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 ברורין שנים ואם יותר אחריהן לתער א"צהעדים
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לא

מסוע

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 119כ(בצלאלריקאנמיפעשה

 ר5יחרע ורתכך טוררין ט14ט
fvn610 גסוס טדי סגמ65 6ף 
 ומחוס "יף דוס. סמ6 מפסיגןט14
 י7י' 67נמ פמוט זגג ס0י6כי

 כה צולע 0"ג . טוס16רגק6
 )מי.כ ט)6 סיריוס ע)דט"6
 . 51"ע סמקייס ע"6 ע"יסטעס
 כוכח כספרי ערס לסיגו ד'ו3י0ל
ODtG'כן"ס ע"כ 5' 7' 3כ"ק 

 :שימרק
 לסריג ססגס ק"מ ונדייןשצלך

 . כמופ כנכס3מםגפ)1
 לעה"6 ונתוס' ניס י f)Dרכ
 מהנ"מ 0כי6מס

 מסי
 07ג,

 זססק awn הנסיק )דכליוסונר
 7סך מקוס ושמנ"נ 7)6סג"
 כ))6 )* כמסגתיט כלסמ"גכב'
 ג"כ 7כס"ק 7)"ק ומג .0ו6
 ססני6 ו6ף וי") סרגכ"לכסס
 6)6 כמותו סונר *גו סכקד'

 סימ6 תר04 61) . ג"ס נפ'כע"ס
 . טום" יסטר 1)6 סר"ן ו'ס0מ6
 רכטסרי"ף מסרפדן סכיה י"גסי' פי'" 3ג))י מפכי נידדסרי
 6ער 6% מסק 1ג6וןכו0כ

 עסתנר )6 6)מ6 טונז'מסתכרה
 סס3י6 ו6ף דגמון ססק6ל"

 ימךכ0כ וסול דמויהעסרס5"6
 מ"מ אססס נוות" כץכרסמם
 נכס"ג מ"מ . נקרך %"ס)דגמו
 די") סג" נ7' סירס )סל6ין
 : ופסוע ז0ר"ן 60 יי7י'60
 רג3ר6 )כסכיג7ו ק"גך(לן

 . 610 יי' מחואיגהיק
 הסה"ע סס ול ל סי' נמ"מ5"מ
 פרעתי 4מר lffh1 4רדחסו
 ס6יג1 ג6ק ז%שכ פסייגנז
 נכת* במו מפרעם נמנוסיג
 ממ"ק מסנט כסערו0ן

 תטוו '1mhe SD, זמ)וססרמכ"ן
 כטחי U19D )ffh * ומגס6100
 פ"נ % סו6 6זס ס0מ"י am ושלף מסוס קנם"67'נטי
 כיתי מפ)1מ 1D1ha %הש גפנכן )6 0מו)י6ו מ"ססכת"י
 מיקס וגד 6100 כיון דסרענד 3מט 6ף מ65לן 0061 ממטוגוע
 7*מר 0סט'מ כ"ס כפי וסיס . DffD ט' טוו 610 ס0מ'ילמס

 6מל ט) עטיתו ע"י ספק מטס 6ק ת* 06 סמפ4גיסגחכע
 . 6"י כמגו דגם די") 6מג0 ס6ומר 7מ*0 6-א ת% ספסור,1)0
 ס0מ6 מלמר ס4ס כסל%מר רמנו )סחתין מזין מ"5מ"מ
l')DS16ין מר.תוכע )סטור nffP1 סס )כרר 61"5 14 ממי 
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 כסרווט) טכטנ סחום' )מסיס6ך
 סס אכריס ט' סי%ע"ד

 שהמיס למטס 3סנצרףסרימס
 ססו6 גאשרווט) ע) )סעידעזם
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Dffl1מנוו סי' ד*4 מסמם גמא י3ס3ר6 סעעס ילל ר"מ 
 3ט0'ד טועם ff1' סי' טונז' סם וערער זטמ6 טוןססעס
 ס') 1)ג*רס . nwD סלי פ34 ייש זפ 6% 6ףומסרס
 ידע 3)6 אג' 3סופ f~a נמגי6 פשע י מסרקזם)מנא
 oh )מכריע ו6ק 4 טמע 61מ"כ רגל%מס בממיקםמשסק
 כעס ס"מ ג6י7ך טכיר ישסו סמגגיס ירש 60הר זכריגלעין
 זסכרחס iffj וסי' . ומרוכי פי' כמסג' 7)6 חסו . טיסססס"ר
 )מען %h 63וונס גטמ6 ססק ס)6 .6ף וט )6 טותי'ספסק מעי גס 6י 6כ) ט7ע סשסק ע) וגמען ידע טומי'ספסק וממי שי )6 טותי זט)מ6 ןסוני6 כסמסש)ק hlbלהגו

 ידע כליק ייי' סר,bnlw 4 סניך מסך כן (sff סס"6רט0ו
 %h . פס"ד זרית lD) bnSD1('h 7)6 כ0ז ופסקמסגיסס
 . ע"ס גמש נמנל6 6% סעעס )שכים )ר*מ ph )מ~כסנרחו נפי ול" ממיס תגלום נוס גמומן ס)6 מת ססס"רלועס לגי נ6ק שכ' )דשת יס ש"נ rhl~D ש"ך ל*י0 גס%7נ
 ומוגית סטעס ל"מ מגלל ס" ד% מסגליו כממייק 6ף61'כ

 ייע ד)6 6ף ומקרס נסס"ר טועס לק סף טונז'7ט)מ6
 ע0י)ס םג6יס נוס גמדנו 06 וק נדייק )6 . סויגדל"מ

 להזיבה שאח"י עדות דה"ל וטעמא בפניהם יעידולא
 אבל העדות בחובת ירש לא הדיינים כי זהבב"ר
 להזימה שאאיר דגהי כהעיד דיכולין כתב יצחקרבינו
 להחמיר ונכה אחר באד להזיסה יכול אתה זהבבא
 הקרובים - העדים הכשיר שטחה ור' הירוש'כרכרי
 ידענא לא למעשה הלכה לענין ריא"ז וכתבלדיינים

 : בה אידוןטאי
 להם להראותם אץ בע"ד של טענת כשכוהכיןושלר

 על א' כל ועלילות טעטת חושב כךשטייך
 לשנקכם אוטר השברג דאמר פשוט נט טפ' זרא"תבירו
 דרשנע מ"ט ואסר לעצמו ולזה לעולטו לזהכותבין
 רדמיית וכותאי נבי זכותך דליהם לי ניחא לאדאמר
 שלי שעטת כשתראה רשב"ם פ4ן ארבא כארםעלי
 בעל כי עלי וטריבות עלילות חושב אתה ~Tnlavאצל

  במשנתים רשב"נ ששנת כיס וקיהל אתהמריבות
 ; כסותוהלכה

 כך לשכנטיו ראובן ושנחייב בו שכתב רין פסקתלז
 ב8' כדאסר ה4ל ההווח5נגדו מי פ" ולאוכך

 בן פלתי אנא ב" כבשב דהחע שחרא ההוא פעוטנט
 רהטה מנברא מסך רבא ומסיק . סנה ממך איתיפלומ
 דנפיק דנברא לכשכננדו ה"נ משסע ידף טתותינפיק

 : דוש ידי'מתותי
 לכתוב צריך הדיינים בו כשהותמין דין פטקתלח

 דהם תפנמי דוכרן דינא דבי לישנא השפרכל
 צררי ומתמין עדים ואי דב"ד לישנא וכל ב"רבאנפנא
 דסחדותא לישנא וכל עדות זכרון עדות בלשתלכתוב

 מה הדעה בשיקול טעח דסנהדרין בפ"ק אסר"יצג-מ ? החלוקים שנילפי
 הדעת שיקול הרד סבינה תשלם עשתשעשה

 סר דפליני אמוראי חרי או תנאי תרי כגין ר"פאטר
 כסר לא חלבתא איתמר ולא הכי אמר ומר הכיאמר
 ועביר חד ואדל שנארר כחד דעלטא וסוניא כסרולא

 דדוקא לטעשת הלכח יהודה ר' כתב שהגד הייתכאידך
 אטוראי תרי 4י תנאי דתרי היכא אבל שהיד הףכה'נ
 ידע ולא תאחד דברי אם כי ירע לא והדקןפליני
 טבעע תשלם שהגד הא מיקרי לא חולק הי'שהשני

אלא
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 ש0" וסטו b)h1 טיס א6%עא"
 אע . ע"ס cwmn 106 מגויסי ופי %703 דס)ק דק דת0י יטמםמסם % יק

 6מך דנס די") ר4סמ"ג כסיעת 3ס"ך 4מר סר5ס מס רמוק לון 7סר6"ס כניוון hw1 0ינ ס" 6ן )ססריע יט) ס4 %עם
 : סתומת ט) כוותק היקו מפוסע 6ין סת)מוי מונעת יסכר מ0ג6 ר" יוזע מ' 6ס %) פסגיסס כבידע וכן 6ד"מפ'

"aw1גגד'ו דס61 כיתם וסגר פ0נ6 עדפ סי' 6% פ)ע וגסמ aDn (6)6 יוק ס"7 י"7 סי ט"מ יכשר ד") ס0ינ שכס*ן . 4 הופגע כונצע דנהומ טטס מגיהו היעמר ומן כ 
 שעה אם וח"ה סבירצ ישרם ולא עשף שעשה טהאלא
. ידע אם הכי הנשנים ושאר הכי פי' שרשיי דיןנפסק

 : לא לא ואי שהיד נחקרי הסהלוקת
 גם לא בברייתא אבל בטתניתא ה"מהמכריע כרכרי הלנה דאמר4 רהא אלפם רב כתבתם
 אלא מחבירו כרבי הלכתא אסר" דלא הנאון בשםכתג

 1 לא סאבע אבלמחבייו
 פסיתמא

 שלקץ דססונא קיקו דבל ור"ח אלפס רב
 דרנל תולדה ד"א אם לנמרא דמספ"ל בעבהקשקשה נבי כתב ז"ל והרמזתם  הסטע"ה פי'ורשב'א

 דפטור כהב ח"נ והיישר דקרן תולדה או ברח"רונמורח
 ספק הדבר דוח שתפס מסה ח"נ עבה הניזק תפםהחם
 הפס ואם דהממע'ה דס'ל נראח לשונו זהו וכו'הויו

 : מיני' טפקי'לא
 מעם טאיע למעת יטל אדם שאין ר"ת פסקתמנ

 אוטר שאחד ברע  דנתעצטו היכא אלאדנתני
 או ונתחייב בעירו ודן שתו וכפו הוועד לציתנלך
 סובר הוא כן שמחסת למעותו לדבר רנלים שישהיכא
 אזצ בעירם לדון שנים טערצו אבל כדין שלאשדנוחו
 בנתעצמו אלא זה התכר דלא ]דנה מעם סנתזו לולטחוב
 דמשטע לאודועי צרקי וראי האי כי טראסר" ונםבדין
 מאיוו ואמי ברן דנתעצטו והיכא לא בעלטאאבל
 אמרי' לא הדין ואסתור הוועד לבית שלך דנתונימעם
 סיר ססמ מבין אלא ואתי דאויל עד טינף נגבילא

 זמן ואין הבתים חזזז בפ' כדאטר" תייתי לכיואמרי
 כותנין דנתעי מעם טבוע שכשמר זמן בל אלאלדבר

'panw* תדין סה,ר ראי שמביא זמן וכל : 
 זימנין לא ראי דין בפסק זטן לכהוב הש שבתמג

 ושמעון ראובן אם חחיגא מנ"דנ8יק
משע

 ללז"
 ונתחייב עסו לדון טחן א'

 לכשננדו פס'ר וכתגו לוי ונתחאב לף עם רכלדון
 טן א' כל אחת קרקע אלא ללוי לו ואין זטןבלא

 . דינך לפסק קודם דיני פסק לחבירו יאסר בוהקושין
 הפחות לכל מיפסל לא זמן בי' כתיב לא אםסעף
 נפסל שטר שום דאין יקטן דאייתא מיוסא לומועיל

 הדיין נאמן יוחסין עשרת בפרק דאסר תאתמף : בלבד ניטין אלא זמ1 כף להעאי
 בנסן כד"א . חייבהי תה זכיתי לזהלוטר

אלא מירי דלא העזרי אני רבינו 8י' . וכי לעניושגידד
 בדאי

 עלטנו דקבלוה ש מומחה שהוא בנע אהד
 הה כבי  מהימן  לפניו  שהבע"ר זסן דנל תריכבי
 אם אנל כחד אלא מחיטן לא מלפנע כשנפסחאנל
 כעיר כשאין אף לכוד סהיטני ד4נש מ ש ב'חי

לסניהם

%  hns' ש"ךממשי  
 7ס% סטי ע6ע0 .)טסנו
 מצם לסוסם דלין 6מומסעם

 סש0 ש וצת ומצו מטסמש Ye כמט% קדשי פשסריגנו וסעודכי . וסנרך3מ40ק0
 ופזמה סוגיה שרפ3סנר6
 . שסרגו סיהעס למלק0הכיוק ר" ס" פ4ג יה0 עע61י)1
 סידשס מטרק מו"רוס"י

 כס65 ונס דיסטרשטרמ611פסר
 וס וסניף עמר מרמססידע
 7)6 וססריע מפמסס ידעמלף4
 כסנרם תל5  ופ5ן5כפלא
 המן5 רכסו . 5ד"פ וס'סר5"ס

 h'atSp bDSDS ל40ק רשול"י
SW1441 ירע hn)O%  דרש 
 6ף י") ומ"ג . פשר ידטצ)6
 וכרפסו לזפ 0סי0םוכירפ
 ש5 . לנוטרו hnSul' סוגייווגו
 האץ? . ולץצ סטאר oenDn'הצ
  למד"ר: פיי5"ס מתירס5ין
 כעיק . ט' י6 כ0כתם

pmlp1064ענד מ 
 %ליס3ר6סי

 7סנ"
 מס"ס

 נעתמ' 5"פ ל%מ6 מ' י'וסכת
 6מר ומס"ס נפחסות )ספריט מ6י %"ט . )6 כ3ריי%60)
 סכיך זמשן פ", וסכ"ן .וינמק
 3ע'כ 7גכונס נס6 ג6קער"ס
 %7ע6 ולמר כ"ס יצטעף67ף
'shטמטום סנון' )6 כי כסמו 
 6% דחיס hntpnb~ משסל%
 . ט-ס דפ' יסך 6)6ליפמר
 . כפסימי יפ hDkvמה
 לכ' %ץ כא' ש"פ לדויד6ך

פסלי
 כלע"נ . 6מו נטמן

 סם ו4סט6 6מר ייסמךדכדכת
 4' 7לצזר 610 כנחו יעסיקסף
 כשער נס ק מ") . עזםמסי
 י"ממי" מ"ע ש עיט . כש"לסליקו
 ו' 1WWi 80 . י04ץענתף
 : ו04 סי' נףמ ש'- . ומט ד תעד %)סהז
 %סוי"4 י' ס4 0"כ ש טיס . י" י6 ציתמא

 וס"ק hnutm, ;כ' סס פלא יגררו מס%שישו
 לר 7סספק מסוס סו6 ש64ק כ"כ 3טונספק ס" נה'כ צמס"ס ים פמך' י% שי5ופה%

 ינליסס מ,") 7ראצשדו י)1)י כטייץ מסמס6פסר')סמככר
 )י קים )ומר מששק ומ4 נסנר6 )סכריפ שטר ס"כמש
 סדין 7ומוץ ספק )כרר ס"7 לוף כ30 סס וסוזסףס סכר6כסך
 סי' מלדכי רניד ויטל . מיס לרת נורם סינוף פרסיפר
 סרחתי 5מריול"מ

 . 6חו פוקוס שירו לפעוי  ה4ז n~ag ר'
 ככמס שרימכ"5  ומן פיו ד"ס מ*5 רס"מ pinw iffV1'סנט

  ב"ו 6כ) גרו) ט"ו  קטןמל"ו
 מיטי' ד% לכסוס  S~hערול

he1~DS. 5י ס" תת"פ יבוע"ס 
 סונט סד"ניט גס6ק מ6יסוור עשי מומאס סטסרכ רגםכ'
1DPגדורי 'Sh9P' זרור מפולסשס 
 וסגם . ע"ס סגיו) כ"ד זס)"מ
  שכ' כן DtDD % 43ממ0טו'
 )שם  6'ן 5ע0ו0 ררע כ"גבם"
 ד6יגo 6'(h %) גד33%"ר
 נהי גס6700

