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 רי"פמ,י'
 ללאה היה ולא ובנות. ב-נים בלא ראובן ומת לאה נשא ראובן :שאלה

 של בן-דודתו שהיה שמעון עם לדור ורצתה בו לדור 1(]מקום[
 אלמנרנו 2( מכבר היתה ושמעון ראובן בין שהיתה ומפני-הקורבהראובן.
 ונשארה לאה מתה שנים כמה למוף רבות. שנים בביתו עמו ראובןשל

 להוציא לאה של אחיה יהודה בא לימים שמעון. בה והחזיקירושתה
 מפני היתה אחותי ]של[8( ואומר מוען היה כי מידו. הירושהאת

 מחזיק הנני 4( מוען ושמעון ראובן. בעלה על לה שהיתהכתובתה
 בן-דודתי קרובי ראובן של היתה שהרי הימים. כל בה ואחזיקבירושה

 : 6( ממני קרובואין

 נשבעה לא שאחותך מוען אני שואל, שאתה אחותך כתובת 6(ועל
 שהנחתי ומה 8(. אתפמה צררי ז( קרובי ראובן ובחיי כתובתה,על
 משורת לפנים קרובי, שהיה מיתת-בעלה אחר בה להחזיק לאהלאחותך
 ונתגלגלו עגונה וראיתיה בבית עמי היתה כי 9(, ]ש[עשיתי הואהדין
 תקף מפני עליהרחמי

 הירושה אקח היא שמתה ומאחר קרובי. חבת ,
 שלא בעירו לו והלך יהודה ובא בן-דודתי. מכח "( בא אני כיבידי,
 עד בדברי-פיומין קולו את "( והחניף והמשיך בתוכה דר שמעוןהיה
 יהודה אחות לאה בירושת מחזיק בר-ישראל יהא שלא ט( גזרואשר
 כתובת שאין אחר כח שמעון מען ועוד ודברים. דין עליה מוען אינואם

 : בעיןאחותו

 קנ"ת סי' וינת ]בנכ"י וע"נ( ע"ת )ל"ו קנ"נ סי'תר~נכר
 קת"1-קת"ת[. ךף נ' ס" רס"י ספר בבפר:ססתינר

 כצ"ל 8( מ:. גכ"י ליתא 2( 2. אות פר: וע"פ הסברא עפ"י תיקנתי 1( :רי"ב
 על מ: גכ"י 6( כמני. וינא: גכ"י 5( מ: גכ"י ליתא 4( ג'(. אות פר: )וראהלנכוז

 מ: וגכ"י עשיתי; שם: 9( אתפסיה. וינא: גכ"י 8( ראוגז. קרוגי שם: 7(כתוגת.
 ברגרי והחניף קולו את והמשיר צ"ל: אולי ולרעתי 11( גא. אם כי שם: 10(ועשיתי.
 "נזירות-הקהל". ערר מגואי השווה 12( והמשיר. וחחניף וינא: וגכ"י מגואי[; ]ראהפיוסין

 כ"י תי"ס :רי"ב
 נכ"יב:וליתת
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 עוד גובין יורשיה אין נשבעה ולא האשה שמתה מאחר *תשובה
 עד "( בדיינין להוציאו יכול אדם שאין ממון שכל "(.כתובתה

 ושמואל כרב לן דקיימא 16(. ליורשים מורישו אינו שישבע קודםשישבע,
 לפי-דברי שמעון אבל לבניו. שבועה מוריש אדם אין תרווייהו "(דאמרי
 קרובי* "(. ראובן בן-דודתו את "( יורש הוא מהיכן יודע איני י1(האגרת
 יאיר וצורנו : 0ב( אותו יורשין קרובי-האם ואין האדם את יורשיןהאב

 : אמן 1ץ תורתו במאורעינינו

 רי"גפי'
 8י' ראייה, להביא היתומים ]=על[ 1( בבית נשאת שלא עדאלמנה

 8( יוחנן ר' דקבעי דמאי למזונורנ, היינו : ב( בתשובותיורש"י

 6( לאחר עד בחזקתה אינה לכתובה אבל 4(, מלוי לתלמוד' ליהפשימא

 ולא בנישאת האלמנה 6( דאמרינן מיירי, למזונות דלוי תדעשתשבע.
 : ש"מנישאת

 רימי'
 ]=אלמנה[ ץ, ניזונת אלמנה פ' דתניא והא : מקשה 1( רש"יבתשהכת

 ]בבסנסות ע,,ר 154 רף סוף פ"ט כתו3ות סת'( )כ"י ורינוס י1יוכי :רף"ג
 ט"ס[. סי' מס ריוות נבר' 3~ד1 נולרמתיט( )כ,,ינוררכי

 נ141 פ"נ  כסוווס  סתן( וכ"י  ררינונן 3תרוכי סו3ת רם"י תמו' קטע :רי"ד
  נולרט),יט( )כ"י 3),ררכי לת וליתת ן קליס[ 3מינוייכו רל,,ת סי'  !כז ריוותןבנר'

 ס),:(. )כ"י ס),ררכי 3לירןוטיולת
 שישבע קורם קורם, שישבע ער בריינין מ: ובכ"י 5נכוז; כצ"5 14( כתובתא. מ: בכ"י13(
 אינו שישבע עד בריינין, שמגיע ער בריינין וינא: בכ"י אמנם 5יורשים: מורישואינו

 סי' נמ"ם בתשובות גאוז משה ר' כשיטת ור5א 15( 14(. אות פר: )ראה 5יורשיםמורישו
 ג'. אות ופר: ת"י, סי' 5כתובות אוצה"ג ר'"ר, ס" מק"נ הרמב"ם תשובות והשווהרי"א.
 את שם: 19( שם. ליתא וינא: בכ"י 18( במבואי. מש"כ ראה 17( ע"א. מ"ח שבועות16(

 ]ועי' משפחה קרויה אינה אם משפחת משפחה, קרו'יה אב רמשפחת 20( בז-רורתו.ראובז
 בתו,רתו. מ: כ"י 21( ה'[. אות פר: רע"ו; סי' חו"מ ע"ב: וק"ס ע"א, ק"חב"ב
 שם. ריווא ר' במררכי וגם ע"ב צ"ו כתובות בגמרא הגי' עפ"י וה ית,קנתי ,( :רי"ג

 לוי. רתני שם: 4( שם. כתובות 8( ו'כו'. היינו רש"י פי' שם. ליתא ריווא: ר'2(
 הא5מנה. ראיית שם: 8( שתשבע. ער וריווא: ר'5(

2(5,,55( * אךרי
 שם. ריווא ר' עפ"י וה והוספתי ע"ב; צ"ו רמ י"אפ'
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 מכרתי. לכתובה ואילו מכרתי למזונו' 3( אלו וכותבת,מוכרת
 איתא דהכי רש"י פי' למזונות. מוכרת לכתובה שמכרה אחרימשמע
 ובשעה למזונותיה, 6( תהא למזונות שטוכרת בשעה 4( בשמעתיןמוגיא

 : מתם '( תמכור לא לכתובה, ומוכרת בכתובה 6(שדינם

 רט"וט"
 אשה נשא ראובן פ([: מ"כ שלמה רבינו לפני השואל שאל כך '(]אמנט

 הניצל אביה אצל ברחה ואשתו בנים, בלא רב הרג 8( ביוםונהרג
 והחזיקה כתובתה על נשבעה ולא לשמעון נימת זמן ולאחר ההרג.מן

 לומר עליה עוררין והיורשין כתובה. מחמת הראשון בעלהבקרקע
 אומרים והם לישבע, " אומרת והיא בכתובתיך. תפמת הרבהכטלטלין
 : עתה שתשבע 6( דין אינו נישואתה קודם נשבעה שלאמאחר

 לא ואם כלום. בנישואתה '( תפםיד שלא נוטה דעתי : הגאון[6(]והשיב
 צריך הייתי לא לדברי, ראייה להביא באיגרתו אדונישהיזקקני

 שנתנו שנים כ"ה בתוך כתובתה אשה שתפמיד ל:ו מאין כילראייה.

 נסס: וסונ5ס 1096 סכת ל5חר ככתנס סערך רנת זו רס"י תיונת :רט"ו
 נ"נ נוסר"ס נתסו' כנורן ונקי~ור : ע"ן( )ע"נ ק"ז סי' סר5נ"ן נס' סנ5וןוססינ
 ל5 ]ולית5 י"י ס" וסס רכ"נ, ס" 15~"ן( )ן' כתונות תרךכי ן ת"נ ס"ך"פ

 ן סס[ נולךסנויט( )כ"י סנךול נורךכי נסנסות ול5 ( סיו: )כ"י ךריכוסנוורךכי
 : ק"5 ס"וט5ס"ע

 ואלו מכרתי לכתובתי אלו ריווא: בר' אמנם יהורה; ר' לרברי שם בנמרא נ"כ כ"ה8(
 בר' ]וכ"ה -,שרינה 0( למזונותיה, תכתוב שם: 5( רשמעתי.. שם: 4( מכרתי.למזונו'
 תמכר. שם: 7(ריווא[.
 המעירה אחרת הוסמה מביא ושם הראב"ן; רברי מקיף זה מוסנר מאמר 1( :רמן"ן

 ומבוא ולהלז, 88 ע' ח"ב תלמור ובית מבואי, ]ראה שלמה רבינו' של הרוחנית מעולתועל
 ולעיר ]1098[ תתנ"ן לנזירות כוונתו אולי 8( כבור. =מנוחתו 2( 400-899[.לראבי"ה
 האלמנה שבושז לעניז ובנונע 4( 1090. בשנת והרריפות הצרות מקום היתה ששםוירמיישא,

 מהר"ם שם: להוסי4 וצריר 283-280, עמ' שי"ר סי' מריימן[ ]הוצ' ה,רמב"ם תשובותהשווה
 כתובוא נולרשמימ( )כ"י הנרול מררכי והגהות תתקכ"ה, סי' ראבי"ה תקע"ח, סי' ר"םב"ב
 לירירי חכתובה על האנגלי בספרו שלפנינו רש"י מתשובת רמיזא ]וליתא ג179 שס"אסי'
 מי"ב: סומרים מס' וראה והצרק[; הישר השכל שמחייב ]מה =בריו 5( עפשטיין[. ל.ר"ר
 רבו[. את משיב התלמיר שיהא ברין ]=אינו י"מ י': ויקרא התו,רה, על ורש"יה"ב:
 שתפסה. במעות: שם אב"ש רסוס 7( 18. אות להלו וראה יצחק; בר' שלמה =רבינו0(
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 אלמנה אין לדבר: ראייה יש מקום ומכל לדבר: קיצבה 8(הכמים
 9( הזקן ר"ג התקין מלהשביע נמנעו בשבועה. אלא יתומים מ'נכמינפרעת

 10( הונא רב ואמר כתובתה. וגובה שירצו מה ליתומים נודרתשתהא

 דמיפר פעמא מאי אותה, מדירין אין נימת אבל נימת, שלא אלא שנולא
 מיפר ודאי הא נימת, ומותבינן נימת.. אפילו אמר נחמן ורב בעל.לה
 כתובתה גובה שהאשה מכאן, למדנו "(. ברבים לה דמדירין בעל,לה

 פליג לא הונא רב ואפילו שנימת. קודם נשבעה שלא אע"פ שנימתלאחר
 דנדרה כגון בהפרה. פ1( תלוי שהנדר להדירה, שנוהנין במקוםאלא
 שאמרה או כלום. מכתובתי נהניתי אם עלי שבעולם פירות כל 18(קונם
 כלום. מכתובתי נהניתי אם עלי שבעולם פירות כל יאמרו שבועהבלשון
 והרי שבועתה, את או נדרה, את ביומ בו בעל לה יפר שמא לחוששיש
 מכתובתי נהניתי שלא שבועה הנשבעה אבל הפירות. בכל מותרתהיא
 עולמית, הפרה לה אין שבועה אותה אר,ור, או אלה בלשון אוכלום,

 - : לה עברה כברשהרי

 "( ואין להשביעה נוהגין "( שבמקומכם איגרתך, מתוך הבנתיואני
 ותישבע בנישואין תפמידה שלא אומר, אני לפיכך להדירה.נוהגין

 כמנהג ב"ד, 18( ע"פ עתה הנישבעין כל כדרך וארור, באלה ב"דבגזירת
 : 8ק[ הגאון כתיבת ]נמת"מה : הנשים 17( את להשביעהמדינה

 ]ריש הרמב"ם תשו' 11( ע"ב. ל"ה שם 10( ע"ב. ל"ר גמיז 9( ע"א. ק"ר כתובות8(

 יטם: יטאמלויא ר' 12( הבעל. יפר שלא כרי רבים, רעת על ירירוה יטנשאת, ומפני288ן:
 עהרנרייר רש"ז בק אות ]שם שחאריר מה וואה ונוררת. ר"ה ע"א ל"ה גימיז 18(תלה
 סס"י הרמב"ם תשו" קובץ לחוסיף: צריר 'טם יטצייז המקורות ולכל הראב"ז; על שלמהבאבז
 מנהגים "חילופי יטלי ומונוגרפיה 3, אות לעיל ]1הש11ה ==וירמיישא 14( ע"ב(. )כ"וק"מ

 ורבר כתב: 288[ ע' ייש ]שם והרמב"ם בנררים; מזלזליז שהז מפני 15( וצרפת"[.מאשכנז

 ולא הנררים, הם מה יורעים אינן התלמירים.ף אפילו חעולם בכל אלו 'טבזמניםירוע

 יראיז והכל הכל בפני חמורה השבועה אבל הנשים. וחומר קל משפמיהז, ולא עונשזמכיריז
 בתשובותיו וגם הי"א[ פמ"ז; אישות ]ה' תורה משנה בס' הרמב"ם אמנם 10(ממנה.

 משביעיז ולפיכר וז"ל: לב"ר חוץ אלא אותה משביעיז שאיז כשמואל, פוסק 288[ שי"ר]סם"י
 שמ"ס כאז, להעיר ]וכראי בהריא הלכתא כדאפסיקא לב"ר חוץ מיהו בלבר, האלמנהאת

 ל[ב"ר. ]==חוץ השבועה קורם להגיה: וצריר בב"ר[, השבועה קורם 207: רי"ר בסס"י שםיש

 העיר: שם והרמב"ם 17( שם[. בהערות כלום העירו שלא אסף ור"ש פריימן רא"ח עלוהתימא
 על להשיב בנ"א נכנסיז ועכשיו הראב"ה מוסיף וכאן 18( ותשבע. הכנסת בבית שתעמורלא

 מבואי[. ]ראה כר. עליו המשיביז ורבוי תשובת.הגאוז לבו אל יתן והחי וכר.תשובתו
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 רט"זטי'
 בשיטת קאי '( נחמן דרב : זצ"ל זקני שלמה רבינו בתשובותומצאתי

 8( )ואע"ג : שותקת והיא לפניה במחלק דאוקמה רבו, ב(שמואל

 יומי לרבי מיהו בעי. נמי קבלה דת"ק משום ה"מ 4(, לעילדאורנביניה
 כדלעיל נמי למיפרך איכא קבלה, בלא בכתיבה בחדא, ליה דמגידמבר
 לרבי לשנויי וצריך כתובתה. אבדה שהוא כל קרקע לה דכתבמשום
 ליה דמגי מ"ל, יומי כר' נחמן ורב שותקת. והיא לפניה במחלקיומי
 מוחלת לפיכך שותקת, והיא לפניה דמחלק וכיון בקבלה. או בכתיבהאו

 דחשיבא ומיגו הבנים. בין עצמה בפ'ני חלק לחלקה שותף עשאהשהרי
 לו מתרצה לבניו, שמחלק כמו חלק, לה נמי לחלק מבניו כאחדליה

 : אתא( שמואל לדברי טעם לפרש נחמן ורב הנכמים. מן השעבודומוחלת

 רי"זטי'
 שפירש ב( משום '( יהודה כר' הלכה : שאלה בתשובת ז"ל הר"שטתט

 6( דאמרינן ואע"ג הנער. 4( ליגמל יכול י"ח דמבן במליאל 8(רבן
 כותיה 8( קיימיה הלל י( ]ד[בית הכא 6( שאני בגזירותיו, מאיר כר'הלכה
 ט"ו 9( לאחר לי,נשא מותרת בעלה שמת מניקה הלכך יהודה.דר'

 : 8'( עכ"ל ב1(. שלמים שיהיו 1'( פי' שנתארמה, מיום "( חוץ[]=בחדשים

 : קליס[ 3ם,נוייס 58 ןף )ר)קזזנ( קזי3 ]בנ""ק ונ"ק ןף ססתינר כ"י ""ק :רי"ז מותף. : ן"ס ע"3 קל"3 ל3"3 סרם3"ס נפירום סו3"ס לר3ינו זו תמונס :רט"ז

 ע"א. שם 2( שם. בב"כ כתובתה[ אברה הבנים ביז שותף שעשאה ]=כיוז 1( :רט"י
 שם. ע"א 4( הרשב"ם. הוספת שהוא כנראה, העיגול, חצאי ביז המוקף המאמר כל3(
 גירושין ה' משנה ומגיר תרכ"ז, מי' ח"א או"ו ראה ע"ב; מ' ריש כתובות 1( : ירי

 ה"ג; פ"ב: מוטה ]ירוש' נמליאל בז שמעוז =רבז 3( כמו. בנרפם: 2( הכ"ב.פי"א:
 מ' ושם ע"א, נ"ז כתובות 5( לגמל. שם: 4( שם[. כתובות 842; רף ב' ב': נרהתומפתא

 מ"ר ר"וו ה"ג י"ג, מי' ריש וירא שאלתות ה"ה: עתיק ממקור נובע זה רש"י ולשוזע"ב;
 והלכה אחר: טעם מביא ע"ג[ מ"ר ]ר"ו ובה"ג 6( תרכ"ט. מי' ח"א באו"ז והובאע"א
 תמצא ]ומקורו הלל ]=רבית[ כבית סמ: ככ"י 7( בקנמיו. לא אבל כנזרותיו, טאירברבי

 ]והוא וכו'. מיום חו'ץ ט"ו, אחר שם: 9( יהורה. כר' קיימי בנרפם: 8( ע"ב[. מ'בכתובות
 שנתארמה מיום ]חוץ[ צ"ל: 10( ע"ב[. מ' כתובות נ', מי' שם שאלתות וראה דרשב"ג,אליבא
 וכתובות שם לונרוז בכ"י ]ונ"ה ע"א מ"ג ביבמות ושמואל רב מאמר עפ"י זה ותיקנתי]בו[.
 ע"ב[. שם ר"וו ה"ג י"ב: סס"י שם שאלתות ]ראה בעינז שלמים וחרשים 11( ע"ב[.מ'
 שמשוז הר' כתב בוה"ל: ]המתחיל שלם מאמר חמר כאז סמ: ובכ"י 13( שיהיו. שצריך שם:12(

 וטמ[* לונרון בכ"י ונטצא כרכה" "עליה ער חרשים... ג' לאחר לינשא מותרת שנתגרשהרמיניקת
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'

 רי"חפ"
 ליקח לו אמור 8(, מניקה והיא אשתו את אדם פ( גרש ואם : 1(וששאלתם

 0(, שתגמל עד 5( ומגדלתו בנה את מניקה היא אלא ממנה. 4( בנואת
 : מניקתו שכר נותןוהוא

 רי"טפי'
 ממלמלי לה ייחד אעפ"י פ( בפ' : ז"ל הש"י 1( הגולה מאורובתשופת

 ממלמלי שאר דכל למדין אנו מכאן 8(ן וכו' בעינייהוואיתנהו
 ליורשין יחזור 5( תפמה ואם שתשבע. עד 4( ליגע רשאה אינהומקרקעי
 : וברשותם בידם שיהיו עד עליהם לדון ואין מענה. שוםבלא

 ר"פפי'
 אדם כל שיכול : 8( נ"ע יצחק בר' שלמה רבינו פ( בתשובת 1( מצאתיוכן

 לרמ"י מון'ת : 3מס מנ"7 7ף רנ"" סי' ססתינר[ ]כ"י ה"3 ""ה 2רי"ח

]ולית"
 ; מס[ )וק"נ( )סונ' 3""ה

 וסו3"
 נ7ק 3מערי ימר"ל "רן תמו3ת : 3מס

 ו3מו"ת ; ע""[ ]ט"ו כ"1 סי' ומס ע"3[, ]ס"ט ע"1סי'
 לסרמ3""

 ]ה"1 3סתס
 ,15 ע"3 סי' רע"ו מנת בב7"ק תנ"3סי'

 בבולית"
 ר"ת[. תמנת מס

 ]=גססנלס פ"ה סס"י "וכספור7[ ]כ"י ה"3 3מ3ס"ל סו3"ס 1ו תמו3ס 2ריזזפ
 1"ל רמ"י ת"ס"נ תמו3ת : 3מס 182[ ע' סוף ו'מנס

 ]בבולית"
 כ"י 3מ3ה"ל

 מס[.פירינני
 ר3ינו תמו3תקטע :רזזפ

 סו3"
 תתקי"3 סי' 3ר"3י"ס

 ]ב:ת3ו"
 רימ לר"3י"ס

 "12. סת'[ ]כ"י ותה"ו ; "62 סלו'[ ]כ"י ה"נ מ3ס"ל קנור וסמווס 299[.ע'
 ולכל וששאלת: רשב"א: וכו': והלכתא כ"ז: מי' ו'שם ע"זן מי' בשש'צ 1(יכ"ה 2רי"ח

 תשו' בתור א"ח להומיף: צריר 172[ תל"א מי' ח"ח ]באוצה"נ לויו ירב"מ שצייוהמקורות
 ראו ה' והשווה 8( אשתו. את המגרש כ"ז: מי' שם 2( תצ"ב. מי' והרשב"א נמ"נ,רב

 וכ"ה 4( ק"ה. .מי' ושם ק"ל, מי' קו'רוניל[ ]הוצ' תשה"נ 86: ע' ריש שלאמבערנ[]הוצ'
 מי' שם ]וכ"ה =שיתנמל 6( אותו. ומנרלת שם: 5( בנה. כ"ז: מי' ושם ע"ז, מי'בשע"צ
 מאה"נ, ר"נ תשו' ]וראה בהלכה רבינו' של לשימתו מתאימה זו תשובה 1( *רי"פ שם. ליתא ובה,רשב"א: ע"ב[; נ"מ בכתובות אליעזר ר' ]כרברי שינמל כ"ז: מי' ושםע"ז[;
 בנמרא 8( ע"א. נ"ה רף רכתובות פ"ה 2( תתם"א[. מם"י ר"פ ב"ב מהר"ם בתשו'הובאה
 ע"ב: ל"ר נימיו 4( לה"[. "ייחר המליו ]בלי שבועה בלא בעינייהו, ואיתנהו מטלמלישם:

 למזוני, ממלמליו שתממה ורווקא 5( 158[. ת"ח מי' לכתובות באו'צה"נ ]הובא רה"נותשו'
 ע"א, צ"ו כתובות ]ראה מינה ממקינו מחיים, תפמה אפילו לכתובה, אבל תפמה, שתפמהמה
 78[. ע' ריש פמוקות והל' פי"א, יריש שם הרי"ף שתפם. והוא ר"ה: ג"ב מ"ר שםתום'
 ור' 2( ראבי"ה. ערר: 161 להאורה במבוא רש"ב מעיני נגלמה ,י יתשיבה1( :ר"כ
 ערו. =נוחו 8( בה. והאריר בירי והתשובה 200[: ]שם בתשובותיו ע"ז מעיר הלוייואל



 י " ש ר ת ו ב ו שת
 בהיים שהוא זמן כל שירצה מי לכל 4( ממלמליןליוזן

 : בריה לכל היים שבקת 5( לא הכי,תימא

 רכ"אטי'
 2(, מפרים במשיכה לבניו נתן מרע שכיב : 1( רש"י בתשובת כתובוכן

 בזכות דזכתה נראה כתובתה. 8( מכה לזכות רצתהוהאלמנה
 : 4(הבנים

 רכ"בטי'
 4(, תממבע ונפמל להבירו 3( המלוה על 2( וששאלת : רש"י 1(תשונת

 : 6( לו ישלםמה
 לרניכו 1ו תמו3ס קטע :רכ"א

 סונ"
 גולךמנויט[ ]כ"י סגךול ו)רךכי נסגסות

 סי' מס ]=בוכמכס ע"נ 177 יף מכ"1 סי' פ"טכתונות
 בבן' ע"נ 179 יף מס""

 =בן' מכ"הסי' ריוו"
 רכ"ו[. סי' ווילכי

 נסגסות סו3"ס ינויו נסוף מככתנס ו)טורם מלנוס לר' 1ו רמ"י תמונת :רכ"ב
 ע"ג 276 ךף .תקכ"ה סי' פ,,ס 3"נו גולךמנויט[ ]כ"י סגךולנורךכי

 נן' ל" וגס סנו:( )כ,,י נורךכי נליקוטי ול" סנו:(, )כ,,י ךריכוסננורךכי ל" ]בבולית"
 ]כ"י נ""ה וע5ונויס רניס ונמיכוייס : י5הק נר' מלנוס : נסופס והתוכו "ר),,מ[ונן' ריוו"

 ךיכיס 353[ ךף ריםסנו:
 נורמנ""

 1,,ל מלנוס לרניכו : נמס רל"ה סי'
 נתמו' ול" נוק"כ( )סו5"ת ה"נ נ",,הל" ]בבולון1"

 רמנ,ן"
 ק5"ה( סי' ה"ס מס )ר"ס

 קכ"ט סי' 170 קונן מ1ה"ס כ"י :סכךפסין[
 ל,ן"

 101[ סי' ]בבסירמפלן ע"נ
 נו"נ סי' תה5"ו : 1"ל לרמ,,ינמס:

 ]נגירס"
 1ס וגס נמס: וו)מונמת[ ו)קוטעת

 : נמס סונ"ס "נוכס סי"נ(. פ,,ן נולו,,ל )ס' נסגס"ו) כנורן ונק5ור ; סרנ לוסמינ
 שירצה כוי לכל הממלמליז ולסכור ליתן שיכול "אגב", בכתובה כתיב דלא ליה ואהני4(

 בה לעמור יכוליז הצבויר שאיז סלתא, תקוז רלא 5( ע"ב[. נ"א ז' אות ר"וו העימורגראה
 ס"ה[. סי' =הסגולה ה"ב]שגה"ל
 שציין המקורות ]ולכל 165 צד סוף להאורה בסבוא הלשו'ז בשינוי והובא 1(  מאוןרכ
 165[. צר סוף להאורה מבוא להוסיף צריך 299( ע' ריש לראבי"ה )סבוא אפמוביצרר"א
 אשתו. ,רשות בלא ליתז ויכול כממלמלים הם ספרים בתשובותיו: רש"י של רלשימתו2(
 של השנתי בס' רש"י תשו' והשווה ר213[; סם: כ"י ררינוס ]מרדכי רש"י תשו' וראה3(

 "הכתוגה" על האנגלי וס' ס"א: סי' לרסב"ז המיוהסות רשב"א תשו' 14; צר סוף ה"גפפר"ם
 21. אות 245 184, ע' שם עפשמיין סעיני נעלסה זו רש"י ותשוגת 4( עפשמיין. לר"ר מ"ופרק

 זה ונם תהצ"ו: ז"לנ לרש"י שזה"ה: כ"י ז"ל; שלמה ליבינו סמ: א"ח 1( :רכנקקב
 בסק"א: ליתא וזה 2( נמ"ג. לרג בנה"ה: רש"י; תשובת סמ: הגדול הגה"מ הרג; לוהשיג
 סם:[. ,וא"ה שזה"ה כ"י בנה"ה, עפ"י זה ]ותיקנתי =סעות 3( וששאלתם.בנה"ה:

 ה"ה. הרשב"א ותשו' ז"ל; הרי"ף תשו' בשם: ע"א 210 דף ריש סמ:( )כ"י או"ה ראה4(
 0ה גנה"ה: שזה"ה; ובכ"י סם: גא"ה כולו נשמט וזה 5( קצ"ח. סי' תרם"ז, ווילנאר'

 כלום. שם הגיה לא סיל,ר ור"י לו[. ישלם ]קרי: לו יש מה במעות: תהצ"ו לו[: ]קרי:ישלם
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 9( אלא שעה, באותה היוצא 8( מטבע לו נותן י( דאמר לן דקיימא 6(תרע

 עליו, הוטיפו 12( לא 11(, שנפטל 10( שלנו ומטבע עליו. הוטיפוא"כ
 "( לפיכך "(. ושינויה הצורה ביטול מפני 14( אלא 13( הראשון הוזלולא
 המטבע ומאותו המטבע. פטול "1( קודם ממנו שלוה מה לחבירו י1(ישלם
 בוטעה 21( נחלפין וטה'ו כמו 20( יוטלם שנפטלו, 19( ומחציות שהלוהועצמו

 : 23( חבירו לו 22(וטהלום
 : 24( יצהק בר'ששלמה

 רכ"גטי'

 שישלם טנרנ על טעורנ וטהלוהו כבון : 2( ימיו בטוף בתשובה 1(פרש"י
 סלוי ס'ורווין לרת"ת ת"נ נכס"ס נס' 541 פי' ר~יפי  רט תכ"י נתון כטרוכתירנ

 : מלתס לרניכו מסות ןנר יקוס עןיס תרנעס וע"פ 6. 5ךסוף
 נסנסות וסרנתס וןטורמ, מלוןס לר' רניכו מל ינויו נסוף ככתנס זו תמונס :רננ"זג

