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 אם המותרת אותה ליבם להמלך ובא קטנה ליבמתו החולץ ( וששאלתמןא,
 אסרה לה שחל'ן שכיון ראינו כך לאו אם בלאו היעבור טדעתו עליה בא ואםלאו
 בקרוביו אסורה והיא בקרובותיה אסור הוא נט לה נתן שנינוצ( שכך ליבוםעליו

 לאוין חייבי ועל כריתות חייבי על נאסרה לקטנה חל'ן אם הכהונה4(וכן מןוססולה5(
 הלכה. וכן עומרת היא הנט ננר החליצהכי

 אינו ויהורה נשואין ה'1 ולוי 1ר1"ש אחים ויהורה ולוי רו'ש ( 1ששאלתם5ב.
 בנתובתה לה כתב וראובן אשתו את ליבם ראוי למי זרע הניח ולא ראובן ונפמרנשוי
 ומקצתם אביה מבית אותם הביאה הזוזים שמקצת והוריע וכלים וחמצים ירועיםזוזים
 זה בכל רינם יהיה היאך מאוחר ומקצתו מוקרם היה זה ומקצת משלו בעלה להכתב
 ליבם חפץ האח אם או לחלוץ חפצים שניהם אם או ליבם חפצים והאח היבטהאם

 לפי ראינו כך לחלוץ חפץ והיבם להתיבם חפצה היבמה אם או לחלוץ חפצהוהיבמה
 אשר הבכור והיה שנאמר6( כמו ליבם ראוי האחים שנרול זו בשאלה שכתבמה
 האח ואם ליבם בנרול מצוה ושנינ71( האחים נרול על בכור תורה אמרה כו'תלר
 שהוא לאחר אומרין חפץ אינו ואם ליבם ממע לקטן אומרין ליבם חפץ אינוהנרול
 לו ואומרין לנרול חוורין ליבם רוצה מהם אחר אין ואם ייבם ליבם והרוצה ממנוקטן
 עליך לו ואומרין הנדול אצל ועורין רצו לא שאמרו כמו חלוץ ליבם רוצה אינךאם

 ולא שיבוא ער אחרת במדינה שהוא למי להמתין ראוי ואין יבם או חלוץ אומצוה

 י"כ. סי' א' שער ג' חלק צדק שעריי(
 כקטנה. איירי ושם ה"ד פי"ג יכמות כהטנה2(
 שס כמשנה גרס חגאון שגם מוכח עליו לפסלח בד'עכד כשרה רהחליצה הכ' מפסקי(

 ולא הירושלם' כג" כשירח חליצתח חלצה לא ואם כשתגד'ל תחליץ שחלצה קטנה ה"דפ'"כ

 גאו' כתשו' איתא ר"ם וכפמק הר'"ף גרס וכן איש ד"ה ע"ב '"ט נכורות תוס' וע' הככל'כג"
 הייז. פ"א 'כום הלכות לר"ם ה"ח וש קס"ג ס"קדמונים

 שם נמצא חלכח" יכן התיכות ואחר לרשזח"ה היה אשר הג' תשו' ככ"י כתוב זח4(

 ליכסתו חרעלץ אכל כולן חמת אחיו כנכסי זוכח אחיו אשתו את המייכם עמרם ר' אסרלהכי
 האחרון הפסק א"כ הלכח". וכן סאחיו כאחד חלקו אלא בהן לו ואין אחיו בנכסי זכהלא

 עסרם. סד' הוא זאת תשוכח כסוף שלפנינו כוה"ןהכתוכ
 ערכ." מלשון הועתקה זו "שאלה לפניח וכתוב כ"ג סי' שם וה"ן*(
 כ"ד. יבמות ועי כו החכסים שפידאן לפיי הסקרא מן ראיה דכריו כראש הכיא כדרכו*(

 תצא. כי וכספרי הש פ"כ שםוכירושלסי
 בתוך כיאורו מכניס הגאונים וכדרך ח"ה פ"ד יבמות הסשנה מן דאיח הכיא איכו(

 הסשנח.דכרי
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 ואם לייבם בעיר מצויין '?הם הנרולים האחים את מצוין אבל וייבם שינריל עדלקטן
 לה ויכתוב מוסיף להוסיף ואם וחצי זוזים עשר שנים לה יכתוב ליבם מהם אחררצה
 אלא לה יפחות ולא מוסיף להוסיף רצה ואם אחיו על כתוב שהיה כמו עצמועל

 נכסי הרי לאו ואם לה משועבדת קרקע אותה תהיה קרקע המת הניח ואםברצונה
 ובלבר דבר לכל כאשתו היא הרי כנסה ( אמרו1 ,?כך לה משועברים החי האחזה

 משני רבנן לה תקינ21( מראשון לה לית ואי הראשון בעלה נכסי על כתובתהי?תהא
 לחלו'ן רוצה האח או לחלו'ן רוצים שניהם ואם להוציאה בעיניו קלה תהא שלאכדי
 כל שתנבה והוא הוא אחר הללו רברים בשני הרין להתיבם רוצה שהיאאע-פ

 לאחר ומאוחר מוקרם בעלה לה שכותב ומה אביה מבית שהביאה ומהנתובתה
 רבר שום מרמיו ולא תובעת שהיא מה מכל תסי?ה ולא נסרעה שלא נזירהשתקבל
 ליבם רוצה האח ואם בשבועה אלא יתומים מנכסי נפרעת אלמנה אין שאמר51(כמו
 נותנין בעצמו מצוי והוא אביה מבית שהביאה מה שכל בזה הרין לחלוין רוצהוהיא
 ומה שאמרנו כמו נזירה שתקבל לאחר רמיו לה נותנין מצוי אינו ואם להאותה
 תחת שאינו ומה ממנה אותו מוציאין אין וכרשותה ידה תחת והיא בעלה להשכתב
 ואפי' כלום ממנו לה נותנין אין כולו המאוחר כן וכמו לנמרי שאבד מה כן וכמוירה

 טבית ראתיא כל ביבום לי ניחא לא יבמה אמרה ואי ברינין4( שמצאנו כמובנזירה
 בירה ורליכא מינה שקלינן לא בידה ראיכא בעלה לה רכתב ומאי ליה שקלאנשא
 לשנות. ואין הררכים בכל לעשות יש הרינין כאלו לה יהבינןלא

 וכנסה משומד ישראל ובא למ"ה כעלה שהלך איש אשת וששאלתם6(ג,
 שבתות מחלל משומר ואותו נט לה ונתן בעלה בא ואח"כ בן והולירה נויםכמנהנ6(
 בת על הבא ועבר ונוי כנוים נחשב אכיו כי הוא כשר בן אותו עכשיובפרהסיא
 והוולר הוא נמור ישראל ישראל בו חזר שאם כיון רילמא או כשר הוולרישראל
 לכל כישראל הוא הרי משומד בו חזר שאם מטעם לא ממזר שהולר ראינו כךממזר
 שמירת אחר זה ברין הולכין ואין כקרושה ולירתו הורתו שהיתה מפני אלארבריו
 בחינות ושתי משומד משפטי לדעת צריך מקומות שבשני לסי חילולה אחר ולאשבת
 בחינתו המצות מן להן וכדומה רשות ולבטל ולזמן לברך לענין ראשון מקום להןיש
 משומר ישראל כרתניאל( מחללה או השבת את הוא השומר לראות אלהבכל

 שבת משמר ושאינו רשות שמבטל רבריו לכל כישראל הוא הרי בשוק שבתהמשמר

 ה"ד שם משנה1(
 הי"ד. פכ"ב אישות הלי בר"מ וכ"א יתצ," ,"ב לע,ל נ"א מנח לה נותב פ"ב. כתיטת2(
 ה"ג. פ"ד ניטין משנה8(
 פסוקות הלכות כשן בסורא הישיבה בשער קצונין דינין כאן ר"ס שהביא נראה*(

 בבהע"ט והובא וכו' לי ניתא לא היבמה אמרה ואי "בדינין" בטקום "בהלכות" שצ"לואול'
 שנפסקח זה בענין לתקע' כיון ואולי בעלה, על כמורדת לה משוון מהסיא דבמתא הליצת גטאות
 לא דתפיסא( )מאי אהרת ובתשו' צ"א סי' קדמונים גאונים בתשו' והובאה הזה כדין ההלכהכה

 'הבינן, לא תפיסא ודלאמהנפיקונין
 נ"ד. ס" שם שיץ'(
 לאחר אשתו את להשיא בא ולא רתוק למקום הבעל שהלך כיון היה גוים שמנהג אול''(

 גוים. כמנהג היו שהניאעאין הכוונהאו
 ר"ס 'ולפני משונה, הנוסה' פ"ה שם ובתוספתי : ס"ט ובעירובין : ס"ד בע"ז ף. בתוליןי(

 כגוי". "ה"ה דבריו" לכל כישרא" "ה"ה שס ההסריט הדבריםהיו
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 חליצה ונימין קדושין לענין שני ומקום רשות מכמל ואינו כנוי הוא הריכשוק
 היתה אם לראות אלה ככל כחינתו המצות מכל להן וכדומה וממזרותומאונין
 כריהות מחייכי וכניו חליצה וחליצתו נט וניטו קידושין קידושיו נקדושה ולידתוהורתו
 לכל כישראל הן -:י כקדושה ולידתן הורתן היתה ( ן נרימ לענין ששנינו כמוממזרין
 ולידה הריון אחר הלך כעריות 'טכת שמירת אחר הלך כמצות דבר של כללודבריהם
 כדכר ואין נמור ממזר הולד איש איטת על וכא בקדושה ונולד שנתייהד כיון כאןאף
 לשנות. ואין הדין הוא וכך ספקזה

 ומעמים אכיה ככית אשתו עם דר והיה נשוי היה ראוכן וששאלתם2(ד.
 נכנם והיה מככל לכא נוהנ אחד אדם והיה אחרת לעיר הולך היה ופעמים כעירהיה
 עם ראוכן כא זמן ולאחר וחושד כועם היה שומע ראוכן וכשהיה הזאת האשה אכילבית
 שהפסיד מפלוני יפרע ואמר כעלה ענה זה ככעלי אפשי אי האשה ואמרה לכ"דאשתו
 זה על דכרים והרכו לו להנשא רוצה והיא אניה מכית ויוצא כא כשהיה אשתיעלי
 אותה לישא האיש זה מניח אינו אומר והוא הנמ פסק האיש9( קרא דכרוסוף
 יום כאותו הנט נכתכ ולא שישאנה לה אומר והוא ממני להתנרש לה נרםשהוא
 כתוכה לה לכתוכ דין מכית ונקשו ואמה האשה אכי וכא הנמען האיש כאולמחר

 רוצה שהוא שראו ולםי להם לשמוע דין כית רצה ולא הנמען לאישולהשיאה
 האיש זה כשילך להם ואמרו הקהל מזקני אנשים לשני הנט נתנו אותהלישא
 ואחר הנמ לה נמסר ולא הלך ולא כעיר נשאר האיש ואותו הנמ לה תנו העירמן
 ועמד שידוכין ושדכו הנטען האיש לאותו האשה אותה והשיאו אנשים כאוימים
 היה כך אם ראינו כך דא. שאילתא תשוכת לעכדוהי מרנא יליף הנה ועד מאזעמה

 לנרשה וח"כ ספק כלא איש אשת זו אשה הרי זו כשאלה שכתב כמוהמעשה
 פנים משני איש אשת שהיא והראיה מנים מכמה ממנו להוציאה דין כיתוח"נין
 אשת היא הרי נמה קבלה לא שהאשה זמן וכל נט קכלה שלא מפני האחדנדולים
 וכתכ תורה אמרה ואלו כידה ונתן כריתות ספר לה וכתכ כתורה שכתכ כמ41(איש
 כשהוסיפה אנל הנמ כתיכת משעת ממנו נרושה היתה מכיתו ושלחה כריתות ספרלה
 כמשנה מצינו כן וכמו לידה הנט הניע שלא זמן כל אשתו שהיא הודיעתנו נידהונתן
 נט השולח ששנינ61( כמו לכמלו האיש יוכל האשה ליד הנט הניע שלא זמןשכל

 הרי הוא כמל לך שנתתי נט לו ואמר שליח אחרי1 ששלח או כשליח והניעלאשתו
 לאשתו נט וכתב כהן הכעל היה ואלו לבמלו יכול אינו לידה הנמ וטשהניע כטלזה
 אשתו ה'א הרי התנאי נתקיים ולא תנאי על לידה הנט הניע או לידה הנמ הניעולא
 ששנינ61( כמו הנט ריח כזה שאין לםי שנירשה מאחר שהחזירה אומרין אנוואין

 צ"ז: יבמוח[(
 מל"ע". ע שאלה "הועתקה כתוב ולפניה ט'. סי' ב' שער ג, חלק ין"ן2(
 אטר אולם הגט. לכתב השליח בזה ומינה בב"ר הגט פסק הבעל קרא הגט קודם8(
 יראה שבו תיבותיו" בכ" הגמ וסירור- "פסוק הכוונה ואולי מפלוני" "חוץ ע"ד הגט לסררשרעתו
 זאת. שאחרי בתשף גם הובא הגט ופסק יכתוב. וכן וכו' השמותהסופר

 הכהוב. מן נובע שהרין ומודיע הקרא ודורש וחוקר המקרא מן ראיה הביא כררכו4(
 אכן שוכ'. לירה גמ טשהגיע "אם כתוב ובמשניות בבבלי ה"א. פ"ד גיטין משנה5(
 הטשנח תחלת שהביא ר"ס אצל גם שנחסר שוב תיבת תסרה ברי"ף וכן שבירושלטיבטשנה
 משהגיע". "אם כתוב ובמשנתים הגט" "משהגיע שגרס ונראהוסופה,
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 אשם אומרין וב"ה הכהונה מן פסלה אומ' 'טמאי כית ונמלך אשתו את לגרשכתכ
 האשה כי נורע הרי הכהונה מן פסלה לא התנאי נעשה ולא תנאי על להשנתנו
 שלם נט לה כתב 'צאילו השני והפן רבר לכל איש אשת היא הרי הגט קכלהשלא
 היא ועריין בטלים הנירושין הרי לפלוני תנשא שלא עליה מתנה והיה להומסרו
 אלא ארם לכל מותרת את הרי לה ואמר אשתו את המנרש ( שיטנינוי כמואשתו
 ביריעה נורע הרי אליעזר כרבי הלכה ואין אוסרין והכמים מתיר אליעזר רבילפ'

 הנט קבלה שלא מפני האחר הללו הפנים משני גמורה איש אשת האשה שזוברורה
 טם' חוץ לה אומר והיה בירה הנט לה נתן ואילו מסלוני חוין לה שאמר מפניוהשני
 לירה הנט הניע לא אבל מפ' חוץ לה אמר לא ואילו מקורם כשהיתה א'א ריאהרי
 שאנו הראשון והרבר בה יש הללו הפנים ששני כ"ש מקודם כשהיתה א'א היאהרי

 איש אשת שהיא יורעים שאנו הנרול הרבר הוא האיש זה על זו אשה כואוסרים
 נמורים גירושין מנרשה בעלה היה ואלו עליה חשור שהוא מפני ועור פניםמשני
 קורם א"א על שנחשר ארם וכל -הנירושין קורם עליה החשור לזה אסורההיתה

