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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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 י(,,11DU "2 שי:!,;י:,ך"נ" 1 יצג DmDShcn~. יין " נ'מ"אששששששמ888881
%שעא מסמסרמ'ע דמפמט עס גס ס/ סי' ס'נטדוח ונמח"6 עפניכתת"ס : סי"מט"כ  . ממזיק )פטור ים ג"כ , כלס"ס בליכוד מעך ס0י'זמספק סרי"ף הסו' רסון ס6 . יי% י63 ימסו ייי 

 סגנ מרקס כלי ורק ט"כ זכ"1 רכ"ק כס6 יכ6ורס )רון יס)ש"1 3ס5 רגתכוין י") יותר 6% יתורץ h)D')t . ט"מכד'
 06 כמספק זגס . חגר חכירה מגD~D 6 פטור וסכרו 6חר6% )סומח.סכקי6יס כן שס כסלעו מוכ' כרי  סוס לוירי לזמררל"ע

 פק' פור סך"ס ד' ס' מגגיכס ש"ג כמסתיע וטי' . סכירתן  יל5  גס י"ס ס"ק ס"ט ס" כסג"מ וכ"כ פ' כא' סריוף  כחסיכתכי5 וסכר סי' מחמתסמ6 מסוכר יפטור  גמי מגג סוריק' מממת גםנר סי' . כו' מכור סו6 ו6ס : מ"כ ט"נ ס" נמ"מ % זיטסוכמכו%
 : ות9  לסיס' רס"י בין  סייס 'PptinD1  ע וסנרם  יסר5ס . ססוס' פכר נבכר רמיתי נסיי  סכ סיבות כסי  וסוס . ע"מבסמו

61פף
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 המוכרו ע) ים מס)וקמ כסעי5יhS'DD1 :6 מפוקח: סמ5ר כ' ו' כב"ק . יטור סממת ע"י כשכס יוד י6י'-ענ
 עצ'ק עיון מקום ש ומ;: . ע"ס 10*6ס דכדין כיק 6מריומ סטור וע"פ מ"כ וכסיג מסמע סעמ6 ופנקסכ"כ

 . סס b"u P~ChDl מהת"ס סלו סג"מ ס" 3למ נפ"מ מס מד0ו5רך כווגחו . כגמ' כךשכמ רכינו וטקס , סמ"גס"
 :. תוק לפריס מסכית ספג רכ"ס ס" 3פ"ת ועמס"ס 6 מטקס דסנועון כיח וגמע מר16כן כיס יעוכר 60)16קמי

קט
- 

 *מנע נענע טפינשעו ,OD1 )6גל6 כמיען 17ק6
 %א ברשות שלא בו ישבו שכולם וחייב עליו חלקאחיו
 כנו% דכחו לאשטועען אלא אבא בר פפא בגמראנקט

 סדעתו.בחצר שלא חנירו בחצר דהדר 6 קיימא-עג : בנסראכראטרינן
 לסיגר עניר נברא אפילו לאגרא קייסא _דלאז
 כרמוכח פטור שכירות דעת על בחוכה ירר ואפ")שעג(
 טדעתו שלא ללוי I1POV כמע שהשכיר ורועבןננטרא
 יש הבית שכירות פרע כבר ולוי לאנרא קאי לאוהחצר
 נהתנע למי רשכן סיד השכירות כשנוציאין בזהלהסתפק
 קטא כדעא חסרתיך טחי לי' אסר מצי אסרי' סיאתוו
 שמעון בו זכה סיד לראובן השכירות ככר שנהן כיקארד

 ופסק זה של בניתו סחורת עושה הלח דהאיךבעה"ב
 לשוכרו לא בו משתדל איש אין דאם העזרי אביר'
 מונרי הת הכא בעלים ה11 דאייו אע"נ להשכירוולא
 פטור בו הדר שלוחו ולא הוא לא הכא דליוץנהו כיןלי
 ובחצר עליו משיבין ויש לאנרא קיימא דלא כסאןדהה

 אלפס רב פסק לסינר עניד לא ונברא לאנראקיימא
 דאשל פטור שדשא אטר' ובהיסשת חסרי' דהא חייבשדשא
 חכי אמר לא חסרתני דצ"ל טשום ואי לי אהניתמאי
 דאילו תדע בחסורי נהנית אתה א"ל דטצי היכאאלא
 שנשאת ולאחר שם אחתה וזן חצר באותו לרירן והניחה אחותו על וחמל חצר לו שיש ט4-ען4 ו התוס' דעת נ"ל והרישמחייב מי בביהו ליכנס הניחו ולא בעה"ב בפני דלתנעל

 לו אסר' טמנה צאי ואסר החצר לטבור ראובןהוצרך
 החצר לי פסקת לרברס הבעל אותי כשתבעהיא

 נזנים י"א בה לי והנה הבעל אותי וגירשבנדושותי
 על אלא ההצר לך פסקתי לא )שעד( היפיבורברבן
 . הוא שלי אותך כשנירש אבל לחופה שתכנסדעת
 טוציא ראובן דדתה דכיון בתשובה אלפס רבפסק

 חזקה לאב אין בהן שנאמר חבן עם האב כסושהיא לפי כלל לאחותו חקה אין משלו אחותובפרנסת
 נשוכר[ היה חצר לו הית לא שאילו וכו' הכןננכסי

 ; .פותח ספרנם שהיה טאחר לאחוהומצר
 מהטת הבא ישראל דאטר דהא אלפס רב השיב-ען

 אלא חזקה לו אין עו'ג מה כעו"נ ה"העינ
 בשטר אלא חזקה א4ל ע"נ מחמת הנא אףבשטר
 לישראל העףג שכשסכרו לישבע התובע טיחייב)שעו(

לא

 )יחן דל51ס דעת גסס60
 ד)"מ ח" סס כס"מ 6ך .סכל
 ממעון )נכי ר16כן 7גנ7ג"ו
 . נ"נ ס"ק סס 0סמ"פוג"כ
 )מס"ס סטור סיפח שתנירוסק)
 מיג ע6 6% 65 )1 ד%מרר.ו~ר
e~h6(המס"ס )%ר6 עימק נ 

D~PO'כו 7כסמומס ט"ו סי 
sff~"מיגל 7עכ? ככיח )גכ( 
 נסחם זרק 6פ") 61"כ .ע"ס

 שדור נערןנ 7מסר5סמשקיק
 תכסה( ))6 יממת שמסנמגס

 . דרש סכן )6חר )כמכיר)0טוימ יכלתי )6 60 יןור )76כס0ו6
 זכס)6 דלח" דגיי כוס6כ)
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 106נבבצלאלריקאנטימעשה

 ו טש:ע"מז"י%"מיניייצ
 prnw: קנ, bPR ויבקק מ%ועני'; צ ו, 1ffht שי

 6וח ש"ט סי' )טע מגדפם השטר וזה אליו תהיר ]ואח'כ[ עו"נ של היתה לא יסו 1nDhl . מטלטליןמסייח

 66י,ו hS(tixn מפ6"9נ ד3'מ לאביו מוחזקת אינה אם היא משכנתא ואמר קטן 61"כ , גמור )וט) 7מממכעס יי ל ימי" 6י שעם אפי' )שעף חוקה לו אין קמן כנכסי ש(חזץ מי שעז ד6.י קב' %ס סם3ס"ך
 של שריאקול' וכד' קנס המס סלוןדשקס

 ק
 כ)ל( ר6י' 6ין )כ16רססס : נאמן אינו

 ססג6 ס)"ך ר4מ:כ) פ'h")o)t בבתים טיצרמת דין  שאין כתשובה ר"ת כתב שי רק נ"ר וסוך "פסר .קמ"ו

 מגרס מלר S~o ר6וכןרס"פ ם מיצרא דבר דינא שייך בבתים דאף כתב מג)ג)ין סין כמו ווככועס ס" סלי"ף דמתקו' ו7ט .כ)) העזרי אבי רבינו אך )שעט( בתשובה יהונתן רבינו SD מגין 67ין י")61"כ

ומשיגך
 הן"

Of3 

 ""י" '*גי: ד%ינ'"ב':%יימן. ש9
 4 עויינו ב;

 7ח)ר h~PQ סי''ר24"ססכ'י כנגד אפי' יתמי וכן אשה כנגד אשה ול"ש אישכנגד מסגם י06ל2עז6י'

 אהישו דץעשית דכייו ": עסימנ4ץ מססגזע כ"סנ6כ)
 ילא דוהטונו

 מפקוא
 סס3י 'וכקטלן)סיי"ף

 דסוכ6 )6

 ד "ש ק,הינ שפ 41:י שונ:ן:,ם"נב,נקךן3,,ע",ע2ץ
 כז6)"

 נם

 שי )"ש' 6ים. רגקי ס:6מע: לנ: : בם בק ג :מןבב1בצנ:::ץ ?"ס ופרכ" פליטי
 "י,

 שיין 7רונ'גיס ומ"ע3כריס6הר בכלל לא אשה אסו אחרת נאשה אי החייאשהיכמחי

 %"7%'י1:.:4 % ג"1:ן,,":ילןדןך.["'4 %% י12
ל"ו

  ו6%נשיסי
 כסגוסג ,גס . ניגסו למוסכג' דינא רבנן דתקינו דהא וש'ז פסן  לשיא( שקא ימי.פסס

~1DS
 ס"1 קע"ס נס")סמנו% שדה לו "1 דהטצרן היכא  אבל שהה  להם יש  שגיחם ר.פ"ל  ור"י כטמאך סכי

 1 הישר משום  הטובע על לקנות 6מר 7סס י1מ3'ס Q~pנימק
 ק

 . ע"סזיגיםונסתעף ישלם ובעצמו

 )16 % פ"י( ר)"ס סיכמ"מ יתענג והאחד שיהן::כטטלטל יזשלון : ל"מ bnth 6'כעיח)6גסמטי
 ךסוי )ומר ואס סו6 יימוחכר מעובדא דכ'ב מפיק וראיה לו שראוי מסה יותר וכדפרס"י קלמר ימ0מ'דוקן

 ~מר ללס א %1hyיכ"6
 ' יא . :ק

 )סקגוח4)סמלרן 6סקגמ"כוהס יא ן איחקק הכי
'Wb716 ג7כקעגושכסיגרג סעריםין שאין בתשובה מרדכי ב"ר הר"מ בתכ שיעבש ז)כ16רס קם") כגזע( כר "l)pb 

 'vh-; זסו6 .4
 סריגים )ענין מרססן קנס6י מצי לא"נ ביתמשכנתא:ל ן.

ז )ס6יכ"5 גרס )6 ונסננ7)והו
 :י)"ע ורב נ"ל אלפס רב השיב 21ן העזרי אבי רבינו

ש nt*apn .'חוש"=9 ש-"1מ11%ב  " םי.י'וז?ם"גי 
 )6 ו)מלרן 7סיכ6 . דדכ'מ מסוס S'(h 1)יממי ז)6ססמס6 כס7י6 מיפרס6 ד)6 כיון מיס ער"ס 0ח0 וחטמע0מ'
 וככ"מ מסוס S'(h סעי hptm ע)וקמ )מחומס 6% מירעי וככר קמ6 כס6יכ"6 סרמכ"ס ופסק רשם )0פרטם
 שע"פ וסג") . ט04 ט"ו זש)ה מקיל ריר'. כסס וס3י6 7גה'פ כמכוס סלמ3"ס נפילת 7' ס' DDn" ק"מ סג"מכן

 6סס לגד נפסס 6פ'זדכ"מ ני.6 י") וכן . ע"ס תפ"ס סי' מפרכי כץ וכוכם )9)6יקן מסוס )יכ6 1)6מס .מפר מסל' סמקכ) פ'ממרדכי ג"כ סוי וסי ,pffs סוי סי מירר )6 61"ד ד6מרי 6ג6מס"ס
~fft 

 למיקס גומרי 6י 61"כ .
 סיכת מגס לקוי סי' סרי ז6סס )ס6 ד)וקמ~hnD )וע" )"כ סוי וסי )"ק סוי סי ידטי' ד)6 ולוקקדלינ"6
 )6 ו,ס מטוגו כמפר; יhnug 6( 16!51 )" 7חיק6 ג"כדסענלן 6י Nt?DD1 מסוס 61יכ"6 ליכ"6 ד6מר מ"ג ס" thSDכיי
 : סטגייגיס ד)"ד וע"כ , 6דס6מל נקיט ופכך . )מוז( מד בג) כוזבן 4' 09 1)6 סכי 16 סכיסף

כסס
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 זיופם )נ'מ מסליסל6שכצמים
 ר6ילף . לצגתה סף ממלייותר

 ע"6 י"מ )כפתתכר'טכ"6
 , 6וג6ס י; 7כפ)ג6 סכ'כמש"
 7' מכמוכות 00ומיסוכסייח
 וטעו ממכרו דכ"ו )רסכ"גק'

 ו6י קיים מקמן 3פ)נ36כומ6
 טחות מעסו כסיגן 6גשסנסקר
 ל6ו מס סמקם )קיוםמפיגת
 יותר )כ"ן כח זינקמכמיס

 03"מ 3,ס וקומו . טוס 6יס )% מותם דססוו 31ffhמססו
 )ענק מנערים לד חגעיס סימונן )חמוס עוr')s 6ככ"מ

 דיי) ק5ח )ייסכ וסי") . יעו"ס 6מי מקט כסכי)קרקטות
 . קיש מקמן 7כפ)נ6 3כ"ו ומשטפין קרקס מוו ו)רס3"גניון

 ג"כ 0קש )6 הו )פ)ג6 סחות כין מרוטט סגפ"מו3מט)ט)ין
 מקמן סי60 7ס)") )"ק 601 כקרקס מרונס סגס"מ סייןמס
 מתוכם (nfft 3מט)ט)'ן וי% מס)ג6 פחות מנסו טןקייס

 מכעס"כ ע"ד )טווס ג") ד)6 די") . %עס"כ טוווכריקט
 : )נטר."כ )גמרי )0סיומס ו3ריקטנכט)ט)ק

 . פ"ע ס" סריסן נמסו' כ"מ . 16לס * ש ס4מ ט"שפו
 60וס"ס

~DDV 
 51'ט ככתוכומ נכויר כ1' ס)ימ

 כק)ימ זס"ס ors וקנו") . כו% סיכל כס4מ כציליוטס

 ש"כ סנצס' )מ"ס 6ס") בסי' דין 0'7וט וסוס . מעוךסקי
 דפעשס ומיס 0ודע0 )"ס קרקט 7גכי ס"מ ב"ס ט"073"6
 , %"ס ט' מה סיט ממס יומל 0ל3ס ריקט 76סזיס

 נסכי ט%ר ניורק סקנס נס)ימ 4מו מיס ס"61"כ
 סברס 3פ)ימ ק' ד' כקוצכוח 67מלי' כטק6מד0יך

"DW1~ל 
 ימס גטק רתורס י6יכ6 זכיון טסלס תיחח

 6מדתיי 03כי גומר ס)ימ זמ5י רעם כטין61יכ6
 . טים

 גךקע סס)ימ ד3קגסוקמ-)
 3י1רי

 *מר %"מ מיג טש%
 נסעינוס

~mnh 
: 

 דחזינן אלפם רב כתב )שפב( למלוקה מציט דלאאשתו
 מה חצר אותה שתקנה בטה ידוע מסון אצלה ישאם

 : ואסור היא הערסה לא ואם עשףשעשתה
 מה )ש"נ( שמין שחלקו האתץ דאמה' האיעטכמג

 ח"מ ובנותיהן בניהן שעל סה ולאשעליוץ
 בירוש' אטר שבת ובבגרי רגל בבנדי אבל חו/כבנדי
 שטין אין שעליהן סה שאש" מעסים דאסר והאידשסין
 כתב מיחו אם אבל סיחו לא אם ה"מ אחיסנדול

 שיראה כדי מקח וביטול לקח גביאונאה לאמר" דהא סריעשבורנ בחך הג' מבשפר י שעליו מח ושמין בירן הרשותהרעש
 אם אבל המעות נתן אם דוקא הייט לקרובו אולתגר
 יכול לך נחתי למיסר דילול טצ כצפד( נתןלא