 כ' סי' סי/'נ : פ/'ך ולוס תלוס ס' 1509[ רס"ט מכת קומטכןיכת ]סו5'תייו~וכיות
 ןיסרכפורט ]=:ך' 1523 רפ"נ מכת וויכי5ית נסו5' מיכוייס ונכתס ; ע"נ קכ"ט ןףסוף

 תרס"ו[. ווילכת בבי'תק"ע

 שם. נשמט כולו ובתחצ"ו: בנה"ה: בס' וגם כתה"י בג' כ"ה 7( במק"א. ליתא וזה6(
 מם"י רמב"ו תשו' ]וראה עליו; הוסיפו אלא[ ]קרי: לא אם בנה"ה: 9( ממטבע. תחצ"ו:8(
 תחצ"ו: 11( שנפסל. ומטבע ו'א"ח: שזח"ה 10( 89[. ע' ריש אמף ראשונים, של =ספרןמ"ו
 ולקויים תחצ"ו: 13( מקורותן. בג' ]וכ"ח =ולא 12( שנפמל[. וצ"ל: הוא, ]ט"ס נפסלשלא
 ממ: א"ח 14( כו'. גרעו ולא לצוור: שלא שם והגיה טרח מילר ור"י בו, נשת,רשורבים
 מילר ]ור"י הצורה ביטול מפני נשתנה אלא תחצ"ו: מקורות; בג' ליתא וזה 15( מעט.אלא
 מטבע ישלם וא"ח: שם 17( כו'לו. נשמט שזח"ה: בכ"י 16( בהגהותיו[. שם כיוו יפהלא

 במק"א. וליתא 18( מחברו. שלוה מה לו ישלם לפיכך תחצ"ו: שעה; באותההיוצא
 מחציות שלוה מי לפיכך בנה"ה: שנפמלו: ממעות תחצ"ו: שם: חמר ושזח"ה: א"ח19(

 סמ: א"ח לכן: קודם נחלפים שהיו כמו דברים לו ויתן שזח"ה: 20( כשנפמלו.מחבירו
 לו ישלם תחצ"ו: לנקבות; זכרים נחלפים יטהיו כמו זכרים לו ויתן עליו, הוסיפו א"כאלא
 צ"ל: אולי 21( לנקבות. זכרים נחלפים שיהו כמו זכרים לו י"ט בנה"ה: ונקבות;זכרים

 באותה היוצא הממבע על חקוקה נקבה, או זכר המושל, לצורת ]==וכמנתו לנקבות==זכרים
 לה שלוה בשעה בם שזח"ה: לו; יטהלוה בשעה בנה"ה: ובתחצ"ו; בא"ח כ"ה 22(שעה[.
א,ש", במק"א. נשמט דה וגם 24( במק"א. חסר23(
 שונצינו ד' החזקה ביד לא וויתא אמ"ש[. בד' ]וכ"ה בתשובה פר"ש שמי ד"1 1( * ג כ,1

 'טגה אק הערה מ"ב מי' ]תחצ"ו מילר גר"י 1490. ש' קודם רומא בד' לא וגם 1400משנת
 בצורתם, והז בתוכנם הז הם, שונים האלה תשובות ב' ולפע"ד כנכוה שלא שם והעירברואה
 ע"ג, צ"ז בב"ק שכתב ממה בו חזר ימיו בסוף ורש"י 2( להתאחד. נוטיםואינם
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 על המטבע על לזמן להבירו למוכר וה"ה 8(. מהורה שאר ולא מעות,לו'
 : ע"כ העמוד לשון וכן מ"ה. מטבע לו שישלםמנת

 רכ"רטיז
 אפוטרופום 2( למנות אדם יכול 1(אם

 ולממור לבית-דין בעבורולטעון
 העמ 3( שנהגו כמו להבירו.טענותיו
 כשצריכות ה'נשימ4( בשביל שליהלמנות
 6( בושות שהן מפני בבית-דין,לטעון

 : לבית-דיןלבא

 למעון עליהם וימנהו עדים 6( בפני להבירו טענותיו יממור אם : ר'והשיב

 ס5קוע וסתרנותי ססלכי סחותר ]תפני סערך רנת סי5 רנינו ת5ונת :רכ"ר
 : 163 ךף 5"נ סי' פירינ5י[ ]כ"י ח"3 353ס"ל )סתס( רני : 53ס והו53סנתוכס[

 685. ךף ק"ו סי' סס)וינר[ ]כ"י 5נס"ל נק5ור סל5וןונ5ינוי

 לו. משלם שהלוהו רמה ז"ל, רש"י דעת וזה י"ב; אות שם משנה מגיר3(
 מ"ג מי' רע"ו[ ]ד"ק וזולתו' להרשב"א ]בשו"ת לרש"י זו תשובה ונשמטה 1( :רכ"ר
 ה"ב שנ"ז: מי' ושם קמ"א, מי' ה"ג דפ"ז; מי' ה"ה ר"י; סי' ה"ו תפ"ג; סי' =ת"זח14
 המניגוויא צעיר דב של ובמאמרו קכ"ד; מי' הו"מ ]לטור ובב"י ת"ד[; סי' ושם שצ"ג,מי'

 ח' פרק 1925[ ]לונדון "הרשב"א" על האנגלי ובמפרו 420[; צד ג' כרד ]השלה ישראלבב"ד

 תרצ"א[ ]ניו-יורק הבינים" בימי העברי "המשפט על האנגלי בם' וגם עפשטיין; י.לד"ר
 בישראל" אפוטרופסות "שיטת ברמן ר"י של ובמאמרו 4-2; או'ת 204-208 צד שאכעט ד"מלד"ר
 בב"ד לטעוז להביירו טענותיו למםור פלד: כ"י 2( 32[. ע' סוף פישמן לרי"ל היובל]ם'

 טוען, טשוי אי בנתבע, היא הראשונים מהלוקת תפ"ג(: וםי' ם"ג, )םי' רשב"אעבורו;
 השואל מקום על מעיד זה מובהק מימן ואולי 3( טועז. משוי דלא שאומר כמיוהעיקר
 קע"ה, ד"ק שנ"ז; מי' ד"פ ב"ב מהר"ם ]=קראה רי"נוס ומגלילות מצרפת שהואמרבינו,

 היו לטמה"נ[ הי"ג במאה מפרד ]לדוגמא, ארצות רבשאר קכ"ו[: מי' ד"ל רמ"ו; מי'ושם
 לו לטנות יכול הנתבע נפשות בד' אבל מ' בד' )ודווקא לנתבע" אנטלר ממנין שאיז"נוהגין
 ד'[; פרק ומכואי רל"ה: סי' וריב"ש ר"י, מי' תרכ"ה, ווארשא ה"ז, רשב"א ]וראחטוען(
 ממוכין. לו איז להיפד, שם שכתב ומה ברואה, שגח 4-8[ שוירות 204 צד ]שם שאכעטוד"ר
 הופ"ט בב"ד: להתבזות דשב"א: לב"דן לבא בושות שהן מפני הנשים, צדד כדי פלר: כ"י4(

 נתבעות", "לנשים בנוגע זה, ]ומנהג 2[; אות שם ]=השלה הצנועות כבוד משוםקכ"ד:
 יכול]=ה[ הנתבעת, היא נקבה אם שם: רשב"א 5( 204([. צד )שם שאכעט מעינינעלם
 ולשיטתו 6( בב"ד. להתבזות הצנועות ישראל בנות של הרכן שאיז לפי ]=אנטלר[,למנות
 בשטר הוא המורשה או בעל-פה בא-כה הוא אנטלר אם הילוק שאין נראה, שלמה רבינושל

 שם[. ומהר"ם רשכ"א]והשווה

 ב16[ פלר'( )כ"י ה"ב]שבה"ל
 להבירו טענותיו למסור יכולאם
 העם שנהגו כמו עבורו, בב"דלמעון
 מפני הנשים צרד כדי שליהלמנות
 לב"ד. לבא בושותשהז

 טענותיו ימםור אם : ר'והשיב
 לעשות הוא יכול עדים בפנילהבירו

 למםור הנשים מז מנהג וכןכז.
 עדים, בפני לשלוהיהזטענותיהז
 : העדים ששטעו מה וטועז באוהשליה
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 בריש 9( בירושלמי יש זה וכעין 8(. כן לעשות הוא י( יכולבמקומו,
 אותו דנין דן, :יחא ,אותו. דנין 10( ולא דן לא במנהדרין, גדול כהןפרק
 שבועה, 18( לו שנפלה ,ומשני מענותיו. על וטעובה 12( פי' אנמלר, 11(וימלא
 : לבא צריך עצמו הוא 16( השבועה ועל להישבע, ינול אינו 14(ואנמלר

 רכ"המי'
 לך* חייב אני מנה ב"ד לפני לחבירו ואמר אדם בא אם : לר' 1(שאלו

 לי תן אמר, ב"ד לפני ואח"כ כלום. לי חייב אינך הלהוהשיב
 : בך הייתי משמה והשיב לי. חייב שאתה שהודיתמה

 ולא זכור. היה לא שמא לי, חייב אינך שאמר דאע"ג דחייב, : ר'יהשיב
 : ע"כ : ב"ד 8( בפני והודה הואיל בך, אני מוטמה 2( למימרמצי

 סנןול נורןכי נסנסות ]סתס[ ר' וסמינ : 3מס סו3"ס לרמ"י (ו תמונס :רכ"ה
 354. ןף תמי"נ ס" פ"3 סכסןרין סוו:כ"י

 ן' בוורןכי ל" ל(ס חנר ננ5"תי ול"

ריוו"
 : מלסכיכו רם"י ןבי נעפרי בכל לת ונס מי"ט ןטריכט

 הוא אפילו או הנתבע, הוא הממנה אם ביז תילוק אין רש"י של דלשימתו כנראה,7(
 ז"ל סעדיה ודבינו מ"מ[, ]סי' הרי"ף של לשימתם ]בניגוד אשה הוא הממנה אם ובפרמהתובע,
 קנין בלי .עדים צריד והממנה אנמלר[; ממנה הנתבע, ולא התובוע דרק שם( הרשב"א)הביאם
 כ"י 8( קנין[. שצריד 14(: שודה 203 ע' )שם שאכעמ ד"ר של השערתו להניה]=וצריד

 מה ומועז בא והשליח עדים, בפני לשלוחיהן מענותיהן למסוור הנשים מן מנהנ וכןפלר:
 וכו'. פנימה סלד בת כבודה דכל ב"ד לפני לבוא דרכה שאין ובאשה רשב"א: העדים;ששמעו

 "הידושלמי על 'היגעד ד"ד של לסאמדו זה להוסיף וצדיד קלים; בשינויים ה"א פ"ב:9(
 שם האדיד קכ"ד[ סי' ]מחו"ם ופרישה דדישה ובעל לנכון; כצ"ל 10( רש"י".בספרי
 הדבה מצוי נ' אות במקום ל' ]ואות אנמלר ליה ויסנה קראמאשין: ד' 11( לצורך.שלא

 והשווה ]ביונית[; בא-כח =זח בנ( כ"ב[. צד כפשומו, ירושלמי ליברמן, ר"שבירושלמי.
 1טטז3( 11ן אפן,יטל האנגלי לס' במבוא ליברמן ור"ש 207, ח"א הגאונים מספרות אסףד"ש

 ]הביאו ד"ה של ולדעתו 15( אנמל]=ד[. סמ: כ"י 14( עליו. שם: 13( 13. צדט111זפט1בק3
 היכא כל אנמלד, לסנות יכו,ל זבר, נתבע אפילו שם[: והרשב"א אנמנר, ע' העדודבעל

 עליו. שבועהדליכא
 ח375, סמ: כ"י במרדכי רש"י תשו' והשווה לר'; שאלו הנ"ח. חני': בכ"י 1( :רכ"ה

 מרדכי ע"א, קע"ה ב"ב ע"א, כ"מ סנהדדין דאה 2( תתקע"א. סי' סנההרין דיוואוד'
 בד אני משמה לדין ובנונע מ'. אות פ"ו ונמען מועז ה' והגה"מ תש"ב, סי'סנהדרין
 סנה שאמר כגון 3( ת"ה. סי' ד"ל תש"כ, וסי' תתק"ץ, סי' ד"ם ב"ב מהר"ם תשו'השווה

 רש"י, זקנו בפני רשב"ם פסק כ"ה בד. אני משמה לומר יכול כו', לב"ד חוץ בידדלי
 ע"ב. ע"מ פ"ב סנהדרין דיווא ד' במרדכיוהובא
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 רכ"ומי'
 לי מנה 2( לו ואמר בדין חבירו את שתבע מי : ר' לפני בא זה 1(מעשה

 בו והעיד 8( עד והביא לך, פרעתיו שכבר השיב והלהבידך.
 דכי- ז(. משבועת-הימית 8( ופטרו "( ר' לפני בא 4( זה מעשה :שפרעו
 אותו "( מחייבין 9( אחד ממון, אותו מחייבין שנים 8( דאמרינןהיכי

 ממון 12( אותו פוטרין ששנים מקום כל "(. היפכא נמי הכישבועה,
 : "( משבועה ט( פוטרו אחדלגמרי,

 רכ"זמי'

 ואינו מעות לו שחייב בחבירו שיודעמי
 ליקח מותר אם מידו, לה_וציאםיכול
 9 ממונו כדי דבר שומ או כליבמתר

 לקחת שיכול : ז"ל רש"י בשםמצאתי

 )כ"י ח"3 ]בבם3ס"ל ע"3 ע' ךף קי"1 סי' סס)וינר[ ]כ"י ם3ס"ל ק5ור :רכ"ו
 ור*ס ן )סתס( ר' 3מס: נ'[ מנס =:ססנלס ר"ט סי' *ק: =בכ"י 493פירינ5י(

 : 5 *ותל)וטס
 ן ("ל רם"י נמס )ו5*תי : נמס 793 ךף סס)וינר( )כ"י ם3ס"ל ק5ור :רפ"ז
 : (5"ל רם"י סחנר )ופי מנ)עתי : נמס 653 יף ק"ס סי' פירינ5י( )כ"י ת"3ום3ס"ל

 לתשובת חבר מצאתי ולא 6[: אות ]ראה התשובה באמצע להלו נשנה ,ה יבטי,1( 2רכ"ו
 פ"א: מו"נ )ה' הרמב"ם ]והשווה בריא במענת ורווקא 2( רבי-רש"י. ספרי בכל זורבינו
 ומיוחסות ב149, תתקכ"ר סי' ח"א הרשב"א ותשו' הי"נ(: פי"א: שבועות ה' ה"ו; פ"ר: ושםה"ז,

 71, ע' מעה"ג ק"ר, סי' נמו"מ תשו' צ"ר, סי' פסוקות הלכות וראח 8( צ'[. סי'לרמב"ז

 אולי פעמיים, הנשנה סתם, ר'" "לפני והלשוז 6( כזה. צ"ל: אולי 4( 11. אותולהלז
 חמרה י"א, סי' ע"א ע"ר צרק שעוי ועי' 8( רש"י. של מרביתיו לאחר כאן שכוונתומעיר
 הרמב"ם לתשובות מאוחרת הוספה וראה 7( 78. ע' ריש פ"ח סם"י ומעה"ג קל"ו, סי'ננוזה
 801. ע' של"נ סי' פריימן במהרורת שם ונשממה ע"נ[, 27 ריש קמ"ב סי' ליפסיא]חוצ'

 שם בבלי ה"א; פ"ו? שבועות )ירושלמי שמואל מאמר והוא וכו': ש[שנים מקום =]כל8(
 ~-:ער[ 9( ע"א(. י"ח שם ומיוחסות ע"ר(, י"ר )ר4 מ"מ סי' ח"ג הרשב"א תשו' ע"א;מ'

 ובנונע פומרו: אחר =]ער[ 13( אות. סמ: בכ"י 12( =איפכא. 11( =מחייב. 10(אחר.
 רע"ה, סי' ח"ה הרשב"א תשו' ראה לשבועה, זוקק אחר ער אם בעניז הראשוניםלמחלוקת
 ר"ת. בתשובת אומר וכו שם: מוסיף ובכ"י 14( ע"נ. י"ח שםומיוחסות

 850( צד לראבי"ח )מבוא וצעירים לתלמירים )תואר "החבר" התואר ומו1( * י 44, *  זזי44א
 ברבר מהסס ולבי המפויסמים. מו ערייו היה לא הזה שבזמז לשער נוכל ההם(בזמנים
 יצחק. בר שלמה לרבינו אינה זו תשובה ואולי טעמים.סכמה

 ב85( פירינצי כ"י ח"ב)שבה"ל
 : זצ"ל רש"י 1( החבר מפישמעתי

 לו חייב שהוא בחברו שיורערמי
 בריני ממונו להוציאו יכולואינו
 או שלו כלי )כלי( ימצא אםישראל,
 בסתר ממנו לקחתו יכול רבר,שום
 שהוא אחר תננוב לא משוםוליכא
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 יבא ואם לו, חייב שהיה בייאי יייע אהר תגנוב, לא משום וליכא במתרממונו
 : ע"כ שגנבו. ערים שאיו אחרי 1ימ1ל ואם לו. חייב שהוא בודאי יודעשהוא שישבע לזה יאמרו ב"ר לפניהרבר

 עדים שאין אחרי ויטול שישבע לזה יאמרו דין בית לפני הדבריבא
 :שגנבו

 ה רג"ט,י'
 עדיי, אתם שיאמר צריך דאמרי'נן 1(הא

 כגון ממון, בתביעת 8( מיליהני
 י( לב"ד[ ]חוץ בידך לי מנהשאמר
 בך. אני משטה 4( לומר יכול הן,וא"ל
 קדש כגון מעשה, בו שיש דבראבל
 אדם שבני תנאי או שנים בפניאשה

 תתקע"א( סי' ריווא ר')מררכי
 צריך רקאמרינן הא : רשב"םכתב
 ממוו בתביעת ה"מ ערי, אתםשיאמר
 לב"ר, חוץ שא"ל בירך לי מנהכגוו
 בתביעת לומר יכול הו, לו אמרוזה
 יטרוצה מפני בך, אני משמהממוו

 ואע"פ זמה לאחר ער מעליולהשתיקו
 ריבור רהיינו כלום, יו חייביטאינו
  במומטה אבל קנ"ו. בלא ריבהרכנגר
 אגי משטה אמר מצי לא קרושיוכעיו
 אלא מקרש האיש בפ"( כראמריטבך.

 אמר ולא ן בפני אשה קרשמעתה
 7( הוי רלא ה"נ ער", אתםלהם

 בפני רשב"ם פסק מכאומקורשת:
 ארם שבגי תנאי רכל רש"י:זקנו

 עחיך לא ביניהם, ומקיימיןמתנין
 ארם ובני בך. אני משטהלומר

 אע"ג גמורים. ערים נעשיםהשומעים
 : ערי אתם להם אמררלא

 48( סנהרריו כ"י הקצר)או"ז

 מעשה: בו שיש ברבר ער" אתם לומר צריר ראיו בתשובה: כתבהרש"י
 ע"א( קי"ר ב"ב)תוס'

 אמר ראי ערי. אתם לומר צריך שאין : מכאו מרקרק שהיה ; זצ"ל רש"ימתשובת
 : סהרי שוינהו בהריא הא ריו, עושיו רצו אמאי סהרי, עלי ליהוילהו

 וסו3"ס ר3יכו מל יתיו 3,(וף ככוזנס רמ"י מל תןרמו תניי2 זו ,זמונס :שונ"זק
 לף תמכ"ס סי' לנסוף( ע~ות" ל~יכי נות "תמ נתוך סת: )כ"י ול סנ תר~כינסנסות
375

 ע""
 סי' פ"נ סכסןרין רית"( )ך' ונתרןכי רמנ"ס; פסק נמס:

 תתקע""
 ןף

 סק5ה ונ"ו"ז ע5ותיס: נמיכחיס רמ"י זקכו נפכי רמנ"ס פסק נמס: ,ע"נע"ט
 ורט"י : נטס 43 ןף סכסןרין לתס' נכת"י[ טתץ ]מכמ"ר "ו"ז י5תק נ"ר ת"סלר'
 קי"ך נ"נ ונחוס' ן נתמונסכתנ

 רמ"י תתמונת : 3מס נלילס "גל : ן"ס ע""
 ל"ך תת5"ו וסמווסז5"ל.

 ומס כ"ה "ות ע""
 נתנו"

 תנר ת5"תי ולי כ"ז. ןף סוף
 טלפכיכו. רמ"י רני נספרי זולתמונס

 הכל ובאמת רש"ק פסק ]==והוא רקאמרינן הא רשב"ם, פסק מתחיל: ובכת"י 1( :רגג"דו
 רל"ט רקרושיו פ"ב ולהר"ו 2( רב. אמר יהורה רב בשם: ע"א כ"מ סנהרריו אחר[. בקנהעולה
 מסברא. זה הוספתי לב"ר[: ]==חוץ כצ"ל: 8( בהוראה. אלא בעינו לא ער" אתם ואמרינהר"ה
 מרקרק שהיה רש"י: מתשו' הביא ע"א קי"ר ב"ב תוס' 5( שם. סנהרריו ע"א, קע"ה ב"ב4(

 וכו/ ערי אתם לומר צריר שאין ריה, עושיו רצר יהורה: רב שם ראמר ]==ממהמכאו
 קירושי. הוו רלא שם: 7( סע"א. מ"ג 6( ז/ אות שם והגה"מ ה"ח; פ"ג אישות ה'רמב"ם

 אורמ ומקיימין זגיןמ
 אוזם " יטיאמרצריך
 : בך אני משטהלומר

 אין עדים,בפני
 יכול ואינועדיי,
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 רפ"טטי'
 חובו6( בעל לגוי משכון נותן ישראלואם

 גוי, יד תחת אחר לישראללמשכנו
 מן הרבית לגבות ישראל אותו מותראם
 של מכימו שיוצא 6( פי על ואףהגוי,
 והמונע מותר. לאו ואם אמור,ישראל
 אם אבל לכך. מתחילה יתכוון שלא ובלבד שופה, חמיד זה הריעצמו

 : ליה קנמינן בתחילה ישראל של בטשכונו י(הכיר

 ר"לט,י'
 ח34( שזח"ה( )כ'" לייי )צייה פבעת שהפקידה אחת באשהמשהצה

 :נאגרה הקמנה ר' של 15( לבתו טבעת ממנה. ונאבד הקפנה רבינו וטללברזו

 5ק: כ"י ת'ן3 ]ןבמנס"ל ז',ל רמ',י : נמס 335 ( סיו: )כ"י מנס"ל קניר :רכ"פ
 : ז"ל[ מל)וס לרניכו תנ5תי : נמס 81 ע' כ"ז חונרת 3' מכס בבססנלס יו"ססי'

 52[: ע' בבפר: 903 סת: ]בבכ"י קי"ט ס" ת: כ"י 5ו"ס קכ"נ: ס" ח"נס5ורס
 סתרותות ס' כתוק תנ5תי ז"ל סר"מ ונמס פ"ד[: סי' 3ו ]בבכל נ' סי' רנית ס'5"ח
 וטכרס ממ5לת. זס תמונס : 3מס "[ 5ות ח"ד תרותס ]בבנ7ולי ע"5 ס"ס ת"ומער
 425 פ"ס 3"ת סת:( )כ"י כוס 7ר נתר7כי נתסונס[ רמ"י כתנ ]3מס:נרתז

 סי' 5ת' בב7' תכ"ז סי' רי"5 בב7' 2803 תקס"ס סי' סת:( )כ"י תר7כי]:בסנסות
 ז' 5ות מכ"ס סי' מס 5כמי ו3ח7ומימל"ח[,

 תתמ3"ן 7יכיס תק"כ[ 5' ס מס לית5 ן 336 7ף סתיכר[ ]כ"י ח"53"ח :ר"ל
 ל7רך ני7ס ן 1386[ תמכת סת: 3כ"י ל5 ונס 73"ק ל5 לפכיכו ]ולית5 קכ"5סי'

 ג"ג מהר"ם תשו' מ"ר, סי' רעים תמים י"א, סי' פסחים הרא"ש יהשווה 1( :שגב"כש
 שלוחה תשובה והשווה 2( ר"ת. בשם קס"טן סי' ]==ב"י קס"ח סי' וטיו"ר תמ"ר, סי'ר"ל

 ישמותר א"ר הסגלה: 3( תשצ"ט. סי' ר"פ ב"ב מהי"ם ותשו' נ"ה סי' בתחצ"ו היתוםלר"י
 )כ"י מררכי עצמו: והמונע או"ה: ירו; המונע והאי בו: כל 4( וחמותר[. ר' :==א']צ"ל:
 הרי נוי[ ]==ע"י הענ"ן בזה מישראל רבית ליקח הנמנע בתשובה רש"י כתב גה עלסמ:(:
 הישראל[ על החוב אחריר ]==שבא מתחלה ירעו לא אם אבל ריחא: ר' שוטה; חסירזה
 בס' כ"ה 5( ושוטה. חסיר זה הרי זה בענ"ן רבית ליקח הנמנע בתשובה: רש"יכתג

 על והתיסא הוא, ט"ס 8( ימם. ליתא או"ה: למשכנה לגוי משכון נותן בו: כלהתרומות;
 לגבות אחר ישראל לאותו מותר אם לגכוז: נורס התרומות וס' בזה; כלל הרניש שלארש"ב
 ישמותר. יורע הוי ששאלת, זו תשובה לא. או ישראל של מכיסו ימיוצא כיון הנוי מןהרבית

 דלא גשבה"ל מזו רמיזא וליכא וישיאל; גוי של במשכונו יורע היה אם אבל בו: כל7(
 סמ:[. בכ"י ולא אק:בכ"י

 ח88( סמ: כ"י שבה"ל)קצור

 ז"ל: רש"י בשםומצאתי1(
 לנבות לישראל למשכנו חובו לבעלאו 2" לנוי משכנו נותן ישראלאם
 מכיסו שיוצא אעפ"י הגוק מןהרבית

 והמתע מותר. ר'3( אמר ישראל,של
 וגלבר שוטה, חסיר זה הרימזה4(
 לכר: מתחלה יתכויןשלא



 רש"יתשובות256

 אבדת ליפרע 2( לו שאין 1( בדין : ר'אמר
 נשים 4( דאמרינן הקמנה, 8(בתו

 הזיקו אם רעה, פגיעתן 5(ועבדים
 חייב. בהם והחובל משלמין איןלאחרים
 לה[8( ]בבאפרע נזוקה בתי ידי על י(אבל

 שוה 9( היה שאם יותר, ולא מבעתדמי
 בדמים, "( אותמ מעלין ובעלים %(מאתים

 דמיו אלא להאין

 רל"אטי'

 לוי היה אילו : 1( לי נראה כך עליהם, והמשיבים התובעים דברילפי
 והכביד עושר קול עליו יצא ומחמתו הזה הממון על חנםשומר

 פרכקי5 סעתק 5פי 345[ 130 סי' ]בבסירמפ75 ל"ה סי' 49 קונן מזה"ס[ ]כ"יה"3
 ק"ל סי' נו: ]בבכ"י 1103 סלו: כ"י "ו"ס ; 221 קל"ו סי' ה"נ ס5ורס ;נו5וכ7ון

 וע5ומיסי רניכו נמיכוייכו 58[בבפר:
 3תה5)'ו וסו53 הסרס, וסופס סמ55ס כוסה נ5י 3"7 תעמס סי5 זו, תמינס 2רל"א
 3. 5ות 3 75 "מנועיס" נחהנרתו עפמטיין ר"5 ונס ננונו5י, נומ"כ וסמווס ; ל"נסי'

ו*י'יו
 בתי. שם: 8( בצל"ר[. וגם בהאורה ]וכ"ה לי שאיז או"ה: 2(  =הוא.1"

 וכ"ה 8( הפעוטות. שזח"ה: כ"י כתה"י[: בשני באו"ה ]וכ"ה =וקטנים 5( ע"א. פ"ז ב"ק4(
 באו"ה וכ"ה 7( חייבין. שהויקו ואחרים שזח"ה: כ"י חייבין[; מ: ]כ"י ממ: כ"יבאו"ה
 שלשה עפ"י זה תיקנתי 8( הואיל. אלא האורה: וגם שזח"ה כ"י ווין[: כ"י וגם ממ:]כ"י

 ממ:[: ]כ"י או"ה 11( זוז. ששים שם: =ז.וז: 10( בהאורה[. ]וכ"ה =היתה 9(כתח"י.
 עצמו[. ביר ]ושם: =עצמה 18( הוא[. בטעות: ]ובהאורח =היא 12( אותו. מעליזוברמים

 ר'[. לבת מ: ]כ"י ממ: כ"י ובאו"ה שם וכ"ה 15( שהפקירה. באשה מעשה שם:14(
 פרנקיל ומר 17( ממנה. ונאבר מם: א"ח כתה"י[; שני עפ"י זה ]גתיקנתי =הימנה18(

 לפרוע[. ממ: ]=כ"י מ: כ"י באו"ה שהוא כמו ]=ליפרע[ וצ"ל: במעות שםהעתיק
 בשניחם[. חמר והשאר ראו"ה; כתה"י בשני ]וכ"ה =לאחרים 19( 5. אות לעיל ראה18(
 והחובל ממ: כ"י באו"ה אמנם האורה; עפ"י זה ותיקנתי (=בהז; 21 שגרלו. חאורה:20(
 שם 24( ניזוקה. ביתי בני ירי על שם: 28( וחייביז. הואיל אלא האורה: 22( חייב.בהז
 בהאורה )וכ"ה זוז ]ששים[ שוה ]היתה[ =שאם 25( יותר. ולא כתה"י: בשלשהוגם

