרנוכ"ן ממון ס) סייגוכנכר
 ע"" סעו7ף )תפוסעני

 וסגס .
 כ' כ"1 ס" גץ,ס ס)'3מח"6
 1'סי3 גמ"כ מחכירו Tpnכמטף
 6גי רולס 6מר bsn 6ףלמיס

 מך3ריסס 6)6 מ) 67'יו ןכ) סרמכ"ס ככ"ט נדייגיס 16תו6"מ
 כופין ד3"ד מכו6ר י"ג ס"ק )"ד סי' ו3תומיס . כרייגיס6"מ
 ס3ועס דממוייכ י"3 ס"ק פ", ס" סק)ס"ח )מיס ו6"כ . ט"סכ,ס
 כסחפת סו6 גס )נכסיו י1רדין כ"ן 67ין )יסכט 61"ל7לכגן
 srl 6י ק"ג 61"כ ע"ס )יסנט טכיגדו קק"ל 6ף )סמוילמחוייב
 6פ") טפין כ"ן 061 )תפוס )"מ סו6 גס נ7ייגי0 6"'כוס

 נוכעס ס'"7 ר!"3 ס'" כמ"מ ק"מ . סנועס כס יסקסשם : סה"כ ע"ג סי 3קיס"ח ועי' . חפיסתו נסמיסגי
 כגין סיגך וזיכך 3גווג6 דמיירי 3נתינוח וכ' .מס6יממ

 סידך )"מ נפסד 3)6 7גס וסג") . ט"ס 3פטיטס סחרחרטנססל
 מפקירו ורפי סכן ))פקד סכרור ומס פירותיו op סמעורככיון
 כבחג כטין . מסייס 61י:ו סירס Ir~b מסחערו3וח )שגומ,'

 ס6יס 3' וס מלודר )1 סמרר כחוכע סה"כ r~e סי'סק!ס"ח
 ,ס מ6-!ר סקוס כיון כמקזזן רם") ו6ף ע3"מ סוי כעמדוסורס

מ"מ

 אפילו בעדים תבירו אצל שהמפקיד ושב"מ פסקשנז
 א"צבשטר

 להחזר-

 אצל והמפקיד בעדים לו
 החקותיו וטוען בפנינו בידו הפקדון ועדיין בעדיםחביוז
 )שנז(וה"ם א"נ סשכמע או לי ומכרתו וחזרתילך

 ז"ל שמואל בר' ברוך רבינו פסק כך בידוכשראוהו
 ולר"י לריב"מ נראין דבריז ואיו דנאמן ואומר חולקור"ח
 א*2 ראה וליכא עדים ליבא אשלו אומן הוא ואםז"ל
 רב פסק כך הוא ואומן הואיל בידי הוא לקוחלומר
 יש ראה ולא דאומן חולקים ץש ור"חאלפם

 וכך בכך טטלטלין רחל אצל שהרהינח לאחיצטנח : הזקהלו
 ואמרה רחל בהם כפרה לפדותהובשתבעח

 מסך משכון קבלתי ולא אמת ההלואה אלאלהד'מ
 משכון אצלה ללאה שאין רחל דתשבע אלפס רבהשיב
 הוא ואם דבריח לפי שוה ה" כסה ללאת נשאלואל"כ
 ליטול ראו" רחל שאין הימת שבועת ותשבעלעצמה הרם" תטול הטשטן על שלותה שמודה הדמים כנגדשוה
 פמורה ע רחל יותר שוה המשכון הי' ואם כלוםהיטנה
 מודה ולאה פחות שוה ה" ואם עליו נשבעשכבר
 שוה שה" טה על יתירים עליו מרחל שנטלההרמים
 והשבע לרחל הטשכון דמי על מותר אותו תתןהמשכון
 מיכן יותר תימנה לימול ראויה רהי שאין התורהשבועת

 . הטענה בטקצת מודה שהיאמשום
 פ"שנט

 פירות חרירו אצל המפקיד במזיל הנ"מ
שאינן

 מרודיי
 זה הרי סדרן ולא שלו עם ועירכן

 אומר וחלה חיו וכך כך אוסר חפקדון בעל ואםפושע
 עצטו חייב שתרי שבועה בלא ישלם יורעאיני