 לעולם אלא שיעור אין ובטוכר . נתרציתי לאלטיסר
 דבעה"ב אשאה עלט לו אץ געה"ב טן והלוקחחוזר
 ומחיל יתירים בדטים שא תשסישי' מיני זכיןלא

 כתנם דבעהשב ממיץ הנ"א פסק ירע לא ואיהלוקה
 אונאה עלי לך שאין ע-ם דאסר בשמואל פסק וגםדמי
 אסרי' היכא כתב יצחק ורבים . אונאת עליו לואין

 אשר ביותר אבל פחעח שהדעת בכדי דוקאדחחר
 סתנה יחיב דלא תקיפא אינש הם ואי לי' קייבמתנה
 אשתו אם לב יחן שטי6 וירא . נזלי' מגזלאימא

 : לא או הכברים באלו בקיהמבליעו
 לקרקעחע אינאה אט דאסרי דהא ר"ת פסק-דץ

 לשתות כמטלטלין אונאח להם שאער"ל
 אפאה להן יש בפלנא ')שפה( אבל טשתותוליתר
 בדנר אעאח להן דיש שאסר הירזשלטי עלונססך
 שאין אלפס רב ודעת שלנא מלשו! פופלנ ופטמופלנ
 כי ואומר הריש לדכרע ראי' והביא כלל אונאהלהם

 : עיקר דירן ונטרא שלנו הגמרא על חולקהירוש'
 דאטר דהא ג'ל אלוף חפץ בשם אלפס רב כתבשפו

 לו יש שליה ע"י )שפו( םגעצסו
ק

 ריכול
 : לעוותי ולא שדרת" לתקונילומר

פסק

תסק
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 כהבת מס' ותמס . טקססקרן
 סכ' סכ6)סס רפ"י SDמסיס

 15 מכר סער ךוק6מסלסכ"ס
 רסלי . 6חןיו0 ס6"3מתנע

 מגר דכסטר מכויירכרטכ"ס
 3טדיס סרסו רמוכרצקיי") כיון חמס 6"כ  6מליוח בוסיס
 . ע"ס חמכועכ7יסנוכס
 סכ6)פס כרפ"י כמקסומנס

 3כעס"ת ג"כ .מרססכן
 יטש ססנשס ורמוק ג"ססער
 מס סרסכ"ס כ"כ ורעייע"כ
 תיגו ומ"מ 00ג1 גמשם)6

 . ס)סגינו :)0רסכ"ססחירס
 h~m b~D 603 דככ"כוסו6
 גסס 3עדיס כוסודגעכר

 טויו 1קיכ)ו פרככ"כממסועכךיס
 נכי ג"פ פ' וכבג"ץ6חריותו
 מסרפכ"ס ס3י6 6יה6060י
6(7"1Dh ונמכר מקח כקוס 

niwhכ"1-נ10מיס וסונף ס"ס 
 . ש"ס געגייט סק"ך קט"1ס4
 סיפסר ממכר גס מ")ות"כ
 ככסה סקנסס קנין IDr)כקוס
 ns)p ל%  פסס  ותריססקגין
  ס)סחו0  ומ"פ  לסירופשסויות
 מסמכירס סכמטו 6ף)קגו0
 פירס מסטר שיכחוכלעת
 סו hnDn דמס6' 06ריותקכ)ח
 סךס כדיקט ס)קומו0יפסילו
 סקמן ,מן וכס'כתכו ממגוכמלס
 . כנין ס)6 מס)קוחוסיטדט
 8מרעח bD~1 מכר דוקך מר~ומכ"ס תמ"ס גימור61"כ
 מסרם3"ס ומ"מ 6חריו0 פירס )6 סקמן כסכפטתמילי
 סקגין גסכסעת מיילי מכס 6ין 5חריו0 13 סיס נמכרךנס
 גמי גיחם וכוס . 5מריוח קכ)ת סטדיס נפני פילסב"כ
 מקנס סטר 6קגייח6 7קע"כ כ3"3 סגיטק"ימקם
 כסכחכ ד8ף ככ"פ ותמס )קומות יטלוף 1)6 6מריו0ק6"3
 וכ' מרקוחים גוכס כעריס to1a מוכל he1 לקם 6ין6מריוח
 סטר fh 1סגוכר . ט"מ גו' מאגס סטר 51") 7610ג'"ס
 לכמוכם כס OtDln1 ססוכ6 גסכעס'0 7יס3ור די")מקגס
 3ס7י6 )לחגויי וכ"מ D~p 6חריו0 למרי 63 3ע7יסס07ו
 16 כממריוס סו6 ובסער ס0ס כעבש כממכר 61"כ .ט-ס

 6מל4 מכר כסטר גס לו גס0ס 16 סרסכ"ס נףס0 כסיכמפרם
 : כג") סקגין ומן כסיכ0וכ נפקוס סף ט"ס6חליוח
 כקלגס 7יח)וקו 6מלי' ומכר קג0 6 7כ0נ 1סיכ6תטסנה

 זקוקו וככ"מ חמוס 6יגוט"ס.סו6 06 . ט'וסנע"ח
 וכן סנע"מ סגי ימצוץ וקנס ומור oa1 דכמ)וס Q~DDש"נ
 . וקגס טוס כגוס ךחסינ מטעס מנח ח5י 0נע"מ יגוע)נר.6
 וכ"מ סחוכ כ) סמ4ס דגונס ססים6 ומכל וקגס נן6קגי%)

 רכינו מ"ק r?hin 1)6 סלי"ף ג0ס1' ומפסתי . סםנכסף
 : 51?עגסתו

 )סיטם 1)כ6ורס . פרטתי )טמר 7)"מ %ס %,שפם
 DQ(D סרוס טען hSN )סגין 3טדיס כסטר דיגו11

 ס4 וממ"מ דמ"ק 3ככועו0 כד6ית6 )סמ4ס pt'1nD לון*
 6ע1 מ.מ ממס1ענך'ס גסס 67יי1 ד6ף דמע . ס"סש"כ
 נטי, עלו כידי סטנך 4מר ט' ס"ך כבשרע סמ4ס גששמט

 י"ר ס"ק ס"ס ס4 סגר"6ר
 ע ו)ויטס סכ' )טיסךגל6ס
 זמ"פ 3סנועו0 0חוס' ק'משרן
h"Dדפריך _כס6 וט 7"ס 
 )כע0ם"ט ךמסכיעין 67מר)ר"פ
 . סו6 פרץ מוסכשקמר
 וסק' סטרו )פוגם or כין7מס
 דסכ6 ממחגי' *' 07קמיס0וס'
 יפרט )6 יעמיס מכסישיסרת
 6יט0כע 61מל 6ניססמעין סגי 7)מ6 ומסוס 3ס3וטס6)6
 וא' . )ספמט מ% שמ46

 טסי שיירי 7מ0גי די")סגר"6
 6י 61ף 7סוכר סרי .ס"ק
 לכססי מ"מ )יסכע 6"5כמטל
 )מסקסן גס 61"כ .מהכינין
 כמטוען וק נסער מסניטין67ין
 כ)6 6ף מסממן נכת"יסםנע
l'DDכעי טטמ6 6ך . ססכט . 
 דועכך סמוקם עקת ד3טסרוסג")
 סכרך גמי ש כעי מ6יכירי
Pip6נכות מעומר דסטר ס( 
 כב"ס דקיי") 61ף . דמיכגנוי
 כ' ס6 נ"מ רמי כגכויר)16

 מסרמכ"ן סק'ס מ"ג סי'סק)ס"ח
 (~b"cot 4' 67ית מגוו)טגין
 6(6 ptrn~) (b'iw מגו)'ח
 ת"נ . עגם כטוי דתימסוס
 כיאי הסטרך סטטס 7)5ירוףי')
 )3עסס"ט מסכינן כעימ6י

 גמר סוט) ג"כ ע"מכמומ,ק
 ומס כגק"ח)ססכיטו

 סוחח כק5ס"מ ומס . )יססכע כלעועי
 S~D1 )כ"ס ך6פ4 7)'ומגיטין

 קמריות 3ו סכין נקטר מ"מ ל0ה כגליי לגרות סטומזטמר
 נועמטכךי גוכס 67עו ככמרי 61"כ . ע"ס כנטי 6'טגכסיס
 שעין hb 6ף מיככט ורזוי חש3 גשר גוע) כגטי סיגו6717'

 ט' בטס כרץ כס3 סי'שט"ב : כג") )י ססכעסקס
 מחוס וס"

 נסי
 . )6 סעס

 סק"3 ס"ט כא' ומס"ך מסריכ"ס ז"פ ס' כסג"6כ"מ
 מטס כקמוט ס00ס כסר ססק' דלוס"ג דכ"כ מסתוס'סכים
 פטל גסס) דג6 וכו' כו' טשו סטן ט) זיוף שטפסגימום
 ס") 7)6 ומוכח ט' 6מל ט) חוג )טסות fh1 כיוןנסכי

 ים oDn 63מ)ט דכמ"י )סריכ"ס י") 1)כ*רס . ע"עכסריכ"ס
 דסמ0וס וכגון כמשוס ע) סער כסיכיטכ 6חר SD גס חוכחקם
 כ16פן סטוייף מוכ וכדי מורס כרי גכסיס )ו וזין )6חריס0ייכ
 יפסייו 61"כ . מ"י ת"ד ס4 כח"ט ט4 כולס יימ)ונ[ודסרין
 . כגס"ג גפס))ו ורכך שטס כ6מ5ט מ"י ט" כפין ק)%6ריס
 וק תיגו כקיוייף 6מריס דספסד רחוק 0עס 1or1 )ס0וס'1)")

 . )טכס סגכסיס יספיק כסט וגס נט"ח עור מעז ט)גסיסה
 6מני)60 )החוס 7)6 603 7כ"6 ככ310ו0 )סנרט"6וכןו"מ
 ט' טופס ע5ס רק b"r1 מסטיר ככחי סער ט14 יטססס)6
 : ד6חריג6 פסיד6 מקס גס כ,ס יק וליחס כטסת rnst .טיס

 מ,קס כ) קמרו כייסר סדין 05 ממסות *גס שבטקסשצא
 טמס סבין 3חוקס ומכ"מ מסעור סכ06י כע"ד ס4אעיק . קג"ח סי' סרי"ף נחסו' כ"כ . 6"ח סעגס עמססטן

 דמדמם ס"ט הכקורס . ט"ס מח) hSn גסכם ממטרטרטעגס
 . Q12D עמס ספין 7חוקס )ס6 קלטכן )6ס כממרה דיגםמתיקת
 %*ק מטרנס כטר06ס 6%ס טמ5ס ס)6 ניגס סתסנעל6מ

 טשתעבדין הלקוחות דאין רשב"מ פסק ""ש"ז
 ולא השטר כתיבת משעת אלא טחןלטרוף

 : משתעבד'ן הקנין דמשעת פ4 ור"ח הקניןמשעת
 ההוכ אחר. קרקעות וקנה לחבירו שחייב סיזמזמך(

 טשועבדות הקרקעות אותן אין לאחרומכרן
 ודאקנינא דקנאי לו כתב לא אם טהן לגבותלו

 דיחלוקו אטרי' וסכר וקנה לו דכתב והיכא)שפח(
 : אלפם רב השיב כך ובע"חתקונה
 חורין בני מנכסים נובה ידו כתב עליו הוציאש"ט

 פרעתי אטר אם אבל . להר"מ לומרוא"י
 כך וטיפטר הימת שבועתמשתבע

~pDt 
 אלפס רבינו

 יצחק ולרבינו )שפם( לדבריו ראי' חניא כהןור"ח
 : פרעתי למיסר מצי דלאנראה

 ידו כתב עליו הוציא ראסרינן דהא ריא"ז פסקשצ
 ימסה שחתם דוקא חורין בני סנכסיםטנה

 שיטה בראש כתוב חיה )שצ( אם אבל עדיםכעין
 . לא שמה בסוף חתום והוא מנה ספלוני לויתיאני
 סנה ספלוני לויתי פלוני בן פלונ' אני כתב אםמיהו

 : טשתעבד מטנו לוה לאאפילו
 לאמצע ראובן עם קרקעות לה שהיו יאהשצא

 אותם מכרה ואת'כ הפנויה לרינה אותםוסכרה
 לחלוק בקשה ואחר שנים נ' אותם ואכלה לרחבדעה
 אותם הוא נס שקנח שטר ראובן והוציא ראובןעם

 ואטרח רחל של ונטרו לזמן קודם וזמת מלאחהקרקעות
 וטען ראובן לשטר קודם לדינה שמטרן שטר הנהרחל
 טלאה שקגיתיו בעת עומדת היתה זאת דינה כיראתן
 שקניית אלפס רב פסק . סיחתה ולא שקניתיווירעה
 לשמר מוקדם דינה ששמר לפי ראובן קנייה דוחהרחל
 סיחתה ולא ידעת דיגת כי ראובן שטוען וזחראובן
 טפסדת אינה השתיקח )שצא( כי קנייתה טפסיהאין

את
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 קקכ מ5שפ ד3מש' %1 . רשם משר% פיקח מ8ס 3וסוס . טטגס 6% זממנה ג"ח נמוקם כעו נוס פמעמס מ0מ?%
 *ph סער סטתנק ינמ9ס %1 ערוותי סכי6 עשו סי'ממ"מ ד6'4 )כ16ר0 מסמע . סדין מיסים 6ע1 כמשלף מזכחנ1סגס
 מירנק 6)6 לוט 7טהו' סעכ0 י)6 משם )מזד ככסף מסמכו6ר יוטסו 1)6 . מסת ליגות 4 ולמרס נכעס ר16נןינ:)ך
 4 ד6מר ד6ף )' 7'לכ"כ

 )פשט יס6'ס חם ה"נ") . ת"ס )שד 3קסס6 קנס ומך6וריית6 וטחו 6יכ7 )6 )קנות 0מטרטי
hetntי"מ ס"ק ר"ג ס" הח"מקס'ך יסמוכר נטעגתו ממט 
 1753 טעמו 7סס . ש6 נען4

 קיק סל6שן 4 נוח 0סמיקמל
 כס0בוכר hlh )"ם 1"ש .סימנו
 ,sff וסכך בקרקסממדק
 כמקרקע כ)) סחויקרי )6ד0%

 יגס למרס לדק סכך )ייזח וסרגי טטס נזם 1)"ס)דיג: מכילחר~ כתר ולקוכןכסנוכרס
 6717י מיסגי סי' )ק:יח)ר6וכן
 ח"ח כב' כק5ס"ח ]וטמ"סמחגר
 ככיהור י"גס"ק

 עגיי
 0מחעס

 . כנרי[ ו0"0 . 7ח,ק0יג"ס
 )תכירו זכמי6מר ""ק6ן

 כסיקג0ו מיסגי מקרי כד10סיקים
 מלעס כס4מותו כ"מסימר
 מחזיק ךגסס6חר וי") .נוחיות
 'ותר סייך כמקוהן 6ףכס
 ננר"ד ונומי)6 . ננהעססיין
 מחרס ס)6 סכוטס )יכמ3סתק
 . 51"ט כנס"ג מחילם effkiכיון
 יסגי וקמת כלנול י"ל6ך

 דסמוכר דס61 סוד6סמשטס
 . כשמוכר ססקנ0ו כ0וך0והמיכ
 )קנוח )ר4קח 1wnbi 6מר Oup כספין b(h 6מר" )6 וס6ך
 )סטעיס וים . סוד06 וס )"מ % )ות דרגי לעס כסי")6נ)
 47מינ ממכר 7נ"כ ניס 0ק' ק' ד' נכ"ק זסמרוכיניוחל
 ה[" בהיחגי נייר וכמר06 ססטטסו fu 0ססד )ו מגרסכמס
 ha מחל"כ ססו)חגי ע"פ מדייר ויטו) ממהיר לע"כלס"ס
 ים ל3"3 זס6 וסג") . ע"מ ר3ריו ט) )סמוך ס)6 י0"מד3"כ
 מט6מ כפלת מפיכס דעוסס ממוך) סגו סר36"7 עפעפם)חלן
 מתלוין סייגו וכיון סידק סם" % fbn שיוק דקיי") )מ6'מטול
p'ro)6(6 ות"י . ע"ס מזיך נו קנסו )6 )סברתו 'Slh sff, ךכיון 
 פסול )כך )1 גום 7ססמ )0)6חו טסס l)ftS 4 סימיימס