 מ: כ"י או"ה ]עצמו[: וצ"ל: הוא המעתיק טעות 27( 11. אות לעיל 28( ממ:(.ובאו"ה
 רמיו. אלא בהאורה: וגם שם 28( עצמו. בירי הפקרוז היהואפילו
 וראה א'[; אות ]שם המאוחרים רש"י של מתלמיריו לאחר כוונתו איל1 ,( :רל"א
 במבואי. באיריכותמש"כ

 הוא בריז א"ר ]=הימנה[18(.המת'
 בתי אבירת לפמ"כ17( לישאיז

 רעה 18( הפעומות רפגיעתהקטנה,
 -אפילו משלמין אינז הויקו10(ראם
 יטהזיקו ואחיים 20(, יטהגרילולאחר

 22( הואיל אלא חייביה]==בהז[21(
 זוז 25( שוה שאם לא24(. ותוטבעת רמי לה אפרע נטוקה בתי28(שע"י

 28ג ברמים אותה מעליזובעלים
 איז עצורי27( ביר הפקירהאפילו
 עכ"לע בלגר זוז28( אלאלה

 18(, גן'צנחו ון"י דקנפלקידעק 12(לנוילן
 :נבלבהש
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 נפשו לפדות לידו, זה ממון בא לא משאם יורנר, לרצובעו ב( המושלעליו
 ממון מחמת בפדיונו שהכבידו העיר מטובי 8( שלשה הממון מןולרנרנ
 עליה מליקו דכמפא כמא גביה דאפקידו גברא ההוא 4( כדאמרינןזה,

 ליה אמר פטריה, 6( דרבא לקמיה אתא נהלייהו. יהביה שקליהגנביה,
 אי חזינא, אשי- ר' אמר אלא הוא. חברו בממון עצמו מציל האיאביי
 דכמא אדעתא לא, ואי לשלם, וחייב אתו דידיה אדעתא הוא, אמידאינש
 שקבלו עכשיו עליו, שיצאו לו גרם הפקדון שהרי ופטור. אתודכםפא
 כל כשאר מחמתו עליו שבא ההפמד חצי לשלם עליו יש שכר,למחצית
 פלגא וההוא פקדון, פלגא מלוה פלגא עימקא, האי 6( לן דק"מאאונמין.
 שהיה שכר, שבשביל להחזיר, חייב עליה שיבאו אונם. צדי כלדמלוה
 שיבא אונם מכל שפטרוהו טוען, שהוא ומה : ההפמד לו בא בו, י(מצפה
 שרי '( הורגלו שלא נראין. דבריו אין ומשרתיו, העיר מושל מחמתעליו

 היה ולא האי. כי באו-נמא לאתנויי אדעתיה אמיק ולא בכךהעיירות
 אלא לתבוע דרכו אין כי עצמו, בפני אחד לכל השלטון שיתבעדואג
 אשר בכל הגזרה פי על ממונו את יפטור אחד וכל יחד, 9( הקהלהלכל
 שהוא כמו זה, אונם להם שפירש בעדים ראיה להביא ועליו שם.הוא
 הזה ממון מחמת עושר קול עלי יצא שמא אני ירא להם, שאמרטוען

 יתיישבו אלה, לדבריו ראיה לו אין ואם ופקידיו. המושל משא עליויכבידו
 ר' והנדיב ת( קרובי יומף ב"ר יצחק ר' כגון העיר, ע( טוביבדבר
 זה ממון שיצא קודם מתחלה שראוהו מה לפי יונה, ב"ר בנ(שלמה
 שיראה מה ולפי דוגמתו, ענ"ם על המושל שפמק במה ויתבוננועליו,

 והשאר הפקדון, על האומד חצי יטילו כן, מחמת עליו שהכבידובעיניהם
 לו שמחלו שנתן, מה נתן פיהם שעל טוען, שהוא ומה : לשלםחייב
 הקהל כל במעמד שהרי כן, ויעידו עדים יביא בפדיונים, שירנן ינ(כל

 8. אות להלז וראה קל"מ: וח"ר שפ"מ, ח"נ תרמ"ר, סי' ח"א הרשב"א תשו' והשווה2(
 ע"ב קי"ז, ב"ק 4( שלשה. =של הניה: ב'[ אות ]שם מילר ור"י =לשלשה; צ"ל: אולי8(

 יהבה שקלה עילויה, ננבי סליקו רכספא, כסא ליה מפקיר רהוה נברא ההוא הלשון:בשינוי
 ררבה: בגמרא: ולפנינו 5( שם. בר"ס ירבינוביץ למש"כ שלפנינו נירמא להוסיף וצרירלהו.
 ע"ג. ק"ר ב"מ 6( נ'[. אות ]שם ע"ב צ"ט א' סי' צרק בשערי הנאונים גירסתוכ"ה
 תשו' ראה 9( ולהלז. 000 ע' יוראיקא נאלליא חצרפתי בספרו נרוס והשווה 8( =לו.7(

 הנ"ל בספרו נרוס לר"ר ירועים אינם ושניהם 10( ת"ב. וסי' שצ"ר, סי' ח"נהרשב"א
 שיתז. ]טת[ =כל 18( שלמה. ערר: שם: 12( יצחק. ערר: מבואי ,ראה 11( 226.צר
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 הראשונה הפרשה דבר על כן אמרו ואם דבריו. כפי "( במערה לונאמר
 ידי יצאו שאילו זה, בפדיון זאת על לו תעמוד לא דינר, אלפים ד'של
 כלי שהוצגו עכשיו רב. הון בידמ נשאר היה עדיין פשרה, באותההשר
 וחייב בממונם עצמו יפדה והוא הפתחים על להחזיר לו נאותו לאריק,

 הפקיד, אצל החוב מבעלי שהמחה מה וכן משלהם. שקבל מה כללהחזיר
 בבית בתיבה שנמצאו והמשכונות, והמעות שכתבתי, האומד מחציחוץ
 ממונם, שמחל טוענים שהם הממון ומחילת : עליו אחריותו חציהגוי,
 הפקיד אצל מעליו החוב בעלי את %( לנתקבשביל
 על הוא נאמן מחל, כן בשביל לא אומר והואידיו.
 קצת שימחול לדבר תחילה נכנם כן מנת עלשהרי
 משעבד אדם שאין מדאי, יותר שמחל ישביעהוולא
 ולא הקהל על לרעה המושל רוח שראו 17( הגוים יד שגברה שכןוכל

 בעיר להתעכב הוא וצריך לגבות. כדי למחול והוצרכו בעיניהםנחשבו
 הקהל, שאר שיתעכבו מה ככל גוים, בידי הנותר הממון אתולגבות
 ממה לו אין ואם לגבות. מועלת עכבתו שאין הקהל טובי שיראועד

 מן אחד אצל הלווים את ימחה לא ואם הממון, מן יתפרנםלהתפרנם
 לו יש אם ליתן, מה לו שאין אומר .שהוא ומה : ויצא בעירהנשארים
 תשיג שלא ולמה מהם, לגבות משועבדים כולן 8ג( מפרים ,אומטלטלין

 חוץ לו, שיש מה כל יתן השבועה פי ועל חוב. שטר להם יכתובידו
 וכמות ]יום[ שלשים מזון חוב לבעל שמשיירין ט( רבותינו שאמרוממה
 את לוי שיברר חפצים שהם ושמעון ראובן שטוענין ומה : חדשלי"ב
 לברר, לו אומרים הם דבריהם. %( מה הוא, מה ידעתי לא בגזירה.דבריו
 שכן ישבע אומ' הם שלטון, אונם מכל שפטרוהו טוען שהוא .מה עלאם

 לחייבו עליו מטיל שאני האומד, מחצי ויפטר לו אומרים הם יפהויפטר.
 שפמק מה מכדי יפטר לא אבל השכר. למחצית מצפה שהואמחמת

 : לחייבו 21( חבריו שאר עלהמושל

 רש"י מגנוז ערר: מבואי ראה 16( =מירור. ובנינו 15( לכל. גלוי במקום במובו:14(
 במק"א. בתשובותיו ,רבינו של לשימתו מתאים זה וגמ 18( 2. אות לעיל ראה 17(בתשובותיו.

 חרש. עשר שנים וכמות יום שלשים מזוז לו נותנין ע"ב: כ"ג מ"ר פ"ו: ערכין19(
 גחמר. לקוי והשאר 21( מיוחר. בפרק מבואי וראה רבריהמ; =]ומה[20(

 את %( שיצאכדי
 שבועה. ובלאכך

 שיכול, מהויגבה
 זו. לשבועהעצמו
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 רל"בט"
 ושמעון. ראובן בדברי וחקרנו עייננו חתומי-ממה 1( בית-דיןנחנו

 ראובן שהיה שמעון, הודה אשר אחרי ראובן, 2( נזדכהומדבריהם
 ראובן, קנה שלשתן ובמעמד האשה, מיד שקבל ממירת-החפץבשעת
 8( ונכנמ שליח-האשה, מתורת שמעון יצא או השליש. שמעון ע"יוזכה

 לא שומת-החפץ שבעת מודה, השליש ששמעון ומאחר השליש.דרך
 לידו. הבאת-ההרשאה לבד מימן, שום האשה 4( התנת ילא האשהבררה
 שהתנאי 6(, ההרשאה כשהובאת לראובן החפץ לפרוע נתחייבמיד

 החפץ, יעכב אם השליש, יעוות'( ומעתה האשה. התניתה כאשרמקודם6(
 מה השליש יעשה אך מעלה, 8( איננה והתראותיה מחאת-האשהכף

 שמרא דנפקא איתתא ההיא : 9( במנהדרין עובדא כההוא בידו.שהושלש
 : "( שמעתא כדממיק רבנן והימנוה פריעה, שמרא ואמרה ידהמתותיה

 לפי, נאמנת. אינה דבריה, היו שמר-אמנה מוענת, שהאשה מהוגם
 דברי דברינו, היו ט( שמר-אמנה אומרים ההרשאה כשעדישאפילו
 לקממרא, 12( ומרע על-9ה אתי דלא נאמנים. אינם דברינו, היופיומים

 מוען שהבעל-דין שכן כל אחר, "( במקום יוצאה שחתימת-העדיםאחרי
 וזווכו, מלווס לר3יכו סו5 5ולי עליו, סחתווויס מתות נלי נית-וין פסק :רל"ב

 ל"ז. ןף מס ונתנו5 5', 5ות 363 כ"ט סי' כתחנ"ווסו53

 לויו מעיני נעלמה זו ותשובה מאתנו; נאברו חתומי-ב"ר שמות אמנם 1( :רלקקב
 ל"ב סנהרריז ראה תלמורי, לשוז והוא בריז; זכאי =יצא 2( 72. צר לכתובותבאוצה"ג

 ברבר; התחיל וחוראתו: בררך, ונכנס צ"ל: אולי 8( ע"א. כ"נ הי"ג שם וירושלמיע"ב,
 צ"ל: אולי 4( מ"א. פ"א: ברכות המשנה לשוז וגם כ"ז, ה': במדבר רש"י לשוזוהשווה
 לרח"ג, השטרות ספר ראה החוב; נפרע שכבר המעיר אורכתא, שטר והוא 6(חתניתה.

 מילר ר"י אמנם מקורם; ]=הותנה[ שהתנאי צ"ל: אולי 6( אות.6. 82 צר אסף,הוצ'
 ררכו[ ]=את השליש יעוות צ"לכ אולי 7( )מקויים(. שהתנאי והגיה: מ,רח ב'( אות)שם

 בלשוז זה, ובטוי 8( המוסרי. במובנו ע"א סוף צ"ז סנהרר:ין והשווה כ"א(; ג':)ירמיה
 אנשי שנהנו למנהג ובנוגע רש"י; בתשו' רגיל איננו טובה, ומרה חשיבות עםנררף

 באוצה"נ לרש"נ שמריה ב"ר אלחנן ר' תשו' ראה שבועה, בלי הנשים את להאמיןקירואז
 ע"ב, שם 10( קלים. בשינויים ע"א ל"א סנהרר,ין 9( 282. ע' ריש תרס"ו סס"ילכתובות

 ר"ה: שם בפירש"י וכ"ה =ליה; 12( ע"ב. י"ט כתובות 11( רנפק. ר"ה: שםופירש"י
 כתב- איו אם ררוקא בהלכה, ור"ח רשי של לשימתו מתאים וזה אחר. =ממקום 13(איז.
 כשכתב-ירו ראפילו רה"ג, של לשימתו לא אמנם נאמנים: הערים איז אחר, ממקום יוצאירז
 שם תוס' בשטמ"ק; והובא שם, הרמב"1 חרושי והשווה נאמניז. איז אחר, ממקוםיוצא
 2נ ע' שם ואוצה"נ ה"ט, פ"נ ערות ה' הראב"ר והשגות ר"מ אמרד"ה:
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 בעלמא, חמפא השמרות 14( לכל דא"כ נאמן. אינו היה,שמר-אמנה
 שמעון שהיה לומר לכשתמצא ואף היה. "( שמר-אמנה למעוןשיכולין

 אשם לאשר החפץ לפרוע נתחייב ; מתורת-שליש ונפקאשליח-האשה
 המעידה ההרשאה כפי החפץ על שהיה חובו שפרע מאחר "(, נתן מדר'לו

 לשמעון חייבנו לכך : לראובן ונותנין משמעון ומוציאין החוב,שנפרע
 שחייבנו ומה לראובן, החפץ לפרוע דברים ובלא ז1( דין בלאהשליש

 : וחתמנו כתבנו "(וזיכינו

 רל"'גפי'

 : שלמה רבינו הגדול המאורתשופת

 מה שכל ביניהם והתנו לשוק 2( שהלכו ושמעון ראובן 1(וששאלתם
 בכל בין במציאה בין במחורה בין מהן, ל[אחד ]ב:שכר 8(שיעלה

 6( שקנו פרקממיא עמ לבדו האחד הלך 6( ובחזרה לזה. זה 4( יחלוקודבר,

 ליתן מחברו ותובע 1(. בפדיון ממון ונתן גוים בידי ונתפם]=בבשותפות[
 סי' "ק: ב:כ"י ס"" פירינ5י ]כ"י ה"נ סנס"ל :רל"ג

 קנו""
 סכס בכססגלס

 ל"1 סי' 130[ נוס' ]בבסירספלך 49 קונן סזה"ס כ"י ה"כ לךרך 5יךס :ג[
 )וגותגס; יותר נסגנון "14 כ"ו סי תה5"ו ; כסערות[ לסלן סתס ]ב:כת"י 33ךף
 ק"נו ס" ח"נ ס"ורס 62-61[ן ב:פר: קל"ך ס" )ו: ]ב:כ"י "-נ111 סת: כ"י"ו"ס

 180-179. ח"נ נקתך "ו5ר ;223
 ולית"

 סלפנינו. סנו: כ"י סנס"ל נק5ור

 וגי-האי 16( "לכל". במקום "כל" צ"ל: ואולי רש"י: בלשוז זה לבמוי חב,ר מצאתי ולא14(
 הוצ' הרסב"ם, ותשו' ה"ה פ"ג: ערות ה' הרמב"ם שם, כתובות ראה ליכתב; ניתןלא

 סי' ח"א מהרש"ר ועי' ע"ב, מ' ב"ק ע"א, ל"א פסחים 18( 213. ע' רכ"ג, סי'פריימן,
 דחכסי- בתשובות רגיל זה ובמוי לשמעוז; ראובז שביז ותביעות מענות בלי 17(קכ"א.
 ע"א. צ"ה כתובות ורברים; ריז בלא ע"ב: כ"1 ערכיז רגם"ה לרוגמא ראהלותיר;

 י"ח. רבה במרבר =בריו;18(
 בעל ע"י ברמז נזכרה ז,ו ותשובה ]או"ה[. וששאל שזח"ה[; ]כ"י וששאלת 1( :רלווג
 אות מ' רף לשבה"ש ובמבוא 180 להאורה במבוא ,רש"ב ע"י וגם 86; סי' ש' אותשה"נ
 מיליר ר"י שציין המקורות ולכל קס"א[. סי' במקום קמ"א =סי' שם: ]וצ"ל במעותקפ"א
 הלכו או"ה: 2( נחמר. ואוצר לררר צירה או"ה, האורה, להוסיף: צריר א'[ אות]שם

 שם: כ"י 4( מהם. לאחר במעות: או"ה מהז; אחר ]=שכר[ שכן האורה: 3( בשוק.לסחורה
 שניהם, שקנו פרגממי]א[ עם יח)י(ר לברו מהם אחר וכשהחזיר שם: 5( ביניהם.יחלקו
 ובכ"י: שם: תחצ"1 עפ"י זה הוספתי 8( לברו. האחר ובחזירת האורה: גוינם[; בירינהפש
 ממון. ונתן עצמו ופרה שם: כ"י לפריוז; האורה: 7( שניהם.שקנו
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 של שהיתה המחורה 8( ביניהן והיה הם שותפים שהרי בפדיון,חלקו
 שותפים להיות 9( שהותנו ועוד ]ה[שותפים. כדרך לשומרהשניהם
 היינו לא : משיבו 11( והלה בהפמד. "( שוה הפמד שיש ועכשיובשכר,
 "( נפרדה א( העיר מן צאתינו 18( משעת אבל 12(, בשוק אלאשותפים
 וזה לי חולק היית לא הרבה "( רב ממון משתכר היית ואילוהבילתינו.

 לחייבו. בדבר 18( חולקין ויש ופמרוהו. לדין לפניך "( ובאו בכך.מודה
 לחייבו. מהיכן ראיה בידי 21( אין ואבי ]לי[. 20( פירש לא החולקין "(טעם

 שותפים ]בבשלהן[ פרקממיא חלקו ב2( שלא זמן כל שעדייןואע"פ
 ואם חלקו. חברו לו ישלם האחד שיפםיד מה כל התנו, לא 28( ואילוהם.
 אלא זה דבר נאמר לא רשע, להפמד ורחוק ל~~כר קרוב 24( ששנינומפני
 יהיה ואם עמו, 6ב( יחלוק ישתכר שאם מנת על לחברו פרקממיאבנותן
 המקבל. על האחריות שכל 28(, להשלים המקבל על בפרקממיאהפמד
 אלא איבו 28( חלק נומל שהנותן ומה מלוה, עלי.ו י2( פרקממיאנמצאת
 לך אין 30( זה בדבר אבל 28(. ונומל עומד מעותיו במילורנ ושכררבירנ
 חצי ומפמיד חלקו אחריות עליו קבל שהרי תרעומת, אלאעליו

 ואע"פ עליו. קבל לא זה שותף של 82( גופו ,אחריות אבל "(,הפרקממיא

 ביניהמ והיתה או"ה: שותפיז: כררר הסחורה לשמור ]=ביניהם[ בינם והיה שזח"ה: כ"י8(
 תחצ"ו: 9( הסחורה. עם בא והיה אוצ"נ: וגם תחצ"ו השותפיז; כררר לשמרההסחורה
 שם: כ"י בהפסר: נשוה הפסר שיש ובכז תחצ"ו: בהפסר; שויז צ"ל: אולי 10(שהתנינו.

 בשוק: ]בעורנו[ צ"ל: אולי 12( משיב. חבירו והלה שם: כ"י 11( בשוה. ההפסרנחלק
 בשעת שם! כ"י העי,ר; מו שיצאנו משעה האורה: 13( בשוק. ]=ועורנו[ בעירנותחצ"ו:
 =ממוז 16( חבילתנו. נתפררה שם: 15( השוק. מו סמ: וגם שזח"ח כתח"י 14(צאתינו.

 כ"י הרבה; ]=במרינות[ בממונות האורה: או"ה; עפ"י זה ותיקנתי הרבה. ]במרינות[רב
 ופטרתו: לריו לפניו ובאו או"ה: 17( וכו'. הררנר[ באמצע משתכר חיית ואילושם:
 לצורר שלא והגיח טרח שר"ל אמנם חבי,רו. את ופטר לרין רשי לפני ובאו שם:כ"י

 המחייביו. וטעם שם: 19( שחולקיו. כ"י: 18( ]ופטרתוהו[. לרין ]לפניכם[ ובאובאוצ"נ:
 וכל כ"י: 22( ראיה. בירי ואיו בהאורה: וגם שם כ"י 21( לי. פורש לא אוצ"נ:20(
 לחבירו, פרקמטיא שחלקו כ"ז י'(: אות )שם וויז כ"י או"ה הם; שותפים חילקו, שלאזמז
 יחלוקו. אוצ"נ: 25( ע"א. ע' רמ ב"מ 24( והרי. שם: כ"י 23( הז. שותפין מנתעל
 ]הכל[. להשלימ א': אות שם המנלה שזח"ה; כ"י עפ"י זה ותיקנתי האחריות[; =]כל28(
 רבית. אלא איננו[ בשכר חלק )שכר( נוטל שם: כ"י 28( שם. בכ"י וכ"ה =]זו[:27(
 כולו זה מאמר 30( ]=שנתפסה[. שנתפתתה פרקמטיא חצי ונוטל עומר בטעות: האורה29(

 ]שנאברה[. תחצ"ו: או"ה; עפ"י זה ותיקנתי ]-שנתפסה[; 31( שם. בהאורח וגם בכ"ינשמט
 ר'. סי' פ"ט כלל הרא"ש תשו' והשווה32(
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 לזה. לחייבו מעם 84( זו אין חלקו, עמ חביר,ו חלק על ]-מורח[88(שהףה
 חמור ואת חמורו את %( נהר שמר מ( לדבריך הבארנ בדולה ראףהשהרף
 88( רדוף קום לו אמר לא וזה בכולו זה מורח שהיה "( וכ"ש וכו'.חברו

 דבר ףבא וכף פדףובך. ועלי ולףממים ]-חיורנ[89( נהודף למקוםוהכנם
 . "( מוב מה נדעה שלהם וראיורצ 40(המחייבףם

 : יצהק ברשלמה

 רל"דמי'
 : ז"ל רש"י הנדול המאור 1(תשובת

 מהן אהד ופירש לאמצע. 2( השכר וכל אחד לכףם שהמףלוהשותפין
 מידו הכל ואנמו בעיר 8( ותפמוהו בידו. השותפות וממוןלמחורה

 חברו את ותובע רב. 4( הון ממון[ : הנליון ]על ליתן צריך נופוובפדיון
 בהפמד. לחלוק לו 6( ויש היה לאמצע שכרו 5( כי בפדףון, מחצהליתן

 : רשע להפמד ורחוק לשכר קרוב יהא לאו,ואם

 ולא נופו שמירת עליו קבל לא שהרי כלום. עליו לו שאין נומה 7(רעתי
 זה. הוא ולשכר להפמד וקרוב בהפמדו 8( ודיו ממונו.שמףררנ

 : נ5ס 483-"49 קל"" סי' פיריכלי[ ]כ"י ח"3 353ה"ל הו3"ה 1ו ת5ינה :רל'"ד
 ונ5יכוייס ן ינחק[ נר' 5לחס : נסופה ]וחתוס 1"ל ר5"י סנלול סנ1"ורת5ונת
 1"ל ר5"י ס5ינ : נ5ס 743 קל"ט סי' הסחיכר[ ]כ"י ח"נ 5נה"ל נקינורקליס

]ולית"
 "וכספורל[. כ"י ח"3 353ה"ל

 הגיה ר'[ אות ]שם מילר ר"י אמנם חלקו. על כמו חלקו על מורח או"ה: לנכוז; כצ"ל88(
 שמ: כ"י מענה; ז.ו איז אוצ"נ: 84( חלקו. עם חברר חלק בפרקממיא שהיתה בצרק:שלא
 השאר ובכ"י נהר. רשמף מההיא ]=ן,ראייה[ להביא לי יש שם: 85( טענה. לרואיז

 קורם שמ: 88( במלז. שהיה זה וכ"ש שם: כ"י 87( ר'. פ"י: ב"ק משנה 86(מטושמש.
 כ"י: 40( כתה"י. שני עפ"י זה הוספתי 89( ולסמים. חיות גרורי במקום הכנם]=קום[
 נרעה או"ה: 41( עכ"ל. בינינו מה נרעה מוב[ ]=מה מעה המחייבים ראייהוכשיבא
 מוב. מהבינינו

 כ"ו; סי' תחצ"ו את גם כאן לציין צריר מוינא פרנקיל ר"ר ירירי של ולרעת11( :רי"י
 ]והשווה ובלשונם בתוכנם הז ששונות לפי שניהם, את להזהות אפשר שאי ה1א ברוראמנם
 שלפנינו רש"י ותשובת תכ"ב; סי' ר"ב מ"ב, סי' ר"ק קנ"א, טי' ר"פ ב"ב מהר"םתשו'
 כ"ג. סי' ר"פ מהר"ם תשו' ראה 2( 160[. עמ' להא1רה במבוא רש"ב מעיני גםנעלמה

 י2,טכרה לפי 'טם: 5( יב. ממוז שם: 4( אונטים. או גנבים אותו ותפטו ממ: כ"י8(
 להפסרה י2ם: 8( ז"ל. ריט"י השיב שם: 7( לה יוט וגם יטם:6(
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 תובעו אינו והרי בידו, "( שמסר בממונו שכר לקבל מצפה 9( היהבמה
 13( לענין רשע, להפסד ורחוק לשכר קרוב י1( וכששנינו כלום. ט(בהפסדו

 למחצה בהן להשתכר לחבירו מעות או פרקממיא שנותן שנינו,רבית
 ברבית, שמלוה רשע 14( זהו בהפסדו, כלום עליו יקבל לא יפסידואם
 נמצא הוא. המקבל על 15( ]בבזול[ זולל ושל אונם של שהאחריותשכיון

 הוא, רבית השכר, במחצית נומל שזה מה וכל עליו, מלוהשהמעות
 "( דיו עצמו, על ממונו שאחריות זה אבל עליו. הקרן מן כלום איןשהרי
 בגופו מורח שותפו שהיה מפני ואם אדם. כל מדת אלא זה ואיןבכך

 אפי' אלא יהא 19( דלא כך. על 18( לחייבו לנו אין השותפות, על "(ומסכנו
 עליו. גופו שמירת אין משלח, של הנאה 0י( וכל בחנם בשליחותוהולך
 באונסיה שואל שחייב גופו בלא פרתו לו השאיל דהשתא וחומרמקל

 עמו בעליו אם שנ' פרתו 1י( מאונם שואל נפמר גופו השאיל)אונסיה(,
 עצמו בשביל שאף 22( שכן וכל וכמה. כמה אחת על גופו אונסי ישלם,לא
 מהיכן לנו אין למחר. וזה היום זה למרוח השותפין דרך וכן הולך.היה

 לחייבו באנו שאם הללו. לדבריהם וסמך ראיה להביא צריך ואיןלחייבו
 מן לפמרו אבל לדברינו. פתח למצא צריכים היי.נו בידו, ממונוולהוציא
 אם חברו נזקי עליו לקבל האדם את ]ה[תורה חייבה שלא הואהסתם
 : ושלום בדבר שוין ישראל וכל חסדים וגמילות צדקה ידי עללא

 : יצחק בר'שלמה
 רל"המי'

 חלוקה. הויא לא חבירו לדעת שלא חולק אדם אם : 1( רש"י בשםמצאתי
 שחבירו ואע"פ לאמצע. השכר בחלקו המקבל שמרויח מהוכל

 מס[. ממו"ן כת"י ]בבתרוכי מכ"ו סי' פ"ה 3"ת תייכי :רל,יה

 ב"מ 12( בהפסר. שם: 11( בידו. במסר פירינצי: כ"י 10( מצפה. שהיה במה שם:9(
 ח"ב שבה"ל תכ"ב; סי' וד"ב קנ"א, סי' ד"פ ס"ב, סי' ר"ק מהר"ם תשו' ראה 13( ע"א.ע'

 =זול: 15( כו'. שהאחריות כיון ברבית שהלוה רשע וזה סמ: כ"י 14( קמ"א. סי' אק:כ"י
 ליתא זה גם סמ: כ"י 17( ]=דיו[. רין פלר: כ"י 16( שם. סמ: כ"י עפ"י זהותיקנתכ

 שותפו של הנוף באונס חלק לשלם לשותף שאין זה לעניין ובנוגע 18( מבואי[. ]ראהשם
 ראם סמ: כ"י 19( לעיל. רש"י ותשו' קע"ז, סי' טחו"מ ר', סי' פ"ט כלל הרא"ש תשו'ראה
 שמי. סמ: בכ"י ]וכ"ה =זה 22( מהפרה. באונסיה שם: 21( הנאה. רכל שם: 20( יהא.לא

 חולק[ ]צ"ל: חולה ארם אם בטעות: 165 צר להאורה במבוא ברמז 1נזכרה 1( :רל"ה
 רש"י. בתשובת שהוא ספק ואי: בז,ה"ל: רש"ב שם העי,רוכבר
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 חלוקה, דתיהוי ליה ניחא דלא כיון הכי אפילו ב(, בשוה שחלק לומודה
 : חלוקה הוילא

 רל"ומי'
 8( מי כל מיהו שב"ל, ב( דבר מקנה אדם דאין אע"ג : רש."י 1(השיב

 שבעולם ריוח שום ידו על דבר ישתכר שאם לחבירושמתנה
 לשלם אדם 4( חייב אמירה שכר אפי' דהא לו. ליתן חייב חלקו, לולירנן

 אדבר 6( שלא ע"מ לי מקודשת את הרי ]=כדאמר'[י( הואדממונא
 לה שיתן דצריך 8( דאמר לר"ל דאפי' מק,ודשת. זה הרי ז( לשלפוןעליך
 בפ' אמרי' %( והא הוא. מעלי' דשכירות מבר 9( מ"מ פרופה,שוה
 אמירה שכר א"ל רבית'. 18( קאכיל והא %( מפרא רב לי' דאמרו "(הרבי'

 : .עכ"ל 14(. שקילקא

 נמס: "93 תת)ו"ו  סי' 108[ )וס' ]במסירמפלך 345 קונן מזח"ס כת"י :רל"ו
 נ")ו ס)ו:( )כ"י ןריכוס תרןכי ן סם"לס( נוסח )נלי רם"יסמינ

 פ,ן"
 י29 רים

 3ר' מל)וס )ור' סי" זו תמונס "30 סוף )ו"ח סי' נתחנ,,ו ")וכס : קליסנמיכוייס
 תמו' נמס: ומותפין מלוחין )וס' פ"ך סנס"ננ וסמווס סיתוס. ינחק לר'מתמון

 יקוס עןיס מכיס ועפ"י ע"נ. ע"1 סימר וס' מכ"ס, סי' נ"נ תסר"ס תמו'סנ"וכיס,
 לרם"י. מסייןנר

 מהרי"ק ותשו' פ"ס, כלל הרא"ש תשו' רכ"ז, מי' הריב"ש קע"ו, מי' מחו"מ והשווה2(
 צ"ז. שורש ושם כ"ר,שורש
 דהכי נומה שרעתי כמה משיבד והנני תחצ"ו: ממ:; כ"י במרדכי ג"כ כ"ה1( :רלן'ך
 שם: 8( לעולם[. בא שלא ך=דבר דשב"ל מקנה אדם שאין אעם"י מררכי: 2(הלכתא.

