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 שם וארם אחרת לעיר טעירו חוץ שהלך ראובןועובר .

 הנשואין זטן וכשהניע תנאי שום נלאאשה
 אותה יוציא ושלא עסה שידור עסו להתנותבקשו

 ועשת אנשים לשני שעה באותת הא והלךטמקוטה
 ארס סטנו טקניס שהם הקניין זה כי מודעאלפניתם
 ההוצאת כל אפסיד להם אתרצה לא שאםהוא

 ונחתם הסודעא שטר ונכתב ובסעודות בחופהשהוצאתי
 שאין אלפס רב פסק סטנו קנו הסודעא זאת סטךועל

 לא להתמת רוצה היה לא אם שהרי כיום עמודעא
 זה הוצאתו ספסיר ה" כי שאומד ומה ואיכופנו ס*היה
 אשתו את יכוף ראובן יכול היה דנטרא רסדינאאינו
 ! העיר התני סנהנ על הוסיף לא אם הכל לולשלם

 לה שישדך הטשדך לראובן שכר שנדרה אשהתצה
 המן בשכר לקצותו שצריו- שכשאנה שמעוןאת

 ושאלו שכרו אלא לו אין וירא הטורח לפי יא העגיןל8י
 בני שיש ידוע דהרבר דטי דכא והשיב שמשוןלרבינו
 חיא ונם אחרים טאנשים למכריהם יותר נשמעיןאדם
 ואין דצמע משום זה עם אלא דעתה לניוח רצתהלא
 וכן . מועם בשכר הללו ברברים לפסוק מתבזהאדם
 להרבות יום בכל טעשים דוראי שסחה רבינוהשיב
 הסרסורין כל וכן . הנשואין היכת לפי ]השדכנין[בשכר

 : הסקה היבתלפי
 נשים ל לו שיש מי דאמר כרבי אלפס רב פסקתצו

 שלש זו ושל מאתים זו ושל סנה זו שלכתובתה
 דבל מעות ל8י הולקין ואין מנה נוטלת א' כלסאות
 לכל טשועבדין הנכסים הכחובות נפרעו דלאכסה
 לבים שהטילו דשנים נסי פסק וכן . לץ כסו לזואחת
 לאטצע וההפסד השכר הנורות וקנו סאתים וזה מנהזה
 ומטונא ממבע שינוי מהמת הותירו או פיהועאבל
 כיון לא אלפס דרב ונ"ל טעות לפי הולקין קאיכדקאי
 לאטצע וההפסד השכר קאטר התם וזולא ליוקראאלא
 דודאי נ"ל הי' עצמן השותפין טטעות נאכרו אםאבל

 טשסע ספרטני אנל לאטצע ולא טעות למיההפסד
 דכתב לאמצע הף השותפות טטעות נאבדו אםדא8י'
 טפסיד זה זוז חמשים ש סאה פיחתו אם אבלוז"ל

 כן לזמר בעיני וקשה . עכ"ל סהצה מפסיד וזהמחצה
 1 עיקר ונ"נ קאטר זולא ע" דפרש"י פיהתו האיושטא
 ונשבע ובנים אשה לי ויש ביותר עני שהוא סי-2בן

 אם אהרת אשה שם ולישא אחר למקוםלילך
 והוא אשתו על נשים כטת ארם נושא חכטיםאמרו שהרי שוא שבועת היל שחיהן את לפרנס לטרוחא"י

 שבועתו על לוקה אפשר דלא וכיון בס8וקייהודאפשי
 י אשתו עםושוחה
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 גיג0 כ,ךטומ 7ט6מ י")וגגל1לס
 סכ' אף וט % סמוסרסגם

DffDD~"ס"ק ולכ ס 
'ff~ י סכור )4קמ 4מל מוכרך)"מ( 

 דם") מסוס כמטות 61מדרורטי
 סט  טמgP1b 5' )פסוקי)מוכר
 D~D . פ"ס זרקן  וימסיורפים
 יגע )6 סמוכר גס וטריפכיון
 ופטור סקינל  ס1רפ %7ממוכר כסיפי סני , גטו מ"פ61יג1

 יסיויפו פתכירו מקםכלוקם סכי  רסס  וכפין . 05רסמסולסל
v'Sttnולכרס פיליפ למרילס 

-rh1
D'SIOn  ים נו ומלק  סס 

 kwn  וסמובר סומים 4רממדר
 מגעכם ו6ס ט' פפכרו לסרי*3ו
 וייכ מוס ט ססי' כממכרוי71ע

 )פוליך 0)וקמ ס0תי36סו65ס
 61"כ . ע"ס פ)ח' )מקוססמקם
 3מור0ס נמורס פוסעת 07י6נ,0
 . סמס0ס לסוטת גסחייכת
 '"ו"%10 סי מיגן סר"מונ0סו'
 כ' סק"ק קלס ט' ג06"ענסית
 ]עכסיו מגע )קנ) קניןנקינ)ס
 ומסגכ30 כע"כ[ מגרעיןסטין
 כחינה nlhiton מעורסמורס
 ד)6 6)פעי' 6ססי7 7סכע)סגם
 ליון 065100 ט) כשמות)קח
 תעגין מנדרין נירוסיןדוךדס
 וד"ל  פסיסי גט י60 כ)6כדי

 )ס~יstO 6 ע6 נפלס,נוברים
  ו)ג6ורס י ע"פ ע"גסו65ו0

  כסייס ושמ"מ מ"מ 6תי)6
 רכהחר0 י")  6ן .סרמנ"ס
l'htD)onלו n)bDD ידך( 
 ומייכת ירמי מסים פכךt'nDvh וס (sffo 'ptnh 65)מרומו
oh~lo)(7ר4רנרע ניידן 6כ 
 )6פס וכסרט גירושין פקססטון
sff;)ונץ%( 'gU7h 6תמונו סמ 

 נין ס' 1' שקדושן 7ממ)לן' וכעין 0גע )קנ) סקנסמר5וגס
 7'ודס וי") . nfft (hrnt1 ו,סו שזר% דומו )גירוסיןקרוסין

 : ח"ג נ' כב' נלב"ע וע" . דסרמ,מ מירוןסרמנ'ס
 )נו Db"(  טירם כיס . סטורם יפי 1)6 מעגין לפירצצה

 6)1 הנכריס )פסוק מתכוס דלין 0כ6 סמכו6רטעם
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 רק סספסן
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 3טל 5ו לסיס סרקך DT'1טסרמ
 וכפ"מ מטסיו פקי 4יימבזיו
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PSNךפמפ"פ  וסא"ל . פ"ס סלי 
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 לפי 6' כל  פלן ושמלעססירונופ
 יל וסוויפ ופספפ . פ"סמכך
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 כ' וסמירי"ז ממס  כסכיפקו 6ין  מדטסס סל5לסגליסס
 0רמכ"ס ך' וע"ס  סנועסו )קיים  שיך  עכשיו רוססרכיס,סס
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 (spo  כרי ט"ו לשרפ 4מר דלקמן וכרומס מג6 ש %מ"מ . ט"מ ת"ב sg~' ס" ניוונו וסונףסמנו
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 סריומיס פול
 נגיס לצירמסיפ

 וט-
  רכסעיק רפ"ל hu'~D יסכל . יפוגל  וסיגן סןנ תפ"ס וופ"ס נקיום יגבש ל6  רס6יסור היסךז
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 הנ"נ סלמות לוס סריפ0יפסלו
 ל6סס6 ש"ל 3סס61 פץר'

  יך גנויננ6 ל6 6יל 4פגסנס
 1)6 גרסך )כ1)ס1 )י 7כמכתטד
 7משס 7שכמ6 67מה'וממס
 וסגס . עפך )ס כמ63הס6
 טמירמ6 ממיס ככחכ 6'מ6טס
  טעירס6 7ממגס וסירנכל"
 שועל )מיסוי מסגי דמ"ק6ף

 סתם סי6 6% ומסיקושכרסס
 כתכ 6וגס6 7מממת hPltD'מוכמן
 כיון o~hln וס ידע")כר" וטסי רמסממגס סגרי גי' ט'.)0
 )כ"כ יונס כוס )1 ראגופ6
 )י' אגיס lhm איסמועתגס
 11ל1 יי) מוזעף מסר )6וגס

 7ממממ 6)6 )0 ויתןסימנסס
 hnStD )ן מוכאב )נםסגתן
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 % יגס 6מלמ סוכמסד)יכ6
 סריקת ומפרע לסחוסומסמפ י  נרקן  ופין ימ6 ר6ססווגנו
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 כעסן סמסג0 ע) מ6מריגtph1 6 לנוגס מעינ ק5מרלעטס
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 6תר לים3פ סי' רנירס כייןי"ל
 כמ6 סססס פפגי ימוט ל6מוין
 סמולקיס ונס י"ל וכ"כ . ססנפ%
 כמיין ונפסס יורו  סטיכיפל
 . *סנע 6! לס פרכס סי'ול6
oBנגיס ימלו ל6  גילך נכספי 

 סחוס ספ6 ממסם ככלו לכס *יע שלס סל6 מטס שכשר
 : ססקגס ומיפקר נפלסימי

 סריית נמט' כין . 4,ס oiihi י0 טא ס'פטס שכשתקא
 לס יס מפסס ול6 מנלא כסלל וסp~D% 6 . מ"טסי'

 ליתד יוסר מ"מ .  פשורים ספספק סוז פ% %6ם לססין סלטן *שב סיפסר %ף o'nttg  .PDDD שפארש 46%6ש
 , ספסר 1)6 מחש "bS  6טפ פלופ hSD סטקטו גדעוןלמקז
 סקדגו ס)6 סו6 6מסס נסער נטנק שורטס סטעמ גוססוסרי
 7גס ק7עוצ 6ף 01"ג . נסס סים 6% ט' סרופ וס %1WDיפ
 ת' 6ל6 ס3וטס 6"5 לפכור דננ6ז ס'ו ק"מ וס4 כד"רסיע ס" כמ"מ סטור ג0סכמת 1)6 סיורשס ושכעין ט5מס)מסור
 . ט' סירי סל6 יסנטו פג-פ .סכם

~ffnsl 
 פ?רי"ף רנילו

 סי' כ5סיפ סטיך כס"ס חס . י' סי' סם Sth. מירטוצס
 וסרמכ"ס כ' וסנן מיק ךסר6"ט סס ופס% פסרפנ"ס5צ

 גמוכס וכלון נ,0 ס31ל סרי"ף  כגס לפגז- וווי פ"ס.ימיר6ס
 nDS וכ"ג וכ0רמכשס ריימסס כשקת 0גככוס מס"י0651

וניט
 : וס ססנ"

 טסנו קנו והעדים בשמר לאשתו שכתב אדםוכשבדץ
 הנכסים ונם נכסיה לחת רשאה אשתושתהיה

 היא והלכה שתרצה סי לכל ליתנם הוא( להשייהד
 השטר זה כי אלפס רב השיב ולאחיה לאניהונתנתם
 נחת לוסר היא שיכולה כסו כי ושטות הנאי דבריהוא
 1 לה עשיתי רוה נהת הוא לוסר יכול כך לבעלי עשיתירוה

 גובה ארעא כעלה לה שייהד ראשה דאמר האתצמ
 למיהש ליבא דסהשהא שבועה בלא היתומיםמן
 בנירושין או אלא כתובתה לתבוע דא"י אשה דוקאלצררי
 אע"נ ישנע לאיפרועי דקאי גענה אבל כסיתהאו

 הלוה פרעו שמא בו ההזיק לא אם קרקע לודייהר
 שממושכנת בקרקע הכע"ה ההזיק אם מיהו .בהייו
 והר' . דמי דכנבוי בשבוע' שלא סטנו נפרע הלוה בה"לו
 לסלוקי רמצי כיון המשכין ההזיק אם דאפי' כ' הלוייוסף
 שאם בה דן הי' ונם . בשבועה אלא נפרע איתבזוזי
 שבועה נלא אא"כ הטלוה וסת מלוה בהיי הלותמת

 : ללניו שבועה טוריש אדם ראין כולי'פקע
 ננבית אינה דיכרין בנין דכהובות אלפס רבקפסק
 אבל גשנועות כדאטרינן וסתה כשנשבע'אלא

 וא"א שבוע' בעי דכתובה נגבית אינה נשבע' לאאם
 האחרונה האשה שטתה והים לבניו שבועהטוריש
 הראשונה לבני שטעה סהו%בת היהה דאז בעלהאהב
 אבל מטענה כעם צבין בניה אק כשטתהולהכי
 שלא אע"פ כתובהה נובין נניח ]כהייח שסתהשתו

 משמע כך , שטעה סוצייסת היתה דלאנשבעה
 : אלפם רבמדברי

 כתובהה הצבעת כתובתה שנאבדה אשחתמא
 טעשה אהר המוען דאמר יוחנן מדר'נאטנת

 אפילו בשד למעשה רבנן דאלמהז כלום אמר לאביד
 ותמול נפרעה שלא ותשבע ההובע ביד השטרשאין

 לשמור זה ויצטרך הממינתה שטא לחוש וזוין .כתובתה
 ובתשובת . שובר כותבע דקיי"ל העכברים מןשוברו
 אלפס רב תשובת שהיא סבור ואני מצאתיהנאונים
 שמהלה שאפשר כלום לה אין כתובה לה שאי!אלמנה
 ישבעו אכל . כתובתה וקרעה צררי תפשה כי אולבעלה
 . התשובות עכ"ל ויפטרו כלום אצלה לה שאיןהיהוםים
 בחובה לה שאט יאלטנה  השיב לזאת המסוכהובתשובה

אז
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בקל-אנ%טעשה188

 ו* . DD~1 ע"1 סי' Dwsnh ע" סכר טסכניסס 3נדיס ע) מענוד )ס הין ממיחס סרסם מין קנו 06 סי.6מ6יסו0

פ:,ז".י-י,-
 י ל% 5: :יוי'אצ ש?ביונ~ויגינה

1ffJSשיך ג ג'ו to'h' 
 ביש%:: DD~inh"D"? ךגןיי:::,":: קנך:% י"מ:ה "י"ר

 וקמ") . D"D קיימת מטר0ס טכירה אותה תטרוף כי הפסד לה אין קודם הוא ימות למ"כ קיקיה ))וקםססענוד

 S~he סרמנש ג' )כך)7ס)נ")
 5"ט ס" נ6ס"ע ס3"ס סכ'וכעין : לעכב 1נ קק

 נמורס )נ,0גס 1CD1 67יןסק"1 אין אביה סרית תכשימין לבעלה שהכניסה אשה ו;ק3 כסקג06 וסוי ,ס ((SD olpסטנת

 כ"1 )ס0קספ6)6 דהטכנסת כט"ד דקיי"ל טחן טסה דבעלהבע"ה ט)ווכ' ססקרקס )נטוסטטנוי
~'ca 

 0ח0ע
 עכ"כ7ג"כ כר6"0ו 5"עע"ס.6ן אוטר והוא טטלת אני כלי אוסרת היא לבעלה שום כחדו )6 ד6ףסס0וס'סססמגיס

h)hמטרות מכירפ חמ"ן 
 דרכי

 מס סיירי 7)6 ככיפימטוכך6 בפ' אביה בית שבח משום עטה הרי! נותן אני דמים
 : יכט)ס ממתגם מכיפי )ס3כ6 נכסים בעלה לה שהקנה ידוע אם ונם . לב"נ  אלמגה ומכירה ג"כ סרמכ"ס 7ע600

שע מבגדי גובה שח סטכווס טממ)ס ככ'7י")ודסוי"ף
היינו ' 1

 ששר קה
 וגיס מכרס ו6ס )כממקסממכור טן וראייתו להם הקנה ולא להם תיקן שהוא מהדוקא 0ס"ך תמ"ס 6ץ) )סיפקו)ש
 ידועים "o)tb שכסיס כמווץיס שיש ומה . כך מצאתי אלפס רב ובתשובת הי14שלמי סרי"ף סונר ס"1 ס"ריק

 ומפלס מסגח6ר0ס )ס נגפנו* שדוי טחם טבה כע"ה אין דוקא טבגדים אשתו "gy סיר hw'1lh1 סטריזמכיל0

ohSP0116"ע.י מסגי 6י .סף6 להםשנחנן. בכסותלא )"1 ס"ק 5' ס" כק
 7מכ"))מענר

" 
 דרשן עכירס כס6ר מסיב)כהמרס ובדולח'זזחב לנכות יכח ע"חה" בנ"נ גד6י60י

 . 0)ן"ע שין פ'3 סמסג"מסכ' בלא לבנאים לרמותן אין לפיכך ההלכה אותן הזכירלא ססט13ד מחילם מסגי מ"ג7קג"ט
 גונ"ק עי' נט) 7סמעססה") ע"ר אותם קונה אדם ובדולח זהב שכל( וכיש ראי' נסוי 6ף SDJ~D )כסיקוס))וקח
 : וסנמסכיס ע"ס סי' מ6ס"פ משא"כ מהם יתפרנס הוצרך ואם כהן אשתו שתתקשמ סוי דש p"Dil . ט"ס7ס)נ")

ק""~
 אא"גיבדילה צ ~סלי ליל'י.ף

 כיז
 . עיורך סוי נעימיסו ז rw לה שמהסם סש%ק%שין עטו

 3עיגייפ ד06גסו מט)ט)' יזעיק סבית היא שהביאה דמה ונ"ל . עכ"ל מהם גונהבע"ה סק5כ"מ וכיככלימ D"S*ג,-כגכ')
 nth(w כפרי' ר)6 פקרון 6ימ"י : מהן טבה בע"ח אין לבעלהאביה 6% מנישן מס"ק ת"כ ס"ריס

C~DDי6יח:סו 7סיכ6 חסיכנעיגייסו בעלה דעת בלא הכשיטיה למטר אץ אשה ועקר י"ג ו3פ' )גו)ד'ס סקנס 
 כנ"ך נח'מ ע" ק6י מרסשוסות הזקת טפ' וראי' טכירה מכירתה אין סכרהואס ד)6 וכמי . ע"ס כיר כ0וכ0נכי
 דכפרי' נפקוון ו6י מק"ג 0"וסי' ריא"ז וכתב . וכו' ברת מבני דםרתא כימי הני הבהים )ום)כ") סענו7 מיסגיעפי

 ככסוחו סיגו ימסיכ )סקגוחו7)"מ לא ואפי לה שקנה אשתו בנרי לסכור יבול אדם דאין )6 ס"ג ו7ס)כ") סעכודמבמסגי
 פסיט6 - ס"ו רי"6 סי'טמאו ולובסתלהתפרנס אין שבתואפי בגרי ואפ" יה י נאו ס~עטי עמיתן תסגי*ק
  ט"וו)"ססיור6 )6סמכסיס"ג לטבורוא"י )נו7טסגיסעכודדוס)נ")רם
 י6 כספק ו6סר6י במנוסוכן שלא בנכסיה לטכור אחר הרשאת האשה אם לשקוק ומסיי סקלס"מרס5  לפס"ס6ך

 D)DDh(' טוגנו ישני .%6 אלפס רב פס- בעלה בקנין ושלא בעלהע"פ ממעלת סו5  ררסלנ"לסעכור
 רכיו; סכורים 6וססלא*כ( בלא לנשה קנין שאין הרשאה הרשאתה שאין סקוס סע;"פ כיון ד)0נעע0
 דט0ס ממכס ומ"מנע'גייסו סכעלה נכסיה להבריח ורוצה לינשא שרוצה אשה דקקן ל5  לוס ר5פי' לךטלג"לפלצו  *סקי מסיד  ססדמסוטכריס : נעלהרשות כטמחייכ hDD"( ג0חייככ3ר

, . ע"ס גע"ד 0קג0 )"סגס0עכ7
 סי' )סקגו0ו 7מ!י כמוטיפסו תשייר ולא לאחר נססיה כל שתכתוב צריכה

 ופי' . סס"כ רי"5 סי'קלס"ת wnw כל  שיירה אבר  הטקבל וכה לא  ואו  כלום לעצטה  סכטל  סיוג) כרי סכ6 גסי")
 סי' ובמ"מ ס"ו 5' ס"נ6ס"ט שיוראו הוי בעינייהו וליתנהו טטלטליהטקבלואשי'  וכה  ירסס ל5 רלוקמ  נכסיולמכיר

 : ס"ןכ"י טדירין כתובתה לגבות קיוצה שנתאלמנה אשה לעגמןלסלוסגסינדםס6ססוססרוףסקיו
 )כעלס מממון ימסרס ' שטורחת נשניל היתרלעצטה  דמוייה  ראטר4נגישיןל8 : לוסלנ"לדציי מלוטי נ% טייסיפיזק ובבזר לב"ר הזז אותה %שביעיו  או בביר  אותה' 5ף י*ן4ז  ספנויס 3מש3מחוגך
 .  לינוטפ יפסו4ז ג,ל:'ס ס"ו בשם היא הדיינים ושבועת לשקר ותשבע היהומיןלפני )כסיס נעלס )ס ססקגסתמב

 סטנם סי"כ 5"3 כף י5מק כגמ) בב"ר תשבע ת"ס דליבא גרושה אבל ובנפלח בכינויאו נט"מ 6ין סס)61סנץ7ס
 מסיגוכם

 ע) סטר h'~toaימסורדלא מגכסש סגר% כסי .