OD~D0וד6ס גש )"ח ומש)6 קגסו0ו ע6 גרני . sih 
 ומוכם כן יעמס ומש"ח מבת"ג יחחייכ סרי r)rJO ת"'כם6יגו

 : 51'ע סוויפ וחסין סו6 רס6חלדכ6מח
 . ו)6 כחוד"ס ט"3 7ס"ו נכ"מ ט" . מתיי י"ח 6ך,נםשבב2

 וכי ספס' טמס"ט כתכ סק'כ קע'3 ס" וטחוכמוות
 ולפירות לק 7ו"6 . ססילוח ילקכו כמסכון רייק סוסמשם
 3ש3ך ונכס משרוס 6ח0 מטר )ומל יכו) מעשן 7ג7י)ין7כ07
 ר51ס ס)ו0 ס6ס )6נר6 קיימכן כ)6 רצוי 671י נמיל6כ)

 )6חריס מח"י מקטן ])מסי[ 6"ר סי6מר יעכל )6מריס)0נכירו
 )טפו 6" סס)ום דמט)ע)י גכמסטן ממגו )סו5'6 עטיסקסי
 וק') . ט"ם כ)) סקוס חסר )6 וכרי )6מריס סמסכיןס'סכיר

 6מ6י . כנמס)ט4 ממיו )0ו64 סקנס )ומר נה5ר מסך67י
 מסוכר זמני )חכילו כיח כמסמר סט"1 סי' לים כמ"מפסק"
 6ין 3מט)ע)י וסרי . מסלו מרוכש ב"כ כנין )6מל)0סכירו
 )"ס דנמיר וע"כ . נוסן כסוס )6הר )שנכיר רכסימסוכר
 3העץו דקרר~צ תסוס ממט )510י6 טלי קמס ןי060רףש6
 6מ סוס כטויס סיטעגו 7)טנין 7גח)ק ווכח . טומרתנע4ס
 קיא %) . )מצעקי ח5ר סו עח)ק" מס )6'רך 1)6מ%6ן
 נכס"נ כעקש שמוק שציוח לק 076 סוס )60נוין 0517ט"מ

 : 51"ע כחדל גס קפי67יק
 מחדק nluno 6(1 יי(יכ) Sh1D'5 גכסיס %צ ע"גשצנ

 יסועות וכוססן . ט"3 7נ"ד כנ"נ כ"מ . כו'סימל%
 כוס ": )חוור 6"י כסף קגק סומל סלסכ"ס עמ"ס סלסס
 ימזגו לס hth' סשס' ימ"ש 5טר6 וכנכי b~nb דמיריזכיון

 קויס hnnah דעס"ספס3"ת
 ש%ו ח% %י ומאע"ס.
%0nSIDD וממרע סקנין 

 0קגץ מגרם 6יט סועסאישם
 נסתיע וטיס . מדריגן6)6
 נקשת דעתי קדד ס"ליס

 וגם מש"ג דסר6)0רמ3"ס
 ש"ס ונחסם . ארמיסמטפטף
 ז3ימר6) י5ף כ' סי"מ ס"חו"ד
 וחכמים עיסת ככסם גץגסגמי

 גירש יקמר ס"מ מסוסטקרו0ו
 תקע )6 3ט1"ג . כע)י'חטיך
 . ע"י דיניסס ע) ומדיחוסמכעיס
 סר%"CDP 1 דמו די")וסג")
 דין 67ין ס' 0' מממןל"ד

 מטוס 7סו6 די") . ט"מ6סמכה6
 9גס bn)neh דמס"םלמון
 bSn )דיוי' רנין הקינו)6
 יששכר ו5ף SWt 61"כ .יקנס
 מדלפק )"ק ימר6)יס1)1קח
 פ"פ . סטרך דכאני63חר6
 עגרע לרנו מש"נ סיוגם3יסר6)
 )6 סילסל% מס מש"במ5ד

 . מכסף 0ש"3 סיץכ) 6מר 013 וס כשוור חתרי PD1"סמכם
קששבן8 : תיק po~3 קפד כב' מגוממתוטת
 דעכן שנ"מ . ט' (_~F מוסברת שכר nnSD ז*
 . למכנר פוםמרפ npd  רפליקה hnth עיקש נ:פ'ט"ב

 ונסטךמ . סס n"hK כחכ ))וקם מוסכרת מוכו 7ט)%חוס6
 עעחם לגחן דנם מסרע3"ס ימסעע זס6 כ0כ ק5"מ ס"ריס
 משכס עוערח סו4 7סקמ' 4מר' אטטי 7)6 פשע )6מסוס סו* . )ס5י)- יכ) סככס"נ 6ף )"מ )1צ3יס ס7רט 737ומסך
 יעקמע כמחמ' זע"ח 3סנוטוח שנס סרי"ן 3ח" וט" .ע"ם

 כרס"ל סמס)ט)ין ס)וקמ כמסך 6ף וץגס מעזם סחיןמדבריו
 אגס סעיכס שש ס)6 סו6 מסזט נמי די") . ט"ס 456סמ15י
 כא' סס'ך כע"פ נסעיר ים t'DD1 . )ית6 הכקמח ע0מלסיר
 ססחש טע י)סטס )סנףוח sffc1 [D~DOS] רעש סק"סק5"ס
 )דעת teh' כ5) מסומר סי% 6"5 השרחם י5י) תלו כדיתרר

 ושנ"מ מנהרס 5ל6 טקס Pwh מקווו מלעס דקל% מוןסמוכה
StSn1מ תשמר דכ6עו י") 1)0מגר . ע"ס"( ODW דקרם 
 סלוע 6ף ומראי מ5ר ouDn ינץ)ס קומר יטש מ)6 כסומלי)

 : 51"ט )יח6 סיסמת מסמסומר
 4כ6 שלרין 16 מקצע oh)th 16 מסוס נו מחי ohשעה

 מסיעך ממעים סכרין 3עח מק"ט ס" 6ס .ממ"פ
b)'Ssמסוט ככייס 3*י6ס קנס נשר מקמן טען( זל6 ממ"פ 
 סריעוה6 כסיתסוס רק מס"ס[ 7מקכ) סה"כ ל"י ס")סס"ך
 כסף שלגין 6מר נתסוס 67פ" דשללין חכס6 כסף סקגין6חר
 ~hh ל"ת תכרי . מש"ס 7מקכ) 1ז)6 כיואש 61יט מס"פ[4כ6
 י3גסתמס וסגלתך . ר5"כ D~D כחשם כס"ךוסוכך בנע מל* כ"כ ש"מ כ"ג כעלרכי . ט' לס"ג פסקכששבך : DV51 ר3יפ כדסק סס ולוט . לו נחת"ס ע"3 ימיונג"מ
 ספר ושש כ' ס" ח"ן נחש' שע"ס גס 3לצגסין שי033ספר
 פרחם גסגס סמסלמ) מגס פשו סגתם כ) מיאן Ig)tDפטור
 סספר טעסנץן כסע0 שפוערו 6ין דסכ6 . ע"ס יוסףדרכ

 יש6) ואר ט עמת ססגטנץ כרוי 6יגו ד60 עטגי6מ)מיחכ
 משה מוסס סמסטר) %ק ספר כסו% אר"י פרוצס 7)"ססר"ן עי רצץנ ג' ס" סי"פ ס' ונממ"6 . )וס ד)חיח %עת3ס7י6
Otg~)'hGDg לג5 )עמ6 ד*שו6 ע4מפ3 16 ?חערט סספר 

 טענה עסה שאין חזקה כל אמרו כאשר הדיןאת
 אסר שלא שלי בתוך עושה אתה מה איל חזקהאינה
 רמטותק על שאן %מרך חזקה אינה טעולם ארםלי

 'ח' ":י" הי-רש%
 ק

 ולרנה כיון עי
 אך )שצב( נשך איזהו דפ' לפרשייכנבייתא

 : שתירר"ת
 מעות דר"ח כריותי דהלכה וויא"ז ר"ת פסקשצר

 *לא כסה כל דמדרבנן אלפס רב וכ"כקונות
 לחוור יכול הלוקה אין ללוקח טושכרת מוכרעליית דאי )שצי( ומסיק איתנים לסוכר איתנים אימשיך
 רננן תקיש מאי דטעטא איהניסו ללוקח איתניסוואי

 בעלייה תפיך נשרפו לו יאמר שמא נזירה קונהמשיכה
 איהו באונס נפלה אי נינדב דלוקת ברשותאהכא

 ו לחו ומצילם4ח
 איכא טעות דבנתינת ראמר דהאי י'ת "קשצה

 וזולא עקרא טשום בו כשחוזר ה"מ שפרעסי
 טעות טקח או אונאה טשום בו חוזר אם )שצה(אבל

 : טש"פ ליכא עורתןאו
 לקרות שאסור שכשם ג'ל נאון ר4ה פסק )שצ0שצו

 מטנו לכתוב אסור בך אצלו שהופקיבספר
אפי'

אטס
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hWYD09צגהבנ"לרקאני 
 קירוע ט עת% עשן 6)6 6א )6 זש6 4' מקי )606 )עי"כ מ"כ 161 מ5ו0 )4 6ית rh 3ססלו מכ?1 ט)1מד3טעס
 קלמר מו"מ ע4ם ע"י דרכק . ור"6 ס7"ס 3מוס'וע"ס יסר"ן י"3 וכוס . ע"ס 3מ15ס סמטל31 שסק 6יט 67ו)טמ

 %מח מענד ל01ס ח"ק כק מיכלי 6מהס ע"י ככ"גוקמת כס6 מ0רגכ"ר סנים מאל"מ 6)1 פ' rh Fptnt)sl'()טטמי
 ומח[ כמקג0 מעים )מימת נו סי65 ע"מ hib 4 נתפ1)6 וטיגן ותס') 6כיו0 %מדר enwn ויגו רכסן וסמע)מתדקריך
 ש4 ,"ס הס גו% %מ .ע"ס סממויר כסע0 610 סמ15סקיום

 וע' נע?)6 ושגו)נעלס
 למסדר מז סחוס ננמר hsn,ז6ף
 נקימתו ב0מ')ת מ"מ)מרס
 1)"ז ססכס כמאותמתעסק
 עמדס )עכוז גדי נצרת)קחת
 ננוף מתעסק 6ימ ק5י5סזאפטת
 וסג"י נמשירס 6)6ר.מ15ס
 6ס") ונדל"ן . גיס נוסמפקפק
 )מסלעו מ5וס מסיבנספרו )ומי ממכירו זנטעיילמון
 ג"כ ר4ספל ס6)תיממה

 blD'1 מ)נהתכ 'rh ופסולסמ5וס מגי
 כ' 0ממ"6 וכמגס .)עמ6
 פרוטת 0מט%6 ימרוימז6ף
 7)"5 כ6וגסין סכוך) מייכדר"י
 oh)~ (6107 רוב סי%רק
D"D. כוכע נספלי ותמ"ס 
 %3ס דפו סוף כב"קיסוער,
'DInOנקעם סו6 בל"י פרוצס 
 .ססוטמס

 ד0)") 0פ"י וסי

 וכסכי) ותלקחי ס4קמסכסערי
 פדס ל"י גס )מיד 7)קימ0לגע

 יק סטמ6 )6 כע7פרוט0
 סוטמס OtDDD מכמסמסוס
 וסכימתי ס"ס 07וי ס61נניע
 כ"ס א"כ לגרן 7סכוטות0תוס'
 3סכע גס ו)פי"ו . ט"מוח"י
 )מסוכ ph מספר n)hnolהרגע
 ס)6 מס )ריו"מ )עס6'),ס

 7,ס )עגי פרוטם 4תן 16י5טרך
 )סכרת sap ומעיקר .)"ס
 ש6) ד% מיוכ מ") 6יךסר'ן
Tpnבמ"מ מכותר 607 כ6וגסין 

 וה"ם לפקדון לי' דסרע ברשות שלא אחת אווואסי
 טסנו לכתוב ומותר בו לקרות סותר הבר אכלבבור
 : בו כיוצא לו שאן ווזוא לכתחילה אפילו ברשותשלא
 דקונין העזרי אבי ורבינו יצחק רביט פסקושעז

 שקל בחשולה טדאטר4 )שצז( קונה שלבכליו
 רבנן דתיקון כתב נאון עטרם ורב . בי' ושדאכומתא
 : והמקנה הקעה שליח ותף עדים של בכליודליקני
 כדאיתא לכודר לי' פסיק הסקנה רצה אםשצח

 על נ' שיתפוש וצריך השותפין פרקבנדרים
 שוה בו שאין בכלי וקונין . ונעל רוטש כלי דההר

 סההצ והוא יקיושין ובפנק בהוהנ כראסר%רוטת
 מוריס שניהם אם עדים צריך אע וקנין כליהשוב
 סטכע יאק נהליפין נקנה ולא חליפין נעשה טמבעוווין
 את לו ומקנה קרקע נבי על אם כי אחר בדברנקנה
 לדברים מועיד קנין ואין מקומן את בשוכר אוהקרקע
 שותשת עשה להבירו והאומר כנון ססש בהםשאזן
 אטרינן ובתוספות )שצח( בזה וכיוצא סמנו וקניעטי
 בת"נ מעשה טדאמרינן בשאלת מועיל קנייןדאל
 השאילו ולא לו טושכר ומקומו עד וא'וזקנים

 : בחליפיןלהן
 היינו במסירה נקנית דאותעת רשב"ם פסק2טצם

 לו ואטר לו ומסרו להבירו חוב שטרמוכר
 השעבוד כל ע בססירה לך סקנה הריני טסירחבשעת
 אבל בו הכתוב החוב כל נו לגנות לוקה קנאושנו
 ור"ת אלפס ורב ור"ת גאון האי ורבה"נ

 שטר שיכתוב רצריך במסירה נקנית אותיותדאין פוסקיי
 הוא לך קני בו וינתוב ההוא השמר מכירת עלאהב
 דאפ" וי"א כן כסו לו ממסרם )שצם( שעבודיהוכל
 ואוסר לו ויססרנו כך לכרוב יכול ההוא השטרתוך
 להזור השטר בעל שימל הזרה לענין דוקא דהיינור"ת
 נראה ואין במסירה קנו בו הזר שלא גסן כל אבלט

לר"י
ריס

 ו%0 טע0 )ש )0)וומ1 %ה תקוות ס%'ן עמיר ז6פ4 5"; ס"'
 . ד%*ע נסוכם כ67ית6 )טיגריס נין )עניש כין ו0ו6 גמ"מנכ))
 כמו גמ"מ מנות כ,ס מקיים )ו סיוריך )ממרו מסן גסמכ6)61"כ
 rh ופעור מטותכמקוטו

iahtnsn 
 נס 61"כ )עגיל ליס%

 טקסי 61טו . Sht1 סג6ס כ) 61ין 7ר"י פרוטי* גסגססמס%6
 . טרמו מס) )ש% סיס עק מ5ו0 ד4כ6 סי% יוקף 7קר6סו%
 כ) 7)"5 סממית כת"ס 16 5")וע"כ

~h)o 
 כרס וסני וסמן)

 %'5 % וש גקכ % י ינט 7כסכע עכתכוו כמו 16 .סג6ס
 : Dff51 )ממ rh איתןסמס%6

 נמגתו . נס מי6 טמס6 סק) נסט)מ מיקשישצז
 . מקש ס) כ1 14(SffC מסוס )"מ 7נכמ'ג סם76מסיק

 סיוק' מס )תון ב"כ ד)"ט כגיעין יסקכ 3תפ6רתועמ"ס
 משם דסו6 . כמ)'פין עלגו קוג0 ךע3ד גלץט 7)6)נרמלם

 7שגס ככליו מאופין כעכר מ") 1)6 רכו קנס עכר סקנס7מס
 דס6 מכסף סטנך קירקס 67"5 עסגי קמרים ע"י נכסףורק
 סרמכ"ס bov ג") 1)6 . טוס כרדון ספ0גש כמריס tffuנפרס
 נסן קמ%6 ע"מ לענד 6מר 06 וכן ג' יקו ס' מ,מספרג

onrntכ) כסס סתעסס ט"מ 16 )מירות כסן סת65 ט"מ כסן 
 כמ"פ וע"ס ספק קג0 )6 סלך סלמן נסות כ)6 סירוסמס