 חייב זה הרי לו, שיתן בעולם ריוח שום ידו על ישתכר שאם להב' שמקכה מי כלמי'
 כדתניא. ובמרדכי: המברא: עפ"י זה תיקנתי 5( אינש. מחייב תחצ"ו: 4( לו.ליתן
 שזת"ה(. )בכ"י לשולמן 7( כאו. וכצ"ל שאדבר, ע"מ שם: 6( ע"א. מ"ג קדושיןועי'
 הלשוו. בשינוי ע"ב מ"ס ב"מ 11( ועוד. שם: 10( =קמבר. 9( שיתן. בעיכן מרדכי:8(
 גמ,רא 18( פפא. לרב ליה ראמרה מרדכי: פפא; לרב רבנן ליה דאמרי צ"ל: אולי12(

 לגבי אמרינ' ועור תחצ"ו: ריבית': קאכיל מר מרדכי: רבית'; דמר בריה אכיללפכינו:
 אמיר' שכר עד כו' רבית' קאכיל מר בריה פפא לר' ליה דאמרי פפא, דר' בריה מראבא
 ואיז חייב, דוודאי משתכר וע"י בגופו שמורח זה וכ"ש ב80: ריש תחצ"ו 14( שקיל.קא
 לעולם. בא שלא דבר משוםכאו
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 רל"זטי'

 בלא ערב שנעשה או בקניין, ערב שנעשה מי י בתשובות כתבמצאתי
 המעות, נתינת קודם בו לחזור יכול קבלן, שנעשה או 1(קניין

 ערבות, המקבל וערב : המעות נתינת לאחר אלא בקניין שיעבדדלא
 מעות מתן בשעת ערב ליה הוה 2(, משכונו או שמרו מחזיר פיו עלאם

 : קניין בעיולא

 רל"חמי'
 וקיימו אחיו בת 8( על בנו[ ]בבאת 2( ראובן ששידך 2וששאלתמ1(

 בו שהחוזר מנת על קבלנים ביד יד תשומת והניחו 4(דבריהם
 '( שנים כמה ועברו מקומות. 6( ברוב שהורנלו 5( כדרך ערבונויפמיד
 הקבלנים מיד ערבונו תובע אחיו שמעון 8( והנה ראובן. בווחוזר

 לא בכתובה קבלן צ( ואומר ממייעו 9( אחד ותלמיד לראובן.שהחזירוהו
 : קניא לא 11( ואםטכתא הוא, דאממכתא ועודמשתעבד.

 : נחס [ תתג"ו סי' ריוו5 ]ב2ך' נ89 3"3 ססווינר( )כ"י ורינוס תרוכי 2רל"ז
 ]סתס[. 3תסו3ות כתנונג5תי

 ~ורןכי 3סנסות סו53ס 53יכותס, ונןולס 3כווותס קטנס זו, רס"י תסו3ת 2רל"ח
 5דד2 תקנ"ט סי' 3כ"י סס ]ב:ונסנס ך195"1965 סג"ס סי' פ"5 קןוסין סוו:()כ"י

 נ"וו סוו:( )כ"י ןרינוס וורןכי ן יגחק 3ר סלווס : 3סופס וחתוס קליס[נסינוייס
 : 3נןפס[ לפנינו ]ולית5 ספרןס ווספר יגחק 3ר' סלווס : סס וחתוס סנליון על393

 ח"נ ס5ורס : רניס 3סינוייס 180[ ע' ח"כ לסך"ל נחווך ]522וגר כ"ז סי'תחג"ו
 ן 62[ ען בבפך: קל"ס סון ת: ב2כ"ו 1113 סת: כ"ו ]בב5ן"ס 223 קת"5סי'
 סי' ן"פ נ"3 תסר"ס 3תסו' נתרן גור ו3ק : ק"ו סי' קנין לס' תיקוניותתסו'

 ג/ ס" ן"ק וססתתנ"ך,

 מיסכונה על או ריווא: ר' 2( קבלה בלא סמ: ובכ"י ריווא; ר' עפ"י זה תיקנתי 1( :ויל"ז
 או"ה, האורה, עפ"י זה הוספתי 2( 1טיטאל. או"ה: עהשאלת; ררינוס: מירכי 1( 2ו'ל"1ץ
 לבת בנו את ראובז ששירר בזה"ל: מתחלת זו תשובה ר"פ מהר"ם ובתשו' ומהר"ם;מררכק
 העתיקה צרפת לשוז השפעת על מעיר הוא נם ואולי ומהר"ם[; ]מררכי אחיו ==לבת 8(אחיה
 במררכי ]וליתא תקנ"0 סי' הנה"מ ובכ"י בתחצ"ו כ"ח 4( מבואי[. ]ראה רש"י של סננונועל
 בשאר או"ח: 8( הארם. כל כררר סמ: כ"י הנה"מ 5( ב39[. בכ"י לא ונם 'טצ"ה בס'לא

 ותלמיר ערבונו לו והחזירו ראובז בו וחזר כ"ה: והני' יטם; ליתא הנה"מ: 7(מקומות.
 מסייע אחר ותלמיר או"ה: 9( ,שם. נשמט כולו אחר" "ותלמיר וער מכא; 8( מסייעואחר
 ב0עות: תחצ"ו 11( ע"ב[. מ"ם ני0יו ]וראה רכתובה ערב ואומר הנה"מ: 10(ליה.

 . ]==ואסמכתקואסכת'
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 בר דמשה משתעבד, בכתובה דקבלן חדא, : הצדדין בכל התלמידטעה
 מי דכתובה וערב ומותבינן וכו'. הוה בכלתיה ערבא "(עצרן
 קבלנות אצל "( זו קבלנות ענין מה ועוד הוה. קבלן ומשנינןמשתעבד,
 לאשתו מטלטלין או מעות המתפים זה דכתובה[ ]בבקבלנורנ "(.דכתובה
 אינה זו קבלנות אבל לבעלים. והחזירן 16( שליש ליד וממרתןבכתובתה

 דבר נעשה ואם קניא. ודאי "( זו ואממכתא תנאים, לקיים עירבוןאלא
 מיניה "( דקנו והוא קנייא, אממכתא לן קיימ,א עיר י1( חשובי בפניזה

 אלא לנו אין "(, מקומות בשאר מהן %( חשובין יש ואפילו "(. חשובבב"ד
 %( שלא חשוב ב"ד לך שאין מוף, לדבר אין דא"כ מקום. אותו שלב"ד

 בימים יהיה אשר השופט אל 8ב( ואומר העולם, במוף ממנו חשוביהא
 24( משה של כב"ד הן הרי ישראל על דין בית שנתמנו שלשה וכל :ההם

 %( שהנהיגו אשה שידוכי על וכ"ש הפקר. הפקרן ולהיות נכמיןלענוש

 ]בנבממון%( לקונמו הדין מן ויש ישראל, בנות לבייש שלא כןהראשונים

 לתורתו כבוד %( חולק אין הממייעו "( ותלמיד : הגוף "(וברידוי
 ממנו ונכמו מכבוד מנעוהו השמים ומן %(, מריע יד]בכלהחזיק[

 בר ע"א[; כ"ג ערכין ע"ב, קע"ר ב"ב בגמרא. שהוא כמו סמ:, כ"י ]הגה"מ עצרי בר12(
 ]תחצ"11. עצרן בר ]מהר"מ[: עצורי בר שם(; פר: ווין; כ"י )או"ה ]=עצוירי[פצורי
 ]==קבלנות 14( ז.ה. אצל זה תקנ"ט! סי' שם אמנם שצ"ה; סי' סמ: כ"י בהגה"מ כ"ה13(

 שליט. ליר ואו"ה: האורה 15( וסהר"ם. סמ: כ"י הגה"מ עפ"י זח ותיקנתי זהו[;רכתובה
 פריינק של ולרעתו העיר; טובי בפני הגה"ם: 17( ע"ב. ל"ג נררים מקובצת שמה ועי'16(
 נררים 18( חשוב. ב"ר כנגר שקול שהוא, מקום מכל העיר חשובי של ב"ר כל 134[: צר]שם
 סי' זאב בנימין ובשו"ת 145: אות 174 .ע' ר' שנה ותרביץ קע"ו, סי' לר"ת סה"י ע"ב,כ"ז
 בב"ר שיהי' כרי עם באסיפת קנין עושין האשה שכשמשרכין ז"ל ירש"י הנהיג ולפ"זצ"ח:
 ציימלין של ולרעתו 19( 121[. אות שם ציימלין וגם פריינק, מעיני 1ו ]ונעלמההשוב
 גסירנא ]=רהיינו לרבים מוטחה רוקא הוא רש"י, של לשימתו חשוב, ב"ר 121[: הערה]שם

 לנו: אין אנו שם: 21( מקומות. בשאר הרבה חשובין יש ואם הגה"מ: 20(וכבירנא[.
 שם: 23( ממנו. חשוב יהא שאין שם: 22( ב"ר. אחר אלא לילר לנו אין ר"ק:מהר"ם
 שלא ה,ראשונים שנהגו הגה"מ: 25( ג'. פרק מבואי והשווה 24( מ'[. י"ז: ]רבריםוכתיב
 ובנירוי במעות: האורה 27( ממון. לקונסו בתחצ"ו: אמנם סמ:: בכ"י כ"ה 26(לבייש.
 ותלטור. : במעות תחצ"ו כבור; חולק אינו זאת, על החולק והתלמיר שם: 28(הגוף.
 יר הן=להחזיק 30( בכה"י. שם חסר סופו ער והשאר לתורה; כבור חולק איגו הגה"מ:29(

 ג'( הערה )שם טילר ר"י אמנם שם: מיימוניות ותשו' האורה עפ"י זה ]והוספתימרעים
 מרעים[. יר מחזיק לצורר: שלאהגיה
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 ינעם ולמ,וכיהים במעמקיה. _יבין ק~לא 32( ומכ"ש תורה, של 81(גלןיותיה
 : טוב ברכת תבאועליהם

 : יצחק ברשלמה-

טי,
 רל"י

 מקובלני וכן 2(. אגרא פלגא בטל בפועל 1( אמינ' * בתשובה רש"יוהשיב
 : אכילה דבר או מעות 8( לשומרי' ליתן וצריךמרבותי.

 ר"ממי'

 נפש להשיב ערב מה נדיפתם, ריח פריחת הבכורות 1( תאינירוראי
 ]ולעינים[8( להשכיל ונחמד חיך על נעם ומה צופים, נופת 2(ומתק

 דוגמתם גדוליהן שיהיו רצון יהי בומרם, נגאל ח"ם מעין כינתאיג
 שני לשלום לשאול וגורע, כמומיף ולא בקצרה, בא עם הצעיר אני :ועודף

 אהרן, בר' 4( יומף ר ומיודעי, אלופי ונכבדים רבים שריםהישישים

 וגידולי נעים נטע ועמהם מאיר, ברבי 5( יומף ר' ובשרי שאריוקרובי

רלקקכ~
 ריס 1386 תס)ת סתי)ר[ ]כ"י סקטן 3תס3"ן סו3"ס -לרס"י (ו תסונס :

 נתסונס רס"י וססינ : נסס 191ןף
 וגכו רס"י ן3י ספרי נכל ל(ס חנר נו5"תי ]ול"

 לנסוף[. ן"ק נתסנ',ןל"
 3ר3י יוסף ר' וס"ר-3סרו קרונו ]ה"ס: לסו"ליו רס"י סססי3 (ו תסו3ס :ו*קקכה
 ל' סי' נתח5"ו סו3"ס , סכסן[ יסו~ס 3ר' "ליע(ר ור' "סרן, 3ר' יוסף ור'ת"יר,
 לר' סלתס נית תסו' ועי' י5חק. 3ר' סלמס : נסופו וחתס "193-18 ל"" סי'וסס

 ג'. סי' ח"ת חסוןסלתס

 ווין: כ"י או"ח יבין; וכ"ש סמ: כ"י או"ה 82( גליותיה. או"ה: בהאורה; ג"כ כ"ה81(
 י"ח[. אות שם ]פר: במעמקיה שכן וכל תורה של גלוייתיה ממנווכרתו

 ריש כ"א סס"י תחצ"ו ]והשווה ע"ב ס"ח דף ריש פ"ה ב"מ 2( אמ,נא. 1( :רל,קי
 תשובה לחוסי4 וצריר לשוכרים. צ"ל: אולי 3( ע"ג[. י"0 פ"ה ב"מ אגודה ובעל 12;ע'

 480. צד ח"א חתלמור במפתח גוטמאז רי"מ שצייז המקורות לכלשלפנינו
 ובתחצ"ו ו'. ג': בראשית 8( י"א. י"ט: תהלים 2( א'. כ"ד: ,רמ,ה1( :ר"מ
 וראה 4( כלום. הגיה ולא בזה הרגיש שלא מילר ר"י על והתימא נתאיו. ולענייםבמעות:
 מבואי. והשווה 5( הוא. מי ידעתי לא בז.ה"ל: א'( )הערה שם העיר מנלר ור"י י'. עררמבואי
 וגם כ"ר, י': לישעיה רש"י בפירוש המובא יוסף יר' הוא אולי שם מילר ר"יולדעת
 רמ"ב. סי'בפרדס
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 ועבדם נאמנם הצעיר שלמה אני יהודה. בר' הכהן 8( אליעזר ר'הקדש
 להשיבני להזקיקני ענותם הרבתני על דבר ומשיב להם, לשלוםשואל

 : ממרום שהראוניכמה

 מלאה מתנה שטר והביאה לדון בעלה אחי שמעון את שזימנהרחל
 ולו לה ונתנו י( ]בנם[ לראובן בהנשאה לה שכתבו אביו ויעקבאמו

 8( בז' ידם תחת ממושכן שהיה אחד, מכפר היוצא מעשרבמתנה
 לפדותו. הלה כשירצה הקרן ולקבל שנה בכל הפירורנ לאכולריטלים,
 לרחל כתוב המתנה שטר וטופם בעיר. להם שהיה גדולה אחד כרםועוד

 ]::נודע[ 9( ולא הים למדינת בעלה ראובן והלך שניהם. בלשוןולבעלה
 המעשר ופירות בקרן מחזיק זה שמעון והרי מת. אם חי אם בו נהייהמה
 הרבית. מן שאכל והפירות הקרן תובעת וזו קבל. והקרן שנים כמהאכל

 משכונות שאלו והיא אחיו שנצטרך, מפני להם שירד טועןושמעון
 השר וכשתבע ריטלין. בי"ו אחר גוי ביד והרהינום העירמאדוני

 בקש דוחק ומתוך המהר. בבית אמרו לשלם, בידם היה ולאמשכנותיו
 הכרם שיהיו זמן, אותו עד לו יחזיר לא ואם זמן, לו לתת השרמן

 בחובו השר וגבאן החזירום ולא הזמן והגיע בידו. לחלוטיןוהמעשר
 לה להחזיר השר מן ובקשה קיימת אמנו לאה היתה ועדייןכתנאו.
 השרים, מן פרם מקבלי כשאר עליו תעכבנו למען פרם בתורתהמעשר

 בו. והחזיק השר חזר וכשנפטרה שנים כמה אמי בו והחזיקה עשו.וכן
 בו והחזיק אבה. ולא לאמי כמו פרם בתורת לי שיחזירנו פניוובקשתי
 בתורת לי והחזירו עליו חזרתי שנה למוף עולה. הוא לכמה לידעשנה
 שהיו הגוי שמעתי, זמן ולאחר טרובות. יציאות עליו %( ועבדתיופרם

 לו ויתן מידו משכנותיו לקבל לשר ואמר אחי מיד בידו השרמשכונות
 שתוחלט אבותי נחלרנ על לי וחרה והמעשר. היהודי מן בידו שהיההכרם
 לפני בה ונמלכתי למקומה והלכתי בעיר היתה לא זו ורחל הגוי.ביד
 נזכר שלא על להפלא ויש הרינים. ספר בעל הכהז יה1רה ר' בז ה1א א1לי מילר לרעת6(
 לחכמה מצרף בס' שמ1אל, ור' אברהם ר' ה"ה אחי1 ביז ר"י של )?( השלישי בנ1 אליעזר,ר'
 לראבי"ה במב1א אפמ1ביצר ,ר"א מעיני זה 1נעלם מב1אי; 1הש11ה 84. ר"ו1 מקנריה יש"רלר'
 שם: 9( רש"י. תש1' בכל =רימלין 8( ]=בנם[. כנס לרא1בז במע1ת: בתחצ"ו 7( 340.ע~
 עלי1. ]=1ה1צאתי[ 10( ב1. נהיי' מהזלא



-

289 י רש"תשובות

 ונתתי למקומי וחזרתי עשתה. וכן לקנורנה רשות לי לתת הקהלהבני
 וקבלתי לגוי, ונתתי ריטלין, בט"ו בידי ממושכנת שהיתה אחתנחלה

 והחזיר לגמרי המעשר לי והחליט לשר והחזרתים מידו השרמשכונות
 ליפרין. ז' וקבלתי מידי ופדאו המעשר בעל בא שנים ולאחר הקרן.לי

 ולא היא לא משכנה, אם ושבועה אלורנ כל עליה לקבל משיבהוזאת
 ולא מעולם השר לו ירד ואם משכנותיו, על לשר מעשר אותובעלה,
 לו תחזיר לא אם לו משכנה הכרם אבל פירותיו. אכל ולא בוהחזיק

 ריטלין ט' לשר ונתנה יין מכרה הזמן ובתוך שקבע. לזמןהמשכונות
 הכרם השר ולקח ליתן. המפיקה לא והשאר בידו שהמשכונות לגוילרנרנן
 מותר להחזיר ואוטרת החוב. מותר אם כי לו חייבת היתה ולאבחזקה
 מיום ממנה שאכל פירות לו וישומו הכרם, לה ויחזיר לשמעוןהחוב
 בלכת כי שקבל. והקרן שאכל והרבית הכל תובעת והמעשר בה,שירד
 ולקחה לשרים ונכרת בעיר מוחזקת חמותי אמך היתה העיר מןבעלי
 וצעקתי דוחקי מתוך העיר טן יצאתי ואני בחזקה. ממני המעשרפירות
 והיית עליך וצעקתי בו החזקת מותה ואחרי נעניתי. ולא שניםכמה

 ומשקבלתי לשנה ד' או הינין ג' קצת התבואה מן לי ונותן עמימתפשר
 בשביל התבואה לך נתתי לא אומר וזה כלום. לי נתת ולא החזקתהקרן
 משני עלי באת היית' אחי שאשת מפני אבל אכלתיו. בשופי כיפשרה
 ה( מה כי מעפ. מעשר מאותו ולהועילך חיותך אלמנות על לרחםצדדין
 רחמיי ונכמרו הגוי. ביד כשהיה לכן מקודם בידי בהיותי עתהבצער

 ולא אחי שמת שמענו לא עדיין שמעון טען ועוד במקצת.והניתיך
 : את שלי דבריםבעלת

 שהרי מ"מ. שלו דברים בעלת שהיא לי נראה המדורים הדבריםלפי
 בעלה ואפי' בחציין. היא וזכתה נכתב ולבעלה לה המתנהשטר

 ]=והיתה[פ'( והיה דתני]א[ מלוג נכמי מחמת החצי נוטלתמגרשה
 בעלת לבעלה המגיע בחלק ואף לבניו, ומחצה אהרן מחצה ולבניו,לאהרן

 איש לאשת מזונות פומקין ת( הלכתא דקיי"ל היא, שמעון שלדברי]ם[
 קרי: 2י( ה'(. אות )שם בירי הכרם[ ]בהיות עתה ]אתה[ בצער ]יוהר[ =כי צ"ל: אולי11(

 ע"ב. ק"ז כתובות 18( ע"ב. י"ז יומא ע"ב, ק"ר ספרא ועי' ט'. כ"ר: ויקראוהיתה.
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 למזונות צריכה והיא בעלה לנכמי שירד וזה שמת. בו שמעו לאאפי'
 בחבירו לנושה מניין אומר נתן ר' "( דתניא לה. ונותנימ מידומוציאין'

 לו. אשמ לאשר ונתן ת"ל לזה ונותנים מזה מוציאים בחברו וחברוטנה
 לו שאין המעשר על לי נראה מקחו. מחמת בו שהחזיק שמעוןושאמר
 שיהא במצריה ממויימת שדה כאן אין שהרי קרקע. כדין בשניםהזקה
 אלא קרקעות, כדרך בה ומשתמש פירותיו בה ושומח זורעהשמעון
 לבעל כח ואין לע"ז מעשרותיהם מעשרות הגוים שהתנדבו ע"זנדבת

 שרנובעתו ממלמלין דין אלא קרקע דין כאן אין לפיכך בקרקע.הטעשר
 הרבית המינו וקבל הלוה הגוי בפני כ[יורש ]ב:עמה שעשה שלהמעות
 ואין ממנו וקנאו העיר לשר החוב אותו מכרה שהיא אומר והואוהקרן.

 שלה שהחוב בידה ושמרה לפנינו באת ]ו[זו ראיה. ולא עדים לאלו
 להחזיר וחייב רגלים לה שאין חנם במענת בשלה מחזיק נמצאהוא.
 שהיה לגוי החוב אותו שמכרה ישראל בת כל על לגזור -בא ואםהקרן.
 הגוים מן וגובה ומאמף ובא יוצא שהיה מחמת והוא שנה, כל להנותן

 : המותר לקנות לונתרצתה

 לא אם לשר, שחלמוהו בב"ד הודת אם דבריהם פירשו לא הכרמועל
 ממ' לו ונחלמ החזירו לא הרי הזמן. עד משכנותיו לויחזירו

 אמרה ואם והפמידתן. לעצמה גרמה היא לו, שהחזירה שאומרתלימרין
 שחלמתו. אומר והוא החוב, רוב והחזירה לשר משכנתהו משכוןשבתורת

 עדים לה אין והיא חזקה שני אכלה והיא לשר חלמתו שבפניו מעןאם
 הועילה לא חלמתו בפני מען לא ואם חזקתו. לו הועילה בפניהמשמחתה

 חזקה ואין כגוי, הוא הרי גוי מכח הבא 5( יהודה רב דאמר חזקהלו
 ואמר מעין ואי לגוי. בעליה ישראל שמכרה שמר שיביא בשמראלא

 ואמ זבינת]ה[. מינך אמר בעי דאי מגו מהימן לגוי זבנתה דידיקמי
 תשבע מכרתו, בפני שמעון מען שלא או בפניהם שמיחתה עדיםיש

 לו ותשלמ וכך, כך אלא החוב מן יותר ולא משכנתו משכוןשבתורת
 אין אנפרות ומחמת חוב מחמת הבא %( דתניא הכרם. ותגבההמותר

 לפי ע"ב, נ"ח גימ'ז 16( ע"ב(. ל"ה )ב"ב רב אמר 'ה~דה ר' 15( ע"א. ל"א פסח'ם14(
 מ'. אות שם מילר והערות רל"ו, סי' טח"מ וראה רסיקרוקיז. גסוגיא רש"ישיטת
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 בחובו שנטלה או בחובו ישראל של קרקע הגובה גוי מיקרקון, משוםבו
 שאפי' מיקרקון, משום בה אין חברו לישראל ומכרה בחזקה שנטלהאו

 לבעלים. חוזרת חדש עשר שנים לישראל שמכרה קודם הגוי בידשהתה
 דואר דאיכא דכיון בבבל אנפרות דין אין נקטינן יומף ר' דאמרואע"ג
 ולא קבועים ערכאות שם היה בבבל אחיל. אחולי קביל אזיל ולאבמתא

 אינו והצועק הם וחממנין גזלנין אלו אבל קושטא, ודייני נפשייהומרעי
 שאכל והפירות עליו תקפה איש יד ואין שר זה שהיה וכ"שנענה.
 לאכול המשכון בעל ודין קנה הגוי זכות כל שהרי בהם, זכהשמעון
 שאיגה זו הוא רבית אבק מישראל ישראל ואפי' החוב. זמן כלפירות
 בדיינין יוצאה קצוצה רבית דאמר אלעזר כר' 17( הלכה וקיי"לקצוצה,
 קנאו וברשותה בה שנמלך שאמר ומה בדיינין. יוצאה אינה רביתאבק
 פיה על הרי רשות, לו נתנה והיא בה שנמלך הודתה אם השר,מן
 קשה והראשון לי נוח השני לומר לה שיש ואע"פ במקחו. בה ויזכהירד
 זבינתא. מפלניא א"ל ארעא. בהאי בעית מאי לחבריה דא"ל מהאיממנו,
 ואמרת בך דאימלכי מהדי לי אית והא : ליה אמ' הוא. גזלנא פלניאא"ל
 רבא ואמר 18(. מטני קשה והראשון לי נוח השני דאמרי א"ל זבנה.לי
 טענה, לא איהי אי אבל איהי דטענה היכי מילי הני ליה, קאמרדינ'
 אבודה שהיתה מתוך שמא לרמאות לחוש שיש לפי לה. טענינן לאאנן
 הטיל פיה ועל שלם בלב עולם קנין לקנותו רשות לו נתנה הגויביד

 פתח אמרינן לא גוונא האי ובכי בה. חוזרת ועכשיו הגוי בידמעותיו
 להשביעה לנו אין מעולם בי נמלכת לא בב"ד אמרה ואם לאלם.פיך
 : לשקר לה וטה לי נוח השני לומר יכולה היתה נמלך אפי' שהרי כך,על

 מאשה לו שהיו השבוי ראובן בני שהרי במעות, יעשה מה "(וששאלתם
 נאמן ביד ינתן בעלה וחלק לה ינתן חלקה עליהם. עורריןאחרת
 מהם יקברוה מתה ואם שיכלו. עד תחילה כבודו לפי מהם-ויפרנמנה

 ולקוברה לזונה חייבין אביהן מת אפי' היורשין שהרי כבודה,לפי

 צ"ל: י"א( הערה )שם מיל,ר ולרעת ע"ב. ל' ב"ב ]=הימנו[ קרי: 18( ע"ב. ס"ה ב"מ17(
 ורק שלפניה, לאותה שייכה התשובה מילר: ר"י א'( הערה )שם העיר וכבר 10(ממנו.