 שאינו ומאהר שבועה וחיב במקצת ומודהבתשלוטין
 יודע איני ואומר לעולם שנתחייב שומר כל וכןורבו הלוי טגש אנן יוסף רבי' הורו וכן משלם לישבעיכול
 חייב אתה דמים כך אונ' והבעלים לשלם חייב אניכמה
 שיטעע והוא שבועה בלא יטרו שוה הי' וכךשכך
 מה שלוקח טי כל על להחרים ויש בו אמודים שהןדבר
 הן כסה יודעין אינן הבעלים גם ואם לו ראוישאינו
 שאינו בשבועתו ויכלול ברשתנו שאינו השומרישבע
 מה השלם וכך כך השוה טן יוהר שהיו בודאייודע
 8' בסוף דאמר חבירו בטזיק נוהג הדין וזה . בושהודה
 אידך טעין בנהרא דחבר" ארגז דשדי גברא ההואהכונס
 ישבע בארנו להניח דאורהא מירי בהדה הות והביהבי
 ואוטר נאטן אינו בארגו להניח אורחא דלאו סידיוימול

 ; פטור בו שהית עדים יש דאפ"ריא"ז
פסק
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בצלאלריקאנטיטעשה100
 רגע 6ין דכ;ס טמין סמ)וס פרסית hs כס)6 יספיקו מרכיט 7מ"ט . וכוומי' ומ"ג . ע'ם מיי )"מ מסו%ס סיע כיוןמ"מ
 סרי כמיקו 16 סמ)וס ככיח כ,יק 6כ) th'icil )תער יט) ס)6 . ס"ס סלך מסיכ )פגיט ט6ייו 6ף דפקדון מק"ג פ" כס"סס"ן

 , )עולס סקוס נפטר ומשי )סס'נו 1)6 )קכ)ו וימיך יוליוס ממחכ )6 .61י י: ססו4 )ס 6מר 06 פטור ססכע)שם

 מ)3ע3)כ5נ)%מיי
 . י" 67'ך . סכע)

 5ר5ו' יג(ד5ןן ' י' -
 יימי7ג' )ס"ט

 h1D( ב%עע~ןץ15ןש(עש1 שרשפיוקך":י

 1;:."'-"ן .'ונץ קיניי

 ל'יןןהיב(:;ייךי;י~
lon1"DPIPneoD~"'1la":"ננעלי גניש"5 צפי-כ"י",הן:ק:,!:. 

YD3"Cht: 

 , הו )",י ;י'-ין'נ,.:)fm ", 7 "וון קד, "-:ו,'י'.ייי:ו"יז,ן,ך ;נרמ';:ויעי

8צ" ש nppblon ששע 

 ני-' " ,פ":,- ש צשיצ;,"ו;%"'עין י'4'1"פ "שיעי1

 'ן'ןמיך.;ה((;'," ;ךנ;.ק י ב %ערגונע):(י,:ין"::מ"י:

 %,1 שק%:1: ן: י"ש;"י'.י:1 ש:ו:,('םי,ן"ם((.,:' ,"ומ:עופן'((הי
 .י ע,ןוו" ,וי .הוון -י" --: !' ישוחו" ;,.: ,ל, ויה ":' -:י ה,; peno btnD'1"ו:

 ;י,ו.נש'מ';.,;,'ה'י ציה נעה ניו יגעו וזו t~uvn" ,ג'זנ,ויל"ון ;;-

 ים%,ת:;ה" -8י-3ש
"thD~1 

- ש  ב _. h)'r . ":51%22ש5עמשא_,, 
 . סניכ'ינ(" 'ו;ו )6 ו)רו;כ*ע כיון טכ'ש . יצן דר6כ"ט 6ס')ו 'ותר י מ 6 "מסו ייחי פקחייך יי"ייק 6"ישסב

 סכ5 6י5 )ר6כי"ס זגס tnrm . ע"ס מוין ס6ומיגות כ) ו6ף . וס )מון סייך 6ע"ט כפם'ע'ורק חיוכורק 6ין 7כ)6'סכפג'טס
h~ra)16 16מרג6 סכרו ע) ההם כנין 7גס מל77 כ' ס" סוננריס סל(6 ("דם o),hr 6כ"כ זשכן 16מןג hteo) 'מע"ס דפ 
 סמלרט ררכרי י") 61'כ . מכ"כ טכ)כ וכ7כןיס )ר6כ"ע )ס 31"מ 6"ר 6מירהו סכ6 . ע"ס ס"מ טכ"ס ~'bo ס)ך S'p למנול3ס"כ
 7כס"ו סמרןכי 7נו"ס וסוס . 6י_"'ס סי מסכלת )ס%י6 ג6ערו )נמרי 7פטול דפסיט6 )טמור 6"ל נסן'6 כקמר ס%)סטיק