 )כפ3 וליכין ג17)
 peD  6ק לס"ט ננ"מ רו"סה6
 סדור גי1) סס" ספק 6'ן ז"פט) ודקי וסגרי . עשם גדורוסנט) כ"י וסוי 6ף )1 וטחן טסניס"
 רילהז  סין  סורקי ,ש  40 ק"ו%)
  גרועים 0ימ5 %לכמרים

otnollenסכרם 5ן נדור erl 
 )10ס דק דכ"נ נצחונות]1ט4

  dDS )טטו0 6סי ורנ)נ"י
 1מנ)4, ערסן סנים סערות3וךוס
 )טעום hvm 3ין )0)ק)סנ"צ
 ס4 יר"ם דכיון יסוגר1מסמע
 %טות: גיהוק ד)6 סגי 70ורגדו)
 . ייק. )פסקשים 7ימ פסק )מנילן יקמררצכשג
 ייפ מפסק גססעועןוסגס
 קוס י0כרי' 7שנ יתםנוס
 רוס"ר רחף ויפמיר  פסיקם)שנו
 טיפ מ4ס ט"מ  כמער0מיכ
olplnנסער )מ4ס שים 
 נח"מ כמ3ו6ר מכ"מ )גט0מל01ר
 ולטשן וטוג0ו מ"ג ק"גסי'
 ywns' )וצב קדם דשכוג"כ
 . קאט ס" כר"מ גר' )כררונלין
 סדין נפסק מסי כסיכסוךמא"כ
 נססן )כ0נ 7לאצ סס"ןוטז'מ
 93סן )סנכ0כ יסגו כתמיותסס
nffs1קדס  פשט דיכדך עעיס  
 סססוייכות יזמן מק מצירו)פ3

 יהפ  1מ ומד"ס ידוע 6יפדסמסס
 וגבננכם לנעזר 0יכ סי'רביסן
'pNDסמ יין% peD 66  סמ( 
 )סיום יסני' 16 )ונתשיט
 גנ0וכו0 וט" רמסן 4סי0מיע
 . סכ'ג מ"ג סי וכנ"ע ע"נ57"ן

 6% ספס'ד ג0310 ומן )כ0ו3  )"5  ין . כססתי מ"תג0מיכ מת' )נין זס יחס ווט רפ"פ  מספ0ייופ  זמן כסס"ווכסגכחכ
 כשכת IDr  16  ססועדילו0  ~פן כלידך כס'עסוכ 3ין מורכןנדפהן

 : כ)) כו ג0יכ יס6 )6 לע PT" 7'ןספסק
 כע"ר גססן qh )ג"ן שסמם 7ישס ג' * ל ס" 6:תמד

 מכחיסיס עדים כ' ך06" כ"ג סי' הס טח"מ .)פוסס
 יואר מךקוק.ס 77ייגיס ומנוס סר6"ס ממסג' 66101והס

 06ן ודיין h"D ומ"מ ונ"ך ססמ"ע ול ספס"7 ססמעומסעןיס
 ,?  רעו ס;"ר  נסטרה וא' יערער ליס מס' ישו6'ג

פ", שסע "ף ועתו עכמיסיס כלעריס %) 4' דמכ0יס כיכSS ,:56'1  סזייפרין  צויין S~m סחיהן ל5 רפ"כ  לילידהכסינט"ך
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 )דון 0נ"ו ר6וייס 6ין 3!ס"ו ינ)6"ס h'r 6ך שכיססססעעו 16מרש וימס מח 16מריס נתגיס וכתונות מס"נ 611" 6"גע"
 TD דשן )טעם ד6"כ 51'ע . ע"ס סמוכים 67עס onroוין 7ט"6 6ף מסמכמיסיס יותר מח סל%מריס סכ' ffh1( מח)6

 טכסיו כדין יסחט וכי S~thhn טדוח Sff01 מסוס דייןשטס מסקה )6 )ג4י זטנע' דמעה6 ומסוס O~b געדוח גלמן)גי
 מ0ייכ"כ )"מ סי' סתושס לע"ס וסיס . כפוסקים ,ס עכר1)6 6מר וכזיק ט' סמכמעדס גנן כמס )יפוס 11 סכות )'ממ"מ

 מכמיסו h~D1 )פניוכסעומדיס
 שיגיס 3סמ וכמו עמןסדין

 טויס כסכ' thh )עמסדג6מיס
 סחים )גלמיות 1)"דמכמעמס
 חד טרעור רנהם וקרוסיןסיד
 סטן כ' 607 ג6מגפ6יג0
6(7"1Dh תורס סס6מייס כ"מ 
 זכרי וקין כסגים ס"סט"6
 כטרוח 6)6 מגיס כמקוסלעתן
 מידחק משם )ס6מיט סר16י6סס
 סחוס 6נ) מסקר )6דע)"ג
 %מטח 6כ) 3ג6מיוחס פויסוט"ב
 . ע"ס ט' מע"ץ טפףמויין
 גם יסוי דמי ד6י 5"עופגריו
 )6 7כע)"ג מטעםפטדות
 סוטן פדוח כס כישי .מסקרי
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 וכריס פרשת
 רכ מפסס ו6יכ6 ומטסספתו
D~u. הס רתטז נס6 וסקל 
 שוס 13ג דרק ס0-רלומה
 3ס% ם%י יגרים *וסתרפטהך
 לרמס  וסולדך ר3 דמיססומסין
 ש6  דלהמ מטוס ריגןכפכיי
 ס"ק ג' סי' 3כ"0 לע"סגרמך
 דכתטא ייל  סהגין  וחזרת .טפל
 גרמך 1*גו 0סינ %יקוע"
 ורלף %נגן נס ומייב רוזליןכס6

 השרי50 ססיל :כסקלס"מ
 נפצת ליו סי' פת"מ .מידוע
 %ליק סנשנ סי' ועשך .סס"ו

 : 3סמפתתהשכסיהל6
 ששת כסס ~a'D סע יי)רשנבנ

 מספר . )טךוחפסו)יס קמא בהדי מצטרף"נא
 רכינו ז' סוכל וס"ת 6מת ך3רי פסק :לשלומי

 וכס"ס סרי"ף מ0סו'6100

סג-

 כמס"ס וכע"ס . ים כוי ספגי מות וכ0סו' ע"ס ש"3
 כטגסזרין מויקי" מס"א מסי) תסכותו הכירו ע) ידרמגכיס
 תכס מדכתי3 וסייוק רעך 0כס )מס )רתע זף6מר מקר76ג"מ
hleptlp1 על וחמס יסע קריו וסכ310 כממעכתך וקיוו סוס 

 3ירוס' DffDS hnth1 י"ל ולכ6ורס . ע"ע 'pslln תפסו*ססו3ריס
 6נ) יקריו ויעל  otw ,' מס"ס ל6נל פגמן ס' ס' pffn1פ"נ
 יענק ונעסכע0 ט' תורס (l?D יגס 731. %מוין ושיך ימיס1'

 מ"ת מקורס נימוג )6 )מס )6סעכ60 דל4 כ' ע"כ סי'מי"ך
 סשיס ממגסמס לש' % תכן ממס )ר"0  6"1 נפרס  ספירכיון
nffnסף ר6י* ומרעע עיט.  ע"ז מ4ס כשלת נ06 630 כדן 
 "ף מס"ס ו' 35י*ת למרין סי' עיט 6תר כו' לקני ושטסמפסס
 ע"ש  וקורס מפיס וסוך ממוס 5ל6 פ"1 מלוס נידרס 063סל6
 tnDID'  ריוסף 6פרי' כנדרס סכייכ  ו6ף פס"ד סיסת לאירין5ין

 דפס"ס י"ל מ"0 נץדס ססי' כזן 6ך טיפ תיקרי רתס"ת ילפי'מיי פ"י 5תר ט' להטת רי%ר שפירש ס" קילו וק"ג עבירריס(י'
 וג"ג עגורים זס גוע ד% . רסס עיקש % מס"ת 5י רטעקריו 6ך ולוק . פלורס לצ עירס חיוג  כוס 60ין מק רסע מיתרי%

 יקריסין י"ל סקךים' ופס . רסע קילוסו הו"ל %6 מס"ת רסססיגו ו3יו6י . פיס רסע מץ6 סדקיתו 6ט"ס רלווד סמ61לוקמר
 . יקע נכשף סווס קר6 6תר תווץ' 5מר  מגלן הכסףרכ"1

 ריס ך0ץ' עם-ין גני דכנדנ מקרך מייהד ר)6 6ס6 0קוס'ווקוקו
 מס0ו0' וכדמומם מסים כ7"0 לינוס נכרי 6100 6ף יקטככסף וסווגי . מ"0 משפס ימוין ויין י") 1)סירם' . ע"סקווטין[
 רעלי וקרך ררגגן 5ג"ק רקודן  סכ' 6ג6 ד"ס סש6 וישדכ"ק
 ד"ק קסו6  6ף ערס כקרן סי ר6ל"כ ומדמע . 6סעכס6מלהוות
 מסחוס'  6ך . ד4"ל נר"ס ע"f~DT: 6' ננ"מ שם ג0ק נספריוטלקס
 טפו לנר שכ' מס י"ס ט"5 כ' ד' דמ"ק מסתוס' קלת ולטכגירום/ די* ס"ס  סיסגיר לסו שרהוט יל6 קלת מסמר  לוס גמשך)6

 שכ' י"ט סי' ריס 3קלסי0 ומי' . ע"ת  מקורס ודילף סל5 לסונרקוק ול* DnfiP ע"י ט' t~fls מויעם עם" רל6 לס6 טכס סירסירוס'
 : %"פ ע"ט יזוס נמי למזלגן hSG 63 וכר מ"0 וקיאםמסרינ"ס
 ג"ח . גו' ע)עכף 6)ויג6 ססו6 מר 6% סם ימרהננ

 גסטפו יא ס"ק ל' סי' עחשציס . מנ"ע ט"ו סי'כס"ת
6ס

וכתיב
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 6ף  16 רלס לפ"לפ פןוס  פדהבלן hlh %לי  רמלטהיץ זס06
 כעדוס וגס יסיוך6 6% ספרי 6י3ר6 )6 וכק"מ כיון כסרמס"ת
  עסמ"ט יסג") . ט"ב סונר מ6מתיס טניס נ' ס"סמיוחסת
 מחמס 6יט ממון )510י6 6"ג YU1 607 )"6 ס" ריס0גתי3וח
bbb~DDקומי  ושמר מממס 

 3סורפ לסטיר  כס53 וקוז"ל
hffnלסמיו  סגים נכלי %ל 

  6ין פחס 3' לכיוסולסיחוף
 כן היתמר מסם 6ח7 כסוסכ%)ק
 ומגס . הטורך ט"מכרדמי

 נסורס ו533ש  מספםמסותמת
  פסן og '5 פל הויסי' )5סלים
 דסי4ס ופוכח מררתיטירטר
  נכמס נמיי הלוי ד3וומימתסס
 כסכהיס )מי י") . סרסכחורת
 6חו כ) SD מייס" ט"6כחולת
 וגק מס"ס  3ררמי 1Dthnו%ז
 נסגש גמש 7)6 מקנוונגן

t1DhSמלט"ו וכיכמוח . ט"6כחורת יי 6' כסכ) 6ף נ77מי 
 לעץ 60 6י וכעי ומלממסנט"6
 כי:  מסקרי )6 יגט)"נ ocn:6מן
 מטס  6ין ר3פל"ג לפרסים

 ע)"נ וכסיגו כדומי מסוסרסנך
 ומל תרדמי 01eD גי6דמבעץי
 צרופי  מסוס ס5פס  כאפךהגרס
 משרמכ"ס 6ך . סקר )פק )0ץס%ך
 כט"6 סכ' מנירוסיןרסיג
 . פ"ס סכרנו וסמק מססכקעעס
  )ממקר חייסי' ונפ"6מספפ
נמרד

~ffntt 

 . ר)" ס" )עי)
 ססס"ס  )' סי' נסט"מותמ"ס
  נעמיס גסטו' מלקחיומרוריו

 : ו0% סי'ל6ס
 . משמז 6ף שפ ס7גיןרעבתן

 יסוטס כוכטנספלי
 Off13 גמ6 ג' ד' קמ6כנכף

 גדול 7כ6ומ7גen)g 6גסמככס.
 ואפסר  ע"ס. 5' ס"ס נפיתס0~6 סי כ,ס ותר5חי ממוןמודיעין
1Dlh1ססו5 מס 3ליריף וסכל 
 : ג%7ס 16מ7ג6 מטיב ),סמוטת
 כ' %סננם ס' 0 ) זפ דס ס , 3 4%141  זס 37)קס כ' כ' ס' מטות ג"כ 0ומכ"ס . נמ14ת 16וקנה
  bton פלי ספפיד פ' הלוקס נמו 3זס  ולתריס  סרמ3"ס3ופמ
 ד)6 )ל% מסוס p's~ וים הסר לכייס ha", לכ"מ נרוסס3ן

 )ונין דלין 6' 0' מס 0למ3"ס כ' 607 ג"3 וי6 . גרסהמגז

 ,' ניסם 3"ם 'י -,ם
 סמפסס סיפסר %תר cnf  14 כלסר ק6י )6 ושכ otrכעל
 תטג0 מ)6 0טד'ס (otpl 0גי7ון ניקנס  ו6ס . גמ"ר  סוץרס1)6
  7כסחמו ר"ל כ"ת ס" סריס  וכפסס . גמ"ר ,ץדס  כסווש גטעש
 מערות פ"כ מ0רמכ"ס כסנים 6% חעג0 מ)ofpl)' 6 ג%"7כץ7ס
 לרפס דט"%  סופם כין )מקק t(pm )וק0 6'מ יסורס7ע'6
 מכו6ר גופך נמיר שים כסיס ד0ר' וחמצני . טקס נמ"רדוריס
 וככ"י )"מ סף ננצמיס וע" . 4קס דירגו מע7וח רפ"כ3רמנ"ס

 : מכמש sffj 13"0 0' 7'כמטס
 "' - "' שעיוהערים

 כמס"ס ס"קג" טיפתי יל: ן

 . כעצמו ממון 67"מ פסו) ספק 7סו6 סכר b)a שמריסוטמס

 6ם 61"י מגסס) ]נבטיו כסמ"ג מסה"כ 6מ,רףו ממוןומטסי7ין

 יגפס) 67ף :sp~b' גכו6 דמוק0ף' 6ת"ל 16 מסעיוקוזס
 % מסריס סויפוס6 י%% )6 מסעיד 37סעס מון מ"מנתקי
 כמו"כ מוקם" cav . 5"ע (SDD ספי )6"י פסו) כספקיעיד רמיון  6ך . כד'ר3יי גריס  י~ס . עכ"ד hnlD" pD~Dממועגן

 ומ6מריגן סי' כסלימטףקר6
 לסמל  טספיד ר6מר ו6מרי'רופסו)
  פיפס tahn ולד"רפס6"ב
 5תר מספיר 3פתמ pnDד5"פ
 וסרי ד3ספק מסוס כח"כגנרל שקם" 1)6 סיפוסיטיופ
 ספרופ על לפי  סייךי: המעיקש. 6מ,קס שק0מ' )6ותרי
 מסין  לפ סוורפ עורסמספיך
 6סעח סו6 מספק יטכ"סשון

 סוט )6 160 3כך ומסטדו0ו
 סיקל חו"מ 6י ומנס .oprnh מוקמ" )6 וכש"ח סספק)ע

 DpNi" )6 דמורכגן %07מ7רכגן

~ptnb
 למיקס שקע" ומלגת

 מקט 7)6 יע . ן)"6 כיכמוספ"
 סספס  סירפ  פיפס b)hרכלן

 מו"ס % 5כל . כר"ת5ח,סס  q-th1' קטר  פמקיוסופווסס
hp'tohnntbl  ס ופס  וטיילו" 
  וגס מסתכרה tprnfi נצסמי'ל5

 )גו סייט מקרס שסטיםטרום
 ונכו . משן )ס51י6 )"מסספק
 ש"ח כענין ח' כקוג' 6מתלנרי
 וסרעכ"ם י0לי"ף סכים ט"ב ק'7'

 ס7"6 7תו"ס ס") ל6סתיסוכמס
 מד"ר 7סו"ח פסקו ל6סוגיסוכמס
 ס") וסמח"ט ררנ"ט 1)") .ע"ס
 כממרקח ויגס 61"כ סוקר7ש'ס
  טילנו למי 3"ר יסויו :טלקס
 חרכיך ס" מ"ג רךכ"ו וכחסו'ט'.