 שצריכין הרכר אבל הקל החשד מפני למנעו חייבין ואנו אותה לישא אסורשישאנה
 כמו נמורין נירושין בעלה שנירשה לאחר וקידושין בכתובה נשאה אם בולהתיישב
 בתלמור ונאמר יוצא שכנס אע"ם ירו מתחת והוציאוה איש מאשת הנטעןששנינו5(

 רוכל כמן יהיה היאך מכוער רבר וביאור מכוער וברבר ר' ואמר ( ובערים8 רבאמר
 ובתלמור המטה תחת הפוכין מנעלין הכילה מן למעלה רוק בסינר חונרת ואשהיוצא
 על טופחת "בור מן זה את זה מעלין א0לה מתחת יוצאין שגיהן ישראל4(ארץ
 בקלא הא ל"ק אהילכתא הילכתא קשיא כר' הילכתא ואמרו ופסקו מבחוץירכה
 בקלא אלא להוציא הנטען את כופין אין רבר של וכללו פסיק דלא בקלא הארפסיק
 בשכבר הללו רברים ושני ערים ושני רפסיק בקלא או מכוער וברכר פסיקרלא
 אפי' ש"צאנה קורם אבל יוציא שכנס אע"ם במשנה מסורש שהוא כמו הנטעןנשאה
 טם*ה נם הטביא ששנינו6( כמו אותה מלישא אותו מונעין רפסיק ובקלא קלבחשר
 יואסר החכם אטרו ועור אשחו את ישא לא וה הרי נחתם ובפני נכתב בפניואמר
 שנע הקל שהחשר נתבאר הרי ישאנה לא זה הרי בעלה על בנרר האשהאת

 לריציא אוחו טחייבין אין וקירושין בכרצבה הנישואין אחר אבל היותם קודםהנישואין
 שביארנו כטו ועדים רפסיק בקלא או מכוער ורבר פסיק רלא קלא והוא נרול בחשראלא
 לבית נכנם היה האיש שזה זו בשאלה שנתסרשו החוקות החשרות אלו עם שכןוכל

 כסו נשר יי~ר הוא וזה בעיר בעלה היה שלא ועור שם יושב והיה הזאתהאשה

- -
 ה'יא. פ"ט שסו(
 לפי סיאון ה' גגה"ג וכ"א איש מאשת הנטען גורס הגאון ה"ח. פ"ב ,גכעת ~שנה2(

 ונעךס ונסשניות איש" "לאשת איתא ננה"ג ולפנינו ע"ג כ"ר ליגמות גחירושיו הרשג"אערות
 איש". אשת "עלשלנו

 רסיירי איש סאשת דהנטען ישנה סשנה האי פי' ררג' שסבר משמע הגאון מרגרי"(
 והני חרוכל, נקט ולסשל תצא, הרבר ומכוער גסער חוגרת ואשה יועא הנטען אוהושהיה

 רני רגר בנידון והנה זטת, געד' פי' ורג זה, פ" לפי תנ"' שס כ"ר: גיגמות רמג'אמתנית'ן
 ונרא"ש. רנ' אסר ד"ה בהוס' שם וע"ן כרבריו פירשו הר'"ף גם הר"ח גם שנשאה הנטעןעל

 גמרחץ. ירגה על טופחין שנ'הם א'ת' ושם ה"ו פ"ז כהוגות4(
 וי'. ה"ט פ"נ ,במות משנה6(
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 הקרובות את לישא ( 9 ראוי ואין ייחור משום בה אין בעיר בעלה רבה אמר (שאמרונ
 שבאלו ונדול זה על כועם היה5( שהבעל ועור עמה עמידתו שנורעהמפני

 זו בשאלה שהוזכר מה לפי שידוכין קורם4(ועשה מנרש היה שהבעל הנמעןשכשירע הדברים-
 בזה היה ואלו הארורים השידוכין אלו אחר עמה שנתייחד וכ-ש א"א עדייןוהיא

 וכמה כמה אחת על זו אשה מלישא !ה איש למנוע ראוי היה הדרכים מאלוהמעשה
 אותם ומזהירין ממנה להפריש האיש את מנים כל על מחייבין הילכך היושכולם
 שלם נמ ממנו ונומלין לבעל וחוזרין אחר בדרך וחומר קל נישואין בדרך יתחברושלא
 כתיבת מיום חדשים שלשה לאהר לישראל מותרת בו ותהיה לאשה ונותנין תנאימכל
 את משמתין ולאלתר מנים ב'טום לה יקרב ולא הנמען על אותה ואוסרין השלםהנמ
 והתירו איש אשת שידוכי בעת שם שהיו האנשים כן וכמו מביתה שיצא עדשניהן
 החכמים שלמדונו כמו שילא ר' כמו חכמים היו ואפי' נידוי חייבי כולם זהדבר

 רנ א-ל לרניתהו שילא ר, אנסבת דסמקי באנמא דמבע נברא ההואבתלמוד6(
 שאין מים ליה שלהו ברישא ליה נשלח ליה אמר לישמתיה מר ליתילשמואל6(

 אנמא ליה שלחו הרר ( אסורהז אשתו להו שלח אסורה או מותרת אשתו סוףלהם
 ( סוף6 להם שאין מים להו שלח סוף להם שאין מים או סוף להם שיש מיםדסמקי
 להם שיש כמים וקיימי רקוו כיון אמרי מעינא ממעא הכי עבר מעמא מאי מרואלא
 לא ררנ עליה שמואל קארי אשפלוה גלי אימר נלי דאיכא כיון היא ולא דמיסוף
 יועץ. ברנ ותשועה רשמואל עליה רנ קארי און כל לצדיקיאונה

 לה חיינ שהוא מה דין נית ירעו וכבר אשה לו יש ראונן וששאלתם9(ה.
 רוצה ואינה לנרשה ראובן ורצה יותר לה חיינ שאינו טמנה וקנו ירוע ברברשהורה
 רין לנית מלנוא ונמנעה לעולם יגרשנה שלא לה נשנע שהוא ומוענת נמלקבל
 ( 1 ולקרות0 יורעין שהן מה כפי לה חייב שהוא מה כל רין לבית להניא הבעלורצה
 תקנלו הזוזים עם לקבלו וכשתרצה לאשתו מזומן ויהא אותו שיכתבו כרי הנמפסק

 נמצאת אם ועור לאו אם כך כשיעשה המזונות מן ראובן היפמר לה כראוי'ותעשה
 והיאך רין לבית נאה ואינה ממנו מתחבאה והיא נתענרה מבעלה כי ומוענתמעונרת
 אם ארוננו. גאון יוריענו ינרשנה שלא נשבע שנעלה שפוענת פענתה על הריןיהיה

----  
 פ"א. קירושיןו(
 נשואה שהיתה חשט אנשים וקצת אצלו שעמרה כיון קרובות ישא דלא ר"ם פסק2(

 לאחין. אסורה כך 1% שאסורה כשם וכו' באטה אסור האשה טן הנטען כ"1, יגטותיש
 עטה. שזנה לאטת רעשג שהיה הטונה"(
 הדברים שבאלו בדור האיסור זה שבענין כלומר אהדוכין" ועשה "קידם צ,ל אול,4(
 והיא שידובין שעשה שלפנינו גענין וכטה גטה אחת על להושץאה צריך חיה שנאטרווהדינים
 כן. אחרי עסה שנתייחר עור ומסףא"א

 קכ"א. 'בסות*(
 נשטת'ה". "תא %פנינוי(
 ליח". שלחו "הדר חסר לפנינוז(
 הכ'". עכיד ט"ט יטד רק לפנ,ע8(
 פסוק' שטביא וטדרך טלשונה ונראה הועתקה" זו "גם כתוב ולפניה " ס" שם ש"ץי(

 בם" סעד" ר' שהזכיר הגפ" פסק "טקריאת בה וטדובר מעריה לר' שהיא לראיהההורה
 התשץגה. זאתשלפנ'

 ג'. חערח ר, ס,, ש10,
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 רוצה אינה והיא אשתו את לנרש רוצה ראובן אם זו בשאלה שנכתכ כמו כךהדנר
 כמו כרחה בעל בין ברצונה בין לנרשה יכול לה הראוי כל לה נותן הוא אםלהתנרש
 וזה לרצונו אלא מוציא אינו והאיש לרצונה ושלא לרצונה יוצאה האשה (שאמרוי
 כזה והדיך לדעתה אלא לרעת שלא אינו כרחה כעל להוציאה יכול 'טהואשאמרנו
 לפרוע אותו מצוין וכשתבוא בעלה עס לכ"ד לכא אותה ומצוין דין כית להש'12לחין

 וכשנותנין אותו וכותכין הנס פסק אוהו מקרין כראוי סורע שהוא רואין וכ'2הןלה
 כמו כידה להניחו צריכין סנים כל ועל מנורשת היא הרי כרחה כעל בירהאותו

 ער נמורין הנירושין אין לה קרוכ או לה זרקו ואם כירה ונתן לה וכתב אחרשכתוכ
 מנוריטת לה קרוב לה וזרקו הרכים כרשות עומרת היתה ( 'טשנינ21 אע.ם בידהשיהיה
 כרי שיננא יהודה8( לרכ שמואל א"ל בתלמוד פסקו כבר מגורשת אינה לוקרוב

 דין מבית נסתרה ואם לידה ניפה רמטי ער עוברא תעביד לא ואת ותמלנושתשוח
 לאדו באה לא ואם לבוא אותה ומצוין אותה שיראו ער ב"ד שלוחי להמשמרין
 מושלות שלשה ער לו ממתינין האיש כי עליה פתיחא כתכ לכתוכ ראוי אותהשצוו
 אשי רנ 4( בתלמוד שמצאנו כמו אחת כשליחות לה רי האשה אבל עסקיו רובמסני
 עליה כתבין וקא מצפרא לדינא ראזמנוהא איתתא ההיא חזא כהנא רב לביאיקלע
 שני זמן קוכעין חסדא רב ראמר להא מר ליה סכר לא ליה אמר לסניאפתיחא
 אתיא ולא במתא דשכיחא איתתא אכ5 ראנים כנברא מילי הני א'ל 2,1ניוחמי,2י
 להם היה ולא קבלתנ ולא הנט לקבל וחייבוה לב'ר כאה יאם ה.א מורדת (מעיקראי
 חי12ב ויהא לקכלו לה הראוי הממון כל עם בב"ד מונח הנס יהא כידה להניחו'כולת
 מי על במשנה שמצאנו כמו המזונות מן ראוכן לסטור בלכד הממון קבלה כאלולה
 כאילו לו ויהשב בב"ד המטון שמניחין יקבלנו שלא כדי ונחבא ממון לקכל לושיש

 הלל והתקין לו חלוסה שתהא חדש עשר שנים יום נממן היה בראשונהקבלו"(
 שירצה אימתי7( ונכנס הרלת את שוכר ויהא כלשכה מעותיו את חולש שיהאה:קן
 הנס עם לה חייב שהוא ומה לאשתו הראוי את מתן וכשראובן מעות,1 את ויסו5יבא
 זמן כל לרחותה יכול אינו מעוברת נמצאת אם אכל מיונות לה מליתן פטור הואהרי
 בעלה היה ואפי' כו קוראין אנו אישה ותחת כר'טותו 'טהיא לפי הנס קכלהשלא
 ממזרות8( בענייני מפורש שהוא כמו נאמנת נתעברה שמבעלה ואמרה ונתעברהבמ.ה
 אתא רילמ' ראמרינן אימיה ואיעכרה במ'ה לאבוה איתיה דהוה כנון לה חוששיןאין

 שלא זמן כל יורשה והוא מראובן ירושתה מצילין אין וכמובן ושמש לביתיהכצנעא

 מ"ם. ג'טיןי(
 ה"כ פ"ח שם משנה2(
 ע"ח. גיטין8(
 פתיחה, ע~ה כתיכ וכצפרא כפניא לרינא ראזמנה אית' כש"ט 5פנינו קי"ג כ"ק*(

 ר"ס כגי' גרס הרי"ףאולם
 כרי"ף אית' אולם ~פנינו כש"ם חסרה מעיקר, תיכתי(
 )כמשנה לו* ח5ופ "שיהא שכמשניות כמשנה אית' ר"ס וכוי' ה"ר פ"ט ערכין משנה6(

 כגי' כגיטין אילם הל5 כגם' )כמשנה הזקן הלל %ו"( חלוט שיהא "כרי ע"ר. גיטין וכגמ'כגמ'
 55שכה(. )כגמ, ,כ5שכהריס(

 ור"ט היז" "שירצה שכגמ' וכמשנה הלז, שירצה אימתי וכגיפין כמשניות כמשנה7(
 יגוא" שירצה "אימתיגרס

 האלו כרכרים שם שכתוכין גיטין ה' סוף לבה"ג כיון8(
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 שכל לפי התורה בירושת יורשה הוא מתה ואם אישה תחת שהיא לפי הנמקבלה
 נשבע שראובן האשה שטוענת ומה מביתו. ושלחה ננמר לא הנט קיבלה שלאזמן
 חייב-ן לה שנשבע עדים הביאה ואם ראיה להביא עליה לעולם אותה ינרש שלאלה
 ככל דברו יחל לא תורה שאמרה כמו שבועתו לקיים כדי אותה מלנרש למנעוב"ד

 שלא לה שנשבע מי על להחרים רוצה והיא ראיה לה אין ואם יעשה מפיוהיוצא
 על שמאיימין לאחר הענין זה על סתם להחרים כידה הרשות מודה ואינוינרשנה
 ה' כי שנאמר כמו לאשתו איש בין עד שהוא השם את ליראה אותו ומזהיריןראובן
 אולי בריתך ואשת חברתך והיא בה בנדתה אתה אשר נעוריך אשת ובין בינךהעיד
 (. הדין1 וכך ולשלום למומב ויחזרו ביניהם שהיה במה ויודה ויפחד מהאליירא

 שמעון ושידך בנות שתי לו היה ראובן במקומנו שהיה מעשה ושאלת2(1.
 הנערה את לקדש רוצה שהוא בשעה במקומנו המנהנ וכך לו ונתרצת מהםלאחת
 מדעתו קידושיה מקבל היא קטנה ואם קדושיה לקבל אביה את מרשת היא בונרתאם

 קידושי ומקבל הנערה אבי שטה שמתפלל הכנסת לבית הקהל ובאין חכמיםכמנהנ
 המדרש לבית והקהל התלמידים ובאו וזקן תלמיד היה זה וראובן הכנסת בביתבתו
 יושבין ז"ל נתן8( רב בני התלמידים והיו לראובן קידושין ונתן ממקומו שמעוןועמד
 הקדש בלשון לו ואמרו זו במבעת לי מקודשת בתך תהא ואמר שמעון פתחבצדן
 לפני בעמדו שנבהל לדבריהם לבו שם ולא שעמים וחמשה ארבעה כמו פרשפרש

 טול בצדו שיושבין התלמידים לו אמרו במקומו שישב לאחר. הקהל ולפניהתלמידים
 קידש מהן איזו פירש שלא לפי עליו נאסרו ששתיהן בנותיך לשתי ניטין שניממנו
 עדים הרי למניכם עכשיו פירש שלא ואע"ם קידש בתי פלונית ואמר ראובןוהשיב
 ואף לפלונית אלא שידך שלא והעידו העדים ועמדו לפלונית אלא שידךשלא
 שמה פירשתי לא למניכם שנבהלתי ומרוב "לונית אלא קדשתי ל" ואמר ענהשמעון
 כך דעת ועל סלונית ששידכת מעידין שהעדים פי על אף ואמרו התלמידיםהשיבו
 לך נזקקו כבר במתם לי מקודשת בתך אמרת אלא שמה פירשתה שלא כיוןקדשתיה
 הייתה שאילמלא אלא עוד ולא ניטין לשני אתה וצריך עליך נאסרו ושתיהןשתיהן
 ואע"ם פלונית אלא קידשתי לא ולומר לטעון אתה יכול זו פלונית מן בך לחזוררוצה