 ךי ע"ס )כטוכס מוג נין )מ)ק h'1DI ph1מטלטלן 1)6  גסס  סרקן פיירי  לכיסו ממטס סנר ימנגרי גונםרנפ"מ
 . ספיססס וףמ כסוכתת רספסירס רס"ל  ור"ע גוען ר"מד'  לפ"מ 6ין ג% סס)ו6ס 6מר )ם נסקגס 6ף ""כ , )סססקגס
 ספגיפ רס  לינול כיילת ל5 כסונסס ופרפת ל5 נדפס ר5סוקף לנט"% בסיפור  ריף מ"ט ~pff ל"ו סי' יספ"פ וכס"סגיס

  כחוטף ס"ו פנ"י סי' כח"ח סמכו5ר וכטין י41ץס ממונס .לס נוכס נפ"ס 5ין ססלי*ז 5תר ופכר ,O)p ינו5קגי %"ספטלכלי
 ס"ו כ"ך כרסות  ס)6 מלוסמסכל סמ"ר 5"1 ס" ac"* . ס'רום' מן וראיתו : ט"ס סטקמחקג0

~sr) 
 ) ומ"ג . גו מבדיג 6ף

 0ס" כמנ"ע 1)0'"1 . סניטת נל5 סכ' לנפלס ספנכן למסח.ש"ל ככני 6ף . ט' %י מגיס סי6 תסניף רמס ,(lff, סרמכ"ס: וג'ד"ס
 ) רס"י י1ל . ס"ס כסכ' גזלן ר*סוי )5יוס' מלפופ רל,ללרר מלכסי  רסס י"ל . לניס מניס  סכסיטין נסגג'סס סס" נויהכחכ

לפלופ
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נ**ר"קאנפיאשה
 . כמועמס ותעיר כה 6)6 ננעתם מסרם hbW חשיסנטשת

 : מסמ"ג סי' %"1ועי'
 סי"כ 5"נ סי' 63"מ ו0ק' . ר"6 )ד' כחוכתס כדיי Ot111fD blh )15רך הירסין מנכסי )מטו יט6ט 6ע0תקח
 כיעס ג' ד' כגיטיןמוקמל"
 ס6ק ומטקס ק5כ0 )סן יטיתץ ץ וכשטס ק5ו3יס ד6יגסמסיס ממסעכדי ס6סס )שוןד6'מ
 כטכחס מכדי יומרסמותוח
 ד"0 ג' ד' דכתוכוח סחוס'וסכים
 ד0רי"ף ין) 61ו)י . ט"מ מ3"ומגי
 )0 7כ6פסר כ' גיעגע olnlhס'

1)lrntbsכקרקע מסירי h~lhnt 
 1כL)-a 6"6 מעגתרכתי

 )') מקרקס 6%)6יח%)י
 . ע"ס כחוכתם כרי 6)6),שגי

 3יו0 סכרירס דמענוונוסתכר6
 וקרקע מפירי (t)lrwbכטיסנו
 כוי רק )מכור 1)6 )עורס)מין

 טכ"פ ק5וכ י3ר מקסוקרקע מפירי )',זן 1)ג6ורס .כחוכתס
 ספירות p'e~t סכן וגחעק)ם)ס

 כיון סכ6יס )הגיס0חרסוח
 תטרוף 61"ג עומתם )טו)סד60רן
 כסיג מסיר 6י ממסט3ךיהכת"נ
 ס") )יוון חוטמך o,,pכעס ?h"' כיון וע"כ .כק5ו3ין
 'מפיקו 06 יוסע זמי ק5וכ6יט
 וגלע 67ח"כ כסרסהפירי

 טניס ס' 6סוצ נח ליווןמ0ממיי3
 דידיט IDnD ק5תי0ומסיכ
 )תקן דסו)רכו ומון . ססגיסקפח
 ס)6 ממפילי יקתיוון כווכלגרפס
 37כס"נ מפגי ממסעכדיחסרוף
 )כך . )מפס ק5וכ 6יעמקיכ
 כ2י )גמרי )מכול )סגין6ף

 Slip ד3ר ~ttrk 6ףכשכתיי
 פ4ג ד)6 . )ערוף ט)6חקיו
 )6ט) כין סעירפום ביטחנלצסגי
 בכין תסבר יר.קלקטספילום
 וכמע"ס . תומק )נמריכמכול
 סח,ר כתוב )ומש דנמק5פסל'ן

,tlff'N.1סרי"ף 3ססו' 0גס מסיטח 
 : ט)פגיגו כסיסתו כמכ ס"3ס"

רזי
 נקיע דק)"ט כה"גי . וגהקם וטמוס )וחס

 )"ר 0%61 ש"י וכ' ט'ו6כ)ס
 7מ)ו0 פטור פעין יקט67פ"
 )ל6ם ומרנינו . ג'מגס)ס%51
 60 סס%ע %כך כלכ"ידסוכר
dhh1. ס" 5"6 ס" יכ5ס"ע 
 רמטטס ססכיר D~D )' 0" טס מקיל ונכים . ח"כנעץ,
 Ssb('1 נוטות נעין ולמטות מעיקרון 00)61ס (6swומלו6
7D;Dמלומד% די") .כטין 0ס)ו6ס כסגוף רק 6י:ו ר)פי"1 וכחכ 
 ווכחכ קגתס ססי6 מממחיי0ו ד6ח6 כננס 36) קם, )מו6תמחר
 ככ"ג  יסוטופ וכשמן . ךפטול י") מכחם קונס סכע) ו6ףנו
 וס') 0מ04 כו חוי גדינו ךחסכ" ומסיק כסג"מ ג"כ כחתסם
 7מחמתייsffi 10 1)רייי' . ע"ס סררך hntb1 סיט 7כ) lrAכעז

 עקמן ntDDC כ4כ6 טע)ס למטח דכת) כעמעום 45)דסמעוח
 )סהר משם והם וסגכ6ס . סכי 7יג6 זו67י גניוס כי_ס6לט)ג%ו
 נתמקח מסר6"ק h'x1 כ"ג ס" ג'ינס ס' 2כמח"6ססכרוח
 ומסלעכ"6 . מלוקח מוכל טקינ) ממטות hnth SD גו) דיןטשמ

 6ף י0כיגסו ו%סנךנ0ו מע ג% %"מ 0כי6 והנל"ןורגיסנ"6
 ~hniP) m)o סמם ptptb1 %7 וח"ד . טיט כעטותטסו6
 o*ano כן']51'ט

 סקסי
 5"6 ס" סיס ולש"ס . בגושו סי'

 ד0מ)ח מע 0נעי6 נתלעס ד"א סכלי וסלעכשס דסריףסק"ס
 )6ספ סס)וס (wth'סטי
 nffnl CW3 יסג%סכומות
 . טיס מיגי' מסאז' )6סמ04
 כ0מ613ל )ט" יחן ש%כלגרס
 63סס r~te סמ"ג כף'כמ"מ
 ומחס גס6ם 61ח"כ 3סמססס6)ס
 כס מרמס ססכט) לע"ססכסמס

 פסע wh' פטור ם6)חס ימיכ)
 מכ"מ ו0ו6 כרוקח ססו6מפגי
 יס6 סי מס וכחוס' ח"כד5"ו
 olbn ד6ס פכהרh)'h 6סכ6
 יגרס סגי 6י נגו"6 יחשיר%סס
 )סס ססגימ מחומים לכ6כ67מל
 ונמקוס ס6ו)ס פרס6כשם
 )ט 6ין 7מס%6 ססיו6דמסוס ות" יורס 0וי ר6חליג6פסין6
 3גו"6 )היית טורס)עסתו
 כ0פ0יד ונוי )0ט6י) רוחיץדמי

"CP1hנסכרת וס61 . ט"מ 
 )6 תפס 06 דכמ)1ס61"כ DPh1 "e)b'1 כמקס0ריזף

 ).נור otr?n גס דיט ומסוסמיגי' מסקיי
 פסין6 מסוס גם כיורםמסווי
 )0)וותס ס)6 ך0"מ 6ף7מ)ו0
 משע) סמט%6 כבחמסק"ג
 ךס"מ 6ף טורס רכנן ומוויגימל
 ו0נ0 . לסקייס)4

~htx) 
 כ'

 7ו"ן מכ"מ סח,ס' ]וכ"כרכיי
 סתמיים דגם ס"ג[ 7"סע"6
 מגכסיס דוקק )אומי)כס)

 ""כ . 3ע) מס) 6% )וססכגיסס
 וכסיס יט פרס כמלעכש"ג
 סי66 וגימל Stb~noמסיסת ומסגי )ס)61ס דמי ט0כגיס0מס

 סמס%6 יפסיד ט)6 כדירוורס
 )ומר )"פ וכסמ"ג ישףמחמת
 ס3ע) n1'tDS )שם%רכ6
hDt)lכדי כ)וקמ דמוי hsn ילטלך 
 ממס ומסקס ד,ס .)ס)ס

 דכיולס 6ף מסק מסקס שיןנם. ווכי ךכסחסס[ 3ס)ו6סוכמו פסיגי 1%6 )"ח אסתיקסכגיסס
 הס4 גס מסקס מסומר671י
 כנ:חוכופ עי' . יגסוסמסוס
 סכ6 . מ00 נעמיס ט"כ7)"ד
 )"ע סמס6') הפיסח sbt'סטור

 ססימוס בדמום מ60סס כ)קח 1וסינ 610 מקח י3ט) יף)בית
 ופעור כ)וקמ נסוי יוחי 6מר" נ'[ סף סו"פ ס)' ממ"ק]סי'

 : ((sv סנט) מבפסיגיו יותל 0מס6י) )פסילת יחוסשמס
 ימולרחתכתי

~hinD 
 )"ס ו3ס6י שתקמיט דטרדמ 17מי6

 )16 ממטכס ימורדת לע"פ פ' סר"ן )מ"ק . חמקמקאו
 )נע)0 טוסם ס6סס מ)6טח מסקר 6)6 קלמר נגמרמעומס
V~Dססגו%ן יסמ)6טח חסדיכן )"ס כמטכס ,ס )שגו 

 (unr שריך דגר סו6 ט' ו6ופ0 עוחגכ כעו Wffllשחוטת
 מזון ממרין סכ) ככר ו0ו6 למ"כ ולתפס קחעחון מס גי'1)"מ
 ר"ס כך"ס ט'6 דס"ג קם כססוס' סוכר ךרכיגו חר06 .כצמגו
 ד' כגת~טס כל"י ועף )חסמים מ)6כ0 כךטמו קיק 6ך .ע"ס

 שכהן רככמ"ר )ע:ייג1 סכ' עעמ6 מסרס ועוי נ7"ס ט"03'
סגקח:ס

 שתשבע, עד כתוכה לה שאין כתובתה יורשיןיורשיח rw שנשכעח קודם סתר ואם . לשקי תשבערלא
 ויזחח נשואיה אחר תשנע שנשבעה קורם נשאתואם
 דאלסמת פסקו הגאונים ושאי 0וורמשא טנחם ורבינוגאון האי ורבינו . לה יפר בעלה שמא כי אותה ידיריןשלא
 המטף ומסרה שבועה בלא שנשאת דכיון וליטוללישבע ואיי כתובתה אברה ששאת כתובתח על נשבעהשלא
 והשבועה . לשנועה ופסולה נזלנית ה"הלבעלת
 בעלמא דרבנן שבועה שהיא פרש"י לב"ר חוץשנשבעה
 : בכינו* ולא בשם לא יאינה סידי נקיט ולא ארורבקללת
 האשה דכתוכות בחרא בש' ראמרי' אע"נתמח
 ערי והולכת מהפרנסת בעלי נירשה שאסרהו
 סטו רכי טינה דשפעי' אלפס רב וכתב כתובתחכדי

 למשמע ליכא כתובתה פקעא כתובתח כדי ערטזונותיח
 כתובתח כרי עד הניזונות שאלטנה האומר כדבריטהכא
 אלמנת אכל בגרושה םיירי דחתם כתובתחפקעא

 אך כתובתה תובעת שאינה זמן כל לעולםמתפרנסת
 טזונהזית לצורך היורשיך מנכסי לסכור רשאחאינה
 שטחה ר' טפ" אבל אלפס רב לרברי כתובתה כדיאלא
 : צריכה שהיא טה כל מזונותיה לצורך רמוכרחמשטע
 מילתא הא ונשאת ועמדה nr,l~w פניה אשהתמם

 ונשאת ועמדת לותה נוחלין יש בפ' לןאיבעיא
 גובה אינו ע"פ ומלוח הוא לוקח אשתו בגבסי בעלמחו
 ולא חיורשין סן וסבה 14י טרש א"ר הלקוחות.ט1

NeWetN. טסו כיון הוי דיורש הישגעם ר"ה ופסקו. 
 נטרל והועם ר"י והאלפמי היינ . לאחרינא פסיראלה)
1iDDכיון ה"וחות מיד טוציא הבעי ומתה בעלה בחייטלונ בנכסי שמכרח האשח דאטרינן היכי כי הוי דלוקח 
 סאתהא למיזבן היל דלא אנפשייהו אפסירודאינהו
 אנפשיה דאפסיר הוא איחו ח"נ בעלת הותידיתבי
 הר' וכתב לאינסובי דקיימת לאיתתא למיזף ח"לדלא
 טספיקא ספונא טפקינן לא רנווהא דמלינו כיוןמאיר
 שהכניסה מנכסים דוקא לשלוטי בעל דמהייב מאןואפילו
 לותח ואם . נבי דלא פשיטא בעל מנכסי אבללו

 אינו לה טחוייכ שאינו דבר לצהלך נשואיה אחרואכלה
 : לשלםחייב

 בת הדרה אם כתובתת כל לח שפיחתו טורדתתקי
 הועילו מח דיול"כ הראשון לדינא חוזרתאינח

 ואסרה ממלאכה מורדת לטרד ואפילו בתקנתןהכטים
 הררה לא למפרע שביטלתי מת כל להשלים אנירוצה

 ל"ש וכהאי מתשמיש דסוררת דומיא ממל%כחדמורדת
 םתשטיש דוקא מורדת כמ"ר פסק אלפס ורב .תשלומין

 : טורדת הויא לא טטלאכחאבל
פסק
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 ע נ0"כ מוגי)ין 61סתקיא
 )סוכינ וגוסגין כ' מ"יי
 וככ"מ . וסקטטס סריונתגבן)

 דע) סרמכ"ס רסק 7מסתנרכ'
 INUS יכובס סחמ6mlnhl 6מו
 6ותס ססמ6הק מסגסגת סמןכיון
 מן 06 חייך ס" ו,ס וק") .ע"מ

rnh)tGtrth טועתן 6ין וסיף 
 מחמלת ךכססי6 סריכמחחי) מי tffh בכחי דקי"ו[כיכמוח ]ט" 1.61 כסוג6וח כיון36)
 דממ6 ע)ח . )סו)י6ס רבוי5ין

 w(th כעמות מס)במכויר
 ק6כ)ם 67מל מטוס )סכ)סממות
 מקוס )ממוחס וסכ)ס%ירסגי
 . טקס ט' )פגים ססג'סכמיס
 7סמשם )חיות ים נחרופס

 סחחעט כעלס )סכ)סקסוג6ח
 טג6חס עין סכ)ס 1)6סריג
 . כו' ססניס כמיס קטס6)6
 וגוסגין . h"mo ס"סוסיקר
 3חסו' כ"כ י. ג6מגיס)סוסיכ

 : רמס ס"סרי"ף
 מ o~3e ש3הקצ

hts~1ס6מרו כטונן6 דקמ'ו ננ"נ 
 לחריש וגכגס מוהכגית לסחו)ו

 סחורכם וזפ) )יוךקר,)חורכס
 יורסס ר6יט שלמרוונותה
 מר"י סמ6 סם וסרמכ"ן .ע"ס
 7כגסו6ס כסרסכ"ס רפ"סכוי
 מסוס רוקה 507 %)6מלסיירי
 סרמכ'ן וססיכ מ"עומקמו
 ססום4ס למיניין נון )6076
 יסועוח ממוסן .וכ' סו6כ6סס
 ס)6 כטרמו סמודס כקןדי")
 סו67ם Or מוס ט"ו וגסוסקייסס
 וכ"כ רמי כריס כק'נע"ך
 יד' מקוס דים ט"ס.וסנ")סמרןכי
 7כמח"6 סמרךכי ל7'סרמכ"ס

 כרטס כ' 1' ס" גךריסס'
 . )1 סומטין כבכי ס" thm עוטן ויה"כ סת0 3גךרסרמכ"ן
 סחיט כיון 7)"מ סכ)כ 7כריס )"ס כבכי ס" 7חג6י נוכוסיסוף
 כסבין גס ד)סרמכ"ן סמח"ט סס ומלדר כפיו סמומם מססוחר
 ח'ם 61"כ . ט"מ סכ)כ וכריס חטיו גמי מכ)כ נוס נכהיםס"ס
 כיון וס מוס ט"ר לכרטס גחטין )oh 6 ך5ף סרנ:כ"ןקב'

 דנריס סערנו סתנsff~ '6 3רס3";ט[ ]ט"ם מחס וכטסמקידמת
 ך)01aD 6 7)16 1' ס' מסק)יס ס"ך סנוק)"מ כ' וכנר 7)"מסכ)נ

 קמתו ס"נ וממעוי D~D )"גו כן ס6מח 67מי' כו' )"נוסמ;יגן
 . יורסס ספיר וממעל ,ס כטס (onlp ג0כוון )6 06 6ףנמורס
 ומשר סכלכ זכרים כ"ח סכסכו 7חג6י כסרמנ"ס יסכורוסנויוכי
 'ho ס)6 )סגין ,ס כשם )קדסס כקנו ס" כ)6 סוך6חומסי
 גכסיס שכין ט"כ דמ"ז לקרוסין נס6 גס )פי"1 6ן .יורסס
b~1hוככיס כסוי . 6מר )6 17כין וכעידג6 )6"' )מיסק 
 . מסיו ססתי6 מס מוחל דיגו 7חג6י כיון ג"כ גימד .ככ)נ
 וקידסס hott סמקת כיטב ממוכל )טונת 7סו6 סיגריסגי
  67ין לסגין  ow or כ)6 סכסכו כתגרי למסגי סחסונגסס
 מסכנם סרכים וכגוס )"ט סי' ריס כבסיע כפ"ת וט" .יורסס

 : סרמכ"ן ל י16 ס)6 וגרבץ . כ"כ ס"ק )'ס"
 5' ס" שסיט וכנ"מ . 1006 מוות יורם סיע) 61קתק'ג

 7קכ"1 ריק ככ"כ 67מר"7כס6
 כספק סמוט) ממון וס")'סנ"ס

 שחוק חסיכ 06 67*י1מ1)וךן
 )בטנך רולס סככור קמרי)חכיו
 מ13ס כסך מומוק קניוסיס6 נדי שנע ומקני ענר ט'יכסיו
 מס% )"ם 6"ר ס"ס כס)שו)
 כיקר ו)6 . פגני סככךמקס
 קנףיח6 סכר6 סתילחרסכ"ס
 7י"ח כככולוח כ,ס מסיגווסלי
 )י' מקנס 6קגויי סכל ר"עג"כ
 כ)sht 6' סחוס' וא'כחרירו
 . נפסי' ומשכר וגמר קניקנין
 00 6ך . כן ממ6 )6 )מסומ"ג

 כיון סכר ררע"ק מכוברככשרות
 סכיום גגך וק"ג . ט"ומי7ע0 )" מקני )6 פסי67 )"61'ח
 כסמ)וס. פ"ס קיטו) )סככורכיס6
 שגס ד6ס 56ל מפסן )מימ")
 סיoh1)o 6 וכתור לרכיונעח,ק
 בכיו כרסות h'(o . סכיו6))

 במעמל וקח רי"6 ס"ס3חהע ע" ושתגס ו)מוכרס)סקויסס
 כמ"מ rae"- דטת כמעכו"םמס
 כע"כ 67'גו כ"ח ~pa קכ"וסף
 כירו ססע)1ס כ"1 61"כ . )וסט)

 פכיט,ת כחלק 3D")Dטומ
 )6כי1 כגו"מ rbnn לניוכסיעות
 גס . נסמיס מוחנק %יוסיסיו
 נטוח 6ע1 סכסמ*ס פמטו0מלק
 יתגגס * %יו '7ola'1pקמ6
 )עמן מוחנק רגחסיכגו 7כט)6חל
 מ"ג פ*ם סנטר נסטיטול

 יגל ~hat לסכיו מוחנקגחםיכנס
 וי") . כמחגם )'חגם 16)סקךיסס

 מיס מס% ש"ס סטטסשסו
 nffs וס 61"כ . )6כי1 רשיויחסנ
 נח,קם ססי6 7כפנימ6 ננכוררק
 6כ) . כמכר כס הכסוח מני6כיו
 Ph" סרי הכטקס 67טסכסריס
 נוומ,קת סחס6 כ7' )ס גוידו6י

h~bמכלם 06 )גמלי טכיןס מזוג נכסי 7גס )מכור )ס 
 1%6 מוכס )ס כגו"מ מס וכ"כ . 6וס6 מחקגח מ)קוחוחמו)'6 סכ~

 6מרי' וספיר )" טיח וססיד6 מומיקח סתס6 מחמת סירכיסכדי
 : )ס אגו"ינוס

 610 דססק חליו חזרה )ם)ין כשחרון פיוס סי" נטכסי כמחס כ' נך"נ סף לעקדן ג0מו' . ט' נח' ל"ק גזלתקיר
 ר"ת נגוירת גיס כספק וכה"ק . _n~D יורס 7נט) 6ויג6לוקנו"
 חרס ?~?P קמ"ו ס" ח'"ן כיוכ"ת עב"ם . מ6י כחרסססו6
 כספיוץ וסו)כין קכ)ס מיכלי h(b ו"ם 6י;ו סכ6יס סדורותט)

 כסגס ספק מיין 6' כאגס ספק דין )למון )סי"1 . טיס)סקל
 ססינץ 17"ק חוק" כ"ס ס' ד' כמגיס סט"6 ימ"ם 6ך .כ'

 pnDD 6' נסגס ספק ))מו7 6ין )פי"1 . ט"ס כע"ח)סממיי
 ]ט" מרס נ)o)pn 6 רק דסו6 נ' נסגס רס6גי נ'ניס
 . מרס PDD 6107 י נסגס כספק עט%ג וכחוטח[ מ"יכמרדכי
 נכפי סגפטח עס%ק ספק מקוס יס סכע) ח"י ככום)1ובס

 ש"ג ע"ג סי' 63ר%ט סכ'מ . )מוסס נתכנס D"Dי b~h פסק ס)6 *ורט ע6 )6כ מממון סכע) סימלייעקכשר : כ' ס" 6' ג))לפיפס
 ס6נ )"פ משפס ק71ס לעוין 7כ0ל סכ' ס6מרוגיס ע)סק'

לשוו

 קפטה דארנילו היבא נאון פלסף וב פסקהקיא
 כסוררת הוי טרנלת היא אם והכלה חבית בגיו
 הדין מ! עליו יש חמותה ובת חמותה כנוןהבית בני מרגילת ואם . כתובתה לה יש טרמל הואואם

 נחש עם דר אדם דאין אחר לפקוםלהוציאה
 ולהיים עסו יורדת ואינה עטו עולה וקיטלבכפיפה
 אביה לבית וברחה מוציאה אינו ואם לצער ולאניתנה
 בפרק מדאמר וראי' שם מענות לה להעלוח בעלתחייב
 אבא טסית לעמוד אפשי אי שאטרח אלמנההנושא
 מזונות לך יש אצלינו את אם לה לומר יכוליןיורשים
 כיון ה"נ אביה בבית אותה ונין ילדים והם ילדהשהיא מפני nlylw היתה . מזונות לך אין אצלינו את איןואם
 חייב ובזיון צער לסכול שא"י פעלייתא טענה להדאחע
 וכ"פ כתובתה התן יוציא לאו ואם אביה בביתלפרנסה
 בנזקיה חייב אשתו את דהמכה כתב וריר"! . טאירהר'
 ולבזותה להכותה תמיר רניל ואם לעצפה וחבל הזיקהאם

 ר' השיב וכן כתוגה יתן להוצגו אנתו יופיןביבים
 שישראל טה עשה עו"נ ידי על שיעשוהו ז"לשטחת

 רשב"א פסק . ינרשה בדעתו שהיה בעלהי עם לה שיש קטטה טתוך שמתח האשהחקצ : לךאוטר
 בשטר טלוה ואפ" אשתו סלוווע יורש הבעלי ואין אשתו נזקי יורש הבעל דאין ריא"1 כתבחכקיג : דיורשה פסקו ור"י ר"ה אבל . יורשה בעלהראין
 בשניהן וקיי"ל הבכור כדין אשתו בנכסי הבעלשרין ספני מלוג נכסי דין ה"ל בחייה לירה בא שאםואע"פ