  ל3פ4ס המסלם דגלם לכפלפוחסו
 . פיס 3וי וס"ס  אפרומפלי
 3לש3פ :ostr  דג רמופס גונםוכנ"ל

 רסא . 3ייקר5  כפפורפרלבפלימ
 : סלטרי מסיוג"כ
 מ6 . טס% 6מל יי1"חתט

 וטס ומטין רפ"קכירוס'
 יעכרו גכס'1 )כ) נכמכ כעי ולס )ומוקיס כמרין 1)ו")מט%
 וטרדו כמחגם 16 כס) ועללו 610 כנט ob ומתגכם ניסודסו6
 איסום (sng כפסקו ג6וגיס וים ור") 7ריו"מ )פ)וגח6 ומרמסוק%ס
 )יק גכסיס קיס ועקמו 7יטר6 הפסיגן כטנא סונרירכם

 0"ג פ)"ל ז% ושמוק גס מפסוקן 7)ליו"מ כל") 6ת16)0ילוס'
 י6 וע"כ ססיכ ג' ס" טרוח סי' וכממ"ק . bD"1 )6כטכס
 מסוס כנמס 7טרוחס e~hp 6' )גמ65 7מימס 6% ליו"מטס)

 מגשם טמר סמג"ד נגאל %) )פסיפס 3ט7וחס כסריסלנטשו
 )תטש ויק גפזיס 7)6 מס"ס ו6י כעריס hnw1 סוס4כ6
 כקונס ה-וי קג0  מי':ו וטלור פלא יפרי'  כסטר פסלוס  סלוןטון
 עמוס 65חד כעע% ססשר קנין  ס6ק סעף 6מר  כסטר ךכריסנ'
 ספר  שנא געש 0ג6 וכ"ט שעי מיסו )טלי . מכוברישיגו
 יוץ%עימ  ופחס 4ל  פועי פוש . Ott1~D סלילו ס5ט"פפסיס
 %פר ממ%י' % ויבע  סיום ופסוס רתי  פדוסן כבמרווכסטר
 פירירריי"ס ייס ו5% ט' נעח"ל3מ% ל5 סירים'  רגםוישר
 וסגס . ע"פ כר דריסה )ס6 )"ר מהין כסDh1 6" ק,וס%ין
 המ"פ , עה'4ר  כטין הס"ס י"ל . כטפר כל כטל  פיריי כיס06

 rh כן  'Ytb1~ 6ף 0ג0 . נגמרי )כטל 6ין דרכין רמסוססמח"ט
 סססו) רעד בכ"י מחסי 0גי5 לן  פי' ריפ הח"מ רכפ"סמוכרח
 0ריעג"6 3(פ מסתומש וסנה, טעמו גגסר סוס) 6')1מדידוין

 סועד הוא כי באדם יודעין כשאנו כי ר"ת פסקתנר
 : טאומד אף טלשין פיקרילהלשין

 השם עשה כאשר ולא זטם כאשר דאמרי' האתנה
 ערנשז דכוין טשום וטעסא במלקות אובד"נ

 שילם אפ" בממון אבל מעוטנו לתקן בידו ואיןרה"ר
 יש ונם מה"ד עונשין ממונא דלנני טשלמין פיהםעל
 בסא"ל והר"מ וריב"א ר"ח וכ"ד טעוותו לתקןבידו

 שהן עליהם סעידין אחרים ושנים שהעידווהערים
 ועדותן א'נ פסולים שהם טעידין ישראל כל אפףכשרים
 שהממון מניין ירעתי לא כתב טמיץ והרפא .קיימת
 ביד יתנוהו קנס שהוא מאחר עליו שהעירו לטיניחן
 לבעלים קרן טחן דתרוטה בחומש גדתנן שירצולמי

 , עכ"ל צדק יורה עד בידי וספק שירצה לטיוהוטש
 לשני נכסיו שכתב ראובן בירושלמי דאטר" האתט

 אמר ריוח לזה ורחוקים לזה קרובים והעדים אדםבני
 טת לריו"ח ל4 ססעייה מתניתא אלטר ר' ואמרפסול
 לא אמאי מקשים ויש . וכו' קא"8 טחם א' נטצאשנים
 נבי טאלין יש בפ' כרקייל דיבורא פלנינן הכאאמרי
 והכא לחורט מצטרפין ואחר הוא אשתי על באפלוני
 דוד בר' הנ"א ות" . נינהו ניפי תרי והא פסולאסאי
 דאשתו משום ה"ט אשתי על בא פלוני נבי דפלנינןדהאי
 דא"נ לרצוני רבעני פלוני אסר כאילו וה"ל דמיכנופ"
 רשע עצמו משים וא"א עצטו אצל קרוב ראדםטשום
 הדבר כזה חוא בע"ר כי התם דיבורי' פלנ"ולהכי
 נפשי' על אסתיר דיא כטא1 וה.ל עדה בר אינוובע"ד
 עדות שם איכא לזה ורחוקים לזח קרובים גני אנןכלל
 בטיח דעדותן קא.פ טחם א' לנטצא ודמי עסתםפשל
 להעיר נתטונו קרובים שרע סחרי דהאי מקילהיכא

 טותי' דקא'ל כרבי עטהם להצטרף נתטונווהרהוקין
 דפסיל נטי והירוש' . וכו' נהם שהתרו בוטןדאמר
 שהערים דוקא לזה ורחוקיט לזה טיובים דעריםהיכא

 נתכוונו לא אם אבל הקרובין על  אף להעירנתכוונו
 כן לוסר ונאמנים כשירה עדותן הרחוקש על רקלהעיד
 כתב שאם כתב במז'ל ומכ"ם . זל נאון ר"ה גם השיבע

 חצר ולפלוני פלוני חצר לפלוני שנתתי אחדנשטר
פלגי
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ברלריקאנם'מעשה~12

 סמקכם 03ו"ס ש"כ ריסגינמוח
 )4מד קלוכיס ו0ט7יסשגיס
 )ייריונ ני0מ . ורכנןנקורנס
 ; ע"ה )סרשק זעסגיבמגו
orntכצכמ bnth ו)ריו"ה דכפ 

 6מו4 7)6 מח~)נץסכגכסיס
 פסע מפגי )גמרי גסס)פ)"7
 שכ"ט )כ' 7"6 כגגג3 סיג7רכגן
 h~nla ]עי' וי3ור6 לפפתי6"6
 סינט) ר4י עכולה ס'דים

 סמח"6 ד' וסיקר . )נמכיסטדוח
 וכלליס ס7מיק ג") ד6י5"ע
 6' )גמ65 . גוס ופסויס)ו0

 7מ7מען וסייגו ק6ןסמסט7יס
 סיע) )ט47 מק1חס סאסקסט7וח
In~PD. 'ופסז 

~t1DO) 
 ע)

 עניו ג6מגש וריוח ס0")לעמוק
 קג5ערף 0קרוכ ע) hei"(מממח
 גכסיס ססו6 6ף 11נטרום
 603 סק") ,ס מס .ממו)רךס
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oiu~פגך כיון  6ך . סדקו כרי רסוק דטיג1 סיף כפר רת 
 תריך תו פרין כן כמקנח וסוי 3ע5ס 0פיסש מסמ 7עיגושוף
 טסז ופכ"ת רב"ט  רטש  כגיטין כן5ו60 לגמרי לצמררול"ג

)ר3ו

 לו חייב בבשרו הרוק תניע  אם אגלפאור  בהריו%אבל
 : להדיוט אפ" זח סאותד'

 טן עונשין אין דאכרי' דחא שלטח הר' כתברצם
 השמע וכו' הסבעח כהרי השור הרי לא אנותארבעה נטתנ" סדאטרי' ממינות כדיני איירי לאהדין

 ילפינן הקל טן חסת הא החמור מן הקל ללמוד,שאין
 יכרה כי או בור איש יפתח כי במכיזתא דאסר"והאי
 כ"ש לא טרה על חיב הוא פותח על אם בוראיש

 ספני בבור אלא זה אטר לא . מח"ד V~NWללמדך
 דאיט ועוד ולהזיק לילך דרכו שאין לפי כהידוששהוא
 שחניזק ועוד שלו ד"א כאילו הכתוב עשאו ואפ"תשלו
 עונשין ואין הבור לחלל  דהיינו  טרק של ברשותובא
 נזקין בשאר אבל חידושו אלא בו לך שאין כוהסדין

 יזעי '" 1'י  ון:וי:וו' :מ שתמא
 עדים באו ואל"כ בקנס סודה אבל טינ" מפקי'לא

 שטים מידי לצאת בכא אפ" 1ד1"ה הכפל מןפטור
 ומודה בעיבה שהודה כמו כקון עצמו דהייכהיבא
 אע"פ ב"ר ישיבת בטקום הודח אס פרשיי דפמורבקנס
 ישיבת במקום שלא אפ" יושבין חץ א"נ יושבין היושלא
 שישבו ודוקא פטור בקנס סודה אוסר ור"ח . פטורנחד

 : בזד ישיבה בטקום סתטא שישבו א"נ ב4דלשם
 קנסות דים מגנינן דלא אע"ג ז"ל הראב"ד כתבתמב

 דספיים עד ליה דטשטתינן רבנן אסורהאידנא
 טן קצבה סקנס לו יש ואם ע"ד כראות דיניהלבעל
 באותה ליה דיהיב עד וטפתה אונס של כחטשיסהתורה
 הניזק תפס ואם כרב פטור עדים ובש הודה ואםקצבה
 הודה ואח"כ הודאה מקמיה התפם והיכא מיניהספקינן
 בעדים הודאה דטקסי דתפיסה אמר ולא מיניהטפקינן
 יודע אתה אי יהושע לר' גטליאל רבן טדאטרדסיא
 בדבריך אין יהושע ר' וק"ל לחרות יצא עברישסבי
 שהרי הוי הודאה לפני כתופם והא הודית שכברכלום
 יצא לא הכי ואפ" גוביינא מיהסר ולא היה אצלועפו

 ומפקינן דם.א כעדים לאו אלמא ר'נ הודאת ספנילחרות
 קצבה לקנם יש דאם זין הרב ום'ש . עפ"רסיניה

 בנם' דהא מברצילונא הריש עליו הק' ליהטשפתינן
 מקכעינן ישראל לארץ  זיסנא אקכעוה אמר דאיאטרינן
 סשמתינן לא אלטא ייה טשמתינן אזיל לא ואיליח
 לא ואי מוסחין קמי ישראל לארץ למסוק אלאלנה

 דלשבקיה היכי מ לכובסיה דנקטית ועוד דלאמשמע
לנלומיה
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'ר'וסגט
 י-65 יעזיי )מ6י מ"מ )ט5ש סמחי'ט

 3ט'
 קת יסק

 מויטחו3ייג::סו6 %6םד%
 וסי' ונסקרה רחטיר סס3שעל לפייסו אלא אמרו  כך לא 9fft  ותבועים . המולנלימית גס סר א"כ . סכנו רס"ןס"

 ססו6 )פי יוה"כ 4' פמירהלס"ס שרינן ב'ד לראיית ליה לסיתכ דחוי סירי לית יחיב יכי ינץ יוז למטפס מסומרר:סכ41
 61"כ ס"ס. וס*מס כסרסעם מנהנ החובל בפרק אלפס רב כתב וכן שמתיה ליה טמטוככ ומן כ) נמסמסמומר

 .. מו"סצ"6
 6וחו'

 שחייייץןי1לי:נ::י1 אעייata~1N :: ג סטנך
 מביהדחזי

י"
 כריחות נח% דיוס"כ כרס

 י"ס
 )סמרר.%

 )ל"ג ספחך ר.מ)מ
1

 דנג%ג יד צת צ באחד מעשה
 6ך . ?יו:מטסס

ftwWi:~ 

 ו' ס" ריס ושע"מ . ע"יעכיד דבר לו ואסר ז"ל צדוק רב מר ונדהו תבירו שלשינו סרם3"6
 י% "ש חיי":ס"

- 
 %שמא גי שישי ל יי

סלאמי"" מצ"
 ס"ס י'"ממ י"מ

ף~געגדצ  "לעש:ג ג4""1:('יהןי:ז'ן, 
 סמ6 קניי %11 ט' רמשועט מקבל אינו והנחבל כלבם יש לאשר קרוב אםלו לנמרי ממסחררו 6ין סוכממד נ,"":;:ב:ך"

 מעטן דס%פס 1)סרמכ"ס ;נמוגו לאותו שיניע עד ומתרימיו טנרי1 םבם טסהרחוק )סח לר"ג )גוף;-6ין
 מיק") )סכוטס גפם)ממכירו אותו שטודיעים בתשובה ז"ל הוא  הוסקש  ועורשיעהי  רטכ"פ כיון מ"מ כספמסךמוחר
 ת"ד עוהאידנאויכאדוקא לסחררו דעה ר"ג סמםם 6סכועס תסיר 3"ו ורסוסס)6 אע"ג עדים נאו ואח'כ הודה חשם ז"ל הראג"דטיש עיט דמי )גי )מ"י 3מק5חופיכס

ויכופר. 1
 מ01,-

DtDn) 6(כעריס ס 
 16סר וסק5ס"מ מגו )1 סיס6כדי ביד אב יתושע ר' והא הודח בת"ד דשלא ר"נUNW 6ין מכנר ר"י ס6מר ,סימס

 ע ש בפניחוץסד . )"מ סור6ס קם"וספיסס
1 

1 ג
 ד)6 כסב 5"3 סי' יפריס ''

 עסוי נכ"ק סיצס'מצק העראח רבעי משום בבבל מועד אי1 וכדאטרי'מקנסו 67פסר כ0כ סק" 6' ס":3ק5ס"ח
otGt3מוטח 6'ך 67'כ מ7רנגן,6)6 1 הודאה לאחר ביןהודאה מענד 67סל )6מריג6 7ה 

)eaSu

 ו.ן 5 ,ן'י

-  

 ";.7;ן,נוו היתן" ,,,חי ,י קוו ,,' .ן.תנ .",. י.:ק,וו ומ
 .ד")7עקממממ )מכועס עס"ח ועוד הטקצועות בפפר וכ"כ טתפייס לא דאידך אע'נ כמ"מ ספמס SD לסור6יט

3ע5מו
 כסוכם )יחנט4ג"ס

ין ג רוצהללקט אינוואם ונעין
 אותוקח'יסים

 bnslah~ 7 תשכ'
 טסם דסמ6

 ו6פ" נסקר ג"כ 1'סנע 6מט% בחפ'ן אלא אטר" :נ.7הסא :: :ג תסיםמם,בק:בןנה:ג:::
צ צ רמי הנגזל על הנזלן ויוסרו לון שגו ססימ6ר.ס?6ס

 בה"א ה
"ay: 

 מ7רנגן )סטעס S1DP דנען 61ף
 6ממוג6 דמויו מדרכגן וממם את ליטוי  שמעון לבית ונכנס לנפשיח דינא ראובן ססוד6ס ד)"מ 6פסרכספמס

 מסוס סט4פ DW לו 6ף אפילו בע"ח אנל נתוחי מנתח בנד שליח דוקא בנמרא וכ' נמומן כר' פסקיר.מק5עוח מעו"ש-נ 5ע ~ץ:: 2ל,ןו.י,,.י,ויייןיי"יו:714", גסנעוטשכנממני' 5ערסכג1% עביי טונא האי רבכי דאטר סאן ליכא מנה לראובן וסיפסר ירי סע) ר6ח"כסגפי

 זופ"גוסת"מ
 ף

 מררכגן ]וגס נחונס טסס דסמ6 . תעמוד בחוץ רכתיב קרא לא נמי קרא לו1 ך- ,י

6 '"שהיי%נ:י " זורושנ ק 4   בגזזתן 
 וס61 ' ך 1 ) )סמאל 61"5 עלוי סטסס מס מ"מ3)16דף . דפעוי " ש כס03 יוס"כ 7 גפגי6ר'
b"p6מרי' ט"כ ("ס0ס מד מ sffn ש ססט"מ טמדמס מס ומגס . 3ק5ס"מ וע"סמסרסכ"6 ממסק 61"כ . סתמי חרי be) 
 ג6מר 7)6 7ס3כמו דג'מ6 ווזת . ל"ג )"ר )ג16לס . סט"1 5"1דם" 11nDDT וודע . למגייס גססם יירכס 7סמ6 מחס)ושןנטול
 מטח% במון ט לעיס סקסנו כ% 6% ניש % תט6 י)6)6ו כ"כ פשס 6ין ועכ"פ עיקר מננס נמס דעסיון דמ"ק7סחס
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 187סרנצ%6רקבוניט%

 %ס%ו
' 

 %3 0שפ %
 'ע ס מניס10 7קי'ש Sshn פיל ישועי" עגו ס

 7*גן אש טעמם יעטיט%
 nhnlw1 נמאס 6יק יטמר3)6

 רסוס )ט נאין וכ' .קוונים
 6) י)"0 6ף וח"ג .ס0)טדש כסי מדגו 0)6 מס)ורוס
 6י1 מ"מ *סויט סמיך3י0ו
 : צ'ט נוס Or ישי יורוס3כמיגו
 עיטן טעם י;06ירצותה