 19. ע' ל"א[ ]=סי' חדש סימן צייוהמעתיק
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 אם שלה וחלק בקבורתה חייבין אביה יורוטי 21( דתנן אביהן. 20(מנכמי
 בו. נתיישב לפנינו הדבר לכשובא יותר ואם כלה, הרי בחייהיכלה

 : בתורתו עינינו יאירוהמקום
 : יצחק כר'שלמ.ה

 רמ"אמי'
 שלמה עם 8( הצעיר אני 2( מכיר בר יקיר מר נכבד 1( הישיש שלוםאת

 דברי על משיבו והנני עליו. הנלוים 4( לשלום דורש יצחקב"ר
 ומדרו בדין 6( המתעצמים ושמעון ראובן מדרי על : אלי ההוגעהאגרתו
 לשלחם 6( נאמן ומינוהו לידו וממרום והנצעק, הצועק דבריו, אישאיש
 שהראוני7(: דעתי עניות כפי עליה משיב והנני לידו. תשובה ולהשיבהלום
 בביתו לו שהיו תשמיש וכלי אחד מפר אודות על ראובן שקובלהרי

 ביתו על והפקידו רבית של מעות בו נושה אחד גוי והיהבאורליינש,
 על ונודד, הולך והוא מעותיו. בגבוי עליו ולממוך שבתוכו מהלשמור
 9( מהמועד ואיחר לשוב. ממרום יוחן עד 8(, השר בתפימת ממונו אבדכי

 מסיס 53רפת, נוהורליינם נוכיר 3ר יקיר ליור מליחס סיה זי ים"י תמינת :רמ"א
 נוכיר 1 3ר ייעיר לר' ]ולה לרם"י, כת3יסס למלוח דיניס סנעלי נון נונוונסנהנון

 ננוחנרתו עפמטיין ר"ה ונס נונוהי, רהס ה173-15ן כ"ט סי' 3תח5"ו וסו3הסנונ)ננ5ה[,
 )בבכ"ט([. ס"ט סי' נטעות: מס ]ונרמס 6 הות סוף 12 ו5ך 3, הות 3 5ך"מתעיס"

 פ"מ סי' וטאהע"ז ה"ו, פי"ח: אישות ה' הרמב"ם וראה שבועתה. על נשבעה כשלא20(
 ע"ב. צ"ה ושם ע"א, פ"א כתובות 21( א'(. אות)שם

 "הישישים מו אחר היה שהוא מעיר אינו הזה הכנוי ושם הנכבר; =הישיש 1( :רמ"א
 היה אולי כ"א ב49[, פירינצי =כ"י נ"ז סי' אוכמפורר כ"י ח"ב שבה"ל ]ראהממנגצא"

 שם העיר מילר יואל ור' 2( 87[. צר יוראיקא, ]גאלליא מאורליינש" "הישישים מןאחר
 מנתם ר' =אחי הוא שלפנינו יקיר שר' כנכון: שלא כ"ט[ רף שם במבוא וגם א',]אות
 גר היה זה מכי,ר בר יקיר מר שהרי רבריו, יאמנו לא אמנם ממגנצא. מכיר ב"ר נתןור'

 אל כתביחם לשלוח באורליינש רינים הבעלי מן הממונה נאמז, בבחינת כאן ומשתמשבצרפת,

 "ולשלום"[. ]ולא =לשלום 4( מבואי[. ]ראה שלמה =הצעיר 3( במרוייש.רש"י
 רש"י בתשו' מצוי זה ולשון השמים[: =]מן 7( 2. אות לעיל ראה 6( מבואי. השווה5(

 בא- העיר, =מושל שהוא כנראח 8( בבל. גאוני בתשו' רק לא מבואי[, ]ראה מאה"גור"ג
 והוא למסה"נ, 1089-1048 משנת קנפנייא מרינת בכל המושל הראשון; טהיבאוט שלכח
 ח"א 1870, טרוייש בוטיאט, ר"ר של הצרפתי וס' מבואי, ]ראה רש"י. של זמנו בןהיה
 "גליקיזם". השפעת על מבואי ראה 9( 162[.צר
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 שנים פי שוין כלים, ושאר שבביתו חומש מפר הגוי ונמל יעדו,אשר
 בתשעה עמו ונתפשר בפריש הגוי את ראובן מצא ימים ולאחרבחובו.
 מקרוביו אחד שליח לו ומינה חמשה. של ט( קלה מממבעדינרים

 ונתרשל רנשמישיו. כלי וכל מפרו ולקבל הללו מעות לו לתתמאורליינש
 מחזר והיה לשבעה, והוחזקה "( ממבע אותה ונפמלה ראובן שלשלוחו
 פ1( המלך יימד כן כי פמולים, דינרים במ' הגוי מיד להוציאהשליח

 והרגיש חדשים. תובע והגוי נלוו, כאשר קלין 18( לקבל משה בעל כלעל
 זאת מלפני דבר לא על ראובן, על מערער שהיה ידי ועל בדבר,שמעון
 כבדה מממבע דינרין בעשרה דבריו לפי מפרו ופדה קפץ "(,ימים

 בעיר היתה קדמונים ע( וגזירת הכלים. שאר כל הגוי ביד והניחלשבעה,
 יהא שלא אחרת '1( גזירה ועוד הגוי. מיד משכונו ישראל יפדהשלא

 את ראובן תובע ועתה עליו. למעון כדי ממון, י1( את תופטישראל
 אחרת. מענה מחמת בו ומחזיק שתופמו ועוד משכונו. את שפדהשמעון
 בתשעה לשלוחו להשיבם רוצה גוי שהיה תשמישיו, כלי כל תובעוועוד
 שמעון לו שהמציא ומאחר מידו. המפר קונה איש היה שלא לפידינר,
 שנתפשר עדים ראובן והביא ידו. על ונפמד כליו בשאר הגוי החזיקמעות,
 הגוי מפי ששמעו עדים הביא ועוד קלה. מממבע דינרים במ' הגויעם

 מ' ראובן, של שלוחו תובע שהיה והוחזקה, הממבע שנפמלהלאחר
 ראובן של שלוחו שהקנימו ושמעו ופדה. שמעון וקפץ החדשים, מןדינר

 אתה : משיבו ושמעון כליו. שאר כל והפמידו משכונו שפדה עללשמעון
 דרכמון, שנים לכן קודם שמשכנתי הגזירה. שורת את ראשוןקלקלת
 רחוקה לעיר והלכתי הגוי, אותו ביד "( קרמיינ"ש דינרים י"ח שוהאחד

 האיך ובקשה אחרי והלכה שחליתי, בי אשתי ושמעה ט( ימיםועכבתי
 הממבע והחזיקו הקלה הממבע פסלו רש"י של שבזמנו כנראה 11( 11. אות לקמו השווה10(

 בגרמניא אונקיות ולח' בצרפת אונקיות לז' ההם בימים עולה היה הכבר והז.קוקהכברה.
 לכל זו תשובה להוסיף וצריר 13( הראשוז. --נוהיבאוט ושמו 12( ב'[ אות שם]ראה

 ושלש 16( =]אחרים[. 14( 180. צר הצרפתי במאמרו גערסון, א. מ. שצייןהמקהרות
 לר"ר ולא 85, צר בעריכמע, העברעישע שטיין, ם. לר"ר לא ירועין אינן כאן הנזכריןגזירות

 שם להוסיף וצריר הבינים"; בימי היהורים של עצמו "שלטוז על האנגלי בס'פינקלשטיין
 ערציהונגס* גירמז, 98, געלרהאנרעל, רער הופמן השווה המשכונות לענין ובנוגע זו;תשובה
 צונץ, וראה :==5שפב!ע)ג(. 18( ,שם. ישם 17( 16. אות לעיל ראה 16( 130. ח"אחעזען,
 :=באחרים. 10( ג/ אות ישם מילר ור"י 548, ע' ח"א געשיכמע,צגר
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 אני וגם דרכמון. אותו ימכור %( ]שלא[ תמיד הגוי אל מובות להלדבר
 עמדת אבל עזרתני, שלא דייך ולא ככה, על כתבי-בקשה כמה לךשלחתי
 וצעקתי לי הוגד בעיר וכשחזרתי כרצונך. ומכרתו קלים בדמיםופדיתו
 את להשיב עליך וגזרו בעיר. היית ולא 21(, לשוק הנועדים הקהלותלפני

 עצמך זימנת הגזירה, כששמעת הימים, ולשלשרנ לדין. עמי לירד אושלי
 ]=השר[22(, נשר בתפימת ריקם שהוצגת בך הייתי שיודע ולפי עמי.לדין

 הבמחתני אתה וגם דרכמוני. לדמי משגת ידך אראה עד עמך דבר~ילא
 נאמנים לך ומיניתי הדרכמון. להחזיר הקונה על ולחזור 98( לפריםלשוב

 בני שמעתי רבים :ולימים קיימת. ולא ולקבלן, המעות לך לתתבמקומי
 חומש מפר ראובן שהמח כזאת, א( הנהיית : לאמור מתרעמיםקהלינו
 לפדותו. לב על שם מקרוביו איש ואין ימים כמה פלוני גוי בידאחד

 פעמים, כמה שמעתי זו תלונה למכרו. אחר למקום לשלחו רוצהוהגוי
 קהלינו בני מקצת לי ואמרו אחריו. מחזר ראובן של שלוחו ראיתיולא

 השיגה ימים ולאחר בידי. 6י( מפק היה ולא דרכמוני, על ולעכבולפדורנו
 מחמת בראובן נושה שאני ורבית קרן לי ליתן ואמר הגוי אלי ובאידי,

 משכון לי שהניח מפרו לך אחזיר לו, שמכרתים %( ]דרכמונך[דמי
 וכן ופדאו. שלך שהוא לו שגיליתי בדרכמון יודע הוא גם כיעליהם,
 ולויתי לשבעה חזקים דינר" עשרה לו לתת עמו ונתפשרתיעשיתי.
 ידעתי לא הכלים ושאר דינרים, עשרה לו שנתתי עד לרביתמקצתם

 ודרכמוני והרבית הקרן לי החזר שנים. שש הרי בידי והמפר מיבן,מה
 מחמת גוי אותו של חברו שעכבן שמעתי הכלים, שאר ועל מפרך.ומול

 ואשת בו, הכיר לא כשקנאו, הדרכמון על : י2( משיבו וראובן אחר.חוב
 ראיתי, לא שמעון שמוען וכתבים ככה. על פני בקשה לאשמעון
 שלך. שהוא לאזני שנגלה קודם בי"א ומכרתיו דינר בעשרהוקניתיו

 הכרתי אם עלי שתגזור וקבלתי אבית, ולא לדין וזומנתי עליוכשצעקת

 האנגלי במאמרו בארו3 ר"ר מעיני זו עוברה 1נעלמה 21( למכ1ר. ]=שלא[ של ננרפם:20(

 ירים לו שאין מעיר ווה 4. אות ושם 8, ש ריש מיוחרת, הרפסה מרוייש", וקהלת"רש"י
 למציאות אחר מקום מראה ,רק יש מררשו ובית רש"י מפרי "בכל : שם לרבריומ1כיח1ת

 מאמרו ראה 23( ]=השר[. נשר בנדפס: 22( בלבר". קול1ניא יריד ה"ה: ההם בימיםהיריד

 צ"ל: אולי 25( =נבלה. 24( 52-49. ח"ב סמ1ריעם" סאשיעל "זשואיש אנכעל רוברמשל

 ]=משיבו[. משיב שם: 27( דכרמונר. בטעות: בנדמס 26( בירי.]ספוק[
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 הדיין. עלי ונאמן הקונה, ומוכרו אחריו חזרתי לפריש, וכשחזרתיבו.
 על וגזרו בקשת כבר להחזיק, מפרי פדית הקהל שברשותושכתבת,

 הרבית ועל איש. ואין "(. ויעיד שיבא לך, שצוו ששמע או צוה, אשרכל
 ביד משכוני %( שאפי' הגוי, מן יותר עלי אתה מחמיר שואל,שאתה
 ושמעון היה. רבית של החוב כי רבית, לו נותן הייתי לא ימיו, כלהגוי
 היו עדים הדרכמון, ועל לרבית. ועולין קרן, שהן הגוי מן ששמע :אומר
 שיצא אנו זכורין שאומרים, הנשארים מן ויש להם. והלכו בו שהכררנלי
 ומוף שמעון. של דרכמונו שפדה לעשות ראובן הרע לאמר, בעירקול
 ראיתי : וכתב בקצרה לכוללן דבריו %( מפר על שנה דבריומידרי
 ולא יותר, או תמימה שנה הכנמת, ובבית בשווקים מחזרו הנכריהמפר
 שהניח המפר דמי על הנכרי ביד משכנותי ומשכנתי בידי יכולתהיה
 והרבית שנתתי הקרן לי יחזיר ועתה דרכמוני, דמי דינרי' בי' בידוזה

 לך אחזיר ואני המפר החזר לי, או%ר הגוי שהרי משכנותי. עלשעלה
 : עדים ויש קר%יינ"ש, דינר י"ח שוה שהיה דרכמוני ודמימשכונך

 כתבי את כמכבד עצמו את שמעון שמראה אע"פ הכתובים, הדבריםלפי
 בהפמד דקדק ולא נבהל. להנאתו עצמו כל אבדה, וכמשיבהקדש

 הודאת שהרי הקדש. כתבי לכבוד ולא הגוי מיד להוציאם ראובן שלכליו
 ביד המפר שהיה הכנמת, בבית זו תלונה פעמים ששמע צווחת,פניו
 ולא דרכמונו. על לעכבו לו שאמרו עד לקנאו, לבו על שם ולאהגוי

 "( ומקושש שנים משש רבית שתובע הוכיח מופו שהרי אבדה,להשיב
 את לשאול לו שהיה נתכוון, ל%ובה ולא לעכבו. ועקיפין ערעורומביא
 לראובן לו יש משכונות %( מה העיר, בני משאר או ראובן של שלוחופי
 ולקח וקפץ דבריו המתיר אלא כן, עשה לא ולהוציאם הזה. הגויביד
 שגזרו גזירות, שתי של שפתים לזורנ לו וקרב חשק. אשראת

 הנאונים אצל סצוי שכבר ערות[, ]=חרם קהעיר חרס לנוור וה קדום למנהנ ובנונע28(
 הוצ' האננלי ברבעוו אפטוביצר ר"א מש"כ השווה צדוקי, סספר בשרירים וגםוהקראים
 רבריו. ]סרר[ על צ"ל: אולי 30( =היה. 29( 456[. לראבי"ה ]סבוא 46, צד ח"רחר,שה,

 ]והוא רבריו את להחויק כרי ה"א[ פ"ב: תענית ]ירוש' טענותיו את וסאסף בכיון:31(
 מנילה ]וראה "קיש" סז ]וסקיש[ צ"ל: יננסברג ר"ח של לרעתו אמנם "קושש"[; סזבא
 על משיר הוא ואולי איוה; בכיון: 32( לו. ונפתחו רחמים שערי על שהקיש ב',י"ב:

 וכותו. ]עקר[ צ"ל: אולי 88( מבואי[. ]ראה "נליקיום"השפעת
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 היודע על %( וגזרו זכותו, %( חקר שכבר ברשות שלא לפדותוהראשונים,
 שהיה מעידים והעדים הועד. ולא ויעיד, וטיבא רשווצ קהל לושנתנו
 ואפי' פמולים. דינרים במ' מידו הכל להוציא מחזר ראובן שלשלוחו
 איש ראה ולא שמעון כדברי ויותר, חדשיים או חדש, השליחנתרשל
 ומומך בעיר היה לא ראובן שהרי בעלים. יאוש כאן אין אחריו,מחזר
 ומשכונו למפרו, קרנה הגוי ימצא שלא הקהל, גזירת ועל שלוחו עלהיה
 הזה הגוי ביד שהיו ועוד עליו. בעליו ושם לגוי, קנוי אינו ישראלשל
 לפני מגזלן לוקח שמעון ונמצא מכרו, כדין ושלא חובו כנגד כליםשאר
 ברשות שם, שהגזילה מקום שכל דמים. בלא ומחזיר קנאו ולאייאוש
 שדה המוכר %( דאיתמר מעותיו. על לעכבה ללוקח כח ואין עומדתבעלים
 ושמואל שבח, לו ויש מעות לו יש רב אמר שלו, שאינה ונמצאתלחברו
 דגבי מגזלן למר בין למר[88(. ]:בבין לו, אין שבח לו, יש מעותאמר
 דהא גזולה, שהיא בה הכיר דלא ואע"ג דמי, בלא שקיל ונגזללוקח

 מתחת יוצאת והרי לאחר ומכרה שדה הגוזל "( שנינו ועוד קתני.נמצאת
 תאמר ואם מ'עותיו. לגבות הגזלן על וחוזר שמחזירה, למדנו כו'.ידו
 מעיה בני לי מכור לו אמר 88( שנינו הרי בממלמלין, נוהג זה דיןאין
 ואינו לכהן נותנם וקיבה, לחיימ כגון מתנות,. בהן והיו זו פרהשל

 88( שנינו ועוד דמיו. על לעכבו יכול שאינו למדנו הדמים. מן לומנכה

 ישבע בעיר, גנבה שם לו יצא אם אחר, ביד מפריו או כליוהמכיר
 גנובים, שהם בהם הכיר ולא מגנב, בלוקח וימול. "4( הוציא כמהלוקח
 יקח גנוב, וימצא בשוק דבר הקונה שכל השוק. ח( תקנת חכמים לועשו
 אומר אתה שאם העולם, תיקון מפני אלא הדין מן ולא לו, ויחזירודמיו
 אבל כלום. מחברו לוקח אדם לך אין היתר, בחזקת שקנה מה בחנםישלם
 הוא תקנה מחמת מגנב, דלוקח ותדע רנקנה. לו עשו לא מגזלןלוקח
 הוא, מפורמם גנב ואם רבא. ה( מדאמר הדין מן ולא דמים, לומחזיר
 ליה. קניא לא חפציו אלמא בחנם, ומחזיר השוק תקנת בו עשולא

 ב' אות 130 הנ"ל בס' פינק5שטיין 171, סעקטע אירישע אונבעקאנטע גינצברג והשווה31(
 ש'א. קל"א חו5ין 37( ע"ב. י"ר בב"מ פ,רש"י עפ"י כצ"5 38( יר: ב"מ 35(5בסוף.

 שם: 40( קי"ר: ב"ק 30( ז'. אות שם ע"א, קל"א שם פירש"י ועי' ע"א; ק5"ב חו5י;38(
 י"נ: ב55 הרא"ש שו"ת השווה השוק, 5תקנות ובנוגע 41( ויטו5. נתז כמה לוקח, 5וישבע
 קמ"ו. ב"ב 42( ש"ט. סי' ותה"ר י"מ; סי' אלש"רתשו'
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 את לוקח וכ"ש ננבה, שמא לחוש לו והיה הואיל עשו, לא נמיותקנה
 מעותיו שהמיל חבירו, של שהיא והכיר ייאוש לפני הנוי מן חבר'ושל
 ואין משכון 8ץ קונה חוב ובעל היה, משכון תאמר ואם הצבי. קרןעל
 46( ולך בהם קורא שאני אמורים, דברים 4'( מישראל בישראל נזל.זה

 הכל דברי מישראל נוי אבל מניין. צדקה קונה, אינו ואם צדקה,תהיה
 לא ואם כאן. אין וקנין כאן, אין וצדקה רבית, נומל שהרי קונה,אינו
 מה לשמעון ראובן מחזיר היה מראובן, אחרים משכונ]ות[ הנוי בידהיו

 האומות משפמ ואם הוי. מיהא 'ץ אפותיקי קני, לאמשכון 8" דנוי דאע"נ מפרו, ונומל העדים שהעידו דינר מ' בו נושהשהנוי
"8 

 בעיר,
 ראובן כדברי אם אבל חדשים. יתן פרעון, בשעת היוצא ממבעלימול
 ישבע אחר, חוב בו נושה היה לא והוא משלו כלים שאר לנוי שישהוא
 וימול כלום עליו לנוי שאין ונמצא חובו, כננד שוין כליו שארשהיו
 עליהם ויומיף דמיהן לפי אותן יחשוב חובו כננד אינו ואם בחנם.מפרו
 תובעו הוא והרי החוב, מן יותר שווין ואם החוב. השלמת כדיעד

 8ץ דדאין למאן דאפילו כך. על לנו אין הנרמתו, על שהפמידהמותר
 ממור כנון הפמד, לו שנרם לן שברור במקום אלא דן לא דנרמי,דינא
 לו נרם שוודאי הנייר, דמי לשלם ורוצה חברו של שמרו שורףוכנון
 היה קנאו, לא אילמלא שמא לו, שנרם יודע מי כאן אבל מרובה.הפמד
 60( הפמד אלא עליו לראובן ואין עתה, מעכבן היה כאשר טעכבןהנוי

 באימור. לידושבא
 בידו, המפר היה הדרכמון שבדמי הנוי לו שאמר מוען, ששמעוןומה

 היו. רבית של מעות שאותו עדים לו שיש משיבו, ראובןהרי
 אין לאו, ואם יש. הרי עדים יש אם לפניצו, זו עדות באת שלאואע"8
 המפר על קנאה רוח בשמעון להכנים כן[ ]ב:אמר '5( אלא נאמןהנוי

 דמענת כך, על להשביע לנו ואין אבו. ולא באחרים בדק שכברולפדותו,
 והארימין השותפין במענה, שלא 52( הנשבעין מן זה ואין היא.שטא

 שם. ג"מ 45( מישראל. גישראל אמוירים רברים ]במה[ צ"ל: אולי 44( פ"ג. ב"מ48(
 שם. 47( ע"ג. רל"ט תרומה וגרולי ל"ב; אלף רשב"א תשו' זכייה; מה' פ"א רמב"ם ועי'48(
 הפסר בנרפס: 50( ע"א[. רפ"ג סנה' ]הרי"ף מאיר ר' ה"ה: 49( 11. אות לעיל השווח48(

 י'. אות שם וראח קנאה; רוח ]ב[שמעוו להכניס כן[, =]אמר 51( =הספר[.]קרי:
 שכירות. מח' פ"מ ושם שותפין, מה' פ"ח רמב"ם ע"ב; מ"ח שבועות52(
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 שמא, במענת אלא בריא במענת שלא נשבעי' אלו כו',והאפומרופמין
 ליהנות לעצמן היתר הוראות ומורין הממון ומוציאין שמכנימיןמפני

 נשבעין אין אדם, כל אבל עליהמ. שבועה חכמים המילו לפיכךממרחם.
 ואומר הגזירה, מן להפמר שמעון שכתב ומה בריא. מענת ע"יאלא
 שהייתה ואחרי לו. מדדו כפושה במדה מדד, כפושה במדה הגמל פ(פישון
 על לעבור 4י(, עיקול זה ואין בהתר, בשלך ואני בעולה, בשלימחזיק
 עקל 5י( שזה יודע הלב חברו. את איש לעקל שלא ראשונים, שגזרוהגזירה

 אנו ואין הדרכטון, על בדין ראובן עמד לא עדיין שהריועקלקלות.
 לשמעון שיש ראובן, יודע היה ואפי' מדד. כפושה במדה אםיודעים
 שיצא הקול מפני ואם הכיר. שלא לישבע הוא יכול הגוי בידדרכמון
 לא שמא שהרי עדות, זה אין לעשות. ראובן הרע אומרים שהיובעיר,
 היו ואם הכרתי. לא ולומר לפניהם דבריו להמעים ראובן עדייןבא

 כל שהרי לתופמו, רשאי שמע!ון אין הגזירה שורת ולפי היה, מזידמבורים
 יעמדו לא ואם כך. על גזרו ואעפ"כ תופמים, הם מענה ע"יהתופמים
 שמוען ורבית פירשנו. כאשר דינר מ' ישלם הכלים, שאר על ראובןדברי
 שמוען אחת, חרם. 6י( והעלה אדירים במים צלל שנים, טשששמעון
 קרן ואפי' לרבית. לגוי עולין היו ולא היו ]-רבית["( שמעותראובן
 68( אין כי מפדיונו, נתרשל ישראל, ביד שמשכונו ששמע מאחרהיו,

 : מחברו רבית נומלישראל

 זה מתרו דבריו הגוי, ביד משכנותיו מאז שהניח שמעון שמועןומה
 ומקצתן הממבע בחילוף רווחתי בתחילה כתב שהרי זה.את

 לא הגוי טן ראובן שלקח ודרכמון דינרין. י' לו ונתתי ברביתלויתי
 חוב בשמעון נושה הגוי היה אם צרכה, כל תביעתו את שמעוןפירש
 הזיקו. ולא חימרו לא הרי גוי, של שיעבודו זה וקנה דמיו, כל כנגדקצוב
 הראשונים, גזירת ומפני גביה. אחיל אחולי מדמיו, הגוי לו פיחתואפי'

 "שלטוז על בסמרו מינקלשמיין מש"כ וגם מבואי[: ]ראה העיקול =חרם 54( ק"ז: יבמות58(
 ע"א: כ"ו ובסנהרריז 65( 4. אות 9 ע' ושם 10, ע' פ"ב הבינים" בימי היהודים שלעצמו
 מישראל רבית לעניז ובנוגע 68( רבית[. ]קרי: רבות בנרפס: 57( מבואי. ראהרש"י; ספרי בכל שגור זה תלמורי ומאמר חרס: =]בירו[ 56( לעקלקלות. אם לעקל אם יודעהלב

 68. צר גאלרהאנרעל, דער הופמן, ראהחבירו,
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 שנשתכר שמודה מה יחזיר שמעון, של דרכמונו שזהו ראובן מכיראם
 וטוען החוב מן טרובין דמיו היו ואם בחטא. "5( להשתרש שלאבו,

 עליו טענה לשמעון אין ראובן ביד שהכירוהו עדים אין אםהפמדתני,
 אינו שעדיין ראובן כתב והרי שנינו, אחר ביד כליו שהמכיר הדין.מן
 ולא הראשונים בגזירת לפקפק שלא 80( אבל היה. שמעון של אםיודע

 את אשתו שגילתה שטוענו ועוד הגוי. מיד חברו של לקנות אישלהערים
 בו שהכיר מי על באלה יגזרו פמין, בכרנבי ב6( עצמו והוא "(אזניו
 שמא הראשוננים[, מגזירת שבועה ידי יצאתי יאמר ואל שיודה.וקנאה,
 שהרי הפדייה, על גזרו והם חלוט מכר הגוי שמכרו על לעצמו התרהורה

 משמעון יקבל לקי.חה, בשעת בו שהכיר יודה ואם כן. כתבבטענותיו
 שהרי שלו, את לו ויחזיר ובשבועה קצ'וב דבר עליו .נושה הגוי שהיהמה
 שומעין אין דרכמונים 68( והוזלו אחר לו להחזיר בא ואם מקח. מקחואין
 דא"ר וזולא יוקרא ביה ושייכא הוי פירא טבוע זהב 84( לן דקיימאלו.