 סס)ן סרי 7חג'6 וסם ע"כ דקמ"1 ככ"כ כ; P.~lD . שדו פ"ע : ס6מ,ו מי פ' ממריכי נלסוןוש'
 כ5 וסמ"ג )6מי נכסיו כ) וכתכ כגו ממת וסמע )מדה"יכגו גסון . )סרי3"6 מספ") סמגס כך וסגים כו' דחפיםןהיכא

 מתגה עתגתו 6י; חומל מגס'6 כ; pt,v ל' עהגס גנמגתו כע )מגור  יכול טמ*י  מתוך רהלוי סט  בכעררכיסריכ"6
 7;ס or ומכולי . כותכן סי' )6 קיים סכנו יודע סי'ס6)מ)י כדמסמע גראס וננוס . ע"ס כממריוחו מייכ מגס חותו%סו5'6

hllnth
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 101נאנצוללרהק%שנטיחשה

 %)ס דשיך סיכך ווק תועגי כיץומ1 נווו כתלם ג"כ מטינ סרי ש)ס סף דם'ל )ס6 0ג6 מ6ן ס"ס %1ר" . )ל"ק ומוכח*שג6
 )מאגס גדלים כין )מגק 6"5 61"כ . 3ט)י שתמין דנין סו6 כן 4 ס6ק עכשו כן 4 %ט חמש 1%1 )% )בסיך 614מח
 כן ממעת 6)6 סמ0יס כתכ ס)6 כשחורר 7סרמ"ס ד3גירון 4מ6 מתגס W1nD 6ין ט' בן )ו .טיס %וזע ט' יסדורנכסי
 כוס 6ין כגורים נס וכסרג *יכיו נקיוס סמתגס כתסס ס" סוי והקעה ס6מ חמס ונק פמ6 6מ' רננן bst סי6 מגסיי 3ןלעס
 5ע,-ים וסרסנ"ס קם")יוכל רג"נ סי' כיור"ך וט" . גער מסוס 5טריס מעי )ס קלוי מ6י)0

 מתגרו ODW חגם 6%דאר
 71וק6 קמ") ט' DSגמיחת
 מתגנו ונשנס וכלמסרסלשלל
 . ע"ס מ6 ת"ס זמי כטכמיץ
 6ומוג6 לווו ס" )6 1%6 וזלגוסגם
 )6 ט' עמס 6מיר0ו כ)6גס
 ו)6 כ% 6מיר10 מסנימ'
 7)"מ (S1D סירגו מתג*עמק
 7נס דכיון 6)6 . סמטטס)נט)
 6ומדג6 ים ט' זומס תמלחונ)6

 כ)6 6ף כתרס ר"מוכזקן)
 7)"מ 6ף הכך ט' דומםהמירס
h)1Dth11 מ"מ דר"ס )רכנן )כי 
 דומס ד6גמרתו סירוףגסני
 וסגס . )רנגן גס מסגיט'

 משיק ו' ס" 5ןקס סי'3מח'6
 סטני ומס )סגי O~D כגחל7גס
 יס נח 7גס סעויס ,ט)6

 מטותיו ספחם ד)66ומדג6
b)hסי6כ)וסו 1)6 מסוס )גולך 

 SD1 6ף וסגס . טיססיורסיס
 דפין ר%'"ס כסכרת. י")כסיג
 י16מיג6 זי') . מוין *מינותג)
 ךר6כ"ט מ16מוג6 הי6קדם
 16מדן6 כתר מץ) 7D~tb 6%פ'
 )פסיפס כמגדל מ"מ . )כדע

 )ס6)מך)6 מסייע פסיפסהזימר
 ויפרו כ)6 גס 67יכ6ק)ס
 גדרו ךת)ס וכמרף טסםווילי

 . כא' שמס 7כ"3 וכסלנגטו6יס
 )סרס ים סרמוק 5ד 7ט)061
 סרי 3גמו6יס שמהגס חלס7)6
 מטר t1DS1' לפרט יס מסגס
 ור"ג plnlo ט.5 מפרסים1)6