 סג rb מכירו01073
 SD3 7כם%נמ hnth ס'7קים ס" נמ"מ . 6"ע )סר0יקכמגק
 ויט כמממון SD יורדןסע4ס
 1),ין טס גנ)עיס ס0עיסמטוינס
 )סרק 6"5 )06"כ רק %ןיול7ין
 כמפל 6י60 0ס ו3ס"כ .סוילץ
 יקוש גסמיס סמי כמסילוגומל
 סמים וכסרטומוכס

 שקעיי
 ררך

 ר*3ן ודיג טמעה על0ףשמת
PSDSPt~O 'סם סי*טח ה 
 כס"ס )מ)ק סר6"ס עחט'0ק"נ
 סוויץ )ס)ק )ו hffbסייע4ון
 וסממניו; טס כ4 טסיות )ו60"6
 ט)6 מעדכם )0קן ע4כק)

 D3VDDS hh ויכגטוירי
 prtn; 7373 )ס)ק )"מכס0חמ0ון
 סע4ון מיג גפני וסולנפונן %" מרוכם hilD1~, לקטעע
 סחט ד)6 וניט עו' .ס"ס
 כסרוקם סוכל לו . זניתעמס
 pbDS )מנק 7כס6"6 )שםס")
 ממדק יושק מועט נכנרסדוק
DDnD1רעעו ישקול )כקורס 
 קג"ס רם* גומר וטפר דקע)
 י") 6ך . )פני ומיל פסרןינ'כ
 ע) sp * קסם )סגיססדחס
 גמויק ק) מטיכ גומעוכמופר . * 1(_rJvp קקס (p,,isp.י)0 מוץ וסדר כססוץ )סודקסדק
 גוע6 43 )סיד 3פ)ר67ספו
 ד6"6 נומק 3)6 מערי ולכיגו . מרסף כ4 )סיומ )נתקוגסס
 וכיס[ SD1" הכס6 טילים ממ"כ יגמיס עיס ספיכ0 כדי)סיום
 )סרמיק סגיוק ע) דכ0'ג סר6"0 יוחס 3יס ג4ס %קק 7גס61ף
 )טלר )עמעו י"מ ס"ק סס סגווטת כע"ס העורל ו%כ .ט5מו
 וי00יכ otptrnt %0טן 00יס ימפו % די 7עפג%כסואץ
 סמתנ)ג) מנור גלע %7 ויריץ גנייי 63'ט ~ף סמ,ק)קנס
 עסרסכ"6 סניף 0ס Dffi~tll מערסלן oi'hD קרקשת י165 *י0י' מוסמרי רפי ממטע יג"ק רפ"ק דכירוס' י") ונכ6ורס . ע"סט'
 כוח) גפ) טרו ntnDW 1"מ כוךקע נול מנן )מנ61ל6"6
 . ממור 7"ס ט.6 יג*י 3נ"ק ישטם סנט 31ספלי יש"קמגירו
 6"6 סממוגח6 עממם סטת) 03דק כנמירי ימשר )6 נ0'61"ג
tafw)~גסמעט כקרקע 6100 דטת) כיק סמתנ)ג) טל מלעס 
'pnDמ"ק 630תי גובר ז"0 ע"3 זי"ע 0ס כספרי 5ן . נור 

 נ0חוע כ4 וג300ך מעיו סועת כגק%ר' עמ"מ מ"כסרמכ"ס
 וסק' סמתג)נ) סר מסום מגע" s(b סחוע נע) מיידוגקנר
 רמתכן רנץטוט ססנרהו ובגי סכ4ס ע) קמחכ כול ן)"מסמי
 7ע0יק סמתג)ג) 6טר 1)6 נמור 1Dh לק hp', % כ4סו%
 קרקע כמיעוע נס ובי"ג . ג16רך ע"ס חזר זכור 150 נערי)0

 ומיקר . 3"ס חס סרמ3"6הטווסי
 וסוסיכם %דפס סקס ויפסיט
~DD

 חט סו5 ופורס שסרר
 ט'  רסן פלרס ססעזלסיכס
 מן % לגירסמפ ולפיסט"ס.
 פוכמ ל6 . כו' 5שףסס סג5סק

 עפ"ע .  רסרסכ"6 חגופרד"ס
 רסרפ3"ס ר"ל י' ס' מס-מפ.6
 לפרס וגרמן כסרסכ"6 סוכרעילו
 יר6ס ויוסר . ס"ס סיכל ס"מלסין
 : כנירססיו סרמ3"סוגי'
 %ן סיר( סא"ל מי6מוי'תבוך

 )פע נ0סוי . ט'לניסן
 סניפתי  רפ"נ סוף מנ"ממיס
 י' סי' י1"מ ס' המת"אס"ס
 גהר 5עס  וגס  סרמכ"ןפמ"ס
 לפלגי 6יכ6 רפ6"ג וס5 .%ינ
 ec'(pt כיקר1)6

-D"D 
 גס וסיס .

 סתם נין ממקק 6יטסרמכ"ס
 סמ"מ כמ"ת גמור (Dltbנוגס
  סרפ3"ס למסזס י1לספ"ח.ולכ5ור' סי ריס כס"ך וסונף ממוכ)רפת
 חגג 0וינ סייזס נרסוס ורק ' גס'
 מ"כ סיגו סמדס ונרסוסי6מס
h)h3,וון כססדק a~D . ס5 י6"כ 
 גרסוסס והלוס וטיפוסוסיג
  וצגי . סטורין  לכך לרולסוזמי

סמרי
  רטטם ססי3 5רי' לני כמר

 ל"ל ספדך נרסיס נסיגגדפסור
 סר5י' לרמוס רכינו סכ'כטין
 יס"ג . סייס דססגי  גוסוסמינן
 3פ,י סיור סגיך ומסיגי"ל
 נוקומ  0)ך ס% שמסו  סמר1)5
p'rno. 6 60 0כ6 61"כ( 
 רסס5יל כמאי כלל P")Dסייס
 נוגס 5פ ן6"כ ל6ביססנסמסו
  סיסמים סכ5  גס רפי מ"בגמור

 . להורס ימר ויפססיורסיס
 סי' יקיר סתיות לצ'ט6ך

'ffg  והמסוס נין נע"ס ורןנטפס 
 67ין  qh נרסוס סאןרפטול
 ממגג ןגפ) DMhn גדעבחסו

 לי03ס 7)6 3רמנ'ס DDnD1 6101 . 7"עכ מסיס 60ייס3לו0
 סגי,ק כלסוף במעצו לו כגופו כסס,יקו לק כ6וג0 ג'קחולס
 וכסרן ד0ו0פו0 כמזר ו)פמוס ע5ש כרסות ס") 3רסומ כרן)כן
 פסגג ונפל 3סס רסוס סא"ל ד6תייף כסלר משל כרסוססל6
 כנ"ק ,ulc., שנע תספרי 4סונ5 סייס למלר 3גסל סייריגמי
 מסוחפת כמסר 16 מרס"ר וסרי . ע"ס ומורה[ ד.ס ע"6פ"נ
 פסע. bS ג"כ  hlon כיון ~ptrn פפור ומ"פ של %גס %רסמית
  Ot~ltto רסוס רטכ"פ כען מ"מ תיגס )6 סלאמס סכע) 6ףוס"ג
 חסיכ סגפקר ד"ר לס"ס ננ"3 סר0כ'ס ]71' 3ע) )6פיסו
 t~Dp] כא' ריס n~oipo כמ"פ מוכרח *ט סמאתירמית
 : Dffit גנןר*ים גס מיד ~prn נרפוס 6י "ף  סיפסרו רשי %וגסוסיקו
 ס" סיר6יס -)שן . לקניו וט  'קירס% :ק הן:תסח
 וכרפ"י 51"ע . כו' סינוף )" )מרסק) )כרי' )" סכיק )6ג"פ

 כס"ס 7גקיט כוhnDu 6 ומפחם 0')61 מינק) ט)7סג0ררין
 י"ל .  סמ5 )שן ע"ז ו)"0 מ0יכ מנ)0 ע"ג 60 7ססיס 6כ5 . 7ס וסוחח חכי כי6 )פעמים מ") 7,ס וע"כ מכ)7עמ6

רגגי91

 את להרחיק הניזק על דאמר יומי כו' לן קימאועכ!ה
 על דיליה כגירי יוסי ר' ומודה ]ופיקעצמו

 שמיד הוא דיליה ניריה %י' עצמו את להרחיקהמזיק
 בחץ היורה כמו ההיזק ממט בא מלאכתו זהבעשיית
 ברשותו סים ששופך ארם כל א"כ וסכה הולךשסיד
 הם המים אם חזינן אחר היזק או הבירו ברשותוהולכין
 תבירו ברשות מאליהן שהולכין אלא נחים שאינןכרובין
 אבל ניריה הוי ההא להרחיק המזיק על אז הנתחבלא
 קצתן שם שנבלעין אלא כמרוצה הולכין חסים איןאם
 על אז תכירו ברשות חולכין שעה ולאחר שםשחים

 : עצמו את להרחיקהניזק
 דנשיכה בגמרא דאסרינן דאע"נ הר"ש. כתבתסו

 להזיקח הנאה דאין היבא הים הוא דקרןתולדה
 אבל  להייקת הנאה דאין כקרן דהף כנטראכראטרינן
 ככר שנשכה  בחמת  בתן  להזיקה הנאת וישנשיכת
 חתול וכן מריה שנפל עד לאוכלו המפיקח ולאלהנאתה
 דהוה ראשונה  בפעם  שלם  נזק משלם בשרבחתיכת
 שאף אני וסטר כתב גם להזיקה הנאה דיש דשןתולדה
 לפי אוכל שאינו ואע'פ רשן ושלרה הוי שנשךהנחש
 לאו הלשון לבעל יהרון ואין דאטר ואע"נ בנשיכתושנחנה
 : מאכילה נהנה שאינו אלא כלל נחנת שאינולמימרא
 זח אצל זה ישנים שהיו דשנים בירושלמי אמרץושכמז

 . חייב והשני פמור הראשון זה את זחוהזיקו
 חבירו את המזיק הקיפל דאע'נ הר"ש דקדקמכאן
 באונס בין לחייב פצע תחת פצע כדקייל חייבבאונס
 אצלו שהלך השני שהיזק דישן כהאי נטור אונסוכו'
 ההכא טינה לסישסע ליכא דסהכא ונ"ל פטורלישן
 הישן אצל לישן ה"ל שלא שינה דהשני משוםהעמא
 נערמו אלו פרק טדאטרינן ראיית קצת איכא סיהאאכל
 משלחין ואכלוה טכסה שאולה פרה אביהן להןהניח
 ודמי דהזיקוה אע"נ כולה כשלטין ולא בזול בשרדמי
 לפי אלא תשלומץ משום לאו דסשלטי נטי בסלנשד

 ש"( "1 %נן"גיז"י:,י:, ע:.ץח : אחרות ראיות הניא ועור שנהנומה
 בועתא לי' לספחת לברי' ל" r~w לאדרבינא

 : מורפאפירוש
הארס
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בצל%ריקאנטיטעשה1%%

 בו נסגע סמם )גימוש )1 ש יו5ס ו6ס rwi ס" נתש' : כ0ר6"מ ימ3) סמ6 מקח ט) ודיגו גזט )6דנטתס
 דסרי"ף ץ חטף סגע)ס גרוס מעמס וגס . טיס קסעמיגו דסוסר וולס 1:(יעם0 . ו"6 מנו י ,lff "י%"תסט

 חרכ"י ס" נ' מקק נרדנ'ו . מק"י סגדון עו6 וס0חpr6 סף סש6 %'3 ג"כססערק
 וריקחו 61)מ% סר6סקמגורס
 פטור חמ"שח )תרן ספ"1כון 3נ'י וסו% % נסוס גט3ר)6

 )תוורק גם סרמכ"ס ממייכשמס
 וסרמ3"ס דיי) וסג")ט"מ
 ד' 7ג3"ק . 6לי )נהעחסוסטור
 כמקרח הכסר )יכ6 ולו סרכי'י'

 וראיכ6 סרוק נכ) )סחמי3מלץ
 וסויק 6מד ופרע ומממס סורומסר
 לאוימך ס"א מס"ס %1רנויכ
 לסיען %נטל )"ס ליווד3)16
 לסו דנ)16 יני קעניויניסו
 סרקזם וכ"כ כאוס %ינוקיט וצאתי קטנם מ6י %גטוג%

 סיריו וסחוס' . ס5"ו ס"והטור
 "oSn קלמרי% ט9 קע3יומ6י
 פ"ר יסרמ3"ס . כו -מלרן5"6
 כ0מוס' סונר 1' ס'מלנ"ע
 6)1 6ף Phna 37נחממרסכחכ
 כבי"ס גרמ6 ע) גס %יפיסשמריס וסלי . טיס חחניןסגס6רין
 ערייסנ"6 ס"1 ס"ס כמ"עסוזי

 h'Q נענעך גלמךופשעם
 טומלש נוטס טסלץרס6)6

 . ע"ס עדיו טרמך מפגי3פקשט
 יפסלי ו7עינמ' מסורות"כ

 דסר6סון ים") מסוס סו6)סר6פון
 כסגס6רו (ss גולם סוס6יט

 טפסש ס6מרוגיס ולק%לנעס
 גטנ ס" 06 961' . )ססיוקגרמו

 סיס )6 סר6(ון פסיעת )ו)6 סרי ס7' קמל מ5י 1)6סל06ון
 גורכ סר6סון מםי3 )6 ס6מרויס זליגתו ימון . פסיטמוטמדק
 ורק )6 %מ)6 סכרים סילק pvn י' ס% 6ף ומ"גכ))

 . סכריס ססעק %מרון רק כ)) גורס משסין )"מ D~Dסר6סון
 . גרמי מעעס מכרש )סמסטר כטגלייב ד6ף סטיר ממי*וטפיר
 ומתייש וסכמכ"ס ; כ)) טרם )"מ 07ר6סון יחמיי3 למססירק
 יגס וסוכר )סד' ס0גימ 6ף סמול prw1 3מש )רשמוןגס

 סוייר )6 פ(יעחו 3)6 7פסיעחס כיון גולס מסיףרא'6סון
 ניון מסיכ גורס 610 זנם 3מ)ש סורק )היכ 1ffo .סלוען
 כספר . וסמ"ק . כג") ססיוק סי' )6 ותיקחו נ)6 קכריסקכו*ק
 הנעסוק סרעכ"ס נסיעת משש"ג סרג) ס5ד סקס דוינמלח
 (prto ושט ע6 ט)1 6ת ויטע דט) סמס)ק פטל סקיכרש
 קם'ג סי' כמ"ע סמ"ק ימלק 7סומ3"ס דיר) ול ~rffטיחסוס
 ייין מכיתו כו וסמך כסמפון כאי ס)קח נרונן סר6"טמחטו'
 מיינ סמעק יין ntxw והסנר ט* כ* וגט) סמטק %1 יפ)ט%
 1)עגן"י . טרם 6מר כדפו וסומכונס")

 יפעול 7)6 די")

 [(be סכויס ט) ש שכש %) 6מל זכך עא 6ש'כסכלי
 ע"י 73מכל" 610 פגע ט"כ ט* כסג91) וכש "ן[ מכיסוסמן
 מסיג דמכרי' ככוי מעסס כענד 6)6 גלמי )"מ וגסנלם*

 מממס (,sp סריגו כ) ס)ו 3גוט) 6ף ומ"כ מגרנו מסורומעסס
 )50י) דכ6 סמ"ג כס" סמ3ו6ר מכירו ס) סע)ס נסור כר61מזק
 ומפ"ם כמכירו סע)ס צור כס6 סמים י"ס אירוסי וגמי .סקו
 גריס . )1 סיחערגו נידו יסק chn לסכינו יט5 %) :סם
 עדינת" וסיט ג'7וס

 ס"1 3ס" סטך קסכי6 ונמו יגפפו
 סרי"ף עמסו' וקיט . ע"ס סכי דסכרי מססומוךס קב"ןס"ק

 מטעיך 67תי6וש
~tDSl 

 6ין
 %) ס3ם ממם %רס"מ

 )6 מפירו מפת עטיו 60תסhlo טנ"
 67'5 7סן) ומנו6ל עכ"ז,שמעט
 כף 36ר )מחוך טרמו 6ם)0גימ
 )עכיל ס)6 כדי 16 מ3ח )מ))%0