 כמדיסק ט05ץ יקיס טטכו מיל מ"5 )0רמכ"ס 61"כ .וכלמ"מ
 מס כ) כס סתעס0 ע"ע כלי 6מר גי' זיסיכ כגון תנוגסככליו
 כחית )יתגחן סכלי 5נק ומעכי עלו סלמון רסות כ63סתי05
 )4%לעמ6 ע"כ דג"נ דכקיוכון ו6ף . ממגו עלמו )קנותחיטין
 ג% )מס' 1Dh" שיח נסס hine ט"מ 1nha %כגן7ל"6

 %) )ימס מ סס65כע"מ
 סס % כסס סתעססכט"מ.
 וס . 60וק רסוס כ)6ססו5ס
 וקליפ מסיג ענו %7וולף
 וע15 6גשס קנין ככ)מס

 רסוס כוי סר% מס ניוהעשת
 כסעס"מ וגמ' .06י

 רע-

 רמ"פנ כף' מס ונק5ס"ממעכ"ס
 ע"6 דמ"ע ככ"מ גרסגסס כספרי טע"ס רכינו דומתר

 ו*!ם %ף' ה0יס'ששהכונסתנו:
 . סכימת ע3 גס לחס עשמי כתפ"ס נ"נ יי"6ככ"מ
 טיס לק ותכיר )6 ססוסונ"ר
 P"Oipw מון ט4ס yP1'פס"ד
 סטיק nlpDD1 ר"כ[ כא'ליס
 א *" 4י שש . נמ4פין גקגס מהגס "7נסל
 גתן )6 6מ6י והדץו6כ0ו
 ,מן עז כמלוין 0יץקע)סס
 זס') תקני )כשלס . %"ס ט'הגע
 סריקע למסמר ז%")שמת
  רס"ל לס"ד 67פ' )מ)*נמרפק
 סרודפ IS~)D1 לקןהנקלס
a)pכספה פפפ"פ וסנרי פ5(.מפכר יומי הממדהן והדרום 
  מקיפן ר"ס סס ~Dff3 %סלפס
 טיפ hw . Wtbs1 ש"פדקי
 סס מס"מ וכע"ס געימכו
Iffmזקק משכס זלו מסומ3"ן 

omnכששכיר 61"כ . ע"ת ר14ת 1ש2 נמ4פין ש6 4ק נ0ץ 
 כמו nt1DV 6% משב %)0 כ)) 6מר לסקוס כ)6 3,"ס)ו

  סכימת מש) )6 61"כ מכל 1)6 מתגם מסיכ )מקוזקדנכס*ג
 )"ק 1עמי)6 סק"ס 3כו זכר  6יז לו פירע  נשפן וק ס"ספ"י
 )י0ן והסרך בס"ס  מון fp פ*  )סטכיר ס") סכר קיכ4קמלו
 לסם ססרספ למסוום רס"ל ?tp 1%ס . נקנס o)p'e ,יסכר

 יקלו יש ס%לס ועל רשי . של למסך  ול"ל ירופ 4מץכמליפין
 פפ0ר לזפ%  שכטיפ כרשול י* פסדם 4?פ5 רס0%נפיס
 כ"כ וסח) קמינו טיס י63 ה") סקס נסתם מ"מ .%0
  קרין טל4 וסעו  סלים שים ודון ידגש  לגפן גסקגסו6כ)
 )סקגוה עקרך 630 קמק )61%1 דרדס וקדוק טיפ וע"כמעסין
  קיימן נמי  1' קונטרס %מ וכרי כס' סתמם מסגךמס ועפ" . כמריין טט שחס לנס סרחתי וכדמסיקנקרקע
D~DDסאל"ט g)h1 גת! % קמלי תוקד OO) קומן סיףקע 
 (l?'h ש"מ ל דף לערמן ס0וס' לתמ"ס . כו' נמ)יסיןירוט
 נמקיי )כעזיו ממחר דכיון )סמדר ט"מ וכמסנס יסמרוסנסוקס
 מעמא shn' )"ק טפם' %דכאי כמגלמן גקגית וניגסת"ס
  זכץן הרס"פ ר'  5"ס %גחג"0 , טוס )"מ וימן ממנוגס7ט7יף
 מיפי S"D ל% פ"ן לשפ כ"כ רסמרום סחור % וי"זנס"ד
 נס46(  ט"מ פתם hSb . כש"מ bw לנסיר וסותרפמפי
 Plp כסעור זגס מסוס 6% לסמדר ws1 ממוס 6יטט"ו
  ךכ~ס ?וע למן סקרקע )סקעח ל8") סק' משר ח"כ .ק4'ט

  נסס ס"ס ס"ו ס4 נת"פ  כקץ * גן כס )ו ממסוגושיט : דיוק דלוט וחג  קג%גו046
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ב%%אנמיכעשה%16
 מטטס לפ6 סק5ס"מ )מס"ס 6ך . מסודקתו לחוור )"מוממיט מכינר וסלי . כן ס6ומר % מ65 1)6 ד6סס כ30 יסתרךי6

 וס"ס כקרוסין וכדסרס"י (,err )כט"ו )6מט0 תורס7)0גס : )סליקו סטך סרג) רכיט נ7'כן
 . D'D, סה06ו nipD ט) סכחוכ מסמך סרי Of סו6 מכיד')פ" כ' קפל ס" ח"6 כמסלי"ס . ט' רוגן גער )6 ניחומיםןע
,

 6ים or ט61 רכי 7נעמיג6 כנח) 6)6 ))ו וקין ifft)סי"ו כיוריך גפ"0 וסוגל 6מריס מיו%מיס ))011 04ומיס ומותר
 יםו)כ6ורס

 ס"ק
 יוכ) ס)6 כעמס סוקלתו קרוב יתומים מעות לקבל שרי נפש בעד אפ" ו( ך)יכ6 7)י0מי ס"ס ס"לטי) כבתק"ם 61"כ . רעסו 6) : בלום אינת בעלטא נטסירה לו נראה אלא לריי ,סרך פין

 וטסט יתמי דגמי כגו! ו(נ היתומים שיהיו  לשכר ם זפרו9"י . אלפס רב ם 6ך . טיס o'nlnf גג7נית,מיס

 1)כ6ורס . ו' ס4 מין ס' יכלו שלא רבנן נזרי לא ביתטי )תג הוא ריבית דאכק פסק רימס )טגין מסרי)גמרי

bl~neih1תי ציי
מכס . קטו-,-.- *1ט

 אפו שם שאין אלא שנולא רן"ס ס" וכס"מ ),סיעין
 ק

 61ססר . קטן כעשו גס 7ר.גזטן שם יש אכל

 ךכ0כ ס' ס' גוג0)ותפי"6 אלם טחנה עתנתן אבליטתנה ד,קא ר"חסמק 7ןכ"מ )ענין 03 . קט:'סיפשס

 שמאיש דין )ס 6'ןכ0"מסס.:ש0
1

ק. : שם אין ובין
1 

 7יסטר מוכם תיגו6")נט"ס.

 %7יס די") 3קג'ט0וכגיטנו שינריל עד ימתין י אין חם לש" חגושבאגיס הכסג 6ףצסכ"י
 ככריו שינדיל עד יטתין אלא משביעין אין הקטן כפרואם טיסתן בגי ס6יגס ס61כסטן

 ככיגרי
o'Dln'D ק : 

 ט4ו )ג)נ) יט) oht מוכו. יתומים א: שטינר,ו דאפוטרופוס שאול נן::בא הג . :מליין %צ :ךוהא

 שושקויש ט ש5 :יויה,::מן,4פ"יו,%י עשק!%לש,".'ימיי.
 כקיטסמסג"מז!' עליו קקיכל עליהן אפוטרופוסומים )"מ סיר:1מ%'ו יכקרקטמה
 רכינו כד' ויסו . ס"ס סרי"ף אחד עד ובא עשה וכן השכועח מן שיפטרנו ע"מ ס' מס 3רמכ"ס גמכ61ר)מכור

 %%;פ%';,"' ז% :וי;:"תי:ספ 25:שש'נ"%%אעיז
 6ין רג"3 מגיטין ,ר6י' 3פירו0 להם הסגין :טן דמעות נאון שטח רב פסק ןעוק 6'גומכט) כמכירס. )"מממלכון י ייחס ,:יוד ב a1tytDOii~ 2"ן, ו: נעם :ן"מצ,שע:מי35: 9"

 "שינטצ צ%" יצחק רבינו כתוב 'כך סורידין במטלטלי אכל )תה( ירו p~p )"6 סי'כלס"ט
 ' י . צס "יי%'גג/העף':ג: תי k~1D1elh 1(ין;'ו,;מ"

 מקוס 61ת
~"am 

 :6ט,ערוסוס רב וכתב לזה מסלקינן דטפסיד אפזטרזפוסהאי מטוח

 י:""'י:ק.,"ן"',:::ץישם:" ן:י . ן::ונ מגויש
ttitityawo 1ג ,:::':414,:; ח; 

 (DID11DIDO 6ין 7ס6 רוטן כיסס 4יתומיס לשלם וחייב ליה וטשבעינן ליח 0סלקינן עליה סג6ס דים כרכר דרק כ'ס"6

 עעגת מחמה כ)) גהמחנ 1)6 טריו בפשיעה חייב שאפוטרופ1ט דבקרא מעובדא המפקיד טד'ס ס" ob 6ף יגסס )671ין

צי6תימ0
 מ),1
י ק ן

 . ישם כ)) מחכר )6 6צק"1 סי' סרמכ"6 וכ0:,' סמפרלר פ' סת06ו מיסגי ר6וי נמס)ט)י nD(O דמחנהו כרקק גס)פ'"ו

 רסד"ס 6371 סי6 סוד6ס לגתכם טלסס סייוד6ת מסרינ"ס נמ0נס 7כיוועיסנ ODDD גלמן 1רי"נ . ט"ב ט' ממיקהודנו
סכ0כ
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 111נונצלאלרהקאנט'מעשה

 דסטטומ 3ס6 ממ6 סמומיס ו)וכרי , דק"ו ככמונוחכן6מרי' סימן מעסס ונסער . כחומיס סס 51"ט . ט.ט )סיסךטכחכ
 פטיע6 דס6 . טסס כס0ם וצלס דככוך טסס סי' 6י6פי' פגיחו סי' ר6וכן טכרכרי ד6ס ממסר"מ דמטמט זכ6 כ'ר"5
hisומס0נולנ 

 דמית 604
 )"מ ג"י עכיניי יס

 טסס עסמ נע"רעיגמעגמרדגשע)י שסגומי
 )ס)ק

 0ורס

 יעת:יי יייי י "הי;, יונהוי:ש גי.:ובך::בן11ני.עג ,י"י"י:ו ~hS יי;;';;:
 םףקבי:י : ף כ,:ב גךבםו ש י30סי:% 0י,טבםוזןשיעי*יר

 כתמי זזיב"צה 1*גס ם טםב'ש'

5ון;1,
 י;"ם"
* י(י" -' " "י: י  

-  -  

"  
 י'"'יש,יו"

opmo~whot 

 *DID'n1DOetlu1n)"D)l יג ן;ןיגשע':י".יי:1"'";י~'י' ש :י;-"ם:,ל;

ו:ריןל1
- 

npllw1t 

 -יי"יי-"(ן "
 ש %ב:י:% :1ב ::ן:,"טן wpa9Iwle ש'ע'י :;ך.' :לוינ: ,::ם

 21:2,י,ג ט 1נב::י:.""י,ן'5:1וישו ~hton 'ג ~. "ין יי שע " י גן"י":"נ4.:ו, הג צ mtwn:::"ץ,י%,ייןייו:י,'ב
~ff1

he1 

 plaa.; ,ןשעוג:רך:ן . י

 "ןןי' ,..,;,בי, ;י ;,,"1:,ן. ן2י:
npm TPnp"~ ;ןיו'"יןן י::'~;וךבז::;%~פ'י"ויי,'%:י ש ל"::יו:"ם, יוי:" י":'!: %ף" יגן'"""':" ~OfOO ::4':ב:':ע 

 ישנ ;י' י;,;1 בש ""ו הק ן.1 ינ"ןיוש י:;י:ונע;נש.,ייי"ן'ן:ו."4ש

'יו';
;;'. 
,. 

 !ש:,,ן;::2. :%יינ"יגצ2י:ול ם .וקו'ך;"
 זם ,ל ""ןג' 'יב,,צ'יג""':: ,;נ :ו ג בי- ךי;בןעי1יל, ביו"

 %: שן ג :52": ;ן:':קען2%"יפין"%2נב:
 ן

 "ינ':ם
 ןןןו;ילוי" ל:ייי"י:':;"5: בב"::"י%%%%,עבג
 שנלנש מיג-"4-ישנ,ש-סנ,דושו

 סשכ יסOb 3 שיין סס ככלצט0 כר"ן סחכר 3טער מכירכ ל 7' 3סנופו0 וסיס . ט"ס )מת5 4' ומיס" וק-סהצ ג5ט3
hwbע רכיע )1' עגין ו6יגו . יש"ס סעי6 חכר )ס51'6 סטי6 )כר ט7יף וצרס וככת טסס 6"ג כ' 0יגו" *' שסוי כתו"ס"% 
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בצלאלריקאנמימעשה118

 סטור ס96סנ' ק  וורוומס6מו גיחן %. "נ יותט
 ד)6 מקוו r~on טס וכק5ס"מ . סו%"ד נמס ק"מס4

 h(h מכמו )כו6 י6"5 מסום הלועס מולים 6"6 3,ס הייךיס6
 מויגקע )ונעו )י' סי' )6 61"; . ס"ק ק מטמע )6דמסר%"ר

 ע) מר.6מיס 6מו כמח וסדין
 סרי"ף 37חט' כיון . סקנססמס
 סכן כ3ן וס יין ;' ע"חס4
tF'u. וגמת )ומר מרוס יק %"כ 
 דיסטל 5פסר מ60מיס6'

 סנן גנן וסכני סק)ס"ח;סנרם
 פכיו מכח )כו6 דריךלע"כ
 6מר Stp')1 כירטס מקורס6107

 57ריך סו6 מיגי' ות"כר,סכוטס
 עי' . ס6פוערוטס יסכע :4רס
 וקימו . סה"כ ק"מ ס4גתיכוח
 וסוכה סו"כ . 3מל7כיכמיניקו
 . ט"ב ו' ס4 כסגי חוטלחסוי
 דתוכע סחעס סגיךכותוכמים

 כסכי) )ט5ט מסטי60פנשל4טס
 . DSD ע*ו )1 מיק יסערמקוס

 עכסיו כהיסמאך)כהורס
 ססוכ 3"7 ויר14מס6פוטרופוס

 or מסם כע) סיחומיסעכור
 6ך . סי"ח )"1 ס4 כמ"מועי'
 סישמיס )רטש סבכיך ימכורי")
 ע) ס)סס סחיט מסטרדמי
 גגוו יחמי מנכסי יקם וססמך
 )4 חם7יגן )6 וס 6hbnף
 סחסק יס sws 6% מליחמיסיקח

 : כשסיעעקת
 כסגיונךן כן6מר קלמרי קוק% ט' פסיך וק6מרן
 נ% תפ"ס וכחונות . ס"תגני
 פי' 7קיס מלי גל 6כ6וכגק
 6פועו' עטרך מלם;6נגתי'
 7מסנעיגן וס"ט סחוס'יס"

 . ט"ס קרונ hOt 6פ")כעסם"ס
sff~,פסיד 7ק6 60 7ססוכמס 

 מססוכמ0 ע7ק( קומר7רוסט6
 )0,דקק ס)6 לותי 40 ס%ופך
 מוטן נעססףט זסס )ה)ק%סו
 6כע נססו %טת סנ6יסיתומיה
 ננ DtD('o 6ין סר4יפמיס כיון610 בי נ)) )גטם ס)6 מרי נר6%7
 ו 60 נין )חקק נוס מסוחרום
 ט"ס מכיסכן 4סכפ. ס3ן%י
 ד6ס ממסתגסו וכומטמפ . יקי סמת ס6ת SD1 )ו% .נו'