 סמו7כי טפח 1orlלטונז'
 כו' יתן )6 )כ"ט זסכ6כמיס
 D~Qhll (b~1Dlh מדמותו )חוו ס6!מיג6 ט5ס מ75 מוןד6ס
 מוין ס6ומ7גות כ) 67ין סר6מ"ס כמ"ש י") סרי בע"סזפ'
sff'1h)1Dlh1 11 גרוע ben 6 )ש"ע 7סכ6 כ' ולכך . 7ל6כ"ע( 
 נס )ס5טרף לכ"ע ס7יכור ומצגי )סטי6ס ד6מל מסוסי0ן

 כ) 67ין )ךמוח 10 6י ומ"ג מכ"כ וכלמוכח ק)ס)*מ7ג6
 . כג") ס6מירס )5ירוף רק ס6ומרג6 ד6ין 6תר מויןס6ומן)וח

 )6מר יכוליו כ) ככף טסרמ4ס כ' רמ"ד סי' מ"מ כעורוסגס
nDnD"6ס 6ויכיו מסו 61מ"כ 6ויכיו מפגי )כרום בריך מס 
 כס6 ט' גע)ס סמ0גס כן מחמץ 6)6 סמ0גס .כ0כ ס)6ג0כרר
 מסלם") כ0סו' ומעיר . מהגס IP)nD 6ין נגן כ6 ס6ס7רסכ"מ

 דפין כגדריס וק%') סו6 טרד מיחס דס6 ק'0ס"
 פותחיי

 כטור
 וקומבין סמתגס מכט)ין קג ד3רכר )גךליס )"7 רמתגסוכ'
 מקוי )דכריו %כשולס . d~D כו' )וס כווגחו סי0ס esaשטחו
 מיניק מסג' ד5וקס תגדר ומשטיגן כגרר Op1i1 610כגז"ד
 חסן וכמיס יס רמ"ח 07"ס כגדרים תגן 60 6מגס .0יחומס
 פלוגים 6ת גוhD 60(' קונס 6מר כי75 כ!' כגודד וביגןכגובן
 גע"ס בליס . ס!6 גובי מת ופרט' . ט' נוח 6") רע%נף
 )ררו תרס סלי )סמי6ס ע"ד כגדר מ"ג 61'כ . ע"מ כינר )זרוכקורס
 )יורשיו וקש גדל דקו ימוכמ 6ומלגb 6'(h כמ"ג 7גסככגימ6 סטגי ומח )טגי ס"ס שודר וכן . )1)7 מעט נעיתחס וביןכקיומם

 . ט' פסק וסר6'מ : ורמ"חsg", ס" מהד וכטס רג"ג סי'וכח"כ
 [DW1 . רג"1 0" ניכעס0ו6

 וס"ט מ"0 7' וכ"מסונים גני ר0ו6 בע"נ 1011 .61)קוו6[
 עם 7נליס נין סחעוקסמנו%
 טסרט מי מקכ) 67ומעוט
 ורביתי . )מנד כדוריסמם6"כ
 נע"ם מס נירשם גפ) דט"ס)ומר

 שמגס כסן ים עטות כ)6וכדוריס
 : מפרע כנו וקשי סיכריס63!0ן
 רכינו קפרט.6ך נמי ק6י 1)6ד5")
 %4ק סיו6יס נשטח וג0%נכמס
 )כין כטרמך נרקיס מקםגין

 hto . סירוס' מן וכלא'מבכמוש : 51"ע nDDID כמהגסהלעמס
 . ו' 0)' סמסקיןכם'

 ט)6 כפמסס הע)סקטמס ופתי )כט דמסרן שמתג"ומס
 ותשמט יוסי 6"ר . מיידכר6ף
 פ)יטורין )מכר" דיסנ נם כרמיגס
 סקטגיס וכחו שכגו מסרןכסוקל
 נ%ס)ס סעור 6נ7ו 16גגגכו
 )עטון ז"ל )6 טומרטרגי

 ~D(ot כמרקס וכ' כשוק.ם)יטורין
ho1סו6 מהכס 7ר"י 'DV1 
 א"נ דף נכ"מ רנ6 67מל)ס6
 ד)6 נס"ם נעיט סש6)דמוס
 נקרקט )קוכרס לרגן6טרחוס
 סרמכ"ס תעמיסו מ"ט 51"טש"ס.