 שתיהן הילכך שמה סירשתי שלא לדבר והוראה בי חזרתי בפלונית שדכתישבראשונה
 מן חו'ן ז'ל נתן רב בני עלו תלמידים של בשמתן התלמידים ועמדו עליךנאסרו
 הללו אלו כננד אלו ועמדו קרובין שהיו ראובן עם שעמדו תלמידים ששה אוחמשה
 לסנינו זו שאלה נקראה וכאשר מהן. מי כדברי הלכה אדוננו ילמדנו מתירין והללואומרין
 נימין שני היצרכו חלוקתן היתה ואילו אחד על אחד שחלקו חנמים מתלמיד-תמהנו
 קדושין אומר אביי שהיה ורבא4( אביי חלוקת זו אומרים היינו עיקר כל יצרכו לאאו

 נמסרו שלא קידושין אמר ורכא ניטין שני וצריכות קידושין הוו לביאה נמסרושלא
 לא כך חלוקתן היתה ואפילו עיקר כל נט צריכות ואין כלל קידושין הוו לאלביאה
 מן אהת היא כי. ניטין שני וצריכות כאביי שהלכה היא רווהת הלכה נכוןהיה

 'ה שזח ~הר"ר לפנים היה אשר בכ"י כהוב י"א סי' כש"ץ זאת שאחרי התשובה בראש1(

 אכית~ר"."לר"יבן
 י"ב. סי, ג' שער ג' תלק ש"ץ1(
 גאון. נתן ר' בנ' היו אול'י(
 נ"א. קידוש'ן4(
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 בפירוש כי הוא סתם כי יען הזה כמעשה ורבא אביי נחלקו לא ני וכ"ש ( זהששה
 לי טקודשת בנותיך משתי אחת לחבירו באומר ורבא אביי חלוקת היתה כיאמרנו
 כאחת ואחותה אשה או ובתה אשה המקדש ואומר התירו'ן את מחזירין אנוובאשר
 רבא ולרברי מקודשת ואחותה מאשה אחת או ובתה מאיטה אחת הא יוצאיןאינן
 מבנותיך אחת לראובן אמר זה שמעון ואילו מקורשת אינן ואחותה מאשה אחתאפילו

 הוא רחוק הזה המעשה אבל ורבא אביי חלוקת היתה בודאי זו בשבעת לימקודשת
 לו אמר ולא לי מקודשת בתך לראובן שמעון אמר סתם כי בעכור רבא מדבריואסילו
 בנותיך משתי אחת בהאומר מתיר שהיה רבא שאפי' לומר ואימשר מבנותיךאחת
 על הסמיך בנותיך משתי אחת באמרו כי סתם בתך בהאומר אוסר היה הוא5(אף

 סתם בתך ובאמרו מיכן לאחר נבררת שהיא ברירה על או שקדמה ראשונהברירה
 מניחים ואין כאביי שתיהן עליו ונאסרו שתיהן לו והוזקקו בשתיהן קידושיןתפשי
 אמר ולא סתם בתך אמר אם וחומר קל לשעבר ברירה על סומכין ואין להבאלברר
 ימצא לא הלכך הבאה ברירתו על ולא שעברה בחינתו על נשענין שאין מהןאחת
 באחת בין בסתם בין אוסר שהוא אביי נדברי לא ולהתיר לטעות לתלמיריםמקום
 התלמוד בכל שלישי נמצא ולא בסתם התיר ולא באחת התיר 'טהרי רבא כדבריולא
 א-כ מקום מכל כי נתברר הרי ההם התלמידים בו שיתלו במתם מתיר שהואנולו
 משניחין ואין ניטין שני ממנו וצריכות שמעון על ראובן בנות שתי נאסרו הר מע'טההיה

 משידוכין בו לחזור בקש שאילו טעם לתת צריכין ואין הראשונים שמעוןלשידוכי
 בתוך היה ואפי' קירשתי פלו' כי ואמר שצוח מה לשמעון יועיל לא ואף יכולהיה
 שכן וכל ומקרש"( ומנרש ע.ז ועובד מנדף דיבור כדי יועיל לא בארבעה כיכ"ד
 ואין נימין שני וצריכות ונאסרו הוזקקו כי כמלים כמה ריבור מכדי יותר שההשאם
 4(. זה בדברחשש

 ממנו שלוה דינרין קפ"ח על מ'טכונות לשמעון משכן ראובן ( וששאלתם'ן.
 ועכשיו לו אותם ופרע דינרין עשרה על ברולח אבן לו משכן ואח"כ מקצתם לוופרע

 מחובוושמעון הנשאר לו לסרוע רוצה והוא לימשכנותיו ליתן שמעון אתראוכנתובע
 כל ובזן המלך כשתפשו הבדולח ואבן הרא'טונות המשכונות כל אבדו כבראומר
 אמר וראובן רינרין ממאה יותר שוים היו לא שהמשנונות שמעון אומר ועור לואשר
 דינרין מארבעה יותר שוה היתה לא שהאבן שמעון ואומר דינרין מאתים שויםשהיו
 שמעון בטענת בתחילה לעיין הדין מן יש דינריןמ( עשרה עעה שהיתה אומרוראובן
------ 

 נ"ג. ע"ש קג"ם יע"ל1(
 פיי כבר אכן וכוי סתס בתו את רהמקרש מהא רבא ע4 הקשו שם שבש'ס אמת הן2(

 אין הרכה בוגרית יש אם לי מקורשת מבנותיך אחת האומר "כ,מר סתם בתו האי רפי' הר"ןשם
 דלא בהאי האומר בפ' הרשב"א וגם בתיובה אלו ר"ם דגרי שהגיא וע"ש מקודשת" טהןאחת
 גגליון הנמצא הפלפול זה והנה ריס, לפגי שבאה המעשה מביא עליה ררמיה ממה אינששכיק
 זה. י"ג לסי' ושייך מוקרס הוא "והרין"( תתלתו ע"א י"ת )רף י"א סי' סוף ג' שער ח"גש"ץ

 פ"ז. נרר,ם9(
 לפנים היה אשר הג' תשר בכ"י איתא ייג ס" בש"ץ זאת שאחרי התשוגה גראשו(

 הילאי". "ר' שזח"הלרי
 ה'. סי' ג' שער ר, תלק ש"ץ5(
 מורע' ת"מ י' העיר וכנר לוי. של ערנות בענין השא"ה המעתיק שהשמיט נראה"(

 זה. ענין נזכר התשו' נסוףשרק
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 יש ואח"כ לו שאכד מה שאר עם ובזזו לו ננזלו והאבן שהמשכונות אומרשהוא
 במה לעיין יש ואח"כ המשכונות רמי בשיעור מחלוקת ב.ניהן בו שיש ברברלעיין

 המשכונות כי טוען כששמעון הראשון העיון ראובן. בשביל בערבות ונכנם לוישהתנרב
 היתה אם ( לעיין1 צריכין המלך כשתפשו לו שאבר מה שאר עם אבדו ראובןשל
 לראובן חייב שמעון הרי שמעו או ועשרו וממונו עצמו בשביל שתפשו התופשכונת
 ראובן א.ן עצמו בשביל לשמעון התופשים כונת כי וכשיתברר מססיד ראובןואין

 ואם אבדו ואבן שהמשכונות אומר שהוא שמעון כטענת אח"כ לעיין יש כלוםמססיר
 רב אמר כמ"ש2( אנד הכל כי בנזירה שמעון ישבע לאו ואם מוטב לו מודהראובן
 שמעון יסטר ולא בה נתן עיניו שמא ברשותו שאינה שבועה אותו ומשביעיןהונא

 הרי הדבר וכשיודע ננזלו עצמם ראובן של שהמשכונות ל31( יש אם אלא זומשכועה
 ה'1 שהמשכונות ראובן שטוען השני בשער לעיין ויש הראשון בשער העיוןנשלם
 מאה שוין היו שהמשכונות אומר ושמעון דינרין עשרה והאבן רינרין מאתיםשוים
 היה המשכונות ברמי שיעור נותן שמעון היה לא ואלו רינרין ארבעה והאבןרינרין
 נקי והוא המשכונות בעל שהוא לפי רמיהן שיעור על בנוירה בשבועה נאמןראוכן
 ממנו שלוה הדינרין כדמי המ'2כונות רמי ואם שמעון עם מחשב והיה בשוייםיותר
 שיעור לדחות4( יש רמי העדיף ואם להשלים לו היה חסר ואם זה כננר זהוהיה
 רינרין מאה דמיהם שיעור כי ואומר המשכונות בדמי שיעור נותן ששמעון לפיהעודף
 החוב כננד משכונות לשמעון שנתן בנזירה ראובן ישבע לפיכך מאתים אומרוראובן
 כל בדין נרול שכלל ויטול יותר שוים היו כי ישבע ולא תביעה מאותה ויפטרשעליו

 בעודף אותו שתוכעין שמי במשנה ומצאנו משלמין ולא נשבעין שבתורההנשכעין
 את המלוה ששנינ51( כמו במקצת מודה כשהוא שבועה חייב שהוא המשכוןבדמי
 והלה שוה היה ושקל עליו הלויתיך סלע לו ואמר המשכון ואבד המשכון עלחכירו
 הלוה על נאמר וזה סטור שוה היה וסלע עליו הלויתני מלע אלא כי לאאומר

 שוה ה.ה ושקל על'1 הלויתיך מלע עליו נשאר שעדיין החוב במקצת מודהבשאינו
 נאמר וזה חייב שוה היה רינרין ושלשה עליו הלויתני סלע אלא כי לא אומרוהלה
 היה ושתים עליו הלויתני סלע עליו נשאר שעדיין החוב במקצת בשמודה הלוהעל
 על נאמר וזה פטור שוה היה וסלע עליו הלויתיך סלע אלא כי לא אומר והלהשוה

 ושת.ם עליו הלויתני סלע עליו שנשאר המשכונות רמי במקצת מודה בשאינוהמלוה
 חייב שוה היה דינרין וחמשה עליו הלויתיך סלע אלא כי לא אומר והלה שוההיה
 ראוכן עכשיו עליו. שנשאר המשכון רמי במקצת כשמודה המלוה על נאמר זהונם

 על היא והשבועה לו הראוי על יותר חבירו אצל לו שנשאר טוען אחד כלושמעון
 שעליו החוב כננר ששוים משכונות לשמעון שנתן וישבע עליו ההלואה שרינריראובן
 נותן שמעון שנם יותר שיטול בדין6( שאין מפני יותר שוים שהיו ישבע ולאויפפר

 וכו'. שמא ח"שינן מ"ט וכוי ה':( שם )וכן אותו משניעין ל"ד: ב"מ לפנ,נ21(
 המשכון. על מלוה אות תחלת העיטור בגעל וכ"א ראיה צ"ל"(
 אם משלם אינו שהמלוה ע"נ חו"מ גטור והונא דשנועות פ"ו סוף הרא"ש כ"כ4(
 נאונם. ונאנד יותר שמהמשכון

 ה"ז. פ"ו שנועות מטנה'(
 שגם כיון בפשיעה. אנדתו מוען היה אם כענין היתרון דרך על אמר שזה נראה6(
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 ששוה רבר מראובן קבל שלא שמעון בשבועת מנלנלין אבל המשכונות לרמישיעור
 שישבע היא השבועה ותחלת שבועה נלגול ידי על עליו לו שיש החוב עליתר

 החוב מן יותר שוים היו לא המשכונות ושאותם ומום'ף ממנו ננזלו שהמשכונותשמעון
 נשנע וזה נשנע זה אמר אשי רב ( שמן בתלמוד שנאמר כמו לו חיינ ראובןשהיה
 מי תחלה ניטבע מי קאמר והכי שוה היה כמה נשבע וזה ברשותו שאינה נשבעזה

 האלו השערים שני וכיטישלמו הסקדון את הלה ויוציא זה ייטנע שמא אצלושהפקדון
 שמעון בעד לוי ערנ שאם שמעון בעד לוי שערב בערבות2( לעיין יששאמרנו
 כשנתפרש אבל מידו קנו אם וכ"ש ערנו שבמצותו לסי חייב 'טמעון הרי שמעוןבמצות
 כלום. חייב שמעון אין התנרב שלויבשאלה

 מרעת לא אבל הנכרי מרעת נכרי של מעותיו ישראל מלוה ( והלכתא'ח.
 ישראל מצאו לו להחזירן ובקש ברבית הנוי מן מעות שלוה ישראל כיצדישראל
 אצל העמירו ואם אסור לו מעלה שאתה נדרך לך אעלה ואני לי תנם לו ואמראחד
 אחד ישראל מצאו לו להחזירן ובקש ברבית ישראל מעות שלוה נוי וכן מותרנוי

 אצל העמידו ואם מותר לו מעלה שאתה כדרך לך מעלה ואני לי4( תנם לוואמר
 אסור.ישראל

 והלויני משכון אצלו לי יש ואמר שמעון את תבע ראובן ( וששאלתמיט,
 שמעון אמר העורף לי שיחזיר אותו תובע ואני יותר 'טוה והמשכון זוזים וכך כךעליו
 ונתתי ממנו וקניתיו שנינו והסכמנו 'יותר 'טוה וה.ה '2אמר כמו מיטכון אצלי לוהיה
 כך אם ראינו כך הדין. מה אדוננו יורינו כלום עלי לו ואין המשכון והרי העודףלו
 שוה שהיה משכון שמעון אצל משכן שראובן זו כשאלה שנכתכ כמו המעשההיה
 לו נתנו כבר כי מען העודף לו להחזיר ראונן וכשתבעו ממנו שלוה מהמעותיותר
 שבין המחלוקת כי שנתבאר כמו היסת כ'טכועת נאמן שמעון הרי המשכון ממנווקנה
 יותר או סחות או המשכון דמי כננד זוזים ללוה שנתן אומר כשהמלוה והלוההמלוה
 בכפל המשכון מדמי יותר זוזים נתתי אומר המלוה אם הא' הדין דינין. ד' בהיש

 היסת שבועת הלוה ישבע יתר ולא המשכון שוה כמה אלא נתת לא אומרוהלוה
 אלא כי לא אומר והלה שוה היה ושקל על.ו הלויתיך מלע ששנינו"( כמוויסטר
שמע1ן-

 שבנ'רון ה'סת שבועת שמעון ע4 אלא שבועה יאובן על אין ש~ה ה,ה כמה שיע~י נ1תן
 מש"ם ה'ה לא המשכון שיה ה'ה כטה 'ורע שא'נו אומר שמעון ה'ה אם אף באונס שנאברר'רן
 על'ו מגלגל'ן ברשותו שא'נה שכ:עון שנשבע והכא 4. הערה 95 רף לע'ל נאמר כאשרה'תר

 שער ההרומות ובס' המשכון על מלוה בבהע"ט וע"ן החוב. על 'תר שוה ה'ה שלאחשבועה
 ע"כ. ס" ובטוח"מ א'מ"ט