 ט3ימ' מנ' שיגס 'mnh ט3יי'סי
 קג"ב ס" כיור"7 ונסיך .סי17עוח
 . ט"ס )ש)Dt1)D1 6 כ,סחחפק
 6ך . כלשטחו )ל6סומסרדנ"ו
 סרטון כמגגון ם)וי)כקורס

 מפירו כעיחח סס)סק7כססמהי)
 )ק5ן )0גימ ני17 סנרירס סגם,וק
 כוס חזירו ימים )6 ועריולנרו
 6)6 מסירו ומיתח 63 עיקרומטיפ
 מזירו מקמח )פדות )ו בתירסלגחן
 סכת כמיק) וכן צרוכק5י5ם
 מגסן 6)6 לסכת Ssntnד0חמע
 קשח היחם וע"י ריוו3רירס
 מסיכ וס ס3ח מחריע ייסטר36רו
 ממוחג וסיע ט*1 160)0מכיל
Or). (36 Swno~) לנוו נק54ח 
 רק  נ,ס )מ6ן )1 למוח תגחןלק

 15 למגירו ססלטין יטיססטי"ל
 מם'נ ס3ת ס5כר נפלסימלל
 רק שבוו לקלילס 63פיקרו
 עס6% ושתי משיגס ס6לרמכיס ורמי לתנירו  המלטוןסימיס ט"י לי ככת  חילול ט"י מזססיילל

hD~nttמכנס גינן רל6 לחצירו ססלפון כמיסת 6ו ס3ס נסלול 
 וש"כ . נוס לססרפ5ות6נר

 ולירי
 סימפון סססתל  ררליע

 עס5% רשתי סמר כחוף ס6נר סככת חטים ס6כרבקלילת
 ירע מרע  מן יויכין 6ין רמלקוס סורנה ססינ פוו .כליל
 . פ"ס תגס גמל פיס 61ילך סימתיך שומר ס6תס %וחסיכם
 לסורצס סל6 מפקפק ס"6 סי' ר6ס נסמיס פהסו' לסעפוויעלי
 ראין וכיון יכסו ופסות ריבי כרן וסוך יענוד 1ל6 ריסרגכהימס
  גרורס סכרי 1ט6 כו' פרוס מי"ג 6תס hlon 6ף פס"רעולסין
 ס)6 תדרו מסורס מסויטי 3כמ0 )כעסו b"b1כו'

 )טגוני
 עניו

 יכ9)ט סגוס6יס יחם סייוי 16 מרו )תו ש* סי0פוך tvnmגו'
 3וס סור6ס 7ממסיכ סרי . 3*רך ע"ס ט' מפולסיםסלען סם)שי חכעי מדגרי יו165מ ור6יוח קוסיוס ט) יייק )3עחק"ו
 דשת ג*גש וגעס מסרמלס )מם"ס 6ך . נפסוס 7ימכרן

 ום"ל . פ"י כע מטינ ל6  נוס לסול% ךסכרי וט-כ כוססוללות
 ו3ססמיס . ר"ל כרן ל"ת נס"י bit'D 3מס סיריוס  לסירוסים
 סקס נקומח OD~D SD ממסרו ש"ט מגגת רל1 מס 6ימ6רג"ג
 ק5ת ומסעע . וטס' נרס"י יעו"ם ט' %סרךעיס ק"1גמלן

 סרונ"ז סטש טור . עסשו כטסט  וריי מק"ו נזסדתורען
 . פ"ק רתנרי' לירקי  עויף ריוי' יסרס ס"ל מסת יס 6נרדסיסלי
  כסטאטוס 15וב 6יודס ספר למס סוכל 6* סרונ"1זוכרי
 הסה"ע סגעכ6 0ימס)גץ מיסך 6100  6ף סרר3"ז לר3ריופסים
 . ע"ס כסירוס)מי 6% מטמע h"D1 7כג7ס olnm חג"וסי'
 ט) א4ג מירס י*י ph1 כתכ 5"1 ס" 6ור טמורי 3חסו'6ך

 כ0יר1ם)% זסוכר רהיט ט) אנס 6יט 61"כ . rDסירט)מי
 : לפס  5םללס סכגס pD~3 ע5ט )ס:)יס7מיי3
 fffpn סס ו3ימיכות ונ"ך ו3סמ"ע ס" ל)"1 ס., שמ"מן 6"ג מתמ"ס ע"6 דג"ח נכ"ק פי' . ט' ססיס'  סק%-נך%4ס

 גתטוגכה )סוכם סיגם גקעען רק סד%ס ככשיל 67"5כ'

 וכסתות כרים תחתיו וחיו הנג מראש בלי החוקתממ
 דבעירנא פמור וסילקן עצמו הוא קדםאפ"

 . לכ"ע דפטור בניזקין גרסא וה"ל ניר" פסקודשדא
 למסק היזק עושה עצמו דהוא היינו דחייב דורסיודינא
 נדור לו ואיטר חבירו של שטרותיו השורף כטןאבירו

 והוי הזרעים אוסר יאוש ע"י גדרם ולא הימנהונתייאש
 הגג מראש כלי הערק קורא אלפס ורב דנרמידינא הוי ההיזק עושה מעשה דבשעת היבא א"נ מעשתכמו
 והאם עליו חולקים הגאונים וכל והחייב דנרמידינא
 בתשובה אלפם רב אומר נם אלפס רב כדברי כתבבסנגל
 שיאבדו בו כיוצא או בשורף דוקא אלא דד"נ מיקרידלא
 בו ופשע שטר בידו הפקיד חבירו אם אבלגידים
 שיחזירנו גידו ישט שאם להשביעו יכול אבל פמורונאבד
 : מסיז עיקרי שאז מקויים השטר שאין ואע"פלו
 אבר לך לקצץ לי הנח וישראל השלטון אמר אם-ע

 יש דבירך ישראל אמית או ממנו מת שאינךאחד
 . מת ואינו הואיל האבר לו לקצץ להניח שחייבאומרים
 בשבת לכוחלה מאר בעינו החש בע"ז סדאסר"וראי
 הא משמע תלו כלבא רעינא דשורייקא מעמאומפרש
 שבת ומה סק"ו הנידון יבא והשתא לא אחראבר

 דין אינו השבת ספני שנרהה  אחר אבר . נפשפקוח ספני נדחית היא אותה דוחת אחר אכר שאיןשתמורח
 ביתו את השר ולקח השר מחסת שברח יהודי-עא : נפש פקוח מפנישתדחה

 דבל התוס' פסקו הבנע לו הקנה והשר לו חייבהשר שה" בחובו השר מן וקנאו אחר יהודיוהלך
 מופסד בספק הי' סידו וחצילו קנאו לא דאלוחיכא

טטל

זית
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 31%9מהבצלאלך4קאנפיאשה

 6מר ע"י גסך כבמשגו %)מיג
 דז3רי 1)טג"ר . ע"ס פ'סטור
 נכעין bSh לוגו ו0ר6"ססהוס'
 וסממם המר b~p1 7כ"ק60
 ע5מ0 נפני שמזם ססג6סדפין
 36) מכעיס כממון מליקרת%6

1ff1)S0סר ת"י ט0י' יס3ימ 

וכשפגזי
 חש3 סי' מבטניס

 ממסר וס)ור4צ . סחרי חץוכמוגם
 ג0גס משגו כמו מכיח )כע))"מ
 סכיח nhr ממון 7*ע 6מרעא
 מממון שוך 6% ממניחגסגס
 קליך וכמ"ג יח ט) נ6 מניתזמ6

 1%נח טון 6% 6ף )ם)ס0כעס"כ
 ג,"מ ס' נמח"6 ועמ"ס .נאס"א
 זכטומ6 נטו3ו6 7' וס"ס כ'ס"
 עדיף וגן"ד . יש"ע S~D1ה"מ
 tT~e )י% ו6י : כג")ממסרס
 סיob 6 11 מנלעס . ט'יסנע
 3סמ"ט 5"ט . מק"מ 16סיסת
 סם ו3ס"ך מ"פ ס"ק םסי'

 : ע"%16מ")ס"ק
 כמ"מ . ט' ר"6 כח3-ענ1

 ס)6 ומממח עטות ליחןי63גסהו
 6יג1 )מטל חרך סמשחס")
 סס"ך וכ' ,ניגף חממ'לנגס
 )מקן ot~h) %6 שמכייודוש
 טשטס.דט"כ שמסר מפטוש
 וסג") . ע"ס מממחו נ6ס6וגס
 טכחנ רניט[ ד' 4ממג1 י ס" הרידף חסו' מקשן כןדמוכח
 לפדות סרסו מכר מענש 6101 סחוסו ממק טל רוטנעוןדככפ5ו

 ס(קמ ט) )מזר )ו פין קישת מכירות 0גגיקס מן טרמובו
 ס*קמ hs1(ID )כ16ר0 ומקמע . ע"ס ט' h(te )6ט0)ווף
Dllh1דסייגו דסס)עון SD כוי סוסו %וקם עוכר וסי' ממון 
 ו6ס מויעס כסמסל ר.מכיוי, עסמ ס" )6 מראשגס ט5שנקוות
 7ס"ך מגוון יומר רכוח6 סו6 גטן סו6 הרידף שסו,דיוקינו
 מרסון עייוקיגו . כו'; ט)6 סו6 משן דסשגס 3ג%ןדמיילי
 7סו6 דסס)עון[ ]כ3ג7ון מוכו )סלוע שנוגסו ז6ף שכםר,רי"ף
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 דמזוטן מאחר לחקרישו יכול הנעקד ביד שהןאע"פ
 ברקך ורביט אלפסי נ"י 8י' כך שורצה עת נכללחהזירם

וריעץ

חקוקיי
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 אלא בה לך אין פעמא בלא הלבתא שהן סהנ'חדא

 אליעזר והרבינו במז"ל והר"מ אלפס רב פסקלזעוק : הקדש נבי ולא הדיוט לנכי דדוקאחדושה
 אחד גזל נבי עקיבא כר' דהילכתאססיץ

 כולהו ליח ותבעי נזל מהם איזה יורע ואיםמחמשה
 חייב שמים מירי לצאת וכדי נזלו שזה אחד כלשנשבע
 אבל ליח תבעי דלא אע"ג ואחד אחד לכך נזילהלשלם
 אחת נזילה אלא משלם אינו תנעי דלא היכאבדין
 דגולן ממיץ אליעזר הרבי וכתב ביניהן אותה חולקיןוהן

 ומאכיל בהגו!ל דאמרינן ואע"נ לקבלו הננזל רשאיהמשיב
 אין והמקבל מהן טקבלין אין שהחוירו ריבית ומלויהנזלנין
 נשנית רבי נימי יוחנן ר' אטר הא היסט נוחה חכמיםרוח

 פונדק בחד תרווחחו ועלו בש"רא אובספינתא דא!לי ושטעון ראובן ז"ל גאון דניאל בר סר כתבחען : ז"ל ר"ת דעת וכן בבבל נזילות דיני דנין שהיומצינו שהרי נתבטל כן ולאחרי בדורו אלא רבי תיקן ולא עהטשנה
 מקטי אחדרי בהדי אתש אי מינייהו סחר סידיואיננב
 הוא דינא לאמצע הה לחו רמסי ופסידא דריוחהכי
 רווחא פלנא לי לטיתב ודינא פסירא פלני לחבריהלטיחן
 בניזקין רנרמא שהפסיד מה מיה"ב לא אתם לאואי

 : פמור בניזקין ונרמאהוא
 הנאת שנדרו דהשותפין יעקב בן כר"א לחי"להעז

 והלכתא השותפין להצר ליכנם מותדין מזהזה
 אבל שרי דוויתור כוותיה הלכתא מטעמיה ולאכוות"
 . ז"ל ר"ה פי כך בביצה כדמוכח בדאורייתא ברירתאין
 מתימי דכמח הנאה בסורר אסור דוהתור נראהולר"י
 אף ברירה דיש כראב"י דהלכה ופירוש הכיסתמי

 ]וראבי"ה רביצה אהילכהא פלינ הלכתא והךבדאורייתא
 ושירח אית ובדרבנן ברירה לית דבדאורייהאפסק[
 שאין בהצר אלא שרי לא ראנ"י ואף כביצהכדיסק
 ביהכנ"פ כנון חלוקה ב" דל"ש ברבר א"נ הלוקה דיןבה

 המריר ראפ" ר"ת בשם הרא"מ פי . בהן וביוצאומרחץ
 קפדי דלא מטעם שרי דוויתור רכיון שרי החצרלאסור
 : בשותפות היותם ים' כל לזה זה חלקם השאילו כאילות"ל

אמרי'
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 e'slon מור גס 16%רם 161כ . טוסו' יקיצת י") )עו0יסס קסזי %1 זמירי כ' ושט"ו . וכסגיסס סמור )כגי כמפקיךטף

 מרז  רמלכו וסג") . עייוסט"םספור
WD1l'b

 רירי
1 

 ס)6 כדי עתי3סר . יס6 כסר ?כ) hk ע4

 דץ ס26ם
 מסוס כר6ורייs~h 60דקיי")
 לסור 6י)1 סג6ס כמודריויחור
 hs91 נדרכין וע"כ מגלעין6י.6
 3לירס כמגי פסיס כעוגת3ס'
 D")S 61' . טיט סלכשרט
StS)כשפגך פגו ונס סג6' יחור 
 ושין מטוס ומכורשורכנן
 זעמו %1"6 ט)ע מגוזלזט0
 )ל"6 יתחל 61"כ פיתולגס

 כסט"6 כמק5ס '") 6ך .מסיח
 מסוס hto מפר יטלויתרתק
 ול"6יו7ס טריו מעול 7עמזמן
  יתישר ר"5  רגיר 5ל5ביס
 מכttSD 1% 6 סגודה דעת%ק
 ונטיווכין . ttsu אגוזרסזטח
 )מלו ע4 צ זככה נר.6 ל1'

 הכיעס כלומר וגטקסוקמו"
hSnכס 4 ומטרלין 6טטמגס 

  רל6זפזפי
 פסיי

 להקדר 5רפמי'
1tSDרסילו סלומון  ררך 5מש 
 גורל 7)6 ומנוקר . פ"י*כיס
 tWh p'Dh לועסי ~p'oנ)6

 Otp~,DO גמוש  וסם .16עטי0
 וכמ"מ כלה"ק עים כן סס)כס6י
 ו3ממ"6 י"ר ס' מנברוני!0"6
 ז' ומתר . כ"ג סי' פריסס'
 ג74י ינד מר"0 %31"םרבית
sffO1%6לס"ס .נו"ן עי' .  כר.ם 

 :זגוליס
 סטירי Pn)s גזל ושןקףן

 . גור נלסוןוסטטס
כמנו% 'י מדן 7מסמ סונרוסרמנ"ן

 כל"י
 ע"כ זגוויס לשק

 ו'D'D 1 מט"ו סוטת נ'ומנץ
 ססהילצ זגדרוח מכו%הגס
 Dun~נלבון

 ועמשא תסור לר"ת

' t 1 Q a  נדר דאין סברי יורן ור' טונה ר' בירוש'-
 יוסי ור' ניר בלשון שבועת השין שבועהבלשון

 ובגם' נדר בלשון ושבועה שבועה בלשע נדר שישסבר
 סיתסר בנדרים דאמרי סרן ור' מונח בר' משהעדילן
 דיהיד יעוד אחפצא נפעה' אסר ושבועות עלי'הפצח
 שלא על' הרי דאמרי' הא א"כ . כרבים הלכחורבים
 כיום טים ושתית בשר אכילת עלי הרי קאטר הכיבנדר דבירי וכו' אבא בו שמת כעם אשתה ושלא בשראוכל
 שלא אביו בו שמת ביום נדור ה" וודא אבא בושטת
 והאי בירוש' אעעא והכי יין לשררת ושלא בשרלאטל
 לאו בשבועה עיי שבעולם פירות כל האסרודאטר"
 ליהנות שלא נשבע הריני שיאסר אלא "ז בלשוןדוקא

 ר"ח דעת ונהו יכך כך ראותי לא אם העולםספירות
 הלכך . הנאומם בתשובת נמצא וכן התוספות ובעלינ"ל
 . שאיני גרסי שבועה ובכל שאני גרס" קונם דבכלנ"ל

 קונם אסר שלא אע"פ אסור לבד לך 14כל שאניוהאוטר
 כשהיו דדוקא דנ"ל הרעש וכ' בתוספות פירשכך