 ובזקנותו הכמף. את קונה ]הזהב[ %( ותנן בדינר, דינר ללוורנ אמוריוחנן
 של דמיו להחזיר וצריך בילדותו ששנה ממה -בו 88( וחזר נשנת ר'של

 או שטכרו, קודם בו והכיר לקיחה בשעת הכיר לא ואם שעה.אותה
 כל להחזיר חייב הודיעוהו, שלא ואע"פ בידו שהכירוהו עדיםשיש
 הכיר דלא דכיון לגוי. שנותן דמים שנוטל אלא שעה, אותה שלדמיו
 ויטול. הוציא כמה ליק~בע י6( השוק תקנת כאן יש לקיחה, בשעתבו

 השוק. תקנת לו שעשו גנובה, שהיא בה הכיר ולא מגנב ללוקחדדמי
 משום הכיר שלא ואע"פ דמים בלא שמחזיר מגזלן, ללוקח דמיולא
 גוים הרבה כאן אבל גזלה. שמא למידק הלוקח 88( ליה והוי ]הוא[דגזלן

 דמיו מותר את ויחזיר שנתן מה יטול לפיכך בשוק, דרכמוניםמוכרים
 ואע"פ הוא. בידים מזיק בפחות, מכרו ואם שעה. באותה שוהשהיה

 מתכוין בין הכתוב חלק לא ובמזיק, שלו. שאינו נמצא היה, שלושכמבור
 חלקת לא ישלמנה בהמה נפש מכה חזקיה דבי "6( דתנא מתכוין.לשאין

 גליקיזם[. השפעת על מעיר זה ]ואולי שלא כרי אלא בכיו:: 50( מבואי. עייז59(
 שהוזלו. צ"ל: אול' 63( מגומגם. הוא כאן והלשו: ]כתב[: צ"ל: אולי 52(( מבואי. ראה61(
 [1. אות לעיל ראה 67( שם. שם 66( ]==הזהב[. הזה בנרפמ: 65( ע"א. מ"ה ב"מ64(

 ימם מילי מכה, ר"ה: ע"ב ש"ט סנהררין תוס' ועי' ע"א; ל"ה כתובות 69( :==להלוקח68(
 שם. ח"ג הברייתות באוצר והיגער י"ג,אות
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 לחייבו אלא ממון לפוטרו מתכוין, לשאין מרנכוין בףן למזיד, שוגג ביןבו
 אע"פ וכאן כמזיד. השוגג על לחףיב פצע תחת פצע מר ואמרממון.
 0י( השוק תקנת זו גם תאמר ואם חייב. לשלו, אלא חברו, לשל נתכווןשלא

 לנו אין נזקיה, על ופטר בה הכיר ולא התר בחזקת וקנאהוהואיל
 : רבא ~ז( דאמר להא לדמותה אדם בא ואם חכמים. תקנת עללהומיף
 כמבורין ,טאלרנה, ימף כל בה משתטש שאולה פרה אביהן להןהניח
 מה דמשמע בזול, בשר דמי משלמין ואכלוה, טבחוה היא, אביהןשל

 שהשאףלה משעה שהמשאיל, לזו, דומה אינה שהזיקו. מה ולאשנהנו
 השאלה, ימי כל השואל באחריות והעמידה הימנה ידיו מילקלאביהם,
 תדע אבינו. אצל כלך לו ואומר טבחו, אביהן באחריותוכשטבחו
 וכן לשלם, ח"בין נכמים ]ב2אחריות "( אביהן להן הניח מיפאדקתני
 לוקח הזיקו ואם עומד, הוא בעלףם בחזקת יאוש לפ'ני במוכר[,הדין

 עדימ יש אם יקרים, בדמים שמעון שמעלהו מה ועל , בנזקיו.מתח"ב
 ולא בשויו, נמכר היה כטה בדמיו אין ובקי הימים, באותןששמאוהו
 על לאו, ואמ ויעידו. יבואו דמיו, על והעלה עינףו שנתן באחדששמעו
 שהרי היא, אצלו במקצת הודאה שהרי שוה, היה כמה לישבעראובן

 : בי"א ומכרו בי' שלקחו שטוען בדינר לומודה
 עברה כבר דבריו, איש איש וכתבנו מדרנו וראובן אני : שמעוןושכתב

 אשר למקום הולך רץ, ומצאתי נאמן ליד וממרנום שנהחצי
 ראובן וקרובי פשיטים, %( בד' הכתבים לשאלת עמי והתנהביררנו,
 שכתבתי מחמת משלחו. הנאמן את עכבו לדרך, לו ויצא תחתיו,שמינה
 משכונות לפדות בכך מוחזק שהוא לדברי ראיה ראובן עלבטענותי
 ביד לישראל משכון שהיה אחד קרן כלי קנה וכבר הגוים. מןחבריו
 דברים בעל לא כי שלחם, ואח"כ תחלה זה דבר מחוק לי ואטרוגוי,
 למעותי, הוצרכתי אני מעכבין, אותם וכשראיתי הזה. הכלי עלאתה
 מעות משכנותיו על הגוים מן ללוורנ לישראל במשכון המפרהנחתי
 : הדין ויורנו יקרים בדמים זה "( רץ שכרנו ועכשיו עשה. וכןלרבית

 המוכר: ומכרו מוכר של בטעות: בתחצ"ו 72( 72. אות ואה 71( 41. אות 5ע'5 ראה70(
 ור"ז 78( י"ר. אות שם מי5ר ראה ע"א; מ"ח ושמ ע"א, קי"ב ב"ק עפ"י זהוהומפתי
 מבואי. ראה 74( ט"ו[. אות שם ]ראה רש"י של בזמנו לימרא לכל היופשיטימ
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 הרי : משיבו וראובן הרץ. שכר ותומפת מאז המעות רבית לתת מיעל
 לא כי השליש, בעיני הראשון שליח יישר ולא היו, הנאמן בידמענותי
 שהומפת אחת, מענה על מתרעמים היו לא וקרובי היה שוכרוהכירו,
 חברי של אחד משכון כבר שקניתי הדיין, בעיני להחשידני בפניו,שלא
 לא והשיבותיך אני שבאתי עד בדבר, בקיאים הם היו ולא נוי.מיד

 מעולם. דבריםהיו

 ]::שמעון[ם( על ר,אובן דברי ונכחים מובים הכתובים, הדבריםלפי
 והרי עיניו, ראות לפי לעשות עליו השליש, ליד שנממרומאחר

 כוון יפה והשליש עכב. ולא בעיר היה לא וראובן לשלחם, לו נראהלא
 עד ראובן, בפני שלא אחת מענה שמעון שהומיף מאחר שלחם,שלא
 אפי' זאת, אין והאף בריבו. יי( ]ה[ראשון שצדיק וישיב "( הלהשיבא
 שמעון היה לא נתן, ולא לנו, תן צא ואמרו, ראובן על דין ביתפמקו

 שלא וכ"ש ולמכרו. דין בית לעשות אלא חברו המשכון רביתלהאכיל
 עדות באת לא הרי הקרן, כלי ועל ליתן. עליו מומל מה עדייןפירש

 : השבועה על ראובן שיחשידלכאן
 : יצחק ב"רשלמח

 רמ"בטי'
 ומבעם מחוכמים, חכמים והמה בעיניהם 1( ארץ קמני האצילים,אל

 נדברים מלחמה 8( משיבי למרחוק, ריחו ונדף הורק 1( ושמעםיצא

 (' י"נ ס" 3תח5"ו סו53ס קרונו 5לע(ר ילי' 5סין לי' יס"י תסינת :רמ"ב
 ועי' ס11עתיקן לפכי סיו סתסונס ור5סית סס5לס ורק נחסר, סי5 ולקויס וע"3ןע"5
 רכ"נ. סי' חו"וו טור סע"ח; סי' ח"3 5ו"1 כ"ס, לף סס 51311 לו"ט, סי'סס

 י"ז. י"ח: משלי 77( הלום. צ"ל: אולי 78( ]=שמעון[. מאחר על בטעות: בתחצ"ו75(
 אם ירעתי ולא בזה"ל: העיר א'[ אות ]שם מילר ור"י כ"א; ה,. ,שע,ה 1( :רמ"ב
 סירור לפי מרש"י, ג"כ היא לפניה שהשאלה ובפרט ז"ל, לרש"י התשובה ביחסיאשקר
 איחס אם בספק ועורני וכתב: בו חזר אלעזו[ ערר: כ"ט רף ]שם במבוא אמנםהשר"ל.

 ירמיה 2( שע"ח. סי' ח"ב או"ז עפ"י יקותיאל[ ]בן משולם לרבינו או לרש"י י"גטי'
 ו'. כ"ח: ישעיה 3( י"א.מ"ח:
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 6( עמותים חליפים כנף, 6( נודד ואין ולמגור לפתוח בשער 4( אויביםאת

 יומיפר 8(, אלעזר ר' וקרובי 1( אהרן ר' הישיש פאת הגדוליםלראשי
 כחשקם ישעם מאלהי צדקה "( ישאו וגם תב'ואתם 10( וברכה 0( חייםאורך

 איני ואני טשלחתם, דבר המשיבם ט( החותם שעל אני וכלביוכאותם
 מחוה אני ודעתי הוזהרתי ריבי על מענות אך לזארנ, להזקיקניכדאי

 : 18( השמים מן שהראוני כמואותם,

 וחילק ואחות, אח ולא בת ולא בן לא לו ואין מרע שכיב היהיעקב
 מי ושאל ורחוקים. 14( קרובים לפניו הקהל והיו פיו עלנכמיו

 יצחק ר' ואותו הן. לו ואמרו כהן, יעקב ור' אברהם בר יצחק כאןיש
 לאחרים, ולא להם, לא אמר ולא לעדות, כשרים כהן יעקב ור' אברהםבן
 שמעוני : צואתו תחלת היתה שכן מעידין העדים כיתי וכל עדים. עליהוו

 ושמעון לראובן מניח אני פלוני כרם נכמי, על לצוות דעתי הנהקצינים,
 וראויות לו שקרובות אחות בנות יש אך הם. וקרובים ויהודהולוי

 ובית פלוני כרם ועוד .היתה. אחותו בת אשתו ועוד מ'הן, יותרליורשו
 יעקב ר' העיד אש.תו ועל בכך. שוין העדים וכל ונפתלי, לזבולוןפלוני
 וכל וזהב כמף כל במתנה לה שנתן צדוק בר יעקב ור' אברהםבר

 י1( ]כ~שהניח[ יעקב ומר יעקב מר העידו ועוד ממפריו. חוץמטלטלין
 ותניח תנשא ואם חייה, ימי כל שלה שיהיו בתים, וד' כרמים שנילה
 רוצה אני ואין ממנה, היוצא לזכר הללו והכרמים הבתים יהיוזכר,

 הללו והכרמים הבתים יהיו וולד, בלא תמות ואם לעולם.שתמכרם
 מהם אחד יעקב, ומר יעקב מר ואותו ונפתלי. ולזבולון ושמעוןלראובן
 שמואל ומר ונפתלי. לזבולון קרוב מהם וא]חד[ ושמעון לראובןקרוב

 ]=עמוסים[; חלימין צ"ל: אולי 6( י"ר. י': ישעיה 6( לבסוף. ה' קכ"ו: תהלים4(
 כלום. ע"1 העיר שלא מילר על והתימא מ"ח[. פ"א: מל"מ ]ראה נשואין =פארותוהוראתו

 ריש שם מבוא חרש; ר"ה: ע"ב כ"ו פסחים ותוס' י"1; ח': למשלי פירש"י והשווה7(
 משלי 0( אלעור. ערר: מבואי וגם שם, מבוא ראה 8( אהרן. ערר: מבואי וגם כ"מ;רף
 ישעו. מאלהי וצרקה ה' מאת ברכה ישא ה': כ"ר: תהלים 11( מ"ו. מ"ו: רברים 10( ב'.ג':
 אמנם מאה"ג, ,ר"ג בתשו' מצוי לממה", החתום "אני או החתום" שעל "אני וה ולשוז12(
 ןה להוסיף וצריר 14( ר"ג. בתשו' יותר רגיל וה לשוז וגם 13( רש"י. בתשובותלא
 טיוחדת, הדפסה מרוייש", וקהלת "רש"י האנגלי במאמרו בארוז ס. שצייז המקורותלכל
 שם. ב' אות עפ"י וה תיקנתי 15( 11.צר
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 לאשתי מניח אני הללו והבתים הכרמים : אמר שכך מעידים נתןומר
 לא אבל תנשא, אם ובעלה היא מהן וניזונת ושולמת מושלתשתהא
 לא, ואם היא. אחותו בת כי שלו, יהיו זכר תניח ואם עולמית.תמכרם
 נחלת שתבא רוצה איני כי ונפתלי, זבולון ושמעון רא!ובן לקרובייחזירו
 שפירש. מה להן ופירש לפניו צווחות אחות ובנות נכריים. לידאבותי
 למר הוא קרוב אבל יעקב, ומר יעקב מר כדברי מעיד כהן יעקבור'
 בשני שפירש מה ככל ולאשתו, לו הנותר אחד כרם הניח ולמחרתנתן.

 ועמדה זה. מחולי ונפמר שם היו אחרים עדים ושני ראשונים,כרמים
 נתקדשה. לא ועדיין הללו העדים מקרובי לאחד עצמה 8( וקיימהאלמנתו
 לומר, הכל על 18( עוברין האחות בנות ובעלי ובנימין יומף ז1(ובעלי
 ואם מתנה, לשון ולא ירושה לשון לא מניח, אני שאמר זו הנחהשאין
 אינכם ויהודה לוי שמעון ראובן אתם הרי הוא, ירושה לשון לומרתמצא
 המתנה לשון וגם עליכם. חל ]בבירושה[19( לשון ואין לירשראויין
 ]שהרי["( מידו, קנו ולא הואיל מתקיים, אינו בממלמלין לאשתושהזכיר

 בדברי אין זה מחלי אעמוד אם : אמר שכך צווה, 21( ]מיתה[ מחמתלא
 מפני ממש העדים בעדות שאין ועוד דברי. יתקיימו אמות ואםכלום,
 דבריהם מ( שגמר ואחת,- עדים. עלי הוו אמר שלא אחת : דבריםכמה
 וקרובים ונפתלי, וזבולון ושמעון לראובן הכרמים יחזרו אומריםהם
 האלמנה 28( ]=אותה[ וגם זה. את זה מותרים שדבריהם ועוד להם.הם

 שהיא מפני קרובים הארבעה לאותן והכרמים הבתים יחזרו שלאצווחת
 בפני וגם הפמק, לה אין ת( וירושה מהם, יותר לירש וקרובהראויה
 עוררים האחרון הכרם הנחת ועל כתובתה. תובעת וגם כן צווחהבעלה
 וזבולון ושמעון לראובן קרובים הם שגם לומר, חעדים על ובנימיןיומף

 28( צריך להשיב, הוזקקתוני : הקרובים לאחד 26( וטנרצקיימה לועודונפתלי,

 בנות בעיי ובני0יז =~ויוסף צ"ל: אולי 17( רש"י. סננוז ערר: מבואי וראה =]את[;16(
 0ייר שי לדעתו א0נס הכל: על =]עוררין[ צ"ל: אולי 18( נ'. אות שם ראההאחות[;

 במעות: שם 20( שם. ר' אות עפ"י זה תיקנתי 10( הכל. על ]טועניז[ צ"ל: נ'[ הערה]שם
 ]=אותה[: את שם: 28( שבנ0ר. צ"ל: אולי 22( 0יתה. שם: 21( ]-שהרי[.שדרי
 יצחק לר' הלוי ר"י תשובת וראה ע"ב; קי"נ ושם ע"א, ק"ל ב"ב 24( שם. ה' אותראה

 בתשו' 0צוי זה בטוי 26( 16. אות לעיי ראה 25( 88[. סוף 0"ט סי' ]תחצ"והיתום

 ]0בואי[.רש"י
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 כפי עלי נזרתם אשר לכל כן אחרי מ( ואני מעליכם, "( לשתק צריך,ואין
 : מרבותי %( ומקובלתי ליביהבנת

 בעדות להעיד מצטרפים אם לזה זה שקרובים העדים עלששאלתם.
 )לא לזאת... הוצרכתמ 80( לי לא כי ידעתי לאו. אם מרעשבשכיב

 : יתר( שפת ולא פותר, אין לנותר אבתר, בתוך יותר, "(מצאתי

 רמ"גמי'
 2( מבעל-השטר לבד משלמין, ואין נשבעין בתורה 1( הנשבעין כל :א[

 : 4( וממרק שטרו על 8(שבשבע

 : ממון שחייב במקום אלא האדם את משביעין ואין :ג[

 ("ל לרמ"י ותמו' יי)ין : נמס 336 יף לנסוף ססתי)ר[ ]כ"י ת"נ ""ת :רמ"ג

]=:ולית"
 נך"ק[. ל" ונס 1386 תמ)ת סת: כ"י 3תס3"ן ל" לפ)י)ו

 נמי)וי וסונ"
 ומס 8, 5ך ]ק"נ נ)ס"ס נס' )ט"נ רנ תמו' : 3מססלמון

 ונתעס"נ ן 30[ ק""
 76[. 5ך פ"ס]סי'

  על פעיר ווה 80( שקבלתי[. =]ופה 20( =]פשיב[. צ"ל: אולי 28( מבואי. דאהז2(
 ולכז המעתיק, הוספת היא ואת 81( פבואי. ראה שלו; יתירה וענוה רבינו של רוחותכונת
 העיגול. חצאי ביז אותהשמתי
 ד104 סם: ]כ"י פ"ו שבועות שבמרדכי רש"י בתשו' ]וכ"ה שבתורה בנה"ה: 1( :רב2"ג
 ראו ה' לחוסיף צריר 288-287[ צד ח"ח ]באוצה"ג לויז ב"ם שצייז המקורות ולכללבסומ[;

 ובמעה"ג 161[: תק"ג סי' ]גאוניקא וימול ישבע בידו ששמר שכיוז 2( ח"ב. א"ח 94,סומ
 יראים ס' בשם ב"ב מהר"ם פש"כ וראה ונוטל: נשבע כחו, אלים שטר בעל בשמר, אבל76:
 תשב"ץ כתה"י בשלשה =וליתא תקע"ר סי' ד"ק ]תשב"ץ ב"ב מהר"ם אמנם ת"ק[. סי']שם

 צר[ ]קרי: על להפר אדם יכול דאורייתא בשגועה שאפי' ליאונטי"ן כרבינו פוסקשלפנינו[
 "חלופי במונוגרפיה ע"ו: שהעירותי מה ]והשווה נוהגין אנו וכז לבסומ: שם ומוסיףשכנגדו.
 רמתפרע הוא רינא הלוה, על מלוה אתני אם אגל 3( ט'[. פרק וצרפת" אשכנומנהגים
 אולי 4( שם[. פעה"ג ע"א; מ"א בשבועות פפא דרב ]אליבא שבועה בלא דלוה מיניהמלוה
 וגם הסברא עפ"י וה ותיקנתי ]לבעל-חוב[. פמרק לישבע,[ רוצה אינו ואם ]=ונוטל,צ"ל:

 ב7[: סומ י"ר סי' רע"ו ר"ק רשב"א ושו"ת ע"א; ע"ד י"א סי' שע"צ ]וראה שםמעה"ג
 א' ספר א' שנה ונרביץ א"י לבני המעשים ספר ראה חובו[ את ]=פורע ממרק ללשוןובנוגע

 שצ"ל: נ"ל ח260: פרק ]ערד: השלם ערוד ובעל 80; ח"א בנה"ה וגם 13, ג' ספר ושם88,
 מבואי[. ]והשווה יסודו ובטעות ברואה, שגה "פמרקין"[ בפקום"כ1מדחין"
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 רמ"דט"
 נהגו 1( כבר : בגזירה או התורה במפר ישבע אם : שאלתם אשר :א[

 : עשרה לצירוף שיגיעו עד וימתינו עשרה בארור'העם
 וכך בכך מכרם, פדיונם שלצורך שישבע מאחר : הקרמים ועל :ב[

 לישבע ולא משקלם על לישבע לו אין יותר, ולא מכרםדמים
 *( השבועות וכל חשעה. צורך לפי הכל כי מדמיהם, בפחות מכרםשלא
 שבועה שום להמיל לו ואין שכנגדו זה של כרחו על אחת -בנזירהיכלול
 אחת. ובבת כולם על 8( ישבע אחת על שישבע מאחר כי שכנגדו.על

 ארוסה ץ סמיתי שלא אמן הסומה, את משביעי]ן[ דבריםשהרבה
 : היו אחת בשבועה וכולן וכנוסה, יבם ושומרתונשואח

 : יצחק בר'שלמה

 רמ"הטי'
 את האחד והכה זה עם זה שברנקוממו 2( שנים : מצאתי ז"ל ( רש"יופשם

 שיאמר וקנם רידוי כל מקבל אני לו ואמר בא זמן לאחרחבירו.
 שלא 8( ונשבע זה קפץ שהעויתי. מה על )לי( לי ותמחול דין ביתלי

 לו. למחול ורוצה השבועה מן נתחרמ חמתו וכשעברה עולמית. לולמחול

 19 ל"נ סי' 3תח5"ו סו3"ס נפרךיס, ענינים נוסני תורכנת זו, תסונס :רמ"ד
 סי' ד"פ נ"נ נוסר"ס נתסו' ננורן ונק5ור ן י5חק נ"ר סלנוס : נסופסוחתום

 נתסונס. רס"י פסק וכן : נססתתת"ס
 ונסס : נ38-"39 נ"ח סי' ססנוינר( )כ"י סנס"ל נק5ור סונ"ס זו תסונס :רמ"ה
 פירינ5י נכ"י ל" )"נונס "ק: כ"י ח"נ נסנס"ל רניס ונסינוייס ן נו5"תי ז"לרס"י

 והשווה בעשרה: בארור בזה"ז רנהנו הזה כרבו ע"ב: מ"ח לשבועות פירש"י 1( :רמ"ד
 לה מטענינן לאנשים. אפילו בס"ת משבעינו לא והאירנא 154[: ]נאוניקא הנאוניםתשו'

 הרמב"ם, ותשו' 88-86; לניטיו אוצה"נ 5מ צר היהרות במרעי אסף תה"נ וראה וכו';נזירתא
 סתם בחרם זה בריו רנים ואנחנו יום בכל בפנינו ומעשים 301: של"נ סי' סוף מק"נ,הוצ'
 שבועות פרק שבועות מס' להראב"ר כתוב-שם ספר הי"ר; פ"א: טו"נ ה' רמב"ם ועי' 2(בלבר.
 סי' ר"פ מהר"ם תשו' והשווה 3( פ"ז. סי' וטחו"ם ב'[; חוברת א' שנה ]=הסנלהבתרא

 שלא אמו סע"א: י"ח סוטה במשנה 4( בתשובה. וש"י פסק וכז בסופו: וסייםתתם"ה,
 מה[. על ר"ה: שם תוס' ]ראה שבועה בו יש ואמו וכו';שטיתי
 מררני: 2( רש"י. תשובת סם: כ"י מררכי מצאתי; ז"ל שלמה ולרבינו אק: נ"י 1( :רמ"ה
 לו. מלמחול ונשבע קפץ אק: כ"י 3( בזה. זה שחבלו אנשיםשני
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 ]ה[מצוה, את לבטל נשבע הוא זה 6( הנשבע אם . לומר ידידי 4(שאל
 6( בקבלה וכתיב עמך, בני את תטור ולא תקום לא כתיבשהרי

 שעובר למי עון, נושא למי חכמים י( ופירשו פשע. על ועובר עוןנושא
 מצוה וחיילא מצוה בטול אינה דילמא או שבועה. חיילא ולא פשעעל

 הוא יכול שבועה, דחיילא לומר תימצי ואם שבועה[. ]וחיילאשבועה
 מפיו מחילה מוצא ואינו הואיל ובחיבה באהבה עמו ולדברלנשקו

 ? 8( לאיואו

 א( דהכי היא, ]ה[מצוה לבטל שבועה משום לדונו שאין 2 8(]ו[משיג

 אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי שהוא ]לו[ מחל לא שאם מניןתנן
 2 הגליון ]על לא הוה ]ה[מצוה, מבטל שהוא "( איתא ואם האלהים.אל

 עמך. בני את תטור ולא תקום לא שנאמר בלאיו עובר הוא למתניליה[
 נטירה, בלא איפשר ואי נתבזה שהרי תטור בלא לדונו אין וודאי .אלא
 משום לדונו שאין נראה28( ועוד : תמן22( כדמפ'רש הוא אכזרי ט]י[הואלא

 בתורה, "( הכתוב מן פותחין נדרים גבי "( דתנן מצוה לבטלשבועה
 את תטור ולא תקום לא על עובר "( .שאתה יודע היית אלו לוארמר
 יכול אתה ואי יעני שמא עמך, אחיך וחי כמוך, לרעך ואהבת עמך,בני

 הרי נודר, הייתי לא היה, שכך יודע הייתי אלו הוא י2( ואומרלפרנמו.
 בטול דאי הוי, מצוה בטול דלאיו מכלל לו פותחין ומדקתני מותר.זה

 נשבעין אין "( והתנן שרי, ומי בחרטה. למפתח לי' למה )זו(, הואמצוה
 בטול בכך אין ודאי אלא כלל. שבועה חיילא דלא המצות עללעבור

 טלתס ולרכינו : כטס 100-99[ ל,,נ חונרת נ' טנס ]בבססנלס רנ"ח סי'טלפנינו(
 נטס: נ-9 סוף פ"נ נ,,ק סנו:( )כ,,י ךרינוס כרנרךכי כרנוז ונזכרס נ,5"רוי.(,,ל

 : רט"יתטונת

 ר"ה 7( י"ח. 1': מיכה 8( המצוה. לבמל זה שנשגש שם: 6( ירירי. ושאל שם:4(
 המצוה לבמל שבועה משום נראה. כר שם: 9( לא. או שם: 8( ע"א. כ"ח מנילה ע"א,י"ז
 עובר שהוא למתני איתא ואם שם: 11( ע"א[. צ"ב ]ב"ק תנן =רהא 10( לרונו.איו
 חכמים פי,רשו כבר ונמירה ונקימה תמו, כרמפרשינו שם: 12( תטור. ולא תקום רלאבלאו
 א', ,אות 57 ע' שם ר"ס ]ראה ע"א כ"נ ביומא שינויים בהרבה נמצא וכולו כו'; קימהאיז.הו
 הכתוב שם: 15( ע"ב. ס"ה נררים 14( שם. חסירה כולה שורה אק: 13( ב'[. אותושם

 ע"א מ"ו נררים 18( ]שם[. לו ואופר 17( עובר. שהיית שם: 18( לו. ואומריושבתורה
 קי"נ[. ר4 פע:]והשווה



287 רש"יתש1ב1תי

 להניח שלא לולב, לימול שלא מוכה, לעשות שלא שנשבע כגוןמצוה,
 כתוב שהרי מזו. גדולה מחילה לך שאין 19( ולנשקו ולחבקו :תפלין
 וזה ראה לא המלך ופני ימים שנתיים בירושלים אבשלומ וי,~ב 80(בתורה
 ויבא פ( כתיב המחילה ובשעת שהרג. אחיו אמנון ]מחמרנ[ 81( כנגדהיה
 וישונחו המלך אל ויבוא אבשלום ]אל[ ויקרא לו ויגיד המלך אליראב
 אמר ולא קרא ומדאשתיק לאבשלום. המלך וישק המלך לפני אפיםלו

 רואה 4*( איני אלא היא. מעליורנא מחילה דב,~יקה 88( מכלל מוחל,הריני
 6ץ נשבעתי בפניהם ויאמר אדם בני עשרה שיביא אלא לשבועתותקנה

 לעשוהנ מה יודע ואיני לו למחול שלא ונשבעתי[ כל בפני]נתחבלתי
 שחבלתי זה ולפלוני ישראל אלהי ליי' חמאתי לו ויאמר 88( ניכנםוהלה
 ]ידי[ ז2( מידי יוצאים שניהם ונמצאו לך, ומחול לך שרי אומרים והםבו.

 2 קיימת ומחילה,ממים

 רם"ומ"
 גזירת על שעבר 1( עבריין : רש"יוהשיב

 נמנה הקהל נידוהו ולאהציבור
 כעכן המצות בכל וח"ב 2( י'למניין
 6( הוא ישראל שחמא פי על דאףשחמא.

 מכלל מפיק ולא 6(. הויובקדושתו

 נולןמנויט( )כ"י סנןול 7ורןכי נסנסות סו3"ס סמ"לס נוסת נלי (ו תמ31ס :רבמ'קו
 ]ולית" רמ"י וסמינ נמס: "375 תמנ"ס סי' פ"נמנועות

  וו' ריוו5 ן' מס
 ננוסר"ס רניס ונמינוייס נ98ן סוף מס סכו:( )כ"י ורינוס וננורוכי"נומטרןס[

 25 כו"ס סי' נות"ו ן ק"נ סי' ן"לנ"נ
 ]ולית"

 ת"נ ס"ורס : סכו:[ כ"י ננוק"ו
 ע"ט סי' סנונסינ 56[ן בשפר: קכ"ס סי' נו: כ"י ]בב נ110 רימ סכו: כ"י "ו"ס220ן

 273 5ך קויפנון לןוך תסלס ק"לן סי' נו כל סתנסינ(; נמס נ"ס סי' 5ו"ת)וננ"י
 ת"נ. 5"תנוכת"י

 טילתא עליח נקם רכי שם: 21( כ"ח. י"ר: ב' שטואל 20( לר. שאיו אפשר אי שם:10(
 הריני שם: 24( הנשיקה. ש"ט שם: 28( ל"ג. י"ד: ב' שטואל 22( מהרג. אטנוןטהמת
 אוטר. והלה שם: 28( ע"א[. פ"ז ניומא אק: בכ"י הגי' עפ"י זה הומפתי 25(רואה.
 אק: עפ"י זה ותיקנתי שמים; =ירי27(

 חטא נאטר שכו סמ: 8( עבורה. למניו א"ח: 2( רעבר. ועברייז ממ: או"ה 1( :רבמץץד
 )הובא שטואל בר' ר"י תשו' והשווה 5( י"א. ז': יהושע 4( רע"א. מ"ר סנהרויוישראל;
 ז"ל. שלטה רבינו בשם ז"ל שטעיה הר"ר שכתב ורברים בשם: ט"ו( סי' אק: כ"י ח"בבשבה"ל

 78פ( ע' לרור)תהלה

 אם צבור גזירת על שעברעברייו
 וחייב עבורה לטניו נטנה נרוהו~לא
 חמא בעכן 8( נאטר שכן חמצות,בכל

 הוא, ישראל שחטא אע"פ 4(ישראל
 טכלל יצא ולא קאי בקרושתואלמא
 השבועה. על נחשר 7( שלאיש,ראל
 טקהל שיברל טאחר נרוהו אםאבל
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 אבל השבועה. על שנחשך אלאישראל
 הגולה, מקהל שיבדל הקהל נידוהואמ
 קללתן היא היכן עמהם, 8( יצרפוהואם
 אותו שהבדילו כיון 10( לצירוף ראוי ואינו בתקנתם. 9( הועילוומה

 :מאגודתמ

 רמ"זטי'
 שלא ונשבע שקמץ במ' : ששאלת מהועל

 גזרו ואח"כ הצבור גזרתלקיים
 עליו חלה הגזרה אם גז'רתן. לקבלעליו

 שמי : לי נראה כך : שנשבעבעבור
 נשבע צבור דברי על לעבורשנשבע
 מלקות בר לו התרו י( ואמי' הוא.לשוא
 אדירים במ'ם 9( צלל שנשבע שזההוא.
 נסיכוייס "49 קנ"ו[ סי' רסוס סנליון ]על כ"ס סי' "(תיר כ"י תו' :רמ"ז
 סי' 130[ ווס' ]=:סירספלר 49 קונן ס(ח"ס כ"י ח"נ לררך 5ירס ; לנסוףע5ווויס
י375  פפנ"ס פי'  פבופופ נווו' כ"י  סגריל תרוכי ; 13 ע' כ"ר סי' תח5"ו ; 33 5רל"ו

 ]ולית"
 בבפר: קל"נ סי' וו' ]בנכ"י נ111 סיו: כ"י "ו"ס ריוו"[;  נו' סס

 כל ; ס"ר פי'  ו"ל נ"נ תסר"ס תסו' ; 222 קל"ט סי' ח"נ ס"ורס ; 61-60[ע'
 178[: ח"3 נחוור "ו5ר ]=: 728 ח"" סר"ל "נרות ; קל", ריןנו

 שנחשר אלא צ"ל: 7(אולי קאי. בקרושתיה אלמא או"ה: קיימא; בקרושתיה האורה:8(
 צ"ב[; סי' מחו"מ ]ועי' השבועה על נחשר כי אלא מח"ו: ובמרדכי[: או"ה, בהאורה,]וכ"ה
 או"ה: 9( עמהז. יצטרפו א"ח: 8( וכו'. נרוהו אם השבועה על שנחשר מי אבל סמ:או"ה