 שהאשה טאיר הר' וכ"פ . בחרם רא נזרתקיך : כבמוחזק בראוי טטליןראינם
 הכל יתויר לנשואין ראשונה בשנה שטתהו
 בההוא ~קיים דלא ]הנדוניא[ כבר גבה אם ואפ"לחטיו
 יחזיר שנייה בשנה סתת ואם כחכם לריק ותםנברא
 יחזיר לא שלישית בשנה טחה ואם לחמיו הנדוניאחצי

 ונתנה קדושין בשעת לחתה טעות הפוסקחקמו : ר"ת בו חזר ימיו בסוף כי וי"א . כלוםלו
 פודם הכת ונפמרה לחופה כניכתה סודםדו

 שיחוור אלפס רב פסק אחר טנעל טרש לה וישהנשואין
 ע"ס אלא פסק שלא לערש ולא לאב הממגוהבעל

שתיגס
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 בעלה שנתן כ)6 מילי )6 . 6חלכקכלס
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 6מ6י ד6)"כ ממחגר גט % ניינתם דאינה ט.שטעו
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 דלין Pm % סרי סס6 גומטמע ממיגדן 046 )למ"מדגרנו
 יצ"ט כמטין פע" עיופר נסנועס hlh מישמים גפוטמ6)מגס
 כד"ס h~D דפ"ד נכסוטת ססום' )ב"ס )"ק דעו 6)6 .ט"נ[

 6% כיון לכסימומ למפרע לץ)ס 6ע1 קנין נ)6 ט"מ כמתיח6י
 עימס מחמת כמ15ס מ"מ . מסתקס ס0קג6ס מורכי 6חרטסס
 מחה% כחייו מור כס)6 ודלי )תער דמלי עקמן כבקלסד6ף

 כמ גרעו דכוריח It)DS1מיגל
ק

 מכיגומת דגוכס מכע"מס6סס
 כו' 1)"1 מכמש תקנח )דמותד6ק
nffu  סר"י )קיטס גס 61"כ .
 טעם 6)יס )6ח"מ דגםכגד"ו
 מ60 ,ס ]וכןממ)ק ממיג6וגע"ו
 ולס וי") נוערגין )"ק f'D]רפף
 תעגין משמיגר )גלך יותרמסו
 וכן קטגיס יחומיס )נכסי3יוקק

~i1)DS
 )סו מגמע יותר טכועס

 ככרוכות כפ, ועמ"פ .ייין חק"ח )דמוח ריין טון )חיגך)מוס
 ומן דחס פסק י"מ"יבנל : )כחוכת גחץ"ס ט"6עפ"ד

 *כי סוס וסחובסכחונס
 חדקיינונוט)ט)י

 סמלרכי וכ"כ .
 וכע"ח כתוכם מרין )פ' סכותכס'

 סג6וגיס מחקגח )הח"מכמטיטני
 , ע"ס כמזק מזק עשן)כך

 כחאג' כר"ם רלי '")ו)כ6ורס
 16 סג6וגיס רחקגת סק"כ[ק"ו ס" פססט לנרי ]סוכל0ריכ"ס
 וטח סמיכת ס))1 לנזורותמסום
 16 קרקע כע) D5QDh('סנטוס

 ושכיסס חוג )פרוע מקסמסוס7'ס
 הכיסן )מן כססגיח כיטבממוס
 וחקנו טפין סדין 6)6מטקטקי
 7עח סמיכח 7טעס ע"ס.וי"))כוף
 יסכ" מ"מ ככתוגס גס 7כ"ך6ף

 גס סייך דכס613ס מסוס)מ4ס
 סייך ד)OD 6 7)ח דגעעמלעס

 לוקס מקסמים דיוחרשכתוכם
 6כ) . שכגסך ר51ס 6סס)י;6
 מטעם נינת ממטס מא6י
 סרי . לפרוע )סניו ע5ו70ס"
 זפ"ו נכתתות סם"י כחכככר
 רס"י כמג זככך )דירך 7"סכרפ"י
 סרך מ0ן חוכ פליטתמזוח
 . ע"ש גחוכם גס )כרע כדי75ק

 געישת 7)'ס כנוכס פליעח SD שכ )פריית יתרון 6יןוממיצך
 נסגיסס סוס סייך וכיסוד . SDSDDb' רטת סמיכת קין כיוןדצת

 : ק"כ ס" נ06"ע ועי' . כסת סוס מו)קין)כך
 6יןךעקכ

 ממייניי
 יקמרו ט)6 כדי ככ"ר סמ)וקס ל5") סמסקין פ' נמריכ'י ע" : צוחו סחוכעין קותן מצק 6)6 )יחן

 : רהיט 7' סתימת יתפרם רכן ופסוע . ע'ם )ך פ)נמ6ן
 D~p . ("5 אגו 06 . וחנעשו חחים ת16תקכא
 ככ"כ כד6מרי' יורסיס קלי ס"מ מחגום 7)מקכ)יי
 מיקרו טגמן מס t~pb : רכנן סוויס כירוטם ס"מ מחגתיקמ"ס
 ע'ו pdnt דסרסכ"6 וג") . %מ"מ עז סמקכ) זקקנכסיו
 וסחגס מתגם כגחן מסרמכ"6 כחכ סי"כ 5"ע ס" במ"מדסכ"'
 סקרי ))וס גכסיס גסמעכךו )6 טיר5ס כ"1 ט )חיורמוכ)

 fD. סלחן 3ו שימעי ער כמחגת כע) ונפקס ממעסכרימס

 גכסיו כ) לגנון וגכ)) גמור סיכומן מפגי עניין נכסיו מיוסי61'
 שליפת נעגין כ"מ סיחמכ קוס גכסיו ג"כ יקל6 . מח"כאמל
 )6 67ס . ומולס נתגלו כליק נמחגח 7ט6מ 61") . סדומגוס
 סתמ)ס דלין ט"מ נמתגת מסה"כ המפיט סקגין מתמי)יחוול
 ד)סרסכ"6 ר"ג ס" ליס סק5ס"מ וכמ"מ לקמ"ש 6)6)סקגין
 67ף )ית6 ס6 . ע"ס )עפרט )כעימות קנס 6יס ס"מעחגח

 יוצאין השמרתן ששני והוא חנאונים רוב פסקווכן
 כתובה פשימא כתובה קרטה אם אבל . אחרביום
 רץ אץ בטטלטלי אבל ססקרקעי דנבי והוא .נביא
 כך יחלוקו חובות ובשך . הכל נובה בע"ח אלאקדימה
 דאם פסק ר"ח אבל . אחרים וגאונים אלפפ רבפסק
 טתייביו אע בעיר היורשין כל ואין יורשין והניחי אהד ניר פקדון או rnSo והניח שמת סייעקכ : מירח מוציאין אין ותפשה האלמנה קדסח אסהכל ולרברי חולקין טטטלטלי וגבו שיח והחוב הכתובהזמן

 ; יותר ושא אותו שתובעין אותן אלאליחן

 וטת ופלונ' לפלוני נכסי כל עדים בפניי ואטר שק"ם נסתנת נכסיו שחולק שכנטךעקכנא
 והשיב העכעוהו היורשם ובאו אחר ביי טבונוונמצא
 הסתנה אם חזינן לכם שנתן קודם לי נתןהוא

 במקצת דחואי אש'נ טיתח סחטת היתההראשונוז
 ולא הראשונה עקרה האחרונה וחםתנה בו להזוריכול
 במתנה נתן שלא אותה היינו דקאמר נכסיי כלאמרי
 אפי' בו לתער ויכול צוה מיתה דטחסת דכיוןעדיין
 לאחר עד הטקבל קנח דלא נססיו סיקרי שנתןסח
 שכרם מתנת היתח הראשונה הסתנה אס אכל .סיתה
 דלא ואע"ג לעקרה האחרונח נמתנח כח איןבמקצת
 קנין לי אין משוך לו שאסרו שטשך כיון קנין בי'זעה
 קנח לו ואסרו טוהזק כבר שתי' או טזתנדול

 : שבידךטה
 זכר זרע כלא אהד ימות שאם עיט ביניהןי נכסח לחלק ורוצה אחין שני יי שיש שכ"םתמכתן
 יסות אם לוסר א"י שחרי עושה האיך אחיויורישנו
 ירושת ליורשו ראוי דאהיו דכיון אחיו ירשט מהןאחד
 הי' ואפ" להפסיקה יכול השל'ם ואץ הפסק לואין

 כירושה טחנה טייתא דבהא קי"ל מתנה נלשוןטצוה
 האחר לאחי ויהא זכר זרע בלא תסות אתה אםעצמו בפני אחר לכל יאמר יעשה והמיך הפסק לה ואיןרם'א
 וכן מעכשיו נטחנה לו נתונים נכסי הרי זכרזרע
 רטפו טילתא אנלאי מעכשיו שיאסר שכיון לאחריאמר
 לאחיו ה" ולא הסת פטירת מעת לו קנוי ה" קרקעשל
 , אפי' אלפס רב מתשובת טשמע וכן בעלמא לפירותאלא

בריא

 ס"מ כמחיס ךכס)מ6 .טעסס
 ס"ס ודכרי מטעס רק קגיןכ)6

 47גו מסתכר ומסוריןגכחוכין
 קגיעו מחמע l'hv כירוססלק
 6נ) . כטרמה נמאיסמכייס ?r1 מציגו 7)6 ),מ"מ6)6
 60 7וז6י כקמן ע"מנמ5וס
 מממנג6ומרנ5 רק היגו החוורןמלי

 6"כ )ח,ור כיוכ) ע"מ7סקג0ו
 קגישו יחמי) )6 )מס מורכ)6

 מדרכי 6מר סעסס כיון)מפרע
Ob)poilכקנין 3לי6 כמחיח וסוי 
 וכיון , )מ,ור סיוכ)כתגרי

 נקנין כליק כמתגח7)סרסכ"6
 אסי )"מ )מחר סיס)נחלצי
 נמ5וס סיג . מ,רס קונסמגוחן
 נקגין מיירי וסכך נקניןמ"מ
 ~prn כנר טס" 16מסיכם
 . בסטך רכיט כש"ס קנס61")
 ע"כ ךי"ס ככ"מ כס"מ6ך
 7מ1י letha כריק כמתגפכ'

 סיעוד טמרי טורף זכט"מ)מ,ור
 כסס יט5ת )1 סיס נכסיו כ))1
 11 3מחגס )מגול יכו)וסרי
o1e1וסוכך %ס"מ עד )גמרת 
 ג"ג p'D כמוריס ס"ס ס"כלוקח
 . רכים כד' גריס וסו .ע"ח
 מ3ו6ר ת"כ ימ"נ כברסיסוסוס
 מלמוח י651 מגו מפקר לו67ף
 o)lr גרסות כמחי עדכעריס
 דוכס גוייס מספררו )מנור1מל'
 מנשסע )6מר כממדיר 6nffnמר
 עם ע) רעתו 6ין מחסהמ"כ
 מק5חן ר% מתיכסספרךר
 Dlp רקבון )ם)י וטעןבראון
 ער"ן )פ" תגס . קגס )6סגי

 גדעון מוס 7מוכמ מסוסר6"ס
 עס ט) יעחו וסיג סיחן מריט)

9'pDOVממסקנת מ~גמ ושוירוסס 
 גכסיו כ) זככי) לנינו כ7'מס"ס

 ד5)"כ )ידי' 6סי ד)6 6ף קרסון דקגס וס רק 6יג1דסס1כחס מסרסיי 6ן . מסל%ון )מ11ר SD'D1 %בסון סגתו מס נססו6
 bot bo קגס )6 וסר6סון הסגי מסר6סון סגק6רכסיחן
 סגרם 6ין t"'DSI . ע-ס יהג0 )6 סגי תס )חג' שוליר6סון
  ולין י"ג וסווג טספקיל מס ע) יטתו 67ין מלא סק"סדסדל

 למ"ח ס" כש"מ . )פירות 6% )קמיו 1)"0 כו'יו קנוי סי' קרקס ס) כגופו סג"מ מעכסיו שיקמר שכיון קכנבתו : וניע סגתן מס טלוטפו
 ססמ"ע וכ' . hS 16 מסיום 6מר נין )מרק  דלין וי"א סוכךס"ה
p~Dכפירות רוכס וכיון מפסק 6") ירוסס נכס"נ וגס 7ס") כ"כ 
 )עכרו %בסון כח 67'ן מוריס ומ"מ כגוף נס ,כס מייו יגרכ)

 %1ריך כלומר גס ז)סי'מ כ' ונק5ס"ח . )עוגי oltonכלמר
 ר06 כשתגס רשוי )מוגרו רמצי קס"ג )ראיין ים ימימטכסיו
 167מר כר"מ זקיי") מסוס מסי1ס )שחריך י60 סר6טוןיסייר
 7סר מסוס מסי ו,כין כקזיס 061"0 מטכסיו כלומרשמריך
 למרו מס"ס כו' מטכשו )אחריך יס6 סר6סון יגטסיירכמתג:
 rlnhs 1'DQDD זגס כסגימ6 כמעכסו אפי' ס0סק 6")נירוסס
 פירות רק )ר6סון ך6ין 51") )מכור 6"י 6ס 6כ) למכורמ5י
 גחים וכי ג)) סנוף נירוסס גמיס )6 61"כ כ)) )ו 6יןוכגוף

לפירי
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 8*1עבברלריקומיטעשה
 תיון מטי סיטן טחו י4א 6, שי מ6י 3חטסטוי
 דס6 מפסק 6") ניתססנגמיא

 סני
 וסג") . עפ"ר סקו

 דמוי רק מעכשו כלומר סוי מסיום 3)6 למריך 67יכססמ"ע

 )ועמץ' י6מויגן חכע 3)6 מייק י5ף:1 )גטכע 1)"ך ישוועמייב
 חייני' דרממג6 מו3 פריעת מ15ת מסה"כ סכוענצ כווגחסכך
 ופ"1 3כ3,0וס י)רסשי כסק5ס"מ מטמע ו)כ16ןס . עכ"ז)פרוע

 ממן עפי מוכ פריעת זמ5ו0 גימא ימי מסיוס למריך 1Dh3 151 . רקבון היסייר כמסכחגרי
 סיום סוי רקבון המטיירכמס
 ניסגר ךכ) וסי") )מוןיתור
 3כ"3 ע" 06י )טס~ייוסירס
 ממן ד"ס נרסכ"ם ע"6וס"ן
 רי"1 ס" 31ח"מ מ6)1 חוןס6")
 יתור גןרוס מ"ג 61"כ .הק"מ ס" )קמן לכיגו וכד'מ"ח
 כח ם ד)6 )וס דמסיוסבסין

 ססמ"ע וע"ס . )מטר)ר6סון
 חייו ימי כ) 3פיל01 ז,כסדמון
 גסוכס

 3ני
 כעין יתפרט .

 מק"ג רג"1 סי' סק5ס"מסכ'
 טסב טסיוכ) כומן ס7סכמוכר
 קל"ב ס") מ"מ שאס קניןסריגו )פ' פירות קנין 7מיקכיך6ף
 כורות 3ו )תפול וסריעמס

p)nm)tממכירס פכ"ג סרמכ"ס 
 )ומן סקרקט גוףנמוגר
 נקרקע אורח )קעת יכ%ק5וכ
 6"י )פירות ושגס סק5וכנימיו
 מחעו' וס3'6 סקרקט 5ור0)סט0
 )מחויר D"D כמהגס4ל6"ס
 מסוס ט)1 סימסכ 063רוגומסגי
 מ5י )6 6י 46 )סעסקס"ג
 נספרי ]וטא"ס 1)15כ4)שכרו
 ט"כ רס"ו 3י3מו0 סרג6גדור
 ק"ג . ס"ס תוק[ עי"ככטס
 ז)"מ י6ף מסיוס כמרמויךי")

 קגין כטלר 6יט מ"מ)שכרו
 כו 3,מגו )ללשן 7יס 6)6הגרויו
~sff' )ומר כיורק סחך ומסירקס"ג

 ירוסס )י זקית דטון ספסק
 : (,sff ספסק 6") 10 ובמגונגוף
 ע"ס . כפף ר"6 מססו'וכ"ע

 לעס Dh" ממכררי ד6י כ30 ,') ור"מיעקכננ : " וס" 1'סי'
 עע) נז"ס ח)"נ סי' נל"מ f'x . לכס סשדס כ)6מח

 סכי נדייק 061 . ע"ס כו' כן ודייגו סקוס מס ע) )מ4קכ6 סעיטוי SD31 רמסמע מרוקלק סוסון 67'ן כ' . כ'סעיסול
 אפי' קני! כ)6 ומסער ס6)פס 3סיט0 נסוכל 0ר6ס ומיגוכו'

 . קדיעס זץ 3ר,ם 6ין שדם 6מ0 סיס ס" דמסילתומתכחל
 133קר )וס סגמסל ידוע ד6סי' . ר"מ סי' כח"מ מכ"י ג'וככר
Or513סכ"י ע) 0מס מס וואליסס . קוימה זין רסס 6ין 3ער 
 כסטי סי' י)"ס ש"כ סרסכ"ס כ"6 )סכ"י ר6" מ65 ד)6וע'
 7ל"ח לק כמכ"י ס6)פס נטיטת רטט )מז יע"ק .עדם

4 : ע"1חקק ד  ושיכש קמן סחוכעין ר06ו ס,כ6 3ק )ח)ק 61ק-
 כ' סק"3 קרי ס" נק5ס"מ , כו'חו)לךיסו

 Yn1D ט6יגן מוחן גס תכעוסו כמככר 7וק6 סיירידלניע
 דכמשט)י מסוס ס)פגיגו (rne גוחן מעמס מכשסו וכסטיסגיגו
 0וכעו סמ)וס וכסטין )פרוע ~וס רק סיעכם מסוס 3סו7)'0
 עתר היגו )מרוע שכע Ph1" ל"ג נסי' וכעטך מטס6יט
 פריטת מסות )קרס סיוס טסיו מופ) 61"כ ט' כס0ונטו6)6
 וחיגן 6% מסותו ומן נניע )6 ען"ן סכמדס"י ו6ס )ס0וכעו)ץ3

 וגדמס:וע הת"כ hu'o סמטת מפגי עכשיו עטו ספוט)רומנס
 העינין )נכי משדם מסית סיוס שמגן דמוספין 7מ"ט3מגחו0
 0וכע וחיגו פוכח ססמ)יס ד6ף 6047 כ' ו3ג0י3ו0 )מחישמגן

 )מח) שיך גש סלי . 5דקטסך
 נרעיש 7)6 7גימ6 ט1)10כסו
 %סריעכ'6 . כסיהכעט ~hie)ם)ס
 מוכ0יכ חוכ פריטת מ~0היסיף
 י51י6 3ו גוסס 6תס 6סרס6יס
 סי' )עי) ]עמ'ס סעכוט 6ת6)יך
 מ15ס )מ ז6ין י") גמיר5"1[
 גסס סטורת סגי)0ס כפי6)6

 ונכ"מ . מיירי לצנע3סמ)וס
 ומכיר עותר דגיגו חגןזקי"6
 וס"ס 61") . 0כעו כ)6 חסין3כ)
 רס6 . ד06ך מיחור6 יםדי)פי'
 )ו דפין bo5 ימי מירלס6חך
D"h10"וקיקכ מס כך6י60 3כ 
 מסייעת מייכ סס3ר6 מ5רו6י
 גס גיחת 0כש 1)6 כסוכםמוכ
 ;מו סס 6ך . )תכמסנסכיר
 טורו מסס6 תכיר 67ין חיקנו7יס

 . h"D ולי"ג ססכ,'6יח6
 . )סכם חייליי ד)6 סס י")ס"ג
 כ' ט' סף כמ"מ כט"ווסיס
 לק )כמגיר חח3 6יטוליכ'0

 זסגוחן מסוס נ6 ו6סכט'תנעגו
 מןר' סריני0 מסמקכ)ומכוח
 0כעו ד)6 כנן )יתן 6"5גחן
 מסמע ימרס . ע"ססגופן

 חייך ון6' 3חוכ לסריכסג0יכו0
 ועי' 0כעו כ)6 גסחדר"ג
 וסוס . ס"ס ס"ו סי'כח"כ
 רכיג1 פר' 5") סק5ס"ח)ר'

 סייגן הכע"ח חקקהמגיח
 כפורע חסיכ יגס ככ"ל)שיגו
 מיקס )סגים רוכס ד6ס .)סס
 נוס )"מ סרי סיכו16 עזכי17
 זסק60 כיון 0כעוסוסיכל
 מ015 3סו מקיש )6טכ"פ
 כמדגיגו סכט"ח קךיס מו3פריטת

 : ,ס )כ6ל )רכינווס")
 עמד 06 6נ) כו' קנס rh ט' כמו יפס 06 36)תקכה
 נס6 )ס0פק סי"פ ר"ג סי עספע כרכרי . מוגרי
 hnne מסוס כמעמד ימכר כס ישי עם 3כ1)ס סג"מדמ0גח
 ממיקם גסן 06 . כסיעש7 3רע3 שמות א"י נכסיו כ) )מן7)6
 כסעמד )מגור 7מ5י סמ"ק 3מחג0 ריויון ופירס 3מק05מתגס
 "פ") ככס"ג כח יפוי עס (IWP )6מר גיסיו כ) גסןולמ"כ
 h h)1nlh'(b כס יפוי עס קגין רסיס כיון לסטמך )מערד6"'
 )חול ומ5י כיון כשלשד כרעכ ס'ט0 ע"1 גכס'1 כ) יחן7)6

 )סגי דגתן מהגס 61"כ ט' )ר6סון ךג0ן כמקח מכ"מממ0ג0
 )שור דה"י כמ 'פוי עס קגין וס" 3מק05 סכ"מ מהגח כמוכוי
 מר' וסגס . C~D ט' נדמת 1ffD 6)6 גסן ר)6 6ומדג676ין
 )תור דמ5' נמק05 מיחס תממת 3מ15ס חקכ"6 סי' )עי)רכיג1
 גכסיו כ) ו3כ)) 6מרו' סכ"מ 3מ0ג0 למ"כ נכסיו כ)וכסגתן
 ס"ג 61"כ . ע"ס גכסיו מיקרי or דגם ככל סגפן מס גססו6
 מס גס סו6 גח ויפוי כקרן )חג' סאן גכסיו כ) נ3כ))גיח
 כספירס דכמק5ח . סג"מ כמנגח סמק5ת סגופן שרםסגכם
 ממ"ע עי' כמק05 מיחס nDnD כאוס סו6 סכ"מ נמתיחסגו0ן
 יגס )מגי ככוס סכ"מ מסגת סו6 61"כ . ב"ב ס"ק ר"גס"
 הון )סגי סגות 7כפירס גמי שכם וממיפך סחר כס ויש3קגין
 ךמהמת כיון כיול מונסון סגרן ערי מסיכ )ריסון סגפןממס
nlwto'5למס לסיפך מוס ונפקע משכ קדים" )חול 7מ 

 לא ולהקרמה שודא עבדי בערב ולשמעוןי ננקר נכסיו על לראובן שטר שכתב בריאקכבב
 ובטן אלפם רב וכתב נכתבו אחר וביום הואילתייש"
 קיימא הוה בקניין אגל קניין בלא בשטר לושהקנה
 ז"ל חננאל ורבינו אחת שעה אפ" דקרם דההיאבידי'
 התובעין ולשאר לו חייב שהוא והודה ותבעוי מהן אהד ובא הרבה תובעין לו שיש יאובןתקבלך : זכה הקודם כל אחת שעה אפילו מתברר דאיכתב
 כל בין נכשו לחלק רוצה שהואואומר