 גטנו ש5 סנד*ק ר"5 וס"ס . כו' פיסס נתפס שתסח
 סרינ"ר נסס סיוכר % 6מר ל% סרופ סלעו 6מו3ז

 לפי' דנדנת .  0'( גסי' %4"ס נ' סי' י"ר סמר3נפס"ס
 לסירים כח * רצין י סטעס נכניס  6רס ן6ין נ60סר6נ"ר
 כלל 63מירסו נפ"פ 6ז ס)טנפ טרם טבע *ס3פ  סלריךממון

 רופס סיורר מטפת רצין  מסום ומבפירוט . רזינו מר'וכרגר6ם
 יתמי טכופת Og(' רבוי כלל 6מר 3ל6 גס סרי . מיסבסל
 ננט0"ת סס 1כמכ61ר ממס סלק נפר גס דיין %ויחמי
 נ'  גסנעין rh כיס טועיין %ין  IYnla סקס סץתומייצו : 1!"פ סר6כ"ר 6עו 1Db 6% 6מר כין דממ)ק סר"6ת44

 hh"( נפרטו סל6 ליסנט i~hD ;' 4זמיטר . ט' וסוטת.
 וכלק לכס מפרע לגו 6מר %יגו סקס יוראיטפסן

 ,ין טטגי
 כי,וס"ס סבפס"ס וכ'ר סי"ו ק"מ ס4  בטי כמגו% 0%טוסתן
 פקדנו hSn )יסכע 5ריכין 7ט"כ סק %כ%6ס . יסו"ססנ"י
 ;עומס גסרש hig גמי נענו) ע"י יסכעו פרוע וס הסטר6נ6

 . ל"ר סי' סויט כמ3ו4 עפ"ר חע-יטפ ת"י טל6 גס מגלגלן כירוס6
 מג);)ין..סכ6 6ין מספק עי ס מכום ד3גחחייכ מנוקר פ"נ סם6ך

  6ך . גפיטו ל6 תמס מגכ( ט"ו מגלגלת ין 5 ולק- . 6כ6 פעריוסל6 רסיסי סרים מטסו יווטי' r?rco, e:the פל ס% סירוס 3ייסתוית
  6ף סמ6 סוטן ססויס וגסרסיס, ..  63וריססק"ווסק"ט שו"ת)מס"ס
 יטען עמ6 סוטן ג"כוסגהכט
 ט"ס. )זכר רגזים 6ףנ;י;6)ג)ג)
 ססכוע' דטיקר וכיון 7כוות4וס")
  רסכיגרו 6ף )וכעין פקדנוט)6
 טוסטר 36יי  סיקרי כרי סיפן6ין
 ליסכה לכיורכיס ס'ל מנויל,פרוט
 מסלוס  נטעמת לפיפו בל6 ע"יגס

  11 סכוט:  6ין 5י  גלגיל5ףמתפח
 דספיסיר ומסמס ססקיס.מפ'קר
 . ססומיס סררת ס"ל לןווטמי'
 )"ס ס"ק 47163 ק"ת סי'ולמו"ס
 מ"מ סס3י6 סס"ך טלתמס

 ליסכפ ר6"ל מסטיטור0ריטכ"5
 דסו3ר רונכמע  3פ!מס )פרפסל5
 וסטיך 0ר,3"ו וסרי לסלכםכן

 ולעו . יטו"ס כנוטרמץ"ני0
 דסטיטור  רכיון רכוויחו ריססימל

  רא"ל סגרי ו0ריט3"6ושס"ת
 סגים גגו כסלתי סלכםליס3ט
 גס סרי 5ך . וסטורסר%"ר
 . ליסדם  ר!ריך סיכררגעו

 סכיטס ל%יכ רצוי ויומלו3לס3פ
 כס3 ופ" ספוסקיסגמחלוקת
 : ד' סממתן סוףכמפחסך
 ישח . חיש teh1'היא

  (jern ת0רסונו
 ד% פלט פכור טטלרסו"ג

 סי' גם"מ ססוכ6כימסרי"ק
 . כק"מ  נס"ך וס"ס ס"1רס"מ
 3ריניפ מסכון ליס 3יסר6לד6ילו
 רקכ"ר וננט דכ"נ  נפרכיןוטי'
 קיר סי' פ'~ וכססו' .ע"3

 תחלי ווופל דנן"ג  נמסטן ס"ס נוטל 6י ררייך ספיקה רדויכ'
 כנו מותזס טכ"5 ק6י סויוייסו נמזגת מיכסי  דכיוןמפ"ר
 ספט ומקס 3ס6  רסו!רכו וכי נספק l'PS~1 נזורהפירו
 hto ס3כור  רסס מסוס סו6 מבמיס חלס מלך ל3ו5דפקי
 פטמ'ס ט"ס סק"ז רמית סי' נפ"ת וסונף סמלות 3מותזס
 נמיסן וחס  ספ'י(  כמסיטות ד)6 וס61 . מססע"מ 4 ססנכיס
 )וסל ככור 6ין סלכח6 ד6ר"פ נס6 ע"כ וקכ"ס 3נ"3יסוטוס
 כרכס סלכס 6י רמספ"ל כן פסק למספיקת כה3 נמלוספ"ס

 סוי דמעות ;ר"ג 16 מעות 6% ])טויסס[ מימנן סיוקרקפ
 לסואץ 6ין ומססה(Ot~rnlD 6 סיורסי0 וס"ל קרק% %ןרומזן
 וככ"ל . נכורם כתלת מסק )גר למוח.קין רסיס למיידתחסי3 סרי . ט"ס לו 6ין מטות ג3ו 3ין קרקס ג3ו 3ין ולכךממיקתן
 כס6 מ"י רט"ת סי' מיציגות D~ltD (ו סכיהלזיטיס
 גו3ין וקין ,תר י0 מנכוי 3נחערכ h"'D רט"DS 1"דמנו6ר
 6ין סן זס נתלל  לסיג-כיס סייפית מס ותריסי סרס6זנלא
 יס5 15 יחלוט רייסס %מתן וס"ל 6לו סגי 3ין רקסססז
 סיורסיס פל רחמג6 כמטיל כתיוג סי6 נכורס רחלן לע"כנוגח
 גת%ינהו 05 6"י כפיפלין סיורפין ותיו לס3כיר ע מחסליחן
 וב"כ .  מוחזקים תמנו רסיורכים 11 לס3ר6 ומוכת . ע"חלך

 hb סו6 רצוי פ"ע נו  טטל 06 סיף ספק 6י רטו"גנמסטן
 נמ"פ כס"ס . כו' פריט לי  סיס יוןע דוייתי 6י)ג')יתיש : יל"ע כלליטול

 ספסר פסעת 06 ררוקן מסרגמ"ר סני. סק?כסי"פ
 יכל ;ו' מסטרים ירע )6 ססתוכע 6ל6 סוכר 0עריסירטו

  הר' כיב ס"ת גבי בהניוסין  כראמר  קאטרקישטא
 למיהש איבא רהבא כלל רלזר ונ"ל אכ"ראברהם
 שהוא  הסעיר והאח הלוה בעייתו עבור קנוניארילסא
 מן א' רמית דהיכא  דאטרי' והא א"נ הלכךפרוע
 רא"א חלקו תבין אחיו  אין שבועה בלא השוליםהאחין
 שטר מיתה בשעת אמר אם ליורשיו 'nylaw.טוריש
 הכל נובין דאחין אברהם להר' נראה פרוע אינווה
 לישבע יכולין שהרי לבניו שבועה מוריש א"א כאןואין
 לישנע.חש הבן שהביטל'אני עצטה שבועהאותה
 ודבר סטון אינה שבועה כ45טר לו מוריש א"אטפרשים
 לבניו מורישה אינו שבועה אלא בה זוכה אדםשאין

 נשבע ראם ונ"ל . חלקו טבין האחין אין זחולפירוש
 אסר לא ואם חלקו האחין טבין מיתה בשעתהאח
 אטרף ולא שקר דשמא נובץ אין בעלמא דבריםאלא
 להעמיף אבל לגבית אלא לבניו שבועה מוחשאקא

 : לא בידםהסטון
 פקדנו שלא שבועה Pylel שהיתוטים דאטר האועי

 היינו הלוה סן אט נפרענו שלא נשבעין ואיןוכו'
 ופרעתי לויתי אבא לנו אמר טוענין הלוהכשיתומי
 נפרעו לא המלוה בני דודאי חטלוח לבני ולאלמלוה
 כלום טוענין ואין שותקין הלוה כשיתוטי )תי( אבלהם
 שלא שטעה שבועות שתי המלוה יתומי נשבעיןאז

 : בשבועה אלא יפרע יאיתומים טנכסי ליפרע הבא כדין וכו' פקדנו ושלאנפרעט
 משבון עליה שיש במלוח שנים פי נומל בסרתיא

 : לא טשכון עליה אין ואם נריבית ואפח)תיא(
 לו שה" ירע ולא לו וכפר ממון "בירו "עעתהב

 ולא הממון במקצת פשרה עסו ועשהעדים
 דאם אלפס רב פסק עדים באו אפ4 בפשרההזכיר
 הייתי אלמלי 4זיכ( עדים שיבונו אחר הטלוהיטעון
 עטו הדין פשרה עושת הייתי לא ערים לי שישיודע

 האומר : בפעות שהי'מפני

 מלקר ד)6 נגוף' )4דים
 סף גס . ניגטל )גרותכ)3
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 Oml1 נטעות פמר 6יפ כ)) עדים סיו )6 טטסס כטעם06
 ס6ח"כ כגון DO"( נענוע 1)כ16רט . ע"ע תינו נ5יורהס"ת
 גג גס611ס טסם נפםראדס
 61100 סינס ך0פסרס י")זכת
 )6 וס hsd1 סגתפסר6מר
 ככס"ג לשמט" %"5 שוסה"
 כקור 6ך . ספסרם SD15ד)שמ
 במטת ריעףס והכהוספקן
 0ססר 7לרן נוכרו וממ"כספסר
 ס"ק 0וי דניס סוכרוןסיכת
 כטשח מסרס סוי כר"גוגס
5ffnp  61פ;ר ,sff ד63מס . ד)6
 סעדש סוכלו ססינס ט)דז6מ"כ
 טומר ס" )6 סססרונקעם
 נס6 מורן ר"מנינמום 0ממוק"י סכ' וכעין )כךננירור
 שפרט ש)ח6 0ג)י ר")וסוכר
 סמ6 מסוס ךס61 . 5מר")6

 טחפע זכר 6'ע )ס גרסלמ"כ
 61'ג1 זדות" גמי וסק .ט"ב
 ס" דכח"מ ו6ף . כבשחפורס
  ועי' ונומי Qhun ס'נר"1

 ימיי לפסיס כלך כףטפוכר
 כס) )עבת 6 גסח4ע 1)6ט'

 מ"ר ומס . )עקות עב) ס% ססיכס גבחות ובמ"ככמי") 6ף סמקם SW31 ומטמע . נשו נחג6י נסתגס גשסמרך
 ך16מוי6 יחי וע"ג . גרד סף 7מוכמ b)vnibl מסמסכסנס"ס
 מתנסר סי' )1wnb 6 טייס ho~ 6 יניע ס" ילף)1זשכמ
 )"ק fnh . 60 דנחסוס מעדים משם גס נפסל תיכט)61"כ
 טד מז למ עט)ע)ק לנשכר מנו% 3סנס"ס מ"ג סם607
 סי' ה"ע גר' כמכר זיגס 7פסלס וכיון . תג* כדםסיחגס
 1tlbe(b מחעח נגה) 6% כמט)ט)ין מסגי ;פיי . סיגרקס
 נסעת טויס דם" משקרץ סוntuD~r) 6 וקת כת"דדשי
 כקמת רנקלקט דנפסרס ספסר . מסם יגע ס)6 לקספסר
 fnb מתסוס ערש סי' )6 יחסל נתסס 06 גסגד3ט)
 : 51'ע מג"ד וסם ימוכח h)1~tb מסוי למ"ק מטדוהסתוכלו
 ז)6 דצ"מ דמ"ע נכנועות רכ6 וכרקמו . וסטי גסכט1עיג

 מקוטן סגו ומסרמכ"ס . 6דע0" )16 ד6ינס מ3"רמי'
 . 13 מנים סרוס ד3ר 6)6 ווכריס סטדיס l'ha סכ' 1'ס'

 . סקס ע' ס" ועס"ך ק6י 6עדס למיץ י)6 למפרסגל%
 ל15ין נטיגן שקס גיס ד6ר"ס 606 ופריך לכ"ט נכ"נורפ"ק
 עא 6נ9 "מל שטי )6 נ4)6 ידע ותיממת הננוס מורן!וסרי
 ומקמע סו6"ס וכ' ונbnw) 6(4 שטי מיזע סככי סננימססש
 סי6 %0גו ססכגיס וירח משג )ש )0טיז יטחן סנני7סתס
 ומקמע , ע"ס כו' תטמיסו כ4 1מ51י6 מטם ע65 טסי'סרגיסו
 67על" ססרשן הורגשו רלש ס)6 ס6ומהס )מס OD17,ס וקרי . במ"כ טיקו17 )טון סג"מ נכ) 6דטהויסו לסו 6bbף

 כ4)ס ש65 מטס דלקו י") ודג 76טחייש למו 1)6 67167פכל
 ךססדונ(6 כבע"ג S~Dh1 . 6דטתיסו לעו 1)6 מכמיש כביעם

 60 נ3"3 ומוקי דרכי אפסר . סר6"ם כס" י0פרם ffu(לתנכי
nprmנסכית 177 ותיגסו 67מרי סוכרים נטדוח 7מ4רי סככהס 

 סו6 ללונו 6ד) eDDST' מסוס סו6 . וכ)י64 כיממ6גשי
nnhs16 רמי' דגש נסנושת( 'gD1b סרמנ"ס למחפרים( 
 כעןוח ומפרם ודיי . סכם כטרוט מסרס )6 %כך .6עהס
 ט)י' רעים ד)6 וכמס סכרם סך נענש יסטר )6 נ6מ0סנני
 סומוק דנכס"ג נסטשח סס מסת כרכ ויסכור %עסיסו)ל%
 נ16פן ססנכי טוום יסגי )6 נקמח כר% דק"") %מלו .כסרן
 ס' מטוטן סי"כ תרמכ"ס . נס"מ[ ככ"ג הטמם"ס 0ל6"םסכ'
 )טכס רגקיע ככ"כ n~hlol . טרם 0סכמס טעה גגץק )6נ'

 '") . 7סטשת כס6 כרכך דס)כס 6ף 0סכגיס ערותוממגי
 ק6י סגוס דט) גפ,-מ"י 6רפהייסו 5* שי' רם" ר)6 60ךיפרס
 : 5מריסס רייק" 6% טדוחס משביס עb'D1 '4 כ% גסונעליס

 6ססיפ6 ד)6 כטיק סו6 . ומיפטר לפרטי' ס"ס מלתנעיצ814
 חפיסח ומסגי )ג0נע' hSIOt כמ"מ מגו 6מרי'לו

 שבע 7)6 0ק' סעו סס וכק05"ם . ט"מ D~D עס"ך סחוכע 6)6 . כסשכע סס6מחרס
 סכוטח ho'l יתפיס  לנמהר tnDWn סמ)וס טיכס) עז סקוס ס0וד06 יו מדיק ספיןמסנר

 סר"ן כתכ זכט"ג יגסוססקס
 אותן ובאו 81לוני פלוני בפני פיעתיך אתימרתע

 להד"םואמרו
 )תי"

 : רימוז פסק כך ופטהי נשבע

 פרעתיך ואמר זמנו אחר דתכעו אלפם רב פסקתי
 הימת שבועת טשחבע ~ד( זמנובתוך

 הראיז עלע טחבירו המוציא בו שהדין דבר כיתכמן : ומיפטרד8רעי'
 תקשה בו מועיל אין אחרב בו שתקף ראינואם

 תקף אם )תטו( אבל התוקף סיד ומשיאין אח"כשל
 : טיני' ספק" לא הספק שנולד קודם בפנינושלא
 או לוי על תביעה להם שיש ושמעק רשכןתמז