 לצמורפו א"ח: כלל: להצטרף מ: או"ה כלל; לצירוף ראוי אינו ולכך סמ: או"ה 10(הואילו.
 אותו[.. ]שהברילו כיוז טררכי: שהרי; או"ה: 11(כלל.
 א'[ אות ]שם מילר ר"י שצייז המקורות ולכל וששאלת; שלפנינו: כתה"י בשנ,1( :רמ"ז
 ב110 ,ריש סמ: כ"י או"ה והשווה שר"ל. ואגרות תראז, צל"ר, או"ה, האורה, להוסיף:צריד
 8. אות 8 צר "שמעיה" במחברתו עמשמיין ור"א 67-58[; =פר: קכ"ה סי' מ:]=כ"י

 האורה: "על"; במקום =עליו 8( שם. האורה עפ"י זה ותיקנתי ]עליו[ו גזירתז =]לגזור[2(
 שזח"ה כ"י עמ"י זה והוספתי =חייב. 5( =ואילו[. ]קרי: ואולי שם: 4( חלה. אינהאו

 בו. התרו ואילו ובמק"א: 7( ותחצ"ו. אז: כ"י עפ"י זה וחוספתי- =ע;ל; 6( שם.והאוירה
 ע"א, צ"א בב"ק ז.ה תלטורי מאמר 9( ראורייתא. מלקות ]ו[חייב ]הוא[ מלקות =]בר[8(

 קל"א: בו ובכל בתשובותיו"[. רש"י "סגנוז מאמרי ]והשווה במק"א רש"י בתשו' הרבהמצוי
 והגהות ורי"ז, סי' שלה"ש תתרל"א, סי' ראבי"ה וראה חרש. בירו והעלה ארירים במיםונצלל
 עליו. גזרו בריז אם האורה: ברין; שזח"ה: כ"י 10( ועוד. ועור תקמ"ח, סי' מ"ר קרושיזמררכי

 הוא היכז עמהז, יצט,רפו אםהגולה,
 אינו בתקנתם, הועילו ומהקללתן
 הברילוהו שכבר11( כלל לצמרפוראוי

 :מאגודתן

 כ"ר( סי')תחצ"ו
 צבור ששמע מי על 1(וששאלתמ
 וקפץ גזירתז 2( עליוממשמשיז
 גזרו ואח"כ גזירתם לקיים שלאונשבע
 או גזירתם עליו לקבל צריךעליו,
 שבועתו. על]יו[ 3( חלהלא

 על לעבור שהנשבע ראיתי:כך
 ואילו4( הוא. לשוא נשבע צבורדברי
 דאורייתא מלקות ]=בחייב[ בוהתרו

 ארירים במים וצלל שבועה,משע]ת[
 טנגירת נפמר ולא חרס בירווהעלה
 יטקרטה ואע"פ גזרו. כריז אםצבור

 לבטל נשבע שהרי לגזיותז,שבועתו
 לעשות שלא שבועה2ב( הטצוה.את
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 1ו תפיליז. להניח שלא לולב,סוכה
 ורונ' עי שחייבי' שוא שבועתהיא

 על לעבור שנשבע 14( שכיוזמכות.
 אפשר, שאי מה על נשבע הריהתורה
 עשה של סיני מהר 15( מושבעשהרי
 בכלל 16( ]=ברור תעשה לאועל
 בפרט[ ארור בכלל ארור בפרטברור
 עליה נכרתו שלא 18( מצוה כלואין

 ושבועת כריתות 19( ושמנהארבעים
 : ולוקה לשלו קרמההראשונה

 לבטל נשבע האומרוהתלמיר20(
 סשנה ברבר טועה מכלום פטורהמצוה
 שבועת היא זו ישנינו21( ישהויהוא.
 וטועה מכות. ורונה על ישחייביןשוא

 הוא "' י", ינקה לא רכתיבבמקרא
 מלקיז מטה של ב"ר אבל ינקהרלא
 התרו לא ואם אותו. ומנקיןאותו
 הרי ריה בית למלקות נתז ולאבו
 עולמית. וענוש ינקה לא בכללהוא

 והוציא לשוא שנשבע שתים,שעשה
 "' את וכתיב לבטלה, שמיםשם

 נשבע ששנינו ומה תירא.אלהיר
 שגגה לענין פטור, המצוה אתלבטל
 ,שהנשבע ויורר. עולה ולקרבז22(שנינו
 נשבע או בטל ולא ושגגלבטל
 רשות הטבה מה מקראי, 24("מליה[

 לשוא: לישבע שהויר25( על הוא לוקה אבל ושות. הרעהאף

 88( שזה"ה כ"י)צל"ר
 ז"ל: רש"יתשובנת[
 יפלא ונשבע יקפץ גוירתנה למור עליו ממשמשינה ציבור ששמע מי עלוששאלת

 לעבור שהנשבע ראיתי: כר שבועתו: עליו חלה אם עליה גזרו ואח"כ הגוירהלקיים
 ראווייתנא[, מלקונת[ חייב מלקונת[ 8( בו הותרו ואילו הוא, לשוא נשבע ציבור רברי]==על[6(

 גורה כריז10( אם ציבור מגזירנת[ נפטו ולא חרס, בירו והעלה ארירים במינם[וצלל
 מחוקי ]ו[לסור18( המצונה[ לבטי ]==נשבע[ שהרי לגוירתנה. שבועתו שקרמהאעפ"י
 נשבע ששנינו ומה : ולוקה קרמה הראשונינם[ ושבוענת[ ישראל, במשפטי לירוז ולאציבור
 ושגג לבטל ישהנשבע ויורר. עולה קרבן לעניז ישניננה ,שגגה לענין פטור, המצונה[לבטל
 מה מקראי לינה[ רממעטי' מקרבז, פטור קיים ולא ושגג לקיינם[ נשבע או ביטל,ולא

 לשוא: לישבע ישהזיר על הוא לוקה אבל רשונת[. הרעה אף רשונת[הטבה

 והשווה לולב. ליטול[ ]==ושלא מוכה לעשות ==שלא 13( שבועה. ]==משעת[ משעה תחצ"ה11(
 סי' ליק, ]תשוה"ג, גאוז האי רב תשו' ע"א, כ"טשבועות

 מ"ר"
 ומאמר קי"ב. רף סוף פע: וגם

 שלא ישראל מחוקי לסור האורה: 18( שלפנינה כתה"י בשני נשמט כולו ששנינו" "ומה ערוה
 שנשבע ישכיוז מכות, ורונה על ישחייב ישוא ישבועת הוא איזה ותנג ישם: 14( כמישפטם.לירוז
 בארור בטעות: ובתחצ"ו ע"א. ל"ז מוטה 16( הוא. סיני מהר ==ועומר 15( התורה. עללעבור
 ברור בפרט, ארור בכלל בארור האורה: בפרט; ברור ברור בכלל ברור בפרט, ברורבכלל
 לכל ואיז האורה: ע"ב; ל"ז סוטה ==]שבתורה[; 18( י"ד כ"ב: מ,שלי 17( בפרט. ברורבכלל
 האורה: 20( ברייתות. ובנרפס: לנכוה כצ"ל 19( שם. ר"ם וע" עליה נכרתו שלא שבתורהמצוה

 רכ"ח. סי' טיו"ר בב"י ועי' ע"א. כ"ט שבועות 21( כה מוכח והתלמור מררכע האומר;והתלמור
 קיימן ולא ==ושגג ]קרי: לקיים נשבע או האורה: :==ושגג: 23( קרבן. :==]ולענ"ז[22(
 הוססה 26( למויה לשוא שנשבע על שם: 25( מקרא. רממעטיה שם: 24( מקרבן.פטור
 במק"א. וליתא  חרא"ה בכ"י רק מצאתיגו

 מגזר~ז נפפר ולא בידו, חרמוהעלה
 ~טהמכימו ודבר גזרו כדין אםהצבו]ר[

 טבועתו 'טקדמה ואע"פ הקהל.כל
 המצוה לבפל נשבע 'טהרילגזירתן
 ( כחי]ב[' דהכי ישראל, מחוקיולמור
 עוד .ולא חכמים דברי ושמע אזנךהפ
 ממנ]ו[ נפרשין שהצבור שגורםאלא
 : מזה קשה יותר דבר עליווגוזרין
 אחת ריבה שקדש באחד 28(ומעשה

 שבועה ונשבע וקפץ לחזורורצה
 גזרות, הקהל עליו גוזרי' שאפי'חמורה,
 שלא גזרות הקהל עליו וגזרו יקבל.שלא
 שאין והכנימה, ונתרצה לקיימםיכול
 : ]ה[ציבור בפני שעומד דברלך
 רממעטי מקרבז פטור קיים ולא 23( ]=ושגג[לקיים
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 רמ"חמי'
 באלה 4( גןרנו 8( מביבותינו אשר קהילות עם ב( טרויי"ש 1( שוכניאנחנו

 : כאן הדרים ]ואשה[6( איש כל על חמורה 5( ובגזירהובנידוי
 או היום ונם ציבור. 8( מעול עצמן ]את[ י( לצאת רשאין יהיושלא
 18( מוציאין היהודים, ב1( ]מ[באה"כ אם ב(, השלטון אם "( וגם 9(מחור

 חביר'ו, עם בעול פרע שלא 15( ומצא ישראל 14( מעדת להבדיל]אותו[
 י1( אל דבר לפרוע ו'אם ממשאו. יקל ולא אחד בכל שיתן"(נזרנו

 נויכיס סו3"ס לרמ"י, סוזיוחסת סעיר, וזס 5עכיכי 3כינע טיייימ קקכת :רם"ח
 108 סי' סירמפ5ד ]בנכ"י תתס"ו סי' 345 קו3ן מ(ח"ס( )כ"י וזקווזוכיסוקמונות

 וזר"מ סועתק 3מס: 320 דף 3ר5ין(  )ו' נ"נ חסר"ס נתמו' ר3יס ו3מכוייס 97[ןוף
 מ5 ס"כנ5י ]בנספרווןטרויימ

 י"ת; "ות פ"3 3"3 "מירי וסנסות 37-36[. ע' ומס 149-148, וף פ,,נסניכיס,ן ניוזי סיסוויס מ5 ע5וזו "מלטון ע5 פיכק5מטיין ר,ן"
 ווזתוזרו 3וז5כותיכו; (קיכי מ5וזס רניכו תקן וכן נמס: תתמע"ט סי' נ"3 חרוכיוסמווס

 ]בנטעכסטס 11-10 ע' חיוחות, סיפסס טרויימ,ן, וקס5ת "רמ"י 3"רון מ.מ5
  56ו-ר15.  5ר ח"" ס"חריק"ית ס"קווזיס מ5וסטוויעס

 בכנופיא בתוכם הנרים האנשים כל שמה שנתאממו מעיר, "שוכני" זה י,שוז 1( :ר,מ"ה
 בכל רגילים שהיו כמו מביבותיה, אשר הקהלות של כחם באי יחירי-מנולה רק ולאאחת,

 לתבניתה ובנונע 2( 18. אות 57 ושם 56, צר שם בארוז ראה הבינים; ימי בתקופת5ה0תץ5
 7, עמ' לו" -ואינן רש"י "תקנות מאמרי ראה מטרוייש, שלמה ל,רבינו זו תקנה שלוזמנה
 ]בספרו גרוס ה. ר"ר הח' מעיני נעלם שלפנינו כתה"י שנוסח ומראה ט'. פרק מבואיונם

 ]בספרו פינקלשטייז ר"ר וגם טרוייש"[ "תקנות ערר 238-282 ע' יוראיקא" "גאלליאהצרפתי
 הסמוכיז קנפנייא במרינת =העיירות ]ה"הי סביבותיה מהר"ם: 8( שם[. הנ"להאננלי
 אחרות טרוייש לנזירות ובנונע נזרו; שם: 4( 56. שם בארוז ראה טרוייש[. הבירהלעיר
 1802, ברלין בעריכטע", "העברעישע שטייז מ. ונם נייבויער א. הח' של נרמני מ'השווה
 וארו,ר, בזה"ל: 105 ע' סוף קי"א סי' מר'יימז( )הוצ' הרמב"ם תשו' והשווה 5( 85. ע'סוף
 היהורים קהלות "שלטוז על האננלית מחברתי ונם נרוי; ]=בו[ בי שבועה, בו אלה,בו

 תיקנתי 6( 06[. אות 114 ושם 89, הערה 118 ע' מיוחרת ]הרפמה 1915, יורק ניובמפרר",
 תשו' והשווה 8( 85. אות להלן ראה 7( שם[. מהר"ם בתשו' נ"כ ]וכ"ה המברא עפ"יזה

 הציונים ולכל 118[: הערה 117 צר הנ"ל ]=מחברתי ת"ו מי' ושם שצ"ט, מי' ח"נהרשב"א
 : מהר"ם 9( הנ"ל. הרשב"א : להוסיף צריך ר'[ אות 152 ח"ב האשכול ]בם' אלבעק ר"חשל

 זה תיקנתי =מבאי-כח: 12( 212. ח"נ צרפתי רבעון והשווה 11( נם. שם: 10(מחר.
 ו,ר"א בלוך ר"מ על והתימא מאוחרת[; בכתיבה בכ"י הגליון על ]וכ"ה המבראעפ"י

 להבריל. מוציא : מהר"ם 13( תיבות. ב' של חלק מקום כאן השאירו ששניהםמינקלשמייז
 ]=ונ[מצא. צ"ל: אולי 15( ישראל. ]=מערת[ מרעת בטעות: פינקלשטיין ונם שם4.נ(
 רש"י של סננונו על נליקיזם "השפעת ]ערך ה' פרק במבואי מש"כ וראה א'; כל שם:16(

 הנ"ל[. מבואי ]וראה השלטוז על שם: 17(בתשובותיו"[.



291 י רש"תשובותי

 ויתן עמהם נמנה יהיה והלאה הזה היום מן מאחיו, %( והפרידוהשלמון
 21( נהגו כאשר העיר בני שיצוינו מה לפי שלו %( אלימרא %(כ"א

 : הומדה 22(מיום

 מכלי לבד ממונו, מכל לירנן : לפנינו שהיו %( מקדמונים קבלנוופן
 בהן שמרויח 25( גוים של וממון %(. וש"ח וכרמים ובתיםתשמישו

 מחציו יתן חבירו מישראל פקדון לו יש אם אך הקרז. מן יתןלא
 ומבעות נשים ותכשימי זהב וכלי כמף כלי לו יוט ואם 26(.שבאחריותו

 8(( כגון שלו, באחריות מלוה ישראל ביד יש ואם דמיהם. יץ( ממנויתן

 שעבר לאחר היתה חמדים בגמילות הלואתו שתחילת חמדים,גמילות
 : יתן לא "( שנתו בתוך רק "8( הכל מז יתן %(,הש"מ

 לו שיש העיר מבני שאחד : הקדמונים %( מנהג שכך וטמענן 32(דע"ן
 ולא לגור בא אם לבד הכל. מז שיתן העיר מן שהוציאממון

 היה ואם %(. בו ויתן וישא שיכנימם עד יתן לא בעיר, ממונו %(הכנים
 נותנים כאן הדרים מן ואם יד.. בו שישלח עד יתן לא ומונח,צרור
 בעיר, שהבנים[%( ]כ"ז העיר, מן והוציאו לבנותיהם או לבניהםמתנה
 בעול יתן בעיר, י3( להחזירם האב ודעת שעה, לפי העיר מן הלכואו

 חמך שגמל בידו ממושכנים %( מפרים לאחד יש ואם ממון. מאותוציבור
 : המפרים שעל %( הממון יתןלאחיו

 : מטרוייש "( שלמה מרבינוהועתק

 הנ"ל[; מבואי ]וראח שלו מליטירא שם: 20( אחר. =כל 19( =1]ל[המריר1. צ"ל: ח1לי18(

 במאה ראשונה =מתק1מה 22( 20. א1ת לעיל ראה 21( שם. בעריכטע" "העברעישע1הש11ה
 לפנינ1; שהי' מקרמ1נינו שם: 23( 537[. צר 1889 מ1נטשריפמ ]ראה למספה"נהי"א

 קע"ט: אלף ב"ק מררכי 25( 1שר1ת. שם: 24( מב1אי. 1,ראה י"א; פ"ב: ב"ב הגה"א1הש11ה

 קרי: 27( מקרו;. שה1א החצי מן 1לא שם: 26( פקרו;. רכ1לה כל1ם נ1תנים אי; ג1ים1משל
 שם: 29( ג1מלי-חסרים. כג1ן שם: 28( שם. מהר"ם עפ"י זה 1תיקנתי רמיהם;]=מחצי[

 שנתו. בתור מהר"ם: 81( מל1ה. שה1א החצי מ; אלא נהג1 לא שם: ב"ק מררכי 80(השנה.

 ה1א "ל" הא1ת אמנם להכניס. הגי': בכ"י 1גם שם, 84( מב1אי. ראה 88( אבל. שם:82(

 שצ"ט, סי' ח"ג הרשב"א תש1' 1הש11ת בהם; שם: 35( )פ.(. מא1חר מעתיק ע"ימ1מגר

 בטעות: פינקלשטיין 1גם שם, 87( שם. מהר"ם עפ"י זה 1תיקנתי 86( ת"א. סי'1שם
 ראה 40( מהממ1;. שם: 89( לעיל. ראס"י תש1' 1הש11ה 88( ]=להחזירם[.להר1יחם

 במבואי.מש"כ
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 רמ"פמי'
 הכתוב והרי שוא בשבועת דבי-רב ב(במפרי מצאתם : 1(וששאלתם

 דידה 8( חומרא הוא מה לך וקשיא להחמיר. מכללהמוציאה
 שגגתה נתנה ביטוי שבועת דאילו חומרא, ה"נו : ביטוימשבועת
 שבועת ועוד ינקה. בלא הוא והרי לכפרה שגגתה נתנה לא וזולכפרה,
 4( אוכל אבל מעשה. בו שיש לאו דהוי מלקות, חייב ואכל אוכל, לאבטוי

 היום זו ככר שאוכל שבועה 5( דאיתמר ממלקות. פטור מזיד, אכלולא
 משום מר פטור. דאמרי לקיש, בן ור"ש יוחנן ר' אכלה. ,ולא היוםועבר

 לאו שוא שבועת ואילו מעשה. בו שאין לאו משום ומר מפק,התראת
 היא, שוא לשבועת דדמי משום 6( טעמ' ולוקה. הוא מעשה בושאין

 : פעמים שני לשוא מלשוא ומתרבה נשבע,דלשעבר

 ר"נמי'
 טפי בצבור אשכחן דעולות משום 1(. צבור של חטאות שני שחטוששאל

 כבשים ושני 8( כדכתיב שלמים וכן עולות. יהיו 2( כדכתיבמחדא,
 טפי בצבור אשכחן לא לעולם חטאת אבל שלמים. לזבח שנהבני

 חטאות שני שחיט וכי 6(. לחטאת אחד עזים ושעיר 4( דכתיבמחדא,
 י השנ"ה על וחייב מצוה, בדבר טועה הוי לאבשבת

 : 13 ע' כ"ס סי'תח5"ו :רמ"פ
 14. 75 כ"נ סי' נחופ"נו סונ"ס לרס"י יסו7ס נר' וור"י 11תמונס :רק,נ

 מפר ועי' שלפגינו רביהרש"י בספרי אחר ממקום לי נורעה לא זו יתשובה1( :ר,פהק'פ
 והובא 2( 8[. צר ב' חוברת א' שנה ]=הסגלה ה' רף פ"ג שבועות מס' על לראב"ר שםכתוב

 21: הופמן הוצ' י"א, ה': לרברים תנאים מררש 227; הורוויץ הוצ' ז', כ': שמותבמכילתא
 וליתא 68. צר י"ט חוברת א' שנה "הסגלה" קע"א, סי' תימן כ"י רבר.ים הגרולמררש
 שם. פינקלשמיין מהר' רברים, על ספרי וראה ע"ב. רף מא"ש הוצ', רברים, רבי-רבבספרי

 עיוב כ"ט שבועות תוס' והשווה 4( 451. צר צוקרמנרל הוצ' פ"ר, שבועות תוספתא ראה8(
 מילר ר"י של ולרעתו ע"א. כ"א שבועות 8( ע"ב. ג' שבועות 5( שאוכל. שבועה :ר"ה
 שוא. לשבועת ררמי מעמא נמי, שקר ושבועת צ"ל: אולי ב'[ אות]שם
 =יהיו 2( 85. צר לויקרא הגרול ומררש ע"א: מ"ו תמורה ע"ב: כ"ב מפיא1( :ר"נ
 א'[. ]חמר לחטת שם 5( כ"ר. ט"ו: במרגר 4( י"ט. כ"ג: שם 8( י"ח[. כ"ג: ]ויקרא לה'עלה
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 רנ"אפי'

 דלמא, אי, : לשונות בד' משמש כי לקיש בן שמעון ר' '( דאמרוהא
 שהן כמדר הזכירו ולא המדר הפך למה : לו והוקשה דהא.אלא,

 : 2( אי אלא, דלמא, דהא, :מתורגמין

 אונקלום בתרגום בתורה מתרגם כי קבל, שכך הבנתי שאילתו דברילפי
 8(, יקרא כי : בהם המתרגמין שאחזו ד' לו ופרשו לשונות.בד'

 וקשיא דהא. אהרן, גוע 6( כי אלא. פתח, 5( כי דלמא. 4(, תאמר כיאי.
 של כתרגומו מפרשמ שאיני שנה עשרים עברו כבר : כך מידורן איןליה

 רובם 7(. דלמא ברם, כד, ארי, : מנה לא למה בה שהוקשיתיאונקלום,
 ח"כת. ברם 6'( צחקת כי להון. הוי כד להם 9( יהיה כי ארי, 8(מתרגמינן

 אני תוהא 2'(, דהא גוע כי המתרגם ועל : חרבך תרים "( דלא חרבךכי
 אתחזיאו ]בויתרגמו[ כן אם אלא מית, דהא לתרגם להם שאין :עליהם

 בן כדר"ש וייראו אלא ויראו תקרא אל ע( אמרינן דהכי כנישתא,כל
 שאינו לפי גוע, כי על נופל דהא לשון אין ויראו, קורא אתה שאםלקיש.
 ויראו, טעם מה לומר הימינו למעלה 14( האומר על )אלא( טעם ליתןבא
 כי 16( כטו אשר, ישמש אלא לרגליו. בא ענן שעמוד אהרן שמתלפי
 ע( כי העם, ברח "( כי הוא, טוב 16( כי אותו ותרא למאכל, העץטוב

 כשיתרגמו ואף ויבכוהו: אהרן מת כי ויראו כאן אף יעקב,ברח
 כי מהרבה תרגום בו לשנות חזו מה : עליהם אני תוהאואתחזיאו,

 תסו'. :רנ"א
 ]קק"ס 3-6 ע' ו' סי' נתופ"ת סו3"ס ננכיר 3ן כתן לר' 11 רס"י

 ; תפ"ט-ת5"ס רס"י נספר בבלוין 5-8 בנתר"כנ6-נ2
 ולית"

 ס'[. סי' נכ"5

 ערור ע"ב: מ"ט לשבועות ר"ח א': צ', ניטיז א'; ט', תענית א'; נ', י"ה 1( :רנקזא
 רבריס 3( ראו. בטעות: בנרפם 2( 191-207.. חי"ד פרנקפ1רט, השנה מ' 1הש11ה אי;ערך:
 נ=ריא[: צ"י: אויי 7( כ"ט. כ': במדבר 8( ח'. ט"1: שם 5( י"ז. ו': שם 4( 1'.כ"ב:
 ברפום אמנם רהא; ובמקום איא במקום ארי בתרנ1ם: לפנינ1 8( 4. א1ת שם ל1יזראה

 יהם כי בטעות: תר"כ 9( 15[. ]תר"כ זו בתשובה שכת1ב כמו בתרנום הני'למבונא
 ברוב אמנם העיקר: וכ"ה כ"ה: כ': שמ1ת 11( מ"1. י"ח: בראשית 10( ט"ז[. י"ח:]שמות

 רש"י ום' 92; ושם 52, שניה, ה1צאה נר, אוהב מ' והשו1ה חרבר. תרים רילמאהמפרים:
 דהא הני': אמנם מית; ארי הניהו: המפרים ובר1ב אהרו[; ]=מית =דהא 12( 5. א1תשם
 ]=האמור[. 14( א'. נ', ר"ה 13( 8[. אות שם רש"י מ' 88; נר ]אוהב נכונה י1תר היאמית
 כ"נ ל"א: בראשית 18( ה'. י"ד: שם 17( ב'. ב': שמות 18( 1'. נ': בראשית15(
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 את ויברך כגון שלמעלה, על טעם ליתן באים כמותן שהןשבתורה,
 ת( כי המטיר, לא %( כי שבת, בו 19( כי )לפ'י( אותו ויקדש השביעייום

 24( כי הארץ, כל פני על מים %( כי אלהים, לי שת י2( כי לקחה,מאיש

 25( כי : הרבה ועוד עליהם, נופל דהא לשון אלה כל הארץ. נפלגהבימיו

 דברי למתור הבאין שבתורה, כי מהרבה לשנותו ראה טה תפתחפתח
 לא צחקת, אלא כן לא צחקת כי %( כגון כן,, כי כן ל'א : לאמרהעליון

 את %( כי ברית תכרות לא תהרמם, הרם אם י2( כי לאלהיםתשתחוה
 30( כי ברכתני, אם כי 29( כגון לאם, הממוך כי וכל תתוצון.מזבחותם

 וגם : פתוח כי כמו הם, אלא לשון כולם דברי, לפי אם 1'( כי בבא,אם
 לשנות, ראו ומה השרים. כל על אם 82( כי לבדו המלך על לאבכתובים,

 בא שמא תלוי, לשון %( שהם שבתורה, כי מרוב אי בלשון יקראכי
 יקריב %( כי יגוף, 85( כי יגח, "( כי שבמקרא. אם ככל בא, אינושמא
 %( כי לאיש, יהיה %( כי תפגע, %( כי '3(, שעריך באחת תשמע כימכם,

 :יקרא

 ]שפירשו כך לתרגמן החזיקו הזאת השמועה פי שעל : אניואומר
 "(, עמוקין אנו שבו דהא, גוע כי הללו לשונות ד' רבותיהםלהם

 כך[, לתרגמן פירשו ולא אי. יקרא כי דלמא, תאמר כי אלא, פתוחכי
 הללו בלשונות אלא משמען לשמש אפשר אי כאילו להם פירשואלא

 : אומר ואני : בתרגום וקבעום אחזום והם לשון לכל מהן אחדוהזכירו
 יהפוך כן עברית, בלשון כי יהפוך וכאשר ארי, לשון מתורגמיןכולן
 על ללמד ]בנבא[ )לא( לקיש בן שמעון ור' ארבעתן. ארמית בלשוןארי

 כי ויש טעם, ליתן הבא כי יש : לך ולומר לפשטן, משמעןשמוש
 אותם אם, כמו תלוי, לשון משמע כי ויש דבר, ולישב דברלמתור

 שם 24( ט'. ח': שם 28( כ"ה. ר': שם 22( כ"ג. שם 21( ה'. שם 20( ג'. ב': שם10(
 ]אוהב אלא הראשוז: כנוסח והנכוז ארי. הספרים: וברוב ח'; ט"ו: רברים 25( כ"ה.י':
 שמות 27( ט"ו. י"ח: ]=בראשית[ וצ"ל רברים בטעות: בנרפם 26( 8[. אות שם 78;גר

 מלכים 31( ט"ו. מ"ב: שם 80( כ"ו. ל"ב: בראשית 29( י"ג. ל"ר: שם 28( כ"ר.כ"ג:
 שאם. שם: הגיה לויז 83( ט"ז. א': אסתר 82( 75. גר אוהב וראה ; א' י"זא'
 ]=עריר[, וצ"ל בטעות בנרפס 37( ב'. א': ויקרא 86( ל"ה. שם 85( כ"ח. כ"א: שמות34(

 כ"ב. שם יקרא; כי =וכן 40( י"ח. כ"א: רברים 89( ר'. כ"ג: שמות 38( י"ג. י"ג:רברים
 ב11. קק"ה וגם ס"ה רף חופ"מ והשווה בנרפם לפנינו נשסט בהיקף הסאמר וכל =עוסקין.41(
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 9ן, להיות משמע שמושו ומוף ,תמיה שהוא כי ויש למעלה,שהזכרתי
 לו יתחבר לא שבתורה כי ככל תדרוש אם בלבבך. רנאטר פ4( כיכגון
 לשון ולא דהא, לשון לא עליו נופל אין מהם, תירא לא שאחריו,מקרא
 הא 46(, מהן תירא לא רבים תאמר כי אם, לשון עליו נופל האיךאם.
 מהן. תירא לא מהן ותירא רבים תאמר פן כרחך על תירא. תאמר לאאם
 לא כמו משמש, 46( פן בלשון כרחך על "(, שונאך חמור תראה כיוכן

 לשון תדרשנו ואם וחדלת. תראה לא כאן אף אחיך, שור "( אתתראה
 טעמים, לכמה יוצא מלע יפוצץ כפטיש יוצרינו דבר : יתחבר לאאחר

 אלהיהם את תעבוד "( כי ואף פשוטו. מידי יוצא טקרא איןולעולם
 את תעבוד פן לי, אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא ישמש, פןבלשון
 דורש הלשונות מכל באחת כי לדרוש שהצריך מדבריו ולמדנווגומר.