 דס6 וסג") . סוס )סילו'ועוק"ע
 ט"3 זפ"1 ככ"כ )סמנו6לסקסי

 36י7ס יקטן וכלךמסילח
 ס'ר 6יך 61"כ . 0םיכמדט0
 )כו"3 ס'מסור סמסקי7רג0ר5ס
 )6כד תיגסי ורך וכיסקעג'ס
 ע"כ ט' ד' ננ"ק 6ך .מדעת

 כ' 1)ריו"ח כחת"מ וסס . פטור ו)ר'1"מ סויק6 37לי מסוסחייכ )חקי סכסכת כמסי סמל דחוקי מטם" דל") פ)וגח66י60
 פר' ,lff 61שכ . ע"מ ק01 ק%רס עומס ססקטן מסגיכטעמו
 סקטגיס )כ"כ זמסירס ויסכור ק6י ליו"מ מסיטת דכירוס'יוסי
 דקי") )מ6י 36) . ניגסו סמירס גגי זק5ח כיון מלמח %יזם)"ח
 סי' וכטוס"ע מגו"מ פי"ך 0רמכ"ס כדססק ד0,קי' DDD"כר")
 ככ"כ וכך6מליגן כ)) סמילס כל 6'ט דקטן מטמע 61"כ .תי"מ
 קס[ ונגחינוח רס"פ סי' כק5ס"מ ]!5"מ מדעת 6כירס7חם'נ

 : כנ") סירוס' סקנ~יטוו)כך
 ריס ככ"ג מיס מט כסכוי . כו' ~a"c 6מדס קומושסה

 כפסיס דככע)יס פט!ל גיס סחך 6י גס0פרףוידמ"ע
 כ:~)6כת ממפןכע)

~ilDO 
 ידע ס)6 כיון 1DPh1 מ5ילי0ו 3סע0

.rh?סס0פק יוסר ג') וכעת . ע"ס קירס ספומר חייכ גו65! סו( 
 )37לי1 מסכר גריך ]6ך ס)1 06 ס,6 יסמור טסו סכלילכעכע, רככע)יס סטור כטעם ס' ס" מלמטיס פ' 00')וך טפנרסכ,ס
 )6חך גס בפטור 6ף rjhhs] קיסר 17ק6 כעז ):וסר6"כ
 חורם )תגס ד)6 י") סרס 3סעח סס סרי" רק 30ע)יססס)קו
 )"ס וס 61"כ . ש"ס 5rh" 0טמיר' סח0)ח ונטר )סיע!ריסדכרי'
 %יג6 % נמ63כתו ססו6 מי ח"י יסגו סמפ5ו סטפן כט)כסלרי

 : Dffit נכס"נ דקל6 סעמ6 גרס")6
רכילה

 אחרת יתומה להשיא הדב אינו וסתה זו ליתוטהאמר
 ליתומה אמר הפרשה בשעת אם אבל לעצמו יקחםאלא
 אחרת ליתוטה יתן וסתה בזו נתרצה מיכן ולאחרסתם
 עניים טוחך חפ"ק דשקלים בתוספתא מדאמרוראי
 או זה לעני אטר ואם לשבויים שכהים מוהרלעניש
 ומיהו נודר של שלו ז"ל פי'חוא . שלו סותרו זהלשבוי
 לפי וטעמא עני של שלו לפרש דיש ריא'זאסר

 דטתנה ההיא על פסק סם"ן וחר"א . הטצוהשנעשית
 ולא שפרע בטי עלה דקתיטועטת

 חי"
 מחוסר בין

 : שפרע לסיאסנה
 אלא שסירה להן אין כספים שמחשל דאטר תאששכור

 כל אלא כסף דוקא לאו רישא פי'בקרקע
 והגאונים הקרקע תחת להשטר שיכול חשובחפץ
 של את שוטר שלו את שומר ואדם שבמקוםפסקו
 במקום נחנן דאמר  הירושלמי טן וראי' )שסד(תבירו
 . פטור לשמירה ראו' הי' אם שלו את שומרשהוא
 כתב טחסייא דטתא טתיבתא ריש משת רבנאאך
 רבינו וכ"כ ממש בקרקע אלא שמירח לחםדאין
 : בטז"ל הר"מ פסק וכן ז"ל רמ"א בשם נתן בר'יחידה
 והר"ט וה'נ חננאל ורבינו אלפס יב פסקושסה

