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 קט"זמי'
 8( בגדיו ונגעו ישראל של יינו בצד פ( עובר שהיה נכרי 1(הצשאלתם

 6( ואמור בידיה ולולבא 4( דנחית להאי דמי אמ כוונה. בלאביין

 בגדי : 6( בידו אוחזן היה ולא בגדיו לבוש והיה הואיל שרי, אובשתייה.
 8( מצינו שלא מותר, שהוא 8( אני אומר '( בכוונה שלא ביין שנגעונכרי

 : לאימורדוגמתו

 קם"חמי'
 שיעמדו 8( עד יינן, מן לפרוש יש אם 2( האנומין על : ר' לפני 1(שאלו

 וגלויה. מפורממת שלהם 4( התשובה ותהיה רבימ ימיםבתשובתן
 ראינו. לא ותשובתן בהן בקיאין 8( אנו אין מחדש, שבאו 6( האנומיןואלו

 : יינן מן י( ולהפריש להחמיר עלינו ישאם

 סי' נו' ]בבכ"י "89 סרנ: כ"י "ו"ס ן 212 ע' סוף ק"ס ס" ח"3 ס"ורס 2קם"ז
 קליס. נמינוייס 42[ בבפר:5"ס

 ח"3 מנס',ל נק5ור )סתס( רני וסמינ : 3מס סו3"ס לרמ"י זו תמינס :קפ"ח
 ן 13-12 ע' "' מנס ]בבססנלס ס' סי' "ק:( )כ"י ק"3 מנסן'ל ן "5 ךף ( סנו:)כ"י

ולית"
  ית"ו(  )ו' ע"1 תרוכי : 5"ט ךף פע: : מס[ פירינ5י( )כ"י ח"כ נמנס"ל

 תתמ"וסי'
 סנךול נורךכי נסנסות ול, סנו:( )כ"י  רריווס ננורוכי ל" ]בבולית"

 סר"ס. כתנ 3מס: 5"ו סי' כל-3ו : רמ"י נמס רסנ"ס : מס[ נולךמנויט()כ"י
 מקורות י' : לסוסיף 5ריך קל"3[ "ות ]מס עסרנרייך רח"י מ5יין סנוקורותולכל

 : כ"ןמסנ"תי

 או"ה 8( שעבר. נכרי שם: 2( א'[. שורה שם והובא וויז; כ"י ]או"ה שאלה 1( :קם"י
 כ"י או"ה 5( ביריה. ולוליבה רנחית לההיא סמ: כ"י ע"א; נ"ז ע"ז 4( בגרו. ונגעסמ:
 מ: כ"י באו"ה וכ"ה 7( ביריו. אוחז. וויזן כ"י בירים; אוחזיז שם: 6( בשתיה. לאסורסמ:
 נשלא גייז שנגע נכרי[ בגר ]ק,רי: נכרי אני, אומר סם: כ"י 8( סמ: בכ"י וליתאשם.

 ח"ג מיו"ר ר"ת, בשם שם ע"ז מררכי ועי' 0( שם. האורה וראה מותר. שהואבכוונה[
 ל'. ס"ק קכ"ר יו"ר טו"זקכ"ר,
 ]אמנם כנגרו. השיב וכר יהורה, בר' יצחק לרבי' מורי שלח כר פע: 1( :קמ!"וץ
 ראה 2( כ'[. ר9 במבואו שם ראה שלפניה; התשובה' בסו9 אלא כאז, מקומה איז זוחתימה
 שתשובח אק: כ"י 4( שעמרו. ער פע: 3( קי"ט. סי' וב"י טיו"ר י"א, סי' ריב"שתשו'
 בהם. בקיאין ואיז שם: 8( "האנוסיז"[. המלה ]בלי מחרש שבאו ואילו שם: 5(שלהם.

 מיינם. ולפרוש שם: =ולפרוש;7(
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 לבן 10( מלאו לא כי 9(, לביישן יינן מן לפרוש 8( שחלילה 2 ר'והשיב
 על ולא נוי, מבע על 12( אלא 11( רז"ל נזרו ולא לע"ז. אףלנמך

 16( שכן וכל מנמכים. אינם הנוים אף 14( ובמקומנו ישראל. פושעי 18(מנע

 בכל לפרוש ת( ומהרו חרב, ]אבחת["( משום עשו שעשו מה שכלאלו
 : בכשרותן הן הרי צורנו, ליראת לשוב 19( עליהן משקבלו 18( ועודיכולרון.

  קמווטמיו-

 : האנומים על רבי ששאל שאילהאותה
 ,ושלחה רבי אחת תשובה 8()מצא

פני
 ר'(_

 אחד במקום שנשתמד משומד
 ולא כשנשתמד אם אחר, במקוםובא
 נר דאמר עמו. שותין שבתותחילל

 ומולין מצות כל עליו וקיבלשנתנייר

 ךף פע: ן 13[ ע' ה' חונרת ]בבהסנלה ה' ס" תק: כ"י ח"נ מנה"ל 2קמ"ט
 ע5ווויס. נמינוייס ע"ן[ כ"נ הפרךס ]בבלקוטי5"ט-ק'

 ונמ ך"וו נפרוס ולית"

 הסתינר. כ"י מנה"ל נק5ורל"

 שם: 11( לבם. מלאם פע: 10( שם[. ]וכ"ה =ולביישז 9( מיינם. לפרוש חלילה שם:8(
 לא ישראל פושעי מגע ]=על[ אבל גוי, מגע ]=על[ אלא פע: 12( ע"ב[. ל' ]ע"זרבותינו
 תשו' והשווה היין; לנסר משומר יהי' שלא ובלבר אק: כ"י 18( אק:(. בכ"י )וכ"הגזרו
 פחכמי ראחר ומצינו ובמקומותינו; פע: 14( 56. ע' נ"ו סי' מק"נ( )הוצ' חרמב"ם בזר"א
 ושם 88, ח"ב ]האשכול נוים ע"י יינו לעשות לישראל התיר משה[ ב"ר יעקב ]=הר'צרפת
 סי' ושם שפ"ב, סי' פריימן( )הוצ' הרמב"ם ותשו' קל"ב, סי' יי"נ ה' המנהיג והשווה79[;
 ח"נ ררב"ז תשו' ס"ז, סי' ווכל אבקת להוסיף: צריר פריימן שם שצייז המקורות ]ולכלשס"ט
 פע: 16( ע"ב[. ל"ג חיו"ר שלום ונוה פ"ה, סי' ח"א רשב"ץ רנ"ו, סי' ריב"ש תקכ"ז,סי'
 משום ]=עשו[ שעשו מה שכל אק: כ"י חרב; אנחת פע: חרב; הבחת סמ: כ"י 16( אלו.וכן

 ריש אביב תל ]הוצ' יצחקי ר"ש בם' ספיבק יצחק ומר 17( כ'[. כ"א: ]יחזקאל חרבאבחת
 מכאן 18( אח,רות. רש"י תשובות בשמונה כררכו כהוגן, שלא רש"י לשוז העתיק 88[צר
 עצמז. על אק: כ"י 19( שם[. שלאחריה התשובה סוף ]וראה בפע: לפנינו -נמצא בלתי סופווער

 שלפנינו רש"י תשובות ושתי שם. ולקה"פ פע: עמ"י זה והוספתי לנכוז. כצ"ל 1( :קמייט
 הזכרון בס' "המומר" על במאמרו טשרנוביץ ר"ח ירירי מעיני נעלמו משומר לעניןבנוגע

 להוסיף צריר 89 להאורה במבוא רש"ב שצייז המקורות ולכל ולהלז. 418 צר אברהמסלר"י
 ת', ערר במבואי מש"כ והשווה 8( אחר[. במקום ]=ובא קרי: 2( כאז. שהבאתי פקורותב'

 להלו והשווח 6( ע"ב. מ"ז יבמות 4( שמצא. בתשובה שכתוב : בזה"ל להלז מש"כוגם
 שם.ובהערותי

 ה'( סי' ח"ב)שבה"ל
 על ]=רגי[ 1( ששאל מצאתיועור
 במקום שנשתמר משומר :חאנוסים

 את חילל לא כשנשתמר אם 2(אחר
 נר 4( ראכנרינז עמו. שותיןהשבת
 ופוליו הפצות כל עליו וקבלשנתגייר
 ימגל אותי ומטביליז ונתרפאאותו
 רבריה לכל כישואל הוא הריועלה

 קירושיו שקירש משומר6(וישראל
 וה ומשופר נט: וצריכהקרושין
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 ועלה ,ומבל אותו וממבילין ונתרפא,אותו
 ואי דבריהם. לכל ]כישראל[ הואהרי

 קידושין קידושיו הני ומקדשאשתמד
 שבתות שחלל זה ומשומד גמ.וצריכה

 ביני שנאמר ]כישראל[ אינובפרהמייא
 כל לעולם. היא אות ישראל בניובין

 ,ותניא ישראל. נקרא שבתהמשמר
 כדי ישראל מפושעי קורבנותמקבלין
 לנמך המשומד מן חוץ בתשובהשיחזרו
 מחלל הלכך בפרהמיא. שבת ולחלליין

 ואנומים הוא. כגוי בפרהמיאשבתות
 אם אחיהם, עם יין לשתות מותרים מתי עד נתפרממה לאותשובתם

 לא. לאו ואם מותר תשובתם ניכרבגלוי
 זרה. עבודה כעובד שבתות דמחלל שמצא, בתשובה 8( שכתב :והשיג
 נומה לא ,וכו'. ישראל מפושעי קורבנות מקבלין , מיהא ראייהומייתי
 עבדי ולא הוא דיחידיאה חדא במשומדותו. בעודו אלא אחריהדעתי

 שבתות המחלל זה משומד ישראל איזהו הונא רב דאמר.כוותיה,
 האי הונא רב ואמר )כולה(. מאיר לר' ]=למאן[ בה והוינןבפרהמיא.

 האי מדקאמר כולכם. ולא מכם דתניא כע"ז. שבת דחמירא היאתנא
 עצמן על כשקיבלו ועוד כוותיה. הלכתא לית מינה שמוע ]הוא[,תנא

 : בכשרותן הן הרי בפרהמיא צורינו ליראותלשוב

 ק"עמי'
 קמ"ז( דף)פע: דתו[ שהמיר ]=כהן 1( פירשורש,"י

 כהז, -:ן2 ו5אכפיו : לשונו וזה ]=:לדוכן[דכשר
 מן: מאי5

 יס)וסו לת : 7"ה ע"ת ק"ט תנחות נתוספות הונתה לרנינו 1ותסונה :ק"ע
 הא על דגמרא תירוצא כאז ונשממא ]כו'[. קרי: 7( י"ז,. 5"א: תשא כי פ' מכי5תא6(

 ע"א. שם עירובין 0( --י2כתוב. 8( ע"ב. ס"מ עירוביו ע"ב, קי"ח שבת ועי'דתניא.
 ]=בפדהסיא[. : צ"ל או5י 11( אשי. רב אמד 5פנינו: גבגמדא הונא. רב ואמד פע:10(
 ת"ח[, סי' ]=ד"5 ב' סי' ר"פ ב"ב מהד"ם תשו' )והשווה בתשובה. =כתב 1( : ינ,יו שם. בפע:וכ"ה

 כשר אינו בפרהסיא שבתותשחי55
 אות ישרא5 בני וביז בינישנאמר
 ישידא5. נקרא שבת 6( המשמר כ5היא,
 ]=כו'[.ישרא5 מפושעי קרבנות מקב5יזותניא
 בעודו א5א אחריה נומה דעתי5א

 ו5א הוא דיחיראה חדא,במשומדותו.
 0( הונא רב דאמר כוותיה.עבדינז
 המח5ל זה משומד ישרא5איזהו
 5מאז, בה והוינז בפרהסיא.שבתות

 10( שמואל ואמר כו'. מאיר 5רביאי
 שבת 5יה דחמירא הוא תנאהאי
 מרקאמ,ר כ5כם. ו5א מכם דתניאכע"ז,
 ה5כתא 5ית מינה שמע הוא, תנאהאי

 5שוב עצמן ע5 משקב5ו ועודכוותיה.
 : בכשרותז הז הרי 11( צורנו5יראת

 בפרהמיא שבתותשחיללו
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 בז0ז מעלה שמי" מ' ליהיהבי נפקא מהכא כו'. מומין כבעלי אלוהרי

 ראשוז לפתוה שבקרושה, דברלכל בתשובה וחזר דתו שהמיר דכהןלן

 בעל כהן מצינו לא שהרי לדוכן.כוער
מ:תיג":ן"
: 

 "הליה כבי יה"י

 8( במגילה כדאמרינן בידיו, מום לו היה אם אלא לדוכן פמול ועיהאמום

 בירושלים, במקדש ישמשו לא 8( דקתני הא ותו בו. ממתכלין שהעםמפני
 לשמש. מותרין היו וגבעון דבנוב לאשמועינן בירושלים, איצטרירולהכי
 ולקרות לדוכן כשר דודאי מקדש, ואין שירות שאין הזה בזמן שכןכל

 בעל מברך אף לא, מום בעל משרת מה אי 4( אמרינן ותו תחילה.בתורה
 כאן עד אחר. לדבר ולא הקשתיו לעמידה לשרת, לעמוד רנ"ל לא,מום

 :לשונו

 קע"א0י'
 פ"ה( שייש)סהיי"" : ז"ל לרש"י 1(תשובתהטאלה

ן

 באנוס : ,רש"י בפני היהמעשה

 חביריו אנוסים בפני עלסה שקרש 4( על : לשואלוני 8( משיב החרנום 2(הנני
 שקדושיו ואסרו בתשובה.וחזרו

 שת0א, דאעפ"י ג0, להצריכה קדושיז שנתקדשה 5( קדושי-העלמהדבר

 תס[ 6י : ך"ס ע"6 כ"ז תעכית ותוס' ן וכי : ך"ס ע"י ל"ט סוטס תוס']וסטווס
 וכן 3טס: ס"נ פ"נ וונילס ס' ונסנס"ח ; נתטונס[ ]=בכתנ פירט ורט"י3טס:
 פסק וכן : 3טס ה"נ פט"ו כט"כ ס' יטס רט,,י, 3טס 3"3[ ]בבלוסר,,ס רניכו6"ל

 96[. ]בבתת"ו טתתסרניכו
 ת"3 63"ת נטליחותס סו63ס 63יכותס, ונךולס נכתותס סקטכס (ו, תטונס 2קע"א

 אות )שם קכ"ה סי' וסח"ו ה'[, סי' רבתי ]=תניא ל"ג סי' שבה"ל תתי"ח, סי' סגילהמררכי
 בפררם שם שסש"כ ונראה להיפד. ההלכה הובאה קט"ז רף בפע: אמנם שש'א(. רף ופע:ע"א;

 תל0ירי ע"י ההעתקה רק היא וא"כ לסגנונו, ולא רש"י של לשיטתו לא מתאימה נהאי
 וע" נ"ר[. סי' חם"נ נטרונאי, רב בשם ר"ז סי' תשובה ]-"טערי הגאונים. מתשובותרש"י
 ו/ סי' מהר"ת ושם ה/ סי' סהר"ק נוב"י קכ"ח, סי' מאו"ח ה"ג, פט"ו נש"כ ה'רמב"ם

 בנונע רש"י ברברי סתירה יט"ם הרגיש שם[ למח"ו וגם התניא ]למ' בהערותיו רש"האולם
 שהעיר סה וראה ע"א. כ"ז תענית 4( שם. מנחות 3( ע"ב. כ"ר מגילה 2(להלכה(.

 הש"ס. בגליוזע"ז
 בשם מצורי"ד בסם"ק סצאתי מזו גרולה ועור מהרי"ק: תשובה-שאלה; בנרפס: 1( 2קן%"י1
 לפני הוא כאשר הלשוז אעתיק בזה"ל: מעיר בתשובותיו קצינלבויגעו מאיר ור' ז"ל;רש"י

 כ"י דרינוס בסררכי לא וגם גולרשמיט, כ"י הגרול בהגה"מ לא ]==וליתא סררכיבחרושי
 ברמז זכרה 1 2( מצורי"ד[. ]==מסמ"ק צורד מספר מהרי"ק הביאו מאשר יותר סבוארסם:[

 ר"ר יטצ"נו המקורות ]ולכל ה' סי' ח"א רור בית ובשו"ת ק"ז, סי' דיבמות פ"בבהגה"מ
 צריד 413, ע' אברהממ לי"י הזכרוז בם' "המומר" על במאמרו משרנוביץ ור"ח שםלייטער
 לשואלנה בנדפס: 3( 168[. להאורה ומבוא תלמור, בית שזח"ה, א"ח, א"ז, ר"חלהוסיף:

 0העלסה. הקרושיז בנרפם: 5( במהר"ם(. )וכ"ה העלמח קרושי[ ]==רבר על שזח"ה:4(
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 לעבור י( אנומימ היו ושניהם 8(,לשנים
 ץ העדים וגם גוים, ידי על רנורת-משהעל

 שהיא אני רואה : היו בהםכיוצא
 ]קדושיו[ "(, שקדש 0'( לרצונו משומד ישראל שאף גט. 9(צריכה
 8'( וכ"ש הוא. ישראל שחטא, אע"9 ישראל, חטא 2'( שנאמרקדושין,

 שחזרו תחלתן על מופן 4'( מוכיח אילו והרי לשמים. ש[לבם]הא,נומים
 עצמן שהנהיגו 8'( יהודים ראו ואפילו הצלה. כשמצאו 6'( משםויצאו
 10( אין נכר, אל 9'( בנות בעבירות ליחשד הגוים8'( בין בעודן "'(בהפקר

 פ2(. אשה לעדות כשר העריות על החשוד 'י( לן דקיימא בכך. בטלהעדותן

 כ"י : ת"נ[ סי' "ס"ע ב=נ"י 54 תק"נ ]בבסת' ת"1 רף רי5 ססתינר[]י"י
 ונ5נף"מ ת"ו: סי' "ו"1 תסר"ח 5ו"ת 341[ן ח"נ תלתור ]בבנית 378 סי'15ח"ה
 נ"ט ל"1 סי' תפרת"ס, תסר"ס נת5ו'ע5ותיס

 ע""
 נ נת5ונס ר5"י כתנ ; נ5ס

 5ור5 תהרי"ק ונת5ו' : ק"ת סי' ח"" ררנ"1 נת5ו' נתרן ונק5ור נתורףונת5"ת
 תתק""[.- לנו ירועימ 5יינס "חריס רנריס 5ס לו נלוו ] ר5"י נפני היה תע5ס : נ5ספ"ה

 ס" ח"א רטראני מהר"י תשו' השווה לשנים, מקורשת ]ובענק: לאיש מהר"ם: שם; חמר6(
 כמותם; הערים וגם מהר"ם: בהם; כיוצא היו 'טם: 8( היה אנומים ישגח"ה: 7(פ"ר[.

 נאמנים ראינם ב, מי' ששוז כמהר"א ]שלא בתשובה וחזרו חביריו אנומים בפנימהרי"ק:
 ל סופר, ר"א הוצ' לסנהרריה המאירי וראה וליכא; בכשרות ומופו תחילתו רבעינןלהעיר
 לעניז מומר, בישראל שאמרו ]ומה גט שצריכה בנדפמ: 9( זק. ל"ה: מי' חו"מ והש"ך114;
 158([. ח"א אפטוביצר, הוצ' הערוך, בעל נתז ר' תשו' בשם )ראבי"ה ראמרו הוא וחליצהגט
 ח"ב גנ"ש וראה במהר"ם: ווכ"ה לרצונו מומר ישראל א"ז: ]==לרעתו[; לרעת שזח"ה:10,
 ממ: בכ"י 11( 54[. נ"ב מי' הרמב"ם בן ר"א רתשו' קמ"ב: מי' הרמב"ם תשו' 686; ושם168,

 מ"ר מנהררין י"א; ז" יהושע 12( קרושיה. קרושיו ]==שקרש, קרושיז שקרשהבמעות:
 ממעי אגרה מרריט "מ"מ"[; במקום רע"א מ"ר שם: וצ"ל בטעות, 20 אות שם ]וראבי"הרע"א
 ממ: בכ"י לשמים: ולבן הם שאנומין וכ"ש מפרוואה: מהר"ם עפ"י זה ותיקנתי 13(קמ"ב.
 הוכיח; שזח"ה: 14( לשמים. לבם האנומים וכל שזח"ה: לשמים; לבם האירומין וכ"שבטעות:
 כשמצאו שחזרו מהר"ם: וחזרו; שיצאר שזח"ה: שם; חמר בנרפמ: 15( הוכיח. וכןמהר"ם:
 הערים. את ראו ואפילו מהר"ם: הערים; אם ואף שזח"ה: הערים[; ]==את ==ראו 16(הצלה.
 מהר"ם: 18( בעצמם. הפקר נהגו שזח"ה: בעצמן; הפקר שהנהיגו במהר"ם: וגם בנרפמ17(

 לפשעו א"ז: ר"ח בעבירת-עות; מהר"ם: נכר; אל בני שזח"ה: 19( הנכרים, בי;בעור;
 בפני ]==רהמקרש הם תמוהים ורברים וז"ל: שם העיר וב"י 20( נכר. אל בנותבעכירות
 9ג ע' מוף שם לסנהררין המאירי ועי' קרושין[; אינם קרושיז ראורייתא, פמוליםערים
 הריטב"א תעח' והשווה מע"ב; כ"ו מנהררין 21( ק"ך מי' ושם ", מי' ומהרשר"ם 03; ע'ושם
 24[, אות להל; ]וראה לערות כשר שם: 22( ע"ג. י"ר מ"ר מי'ח"א

 הרהרו שהא ועור28( הוא!ישראל
 צריקי,מס, להו והת בלבםתשובה

 מקורשת את היי האומרכראמריט80(
 רשע הוא אפילו צריק, שאני ע"מלי
 : עכ"ל ממפק מקורשת היא ימיהכל
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 אבל לאפוקה, א( וה"מ פסול, שהוא אשה לעדות מ( נחמן רבומודה
 : "( מהימני 25(לעיולה

 : ז"ל[ז2( יצחק בר' שלמה]ושלופ
 קע"5מיקי

 2(. יחד תפוסות היו לא לפדותם, יחד שהובאו אע"פ * בתשובה 1(פרש"י
 י 4( כתובתה 9( כל הפסידה לאגם

 קע"גמי'
 שם(: -,שה"ג ח125 סמ: כ"י )מייכי לפני שנפלה היבמה על : רש"יהשיב

 מי ומה סממזר, 11( ק"ו הביא ,"ל ואין חליצה. צריכה משומדיבם רש"י כי 10( וימרי במחזור מצאתי1

 ססתיכר[ ]כ"י סנךול נ1רךכי נסגסות סונ5 סלונס לרניכו זו תסונס קטע :קע"ב
 וגס ריוו5 3ן' ל5 ]ב:ולית5 נתסונס פרס"י : נסס ע"נ 209 ךף ריס פ"נקיךוסין

 : תנו5י ור5ס הת"ן[ 3ן'ל5
 סיז  ו"פ 3"3 תסר"ס נתסו' נסליתותס סו53ס סס5לס כוסח נלי 1ו תסונס 2קעקקג
 רס"י וכתנ : נסס כתרן נק5ור וכסכס : י5חק 3"ר סלתס : נסופס וחתסתכ"ו

 : י124[ פ"5 ינתות סינ: כ"י ב:תרךכי : 280 ע' ק"ל סי' ך"נ ]סס 5חתנתסונס
 5'. סי' פ"ס ינתות ונסס"נ : קע"ס וסס ן פ"ס סורס תסרי"ק נסו"תוכזכרס
 : לסוסיף 5ריך 5'[ סערס 37 לינתות ]5ו5ס"נ לוין רנ"ונ ס5יין סונקורותולכל

 טסרכוניז ר"ח תעיכי זו תסו' וכעלתס סס. ינתות ותרךכי ך"נ, ונס  ך"פונסר"ס
 413. ע' 35רסתס לר"י3סס"1

 לתולרות וגם 9, ארת 179 ח"ג לאה"וו לרו"ר זה להומיף וצריר אשה; ערות =]לעניז[28(
 לענין יעקב[ בר נחמן ]=רב ר"נ ומורה בגמרא: 24( 988. צר ח"ב היימאן לר"אתנ"וא
 שם(; )=ד"ס בה לז לית לעיולה אבל לאפוקה, אלא אמרן לא פסול, שהוא אשהעדות
 בין אשה לערות פסול העריות על החושר ע"א(: רע"ה פ"ו )שם הרי"ף של כשימתו]שלא

 בא"ז(: וכן )שם מהיסנה 26( לא. לעגז : בטעות שזח"ה 25( לעיולה[. ביןלאמוקה
 שם. ושזח"ה א"ז עפ"י זה ותיקנתי 27( מהימן. לעיולי אבל לאפוקי, מילי והנימהר"ם:

 ]=צריקי[. צרוקי בטעות: ע"ד פ"ה ח"א יצחק מחר 29( במק"א. ליתא מומו וער מכאן28(
 ע"ב. מ"ט קרושין30(

 אפילו לבעליהם להתירם אנומות על : בזה"ל שם מתחיל יריריה הר' בכ,,1 1( :קעקן15
 בסתם נאמנות זו, את זו שמעירות אחרי ישיר', לבעליהם נפשות עמקי על האומריםלדברי
 בתשובה פרש"י זו, את זו העידו לא שנתארמלה[ האשה ]בפ' שמואל אמר רבנתים והאכו'.
 ושהתה שנאנסה אשה : לבסוף שם מומיף ובכ"י 4( =כלל. 3( יח]=ר[. : בכ"י 2(וכו'.
 מוסר ואינו שנאנס מי : במפרו משה רביכו כתב כן כי לזאת. פתח שמצאה ער הגויבבית
 אפילו כתובתה, להפסיד' רת על עוברת מתקריא לא א"כ כרת. ולא לאו לא לרונו איןעצכנו
 כתובתה. הפסירה לא שנאנמה כהן ראשת טומאה. עירי איכאח"ו
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 ואח"כ הבעל שקדשה בין 1(חילוק
 ]=:קודם[2( לאחר .שנשתמד ביןנשתמד
 כישראל הוא הרי שהמשומדקידושין,
 4( ישראל חטא שנאמר דבר לכל 8(חשוד

 נאמן שאין אלא ישראל מידת לחלקו ואין הוא. ישראל שחטאאע9"י
 הוא וחשוד הואיל נמך יין ויינו עליהן, הוא וחשוד הואילבאימורין,

 הוא הרי דבר של כללא חליצה. וחליצתו קידושין 5( וקידושיולע"ז,
 נשתמד שאם "( הגאונים בתשובות הנמצאת והתשובה : חשודכישראל
 מ9ילים הראשונים ונישואין דקידושין חליצה, צריכה אין שקדשהבשעה
 זה. את זה מותרימ דדבריהם עליהם לממוך 7( אין ולייבום,לחליצה
 קדשה לי מה שנשתמד, לאחר חליצה וחליצתו זיקה 8( זיקתושאם
 להיות גמור כישראל מחזיקו הוא הרי אח"כ, קדשה לי מה לכהקודם

 יאיר ישראל וצור בחליצה, אלא תקנה לה אין ע"כ חליצה. "(חליצתו
 : תורתו במאורעינינו

 : יצחק נ"רשלמה

 ן=אהל תקל"ה סי' ששוז( )כ"י ]בסח"ו רש"י לשיטת סתירה יש אמנם 1( 2קע"ג
 בק? חרר מ' בית רר"ך ושו"ת יטם; יטה"ג 124; יטם סמימר( )כ"י מררכי 174[; ע' ח"ארוד

 לכה קורם סשוסר הוה יבם ההוא בעלה כשנשאה בוראי ויטוי[ בסחזור מצאתי"]ושוב
 היה כבר ואם סביא: 75( ע' אלבעק )מהר' המאירי וגם וכף". חליצה צריכה אינהלכז

 נתקרשה. כז רעת שעל חליצה, צריכה אינה לאחיו זו נתקרשה או שנשאת בשעהסשומר
 סנהרריז 4( יטם. סס: כ"י מררכי ראה 8( הסברא. עפ"י זה ותיקנתי ]==קורם[. כצ"ל:2(

 תר"ה, סי' ח"א באו"ז הובאה גאון נחשז רב שיטת 6( וקירושיה. מהר"ם: "( ע"א.ס"ד
 ושם 419, נ"ר ח' החרשי בם"ע אפטוביצר וראה שם. ואוצה"ג קי"ר, פע: 165,מעה"ג

 אם 554[ ששוז ==כ"י 124 סם: ]==כ"י המידכי נסתפק גם קע"ה: שורש ובמהרי"ק 559.ע'
איתתא_ רהך בנירון כיוצא בעלה, כשנשאה כבר 'טהמיר היכא חליצה בלא להתירה מח"ודעות

 )כ"י סרדכי 7( שלמה. יבינו פי על נתיסר ויטרי מחזור כי הוא ירוע דבר והנה
 ראעפ"י כלל, עלייהו סמכינן דלא אחת: בתשובה רש"י וכתב ק"ל: ד"ב ומהר"ם שם(סם:

 סהרי"ק 8( סייבם. ולא וחולץ קידושין קרושיו קירש ואם רבר, לכל הוא ישראל]==שחטא[
 קדושין וקרושיו הוא ישראל שחטא ראעפ"י שלמה: רבינו הגאון כתב הנה פ"ה:שורש
 אוצה"ג העחוה ליבום, מומר זיקת בעניז 'טונות לשיטות ובנוגע ליבום. אשתו אתוזוקק
 תיטף ראה סומי חליצת בעניז 9( ולהלה 411 ע' 'טם ומיטרנוביץ 351, 197, 8-35גח"ז
 אסף, ראשוגים, יטל וספרן יטם; רוד אהל 21; אות 158 ח"א ראבי"ה מ"זך סי' מגרחיר"א
 ע~טון בכ"י אם כי בנדפס, ולא טמינר( )כ"י במח"ו לא. לפנינו וליתא 10( 1. אות7ח
 ==לשוב: 13 הסומר. זה שה"ג: 12( ממזר. ק"ו ראיה מצא רש"י כי סם: כ"י 11( 554.שם

 יטיסרו ויטרי מחזוו בשם עור כתב יטם: רר"ך שו"ת 14( שם. שה"ג עפ") זהותיקנתי
 א"צ לכז קורם סשוסד הוה יבם ההוא בעלה כשנשאה אי בוראי ז"ל: רש"י שלתלסידו
 1. הערה הנ"ל סם: כ"י רייניט סררכי גי' והעחוהחליצה;

 חולץ, עולם איסור איסורויטהוא
 18( להשיב שבירו הסשוסר 12(זה

 סצאתי ושוב שכה כל לאבתשובה
 כשנשאה בוראי ויטרי10(:במחזור

 לכן קורם הסיר והמומרבעלה14(
 : חליצה צריכהאינה
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 קע"רפי'
 קרובו ישראל ביד שהפקיד פקדון לו פ( שיש לע"ז משומד : 1(ששאלת

 המשומד6(, ומת לו. 4( להחזיר רצה ולא זמן לאחר המשומד 3(ותבעו
 ליד שהביאו השליח וגם הפקדון. ז( 6(-תובעין לירשוקרוביו-הקרובים

 : זמן אחר מתנה ממון אותו "( המשומד לו שנתן '( גויים עדים הביאזה

 18(. עדורנ גוי עדורנ 12( דאין כלום, השליח "( בדבר דאין : נומה "(דעתי

 אתן, לא : השיב והוא בחייו, המשומד כשתבעו עדים לנפקד איןואם
 ירושה תורה 16( שבמלה מצינו דלא לירש, וראויין בממון "( הקרוביםזכו
 שהן וכ"ש שעיר. הר את נתתי לעשו ירושה כי 18( דכתיב הרשעיםמן

 "( הנפקד יד בו שלח ואם ילבש. וצדיק רשע יכין י1( כשרימיורשין

 אין בו, זוכה אני ואמר ממנו "( שתבעו עדים לו יש או המשומדבחיי
 1פ(. להוציאו בדיינין כח דאין לי 20( ונראה מזה. גדול שליחות-ידלך

 ביד, לאבדו מותר אמר חד יהודה, ורב הונא רב מסור ממון מ(דאיתמר

 ]בב7' 7-נ192 מ"ן סי' פ"" ק7ומין סח:( )כ"י תר7כי סנסות :קע"ר
 רניס[ נמי)וייס ת5"3 ס" "ת' ב:7' תמי1"חסי' ריוו"

 סת:( )כ"י 7רי)וס נתר7כי ולית"
 3' סעיף רפ"ג ס" טחו")ו ננ,,י ))ורן נקי5ור סתר7כי תן וסועתק ; פ""(ק7ומין
 ן רמ"י תמונת :3מס

 וסונ"
 ע5ותיס. נמי)וייס ת"ת סי' 7"פ 3"3 תסר"ס נתמו'

 "3רסתס לר,,י 003"1 "סתוו1ר" על נת"ו1רו טמר)ונין ר,,ח מ5יין סנוקורותולכל
 : מלפ)י)ו ותסר,,ס תר7כי לסוסיף 5ריך 18 "ות 412ע'

 שם; ליתא זה ריווא: ור' מהר"ם 2( לע"ז. מומר וששאלת ריווא: ר' 1( :קע"י
 לו: החזיו ולא שם: 4( זמז. לאחר ותובעו מחר"ם: 8( ישראל. ביר פקרוזשחפקיר

 הראויים אמ': ר' לירושה; הקרובים שם: 6( בקלקולו. מהר"ם: 5( לו. להחזירו ריווא:ר'
 הממוו זה מהר"ם: 9( המומר. לו שנתז עירים אמ': ר' 8( הפקרוז. תבעו שם: 7(לירש.
 ברברי מהר"ם: 11( כלום. השליח ברברי שאיז לרעתי אמ': ר' 10( זמז. לאחירבמתנה
 ובנונע ערות[; ]=נוי ערות שאיז ריווא: ר' כלום; נוים בערות שאיז שם: 12(שליח.
 ח"א אברהם בארות שו"ת צ"ר, סי' אה"ע סופר חתם ראה נכרי, ערות בעניז רש"ילשימת
 יקר. הר' בשם י' סי' שם אשירי והגהות והא, ר"ה: ע"א פ"ח ב"ק תוס' ועי' 40, ע' מ"הסי'
 שם: 15( לירש. הראויים הקרובים וכז שם: 14( הפקרוז. את יו,רשים והיורשים מהר"ם:18(

 הר את לעשו נתתי ירושה סמ: כ"י ע"א; י"ח קרושיז ה'; ב': רברים 16( ירושה.גוירת
 רשע ]=יכיז[ ויש מהר"ם: במק"א, משובש והלשוז י"ז[; כ"ז: ]איוב כצ"ל 17(שעיר.
 ראובז שלח ואם מה,ר"ם: 18( צריק. וילבש רשע יכיז ריווא: ור' כמ: כ"י צריק;וילבש

 הריינים כח שאיז מהר"ם: 21( בעיני. ונראה שם: 20( הימנו. ריווא: ר' 19( יר.בו
 ל"ב כלל הרא"ש ותשו' ר"מ, סי' רמב"ז תשו' ועי' ע"א; קי"מ ב"ק 22( מירו.להוציאו

 קצ"ו. סי' פ"מ ב"ק ומררכי ה',סי'
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 8ב( מורידין 25( והממורין המינין 4ב( דתניא מנופו חמור ממונו "( יהאלא

 וחד 9ב(. ממונו וכ"ש לבור להורידו 8ב( הפקר דנופו יב( אלמא מעלין,ולא
 יי( ]דכתיב[ מעליא ברא מיניה נפיק דילמא ממונו, 30( לאבד אסוראמר
 ]בבדממדנך[ 83( ונופו הוא, מין לע"ז ב8( ומשומד ילבש. וצדיק רשעיכין

 84( דלא וכיון להיתר. בין לאיסור בין בו יש ממור פעמי וכלהפקר,

 המשומד בחיי ההפקר מן זכה זה הרי כמר, ולא כמר לא הילכתאאיפמיק
 זכייה. כאן אין %( בח"ו יד בו שלח לא ואם "(, להוציא כח לנוואין
 לומר הקרובים ודוחה בניותו, למשומד בנימ שיש הנפקד י8( אמרואם
 על הבא דישראל כלום, בדבריו אין אתם, דידי דברים בעלי 88(לאו

 "( מ"מ בן לו שיש מי 40( דתנן בנו. אינו "( בן ממנו והולידהנכרית
 קללרוו ועל הכאתו על וחייב ה"בום ומן החליצה מן אביו א,טרנ ב4(פופר
 : בתורתו עינינו יאיר 44( וצורינו הנכרית. מן בן 48( לו שיש ממיחוץ

 : "( יצחק טי' שלמ'חהטלום

 נ"ט( התיימית)ם' רבית ליקח שאמור : 1( רש"יהורה

 טפ" י," י יש" הלשהוז'נ קרינן דאחיך'( משומד'(,מישראל

 ]=המיניז[ רתניא אמ': ר' 25( ע"ב. כ"ו ע"ז 24( מגופו. חמור ממונו רלאו מהר"ם:23(
 -טגופו למרנו יטם: 27( מעליה לא אבל לבור אותז מוריריז ייחא: ר' 26(וחממורות.

 יטם. ליתא 28( ממונה וכ"ט הפקר רנופו מורו כ"ע ובמין מהר"ם: ממונה וכ"טהפקו
 ריחא. בר' הגי' עפ"י זה תיקנתי 81( לאברה אמור ריחא: ר' 80( שם. ליתא מתר"ם:29(
 לישמעאלים רמומר רש"י מתיטובת במררכי ראיתא וחא רפ"ג: מי' חו"מ טור ב"י82(
 להוציאו. שם: 86( חלכתא. פמק רלא יטם: 84( שם. 33( מופקר. ומסונו וגופו הואמין
 רברים בעל לאו לאמור יטם: 88( ראובה יאמר ואם שם: 87( המשומר. בחיי מהר"ם:36(
 ע"ב: מ"ח קרושין 40( בה אינו ממנה הולר מהר"ם: בז[; ]==ממנה קרי: 89( את.רירי

 בנים "ירושת על האנגלי במאמרו טשרנוביץ ר"ח מעיני שלפלינו וש"י תשו'ונעלמה
 ריחא: ר' 42( מקום. :==מכל 41( 12. אות 8 ע' ושם 6, ע' מיוחרת הרפסהממזרים"

 השפחה מן בז לו שיש ממי מהר"ם: הנכרית: מן לו שיש ממי שם: 48( אביה אתפוטר
 ריחא: ר' במהר"ם: ג"כ כ"ה 45( ריחא. בר' ולא במהר"ם לא ליתא וזה 44( הנכרית.ומ:

 נ"ע. יצחק ברבישלמה

 טשרנוביץ ר"ח מעיני וגם 165, להאגרה במבוא רש"ב מעיני זו תשובה ונעלמה 1( :ק,%"ז"
 158 ח"א ראביה ]בם' אפמוביצר ר"א שצ"ז המקורות ולכל 418; ע' אברהמם לר"יבסה"ז
 וקצור חרמב"ז, תשו' או"ה, האורה, להוסיף: צריר 25[אות

 שבה"ל_
 ראמגר מררכי: 2(

 לע"ז מומר וביז לתיאבוז אוכל מומר ביז רבינו מחלק ואינו בריבית; כותי לכופרלהלחת
 האורה: 8( קנ"1[. סי' היטלם יראים 'ום' ל"ו, סי' ע"ז אגורה תתי"ר, מי' ע"ז מררכי]ראה
 כק. כ"ג: ]רברים תשיר לא ולאחיר מכלל נפיקרלא
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 מכלל נפיק רלא יפאסוו בעינינראה
 חוא. ישראל יפחטא, שאעפ"יאחיך,
 ע"י ישראל מיר מעות לוחואם

 מותר נמוה ישראל אפילוארמאי,
 יפאיז מתוך הנף מז רביתליקח

 או עצמו ישראל ואם לנוי.שליחות
 אל משכוט, לפרות יבאהמשומר
 קחחו יאפר אלא רבית, שום יוחכור
 ע"כ: וכר בכרמירי

 דכפצי ותריביוז. נבל כמצנו קוץלי
 אלא הלוטזים לא וכעיהלוטזים היה, דלצורך ידענא הוה לא 3ץא"ל

 אף בר"ע בני אתם מה וכתיב"( המטכוה בידי ,2ממרלארמאי
 ממני בדמים מ,2כונך קני "( לו כאומר ונע,~ה בריח. בני =,טלוחכם[ק]

 19( ובלבד 18(, בישראל אפיל,ו נוהג הדין זה : רבית י1( שום הזכירולא

 : 1ץ בדמים קניהו ]ב:לו[20( לומר נכון ומיהו רבית. לשם לו יאמרשלא

 קכ"ט[ סי' ך"3 ונס קס"י, סי' ]ומס תמנ"ט סי' י"פ 3"3 תהי"ס תמי' :קע"ה
 ממ תרותס ]ב:ניךו5י ע"3 נ"ט ת"ו מער רים סתרונ)ות ס' ; רם"י סורס :3מס
 נס5ורס רניס ונמינוייס : תמונתו טופס ו(ס ("5 רמ"י ס5י3 וכן : 3מס סק"ס[ת"5
 ן 45[ ע' בבפר: נ"ט סי' ת: ]בבכ"י 903 סת: כ"י 5ו"ס 216: קט"1 סי'ת"3
 ךריכוס נתרךכי 55 ]ו5ית5 מ5"ס סי' פ"ס נ"ת 5נ)' י' נתריכי נתרן נקינורוסונ5
 סי' כ5*כו ן כתמונס פרם"י : כמס נו5ימנ)יט([ )כ"י נהנה"ננ ו55 ( סל):)כ"י
 סתי כ',י מנה"ל ]בבקנור ("5[ סר"ם ]בבנמס נמ)וו כתונ תנ5תי עוך נמס:פ"ך
 מל נספרן נ' סי' סרתנ"ן ]בבתמו' 5' ע"5 נ"ת סרתנ"ן תייומי י 355[ נ"וסי'

 תמנ"ט[. סי' : מס 5סניס ונריך ; 5-4 5ות 58 ע' 5סף לר"םר5מוניס

 ראם' ע"א[ מ"ר ]=מנהררין הריז נגמר מם' וראייתו מררכי: 5( במק"א. ליתא וזה4(
 יחליצמ וכז לגט וכז שם: 7( ליה. קרי ישראל האורה: 8( הוא. ישראל שחמאאע"פ

 88. צר יצחקי" "ר"ש בס' ספיבק יצחק של הלשוז וראה הוא; גמו,ר ישראלולקירושיז
 ]=ימרמה[. שם: להגיה צריר ולרעתי במק"א[; ליתא זה ]וגם לעינים הנראה =רבר8(
 לרבית: מעות כתה"י[ בשני באו"ה וכ"ה מישראל: ]=קרי: ישראל לוה ואם במעות: האורה9(
 האורח: ארמאי[; ]=קרי: אירמי מהר"ם: 10( גוי. ע"י מעות מישראל לוה ואם בו:כל
 אפילו האורה: 12( משכונו. לפרות בא עצמו... ישראל ואם האורה: 11( ארמאי. יריעל

 חברו מישראל מעות שלוה ישראל אפילו או בו: כל הגוי; מן חרבית לגבות מותריש,ראל
 כאז להגיה וצריר 14( במק"א. ליתא זה וגם 13( הגוי. מן רבית ליקח מותר גויע"י

 לנוי, שליחות שאיז מתור האורה: עף'ב[; מ"א ]קרושיז וכתיב לגוי[, שליחות=]ואיז
 שולחכם מהר"ם: 15( וכו'. לגוי שליחות שאיז בו: כל בנ"ב; שליחכם אף בנ"ב, אתםרמה

 רבית שם צ"ל: =אולי 17( שם. חמר וזה 16( או"ה. עפ"י זה ותיקנתי]-שלוחכם[;
 לפרות בא חמשומר או עצמו ישראל ואם האורה: באו"ה.18( וכ"ה "שם"[ המלה תחת]בצירי
 אלא[ ]-קרי? ולא במעות: ובהאורה כצ"ל; 20( רבית. שום לו יזכור אל שם: 19(משכונו.
 אם וכר בכר שנמירי 21( תרצה. אם וכר בכר[ ]=קרי כר מירי ברמים קנהו לויאמר

 שם. האו,רה עפ"י זה והומפתיתרצה[;

 משומד ישראל אם כי 4( נקרא ואינוביה,
 אע"8- ישראל, חמא 6( דכתבוחומא.
 י( ולחליצה ולגמ הוא. 6( ישראלשחמא,
 8( במראה בא ואם : גמור כישראלדינו

 שליח ע"י 9( מישראל ולוה]=במרמה[
 בא הפדיון ת( ובשעת ב:ארמאי[10(,]

 ליעעראל פ1( מותר המשכון, הוא שליואמר



 רש"יתשובות.198

 קע"וסי'
 אי:ו אם 8( שאמור מרבותי 7טמער2י : %( במזיד ברבית לעבריין 1(להלוות
 במשומד אבל מותר. הוא דאז אימורא ואכיל 5( התירא דשביק 4(,משומד

 : ז"ל הר"ש בשם מצאתי י( ע"כ : אמור שלו רבית 6(לתיאבון

 קע"זסי'
 %( ישראל לחבריה למימר ישראל דשרי : רש"י בתשובת 1( מצאתיועור

 הרבית. לו תביא 8( וגם ברבירנ ישראל מפלוני מעות לי ולוהלך
 י( וגם : המלוה ליד הלוה מיד הבאה 4( רבית אלא תורה אמרהדלא

 תק"כ[ הו5' נכךפס ]בבוליתת 337 ךף רים סנויכר כ"י ח"3 חייס תרחות :קע"ן
 סת: כ"י גתסנ"ן לת ונס גך"ק לת ]=:וליתת סס קל"ה סי" התסנ"ן  וונופרויכיס
 ותסונות "נסתלות ונסיכוייס ן 1386[נוסכת

 להרמנ""
 ותן סרנכיס תן וזולתו ז"ל

 ז' חלק רסנ"ת תסי' ]בב ע"נ י' י"י סי' רע"ז[ קוסטכךיכה ]ך' ז5"ל"הנתוכיס

]וותרס"
 תל"י[. סי' תרכ"ח[

 בבךז תכ"ז סי' ריוות  ]בבךי ת42 פ"ה 3"נו סת:( )כ"י 7-ריכוס תרוכי :קע"ז

 רני' פסקי תלתתי : נסופו ותסייס רם"י, נתסונת נולתתי : נסס סל"ח[ סי'תיו'
 2803, תקס"ה סי' נ"ת נולוסתיט( )כ"י תרוכי הנהות והסווה הלוי. רינ"תנסס

 תסונות נ' חלק נספרי ע"ז סהעירותי ונוה ז', תות סכ"ה סי' סס סס תכסיוחווסי
 לרם"י.תיוחסות

 ב"ב מהר"ם בתשו' שלמה רבינו תשובת והשווה במזיר; לעובריו רשב"א: 1(לעזווי
 של"ה; סי' אמשמררם ר' ב"ב ובמררכי ק"ל, סי' ר"ב וגם תנ"ו, סי' ושם תשצ"ט, מי'ר"פ
 להוסיף צריך 25[ אות 158 ע' ח"א הראבי"ה ]בס' אפטוביצר ר"א שציין המקורותולכל
 ברבית. במזיר =לעב,ריין 2( הקמן. התשב"ץ ומ' תל"ר[, מי' וגם י"ד ]סי' הרשב"אהשו'
 הסברא. עפ"י זה ותיקנתי ]=שמותר[; צ"ל: אולי ולרעתי שלפנינו; מקורות בג' וכ"ה3(

 רשב"א: 5( ]=לתיאבון[. צ"ל 4( סה"ר[. פ"ה: ע"ז מירושלמי זה רבינו למר]ואולי
 ראה לתיאבון נבילות אוכל מומר וביז לע"ז מומר ביז זה חילוק לענין ובנוגע 8(התירה.
 קנ"א סס"י ח"א ה,ראבי"ה ס' קנ"ו, מי' השלם יראים מ' רפ"ה, סי' מנטובה ר'תשוה"ג

 ]=בנה"ה נט"ג רב תשו' והשווה ל"ו; סי' ע"ז אגורה וס' תתי"ר, סי' ע"ז מררכי 18,אות
 49. ע' מוף ראו וה' 42[; צר ט"ז; סי' ר' ספר בגנז"ק הלשוז =ובשינויי 15 צרה"ב

 וגם ע"ב, כ"ו ע"ז בפירש"י ]=וליתא ז"ל רש"י לשון כאן ער רשב"א: כאן; =ער7(
 ישם[. סמינר בכ"ילא

 תשצ"ג סי' ר"פ ב"ב מהר"ם תשו' והשווה אליהו; בר' לטובי"ה וכתנתו1( :ו,ן"י
 סמ: כ"י 2( 155. להאורה ומבוא ע"ר(, ס' )רף פ"ר סי' בו וכל מ"ה מי' רעיםתמים
 סי' בו בכל אמנם למלוה; לוה מיר הנתנה רבית 'שם: 4( לה תחזיי יטם: 3( שם.ליתא
 ישראל, ושניהם ללוה ממלוה הבאה רבית אלא תורה אמרה שלא רש"י: בשם מביאמ"ר
 השליח. ישראל שם: 5( מותר. גוי ממשכוןאבל
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 8( ואי הוא. דידיה לאו ריבית י( דהאי אימור, שום6( עשה לאהשליח

 עבירה לדבר שליח דאין לן ק"מא הא 9(, כמותו אדם של שלוחומשום
 : "( הדבר לפרמם ואין 10(. שלוחולהתחייב

 קע"הטי'
 הבית. בעלת גויה אצל אחד משכן שמשכן ראובן עמק : 1( ר' לטניגשאלה

 בא דמיו. מכדי יותר רבית עלה כי עד רבים ימים בידההניחו
 : מידו המשכון לתבוע שמעון על ראובן וחוזר הגויה, מן וקנאושמעון
 הרבית שעלה מאחר דברים. ולא דין לא שמעון על לראובן אין : ר'השיב

 להלווח '( הגוי נאמר לא כי גמור. כמכר הוא הרי דמיוכדי
 : שקנאו שמעון ביד 8( מוחלם הוא והרי ברבית,לישראל

 קע"טטי'
 תפורין אם ידוע שאין 1( גויים מלבושי על וששאלתם : רש"יתשובת

 8(. מדרבנא המפיק שרא ראינו כך : מהו 2( בקנבום אובפשתן

 האי צרכיה, 6( שעושה האשה בפ' כדאמ' 4(. לקולא דנעבוד הואובדין
 103. י"ח סי' תח5"ו :קע"ה
 ל. י. ]::סו5' "3 לוכךון( )כ"י )-)לוכךרימ "ליסו לר' זרעיס חסךר פסקיס :קע"ט
  ו-,ץיייי לןמן3לן : 3סכו 12[ "ולן תקכ"3 5ך רמ"י נספר ב:ורפל ך' עת'זקמ

 ראם יסם: 9( ואיה ימם: 8( ריביתא, רהא ימם: 7( איסור[. הגליח: ]על 'טום '2ם:6(
 ריתא: ]ר' רבי' פסקי מצאתי שם: 11( שולחה שם: 10( לה קיימא הא איסור, המשלחעבר
 הלוה ריב"א בשם רבית[פפקי
 כ"ה[ רף ומבואו א/ אות ]שם מילר ר"י אמנם לרש"י; היא זו )ותשובה 1( : י"וו4
 "שמעיה" במחברתו עפשמ"ן ר"א ע"י ברמז ונזכרה בספק(, מוטל שהרבר כנכה: שלאהעיר
 הובא זה פסק כעין 3( ע"א. ל"ג הסמינר( )כ"י שבה"ל קצור והשווה 2( 3. אות 8צר

 שעלה לגוק המשכון הוחלט אם אבל הר"מ: בתשו' מצאתי בשם: ע"ב סי' טחו"מבב"י
 וגו/ הגוי מז יטמעון בו וזכה הגוי בו זכה מעחויו, יותר והריביתהקרן

 וראה יהורים. שהם יבינו שלא כרי הסכנה, בשעת להתנכר ררכם היה כר 1( :קעווט
 אסף והלאה, 73 צר בייטרעגע צימלם 160, ח"א ערציהונגסוועזעז גירעמאז 2, אותלהלז
 ע"נ, קכ"א שבת ]אגורה שעטנז יהא שלא בקנבוס שתפור ורווקא 2( שם. לשמחוניבסה"ז
 מררבנז. ספיקא ]ליה[ --יטרא צ"ל: אולי 3( ר"ה[. סי' 75 ע' מק"ג הוצ' חסיריםום'
 שיגויים. בכמה ע"ב ס"א מ' פרק נרה עושה; שהיא 5( 29. ע' ח"א האורה והשווה4(
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 8( אנתוק אי ידע ולא י(, דעמרא בגלימי' דכיתנא חוטא 8( דאובידמאן

 אבל וכו'. ונוז טווי שוע 9( רחמנא אמ' שעטנז מ"ם דמי. שפיר לא,או
 הוא הרי בדק לא ואם "(, לבדוק יש הוא ידוע מקום שהתפירהכאן
 בכלאים. בגדיהם לתפור רגילים "( הגויים שהרי כלאים, בו שאבד-כבגד
 : וכו' לגוי ת( ימכר לא זה הרי כלאים בו שאבד בגד "( רבנןותנו

 ק"פמי'

 עבודה של פתחה עד 2( והוליכו 1(, לרבינו שבועה גוי נתחייב אחתפעם
 להשביעו. בלבו היה לא אבל להשביעו, רוצה הוא כאילוזרה

 6( שמא הגוי, עם שותפות שיעשה 4( לו אמור חכמים 8( אמרושהרי

 י( אמרה והתורה 6( שלו[ זרה בעבודה ]=ונשבע שבועה הגוינתחייב
 העצמות רקב והביאו שיודה, כדי היה מראה אבל פיך. על ישמעלא

 9( ומאן זרה. עבודה לקלון כדי פרוטה עליהן הגוי והניח '(הקדשים

 ]בנעליו[ ר' קבל ואילך זמן "( מאותו : שבועתו "( זמן לו ונתןרבי
 יכפור שמא שבעינו, 18( גדול דבר באמונה הגוי עם ויתן ישא 12(שלא
 ונמצא למרקולום מעות גוי יניח שלא כדי בשבועה, יאמינו 14( ולאהגוי

 בה, ממש יש כאלו ומראה שמודה "1( ועוד ידו. על נהנית זרהעבודה
 : בה לישבע זרה["( ]=לעבודה מביאשהוא

  לרור תסלס =ס' יס תסר סת: ]=כ"י קס") ס" ת:( ))". ","סק"פ:
 נסרנס 228 קכ"נ סי' ח"נ וס"ורס ; סס[ חקר בבפר: 275 ע' קויפתן[ ר"ך]5(כר

 ר""  סנז סניין סווקורות ו5כ5טיכוייס.
 ס"ורס. : 5סוסיף 5ריך נר5יכר

 או נתיק אי שם: 8( ונתקיה. שם: 7( חומא. ליה דאית האורה: חומא; דרמי שם:8(
 חומ ומתם פשתו, בחוטי נתפרו שמא 10( כתיב. שעמנז, מדאורייתא שם: 9( נתיק.לא

 224[. ע' סוף ח"א ראבי"ה 224, ח"ב א"ח ה"ז, פ"ט ]כלאים פשתן של הוא בושאמור

 לנכרי. ימכרנו לא שם: 13( שם. נדה 12( מבואי. ראה11(
 האורה: 4( ע"ב, ס"ג מנהדריו 3( רבי. והוליכו שם: 2( לרבי. האורה;1( :סאש
 י"ג. כ"ג: שמות 7( המברא. עפ"י זה תיקנתי 6( שבועה. לו יתחייב שמא שם: 5(לאדם.