 יילטא לא דאי לר אובל שאני ואמד לאכול לוממרבץ
 לך ועכל דשאם אומרים ויש קאסר בהדךדאכילנא
 ובירושלמי קונם אטר לא אי הוא מידי לאולחוד"
 שאני לך אובל שפי התם יזרם" האוס' בדעתמשמע
 אותו תופסק אסר אושעי ר' בשם אלעזר ר' לךטועם
 לנדרים שיעור שאין לוקח שהוא כל אפ" מטנוואכל חסאכלע מסיני סין לעצמו והאוסר לקרבן ידמשום
 ספירות אכילה אמר אם אכל . במעל רו"ם כתבכה
 סכ' נדר ואם . כוית שיאכל עד לוקח אינו עליפלוני
 כדבי- משח ע"י חלן נדרים דאמרי האעט 1 לכדתשניהם מצמדפע נדריג ננ' בין אחד בנדר מןדברים
 יודע snwn אילו %מר וחטטי שני סתמא אסר אםאבל
 משסע הו'פ כשבהות לאדם לו רותחין נדריםבסם' מדאמר" פרץ הר' אוסר טיחו נדרו בטל נודר היינםלא

 ויו"ט בשבתות אם גי לו מתירין אץ ואפי' חהרחדצריך
 סקצית שהותר דכיון חיטים נשאר ואפילו נדרו כלבשל
 וה' נ' שיצום תמדר כתב חמצות ובס' . כולוהותר
 בטפל הר"מ לדברי בר"מ או אלו ניו'פ וכנע ימיוכל

 לכפלם רבהז גדליך 5דס רצין  1DW)  otwn וק  סנופינלסון
 וסריט3"6 . סמועע IDh  סו5ש כשלו סיס% ליסרןוגהקן

 לסחו מ"' ומקדיר דר"מ ייטמע ד%') כס6 ג' י)שמכבחוגות
  וסף מרצו ד6"5קנוס

 מסיס 51 לפשיסמ  יריך יקר% כקמי
 דanpn  ?%4 ינוס  משם ד6י רגפ"פ ומלכ"ל מצריםוקרס
 יסלכפ קשיי ט' %ומר רלפסס  מסוס 61י פוסי' סלכם4ן
 the"(יר"פ

 רל5.
 ססס חודי מנן פמומ נמטריך DID" %0"ל

 ,sff 06ש עא נמסמס 6כ) )ומיס מטרך מלגס ס06ססו6
pffo16כנעו לסף שלס ונדין חכמים כזין לצ00 מקריס ססו 
1Dhסש0' ע"ס כטין ג') הייסכר . ע"ס )טופסם ידיך יקנטו 

 מיס כמושז 6)6 לר"מ 1)6 6)6. ן"ס ע"כ ע' 7'נכשמ0
 י6 ,כע)מ6

 ,וס"ט טיס כ)) 6מר ס)6 מס סניטר עי )סוסי
sfftספי דש )ומיס למערך קשטי כר"מ קי'"5 7)6 6ף )ייון  
פקי

  6ין  פרך לי סיס נפי רגם  גדול  ינוי סו5 פכי %ס
 %) )1%7 טוגוטס

  יויך *קנסו )קטרו 6;חו מ"י מקויי

  r"w כ)) גימר ולכסף ,כסקוס
 מן גדר סליגי ט' 1' מגדרסק'

 ומסיק מהו כס"ק כו'סנרוגרוס
 ד6"6 כר"מ כדבר יכ"ססם"ס
 מסוס גדר יס6מ ועי' .מר")
 כדפי' ושקדט ור% קיויז6יקרי
 פמפס כגדר 61"כ . טשספ"י
 3סו )"ס כמנגס blaקסו5י6
otr)מן") ז6"6 מטוס ייכורו 
 לנגס ותיגסוכיון

 סקו"
. (36 

 ט3ועס נפת ספי%נגדרוק
 מתקינן גזר נ%) דלהרומ6ף
 מון סו") דODWD 6"6%ג"
 דכ"ס 61ף . כסקנס סגייותרות
 סגרוגוופ  מן הנדר  טססנר
 נסשפ  סם כ'  נכר סיר.רעלו
 . עיט ספורים כדרך גורס)6 מפגי S~7D 6"6 רמ"ד נסזמ6
  מן  ולייר נכיס לק )"סחס

 סגוררש כדלך כ)) שגוסגלהרוס
 בנסון סס4%11 3גוירוח36)

 כדרך סגדרחש 1p'Pמכועס
 tffn )מקוית וזמיסגו7ליס

 6ף סגודריס כזרך זממינ6טש
  ימך  ייייו ל.ל סי'ססלשן
 מד"ס S~D ו' ד' ונגריסנר"ן ע" . רניט 7' וכיפר .הטפיסן
o~b. מוין פריס ולמכי'יס6 מגררים ס"6 וכרמכ"ס 

 סי' . כו' ד'מטל
 והגס . ת"ד רירו סי'ביוניו
 ר'  בילמופ  סרגל גמורכמסרי
 כסלקם י0ט  סכן ר"מ h~Dכר

 סעטס ויומס סמס4מ ק'סכ06י
16(WD1  כסילת ויללי  רלרי"נו 

 ימועמ סרוסן וצירן מס"טימיו וטפס לצו  רפלורע מרסכרדמי
 רסופ  רפלורפ פססוסיגי

 )nlllDD  6  ווסיס טמע דלוגו ו00עין לולב  מוכס פם6"ללכל
 פספליס סיסי וסרי . D~D כסג"מ  דיסגו וטקס )ל% 6ףדחי
 וסו63 כחני כ) פ'  טו"ן כפרז  נלסימ  גם נכל המייהננס
  כיוקע  גוו  רלירפנ"ס  כססיפוס h~pDQ "0 '6 fD1כ0סו'
 . דגיריס ועסת )16 וירמי 0קס' כ,ס 61"כ . )ססעגותתסורס
 רסכ"כ  יפלס  מס ס%מ"י  סכ' כעין ,sff 7סכח 3חטמחוסגס
  עס0 סי5  רמלה  תפוס ריו5 . לרר רמי ו% סיי3ופרכסים
 כקרוסין סחו0' גמ"ס סיטר ישמר )"ת דמי 1)6 סניגורזנ1וס
 לפרס דסנס  ייון וס"ל  פ"ק פסירוס'  ו*ךיינ כועס ולסריס

 ועמס )"0 1)"1 סוימת קרס וסוף )00טעח 6%1יקטינו סמ4ס נס פ3ס ss~sl . ס*3 דפו בסנסורין  כח4מ5ל91י
 דמ15רע )ס6 7)"י כסלקם 7י0ג1 6ף סדינור %0מו7ג7ריס
 ד6מר  יו"ע וסממת  פסס מממס ד6סול זע"ט חעגיח 6ך .ומיר

 לומדן פ"נ ון"ס  כגווים סר6"ס . ט' סל"0 שערמיהו : כסס"ן כתו0' כקרוסין וט"ב כמכר מקם'סדיכור
 61"5 גמור מוגג 07וי סס %יו סס" 'רע 7)6 60כין

 7ס") מסוס מחרס ז5ליך וירע  נסנויס Iwnw1 ונסך .ס0לס
 SD סכיכלורר ו5י . a"D ויו"ט תכסוס נג6 )סג0 ד6"6ויוידע

סיע

מגי
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 סניווטין נסעם סכם )סמ6 4זט ים % 61"כ מגנט סי' )6 מיידי כיו"ט כיצ"ט ידע ס)6 4מר דמוי נססן ותמשיציי
 ו0)כת6 7)רכ6 כר" סרסכ"ס דסוכר וט"כ . סקויס )כיטב דמסמע ויו"ט נסכשת דסותחע מס6 סרי . מחרס 67"5וגימל
 כסעח )סמכו) כסכם ול"י קיים סמר (ss וכר כ)6 כווחי' . )מירע ט") רפוחתין דכס6 כאן )0קודס מתירס 6ין סתרם57ריך
 רי"6 ס" כיוו"ר רסהכר )סויעס ""כ . סנט מסם סגיהסץ א6 - משוס ענוש ומוזק ק5ת מבמט כו' סר"פ ומיסולכון
 סיס )6 ?ע ]61יט )נגועכב') עיירי כוים6 גס 6י רקטיץ
 )סתעגות מסירסור כוונתו .סדר
 כ)6 תרו דכה) ור")ניו"ט[
 ע'1 )מיגקט סייך 16סתרס
 תקרס 57ריך וסוכר מוזקזסר"ס
 מטגיג,רוח גררו ויךחט :מט"ק
 מדוריס מי"ג ככ"מ .חכמים
 דערכ סלמכ"ס )דעת כתכ ט'ס'

 כתעג'ת o)tb ollcb ור"חיוה"כ
 דועגיחס דדרסס מולכין6)6
 )מועויס ושיתקם וור"מט'

 ק5ת )מס PD וכיון סו66סמכת6
 103 י1),)1 )6 0חורס מןסמך
 מושכי וניר . הוונן 6"5מסיגך
 סג"מ ע) סטיג לס"וס"

 סכר ולב 67מל ופ"רמבחוכות
 ומכמיס דרכגן "SD3kורוסס
 י"ג דכפ' 6ף כו' ח"קעטו

 מקרויי סכע) וירוטת6סמטס
 נפי"ג סמסגס נס" סרמכ"סוכ"כ
 607 ססגס %7גו וסג") .ע"ס
 0ק' עג7ריס פ"נ ססנכ"מ
 לכנן מ5ו 7)6 5' 7'שכמות
 יומס ושיך ועסה כקוס ד"ח)עקור
 )6ט) ופוליס חגוכם מפגיגדלו

 וגס מעתק  כמגזל 7סויוה"
 יל"ס 60 )7כל וטעם פגיםים

 )עקור מ15 ונכס"ג מיעקימגין
 . טיס ולעס נשם גס1"ת
 ריעוץר סכ"מ וטוגת י)""כ
 0חיווק מחמת ועמס טקס7'ת
 0יכhlh 6 שיגו 7"סדקריך
 (pirt גי') דחזי

 ) " " S)h כשצמגה
 . ביסור וטפס ניס 1"ת כסניפך עקץ )6 מקלקי6סמכת6
Sahרגחוכוח מנע) טרוקת פיסול כרכר ד"ת )עקור ככ6יגו 
 מס"ת סמך )ו דיק כדרכגן 6ף 6מל" סכממון דכר וסםסס

 מסכת סס"1 מסמ"מ סי"מ לע"ח גמי ג7חס ונוס . מינק57ליך
 ג"כ 7סס . ע"ס מס"ת סמך )ו דית 6ף כתמוכין pir'nלעטו

 : 171ק ט-כ וס"ס כיכמות וגמ' . 7"מ )עשרשיגו
  דרכך וכ"ג  נווריס כודס' ר"י סיטת רסוק כ' 7' ס' משריס -- פ"כ כ)ח"מ . חכ"ר פירר 6חר סתריי סי,כור כו' מוכין ויטרקל3
 ולרכל סנדר כסעח ,כור יס6 ס)6 וכקר חגי ד6מר 66כייסויג
 קייס  לזרו כיל  יכוה וכ)6 רכ5 וכרמפרם מגרר כסיס  ~כור7וק6

 כרנ5 ייצלחו tb)no ~טד לשייו  לין  יראו לקיים רטסורמססמ8
 מד"ס פ"כ ר"מ רנג"ן כן  יסיור סרככ"ס  ריס מוכח ולרוורס .מ"ט
 ]6ף סג9 הכמל 5וגס כס סיס מודטס ורוקק "ס  סרכג כ' מילתךנעיי
 ontbn גט כס6מל נוגס כ)6 6כ) נלעגס6[ ירעם נס כהינד)6
 ריפר נוסרי 5ון כלל י5גס רל5 רכיין ניטול  6עו גס יס6ל6
  רוךרס  ניפול כי' %"מ גמור גפ כלסוסי מטפס בפפסנלכי
 רמי סגירוסין מפסס  oitp  סגט ייטיל ולכ6ורס . ט"סכפיכס
 גס% סוהר רכיל לספוסקימ י5"כ מלרר. קורס קיררלניטיל
 ולון מפיס  סס  בוררים נם"מ וכרפי' לחסולי סודר נסקס,כר
'7GOכר  וצילו, tbm~) כזז%  לוררורק סי' ל6 סורר נע-טס 
 פספס  זכר 06  6ף ס"ל . לסלו דטקרי' 5מרי' 16 יררונ"מ

 זוכר סי' דלולו מסרי  רקון גיפף כתסכת 6נל  מקורסתטיל יכיטי מגע מסגי נירט ומ"פ תוגרס -סיט  לכיפולסגיריסין

 רליפ לנכם ים . כר"י רל5רס"ל
 לתיק .  רסרסכ"ס ננירוןסנירוסז
 )ננר מעמס ו0ו6 גירושיןנין
 י") 6ך . 5ט"ק סטר רקטלוט

 %ן  סנילו 7כר רססזנילוקין
  )כין סניכו  לירויס רמי5ססו
 )כש שנהדס תגלה 7)"ממכינו
 : 51"ע רכיה כד' כמכלרסנדר
 ס:4  שקומר סירוסי סווכ"מ

 tbm וציןנירריס
 רלג כלררים  כסוס' .בטכופוס

 יסרם כ' 5פר רנ5 סר"יפ"נ
 סוץרס כטיול לפסן ר44סירוס'
 . עלז לואו כיופן 5ל6מירי
 נתפל למוז 4 ר5סי'וסול
 )פסוחן  לין סירוט' מיהריסקורס
 כך'ס סס וכס"מ . כוסכ0ירופ'
 סכרי ph1 כ' 6נחומתרן
 שניפש סיוד נסק  ,סר סי'67י
 טכוס יוד וסוי פרר סי'ל5
 סגגכס בוטת  tnDb וכמרירט'
 . ע"ס ט' נמחו" נסוו ט'כיסי
  סס  ירטון  סגגוס גדרי וסווסרי
 רס"פ סם וסימר . פ"נוכ"י
 קי וכפרין כעוס  סיוריכטס
 ופתי% . וכסרוס סגמסשנימס
 לטויס ניג4)1 וסף קשתגס
  גס  סוט סגטח קררו610

 6ין ד6על וסירהב .כסטעוח
 6וע %טש כסיעותחגבי

 6מל נ' ס' וגרוש פעואימג'
 מכנרתם  כמכעוס תומר1ס

 דילן ס"5 ע) ופסיג ניחרתגייס וננגח 6פדס סניףססנגס
 )"מ גסנגות וסוף סכינו) סכת נס ואך . ספ"מכמס"ס

 שבירוינסטשח
 : כג")

 % ומפלס סרגל וריסס נעפרס )6וסרס SD'1 יס*רעכ143
 וכסס6לס ומסלק )סס סקנסס ט3 ק6י 6ייוט%

 סט6)ס קמן 7ככס"ג )חטי)ס ימדוס1 ומס 7נר )כ) 6107סחמ6
 לרסוס וק פילס נסעם כמסרס 6כ) )16סרס 6"י  otlhסלסס
 יססיי5ץ הלזפ רפסהשר ל"פ יז . לגמרי לפסקם פ4 15יסר פפמש נסנתז לפסוס ד5"י כיק קליט  ולגווו וסיקססרגל
 לעילוים ופי' מי4 לכל כססס5ילכו לשמיל כפו  oltt)pשליס
 ר"ג) וויסת (o9D1b סרס מגילם נין )תא ינוגחו ו6ס .סטם
 (DD~D חייו . ס"11ס"ו רכ"6 כא' כיול"ך סי' ,ס ככיס~חפ)ס
 למאלו נמסרס דרק ססלו)SD 6( 1 דר"י 6מר אמד .למסון
 t1Db' מפס  נכסיו טליו ניוסר %ל למסרו מלי ותפלסלרר"ס
 רנ,ל ועסות ם4 ככיסכג-ם לסספלל שיסור פל נסככןרל6

 נגדרים pmn )יס6 וס וגס . טכ"ו כמטע  מ15סלמיטבו
 לכסכנףס לסורים  סרוס עגי ו6ח חרס טויך כ0רימלמ"ח
 ס-פ כיצה"ר ,~pff  נסנ6סי ס6סור מי כסלק רפססתס  מסוסוסול
 061 חרס עליך סריס )סמעק ט6מל כרל%גן 01ר' . ע"סרס"ר
 )"ם ועי' קמעת סלק מסוס ככייסיי בסור ורפיכן 6ףע)י
 פפף ינסור לפס  סמפון Sab נפנרלי' פלוס למיפבר  דג")60
 ננסכיס נמלט )%רו  ריגן  לסכין רל5 יח5  רר5ונןמלס
 גרור  סם סריס פ"5 רפק כנרריס סר"ן טפמ"ס זסלרסיס מס סכי 6מרי' 1)6 וע"כ נממומ' מלוס )מענן %7מסוס
 וגס . ול'פ סי,% רכ"5 סי' כיור"ר ומ" . ורוע פ'םפמנירו