 התובעיי
 הזינן

 הכ4 יחלקו קדימה דין כחם שאין מטלטלין הםאם
 לישקול אסרי' לא שוין החובות כל שאין ואלפ .בשוה
 שהד סי בפ' אלפס רב כטיש מעותיו לפי אחדכל
 אם מיהו סינייהו חד אלא אתו דלא היכא וביןהלקייהו לטיבעי קטן חתובעין דאתו היבא בט לחלק ואיןנשוי
 מאוחר בע"ה דהוי אע"נ מינ" ספק" לאתפס

 אם אבל . גבה המניע חלקו על שנבה טהבמטלטלין
 בטאוהר תפפ ואם הקדימה לפי הכל קרקעותהיו

 ; טיני'ספקי
 לחזור יכול ואינו קנין בעי במקצת ביןי בכל בין בריא טחנת הן מתנות מיני *שהתקעה
 וקונין דמית ואע"נ קניין בעי במקצת טרע שכיבטתנת
 אינו עטה ואם דעהו להפיס כדי בשבת אפיממנו
 אם אבל לעצמו דשייר כפן בריא מתנת כדיןחוזר
 מרע שטיב דרברי קנין צריכים אינם נכם'ו כלכתב

 נזירה בשבת בין בחול בין דטי וכמסיריםככתובים
 שביק דלא חוזר עמר ואם עליו דעתו תטרוףשמא
 כל כתב מרע שכיב ואם . ערמילאי נפשיהאינש
 לא השטר את לו זיכה ולא קניין במתנתו וישנכסיו
 נכהיבת כחו ייפה אם אבל הנוהן טת אם אפ"קנה

 על מוסף מיניה וקנינא ביה דבקוב בצואה אוהשטר
 אבל שמת והוא המתנה מקבל קנה אז דאטתנתא
 לפלוני סנה ותנו כתבו שאטר וש"מ חחר עטראם
 אכל כחו את בטיפה מיתה לאחר ונותנין כותביןומת
 טיחה טחטת טצוה מתנת קנה לא כח יפויבלא

דקאמר

ופו"פ
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 %ימ%בםם *ן,יי"" "י "מ6 יפי י%"6 *י *%* -%י : מששםם2נהם

e~nDID'S""'י*ו*ישקקא."י;4 אש*"י'י"""י 
 על שמתשנן בזה כיוצא או טייח דקא לי וףרקאמר
 ואם . דמית היא קנין בעי לא אטקצת אשלוסיתתו
 אם דאסדן הני וכן ונקנין בטקצת אהילו חתרעטד
 וליהנם לחזור יכול נמי תלע בתוך ה"ה הוזרעטד
 את לגרש יכול טרע דשכיב ריא"ז וכתב .לאחר

 , בשבתאשתו
 טיחה לאחר או פתיים יחביי טיח lhWתקכו
 מיתה קודם שאצטרך זטן כל דהר והתנתו
 שהנברר והוא קיים תנאו בו לחזור ושוכל מתנהאותה
 ראית אבל ושכיש קרובש אצל טחנה לאותהשצריך
 לפי אותו טשביעץ אין נסי וכן מטנו מבקשין איןברורת
 למתנה ציישינן חנאונים בשם אלפס יב לתקט
 קונה שאין ל8י טיתח לאחר במצוה טסירתאו
 אע84 מיתח לאחר אלא חמקבלאותה

~twe 

 תחולה.
 לא

 שבשעת טסירתא מתנת ואת אין חי שאני זמן כלתנלה
 ירשנו זרע בלי מהן אחד ימות שאם ויקתנהי טטטונו יורשין ועשאן בנים שם ~ss שיש מיתישבח : לניותח אמרההקנאה

 האשה שאין אלפס רב כתב זרע בלי האחד ומתאחיו
 נעשה לא התנאי דאותו חנכסים מאותן כתובהתטבה
 הנכסים טאותן כתובתה תנבח שלא אשתו בשבילאלא

 רברים חאומר כל דקייל נתכוע דלכך פשיטא אלאזה לתנאי צורך וסח שירשנו מחם אחד מת שאםדפשיטא
 לעניין כדאמר" אתש טילתא לטוריי צורך ללאשנראק

 : ורותבור
 לראובן מיתה ולאחר מעכשיו נכסיו הכותבתקבלם

 ועטר בן והניח הטעו בחיי ראובן ונפטר1
 ראובן דבן אלפפ רב השיב לאחר נכסיו ומתר אח"כזח
 בסתנה זוכת חשני ואין . חנותן מיתת לאחר הכלקנה
 חייג שאני ללוי בו חכה זה מנח טול לשטעוןי ראובן ואטר לשמעון טעות הייכ ראובן אם:ין י גירושה אותה קנח בנו סיד הקרקע בגוף זבח וראובןכלל

 ולאחר כשתיקח ראובן מיד הסנה שמעוןוף'בל
 שאתה החוב בעטר הטעות באלו זכותי אני אסרשקבל
 את ראת סדאסרינן וראיה , במנה שסעק זכת ליחייב

 כה זכיתי ואטר ונטלה לי תנה לחבירו ואסרחמציאח
 המששח הם ולוי שמעון כלפי ראובן נכסי ח"נ בהזכח

 י וכח ח"נ זכה דחתם חיכי וכיוהפקר

 כמנגסדסק
~hwD 

hh ש 
 כסתור נס שכד 51') .כסיעתו
 מסוס ג" 04 )6מר חוקומגס

  רעסי' מבמכס ערום מ6המגט דעשסוי רטעס . 6מג0ממוסף
 )"מ יפשו סמPDDDhD 6 נר"רואלמכ*ס* ובר מליע חסליסייך . סטulhn*n-ט

 ימרור מוסר 1)נך  ועפ"ממכס
 ))מ% מס . לוס עש y~s,נס
 מאגס )י0ן ססכטימ הנריהמא

 סגמקייס ש7ס )0,וו 1D1Dויריק הך כך יob "0 ע"סשטט0
 ומסוס להומו סו יסגי 1)6סתגלן
 ס%כ0 )"מ מלאפקרעגק

 : צ"עדע0
 מ0ס1Dr '1 . הלמ"מ 6יתקכו

 ומ"פ . פ"1 ס"סריסן
 6יך פ"ק . כרולס רל4'ו0"5
 . נרורס רלו' כ4 ממוחזקגו64
 מחס סי5 אס 7ש0וכפרט
 למ"ר ס" עח"מ סעתגסכנסעת
 סכן 16מוג6 י"ס 51") .ס'י
 : ע"זוריס ששי דקסס ושוס סג16טח0

 רסון כגילור ס"ורג"ג ס" נוריסס . הנהססי 6ער ססקג6ס סנסע0תקכז
 מימם מך)6 כ0כ מזקתפ' מל"י

6(6'ff, 6כהינו ס"ס מי ס0ו 
 . ע"ס on~b יג* 6D~nhlnמל
 )ג)ו0ס 6מל רבינו ע"ס 7נסוסג")
 : ס' ס" סרי"ףנ0סו' וע" 6מל כ6י)ו ד0"סי0פליס
 סוסון . כו' וספגםי 1MDDn ערסין שסחרעקננח

p~DSנגיו )ע;ו0 6"5 ד6נ 
 וכאסף יריץ 1מעי)6יולסין
 ו' סממט י' ס"סרי"ף
 כע0גפ דגעגס מכו%מניט
 ומן SD רס" *מר קליך hls D~f כסימוק 06יוסירסיו ms* וסגם . וס ע"0נף6
 100) ס)6; (ho ולס וס (thm )"5 ר)סי"ו 6כיו מי600מר
 ירסנו פ)6 גוס ס0ג6י זסי' י") 60 ך6)"כ . כשכססס6קס
 כדשםגא*כ

~sb 
 ע"כ סרי"ף כ0סו' וס ג0כ6ר bss 61ף 060

 כמסוע יורסין וטס6ן ניסוט רכיט גחכתן )וס 61ו)י . סכי45)
 יורסין )סיור זל6ו"ן IDf פ) דס0גס גסורהם . ט'וספנם
oe'sh1רקם ס" ס"מ כעור ומע"ס , הריסס )06"מ לסייט 

 : מרוענמוק עמסר'מס"ס
 ס6כ מכל נוטס ע"6 בקמו ננ'כ כתפ"ס 6ךי ehln )6 סגדפסש רא""ף נ0סו'- . ט' ו"6 פ"נתקכפ
 מע"ע כ' וככר רג"ו ס" כמ"מ כטוס"ע ה:1נ6 כשמכולל

 : 610 7סטוע ג' 0' תוס'סי"פ
 pna ונךכ) פיתי 0וכ כסכי ופורעו פרמק נסעם 6abמר י6פ" מסר'ן ג' ,ס שהדס . עסרסנ"6 6מר0 ונ0סו'י נד"ס נ"מ סי' ניע בנ"י ע"כ . גו' ממעון ,טתקך
 י"ג סנ"י זל פוספס 6מל מוכ וכסכיי fnb )ומר עלסמ4

 י5 סי' nens ס0%מהמ
 . יכ~"פ קחמפ וססף'סדו
 %' עג.ן שיט מסוטוחג')

 6)6 6פר )6 7סרסכ'6סרפכ"6
 ספינכס דרך סמפוןכפקיג)ס

 גסנע דוכס סמעון כפתוס%)
 טומע )6 יומר סו )"מסורגי
 סנט ידכריס עקמי כסכי) רק16
 נסמק ורק סיו רכלי )כט))"מ
 סחיקס %ר" דמסס0ס6ף

 יס0ולץצ סעס ייס נוסכר"ר6ס
 fp סי' והמ"מ 6 סיפןכרי
 . כמד"ס סהיקס 6מל" )6ס'כ[

 וממטן ו0מוזט בגיחןומ%%
 )ך קמטו נסדיק 6מרמשכל

 ום וין םם
 ורופס )י ס0מכוגס עק.נעד
 )0רסכ"6 י") ושסיקסממשן
 )מטל טורדי )6 6מי כמעוןומטי
 ריעש קנקנו פמ מממסרק
 )מוכר חייג שיט וש"ג6ף

 סרכ3"6 כ0סו' וסגס .קג6ס
 )6סס זנמיינ ג' ריו 6)ףסי'
 נסיע 4 ייסקוסי )סוסמר
 יכ6 מהדסו נס0יקסוקיטע
 סלע כגתו מממעס 6מרז)6
 דסיוט ומטוס . )ך מייכסטי
 מרפ"ק 5ססקךפ )ס גימל6סס
 . ע"פ דו טן )מימנעב

 מסם חיסו 7כמוכר )זוןיפ 1)%"
 סח%כ 6ף )וקמ יקנסרעתם
 כפליקס המיס כקיר) נסומוכר
 במוכל ממ6 מספקת ג'מ76ס"ג
 ; 0שנ וים% נ0מעו0שיקנס
 למתם מפגי סרסו כמוכלוכדמוים
 סטן וץ7ס 6ף כסקליקונס
 טד )'ק סיס רססם qhדמים
 ט' נמ"מ כמנו% לעיססיפן
 שנס 6ף ומקני וגפר סתוי6יןאין ~OnD יאא* olao1 אשף=4"4

 דגיש60 סנה גוס ויס מעלס ספסור זל51ס ומיסגטה
 דכסמיכ סרפכ"6 נסוכר )מ6י )מעיר ים ומסימול .כנקיוסין
 דמסכג50 כסוגית גסך ברוסו ס' נעי (DDnD1 0סשס מסגי)4"ס
 "1.כ . ע"ס fpn כשם ס" שמ"מ כפ"0 וטנק דמס)וןנ06ר6
ptpז5"6 ככ0וממ Sfft 6יסה געונז 

 מסי
 סלע שד ק' כי'

 ישמי )י' מסכי כר"ם וערפם וווי ג' ןסףhD9b1 6 קנהג6מנק
 סימוטש ע) מ15ס )סי0ועיס תכיי 1Dhl )ס עריף סדר ידג'

 1)6 פהף כיק ור.סמ6 עכיי0ו מ15ס וקמשי לכיסן שב)פרוע
 D(V כן -S~b %) %ט6 דמי שד ג' סם )" למרו ד)6תמרן
 מפמפ נע'mwhn 0 כ)) סוודר ס)fco 6 )מון וכפי .ס)שס
 כע"מ מ5י ho ו)סרסכ"6 . סט ייג6 כע"מ מחק * י%י'ק05
 ס0יוכ כער D1eni 6)6 )קיץ) טונפו 6רע6 זמי )6 6ג6תומר
 ס)כס ושמירס )י וערי סכיכן שכ )פרוע o1SDa סע)יכס)5י"ס
 כעד סדמיס )קכ)  מטון גא'  ו6ס ו6ף . 6רע6 דמי7יסניש
 זע)נד . 0טכ ;) 6 סיס)מו עי כסכךקע הדויק תו )"עסקרקע
 ססיסכש ל"ע מעלעלי שם * 6ט' 6% כוךקע )"קזסיסס

נעו
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 145ע3נעאלר"קאנמ'אשה

 : 51"ע פ"נ סי' רהם 3תומיס וט" . )סלכנ"6 סיסמ ר6ףפ'
'5"( 

 ה5ירו )מכר דמי ייימוח וסמי:וח נכסיו כ) כמכל D"r1 כ' : י"6 סי' מריף כסטז' כ"כ . 4הו ש* 4 ניןתקלא כ"6 סי' מוכי' ס"ס וכמ"מ . סו6 סכן ססזי כ6גן דסף

 צע,גט%י:1,י:":ס 2ג ביןשי % טה סקנה איד איו תקיא "י נ"ע .. ע"יבאיי
 ייק המעיי בי ידע שג 2גי :3כרמכ"ס

 מ סממתיא כריקת

יו, כ6ג; דרגה ק"מ ho דקייל ייניהייןיב:2 יחיפי :גיא ג יטשך יני 33""%ךוגטובונג
~ffg 

 ולוחי . ק3)כ מזכרים ועדיף נענשין ר"ל דמוזהר*ן בירוש' וספרשי' עליה סוזהרע "עז קייכ[ נהוו"ס
 לנשכילל"ומחי : ליבא ווופ%נידוי כך בינייהוקבעו . נדברים דכפיי' דפר"ח מ'ד'

 תקשמוניי-רזי:
 "ויל:" % %ן peD %י :ייי ,י "יע"יי

 תקינש21צויןי6םיימיוקךמ%4:1
~Otw 

 2ן::בקוובכס
 ןע ש:ן,ו:ו"ק נן':יוג :בן:מגן:ש :; גטנעשמי,ין: סיס ע6 . וכסירם 2רי כלגן לו2נוף הקנה

 יי' יע"מ %קתקלע
 משרוט

 ודמוקי . סימות ע"ד 6)6 מכר אמר דאם אומר כהן היים ורבינו . כאן אין

 הייי';ג: ,י:"מ.י""נוו,ו"נ,,.י,.)'
 % %':ויק%' מ( ם ך' ::וש: יינ.מןג ין,, "ן'. ""

 ייי" ת"להננניי:י'" י' "'נןןו

 ':י'ייייי"
t~eD י"וין':1 "'י,3ש" 

 סמיטי2חיכמיגכץ2וnlDD~ 2% עטיתן ןןג%::%יבוצ:ןס:2:זםחשכתי 21::ת1:גגזסי2ם2בב
 %וי2% נצריטמכיב :ההץב:י::יקצ ניביי%גיבג יש אם אני22%זמ2)":ע%ג%2מ

 סמסטר עומכט) וע"כ סמכל אמרתי לא קרבן עצטו הרי ים של בחרמו אלא גדרתי כספרי יכסחעיין . זיבלטפם

fhבהר ששי' הבי י יזב שס מס מס גמי מיכין 
 (DSDS טכ)כ נכלים ו---1 ע

 נעו י תקלץ :פ "ניט דן" "י"יויןןןן'.;יי" מי . "' יהיתקףנקי"'י
n"DID 

 ג' יף נקדוטין בס"ס סכיי דנפשיה דעתיה על אינש דמשתבע משום ולאו נקד )ססכיר ?סגן) . ל"תנטם
gltnb1(61 סנ)כ זז3ריס מוס )מסוט אינו כן עשה שאפילו זוזי שמא לחו ט אוסק:נטרי סייסי כי' סמיי 

 )ט).מ : ,, 'ן הו שלא בנדרים ומפרש ומצות תורה וישמרו ה2ט כלי סמרן ימויר ס)6סו6

 :ו:: ho1'DIpSncIn :::" :נק m~m 2ג גן :% ןל,:';שך :ן: 11ן,יי:2:"
 זכותחו 6מר"דש3[

ה ימי%ג11ך2"ע2%4 ספסיטות זמרריס 6)6 דמעי)ס לבטל ,מלין %ן :י צ שע"ר ק  בשמכבש4מם יג""ינ"ני .א ני"""יש 

.ין
מס
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נ%%רימאנמיששהא2

 שירקס נ"; fffil( . שו4כמ
 *גו סכי דניס ו6ממ'607
 6סוגי6 וקקי ימסמיש כו'וכריס
 מס ש"ט onhll ממכרדקווקק
tD1S  ממס פיו מגט) ז6יט
 ז*ט 60 יומר לנותקורע
 ממם פט מרייכ6ומנט) .דנריס
 מגסכם מס 3)כ לכיסו)ככ6
 סייט דסס עי") . שמקוסע"ר
 שקמר עי *תו לטפיןמגע
 שמיס דגרי וכמנט 7מ4סש"ס וזמי ג"3 )6 הכרכי 6ף 6:ילוקס

 ot~pn כמ,קח 4'ומוקמיגן
 דהרי )קיים 3)3" ונמרמ4ס
 גס 61"כ ע"ס כיסוסם3"ד

 כוס נכריס סף סנוב דכריסלו Dh1" )סיטם להן מ;0עםכועח
 ע"ר 4;כע שכס וגמרוטשיקין
 ס"1 ר"ג סי זניוו"ן .ר.מקוס
 ויעמר יירו קיחקפגו כסירך6ים6
 כיעכע עלוס ט' מ4ס 6יעע)
 טקסס מ4ס סי' ר"ג 61"כ .מ"ט

 : סמשס ל"ז 63עחכיעכע
 מטוס ט' 7' בכ"מי פוהקי . פ"ק אסאתקלו
DDaD16גי )קנות סתטון 6תס 
 ממכיר' פ"3 וסמ"מ )ך גוקגסתיגי
 דמעמע י0רמכ"ס כ0כ ח'0'

 כספרי 3וס וטא"ס )0נ6קג0
 ונתכ"ד ס"ה O~ip ס" ניע (1huno ל') וכעת . חים)פ;
 ומיקרי חקכ"6 ס" 4מ) כ%ט וככל . )מגיר מ5י נסיכנו63חר
 מ0מ 6יך 0קש 1)6 . המוי סדינו 0יט)0 מפגי סמקג0גרסי

 רס61 . מקיכסו כנחס ככר ס6 ל"ד )הח"כ סקוןמחסמשכיי
 מפיכס ממעת המפרע רמזרן עתמי) תכ"ן מוש מיגו ך6םעמוס
 6תר סקגין סני ושפוע) . סמשכס כרבע 0קגין 0וי כגמות"כ
 )סין גוס פסייך כמו 61"כ . )מ11ר יאש POD 167 זיכורכדי
 6יט )קעש גס ל"ג . סמס'כ0 נלגע כנכח סקגין מלוסקני
 . כ"ן )6חר רק סקג'ן נגמר )6 כתוע) דכ6מח כיון גרוע)מון
 ומטורס ךכמשכ0 סרעכ"ס כשעת כ' יע סו' 0כ0ן ומג נ0קו'6ך

 offip ס" סכתי כן מרס וכסי )מ,ור 6ק תכ-ד 6פ"ו0גכס0
 6ף בקרקע oprm כמם)ט)ין ימסיכ0 וקמר )מ13ק )ממ"דדש
 ע"; ~עם"; . סקס ש"ס ס" כפ"ת וסוכם )מער ,"ימכ"ד
 )6 שמת . )מפיכס 1)6 המטר הכסף oprn קרסמת סקסן301
 7סחס בית גרוע ושן סוי האגוש י") 1)פי"1 . ע"ס טס[ Ofנוכל
 . 5קטש כלמת מחל"כ )"משוהך הכ"ל נם קגי כקמלמסיכם
 עכ"ז )תזר מ5י נקני וגס כ0פוסעס יסנור 7רם'י י")61"כ
 עלוס מפרם )עך * )ס% )קון עפת 0קג'ן נע) ס" )6ורכך

 : ט' כמטון 6תסימסעע
 51ריך קשר כניכורו 6*ג עסטס ')עשן קריך יעכ"פ סיןי סק"כ ס"6 סי סמ"ט סי' . ט ס0קטס )ימכע שוירתמלז
 סתומים וסק' )שו 4 תייג סריגו כסטעס 861ג ססטעס5יסנע
 )סקר יהכע טא 6ף 4 מא3 סלאם )סקו דקנע שסןיסו6ס
 סמח"6 תמ"ס יסג") . ט-ם סטעס מסך הכועס סך ,htseועתי
 מ5ס 6וג) ס)6 כסן מ)ונומ ~Dbltn סכ1ffp 3 סף סנועומס'
 סטטס סוטר כ*4 סו6 6מח נסכועס ISbn, 6ף )ננ oSthוס63
 שיט וכיעכע שלענר 3סנועס ג,0 וסג") ע"ס 5O51DDכ)
 . סקר ;טעות נ' סע סוך טקס 06 . כע0וזס ~קלפטס 4טיב

 טיס סי' רם נמ"ם סכק ע"סבשן
IUIWS?ע"ס ר61יך -ססכמימנע 5מך פרטגס סחיך תכמש . qh 

 מסיס ?)6 כתיכונן2:'ן)6
 % 6מם סקר לקטעם )י'ימסחר 6ף וף) . ספרעק לטחעפרם י*י מממס )רמי 4'ומסדי'
 ן טסו סטפומ סין ע) )"מטו"

 . מם) וממק ומורי המנילי מע"מ מעוכרתמלח
 ע"ד ~pw ס"1 סי' nensסם"ך
 פ06 סרם כגחן עסר6ג'מסכיה
 3שמ נכס"ג )ו%וס חייכם06%
 דנכ9 ס"מ כמוכר the1ממ0%
 ממ4 ס)6 סד סססרמקנה
 ש6ס גסה . המ"כ משלס)"מ
 ועימך ע3ה ממיכ 0עטל5ם שסגי עמס סרי )ו מיינתסירס
 ש קי") ך6ררכס סס"ךו0מינ
 שכ נ%3ת ס' וסמח"6 . ח"נגונם
 ח"נ Afff 6מר ד)6 כ' "סי'
h)h(תקמר עמת 6מד ים 

 6מלף פויס כסגיסס 3S)hייוגית

 סשמ 6מי" גסש60נ*ן זוורי כ' י"6 ס"ק ס"1 ס"עססע וכך3לי )") מטלאןריכוכי
 מ0ל6נ"ם כמזק 6נ) )")מקלמרן
 עס Dn~D שנות מ4וקוס