= הוא אולי8(  קויפמז יהודה ד"ר מעיני ונגלמה שם[; ברלינר ר"א ]לדעת טב1ע~11((1 
 האורה. עפ"י זה ותיקנתי =לשבועתו; 10( רבי. ויאמז האורה: 9( 552. עמ' מוףבסלונו

 =דבר 13( ויתז[. ]=ישא יתז שלא שם: 12( רבי. עליו קבל היום ומאותו שם:11(
 יטם: 15( האורה[. ]עפ"י לשבועה יזמיננו =ולא 14( בהאורה[. 11כ"ה בעיניושגדול
 האורה. עפ"י זה ותיקנתי בה: לישבע בע"ז ממ: כ"י 16( שמראה.ועוד
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 קפ"אפי'

 קבורה טעון רבי ואמר בשגגה. ששחטוהו בכור אחד בשה 1(מעשה
 3( ממתינים היו אם אבל 2(. שנשחם מאחר הזה בזמן תקנה לוואין

 י( אותו ויאכל שירצה כהן מכל לפדותו יכולין היו 4(, שיומם עדאותו
 ]=זה[ יש אין הרועה יד תחת אמו שנתעברה ואעפ"י קבוע.במקום

 : בה חלק לו ואין הואיל באמצע, גוי 8( יד-

 וישראל מום בו שיפול עד תקנה לו אין הזה בזמן י( תם בכור : ר'הורה
 שוחם משום גמור כרת חייב אותו ששוחם ומי בו. אמוריןוכהן

 כשרואה : עושה הוא כך אלא ברחם. מאליו קדוש דבכור בחוץ,קדשים
 עמו, 9( ומשתפו פשום ממנו ונוטל גוי אצל ילך נתעברה 8( שפרתואדם
 ואחר הבכורה. מן ופטורה באמצע גוי יד[ : הגליון ]על בו שיש "(דניכר
 יוצא כשהעובר "( או ומותר, הגוי מן אותו ולוקח חוזר העוברשיצא
 "( לעוור או אזנו )את( את 12( ]ב:לצרם[ למרם מום בו להטיל לגויאומר
 בה ומטפל בשיפוותא. אימרא באודניה "( ]בבגדיא[ כדאמר עינואת

 לכהן נותנו אינו ואם לכהן. ונותנו יום נ' ובגמה יום ל' בדקהישראל
 לישראל. אף ממנו ומאכיל ואוכלו "( שוחטו וכהן גזלן. נקרא הוא "(הרי
 קרי בו, יהיה לא מום כל דכתיב מום בו להטיל אפשר אי שנולדואחר

 : "( בו יהיה לאביה

 )כ"י ח"נ מנס"ל ן 143 וף כ"נ סי' סס)וינר( )כת"י מנס"ל קניר :קפ"א
 סייוו"ן ר"" סל ו,נוו,נס נסעתק כ"נ סי'מ~ח"ס(

 ]בבחנו"
 25-24[ ע' לס"ורס

 ]בבססנלס כ"ס סי' ( "ק: )כ"י ח"3 מ3ה"ל "ס)(נלס"(ן לונו"ל יןוע)ונלתי
 קכ"ו. סי' נו כל ועי' "40[: ע' י"ך חונרת "'סנס

 בתמו' שנשחט מאחר שם: 2( כאז. נומל בכור אחד שה דיז נ"י: שבה"י 1( :קפ"א

 ויאכל 5( שימות. ער שם: 4( אותו. ממתותיז בטעות: שם 3( היימאז(. העתק)לפי
 באמצע. גוי זה איז שם: 8( שם(. היימאז ור"א חסירה רם"ז ההעתקות )לפי קבועבמום
 נתעברה. )י( שפחתו בטעות: שם 8( היימאז[. העתק ]לפי כמ"ז ת"ם בכור שם:7(
 0ז פטור באמצע לגוי לו שיש דעובר שם: הסגלה 10( ק"ן. סי' א"ז ת"ר לעיל ועי'9(

 "למרס". במקום "לצרם" : לנכון כצ"ל 12( יוצא. שהעובר בשעה או שם: 11(הבכורה.
 ושם ע"א, ל"ח בכורות בשיפייתא; אימרא באודניה שם: 14( עיניו. את לסמא שם:1.3(
 לפי נשמט כולו ביה" "קרי ועד מכאן זה ומאמר 16( גזלז. זה הרי שם: 15( ע"ב.כ"ו

 מספר בזה"ל: מסיים ושם היו"ד; תחת ובצירי ה' האות תחת בפתח 17( היימאן.העתקת
 בנדפס. לפנינו נמצא בלתי אמנםהאורה;
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 קמ"טטי'
 מבני 2( באחד ר' לפני 1( מעשה באעוד

 בכרה 4( שלא 3( כבשה שקנההעיר
 לרעותה 6( לרועה וממרה מעוברת,והיתה
 הבעל 1( נצרך לימים 8(. זכרוילדה

 לו 8( ונתן הגוי אצל והלךלכבשים
 שהיה 9( נזכר ולא ושחטו. שהאותו
 ר'ט(: את ושאל ובא נזכר"(. ואח"כבכור,
 ט( והשוחטו הזה, בזמן נוהג 12( כיוא"ל
 וצוה שחוטי-חוץ. משום שחייבכמעט

 וכן לקוברו, "( הבשר על]רבי[14(
 להם ואמר ופרשו. ועורו וכרעיו "(קרביו
 שלא כדי "(, בחשאי אותו עשו זהדבר
 עושין: אתם ט( כשפין ט( הגוימיאמרו

 סי' ת"נ נס5ורס ע5ותיס ונסינוייס ; 475 י"ט סי' 15תיר כ"י ת"ר: :קפ"ט
 כל וע" 55[. עת' כבפר: קכ"נ ס" ת' בבכ"י 114 סת: כ"י ]בב5ו"ס 219קכ"1

 : כ"ס וסי' כ"נ סי' 5ק' כ"י ת"נ וסנס"ל : קכ"ו סי'נו

 'טם: 3( חעיר. טבני אחר על שם: 2( רבה לפני בא מעשה1(האייה:ק13"בנ:
 היא. יטמבסרת או"ה: ==שבכרה; צ"ל: אולי 4( מעוברת. כשהוא מנוי אחת כבשהשקנה

 של בביתו שם: 6( ממרה. לרעותה כרי אלא בה, שותפות לנוי 'טיש לא האורה:5(
 רעתו נתן 'טלא או"ה: 9( ושוחטה השח אותו והביא 'טם: 8( נצמרך. שם: 7(נוה

 ביסה"ה נוהנ בכור ריז ==אם 11( ברבר. הרניש והפשמה שחימה ואחר שם: 10(לבכור.
 והשוחמו שם: 13( ונוהנ נוחנ ווראי יבי ואמר שם: 12( שם. או"ה עפ"י זהותיקנתי
 זה בכור על שם: 15( האורח. עפ"י זה ותיקנתי :==רבי: 14( שחוטי-חוץ. משוםחייב

 'טנה :==הסנלה כ"נ מי' אק: כ"י ח"ב ביטבה"ל רש"י בשם שהובא מה והשווהלקוברו;
 ועורו ופירשו רמו וכרעיה קרבו יטם: 16( 24. צר להאורה מבוא וראה י"ב. חוברתא'
 הנוים של להתננרותן ובנונש 18( לרבר. ירנישו שלא כרי שם: 17( ממנה הנמצאוכל

 בספרו נרייזעל ור"ר ולהלן; 60 ע' הנ"ל הנרמני בס' נירעמאז ר"מ השווה כשמים,בעניז
 יאמרו פז מ: או"ה 19( 42. עמ' ושם 34, עמ' והיהורים" "בנמית-הנוצריםהאננלי
 או"ה: 20( היא. כשפים מעשה "יז: כ"י או"ה נעשה; לכשפים האורה: עושה;לכשפים
 ==ממנה 22( ראו"ה. כתה"י בשני ונמצא בהאורה. נשממ כולו 21( היא. שמבכרת לעולםתכר

 ==שלא 24 בחשאיה ר' בבית ומקצתו האיש בבית מקצתו שם: 23( או"ה. עמ"י זהוהוספתי
 18. אות לעיל והשווה 25( לרבר. ירנישו שלא כרי או"ה: ברבר;]להרניש[

 219()האורה

 כשהיא מנוי אחת כבשה שקנההעיר מבני אחר על יבי לפני באמעשה
 מבכרת שרחל 20( תיכרמעוברת,
 לנוי שיש לא לרועה, ומסרההיתה.
 מסרה לרעותה כרי אלא בה,שותפות
 לימים נוי. של בביתו זכרוילרה
 אותו והביא לכבשים הבעלנצמרך
 רעתו נתז21( ]==שלא ושחמוהשה

 היניש והפשמה שחיטח ואחרלבכור.
 ריז אם רבי, את ושאל ובאברבר.
 : הזה בזמן נוהנ[בור

 ונוהמ נוהנ ווראי רביואמר
 וצוה יטחוטי-חוץ. משום חייבוהשוחמו

 וכרעיו קרבו לקוברו זה בכור עלרבי
 הנמצא וכל ועהרו ופירשורמו

 בבית מקצתו23( וקברו]==ממנה22(.
 שלא כרי האיש. בבית ומקצתורבי

 לכשפים25( יאמרו פז ברבר,הרנשי2(
 :נעיעה
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 קפ"גטי'
 מ9ני בע~ותפות, לבוי ובתבה 2( בכרה שלא 1( לר' לו היתה עגלה :א

 אמור 8( ששנינו לאותה חש ולא זכר. תלד שמא מתיראשהיה
 לשמרו אפשר אי זכר תלד שאם היתה ודעתו הגוי. עם שותפותלעשות
 הגוי שיד 1( דכל גוי, ביד המציעה לפיכך מום. ומהויית עבודהמתורת

 : הבכורה מן' 9טורבאמצע
 : והשיב 6(1 לר' לו ואמרו בשבת. חורשת 6( שהיתה שמע ואח"כ :ב[

 דלאו מותר, יד-הגוי תחת תהא שלא לו אפשר שאימאחר
 ום"ט קניא. שכירות קניא שאלה 7( ע"ז במ]ם'[ וכדממקי'אדעתאי.

 : 8( נמיוני משום גמה בהמה להן מוכריןאין

 קפ"רפי'
 ומבכרת. מעוברת 9רה 2( גוי לו שנתן 1( רבי משכונת באחד היהמעשה

 מקצתו, או כולו או לגוי, העובר למכור עליו 8( וצוה 9יו אתושאל
 להפטר באמצע *( ידי-גוי שתהא כדי העולם. לאויר שיצא קודםבפרוטה

 שלי הארום מן חצי-9שוט עלי קבלתי ואמר האיש וחזר הבכורה.מן
 : 5( זכר אם לחצאיןויגדלנו

 תרצה. אם במעות 6( ולחלקו מידו לפדותו תוכל לכשיולד : רבי לוואמר
 שלא כדי לגוי, שותפות בו יהא שלה רחם 9טר שבשעתובלבד

 : ברחםיקדש

 סתס. ר' נטס 475 ק"ן[ סי' רטוס סנליון ]על י"ט סי' "~תיר כ"י תר' :קפ"ג
 קכ"ת. סי' ח"3 ס"ורסוסטווס

 ת' ב2כ"י 114 סת: כ"י ]22"ו"ס 219 עת' קכ"ח סי' ח"3 ס"ורס :קפ"ר
 56[. עת' ב2פר: קכ"נסי'

 פרה האורה: 2( שלפנינה דבררש"י ספרי בכל לזה חבר מצאתי 1לא 1( :כהש"ג
 ירוחם לרבנו ותאו"ח אסור, ד"ה: שם תוס' 1הש11ה ע"ב; ס"ג סנהדרין 3( ומבכרת.טעוברת

 ע"ז 7( מותר. ==אם 6( :==עגלה. 5( ע"ב. ט"ז בכורות 4( י"ה בשם ה' נתיבח"ה
 שם. שם 8( שם. ד"ס וראה קנ"ה. ואגרא קנ"ה שאלה ע"א:ט"1

 הנרמני בספרו גידעמאז ר"מ מעיני זו תשובה ונעלמה ר'; של משכניו א1י,ה: 1( :קפ"ר
 "סאשיעל האנגלי בספרו רבינוביץ מעיני וגם ולהלז, 60 עמ' יודעז" אבענל. ד."געשיכט'ע

 ובא מבכרת גוי לו שנתן שם: 2( 210-208. ושם 91, פרענס" נא,רד. אוו זשום די ח11לייף
 ותיקנתי =יה-גוי. 4( וכו'. כולו או העובר את למכויר עליו רבי וצוה שם: 3(ושאל.

 ובמעות. בממוז ולחלקו או"ה: 6( =הוא. 5( ח47. תראז' עפ"יזה
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 קמ"המיו

 : האור 2( חלה שיעור כמה : 1( ר' אתושאלו

 אחד לנחתום או 8( שיעור הוי לכהן נותנין שאנו בחלה כי : לנווא"ר
 : 6( בכזית בחלת-האור אבל 4(,מם"ח

 קפ"ומין
 חלות, שתי לפרש הזאת 1( בעיר נהגו לא שמעולםאודיעך
 חלה 8( להפריש אחת על מברכין והיו הפמח. 2(בערב

 שאין לבטלה, 4( שהיא מפני ובטלתיה תרומה. להפריש השנייהועל
 7ף ססתי)ר( )כ"י ס)ייר 3ספר סו3יס מלתס ר3י)ו לתלתיךי 1ו תמונס :קמ"ה
 מלפ)י)ו. 37י-רמ"י ספרי 3כל ל~ס חנר ננ3"תי ול" : ]סתס[ ר' 3מס ע"3ל'
 180- מע"נ ס" רמ"י 3ס7ור סו3"ס סמ"לס כוסח 3לי לרמ"י 1ו תסו3ס :קפ"ד
 ן רמ"י תמונת 3מס: 264[ ל"7 סי' ]בב3)7פס 3-"50 סת: כ"י תק"ו ן181

 8[ן ע' ב:פר: כ"3 סי' ת: ]בבכ"י "83 סוף סת: כ"י "ו"ס ן 190 ח"3ס"ורס
 סי'ופר7ס

 קל""
 164, ח"" ר"3י"ס ור"ס רני. "תר כך : 3מס ת"7[ 7ף ]ב:פע:

 "פטונילר ר"" 19[ סערס ]מס מליין סתקורות ולכל 43. ק"3 ונ)"מ 175,ומס
 "ו'~ס. וס' רמ"י סךור : לסוסיףלריך

 בעניז שונים למנהגים בנוגע ,,ר ,, רף,,ב,,,,ל 1( *קפזזוץ
 האש[: חלת הגאונים: אצל ]ונקרא =חלת-האור 2( ובפרובינצא. בצרפת החלההפרשת
 צ"ל: אולי 8( 167[. ע' סוף ח"א ]ראבי"ה אפרים לר' יואל ר' ותשובת 48, שםראה

 נ' סי' ח"א האורה מ"ג; פ"ב חלה משנה עם"י זה והומפתי מכ"ר[; אחר הבית]=לבעל
 סי' ריש ומיו"ר ע"א, י"ז ושם ע"ב. מ"ו להרשב"א ופמקי-חלה ל"ח[ סי' ח"ב ]ושם80

 חלה שיעור הזח שבזמז פסקו: והרשב"א ה"י[ פ"ה: בכורים ]ה' והרמב"ם 4(שכ"ח.
 ]גנ"ש כז פסקו לא מהגאונים כמה אמנם שכ"ח[, סי' הבית בברק ]והובא מם"ח אחרהוא
 ה"ח, פ"ה: שם ימב"ם ]והשווה שהוא כל אלא שיעור לה איז ר"ל: 5( 45[. ע' ריששמ

 ע"א, י"נ שם חלה פמקי 57, ע' מק"נ( )הוצ' ח"ב האשכול 188, שם ראבי"ה 81,האורה
 ל"ר חלה ]ה' הרמב"ז לרעת אמנם 19[; צר תרל"ו( )ירושלים קורוניל לרנ"ג רברוחקור
 שהוא שיעור לה יש אור של חלה להיפר: רין פסק מצינו ירושלמית[ גירסא בשםע"ב:
 לויז( )מהרורת המתיבות ס' ]וראה מרבריהם שהוא שיעור לה איז כהז ושל תורה,רבר
 גינצבורג ר"ל מעיני נעלמו והרמב"ן[ שלפנינו רש"י ]תשו' הללו מקורות ושני 185[;צר
 188[. ע' ריש ח"א ]ראבי"ה אפמוביצר ר"א מעיני וגםשם,

 קרי: 8( שם. וגנ"ש ע"ב, ק"ל העטור והשווה 2( רש"י. של למקומו יכיינתו 1( :קפ"ו
 בהאורה לנכוז הגי' וכ"ח ]=חלה[. להמריש השנייה ועל ]=תרומה[ להפריש ]=ה[אחתעל

 לחפ,ריש ק"א: סע"ג ר' ובסרור שם; בגנ"ש גינצבורג ר"ל מש"כ וראה שלפנינו.ובכתה"י
 שם. באו"ה וכ"ה לבמלה. ]ברכה[ קרי: 4(חלה.

 : התרומהועל

 אםכי
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 דאמר 6( בבכורות היא ופמוקה מובים. ימים משאר חמור פמח 5(ערב
 עליו יוצאה שמומאה במי י( אלא אמורה לארץ חוצה תרומת איןשמואל
 8( קוצה נדה הילכך אביי אמר לא. בנגיעה אבל באכילה מילי והנימגופו,

 קמן, כהן ליכא ואי קרי. רואה שאינו קמן כהן לה ואכיל חלהלה
 ליה מפרשא 10( והדרה בתנורא ליה ושדיא 9( העימה בראש להשקלה
 משכחינן ואי מישראל. חלה תורת תשתכח שלא כדי אחריתי,חלה
 ושנויה אחת. חלה 12( אלא מפרשינן דלא בבכורות קחזינן "( קמןכהן
 כאשר המעם זהו חלות. שתי מפרשינן לארץ בחוצה ט( זרעיםבמדר
 נדול כהן ויש קמן כהן "( שאין ובטקום בבכורות. אמוראים 14(פמקוה
 אין כהנים שיש אעפ"י 16(, לותיר ערי בכל נוהגין וכן מברכין.ואין

 : ולשריפה ז1( אחת אלאמפרישין

 קפ"זמי'

 תשובתו: לך והא נ"ע רש"י 1( השיבוכן
 שיביהם ארנ 2( לחמומ נשיםצריכות

 המתרים דב,ית דאע"ג מבילה 3(קודם
 לבא הראוי מקום מים, ביאת צריכיןאין

 ]=:)וק"ו וע"ך ע"כ 153 יף ס)ויכר( )כ"י נתח"ו סו3"ס רס"י תסונת :קפ"ז
 610, ת5"טסי'

 ותנו"
 ח"3 ס"ורס : י5קק נר' סלונס : נסופו וחתס 35[ 5ך סס

 ס" ופריס סיכוייס: נכתס ס"ו[ סי' ת: ]ב:כ"י "74 ס)ו:( )כ"י )ו"ס173:
 210: 5ך קפ"ס סי' סר"ני"ס סני"ס ל" 1ו ותסונס ח'-ט'[. יף ]בבפע:רע"כ

 מוגים. יסים משאר חסור פסח שאין או"ה: הימים; משאר ע"פ חמור שאי: סח"ו:5(
 ואו"ה[. ]סח"ו =לסי 7( ]=בבכורות[. גברכות במעות: סח"ו ע"א. ל"ב נרה ע"א, כ"ז6(
 לה ומפרשא והררא וסח"ו: או"ה 10( ססה. בריש גמעות: או"ה 9( קיצה. טח"ו:8(
 נם חלות ג' להפריש היה הקרמון המנהג אמנם 11( חלה. תורת תשתכח שלא כריחלה
 מ"ח. פ"ר: חלה 18( חרא. אלא ואו"ה: סח"ו 12( שם[. גנ"ש ]ראה קמן כה: שםבשיש
 באו"ה )וכ"ה נרול כה: ]=שם[ ויש קמ: כהו ]-שם[ =שאין 15( האמוראים. =פסקו14(

 סח"ו: ח83[; סם: בכ"י וכ"ה ]=לותיר; להתיר ערים בכל במעות: או"ה 16(ובמח"ו.

 גרואה שנה רש"ב א' אות ל"ח סי' וגהאורה טלכותינו. בכל פע: ]=לותיר[; לוהירערי
 בו. אות 164 ראבי"ה וראה בטק"א. וכ"ה =לשריפה. 17( לוניל. עי,רוהגיה:
 הוספה יש סם: ובמח"ו תשובתו. והילר ער: נשמתו רבינו השיב וכו או"ה: 1( :קפ"ז

 שיניהם את לחמומ עירח בנות את משמו בלימ סרת אחותו )סרת( הנהינה וכ: בראשו:זו
 סם: באו"ה ונם סם: בטח"ו וכ"ה מבילתן בעת שם: 3( שיניהם, לחצות הא: 2( מבילה.קורם

 ד-ג153( סם: כ"י)מח"ו

 תשובתו: והילד נ"ע, רגי' השיבוכ:
 בעת שיניהם לחמומ נשיםצריכות
 צריכות איז הסתרים רגיתמגילת:,
 מים ]לגיאת הראוי סקום סים,ביאת

 גילה אין לגילה הרא-וי סקוםבעינן[,
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 בילה לבילה ראוי ושאין בו,מעכבת
 אסרו שלא לומר וחבא בו.מעכבת
 אשה אבל מה,רות לעיניין אלאחכמים
 בברייתא שנינו ]אסרו[. לאלבעלה
 שחוצץ רבר כל ליבמתורהחולץ
 משוחרר ובעבר בגר חוצץבמבילה
 לבעלה ]בנירח[ ווראי וחכאובנירח,
 מאי פשימא למחרות ראיעסקיט,
 רגר רומיא ועור ממאות. משארשנא
 אלא מהרות לשום מבילתו שאיןועבר

 כן לההרות אין אבל וחיתר,לאיסור
 חראשונות. על ]==לעז[ להוציאשלא
 שמבלח ר' של שפחתו רחהיאועור
 שיניה ביו עצם ונמצאועלתה

 תאמר ואם אחרת. מבילחוהצריכה
 הלכח ורבים יחיר חוא,יחיראח
 וליכא חוא רמימרא חראכרבים,
 סמכו בתראי ריבנן ועור עליח.רפליג
 רבא ררש ראמרינן וקבעוה,עלה

 יטתריח ביתו בתור ארם ילמרלעולם
 מסקנא ער כו/ קורמי ביתאשח

 אשה לעיניין שמעתתא רחהיא ולת1
 מחרות, היו לא רבא ובימילבעלח.
 ממאים כולנו חמאת מי שפסקושמיום
 ער מ"רח לנו ואיו מתיםמממאי
 מים עלינו לזרוק ישראל מקוהשיבא

 למהרינו:מהורים
 יצחס: ברשלמח

 וליכא הוא דמימרא חדא כרבים, הלכה ורבים ויחיד היאיחידאה
 5( רבא דרש דאמר" וקבעוה. עלה ממכו בו:ראי דרבנן ועוד עלה.דפליג

 במים קממיה "( מדיחה א-טה עע:הא ביתו בתוך אדם ילמדלעולם

 ובימי לבעלה. א-טה לעינ"ן 1( יטמעהע:א ההוא וכולה ממקנא. עדכי
 מתיע ממאי "( כולנו חמאת מי -טפמקו 'טמיום מהרוה, היו לארבא
 נשהורים מים עלינו לזרוק י-טר' מקוה יטיבא עד לבןהרה "( לנוואין

 :לבןהרנו

 : ז"ל 0ץ יצהק ,טר'זטלכוה--------------
 אבל שם: 6( חכמים. אסרו שלא שם: 5( ע"ב. ס"ו נרה ועי' לבילה. הראוי מקום שם:4(

 ע"ב. מ"ז יבמות וראה וחא:[, פע: סמ: בכ"י ]וכ"ה =ליבמתו 7( ]אסרו[, לא לבעלהאשה
 מהרות: לשום מבילתו שאין שם: 10( טמאות. משאר שם: 9( עמקינן. לבעלה ווראי שם:8(

 מח"ו 12( ע"א. ס"ו נרה 11( טחרות. לשום מבילתן שאין וגר משוחר,ר רעבר רומיאובמררס:
 שמבלה שם: 18( בשפחתו. רבי בית )של( של מעשה רההוא פע: ר'; של שפחתו רההיאסם:

 קממיה; בית מריחה הא: 16( ע"א. ס"ו נרח 15( אחרת. טבילה והצריכה שם: 14(ועלתה.
 כולנו סמ: מח"ו 18( לבעלה. לענין מוכחא פע: 17( כו'. קורטי בית אשה שתריח סמ:מה"ו

 שלמה סם: מח"ו הנרפס. ובמח"ו בפררס כ"ה 20( טהרה. שם: 19( מתים, מממאיממאים
 זצ"ל. יצחק בר שלמה ,ר' רבינו רהאורה: א' ובכ"י המתים(; ברכת )בלי יצחקבר

 הראוי 4( כל זירא כדר' בעינן,מים
 ראוי ושאין מעכבת בילה איןלבילה
 לא לומר והבא מעכבת. בילהלבילה
 מהרורנ לעיניין אלא כן חכמים 5(אמרו
 שנינו לא, לבעלה אשה לעיניין 6(אבל

 דבר כל י( דהחולץ בנמראבברייתא
 ובעבד בנר חוצץ במבילהשחוצץ
 לבעלה בנידה 8( והכא ובנידה.משוחרר
 שנא מאי פשימא למהרות דאיעמקינן,
 ועבד דנר דומייא ועוד מהרות. 9(משאר

 מהרות לשם מובלין "( שאיןמשוחרר
 להורות אין אבל והיתר. לאימוראלא
 ועוד הראשונות. על לען להוציא שלאכן

 ר' בית של "( בשפחה "( מעשהדההיא
 שיניה בין עצם לה ונמצא 18(שמבלה
 תאמר ואם אחרת. מבילה ר' "(והצריכה
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 קפ"חטי'

 רצשעה עלףו מונה אמו והףרצה מףלרצו, אחר ףמףם ד' נפטר ]=אחד[ 1(בן
 עלףו מלהרצאבל אבףו ארצ ר' ופטר מטבףלרצה. מלףאףםחדשףם

 אדרבן ר' 4( וסמך קדףעש. עלףו ומלומר ותנחומףם הבראה 3(ומלקבל
 בפל. אףבו 6( באדם ףום שלשףם שהה שלא כל 5( דאמר נמלףאל בןשמעון
 לףה דקףם הרצם ומשנףבן הוא. ספףקא הא ז( נדה במסכת הרצםוהוףבן

 ]בבדאףכא[ הףכא דכל 8( למףק~מע אףכא ומהרצם חדק~ףו. לו ק~כלובבוףה

 9( לףה דמק~בף והףףבו בפל. מףדף נפףק לא בעולם ספףקא בק~וםלמףרצלףףה

 שכלו לףה דפק~ףמ 11( כלומר לףה, דקףם כלל ספק בףה 10( בדלףרצלמףלרצא
 נרצעברה לא ק~מא 12(, בףרור זה אףן בףדה, מבףלרצה ק~מבףףן וזו חדק~ףו.לו

 14( נדה במסכת הףא דמחלוקת לווסתה. סמוך אלא ט'( לטבףלרצהסמוך

 בכל מעשףם דהא חדשףו, לו כלו שלא ונמצא 15( ווסרצה הרחףקהואףמר
 זו י1( שכן וכל רחוק, פעם קרוב פעם 8'(, ווסרצן מק~בורצ שהנשףםיום

 20( והףכף עףקר. כל ווסרצ לה ואין 19( מדמףם ומסולקרצ 18( מףבףקרצשהףרצה

 ]בבסס"י 1147 סיו:( )כ"י נ)וח,,ו נסליו)ותה הונ"ה 1ו רס"י תסונתקפ"וו:
 ק)ו"1 סי' ח"נ ה"ורה י )סתס( ר' ופטר . נסס סינוייס[ נהרנה 245 ע'רע"ו

 בבפר: "91 ריס סי): -כ"י קל,,ט סי' ת: כ"י ]=:"ו"ה225
 ולית"

 : נקי5ור סס[
 רנותינו. ופטרו : נסס נתורפה "175 תכ"ח סי' ח"נונ"ו,ן(

 נפטר פעם שוב הנדפם: מח"ו. נפטר; ]=אחד[ ב[בן ]=מעשה צ"ל: אולי1( 2קפ"ח

 לחאורה במבוא רש"ב ע"י נשמטה זו ותשובה אחד. קטן שנפטר מעשה היה כבר או"ז: אחד:בז
 הבדאה. עליו ומלקבל אביו מלהתאבל בנדפם: 2( רבותינר. ופטרו או"ז.: 2( 168. עמ'ריש
 הני' עפ"י זה ותיקנתי ששהא[; ]=כל צ"ל: 5( אדרשב"ג. וסמכו או"ז: אדר"ג; שם:4(

 כמו ע"א )ולא סע"ב מ"ד נדה 188, ע' ריש צוקרמנדל-ליברמן[ ]הוצ' פט"ו שבתבהוספתא

 ]-ששהא[. ששה שלא ובהאורה: שהא; שלא כל ובנדפס: שם; ואו"ז רש"ה( ד'[ ]אות שםשהעיר

 או"ז: 7( ע"ו[. כלום העי,ר שלא רש"ה על ]והתימא נמל ז.ה הרי בנדפס: אמנם כצ"ל;6(

 שהה[. לא ]=הא הוה ספיקא שהא הא האורה: הוי; ספיקא שהא לא הא נדה, במס'ופרכינן
 ספיקא בדליכא שם: 10( שם. ליתא "למילתא" 9( מיניה. למשמע איכא או"ז:8(

 ופשוט הוא בדוד ודבר יטם: 11( כלל. ספק ליה בדלית ובנדפס: ליה: דקיםלמיתלייה
 סמוד עד 'טם: 18( ברור. יטם: 12( חדשיה לו דכלו ]==בצהרים[ וכצחרים כאודהוא

 חריטיה לו כלו דלא וא,טתכח בנדפס: 15( ע"ב. ל"א 14( הנדפס(. במח"ו )וכ"חלוסתה
 מכאן 17( קיוב. פעמים רחול פעמים בנדפס: 16( חדשיה. ]==לו כלו דלא ואשתכחאו"ה

 פניקה. בנדפם: 18( בהאורה. לא וגם באו"ח ולא באו"ז לא ליתא ליה" "דקיםועד
 ליה. דקים והיכא והאורה: או"ז 20( דמים. ומסולקת שם:19(
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 פירש '2( ושוב לטבילתה ממוך עליה שבא כגון בגויה, ליה קים'דמי
 הוכר שנייה לביאה 22( חדשים שני ולמוף ימים, חדש עד ידעה ולאממנה
 יב( והוכר ראשונה מביאה שנתעברה צ( הדבר ידוע הוא %( הריעוברה,
 שיהא אפשר אי שנייה, מביאה 6ב( ]דאי כמשפטה. חדשים לשלשהעוברה
 וודאי לזה לטבילתה חדשים תשעה למוף זו ילדה וכי חדשים, בשניניכר
 שנייה מביאה ת( חדשים שמונה בבן כלל לתלותו ואין חדשיו, לוכלו
 הללו שהעוברים מתוך הכרתו זמן כיון 8ב( ואם בו. ענתה הכרתושהרי
 תשעים, למוף בו 5( נכנמת שהחיות שאעפ"י כח וחמיריחלשים

 ב8(. דם שופך כאילו תשעים למוף מטתו 'י( המשמש %( בנדהכדאמרינן

 או חדשים, ד' עד %( ובנדנודו בפרכומו מרנשת האם 88( אין כןאעפ"י
 בכליון לעמוד אין בזה בהכרתו. עין נתן לא כך ומתוך ומחצה, ד'עד

 ראשונה. מביאה חדשים ששה %( הימינה פירש א"כ אלא %(חדשיו
 ולא לרוח לא וכלל, כלל חיי הוה לא %( ודאי הנותרים חדשים ~8(דבששה
 41( שלא ומי %(. נעבר מטבילתה ודאי יומיים, או יום %( ומידחיאלפירכום.