 דשומר יוסף כרב )שסה( סיון נרוך ורבינובש"ל
 דהלכה נראה יצחק ולרבינו דמי שכר כשוטראבידת
 ו נאון צמח רב פסק וכן חנם כשומר דהויכרבה
 יחציה לשמעת חציה ומכר בית לו שהיה "יבןשסו

 :א לחלוק תאו אהד לכל רביע ויהודהללוי
 ליכא ולדירן הואיל לשמעון לםימר ויהודה לףמצו
 תרי את ושקול חלקים לד' נפלונ אחד לכל רביעאלא

 זה אצל זה או הגורל לך שיפול במקום דילך)ריבעא(
 דאתיתו מנברא ערפיתו לא לחו דאמר משום סופלניןאו

 ליקחחלקו להכריחני יכול היה לא טפ" דראובןסיניה
 ניגרא אחד ארעיתא סתרי נרע דלא מקומותבשני
 שניהם דאין ואע"נ מדום מדת על כופין זה כנוןדאמר
 קרקע בריבוי או בכספים לזה זח מעלין לנטרישוות
 יש ואפי' מיניה ערפיהו לא לכו דזננה נטיהשתא
 יעלה האחי מצד ולא וחדרים ועליות בניינים אחדטצד

זה
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 מטוס סו6 מורטת דיןמת3ט)
 )יקמ יט) 6זס 'l'hD וכיון)מוכרו
 6וסס 6קח 6גי מזרגגתמתעת
 המגרגס כקיטול )וקם ד3כ)61")

 סו6 יסיס 6ד סר6סוגיס)כמליס
 ל6סומס תעליס )נו 6ףעזרן

 ד)כתחלס ס)"1 מסכמנוקר
 ט' כ6ן מסה"כ המלרןמוכרין
 דסונל ומ3ו6ר . )טגיייוט"מ
 60 מחמת ט' טתקם 6יי)"ם

 )כעסיס קשס סמלרןר)כ0חעס
 רכעו ז' )גז חסו .ר6סוגש
 6י הומר נסייך וסוכרדמטמט
 ומסגי 60 מסוס כו'מחקת
 3ךיטנו ר6סוגיס )נט)יסעכיר0ו
 דגם ויסכור סכרה61'ן

 )כע)יס קודם מלרן 6ין)כתמעס
 סמכר DUDO; 'l~SD שין .ר6סוגיס

 W"D 3סנ"6 עי' מק"וסו6
 רכינו סיח)וק ורמוק .דצ"מ
1tSDוסכרת כ))[ )סיירו מכרי 
 מטוס כו' סחקח 6י רמייךרכינו
 שסגי פסיס )עסותדמי

 כד"ק 7וגמחו מלעו .כריעתך
 מס 6י )י 7גימ6 603 ע"כ מ'7'
 (enae )4 מטריקג6 סוסס61
 :bw1 ומטמע . סוס כלויסוע"ס

~lDD
 דסי' ממץ שמו )פטור

 מסיית ע"י עשו )פטורכיס
 )עסותו hD1' ך6יגוסעעס
 . 3ךיעכר ימסגי רק)כתחי)ס
 כידו 6ין יסכל 61ף . רבוות"ומ"ג
 3ע*ס בועת גס וכדו')גמרי

 דרק י") . סקוגיססר6סוגיס
 כן )טסות )ו 6'ן מטוממוכר
 גס מגי מלזו וסקעסלכתמי)ס
 )סמוך ומלי )קנוח)כחחי)ס
 תקפי 67כ0י 6)6 . וססיטטס
 )"מ נלוקח סגתי3ות מ"ט7ת6י
 6דס 61ין )מוכרו לריך יסעכר מטוס ט' מס7רג6 ומקלןגומל
 )6 7טס סכ6 )"ס . 6קחגס 6גי מערגות מחמת )קגוחסיכו)

 מממח לחסון כפטם 7)'ע כמו (or מגית המוכר מכילתיסגי
 רק מ)לגוח מסוס קמ6 ממקלס כיסו) יזין נגריד 6נ) .מ)רגוח
 מחן ז)קמו סתרי 'tsb:n כגור) סח)וק0 )טעות לטיס חייזסגך

 סומר וימרוק כו' מר(דלג6 י") ספיר . מוס וס מופ)גין6פ"
 הרוחן וימטר וימ,ור . מקוס 3מו חלקו יקח וממיקך 0טגיסטס