 מעט. בש'נו' : מ"ג בשבועות ל"ה. בב"מ נאמר הזה כלשוןו(
 ל'שבע שמעון 'רצה לא אם בענ'ן לזה נצרך2(
 כששא"ו ונראה הגאינים ראשוני שכתכוה כמו שלמה הלכה פה ומצינו ,,,1 ס,, שם ש"ץ3(
 אותה הגאונים השיכו אז הגמ' מהוך פשוט והרין ;נין איוה על בהלכה בק,אין שאינןהשואלים
 ההלכה. שכן כלומר "והלכח'" בראשה רק ~כתבו המימרא אוהכרייתא

 ר"ס כגי' כתבו והרי"ף הכה"ג אכן לך אע4ה ואני הראשון בפן כמו לפנינו בגמ'4(
 מעלה". "ואניכסיפא

 הרינין חילוקי מררך ונראה מל"ע" הועתקה זו "'טאלה לפניה וכתוב י"ז סי' שס עדץ*(
 לסקדון מ14ה בין חילק שלא יוסף בן ר"ס שיטת הזכיר הראב"ר וגם מר"ס שהיא בהאשר

 ר'. מ"ט שער כסה"ת והובא דסיו כרי ער לט;וןשנאמן
 ה"ז. פ"ו שנועות סשנה6(
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 יותר זוזים נתתי אומר המלוה אם הנ' והרין פטור. שוה היה וסלע עלי1 הלויתניסלע
 רמיו וכחצי המשכון ששוה כמה אלא לי נתת לא אומר והלוה בכפל המשכוןמרמי
 ,טוה היה ושקל עליו הלויתיך מלע כמ"ש הנשאר החצי וישלם בנזירה הלוהישבע
 אם הנ' והדין חייב. שוה היה רינרין וני עליו הלויתני סלע אלא כי לא אומרוהלה
 אלא שוה היה לא המלוה ואמר שלויתי המעות משנה שוה שהמשכון אומרהלוה
 הלו'תני סלע כמ"ש ויפסר ה'סת שבועת המלוה ישבע יותר ולא שנתתי המעותכנגד
 שוה היה וסלע עליו הלויתיך סלע אלא כי לא אומר והלה שוה היה 1'טתיםעליו
 ואמר שלוה המעות משנה שוה היה שהמשכון אומר הלוה אם הדי והדיןפשור.
 כמו היתר וישלם בנזירה המלוה ישבע יותר ועור המעות כנגר שוה שהיההמלוה
 הלו'תיך סלע אלא כי לא אומר והלה שוה היה ושתים עליו הלויתני סלעשאמרו
 שנאמר הר' ובשער השני בשער כי עכשיו נמצא חייב. שוה היה רינרין וחמשהעליו
 הראשון והשער סענה מקצת מורה שהוא לפי בנזירה שבועה חיוב יש חייכבהן

 נפטר אינו היסת משנועת אבל מנזירה פטור הוא הרי פפור בהן שנאמר הנ'והשער
 ה'סת שבועת אותו ומשביעין נחמן א"ר ( 1 בתלמור כס"ש רממונא דררא שביניהןמסני
 המיטכון דמי כל לראובן פרע שכבר היסת שבועת שמעון ישגע העיקרין אלוולפי
 הדין. וכךשלו

 שיסול כדי בו להתעסק ממון שותמיו ולוי לשמעון נתן ראובן 2( ושאלתי.
 ואהר יר על הריוח מן לו הראוי לראובן ולוי שמעון ונתנו ממון כן כמו להם ונתןריוח
 כך ואחר הכל מן ונפרע ולוי שמעון לו והחזירוהו שלו הקרן לימול ראובן רצהכך
 שמעון ביד לו שהיה יהורה של ממונו עם ולוי שמעון של ממונם כל המלךתפם
 ממוני לי תן ולוי שמעון של שותף אתה לו ואמר ראובן את ותבע יהודה עמדולוי
 עיסקא בידם לי היה אבל בשותפותם הייתי לא אני ראובן אמר לי לתתו אתה חייככי

 מודים ולוי ושמעון ימים כמה מהיום רבר שום וביניהם כיני ולא:נשאר נפרעתיוכבר
 ל'טמעון שאין במירה ליהזרה ראובן ונשבע פשרה ביניהם אנשים ע'טו כןואע"ס
 את ותבע חזר כך ואחר בזה יהודה ונתרצה שותפות ביניהם 1'טא'ן ממון גירוולוי
 יורינו שבועה הנזירה חושב שאינך עליך שמעתי כי בתורה לי היטבע ואמרראובן
 ויהורה ולוי ושמעון ראוכן בין המע'2ה היה כך אם לאו. אם ראובן יתחייב אםאדוננו
 אין זו ב'2אלה שנכתבכמו

 ש'2נ' לפ' ולוי שמעון מחמת ראובן על תגיעה ליהורה .

 ואינם העסק שנתנו הם ויהודה ראובן אבל זלוי שמעון הם בירם שהממוןה'12תסין
 לו שיי2 בחוב ליהורה לתבוע לראובן ראוי שאין כמו זה דבר מחמת בזה זהנסרכים
 וכמפק'ד כמלוה אלא אינו מהם אחד כל ויהודה שראובן יורה הרין כי ולוי שמעוןעל
 וסלנא מלוה פלנא עיסקא האי נהרדעי אמרי בתלמוד3( שאמרו כמו שותףוא'נו
 'טממזן 'טנורע ומאחר ללוה ליה וניהא למלוה ליה דנ'חא מילתא רבנן עבירפקדון
 הממון נעל הרי האלו החלקים 'טני לפי פקרון כדין וחצ'1 מלוה כדין חציוהעסק
 ראוי אין ארם ביד ממון המפקיר כי בירו 'טהממון על הוב לו ש"ט מי מתביעותפטור
 לשלם לחייבו ראוי אין אדם את והמלוה אצלו שהפקדון מי שעל חוב לשלםלחייבו
 ולוי שיטמעון בדנר יהורה את לתבוע לראובן ראוי אין הכללות אלו ולפי הלוהחוב

 קל"ג. וסי' ע"כ סי' כטוח"מ וש מ': שכ1ע1ת-----1(
 ליח. סי' שם ש"ץנ(
 גד'"ף. וכ"א לסלזה ליה וניחא ללוה ליה דניחא מילת' אית' 1שס . ק"ד כ"ם3(
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 בו חייבין ולוי ששמעון ברבר ראובן את לתבוע לו ראוי אין יהורה ונם בוחייבין
 בתבעו עשה כדין שלא שיהודה נודע כבר שניהם את ולוי שמעון ( י שיתבעוואים'טר

 הפשרה שעשו לאותם ראוי היה שלא ועור בו חייבין ולוי ששמעון ברבר ראובןאת
 אחיכם בין שמוע נתורה שכתוב כמו רינין בעלי היו שלא שירעו אחר ביניהםלחתוך

 נבחרה משפט ונאמר מאחרים ולא נעצמן רינין מבעלי שישמעו כלומר צדקושסטתם
 את שחייבו אלא רנריהם ששמעו להם רי היה לא ועור טוב מה בינינו נרעהלנו

 לעשות שראוי שכשם ארם לב על יעלה ואם בצרקה ולא באמת לא נוירהראובן
 כך הסובר הרי בה חייב שאינו שבועה על ס'טרה לעשות ראוי כך ממון עלפשרה
 כמו צריך שאינו ברבר שמים שם להזכיר ועור ממון כססק שנועה ספק שאיןשוננ

 שבועה מספק אינשי פרשי אירי ררב בריה שישא רב אמר ז"לצ( רבותינו'טאמרו
 בחזרה. איפשר לא שבועה בחזרה איפשר ממוןב( טעמא מאי ממונא מספק פרשוולא

 מחייב היה שלא נזירה שקבל אחר ראובן את לתבוע 'טחזר ויהורה '(תשובה.
 ברבריו יש שבועה הנזירה חושב שאינך שמעתי כי בתורה לי השנע אמר והואכה

 לו ראוי היה שלא הרין מן לו הראוי על יתר ממנו קבל שכבר אחת הרבהפירכות
 השביע והוא מורה ואינו שותסות ולוי שמעון ובין שבינו מי על סתם להחריםאלא
 במפר היתה6( הנזרה כי לבו שם ולא בתורה להשניע רוצה שהוא והשניתבנוירה

 והוא שבועה אותה שחושב מי על אלא חלה הנורה שאין לבו על שעלהוהשלישית
 שבועה אותה חושב שאין בין שבועה אותה שחושכ בין משקר כל על חלהבודאי
 שורפת שאינה שמובר ובמי שורפת שהיא שסובר מי שורפת שהיא האש כמווהוא
 שכתב כמו חותך שאינו שמובר ומי חותך שהוא שסובר במי חותך שהוא הברזלוכמו
 שמקבל ישראל בר כל מנים כל ועל סלע יסוצץ וכפטיש ה' נאם כאש רברי כההלא
 ננוירת שכרוב כמו האלה היא הנזירה כי מפק בלא שבועה עליו היא הרינזירה
 %ת הכהן והשביע שכת' כמו שבועה האלה נקראת הרבה ובמקומות פתנמאעירין
 על ה' לסני האיש ארור לאמר ההיא בעת יהושע וישבע ונאי האלה בשבועתהאשה
 ויואל נאמר ועור יריחו את האלי בית חיאל בנה בימיו כן לאחר ונאמר יריחובנין
 כי נתפרש הרי העם את אביו בהשביע שמע לא ויהונתן ונאמר העם אתשאול
 נאלה חיינ יהורי6( שהוא שמורה מי כל לפיכך שבועה האלה את קוראהכתוב
 כשהוא עליו חלה שהשבועה כמו עליו אותה כשנוזרין או מקבלו כשהוא עליוותחול
 השאלה. תשובת היא וזו אותו כשמשביעין או בהנ'טבע

 )~רם לו שהיתה מאשה כן והניח עולמו לבית נפטר ראובן ( וששאלתםליא.

- ולוי. שמעון את שניהס צ"לי(  אירא. דר' בריה ששת ר' איתא וי. בב"מ לפנינו 2( 
 ברי"ף. אית' ר"ס וכגי' בחזרה, לית' שבועה בחזרה איתא כש-ס4(
 דבר שקדוס שבמה ביון הזה המאמר בראש תשובה תיבת שם המעתיק אול,4(

 השאלח. עיקר על טשיב ועכשיו הפשרה ע"י שגעשה מה על רק בתשרהנאון
 אין שכהיסת שדעהו משמע אולם חפץ, בנקיטת הגזירה שגם ר"ס שדעת ברור נראה'(

 הראאןניס שכחרות ידוע והנה ט"ז סי' לקמן כהוב וכן כסא על ס"ת מניחין רק הפץנקימת
 וברש"י ע'א ע"1 רף כ"ב סי' ש"ה ח"ר ש"ץ ועי' בחרם גוזרין רק משביעין היו לא השבועהמחומר
 סלשון ואיט החרס עליו וגוזרין שו,טמין מפני "גזירה" שלשון רש'ץ מדברי ומשמע ל"ח:שבועוח
 פ"ז. סי' רע"מ ובטור שנא לא ר"ח ל"ה. גיטין ובהו' ע"פ מלוה אות בהע"ט ועי' גזרהארץ

 ה"ר. פ"ז שבושת במשגה מכואר 'טרינם השבועה על החשורים בין יהיות 'אבה לא אם"(
 ו'. סי' ג' שער ח"ד ש"צ'(
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 והאשה והבן מותו לאחר בת וילרה הראשונה אחר שנשא אשה והניח נח'יוומתה
 הראוי מה רבינו יורנו לה הראוי לבת שינתן תובעין ועור מעזבונו להן הראויתובעין
 לה ובשכתב לו כשהכנימה האלמנה כתובת דיני לנו 1'באר מאלו אחר כלל'טול
 ובת בן והניח נממר שראובן זו בשאלה שכתוב כמו הרבר היה כך אם ובתומסות.במתנה
 על חוב כמו שהוא בכתובתה לה הכתוב מכל האלטנה שתפרע הרין כך ואשתוקטנה
 מה מכל או אביה מבית שהביאה מה מכל שימצא מה כל הררך היא 1ז1 שמתבעלה
 שאמרו כמו חרם ובלא שבועה בלא אותו נוטלת היא הרי בכתובתה משלו להעזכהב

 מאותו מצוי שאינו וכל שבועה בלא להון שקלא בעיניהו ואיתנהו ממלמלי (קרמונינוו
 אלא ממנו נפרעת אינה דמ'1 ליטול מבקשת והיא לה שכתב ומאותו לושהכניסה
 מנכמי הנפרעת שאמר21( כמו חילופי נטלה ולא ממנו נפרעה שלא שמקבלתבנזירה
 בשבועתה מנלנלין מצוי שאינו מה על נשבעת וכשהיא בשבועה אלא תפרע לאיתומים
 שתובעת בזמן אומר שמעון רבי שאמרו כמו היתומים ממון מכל כלום נולהשלא

 לימול מנהנם אם המקום מנהנ לפי דינק התוספת אבל אותה משביעין יורשיןכתובתה
 המנהנ מן לשנות אין קרקע לו שאין ממי לימול ושלא קרקע לו שיש ממיהכל
 יעשו קרקע לו שאין ממי ליטול ושלא קרקע לו שיש ממי מחצה ליטול מנהנםואם

 פריעת ואחר לו8( נשאת המנהנ אותו שעל הטרינה כמנהנ בכתובות הרין כיכמנהנ
 שתבנר ער מזונותיה שיעור לבת 4( להסריש צריכין בכתובתה לה הראוי מןהאלמנה
 לה שיהא ער הוא בנרות וזמן מזונותיה שיעור על יותר בהם אין הנכסים שכלאע"ם
 הנכסים כל עישור לל מפרישין כך ואחר אחד ויום ומחצה שנה עשרהשתים

 האחין מן הנזונות בת אומר רבי תניא שמצאנ51( כמו לבעל בם להנשאהנשארים
 של הוא הרי ומטלטלי מקרקעי הנכסים מכל כך לאחר והנשאר נכסים עישורנוטלת
 והשאר שיבנורו עד לבנות מוציאין אבא רבי אמר שאמרו"( כמו ירושה כריןבן

 הוא הרי הכת ולפרנסת למזונותיה שהפרישו מאותו הנותר כל הבת מתה ואםלננים
 לאח.חוזר

 והיא לחופה נכנסה ולא וקרשה לאשה כתובה כתב ראובן ושיטאלתםל(יב.
 ימים לאהר ומתה לניטואיה חםיצים בהם לה שיקנה כדי זוזים אלפים מקודם לונתנה
 או הירושה כרין אכיה לבית קרוביה אם ליורשה ראוי מי לחופה נכנסה לאועריין
 זווים האלסים להחזיר חייב הוא ואם נשאה ולא כתובה לה וכתב שקרשה האישזה

 כתוכה כתב שראובן זו בשאלה שיש כמו הרבר היה כך אם לאו. אם האשהלאבי
 ווכה שבו הדבר כי ליורשה ראוי אינו תורה ברין ומתה נשאה ולא וקדשהלאשה

 להון". "שקלה חסר נ"ה בכתובות לפנינוי(
 ד"ה . ק-ח כתוכות בחו' ע' ר"ח פסק וכן שמעון כר ופסק ה"ח פ"ט כתובות משנה2(

 שם. וברא"שלאפוקי
 סי' הרכבי הר"א הוצאת הגאוניס תשוכת מתוך כהובה, כענין סצינו שוניס סנהגים3(

 הקרקע מכעל לגכות זה ומנהג הנשים, לנל שוה תוספת כותבין היו כולה שכאפריקי ירעטר"י
 ט"ז. ד' ד' בש"ץ חנניה לר' כשאלה גם הוזכר גובין אין קרקע לו שאין וממי התוספותחצי