 לף עס אחר בעיר הוא וראובן עליהםללוי
 הודיעו ולא בעיר שהוא או בעיר אינו ושמעון עמווטוען
 הוא דינא בדין שטעון ונתחייב לף עם .שטועןרשכן
 ולטעון ןאחריתאן זימנש עימי'  למימען שמעתדטשף
 דמאחר וטוען ותחר טוען זה דאין אחרות מענתאפי
 אם )תטו( מיהו בפניו אלא לו תבין אין בעיר חףשלא
 למיתי לי' דאיבעי הספיד אחא ולא ואודיעחו בעירוא'

  ליסכע סקס ז6"5 סערתיג3י
 הופזתן לסמכיהונרן רציני סירו סמלים נרושלפר

 סג"מ לרוי
 י"ג p~o ג"ח ס" נס"ךושנק
 כח'מ )0מכו6ר וסג") .ט"ב
 סייך סומן טיטנ יט) ע'נס"

 סה"כ גק5ס"ח ומס .סכוטס
 דפרוט0 סינון עיכוכ זנחמככפכ

 . ע"ס )גמלי ספרוטסככפירת
 סעג0 מקוס ינסיק 61sfft"כ
 )ס5ד גס לבס )ססניש%מ*0
 . מסמס סמ*ס fnhכיאנוס
  סיס טן סומן עיטנ כעילסייע
 לפסכ סקס פ4 % .מתפיסי
 ספ*ס ;ינץ פרססכופס
 פקוס ריס כיון . לגפרימכיפתו
  טיטנ לדר פכ"סלסיבופס
 )רנרי נוין ס)6 וס61סימן
 )סמ)וס מטס סי' 06 607רומבוס

 7)6 ממ65 סמ)וס מן סעו)ס סוס נ)6 מיד )1 )ס)ס קריך0"
 ער טכ"פ סס3יטס %הש ך06גי )כט)0 ס*ס סכועתמיחס

 )הכטיש 6"5 פכך כדין ם)6 סמ*ס נוכרי פסי' מסשהיסס
 ל5 רספרנ4 נסי וכן . סרו יספסוו סלי רימוי סניפנו;יסיי
 רלית"כ ספלוס ספיספ נצק מסמס פמכועס סקס והגההסי'
  כיון 5ל6 . סנופפ  חייך  כאין סל5 ספפיס נהגיו יפלכיון
 סש 6פי' מסטר ח,רת נ)' )ס)ס ס)יס ד6"5 סחיןיכסטי
 טל mw סהכופס סונר מנעקר 6)6 סיימו ק)6 לנימןסמ*ס
  סלון דכפי 00DO יורט זס וטכ"פ נמניע  ססו5 מפסס)וס
 מממון ע) סמ)וס חניע0 61ין כדין ממשן מטככ תסערמחדרו
 %ס  ;שפס 3שוכ עמס ,י! )כן תסער כרחרח נ5ילוףכק

 : כנ"ל שסד מרס%3
 tODD' )6 ר4ספק סג7% קורס נפח esa שoh 9תטו

 גיחך . 3ר6עו 67מ"כ חקיפס ד)שמ צ'ט .מימ'
 נטטן סיסגי מ") רהיט נ)6 6כ) . 3"מ דיכס"ג ש16כ))6
 מפקשס  כרציי  גס סספע  סולר לויס 6כ) . מגו ומלעס3רי
 7כ"ו לנינו כרבוי סכהכ ל"מ  פסין ונספ"ג . תיסכיר6ו

 וכחוקך כו' ם6מ"כ cDt~n מורקח 6ין סמעע"ס ריפסתסי)ם
 סחקיפb~nD 0 ס,מר )6 . ע"ס מע" מפנן' )6 סססקקורס
 : תוק )"כ לום ספיסס גייס נישנות ועף . נסגיעם)6
 כמ"ע מדמע כניט קסת . ט' ושכשש נטיל סי' ohתמז

 . פ"ר סנפי סיפכרר ר3פיין כ"ג ס"ס ~ff' ס"סס"ך
 סון5 . גוין ;ותפו יפסיר ob לת"כ לרע דשי כסירוכנציגו
 סתוכטו ים לרון סלתלפ דלריך  לכ"כ ס"ס גשר סר5"סרעם

 )שוק עטרך מפיו ט) וק טש יוק )6 י6ס טפו Suמתהי)ס
ou1enw תפוק ד6"5 כ' ו30"י )ך ס)נ מ6ן סי6תר כסי(כס( 
 ד4י6 ל פ*  מ5ן דצ"ל  סוספוטס

 W~nD פסס"ע כ' מץ ס"ס קעיו ס" וכספ"פ . יטו"ספנסיו פוקי נסיי פרישתי
 פן וסקל כס6 ספפקיר ר"פ פסרייכ** ויל  וכן . מיסכר.ך5"ס
 )חכוע  1nho SDt  רסוסף סכפכ חסן להתר וסילםססיתפין
 , מותש עס )מקוק 57ריך ומכו% . עגם )ו מפרע כמסמקקו

 כמקון סחפו עס )מקוק י5פרך )6 7סכS"tb 6 סי'%כדרס
  מק5ת  פססית(יס 6מן דכננס סג"מ קטץו דם" (1ho)"ד
  סס נסרי . מקקך וקם )ך )תכירו גומל זמם מסעו"גסמוכ
  סס וכ"כ  stib 6מ ומלמי לופר פלי מקוק% רגתינסצא*ר
  ,o)b מ"ג Sih תום למס  ;יי נסותסיס ~hUD9 פסש'סרת"5
 מרטת ס)6 חוקק סוחף פסיקת שמריס מפטם וסוף 'יגס
 )0;חכע סיס כ) מיסף) גמוע לגס ,Sff 16)י 61"כ .מכירו

כראטך"

17"ד
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נתשרחאנמ'מעשה 11*
 ימס 06 )סייוע סו6 וספק ננץ 1DD %זן סטיך על עמווקד
 כסייין כ' כפיס ימס ob ספק עגניו יוכס 06 ו6ף .נדין

 )6 . מחווטת טעגס )סג0כע יתמאס דסמ6 עמו ר,סגיסמותף
 דמ4 פ;י67 מקס דחסיכ 6)ס ט"ג סע) מטכ כוס חוכעדיף
 וכסגיסס סו0ש דצת כ)6)חקוק
 גוכייג6 )יךי י3ו6 06 סו6ספק

 וס4 כק"מ ל"ז ס4]וכק5ס"מ
 S)-h סמפטו כרסתחסיכ lttDT ן6ף ל סלןסג"ך
 מטיס 6יע )נפקר כסיםמקוס
 . ט"ב סמפקיו 3רסוח מסיכ)6
 )טון וכמטי . כיין[ ',כסי6 7סמ6 מסוס דסו6 ימיוי")

 וטי~נס"ך כן יעמס מס0מ6)ע5מו
 לף . מיס ס"ק קע"1ס4

 מזסו5רך )וס גאטון )6סיכתי
 טריאסט ז)יכ6 מחמת טקס)כו6
 ]וע"ע מכססי מי60כסלו
 ישליגו ע"1[ טסק' מסכפריטת
 )מקק מ4 פסיך6 מקוםיחכיכ
 מ"פ ופירש כממורס גסכבח"ג
 . )כ16רס )ס6מר גיס37ריגו
f"'DS1סמפקיז דר"פ כס6 גס 
 רחטיכ י) ססותפין מןכס6)

 דססו6) בית פסידמככמקוס
 כמכועס גפם" וכהפסלמ5י

 61"כ . מטכס מממססמחס
 כעס פרסיו )'ס3ע רוסכטבעו
 יט) יס6 מססוחפין )6מזחגיו
 סמ6 )חוס 7ט )שמו)יקח
 יירלס סרכי  תלי  מסקלותייהלל
 : %"ע גוכיע6 )'ויכשי תליי  י3ו6 ול6 פ"א טמססלסיט
 סערכ ודינרר מס %תפז

 . כו' ס'פסיזנטפיס
 נ3ירול סני ר)1aSD 6(1ונסמר
 ססו5רך ,ס ט) כ)) דרךדמעים
 וסיטו) בממון סמו)סתפסר
 . חירור ע)ע l'ha מסכסטטית

 כ' ~ff ק)"6 סי כרנ"א6ך
 כבכועס 6פף גממן סטרכ61ין
 6)6 סמ)עס sb כו5י6כמס
 עם )סחפסר סס51לך עדיתגריך
 גוע) ו6ז סטלכו0 מכםסטלג
 זעך Dff~D1 וכמ"קונ3'עס
 מכילו SD כסוסיך ס")גפ!וחו
 כד' ק)6 חסו . וגו"גנרמזת

 מ"ג 5"6 40 יימק גם)רביגו.וכס'
 כלס"ט יטבך מכית סכיך ג'1"ן
 6ף SD3e גלמן כרסות כיורד נסוי לסחו כגבסי 7נט) פ"מסי'

 רמי 0סו' כגחני וסכיך ג)) סו5המ 06גס6"י
 7ערכ כס6 סרמ"6 מד' וסרי ס"ס ג'ו 6יג1 סו5'6 06ג)) דכ6"י פ"1 ס4

 ד)6 עסמט גמי ססמ"ע כמ"ת פרטות כסו5י6 שוי)ש"ג
 : יטקככסכים

 )'5 נמטר הכמקס 5יק . נכסיו כ) )ו כסיטכם מייתרח
 כסיעכד 6ף נטרוף )קמ ע"ס ונמאס כמירוסכיסטכדס

 6פ') סי' . ססעכוד )סרס סי)ערו שפן תיוו מ") ו6י .כפיזום
 סמסומ3ו מס גס נלסון 7כ~)3 נכסיו כ) ככיטכד וגסזקמ"ג
 ממסועכן מס ע) ססמ סיעכוד מ) 7)6 דגש וח"ד מלמסוןגכ)וס
 מכוס מטטכדיס thn(o )כסיו 6ס% גמי מ) )6 .)כאסון
 סרי"ף סיטת ד63מח סכי 6מר4 ד)6 קם") מקס נמךזכ))ס
 60ים פ' נרי"ף ט4 )קנות %7' מ6י Olp מ)ס כמד נכ))דגם

 כורטס 61מל פ' 6חיו0 כ' ונסן נסס וממס כמעלסמקוט
 : Dr מ65תי )6 סשס010 סריסן וכ0טו' . מס וכח"ןמקוךסוס
 הגשר . ג"1 סי' סר'ז נ0סו' כ"מ .ט'.. רע סטכתימ

 h")p ס"ס כמ"מ ססת6 שיומין ספ"6 סומככם7זנמ
 ומס . ממכל סלי"ף מסטז'סו6
 כמכובר סרמכ"ס ד' כסכג0סט"ג
 מך'סרי"ף.ומ"ט מחכיר סס3ס"ר
 סטל' סטע0 טוכן דיסכעסרי"ף
 ס) כטין כגק'מ סנועס ט)שתתו
 ס)Oh1) 6 ומסס"ך ג"1 כזיןהרס
 מדה רניגו וד' סרי"ף 0סו'ל6ם

 מ630ל גס . כ))ס,כירס
 ס)6 סמיהם כשלמר 7נסמסרי"ף
 סים)ח ))וס 16וור )ם)ימכטפס
 מסחריות 6יגו סוכ ידרע)
 קכ"6 סי' כסם"ך ד)6סקוס
'"pDס)6 )"מ ככס'ג וגס וט"ו 
 מק"ג כגתיכו0 ע"סכטדיס
1"pa. ריקכן יסנט )מס ד%כ 
 . פמומ SD 6)6 )וי 06 סגרס)6
 6 סגתן רק יותר ע) סלמו6פ4
 כקמריות ס"ס סס)ימ וכוסיפמוט
 )סס"ך סגי וס" )סס"ךסקס
 מסס)ימ קיכ) ס)6 סמ,וססיסנע
 כטויס ס)6 דס6 סלוגי כק-רק
 ז)6 דס6 6פ") וס4 .תיירי
 סו6 )סם"ך ntenhn ס)וסנפטר
 )ט מרקס 6ין נטכוס 7ס)6מקוס
 מיד ))וס )פטור המלוסשדעת
 ס4 61)1 עלתו סם3ימכקג)ת
 למומם כסכו מגוון סמ)וסטוס
 פטור ס4 )ם)ימ כפיקסמיד
 י"ס 3ס" ססו)חן שמסגרת)מ"ט

 . מסגי כ)כ דממי)סממימסרם")
 ע"ג למסוס מסכיטין 6יןומ"מ
 . סמ6 נטעגס גסנטיןזיין . סחרת ולועס ג)ג1) ש"יכס6יג1
 מסוס 610 . סס)'מכיישמם מסתלח קיכ) ס)6 7מסכיטין601

 סקס ס'וכ) רסס)ימ כרידמ5רפין
 בסי' כמטמר )מקס5ססנ'ט
h")O. כ טווח ע) )"ס וגס( 
 רג)6"ס סכ6 61"כ .סמ)וס

 %)%ע%יוקם מ4ס265ר
 nS~ps )*ס לעש) 3)13ג0כק
 ת"ק י") 61"כ . מ6טססלמ
 )סם"ך 6י רק טסרי"ף)סק"ך
 . 006 פנוטס רק *סכט)"5

 דאית שאמי תרי הני נשף שח4 סי בס'פכראמרי'
 לא לרינא בהדף סינייהו חד ואחא חד בהדי דינאלהו
 שליחותי אלא דירי בע"ד לאו את למיסר אידךמצי
 חייב העו'נ נגד ערב חבירו שטעטיד מי כלתיז 1 למיתי איבעי בסתא דאיתא היכא וטסקנאעבדי

 לו הבאים וערעורים עלילות סיני מכללסלוקם
 אמיצרא ארי' דארבע כיון הערבבה טאוחי כךסתתי
 דמקבל עד ל4 טשסתי כדאמרי' לסלוקי רם'אעל4
 בעדים .הערב שיברר מה כל 1%( וא"כ וכו'על"

 נכסיו קרקעות המשעבר שכל אלפס רב השיבךעיןן : לו לשלם טעפירו חייב הערבות זה מחמתשיפסיד
 מנכסים קצת הי' אס שלו למלוהכורם
 יותר שוים שהיו טח כל אחר מלוח בידסשעובדין
 מכרם הלוה ואם נכסיו כל לו ששיעבר מאחר)תיח( לשני משועבדים הם הרי הראשון מלוה של מטונועי

 בשבועה השני הבע"ח אותם טורף קרקעות והםלאחר
 כשבועה אלא יפרע שלא יתוטים טגכסי ליפרע הבאכרין

 1 לראשון טשועבדין והם לאחר למשכנם ג"כוא"י
 שתבעו וכיון מסון שטעון אצל לו שהי' יאובןתש

 ונטל שטך על לוי אלי בא כבר לו אמרמטנו
 ליד הכל והניע בציריו טויה.שנטלו ולוי וכך כךסמני
 לא אבל ל% את ששגרתי הווו כן אטר וראובןראובן
 השיב )תים( מכאן פרית על אלא וכך כך עלשנרתיו

 ההורה ששעת ראובן דישבע הכי דרינא אלפסרב
 הגיע ושלא שטוען כדי עד אלא לף את שנרשלא
 שבועת ישנע ולוי השאר שמעון הפרע מכאן יזורלידו
 ראובן בשליחות אלא נטל לא שנטל מה שכלהימת
 שטעון ושסיר לוי ויפמר ראובן ליד נתן שנמלומה

 שגרתיו לא אמר ראובן בעי דאי טשום נ"לוטעמא
 ששלחו אסר כי נמי השתא בשכועח טהיסןמעולם
 מקום דבכל פסקינן ובקדושין . ממונא לאפקי סעהוא כי הטעם בזה צ"ע מהימן וכך כך על אלא שלחוולא
 ע"י למלוה חוב שלח שאם מממון בר עד נעשהשליח
 דהם דכיון פרענוהו יוסר עדים נעשין אינן שלוחיןשני
 אדם ראין עדותם מקבלא לא היסת שבועתהיידין
 דטעסא עלס שבועה מחוייב שהוא בדבר עדנעשת
 תובע שהלוה מפני הוא היסת שבועת חייביםשחם

 אותם שקבלת לו ברי לטלוה ששלח הסעותלהם.את
 בלא נאמנים חט לא לך חחזרנום לזמר רוצים היוואם
 וכית השת משבועת לאפטורי סט ליבא הלכךש"ה
 ונפטרין לפלוח דיהבינהו איטז דטישתבעי פנקסועל חנווני נבי כשטעות הקצוב כרין חיל ערים העדלא