 שלשים, עבר 48(, שלשים כל נפל 42( מכלל יוצא אינו אלה, בכל לונודע
 לא זמן דמחומר 4(, תשעה או שבעה או שנתמלאו, %( חדשיו עלהוכיח

 לאבילות[: עשרים כבן הוא והרי לעולם, שלשים עד %(מטי
 קם"טמי'

 חדש לבוש ]ב:לר'[1( ר' והיה מועד של בחולו מת נפטר אחת פעם%[:
 244 ע' רע"ו סי' וטס רע"ס, סס"י ]:בתח"ו ג-1143 סת:( )כ"י תח"ו :קפ"ט

 ימים. חודש עד עמה דר ולא פירש ושוב או"ז: חדש; עד עוד ידעה ולא ופירש בנדפם:21(
 הדבר הרי או'"ז: ידוע; הדבר הוי בנדפם: 28( שניח. בביאח עוברה הוכר או"ז:22(

 כמשפטו. חדשים לג' והוכר שם: 25( נתעברה. ראשונה ביאה שמשעת או"ז: 24(ידוע.
 מזמ: רש"י מתלמידי אחר ע"י הו'מפה היא ואולי כמק"א; ליתא המימן מוף ועד מכאן26(

 כיון. ]=לא[ 28( שמונה. בב: בנדפם: 27( מרובע. חצאי שני בין המגרתיה ולכןמאוחר,
 מטתו המשמש תנא ע"א: ל"א 80( נכנמות. ממ: כ"י 29( בנדפם. הגי' עפ"י זהוו,יקנתי
 האיטה. יטם: 33( דמים. שם: 32( יטם. 31( תשעים. ביום המיטמיט ובנדפם: תיסעים;ליום
 והעחוח :==]דבשלשה[. צ"ל 87( ממנה. יטם: 38( חדשים. יטם: 35( ובנידנוהה ימם:34(
 יטלא יטם: 41( איעברה. יטם: 40( ומדחיח. בנדפם: 39( וד"י. ממ: כ"י 38( 245.יטם
 ממ: כ"י 45( חדשים. 44( יום. וטלשים 43( נפל. מחזקת יטם: 42( אלה. בכליודע

 לשלשים. ממי לא בנדפם: 46( מ/ או ז'אי
 מופ1 וער ומכא: 1בפרדם; ממ:( )כ"י באו"ה הגי' עפ"י זה תיקנהי 1( :קנצ"נש
 כהאורה. ליתא נפש""לעגמת
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 יציאת קודם להפשיטו ורצה המרנ. על לקורעו קטלא ב( עליווחם
 אחר, 4( מת על כבר שנקרע 8( ומצאו חלוקו צואר בבית והביםנשמה,
 ולא השלל מתוך לא קורעין אין 6( ואמ' רפה. וראהו באיחויונמתכל
 כדמפרש וחזק, יפה שהוא אלכמנדרי איחוי מתוך 6( אלא המללמתוך
 יכול היה לא איחוי אותו במקום שלא הצד מן ולקרוע י(, קטןבמועד
 בעליון, 8( שמצוה 8( משום וקרעו עליו החדש לבושו והניחלכוין

 העליון, את אלא קורע אינו לבושים ח( עשרה לבוש היה 16(כדאמרינן
 מרבלו פתיחת פונה קורע וכשהוא כולן, את קורע אמו ,ועל אביועל

 נפש: לעגמת הקרע קטיראה ב1( כדי לבוכנגד

 הדין צידוק לומר שלא ואומרים "( מוחים שם היו הקבורה ובשעתב[:
 "( אלא בא 16( לא שהקדיש מפני 14( קדיש לא ואף המועדמפני

 ועליו הדין צידוק ואמר "( ר' ועמד 11(. הדין צידוק של הפמוקיןבשביל

 קל"ח סי' ת:( )כ"י 5ו"ס 225ן ח"3 ס5ורק ן סתס רני 053: רניס[נ5יכוייס
 נתורף וסונ5 : ר"ן סי' פרןס ; 5ס[ ולית5 טטפר: 915 סוף סיו: כ"י]בב5ו"ס
 : נ5ס קי"ו[ ]ב:סי' 983 רי5 סת:( )כ"י סתכסינ ; 5י"1 סי' נרוקח כי)רןונקילור
 5לתס רניכו ןנרי כ5ן עך : נסופו וסייס 344, ע' י"נ סי' ומכס"ל : 1"ל ר"5כתנ
 לנן 3יי3 ל)1(ךייכן ן3י )וכי(ניכו וכ(ן ; 25 וויכי~(  ילןי,.י ןוך5 ל)כי~ני ]בבוס5ווי(1"ל

  29ן
 סך55ון תטך5כי י5עיס  ויי לןעת 5תככו ןנו[.  יי 5ןלן :!כו  גןין'1 :!1(ננוךול!יול)1(

 תרנותיו ל5חך כווכתו 345[ ע' לי5 פעו)ייס 05 וכ5כס 149, ע' ]5לס"35ת5ו3ותיו
 : רם"י:ל

 לקרוע שלא המנהג קם"א: מי' ברונא מהר"י ובתשו' לקורעו: עליו וחם הנרפם: מח"ו2(
 מט: בכ"י אמנם כצ"ל; 4( ונמצא. שם: 3( אמו. ועל אביו על ואפילו בחוה"מכלל
 זלדעת שם; ליתא 8( שם. ז( ולא. הנרפם: מח"ו 8( ע"ב. כ"ו מ"ק 5( נמתכל.ואח,ר
 ע' ושם י', ואות א' אות 188 ח"ב האשכול מ' ועי' קורע, במועד אפילו גאו! האירב
 אוצה"ג והשווה 9( 77[. ע' פ' מי' )מק"נ( הרמב"ם תשו' להומיף ]וצריד א' אות189

 עשרת הנרפם: מח"ו 11( ע"ב. כ"ב מ"ק 10( 39. צר ק"ר מי' משקין למם'התשובות
 ולפי 14( מוחי![. ]קרי: מומחי! בטעות: האורה 18( שיראה. ער שם: 12(לבושים.
 אומרין לא בחוה"מ מהרא"ק[ מנהגי בשם חוה"מ ה' מהרי"ל מנהגי ]השווה מגנצאמגהנ
 שם: 16( בא. אינו שהקריש הקריש, לא ואף הנרפם: מח"ו 15( קריש. לא וגם הריןצרוק
 מטראני ישעיה ר' אמנם ז"ל; רש"י =והוא 18( קריש. ועליו שם: 17( פמוקים.על

 מעשה עשה רבו כי ר"ץ[ ]=מי' בפררם כתב ז"ל שלמה רבינו : בז,ה"ל העירהראשון
 באטצע הרבקים בי! והפריר ברואה שגה המאמף הנרפס: ובמח"ו וכו'. הרין צרוקואמר

 244[. רע"ו מי' ריש ]ראההתשובה
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 21( הודאה אלא המועד וחףלול המפד ( זה עטאףן לפי קדףעט, ע(אומר

 : העטמףם מן דףןוקבלת

 והוא לבו על ]בבדלדבר לנחמו האבל לבףרצ נכנם משם וכעטחזרג[:
 לנחמו בו מתעמקין אחרים אבל מ(, התם כדאמרינןיושב[מ(

 : תנחומין ומקבל אדם ]בני[ כשאר כמאו על יושב והוא לבו עלולדבר
 דפדתח בשתיקה, יש 25( רצנחדמין מה כי מחריעט, 24( לףעטב לר'וקשה
 תשלם אתה כי החמד י"י ולך : %6( כזה תנחומין בדברי לאבלדמדבר
 28( פורענות כמעשהו, לאיש שמשלמ זה הוא חמד וכי י%(, כמעשהולאיש

 ומעמלו גופו מעמקף כלומר 30(, ממעשהו לאיש משלם אלא %9(, זההוא
 פדיונו, והוא 81(, עליו לכפר כדי וגידוליו בניו ונוטל גמולו לו תשלםאתה
 בבבא דאמר מ( מעולא ר' ולמד לבריות. גומל עטארצה 82( גדול חסדוזהו
 למףעבד, 84( לן איפשר מה דאמרי לי, למה דבבלאי רצבחומא בהדףהקמא
 תצר אל : האבל בבית ופתח איהו ואזל עבדי. למיעבד 35( להון איפשרהא
 העתידות "( פרידות שתי אלא כו'. דעתך על תעלה וכי מואב,את

 אחת על ר' של בתו כו'. העמונית ונעמי המואביה רות מהם,לצאת
 ולכך בעולם. תעמוד .ולהיבנות, לזרע י8( ראויה היתה שאילו וכמה,כמה

 : עליה להקפיד'אין

 מתאימה לרש"י זו ופסקא וקריש; הרין צירוק עליו ואמר האורה: קריש; ועליו שם:10(
 השנה כל של =מנהגים א2 אק: )כ"י מאשכנז ]=מנהגים מגנצא למנהג ולא צרפתלמנהג
 ראיתי ובצרפת ח'[: צר במבואי ושם 29, ע' ב"ב מהר"ם רבי מנהגים =ס' ח102 ווין()כ"י
 רין קבלת אלא הספר שאינו לפי רוקח: 20( כו'. בח"ה קריש וגם הרין צירוק אומרי'שהיו
 אלא זה ראין המוער, רחילל הספר זה שאיו אומ' שהי' א2(: )כ"י רורא מנהגישמים;
 טועד. חילול כאו ואיז קינה ולא הספר לא זה שאין שבה"ל: שמים; רין וקיבולהוראה

 אלא מהר"ם: רבי מנהגים ס' שמים: רין וקבלת וירוי הוראת אלא סמ:(: )כ"י מנהיג21(
 יושב והוא האורה: הנרפס; במח"ו הגי' עפ"י זה תיקנתי 22( שמים. רין וקיבולהוראה

 י"ט מ"ק 28( וגיחמו. בביתו נכנס וגם רוקח: תנחומין; ומקבל ארם בני כשאר כסאועל
 תהלים 26( לשתיקה. תנחומים הנרפס: מח"ו 25( כמחריש. לישב שבה"ל: 24(ע"ב.
 כמעשהו. לאיש שמשלם זה הוא חסר וכי זה. הוא פורענות סמ: כ"י 27( י"ג.ס"ב:
 מנהיג: מעשהו; סמ: כ"י 80( כמעשהו. לאיש הוא פרעניות שם: 29( פרעגיות. האורה:28(

 לבריות; עושה שהוא הנרפס: מח"ו 82( לו. לכפר שבה"ל: 81( עליו. לכפר יריוממעשה
 שם: 84( ע"ב. ושם ע"א, ל"ח ב"ק מרעולא; שם: 88( לבריות. וגומל לאיש שמשלםהאוהה:

 טובות פרירות שתי בשביל מנהיג: 88( למיעבר. איפשר הא שם: 85( למיעבר. איפשרמה
 עוסרת. היתה בעולם זרע להעמיר ראויה היתה אילו הנרפס: מח"ו, 87(ע"כ.
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 חלה לא אבילות שהרי ראשונה, מעודה מ( להברותו ר' חש ולא 2רן
 "( המועד וכשעבר זו. להבראה מקום ומה המועד, לאחר עדעליו

 : ההבראה ובמלה "( ראשונה מעודה עברה כבר אבילות, עליושחלה

 אבילות פ( בימי חביותיו בתיקון מתעמק ראהו "( המועד ולאחר 2הן
 ידי על שאפילו לנו 48( .אמר כי לנחמו. אצלו מליכנם ר'ונמנע

 : בידו ועבירה 44( לנחמו לי ומה מלאכתו, לעשות אמור אחד בביתאחרים

 ק"1פי'
 הוא, המניין מן אבילים אם : 1(הטשאלת
 עשרה אם ידע 2( אם פירשלא
 4( אבל שואל. הוא 3( ולתפילהלקדושה

 בכתובות 5( ששנינו הוא, המנייןמן
 ואוקימנא המניין. מן ואביליםחתנים
 וברכת המזון, לברכת ההיא תניאכי

 אין 6( .ובההיא עכשיו לנו איןרחבה
 יוחנן ור' רב דהא המניין. מןאבלים

 חררכי נסנסות סי3"ס יניכי תמינת 2ק"צ
 נ-"147 ר5"(סי'

 ]ולית"
 והתס ריוו"ן 3ר'

 "'[ "ות 180 ]ס"ורס מס סעיר )ורמ"נ 249[ רפ"נ ]ב:סס"י נ-נ155 סלו:()כ"י
 סי' רמ"י סיור : 180 ת' סי' ה"נ ס"ורס : (ס( הסר וננוה"ו : 3(ה"ל כככוןמל"

 ב2פר: מס הסר ]=בסת: מט"ו סי' ת:( )כ"י נ"ו"ס סלמון ונמיכוי 281:תקפ"נ
 : ד"ס ע"נ ה' כתונות תוס' תכ"ט, ה"נ "ו"( ועי' "'ן. "ות מס בבס"ורס מסחסר

 : כ"ו סי' והופ"נו סו", תכי רנ ר"ס מס כתונות על ספל"ס ס' תכי",כי

 מח"ו 89( ראשונה. בסעורה במוער להברותו צריר איו רוקח: הראשונח; בסעודח חאורח:38(
 ואו"ו שם. 5יתא האורה: חגראח; ובמל סמ: כ"י 40( אגילות. עליו חל שכגרחנרפס:
 סועד. של בחולו הגראה דעושיו זצ"ל מיימוו בר' משה הר' וכתג מגיא: ת"ס[ סי']ח"ב
 האורח: 42( חגיותיו. גתיקוו האבל את ר' ראה אחת פעם ס"ה[: ]סי' רבתי תניא41(
 אחרים: ע"י אפי' אמ' כי הנרפס: מח"ו 43( ולנחמו. אצלו מלכנוס רבי למנוע אגלוגימי

 לנחמו. ומהו האורה: 44( לנו. ואמרחאורה:
 אכו האורה: ירע; אכו שם,. 2( וששאל. סמ: מח"ו יכששאלתם; רש"1: ס, 1( 2ק"צ
 שואל. חוא המזוו ולברכת הנדפס: במח"ו אמנם ובחאוירה; סמ: במח"ו כ"ה 3( ידע.אם
 אפר רב רש"י: ס' 6( ע"ב. ח' 5( סמ: גכ"י ולא הנדפס במח"ו לא ליתא "אגל" מלת4(

 המניין. מן אבילים איו וראי ובהחיא סמ: מח"ו המניין. מן אינם אכיליםודאי

 249()מח"ו
 אבילים אם שלמה לרבינו 10(נשאל

 לאו. אם דבר לכל המנייומו
 סו אבילים אם וששאל :והשיג
 אכו שאילתו. פריש לא הואהמנייו
 לקדושה עשרח לעינייו אםידע

 הוא 11( המווו ולברכתו5תפילה
 ששנינו הוא המנייו מושואל.
 ואבילים חתנים דכתובות 2נ(בפ"ק
 תניא כי 13( ואוקימנא המנייו.מן

 רחבה וברכת : המווו לגרכתההיא
 איו ודאי ובההיא עכשיו לנואיו

 יוחנו ור' רב רהא המנייו מואגילים
 בעשרה אבי5ים ברכת תרוייהודאמרי

 תה"ו : ינהק 3ר' מלתס :נסופו פ"" כתונות סלויכר( )כ"יסנרול
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 14( ומסקנא המנייו. מו אביליםואיו

 רחבה בברכת יוחגו ררבירמילתיה
 : 16( להקאמר

 : יצחק בר'שלמה

 ( שט" מ: ב"י)או"ה
 המנ"ו מו אבילים אםוששאלתם

 משום18( ראשוו מיום חוץתם
 עיקר מינה שמע מר כיוםואחריתה
 הוא. ראיטח יום ואבילותמרירות17(

 לתפלה לא המניו מן אביליםואין
 לכנ המנין מן אבילים ואילךאבילות

 נמי וכן המגוו. בברכת ואוקימנא המניו מו ואבילות חתנים בכתובות ששנינו הואהו
 אבלים ואין בעשרה אבלים ברכת יוחנן ר' שאמר ומה ראשוה מיום לבר ולתפילהלקרושה
 ע"ב. המנק. מן ]ו[אינו ראשוו יום שהוא קאמר רחבה ברכת וראי המנח,מן

 קצ"אט"
 : ז*ירומין גנעחןרן ברכווז קטננע ש*ונטרים '( 4"םקשקשאל

 לא דטעם אירומיה ב'טעוז אותם אומרים 'טאץ נים הגא ץ במקוםראיתי
 בבית החרעים " אוז מברכץ " 'טע~מבו הוא, מפוריט כי'טאלרע,

 ור' אותה. - מברכץ האירומין ברכון ץ אף אומר יהודה ר'החוזנים.
 ץ. אביי כדמפר'ט עמה, ומרעיחד הואיל ביהודה אלא אמר לאיהודה
 : ( מקום בכל נוהגץ וכן כמרובין. יהלכה חביריה עלע חלוקין כןואעפ"י

 )כ"י נתת"ו סונ"ס תנו"י[ ]ר"ס 1070 מכת ל"תר לרם"י 1ו תיונס :קםכ"א
 ו~יט תרם"י[. נות תם נמס: כו"ס ם נכתס 586 ע' תס"ת ]בבסי' "155סת:(

 נכ"י תסר~ס
 ]תנו" נוןלתכ"

 : ססתיכר נכ"י ונס 179[ ע'

 חופש והעחוה לה. קאמר בחובה בטעות: רש"י ס' 9( 14. אות עי' 8( ע"א. ח' כתובותז(
 סמ: כ"י במח"ו כולו נשממ לאו" "אם סופר ער "נשאל" מו זה ומאמר 10( כ"ה סי'מטמונים

 רשמעתא ומסקנא יטם: 14( ואוקימו. 'טם: 13( בכתובות. סמ: 12( יטם. וליתא11(
 ע"ב. ק' וזבחים יע ח': עמוס 18( חתימתו. נשמטה סמ: ובכ"י 15( יוחנה ור'רמילתיה

 רעיקר וכיוז יטם: ה"ג 17( ע"ג. וס"ג ע"ב ס"א ר"ו ובתה"א ע"א, מ"ב ר"ו בה"ג כתובוכן
 כתוב תכ"ט: סי' ריש ח"ב באו"ז ואיתא ע"ג. נ"ר פררס וראה הוא. ראשוד יוםמראוא

 רכתיב ראשוו יום אלא אינו אבילות שעיקר ראשוו ביום עשרה במגיו אבל איובתשובות
 עמה להתפלל ,מטרה למניו אותו מונין ואילר מיכן אבל מר. כיוםואחריתה
 מגנצא. לחכמי וכוונתו גאונים; במקום שם: 2( אומר. אם וששאל בניפס: 1( :קצ"א

 בבית חתנים ברכת מברכיו שם: 4( י"ב. סיי פ"א הרא"ש והשווה ע"ב[; ]ז' =בכתובות8(
 מגהג ירע לא שרבינו כמראה 7( שם. כתובו'ת 6( האירוסין. בבית אף שם: .5(חתנים.

 שהעיר: שם רי"ר תוספות ועיין אירוסין. בשעת חתגים ברכת לברר רומניה, בגי שלזה
 )ג.(. רומניה[ ]קרי: מומניה מנהגשכן

 בעשרה אבילים ברכת תרוייהו ז(דאמרי
 וממקנא המניין. מן אביליםואין

 בברכת יוחנן דר' ד'מילתיה 5(דשמעתתא
 : לה קאמר ץרחבה

 : ע"כ יצחק. בר'שלמה

 ש ראשוו מיום אבל המזון. לברכת, ולא לקרושהולא
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 קצ"5מי'

 : נישואין בשעת אירומין ברכת 1( מזכירין אםוששאל

 ]=בדבר[, מעמפ( ויש אותה. מזכירין אין גדולים י( שבמקוםידעתי
 אירומין וברכת חתנים בבית חתנים ברכת מברכין 4( שנינושהרי

 בבית וארומין חתנים בבית ארומין ברכת 6( קתני ולא אר'ומין,בבית
 אשי רב בר דמר הלוליה לבי '( איקלע 6( איתי רב ואמרינןחתנים.
 אשר האדם, יוצד שהכל, ]=בברכות[: 8( הששה הן ואילו שית.בריך
 אירומין ברכת מברך היה ואם ברא. אשר תשמח, שמח תשיש, שושיצר,
 והמזכירה. : הלכה וכן לא. ותו בריך 8( שית ואיהו שבע, כאןהרי

)10 

 : ט( לבמלה שמים שם "( מזכיר נשואיןבשעת

 קצ"גמי'
 אירומין שעשה 8( אחד באדם מעשה ז"ל: 2( רש"י בשם 1(מעשה

 לפני 4( חתנות לבית והביאו הכתובה וכתבו אחד ביוםונישואין
 תמוטת נמס: 586 ע' תס"ט ]בבסיי נ-"155 ססתיכ4( )כ"י תח"וקצ"2:5

 7. ע' סוף פר"תן( 5' )ס סרתנ"ס תמו' וסמווס מיכךיס[. נכתסתרמ"י
 סיי סת: כ"י מנס"5 קטר : 116[ ע' 5"ט שנרת נ' מכס :בססנ5ס ס"" ס""ק: ]2צכ"י "43 פיריכ5י כ"י ח"3 3מ3ס"5 1"5 רמ"י 3מס סו3"ס ת תמונס :קצ"ג
 סי' "1תיר כ"י תר: ; 11[ ןף 457 תס' ותיקן כ"י ק5ונות ]בבס5כות "44ע""
 תעס"נ : 588 נתח"ו ותיס ע כותס ונם ן "-נ48 קכ"ך[ סי' רמוס סנ5ען ]ע5כ"נ

 הוספתי 8( ווירמיישא. מגנצא לחכמי כתנתו 2( מברכיה אם הנרפס: מח"1 1( 2קמב"5:
 בבית ו'אירוסיז חתנים ברכת הנרפמ: מח"ו 5( ע"ב. ז' כתובות 4( בנרפמ. הגי' עפ"יזח

 אשי רב לבי איקלע שם: 7( הלשון. בשינוי ע"א ח' ובכתובות אמי; =רב 6(חתנים.
 שם. כ"ה 8( אשי. רב בר רמר הלולא לבית איקלע הנרפמ: מח"ו בריה; רמרבהלוליה

 כתובות הרא"ש והשווה אותה; והמזכיר שם: 10( 7. ע' בתשובותיו הרמב"ם מש"כ ועי'9(
 זה בזה"ל: ו'( סי' )סוף הרמב"ם תשו' 12( שמים. שם מוציא שם: 11( י"ז. מי'פ"א

 מהם, חוא טעות וראי ונישואיז... אירומין ברכת מברר ואח"כ שמארס במצריםשראינו
 היא. לבטלהוברכה
 ולא בפררס, לא ליתא זו ותשובה רש"י; בשם מצאתי ותיקז: כ"ו ה"ק 1( :קצ"ג
 ]ל.[ רש"י ובספר כ"ז, רף לתחצ"ו במבוא ברמז רק ונזכרה להאורה, במבוא לא וגםבלקח"פ,

 סעשה אז,: כ"י תר: 3( ז"ל. ירש"י תשובה וראיתי תשב"ץ: 2( לבמוף. 1 אות 133צד
 כמנהג;האורה: חתנות לבית הזקנים לפני א"ז: כ"י 4( באחר. מעשה שוב האורה:באחר;
 לחתנוח. בו שנתאספו הצבור של בית אק: כ"י ]=חתנות[; חתונתלבית
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 וקידש החתן עמד 6( הכתובה שראו ואחר קשם. ט( שאיחדוהזק,נים
 מאותם אחד ובא קדושין. עידי 8( להיות 7( כשרים עדים ומינוארומתו

 : ט( חבירו "( את גם וחתם בכתובה 9( וחתםהעדים

 : "( אחת העד. אותו טעה טעויות שתי : ואמר ואיקפד 19( רבישטע
 קנין עידי אלא בכתובה לחתום 14( קדושין עידי של דינםשאין

 : 17( ואחת קדושין. עידי ולא בכתובה לחתום 16( צריכין הכתובה 16(שטר
 חותטין0ג( העדים שאין ט(. חברו לעד חותם עד דאין חבירו, 18( אתשחתם
 "(, שניהם או מ(, מהם אחד. ילך ולמחר כאן הם "( שהיום "( מפניאלא

 העדים מן אחד לפני השטר את דין[%( ]בית ויביאו אחר %(במקום
 "( בעין אינם העדים שמא או חברו. 27( יד וחתימת ידו חתימת יכיראם

 כקשמביאין 9כ( ועכשיו העדים. יד חתימת שמכירין אדם בני ויששיעידו
 או העדים. יד הכרת כאן "( אין אחרת, מכתיבה %( שחתימתושטר,

 ומס מי"ט, סי' ח: ]בנכ"י 76-3-"77 סת: כ"י תי"ס 182; ח"3 ס"ייס54-53;
 סי' רקכטי ן מכ"ך סי' 3רוקח כתרן ו3ק5ור ו3תורפו ן מס[ חסר ב:פר: מ"כסי'

 653. קכ"ח סס"י ח"" תמ3"ן ומו"ת ןמ5""

 ולאחר שם: 6( שם. שנתאמפו מח"ו: שם: שנתאחרו מעה"ג: שם; שיאחרי קצשבה"ל:5(
 להיותן א"ז: כ"י 8( קרוביה ולא האודה: 7( החתו. ועמר לפניהם וקראוה א"ז: כ"י,טבאו:
 האורה: חתימתו; בכתובה וחתם מח"ו: בכתובה; עצמו וחתם שם: 0( בקרושיהערים
 סגנונו על גליקיזם היטפעת על מעיר ]וזה חבירו על גם וחתם אז: כ"י 10( בכתובח.וכתב
 גם הוא וחתם ותיקן: כ"י 11( חבייה הער חתימת וגם מח"ו: מבואי[; ראה רש"י,של
 בשביל וחתם חזר האחר, הער ימחתם שאחר אחת, כתובה על תשב"ץ: בכתובה; חבירואת
 אחר. אז: 13( ז"ל. הרב וכתב תשב"ץ: שלמה; ==רבינו הוא מתם ור' 12( השנההער
 ]==קנין קנין יטטר עירי האורה: 15( בכתובה. לחתום רינן אין קירושין 'טעירי ,טם:14(

 רשבה"ל. כתה"י ובשני במעה"ג רק במק"א, ליתא "ואחת" וער מכאן 16( כתובה.יטטר[
 חותם אז: 19( חבירה את אחר שחתם קצשבה"ל: חבירו: על שם: 18( ואחר. אז:17(

 בערלחבייו
 ]==בערות"

 חותמיה הערים שאין לפי קצשבה"ל: השטר; על שם: 20(
 לנכוז ]וכ"ה ילר ול[מחר כאן ]==הם היום יטמא אז: 22( העולם. תיקון מפני מח"ו:21(

 יטמכיר מי ויט הערים, ב' כשילכו וג"כ יטם: 24( מהערים. אחר יטם: 28(בקצשבה"ל[.
 הים[. ]למרינת האורה: אחר; למקום קצשבה"ל: 25( בחותמיה השטר יתקייםחתימתן,

 אחת שכתיבתו האורה: חבירו; ירי אז: 27( שנ והאורח אז: כ"י עם"י גה הומפתי26(
 להלה. אלא מקומה כאן ואין היא משובשת ח תגי' הערים יר חתימת הכרת כאזואין
 יטטר עכשיו אז: 29( שיעירה בעיי אינם קצשבה"ל: ]==בעיר[; בעין אינן ותיקז: כ"י28(

 שם: 80( השטר, ויפמל אחר יר חתימת אלא כאן אין בב"ר, אותו כשמביאיםהכתובה
 הערים. ירי הכרת כאן ואין שם: 81( אחרת. מכתניבה[ חתימתןשטר
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 השמר של חתימתן 88( לו ומראים בפנינו העדים מן אחד 32( יבאאם
 נמצא בחתימתו מכיר %( אינו אם ידו, כתב 84( זה אם אותוושואלין
 כך ומתוך : בחתימתו אחד כל לחתום העדים צריכין וע"כ פמול.השמר
 פמול. שמר הכתובה תהא י8( שלא העדים, חתימת למחוק רבי "(צוה

 %( חתימתה תהא שלא מ(, בחתימה אלא מתקיימת אינה 88(שהכתובה

 4(, שמר כחתימת הוא הרי כתובה וקנין כתובה עידי וחתימתפומלתה.

 : בעלמא כשמר ]אלא[ אינהדכתובה

 ונותן בגדו כנף "( תופש העדים מן אחד : והחתימה הקנין הוא "(וכך
 46( לן וקימא לוקח. כמו שהוא %( כלה במקום הוי דעד החתן,ביד

 דכתיב י4( מקרא כלי לן ואתיא לוקח. של בכליו קונין 48( דאמרכמאן
 "( נותן שהעד 49( ע"י 48( לה מקנה והחתן לרעהו. ונתן נעלו איששלף

 לידע כדי בכתובה 61( לעיין העדים וצריכין כתובה. תנאי כלבידו
 כתובה של התנאי מכום ג6( לחכם שואלין לכך, פנאי אין ואםהתנאים.