 הבנות את יזונו והן לאחין ינתנו מרוכין דבנכסיס מועמים שהנכסים כמקום זה כלי(
 הי'ז. סאישות פי"ט הר"מ וכ"פ ט' דף הירושות ס' כרא,ם ר'ס וכ"ה ח"א פ"מ כ"כ במשנהכראיהא

 ס"ת: כהוכות*(
 לבנים. והשאר שיבגרו עד לבנות להם טוציאין רבא אמר אלא ק"מ. ב"ב לפנינו6(
 ערב". סלשון הועתקה זו "שאלה נש"ץ כהוכ ולפניה י"ז. סי' שס ש"ץ7(
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 בקירושין זוכה ואין חוסה קורין ואותם הני'טואין הוא שקיר,טה אשתו את לירשהאיש
 וקידושין כתובה לאחר בעלה עם להוסה 'טנ?נסה איטה כל הילכך כתובהובבתיבת

 סומכין שאין אותה כעל שלא אע"ם ייריטנה מתה ואם הנישואין כרין א'טתו היאהרי
 הבא תנינא אנן אף יצחק בר נחמן א"ר ( קרמונינוי שאמרו כמו הנישואין עלאלא
 בחנק זה הרי נבעלה שלא אע"ם לנייטואין הבעל לרשות שנכנמה כיון אייט א'טתעל

 היא הרי להוסה נכנסה שלא זמן וכל מיניה 'טמע בעלמא הבעל לריטותנכנסה
 שנכתבה אע-ם לחומה שתכנס ער אכיה בר'טות היא לעולם כם"ש2( אביהברשות
 תאני כט"ש3( ארוסה כרין היא והרי 'יר.טנה ולא נ'טיאה נקראת אינה וקריטוכתובה
 מיטמאת ולא אוננת לא היא וכך לה מיטמא ולא אונן לא ארוסה אשתו חייארבי
 נתברר הרי כתובה לה רכתב והוא מנכסיו כתובתה נובה הוא מת יורשה אינו מתהר.
 יירשנה ולא ותמות האשה ותתקרש כתובה שתכתוב שוויפשר סוברים קרמונינוכי

 בבית עמה מתיחר היה אילו כי כתלמור וסר,טו לר'טותו נכנסה שלא מפניבעלה
 שתפש רבר שכל מרשו ועור אותה יורשין אביה בית בני ני'טואין ליטום היה ולאאחר
 כמ"ש*( נישואין לשום שלא שנתייחרו אע"ם להחזיר חייב ומבגדיה מנרוניתההבעל
 אע"ם ללון עמו ונכנסה בררך חצר לי5( שהיתה או הבעל שלוחי עם האבהלך

 נמסרה או לביתו אותה הביא או נשאה אם אבל יור'טה אביה בעלה בבית'טכתובתה
 שנדוניתה אשפ אותה לירש זכה כבר נישואין לשום במקום נתייחרו אול'טלוחו
 האב שלוחי שמסרו או הבעל לשלוחי האב מסר ואמרו שפירשו כמו אביהנבית

 בבית שכתובתה אע"ם לנישואין עמו ונכנסה בררך חצר לו שהיתה או הבעלליטלוח'
 זכות לו אין נשאה ולא וקרש כתובה כתב כ'טראובן עכשיו יורשה בעלה ומתהאביה
 כחק אביה בית לאנ'טי שקבל זוזיס האלפים להחזיר חייכ והוא שהניחה מהבכל
 הראוי.הרין

 ובגרים תכשיטין בנדוניתה לו והכנימה אשה נשא ראובן ו'טשאלתם"(יג.
 להיות ממון בכתובתה לה כתב והוא סאתים כבית שיעורה שרה לו וכתבהוחסיצים

 כמל שלה בתכשיטין לה הוסיף שנשאה ואחר תוססת להיות אחר וממון עליוחוב
 לעיר ואשתו הוא הלך ואח,כ בשמה היטטר ונכתב חצר וקנה מיטלו בנד'םוהלבי'טה
 ועמרה הבעל שמת ער אחרת בעיר רבות 'טגים ועמדו בביתם ממונם כל והניחואחרת
 זרע לו היה ולא אחים שני לבעל היה כי יבם שומרת והיתה אחת שנה בחייםהא'טה
 ונפלה בעיר להם שהיה מה כל ולקחו הבעל אחי וקפצו האשה מתה כךואחר

- - - .-- -- 

 תנינא. נמי אנן אף מ"ט. נכתונות לפנינוי(
 שגם ונראה הרי'ף כגי, יחופה" שתכנס "עד ר"פ וגירפת ה"ה פ"ר שם משנה2(

 יחופה" רבר סוף ""א הכ:שנה בביאור אמרינן רשם כן נרסי הויכירי'ט"מי
 ומה "מנכסיו" תיבת בעד'פ חסר נם תנינא" הייא ר' להו "אמר נ"נ כתובות "פגי:וי(

 המשנה ע"פ בביאור הנאון בה שהש'ף נראה בתובה לה דכתב "והוא יפנ'נו כתשו' עורשכתב
 רכתובות ר' פר'

 "או הא מ"ח: שם בש"ט והובאה פ"ר כתובות התוספ' דברי מתוך הנאון השמימ1(
 כשמסרו בסיפא החירוש רק בו חירוש שאין לפי ברישא האב" שלוחי עם הבעל שלוחישה"כו
 יור'טה 'טהכע" הכעל "'ט"וחי האכש"וה'

 .טם ובשיס בחוספתא וכ"א "ה צ"ל"(
 ערב". מלשון הועתקה זה "גם כתוב ולפניה ל"ה. סי' ש"ר ח"ר ש"צ"(
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 ומה לה שנתן מה ועל הנדוניא ועל הכתובה על האשה ואחי הבעל אחי ביןמחלוקת
 לאחר ומלבושין בתכשיטין לה שהומיף מה ועל תוספת ובחוק חוכ בחוק להשכתב
 כפרו ואם נאון יורינו מאלו ורבר רבר לכל ראוי למי בשמה שכתב החצר ועלכך

 ואחי יתחייבו מה בלו שכבר טענו ואם יתחייבו מה החמיצים מן שנמלו מההאחים
 והיציאה האשה ומיתת הבעל מיתת שבין שנה אותה של השדה תבואת תובעיןהאשה
 ראוי אם שנה באותה לה שהיה קשה בחלי אחותם על שהוציאו אומרים שהםרבה
 הנה. ער לאו אם רבר שום השערים אלו בכללהם

 והניח נאסף ראובן כי נכתב כאשר הוא כן ואם לפנינו יצאתה זושאלה
 כך בכוצבתה שכתונ מה אודות על להשסמ ואחיו אחיה ובאו ומתה יבם שומרתאשה
 ינתנו בית ותשמישי בנדים וזהב כסף אביה מבית לו הביאה אשר כל כי הדיןהוא
 היא הרי זרע סאתים כבית שיעורה אשר השדה ואף אותה היורשים לאחיהכולן

 לאחיה כולן ינתנו בנדים ובין זהב ובין כסף בין משלו בעלה לה כתב אשר וכללאחיה
 למרונו כאשר אבותינו מימי ישראל בני נשיאי הורינו כן על כי אותהבירושתם
 ונותנת שמוכרת הלל ובית שמאי בית מודים נכסים לה שנפלו יבם שומרת (רבותינו1
 אומרים שמאי בית עמה והיוצאין הנכנמים ונכסים בכתובתה יעשה מה מתהוקיים
 בחזקת כתובה בחזקתן נכסים אומרים הלל ובית האב יורשי עם הבעל יורשייחלוקו
 לה שכתב מה אכל האכ יורשי בחזקת עמה וה'וצאים הנכנסים ונכסים הבעליורשי
 הואיל כלל להזכירם ליורשיה אין תוססת בתורת לה שכתב ומה חוב שטרבתורת
 המשיך שלא מי והומר קל ליורשיו שב הוא הרי כתובה בשעת לה המשיךואשר
 שאין טלונ כנכסי היא הרי בשמה וכתב שקנה החצר ולענין מהם. יוקח לאלהכי
 וכן לה הומירו הותירו ואם לה פחתו פחתו אם שהרי ליורשיה וחוזרת בכתובהכותבין
 הוא הרי כתובה בשמר כתוב ואינו נישואיה אחרי אותה וכסה אותה הלביש אשרכל

 אשר מתנה וכל מאחרים לה נפלה אשר ירושה כל וכן ליורשיה וינתן מלונכנכסי
 מלונ נכסי וכולן בכתובתה כותבין אין שהרי ליורשיה כולן הן הרי אחרים להנתנו
 הביאה אשר כתוכה בשטר הכתובין וזהב כסף כלי בעלה2( לה שהוסיף מה ולעניןהן
 כל כי בה נהנו ואם העיר בני מנהנ אחר הולכין מבנדיה שבלו מה לענין וכןלו
 נהנו לא ואם כן יע'טו סיחת ואם הוסיף אם בשומתו לאשה ישוב )וה הוא אשרכלי
 רמיהן פירשו לכך כי זה שומת מן ויפחתו זו שומת על ויוסיפו כמשפטן יעשובכך

 הותירו הותירו ואם לו מתו מתו אם ברזל צאן עבדי הן אלו שנינופ( כאי~רבכתובה
 קיימת היתה אילו אביה מבית הניאה אשר הכלים מן נמצא שלא מה ולעניןלו.

 נוטכעה ולא 'טמתה עכשיו דמיו ונוטלת חליפין לקחה לא כי בנזירה נשבעתהיתה
 בה לנבות לבניו שבועה מוריש אדם שאין בעלה לאחי להשבע יורשיה יוכלולא
 ואם דמיהם הצי להם משלמין נחטן כרב העיר בני נהנו אם רואין בה יעשו מהאבל
 מצאנו כי כן המשסט כי אומרין אנו ומנין כלום4( להם משלמים אין נהנולא

 זה ואין ולקחת להשבע יכול זה שאין יור,טין שני משפט השוו הראשוניםהחכמים
 להשבע יכול הטוען שאין חשודין שהן דינין בעלי שני כמשפט ולהפסיד להשבעיכול
--

 ח,ע פ"ד ,בטית משנה1(
 בשומתן. כלוסר2(
 ח"א. פ"ז שם סשנחי(
 בש"ץ. כמו כולה. נמצאת וויען בכ"י אכן התשובה כאן מסיימת רשזח"ה בכ"'4(
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 חזרה חשודין שניהן היו ( שנינון כן כי ולהפמיד להשבע יכול הנטען לא אףולקחת
 בר יומי רבי אמר ( ואמרינן2 יחלוקו אומר יוסי רבי מאיר רבי דברי למקומהשבועה
 נחמן כרב עושין שאין ומנין יחלוקו דאמר יוסי כרבי עובדא נחמן רב עבדמניומי
 שמרא האי הילכך פפא רב אמר השמועה במוף אמרו כך שנהגו במקוםאלא
 קרעינן לא מקרע ליה מנבינן אנבויי ולא ליה קרעינן לא ( אהרינא3 יתמי דעלדיתמי
 כרב לה סברי רילמא ביה מנבינן לא נמי אנבויי אלעור כרבי לה סברי דילמא4(ליה

 השרה תבואת ולענין שנהנו במקום אלא ביניהן חולקין שאין למדנו מכאןושמואל
 שנינ61( כן כי יבמתו שדה פירות אוכל היבם שאין היא רווחת הלכה 'טבינתיםבשנה
 טן שנעקרו פירות כן אע"ס פרקונה תחת פירות חכמים תקנו כי פירות אוכל אינוהיבם
 בארין מדובר היה אשר וכל לאחיו והורישן שלו הן הרי ראובן מות לסניו,שדה
 שמעון רבי שנינ61( כן כי אחריה וליורשיה אלמנה של היא הרי ראובן מיתתבשעת
 יפה בכניסתה כחו שהורע מקום כיציאתה כחו הורע בכניסתה כחו שיסה מקוםאומר
 טן וההלושין שלה וביציאתה שלו בכניסתה בקרקע המחוברין פירות ביציאתהכחו

 כי האלמנה יורשי שאמרו הוצאות ולענין שלו. וביציאתה שלה בכניסתההקרקע
 שאין לפי מהן מאומה להם לשלם חייבים הבעל יורשי אין רפואתה עלהוציאו
 ולא נשבית אם לפרותה ולא חלתה אם יבם שומרת את לרפאת לא חייביןהיבמין
 היתומים אין בעלה מיתת לאחר נישבת רבנן תנו שנינ71( כן כי מתה אםלקוברה
 אין בעלה מת כך ואחר בעלה בחיי נישבת אסי' אלא עוד ולא לסרותהחייבים
 קל הרברים והרי לאנתו לי ואותיבניך בה קורא אני שאין לפרותה חייביםהיורשים
 בו חייבין היבמין אין שיפדנה ער יכול אינו לנרשה בעלה בא שאם שבויה ומהוחומר
 וכמה כטה אחת על יכול הוא הרי ירסאנה שלא ער לנרשה בעלה בא שאםרסואה
 ורוי ניטה הרי אמר לפרותה חייב נשבית שנינ81( כן כי בה חייבים היבמין יהושלא

 והרי ניטה הרי אמר לרמאותה חייב לקתה רשאי אינו עצמה את תסדהכתובתה
 שוסרת להו איבעיא אמרינן9( קא קבורתה ולענין רשאי. עצמה את תרסאכתובתה

 מ"ז. שם כש"ם שהעמירוח כמו ית1%ק1" אומר יוסי "י' ר"כ וגרס ה"ר פ"ז שב1עות משנה1(
 אמי שם בש"ם2(

 ,חלוקו." עונרא נחמן ר' עבר מג,ומי בר ,וסף ר,
 אלו. תיטת הענין לבאר ר"ס חכנים ואולי ובבה"ג, בש"ס ייתא אחרינא" יתמי "רעל'(
 1% סבר, י"ל4(
 ואולי ח"ז. פ"ח כהובות המשנה מן כן משמע אוים בפיחש יפנ'נו בגמ' נמצא %א'(

 ולפירות בח"ה ליפלגו %"ט, ביבמות ועיין יבום נה' זה פסק שם שנמצא יבה"ג ר"םכ'וון
 ההנה עייה, והשיג הרשב"א שיטת שהביא פ"ת שם ובר"ן יבמה בת ר'י בעי : נ"גוככוצבות
 צ"ב". בנכסי אפי' פירות ליבם "שאין כתב הא מאיאית פכ"בהרמב"ם

 ה"ר. פ'ח כתובות טשנה6(
 *דתניא". נ"ב בכחובות לפניטי(

 גיטת חרי "אמר כחוב שלפנינו מעפ בשיט' רים וג" ה"ט פ'ר כהובות משנהי(
 שכמשניות ובמשנה גיטח" הרי "אמר בירושימי במשנה גם כהוב ברין הראשון ובפןוכהובתה"
 לשיו דטואתח קודם יגרשת הבעי יכול אס כדין העיר מודעי חיים ור' אמר'. יאם אית'בבגיי
 אחוך'ו ונטור קוהש סי' ישרים וגתמת נערה פ' ובר"ן אישות מה' פי"ר ובה"ה תצא כינספרי
 הרין. עיקר נקיט סעריה שר' בראה ע"טסי'