 מעעס SD'1 )כו6 סקגיס מלו ע6 סמטלל מש )ו המכלו0סגיס
 3ססוס וכות מחחעס מסמר ט)ל4ד )הנגיס זס4 זכיוןמ)לטח
 יין ס") ממליגות עעגס ס") )6 161 כח,רס 4 תמכרוטרם
 ממוכר 07מז כוס 6ך . )סומך סטרן 7)"מ סר6מוגיסנעמיס
 )"ס תו )כרולס כוס 6"כ . )מ)רגיס המכור הליך )כחמעסעכוזיו
 כחל )סס וימכור סמ~כר ליח,ול מסיס כו' ~n?? 6י)ומר

 6דלכס )כחחעס )טסות סחין זכר דיטסס )ן )ימ6 7מ6ן0ח)וקס
 : ס"ט כזין ייעססגימא

 קס'3 סי' נק5ס"ח . תכירו חגר )0וך nulbn טעי ס")עןכמז
 סס0וח ר)פתמ )ומל )סחעקס מד"ס דיק ממסרסיךסכיך

 )פחם tnprn 1"(1, כפסיה פ)ימיו פרן 3)6 6ף מנירי)מ5ל
 )מ"ק ר)6 )6סמע4 רכיגו גמיח חס ול) . מ"ת )מטיספהוח

 : חדוס קלת וסו6 )מגל וויויכין

3~pD'מנסק) 7קלקע רי"1 נסס כ 
 נקנין ש"מ י"6 נמאיסומטלטלין
 )מס ירעתי )6 סס"ך וכחכ6נ"ק
 וע"ס משירוח ט6)סיגרע

 כן גס גל6ס ומסיט"ס .נק)ס"ח
 . מסטי1ח קגייט גרעדס6לס
 מסוכל וכקמר כיס"סועמס"ס
 קרוס 6יט מקדימי סריגיס0ס
 טמקךיס נ0יי6 פירט hbכ))
 ממחגי' ול6י' 3סכיח )1 סיססג6ס
 31ת1 3גו סנומריס לכ"עלטרמן
 מומרמין לין מקנחו והדסכו'

 . סלו סטיו זכר מקרחס6"6
 חי"יוכח"ס

 זס6 תמס רכ"0 ס4
 ס7ס 06 ו6ס 3כח31מפורס
 לתחתו מסיס )6 6סרעקגש
 סו כו 6יט מקנס וסרס )ס'יקריס
 כו )1 61ין כסוכר 6)06'31)
h)hוס6 ט' ת"ס h~hn ממך'ס 
 קר6 )סי) ס"ס כייסי מקיסס7ס

 )מוכלו ס'כ,) )כסמם67יתקיס
)טורס

~ah; 
 כו3-ס ורוקק כו' סרסו

 סתס נפקסס 1)6 קר6נלי
 סקרה סי60 סירס כ6ע1 פוידחרס
 6מרי' נסקדס 6כ) ט'טורס
 1)6 )כע)0 וכליו סתיו)6

 . ע"ס כו יו סיס מס רקסקך'ס
 כלס"ס )סיסת י")ו)כ16רס
 מקנס סוס 7מק7יס קר6ךמירי
 תות דמקריס כ0ר'6כפילם
 כין חקוק 6ין 1)עעס כו )1סיט
 ולמקריס חרס ))ס1ן סקנס)פון
 כטון כמו מסמס )נמריסתס
 נ6מח וסוס . כ% מ) 1)6מרס

 ח") . סח"ס תמ"סמסתכר
 ע.נ 7ג,מ נערכין זחגןנס6
 א"ק כין קלחיו 6ת Olhמתריס
 רייסס גוחן טור ob קק")כין
 ט' עוכחן 5ח )וחן גךכס061

 סגוף סמחריס )ס7י5 כפירם 0וי כמלס י6ף . גפרם"יוט"ו
 מקיס כסרס מרס )שן )"מ %7ך סח'ס כמ"ת עלמיתוח)מ)וטין
 ע) רימו) קר6 ג4 ק7סיס ט) ע"ע ט )ו שם סיכות ע)6ף