 ע%ס %טס ohlt fhממייפת
 רסנלם וסג") . ע"ס ונ"ל ו"נ 5מל" ולקי %ס סמוכ עם)ייבוס כיח סמי01 )0 למכרנסט"מ

 עלס 6קעם6 6)6 גפ"מ ים דסס% מ6י מסגשגן ז)6סמח"6
 . שנס כער סרטון דיטסס נע* % סיט n'was כננת%ס תשכרי מעיי A~rt י"ג 16 6על" סיס 1)6 יסחוטמ גונייג6נין גסי ס" )6 %ו )1 מיינת 1)06 064 מים ס" זזם 0155מ"מ)
 . דרעק טתמ 3)6 ערס וס 0כע'ז כגפרטו ים %פו"מוסגר6ס
 עא )סיות כערוץ סנע"ד נוגהת ס)6 גס פושן מכינולסמח"ט
 O'D סי' זכמ'ע קדשגיס נעמ4קס 7מ4 וסג") . נס4שמד
 טכס ס4קמ אמר חוט תסס 6' ומכר כלו כ"6 ;יעמוןס0יין כטגץ כמגס מגירו ע3 טט"ח מ0ס 5כ'6 מיס ענש 6ים6ס"ו

 כעשיר עסרמכ"ן 6101 ט' עסשכר וגובס סוס ומחרמ40ס
 גננוי ר~סטר )"מ ע"מ כק4 טוען יכ"6 דסז'ן ד6ף כטורטס

DIID1מ ששן כחרגם 7ס)6 5סן'ע כר"ם 5) עשת טוס"( 
 מסנע0"ם סנים fpn סם עטפט כטעל 6ך . ,ע"גכנפרש
 מרוע סער מ;יכ כ;4 שמד דכ"6 זסיין ימת לגעם6ממקלת
 . ע"ע הסתייט 4 יךס 4מר מושק דעתי ומסיק סר6"סת"ו

 כשסם כע"ס מסמעונמס
 סממי
: 

 כשע ז% חט% פוי עמש' סס6 סק"ס מס ונפ"ס .סגלי כהי  ייפלס טי רפסו גיסי לזע עטלטלז דנטכרי ס"נ ר"ג ס" עח'ע . ט' יזוע )קורה גכסע משיתמלמ
 כעקש עכס וסוגף -מסק 6100 מדוס דייט ב"וכמטקטקי
 ושמשנו ט' מסטי עסעע וכן ט' p~tD ססו6מחמם
pmwסכתנ ססס 51"ע . סס טין נספיתם ממט ש64ץ 6'ן 
 נרורס לצמיגכן דרק הנחיל סר6"ס כסיעם אה"ס ר"ג סי'סק5ם"מ
 )"מ עשסקס 16מד% S~h עכ)3 וכריס )"מ דכס"נמסגי
 7)"ע סכ)כ וכרש SWG 5וס וג0גוין וגיטך )ס5ו ד6ש' מוןכ))
 וכחס רמם וס6 כען 61"כ . ע"ס נאורס ס6ומדג6 דפיןכיון
 משס hw ססג0 כ6י4 וס") עסו כן הלועס נ16עוסב%

 היה שהדבר היבא אלא לא18קי אתא לא שין%ט
 הוציא אם אבל רצת שלא דבר מפיו שאצאבטעות
 קא' חשכי מבוטל איש בלבו לכפלו ורוצה  שרוצת טהבפי

 ואטר הרומה לומר המתכוץ נ' פרק תרומתבמסכת
 שלה שלה וגומר שלמים תרומה ואסר טעהרמעשר
 הנה שוע ולכו שיו vnw עד כלום אמר לא שלטיםשטר

 : שפירשתי כתו ולנו פיו פירושמשמע
 כל בטענת וכן בו שהשמח לישבע שצריךו סעדיה רכינו פסק בך אם משמה האומר %תמלז י רשו"ז כ"כ קנה לו שיאמר עדו קנה לא לקנותו זח ח8ץ משהי לחכירו השמרתכללו
 דסשטה מעין לא ואי הוא שכן לישבע צריךנתבע

 , ליח פעניק לאהוא
 השכוו עלי' שאץ בהלואה העם טחול ומחלוי אזר לחביתו שמ"ח המוכר שמואל כאמר האתקלתם

 קונה ליד חרשכם ובא משכון עלי' שיש בהלואהאבל
 והמותל . דמי לי' דתפיס דכמאן למחול אויהשטר
 בר ור"ת ר"ח לרנרי השטר כל דמי לקתה ליחןחייב

 כל ולא לבד מעותי לו שמחזרת כתובתהממוכרת
 ב". למינכי קרר לא המקח דבשעת משום הכתובהשטר
 כל לפרוע חייב אינו דהטוחל סובר ז"ל שסר"ור'

 1,ל רש אמר וכן לו מחזיר אוחזיו אלא בשטרהכתוב
 לי' מנבי שפ" מפרעני וכ"מ . כריח סובר במזילוחר"ם

 לאורש ועצרך לא ולבסוף דישראל לארעאי למיטק אדעתא כטן ידוע לצורך נכסיו המוכר כהלקקת, 1 בו שכתוב חחונכל
 שעל בפיו הרבר הוציא אם שם לילך שא"י כיןהצורך

נו
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stmכקיסמן סשס' וכלסת סנ%כממ ימוגר wwns ע"כ 
 ו6ק מע% ניסי 6)6 0"כ ס6"5 דכריס ריט דכר"סכד"ס
 ספק נמט)ע4 לו 61"כ . ע"ס טנף דסט hnth1סשה
 06 וגעשן 7ממ6 יסקו 67י' מסוסקס hslab מש)סו6
 :יף% יל-פ ול"פ סבלנ  רנרימס")

 PBWD 4 ט* 6מהתקם
 . גו' 1ר6" ה4)ס3ר

 סמוכו %מר ס4קמלטענם
 וקדומן (he יי שמיןסה"נ
 ריתך ע"כ  0מספפ מנסטימר ס6מגסי מנכיו תמר 6"י7סס

 טוצ5מ לפי  וקטין ו4ךווילסס
 הץנלס וסורס ופ'כסניפך
 יום לי מבפלסן ננוזרפס5"כ
  סקסים הז נסטוס owסיס
 ,5ff מס ס% סמיי 64פוו

 לסריסים כמגויסי ל6 4פרומלי
 . D~U3  ס5ופ ~mnh י6ל6
 4  גוו hst מוטן ט4וs~y ס% רעיכן ויסלפ פכפסעוכ"פ
ols~. סמוכל )ו י63מל סלי 
  s~en 6ף ממזיר טמיןס6י3
o~h.סר6" 5ל6 פספוס 'hp 
 מסמגען ימו ר16כן סכועםהלגי
 כיון מטמין וקבע יסכר4'

 ממס )סיפך סכטיש )6ססשגר
'SffhDפסהסין ר6י' ופניך טיסים 
 ]ונצ"מ הףכל סברופסיי
 שטון סייר )טן  יזהר ס"1)מי"1 - מו"ל למסגי 6'ם6ככה"ג
 רוטבפ מגס 6מר סרלף')סכיה
 יצוע כלהן כיון sffp 6ך .ריקנן
  סה"כ ))וקם ר~עכר 6מר06

  להדיין (ODS, ugn %.נצמן5צ
  יספפוסויסוס  '~ltDD'ל(9צלוטננן

  מומין  סה"נ משכר ~Ybכעז
 קסמומוק כנכ"פ )ךנליווסטפן
  עפמ"ס וסג") . וגועלכעכע
 סק"נ פ"י סי' פטפטנצפר

 פמלס  ליפר 1ffh1 סצ"זרכס54ס
 ,~ff סומל  ר6"6 סאלם  דפס 6ף)י

 גרופס נטוס רמקולםומסוס
 וכס"(  רפרפסי השכמנוסץ5ו6"ל
 כיסס כסניפו פ"רכפ"סספררכי. ממלסי לופל 5"כ פנפניר6יכ4פר
 "ף מת* ס4( ססרפוןלשך
-5

 יסכפ S~h וצק ItDS טל
 יה"כ פ"ם.  ספרמון ל06רגס
  סס6פז רפפתם רס"ליצל

 ססו6 סא"ל hSt ;os~OSששגר
 סכ6 ומעדי כן ס)1קמיס דרך 67ין כמוטס טעגס סי6מגל
  ט5מו הפטור טמשן 6"ג הכך זצטתי מט %קם הלהןנתוק
 כו' רעיכן יסבפ ומ"מ . (owuaנפפינן

 :  מפרפין לצוער יל  גוולסי
 כמ"פ וכפור . ונצץ  פ"ו כפררכי פי' . סוספי  ססיסר5ל מסוס צמח  סטת 5ס פליי יצחתמטא

 פפס סכרין סכפלימ 15 וסיכר  רב6ין פכי5ר מ"ר ט"מם"
 ו)כ6ולס . D~D )ק) מכ73 6פ" %מגוס )לשכיר רסקי סטכללון
 ס6 סכותי עם סוט כטויס 16 כס0קוככ כגד'ד מייכי 67יק'
 ניסלק) כקסלכיכ eh" פסע ו6ס )6 16 פלט oh )%דע0")
 פסע וכש . 5"1 ס"ק ע"נ ס" ממ"פ עף Itnhlo חייב%ר
 )שר6) נססרכי3 גס סמו סוכו 3ק)6 61י . יחחייכ )מסמטחי

  1D5DS לרגצכ ממהר נטפל תב"ע כסך6 פ' לבשי סויטגדינ
 וקין ימת %יכ whln מממח פסס 5ם ומפע 5ם%4ונמכו
 מ16 כרכו מסוה) )סס5ו) רסל4'6100)

~pDD01 פסספ"פ 6ם ר%ס"כ 
 יטריק. סק"ד D~D סי' נק5ס"ח וס6% סרעפת  6ס כ6שס"ל

'hmנק גס"מ Sh~nt יטמיס . 
 וסות 6 נגען סייריולי

 עך נס% 6ף )%ר)מסכיל
 לססומ ול6 לפרס י"ל כס4כל לגצסי  )ססכהך ,sffc )6 ומ"מעש
 S~b :כ"כ

 סר"י
 כתודתך למ"כ גילוין ]גנ"כסור  5'י 1)6 כעמיתו ליסיירס שיכייסו A~V1 . ("51מיחס  שמיכין  כו'

 מטעם ההיפו כסכין ס%פוקור[
 הח"מ עמ' מדר גס6ייוגרמי
 t"Da סי' וכסגך מ"ג סג"6סי'
1~pD]וריפוי דסכ0 וסימק . פק 
 יחר דעוכי י") מ7ד"גכסור
 וכח"מ . )הוד prnמסומק
 3סחס ס"מ וסי' ט"ו ס"סכטופ"ס

 O'~DIDO 7טח סו%)סחרפ6ו0
 . נגוק כמהתנים ודטםקמרי
 וריסי בסיס  פהז%יכוסדיעס

 : סובל לןמררנו
 הו"ם . רנ"פפיךי י"פ , כל ר"6 פמזתקבולם
 סי' סרי"ף כפסי' סו5מסטוכסו
 כסיכטל  יסכיריס  לפיין יכ'סג")
npnoרין or פכיר  רל6 גנרל  סימרוסילכס  לפעין חיור 
  פניו% ר% וכיס,לחיגר
  כוסן ליוו סו6 י6"ןליוגורי
 סמלות גוחן )16 ו6ססכירות
 לסיגר רכפכיר  UDnD1 ,טכ")
qh6וגורי פכיוי ל6 רביסן(  
 מלס סיפך חסו מטרותגוחן
 מכירו כחול ס7ל דכ"6כביק
 וווקל קכר )ו )כטווח 6"5סג"מ
 bt~o1 61ט"נ )6גר6 7)"קנחול
 כמ"מ דסכ"י וסג") . ט'סיו5  חג"פ י"ג המיגר טכידנכלת
 סכ" סקו קס"נס"

 ירומם מל'
 דטמך וג3ל6 65גר6 מ"קמ5ר
 סכח)יס מנהיר oh)מיגר
 כחסר וס"ס 6ומריס ויםמייכ
p'S16ד)6 וג3ר6 %גר 
 כפטל וי"ל )מיגרסכיו
 סי' 7סג6 י") 61"כ .ט"ב

 כמכוער  רכסליםססרהךיס6
 .  ברוך  ומן סלולת סררכמכובס
 ומס .  סמרוריס6 יםוסממך

 טבע מגרגרן 7סחרולית6 מועע ספסר פכפכי) מכירכל'י

-[ פעור)מער  6כ) . מכ"י סכ' .ח) 
 מממס ססכירום מסקס )6נר6 )'ק יסחרר 6ף )מיגרכטסיו

 ססעס טד 6)6 כמווין סרגיס ס)6 7גסכט וכע"ס .סקחרורים6
 דכטתק מסקכו"י ר)"כ ס" ריס כט'0 )ע"ס )0שר ים .סחכט
 כסב וסס  פממל ר6י' 6ין מסמוס מירט 6מר סמקממבספיר
 מסוס סו6 לסדר סו ל"מ ןנוססמם 60 מסכם סג64כסס
 כו לסססמס רססי  סיח 14 סחוס טל גספ'ים ל%15ס

 . יסתמם חסיכ מסמוס סגו7ט 6הר סדר ימס 51") . ע"פגזלן רגקרי
 רפיפ-  ט"ו סי' ג'ינס ס)כוח 0ממ"6 )מ"ק SffPb סי'ו)פי"ו

 לש אם בו חחי לקונה %ף אעם וה% מוכר השנן
 : דברים אינן שבלב דבשם הוזראינו
 . דטיו לי תן וקניתו וטשטש אחד סוס לךי סכרתי ומענו לדין שמעק את שתבע יאובן-קם
 טקח טקהי וה" בו שה" בטומין הרנשתי אחר יוםעל14 כשרכבהי כי דמיו ולא לך אחויר הסוס שמעוןהשיב
 ואסרו עדים ובא נולדו ברשותי לא טשיב וראונןמעות
 אמר הנר שהוא לו ]אסרו[ לקנותו חסוםכשניסה
 אלא האמנתי לא אני אבל לו אסרו כך אטתשמעון
  מעשה ה"  וה והטעני טום בעל שאינו לי שאסרלדבריו
 טפ"ק וראי' . וקביל סבר המוסע לו שנלו אחריואמרו
 או דינר חסר סנה ונמצא בטנה לי  התקדשידקדושין
 של דינר האי 81ריך מקודשת אינה נחושת שלדינר

 דרייב ל"צ וקביל סביר הא בע' דימעה אי ח"דנחושת
 ולא טומין עליו קבל שלא ראובן ישנע מיהונלילה

 ונפחת הטחי את עליו והרכיב מהבירוי סוס איש שכר שאם בתשובה ריברב צקיעקמא : כלום לונדר
 על חס אינו הכותי כי הוא 9שע שהישראלהסוס
 כך אומר זה נפחת כמה בעדים א" ואם ישראלממון
 הנתבע ואם כדבריו שהוא הנתבע ישבע כך אומרוזה
 ופטור שא" ישבע נעכ לא או נפחת אם יודע איניאוטר
 דפטור יודע איני אומר והלה בידך לי בטנהדהוי
 אפי' והזיקו טחבירו סוס והשוכר . הימת שבועתונשבע
 אדם סחייבין ואין וריפוי טשבת פוטרו כהן ר"חבכהנה
 פיחתו כמה שסע שהזיק ומשעה שלם נזק אלאגשור
 השור(  ימכר  )אלא בשור ארם לחייב ואין ליטכרדמיו
 שמואל הר' אבל כיבד נזק אלא חייב שאינוכאדם
 : דנרמי דינא מטעם טהייבין כולן יעקב והר'וריב"א
 ולא . לסריה לאהדורי אית דליזבנ" טקסיה דה"למוסין ב" דאית ליה איגלי זמן ולאחרלחבריה סידי אינש דזבין היכא אלפם יב צקתקמוץ
 אמור דלא לקיובו או לתגר שיראה כדי בכה"גאמרינן
 מק"ט הוי סונטן גבי אבל אונאה נכי אלא הכירבנן
 גאון ר"ה כתב והכי למריח חדר ליה דמינלי איטתכל
 קודם בדק אם דאפילו השיב ובתשובה . עכ"לז"ל

 טעותיו לו השלם הדר נסתר טוסין אח"כ ונמצאהטקח
 רבים ימים בה דר אם ואפילו הקרקע הוזלו אםואפולו
 דור הבית שכירות תובע הסוכר ואם הטקח במלאז אינשי עייה רקפרי גסקום ודוקא קצבה לדברשאין
 לפי ברשותו שלא תבירו בחצר הדר לעניןדינא

 חוזר שכשהלוקח מצאתי אחרת ובתשובתו .החילוקין
 אותו עד אלא בטוסע הרניש שלא לישבע צריךבו

 שמא טענת על נשבעין אין דהא וק"ל . שתבעשעת
ושאח

סג6
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ברל1'קאנמיטעשה148

 סנר6ט וכפי . 11 ר6"ן 6זt"'DS 6 . עיט מלרכסכסתמ)ח גס נען )"מ ו6גר6 6וטח6 ונמית )6גר6 3קיימ6 מרטתט"
 1)6 לכריו סיפך סכ6כ סג,כר ממרדכי . מסמ"קttnnch 3חלר כ"ס 61"כ . טקט 3כך )כעסיס ממ6 נייקי3מט)ט)ין
 מסיעך ס"ס סגי סכל ספק רמממח ר6י' וסג") . כ)) ro(llt סכירות ליחן 6ךטח6 וגמיח מ)ססכירו כטיס קסמי 7)6כמ"ג
 ריומ 6יט וסרי )טג'6 יחן י6"5 ךמרויח אר"י ס"ס ךסוי 6כיךס כטג'מ6 61"כ כסדיק מימו כ)6 כ) לטויס סג"מ )דוררכלי
 דכגסתמם כטטס סג"מ ככסכנסס
 מסוסך6)"כ ומם) )מ,וי)"גו
 גקר6 )סיות )ססחנוס ס"))6
 7)6 3מ6י )"ם וס סרי .ג,)ן
 דמ1י געסקכירו כפסיסקס7י
 . סכירות )יחן 76טת 7ררת')ומר

 )טכמין 6ין 7ס6וכקוקייתו
 ס)6 ממוכל כסכועחחקנ,"ג כס" סק' וכ,ס סמ6ם

 כמרדכי מגס . למוססרנים
 מנוס כמכיל סנו7'ל ס'3כח,3~ח
 ממוס סיס 6ס )ירט ס")7סנ,וכר
 כגוקמ גן י") וש"ג . ע"סמטיקים
 כמיס 6רוך ,מן סח5רכמהיק
 . )ירט ס") כב"כ . סלי"ף3חפו'
 סיעפו 3סס )ימי יכו) ר6כולמ"ש
 )דין דמי ו)מעס כקג"מסעת
 עסמומ,ק ר6"מ כוהתו ,ח"כ

p'tnol1' דף כ"מ פ" הסיחר 
 DnDnI . פוטר כמד"סט"3

 מילו 6"מ מומוק7כקס)וקח
 סו6 כותקו וסו ו06 .מסרק
 חקמ'ג 3סף אסמוך )מ"קמתירס
 עריו מרסונו גפן טסספקדכ)
 on(npl )סו1י6 6פ" סו6 .סר6י'

 4סנע "~ק מצעחקמב : 51"טממרפס
hsnמוס 13 פלגים 

 מסיק ממדיר פ' כמרדכי .כו'
 מדל כו' ויטמע לצכן רו705כ6יפ
b)w~'wh ר6ו3ן קיבל כ3ר 
 מס רסמרדכי %"ע . ע"ססיפות
 % *רט * 6ין ושכנגדו *רט לו יפ וסמר רסיכ6 ר6יוסבניל
 0ו64 כמס  ריסיי 5תר 3יר כליו ממכיר כגון סכוטס 3ל6יטול
 כסנ6 סו6 וכ"ל . ש"פ 1nDb )כסי טל 10ל5ות  וסמולי6ויפול
  ptrno5 סמ6 כטטגח סיסכע  ר6ו3ן 3יך ככר כססמפוס 6כלליפול
 רגעו כמלס 101 ולוגי . 50 ומגלי' ר5ו' 4כr"D 6 שכירומס
 כססה דק") . סמרדכי מרדיוס ריגע  6ף סקיךס ונסי'סכ6
 ל"טכפ ר6ו3ן 63.ר וחס . כלמס ל"מ 011 יסכט למסמוחזק
 פל ססגוטס  שיפך רביכן רמלי נ"ל . hnr דסרר סמררכישכ'

 רסמריס כ' בכיי 6מר כד"ס פ'3 מ' ד' נ3"תי רס"מ . החסרתו סיחורו סמסוקפ"ם סתחס %יכלוביסעור : ופיליפ סחוס לולד ר4קח ס3רסווד סליקם סרגיס :hsn סיפכםס4קמ
 . ע"ס סממן מתממיהן סס לטרכן בסור רכ'פ מסמ3יסשפירכו
 6ין ס' ר' ו33"מ .  סמטספיס לכחוד סרקנה מרגעו קלסוכ"מ

 לדממן ויין 3ין %לות [pht ט' יום נמל 6מס סל סמריסתפרנין
 ותמס דיוח רסרס"י כפין נל"ל . מי"ג[ רכ"ח סי' וריכספי'
 דסק נסם רמילת6 ו6ורמ6 הריח מכ' וייס ליום רסק)"ו
 מסת3יס ד3ס.רס 5לי3ייסו י"ל מ"ג . ע"ס תכיס מ3' י6מסיוס
 ליס פירס רכלן מסממים סירס רפ"כ ובנוס טס תקיפבסיר

 : ושתניח 5כל עלת ובמסדיות
 וס6ומלין מס5 ס"ס מיי ככר סיפון ספק תסוס רגםי מוכיח רנ"מ  פ"ו 3מררכי . סכר 6"ל וטריין J"Dhהבקטה

 טלתח DT'1 רתסמט eJbh' )י' רתפיס ססנ6ס מתמס ס"סמוו
  hsn כ"ז ד)כ6ורס  6ף ס"ס סוי מל6כס 3ו למתוח לכיחוסטפן
 3פס"3 5חר כמקוס לססחכר מולי ולפותן 3מ)6כסמהחיל
 סי' D1D('O סכירות ס' סמח"ט למ"ת וסלס . ט"מ )חוורי:)
 סוי לטפוסו לו סנתזי סחפן ספוחן  דכמסך . סטילס סר"סו'

 כספם עני י3ו5 ל5 דממיברור
 ל"ל ולריי ו6ף . כ6נירסטמתטסת
 פל דכזספ4ג מס סי3י6רסכית
 ו%  מסיס ס"ס ר6יוו רסי3ר037
 ססוס' כת"ס rb טוי סינוןסכיה
 . ת"ס וסי בר"ת ט"5 רס"מק"מ
 רסרסור מס6 יוסר סכיה קינומ"ת
 מכימי ך11"י למסור מפןמנוטל
  רח"ל  6ף ס"ס  סף וספירקוגיס
 יפול ול6 יחכור טל6לפעמיכ,
 כסור l"Sht 6' סי' חסר .סכר