 צררי שני בגמ' שם שביאר מה ר"ם קיצר אויי האיבעיא בריש והנה פ': כריבות9(
 כחוקת "דכתובח חאי נגמי ר"ס לפגי כתוב שחית אפשר אביי שחביא חענין בסוף אכןהאיבעיא.
 מדעתו. חביאור שהוסיף ואפשר חאכ" יורשי נתוקת עמה היוצאים ונכסים הנעליורשי
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 יורשי שמתה יבם שומרת רתניא שמע תא עמרם רב אמר קוברה מי שמתהיבם
 'תומיע מנכסי ניזונת אלמנה תנינא נמי אנן אף אביי אמר בקבורתה חייביםכתובתה
 ואי בקבורתה חייבין כתובתה יורשים יורשיה בקבורתה חייבין ואין שלהן יריהומעשי

 יורשי בחזקת כתובה יבם שומרת זו אומר הוי יורשים שני לה שיש אלמנה היאזו
 בשאלה שכתוב מה ולענין האב. יורשי בחזקת עמה והיוצאים הנכנמים נכמיםהבעל
 חייבין במקצתן הם מודים אם אבדו או בלו כי הכתובה מקצת על אומרין היבמין כיזו

 מקצת מודה ברין נדול כלל זה כי ברשותם שאינם השאר על נזירה שהיאשבועה
 ישלמוהו האלמנה ליורשי הוא כי פירשנו מאשר בו יורו אשר כל הילכך ישבעטענה
 מתנם. האלו העניינין מן לשנות ואין הנותר על וישבעולהם

 זו ושל מנה זו של כתובתה נשים שלש נשוי שהיה מי וששאלתם!(יד,
 נתן כר' ולא כרבי שהלכה אנו שיודעין אע"פ כו' מאות2( שלש זו ושלמאתים
 משמיה יעקב רב וכי ורברים מרין ולפצותה לזו זו בכתובת מעמירה ששמואלואע'פ
 ( להעמידה5 ויכולנו אנו נם לנו הניחו מקום כן אע"ם תפישות בשתי מעמידהררבינא
 על תעריף לא מכתובתה פחות שהוא אשה כל למת הנמצא הממון על ב"רבתנאי
 והנשאר בשוה כתובתה כרי ער היא באשר תטול כתובתה על יתר ושהואשלפניה
 יערפו לא והשלישית השנית מכתובת פחות4( שהוא מנה שם בהיות לפי' חשבוןלפי
 נוטלת הראשונה מאתים שם ובהיות בשוה שלשתן יחלקו ולכן הראשונה כתובתעל

 מן בשוה שהוא ושליש ושלשה שלשים נוטלת כתובתה על יתר שהוא לפיחמשים
 חשבון לפי שתותו שהיא שלישים ושני עישר ששה השנית המנה ומן האחרהמנה

 שם ובהיות וחמשה שבעים אחת כל תטול אלא השני על תעריף לאושלישית
 ראשונה חשבון לפ. יטלו ולפיכך שבכתובות מהנרולה פחות אין הרי מאותשלש
 וחמיש.ם. מאה ושלישית מאה ושניהחמשים

 אצלו והניח שמעון בבית ראובן ומת שותפין ושמעון ראובן וששאלתם6(טוו.
 אביו ממון לו ליתן שמעון את ותבע בנו בא ראובן מיתת ואחר וחפיצים הרבהממון
 לא כי ואומר כופר ושמעון ומחפיצים מממון בביתו שהניח מה בין מהשותפותבין
 בן בתביעת שמעון יתחייב מה נאון יורינו בשותפות לו מורה ואינו מירי אצלוהניח
 ושמעון ראובן היו ששותפים בב"ר נתקיים אם שהניח. הסמון ומן השותפות מןראובן
 שיורה מה כל ראובן לבן ליתן שמעון יתחייב שמשן בהוראת בין ערים בערותבין
 שאינו מה על תורה במפר נזירה עצמו על ומקבל ערים עליו בו שיעירו מה וכלבו

 שהניח לממון שיעור נותן אינו ראובן שבן ואע"פ בו שמעירין ערים ואין בומורה

 צ"ג. שס כגט' יע, ה"ר פק כתיכית משנה2(
 מפרש שהג~ען תרל"ה התשוכות, על במחכרתו סראנקל זכריח חר"ר העיר ככר'(
 "כתנאי הגאון ומדכרי אחר בענין מפורשת כירושלמי וגם כבכלי, שפי' טמה אחר נאופןהטשנה
 הוא טוה היא ר"נ כשיטת כטשנתיט השונה שדעת שכוונת! נראח לטת" הנמצא הממון עלכ"ד

 שכך כ"ר תנאי והוא נשיו, עס כר. התנה הלזה שאיש ולא האנשים נישוא' בכל ב"דתנאי
 בשוה יחלקו אלא ב"ר תנאי זה שאין כסותו שהלכה רבי ודעת הכעל, יסות אס הכתוטתישלמו
 כתוי"ט. וע' נתן ר' על וילק ררכי הברייתא פי' נכון על יבאוכזה

 וכו'. חשנית מכה!כת פחות חוא לטת שנטצא מטון שאוה! כלומרי(
 חועתקה. והיא י"כ סי' ש"ה ה"ד ש"ץ*(
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 בירך לאבי שאין לי שתשבע רצוני לו אומר אבל השותפות מן שמעון בידאביו
 שאמרו כמו שותף כל דין הוא שזה בנזירה להשבע חייב הוא הרי נזלתני ולאכלום

 בנזירה שמעון וכשיחייב והאריסין השותפין בטענה שלא נשנעין ואלוקדמונינון(
 אחר ממון אצלך הניח ולא ולומר עליו לנלנל ראובן2( לבן הוא ראוי השותפותמצר
 מרוטה שוה אמי' חמיצים ולא מטלטלין ולא זוזים ולא דינרין לא השותפות מצדיסלא
 בועראת השותמות נתקיימה לא ואם סיבוב ופירו'טו שבועה נלנול לו קורין העניןו1ה

 יש אם טמק אצלו שהניח טוען ונם כך טוען היא ראובן בן אבל בעדים ולאיסמעון
 החזרתים אומר ושמעון אחרים חמיצים או מצעות או שקים או ממון אואנבוקראות בבירי שהיה בעת שמעון בבית שהכנים ראובן את ראו כי שמעידין עדים ראובןלבן
 שכל הרין5( שכך הימק שבועת שמעון יתחייכ בזה וכיוצא דמיהם והוציא מכרם אולו
 היסת שכועת שישבע שהחזיר טוען והוא בפקדון או בחוב ערים עליו שמעידיןמי

 הובע ראובן בן בי צבור שליח ואומר כסא על תורה ספר 'טמניחין 11 שבועהוצורת
 חמצים בביהו אביו והניח אביו ובין בינו שותפות שהיתה ואומר דודו שמעוןאת

 טטנו לי נשאר לא לביחו שהכניס מה כל ואומר והשותפות בעיקר כוסרושמעון
 יהא מודה ואינו מעזבונו אצלו יש או ראובן משותסות אצלו שיש מי וכל כלוםאצלי
 יתחייב לא שמעון לבית דבר שום הכניס שראובן עדות ראובן לבן אין ואםויהא
 ראובן ובין בינו שיש מי כל על שמעון בסני סתם מחרים צבור שליח אבל דכרשום

 אחר כל שבארנו דינין שלשה ואלו בו לו מורה ואינו ממון אצלו והניחיטותפות
 לשנות. ואין ובענינו במקומו בו לדון ראויסהן

 וחשבונות מנקסם הוציאו יורשיו והניח העולם מן נפסר ראובן ( 4 ויטשאלתםטז.
 בהם ונמצא שנראה מה לפי במתוקנים ונמצאו נאמנים ויהורים סוחרים לפניוהראום
 והבעו היורשים באו שמעון את לחייב שמעון ובין בינו שהיה וסתן משאחשבונות

 לדצציא טמנו ובקשו ובחשבונותיו מורישם בפנקסי עליו שמצאו במה 'טמעוןאת
 בפני הטודים כטנהני לאמיתו הנכון ולהוציא ראובן חשבונות כננד בו לחשבפנקם
 בירי לכם אין אבל חשבון יורע ואיני פנקס לי אין ואיר שמעון רצה ולאתנרים
 ומתן משא רבות שנים מורישנו ובין בינך שהיה מודה האתה היורשים לו אמרוכלום
 לו אמרו רבר שום אצלי לכם נשאר לא אבל הן אמר רבות וסחורוה הרבהוחובות
 שאין אומר והנך להשבע תוכל והיאך חשבון ובלא מנקם בלא זה יודע אתההיאך
 כלום לכס חייב איני אמר כך אבל דבריו על שמעון הוסיף ולא חשבון ולא סנקםלך

 נמטר שראובן זו בשאלה שכתוב כמו הדבר היה כך אם הדין. מה נאוןיודיענו
 הוא נם להראות אותו ותבעו ממון ובחשבונותיו בפנקמיו שמעון על יורשיוומצאו

 רבות שנים ביניהם שהיה ומתן כמשא מורה והוא אלו כנגד בהם לחשבח'טבונותיו
 ראובן יורשי שיראו כדי וחשבונותיו פנקסיו להוציא שמעון את לחייב הד'ן מן'ש
 שהיו וכטו הראוי כפי שמעון לו שיתן כדי בחייו למורישם מתחייב שמעון היהמה

 ה"ח פ"ז שכיעית משנה1(
 שהורו מי כיש וזח שמא בטענת השותפין שבועת משביע ה,ייש ראף הגאין הירה2(
 עי' דכתוכות כמרדכי צדק כהן ר' כשם הוכא וכן ה"ג ושותפין סשכנים בפ"ט הר"משמניא
 צ"ג. חו"מ לסורר"ט

 מ': שכועות היה'ם ע"פי(
 מר"ס. היא שגם ונראה הועתקה '"ג סי' שם ש"ץ*(
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 מצינו שכך בתורה נטצאו וחשבונות במשנה נטצאין שהן ( הרבהן דינין שישתנאיהן
 והשיב טטכרו שני את וחשב שנאטר לישראל שדהו הטוכר עם לחשב תורהשחייבה

 ולהשיב קונהו עם וחשב שנ' ישראל שקנה הגוי עם לחשב חייבה ועוד העודףאת
 בשנים נשאר טעפ ואם בשנים רבות עוד אם שנ' בגרעון בין בתומפת בין הנשארלו

 לישראל וחומר קל הנוי עם לעשות טוזהרין אנו ההזהרות ואלו החיובים שאלוומאחר
 בידי לו נשאר ולא חשבון ולע מנקם לי אין אומר ששמעון כיון ועכשיו ישראלעם
 שיודע לפי טחביאו והוא וחשבון מנקם בידו יש איפשר דברים שלשה בזה ושכלום

 האבידו או קרעו או ששרפו טפני חשבון ולא פנקם לו שאין ואימשר בושיתחייב
 שהוא ואיפשר ברצונו שלא שאירעו בטאורעות מנקסו שאבד ואיפשר יתחייב שלאכדי
 יתחייב הססיקות אלו ובעבור נלום בידו לראובן נשאר לא כי באמרו אמתאומר
 ובין בינו חשכון ולא מנקם לו שיש יודע שאינו ישבע5( אומרין שאנו סה כמישכועה
 צד טכל כלום אצלו לראובן נשאר ולא לאבדו נרם ולא הוא אימה יודע ואינוראובן
 הגלוי הדין מן הידוע נמי היסת שבועת היא בה מתחייב שהוא זו ושבועה מניםומכל
 ספר שמניחין זו שבועה וצורת גכאי לך דהוה מה כל לך פרעית דאמר היסתשבועת
 בממון שמעון את תובעין ראובן בני ואומר דין בית שליח ועומד כמא עלתורה
 מי כל חשבון ולא ממון לא להם חייב שאינו אוטר ושמעון לאביהם שהיהוחשבון
 בו להם שיש וחשבון מנקס אצלו יש או בו מודה ואינו רבר שום להם חייבשהוא
 ב"ה והקדוש וטשלים ויהא יהא לאבדו גרם או הוא אימוא יודע או מוציאו ואינוזכות
 ואתה להאלותו אלה בו ונשא לרעהו איש יחפא אשר את שנ' כמו הרשע מןנפרע
 כו'. ועשית השמיםתשמע

 וקצת וטתן משא הים בסדינת דר שהוא שמעון ובין בינו היה ראובן8(יז.
 לשמעון להביאו ראובן מאת כתב לוי ולקח לוי ושטו חכר לראובן והיהשותפות
 ראובן טת בה דרים ונד ששמעון לעיר לוי שהניע וקודם זוז אלף גד מאת לושיקח
 בשם ראובן כתב לו וכשנתן ימים עמו וישב וכבדו שטעון בבית ועמד לוי באואח"כ
 לוי לו אטר אלו זוזים אמול מנין ראובן שמת ומאחר שטעון לו אטר זוז באלףנד
 הלך כלום לו אערוב ולא דכר שום כידי לו אין שטעון לו אמר לנד ערב אתהמה

 גד של דודו ובן הוא והעיד לנד זוז אלף ערב שמעון כי שטר וכתב והעדיםשמעון
 וידעו ששמעו לאנשים הלך שמעון וכששמע השמר ונתקיים כתבם על אאריםוהעידו
 רצה ולא הווזים וליתן ראובן כתב לקבל טמנו ומבקש שמעון על מתרעם לוישהיה
 הוכרנו גד שס אבל הם שלו הזוזים אומר היה ולוי טשניהם ששמעו במהוהעידו
 והוא שמעון יתחייכ מה נאון יודיענו אחרים עדים הערים חתימת על והעידובאמנה
 הרבר היה כך אם גד. של דודו ובן לוי העיד אבל הכתב קיבל לא ונם הזוזים ערבלא
 שערב שטעון על אחד ער עדות נתקיימה הרי זו בשאלה שכתב כמו ולוי שמעוןבין

 של בוראי היו ואם נד של או לוי של יהיו שלא אמשר אי הזוזים אלו כיהזוזים
 קיימת נד של דודו בן עדות אבל לעצמו להעיד ראוי שאין בפלה עדותן הרילוי
 דורו בן עדות הרי גד'כודאי של הזוזים היו ואם לוי לבין בינו קריכות שאיןמפני
 ביניהם שאין קיימת לוי עדות אבל לו להעיר המסולים הקרובים מן שהוא ממניבמלה

 ה'. סי' וטערב סזרה גאוגי כהשו' גאון פסק השבונוהיו לבאר אדמ צריך *עכ"פ הזה כדבר1(
 *מא. במענה ה*ותפין *בועת מ*ביע דהיור* פסק כאן גמ1(
 ערב. מלשון הועתקח כתוב: ולפניה ח' ס" *"ו ח"ר *ס *'ץ6(
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 עניינו אם שמעון של ערבות ענין לראות יש אחד עד ערות שם שיש ומאחרקריבות
 שבועה מתחייב הוא הרי לשלם מתחייב שמעון יהיה כך מעידין ערים שני היהשאילו
 ממון אותו מחייבים ששניהם מקום כל ( שמצאנוי כמו הער בעדות ססק בליבנזירה
 שמעון יהיה לא כך מעידין עדים שני היה שאילו הענין היה ואם שבועה מחייבואחד

 מעיינים וכשאנו אחד עד בעדות נזירה מתחייב שא.נו ספק בלי הרי לשלםמתחייב
 היה לא עדים שני כך מעידין היו שאילו מוצאים אנו ערבו שמעון שנזכרמה