 סח) )ס' סו6 קרסים קוק חרס מכ) כוי)פ" כו )י סיססוכת
 ור"י סס"ס 6מל וכ"מ זסס סקסי 6מגס . l~pp וע) ק"קט)
 )כן"ס[ מרמים רסתס )ס6 ט' חרס ךכ) קר6 ]למסיק כ~ר36ן

ק7טק
 נמתגי' סס ך6ייוי חרמים דע) מלמט ט' ק"ק ע) למ)מטמר
 מסמע 5יך D~nO ורוכלי . מערכיי[ ופ"ו 3)ח"מ עעי'ק6י
 דמהליס כיין מחריס ע) . כמקריס 67יירי יתמעך) דל'מקרס
 6ין ות"י . סמ"ס כמ"ק הלמיפת )מ)ועין סגוף מחליםס0מ6
 ט) 6% ומוך מע"ס ט) דמחליסמקמטות

 סגי
 61"כ ט)1

 : 51"ע 3קדעיס כמ"ג קיסגי קר6 רריכם )ריכ"י כ)) יסדי)6
 ס' מלכיסוח פיס סלענ"ס ג"כ . )6 נמקוקש 6פעטלפם

 כךירחס מכית סמחריכיס ot~)h ריס כ' וסר6כ"ר ממגומו~כק
 ספגי דססוכר מוסס טטגס elo7 כ' סע"1 ס" כמ"משכ"י
 ניד סגךוגי ש60 %ל ם מיקמר כקרקע סיוק מלוי 61יןימס
 מלי %גו prt~m נסטעס סגי ד)6 60 וס;") . ע"ס6מר

0ו6

 א' לכל שיש אדם בני ד' ומיהו י בכספים לזהזח
 אחרים לשנים ואמרו להשתתף מהם שנים ורצורביע
 הנומל דיכם להם שוטעין אין ביחד חלקנו לנותם
 מיצרא אחר ליה יהב" לא המת אחיו וחלקחלקו

 תרי דאפילו וזסנין כבכור חלוקתו ואין כבכורדהוייתו
 אהד דירתו חלקים שני למיתנ לאידך למכפינהוטצו

 לתרי לסכפינהו אחד טבח דאתו תרי כעןסיצרא
 דמצי הדדי בהדי מנתייהו לחו לטיתנ תרי מכחדאתו
 לא ואי שפיר הדרי בהדי מנתין לו יהביתו אילסימר
 מיצרא אחד איחו וישקול למריח דירן שטראמהדרינן
 שתקת אי ד' מכח דאתי חד נכי כדאמרינן כרחםבעל
 טרווח דלא היכא דאפילו תהדר לכי ' אמר ולא .וכו'

 כאשר רשיי כפירוש ולא . הכי אמר בשתיקתושכנגדו
 להקשות ואין . דכתובות מההיא יצחק רבינוהוכיח
 טשום למתח שפרא טהדרינן לטימר טצו רלאולומר

 לן קיימא דהא הוא ולא מיצרנים אינהו :עודהשתא
 משום בה אין הראשונים לבעלים דטכרה דהיכא)שסו(
 צריכינן הוו דלדיר4 חיכי כי נמצא סצרא דברדינא
 ליירהו נטי הכא טיצרא אחד הבית חצי כלליחן

 ; לשתופיאיבעי

 לתוך חלונות שתי לו היו (tDW) אחד ארם אםשמז
 ד' או שנים מ כך ונשארו וסתמן הבירוחצר

 כדפוכח ולפותחן להזור יכול פצימיו את פרץולא
 : כפתוחין ל" הוי פציטיו את פרץ דלא דסאחרבהשותפין
 הורה עליו ואסרו וחזר ' לחבירו בית המשכירשמח

 לאוסרו יכול שאית אנרהם בר' שמשוןרבינו
 שכשמקדיש משום היינו להקדיש ריכול ואע"געלט
 שכרו דמי על יותר ששוה טה להקדיש כח לו ישבולת
 זה אבל בו המעורב ההקדש חלק מפני בו לדורואכור
 מצא לא והאיסור בגדר אוסר אלא טקדישחאית
 וכבר )שסח( מטיץ אליעזר הר' פ" וכן . להולטקום
 שאית חוורה הנשאל בבית ר"ת לפני טעשחבא

 : לאוסרויכול
 בסמלםלין להשכיר רשאי השוכר אין דאמר האשמט

 אבל )שסט( אחר ביד פקדינו שיהא רצונושאין
 השיב : לאבמקרקעי
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