 : נמפתתותסיחיי
 סמ"ג מן נויל סיחתקמו

 . ססמ נו וכס  כסףוומי6
 ךלמל6 כ' רכ"מ ס"33מררכי
 מתופס סי' Tln)a  כסףמ3פגי0
 רל"3 סי' הח"מ ותפ"ס .נכויל
  סגרסוני מפיחוס ס3י5סק"ח
 כסף סו6 מכמון  גס 057כר"ל
 6לן מכירו סל6 6ף 0ר6טוןיקנס

 כלסגי נגס"ג גג( והכסרסלכלס
  כלסין רועו לסין ו6ס .ג:"גז

 ר3'פ ריס מסקבמצתתות
  כסף וגגול6 ולסע כסלכוסיסתיר
 .  כסף כילו טל ייתרמתפרט
 סל.ל 33ריל מנתון מסופתדטל

 : כסף בווגמלן

 3יד6י ורען  כי1ןחקמוי
 ר"ל 4 תייג  6יגך6

 פ"ר כר6"ס כ"מ . ורסיסכמחילן
 ס"6 פ"ס סי' במ"מ מ' סי'ר3"3

 חייג כ04 ממעד bSt וסטיתי יזכרתי לת"כ סנ"ת'ד63תרכ'
 דסמ, מספק תכירו 3סל למסויף יסוו. צרבך ספק  c~?the)ס)ס
 hth' קמיו שגו ך)וי ורקען סמפון "תו 6י  ופריך%ס גנב ר6"כ 0ק' דסרסי6 גכס6 מ"י סי ר6ס וכגסמיס .מחלו

 s~ffo ולסכ"מ . ולר"י לר"ס סק'  ומנס 6"י סעעון תטעןרכ6

 30"מ סבת רל'ט לתרן וסג"ל . פ"ר 103 כסריילשקמי
 כמירחו מחל 6ס ספק דמוליר ספטס רכ6מירתו נגך"ך6ל6
 6שקח Dpt1" מטס לחייכ פרעתיך 06 כל"י sffO )י מייל6עך
 'רומת חלק )יחן ח'וכ ר16כן ע) דלין דכ"כ מגיוון 6כ) .חיות
 . סלו 5ת מסלמו יופל סיומיו  6)6 )לחיו ממגיע כמס 6ףלחיו
 סלפל יקרס כשמפין למתל 06 ללו סמסיפס כסחטןממילין
  6ף or כחלק וסמטון ר16כן סימלוקו 0רין לציות רבויסיס סמסופס 3סהלק סוס וסמפון רקנן והזקת . ל6 15 מלוינירוסס
 יפש רט"מוכספרי סי' ונסט'מ לא ס"ס  טס"ך  וסמם כרי7סן)
 חלוץ סרטון אופל מפמט טמו לחיו וירטו .. נ"ת ריססי'

 ולרס"י . D~nO כרמוקי 6"י נאתר (npth' לריך וט"ב3סלימוס
 יכסיף נמקלס ורלי ססי6 רכל וסוכר רמ;מט פ'6 ר"תויכמוס
 כיין  י") ס"ס גל15 . סף כ"ס 0סוס' כמס"ס יכולן ורליסוי

 ממטע סיפול ראוי 6ין סמטון מחל  7סמ6 ו)ר6וכן )גולמסופק
ols)D~h7 56"ס רל"ס סכ'  סס )סחוס'  6ך . ורעי מירי 3ץלי 
 . פ"ק כלל יייסי הייי סמ6 סו6 כמהספק 6ל5 פורעימוליך
r"te)תרס סי6 06 סג(סס ד1.6 סכ6 ל"ט blb 05 ממל 
 ושווש כמו ho7 סממת יפול ל6 6מ6י סמסל"מ ק' 0כי5ר"פ ס" ריס נקיס"ת וסיס . ל6 5ו מלוי גפילתס מקורםירוסתו
 לו רציןסמעון

 pSn לסיפת ריס רתוכן סורס לוי שכסי מ"

  שנעשו  בהן  לוטר  שאין  בטימין רוקח  הרין ראונזל
 טשעת  שנעשו בחם  לוזיר יכול  אם אבל הקנייטשעת

 ברשותי נולדו לא הטומין אלו טוען ושטעוןי טוטין בו ונמצאו לשטעון סוס שסכר ראובןתקמיל : ת"כ לדין  דרמי נ"ל ולסמההקניי'
 נולדו ברשוה' לא טוען וראובן טעות מקח מקחיוה"
 הסעות נתן דשמעון היבא מיבעי ולא . ברשותךאלא

 אכתי שטעון יהב לא אפ" אלא נאמן דראובןלראובן
 ברשותו נולד שהספק כל הסדיר פרק דאטר מההיאדמי
 נו הרניש שלא לישבע ראובן מחייב מיהו הראי'עליו
 טענת על נשבעין אין דהא וק"ל . אצלו בעודו זהטום
 המעות פרע דלא היכא לשטעון להאמוני' וליבא .שטא
 לא נטי אמר כי מהימן פרעתי אמר בעי דאי מנועיי

 שברשות נרי בטענת לטעון א"י רהוא נאטן מלרברשותי
 : וקביל סבר הא ידע דאם נולדוראובן
 מזוקק שהוא בעת סתם לחבירו שטן הטוכרוזקכמך

 לבלב לערב פותר שטריו ושקטוששקעו
 טהל עריב לא ואי ויתערבו שיחזרו המשוקעיםשמרים

 , ריא'ז פסק סךלי'
 חייגין המלבושין נגנבו אם הליט' טן קצובי דבר להן ויש כסות שטוכרין אדם בם אותןתממה

 להם יש לכשיסכרו שכר להם אין העדיין אע"נלשלם
 1 ש"ש עלייהו הוי סהשתאשכר

 מנה לך חייב אני לשמעון ראובן אמר אם-כלז
 כלום לי חייב אינך בודאי משיבושמעון

 ואע"פ פטור ראובן בפירוש טוחל שמעון איןאפ"
 אחי זה ניהלין יש ספ' וראייה לו שחייב בעצמושיודע
 דכיון בטעות מהילה כסו דהוי אטרינן דלא נאטןאינו

 : ודאית במחילה ה"ל לי חייב אינך בודאידמען
השיב

נמסי
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%ש~י44ב"
8אשש881 י%טן

 צה:צ ומיכ ממס צ6 ::ם %:נ%% דשי:בטי צ :צ: *ן:%צ:2צם,עןן
 מיס מיץ מהטס -DD Hhi'1 6'ט 2:דהש%די:חי:קרוביםלעבבניבצ ש: 4מ 14ל 0י3תקמח
 תקמט ז יי"'וי' 42::%?.

 5ננ:ד' "י1
""% 

 פכו )1 סקלנו 6ף ס0כיעס כגוף הטרשה יכול וכן אחר להרשותהמורשה מטי וממחסן ן3ל ע)דנמע?יס מ יהבן", "מ
 מעי7)מו03ו 7וק6כסיו64סממת זה ביד הרשאה יש שכבר אע"פ לחייב החוב למהול סעךיס וקרוני דממתןסג6ס
 משכס 4טש מע? ס"ט 6ף דעת בלא במקומו אחר להרשות יכול המורשה ואין מסו) סי' י4וכ ט1016לע"פ
 צ%י'%ם י: צג" 4:ג::ה:::בלגיי%2 בג"'"י צ :ן ים ::צהב ונוסדי גוס"כ מטוס רק 3ו 6ין יהודה הר' חולק וע"ז פשרה לעשות א"י ונם המרשה הגון גדע מסוס טפס5וט

 עמון גוף ט) מעיד יכם5יט כתובה שחציה והרשאה את יידי דנרים בעל לאו קרוכי6גקי מ"מ כעדות7טגשס
 לקרוס סג6ס pm' 6ף קרוס אביהעזרי ר' אומר סתנח בלשון והציה שליחות בלשון מסו) מטוס מעיויןסעי
 67"כ משינהגו חקי מעי כסר כי בי' דכתיב טחנה דלשת זה את זה ביטלו דלא 6)6 מסקרין ממעט קינוודוניס
 ק315 כמסכרו 6ך )וטסו גס ימיי הרשאה ולשון את דירי בעיד לאו ליה לוטר דלא חיכי קרוט ע) כמעיד ודוקן,מגוס"כ
 : מג6 ממובס ע"6 מיד שהם אטטלטלי אררכתא רכתבי' הך'ש ונתב שווי' תמנו ממס מי מצמיאי כנ"מ וע" . סמעק דוק6כ;יו64 דשליה טיניה טפקי' הטורשת תפס דאי שוו" דשליח 6חר ole ע) כסמרור6כ)

 יקנה חם מטלא שאר ואם הקרקע אגב לו יקנה הם 6וי) ))ו0 *' זניית כעס))וס
 כ'3 . 6מו טסומ קיסמן

 6"ר מעעס קמ6 סנוע ס' סרי"ף טעות או רנזילה אטטלטלי אבל קרקע אגב או בחליפין ג"כ 07ער3 כיון 7סס טל3גחל
 כמ"מ 6מרוכ"מ פקזחומו סיס6 ברשותו שאינו דכיון אדרכתא כתבינן לא הלואה של מעיד %ס 3מעי7 .מסחט73
 ג")1י") ו)כ16רס . סיר קל"ב ס" להקדיש א"י שניהם הנעלים נתייאשו ולא הגוזל מדריו"ה ך6יט מורגו ג6סס ט' )ער3גמי
 קכ"ג כא' ליק סק5רן"מ )מיס חסרשה אין כרשותו שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זח מזמט ככועס 67סס 'OUDDמגרן
 6הו והם מסמט דון ") דמדכמו3 דנהרדעי קמא לישנא לפי וזהו למחישה להקנותה יטל מטי סנמווחו 6ף מעיודכ)וש,
 יקמיר ר51ס סויגו )ממרק חכימס רריו"ח טשום אסמלפלי אררכתא כתבינן לא דאמר י1) ס)ממר נל"מ  )שלגו0נ06
 qb] 6(7 ריימסס סכין סינ34 מן להקמתם שאש וטעטא דנזילה בטפלטלי יל הוא שפ" נגן"ן 07רי וק") . ס"סמירות
 0הוס' )מ.ס 1ליכ . ע"ס כפרי'[ לא דאטר דנהרדעי בתדא לישנא לפי אבל . למורשת כגיוסן רק יווט סכר )1כסק5כ

~tsfn
 סד"סדיו6ויס ט"6 ויסד מ"מ לטפקיף הנתקף רכפריה אמטלטלי אדרכתא כתבינן 6יט מהגמוע סממן

1'DD6"16 ר6ו3ן כסיעעק נין ם'מ 4ת דיהיב כשיקרא טיחזי עליה חתטי דכי משום סיסגי ר16י ס" 1)סמח 
עדות

~llpo 
 וכע) פקס סס6מו )ש סמפון בץ נדוניה חלוקה יש גזה גב" ליח דלית סירי לשליח כיון )מורסה

 ים ו6שכ . ע"ס יוסר דוריס כפריה לא דאי דמשסע אדרכי,א העא.עבריק הגאונים ומס טפח 6)6 תיגוססמולסס
 . כו' 6דרכס6 %1 : ע קפי67 3ס נתייאשו ולא בעין שהן דנזילה בטטלטלי ואס" כתכי' גי6ס מטי טדותו טנסינ0נכן

 . 6ורכח6 פ' 1' מ"ק גירס0וגו קטא לישנא לפי דהני דאע"נ כשטר מלוה א"נ הבעלים 61'י סכרו סיעף לפרוטדממע6
 סי' סלי"ף וכהסו' סם 3לי"ף 6ך מדרייב להקדישה שאיי עלייהו אדרכתא כתבינן לא . 7סממ"6 )ג'7ון וס כי, גסןסגד)
 . לרעו כג" 6ולכ60 גריס קכ'ג וכו' ברשיתו כיהו טה כיתו את יקדיש כי איש וכתיב pp", קכ"נ סי' PDnnוכסער
 נט) ע) ססס)יטו תסוקס *רכח6 או בטכר או ליתנם יכול להק-דיש דא"י דאעינ מהקדש סיס כומן סמורסס עם יזקל, פירס פ"3 דצ"ג 3סטעומ ורבי ומתנת מכר דיני לטידין דאין כתמ' בחרא לישנא לפי 3סריטחו טניס * סיס דמי3גירון

 6דרכ60 )' וגס יט"ס )ט3ש דין טליה אנץ * שהם בכ"מ בחליפין או קרקע אנב בסתנה קר,כ כססוInutJns 6 %קיי
 ומסיו רשף )קון ספיר ממרס ע"פ דוקך 0ס'ך י"ס סכיך .נטךיס
 33"מ מפא"י סדרכי' 1)6כמו סמ3יעס כגוף מקק )1כשס

 ;ר( 'ן%ו,וי,יד
 ומלז 1,.'" , מ ע 'י ו"וי-י'ו'ן " ווי 1DC-י

דנו
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 ולנמרי )כיתו 7)"ו מסוס )0ק7יסו מגי )6 6י 6ף בו )קגומ ד6ף י) 61"כ . מ"מ קרקס מיינו ספקי ,' 7' מגוייסרמקורו
 7)"מ סרקו מטיס .ים קיימת כנעלס גס יפ"כ . נרסותו סו6 . סו6 גזו סגין כסקרם 7ספקר מטוס סו6 מהקדט מפקררגי)וף
 )סו!,6 תק'פס ע"ד ויד )0כח.ס )סקיס כ)) רס"ן ומחגםומכירם

 )0קךיסס )"מ 6י qb גמי .מידו דלא אע"ע שלשתן במעטך רק להקנותם לו שא"אע"פ כרסכ'6 וכמ"מ . ממקיט י)פ")6
 דכ) מסגי וממגם )מכרמ"מ כיון בחרא ללישנא אף הרשאה עלה כתבינן לא כפריה )16 מלוס )מ"1 7ס6ותדע
 ססס"ר וקיים 1nDIDn טןסוס במו"ל הר"מ וכ"ד לו להקנותם שיוכל צריך א"כהיא מקוךסח 6סס קידם obtקייאק htllOS ספסר וככ"כ כ"ךשריך אדרכתא לאו לנפשך ואפיק וזכי דון ויל בי' כתב לאדאי ךמ)וס כרסוהי' )5ו גיחגס)סו65ס
 כמכי' : 61"ט כ"ך כפייח ע"יל% אלפס רב ודעת . ע"פ בטלוה הרשאה כוחבין שאין וססיכ . קנס ימכר )יתססוכס

 . כו' ס)ו06 ע) ו6ס" ט'6ירכת6 ע"פ לטלוה אפ" אדרכתא דכחב" הוא אחריםוגאונים )סו65ס )16 7)גו"ןסק5ס"ח
 סכי6 סק"כ קכ"ג סי'נסע"מ גמור בקנין קונה אינו שההרשאה לפי כפריה דלא כו )מזור hto יכו) 6"כגיתגס
 רחקים פקח") דגמתי י*ס"ךמיס ש11י' דשליח אסיקגא דהא כפריה ולא בפקדוןאפילו סו6 מר" 37רס1מ פקאן כגנוס")
 6ף )מרססו מ5י כס)יועמטסו טצי דלא וכבע"ד כקעה ש11י' נפקד מלנבי אלא כנוו ותיגו נ,נ,)ו )יקם דתו)כיון
6סכועס חננאל ר' וכתב האי כולי בה דייק" לא הלכך למירהי' . e~D כו' פקלון כנוו 6)6גועם

 וכ'ססע"מזיי
 ותמועט

 מסוס הקימוח גני ש"מ טשגרע לא אמטלטלי אפי' אדרכתא לטיכתב דנהיני דהא ז"ל מסרככ"6 סכיך "ק5ס"חומגס
 )ס*מ מימסרן )6 %1)י מילימסוי י הרא" עליו מחבירו והטוציא סטכו מה ועל מניין ירעי' כןסכי6 כתת וסם ד)"ג7כ3ומוח
 ס' סממנה )מ"ט 1סג0 .ע"ס וכבן דנהררעי בחרא כלישנא דקייל פסק ז"ל ור"ת ט' 7' וככ"ק . כקמוסק!ס'ח

 סי' מי"ג וכג31"מ ו' סי'ט)ומין רטהזי משום כתבי דלא טעמא לישנא דלההוא 3ס3ועות ע"ס ככ) סרסכ'6כ'
 רעק"6 ובמוס'קמ"ר כפריה אפ" כתבינן רהשתא ידעי' ססילא כשיקרא )6ו לעוס )ת"ד דס6 כסוסוסון

 כניעיי
 ל"ת

 הרסין 1)ס4מ כמיקי 6מרט"מ כנון היישינן דלא לאותן כשיקרא סהזי האי בין לחלק סגוסמ5ות שסי . ט"ב כו'קיימך )עסומ )"מ ס)ימ דרק)"ר שיש בזה עליו חולקין ויש . היישח לא כשיקרא דלטחזי דננ)וס 3רסותף גיחגס)סו!6ס
 %פי"1 . ס"ס מילי גסמימסר חתימת מהדי דלחתום מקמי רכתיבא אשרתא האי . וכר6כ6ר 6מת )כומסטוווח

 : סק"ך מסק056 ואשכחן היישינן לא כשקרא דלסיהזי כשירהירייהו סקרן סג"ך גופי'גס"7סק!ס"ח
 ע6 6כ6 0"נניח ממתועקנ ידעיתו אי דאטרינן הא כגון לשיקרא דחיישינןאחרים שייח 67ף סהוס' )סיטת0סכיס
 סס"ך כ"כ . מ65תיי דקיימיתו יומא כתובו לא ואי כתובו ב" דאקניתו יוטא כנר חס'כ נין סטומס כ)דינך
 ומלנוגס . מבב"ג ע"ס ס"ס כמ"מ דכל דטילתא וטעטא כשיקרא מתחזי דלא חיכי כי ביה 7כ) פקדון ורק כרקוחוס6')ו
 גקמ מגיסו כלי טוטן סגריו גר6ס אשרתא כנון כשיקרא מתחזי אותו נסתלק דלסוף מידי מסיס )י' סקי) מפקיר דמעי6ינ,ה
 51") . לקחת ס)") ד6"כ מממון כשיקרא מיחזי שהיה הדבר אותו נסתלק טיהא חזודלכי דין nicwJa סיכך 6כ)מלסודו
 . קמ6 3עעגת גסכטין 61'ן גגכ רקיימא יומא או ביה דאק% יומא כתבי לא אי אקנייתא . ע"ס כרקומו 6ימ מסירהדין 6מי זסמ6 )כחוכם 6ף7ספק שטרי דכהבי בההיא אבל , חיישינן לא ודאי להא )1 גסי6מרו nttifrtib )?"6תי
 נכיס סמסקגיסו 7מיירי טפסר . חיישינן כשקרא מיחזי ולההוא כשיקרא מתחזי ב" )16 מקוס )מסוכר גסומגס

 5"נ ס" נטור ומטלר ס6כ למ"מ צרפת ונדולי . ותייש" היא רכזות" דמטלטלי והא גח,ור מלוס ומ5י (p(o)ס1!6ס
 סמחעסק מסימי 67מ7 מ"ג כל יהא שלא שתקנו הוא שתקנה אמרו ז"ל והראב"ר )ססיכ )וס וסייר כעיןכסטןיין
 כע"ס גס3ע 6כיסס למ"מ ככיח הים למדינת לו והולך חבירו מסון ונוטל לו הולך אחר ע"ז וסייך פמוט רין יגומ"מ
 7כ) מר4רסכ"6 סכיך י"כ ס" .הגאונים אם דבריהם על לתמוה שיש אלא . כפר" וכ"ל סק"כ מ"3 ס" כת"מס'ך 0כ" ומגס . סימר ךמורי מטוס אפילו שליח ע"י לבעליו הממון שיחזור תיקנו לכך וע" נמירי דיגך כ"מ tDb)ומר
 סי6מר ען ט' ממץ )"מ יגע 7)6 גאונים אלפס ורב ר"ח והרי תיקן מי תיקנו לא ז"ל ךטעי י") פ)וגח6 ריס37מ5י
 כטס ומום) כיוו )1 סיס סי?ע . המתקן הוא ומי ידעו לא והם הגאונים בר' ובקיאים )6 פלוגתת 7)יכ6 וכמלי6יגס
 מוקם ס6מר עוכר יכרמגי6 פחות אפילו אדרכתא כתבינן שפסק כר"ח הוא הריאל ורעת 6ף 0,3 61"כ . מיס ךעעילאריגן
 ערע בר' )ך מוכר סרי ,ס מפן להקנותם שא"י הלואה על זאפ" דכ%וייה אממלטלי סקס יהיר )6 טכ"פ ריןטי5ייח
 ע"מ ל 6)6 סוס סריגו 6גי אדרכתא קרקע אגב אפ" לנמרי לחבירו עניןבשום מס6"כ סימויר כ"כ פסק3)6

 סכ' ורבעו ומכה"ג . ט"מ ט' להקנותה יכוי זה ,~l:ay שווי דשליח דססק"כתבינן רמס 3"ד כ)6 'מזירסתססק17ן
 מס4 יך 6סר ג) מחוחי ד63מר שא"י דמלוה ונ"ל . עכרנו חיישינן לא כשיקרא ולסיחו. ר6'יס וגסו . דחכרי' 3פקרון)ו

 טוען 6ץ 7חוכע ותמ"ס . מסגי וזהו . ע"פ מלוה אלא אינו קרקע אנב אפי' להקנותה )קדם O1)D זנודנו5יסרסכ"6
 טל דפ%4 מוכח . גיסו ע) כרי יודעש נרזילאי בר' הרגי שכתב אדרכתא שמר טופס olion נמ)וס מגר ו)קגות5סס

 נשי % י)0רטכ"6 סרסכ"6 נפשי ברצון שרציתי סחטת וא' ברורה עדות ח"מא%
 נשרור קרקע אמות ד' גמור בקנין לו והקניתי באונסושלא

 פלוני אוריכתיה ואגבן דמהדרא שכרם כמתנת ודלא בריא מתנת פרהסיא מתנתבחצרי
 ארם כל על לי דאית סטונא כל על או בפקדון בין נחוב בין פלוני אצל לי שיש דינא וכך כך על וארשיתיהדנן

 וכר,קכה כדין קיימא ר '' וספו םה זוהרשאה לנפשיה וינפק וידון ויזכה דייויל פלוני בר'לפלוני

 ד ולפי ומ' בשכת וכך כךב.טנת י' לסיקניא דכשר במנא % ומפורש דכהוב מהבכל

 ;י, נקש-un~wnc ~:הבמן """ך'"ג:יי:' פ.:% ""מ ווית"נ
": 

n~ee ,ש 

 'גמש: "צ ewc" '"% ,"t,Pte~ בייצג ט בים: יז"גן4ויש
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 ננסי )סו06 )6קס כקמר וסרי . )פלגי )ך.ו5חריך נכסי כקומר ס6"כ 7כק"13 וחוסכ מקח נס0ס h(h ימם% י7ט )6קמליי
 ע"כ 17'ס וכחוכות(bnth1 כלום בידי לך אין אומר והלה בירך לי מנהדאמר וטי'כגתינות . ניסו 56)יוסר )יקגי )6 3ט) ציקני6מ,-ק- 1 טרטור )ססוכט מסקמקס
 6% . ;"3 5"6 סי'u"oh)t שסיע לא בסמקגא כדאמרינן פטור עדים ובאוונשבע ר"6 מן' וכ"מ : כ"סויוקס"ס