 העדים שני וכשאין מ.דו קנו ולא הכתב קבל שלא שכן וכל הממון לשלםמתחייב
 היו אילו עדים ששני לנו יתברר ומאין נזירה האחד יחייבו לא ממון אותומחייבין
 התגרים שסוחרים מה שכל לשלמו בו מתחייב היה לא זה ממון ערב ששמעוןמעידים
 משאם שיתקן כדי בדבר הקלו התגרים אבל הדין בעיקר ריוקנאות בו מקבליןאין

 מעות משלחין אין שמואל אמר יהודה רב אמר בתלמוד2( שמצאנו כמו:מתנם
 במשאם אדם בני שני בין שהמוצאים הדיבורים ומצאנו חתומין עדים ואפי'בדיוקני
 קבלת ולא סיבה שום מתן שם ואין ממש דיבור הראשונה מעלות שלש עלומתנם
 סיבה ומתן דיבור והשלישית החם'ן קבלת בלא סיבה ומתן דיבור והשניתהחסין
 הרי לשמעון ראובן ואמר וממכר מקח בשעת השלשה וכשמתחברין החפיןוקבלת
 הסחורה ונטל הסיבה שהם הזהובים מאת ונתן ווזים במאה הסחורה זו לךמכרתי
 ולא קיים המקח הרי הדמים נותן היה ולא הסחורה נוטל היה אילו ועוד החס'ןשהוא
 מעות לו נתן ולא פירות ממנו משך ( ששנינ51 כמו בו לחזור מהם לאחד מקוםנשאר
 לך מכרתי הרי לו אמר ואם מעות לו נתן אם שכן וכל בו לחוור יכולאינו

 ורצה החפץ שהיא המחורה קבלת ולא הסיבה שהם הזוזים ונתן זוזים במאההסחורה
 שלא מפני שמים בדיני חייב הוא אבל אדם בדיני חייב אינו בו לחזור מהםאחד
 לחזור יכול פירות ממנו משך ולא מעות לו נתן ששנינו כמו הסיבה עם בדיבורועטד
 עומר שאינו ממי לי0רע עתיד הוא המבול דור מאנשי שפרע מי אמרו אבלבו

 שהיא הסחורה קינל ולא זוזים במאה זו סחורה לך מכרתי הרי לו אמר ואםבדיבורו
 חייב אינו ונם רבר שום אותו מחייב הדיין אין הסיבה שהם הזוזים לו נתן ולאהחם'ן
 שמצאנו כמו בהן לחזור רוצין אין שהצדיקים אלא בזה ואין כלום שמיםבדיני

 ונאמר הימנו נוחה חכמים רוח אין בו והחוזר קנה לא בדברים והנותן הנושאבתוססתא
 נתינת כי נתברר הרי נ"ה חכמים רוח אין אלא עליו לנו א.ן רבא אמרבתלמוד4(
 נתינת שם אין ואם בו שחוזר למי שמים בידי עונש מחייבת הדיבור עםהסיבה
 בתלמוד"( שאמרו כמו חיוב שם אין בלנד הריבור היה אבל הדיבור עםהסיבה
 הרבר והניע אמרו באבל קאי לא מעות בלא דברים אמרו באבל קאי ומעותרברים

 שבועה. מחייבו אחר עד וכו' טקום כל איתא מ'. ובשבועות : פ"ז גכחובות הג,רסא כן1(
 טקבל בו שיחוייב ממון כשליחות הריוקנא שאין הגאון שפ'. ונראה ק"ר. ב"ק1(
 זה. לפי' הסכימו שרבים הרמב"ן בטלחמות ועיין שם בבהע"מ פי' זה ובעין ענין בשוםהריוקנא

 בטשנה הגאון בגוסח חסרים הפלגה" יטרור התיבות והנה ה"ב. פ"ר ב"מ משנה'(
 אכן ר"ש ברברי פ"ג בהוספתא איגן וגם וברי"ף, שבירושלטי הטשנה בנוס' ג"כ אינןוהם

 ר"ש. ברברי הובאו מ"ח.בבבלי
 למ. אין אנו מ"ח. רף שם שלפנינו ובש"ס וברי"ף. בבה'ג הג" כןי(
 אמרו. באבל קאי לא כרי רברים אמרו באבל קאי ומעות רברים בבה"ג הג,, כן שס1(

 גהרייהו וליכא רברים באכל קא' סעות כהרייהו ואיכא רבריס איתא כרי"ף,ובש"ס זו לגי'רומה
 כאכל. קא' לאסעות
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 רמי הצי מקבל כשהוא שמים בירי עונש לקבל רוצה ואינו ( ותיק! שהוא סישכל
 ברין יש הרין וה ולפי ההצי. ולהניה הסחורה הצי ליתן בותיקוהו הפץ ויאהסחורה
 והיה ערב היה אילו ונם וההפץ והסיבה הריבור הררכים שלשת שם שהיו ספניבו להזוי יכול היה לא המסון ונותן הכתב מקבל והיה ערב שמעון היה אילו ולוישסשן
 שהיו לפי בו כשהוזר שסים בריני עונש עליו היה הססון נותן היה ולא הכתבסקבל
 שערב נתקיים אילו הכתב קיבל ולא הממון נותן היה לא ואילו הדרכים שנישם
 ולא שמים בריני מתהייב היה ולא בו חוזר והיה ערים בשני או בהוראהו קניןבלא
 הממון שערב שמעון על מעירין היו הערים מן אילו כי שנתברר ומאהר ארםבריני
 מה לפי אהר ער בערות כלום יתהייב שלא וחוסר מקל מתהייב היה לא בווהזר

 והעיד באמונה אסוד נד שם והיה בוראי לוי של הממון היה אם זה כל ועםשביארנו
 ער לענין דין בעל סענין עצסו שהסיע נדולה הטאה הטא הרי נר של שהסמוןלוי

 לשלשה מנין ( 8 ובהוספת' בספרי קרמונים שפירשו כמו לו מועלת אינו שעדוהואע-פ
 תלמור ויהלוקו ממנו ויוציאו ערים ושנים רין בעל אהר יהא שלא מנה באהרשטשין
 מנה תלתא רמפקין לימא אי דאטי היכי בתלמור ופירשו תרהק שקר מדברלומר
 נושה ולוי ושטעון ראובן סירושו ווה מנה הר רמפקין אלא הוא מעלייתא שקרערות
 מותרת שהיא וכסבורין הערסה עושים והם ערים בלא זוזים מאה ביהודה מהן אהדכל

 מאת לו נתן שמעון ונם ליהורה שנתן הזוזים מאת אותה ללוי ראובן במתנהשנותן
 למאת כונתו ואין זוזים מאה ללוי הייב שיהודה ראובן ומעיד ליהורה שנתןהזוזים
 כונתו אבל עליו ער היה לא שראובן מפני יהורה ביר לו שיש אוסר שלויהזוזים
 שמעון מעיר כן וכמו ללוי במתנה נתנם וכבר ליהורה הוא שנתן הזוזים סאתלאותם
 אהד שכל אע"ם מיהורה וכשמוציאים ליהורה הוא שנתן הזוזים סאת לאותםוכונהו
 בעל מענין לעצמו שהסיע לפי ונענש הוטא הוא הרי יודע שהוא בדבר סעידסהן
 מתהייב ארם ואין שאלה בענין לו צריכין שאנו מה כל ביארנו הרי ער לעניןדין
 או בנו לנ"צואי ערב שארם ממה חוץ דבר סשיכת ובלא קנין בלא סתם בערבותברין
 כך לבנך נותן אתה כמה רב אמר נידל רב אמ' ( קרסונים' שאמרו כמו ירוע לארםבהו
 ומפני באמירה הנקנין רברים הן הן קנו וקדשו עמדו וכך כך לבתך טתן אתה וכסהוכך
 אחר. ברכר סתם בערבות סתהייב ארם שאין באסירה הנקנין רברים הן הן אמרוזה

 שלשה ראוהו עליה סקשין אנו השטר6( לקיים שישבו שלשה ולענין'(יוז.
- -

 איט ובשאר מקצת אלא קונה שאינו הדמים מקצת גתן שאם הגאון שדעת נראח!(
 כנגך אמר יוחנן ר' אולם כן סנרי ורכ יוסף בר חייא ד' ס"ח: שם בש"ס אולם שפרעבמי
 והר"ם. הרי"ף פסקו וכן שפרע סי לענין נסי בסטלטלין ראוץ ופי' קונה הואכולו

 ומה ויחלוקו, מנה עה~יאו כרי והגירסא ל"א. שנועות בש"ס רק שם מצאנוהו לא1(
 ר"ח שהעיר כמו בש"ס לפנינו איט מנה חד רפפקין אלא וכו' ה"ר התלמור בשםוהביא
 וזה ויחלוקו" ממט ויוציאו עדים ,4"שנים ר"ס כגי' חברייתא בעיקר כתוכ שהיח ונראהמודעי.
 מנה" ממנו ייוצ'או הוךס כגי' הגי' בכה"ג וחנה הפירוש, סן קיצר הוא "מנח" בש"ס לפניטאאצסף
 כן. שהגיהו ברי"ף ועיין סשפטים פ' בילקוטכ"א

 בנישואי ערנ כשארם ענין רככל כפשוטו שפי' הגאון לשון מהוך ונראה ק"ב. כתובות8(
 הן. ר"ה ט~ץ קירושין בחד הובא ורשב"ם ריקע כפ" ולא סשיעבר כתו אובט

 פנים שלשה "כי התשו' רברי מהוך אולם ר"ס שם חסר בכי"ח ט"ז. ס,, ש"ז ח"ר ון.ץ4(
 ממט. שהיא סיוע נראה ככך"יש

 כר"ה. חשךס טסוג" היוצא חביא זח ועל כ"ו. ור"ה כ"א: כתונות*(
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 נעשה שעד לומר בה נומרים אנו ובמקומה דיין נעשה ער שאין לומר כו' נ"רוהם
 דיינים נעשין הערים שמרות קיום לענין בכך יש פנים שלשה כי אותם והשבנוריין

 להניר צריכין שיורעים אע"ם ( החרש1 עדות ולענין להניד צריכין ואין בלברביריעתן
 ריינים נעשין אין מעירין אפי' נפשות ריני ולענין ירונו אל לאו ואם ירונו הנירוואם
 לחובה. שכולןמסני

 ממונם ועירבו מקח ולקחו נשתתפו ולוי ושמעון ראובן וששאלתם2(יט.
 מקחם על ונשמו בזול כסחורתם סחורות שהיו ומצאו לבבל סחורתם והוליכוביחד
 שם היה ולא אחד מקח ושמעון ראובן שלקחו להם נזרמן כך ואחר לבתיהםובאו
 אבד וכמעט בעיר פחר נמל בספינה שהניחוהו ואחר בססינה והניחוהו עמהםלוי

 עמנו אתה היית ולא שקנינו המקח זה לו ואמרו לוי את ושמעון ראובן ופניטוממונם
 המקחו לנו ליפות בבבל לנו שיש האחר המקח עם ושיהא לאמצע שיהיה חפציםאנו

 ומצאוהו החשבון חשבו הראשון עם זה המקח יעמור בכמה לוי להן אמרהראשון
 וקיימו נשם בטחו לוי להן אמר הכל כשיתערב ביבשה רינרין עשר ששהסחות

 ביר שמינו על כתוב הוא האחרון המקח זה ללוי ושמעון ראובן אמר זה עלהשותסות
 וישב מקה באותו שמעון ירר הן להן אמר המוכר ביר שמך ויכתב אתה בואהמוכר
 הפסר ונמצא הראשון המקח נמכר שכבר מצא לבבל שלם המקח וכשהניעבססינה
 שבמקח הריוח מן לך נתן לא ללוי ושמעון ראובן אמרו באחרון וריוחבראשון
 לשלם חייב ואתה שקנינו בעת שמך נכתב ולא כשקנינו עמנו היית לא כיהאחרון
 מתחייב שהוא כמו הריוח מן לימול ראוי אם נאון יורנו הראשון הססר מןחלקך
 היו ולוי ושמעון שראובן בשאלה שנכתב כמו המעשה היה כן אם ההפסר. מןליתן

 לאמצע יהא ללוי ואמרו אחר מקח ושמעון ראובן לקח כך ואחר ( במקח8שותפים
 המקח הרי הראוי בהם נכיוצא והעובדים המלחים משכר ליתן לו הראוי ממנוונמלו
 להם שהיה התנאי לפי שלשתם ולוי ושמעון לראובן פפק בלא לאמצעהאחרון
 כי שקנו בשעה עמהן היה שלא מסני חלק בו ללוי שאין לומר ואין הראשוןבמקח
 ואותו והעוברים המלחים שכר שנתן מפני עמהן קנה כאילו לו זכו ושמעוןראובן
 ועוד מקומו את שוכר פקת היה אם שנינ41( בזה ובכיוצא ללוי שכור במקומוהמקח
 בחלקו משזכה הפסד באותו המקח אבר אילו חלקו לשלם לו מתחייב שהיהממקום
 הנעשה כל ששנינו6( כמו הריוח מן בחלקו זכה בו והרויחו המקח שניצלועכשיו
 שנמנר ניון הראשון שהמקח לומר ואין בחליפיו זה נתחייב זה שזכה כיון באחררמים

 ש"1(
 ודי. ידעו אם יקייסו שטרות שבקיום ר"ס דברי לפרש אנו צי,כ,1 בגמ, הסיג,,

 ומעידים עומדין מהם ששנים היינו לפניהם. להעיד צריכין כולן שיודעין אע"פ החודשובקידוש
 הוא גם ויודע היושב הנשאר האחד עם אחרים שנים יצרפו ג' רק ראו ואם דיינים יהיווהטאר
 אין העדות יודעין הס גם היושב שב"ד ביון לפניהם מעידין אפי' נפשות ובדיני דיין, והנהוהעדות
 קצת. לשונה ונשחת מערבית נעתקה שהתשוי ואפשר דיינים,נעשים

 י*א. סי' ש"ח ח"ד טהץ2(
 שתוא הראו וכו' והעובדים הסלחים בשילום מה דבר שנתן כיון הגאון דעת נראה'(

 וזהו קנין ולא מעוק נתינת צריך ואין הראשון בסקח כשותפות האתרון סקח לענין גםטותף

 להתגות באו ואת"כ שותפין היו שכגר שהיכא קוך'ו ר"ס חו"מ לטור כב"י שהובא מהרי'קכדברי
 קנין. בל' קייםהתנא'

 שם. וכ'א סקוסן את שוכר וצ"ל מ"ז פ"ה ב"ב סשנה4(
 הץ. פ"א קידושין סשנה*(
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 בטלה זה מפני שניהן לערב עליו שהסכימו מה ננמר ולא השני המקח שיניעקורם
 אם לו ואומרים לוי על כן מתנין הי1 אילו אלא ראוי אינו שזה לםי לוישותפות
 עמד לא ואם עליך 1אחרי1ת1 בשני חלק לך יש הרי המקחות ו~ני לערכ לנוינמר
 שאינו תנאי כל אומר מאיר ר' ששנינו~( כמו עלינו 1אחרי1ת1 חלק בו לך איןלערב
 ובני נד בני יעברו אם אליהם משה 1יאטר שנא' תנאי אינו נר ובני ראובן בניכתנאי
 הפנים שני על בםירוש התנו שלא מאחר עכשיו אבל כו' יעכרו לא ואם כו'ראובן
 מבטלת הראשון המקח מכירת קדימת אין עמהם לוי באחריות המקח והניעהאלו
 חלק לו אין רו"ש עם לוי שם לכתוב נומר ו~לא כיון לומר ואין השני מן ללויהראוי
 על עוכר היה אז כי שמו לכתוב ממאן לוי היה אילו אלא הדין מן זה אין כיבמקח
 ששותפיו זמן כל שמו לכתוב שומע לוי כשהיה אבל שותפי1 עליו שהתנומה