 וחותמין והולכין 54(, לימרין ק' או נ' מעמ, הן רב פ( הן שהוא, מהכפי

 קשהשבה"ל: 38( חבירו. עליו שחתם האחר לער וישאלו איננו, שחתם שער נ"כ ואפשר אז:32(

 שם: 85( ירו. כתב יכיר אם אז: 84( שטר. של חתימותיו האורה: השטר; לווסראין

 לטחוק וציוה תשב"ץ: ר': וצוה אז: 8ה( פסול. השטרונמצא

 שמר תהי שלא כרי קצ'טבה"ל: פםולה; כתובה תהא שלאכרי

 או: בקצשבה"ל; חסר "וכך" וער סכאז 89( שהכתובה.לפי

 תהא שלא סעה"נ: 40( ובהאו,רה[. במח"ו ]וכ"ה פוסלתהאלא

 שמרות שאר כחתיסת סח"ו: רעלמא; שמרות כחתימת הואהרי

 ]בלי הקנין הוא וכן אז: 42( בעלמא. כשטר אלא כתובהעירי
 כנף והאורה: סח"ו בנרו; בכנף לוקח אז: בנרו: ]בכנף[ צ"ל: 48( והחתימה[המלה:

 לוקח. ]=כסו[ שהוא מעה"נ: שם[; חסר ]והשאר ומשביעו אז: 44( בנרו.]=בכנף[

 קונה(. של שאינז בכלין רק לרה"נ: )אמנם בהזהב; כמ"ר הלכתא וסוקמינן אז:45(

 הימב"ז תשו' ה"ה, פ"א: קרושין ירוש' ע"א, מ"ז ב"מ ]ראה מרלוי ולאפוקי כרב48(
 לו ואתיא האורה: זו[; ר': ]רות הסקרא מן כלי ליה ואתיא קצשבה"ל: 47( ק"א[.סי'

 ואז ירו על ]=לה[ לו מקנה והחתז אז: 48( מושלף. כרילפינן אז: משלף; כליקניז

 לו וקונה מעה"נ: ]=ירו[; ירי על ]=לה[ לו נקנה והחתז קצשבה"ל: בכתובה;חותמין

 לירע כרי בכתובה לראות שם: 51( בירה לו שם: 50( ירה על האורה: 49( ירהע?
 טועט. בין רב בין קצשבה"ל: 58( שם[. האורה עפ"י זה ]תיקנתי ==לחתן 52(התנאי.

 ליט' ל' או סח"ו; ונם מעה"נ ליטריז: ק' או ליטרין חמיטים הגליח: על סמ: בכ"י שם54(

 'טהות". איז "ואם ער "כפי" מן נערר כולו ובהאורה: קץאו

 ]==חתימתה מכירואינו
 אז: 87( חתימה.אותה

 יטם 88( פםול.הכתובה
 מק"מתה חתימתהשאין
 אח 41( פוסלת.חתימה
 וחתימת סעה"נ:בעלסא;
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 י6( זמן כל לחתום יכולין %(, ביום בו לחתום "( שהות אין ואםהכתובה.
 ביום נכתב דתנן.%( בגם. אלא ביום בו חתימה 68( אמרו שלאשירצו,
 "(. הוי יומא דחד כשר, ביום ונחתם בלילה נכתב פמול, בלילהונחתם
 שלא כדי אלא שירצו, זמן כל לחתום יכולין וכתובה שטרות 08( שאראבל
 ביום בו חותמין כן על בכך, "( בקיאין שאין הכלה קרובי מרנניםיהיו

 : פה עקשות ממך המר "(משום

 קצ"רמי'
 51( -סמ: כ"י)א"ח

אירוסט שעשה בחתזמעשה
 אירוסין ברכת וביוך ביחרונשואיז
 לברכת אחר[ לו]==כוס והביאוושתה.
 במ"ה, בירך ולא ושכחנשואין
 יו ושאלו ז"ל; הר"ש52(והחזירו
 של היט בברכת יצא לא]==למה[
 על בנתים בירך ולא הואילאירוסין.

 רשאני והשיב: בסעורה. כמוהגמן
 'שבע ועור סעורתיה. רקביעסעורה
 יהיו ולא לנשואין תקנוברכות

 קג"ל: שיתאלא58(

 11 יף 457 סי' ותיקן( )כ"י ק~ו3ות 3סלכות סו3"ס (ו רם"י תמו3ת :להנ"ד*

 זמן כל לחתום יכולין עת באותו חתמו לא ואם אן: להם; שהות איז ואם קצשבה"ל:55(
 והז הואיל היטמשות, ביז ואפילו אז: 57( ישלנה ביום בן האורה: 58( ביום. יטהותשי"ט

 בשם: תס"ג סי' פ"ו גיטיז הגה"מ והשווה חותמיה איז בלילה אבל הכתובה, בעניזעמוקיז
 קצשבה"ל: חתימות[; ]קרי: חתימת האורה: 59( יאמרה שלא קצשבה"ל: 58( השיב.עור

 יטם[, חסר סופו וער ]מכאז הוא אז: 61( ע"א, י"ז גיטיז 80( ביום[. ]==בו ביוםחתימות
 כ"ר; ר: משלי 64( ברבר. בליאיז שאיז שם: 68( וכתובה. שטרות לענין האגרה:82(

 תתקל"ה רמז ח"ב ויל"ש ע"ב; כ"בכתובות
 בחתה: הגליה: ]על אחר בארם ומעשה סמ: מח"ו בחתז; מעשה סמ: כ"י א"ח 1( :להנ"ך*
 ושאלנו ז"ל[ הר"ש ]==והחןירו בחתז.. ]==ומעשה[ שם: וצ"ל בטעות 164 צר להאורהוגמב~א
 הביאו יטקירש ולאחר מעה"ג: 2( תרכ"ב. סי' לר"ת סה"י והשווה ]עכ"ל[; והשיב]==לה.ף

 ב=לה 8( לה הביאו שקרש שלאחר הנרפס: מח"ו סמ:(: כ"י ובמח"ו בהאורה )וכ"הכוס

 וכ"ה ==]עליה; 5( שם. במח"ו וכה ייה: ==]==של 4( ואו"ה. מח"ו עפ"י גהותיקנתי
 אירוסיה וברכת הגפז פרי בורא המברר ==)ובירר 6( סמ: בכ"י לא אמנם הנרפס,במח"ו
 מח"ה 7( שתה. אייוסיז ברכת שבירר ולאחר האורה: ומח"ו; האורה עפ"י ןה והוספתיועותה;
 סמ:( )כ"י ובא"ח 67[ מק"נ ]הוצ' בא"ח וכ"ה 8( ןה"[. כוס "ואחר המליז ]בלי ל1והביאו
 "והחזירו" וער מכאז 10( נשואיה לברכת ל1 והביאו יטם: 9( אחר. כוס המלים:חמרות
 רבה ומח"ו: האורה ז"ל; הר"ש א"ח: 11( במק"א.נשמט

 שעשה אחד בחתן (ומעשה
 ץ ואחר ביחד,ומשואין

 ץ כום ]=לח הביאוץהאשה
 ואחר ועע~ה. אירומיןץברכרן
 בורא אמר ולא ושכח נישואיהברכרן " עליו לברך ץ אחר כום לו י(הביאו
 והחזירו נישואין, ברכת "1( עם הגפןפרי

אירומין
שקידש
 6(לברך

 ןהכום
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 ברכת עם הגפן פרי בורא בירך 18( ,והלא : מעם מה לו "(ו,טאלנו
 יכול נישואין, של אלא אינו שני שכום "( ואע"5]=אירומין[,

 כום ששתה ואע"פ הגפן. 9רי בורא 15( של אחת בברכה עצמולפמור
 פרי ועל הגפן על בינתים בירך י1( ולא הואיל אירומין, '1( שלראשון
 אינו כומות עשרה "( שותה שאפילו במעודה, אשותה דהוה מידיהגפן,

 : ראשון כום 19( על אלאמברך

 דברכת קבע, לא האי אבל מעודתיה, דקבע מועד "( שאני : %(והשיבנו
 שבע רבנן תקון 28( ובנישואין לחוד. נישואין "( וברכת לחודאירומין
 יוצר ברא, שהכל : שש אלא "( אינו הגפן פרי ]ב:בורא[ ובלאברכות
 צריך 26( לכך ברא. אשר תשמח, שמח תשיש, שוש יצר, אשר "(,האדם
 וברכת לחוד "( אירומין דברכת הגפן, ב"פ נישואין י2( של בכוםלברך

 %( יחד ונישואין אירומין לעשות שנהגו זה שמנהג לחוד. "(נישואין

 תס"ט ]נ:סי' נ155 סיז:( )כ"י נתה"ו רניס ונמיכוייס ן )סתס( רניכונמס:
 סי' נו: ]::כ"י 763 סת: כ"י הו"ה ; 181 ה"נ ההורה ן 52 ע' תעה"נ ן587[
 )כ"י מנה"ל קפר ע"נ; כ"ט לקוה"פ ן )סתס( רני נמס מס[ הסר :בפר:מי"(
 ]בבהסנלה ע"נ ס" ומס ע"ה, ס" הק:( )כ"י ה"3 מנה"ל 523; פ"נ סי'סת:(
 נתורפה והונהה ן ("ל מלתה רניכו נות נתמ כתונ וכן : 3מס 141[ ומס 138, 7'מכה
 כ"ת סי' תק"כ ]:בהו5' כ"ה 7ף סוף הסתיכר( )כ"י ה"נ נה"ה כתרן 5ורונק

 ("נ הר"מ נמס: 67[75

 ושאלנו מח"ו: לו; ושאלו סמ: כ"י א"ח וגם מעה"נ הנדפם: בא"ח וגם ותיקן בכ"י כ"ה12(
 ואעפ"י בזה"ל: פעמיים זה נשנה ממ: כ"י מח"ו 14( מתחילה. בירך שהרי שם: 13(לר/

 הגפה פרי בורא אחת בברכה עצמו לפמור יכול נישואי. של ]==שיני[ ראשו. בכוסששתה
 דאירוסיה יטם: 16( יטם. ליתא יטם: 15( וכו/ דאירוסי. ראשוה כום ]-[טיטתהואעם"י

 שותה[. ]קרי: ,טתה הוא הנדפס: מח"ו הוא; שותה ממ: מח"ו ==הוא; 18( אמר. ולא שם:17(

 ר/ לנו והשיב ומח"ו: האורה והשיבנה מעה"ג: 20( ראשוה בכוס ומח"ו: מעה"ג19(

 וברכת לחוד נישואי. דברכת מעה"נ: יטמ; ליתא שם: 22( סועד. ]==שאני[ שני סם: מח"ו21(
 יטם: 24( "רבנ."[. המלה ]בלי דתלינו הוא האורה: דתקון: הוא יטם: 23( לחוד.אירוסי.
 אלא אינו הנדפס: ובמח"ו ברא; אשר שמח, שוש, יצר, אשר יוצר, שהכל, שש, אלאאינ.

 לברך חייב לפיכך מח"ו: 26( זימנה תרי האדם יוצר האורה: 25( יטם[. נשמט ]והיטאריטש
 לחוד דאירוסין יטם: 28( דנישואיה בכוס םם: שם 27( במעה"ג(. )וכ"ה הנפ. פריבויא

 ע"נ[: ]סי' אק יטבה"ל לחוד; ודאירוסי. לחוד דנישואין דכוס מעה"ג: לחוד:ודנישואין

 'טנוהנין ויט פעמים,בופה"ג. ב' בהו שייך הלכד לחוד, נישואין וברכת לחוד אירוסי.וברכת
 מח"ו 30( 28. אות לעיל ראה 29( ז"ל. שלמה רבינו בתשוכות כתוב כ. ביניהם.להסתלק
 )מעה"ג(. אחד ביום סמ: מח"ו ביחד;הנדפס:
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 עושין %( אם %(, באירומין מעודה לעשות שצריכין 81( לפי אלאאינו
 %( ירבו לא אם י8( ולקרובים לחתן %( ,וגנאי %( נישואין קודם 84(אירומין

 אירומין "( עושין אדם בני אלו 40( ולפיכך היום. כל %( ובשמחהבמעודה
 ולעולם44( 48(, משתיהן אחת במעודה 42( להפטר כדי ביחד,ונישואין
 ששתה 46( שאחר : רבי לנו אמר 45( וכן : לחוד ונישואין לחודאירומין
 הגפן. פרי ועל הגפן על "( לברך צריך דאירומין ראשון י4( כוםהמברך
 : כן מלעשות "( נמנעין אדם בני %( ותמיהות "( הטירוף מפניאלא

 קצ"הטי'
 ברכת לברך 4( מאי 8( ונישואין אירומין לעשות 2( הרוצה : לר' 1(שאלו

 : אחד כום על ביחד 6( ונישואין 6(אירומין

 ניס"ס וו"רן ס5ו"ליס "ל ר5"י ת5ונת :קצ"ה
 ]בבל37ו"

 סו3"ס "[ ןף לנ.)עס"נ
 )כ"י מנס"ל נקי5ור רניס ונ5יכוייס : )סתס( לר' 5"לו נ5ס: 53 ע'3תעס"נ
 : 138[ י' 5כס ]בבססנלס ע"נ סי' "ק:( )כ"י ח':נ מנס"ל ; נ50 פ"נ סי'סת:(
 ]=:סי' ~155 סת:( )כ"י תח"ו : 11 יף 457 סי' ותיקן( )כ"י ק5ונותסלכות
 נ76 ( סת: )כ"י "ו"ס ; 181 ח"נ ס"ורס ; ע5וחיס[ נ5יכוייס 588 ע'תס"ט
 ק'[. ןף ]=:פע: ע"נ נ"ט י"ו פרןס 5ס[; חסר =בפר: 5י"ז סי' ת: כ"יןבנ

 פרייו)ן( )סו5' סרנ.)נ"ס ]ותיו' תרכ"נ ס" ו5ס ת"ס, סי' לר"ת סס"יוס5ווס
 ו[.סי'

 עושי;; שאם שם: 88( לאירומיז. שם: 32( מעודה. לעשות רוצים שאינם לפי שם:81(
 שם: 86( לנישואין. שם: 35( לאירומיז. ממ: מח"ר 84( לעשות. רוצי; שאםמעה"ג:
 ירבה[. ]ק,רי: ידבר ממ: מח"ו 88( קרוביו. ולכל ממ: שם ולקרוביו; מח"ו: 87( גנאי.יהא
 במעודה ונפמר שם: 42( שעושין. שם: 41( ארם. בני יש מח"ו: 40( במק"א. חמר39(
 שם: 43( משניהם. אחר ביום אחת במעורה לפמו,ר כרי מעה"ג: בהאורה(; )וכ"האחת

 מוב[. יותר אז היה לא מרוייש בעיר היהורים של החומרי שהמצב יוצא ]ומזהמשגיהם;
 בכום. שם: 47( שלאחר. שם: 48( וכר. מח"ו: 45( במק"א. נשממ "וכז" וער מכאן44(
 0פני רש"י: דבי מפרי בכל 49( שם. ליתא ממ: ובכ"י אתריו; לברך הנרמם: מח"ו48(

 כן. לעשות נמנעיז ממ: שם כן; מלעשות נמנעו מח"ו: 51( ותמיהת. מח"ו: 50(הטורח..
 מ"ב ]מי' אה"ע הימב בבאר לרינא שהובא מה והשווה 53( ז"ל. שלמה =הרבינו52(

 ובנרפם: 7[; ע' ריש מק"נ( )הוצ' הרמב"ם בתשובות ]ונשנה הרמב"ם אגרות בשםסק"א[
 שית. אלא יהו[ ]ובכ"י: יהיו ו[לא לנשואין =תיקנו ]צ"ל: ברכות שבעועור
 כ"י שבה"ל לר'; שאלו כר ממ: בכ"י ושם לר'; ושאלו מח"ו: בהאויה; כ"ה 1( :קצ"ה

 במקום מח"ו: 2( שעושי;. מקום ראיתי פע: לר'; נשאל ממ: כ"י קצשבה"ל לרבי; שאלנואק:
 ביחר. אק: ובכ"י ממ: בכ"י ושם יחר: מח"ו: 2( שעושיז. מקום קצשבה"ל:שעושי;;

 המלין ]בלי יחר שם: 8( נישואין. וברכת מח"ו: אק:, בכ"י כ"ה 5( לברר. מהו שם:4(
 שם. אק: בכ"י וכ"ה "יחר"[; המלה ]בלי אחר כוס על ממ: ובכ"י אחר"[; כום"על
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 שנשאר, מה 9( ושפוך 8( שתה לו אומרין כן לעשות הרוצה : ר' לן ז(ואמר
 במקומינו18( ומבוהגין 12(, נישואין ברכת לברך "( שיני כום "(ומזוג
 עושין "( דאין אחד, כום על קדושות שתי אומרין שאין לפיבבה"ם14(.

 לה,ו. קרי ט( קדושות שתי לאו ]=:דהני[י1( לומר ואין "(. חבילותמצות
 וברכת קידוש גבי "( דהא להו, קרי %( קדושות שתי ברכות 19(דכל
 אחד כום על קדושות שתי אומרין אין ]רינן[3צ( דקאמ פצ( הואהמזון

 "( וגוטר תמני ש"מ בפמחים אמרינן 26( דהכי פמחים"(. בערביוג]ומר[
 קמיירי איפשר בדלא מילי הני אחד. כום על קדושות שתי או' ש"מעד
 80( זה על מברך כומורנ שרני לו יום 29( אבל בלבד, אחד 28( אלא לו ז2(דאין

 : ר' 81( אמר כך : עצמו בפני זהועל

 קצ"וטי'
 שחרית, של נשואין ברכת על 1( ששאלת מה : השיב שלמה רבינווגם

 : ערבית של נשואין ברכת או עיקר, היאאם

 סי' ססתי)ר[ ]כ"י ת"נ סנס"ל נק5ור סו53ס ססו5ל סס נלי 1ו תסינס :קצ"ו
 סלפנינו. דני-רם"י ספרי נכל ולית5 545.פ"1

 רבי: ואמר אק: ובכ"י הרוצה; ר' א0ר סמ: בכ"י ושם הרוצה: כי ר' והשיב סח"ו:7(
 סם: כ"י הנרפס[; ]=מח"ו בכוס שנשאר מה שתה לו אומ,ר האורה: 8( רבי. ואו0רפע:
 ובסח"ו. בהאורה חסר 9( ותיקן[. ]=כ"י שנשאר 0ה ושפור שתה אק: כ"י שנשאר; סהשתה
 נישואין. לברכת שם: 11( ומוזג. והאורה: סמ: כ"י שם וי0זוג; הנרפס: מח"ו10(
 צ"ל: אולי 13( מק"א. בכל ליתא וזה 7[: ע' הרמב"ם תשו' ]והשווה שנוהגיז =כמו12(

 ביה"ם ארע הוא 0רש"י השואל של מושבו ש0קום חרש, רבר ז.ה וראה 14(]=במקומיכמ[.
 על העיר ורש"י המזוז, בברכת =ר"ל בבה"ם גינצבורג ר"ל של לרעתו א0נם מבואי[.]עי'
 בברכת רש"י( בלשון נישואין )=ברכת חתנים ברכת לברר נוהגים אנו וכן 0קומו0נהג
 ופע: סמ: כ"י מח"ו עושיז; שאיז האורה: 15( ברכה. של כוס על ולא אחר כוס עלהסזון
 נינהו סם: כ"י 0ח"ו 18( מק"א. בכל כ"ה 17( ב0ק"א(. )כ"ה =חבילות 16( עושיז.ואיז
 ]ובנרפס, סם: כ"י ובמח"ו ברכות; =]שתי[ 19( הנרפס[. ]=0ח"ו הז אק: כ"י להו;קרי
 ]בלי הז ופע: האורה 20( הז. קדושות שתי ברכות שתי וכל שם[: חסר אק: בכ"יוגמ

 פסחים; בערבי רקאמ,רינז הא הנדפס: מח"ו 22( והא. סמ: מח"ו 21( להו"[. "קריהפלות
 בפע: כ"ה 24( ע"ב[. ]ק"ה פסחים =בערבי 28( אומרים. אין רקאסרינן סמ:מח"ו
 פסחים. בערבי ראמר והא סח"ו: בפסחימ; רא0רינן והא סס: ובסח"ו שם, 25( אק:ובכ"י
 ]בלי לו שאין שם: 27( קרושות. שתי אומר מינה שמע ער כו' תסנו סינה שמה פע:26(

 סכאן 29( אק: וכ"י סמ: כ"י מח"ו עפ"י זה ותיקנתי אחר; ]=כוס[ 28( "ק0יירי"[.הסלה
 כ"ה 31( והאורה. אק: כ"י עפ"י זה תיקנתי עצמו[; =]בפני 30( ובסח"ו. בפע: חסרולהלז
 תסיר עושיז היו וכך איתא: הרסב"ם ובתשובות ר'; השיב כך הנרפס: ובסח"ו סם:,במח"ו
 כלום, בכך איז אחר כוס על שתיהז ברכו ואם במערב,בעי,רנו
 צר מ"ז חוברת ר' שנה )=הסגלה ע"ג סי' אק: כ"י ח"ב שבה"ל יהשייה 1( :קצ"ו
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 נשאת בתולה 4( שנינו שכך 8(. העיקר היא שברכת-הערב ב( ראינוכך
 ברכת-שחרית. 6( ר"ל וזה חמישי, ליום ואלמנה רביעיליום

 אלא ברכה נאמרה לא והלא : 8( יאושיה דר' 1( בבראשית-רבא 6(ותנן
 על יעופף ועוף חיה נפש שרץ המים ישרצו 9( שנאמר חמישי,ליום

 המימ את ומלאו ורבו פרו לאמר אלהים אותם ויברך %( וכתיבהארץ.
 אדם נעשה הארץ, תוצא 12( כתיב בששי וכן בארץ. ירב "( ,ועוףבימים
 הבריות. 14( ולכל ולחוה לאדם אלהים אותם ויברך ט( וכתיב3צלמנו.

 ברכה עוד הומיף הארץ. את ומלאו ורבו פרו לכולן, ברכו ברכהומה
 וכבשוה הארץ את ומלאו 15( שנאמר הבריות, בכל שישלט,ו ולחוהלאדם
 )ועוף הארץ על הרומשת חיה ובכל השמים ובעוף הים בדגתורדו

 נבראו שבו ברביעי, נשאית בתולה י1( קפרא בר תנא : "(ובבהמה(
 ומקשי ולדגים. לעופות ברכה בו שנאמרו בחמישי, ונבעלה ;המאורות
 מארה, בו שנאמרה לפי שאי-אפשר, לפי ומתרץ ברביעי.ותבעל]ה[
 לקלקל עתידין שהבריות לפי כתיב, חמיר מארת מארת, יהי "(שנאמר

 וכו'. %( תדמו וירח שמש ת( שנאמר ללקות, עתידין והן להן,,ולהשתחוות
 איכא מאי אלא ותרצו וכו'. החמה ובושה הלבנה וחפרה 1ב(וכתיב
 277 צר הי"א פי"ט: סופרים למס' בהערותיו מילר ר"י מעיני נעלמה זו ותשובהג4ג(;
 זה ובטוי 2( 27. צך לכתובות באוצה"ג לויז ונם 60ג, להאורה במבוא רש"ב 87,אות

 רש"י בתשובות שגור איננו לרה"ג, כמו הגאונים, בתשובות הרגיל התשובה,בהתחלת
 והמנהג 8( חזינא. הכין האירמי: בלשוז לא וגם ראיני, כך העברי; בלשו! לאשלפנינו,

 נשאת בתולה א"י לבני מנהגים, חלוף רבר על בפש,רה יסורו ה' בליל חתנים ברכתלברך
 לברך. =ראוי 6( ט"א. פ"א; כתובות 4( נ.(. )ל. ואכמ"ל ה'. ביום בבל ולבני ר'גיום

 ממה =]=אבל[ צ"ל: 6( לומר[. ]אפשר וזה כאן: להגיה צריך גינצבורג ר"ל שלולרעתו
 ב"ר 7( גינצברג[. ר"ל העירני ]ע"ז העיקר היא שברכת-הערב מוכיח רבה בבראשיתשנאמר
 כתובות ירושלטי והשווה רבים; בשינויים 66 רף ח"א טעארור-אלבעק הוצאת כ"ח,פ"ח
 אושעיא ר' התחלתו: שם על כן ינקרא אושיה. =רבי וצ"ל הוא מ"ס 8( ע"ר. כ"רפ'-א:
 ב"ר, רעס קוועלען אונר אנלאגע הגרמני בס' לרנר מאיר ר"ר של לרעתו אמנם פתח;רבה
 השלישית. ממאה רא"י אמורא אושעיא, לרב ליחסו צריך 85ג-140, צר 882ג,ברלין

 כ"ח. שם 18( כ"ו. כ"ר: שם 2ג( והעוף. קרי: גג( כ"ב. שם 10( כ'. א': בראשית9(
 שם 5ג( פי"ב. פרר"א י"ב; פ"ח: ב"ר ע"ב; כ"ב ה"ו פ"ר: תענית ירושלמי ראה4ג(
 7. אות וגם 4, אות לעיל ראה 7ג( מקומן. כאן שאין מפני במסגרות, אותן והסגרתי 8ג(שם.
 בובר תנחוטא י"ח, פי"ב: ב"ר ע"א, נ"ח ה"ב פ"ט: ברכות ירושלמי ועי' י"ר; שם8ג(

 ט'. ל"א: רבה ויקרא כ"ג, ל': ויצא פירש"י וראה ט."ו; ר': יואל 19( ע"ב. נ"ר פ"אבחקותי
 תוספתא וראה כ"ג; כ"ר: ישעיהו ג2( נגהם. אסמו וככבים קררו, וצ"ל: הוא, ט"ס20(

 ע"ב. י"ט ה"ז פ"ר: ע"ז ירושלמי ה"ר; מי"א:סנהררין
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 ליום אלמנה וכן ברכת-הערב. דהיינו לחמישי, אור רביעי ליוםלמימר
 אלמנה וכן בתולה. לבעילת חמישי לנשואין, רביעי לששי, אורחמישי
 מתן בשעת בערב, ברכורניה וזו 22( וזו לבעילתה. ששי לנשואין,חמישי

 : "( לברכתן תיכף בעילתן ואזכתובה,

 קצ"זמי'
 הקדושין מעידי אחד ונמצא שקדש באחד : רש"י לפני מעשה 1(ובא

 פרומה. שוה בקדושין 8( היו לא או 2(קרוב

 כנימת- לא צריך אין אחרת, פעם 4( לקדש שצריך פי על אף :והשיב
 שצריך פי על ואף 6(. ונישואין אירומין של אחרת ברכה ולא 5(חופה
 8(, מה-בכך הקידושין. י( קודם החופה שהיתה ונמצא אחרת פעםלקדש

 ע"3 ע"ו רימ ל' סס"י :36 נכיתין נתמונות סו63ס לרמ"י (ו תמונס :קצ"ז
 תקנו"ו סי' פ"נ פר'( וך' 6)ו' )ך' קיוסין תריכי נסנסות קליס]ב2ו3סיכוייס

 יף ( ס)ו: )כ"י סניול נסנס")ו ל6 ונס קכ"ט, יף 1559 יטריכט ריוו6 3ך' ל6]ולית6
 רס"י. )ותסונת ככר6ס 3סס: 763[ ע' ריס ק' ]6ות י5חק נפחך נרת( וסו21063[;

 הטנהיג 28( שיפנינו. בכ"י טאוחר טעתיק ע"י טאוחרת הוספה היא "בערב" וער טכאן22(
 להו. טברך לחופה כניסתן בשעת מ': סי' ח"א =תג"א גאון שיום רב תשו' בשם ב92ר"ב

 לויז ב"ם וטר"ר 166[; יהאורה ]בטבוא רש"ב מעיני זו תשובה ינעימה 1( :קצ"ז
 בספרו עפשמייז ל. ר"ר מעיני וגם 1247122:[; ע' רע"הקר"פ סי' לקרושין]באוצה"ג-התשובות

 ]הטיוחסות הרשב"א תשובות והשווה 2( 231-280. ושם 12, רף סוף "הכתובה" עיחאנגיי
 בהסכטת בשם:  271[ רף סוף סם: כ"י בא"ח =וייתא 456 ח"ב ]=א"ח קי"א סי'יהרטב"ז[

 היה לא או הגה"מ: 8( שי"א. סי' ח"ר ושם י"ר[; סי' ריב"ש ראה ]=רה"ג, ז"יהגאון
 השווה ז.ה לענין ובנוגע פרוטה[: שוה ]בהז[ היה יא ]הקרושין[ או ]וצ"י: פרוטהשוה

 קרושיז סם:( )כ"י הגרול בהגה"ם ]הובאה אברהם ב"ר שמשון[ ר' ]קרי: שטעון ר'היטובת
 קירושי מקירואן[: חנניא בר' נתן ]=ר' גאון נתן ר' שי רעתו ויפי 4( ר210-ב211[.רת
 ]והובא ספיקא טשום גיטא לה ויהיב טעייא, קרושין הוי ריא אפשר אי ויקייטא הוי,ספק

 ראה חופה, ביא קרושיז יענין ובנוגע 5( 228[. צר שם =מבוא תתקנ"ג סי'בראבי"ה
 בנראה טוקרטת, שהיא אעפ"י כשרה הראשונה כתובה וגם ברכה, ויא חופה, כניסתיא עור צריך אין שם: פח"י 6( 6ש. י"א כרר געז. ייטער. איר. רער ]יאהרבור השנהספר

 שם[. יפנינו ליתא זו גירסא ]אמנם ל' סי' זאב בניטיז כתב וכן טוסיף: ושם רש"י;טתשובת
 לטורא שי בעי בשם ע"ר ק"ר לאה"ע הקטח יקט הובאה-בס' בזה הראשונים טחיוקת7(
 בירושלטי נמצא זה ]וישון בכר טה בה אם'[: ]ר' הגה"מ 8( ר90[. ח"ב ]=פח"ינ"ה

 83[. ע' ריש הי"א פ"א: היגער[ ]הוצ' רבה ר"א מס' ע"ב; ס"ו פ"רקרושין
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 9( שיגדלו עד קיד'ושין הקידושין אין ואמה אחיה שהשיאוה קטנההרי

 "( כתובתו אביו שהשיאו קטן "( הכותב פרק בשלהי ואמרינןויבעלו.