מן

 ע3 לק סיגלו ס)6 יסכע כס)6 5סס'ך דנם כיון6נ)
 ספיר כן 6ם  כמכר עם) ס)6 תכנע ייערך .פסחם
 ליקי ע5 פטר סל המיגרו נטטיסו מיכנע סרי"ףכטנ
 . מס* hsn מנט כסירלס וכ6מ0 כנצר ממלו . ש45סכט
 . סטר סועת ממתקף ססהץס ולפא .  סנלמן מס%ל כלא"י )"פ 3)ב רמט)ס  סומם י"ב ס4 ססלס"מ6ך

~ffntעלפו רקוען  ר5יבטי מסוט גסכוטס דמסימן רכיי 
 pet' מסמסרס,ק p("b ס"ס סס'ך ]וכ"כ סגרינו)6

 טע 0% נכ'מ נסיך תסמנו% פטם וסג") . וסתיך מגודס")
 ונעגין 6ף וסיג . ע"ס )וא64 מגו 6מרי' וסמקזככרי
  מירשן סס*מ סימר גנז ולכל  ס)6 )מקס ס)וטסיסכיט
 ומפץ כרי  610 לליס obn סכין פס OiD1 מ"מ ךכלימנרי
 . נחגו סמ6 91ומן OtbCD )ס%א דמ*ס כרי מגיוספיר

ג6מס
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 סגרהע 7)6 ס6 ורק נג6מגוח ססעט0 קם ט11 3ע5סונקמח
oSlDn6ג6מגת ד)ר"ג די"נ דכנעכו0 וכסף יותר יפס טטגס סי 
 יוחר 6"ג 1DT("D 6ף טן דעוכת כמגו )מגסתי מכ6רסתגיקומר
 יותר יפס טטנס דנווג"ט מטום 6)6 ג6גסתי tm~lhiD1מס6
 "סכמ

 ג' ך' כקרוסין כרככי
 כ,ס מגו גס t1Dh'ומטיס
 : חסוליך 61ף כ,ס מגוגס "מר" ככו"ס כגהקו וספג .ש"ט
 )6 6יתכמס ד)6 ימיתכ

 עיט ס" נס"ך .6יהכמיס
 טלואכן מסריכ"ס סכיך טץס"ק
 סוד (I1DD 61"י כסרןסומרן
 ממעון מקמן כ4ס מפריסכלצחן
 נינו מס ט7יין )ומרע)'סס
 ממעון למן סמס5יס גסיוויגס
 טלמור נצנר %מס סיטנהכ)
 0ס"ך וסק' ככיפם 61"5כסס
 otivn~ 6( prnto 6סיווי60
 ס"ק לקולש בס nelhj1כפרן
 וולס . ע"ס מסיגו ךיפס לים
 כ0כע מסרככ"6 ססכיh~r16 ס" ה"נ מני"ט כ0טו' P/hiD',ס

 16מר וסוף מ)0 קפקין ק'מסניו
 הייכ ססי' ל"י b'lh~l)מר"מ

 ומור סקס נוכר 1)6 מ"מ)ו
 סגי hib סיו )6 61מרסנחנע
 כב) וחייב כפין prntoקסיוין
 מין סכחכ ע"י מוכחםקמרי
 ססכ0:ס תחפסטס יזוע סךככתם
 רסרי3"ס ונגיךון . ע"סככ3
 יום;-טחך

 דג0טסטס )ומר
 7סרסכ"6 מכיידון ככלססכ0טס
 יסטק'3 סוי יסמס

 6ח0[ 6 . ס 36יי:כקנ
 ועריס סכ) וכקר ניוך 4 ממגם 1)"ק %מיסו 5")וח"כ
%1שצ%ג'"יג ק ק )כפרו ממקקי ס "מ ל) יט 741 י %הוים

 .1:23%ת:י1?ה 66ייי )סנאטטמזסומ::י
.s~pnhיני:" סייף יתפייס סיס 3צ סיטי סחיטים יסמן 

 י,י:ב,1%~2'ן!שזעמיו-ן::'ןי'י:':ו:'יויי
פ:13'!ון:ן5.11%וו17(

 אומר סחך דכגס"ג דסמ)0 )גיטין רמי סרי ס" כעס "'ימסרות

 g'pl~רצנב14
 גן"ו סי' סועף חסו' )לון . וגוכם ממגיהו טד

 ך 1 עדיו מ) סמה5ס סטור מיד 6)6 כו' )"רלע;'לחץ

 שיון ,'קן ק-' 6עו תו 16 ו)כ6~רס .סנ',מ1יח

 )מטכ 61, 6ף ר.)עס הממיקח )פל,ע9רק 6"5 ממירסמ;'ו0

 י,ר,ןנ )ס"
 , יוס ג"6 מ ךמיד עניו סמי~כ 7מ)

 ניסחט דעיייי טסר"ו סס"ך )ממרס וסרי . ס)י)ס 3חמי)0ג"כ
 ימיכ רו3 כלמדק 1)"מ למומרץ 6עי' 31ט3וטס סססמ 06ר)פרוע
 סחכל %1 ססכי6ו וכריק6)טי  qfftQo  נמזי'  סלפויי כגוסם]ן)6

 וכסיס)ס יוס נשד )פןוט ימיינ 7נגסנע ע נוס . טיסמבכועס[
 מכועס ע) טנו ס4)סנמחים
D~cnh1רגע סו לק 6יע 

 כ6וריס כ16'ם וע" . ל6יוס דשי

ס-

 לפרוע כגס3ע tffsi ס"ק ע"ג
 6ש' לש-וע מ4 כיוס 137הר"מ
 מיי . ע"ס ס6הרוגסנסעם
 וסיג יוס כעז מורע7על"פ
 ססז ול"ס יון הנ"ניעכב : 51"פ כ"6 יום כסיףיפרט

 ר"ג גגה וריו"מ (Sbwn סאן4 טוי ממשוווק .ד6"5
 ע"6 וקג"ס 3כ"נ עי' כר"ג16

 כי"מ )ע"ס 61"כ . סו6ההמד"ס
סי'

~ffep 
 מוסק סעדי 7ר'

 . 610 וינו ר"ג גגיכטת%
 כר"ת יסטר ר"מ גס)סי"ו

 עסיקנצ )שות ד'ס סיכךחכנ : 67"5ורסכ"ס
 . כשרקס סאסקס )64.ט'

 ס"ק פ'6 סי' כט"ך סונף,ס
 סכיך פ' ס"ס ג0ומיס .י"ג

 וס)כ' ד)"ו דכ"מ מסס"מסגר6ס
 6ין מותק סקס ד6סי'כמ"ר
 )ח04 דיק otan כסת6ססימנס
 ס)ס ממ"ד hD"' מממסשנרקחו
 ומסריע3"6 ץ 6מ0)6 )"מטווח
 כעלן ס"1 דספיק6סכיך
ס)כם6

~ffp 

 ד)גירסחיגו וסג") ,
 עתים ורכ שודך רבדס)ימ

 t~es(1 מס"מ )ג" 6נ) . כמקן סככם מכרע 6'ן %מח ולב6)ינ6
  יסכון כהר רסלכס י"ל .  רלפסייזי 6)ינ6 סטת ורש יסווהרכ

 י%רנגלר
 נופי

 . %ן פגן רימר rtD רב פו
 כשיגס עיזי 3קוגס ור"ג כל"י כפינתך וגורים טס ס'  ~tlw'wמיל ולויענ"י

 כו'  כר"י פל'  ור"לור"י  מרי כר"י יס)כ: י0שי6 כחכ ט'ס.~ס

 a~te מכ"מ טל וכעין מר"ג סי' גויל אר"י רפונר ועטעפ .פ"י

 . פ"י פי' פר"י וקרול ר"י לגר חייי ריל' נר ס'פסהיפי
cbt

 כגד)וחס סויס ומנם זר"ג מר"מ גרו) ק"ג סי' מב"ל גרוי
 : פ"ס ד' 016 7)"מ המפקיי ס' חריסח6 3פ)ס"6וכמ"ק
 סק"1 מ"נ ס" ncDC3 ' . ס3)סוגוס ספחת 6חי מלט,תכר

 5גל  סויט  יפטמפופ גפטגי ילק סרסכ"6 מ0סו'סכיך
 ~Olltst פל לפיס"פ יד %ו  ססילפ  לסיוט סיפר רכריכשמטין

 רס"פ 3עסט"ט יר וכע-,ס"ס ק1ח מסייע כשסוסון נסו)סמסר'"ק
ה'

 לסגול כחורקי  חירק מקיט סגפו) שויי סול 6מר iS3h ממורי06ר ן6מי 6)6 )'ס r~h1 סקדס מנסס ניגוני ס)סס ,~sffספוט נמולי 6מר ן0גן ט"ב וק"ח DD(nln )סמסרי"ק ל6" סלע"
 )יח,י ו6מ6י ט' גפ) סו מר6 וגפ) )ך ננוכר 6גי ככיתי כיחופןכי'
 יירט  ,לל ופרי"י ימ"פ כפילתן ריר  4זת  ס6גי ומסגי (SDסי

 D~CD1  יוסר ויזיע  גרון לייני וגיס ו5פ"ג סרי .גרול.מספפ
 סנדל )ס51י6 61"י עסית לוקת יר ע"מ סקנס סנדו)כסקדק
 61"כ ס0ס ניח כמכר סוי ככיסי כיח דכמכיום גיע6 דלןtpo נ"ר ומורי כ' דנ"א כגורים סרי"ף סע) דנריעכ"6 וסג") .סכיו
 חייב וגפ) crn כיר )חמלו  סמסכיר ולזרי  וכפכיודפ מסכירותימי )כי  סגירות כלין ס)וקמ )מוכס סירן עד )סעתסמכר מכירסזין וסרי לכיחי ךכי0 17מ'6 גפ) מרססו חפ) )מגירו ממס כיםמשכו
 סתם 3י0 המוכר  6"1 נמכר ורזי  וי"א דית  לו)סעעיי

 ככיתי כית ךכ6מר גריעותיו דמוי כנשי לקמר וס"ס גפ)מרססו 6יג~
 )מג%ץ50 16 )גריעותיך 16 סו6 ס0ס )לת כניתי מת כק)6פ)ובי
 , ט"מ ט' )גריע.ח6 מקח וגתי )עע)יות6 גקמע n~poונכי

 והטלוה טעותיו להם שמסר האטינם דהוא הטשלחמן
 שקל שלא ונשבע: בשבועה לו נאמנים שאינןיאמר

 : למלוה לוה לי' ופרעמינייתי
 כשאר שקרן להחזיקו שאין אחת בטענהשירן  שסעע ונטצא הרבה תביעות לשמעון תבע ראובןתכ

 ומטל נשבע שכנגדו ולוסר בשבועה לפוסלוהטענות
 בלום בידי לך אין אוסר והלה בחיך לי מנהמדאמרינן
 אשבע חמשים נותן המשים גיור שיש מעידיםוהעדים
 כפרן שדוהזק אחת בתביעה אפילו אלסא השארעל

 איתנחש דלא ולטאי איתכחש דאיתכהש למאילטחציתה
 1 בשבועה ליה וסיהפנינן אטעכחשלא

 הפפח אחר וזמנו תבירו על חוב שטר המוציאהכא
 הפסח אחר לפרוע הלוה אוהו כופין איןסתם

 לעצרת פסח בין יש ימים כטת רואים אלאסיר
 וטעטא ועבה מחציתו עד ופורעו לטהצה אותווהולקיס
 ויעלת נשבא תרי כשבא חד רז"ל שאסרו מסההוא

  שבת% ומעלי וחמשה ארבעה שבהא בתרבשבא
 1 אלפס רב השיב כך שבתאקמי

 טורה ישעיח ורבינו וריא"ז אלפס רב פסקתעב
 מיון ברוך חתר' לקיימו צרקי שכתנובשטר
 : צריפי דא.ן פסקו שטואלור'

 היבא וכל דמיא כשדאה דשתיקה ריא"ז פסקהבג
 מה  בלבו  שמחשב  בעבור שתיקתעו לתלותדיש

 שכיד סח כפי והכל כהוראה שתיקה אטיינן לאלומר
 1 דנק כך שותק של דעתו להביןיכולין
 אחר הולכי! לשונות שתי שסשמעוהו שטרתעבך

הפושת

ומוכח
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 )סייגו סטר כסכ6 36) )0וקמ )טעין )"מ כתק"ם לעטם ס)6 6ף כ)מע)יות6 )גריעותיו 610 סזץ) וס )סק רטכפ מזבליוומוכם
 סיטין מרכס סרחינץ כטויס )טעון )וס מ5י סיטין כ' מרומק רכסקןס מענין נוסך מלך hla וסססחטח סמסוגס כ"זסטונס
 מני )סד"מ 61ף ונעי מ6י חקק ס:ייל ט) וכתכ סכתכ חתך ומקוס מסק וחין כגלשת סמסוגס מפרסינן מקנים יפס יתעין כסוריסור
 סרנם 7סרמיקו י") כתק"ם טסו )6 7ט7'ס ptrn1 פגיון קבעון עס"ת כעסס"ט דן וכמקם . מסמס 6יגו 67יסו הכיגוני suתו

 21 סי6 . קטר מוס סיטיןכ' : ברורה בראייה שבי::ןאלא הפחית םש זנו:מרט ן6י מכין וזיגי . ט"מ מסכחנ מנס) ו6ף כגריטות'מפרסי'סמסוג'
 . רומ') ומלי )סג"מ )סטוןך)"מ ביןסייריטעותדקיי"ל מרזינו 'ק י1סיגרע

 כ' ט' 6ותוסך'טכ"6
 סנטר מכח רק ל6צשיעסופ"כ רשכ*מ אבל וטסכר טקה בשטרי ק הג" בשטרי רסנ"6

 הראשון הדעת ולפי ufhn גל6ס כג7ריסשכנ"ל
 סק

 )ויוףנ62יח6-ן"ח"ס"-י
 וכוחכ מוייף וכי' סיכיין כ'ריומ האחרון בשטר שיפרשו ר"ל שבו מאחריות חוץ אחר 7)6 י') ספר 61"כ .ס""[
 %ר"6 : סעויס מתימתעד ולא חורים בני לטיגבי אלא זה שטר עשו שלא וק עס"ת כטסס"ט יד6מלף

 כ5") . 6וירין ופגי 6חחסיטם יפרשו שלא אלא צורך אין רשב'ם ולפיטסשועכדים : טיס סגוסמטחכפכגי
וכ"מ : בו אין 1טמילא אחריותבו . מגווו 5"מ נמיננס שםואם

 נכ"23
 : ע"6

 כ6תס 6פי)1וניג" שחזר אע"פ וש  שריר במקים המחקדויה מסם qb נרי 7נטוטן ט"וס"ק

 סניטת 7)"מ ססו3ריס ר"סס3'6 בשטה כרעב ירא שלא ר"לאחרונה למידין ספיי4מיסת1 6מ"ן 6:צע:מן

יןוע
CShtQ' 'olenn 'ויוד נוגס" %כ וגימ6 גחקסס טררכי בר' יצחק רבינו ואומרי למעלה כתוב שאיה ספשח כב 
 ,. ,, '7"ו.ק:, )י , - ייצו.;-,ןוו'

 "! . בי
 ,פיז

 ורן ו,'-י' ודיי vvttt~le יש וו,.