 שצריכים טא"ס בהם לצום ואסור הואיל האלוהיסים ספני נדרו  ירחה  ופוייס חנוכה  בו פגע  לצופחייב
 כב"ק כדאיתא חכמים נזירת ספני נדרו ודוחהחיזוק

 לשאר ופורים חנונה בין דרגה כפ"ק מחלק וכןדתענית
 חוץ תענית טנילת דבטלה ואוטר . זה מטעםיו"ם

 : ופוריםמחנוכה
 נדר כל ואומר כיוה"כ או בר"ח אדם עוטר קיי"לתמ

 ובלבד בטלין ה"ה פלוני יום עד טכאןושאדור
 ויש ז"ל הרמב'ס וכתב הגדר בשעת זכור יהאשלא
 שנדר אחר התנאי שיזכור והוא ואוטר להחסירמורץ
 ובשעת התנה התנאי בשעת ואם התנאי ניטלהנרר שהרי קים נדרו הנדר בשעת זכור הי' ואםתכיר
 בעניינים והשבועית הנדרים שדין אומר הגאונים מןיש כטז"ל הר'ט וכתב קיים נררו לאו 'ואם בטל נדרונורר אני ראשונה ע"ר אטר אם התנה טמח שכחהנרי
 אלא חלים האלו הדברים שאין ותא הוא אחראלו

 שאומר הירוש' מן וכים משבועות לא נלבדבנדרים
 מועיל ביטול ואין בשכועחע תנאי ואין בנדריםתנאי
 מועיל אינו חבירו לבין שבינו אכל שלעצמו לדבריםרק

 טשתרי דלא אומר ר"ת וגם  ו"ל פרץ הר' כ"כ כללביטול
 אבל וקילותא רנילותא דאיכא יחיד נדר אלאבהכי
  דעתם על שטשביעים ב"ר ושבועות דרביםחרטות
 מן זכור מהן אחד יהא שלא שא"א הזה בכללאינם

 ר"ה דליד וי"א . השנועה או החרם בשעתהתנאים
 ויוה"כ ר"ה יוקא וי"א נקט מסויים זמן אלאויוה"כ

 : לבטל בלבו ממר דין יום שהואשמתוך
 לאוסרו יכול ארם אין שותפות ,ל השנסת מתתמא

 יחיד ול שוא ואם לעיל כרכתיכ חבירועל
 לאוסרת יכול להם השאילח לא והוא להתפלל שםובאין
 השיב כך ותפילה הרנל דריסת במפרש לאוסרהדיבל והאי ולאוסרה בו לחוור א"י להם השאילה אםאבל

 כתב י בתשובתיר"י

מס
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ט ונ% ומואו 16 * סקומס  1)6 )סמר)) ק נמךגס 
 כ"6 כלסו! ו)כ16רס יי עתרן) )6 . סקוגס מ) bS רססס,גיר
 יר"ם ט) כווגחו ,סחם)) אמר ט6 גסגג"ס כמגסלנסר

 : )סמפ))סם
 נשו' ט6 . וא חכהפב

 % הם . ףיאישו"
 )סחור סקס) ממעג וק0!וצ

 nub כט6"6 גס1)כ16רס
 כסו סתונע יגש מסתיגנעמיס
 וכמטר מסקס) סיחןימע ימנע !0)וקמ מסונףסנךס
 זוקע ממי% סס"חנרמכ"ס
 601קמ O'DS 6% )עעמחרת
 סרן) הגג . סגכן ס)חתר
 . מסט כהעגין כדץ 6%סמנרו
 ס!6 סקוס נעו כהתמצע6ן
 סמיוכ ככ)) ס"ס טילמכם

 סקס) זפ!נ ))!קם סקס)שממייל
 כימיויס ע3 מעיר ירכיסס51י6ו

 ופו סימיזיס כ%60 דסוול%
 טרכש 7סת מלחד ס*!כרגש
 . ע"1 סימן כמ"מ כמטילו3ץ

h~hanסחכיעס )עכב 0*קמ מ5ימסרי) משמע )גנ!ח )*קח 
 וכקינת . מסקס) חכיעח!כעד

 6ע! כמקוש וסתוכעכססמקךיס
 נס מס)וקמ )סנוט מ5י זמעיר

 : מסקס) )גכ!מ ))וקםגס6"6
 סגנני 6ין סעגייס מנחתפג

 מגנט שתגן )סגותלס*
 ח"כ וע"מ ככ"מ . לדוריספוליפ
 פרש זמננמ מר64מ!סמ
 כטסים ע"ד מטמר ר"מוסוכר
 *קמ )עגי מ67פל געיגקל6
 דם"ס ונחי )סגיו ר%עסמסן

hnt1h1י6 יסמ ושוים 
 שמס"ס . hltinh ושד6ועמ6
 רנס קפי51  ופורים  דס6כס"מ
h)'bסיס ע"ר  ללועס  . 
 מגנת 7"0 סס ~es' סכותוס

 75נומ )פרי ס!ריס מןוממקש
 סר"י ר6ייח ט) ק' 61"ג .ס"ס

 60 דהרי 5דקומ )ס6רמפריס
 . כס"ס מטפל שגייפור'ס
 %גירס בוריס ימגכח י")6ך

 סגין ס-ימס הסגרתו למטססיוף
 ומרמס . 3ססיגוי קמין !מ"מ5זק0
 )מ5וס op~in דקיג!יקפיז6
 קעיך6 ים כוס 7נס ),0למרח
 . %"ע פלש דמגכחגג%

b~P,D1t'0 5לק0 משח )סגומ ממתיר דעת 7מס י סי' 75קס 
 וס% למקולס עמס  ר*ספניר )עניש זג") מטעם 6מרמ)מ5!0
 די"מ ננטרוס 51ע"ק . פ"י פ4' ררנה'  כמלוס PQ  ום ול"יג'
 כ"ט כא' קנין מסר מיי' כחסית 5"מ . חזס0 נעיר !6פ4ועכביש : gff'1 כא'כי~ר'ר וע" . סיג י"ר ס" סחים וכ6ר5!פ ורפק דר"ט גם)ונח6א"נ

 סעיר טבעי יס6 נעיר י0" כמס לנ"ב מפקוך6ינצ
 ס)6 הטיפ 57דקס )נף4 עמס *חן יגור )סכ6 7גוסין %מ6ט'

 קסכי6 קמע סי רק כמ"מ וכרע"6 . ט"מ )ש3ס טמירייסתחף
 כאיר 6פ' י0!6 ייר"מ כמ"מ כסדים גנךט hs1 דסר"ע עסס!'
  לטפסי !סג") .מבסס

 )0תייסכ bso1 כסם  קטו ס"פ רבנש
 פ15 ספל כס ירס"י סוחח סעיר )שס) מס P1SSI 6מחכעיר

 וס"ס . טהר ט4' מפכני מ4 % 1ר6"ס ולמנץ היר"ם ע4'מעגם
l'h1~es"6ר hen סמייסכ דננ6 כיק . מוטס העיר וכ"כ( 
 0)6 גפ מ4 מס!נ )נמני  ע4! %כנ %ו  מקורס  סיוסנסנעיו
 )6סמע" ספטנס 6חי עילך ופ'כ ס)סס )הרקס סיחן ער)קכ6

 לביחכניס כלים שהקריש דמי אלפס וב כתברעכצנ2
 או אותו להמיר רשאי בעולם אדם איןוטת

 לכתוב או שבהים פדיון כטן מצוה טלרבר חוץלסוכרו
 מן לפדותו חיינים כנכרו עברו רחקהל והיכאס"ת
 הכיר הלוקח ואם הראשונה בחזקתו להעמידוהלוקח
 עסו ויעשו בלבד שנתן דטים אלא לו אין הלקיתהבשעת
 מח שיוצא לאחר הפירורן טן שאכל מה  טבלתשבע

 ו השדת בעמדתשהוצע
 או טנורח שהתנדב ישראל בערכק דאמר" תאתפנ

 אומר סצוה לדבר לשטתה דמותר לביהכנ"סנר
 דתנן והא לפורים פורים סנפה כדתנן לשמתהיטל הנבאי אין העניים נדבת אבל ביחכניס נדבת דדוקאר"י

 העיר בס כל דוקא ר"י פי' שירצו מח לכלולשעתן
 מן שנהענין האירנא רעבר" והא לא לחור" גבאיאבל

 משום שמואל בר' יצחק ר' פי' צכור צרכי לכלהצדקה
 1 שירצו מח כל הנבאין שיעשו עיד עליהן מהנח 4דרלה
 נביאים ס"ת לקטת זאיז לטף העיר בני ייצלעתפר

 בתוספתא כדאסר ביהכנ"ס ולבטתוכחוגים
 צדקה של בכים טעות ליחן ואץ שבופין נראה נטיוכן

 אם מיהו חדשת בעיר ואם" עמתם סם וליחןבשותפות
 :  ז"ל טאיר חר' פסק כךלכופו א"י לכדו כ"א אלא ביחד ליוון שלא קרם סיטינהט
 הספר קרשת או הטעיל תיקון סכרו הקהל אםחפה

 ולאחר ב"ה טכני לאחר אחר זטת אובראשונת
 הםכירח אותת על ועירער ביחכנ"ס סבני אהד עטדזמן

 הי' הראשון שקנח בשעה אם חנינת הוא לקנותהורוצח
 כיון בטעםד שם והית קנה ולא לקטת השני בידמשק
 ואי  nprn שני רליכא אע"ג לטחות איי אז טיחהדלא
 שקנה בשעת אם טיחו לא לא ואי נחזקה קנהחזקה שני איבא ]אי[ לא אם בטעמד שם הית  אם  סתריליבי

 מאיר חר' פסק לקנא  חשני ניד סיפק היה לאהראשון
 שטט -נדול כהן דיוסא סההש כרטוכח למצותושחוזר
 : לטצותו חראשון שחוזר הראשון ונסחר תחרנואחר
 לתת המלך מלכות בכי היחודים שהורגלו "מסתש

 אח"כ וחנה שנים כטה נהם ובנת בשותשתטס
 מן הובע ואית מעכשיו מלכותו קצת לבנו הטלךנתן

 תובעע וחקהלות כלום בנו של בעירות הרריםהיהודים
 חמלך נסתלק אם חזינן חראויים חמס היחודיםמאותן
 פירות ולא גוף לא בחן לו שאין לנסרי עיירותמאותן
 עם לפרוע חעיירות אותן להכריח דיין ודית דיןלית
 נופן העירות אאן הטלך נתן אט סיחו . הקהלותשאר
 ולוקח בהם יד תפיסת לו ויש זמן לאחר ופירותטחיום
 לת14 להם ויש חשותפות בפיל לא זה כשניל מססחם

 אם : כבראשונה ססעמהם

 טוען גמטכ *פ פוס י"נרסיס
 )ססונ: ]ונס )כוש מ15 6%מעירם
 )טככ 3"מ )נ"ע מיג"מ סמוםטס
 יכ) חומס זכעיל ,,sff !משרע*ח
 לכוס יל5 לסרב %הך פלייסעיר סס%ך סוטות ככ) טוויוסכיס
 יסבור רסר"לו ון"ל 4נסזלסמ
 )6 מס  יכסשרע ורפומימנר"ס
 מימייכ אפי' ומסיר )טככמ15
 Offc'1 יכ"כ כרוק נתקגמס*כגס
 סי' סרמ"6 וסף . מדטסכעיר
 1)6 ספמלוספ סכין ס"הק"ו
  למוזח סטיר גגי יטעין 6םסכויע
h~O)6 16 נטכס )סת%סכ( . 
 . לממומ רמתו ו)סריעסוכיק
 נפל דגם )וס מנ"נ ר646ק

 נמקגסס *גגם )כפו מ5ומוסס
 : )ניעלס כלע ססמיטו)כך
 סרפדה סקג0 נלעס 06ןעכפןץ

 ד5") גל% יותר .ט'
 ק"ג ס"ס נל"מ סו6 !כןסרגי
 . קע"ס ס"ס נמ"מועי'

 %תו 7ק6י גראס31כ6!רס
 אסריק סקס) טמכח ס"ק 'ג)ומ
 ho rh' גי יכססיסק)ססמ
  סוטם סייך קנס 6%אפותו
 כדפק ס4 1כס)6 )רינ')סנ6
  ופן ר5מר  פ~כוס  מ!ור )ס6'16
 ממכוו יום! 6כ) )ס6'. ד0כ'קמן
SOpo6ס6' )'ע )סכ' 03די 
 דרוקש (ISS סו6 דס)ו ממנו)יקם
 תסתכל י)6 )1 פוגוכדק

 לגיסו כסכל פיקס)0יססיוו
 יוס סי' ו% י"ל סי' וגסו60'
  )יט% ית' פob .4פמזסל
 כפ"פ D~ns !גן . ומט נמיךממע
 ovw סאת ספי?מל מוסקי ךגמס סמ"ג סםיס"ע

 י4 % נ"ל .פ"י לזהומיי
'p?, 

 פ
o~no1"לפררן ויש וז ו%מ 
 )0וי6 ספגנו סכנו שן ט)1ג6

fslכממגריס : 
 גס%ק יתצ

 סמי
 . כו'

 h~wn מר"מ מתש'או
 כממ"ק וסוכם ךגשפ ס"טנתב"ג

 מים נ' סף ששחסי
 ש6 ועגו ססיר6 3מוץס מגירו ש"מ פ"ק וסיעף סטעססל"מ
 חוקק ושסף  פסיפס סס") גססחש 63 וסם ו6ועס6יטכס )סל"'מ ד)"י 0קס"ג הא' . יט מממס כמעלו hns~hגטחחש
 דסוחף 60 דסק 0מח"6 ומכס . ססיו5  ננקוט מבירוסל"פ
 ו%עפ עס*מדג6 סעפם סגורך כמניס מכירו סג"ממותק
 קמרו נל"מ 7)6 נחרק כמס כסה"נ כע"פ גסמתטו )6רסס

חויי
 נ6יכ6 וק פסין6 כמגיס ש"מ גצ)ק

~1Vb 
heD1b1 

 חקרי סמח"6 מהנגס ו0ג0 . ע"ס מח?)ס חתת16 )6ז0ט
SDמב"ק הסמ"ג 'ff1h?1 1 כסחרם 'ע"כDDD סרג 6מר מגירו )1עח ס% שקק טו9 מסק[צ6יטד וס לגטן מסגי מ5ע 6מ )ערמי דט%ד וס% מ0סומשס6מו )פרפסועעי ניס 

 דשני !כדסרס" %ג)6
 oSDb hpD'D )מערת *רנה'

ע"ס
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184nwpDבשאלריקאנמי
 וטיק(  והן סמי .ערס

  תקי
 ומברן כסד'6  רכס5פרי זכיון )'ח6 60 . מטייס נ)6 גסכוס 5ffn פמיו6 ומקוס מגלו  ס4פ

  )סיסוכיס ס") )6 )מכרס )סוית וטרם דנ)6 ") מ"ג .ססיוק סטעס ב"ב כריי  בססה רגקיע מ6י וע"כ . )חקוקסר51ס פיכרתי )כגי סי' )6 וס דכורס - דכ)6 ירחמגן וע"כ מסירםמ"כ  מקלס נגופר וייילו וסכי bnD1b  גסססף סל5 לודויי  l'hs'נס
h)1Dt1hSD וסמסף  hnDi ורלף נפמות )ם)ס ,סמונו 6מיררי גס  ימלוך סל5 כייוו  רסכי bSn hw 6כמסירתו ספט 
 6מר עמסך )ח)וק סרו5סמשפס
 דסו5רךסמסל"מ מכ"מ כס"טמ"מ
 גטחחף 7)6 ס16מדג6)טטס
hntshם)6 6ף דיסגי וסכי 
 סמקך סחחח )'סודיססו7יעו
 וקוים . ססוחסו0 יחקוקסר51יס
  רוטרי )" ומסמס )וסונמית
 ספיר לתוזז חרוליםבפוריפו
 ריבי hnD1h1  יוטס ול"לס"ל
 ניקור ומ"מ זו  h11Dtbויש  וסייוס %h  יכיי טספמולי

 : ססס"ג רנרי c"htס4ג
 פייס ע"י יס,ס מקמרתפז

 ס" ליס נג0ינוח .חיינין
 a(b סרמ"6 ט) סטירקע"ת
  סחו)ק מסריט רפס  סםסכי6
 סני16 מסיס )ענין קס"ג~כס"
 דפין כטגימ6 וסגם .ט"מ

 רסר"פ נסלוגח5  וצתלטתסכרעס
 )פסוק ךנמכס  6פ") סי' .וחריט
 כח,קח 610 דססהורס כיוןכסר"ק
 oprn נס  4()יונל ולאןססוחפין
 נסססתורס 4ף מצנריויותר
 ונץ . ש"פ סי' ש"פח"י
 מסוו סקס) מנמס  6ףרמס

 Dw(n )טג'ן מימיו נגדטיה,קיס
 7' ס" ססמ"ט כמרס )יקים
tffpo  כפם"ס ouwo ס6 מ"מ .