 מנה אלא 8'( ~שנו לא 12( הונא רב ואמר קיימה. כן מנת שעלקיימת,
 : ע"כ "( לקדושיו קודמת חופתו נמצא "(. כו'ומאתים

 קצ"הטי'

 אי זהב, שהוא מבורה והייתה בטבעת-כמף אשה שק,דש ראדבן 1(על
 דעתה ממכא דשמא טבעת, בו שיש באבן מקדשין 8( דאין 2(דמי

 : כלום שוה ואיןאאבן

 ולא 4(. פרוטה שוה בטבעת דיש, טעות קידושין שאין : רש"יהשיב
 הקידושין דבשעת קידושין, שיעור בו שיהא אלא האשהממכה

 צריך ואין דעתא, ממכא ובהא פרוטה. שוה אלא הטבעת את שמיןאין
 קנה, אחריהם, ובעל קידושי-טעות אילו היו אם ואפילו אחרים.קידושין

 : אחרים קידושין צריךואין

 ע"נ סוף 211 דף פ"נ קידוסין סס7ויכר[ ]כ"י סנדול ו1רדכי סנסות :קצ"ה
 ס' סי' ת"ת ]3"ו~ס"נ ננו"ל נועיכי וכסנוטס : רס"י ססי3 3סס: ע"ךרים

 18[. ע'סוף

 כתובות תוספתא והשווה ותבעלה[: שתגדלה עד צ"ל: אולי ]אמנם מקויות בב' וכ"ח9(
 אמה ואנסיבתה וקטנה... קדושיז[: ה' ]סוף ה"ג ה"ה; פכ"ד: אישות ה' דמב"ם ה"ד;פי"א:

 הכותב פרק ואמרינז הגה"מ: 10( בהדה. דילה נישואיז גדלי דגדלה, כמה]ואחיה[
 רב פר'(: )ד' הגה"מ 12( כתובתה. צ"ל: אולי 11( ע"א[. צ' ריש פ"מ כתובות]מי2נה
 ==אבל ~14( י2מ[. אמ' בד' ]וכ"ה י2אנו לא יטם: 18( יטמ[. ד"ס מעיני ]ונשממההמנונא
 לכתובות באוצה"ג ]וליתא לקדושיז. קודמת חופתו נמצאת שם: 15( לה. איזמוספת

 256~80[.וד

 לד"ת הישי ספד ]וראה ר"ת לפי' שם: 2( ראובה על הג"ה: סמ: בכ"1 1( :ק:ב"ו"
 בשו"ת ]והובא בתשובותיו אברהם כ"ר שמשוז ולרבי' ; ]ל[דאיז צ"ל: אולי 8(שם[.
 והשווה 4( מקודשת. אבז עם במבעת קדשה אם וכז ע"א[: ע"ו ל"ו סס"י זאבבגימיז
 על י2מעחז ר' השיב בשם: שמשוז דבי' ותשו' תקמ"ה; מי' קדושין ]בהגה"מ דש"יתשובת
 ותשו' ל"א מי' אה"ע וראה ושם[ פ"א אמ' ד' ]הגה"מ זכף. כמף ושל במבעת שקידשאחד

 שם. זאבבנימיז
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 קצ"טטי'
 : ז"ל 1( לרש"י שאלהתשובת
 4([. ארומתו בגט לכתוב שצריך 3( ]=נראה ארוסתו 2( אשתוהמגרש

 : '( עכ"ל 6( אישות שום עליה אין 5( לחופה כנסה שלא זמןשכל

 ר"טי'
 '( מ מי י)תחצ בתלמיד 1( בגרמייזא לידי באומעשה

 סונות ומצאתי גפשי בקשהעורי
 : זצ"ל רבינו מפי ונבנו 2( נהרתו אח. היה ולו ארוסה לו והיהשחלה

 פני ובקש 4( ארומה לו יהיתה ו' ממנו ובקש ליבם תזקק שמא יראךדזיךז בבית שנפטר אחר8( בבחורמעשה
 בפניון"וי:ת::ן ל:ל:ט שם ן:%! להולכה שליח ולהיות גיטה לקבל]ממני[
 נוק"נ 3סו5' מינוייס ]בבונכווס ק"ד דף סוף ססווינר[ ]כ"י ת"3 ""ח :קצ"ט

 ("ל. לרם"י ם"לס תמונת : נמס ט'[ "ות נ' סי' 164ע'
 : סתמונס ועכ"ל רם"י עכ"ל : נסופו וסייס נ141( סוו: )כ"י סניירס' :רז

 רים סנו:( )כ"י ס)ונסינ : (5"ל רנינו )ופי : נמס רניס נפינוייס ט"( סי'תת5"ו
 סי' י"פ נ"נ נוסר"ס תפו' ן נ)ורן ונקי5ור נתורפו קנ""[ סי' ]בבד"ק"120

 ונמווטס ן פט"ו  ינווות  ווורוכי : תק"וו סי' ומסתקל"ט,
 נ)ונו"

 : 163 5ך לס"ורס

 תשובה להוסי9 וצריד 184[; להאו,רה במבוא ברמז ]והובא ז"ל לר"ש בנדפס: 1( :קצ"ט
 המגרש שם: 2( 129-122[. צר לוי לר"י היובל ]בס' ביכלער ד"ר שציי! המקורות לכלזו

 אשתו דתני ע"א[ כ"ר סוטה ע"ב, מ"ט ]=יבמות בתלמוד רוכתא כמה אשכח! ]וה"נארומתו
 עפשט"ן שצת!! המקורות לכל זה להוסיף וצריד רכ"ט; מי' ח"א תה"ר ראה ארוסתו[על
 בנרפס. הגי' עפ"י חצאי-מיובע בי! המוקף את ותיקנתי 8( 51. אות 15 צר שם האנגליבס'
 הגניזה מ! הגיטי! בנוסח נמצא וכ! קמ"ב(: סי' ישרים )==תומת ==ארומתי צ"ל: אולי4(

 השטרות ובמ' 102[ ושם 96, צר ח"ב "הגט" על הגרמני במ' בלוי ]רי"א 1020~114משנות
 בהוצ' וליתא 299: ע' ח"ב בגנ"ש הקהירית מהגניזה גינצברג ר"ל שהדפימ ]בקמעלרה"ג
 נ"ב כתב ולר 18[: אות 155 ע' מק"נ ]הוצ' הרמב"ם ב! ר"א בתשו' וגם 18[; ע' רישאסף
 הסופר כתב ארומה בגמ שם: בתה"ר וכ! יפה: ויותר ברור יותר זה היה ארומתי, הויתדי

 דבר ועל 5( ארומתה אלא כלל לכתוב דאי! כר, בדבר קפידא יש ארומתי, כתב ולאאנתתי
 וצריך 3ג. צר כררי"א געזולשאפט( לימער. איר. )ד. יאהרבור ראה חופה בלאהמקדש
 ועש[.  יי שווארץ לר"ר היובל ]במ' בלוי ל. של מאמרו למוף שלפנינו תשובהלהומיף

 אשתו ארומתו, ונעשית אותה קדש מאז כי 154[: צ"ט ]סי' בתשובותיו הרמב"ם בן גר"א6(
 ע"כ. בנדפמ: 7( וכו/ להקרינ!
 ר"א מעיגי תעלמה מבואי. והשווה בגרמתזא? הוראה מורה רש"י היה וכי1( :ר

 מצא שעור וכחנתו המאסף, של הוספה זו 2( 17. אות 404 לראבי"ה במבוא בציוניואמטוביצר
 תלמיר נייר: 8( הלכה. בעל בתור רש"י מאמרי: גראה רש"י; מפי זה בעני! וגדריסדינים
 לצת! צריך אגב תבררר ר' בבית שנפמר אחר בתלמיר מעשה מהר"ם: ותשו' מנהיגשחלה;
 תקכ"ה מי' ושם תתקע"א מי' בטעות: העיי 7 ע' לראבי"ה במבוא אפמוביצר שר"אכא!

 אשה. לו והיה מהר"מ: אשה; ואירמ המנהיג: 4( תק"מ[. מי' ושם תקל"ט מי'במקום
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 ]דבר שיעשה 8( רצירני :ולא לפני. אחראו
 שליח עשתה לא שהאשה מאחרזה[

 חובה אולי דהולכה בשליחות כילקבלה.
 שלא לאדם לו ]חבין[ זכין ואיןהיא
 האשה פרק 7( ביבמות כדתניאבפניו.
 נחמן מרב רבא מיניה דבעיאשהלכה
 מי מהו. יבם במקום לאשתו גטהמזכה
 שלא לאדם וזכין ליבם תיזקק שלא כדי לה הוא ]ד[זכות זימניןאמרינן
 הבין ואין לאשה הובה והוה ליה דרחמא דזימנין כיון דילמא אובפניו.
 מת"במת, ולא וחולצת לדבריה' וחוששין ]תנינא[ וא"ל בפניו. שלאלאדם

 : בדבר רציתי ולא לה הוא חוב ]מדזימנין[ "(מדאי'
 : התש,ופה ועכ"ל רש"יעכ"ל

 ר"אטי'
 את לקבל שליח שעשתה אוטה על 2( ששאלת : 1( רש"י תשובתמצא,תי

 וקיבל אחר שליח 4( ,ועשתה בשליחותו, השליח "( ונתעצלגיטה
 בשליחותו נתחזק הראשון 6( וכששמע הגון. שאינו גט האחר השליחזה

 : כשר גט לו 6( ונותן הבעל אצלוהלך

 סי' ית'  וביר'  ר116-יד11 מ"ר  גימין  מתן( לי"י  רריוימ תרוכי 2ר"א
 וסועתק תקתזז(. סי' לר',ת סימר ס' תקפ"ט; סי' י"פ 3"3 תסר"ס תמו'סס"ו[ן

 סי' 345 קו3ן ס(ה"ס( )כ"י ווקותוניס ותסו3ות 3ויניס נתרן 3קלור סתרוכיתן
 רס"ע ססי3 3מס: 40[ וף 108 סי' סירמפלו ]כככ"ימע"ס

 לעירות תורה ללמור הולכים שבחורים ההם בזמנים המנהג היה רכז כאז להעיר1צריר
 2ג ע' ח"ג "עיציהונגםתעזעז" גירעמאז והעחוה נשותיהם. או ארופותיהם אצל שלאאחרות
 מנהיג 8( ממני[. ]קרי: ממנו ובק2 נייר: לר" ואמר מנהיג: 5( 7. ע' לראבי"הומבוא
 חביז ואיז לקבלה שליח הארופה אותו עשתה שלא לפי רצה[ חגליוה ]על ולא סמ:כ"י

 מיבעיא ביבמות רהא ובמנהיג: קי"ח; רף 7( תקל"מ. מהר"ם 1הש11ה בפניו: שלאלארם
 ]="רבי[. קרי: 9( י"א. כתובות ==תנינא, 8( מהו[. ]קרי: יבם במקום לאי2תו גמ רמזכהלן
 ר"ר לרעת אמנם ]==מרזימניה. מרזי' צ"ל: אולי 11( בפניה שלא בגמרא: לפנינו10(

 לה איפשימא ולא פמ: כ"י מנהיג 12( מראימא. צ"ל:פרנקיל
 מררכי במעות: נריטם 168 ושם 166, צר להאורה ובמבוא ז"ל: רש"י ריתא: ר'1( :*"זל
 תעח' השווה זה לעניז ובנוגע 3( שי"אל. הגמ רבר 1על הישר: ס' 2( "גימיז". במקוםחוליז

 ומינתח שזח"ה: כ"י ועיטה; אמ, ר' 3( ב-א9[. רף מ"ו סם"י ]בתחצ"1 אחר בפגנוזוש"י
 מה"י: ריתא(: בר' )כ"ה כשר גמ וקבל מהר"ם: 6( וכשמע. אמ, ר' 5( אחר.ל2ליח
 כשר. גטוהביא

 יטתהא רוצה שאינה לה הואזכות
 9( וצה לא הכי אפי' ליבם,זקוקה
 ררחמה לה הוא רחוב גימניזלקבלה,
 מר' רבא מיניה רבע' הא כיליה.
 ביבמות: שהלכה האשה בפ'נחמן

 מהה יבם במקום לאשתו גמהמזכה
 וזכין לה הוא זכות ליה רסניאכיון
 כיה רילמ' או בפניו י2לאלארם

 ואי, לה הוא חוב ליה ררחמ'רזימנין
 ופשמ12( בפניה 10( אלא לארםחביז
 משום מזבין ראיז ממתנית'ליה

 : לה הוא רחוברזימניז
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 של שליחורצו בשביל ראשון ]ב:של י( שליחותו בטלה שלא : נוטהועתי
 8( גטה בגילוייא בטל שליח 8( מקום בכל מצינו וטלא וטני[,-

 וריש יוחנן רבי בהע( ונחלקו בפנינו. כמבטלתא( ואינה בגיטא[]ן2דעתא
 18(, ונתקדשה והלכה לקדשה לוטליח רשורנ שנרננה היא וכן 12( דתנןלקיש

 קדושין. 14( קדושיו קדמו שלוחה של ואם קדושין קדושיה קדמה שלהאם
 חוזרת, אמר יוחנן ר' 16(. מהו בה וחזרה עצמה קדשה לאואיתמר

 דבור אתי לא חוזרת, אינה אמר ]בנור"ל 18( דבור ומבטל דבורדאתי
 לאשתו גט השולח י1(, השולח פ' מדתנן ר"ל ואיתותב דבור[.ומבטל
 הוא, בטל לך שנתתי גט וא"ל שליח אחריו ששילח או בשליחוהגיע

 18(. דמבפל אשכחן לא דעתא גילו" אבל דבטלה טעמא בטל, זההרי

 פשיטא. בה והוינן לבטלו, יכול אינו לידה גט משהגיע אם מדקתניועוד
 דתימא מהו לביטוליה, ]מעיקרא[ 18( עילויה דמהדר צריכא לאומשנינן
 בגילוי פליגי ורבא דאביי 21( ועוד קמ"ל. דמי מעיקרא בטליה 20(כאילו
 ]בנהכא[28( וכ"ש היא, מילתא לאו דאמר "( כאביי והלכה בגיטאדעתא

 וכל גירושין בתר לאהדורי ]ב:אלא[34( אבל לבטולי דערנא גילוידליכא
 כמח שהרי לה ניחא דתתגרש היכא דכל 28( מהדי ואנן קודם. י3(הקודם
 פמחה שאבד חבורה י2( בפמחים דתנן ועוד גירושין. אחר חזרהימים

 כ"ח 8( בתרא. בשביל קמא שליח בטלה שלא שזח"ה: כ"י אמ'; ר' עפ"י זה תיקנתי7(
 ריווא. ר' עפ"י זה תיקנתי 9( רעת. בגילוי במל שליח מצינו שלא שזח"ה: כ"יבמהך"ם;

 לפנינו. עצמו השליח ]=המבמלת[ בממבלת ואף אמ': ר' לפנינו; במבמלת ואף סה"י:10(
 ]-את[ וקרשה היא והלכה : מהר"ם 18( ע"ב. נ"ט קרושי!- 12( ור"י. ר"ל אמ': ר'11(

 תיקנתי 16( שם. חסר שם: 15( קירושיה. במעות: שם 14( אמ'(. ור' ריווא, ר' )כ"העצמה
 בר' וליתא מהר"ם: בתשו' כ"ה 17( מהר"מ. בתשו' וליתא אמ'; ור' ריווא, ר' עפ"יזה

 אשכחנא לא ריווא: ר' רבמל: מהר"ם: 18( ול"ר. ל"ב גימי! ועי' שם. אמ' ור'ריווא
 שם: 21( רבמליה. כמא! מהר"ם: 20( רייוא. ור' מהר"מ עפ"י זה תיקנתי 19(רבמלוהי.

 ל"ר ניטי! ועי' היא. מילתא לאו ורבא לאביי ועור שזח"ה: כ"י ורבא; אביי פליגיועור
 הוא: בימול לאו בנימא רעתא רנילוי קג"ם בי"על ראביי כוותיה והלכתא מה"י: 22(ע"א.

 עפ"י זה תיקנתי 23( היא. מילתא לאו בגימא רעתא רנילוי כאביי והילכתאמהר"ם:
 לחזר ]=אלא[ אי' לבמל רעת נילוי ראי! מהרי ראנו הכא וכ"ש שזח"ה: כ"י ריווא;ר'

 כ"י במהר"ם; כ"ה 25( שם. ריווא ור' מהר"ם עפ"י זה תיקנתי 24( הגירושי!.אחר
 מה"י: שתתגרש; לה רניחא מהרי ואנ! ריווא: ר' 26( ע"ח: זכה: בה הקורם וכלשזח"ה:
 ראיה להביא יש ועור מה"י: 27( ]=לה[. ליה ניחא רתגרש היכי כי כל ]=מהרי[ואנן
 ועי' ולקחו: שחמו והם ושחמ, ומצא הלר פמחם, שאבר חבורה פסחימ, במסכת השנויי!מן

 ע"ב. צ"ח רףפסחים
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 ושחמו, 89( לקחו והם שחום, ומצאו והלך עלינו, ושחום ובקש צא 88(ואמרו
 יצא ושלהן עמו אוכלין והם משלו אוכל הוא ראש:ון, נשחם שלואם
 לקיחתן"( שקדמה אעפ"י ראשון נשחם דשלו היכא אלמא השריפה.לבית

 אע8"י .אלמא השריפה לבית יצא ושלהן עמו אוכלין הם קתנילשחימתו
 מן שליחות במלה לא מ(, עצמן ידי על שליחותן לעשות "(שמחזירין

 :השליח
 ]=:בר' בלאנ"ט יוטף בר'שלמה

 יצחק[8"
: 

 ר"בטי'
 בעיני נראה : זצ"ל שלמה רבינו 1(השיב

 עדים 2( לפני שליח שמנתההאשה
 ממנה הריני בפניהם ואמרה אחד,במקום
 גמי. לקבל שליח פלוני שבמקום פלוניאת

 ששליחותו8( וונתרצה השליח אתוהודיעו,
 בעכו"ם 4( שנטמאה זו אשה וכ"שהוגנת.
 שנאמרה מאחר : האחד : מעמים מכמה 6( כשר שליחותה עליו,ונאמרה
 ]יממור[ 0( השליח מינתה לא ואפי' מתחתיו, שיוצאה לה הוא זכותעליו,

 כת"י תקךתוניס ותמונות נךיניס סונהס סמהלס נוסח נלי רנינו תמונת :ר"ב
 נמס: נתרן נקיפר ,40 ךף מע"ך סי' 108[ תס' ]בבסירמפלך 345 קוקמ1ח"ס
 מס: וחתוס ה-8-נ9: ט"ו סי' ותח5"ו תמ"ו: סי' ח"ה חו"1 : רמ"י סמיננס

 י5חק. נר'סלתס

 אחר לקחו והז שם: 29( עלינה ושחוט לנו ובקש צאו ]==לאחר[ לא' ואמרו אמ': ר'28(
 ניחזיריז: יטהז אעפ"י מצינו סה"י: 81( ליטחימתן. סה"י: לקיחתו: סמ: כ"י 80(חטחמה
 עפ"י זח תיקנתי 88( עצמה ידי על שליחותו לעשות סמ: כ"י 82( מחזריה שהזמהר"ם:
 לרש"ה שהוא רבר יקום ערים שלשה ועפ"י שזח"ה. וכ"י מהר"ם, תש1' ריחא, בר'הגי'
 בלשוז לאנשלמה[ ]==בז בלאנ"ש מז נשתבש בלאנ"מ השם גינצברג ר"ל של לדעתואמנם

 ע"ז ההשלמה, בעל בזמן צרפת מחכמי אחד יוסף, ]==ב"ר בר"י שלמה ר' וגםפרובינציאה.
 להיפר. ולא ברש"י נתחלף 100[ ע' יוראיקאגאיליא
 כמה זח להם שהשיב תשובתו וזאת תחצ"ו: רש"י; השיב גם שיח"ה: כ"11( :ר"ב
 ע"א. מ"ו ל"א סי' צרק ושערי 168; להאורה מבוא גה; 'טאחי בסימז להלז והשווהשנימ.

 יטם[. ]וכ"ה -"טליחותו 8( ובתחצ"ה. שזח"ה בכ"י ]וכ"ח ערים ==בפני קרי:2(
 ובאו"ז: ,טליח: יטם! 8( בכר. כשר יטם: 5( בגוים. 'טנממעה תחצ"ו: בעכו"ם: =="טנממעה4(

 הבעל. איסורהיטליח,

 שע"ר( סי' שזח"ה)כ"י

 שעשתןה[ אשה על : רש"י השיבגם
 בעלה מיד גמה לקבל ערים בפנישליח
 והוריעו שם, שהשליח אחרבמקום
 לא אפ" בשליחו/ ונתרצהלשליח
 ליר גמ הבעל יססור השליח,מינתה
 בגמ וזכה התלבל ויאמר שירצהמי
 בקבלתה מיר ומגורשי' לאשתי.זה
 זה: בגט לה היא שזכות ירועאם
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 לאשתי זה בגמ 8( זכה : הזה ז( כלשון ויאמר שירצה מי ליד הגמהבעל
 לשלוחו האומר "1( דתנן זה. של בקבלתו מיד מגורשת 8( 'וה"הפלונית

 יחזור בשניהמ לחזור רצה לעבדי זה שיחרור ושמר לאשתי זה גמתן
 לו שזכין עבדים, בשחרורי לא אבל נשים בגימי וחכ"א מאיר. ט(ד"ר
 וזכין לו הוא דזכות ט( כיון מאשה, לה לה דגמר עבד והא כו'.לאדם
 לאשה וה"ה שליח. העבד מנהו שלא אע"פ 14( מקבלין בפניו שלאלו

 דגמר אלא שליחות, מעמ ביה לן קיימא לא דעבד לה. ה'וא דזכותהיכא
 דבעי ועוד שליחות. הוי "( כה"ג וקתני שליחות. בה דכתיבמאשה
 אמרי' מי כו'1 מהו יבם במקומ לאשתו גמ המזכה 18( מר"נ רבאמיניה
 כי הלכך 18(. דמניא ואיכא "( דרחמא איכא כלומ,ר ז1( ליה דמניאכיון
 ואינה ת( ומגורשת לה 4( מםפקי' מדעתה, שלא אחר ע"י להזכה

 דודאי דהיכא מינה שמעינן מתייבמת. "ולא חולצת מת ואםמגורשת.
 מינתו. לא ואפי' זכייה בלשון לה לזכויי בעל מצי הכא, כי לה ת(זכות
 פלוני עדים בפני שאמרה כיון חובתן. "( שגירושן נשימ לשאר מ(ואפי'
 מחמת בגירושין חפיצה שהיא דעתה את גילרנה לקבל, שלוחי "(יהיה
 מאחר הוא, גמור ושלוחה לה הוא זכות ומעתה שביניהם.איבה

 ידעה דלא כיון דילמא לה, ניחוש דלמאי ו~לוחה. לעו~ורנ 28(שנתרצה
 דמילתא מתמא שליח. הוי ולא דעתה ממכה לא צבי, לא אי צבי איביה,
 אי לה, דרחים משום אי "( דעביד ביה דידעה מאן אלא ז2( משויאלא

 דשדר 0ץ דההוא הולכה. שלוחי גבי "( מובי אשכחן דכה"ג מצוה.משומ

 ולפנינו 10( היא. =והרי 9( זה. בנט ווכה חתקבל שזח"ה: 8( וה. בלשוז שם:7(
 האומר רתנן תחצ"ו: לשלוחו[: המילה: ]בלי לאשתי וה גמ תז האוסר ע"א; י"אבגטיז
 שם: 14( לארם. וכין שם: 18( כיוז. תחצ"ו: 12( סאיר. ר' =רברי 11( לאשתי. זהגט

 ביבסות ולפנינו נחסו: =מרב 16( נוונא. האי רכי שם: 15( סינוהו. שלא ואע"פומקבליז,
 ווכין לה, הוא =]זכות צ"ל: 17( שם. וברשב"א במררכי ועי' רבים. בשינויים סע"בקי"ח
 שלא לארם חביו ואיז לה הוא חוב ליה, דרחסא זיסניז דילמא או בפניו. שלאלאדם
 ונם בנמרא חני' עפ"י זה ותיקנתי לדבריה[. חוששין תנית'[ ]תחצ"ו: תנינא א"לבמניו.
 ותיקנתי לז. =תספקא 20( ליה. רסני תחצ"ו: ליה; =דסניא 19( =ליה. 18( שם.בתחצ"ו

 לה. =]הוא[ 22( סגורשת. שם: 21( לה. סממיקינ' תחצ"ו: שם; ביבמות מירש"י עפ"יזה
 שנתרצתה שם: 28( יהא. שם: 25( שגירושיהז. שם: 24( שם. בתחצ"ו וכ"ה =ואף;28(

 וכ"ה =רעתה. 28( שליח. משוי לא תחצ"ו: ]שליח[; סשויא =לא 27( שלוחה.ליעשות
 כ"ט בגיטין ונמצא בתחצ"ו; ]וכ"ה =גברא 30( אשכחו. טובא שם: 29( בתחצ"ו.לנכוז
 רבים[. בשינוייםסע"ב
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 ניהליה 88( הבה ויל א"ל 82( לה ידענא לא שליח א"ל %( לדביתיהוניטא
 אבא נעשה אלמא ניהליה. וליתבי %( ידעה דהוא מניומי ברלאבא
 שליח. והוי פה אל פה עמו נדבר שלא %( אע"ג הבעל, זה שלשלוחו
 לשונות לומר המגרש מ( ילמדו י8( מקום מכל יודע. איני 86( האומריןוטעם
 שליח דהוה פלונית, לאשתי זה בגט %( וזכה התקבל 89( שתיהןהללו

 : בתורתו עינינו יאיר פ( וצורנו "(.ממ"נ
 : יצהק בר'שלמה

 ר"גמי'
 גט לשלח שרצה באחד 1( מעשהש'וב

 8( לה לעשות או 2( גוי ע"ילאשתו

 גט 4( גטא אין ר' ואמר : גטה לקבלקבלן
 לישראל אומרת היא א"כ אלא זה,בענין
 לפלוני ואמור לך או גטי לי וקבללך

 לה 6( משיב ,והוא גיטי, לי 6(שתקבל
 ר' אומר י( אבל אקבל. אני ישראלביד

 ן תמכ"ך סי' ת"" 3"ו"1 מלנוס ר' ונתמונות : 3מס סו3"ס 1ותמינס :ר"ג
 תק"ת סי' ך"פ 3"3 תסר"ס תמו' ן )סתס( ר' ו"תר : נמס "10 ט"1 סס"יתת5"ו
 פרת"]כ"י

 : נמס כתרן ונקנור ונתורף : תתקכ"נ סי' ר"ני"ס ן 282[ רי"( סי'
 רייו" ]ב:ך' ע"נ 185 רימ סלניכר( )כ"י ךריכוס נתרךכי כתנ רמ"ינתמונת

 סיז
 מת"ת[. סי' ניטין וך"פ, "ת"מ =:ך'תע"ו

 יהביה ז,יל בגמרא: ולפנינו ניהליה; =הבי 88( ליה. שם: 82( לרבתייהו. תחצ"ו:31(
 רההוא תחצ"ו! ניהלה; וליתביה וליזיל לח ירע ראיהו ובגמרא: 84( מניומי. ברלאבא
 א"ח ע"ב, י"ז לבוב ר' העמור והשווה 86( ואע"פ. שם: 85( נהליה. וליתביה להירע
 ראה 89( שם[. ]וכ"ה המגרש =את 88( הרבר. להרויח ום"ם תחצ"ו: 37( 166. ע'ח"ב
 בתחצ"ו(. )וכ"ה =וצוירינו 42( נפשר. =ממה 41( וזכי. תחצ"ו: 40( 86. אותלעיל

 מבואי[. ]ראח במק"א רש"י בתשו' רגילה זו כעיזוחתימה
 בליקויים ח10[ ]שם מילער ר"י ע"י ונעתקה היא, הערר רבת זו תשובה1( :רקקג

 במחברתו עפשטייז ר"א וע"י 166, ושם 162, אלהאורה במבו רש"ב ע"י ברמז ונזכרהעצומים,
 כ"י מררכי 2( 299. צר לראבי"ה מבוא בס' אפמוביצר ,ר"א וע"י 8, אות 8 צר"שמעיה"

 מ"ס 6( =גיטה. 4( שם(. )וכ"ה =לעשותו 8( גוי[. ע"י המלין ]בלי קבלז לעשותוסמ:
 "אבל המליז 7( בחסר. נלקה כאז הגירסא ליברמז ר"ש של לרעתו 8( =שיקבל. וצ"ל:הוא
 העיגול. חצאי שני ביז אותז להסגיר צריר ואולי אחר, ממקום לכאז נשתרבבו לפע"ר ר'"אומר

 תשכ"ר( סי' ח"א)או"ז
 : כתוב זצ"ל שלמה רבי'ובתשובות

 גמ לשלוח ש,רצה באחרמעשה
 14( לעשות או עכו"ם ירי עללאשתו
 אא"כ מהני, רלא : ר' ואומרקבלן.
 גיטי, לי קבל לר לישראל, לואומר
 ישראל ביד 16( השיב והואגיטי, לי לקבל לו ואמור לפלוני לראו
 ארעתיה16( סמכיגז רלא אקבל.אני

 כרתנז לכר, פסול ועכו"םבראורייתא.
 אם 18( רלכר ונכרי. 17(חוע.מחש"ו

 עכ"ל: עליה 20( סמכינן 10( לואומר
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 ב185[ סס: )כ"י גימיז]מררכי
 באחר סעשה כתב: רש"יבתשובת

 לעשותו לאשתו גמ לשלוחשרצה
 אם סהנק רלא 1-,רק ואמרקבלן.
 : לישראל שאמרלא

 א"כ אלא גם גטא איןהלכך
 : בטי לי וקבל לך 18(אומרת

 ר"רפי'
 ב( דדמי משום שלשה בפני הגם נותן שהשליח גב על אף : '( השיפעור

 ליתנו יכול 8(, דרבנן שטר,ות דקיום כיון הכי אפילולמשפם.