 לרגלי שבא הענן בעמוד לדרוש ממכנו דבריו ועל עליו. הנופל לשוןבו
 כי על נופלים ש)הם( ולמדנו טעם. 48( ליתן בא גוע כי באמרנואהרן,
 דורש. זו לדרוש והבא דורש, זו לדרוש הבא הללו, מהלשונותשתים
 "( גיטין במם' עקיבא ור' שמאי בית של מחלוקת של טעם הבננוומזה
 דבר בה מצא כן אם אלא אשתו את אדם יגרש לא אומרים שטאיבית
 שנאמר הימנה נאה %( אחרת מצא אפילו אומר עקיבא רביערוה.
 ערורנ ב6( בה מצא או נאה שאינה בעיניו, חן תמצא לא פ( אמוהיה
 אם כל וכן ונוצה. חמידה אברה %( אם כגון או. במקום אם שישדבר.

 '6(, רעה אם היא הטובה במבצרים, אם הבמחנים : לתמיהאהממוכים

 אם ככל תלוי, משמש שכי למדנו, ועוד : שור יגעה אם %( פראהינהק
 משביעין שהדיינין שבועה כל לומר %( אמי רבי מטך זו ועלשבתורה.
 כלומר מעצמה, תשבע, כי שנאמר ביטוי שבועת משום בה איןאותה
 כי ליה, ומדקשיה ישביעוהו. כי או תושבע אם כתי' מדלא תשבע,אם
 12. אות רש"י וס' 75: גר אוהב ראה 48( מ"ו. בטעות: ובנדפס י"ז; ז': דברים42(
 במעות! בנרפס 47( א'. כ"ב: דב,רים 46( ח18. אות שם לוין ראה 45( ה'. כ"ג: שם44(
 א'. צ': 40( מעם. ]=ליתן[ יתן בטעות: שם לוין 48( ל"א. כ"ג: שמות בי;ואף
 מצא במעות: בנרפס 52( א'. כ"ר: דברים 51( =]אחרת[. וצ"ל אחדת במעות: תר"כ50(
 שבועות 66( ה'. ו': איוב 55( י"ט. י"ג: במדבר 54( י"ג. ל"ט: איוב 53( ]בה[. וצ"ל:בא

 בספרו בלומנשמיין מעיני נעלמה זו רש"י ותשובת א'; מ"ז, בטעות: ובנדפס ב':מ"ט,
 1883(. )פפד"מ וכו' איידעסארטען פערשיעדענע די :הג,רמני
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 כי ירחק, פ( כי הארץ, אל תבואו "( כי כמו הוא, העתיד לשוןוודאי
 נאכל, מה 60( תאמרו וכי תבנה, שלא אפשר דאי ]=תבנה[%(,תבא
 כאן אף כאשר, מקום המשמשין שבתורה, כי ורוב כך. לומר אתםעתידין
 בן שמעון וכדר' לומר הוצרך לכך דין. בית שישביעך והן תשבע,כי

 הוא תלוי כי דהכא דתשבע וכיון תלוי, לשון משמעו כי שישלקיש,
 יקרה אם לפניך, יקרא אמ למזומן, פרם יקרא, "( כי וכן קאמר.ומעצמה

 : מקרה לשוןלפניך,

 אותם. לשמש בעניי מהרתי קל כי רבותי, מפי דקדקתי לא אלהבכל
 כי אופניו, על דבר ישראל, חכמי ]בבדברי[ לישב לב נתננואך
 וקצר ג8( עלג בלשון והמתפרשים מללו. וברור וערב צח לשונםידעתים
 יאמר ואם : מכונו על דבר להושיב במודם עמדנו שלא בעניותנו,רוח

 אשר, במקום משמשין רובן שהרי כי, ללשון שמוש יש עוד :הביבי
 יעקב, ברח %( כי העם, ברח 65( כי הוא, טוב "( כי העץ, טוב %( כיכגון
 כאשר, במקום משמשים יש ועוד הם. עירומים 68( כי לו, יוכל לא א(כי
 גי( כי והיה עלינו, "( כי ויהי באנו, 0י( כי ויהי פרעה, מומ בא %( כיכמו
 אם שיש : הם אמ של שמוש לשון בכלל אלה כל ; ממצרים אותךיראו

 מכלה, ה:וא ורשע תם אמרתם כן על היא אחת ח( כגון אשר, בשלוןמשמש
 תם המכלה האחת ,היא פתאום, ימית שום אשר פתאום, ימית שוםאם

 אקוה %( אם ימיו, חרוצים "( אם ; תלוי לשון לדרוש אפשר איורשע,
 בכורים, "( מנחת תקריב ואם כאשר, בלשון המשמש ואם ביתי.שאול
 כאשר ופרושו העומר, מנחת היא חובה שהרי תלוי, אינו כרחךעל

 תלוי. אם אין היובל יהיה וכאשר היובל, יהיה "( ]ו[אם וכןתקריב.
 תקריב, אם : משלשה חוץ רשות ואם אם כל אומר שמעון ר' "( שנינווכן
 לבנות מוף שהרי מזבח לי וכשתבנה אבנים. מזבח אם תלוה, כמףאם

 ח'. כ"כ: שם ]=תכנה[, וצ"ל הוא מ"ס 59( כ"א. י"ב: דברים 58( י'. כ"ג: ויקרא57(
 שאינו מי כלומר ד'[, ל"ב: ]ישעיה עלגים 62( ו'. כ"ב: דברים 61( כ'. כ"ה: ויק,רא50(
 בראשית 88( ה'. י"ד: שם 85( כ'. כ': שמות 84( ו'. ג': בראשית 63( דבורו. לכויןיכול
 כראשית 70( י"ח. מ"ו: שמות 80( ז'. ב': שם 68( כ"ו. ל"ב: שם 67( כ"ג.ל"א:
 ה'. י"ד: ישם 74( כ"ג. מ': איוב 78( - י"ב. י"ב: יטם 72( כ"ד. מ"ד: שם ג7(( כ"א.מ"ג:
 אם כט~ות: בנדפס 77( מנהת. במעות: ובנדפם י"ד; ב': ויקרא 75( י"ד. י"ז: יטם75(
 ישם. מכילתא 78( ד/ ל"ו: וצ"ל ד/ מ': במדבר במעות: יטם ריטם לוין וגם היוכל.יהיה
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 לכשיבלענו ממקומו, יבלענו %( אם וכן תבנה. שלימות אבנים "(שנאמר
 2 מדבר השם שוכחי "( באורחות שהרי תלוי, זה דבר איןממקומו,

 רנ"במ"
 לו מוחלין כן אם אלא לגדולה עולה אדם אין 1( במנהדרין דאמרינןהא

 *( תניא לה', לעשות עת 8( שקורין 2(, במדרש ר' מצא :עונותיו
 נר, אתך ינור וכי 6( דכתיב חכם, וחתן. ונשיא חכם מכפריןשלשה
 נממך. תלםיד באורייתא מבר ז( דהיינו תקום, שיבה מפני ליה 6(וממיך
 חכם אף עונותיו, כל 8( לו מוחלין גר מה אהדדי, ממיכי הכיומשום
 בן-שנה וכי במלכו, שאול בן-שנה %( דכתיב ]=נשיא[ 9(. שנממךכיון
 מחלת ארנ ויקח 12( דכתיב חתן כבן-שנה. נעשה שמלך, ע( כיון אלאחיה.
 מוחלין לחתונה, שזכתה כיון אלא א(, שמה מחלת וכי ישמעאל,בת

 : *'( עונותיו כללו

 סוף כ"ת ס" 3תת5"ו סו3,ס נוילר, ר"י ע"י לרס"י סיויוחסת זי, תסי3ס :רנ"ב
 4, 2, *ות ]ר5ס סגכוכו 5נוכס ע"ג. כ"ט י"ק פרןס : סתס ר' : נסס 365ע'

 נות5ינוס 5יכס מנוו5ל )ונוןרמ ס5יטטס ונס סלנוס. לרניכו ס5יכו עליו תעיךותנו5י[
 64[. ע' נרליכר ]סו55ת נ' : ל"ו וימלת נפירס"י ר3ינוללסון

 י"נ. ח': שם 81( י"ח. ח': איוב 80( ו'. כ"ז: רברים79(
 הוצאת א', אות פי"ז שמואל מהרש 2( ע"א. י"ר בסנהרריו אלעזר ר' מאמר 1( :רנן,ב
 צר ברליגר, הוצאת נ', ל"ו: בראשית פירש"י והלשוו: הסרר בשינויי ע"א מ"ח רףבובער,

 הרכ מש"כ והשווה שמואל: ספר מררש באנרת מצינו בשם: ועצומים רבים בשנויים64
 נ"ח. סי' תחצ"ו שם: להוסיף וצריר רי"ח-רי"מ, רף ח"א והעיוו הררש בס' לעוויור"א
 שציינו המקורות ולכל התחלתו; שם על ה', לעשות ק(ע מררש בשם: שמואל מררש ונקרא3(

 להוסי4: צריר ב541[ ע' מררשים, ]באוצר אייזנשטיין ו,רי"ר 7[ צר במבוא ]שםרש"ב
 לנרולה,  והעולה שנתנייר, נר עונותיהז: להם מוחלים נ' פירש"י: 4( זו. רש"יתשובת
 ר' שם[: שמואל -,שררש סע"נ ס"ה רף ]ר"ו ה"נ פ"נ: בכורים ירושלמי אשה;והנושא
 כיוון ]ם"ש: תני תניי.א ההז שמע כר עלוי. מקבל בעי ולא ממניתי', בעיין הווןזעירא
 ויקרא 5( ממניתיה. עלוי קביל מכפרת, גרולה ונשיא, חתן, חכם, מתניתא[, הרארשמע
 והשווה 7( גר. אתכם ינור וכי בתריה, כתיב מה שם: יירושלמי ל"ב; שם 6( ל"ג.י"ט:
 לו -בווחליז 9( =על. 8( ע"א. רט"ז ח"ב ז.והר ג': פל"ה: ושם ", פ"ל: רבהויקרא
 שם; ומר",ש הירושלמי עפ"י זה ותיקנתי 10( שנתמנה. חכם אף ירושלמי: עונותיו; כלעל

 כל על לו שנמחלו אלא שם: 11( רכתיב. מלר והגיה: טהח ב'[ אות ]שם מילר ר"יאמנם
 וגעשה ומלר( )נשיא עונותיו כל על לו שמחלו מלמר אלא מר"ש: שנה; בו כתינוקעונותיו
 שמה. בשמת =וחלא 8ג( ג'. ל"ו: בראשית 12( חטא. מעם טעם שלא שנה בןכתינוק

 עונותיה. שנמחלו מינכעו: כ"י עונותיו; כל לו שנמחלו אלא שם:14(
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 רנ"גמי'
 רבא דאמר דהא : מומיף אחתובתשובה
 בששים רבנן אמור הנשה1( גידפרק
 מינו בשאינו מין נמי אי במינו.במיל
 רבא התם בששים. הוי גוי, קפילאוליכא
 ולמר ליה כדאית למר מידותאמר
 שיעור אשכחן יהודה לרבי ליה.כדאית
 אבל במינו. במיל אפילו ולרבנן קפילא, וליכא מינו בשאינו במילששים
 יצחק רבינו מרבותיו שקבל פ( )אע"פ יהודה. כרבי מובר עצמורבא
 : שהביא( הראיות מפני שלהם טעם ידע לא כרבנל, דהלכה יהודהברבי

 רנ"רמי'
 מפירת על בלילה ברך ולא ששכח מי : שלמה לרבינו נשאלה זושאלה

 '(....העומר

 רנ"המי'
 : ז"ל רש"י בשם מצאתי הדינילואלו

 ג( ובמתנות בשטרות שכותביל 1(מה

 בחצרי. קרקע אמות ארבע 8( לוונתתי
 : 4( כותב היאך קרקע לו שאילומי

 תר"ע( חוליו)מררכי

 : בתשובותיופירש"י
 גופיה רבא אבל בס'. במינומיז דאמרי דרבנן, אליבא קאמרהרבא
 במינו דמין יהודה כרבי ליהסבירא

 4( ובפרק הדם כסוי 3( בפרק במיללא
 כותי' קיימא ורבא אביי דהא הבשר.כל

 חכנרא, לגו חלא גבי דע"ז5(, בתראבפר'
 1ליה11 במינו מין מיקרי אידפליגי
 בנ"מ: וליהוי מינו בשאינו אובמשהו,

 * א עו.*"*

 * י *י ***"*
 * ן ן ען ***"*

3תס3"ן

 ח94( סמ: כ"י)או"ח
 מה : הגאונים בתשובתמצאתי
 לה ונתתי ובמתנות בשמרותשכותבין

 לו שאין מי בחצרי. קרקע אמותד'
 תשובה וראיתי : כותבינן היאךקרקע

 הזה בזמן ]=קרקע[ לו איןשאפילו
 קרקע ליה דאית וכמאןיכתוב.

 ן י"נ( )י"3 ת"ח סי' התרותה נסז הונ"ה תיתיךו סתעיה ע"י יס"יתסו,
 תר"ע: סי' חולין נתרךכי עלותיסונסיכוייס

 : 372 ךף לונךון כ"י "סופותספר
 ק"כ סי' וותסנ"ן ]בבךיכיס 336 ךף סת: כ"י ח"נ""ח

 נך' ל" ונס 1386 ווסכת סת::"י ל" בבילית"
 קריוווכ"

 סוף סת: כ"י "ו"ה ן 1556[

 שפ"ב: ל.ר"ת סה"י והשווה רבא: א' ד"ח: ע"א שם תוס' ע"ב; י,ש צ,,, חיל1, 1( :רנ"ג
 חוא כנראה, סופו ער זה מאמר 2( 8. אות 6 עמ' "שמעיה" עפשמיין 166; להאורהמבוא
 דחוליז בפ"ו ומקורו 8( העיגול. חצאי בין אותו הסגרתי ולכן התרומה. בעלהוסמת
 סע"א. ס"ו 5( ע"א. ק"מ חוליו 4( ממני.נעלם
 מלונרוז. עפשמייז ולפרופיסור לי ידוע בלתי יהשאי1( :רנ"ר
 רבי מצא בחצר. קירקע אמות מארבע שאלה האורה: כתוב; נמצא תחצ,,1: 1( :רנ"ה
 רשב"א: שכותביו; מה הגאונים בתשובת מצאתי או"ה: שכותביז; מה שאלה, הגאוניםבתשובת
 אמות. ד' לה ונתתי או"ה: 8( בתחצ"ו. ליתא "ובמתנות" 2( שכותביו. מה ז"ל;לרש"י

 כותבו. היאר האורה: כן; יכתוב האיר תחצ"ו: כותבינז: היאר שם:4(
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 נ=שאין כן(21( כתב )היאר]=רמי[
 לו שאיו מישראל ואחר אחר כללר[

 נוים שהרי ישואל. בארץקרקע
 חזקה. להם אין ולכרוה בהשהחזיקו
 לעולם. נגזלת אינה קרקערקיי."ל
 לעולם, עומרת בחזקתינו ישראלוארץ
 והאומר בה. שולמין אנו שאיןאע"פ
 קברו, של שהם אמות ארבעמשום
 בירם. הוא וטעות הוא. כלוםלאו

 רהמוכר בכתובות, ברייתארמצינו
 לבני וחוור מכור, אינו ומעמירוקברו

 :משפחה
 נ"ז( סי')תחצ"ו

 בשננרות שכותבין מה : כתובנמצא
 בחצרי. קרקע אמות ארבע לוונתתי
 : כן יכתוב האיר קרקע לו שאי3ומי
 לו שאין רמי, קרקע ליה ראיתכמאן
 קרקע לו שאין מישראל ואחר אחרכל

 שהחזיקו הנוים שהרי ישראל.בארץ
 רקרקע חזקה., להם אין ולכרוהבה

 ישראל וארץ לעולם. ננזגתאינה
 שאי3 אע"פ לעולם, עומרתבחזקתנו

 ארבע משום והאומר בה. שולמי3אנו
 היא, מילתא לאו קברו, שלאמות
 ברייתא רמצינו 22(. לומרושבוש

 אינו ומעמרו קברו רהמוכרבכתובות,
 :מכור

 :בפר: ר5"נ סי' ונ: ]=בכ"י"94
 פע: 229: קכ"ה סי' ח"נ ס"ורס ; סס[ לית"

 7' לסרסנ"ת, סו"ת קכ"ח: ןץ נו כל ; ע"נ[ כ"ט ]בבלקס"פ ק"נ ןףרים
 ]בבמן"ת "4 ח' סי' רע"1,קוסטכןיכס

 סרס3""
 כ"ס סי' ותח5"ו מס[: 7"וו ח"1

 סור" ג"ץ כחסון לרנ סי" ע ותסונס רניס. נסיכץיס"36
 : 6[ "ות לתטס ]ר"ס

 זו תשובה 6( שם. ליתא תחצ"ו: שאמר; שהשיבו וראה האורה: תשובה; וראיתיאו"ה:5(
 נינצברנ ]ראה מורא גאוו נחשוו רב תשובת והיא פומבריתא; מגאון ולא מחסיה מגאחנכתבה

 חילופי 05ג ח"א הגאונים מספרות 31, ח"ב תג"א אסף ש. 331; ח"ב גנ"ש ר"צ, ח"בגאוניקא
 יטאין פי על שאף האורה: 7( גק. אות ג' רף מתיבות לס' מבוא לוין ב"מ ל"ג; ס"מנהגים

 ותחצ"ו או"ה עפ"י זה ותיקנתי לנכוה כצ"ל 8( הזה. בזמן לו איז שאפילו או"ה: קרקע;לו
 ד"פעמט ב"ב מהי"ם תשו' מישראל; אחר כל לר ראין האורה: לו; שאיז תחצ"ו: 9(שם.
 לכל לו שיש 43: לברצלוני השטרות ספר בא"י; קרקע לו שאין ארם לר שאיז משום תקל"הסי'
 ישראל. בארץ ותחצ"ה האורה, באו"ה, אמגם בו; ובכל ברשב"א וב"ה 10( בא"האהר
 נחמסת". "ואינה ליתא: ותחצ"ו: או"ה, בפירס, אמנם בהאורה; וב"ה 12( רע"ב. ל' סובה11(
 שלמנות. שום היום בה לנו שאיז רשב"א: ; לנכון כצ"ל 14( מק"א. כל עפ"י זה ותיקנתי13(
 ברשב"א; וכ"ה 18( בה. שלומין אנו שאין האורה: בה: שולטיז אנו שאיו ותחצ"ו: או"ה15(

 מילתא לא קברו, י2ל תחצ"ו: כלום; לא קברה משום האורה: 17( שם. האורה עפ"י זהותיקנתי
 פע: 18( הוא. רבר לא קברו אמות ר' משום פע: הוא; כלום לאו קכרה של שהם או"ה:היא;

 בכתובות; היא ברייתא פע: ע"א: פ"ר בתובות 19( לומי. ושבוש תחצ"ה בירם; הואושיבוש
 והמלין כאה מגומגם הכ"י 21( שם. ליתא תחצ"ו: 20( בכתובות. בברייתא רמצינו :האורה
 כה לומר הוא ך=ושבוש 22( מקומה כאו אין בן" כתב"היאך

 בזמז קרקע לו ,טאיז מי י(יטאפילו " הגאת'ם עעתבוז ב רביי(ומצא
 דאית ]בבדכמאז[ץ ונאמז יכתוב.הזה
 אחד כל ץ לך ,טאץ דמי. ]בבקרקע[ליה
 קרקע לו 'טאיז טראל מיואחד

 בה ,טהחזיקו גוים ,טהריבירושלם"(.
 לז1ץ דקיימא הזקה. להם איזולכדוה
 2( נחמסוצ ואינה נגזלרנ אינהקרקע

 בחזקו~נו ישראל וארץלעולם.
 לנו ,טאיז ואע"פ לעדלם, 8(]ןבעדמדן~[

 ד' משום והאומר 'טולטבחן"(:עמם4ץ
 הוא טעות "( מקברו ]=קרקע["(אמות
 ומעמידו קברו המוכר "( דמצינו "(.בידם
 : המ-טפחה לבני "( וחוזר מכור,אינו



 " ש ר ו-.ת ב ו שת.800

 רנ"ופי'

)שבה"י ציבור שליח 1( הגאונים בתשובותמצאתי
 קצ"ח(

 : מצאתי זצ"ל שלמה רבינוובשם
 אחת* כאיגרת שהיא מפני כאחתלכוידרה : רוצה שהוא מקום בכללהפסיק רשאי בצבור המגילה את הקוירא צריך בציבור המגילה אתהקורא

 2( )הילכך המן. בני לעשרת אלא לאומרה צריך אין אחת בנשימהאבל

 פמוק באמצע פמק ואם כלום. בכך אין לפמוק פמוק בין מפמיקאם
 פמוק ובאמצע לפמוק פמוק בין ושיעורו כלום. בכך אין נשימהמשום

 : בלבד( נשימהכדי

 רנ"זמי'

 אותה שקורין 4(, חיה היא 8( פרוונקה : צ( חגאונים בתשובות 1( ר'מצא
 : אחריו מושכתו שהולכת במקום הארי, את 6( והורגת 6(,פרוונקה

 ]בב ק5"ח סי'מ3ס"ל :רנ"ו
 סי' ונח"ו ; מלונס ר' 3מס ינ'[ סי' רנתי תכי"

 212 ע'רונ'קו
 ]בבולית"

 ]22וכוולתו סנ"וכיס נתמונות ונ5"תי 3מס: 483[ סיו: 3כ"י
 ולית" כתן: ר' 3מס: תר"ן סי' וט"ו"ח רכט"נ[:לתמו3ת

 3פריס. לפכיכו
 סתס, ר' : נמס 933 ססתיכר( )כ"י"ו"ס :רנ"ז

 י3י-רמ"י ספרי נכל לזס חנר ונ5"תי ול" פרייתן. 3סו5"ת ול" לנער35"כערנכ"י ל" ונס ווין נכ"י ל" ולית"
מלפכיכו.

 20 אות 107 ח"ב גנ"ש וראה נמרונאי ר' 0תשובת רש"י להעתקת יכוונתו1( :רנןןד

 הנ"ל. לתה"ג רש"י הוספת שהוא כנראה, זה, מוסגר ומא0ר2(
 אחר. 0מקום לנו ירועה אינה זו הגאונים ותשובת 2( שלמה. =רבינו1( :רנ"ז

 בראש: ההולך =שלוח, הוא סורמי ובל' 0נדעי בלשוז פרוונקא של המושאל ו0ובנו8(
 גרא0אמיק, 0נרייאישע נולדקי, ונם 594: צר 1928, האללע סיריקום, לקסיקוז ברוקל0ז,ראה

 ח888. צר 1987, וינה העה"ש, תוספת קרויס, ר"ש נומה ולזה 1; אות 418 צד 1876,חאללע
 ובאפריקה. באסיה ונ0צאת ארוך, ושערה שחורות שאזניה ק,רקולס, הנקראת =חולדה,4(

 76, צר 1896, געממינגען אבהאנרלונגעז, )געזאממעלמע די-לאגארדע פאול הח' שלולרעתו

 המקורות לכל זו תשובה להוסיף וצריך 5( פרמי. בלשוז היסודי 0ובנו הוא 77(ושם
 ע"א: כ"ח ע"ז והשווה 6( ח418. רף ח"ו עה"ש וקאהומ, לעווי, לאגאררע, הח'שציינו

 הנפש את ה0וביל =המלאך הוא )ואולי היא דמיתותא רמלאכא פרוונקא עינבתאהאי
 שם(. נולדקי ראה האור,למקום
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 רנ"חמי'

 יציאת בשעת '( הדין צידוק לומר מנהג : ז"ל שלמה רבינו בשםמצאתי
 בות בחצר 2( אותו ואומרים הדבר, לכבוד וממתיניןנשמה.

 ראפילו : ואמר ר' והורה :...... תשכב בשלום המערה פי על אוהקברות
 שאין לפי הדבר, נאה הדין[ ]צדוק המת על יאמרו אם ויו"טבשבת
 מפני ויו"פ בשבת אותו אומרים אין מ"ט קינה. ולא 8( המפד לאזה

 מפני מברכין, ץ האמת דיין ברוך ולברך היום. בעונג וממעט נפשעגמת
 ערב דאפילו שמחמירים ויש 6(. דברים אורך האמת דיין בברכתשאין
 מקום ]מה[ יודע ואיני הדין. צדוק אומרין אין ואילך מחצותשבת

 בני ץ, נביאים אינם ואם הם, חכמים בני חכמים וישראל זו.לחומרא
 ואין להומיף שאין היא, תורה האבות מן שלמדו ומנהגם הם.נביאים
 בשבת. ואפולו בזמנה ומצותה הברכה, אלא אינה הדבר עיקרלגרוע.
 אומרין אין הלכך אמירתו. מצות אבלותו ימי שבעת כל ז( הדיןוצידוק

 : פוב ויום בשבת לאומרו מנהג שאין במקום]אותו[

 רנ"טמי'
 המים בעודם מיד כלים הגעלת שלאחר : רש"י בשם 1( בתשו'כתו2

 ("ל 5לנוס רנינו : נ5ס 344 ע' י"נ סי' 5נס"5 :רנ"ח
 רנתי נתני" ]ולית"

 לנסוף. 5י"( סי' רוקח וס5ווס ן ס"ס[סי'
 סחוקר ננו"ע נוילר ר"י ]ב:סעתק ט"ו סי' סנ"וניס נון פסוקות סלכות :רנ"ט

 ן 503[ ע' 1887 5נת סח57י ננו"ע פרי5 נוכת"י ניינויער בבוסעתק 46:ח""

 21. למ"ג 77, רימוס צונץ, ע"ב; פ"ז וואושא[ ]ד' סדר"ע שוא; 1"ח 1(,", :רנ"ח
 על הריז... צירוק של פסוקים אמרי כי רבגו ונהונ 334[: ע' ]בראשית מוב שכל מדרש2(

 בחכ"נ... בחצר המת שמביאים באלכסגדרייא והמנהג כ"ג[: סי' ]מק"נ הרמב"ם ותשו'הקבר;
 רף שלום נוח להוסיף: צריר פריימו שם שציין המקורות ולכל וקינות. הדיו צרוקויאמרו
 90. שם חרמב"ם תשובות והשווה 3( ח42. 1898[ ]אלכסגרריא אמוו גא מנהני ע"ב;י"א
 רמצותה רברכה וביו"מ, בשבת אמת רייו מברכיו רש"י[: בשם שי"ז ]סי' ברוקח אמנם4(

 ח"א באוצרו קלצקיו יעקב ר"ר מעיני ]ונעלמה רברים =רבוי 5( לעולם. נוהגבזמנה
 ע"א. ס"ו פסחים בבלי י"ז; י"מ: פ' שבת ירושלמי 8( 392[. ח"א במלונו, יהורה מבו וגם73,
 לבסומ. שם הרמב"ם תשו' והשווה7(

 120: ספינר כ"י במררכי אמגם רש"י; דבי לספרי כוונתו אולי ]-בתשובות[; 1( :רנ"ט
 רש"י. בתשובת כתובוכו
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 האמורין ויבלע.ו ףחזרו ט( פן קרים. במים 2( להדיחן צריך עליהם,רותחין
 : רותחין והםשעליהן

 ר"םמי'
 1(..... בברמיישא לי2טראל יףן של חביות גוישהביא
 שלא כדי עצמו את להבריח יקר בר' יעקבהר'
 שהשףבוהו. עד 2טלמה ור' 2( מורף אחריו ורדפוהיין.
 : מותר להם ואמר 9יו אתושאלו

 נסס: 1203 סוף פ"ס ע"ז סינ:( )כ"י וריכוס תרוכי 21; הות 87 15 ת"3רהני"ס
 רס"י. נתסונת כתונוכן

 40[: ע' סך"ל ]כתלת ע,,ה ק"ל לוכךון כ"י הסופות ס' :ר"ם

 סיד: צוננין מים הכלי על שופכין ,רותחת היורה מז הנגעל הכלי כשממיריז שם: מררכי2(
 ס"ד: סי' אלשקר מהר"ם ותשו' וצרפת"[; אשכנז מנהגים "חלופי במחברתי מש"כ]והשווה
 כרברי בצונן מיר הכלים לשמוף רצריך כתבו כר ז"ל נהילאי ורבנו ז"ל גאוז האיירבינו
 האורה : מכאן ר"ה: ע"ב ע"ו ע"ז תום' ; צריכה לא ר"ה: ע"ב צ"ו זבחים תום' ועי'רש"י.
 ום' ; ע"ב נ"ח או"ז ; 16 מעה"ג : ר"ם מי' רוקח ; י"ח מי' ח"ב ושם פ"א, מי'ח"א

 שם. ליתא זה וטעם ממ:(: )כ"י מרדכי 3( ע"ב. צ"ו לזבחים הקרשטהרת
 , *רזזם

 במקום ]=במגנצא[,ל)ל
 יקר. בר ר"י של ותלמירו רש"י של רורו בן ששוז, ל,ר' היאו

 במבוא אפטוביצר ור"א ; 1 אות 44 ע' 1901 שנתחחרשי
 ושניהם -ששוז[, שמשוז בר שלמה ור' ]=רש"י הם אולי2(

 : מעשה לנו מ9רור'
 רבווהתחיל

 על להורותישאלוהו

 תשובה ואוליבגרמיישא.
 במ"ע עפשטייו ר"אועי'

 22. אות 405 ע'לראבי"ה
 יקר. בר ר"י תלמיריהיו