  משוס 3ho ,טסטדיף : בתשובותיו אלפס רב סרברי טוכח וכן לי מבירא ולאלי : קכ"ך ס" ס"ס .כחסויותיו
~O)C  שקתקנא D~1a מ,ועכ סכע) מעהז . קטוב )נחו חייב אתה לו ואטר לדין שטעון תגע יאונןרנקבא כמגי יקמו 

 0'ג36 6חך'ךכמרוס האחת ושמות ואם לאהתו. והצי פרחים י"בבנותיך ם מסקס. )י ימיססקסגס
"'( 

 פניקס
 )6כ דלין סיתם כוגר0 67הוחס ואתה הראשונים היורשין לבניו הנכסים יחזרו זרעבלא סמך ע) לממוסס גדריךסקטגס
 וקמיי . )ס שתגו כ:ו0,כוס שנשאתי אחר כי וידעת חטיך. בנכסי פוהזק הייהר יסי6יס פרקט ט)כסחטמון

 o)ctllmths י, עם גיק:ו,ני שיגיעי~עי::,ש~ל

1DDר)"ג סי' 3ה:!כוחיו והתנו . בתי כשנשאת לך שנתתי הנדוניא בכלל היו ט) כסתטמו7 )ס יסטינ : 
 סנוורים 6סח סחסכע ךעקנב נתת האיך ונם כלל אז סטון אותו לי הוזכר לא משיב כנו) כסרג 6מריס וכק) .פרקם

 3תסו' lor 3פכיטס. נשאת בתי לך נרעזי מטון מאיזו לרוזכיר ן ה"צורך גוי וגס כו' גדיסין )ישו)רמסו
 0רי'י

 סי'
 מ"ח ככוסח ,סו ו)כ6ויס . נ"ט לך נתתי איך אומר שאתה וטת במסוני ולאבמעותיה מממוגג )ססי6ס ידו יסיג ohיווט

מגו

 7ג0גססייי
 םמטוהק יג6שגס ממחגס

 ס,ר ת"ל כ" ח"נו גזר ט"ס"ס בתי אמר בעי דחי בטנו נאמן טאיר הר' ק

 )טשן f'h 7חתגו מסוס)ישע
 ק

 פסרן )י_ט) (D'p יטד"ם"וקע על נשנעין דאין שבועה ובלא ילן
 ג7ו)יכ גנות הינן 607 נתנה דלא ודאי בטענת לטעון 'א"י שהתם שמאטעטק )* 60 . 4 גסגס י%וו6י

~-cc O)Dp)חפ'סס כ"כ הודוין ןס"ח נקנות לירש ראויה אינה החיה הבת טהכא ז,ק דדל ועורלו 3עעגת רק 6ייריגן ע 

 א קאי דהאל.אתורישנ יקעו s")oI וע" . 0רוטגסממלק
1 

 n"cirYJ טסיי" כמו י") גס .ס"מ לכל קודם

 ס"ס ני_י יריי פגגי3ס לא ההואף בן ריו"ח אסר רא הבניםבין י0ג0 ם)6 ודקי )טעון מ4סוי
 ס)6 יחמוס ומ"ג . ט"ס נרוניתה ככלל היו כי טוען שאותו טאחרזכתה ומנסלתי 3מסגס. ר,רןטגס)1

n~DS'כ6ו:; מסייגו ךסכ6 3פס'עס דאין אלפס רב השיב וכן . כדפרישית שבועה ובלא מס"ק קכ"1 סס"ך3ח'מסי . 

כיפ" שמעיסש ;hSh%מן
 מגס מיזמכן הייםנך גי:ןק :נך:ו איא זלנטילבתי' יפסיק ךאב

 ס
 גס עיטכו'3

 ו6"כ
5 

 מכ"ח נטור סט סג"מ וכ"כגנונם שהוא לפי שומעין אין המזונות כי שיבוש והואסלוף 0"ג)67"ג
 גורס hll(C 3רי סורס 7נטוטן טותו לאחר דוקא סיירי רזה ונ"ל . עכ"ל ב"רתנאי רק סג7וגי6 יחן סקעגססממ)ק

 ס6עסר ן . ג6)ססרימסכון זהו' וכר כר פלוני אצל לו יש הערש א ישל ועקנב שטסגסמ%"הכקרע" כמו 5") 1)ד3רי0ס . ע"סגורסו : שנתפתתח נערה פ' כדאיתאבטזונות ס)6 ת6יSD' PDDSסי'

 והביא כטענת וגס ס"מממר
tlltwonwt 

 ג6כ,- 06 ס6"י ד0סכע"פהק דעת על הספקיה
 כנסכיע )6;הו סג0גו וקמרמי מסטר לפרוע הנתבע1 כאןהדיןיג 1l)?h ההין : דולק וכ"י .מסגו טפקיר הוא ובניו אשתו ע"ד הטפקיר כל , ps~ .מן' 3ט"מ3ט

30'6 - ש.טטר משום הכי למיסר ליכא הכא וגובה היורשין .וסכ6כסירוע סק"דו3סע"מסס
 ק

 כחרף דנם "6

 סומר ' ) כר6ויססמר0 . ספק והפרעון ודאי מלוח ששטרa1WDי י מ מטור 14

 ;מסר 0"י)ס קסיטכטססומרוו)0אנל צ 67ף די")כמחגם

 גס )סוכיר 0") כ0ריטכ"6 יסנור ד6י מכי מקמע )6 ורמס למחוירן: )לניס 03 מ"מ . גלוע טעגס וסוי מתנם ניחן דרך6ין

ה!13
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 סנפ ס6ס 6מר 6% כיון לימר 1)"ס * ממס לחטט ע5י פלו סיס לנגס tnUh סטקטו ע5 טיס דמ4ס כיק .ס :wsn )שט.

 יאש סכ6 6נ) . פיו )מחוי סוחר סנ)כ הממיס 6)6 *יי סבי כס'ו יגיש סי טמרו . ט' 1DhS עח פעיתקנכן

~whכתגם נחר גיד) ד6י מיינםממ"ג וקומת ומ"מ ומסמע . ע"ס 
 כודאי הלושט בננד לו.המשכון הניע כבר הכאאבל
 לרין דומה איט כן ומשום . אבד לא ספק אברספק
 את לך החזרתי אני לנתבע היורש אמר ואפילוזה

 הנתבע שסתחיינ אלא במל השטר אפיההטשכון
 ; לירו הסש13ן הניע שלאשבועה

 לראובן ויש עבורה ופשרו האשה קרובי ועמדוי ליספים בירי ואשתו ראובן שנתפסו היבארעקנב
 ספני הסעות אאן תובעע והן שמעון ניד פקדון אומלוה

 לשמעון ואומר וצוח עומד וראובן בפרקונה חייבשהבעל
 ישאר לא כי אשתי קרובי ביד פקרונ4 תתן שלאהזהר
 שמעון את כופין ביד אח"כ עצמי את לפדות טטוןלי

 דווריות סההש האשת את ופודין טידו הסטוןומוציאין
 והאשה אבידה ולהשיב להחיות לאשה קודםהאיש
 קודם  תשא  וזובי מבית ולהוציא לכסות לאישקודמת
 דילמא טעים ופעטא לאטו קורם ואית ולרבולאביו
 ובזמן טסק" דהוריות ובמסקנא , אוסורא בהעבדי

 משכב על שהשורים פירוש לקלקלה עומדעששניהם
 : לאשת קודם האישזכור

 אשרע את ופרנס אחר ועטד לסרתני שהלך מתקנר
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 לא לטלוה לצרוע הלוה חיב הדין דמן סיון שיהארי
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 6ך . סמ4ס יון 66סן רק חוששן ממית מילי )6 60דסס
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 וכיון . פיט מרה פיפטת נך6
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 ומ"מ וכמוח סגתפמר מס סס)ימ המריווח )צוח זיםהכמוכוח[
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 . )כ)ימ דבייך ר"6 סונר כסכם ורק 3וס יודם ר"6 ונסממטות
 )תרן שוורך סר"6 7ס6 7ר"6 3טוכר6 יון0 7סר"ם 66")6כ)
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h-o. יקר ר' כסס כ"כ ינ"ק 3פר6 ס' וכמירכי : 
 ר"" 6ין שפגע. 7מרי"ף ממסרס"מ כ' י"ג ס"י נחנו יוסף ככרכי . קנין 3עי 3נ' זקפי פ" ,י"6שתקנט
 פג.' 6מעסס קו"ח מ" סר'"ף כחסו' 1:ול6חי . ש"ס ג"כוכחש'
 6% קיי1וח ספסרס סטן ט' ומחומס פסרס כגון כ"גכמוככ
 6ר"ם ע6 קגין )6 60"5 כסון6וח h)h כ"ז כמוסכ וטין3קגין
 3"ך כרעש מיירי 7)6 די") כ"כ מוכם )6 ומוס . ב"סט7'

 כמוסב סגעס0 ח)6 . קגין כ)6 דמסגי 6פסר דנכ0"גהפירס
 מכ"ן יוסצו)ס i'hG וממיקס ז0יד6ס 7ומי6 3"ר כ"י ס)6פ"ר
 סי' 3ה"נו תס"ח טט" קרן כ)6 ד)"מ co'5 ועת )הגיבס6)6

 כידו מוחק הטשפחה בנ* ראובן של קרובו ה"שמעון
 : לנמלו שלא קבורתו את לעכבשלא
 בשאר אכל כהנים ובתורת ביוטא כדאמרינןי טמון בדבר אלא שייך לא ונטירה נימהתקנז
 נומר בפרהסיא שכיזהו דת"ח אטר וביוטא . לאדברים
 ה"ז מהל ואם מהילה סטנו שיבקשו ער ימהול ולאבלבו
 עד ימחול לא רע שם עליו שהוציאו סי וכןנענש

 מתקוטט שארם דברם בשאר אבל מחילה מטנושיבקשו
 פשעיו כל על להעביר הוא חסידות סדת הבירועם

 שציערני טי לכל מוחל חריגי יאמר סטתו עלוכשיעלה
 סארי לי' שרי החכמים טן אהד אומר שהי' כמוהיום

 : דמצערן מאןלכל
 זמן ולאה- לעו'ג מעות חייב שהי' יאובןתקנח

 להבירו פרחים ד' ושלח בעיר להזוררצה
 שני תובע וראובז בשנים שלוחו זה ופמר לעו"נלפרוע
 כך במוהר השליח יזכה ובמה עמו הדין הנותריםפרהים
 ספרא דרב טמעשה וראייה . ז"ל שטחה רבינוהשיב

 : בתרא הטילבפרק
 בפשרה וה"ט קנין צריכה עדיי אתם אטר אםי ואפ" . קניין צריכה דפשרה הילכתא פמקינןתקנמ
 ב"ר דהוו נ'  ע"י אבל ב"ר הוו דלא שנים עזישנעשיה

 שמחה ור' עלם טוב יוסף רב פסק וכן קגע בעילא
 דסחילה ואע"ג . טובחת ההלבה וכן טאיר והר'וריאזז
 קנין צריך פשרה ע"י הנעשית מהילה קנין בעילא

 הייתי טשטה למיסר טעי מינ" קנו לא דאי טעמימתרי
 דברי אמרתי למחול בי טפצירים שהייתם מפניבנס
 בפשרה ל"ש זה וכל אתבענו והמותר לי שיתן טהלקבל ביבי אמרתי אמר מצי א"נ . טעלי לרחותכטהואי

 לא ונם הייתי משטה למיסר מצי דלא בב"רהנעשית
 זכאי מנ"ר שיצא דמון אתבענו והסותר לטימרטצי
 פי' אלפס ורב רשיי אך . לו ניקקין אחר ב"ר איןשוב
 רב פ" קנין א"צ דסחילה וטעמא קנין בעי בנ'דאפ"

 ; מוחל שמעצמו מפניאלפס
פסק
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4ftWjDא נ%%מקארי

 לל גוש 15רך ע"ס טפף 6ימ סכר זימן ורכן )עטל כסל51ס נ)קוגס ק5וו 16 ס" 1(Dff. חנם %7 זכק מע"מ כש 6100 6ף ערמו סכר רגוע) .טוס ג) נוכס יוםמכיר
sffs1ט' 7עס סטות מכיר 

 וכטוס"ט דוך"6 ניםכמכ!%
 h~vr 1סג16ן . w~sn ס"מ"מ
 מס' כמטרכח *זן יפיינסתוו
 קמ"מ ס" כי"ע מגם מחק נ'*ס
 0מסג0 כפי' :Shlnm רכ פ*גוילו יאץ"ף כ7עח )*ון ריסוןמסרב
 עפ עריסנת סמסגסולסט
 6פ כמוש ס)כ0 מיג"סוכחי
 וכסמוק) נ6יסור6 כרכך6ץ1
 מבז"ר ילכ,הןס . ע"מנויג6

  סכיר מרסין  פריה מס רכ6ס'.
  סיום וכל ~Ostsi כל גוכםספוס
  רספקט  וכרפרס"י 7לכחיוכים
 רלילס מטוס כסכעיוס לסמתך
 קסגי  ללדדין רכ  לך 6מרומטף
 כיום כל גונח  ויום ספוסטכיר
 כל גובת דלילס ספוססוהר
 עטני ררב ,ש ובודלו .סלילת
 ממסיס טחייסכח  יותר .כן

 hnht' סמקסס וכסכרת)סמוק)
 רמץ 6ך , כרכ סיי"ף סספסק

 7מסיכ מסכירות סי"6כסגעי"י
 )פ)וגח6 וסמוק) רבממרוקת
 מסוס כלכ ססוך' ומ"ע7ד'ג6
 כרגם וסמם) כע"י 6סידרכ
 כד6ית6 כל"י ס!כ0 ור"גור"י

 כים 61"כ . עטם 7מ"וכעירוכין
 )ס)וגס6 למחסינו )סרי"ף7גימ6

bltDfilptDD11 6י 6ף כרכ 
 יסר ססטט מחייסנסססת"מ
  טפסר דפג"ס זכיוןכסמוק)
 ודב  ODDD  לרכן גס4טנס
 כיש" נסדק? רסוכר כך"י5סי
 רמ1לוס מוכרם סילו ססס"פונס
 רע %ר ל6 לליון ריקיןוברב
 פ ול6 כיב ניכו סמסגסכספםפ
 מסד"כ מך9 רס"ג סי' נירצים . וכלם וכסמם  6רם סכרויתר
 רס"ל מספפ קרספ ושכוט טסיץ 7כמכ ורכיפ . קוקעגס

 : פוכר 5יפ קרקל דבסכר סלקי סי מ"פ כסור 63100גסרמאס
 :tffts ננ"מ כמט% פס"ח ידו קין מחל יום כלכירי 6חרי נקכ)ן . טרנס ?Dff1 1 ק?ס ם ממחר טפלחמסא
 יפט ונסטלי לכ"מ רס"ל נמ!ס' וט" .  מל"ג סי' מ"מ1נסוט"ט

 . כו'  יוכנף )6ו 061 : פוט) )קכ)ן קרי 7)פטמיס יסוכמחימי'
 גתנו מכנר נט0"כ גי פככו 61ין h~gh ק6י )לע ו6ס6ס

 ממת סקרי חסו הסוט) טגנן מי,סכר ויוסף ומקמע"הפוט)
 פגמן לסכר גפ יחפץ כידו משטי ממת W'(hl ופ!סק0שע)
 סי'  כס"ך o)O . קמ6 לכופל סכווי0 לו ימן  6סר ומ"פ .*

 . ספיס0 בל6 גס לסמור פעל פיס רכס"ג פכותך כי6 ס"קשל"ג
 פ1לI1)'hg 6 6ל6 ספה"נ ייר  כסססכר ש hp' 44 61םוכסליפ6
 רכסיספיס רבעו כ' ופיז לרצפן סק% פס פל  כשיסיף זולםקמור
 פופל רס"ל ל0ר6"ס רוורס יייטפפ [qh ספישסו י0מ פיטלפסל
 מי  %ניפ מנר 6%מ % ז0 גס ייפוץ (hls תניסו%6ס
 *מגהש 7ככ)' וסרסכ"6 מסרמכ"ן סס"ך )מס"ס ד6ף . כןפסטר
 סכר כף  יד פ)שס סיגל 6כי סייגו כרכר Pb" כטס"ככץ

o)hlno. 'פ"ס  סם"ך ימס"ס דל6 ל"ד ויעלוס כ4 כיעץ ו6פי . 
  ונסנף סמס0 סייר 5נל ופופו נאיט  נסככר  6ל6 *גוגטו

 ז5"ע סמטפ)6

 7ססנמ יימ686 וסל משפ50)ם
 )ייק מוכן ס6ף יוכימ6טזס
  לפלוס עמוס )ר1)יכ0סכל
 פמיר פקס bnD~S כיןפכ"ז
 ובנשל פכ"ר. סכר יפולל"ע

 סי"פ  נשרים ט' סיסיט סנרם כפז פ6 0יפ"פדסברס
 סכר otb1)n ז0"ז דיךליחס
קמן

  רכיי
 olth *ון טנופת

otpn~ז6ס  %,6 גץ"פ ומלטכס 
 יסח רמ6ז סץסעיס  נורקיסי'

 גיכרס כמלקכם 0ויפרגססם
 גריס סס וס סכנני) )כ)פרוט
 qh1 יש) ומ"ג . ע"סPJD-כ"מ
 )410כס otnpsn 1)DD סיג1%6

 סכר נוט) ס" )מקוסעמקוס
 סריסנו ש %ין מוןמ"מ

 סכל )יקם לסורסקנוטס
 פסתו )1 כסדין מקוסנמשם
 תכו שגס SW51 )יפרסמגלש
 לעזת 61מור  0כופ סלעו לייןזס
 מפלסף מכסל כטריפטכר
 יל דמיסדס ו60 .מכרס
 סקטפ0 פרנסי כסןדמיף
  סונר לי נסס4פן נצכגמ*יחו
 פרגסס 4 קנט סי'  זס1%)6
mneוס ע"י כנכה) ומסיי 

o)blnD160"מ וכסכרם מכיס 
 סמטנורמ וכסמק . קטעכדי!

 %7ור י) כלמס סקטטסשנסחו
 ניל כסליי סכר  סו%)יטו)

o)bsnnנוס  כמולט : 6מרס 
 סי' ניוו"ו .  פוזמןומים 4מן כלם ורך סרפ*סונפתן
  %!ר ורופק פמיר ס"ססלט
 רק ומשד ר~גמ0 סכר)יקמ
 להפצל סודם ונמנמם sfftלקרס

 דממ"יכ רפלקס 7ס6מ סמכמס סכו נס ניכף. עות סגגיכ0פל
 כמש 6מ ופס מעסי ממס גש )1 יק טש ססנת מפסכוס
 6יפ מגילו עמת )סתם ימ6 6פ סרס נ0טכטת %) .ט'

 ל4ן כש ראפסנדס דרוכ )ט5סצ רופסם מסס מסוס נוסמפשנ
 %כך . סעק קע"ת ס" טורפד גולוס6 נסקס מרוסגפגוריס

 : פכפכו סיר גס כפת לעןמפוי
 ע"פ ~fh . ססכגס מפס blh למיס ש יאיי96תקטלג

 ותגיד כסן )ס6י 6)6 מ,ס שי' 67ין ל מחוח7'
suמבמכס ssh ה4ש % ור"6  רו"מ  כטנ67 מטפס )טניס 

 כיון%מספתך

 וס-

 תוגמר )כיפי ש6 עטסס טנף' )6 גויס
 WS(bn*sD It %כ*ר0 . טיפ נגס"נ מפסס מיקרי )6גמשך
 )16 לפיכס דמשסר תמ"ס )ככח טכשן מקוץ )מגק ח"כלק"ג

  6ר מפסס. 5יפ דקףב0  לזם נס %טד . ימי מעלסכעשסר
opי" 61-כ . פפי פזם -זמ סוסרפץ וץג0 פ0%ר סרס"י 

 . סיפיליס  לרוכס ph 16* גס . מטסס גאיכ מונסדמוומק
 : S~D סי'  נירכש1ט4

  ס"ו ט' 6טסס ט' שרפ 6י סי' )ט5מ1 סמסשתממר
 וכתמו . ד' ס'  מבט"מ סי"6 סרמנ'ס כ"כ . שוסי
 סי' כיולדי ומטלל לנסור גחרנג1) טקר6 וו סרגט)חיסמוך מגימום %שו  יט )6 לו 6של 6י tws מ5י* ו% ~0  ממוטנלבן
p~Dpסמנו מסם 6% ר4טס לצמר 7כסלהפ מ0ר"6 כסס סרג  

סרגגו4ץ

 ואחד הלילה כל עבה לילה שכיר החם כלו טבח יום שביר דאטר כיב מסק הרש פסןתקכ(
 . תלין לא טשום על4 עובר וכרים ובהסח אדםשכר

 : שתבעו בזמןורוקא
 פועל למצהש בעה"ב עקל דאם התחתונהי על ירו טלאכתו נסר קודם בו  שתחר %עיתמס%

 ביר שכרו אם לאו ואם טוב הרי הרסים באהתןאחר
 שישלים אחר שכרו כל לו ויתן אחר עליו ישכירבעה"ב
 ואם מלאכתו ויגמור עליו אסיף לאו ואם המלאכהכל
 1 לו שנתן השכר כפי יתפוס בידו הפועל ממסעיבוא

 ונדר מסעו שנתב באחד שאירע מעשה-קכמבנ
 לירע בהשבעות שיעשה דינרים ק'לאחי

 הק' לפרוע הממון בעל רצה ולא עשה וכן גננומי
 לו ואמר יפניו מעבורת והיתה האסורין טביתשברח מי בחרא הטזל נפרק טראטר עסו שהתנהדינרש
 יצחק רבינו וחייבו ושכרו אלא לו אין והעב-רני דינרסול
 אדם כני דרך הרפואות וכענין נזה בכיוצא כילשלם
 : בו ששיחק בזה נאסר ולא מרובים דמיםליחן
 בלטיהם דאמר" כישוף אינו שרים בהשבעתי העושים הרברים רכל ממיץ הע"א כתבתקסג

 אלסא . כשפים סעשה אלו ביהמיהם שרים סעשהאלו
 נצים שיי  שמן  שרי  וחנא בישון אעו  שייםהשבעת
 לא רש ואפ" יוסי בר' הלכה ואין בהן לשאולסוחר

 : הסכנה ספני אלאאסר
 החם המעשים אין כי עליהם להוסיף איןסחוקותיהס שהי בידם קבלה שהיתה אותן פירשו דחכמיםרביון האפורי מטעשה דשבת בתוספתא שמונהי אותן על להוסיף דאין טטיץ הי"א כתבתממר
 לעשות שהורגלו החוקות אורק בקבלה רק כמביאתלוים
 המשים דכל כלל נחן אפרים נר' אברהט והר' .כן