 ]ך' תריכי 3סנסות ]בכרס"י[ ססי3 עוך 3סס: סו53ס לרניכו זו תסינס :ר"ד
 ל5 וננמ 1213-1203, יף ריוו5 3ך' ל5 ]בבולית5 תס"ז סי' פ"ו ניטין פר'[ וך'5ת'

 רס"י תסונת ור5ס ; נ2285-225[ סס ססתיכר[ ]כ"י סניול ו)ריכי3סנסות
 ע"5[. ת"ח :]תר5ז

 שני ]ר"ל: ל"ארייתיקי" נשתבשה "ארעתיו" והטלה באו"ז[; ]וכ"ה =ארעתז צ"ל אולי8(
 שלפנינו רגירסא להעיו וכראי סופית[. הנו"ז במקום "קי" וגם ה,,עין", במקוםיורי"ן

 הערות והשווה רי"ז[. ב"ב ומהר"ם ראבי"ה, תחצ"ו, ]ה"ה: מקומות בג' נמצאת"ארייתיקי"
 פפק)1( ובלי מובז... לו איז הזה המוזר והלשוז וז"ל: 299[ ]שם אפמוביצר ור"א בלורר"מ

 ברייתא ראה =ערכאות[; ]אגוריאות ]ר[אגרות צ"ל: אולי 9( אחרת. מתשובה לשםנשתרבב
 ר"ש של ולרעתו תרכ"א; ווילנא ר' ע"א ,ה' בראשית פ' רר"א ושאילתות ע"ב, פ"חנימיז
 ערכאות על תו,רה ברברי לממור ראין ר"ל: 10( בראורייתא. ב[אגרות ]ארעתין צ"ל:ליברמן
 כ"נ בבלי ע"א, י"א שם ]=ירוש' מ"ה פ"ב: גיטיז סשנה 11( ארייתיקי[. על ]אועכו"ם
 שלפנינו: ובמשנה 825; צר פ"ב צוקרמנרל[ ]הוצ' בתוספתא רק נמצא ז.ה לשוז 12(ע"א[.
 נראה =ארעתו 16( =לה. 15( =לעשותנו[. צ"ל: 14( =לו. 18( הגמ. אתלהביא
 צ"ל: אולי 20( =]לישראל[. 19( =]אלא[. 18( =]וסומא[. 17( 8[. אותלעיל

 עליה. סמכינן]=רלא[
 ח"ג הלוי הורוויץ לרח"מ תוש".ר בם' גאוו נטרונאי ררב תשובות והשווה1( * יי *-זזף
 ובתשובת שם: ]וצ"ל בטעות 166 צר להאורה מבוא ה'; אות ב9 ט"ו מי' תחצ"ו 16; ע'ריש
 רנימ*ן: פ"א מ,ררכי וראה 2( כתב"[. רש"י "ותשובת במקום כו', רברים אלו כגוז כתבר"ח
 ע"נ; ק' ל' סי' אלפנררי ל,ר"א אליהו מכתב ברין; כמו כשרים שלשה בפני לה שיתנהוצריר
 חכסים משל שמרות שקיום כיוז 49: צר ראו ה' ע"א; כ"ח כתובות 8( כ"ט. קמ"א: סי'אה"ע
 מזרחי ר"א ועי' גט[, איקרי ששמר שמצינו אע"פ שטר, איקרי רגט מצינו לא ]אמנםהוא
 ס"ו. סי'ח"א

 9( אגרות 8( אדייתיקי סמכינןדלא

 דתנן מהא לכך. פסול וגוי 0'(בדאורייתא
 ארנ ב'( לקבל כשרים הכל "( גטיןבמם'
 ונכרי וסומא וקטן שוטה מחרש חוץהבם
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 אבל הוא, דין 8( דתחלת 5(, דעלמא שטרות לקיום דמי, ולא 4(.בלילה
 : הוא דין מוףהכא

 ר"הט.י'
 : ז"ל 1( הר"ש אל שאלהתשובת

 שמואל, 4( כתב והוא יעקב שמו שהיה בגם, 8( אביו שם 2( ששנהיוטף
 בו לקנתר אין בשמדותו, ומת משומד יעקב אותו שהיהלפי

 ~( גמליאל רבן 6( ומתקנת במדינה. 6( וכן אביו ושם שמו שהחזיקמאחר
 דאית וחניכא אחרן 5( שם וכל פלוני, ב"ר פלוני בגיטין לכתובנהגו
 אחר 12(, לחזר 11( חכמים הצריכו שלא כשר. הגם "(, ולאהיבתי 9(ליה
 הרמאין ומפני עצמו. פי על אלא "(, אביו ושם שמו להחזיק "(עדים
 שם בכל שגרש נמצא כן. לכתוב גמליאל רבן תקן 15( שמן משניןשהיו
 לעז להוציא "( ושלא האשה שנשאת מפני לא ואם ולאביו. לו "(שהיה
 עמו, ונתייחדה הואיל %( מזה להוציא "( תצטרך שלא הגט, 15( בנ"יעל

 ת"נ ]בכ""ח ק"ך יף רימ ניטין ס' 0185[ תספר סת' ]כ"י ח"3 ""ח :ר"ה
 קכ"ט סי' "ס"ע טור ונ"י ומיכוייס[ן לקוייס נכווס פ' "ות 162 מלע(יכנערסו5'

 : ]כבלסר"מ[ לסר""מ מ"לס תמונס :נמס

 תשו' והשווה ל"ה; סי' ח"ב ושם פ"ב, ח"א מזרחי ור"א נ"ז, מי' מינץ כהר"י שלא4(
 תקפ"ט סי' הקטן ותשב"ץ פ"ר; סי' ררב"ז 100; ע' ריש ראו ה' ח48; תראז: מכ"י לעילרש"י
 ברינים לא וגם 1386, משנת חסמינר כ"י בתשב"ץ לא =וליתא ע"א נ"ה ]=ר"קלבסוף

 ]וראה שם מזרחי ר"א של כשיטתו שלא 5( 886[. רף ממ:( )כ"י ח"ב א"ח לבסוףמתשב"ץ
 שטרות לשאר גט בין בלילה, שט,רות מקיימין ראין בהא חלוק ואין קע"ח[: ישריםתימת

 קרמונים ]=תה"ג פ"ח רף כ"ג מי' שע"צ ה"ר; פ"ג: מנהררין ה' הרמב"ם והשווהרעלמא;
 לא ולפיכר 159[: ע' סוף סופר, ר"א ]הוצ' לסנהרריז מאירי ר"מ וראה 8( ר"ר[.סי'

 כתבוה וכז כאחר, באין בהם הרין וגמיר הריז שהתחלת ביום, אלא שטרותמקיימין
 המחברים.גרולי
 שם לעניז ובנוגע 2( =להר"ש[. ]קרי: להרא"ש ב"י: לרש"י; סמ: כ"י 1( :רזזה
 מ"ה. נועם דרכי רל"ר; מי' הרשן תרומת קמ"ט; מי' ושם קכ"ט, סי' אה"ע השווהה,2ינוי

 גיט'ין 6( שלפנינו[. בכ"י ]וכ"ה =כן 5( וכתב, שם: 4( =אביו[. ]קרי: אביב סמ: כ"י3,
 וחניכא. שום וכל שם: 8( חכמים[. ]=כתקון כת"ו גמליאל רבן סמ: כ"י 7( ע"ב,ל"ר
 לחזור. שם: 12( בכ"י. שם וליתא 11( =ולאבהתי[. ]ק,רי: ולאהבתי שם: 0_נ( לו. שם:9(
 שנמצא שם: 16( שמם. את משנים שם: 15( 8. אות לעיל ראה 14( הערים, שם:ה1(

 ובכ"י: ישראל; בנות על או ישנה; בנוסח הגט =על 18( שלא. שם: 17( לו,ושהיה
 בכ"י. שם וליתא 20( יצטרר. שלא שם: 19( בנ"י[. המלה: ]בלי הגט על לעז להוציאש5א
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 "( שברור בשם גט לה שיכתוב עד ולכופו הרשע ת( לרדות ממכיםהייתי
 משה דת ועל הדין על לממוך בדבר מ( חשבון אין עתה אבל ולאביו.לו

 : בתורתו עיניו יאיר וצורנו בהיתרא. האשה ותהא כשר שהגטוישראל,
 : ז"ל יצחק בר'שלמה

 ר"ומי'
 לכתוב צריך 2( אינו האשה את לו לקדש שליח חבירו את 1(העושה

 מינה מטה חתומי 4( בפנינו : לו כתוב כך, אלא הרשאה, 3(לו
 העדים ויחתמו פלוני בת פלונירנ אשה לו לקדש פלוני בר פלוני אתפלוני
 לו שיש אדם אלא למה, זו והרשאה : כשר בעדים שעשאו 5(דשליח
 להקנותו צריך מידו להוציאו כדי שליח לעשות ורוצה חבירו בידממון
 בי זוזי אלפי תלימר ליה הוו 6( פפא דרב הא כי קרקע. אגבלשליח
 דביתיה. אמיפא אגב ז( אחא בר שמואל לרב ניהליה אקנינהוחוזאי

 נסס: קליס[ נ:ינוייס "155 סת: ]בבכ"י 586 עז תס"ז סיזתח"ו :ר"ו
 ס"" סס"י פריס ; ]סתס[ ר' סורסכך

 י" ס" ח"נ ס"ורס ; פ"ז[ יף ]בנפע:
 בבפר: "76 סת: ]=:כ"י ס"י סי' ת:( )כ"י "ו"ס ן178

 ולית"
 וסעתק ן סס[

 "42 ס"" סי' סת:( )כ"י סנס"ל וק5ור : י"ך סי' 46 ח"" נסחוקר תילרר"י
 כתיקוניס ליכרוןן ר"ס ס5יין סוןקורות ולכל ז"ל, רס"י סורס כך : נסס נתרןנקי5ור
 לתסונותוסוספות

 תסונת סס לסוסיף 5ריך 231 ע' תק"נ( )סו5' הרתנ"ס נן ר""
 : סלפנינורס"י

 מבואי. השווה 28( שברר. שם: 22( הרשע. את לררות[ ]קרי: לראות שם:21(
 אמנם כצ"ל; 2( כו'. חבירו את העושה שלמה, ,רבינו פירש וזה פירמ:1( :רזזך

 בקניין; הרשאה שמר שם: 8( לו. לכתוב צריד כמ:(: )כ"י בקצשבה"ל וגם ממ: כ"יבמח"ו
 אישות מה' בפ"ג הרמב"ם פמק וכז כותב; כר אלא בקניז השליחות לכתוב צריר אינוהחוקר:

 לקירושי שליחות בשטר וקניין ערים נזכרו 65 ע' גאון האי לרב השטרות בס' אמנם מ"ו.ה'
 כו'. מינה פלוני ב,ר פלוני איד ממה חתומי לפנינו לו: יכתוב אלא שם: 4(אשה.

 ח"א תשב"ץ קי"ג, מי' ישרים תומת ]והשווה המ"ו פ"ג אישות בה' הראב"ר רעת כ"ה5(
 לפניו. ]=אינו[ אין אם וביז לפניו הוא אם ביז הערים וחותמיז ובהחוקר: כ"ז[.מי'

 בערים שעשה רשליח ובפע: מחשש; חבירו להוציא אלא חכמים הצריכו למה זווהרשאה
 להוציא אלא הר,טאה הוצרכו לא למה, זו והרשאה לפניו. אינו ביז לפניו הוא אם ביזכשר,
 בהחוקר ג"כ איתא רהא ברואה, שגה מ"ר[ אות ]שם עה,רנר~ד ורח"י חבירו; מירחפץ
 פ' בשאילתות ג"כ כ"ה 7( ע"ב. ק"ר ב"ק 6( שלפניו. בפררמ רק ולא 7 שורה 48ע'

 אבא. בר בגמרא: אמנםשופמים;
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 שאם הרשאה שם כותבין 9( לפיכך קניין לו לעשות שצריך]ולפי[8(
 מעות משלחין אין 11( וכדאמרי' לשולחו. נותנם 10( זה יהא לא לו יקנהלא

 יכול לו הקנה ולא בעדים שעשה לשלוחו אותם יתן שאםבדיוקני
 : %( 'נהגו וכן ר' הורה כך %( קמא בבבא כדאמרי' ומחר היוםלרנובעם
 את תהא ויאמר עדים בפני יקדשנה לחבירו האשה את 14(והמקדש

 : וישראל משה כדת זו בטבעת פלוני בר לפלונימקודשת

 ר"זמי'
 שגירשה על צועקת אשתו2( : 1( שלמה רבינו לפני לדון באו ושמעוןראובן

 כדין 5( אומר והוא יהודית, דת 4( עמה נוהג ואינו 8(מביתו
 והדברימ ביך לקחתי טעות שמקח כתובה אפי' עלי לך דאיןגרשוזיך
 י( ומתמ חוטם ביך נהגו 6( צרעת ומימני בצרעת לוקה שאתנכרים
 מחולי בעצמך 8( מרגשת היית נישואין וקודם בשחין פורחותפנים

 ך"פ נ"נ תסר"ס נתמו' סונ"ס סת5ורעיס סרתקת ע"ן זו רמ"י תמונת :ר"ז
 ן י5תק[ 3"ר מלננס : נסופו ]ותתס לרם"י נמ"ל : נמס י81-"82 תתנ"נסי'

 לו"ז ונכ"י ן מלתס רנינו לפני : נמס 24 ע' ת' סי' נתח5"ו ע5ותיסונמינוייס
 ,43. נ"ק לנוסר"תסק5ר

 ולמי[. ממ: ]=כ"י שצריר ולפיכר הנרפם: במח"ו אמנם שם; האורה עמ"י זה תיקנתי8(
 בערים. שעשאו לשליחו נותן ז,ה יהא לא שם: 10( הרשאה. שם לו לכתוב צריר האורה:9(
 הפ,ררם: עמ"י זה ותיקנתי ]=העם[; 13( שם. 12( איז. ר"ה: שם ותום' שם; ב"ק11(
 שם. ליתא העם" נהגו "וכן ז"ל[. רש"י הגליוז: ]על הורה כר קצשבה"ל: העם; בהגווכר
 ושליח החוקר: כו'; למלוני מקורשת תהי לה אומר האשה את המקרש והשליח שם:14(

 בשכר ובשליח הברכה, משום בשכר כשליח הוי מברר, המקרש 'השליח ואם כו'; אומרשמקבל
 ]קירושיז הרשב"א קושית ג"כ מיושב ובזה לאחרים. שחב במקום לבע"ח בתופם אמילומהני
 רש"י תשו' ונשממה ל"ב; מי' ח"א רור בית בשו"ת והובא מ"ר[. מי' ]אה"ע ונובי"תמ"ה[

 שם. ליימער ,ר"ר ע"ישלפנינו

 גרמני ובספר ב'; מי' אה"ע יוסף בברכי ברמז )ונזכרה לרש"י. נשאל מהר"ם:1( :ר"י
 שציין המקורות ]ולכל 4 אות 527 ח"ב ובראבי"ה 125; ע' ושם 102, ע' צימלם של"ביימרעגע"

 ר"ר ע"י אנגלי ותרגום 168, להאורה מבוא הקצר, או"ז להוסיף: צ,ריר אפמוביצר ר"אשם
 צועקת ראובן אשת שם: 2( 808[. צר ""לר ,יונ ון1 טא( 1ביט81"זן 14זסקו בספרומרכום
 שמקח מועז והוא שם: 5( שם. ליתא וזה =כרת; 4( כתובה. בלא והוציאה שם: 8(עליו.
 פורחות ופניה שם: 7( בחוממה. נראין צרעת סמני כי שם: =נראיו; 6( נשאה.מעות
 בעצמותיה. מרגשת היתה[ הנישואיז ]=וקורם והיתה הנישואיז קורם שם: 8(שחיז.
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 לא 16( שכנמתיך בשעה ואני זה בחולי שחלו מהם יש 9( ממשפחתיךזה,
 נכנמתי שלמה כי לא, ט( אומרת והיא שביך. מתר במ,ומי מכירה"רנ'
 ולא הדבר יהיה לא בי, נראו צרעת מימני ט( אומר שאתה ועללחופה.
 גרשה אשר אחרי בפניה לה עלו שומים שני אפם שלם גופי כל כייבא,
 כמה אשר הקהל מקצת 18( העיד זה דבר ועל וכעם. צער מתוךמביתו
 אנו ואין לחופה נכנמה בריאה כי בדבר שמעו ולא עמו עמדושנים

 : זו תשובה הרב השיב האלה ריבות דברי ועל צרעת. מימנימכירין

 הוכר לא אשר אחרי בשאלה החתומים בשלום דורש "( הנני :תשובה
 לו אין ס1( בה נולדו לרשותו ומשנכנמה אביה בבית מוםבאשה

 שאינו עצמו והראה לרעה מעשהו האיש א( והראה מומים. טענתעליה
 שארו על שכן וכל הבריות על לרחם שדרכו אבינו אברהם שלמזרעו
 היה לרחקה לב נתן כאשר לקרבה לב נתן שאילו בברית, אתו באאשר
 ואפי' יושביו על מקום חן "( רבותינו אמרו שכך עליו. חינהנמשך
 ואשרהו בעלה על אשה חן וכן משכלת והארץ רעים במים מקולקלהוא
 הקב"ה בכופרי שאף הבא, העולם חיי בה ולקנות בה לזכות זכהאם

 חטאת לאומים לחמד מתכוונים נשותיהן, מרחקין שאין הרבהראינו
 העיד כאשר שבשמים אבינו בבית 18( הקשיח וזה לבעליהן. הנשיםוכן
 ישראל, בנות כמנהג בה לנהוג עליו ודין משפט נעוריו, אשת וביןבינו
 : 6ץ כתובתה כל לה ויתן יגרשנה ובכבוד ברחמים מקרבה ט( אינהואם

 תתנ"נ( ר"פ כ"ב מהר"םיתשו'
 בלא והוציאה מביתו שגרשה עליו צועקת ראובן אשת : לרש"יגשאל

 נראין צרעת ממני כי נשאה טעות במקח טוען והואכתובה,
 כמומז הרנשתי לא שכנסתיה ]=ובשעה[ ובש""ע 10( זה. מחולי כולה משפחתה נם שם:9(

 לקלמה: רוצים המצורעים הבעל מועז ונם שם: 12( היתה. בריאה שם: 11(שבסתר.
 שהמצורעים במה רבר ושקר נשאה, שבריאה הקהל והעידו שם: 13( שם. חסרוהשאר
 נראה שם: 15( שם. חסר לו" "איו וער מכאז 14( קול. המוציא הוא אלא לקלמה,'רוצים
 ירושלמי 17( שם. חסר מקרבה" אינה "ואם וער מכאז 16( מומיז. מענת עליה לושאיז
 מקום חז הז: חינות שלשה בזה"ל: ע"א מ"ז סומה ובבלי ע"ב[; ]י"ח ה"א פ"ר: ,רישיומא
 =וזה 18( שם. פירש"י והשווה ]=לוקחו[. מקחו על מקח חז בעלה, על אשה חז יושביו,על

 לצורר: שלא והניה ט,רח 87[ צד ריש יצחקי ר"ש ]בס' ספיבק ויצחק ]=בברית[;הקשיח
 כתובה. לה ויתז ינרשנה לקרכה רוצה אינו ואם שם: 19( ברית[. ננר ]לבוהקשיח

 כו/ כירו הנמצא כל יתז לה איז ואם לבסוף: מוסיף ובמהר"ם20(
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 בעצמותיה. מרגשת והיתה הנישואין קודם שחין פורחות ופניהבחוטמה
 שבמתר. במומן הרגשתי לא שכנמתיה ובשעת זה מחולי כול' משפחת'גם
 לקלטה. רוצים המצורעים הבעל טוען וגם היתה. בריאה אומרתוהיא
 לקלטה, רוצים שהמצורעי' במה דבר ושקר נשאה, שבריאה הקהלוהעידו

 , : קול המוציא הואאלא

 י

 ויתן יגרשנה לקרבה רוצה אינו ואם מומין, טענת עליה לו שאיןנראה
 כדרך לן שימדר אלא בידו הנמצא כל יתן לו אין ואם כתובהת(,לה
 יהא כתובה ושטר חדשי' לי"ב וכם'ות ושולחן ממה לב"חשממדרין
 ואם כתובת'. כל שישלי' עד ישתכר אשר בכל שנה בכל לגבותעומד
 לפי העיר טובי ז' יראו אשר כל לה יתן מזונות ע"י להתגלגלחפיצה
 ידיה מעשה וכל במזונותיה ידיך מעשה צאי לומ' יכול ואינו ידו.השלת

 הצריך, כדי אמיף ועליו ]למזונותיה[מ(, תחשוב או לה, תתןשתשתכר
 לפדות ויזכהו השמים מן יתרחם למען לקרבה לבו לתת לו טובאו

 ורחמך רחמים לך ונתן מ( שנאמר צרה מכל לו וירחיב ממנהולבנות
 : לותה כמה ותשבע ישלם, ואכלה שלותה ומהוהרבך.

 : יצחק ב"רשלמה

 ר"חמי'
 בינה שבפלה פ( קטטה עמק על לבית-אביה שהלכה אשה 1(וש,שאלתם
 כלום. ולא בכמותה, ולא במזונותיה, ח"ב 8( אינו בעלה,ובין
 : 6( יורשה בעלה הגט, שתטול קודם 4( כך מתוך מתהואם

 לר5"י 5ו"ת : 053 מכ"ך יף ר"ן סי' סתיכר[ ]כ"י ח"3 ""ח :ר"ח
 והו3" : 05[ נוק,יכ( )הו5'3""ח ]בבולית"

 )סת0(. סנ"וכי0 053 ע"3[ ]ס"ט ע"ו סי' 53ע"5

 י"ח. י"ג: רברים 28( למזיבותיה. ובנרפמ: כצ"ל; 22( בתחצ"ו. חמר מופו וער מכאז21(
 רב"מ ,שצייז המקורות לכל נמ"ג[ רב תשובות ]ביז זו תשובה להומיף וצריד 1( : "1"ך

 ביטמרי-התנאים כותביז היו רינו"מ ובגלילות 2( 848[. ע' מוף תשע"ז מי' ח"ח ]באוצה"גלויז
 מק. מי' פ"ר לכתובות אשרי ]הגהות יטו"ם תקנות ע"פ יתנהגו וקטמ ערור מחמתבזה"ל:

 162. 158 ושם 8, אות 140 צר "הכתובה" על האנגלי במ' עפיטשייז ל. מעיני דו תשובה ונעלמה8(
 יטהוא הבעל ירושת הופקעה ולא 5( ג44[. פ"מ ב"ב האגורה ]בעל הקממה מתוך ומתמ4(

 מתוד ומתה יחר מתקומטים ואשה אי,ט מכאז, ופומקיז רצ"ב: מי' ח"ב תוטב"ץ ]יאהראורייתא
 יטם אגורה ]וראה נכנמ ד"ה: רע"ב קמ"ו, ב"ב ותומ' כפירשב"ם )שלא יורש[. אינוהקטמה,

 יטהכניסה מה )וכל הנרוניא כל את יחזיר הבעל ר"ת: תקנת לפי ]אמנם ע"ג[ מ"ר קצ"וסי'



 ר ת ו ב ו שת

 ר"פמיז

 עמק על : זו שאלה נשאלה 1( רבינולמני

ראובי
 לו ב( והין אשה שנשא

מטלטליי
 לה והכנים וקרקעות,

 4( קרקעותיו מחצית 3(בכתובתה

ומחציתי
 חפצו מהם לעשות הניח 5(
 כי 6(. אדם לשום אותם לתתולבלתי
 8( בנה וירשני ממנה אבנה אולי ז(אמר

 כתובה כתב וכאשר 9(. מחלצייהיוצא
 16( נכמאי כלכתב

 אחראיי
 לכתובתיך

 : מאלוחוץ
 לחתום אבו ולא בדבר גמגמו אשרוהם

 אינה אמרו כי כתובה.באותה
עשויה

 כתיקוי
 תקנו אשר ת( חכמימ

 כללכתוב
 אחראיי נכמאיי

 לכתובתיך,
 איי ת( נכמיו מקצת בידו ושיירדהואיל
כאי

 היא וזו : ר' לפני המשפם מקום אל באו אלה ועל "1(. נכמאי כל
 :התשובה

 ס)ו: =בכ"י "35 קכ"1 סי' ווין ]נככ"י "35-"36 קכ"3 סי' ונ' כ"י "ו"ס :ר"ט
 )סתס(. ר' נמס 147[ רים 144 רם"י ספר בבפר: נלנך סס"לס נכוסח1113
 ]ר,ס סתמונס ןנרי עפ"י לססליונס "עמר סס"לס, נלמון סחסריס פרטיס,וכ)וס

 :תנו"י[

 מתה ואם קיימא, של זרע בלי ראשונה שנה בתור מתה אם ליורשיה( )או האשה לאבילו(
 צריר והלאה( 14 ע' העונשין )ס' אמף שצייז המקורות ולכל החצי; יחזיר שניה שנחבתור

 המיטפמ שאכעט, שם; פינקלשטייז שם; עפשטיין 71; צר י"ז כרר חצרפתי רבעוןלהומיף:
 100([. תה"ר במקום 252:2 אות שם )וצ"ל 50 צר )באנגלית( הבינים בימיהעברי
 בכתובה. ממ: 3( והיה. מ: כ"י 2( שאילה. וויז: כ"י ר';לפני *רזזבן

 ]קרי: ומשנהן מ: שם(; נערר )והשאר לעשות שהניח שם: 5( מהקרקעות. המחצית שם:4(
 טמנה[. ]אבנה אולי לו יאמ,ר כי סמ: 7( ארם. לכל לתת ולבלתי מ: 5(=ומחציתן[.