 ניר מטיבו וסלסלשמ"פ
 . D"u  מוחזק סו5  וסמלךימלך
 כו6 כמספקו 6)6 )"סחס
 גס נדיב 06 סמאך נגרגס
 %) )קס) ס)טרפוחו ג)6)מנך
 מסגמח) גסח)ק קסמיךסכ6
 סקס) )כין כיס רק סספזו6ק
 סקול לישיב מס  רין ט"ו6'ן

 ות"ס  רברימ כסיר ידוימות~וץמ

 : י5"טלסכר
 על . oprn שקש 6יותפמ

 וטס , קג"1 ס"סנצ"מ
n~psמסחמיח סניף י"מ ס"ק 
 )6 יסיכ 7כמ,קח ר5ו'ס)מס
"1Dbמר6 כח,קת לוקי ס0ק כיס 
 610 כחוכס משמך 6)6קמ6

  ספוסקימ מרכתכוסמצמגן
  מטקס %ר מבולן וברב,יב0?5
 ומסקו גועככ מ5י 64מריג6
 יבוס ומוכס מטככ דצ"מספסקיס
 מסק גוס) יקעו כיק שס"קכ"ס
 יסיט ירט כס%  ומום . ט"בכקוס
  גן SD כשיר or מגיך(פכר
 ליכד סרי or פתניי  סליליטיחו
  ט)  "(  obt)n יגר p"Drnכלל
 ופיד  וי ממנף ס6יע סירוכן

 פל מספק  וולר בסטירכסבפוסכי
 וטת 4 ים רסמי ספירבן

 וסיכל . וס כמני גסליהויסי
 630 )סימר )מפט ~or) ,opלס"

 ספק גתך מבמ"כ לק)סמייקכ
 טפסר יט~כ גולות ר.6חל וכס06

 61ין חומ"ק דין כוסרדי'גיגן
 נכר מסכעי6 קוון ס)6ר6"

 מעכך ש"ממכ61ס
 מפסיקות נלץיטרסn~oip1 ~)מ"י

 סו6 ימומ"ק ד' 6מש 1'%
 רליפ  דייסהךbnttnp 5כמ,קס
 רפטומנריקו

~wno 
  יקחיס ל5

 3)16 וס )י . טיסחיריק סייד כמקיזות כמסק ורקסדין
 מ"מ ל6 טכחנלומס

 נמ5י16ח[ כספק מכוייסדכר מכעירי
 % כ)) סספעץת כקוג'וסגס
 נממו)6 מגמ"ק 6י מקל ס'6וח
 ד6יסי6 קמייח6 חוקסמגדר

 ס"ס עוכח כעין ושי גשר ממון ו6ימ יסוך כתפיס וס ךליטיין מכרטס a'ht תיפ פפטס ד5י ח*  הבוס ,lff 31כ16רס .טיט  משן  מיקח מעין 6)6 מכלעח טייס ל% סמכלעם oprnוסוי
 מכריס ה,מ"ק 61י .  הסרוב  פכטוו  פספתד9 )סוויץ 6יןשכך
 יגס כיון ג") 6ך . מסשוכ גו64ו )6 )מס סמטרטר טססס75ק
 ננגח מ75 6% גצרס זין מעיקר 6יע 'SID גחקח דין)ס7גיס
lff~D"UT כטלמון 7גלמ6 )מיוחלי  ססק0  פרס מם ד"ח 
 )סו64 ו6ף hl'1h מוקמיגן נמורס דכססק נתכו וככר .סו6

prnlDD"מסמס)"מ כרגל6ס מקולס b"D כתקנת מ' ס' מגמ"ח 
 עסו 6י )ר.ס"ס כמסט") כלעגי ממרסס סריגו כגגכמסוק
 p~no דמוקח מון ס"ג 61"כ . טקס מס)וקמ l'h'Stn משקחקגח
 סייך 06 ספק טיס )כן מחקגס 6)6 ד"ח מ5ד אייוכסיסוכ
  סיין * הף סדורם ניו ניסמי'  ספיר טכסיו )סח1ססטכסיו
 מאס סני6 מק"ג Dffp ס" וכק5ס"מ . יטש חוקת ע) מט1חן

 חנילו  56) ביסוס גיס  נסמויק פסק דסל"מ קג"1 ס"סג"מ
 ת4 וממושחן י"מ ממס דרים סנט)יס ונס סוסי) מוקס67יגו
 . ק"מ כס" ויגו סגחכ6ל סיימו hlta' כסטני 67מלנמטסס
 בסי'  פופע ילפס סי'צ nwp נכל גפנו5ר ספקי פבילסרגל ךרריפי ירפ"י פס9 ויכר  מפסס כסך 7ת4 ליון סק5ס"מוסח
 . ע"; כסיפוכ סר6סומס נעליס גס דס6 קוכ מזקת 7עסמק"ו

 סיקס מכס) סרג) דריסה 6י )סרמ"6 כחרס 7)6 י"יעמטג"0

 ם1 יפפרו ופלוני פקעי טעצסו השר אמר אםוענטז
 מאיר רי'- פסק עליכם מטיל שאני הזההמס

 נ"כ פסק וכן . סעצסו השר שאוטר טאחר פטוריךשחם
 היהודים חלש ואח'כ בסתם השר עם קודם פשרושאם
 שהן חלקם בערך הסס טן שינכה  השר מןובקשו
 סמה יחתר פורע הקהל אין שבגרסתן טאחרפמורין
 חייב דבכה'נ כתב שסחה ר' סיחו קודם פורעיןשהיו
 וראי' חייבין פיוס ע"י דהוה מאחר זח אבל כללפיוס ע"י היה לא דרישא ליישא דמי דלא הקהל בעולליחן
 מחלו להם שמחלו השותפין דתניא התוספתא טןשלו

 חהק' לו טחל טחלפ פלוני נשניל אסרו ואםיאמצע
 שביקש פירושו הכי אלא לאמצע מחלו דברישאפשיטא
 לאמצע מחלו מהן לאחר שטחלו טה לו שימחלואחד
 ריא"ז פ" וכן לו מחל שסחלו מה פיוס שום בליטחלנו פלוני בשביל מעצמם אמרו ואם שלוחם היהכאלו
 דאע'נ רבותא והייט בסתם לטחול טהן אחדשבקש סיירי דרישא לפרושי דסצינו רא" כ"כ אינה זאתמיהו
 שסחלו כיון לאטצע מהלו הוא אלא שם היהדלא
 עש ואפי' לו מהלנו פלוני בשביל אסר אם אבלבסתם
 הלך חפשרה שנעשית קורם אם הכל ולדבריבקשתו
 חלקו ליתן חייב ופטרו שיפטרמ  מהשר וביקש א'יהודי

 כלילא דסי ההוא שטת סי בפ' דאטרינן האתכפתן ו אחרים על מכביד שבגרסתוסאחר
 דסעיקרא ואע"נ פלנא ואיסמרטיגי פלנא אהילאיניהכו רבי ואסר ואאסטרפיני אאנולאי קיסר בידשדו

 מסייעו הוו בעלמא סיוע ואיסטרמיני יהביאבולאי
  אזלינן ואיסטרטימ אבולאי אטר דמלכא ומשוםבהדייהו
 סעצטו כך אמר כשהשר היינו דמלכא דיבוראבתר
 ? כטינייהו כל לאו בקשח עיי אבל אבולאי בקשתבלא

 שמת ובא בעיר ישוב לו חיה שלא יאובןתפט
 חזקתו אין שנים מ והחזיק השר בכחבאלמות

 בא אם אפי טענת עטת שאין חזקה לה דהויאהזקת
 חזקת אינה באלמות שם שכא ערים ויש טענהמחטת
 ו לשחבר וכהטריח לית טסמי הוה ט)מה ה"דאם

ראובן

  וגס יכ' ר' D~D ילהק נשל יי"  סם בסבו%  פימ~זיססרי)
 ספיסס  לטנין סיחיו לגד %ביס בפ וס  וצרים נסקרבספיקוס
 : למערס ((sff  יריקות נ' פסע יסי' הרמ"ח פיס י5"ק .פ"י

 סגו,) ס' נמרוכי . כמגיים ע  %ו מחס לי חסהפח
  סיפוכיס  רכסטסי 6כיג7ור סר' חשי' סכיךכחש

 )חכרם סמוך משומי גקסהס טרי סיכריס )כגיסיוק
 מ0מעס טוייל מסוט) ממס יואר )י0ן תישלט פינר"כ)הג'

 נמשן ע5מס ט) )סק) מפסד )רוס מגלש כיוס סי6טנירס
 (ID11D חיימן )סססיo~s  7 גוסו כפס  סורו  ו% ט'מטויסס

 קנס סוי רגרמי ודיגך סטור כקנס 7טדס ושע"ג גסותו מסל
 ממייכ דרבנן כקגס 6ב) כו' ד6וריי60 נקנס ס"מ כו'דרכגן
 סמ6 סק"ס ספ"מ ס" בח"מ כפ"ת וסגס . ע"ס ~IDiDכרי1ד06
 )כלגרס 6ג . סטור מד"ק לרכזן כקגס דנם ג%7יס כמס7ע0
 סג6 6נ) מסירות ~tff )ממוסר ריומ  כסטין 5ל5 ל"מ  ריס0קס'
 מע)יר.ס סמס סוק) מסירתם סט"י )סיסוכיס )סו מסתרסיס6
 סס )מיס יקומר . ססררהו סרך גסי )חייכם יס )כ"ט61"כ

  נתפייס יפיייו  מרויימ ייינן  מפסילס  סמלך לסלומייעמרו
 ומכרס קמרו כמדך 1ס)1לו שרסון כמסויט )חת 'כעין  6גווקין
rhסמסירס ט" סרוימן דצ"מ גימע 61'כ . ס"ס פסיטס 6ין 
 *קן ו5ש וגספטפו  מיוכין סיייו t9Dh 06 7גס ז6פסלטון

 ס4פ ג"כ סיו מסירס י"מ דוסכנר6סוגס
 סמי

 ומרהחין מסנרן
וגנן
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 1)6 )מ,ור צטט % ע6הצ
 ומקמט . D11h מממסע6
 דעתו 63ין 6ף נוגס מממסזנע6
 31רמ"6 . מוקמו 6יכ7 )6)מגור
 s~on מעיר 3גי ג' קג"וס"ס
 6' פסס גליי6טו 6ם ש%מ,קמ
 מקננן שרו ולמ"כ סע?מן

 )6חריס 6ין סישכוס5מו4
 . ערימ0כי"ק וס61 כ4סע)י0ס
 מלמט ויקי ג0י6ס כרסוןוכגס
 מסמט )6 6נ) ושיור כטחו6ין
 16גס ממממ ס)6 דלילידוקק
 : קג"1 ס"ס 3רמ"6 וטי'51"ע
 ס"ס 0י0נע ש3טתצא

 קנס ומסול דמיוכ מרש0פ"מ 3ס" ממ"מ .ופטוי
 פטור מח"ק ילנין נר~סיגס )Otstli עכמס ספ"מ מ"קוסיט מיינ דרגגן ומנ"ק 610נתנגן
 ס"מ לפי"ז הכקורס .ט"מ

 תפטור )י I1DP) Otpממוסר
 פטור וממעם כמסירתוס"ס

 ס"ו סר6"ט סכ' וכעיןמסכועס
 מחייב ע"6 67ין ס' ס"דסכועומ
 פטור דכסיויס כיון נקנסבכועס
D"Dדדע0 61ף S'nlo" דייגם 
 . מס סיין מ"ט סרקספ"מ ס" 00"ך כמ"מ קגס היגודגלמי
 יסמק )חיינו ס"ס 61h)'h"כ
 61פ") סו6 ממת ימסורמיש
 . מייכ 7רכגן מב"ק סמ6קגס
 67"מ ס6מרוגיס יט0 סרימ"מ
 3רימ כג0יכומ ועי' לס"סממון

 : ו5ע"ק כין כ5)0פיסס
 %מט 6% טמע אויתעב

 כ0כ גם . ממרוטנ
 גל6ס וק5מ . 0מסי3סס

 לג"qlh 1 ס" סרסכ"6ממסז'
 . ט"מ 0רי"ף ממסו'סטו
 כמטס סובל 0רי"ף %7ו5ט"ק
 ומסמע ג0ונומ נסוף -ולכק
 כ0כ 7)6 ומטס יס נכחםנגס
 שגק מייצאו סרגלן מפגי 6)056

 וסרי . 6סס כסגולךג10כרי
 he13 כלצטמ לסוף סדקנעגין
 נקפוטקי6 ונירמס נ6"6סס
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 . ס"ס ס" במ"מ עס"ך ממון 6יע

 0נדו*' סימוש' כיי וגטסנכס" קגין fs כוס 66פטרופסו' גס61"כ
 : )53שרס גג'oie 5 כ6שערופסומ רומס וכלגס 4מר%ו

 משם יצא ומן ואחר אחד בישוב דר שהיה יאובן1ע2ר
 יצא ולא לחזור דעתו היה ולא אחר במקוםלסר
 ראובן אין שם לנור שמעון בא ואל"כ אונסמחטת
 יורשיו ולא הוא לא כבתחילה זמן לאחר לסלקויכול
 מן הרנ מצורת מרחיקץ יחפור לא בפ' סראסרוראי
 וכי מצודתו זה הסיר אם אסו . הרנ ריצת כמלואהדנ
 ריחיא דאוקי מבואה בר וכן לצודו לעולם יאסרהשני
 הוא דינא גבי' ריחיא ואוקי אחרינא טטאח כרואחא
 לו ותפם שלו ריחיא זה הסיר אם אטו עלויהדסעככ
 איסורא עיקר והלא עליו יעכב הלעולמים אחרתאומנות
 ירר שלא אכל לא ההרים אל סדכתיב אלאאינו

 פשיטא אבל לחיותיה ליה פסיק דלא תבירולאומנות
 לעכב שא"י שמה בא כך ובתוך הישוב מן יצאושאם
 מקבלים הקהל שלפעמים יום ככז מעשים ועודעלט
 רשות טטלים ואינן הישוב את לו וטתירים אחראדם

 : דבר עמא וכן בישוב חלק לו שיש מימכל
 עדות להם ואץ נישוב הדרים ישראלים שםתצא

 לעו"ג דססריה אחבריה צמח וקא אחרואתא
 והורה מעשה היה זה להד"ם אומר והלה לשלפוןאו
 השלטון בפני לישבע לו שיש ר"ת בשם םםיץ אליעזרר'

 שמביאו רע דבר שום שכננדו על לשחצון דברשלא
 שכנגדו על מוען ששמעון היכא וכל . הפסדלירי

 ישבע להר'מ אומר והלה וכך כך והפסרתנימסרתני
 שבועת שייך דבר דבכל ופטור הימת שבועתהנתבע

 ו כקרקעות אשלוהיסת
 141ן אשתו להוצש שהנשבע בתשובות "שיבתצב

 דחף השבועה חלה לא כתובתו נדיעמו
 עסת לעמוד ומותר הבירו חוב לפרע שלאכנשבע
 רוצח שאים אטר ואם כתובת בלא לנרשה רשאיואינו
  לעשותו רשות לנו אין אך אוהו פנדיןכריבתה כדי עליו שטר שמקבל ואומר שבועתו עללעכור

~ffp עסו לשבת היא תחפוץ לא ואםעויף p1W* שבועת לה 
 חוב עליו כתובתה ותחיה וינרשנת כלום יו שאיןתורה
 אשתו זו הכניסה המטון שזה ופוען אחרת נשאואם

 לו שהכניסה ממסון הראשונה פורע איתהשנייה
 מדעתה שלא הראשונה את נירש כבר ואםהשנייה
 אותו דולפין אלפס רב השיב לח לדתן מח לוואין

 באותו לנכות הנוהנים קנס אפ" לה שהנן עדלהחזירה
 לקבל רוצה אינו דנם אשתו את שמגרש os~פקום
 אשתו את להוציא נטחוייג אנל אותו מנהקהדין
 סח לו שאין אע"פ להוציא אותו שכשין טאותןשחוא

 1 חוב עליו כתובה ויהיה לגרש ח"בלפרוע

 אפופרופא אלא עשאה לא בקנין בץבכתיבה נע לאשתו נכסיו הכותב אלפס רב נתבתצג
 צתאח היתה אם אנל נכסי כל אשתי לפלו% וחטכתבו פלוני בן פלוני לנו אסר וכך בשטר כתוב שיהאורוקא
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