 סלעי דבר אעשה וכך כך לי יארע אי סימניםיעצמו
 דיונתן וממעשת ניחוש ת"ז אעשת לא לי יארע לאואי
 ואין . נערו לזרז אלא עשה לא כי רא" אין שאולבן

 כתב י ססיץ הר"א טונתזאת
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 155עתבצלילרקאנמיאש
 וגסגיי6 ; ע"ס סכור6י כרכין שכתף סך גססקס 67ח"כמסוס יקרע 67י נמורס נס 61"כ . ע"ס ממוס יסח 5נטכ1.סיגיס ב"ס דיע"ל 3(bSS )ס דלם 3ס6 דנפרם מי3 00"73ס)כס6 נשמן קבס ויצוע כ' הם סנו"6 31ניל1ר שסו ץצילם

 הלמורה כפסתם שכפחונו כמ"ת מסכך דז61 ים ורכךד6כ9 )ור, 6)6 טסס 6% ר6" 6ק דנרונסן רניגו ומכ"ם .סממוסיס מחלוקם סחם ע) 6)6 6ע1 041 ניע) וק כ6כ9 שכס וליןיכ)) )חלק 67'ן צור 0%גר"6 כסיו סו5י16 כס)6 מוצ )מסרקךכו'
 plts' Oe51 ראיס' כ"כ .נטרו
 . osti סי' ננו דנ%לסה"נ

 0כט) 6יך עגשס חקם1)כ16ס
 כ3 מסה"ת 0" דגערו)נטרו
 סומר In'De ע) רששסוככת
 דכיון ממ6 1)מסרש6 .יגסן
 . כס )ע סם" סוייר 63יומר

 : כיש offs נפ"םוע"ס
 עODW '4 גק היחןושכשמה

 פקן ,sff .מרעם
 7סן ס6מרו 1ךמ נפ'וכתיב
 פיסם יפרס"י יטיס )6ו6כירס
 . יהורס 6% 60")הכסייס
 סי סססונן מכית ססממררם
 כסי6מרו וס"נ . % ממיחסכס%
 סגג5מס פסס יכסיפו %עוט%
 6חיגוק דסועכין וכטק קריהמס
 סם פסוקך 4 פסוקששי)
 סקס קע"ס ס" כיורקוסס"ך
 סרי וסיג . גנו6ס קנחומכ"כ
 61יג1 פיסס שכסלח ע))סטך
 h"'D נסגט"י וטי' .כגימופ
 קע"ט ס" ניור'ו צנ"ממעטתם

 : וווקס"ס
 Of 6, קמט שםתקלקו

 . סמתיס לגהוום
 ומכ"י . ר כו' טויססכ"מ
 דדה)!וץ כמס קט'ט ס"כיורשד
 ממס סמם )גוף הכדורסטגומגס
 מסס6 מידי גוף)שדי' רום3)6
 וסג") . נוקרך ערם גי'להם

 סעי7ס מים YD מ"1%ץ3כהגמ
 7כנריריס ~otelbo' יככ)) ק4ססער
 גס מנמרס 56) )יפסס גדושגי'

 עגי3יס ממכס גם6ר0כנשפם
 תסתמר מם טורקת ומיסלעיס
 610 כעקמה עפר ע5שמ5ד
 נ74.ידס יק oenw נ.,דפס
 פרוד שפס כמימםגשרים
 וי"3 . טום חסם גי מןגשר

 6פ") . כרכיי סכש' כשמי6ד)
 כקכ)sto 0 סגורנה ילכגןגמי

 . שכי ניס ד0)גס סס'סממכיס
 סתמם וגס נסוכר )0גו"כ6כ)
 רצין סב)) מממת נומסרגמ'
 ךסו6 קג"ס כיס.) עדת כקנייש'
 ר)D~ga 6 ממסדרי מוח)עכ%
 5ש6 כס"ס מקום טוסגע65
 6יך . ש"ס יט") 11)ח כירכייס)'
 גע סכור6י לצן תיחזוקולמסר

 ספ"1 ס"סנסתיעי . ,hto גימם ספק 6)6ושכהשרץ : מס"סמנמי
 סו6 דסספק ממוסר"מסכים
 מעותיו )סקוס עכ) )76סמ6
 חכירו כיס )מכס) ודמיכריכית
 סי' בה"מ מסמנו6ר ,s~p .ט"מ
 כערי"3 סמור 3פוט)ים ס"טסרג
 כסך חרעומוח 6)6 )ססדפין
 כסט 77וק6 )נ;)6כתס ט7ייןסוכו
 6מס ע5נ;ס )תסטר יכריססיג
 וטכם'1 6מס גסכריס ונסיוכו'
 ט"מ. כפ"כ מגרס )ומן להכריס6ין
 )חכרל גסעכשו גס סכ6וסרי
 פעור )צווח )מי מ65 1)6סימתם
 ויתויר קמירתו דכסעחמסוס
 61"כ . סדקו נרי סי, )06עו"ג
 סגתכרר ו6ף גימם כפוע)יסגס

 )6חר טונוס )0סכיר 7)"מטכסיו
 סי' ס)otan 6 כבס"סיפטור
 11)ח . חורמו 3סעח וסכרש
 אפסר '60 ס)6 607 וגימםכסיח)ק
 )ירט 6"6 6חר )עו"ג)ספוח
 )'ןע 6פמר ובפ.ע)יס .מקודם
 . on~b מיספור )מ שיןמקורם
 מחס!' סמ6 סס כק)ס"חוסגה

 כפוטאש לסוכר כרוך כרמסר"מ
 )ספתכר 6מם מ6165פי'
 6ע1 ךגרמי פטול מ165 )6וסוס
6(6olpn) הכירו ממפסיד 

 )ג6ורס 1)פי"1 . ט"מ פצור מלויח טחינו נג~לס %6ומלמוד
 ימסך וס 7נס יפט.ר )0)חח עכ) hsn כנרי 6פ" סכ6גס

 כסקס דמיירי דיון בגיוון )!מר ים ואוזי . ליוחמגיעת
 . ק"ג ספ"ו סימן מסלע כחוטן כרמ"א גמכו6ר מסכנה(ט)

 טו"ג כמסכן י' ס"ק פ"ו סימן טספע כחוסן כסויךומטלר
 6מר כמר1ל0 כו' iDIO סך )פדותו יכ% ס0י 6ף )ומן%)ו
 טריו מיכון גוס ק) )יחן מייכ גחן מ7ר' עסמסכון חוכו)נכוח
 חסיו 7)סכ5 0ריכיח 7גס ומסמס . ע"ס כיג'סס 0ק5וכלומן
 )סלוח יוד) סי6 כרור לויו תכן . )0מ)!ס מגיע כנרכ6י)1
 3ס6 מש"כ נר!ר כ0י,ק 6)6 ריומ כמגיעת מסיכ 40 )6)6מר
SDWTרק חסיכ )י11 כ6 כככר )"מ כמקלגס שע"ס דימוס 

 : ריוממגיעת
 ספ"ח ס" כה"מ . )6מ1ע סי.5ע ,"3 ל'מן יפסקתקסם

 . לפטור )כמו74ס ססכיס ל"ד ס"ק וכסויך )סכיך ס6גסו6ף
 ג6מ7 0סל יגס כיסד מוכ מס') IwntD כ' h"nle כ'ומס
 מסכון 7כס") סם"ך וע' כיד )תן )"מ 7,ס שגיורמפטור

 נזכרי וכ' כיד גחן דמיריי )סקר !נהגו 0מוכ ע)כקוחפוס

 עכור מעשיו שיגיח הניתוש על שיסטוך סיי אלא טנחש נקרא דאינו אליעזר הר' כתבועקימה
 וכיונתן אברהם עבד כאליעזר שאים נחש כל דאמרנחשו
 סההו כטהען ובופח סוטך פירוש נחש איט שאולבן

 עושהו היה לא ניחוש היה שאם ניואש הוה לאההוא
 טעם בלא דבר אלא ניחוש הוה דלא וסעקאיהונתן

 אין שישאל טה לו להניד מיתה לאחר אליוי לשוב החולה את המשביע טמיץ הרפא כתב-וד : וירירה עליי' מעם נתןויושנתן
 עיי ומדבר מת של לטפו דפירושו הסתים אל דורשות

 טקברו מעלהו אוב שבעל אלא אוב בעל כנתכישוף
 זח אין לרוחו דורש אבל בקברו בעודו בו דורשוזח
 יוכיח דברכות אהד בחסיד ומעשה . הסתים אלדורש

 בסוער ותטרו היתומים מעות על מאביו ששאלושטואל
 אפרים בר' אברהם והר' ל" אתחזי מר לי לקעהזיקפן
 שיבוא בביה"ק ולן עצטו מרעיב המתים אל דורשפי
 לפי משמע הצריך דבר לו ךוריע בהלום המתאליו

 : דאסורזה
 ויצאת בה פשע דאטרף כרבא אלפס רב פסק-קכמז
 אמר דרכה סשסי' אביי כדרכה ומתה לאגםי
 בפשיעה תחילתו דאמרינן והא פטור אטר ורבאחייב
 מתמת בא יהאונס היכא ה"ה רתיב כאונסוסופו

 בר' יגהק ר' פסק וכן כה"ג איבא הנהו וכלחפש*עה
 כתב חננאל ר' אך ע"ז ברוך ור' ע"ז יצחק ור'שמואל

 ותפרע בפחות לך אלוה אני לשמעון לו ואטרי לשטעון עו"נ אותו ובא לעו"נ שהלוה יצב;תקולח :  כדפרישית וליתא כאביידהלכתא
 לנו אין אך וכו' בהררה המהפך עני הוי שמעון:ראובן
 ספק אלא האקא ברי דלא דוממי מדינא לשלםטפו

 : הואגרסא
 אחרת בעיר לדור מהן אחד והלך אחרי אנס טשכון על שהלם שותפין בשני "שתתמממ
 להחזיר בגיזומים האנס ובא תבירו ביד המשבקוהניח
 חבירו חלק ולתת חלקו ולמחול משכונו להחוירדמים בחצי עטו ונהפשר חלקו למחול רשאי איני לךחלווינו ותבירי  שאני יודע אתה לאנס השיב רמים כליהטשכע
 הסעות וחולקין לאמצע שחציל ז"ל שסחה רבינוופסק

 כתב : ביניהן האנסשנתן

 ם'וחר ס"מ 7כחי' )רוש 3רורס מחל"כ טויין נגוףסגריר סגפם ח)ו(י צירוף סייט ימת שקף קורס 0יל6.סדטוגפ
 )0 וקין ספ"![ 6' סכר ממיש גסס שי' סגסס טכח"נכוס

 מצי! סס6) יטמור) וס6 . טרי וס )ש"מ מגוף ססמתמכרות
 מסגוף סגפס לחפרך גמורים שממיס דכאן רח6 0"גססם ככח" 6י גס , גי' )י ויחמד p~D1 ו60 סיתומיס עשתש

 % דורם )"מ )גפטס כרולס נס . מ0טען0 כמ"ס נשרפירוד
 : כ6)1 כטג9גיס כסקריך וייןסמתיס

 ל"6 כל ומר כלכיל כיון כ' מ סי' מפח"ע וכגולםי . ממפיו ס' נרופף כ"מ . ט' כר5 ר"6 פסק-קסז
 כקמי סגכס 6ין .קג"ס סיט") סמון וסכליטו 11DSnOכשמממו
 . D~D וס כ)) מסגי נדחס ד6כיי 6)יכ6 6וע ססחמ16גמ' 6ףלכך
 3פ)עת6 פחמס כ"ט ס" )מודים כרסון סכרינית מקס גגןעזריו
ehפסוק ורעי )וען 6ין 1)9% 4קס 7)יכ6 סככ)4מ( 
 )וקין 6ין וס6 רברסס 7' 7' נכליחום זס)נצד6 ומסמסכונן
 גג7 חסו . טיס גו' ת)מה6 (WD 7ס)כס ומסתגל כלכ"כע)
 נפיס טע") נ7"ס ע.6 יג"כ וקרוסין טסויס' ג"פ וכן סג,כ"'.1'

 כמ"כ בנ"מ 7מסע' מסוס כקני גג7יד pDb1 %'מסנתזי
PDDD
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בצגיריקאנמיאשה166

 ס4יס יין יש"עע עס4ייס יסכין ג f1p'o יסח שטייס "יס י6 יצריי rittDSl D"D . ט" יכ )י2
~'pDID 

 )ן QXh מסכנר"י יש נפ' בב"ב נ"ע מאיר בר' שמואל ר' כתב רצקע . ננס"ימ:י,% 67י -מ:גד2רכם
 ק

 ס0מ כ) )ססי"ו0סו זריךזרן:
,

 פי וגינו ספחי פ615סו הוא כך נחלות שסרר וינה %? נומליז
 מכ"י סכ' כטין :: כסמררם הניה בן וההוא ראובן קידם הבנים מן אחד מת ואם נס" מסמחנל י"ג ס"קנסמ"ט

 7חוקס עטור ט5עזעלסני)
 ק

 רילן כס"ס סווכר קל6 כיון את  במת יורשות או כנים כני ולא בנים לראובן ז
 סטו ד)6 )ומר יק ם . ס"ס בנות ולא בנות בני ולא בנות לראובן אין ואם . ראובן ספסרין נסכיל hSh 163רפ
 ra י2 יירש אז בנות ם )סגיך כ6גסוסו,סמני

 ראוצ
 14 ויפן רס"פ כיון כממדרס יעקב אין ואם נס

"ehwtn)b י פסר"מ נהמו3'  סכח' כעיןי') וכא בנים  להם אץ ואם ולוי שמעון סס3יס פל גס(ש %"י2 י יר,ידק " D)ho ' ט% '8חי יל"בניבמי לייני  אהש איז  ש'צ ישי

 :טיילי
.o'D1ID משם 

 רמטסיסט יסיימו כל6 3סו ולבני לבניה או  טןהאב אחורו י2 בה לרעהנחלתו רגזם ו6ף רלפקר לס5 חוי.ך6י

 סי' ויחיי כיטקכ כן ספין מס לאבי נחלתו את ונתתם האב מן אחה? בני ולאאחות :uffit.  3ס"ךסק"כ ר)"ג כסי'יטי'
 ס6ני מלן וגס י") 61"כ . ס"ס 4ת עתתס קיים יצחק אין ואם . יצחק דהיינואביו סמסטן 7גסיגת וריסק-,נר6י'

 עד מסכג"ס %מב:זסשו ב::ג:בח:4באנ:ביש' 2ב המלב!בדמן IDeD --רכס" לץ%יית

 Y'hsn Shln'Jע
1)psf 

 . ס"ס כו' כ" סךו6 ד)6 רהיעו יצחק לבנות נחלתו את ?מונחתם שללאביו
 לסור ינדר רס4 6ף י"ל וס"י או  לבנותיהן או בגהרם ולבני לבניהם או אביואחות סיפרורו כמדק רק 6ע1מסכון
 אחות 2 אחיםצ רקניץ%'ן612'ג1

 סי' 7סמע"ס ירויס 7)6 מהסס ולא אחים לא ראזבן של שלאניו

 סחוס' לסיח ונס . לכליו יקייס ונתתם אברהם אין ואם . אביו אבי לאברחםראובן ס"ס הכמ"מ 6וע לסיטנודסק"ך

 וניקרוכמו6נחטן
2.ובני 3טי עיטיי,

 גדרגד 06ר 6ת כיוגס ע7כתיכ לא ונם קייסין בניו ולא ישמעאל איז

 לנחור תתניתרה סקינ) 7ט0י דנהמ15ןר6יי0ו
 ולהרע

  היסרן) כמגור מיגן סמסר"מ לאחותו או בנייע לבני או גניו

 )0מ6 מיימ" )D 6(ttV )ק"מו ואבי . האב לאם קודם ]סאב[ ואחות ואח האבראהי e"onh כסג6ס ג6סר ל6ךטונר

 פלס 6מרי' יל6 מלמיס כמו ירש  שהבען לסרגו נם לעולםובןלאבי לסור נ06ריו0 נמסכןמם6"כ

 ארם ער הזה הסרר בכל בתהבנה כטג6כר ולק-  לסיפנווומסכון
 הראשי

: 
0גרר%" וס"ו 1

 כמת"ס טנ)ס") מסעעס מס"קק בעה  לירוד ר אע"נ טטיץ הד"א בהב ךשקעא וגקר6  סמיטכור ג6נרסלו:כע
 : כורוהליס : צרה בעת  נוררים שיהולרהיות פסכט0 רססכ דס6ירי6מסס"ך

עול י י ו- ס4סכריפטור
 ץ

 שותו הואאופה
 סי' ניוקש כ"ט קה

 wenn מסספויה5 וי3י6 י"ס כיאטרף לבו רשע מתוך אלא יראה  מחוך ואינו כפיר גמ"ו . פיס05ויוט
  )0גפס 6זסרס ס"1 סקרן 06  עבטו  וטראה לרשע  הטשלים אבר אנריפס נבי דסיסדרין  סס'ךיר"רלס6פרמס

 תרי"ג ah It)DS רמוס  נססו  4שעיןי:עו%הזהדשנא' 4ן antw  בון ם?2 :נבני:(
 פ"ר ונר6יוסספ? 1ל"פ . מלוס הוה  רבעולם טכלל . וכו' נריב לנכל  יאסר ולא  מן טכסיו  ולכך כריגיססטכסיי
 סכסונ שמט נסיט hn)DDb : והרצני אלחיש פני כראות סהכא  8מר ר"ל שרי מרכון מכי0ייקגס יסוקלסססס

ע YSn~ נ," ש וו 4. ט.2ויוצד ה ה  ו  יב"משלג'ן 
  מנב ב  במן,:  1:ם:ןש ב ן % "4:ו-ע31'ןש"ו:ייע
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 167עטבצלאלףינטיטעשח

 כדחיס %מס נפקססמוכס
 . "מיס מ6ה יאשיט%

 מישנ ממפיס ס"ס מס'ונסגרת
 טור מט כגריס 7'8"פ

 51פ"ק ן מ"ט נמ5ריסרומנ"ס
 דויט י ס' סם יומכ"ס%1
 %ן היטפס מפגי רא~סיטעם
 מכ) "תו עקושמפוייס
 טעס טיז )סקוס א"כ .י(ל5ום

 מקרן כס ab'1 כלשקך גסח
 סקפידס 7)6 )ומר ורומק .לשרפ
 ממשם גזו) הסייף רקוןרס
 ימ5ריס מק"י גש )טמ6וקנזס
 יין )מקריס רחרח מקלן6%

 ג'מ6 וקוהי . כ"כ גרו)משטי
 סמססי0ס מפגי ר,למכ"ס)פעם

מונקי
 לכומן  טפסר . יופר

 SD מפסיפס ידקגו ככרסרמכ"ס
o)te"מס% זרוקס n~tho . הסק) 7יך6 פפמ6 )ךווט 5'עי 
t)DDסרועיס כמק גטי ש 

 : 7)ך6 פעמך ערךת"ס

~ypn
 ר.)' כ6", נח ר"0'

ntS,)he~D ("רעיון מסיק ח 
 מוג)'גן ס))1 מענית טוכסמליגן
l)v~Dt"5פר6 )שיחי ל . 
 חטר (or ממ6 06 קנת51"ט

 ךמרירוח %7טר סעגייגיסירשת 6'ן 4161 . כיס ספענץזסנטס
 מ5טר otYh ר%ון גיוס מתזס)

 ישו 6ף )0םווחס ר6י 6ין פ'6 7י"6 ומנלגוח משנגש7טנעס
 : י"ג ס"ק 0וף'6 ס" נמנים ועי' . רכות יערס 7טר7חכס5

 מש"מ וש"ג ע"D~D 6 דמח6כ)ין מ0רמכ"ן ע"פ "י ס" למ"ק סרג יינקט כ-כ . כ"ס )0ת%) לנג'ס 61מרתקעה
 pnh דמעו 5רכ דסימגי מל"מ ול6" מסוך" )6 ינקניינענ'67
 ווךוכ ישר 7סף ולע"ג רמוקס דסשטס 6' יוס ע)יסס וגסנ1לגי0ו
 טחת 5"5 נכס"ג %מ6 גע)מ6 כרמו רק ע7וח נדרך 6ס0ו1)6

 6ין דמו"מ ף) . 6"ג ועי6 7ס') סס ס0ונ6 די0רימ וסג") .כשוס
 י"%  רס"ו קיוסין ]גב' סרי ככ" 3" מזימן ס" 7רכ ולסטררח'
 נט"6 העורס . ע"פ S~ino ()גן סין ס"ק קעו ס" ניו"רתנ"ך
 0מרךמ D"DS1 . שו SD מעני 0ר:,'גו בכי פ4ו סמ"ג7פ)מ6
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 דעכ"ס מון מ"מ "ws מתעסין )1 (nDO D'D 56) )נ61מומיכ
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 מחס; כן )מד כ"מ סי נ"מ סנ"י . 6וש מוגטין 6קחקעז
 כחסו) גס קן מפסם וקלי . עיף n~hnel סלטכ"6 "י

 סכע" דרק כחכ סקנס ק"מ כא' וכשמיס . לס"ד ס"ר,לי"פ
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 גק 7מס

 מס: )6 %כקורס . טים ס7ייגיס כעורכי וגרטיס 3כךדכ"ך

 6; 67'ן סכ' סמר[ סס נפ"ת נק0'כ6 גץ"כ ס" מסמיגוךסכי
מייכ

 אנשים כסח על נפלאתי reo הר'א כתבחכץ2ננ
 ויל סמכו מח על למצרים שהלכו נדוליםוז
 שתלר לדבר וסטר טוהר קצות טשאר אכללטצרים מא" לשוב אלא הכתוב אסר שלא הזה בירךטדכתיב
 1 כחלק כדאטר" מצרים של לאלכסנדריאח טבכלדניאל

 שנמךקךרןתמיני
 ביום להתענות לאבל סניחק איןתקער

 הניח לא רקה שלפני בתענקן ואפי 'י ראשי
 , קבורה של כיום להתענות שביטרבי'
 ועסת לפי וספרה אחת כותית שכאתר מעשהחקעה

 הל אנילות שאין נראה ולריא"ז פיה עליההאבל תעזרי אבי רכיה ואמר אחותו שטתחלראשן
 ו לסעודה לשמינו מותר וא"י טת לו שמת וסי עו"נ.ע"פ

 אנינות שאין ר"י והורח חדשים כטח לקוצרוי אניח ולא המושל ותפסו שטת באחד סע?חחקעי
 נבית שעומד דקרונ יפודח ר' וכתב הקרונים עלחל

 ומעשה יין ולשתות בשר לאכול אסור אעוהאסורים
 שם שחי' אחרת בעיר והודיעו ר"ת אחותשנפטרה
 כעל לח שיש טאחר אמר כי יע ושתא בשר ר"תואכל
 הי' אם ואפשר ויין בבשר אסור אינו בקבורתםשחייב

 ו סיקל בעירהי' עפתנם

 הקדמונים בימים ח'דיני
 סתם להת' שביקש מי אלפס יב השיבתקעז
 לו טעיר ואין עדות לו שיודע סי עלי
 וכל עונו ונשא יניר לא אם שנאסר אותו טעעיןאין

 כתב 1 סתם ח'שכן
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