 "כל"[. ]בלי .נכסי ווין: בכ"י וגם ממ: 10( מחלציה. שם: 0( בה. מ: 8( שם. חמרוהשאר
 ירוש' פי"ב, ריש כתובות תומפתא ]ראה שטח בן שמעון לתקנת וכוונתו חז"ל; כתיקוז ממ:11(

 אות 144 צר ח"א לאה"וו ררו"ר ש, אות 68 ע' ח"ב א"ח מע"ב, פ"ב כתובות בבלי מפ"ח,כתובות
 כאז. איז נכמאי מקצת, בירו ושייר והואיל ווין: כ"י נכמי; כל ממ: 13( נכמי. מ: 12(12.
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 ב111( 'סמ. כ"י)או"ה

 : יו שאלה נשאלה ר'לפני
 והיו אשה שנשא ראובז עסקעל
 לה והפניס וקרקעות. ממלטליזלו

 ומחציתז מהקרקעות, המחציתבכתובה
 אוליף. לו יאמר כי לעשות.שהניח
 נכסי כתב כתובה, כתבוכאשר
 ויש מאלו. חוץ ,כתובתיראחראיז
 לחתום אבו ולא ברבר גמגמואשר

 עשויה אינח אמיה כי כתובה.באותה
 כל לכתוב תקנו אשר חי"ל,כתיקון
 ושייר והואיל לכתובתיר. אחראיזנכמי
 גכסה כל כאז אין נכסיו, מקצתבירו
 לפגי המשפם מקום אל באו אלהועל
 התשובה: היא וזור':

 כיוז ויפה מ,טיב. אני הכתובהושל
 וכו/.ף יטפמולהפוסל

 ]==ר' המעתיק מומיף)ולבסוף
 יו: הוספה חביב[ אבזמשה

 זאת מלהשלים המעתיק אגיעזבתי
 רבין שבושין שמצאתי לפיהתשובה.
 וגם שהעתקתה בפפר בהוטעיות
 ליאת מלכתבם עזגתי אחריםעניגים
 מלא היה הספר כל ואפ'המבה.
 : מספר( לאיןטעיות
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 והכשיר. מדבריו 16( שחזר א( הפומל כיון יפה : משיב אני הכתובהעל
 החתן בדעת נעשית שהכתובה ממעמיה, ולא "(. כחזרהוהלכה

 והכנימו חזר כאן ואין 8'(, ממולק מדעתו י'( השיעבוד מן שמלק מהוכל
 דעבידנא, דאכילנא וכן הוא, להבא ל"וון דקנינא שהרילשיעבוד.
 אנא ודעתיד אצל 1י( הוא יתר ולשון 0י(, הן להבא 9'( לשון כלןדאתינא,
 וכותב וחוזר י2( למקני אנא ודעתיד דקנאי לכתוב מופרים ודרךלמקני.
 הכרנובות ובכל 4פ( בכתובות כתוב וכן 3פ( ליה שכתב וזהדקנאי.
 נכמין כל כתב שכבר יתר. לשפת היא ואף במביבותינו. שפ(הנעשות
 למקני, אנא ודעתיד למכתב דבעי אלא שמיא, כל תחות 26( לידאית
 וממקום 'פ(. להבא לשון מיניה יי( דקנינא שכתב וזה דקנאי. וכותבחוזר

 דקתני הוא ע( להבא דקנינא לומר יש 80(, משם ראיה מביא 9פ(שהפומל
 דתימא מהו וכן. מאי מ( ואמר וכו' לאשתו אדם יאמר לא וכן פ8(.התם
 דקנאי א( לה דכתב הכא אבל ודקנינא. דקנאי לה כתב דלאהתם

 : %( להבא דקנינא לשעבר, דקנאי מכאן ללמוד יש %(, וכו'ודקנינא

 חיך כי שכתבתי "( כמה והכל הכתובה, להכשיר עומד בדברי י8(ואני
 לתקנת נזקק לא שמח בן 40( שמעון של ימיו כל 89(. לאכולימעם
 מוכר והיה ב4( לכתובה אחריות כותבין היו שלא מפני אלא '4(כתובתא

 מרבריו אח"כ שחזו והסוסל, המכשירים ביו וטריא השקלא ליתא שיפנינו השאיה 1בלש1411(
 והשאר =שחזר[; ]ק,רי: שסוסל סמ: 15( "הסוסל". המלה ליתא וינא: ובכ"י ג'[: אות]פר:

 בחזרה מ; ובכ"י ע"ב[; ל"מ יבמות ]ראה תלמורי מליצה לשוו 18( שם. בחסרלקוי
 במשפמי ועי' 20( שם. ליתא 19( מ: בכ"י ליתא 18( וינא. בכ"י ליתא 17(]=כחזרה[.
 תוס' ר': אות פר: 182; הסגולה ח"ב שבה"ל 15; ח"ג פפר"מ השגה בס' לראבי"ההכתובה
 וכ"ה 22( וינא. בכ"י ליתא 21( כ"ח. סי' פ"ח יומא והרא"ש רבא; ר"ה: ע"ב כ"גנררים
 שכתב וזה רקנאי וכותב "וחוזר המלים כאן למחוק 1יש 28( 15. ע' אסף, לרה"ג, השמרותבס'

 כ"י 25( ע"ב. פ"ב כתובות =בגמרא 24( לה. שכתב וזה צ"ל: אולי פריימן של ולרעתוליה";
 להבא. שהכל הם כלם ריני רקנינא, שם: 27( ליה. ראית נכסיו כל מ: 28( הכתובות.וויו:
 משום. שם: 80( שפוסל. מ: 29( בתרא. "להבא" ער קמא מלהבא חסר וויו: כ"י28(
 ליה, מ: 84( ע"ב. פ"ב שם גמרא 88( ב'. פ', כתובות משנה 82( 28. אות לעיל ראה81(
 כצ"ל 87( לקנות. עתיר יפאגי ורקנינא כבר, רקנאי יפם: בפירש"י 88( בו. ורקנינא יפם:85(

 ]וכ"ה ==כמו 88( הכתובה. להכשיר עומר אני ברברי ואם מ: ובכ"י וינא; כ"י עפ"ילנכון

 וברש"י 42( כתובה. וינא: כ"י 41( יפמעוה י' מ: 40( ג/ ל"ר: איוב 89( וינאן.בכ"י
 והשווה כא,. התשובה כרברי ממש הנוסח 75[ ע' אפשמיין הוצ' ריב"ן ]פי' קמאמהרורא
 היו ר"ה: ע"ב פ"ב לכתובות פרש"י עם כתובה תיק, ר"ה: ע"ב י"ר לשבת בפרש"יהלשוו
 י"ב[. אות קמ"ה ]פר: בראשונה ר"ה שם לכתובות בשטמ"ק מבוארת רש"י של ושיטתוכותביה
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 לה כותב %( שיהא יתקן מה 46( כן אם אלא %( דוקא לאו וכן %(.נכמיו
 "(, נשים כשנושאין שדות להם שאין יש הרבה י4(, נכמין כלאחריות
 שאר ומלק בכתובתה ויחדה אחת לו שיש מי אבל זמן. לאחר להםויש
 שלא אחת, : טעמים מכמה בדבר לתקנו ואין עשה חכמים כתקנתנכמיו
 בן שמעון כשתקן יעוד, יש. והרי לאחריות אלא שטח בן שמעוןנתכוין
 נחלתו יוצא שלא %( האומר וזה לרעתה. ולא "( תקן לטובתה %(שטח

 64( תחלה יתנם או כולם, על אחריות %( .יכתוב אלא כתובתהמשעבוד

 שהאיש היא רעתה זאת בכתובתה, הנותר לה ויכתוב 66( לבניומתנה
 מתנה יתנם ולא אבותיו נחלת את ויירשו ממנה בנים לו שיהיומצפה

 בתקנת אי-אפשי לומר ויכולה בכך חפצה הזאת האשה ואיןלאחרים.
 %( אחריותא להיות חייב לטובתה שהרי %(, לה ושומעין זו, כגוןחכמים,

 בן שמעון של דין בית תנאי ומיהו דין. בית תנאי שהוא 68( כולןעל
 אין דינר, מאתים שוה הא דינר, מאתים שוה דאינה טעמא %(.שטח
 מטלטלין אשה כתובת עושין אין 66( שנינו ועוד עליה. אלא אחריותלה
 אמורים דברים במה 62(, קאימנא הכי וממקנא 61(. כו' העולם תקוןמפני
 %( תנבה %( ונגנבו יאבדו שאם אחריות ומהו %(, אחריות לה כתבשלא

 שלא זמן כל דמיהן פחת אחריות עליו קיבל לא אבל %(, אחרממקום

 ]לא וכו צ"ל: ואולי כאז: מגומגם כתה"י לשוז 44( נכסיה. מוכריז ויהיו וינא: בכ"י43(
 בחירושיו הרא"ה למש"כ )רומה רוקא לאו המשנה([ לשוז )ה"ה וכו' לאשתו ארםיאמר

 נכסיו ]--רל וכל צ"ל: י"ג[ אות ]שם ,פריימז יר"י של ולרעתו מאי(. ר"ה ע"ב פ"בלכתובות
 כותב. יהא שמא וינא: בכ"י 48( לאו. אם אלא מ: 45( רוקא. לאו לכתובתה[אחראיז

 בכתובה, שהתנה התנאי רברי ולשנות לתקז =ואיז 49( מ: בכ"י ליתא 48( נכסיו. שם:47(
 בכ"י 52( ליתא'שם. 51( מ: בכ"י ליתא 50( י"ר[. אות שם ]פר: המערערים כרבריורלא
 ולרעתו 55( מ: בכ"י ליתא 54( יכתוב. אלא.או שם: 58( נחלתו. יוצא שלא היא וזהוינא:
 ראשונה, מאשתו לבניו כאז ]והכוונה =לאחרים כאז: גם צ"ל אולי ט"ו[ אות ]שם מריימזשל

 כולו. אחריותה וינא: בכ"י 57( ע"ב. ח' ב"ק עי' 56( "אחרים"[. להו קרירלהלז
 סאתים תחת מנה שוה שרה לח כתב ע"א( נ"א )כתובות ]ושנינו כאז: להשלים וצריך58(
 י"ז(. אות שם )פר: חייב[ לכתובתיך אחראיז לי ראית נכסים כל לה כתב ולארינר
 בפרק רתנז והא י"ח[: אות שם פר: הביאו 75; ע' ריב"ז ]פי' קמא מהרורא ברש"י50(
 תקנת אחר היינו ב"ר, תנאי שהוא מפני חייב לכתובתה אחראיז נכסי כל לה כתב לאנערה
 ולפנינו 68( אוקימנא. ימם: 62( וינא. בכ"י ליתא 81( נ"ו: כתובות 60( יטטח. בזישמעון
 אחרים. ס: 68( וינא. בכ"י ליתא 65( מ: בכ"י ליתא 84( אחריות. עליו קיבל בשלאבגמרא:
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 שיכתוב שאמרה אחרי יש, העולמ תיקון מה וכי יומי ר' אמר '8(.יאבדו
 קצובין אין כשהן 69( והלא בכך, העולם נתקן ומה %(, ודין אחריותלה

 מטלטלין שהמיחד יומי ר' דפליג הוא 0י( במטלטלין דמיהןופוחתין
 2'(, וזולא לוקרא בהו דשכיחא "(, ופוחתין קצובין .דמיהן איןלכתובה

 שם. באין תגרין שאין ופעמים במקום מצויה 8י( שהפרגמטיאפעמים
 לה יחדן 4'( שאפילו פליג, לא כתובתה כדי שוין שהן במקרקעיאבל

 האיש מן לקח "( שנינו ועוד 8'(. דמי שפיר נכמים שאר מכל "(ומלקא
 נצרכה לא הונא רב בר 8י( רבא דאמר בטל. מקחו האשה מן ולקחוחזר
 לה שיחד ואחת בכתובתה,, לה שכתב אחת שדות, שלש לאותןאלא
 לכתובה. שדה פ( שמיחדין יש אלמא 80(, זמן לאחר בכתובתה 9י(שדה
 %( אין שהרי זאת, אין ותומפת, כתובה כדי לה ליחד צריך תאמרואם

 תעמוד י8( לא ואם מאלו. חוץ מיתה בשעת לו יש כן אם אלא להומיףעליו
 : בדבר %( לקנמה ואין עליו קבלה הוא והרי %(, חכמים לה שתקנו מנתעל

 : ואמן אמן בתורתו עינינו יאירוצורנו

 כ"א. אית שם ופר: קיבל, שלא ר"ה: שם בכתובות פרש"י עפ"י זה ותיקנתי ]עושיז[; צ"ל:67(

 ממלמליו ובריו 70( מ: בכ"י ליתא 69( מחיקה. לשם נקור "וריז" המלה ובכה"י68(
 קצובין איו שם: 71( קע"1[. ע' ]הסגולה פ"ח סי' ת"ב בשבה"ל רש"י בשם הפסקהשווה
 ראע"נ כ"ב[: אות פר: 14, ע' שם ריב"ן ]פי' קמא מהרורא וברש"י 72( ופוחתיו.רמיהז
 בכ"י 78( עליה. קבל לא מיהא וזולא יוק,רא נשרפיז, אם נאבריז אם עליו אחריותורקבל
 ע"ב נ"ו לכתובות ובתוס' 76( וסלקה. וינא: בכ"י 75( שאם. מ: 74( שהפרקממיא.וינא:
 כ"ה 78( ע"ב. מ"מ ב"ב 77( אחריות. שום בלא לכתובתה שרה לייחר שיכול אבל:ד"ה:

 רבה. בגמרא: ולפנינו וינא בכ"י אמנם פ'(; אות שם ר"ס )ראה פלורנץ ובכ"י מ:בכ"י
 ולשוו ע"א; נ' שם הגמרא לשוו ולא רש"י לשון הוא זמן" "לאחר 80( מ: בכ"י ליתא79(

 לשוז והשווה שמיחר: יש ו,ינא: בכ"י 81( כ"ו[. אות ]פר: נישואיו לאחיר אלא שם;רשב"ם
 הרשב"ם, אבל לכתובתח. אפותיקי לעשותם מצרנתא: בארבע ר"ח: ע"א נ"ה בכתובותפרש"י

 ואחת ר"ה: שם ]ב"ב כתב ולכז כותיה. ליה סבר ולא שלפנינו זקנו תשובת ,ראח לאכנראה,
 שרותיו כל ומיהו כ"ז[: אות פר: הביאו לה; שכתב אחת ר"ה: סע"ב מ"מ שם וגםשיחר;

 ערים. בפני לה ויחרו הואיל יותר, בומחת ע"ז; אלא הכתובה, שמר בתור להמשועברים
 בכ"י 85( כתובה. עיק,ר על רהיינו 84( לאו. ואם וינא: בכ"י 88( עליו. לא מ: בכ"י82(

 יתעקש שלא הפוסל, הרב כנגר אלה סיום רברי מכוונים זה כ"י נוסח ולפי לקנמר; ואיווינא:
 יוצא הפוסל לרעת ראילו היא הכוונה מ: כ"י נוסח לפי אמנם המשובשת; בסברתולהחזיק
 כ"מ[. אות בפר: ]והובא זו בתקנה קנסוה וכאילו לרעתה אלא למובתה אינה ב"ש שמעוזשתקנת
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 ר"ימי'
 הבא 8( אפטרופום-האלמנה 2( על : זצ"ל רש"י הגדול המאור 1(תשובת

 הבעל. מיד במתנה 4( יורשיו שתפמו ממטלטלין, כתובהלגבות
 י( כתובתה אחריות : בכתובה 8( דכתיב לשון מכח הלה 6( עליהןובא

 דעל 10( מגלימא ואפילו 9( לאיתפרעא בתראי 8( יררני ועל עליקבלית
 18( לאומרים ז"ל יצחק בר' ז"ל רש"י 12( ענה : מטלטלין "( דהיינוכתפאי,

 לה כתב דלא שומעות. לא ט( ואזנימ רואות לא לעינים "( אוי :כן
 דידיה. ממטלטלין שתגבה לגרשה בא שאם 16( אלא כתפאי, דעלמגלימא
 אבל מחיים. לה ליפרע דמשועבד היכא כתפאי, דעל לישנא י1(והיינו

 ממטלטלין לגבות תורה שחייבתו אשכחן לא הוא, דמית היכא 8'(מיורשים
 ת( ירתאי על %( מדכת' הטועה יטעה ואם אחר. ולא זה לא 19(, חובשום

 הלשון. זה רבנן %( תקון לא מיורשיו, האשה שגובה מ( לומרבתראי
 כמו 28(. שתקנו הוא %( קדמונים תקנת משום ליה, 24( דכתבאיוהאי

 קל"ו סי' מזת"ה ]בנכ"י "43-"44 קכ"ת סי' פירינ5י כ"י ת"3מ3ה"ל :ר'זי
 ר)ו"ז מל נתכתנו בבונמנה 235 5ך ג' מנה בבהסנלה קכ"ט סי' "ק: נבכ"י"136
 קל"ך סי' הסלוינר כ"י מנה"ל נבק5ור תר5"ת "נ תנתס ט"ו )ויוס ה)ותנר "לתסייה
 ת"ג פפך"נו המנתי ]3ספר זול35"ך לר"" ימועות נתוסן נ)ורן נק5ור ונזכרה"73[.
 1901 ומס 77-76, ע' 1886 בב)וונטמריפט תתקי"ט סי' בבר"ני"ה 14[ ע)ו'סוף
 1 "ות 47ל'

 =ב)ונו"
 התוקר ; 299 לר"נ"י

 ת""
 והמינ : נמם י"ג סי' 46 ע'

 סע"ג. קי"ז לכתונות "נוךה ונס' ן)סתס(

 ראיתי: זצ"ל רש"י ובתשובת ישועות: חוסז ז"ל: שלמה רבינו תשובת1(קצשכ"ל: :רזזי
 ב0בוא 0ילר ר"י ע"י נשמטה זו ותשובה ראיתי. יצחק בר' שלמה רבינו ובתשוכתראבי"ה:
 ס0: כ"י עם"י זה הוספתי 2( 165. צר להאורח במבוא רש"ב .ע"י וגם כ"ז, צרלתחצ"ו

 עליהם. הלה =ובא צ"ל: 5( יורשיו. שתפשו' שם: 4( לגבות. שבא מאלמנה שם:8(
 שם: 8( רא. כתובתא שם: 7( שכתוב. שם: 8( ואק:[. ]ממ: כתה"י שני עם"י זהותיקנתי

 שם: 11( גלי0א. מן סמ: כ"י 10( )ם.(. פירינצי[ ]בכ"י לאיתפרענא 9( אחרי. יורשיועל
 פלר: כ"י 18( ,רש"י. השיב סמ: כ"י זצ"ל; יצחק בר' שלמה רבינו ענה אק: כ"י 12(והיינו.
 =ולאזנים צ"ל: אולי 15( לעינים. ווי אק: כ"י 14( אק: כ"י עפ"י זח ותיקנתי כז;לאומר
 אק: כ"י 18( שומעות. שכד לאזנים איי א': 0"ר, וישראל יהורח ם' רבתי פסיקתאעפ"י
 והשאר מחיים; לפרוע לה רמשועבר היכא =אלא[ ]קרי: כתפאי רעל מגלימא כתבדלא
 הוא. ]=רמית[ דמת היכא שלו, ביורשים שם: 18( דהיינו. סמ: כ"י 17( שם.חסר
 ועל אק: אחרי; יורשי ועל שם: 21( בכתובה. שכתוב אחר ממ: 20( חוכה. שום אק:19(
 ש0צינו; כ10 כותכים שאנו וזה שם: 24( תקנו. לא שם: 28( נראה. סמ: 22( כתרי.ירתי
 חכ0ים דתקיני ראשינות 0תקנות ס"ה: סי' ח"ג גנוזה חמרה 25( לה. רכתבינז והאיאק:

 שתקנוה. שם: 28( תקינו. סבוראי רבנן האידנא קל"ב: ע' אק:ראשונים;
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 דמילתא עלה %( דקדמו בתראי, %( מדרבנן "( גאון שרירא לרבשמצינו
 לבעמי 88( ח"מי ויהבי כלל מקיקעי להו "( דלית דאינשי, %(_עניותא
 שירשו מיורשין למיגבי אלא %( תקון לא 84( דתקון למאן ואפילו %(.וחינא
 הן ירושה מכח לא קרובי-הבעל יתומין 87( והללו מותו. %( בתרממונו
 מתנות. שאר כדין ונמשכת %( חלוטה מחיים גמורה במתנה אם כיבאין.
 כלום מבעלה שקנו אנשים לכל לתבוע היא יכולה %( האפוטרופאולדברי
 מתנה המתנה אמר, אשר ועל : כזאת ההיתה %(. שנכנמהמיום

 לגבי אלא טמירתא מתנה מפמלי דלא 48(. כיון יפה לא היא, "(טמירתא
 ובעדים, 44( בשטר אלא להחזיק יכול ואינו ועדים שטר שצריכה %(,קרקע
 טמירתא, "( מתנה ועוד בהן. שהחזיק כיון ענין, בכל קנו מטלטליןאבל
 אבל בבתי-בראי. ולא בבתי-גואי וכתובו איטמרו %( לעדים האומרזה
 לבא אבו ולא דבריו, את ולשמוע לפניו הקהל "( לבא והכריז צעקזה

 בשעת שם 49( שהיה השליש לאותו צוה לא כי ואף פנים. "(מטשוא
 : 60( המתנה להעליםהמתנה

 וארונינו שרירא ארונינו ותשובת 105; ע' לויז, רש"ג, אגרת והשווה ז"ל; גאוז סמ:27(
 מרבנז אק: 28( א'[. אות 211 לכתובות באוצה"ג והובא ע"ב, צר שלמה ]קהלת גאוזהאי

 ה"ה: אחרונים הגאונים בימי שטרות למנין וצ"ח אלף שנת נקבעה זו' תקנה ]=עיקרבתראי
 שבועות שערי ראה רבא[. מר בר ביבוי רב מר ובתריה יצחק, רב מר בר הונא רבמר
 וכצ"ל עלה; רקמו אק: 29( ר'. אות 210 שם באוצה"ג והובא ב': י"ר אלברגלונילר"י
 וצ"ל: הוא ]ט"ם טעואא רמילתא אק: 30( עניותא. ממלתא .עליה רקרו סמ: לנכוז;כאז

 ועברו מקרקעי להוז לית רעלמא רובה רהכא משום שם: ה"ג 31( ראינשי.=עניותא[
 ררובה ורשי הנ"ל: ורה"ג רש"ג תשו' לוויז; לפני רלת לנעול שלא תקנתא בתראירבנן

 העמוור ועי' מקרקעיז לנו מצוייז ראיז 182: אק: יומי; בהני מקרקעי להו ליתראינשי
 פירש"י עפ"י ומשמעו וחינח; שם: 33( חייסא. אק: חייסה; סמ: 82( סע"ב. ע"ז כ'אות

 צר הכתובה על האנגלי בספרו עפשמיין והשווה חן; בעליהז =שימצאו ב' צ"זבכתובות
 מיורשים. לגבות אלא התקינו לא שם: 85( שהתקינו. אותם ואפילו סמ: 34( ח47. אות71
 וחלומה גמורה =במתנה צ"ל: אולי 88( יתומיז. יורשיז אק: 87( מותו. אחרי שם:6ז:(

 יוסף" בר' "ומעשה וער מכאז סמ: האפמרופוס; אק: 39( מחיים. גמורה מתנה סמ:מחיים;
 פלר: כ"י 42( ממירתא. היתה המתנה שם: 41( שכנסה. מיום אס: 40( שם. חסרכולו
 ציימ: סי. אלשיר תשו' ולפי 44( הי"א. פ"ר: ומתנח זכייה ה' הרמב"ם ועי' 43(כוז.
 תשו' תתקצ"ר, סי' הרשב"א תשו' והשווה 45( בשמיר. למתנה אלא ממירתא מתנה ריזאיז

 אק: 48( ס"ו. סי' גאלאנמי ומהר"ם תכ"ג, סי' זאב בנימיז תשו' וע"מ, ע"ח כללהרא"ש
 ק"ג[. סי' ]קלעי ממירתא מתנה זה בשביל נקראת לא בסתר שנעשית רמתנה איממורו;זילו
 שם. שיהא ' שם: 40( פנים. משוא משום שם: 48( אק:[. בכ"י ]וכ"ה הקהל =להביא47(
 רבריו. את שם:50(
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 מעשה ר' לו ומפר ר', 62( מפי משה בר' 61( מתתיה ר' כתב אלהאת
 נשא %( מטרייש הפרנם יצחק ר' של בנו יומף שר' : %(כזה

 66( לחלוק אמר פטירתו בשעת אחרת. מאשה בנימ ולו חדשהאשה

 והיה זאת. אשתו כתובת כדי להם היה שלא בניו על דואג והיהנכמיו,
 נכמיך כל תן : עצה ר' והשיאו לכתובתה. משועבד 56( שהכלמבור

 תבא אמ שלך %( והבית גמורה. במתנה משיכה ידי על 67( לבניךמטלטלין
 להוציאו בה כח יש להמ, במתנה תתנו שאפילו %(, בכתובתהתגבה

 קרוברנו 62( חדשה אשה ואותה %(. לגבה משתעבדי דמקרקעי %(,מהיורשין
 של אפטרופם ר' שהיה דשמע לו ושלח היתה. הלוי יצחק רבינושל

 ור' %(. לאשה כתובה תחלה מהן לגבות 63( הגאון לו שלחיתומין.
 %( ר' שמע מחיימ. גמורה במתנה לבניו ונתנם היו מטלטלין :השיבו

 משני גדולה ראיה י6( לךהא

 תתקי"מ( סי')ראבי"ה
 יצחק בר' שלמה רבינוובתשובת74(

 76( למכור יכול נמי רספרים :ראיתי
 76( שהם אשתו, רשות כלאוליתז

 כתובת 77( נכסי עישור וכזכמטלמליז,
 : 78( ייכריזבניז

 48( ע' ח"א)החוקר
 רצתה ואלמנתו ספריג לבניוכתכ

 לקרות של0ח רכינו של ררכו על מעיר זה וגם זצ"ל; רכי מפי אק: 62( מבואי. ראה61(

 המלה 64( יוסף. כר' ומעישה סמ: ישם[; אק: ]וכ"ה ==כזה 58( כותב. ואחרמפיו
 בס' נרוס וגם יוסף, ערר: מבואי והעחוה ואק: סמ: כתה"י בשני חסירה"מטרי"ם"
 10שיכה ע"י גמורה ==במתנה 67( הכל. שהיה אק: 58( ==לחלק. 66( 228. יוראיקאגאלליא
 עפ"י זה ותיקנתי כתובתה: פלר: כ"י 59( ==אישתו. 68( כתה"י[. בישני לנכוז]וכ"ה
 עמ' ס"ח ר"ו ה"ג והשווה 61( היגרשים. מן להוציאו כח בה יש סמ: 60( כתה"השני
 יצחק. להי' הלאוז לו שלח סמ: 63( גאוה של קוובתו היתה אק: 82( ע"א. ס"ח ר"ווג/
 זה ותיקנתי עור. :==מגה 68( כה יצחק רבינו שמע שם: 85( אשה. כתובת יטם:84(

 לרעתן כמטלמליז רינם ספרים וגם 88( סמ: בכ"י חסר סופו ועי מכאן 87( סמ: כ"יעפ"י
 תשו' כשם וכ"ה 89( 182(. ע' מ"ר חוברת "הסגולה" ח"ב )שבה"ל סבוראי רבנןשל

 )סתם(. מהגאוז 'שם: 71( כירינה וראיה אק: 70( 14. עמ' סוף ישועות בחוסןרש"י
 מכואיג )וראה שמעיה ר' של תרגומית מקרא שם:72(

 עוד %( לדבר הומיף ולא כה הגאוןיצחק
עמודלעולמ

 ליד הנתזן הוא, כן אם : %( המפריפועל
 במשיכה לו הם קנתימהיתום
 מהגאת " לפנינו וראייה %(.כבמטלטלין

 "( ו~רגומורן מקרא על כן ,םפמק "(,הלוי



ת242 1 ב 1 ש  רש"ית

 אלא וקנין שמר צריכין ואין שמעיה.של
 בידינו ]וראיה הממלמלין.ככל

 : תשובתו כאן עד :מהגאון["(

 רי"אמי'
 של בחזקת הם ב( המת שהניח נכמים כל : וז"ל 1( בתשובה רש"יוכתב

 אלא 5( לכתובה משועבדים 4( ואינמ שהם מקומ בכל 8(יתום
 שום בלא 8( ליורשים יחזירו י( לכתובה תפמה ואם : בלבד 6(למזוני
 בנכמים רשות לה אין שבועה קודמ מלעולם עליהם לדון 9( ואםטענה.
 אלא יפרע לא בנכמי-יתומימ ליפרע דהבא בממלמלי, ולא במקרקעילא

 מחזיקין אין 10( הונא מדרב ש"מ בראשונה בהם המחזיקבשבועה..וחזקת
 חיי-נפש מפני למזוני אלא יוציא לא דה"פ הגדיל. אמ אפי'בנכמי-קמן
 : רש"י עכ"ל מינה. מפקינו ממלמלין רנפמה ב1(, לכתובה ע(אלא

 לנסוף סתסונות נין ע"ן 213 ךף סוף ססיניכר[ ]כ"י  ררילוס ינרוכי :רי"א
 כתונות ריוות[ ]ן' נננרךכי כתרן ]ב2ו3קנור נתסונס רס"י וכתנ : 3סס כסיססיר
 3סנס"ת לת וליתת ן נתסונתו[ פרס"י וכן : נסס ע"ן( )קי"ת סכ"ת סי'פ"ט

 : סלפכיכו סמ:( )כ"י תרךכי 3ליקוטי ולת נוליסתיט( )כ"יסנךול

 ראיתי. זצ"ל רש"י ובתשובת ישועות: חומן 74( שם. אק: כ"י עפ"י זה הופפתי78(
 כמטלטלין; שדינם שם: 76( אשתו[. רשות =בלא ]קרי: אשתו בכתובת למכור יכול שם:75(

 שאם להוציא. בידה כח אין ממלמליז, או ספרים מכר אם אבל 182: ה"ב שבה"לוהשווה
 קי"ז לכתובות אגודה וגם עמו; אשתו אין אם ומתז משא לעשות שיוכל אדם לד אין כן,לא

 נומלת הבת שאין גאונים למקצת מצאנו אמנם 77(. ורש"י. יופף רבינו ופמקו בשם;מע"ג
 והובא ע"ב; כ"ה ד"ל העמור י'; צד מרמורשמיין )תה"ג ממקירקעי אלא נכמיםעישור

 ה"ז: פם"ז, אישות ה' הרמב"ם לדעת אמנם 78( 211(. ותקל"ג תקל"ב מי' לכתובותבאוצה"ג
 דכרין, בנין מכתובת חוץ כבקרקעי, בממלמלין וישנן הז ככתובה כולן כתובה תנאי שארוכן
 שלמה[. לרבינו ]וכוונתו =רבי 79( הישיבות. בכל פשומ ירושתן מנהג אמצאנושל

 ]במבוא רש"ב כ"ן[; דף לתחצ"ו ]במבוא מילר )הח' מעיני ז,ו תשובה ינעלמה1( *רי"א
 884[: ע' ריש ושם 57( ע' מוף לכתובות ]באוצה"ג-התשובות לויז רב"מ 165[; צדלהאורה
 שהניח הנכסים כל דיווא: ד' 2( י"א. פרק "הכתובה" על האנגלי בספרו עפשמיין ל.וד"ר
 לבוב ד' ב"ב מהר"ם ]ראה חפין ובעל ר"ח פמקו' וכז 3( היתום. בחזקת הז המת[,]קרי:
 קיימי. הם אלמנה בחזקת הנכמים רל"ז: מי' הקצרות לתה"ג אמנם קכ"ה; מי' ==ד"ק ת"פסי'
 ,מם: 7( למזונות. ימם: 6( חוב. לבעל ולא לכתובה לא ייחא: ד' 5( ואינה. סמ: בכ"י4(
 מח"ם תפסה אם ל"ש רש"י של דלשימתו כנראה האלמנה[; ]==כלומר בכתובה תפשהואם
 ]וראה ליורשיו יחזרו דיתא: ד' 8( קמ"ל. מ" הרי"ף תשו' ]והשחה מיתה לאחר אודבעל
 וברשותו בידו שיהיו עד עליחם לדוז ואין שם: 9( 78ן צד ראו ה' ע"ג: מ"ו ד"ווה"ג

 לכתובה. ]=ילא[ 11( ע"ב. י"ג כתובות 10( ע"ב. ס"מ שם ה"ג וראח שם4 חמר]והשאו
 ]ל[ממלמליה תפסה ==לואם[12(

 מנלימא בכתובתה שנכתב כתובתה,מהם
 גובה דאינו : והשיב79( כתפאי.דעל
 דעל מלשוז מדקדקיז דאיזמהם.

 אצל הם והרי גירשה, אם רקכתפאק
 במשיכה: זכו הבנים כאן אבלהבעל.