 יו% ספ סמלתרגעס
 ויוד תיגסי 6גכ גסקגוח )גמור כשיעור שטין וב' כשר טקרובים החליקים ידיז2: )61

11DnSh

 : יח = "יןוב:' '=קי,ב~י".2%
'% 

 ~הןתשם לצייה% ו-יג'ע'י
 2י :6%2 ס:טו:נונ nuta~patt :צי:1 בתתיעכ' צמא n%Y'onמריין

 (SD ס)6 )' )6חר 7כנותס 7קי"6 ויחיב תלויה . בטול מהני באונס אפילו זכיניהבשעת . בטייס ccnw 61פ"סכטר ן:מיגיזמוט,יכןצ~

 . מ)כעו) 6)פניס תיגס שרן לא אפילו אטתנה סורעא דטסר ורלכא באונס"בעדיםסוכימ

1 סצ סיריט סיסכלסומת
)ן ה

 : רטונד' ומ"ג r~rn מלעען)ומן : בטול בטולו ביטל טדעתו אי אבל בימול סהני חפיסתו מסגי למ"כ גס ו6יע"ס.

 ethSih ::::;1,-קין ':'י ,, "ן צ.%עדי4, הכחןו%ן:י:י:.:ס%לג

 נהוו; ן יי נו'וין:

 )סרס וים סכיטו) נהגיסניטו) 'סגין"תסיסס
 דסו6 ידעי' כש סף דסתמ6 . (Sw כטורו כס) מדטחו 6ימ"פ גס נסוח 6ע1 כסטר גסיחדק גס"מ h~tb )פי"ו . ר*6חלכיתפוס
 ככיסו) .נטרכין גרס" סך"ס ססו)מ סרק מסר"ן ונ"מ .מיטתו מסמוות )מפקס %) . סמטר כסיקרע מט6"כ רחמרמתפיסם
 כ) לגוס בסי' מודטס מסילת כמעת סמ6עיגין 67ף 7געמתעם . ס"ס חפיסס א"י רק גוכם ד6יע כסטר )6מר מכירס י"מיקר

r~w)6תסו סנסח)ק )ומר )יו ים ס6תס סריי סכיעו). כמטחס6"' : 51"ע ססטר מרייעח כ"כ גס"מ 6'ן )כלולס 
 : )גט ניס דמי ךמתגס וירוט , ט"ב וגחו)סוסחיר דקס"י ככיס נסג"6 ע" . טיס )16 ש"מ נטטוי %6תכה

 )1 ניס 7נס 7ס") קרח מכמע . כו' מגכסש )מטר ושבדק 6סי קרכ (ptDD רזוי ollh))1 . מס 6סי לכ סוכרוב!

 כד6יח6 משטי נס יקרי יגכסיס ומן נותרן משטפין מלטס . במו"מ גס ס"ס 6חריות 07"1 נל'מ דפסק רנ6גגי
 סס וכחומים . ק' ס" ריס כתב"ע 7)6 חס ע"כ יקשג ככ"כ 6ך . 6סי 6רכ לסריגו סס דכ"כ ור"ג רכ6 גג7 כחרץ 6ס'דרכ
 ומן %וס טחגין סמ)1ס סכיו 7כמסכק א"נ מס" ססק' מס סכי6 ךסוכל מקמט ע"ס ר6חכיופ מטוס ר"ג ךכרי כפריט ססרפרס
 )"ס 7כקרקע )מסוערן נסקס 3ין ססכ7) ססמ"ט ז)מ"ס וכ' סחמיס' )6)ף קמ"ג 3סגס דגססר ספ6 כר רסרס סו6 ו6סכר"ג
 כקולת )יסו מעוטני כמוסר כעמת 61"כ כמטמטם מם6"כסכלמס כטר6 יסיכס ל6ס 5סי לכ ססי' כומן נפומכדית6 יסינס ר6קוסי'

 כמסכון 61"כ ככקלקט 'וס )' )נמתין 57ריך hw'vnגוכהג6 וסוכל 6סי כלם כחרך יס" וכיון , כ' מנמר ניומסיןכמכויר
 והמוס . עכ"פ ופק"מ הנמתין דליך %כך חסר )יכ6 סיקוססכיד : 6סי כרכ ד)6 י7טימי. ס6)פס פסש ולכךכל"ג
 סס סירי סלעו מסכת מת! 16חו חמיינין וקין D~noריסון טח"מ . מסע סטין סגי שטר מן סעויס סטק ,%תט

סי
~ffn 

 . מין מ)יטס sl1_"(h מסמע . ממס גוכיס נ'ד סיו מיד מט%)'ן גסחסק ו3ן"מ . )סר"מ )טעון 6"י רס"מ ס"1
 )סחויקס למטס *תגו כמעוטרת ומן )לדגת סיין עמס )לכליוגס כ,ס סיטין כ' 6)6 סלמים )6 7ע7יס PIW) 'h1D" 7וק6דסע6
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 . ט' לוין %ת סטר ססי' מסם סטות סנךע ~blk 4ס נעל , מסטן מ0.ג0 ס" חף * שנס )6 6י מסם ושטת )'ע)
 כ' מ' טיק סוך hn3Doh כדין כ"כ ס" ריסיה פהמ כמסר )טף יט) סמ)וphn 0 ל"ק 7עח סו% ר5ץ סי' לניט כד'ומגס
 פשר )מקס נוין *כס )6 6ס ט5ש ננוגס ס' ס" מ"כ מתסו' וס") חו)קיס ולמו"ס וריכ"6 )שכרו * מאטט )שות%ס

 נגד b:o כניט 7' הכקורס . D'D ט' לגוס כסוי מסוס )נ"ע מיקרו ולח"כ יום )' מנימו (OO יולך יין מיכלשוכמסטן
 %ס 15וך ס4, מינוחי ממטן סרק )ועם סני עעננגד
 61"כ . דפס Hp~WD מ;%ס6מ
 . )כמו)קיס נס )' כחוךי")

 מעקשי מס% קשיכמסטן
 : ל"ע047
 )6 נזק 7סמ%0צתכם

 סס10כט 3לי כמטועןהכלדרס
 O)D ;תכש כגק 6ט סס5דקזיע
 כ16פן מקרוכ Or סנוטווסטן
 כ:0כ וכעין כנכחם (aSnקנין
 ססכ1עס ע) 03מור פכ"ססר"ן
DDnD7ס%ט פטדות סטטס 
 61"6 סוכר סי' סמיךונ3ט17ח
 יחכעגו ככיו"ב . נסכמס)חלש
 ~1UID] סינאט סמרסג0כע
 כמגס ססו0165 )ו תגרס מסכעד
 4)ך וסכריני טפרעו סיועדמון
 סטן כלינו ס"ס סוועך)כיח
 סיסת )יסכע %1יכסעסרו
 ספ"ח כב' כס"מ כמכו%שכנרטב

IffD. כצנרי לסיגו יסכע ות"ג 
 ייר6כ"ן סי' כעין S~ehl .סג0כט
 כפרת מ63כס דעוסי4 ממט)פ"נ

 סה"נ סי,ק יקיי") )מ6י0ט6ה
ihS'ע6'ט וכיון סיוף סמי it~rD 
 קנסו )6 לסן06ו 6)6)מוען
 סווכר סה"נ ס"1 סל וכמ"ממויו.
 )סקס חייב 67יגו סדיטסב"כ
 (pvo מוגש כשלין 7גרמימדיגי
 eb1( . D"D עלמו )סג6ח6)6
 )סו 7גחנתו )מסור )"ן 7גד"רי')

 טכוט0 0גחכע מי00ייכ ידע the 06" ט13 נססקו כקתיגס
 כמקם 6מס מס3וטס גס גמנעין דש ויסקס )ימנע יג'05 ס)6סכר
 . סס161ת גרס נטר )וביט 6ין )כך . כ"ס Dff1 נקכועותסר"ן
 67ש' ופיסקיס כס"ס ךטכח מ"כ ס"ק ס"1 כס" סטך )מ"מ6ך
 סכהכגו רכג%ג6 י") )פקו י ט"; וקרמי נריג5 מייכ )0דק טוןא
 DWS1 סיכה רק *ט ססו165ח מטס 67עו וסיין יתייכ:"כ
 16מדג6 געי מסמ וככסס . 06ו ;ס75ק ) קירע נלי )עטון:0נע
 סכרה דלין סועות סו6 נס נניסו5י6 6חו סרי5ךק ס0וכעוסכל
 כימת )יסכע סגתכט יר5ס )hnG7 6 סססק SD 0ו641%045
 מסר'מ כמ"ע מק"ג י"7 סי' 3סע"מ תמ"ס י') 0,31 .;פרש
 סג7ע )כ"1 גוך )ממעון וקמר )המעון סתכט כרויכןאמקטין
 מסמשן כעכוע לקוכן סור )6 06 סלך )P'hll 6 ;מעוןקוך
 )6 006 ר316ן סי6מר דלכו עילס )חווט קמעון מ5י )6נטילו
 otp 67ג6 זיגי rh סעכנת' עקמי ע) ~eiDP' 6גי0סס07
 וכ)6'ס %7ק 7כחגס כקט"מ וא' )י' תייכ ;סיח כ0ניעחי!י
 וכס וממעון ככוס"ג 0כטו 06 ד6ף כ)) )סמטון הפסיו)6
 שסיס ו)רכריגו . ט"מ י5י16תי1 )סקס ר6וכן מייכ סי' )6נזין
 )סייקו רק כוון 1)6 6ש מבהזק מסכר גל6ס יותר סודךוקוכן
 סכט5ש למנדדו ש סלך נ)6 %) ט"ו סו61ו0 מו5'6 ס"ך)6
 הדס )ומר מ5י ככס"ג 7נס וקם") )סיקו ~טון ממשן טס ס50דק!דע
 ר6וכן סיךע כרי נוטן המעון l'ha כדופן ומייפי . )י מייכ מסיית4

 כבגימל 6ף ססו65ות גרס ע) )סקכיטו מ4 67)"כ עמימק75ק
 )6 ד6)"כ 6תו p~lon ;סכר ס6ומ7ג6 גזו) נ'כ סתונעומסלך
 hlltlh ר)ינ6 סלך 3)6 6כ) . ע"1 )יסכט 61"5 סומלצת ש64סי'

 : 51"ע לעניש מtPh 4 עסוק סיוט כריועוטן

 מרנו% וסט רכים וכת"ס .ש
 מס eb )כ16וס .3וס

 6סמכת6 מסוס נו 6ע)ניסכרס
 סימן כס"מ ע" , )לוקסנמו

 : סי"פג'ז
 6רנע פ' מרש' מקמרתלא

 מותגן רנ4ק' .מי0ו0
 . דין ומנן לט"מ טומרע01דייגיס
 ססיכ י"ג סי' יטקכוכחפ6רח
 כטפסר כקמל מעגלון 7יל*')מ6י
 מנרקיס 6)יך סתם זכר6שר
 ססס סוגרת 6מר אטמךומטמע
 6"5 יומר כסד ככעסוק"ג

 0עדוח עיקר 6ו ססרי '9Dhסי6 61ע;ר 6מר )6 טפין מסרי)עסוי
 סרס ככנ"ר סעמיךס ט'וך6"כ
 ו)6 . מיו;כט"ם סקכ)ס סרי6"כ
 סטדיס 6ח כגין 0עס דתן רנגוןנ")
 ויעירו טופי עחעץקככיגף
 סדייניס 5ריטס ססס 06וקכירו
 י'ד ססס סוכרת קוןסהטמור
 1(D"DD . מקוןס יןט י)6)ענ)ון
 ציון דיקור ן סו 0ק' ס' ס"לים
 וממ"ע יסתום סמoy)n 6כסכת
 כסדן 61"כ ט' ש"מ 06רוגמי

 כזוכר עדון )סטיך יפסו)3ע03
 ולוקח ושכר ךר3גן היסור6;6ר
 , ע"ס מרר3נן גמ0) וורדישכת
 ט' כ)) סעמקיס דכסוסגתוסג")
 )עךו' גפם) מסרמ3"סדלוטסוכימ

 כמחיין 6)6 דלכגןמעכירם
 מתסו' כ' וטס מרתת מכותטיס

 וכמו וסכיך D"D )וקים  ךר3גן ס6יסוריס ככ) 7)6 ססדסלים
 . עטם מ"מ שיכ נסןי6 סמכו6ר סיכך 6)6 )%יט 6יןבמ"מ
 מסגת פ:"ג 3רמ3"ס וסגם . מ"מ חח3 נתכת סדן 6י ג0דאע
 מסכת ס"6 סרמכ"ס סנרים וככר . ט' כסכת וגת 6ין כ'סיגר
 כו"כ )טקו0 הסור 16 ורך כך טוסק 6'ן סג6מר לכ"מ כ'ס'

 סרמכ"ס סירס ג6'4 011 . מ"מ itQD 1016 כו' סשססכקכת
 י;ר6) כ' ח' ס' מסכת ס"1 3רמכ"ס 6ך . מ"מ (cpt כסכתדס7ן
 ומכין סטכר הע"פ שכת ז מ)6כס 4 )עסות )טכו"סס6מר
 סס 0טמקיס במוסגת ;סו63 כסרסכ"ס 7)6 ]וגסו נ"מלותו

 . ט' יסכות )1 טו0ל מ"מ[ 4קס וגין סנוט )טו"נד6מירס
 קט כתכ סיכר כיון ע"מ r~D למנין )ומר ס") )6ו)כ6ורס
 וככר . כבכת שסכיי ))ו )טסות )טכו"ס )ומר הסור מפרקכרים
 )") וע"כ . מ"מ מכין )עסות 06ור סגך לכ"מ h~e1כיע
 מ"ע )וקש רע"ו וריגן ומהרכס מטסס י) hlh 6יט סקורכל
 Ocut סנו6 המירס סג6סר 6% כ)) סעופה סוייט מס6כ)

 כ6מילס גחו ,D"D ע"ג למכין רם כ))6 כסקי 6עו מטכס)טפוס
 וי~1שו,'53י%:ו,1"!ע~ע מקוס[ כאיוו כסדיק גן גהפר; ולרג' ,. )פרסו ]וסו5רך)טו"ב
 hi?5 ס6"כ שעו ומרכס מטן 67'ן י") מ"מ PIDa %'י%

orhSm. 'ah' שמיל מסוס 6פסר מ"מ יפקס מו"מ ע) 6י 
 וד)"1 ט"כ 7כ"ו ככייס רס"י ט" קכ)ס רונרי 3קו76סווכר
h"D. ו6'כ ("6ין כסכת דסךן י Op1) דין דיגו וספיר גו"נו 

6(7SD~ ט ע עכירה מממק"% : 
וכ"ח

 ואם וע' ושוב לך לרעך תאטר באל עובר שהוא%תו
 יעשה אחר לטקום עם 5 קודם לילך התובעצריך
 בשמר ידוע זטן יש ואם המעות לקבל עבורושליח
 דאיהו כלל זמן לו טתנץ אין לפורעו לושנדר

 : נפשיהאפסיד
 ולא הוועד לבית נלך לוטר יטל הנתבע אץתכט

 לוה יעבד לזמר יכול הסלוח אבל כאןנרע
 כסן לו שהעב נידוע דוקא ריב"א ופז . טלוהלאיש
 שיורשם בעיר אין ואם פרעתי מוען או טקצתסודה
 דקדק ורשב"א . התעד למקום נלך טעין טצי לוהאפילו' אז פרסאות סנ' יוהר רחוק ההעד מקום שאין 18דות

 1 יציאותיו לאידך טשלם לא ברעדהטתחיייב
 ערבונות ושטו דינם פסק על ב"ד שבורו שםתל

 להוצאות יתחייב מדבורם בו שיחזור סי שכלבירם
 חף לא בו וחזר טחם אחר ועטר וכך כךלביהכניס
 דלא בדין לנצה סבור שהיה מפני מעות הקדשההחש
 : בלבו שה" מה טפיו שהוציא כיון דיבור"אטעיי'
 לן דיינת ואסרו אחד דחן להם שבית יםתלא

 וכתב לעירו הדיין והלך טענותיהן ומענוד"ת
 באזניהם קראו והשליח 8' ע"י לחם ושלחו דינו פסקלהם
 אע'נ מעדין ואפילו בשבת או בלילה שדן ענון גטיאי

 שיש אלא הכי למיענד לדיין ליה מיבעי לאדלכתחילה
 לפגיו בעמידה ובע.ד ולישב בשבת ולא ביוםלרון
 חייב אהה פקני ואיש זכאי אתה פלוני אישולומר
 ארבע פ' בירושלמי כדאסר טעכבת אינהבדיעבד
 ערותן מיושב שהעידו לעדים ר"ל הוכיח ומשםמיתות
 ניסים דרבי% סתרים בסגילות ובירושלמי . ריעברערות
 נפשות דיגי וב"ש בע"ש ממונות דיני דנין דאעאטר
 : וערה דין לרון הדייו עליו יקבל ולא בהץושלסי אטרגם
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