 וזה התנאי ננמר ו~לא לטעון לרו'ום אין זו בשאלה שנתפרש כמו ממנומבקשים
 לשנות. ואין בריןראוי

 מן קנינו נומחו וזה שטר להם ונכתב שמעון עם נשתתף ראובן ושאלת8(כ.
 תנאי על זהובים אלפים שלשת בירו לראובן שיש פלוני במתא מלוני ביוםשמעון
 לו שיזרמן ומה כלו' דלך פוך לה יתהיא ומא זהובים5( אלפים עליהן שמעוןשיומיף
 שמם"עין ומה אחרות וכסחורות שולחנים שמתעמקים בענין בהם ויתעמק זה עליותר
 וחצי זוז חצי ושמעון זוז מכל ומחצה שתותים שתי ראובן4( ממנו יטול השמיםמן

 וקנו ירו כתב שמעון וכתב יארע אם ההפמר מן מהם אחר כל יתן זה ובעניןשתות
 השותפות מתחלת הרבה במלאכות שמעון ונתעסק וחתמו נמור בחיזוק העדיםממנו
 מכל חלקי לי תן לו ואמר ראובן תבעו ועכשי1 הרבה והרויח שנים כעשר עכשיווער
 עמי ועשה השותפות אחר ומטלטלי מקרקעי מנכמים שקנית מה ומכל שהרווחתמה

 מה לםי לי הראוי לי והשלם אני שנטלתי ומה מזהובים שנטלת מה עלחשבון
 כלבד זהונים אלםים חמשת מריוח חלקך אלא לך ראוי אין שמעון לו אמרשהתנינו
 לו אמר חלק בו לך אין בו והרוחתי אחרים ובממון בממוני בו שהתעמקתי מהושאר
 ומלאכות במעשים זה בממון שעשית מה וכל לאמצע יהא והכל זה יהא והיאךראובן
 כלומר רלך וניר ותנראת ונהברה צרף בשטר"( שהתנינו התנאי בכלל היאהרי

 שהוא כמו "וכו", 1"ל "וכתיב" ובבלי שבמשניות במשנה  שכתוב ומה ה"ר פ"ג שםו(
 וגו'". וברי"ף" בירושלסי במשנה ונ"אנאן

 מאיתה חלק ואינה עצמה בפני תשו' היא זאת שהתשו' נראה והנה ,"ב ס,, שם ש,"ן2(
 שהבעל' בתשוכה נאסר לפנינו ני צ"כ סי' מזרח גאוני ובתשו' תקנ"ב סי' בג"ה שמתבהתשובה
 משונה. הוא והמנין המעות סכום גם אחרים, רברים נאמרו ושם רברים ה' על נחלקיןרינים

 מורעי היים ה' והנה 'ותר" לו שיזרמן "ומה כלומר ~לך פוק לך יתהיא ימא צ"ל5(
 אכן זה" על יותר הקב"ה לו שיזרמן "מה ופי' רילך" פוק אלה יתהוי "ומהקרא

 השואי
 בעצמו

 מה "כל הנאון נתב בתשוי לקמן אכן זה" על יותר לו שיזדמן "ומה במלות לפנינו רבריופי'
 4. הערה 110 רף וע' הענין לפי המלות פי' הקג"ה" לושיזמן

 שסעון שעסק אולי אכן 2/6; ילשמעון 1/6 לראובן היה הממון לפי הישר ההשבון'(
 'טהיו לפי או 40" אך יגיעו ילראיכן 540: רה"נו יותר מששים אחת חלק לקח כסחורהיותר

 אחד לכל שיגיע מה לפי זה שיעור נקט הששיות חשבון י'פהמטבעות
 העיר וכבר א~תגראת מן מביא בתשו' ולקמן תגאראת וצ"ל ילך וגיר וגהברה צרף6(

 שו~הנים "ט"אכת שצ"ל בהערה 840 רף הוציא א'טר הגאונים בתשו' הרנבי א"אהר"ר
 השוא~ נתב לא הערגיות המלות את המפרשים הרברים שאלה ונראה סחורות" ושארותחגולות
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 מה כל הרי זה וזולת ובאמרו זה וזולת מחורות ושאר בה וכיוצא שולחניםמלאכת
 מן ליתן אותך מניח שאיני ועור שהתנינו מה לפי בינינו והריוח לאמצעשעיטית
 ממון ממני תבריח שלא כרי חייב שאתה ראיה לו שיש למי אלא שבירךהממון

 נאמן שמעון יהיה אם הדין היאך הישיבה ראוט יורנו לקרוביך אותו ותתןה'טותסות
 ברין נוטל שהוא מה כי שבועה שמעון מן ליפרע הבא יתחייב אם לאו אםבדברו
 המעשה בה נכתב כאשר הוא כן ואם לסנינו יצאה זו שאלה מערים. ואינו נוטלהוא

 זה עם זה נשפטין אלו ויטמעון ראובן כי הדבר לנו נראה כך מכונו על היהכאשר
 אלפים על להומיף שמעון עליו שקיבל מה בעבור הראשון הדבר רברים חמשהעל

 שיש ממון שכל משמיע זה רבר כי 6וען ראובן רלך סוק לה יתהיא מא (זהובימי
 אלפים שלשת על להומיף חייב איני אומר ושמעון זו בשותסות לערכו חייב"יטמעון
 ראובן כדברי לא זה ברבר והמשס6 בלבר זהובים אלמים אלא ראובן שלזהובים
 עם לה6ילם חייב לשמעון הנמצאים וזהב כסף רינרי כל אלא שמעון כדבריולא

 וכרמים שרות בתים לו היו אם אבל זו בשותפות שלו קרן כולן ויהיו זהוביםהאלם'ם
 אורות על השני והרבר קרן2(. להיותם זו בשותפות ולה6יל למוכרם חייבאינו

 זמן מתחלת קרקעות ממנו וקנה נדול ממון והרויח רבות במלאכות יטמעוןשנשתכר
 בין הכל את בינינו חלוק לו אומר וראובן שנים כעשר תביעה שעת וערהשותפות
 חלק לך אין לו אומר ושמעון בינותינו שהתנינו התנאים כפי מ6ל6לי ביןממקרקעי

 ראובן כרברי לא המשפס זאת נם ואף בלבר כמף רינרי אלמים חמשת משכראלא
 שמעון שנשתכר ממון כל לשום מבקש שהוא ראובן כרברי לא יטמעון כדבריולא
 לקחת חפץ שהוא שמעון כדברי ולא ומחצה שתותים שני ממנו ולקחת לאמצעשכר
 המלאנות מן בין האלו הזהובים אלפים מחסשת שעלה שכר כל אלא לעצמו כולואת

 נתפרשו לא אשר אחיות ממלאכות ובין ונהברה צרף שהן שותפות בכתבהמפורשות
 תנראת אל מן רלך וניר בכלל8( נאמר שנבר לאמצע הוא והרי שכר כולובוראי
 שסחר אחרים של בממון לשמעון עשעלה שכר כל אבל השותפות בחק אותווחולקי'

 להיותו לאמצע לה6.לו חייב הוא נך אלא באמצע שכר לשומו חייב אינו ונשתכרבו
 הקב"ה לו שיומן מה כל ופירשנוהו רלך פוק לה יתהיא ומא4( עליו קבל כאשרקרן

 בו שיעלה שכר ונל לשמעון עיקרו והיה אחרים בממון לשמעון שהניע הזהוהרויח
 שמעון ישתכר אשר כל כי לומר צריך ואין השותפות כחוקי ראובן ובין בינויהיה
 מה וכל לאמצע שהשכר הזהובים האלפים מבלערי לו נשתיירו אם כולו אחרבממון

 השותפות בתוך עומר לברו לו ויהיה קרן יחשב אחרים בממון שמעוןשנשתכר
 מן שאין וכיון עליו קיבל כאשר ראובן ובין בינו שעליו ריוח כל להיותמשועבר

 כרכר חערכית חסלח יפח הטין ולא גהעתקה לג'אור כתג לעכרית טערכית התשר מעת'קאלא
 הרכגי.רא"א

 3. הערה 108 רף ע,ו(
 הנ"ל טורח גאוני גתעןז שג'אר כטו הלאען טצר חטעם כיאר לא וו שבתטע' נראה2(

 גקיצור. הרגר הוריעאלא
 תקנ"ג סי' הרככ' רא"א הוצאת גתה"ג הטסורש גשטר כתוג'ן ג"כ היו הרגריס שתןי(

 "סן כתוג חאחרון וגסקום שותפות, כשטרי להם היח הענינים געיקר רומה אחר שנוסחונראה
 אלתגאראת".סאיר

 רק הוא הקב"ה לו "הוסן מח שפיי שמה מוכח "סוח וכוי" לה "'תהויא הכיא הנאון*(
 8. הערה 109 דף וש אללה. שקרא ולא גיאורלשון
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 בו המסיד שאילו מחמת לתמוה אין לשמעון כולו אלא מאומה זה בקרן לראובןהדין
 נתסה(2 שלא אע"ם השני הרבר למני הוא מוקדם הנ' והדבר לבדו. לו היההמסר

 אם ולשאול היטכ ולבארו מלנלותו אפשר ואי דכריה בתוך מובלע הוא הריב2אלה
 סוחר מן אחר ממון לקחת לשותפות ראונן מן ממון קחתו אחרי לשמעוןמותר

 שותמים ראשונה מדה הזה בענין מדות שלש כי ( ולהשיב1 אסור או אחרתלעגתפות
 לו שאין או אחרים עם אף להשתתף רשות למשתכר יש כי שותפות בכתבשמי,2ו
 אומרין אנו כאשר ביניהם התנו כאשר לעשות משסטם יהיה כה כן לעשותרשזת
 וכיוצא ביניהן להתנות החמרין רשאין ביניהן להתנות הםפנין רשאין ( מקומות2ככמה
 הוא המשתכר אבל שלישי שותסות ביניהן הזכירו 'טלא שותסין שנית מדהבהם.
 אף אחר עם להשתתף רשות לו אין הזה כענין בה ומתנו מ'טאו שכל בחנותיושב
 שכר למחצית בחנות חבירו את המושיב שנינ31( כאשר אחרת במלאכה להתעסקלא
 באומנותו שעוסק בשעה החנות על עיניו שאין לפי באומנותו יעסוק לא אומן היהאם
 יהא לא שכר למחצית בחנות חבירו את המושיב מותר בחנות עמו שותף היהואם
 שלא שותפים ני מדה לאמצע. השכר ומכר לקח ואם אחרים דברים ומוכרלוקח
 לוקח אלא בחנות ומתנו משאו כל אין והמשתנר שלישי שותפות ביניהןהזכירו
 ממון מן בין אחרות במלאכות להתעסק רשות לו יש הזה בענין רבות במקומותומוכר
 לחבירו מעות הנותן רבותינ41( שנו כן כי לעצמו והשכר אחרים ממון מן וביןשלו
 אל מונר ונ'טהוא המין מאותו לו ליקח הלוקח רשאי שכר למחצית סירות בהןליקח
 מעות הנותן ( שנינ51 ועוד עצמן בפני ואלו עצמן בפני אלו אלא כאחת שתיהןיטכור
 חבירו וכשל חטים בשלו לוקח יהא לא שכר למחצית פירות בהן ליקחלחבירו
 ואף בחבילה שוין שניהן שיהיו כדי שעורים בכולן או חטים בכולן או אלאשעורים
 הוא אחד במקום ולא מלאכות בכמה משתנר שהוא בשאלה שנתסרש כיון זהשמעון
 יטילוהו אכל לבדו לעצמו השכר ועיקר שירצה מי כל עם להשתתף לו מותריושב
 שאמר חשבון עשות בעבור הד' והדכר עצמו על קיבל כאשר השותסות עםקרן
 בדכר לי נתת ונמה האמצע מן לעצמך נטלת כמה חשבון לי תעשה לשמעוןראובן
 ולא הקפותיו לחבירו להעלות חייב ומוכר וקונה שותף כל כי ראובן עם הדיןזה

 לו להעלות וחייב מסורש דבר בו ושנוטכר ומכר שקנה מה כל אלא בלבדהקפותיו
 ואם עליהן יש ומה הססיד ומה נשתכר ומה מכר ומה קנה מה בשנה שנהחשבון
 לשמעון ראובן שאמר. מה החמישי והדבר לשותסו חובתו ידי יצא לא כן עשהלא
 אני חושש כי בראיה אלא מאומה בידך שנמצא ממון מכל לאיש לתת מניחךאיני
 כל וכי ראובן עם הדין אין בזאת עליך והנלוים לקרוביך ותתנהו ממני תבריחוהומן

 ראיה שמעון מן יבקש כי לעשות דרכו ובעדות בראיה וקונה ומוכר ונותןהנושא
 שמעון על אין לפיכך ראיה ובלא עדות בלא ומשתכרים סוחרים אדם בני רובוהלא
 מן שמעון יתיירא אלא כך עליו ולפלי כך עליו לפלוני יש כי ראיה להביאזה
------ 

 נשיכ. זה % צ"ל: אול,1(
 קטייז: ב"ק זעיין כקיצור והביאה פי"א ב"מ תוספת'2(
 פ"ר. שם חוספתא"(
 "אלא ר"ס כרגריס וציל עצמן" בפגי אלו כעכר "אין טעות בחוספתא ולפג'נו שם1(

 בפ"ע".אלו
 נכזנה. הנאון זני' בחבילה" שוות שניהן מעות "שיהא ברעספת זלפנינו שסי(
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 ברבר להם יתנהו היטותפות בממון לאחרים 'שנו כ' באמת יורע אשר ונלהשמ'ם

 כנזרה'נו ישבע לא ואם מוטכ ראיכן 'אמינהו אם להם נתנו איטר ואחר.שסתיו:בלבר
 שלא נשבעין יאלו ( רכותינון לנו שנו נאשר המיטפט נן כי מאומה ממנו נזלשלא
 ושמעון האמצע מן ממנו ותוכע'ם הבא'ם האניטים ילענין השותסים. ותחלתןכטענה
 יתן שמעון על אלא השבועה ואין היטבועה מן פטור.ן שהן הד.ן הוא כך כימודה
 הבא מצאנו ולא סטורין והן שותמו "ראיכן על'1 וניטכע בו מודה הוא אשרלהם
 והבא שטרו את הפוגם מקומוה2( בחמשה אלא לישכע ח"ב שהוא חובל'פרע
 שהלך מי מנכס. ליפרע והכא משועבדים מנ:ם'ם ל'סרע והבא ה'תומ'ס מןל'פרע
 האלה ההלכות מחמש אחה נל פרע ש?כר כו מע.ד אחר ער ש'ש וכמקוסלמ"ה

 לו ומורה קי'ם דינו ובעל אותו להפרע פה על הוב התינע אכל נמקומהמפורשת
 הנמצאים וזהכ כסף רינרי כל ה4?ך הכל על לשיתפו ונשכע לי הודה אשר כלנותן

 שכרו ולהיות זו בשותפות הקרן ול'2ום הזהוב.ס האלפ'מ עם לערבן חי'בלשמעון
 זה נם כממ:נן יסחור אשר אחר'ם ארס כני מכל ישנהו איטר ריוח כי וכןלאמצע
 חיטכון להעלות וחייכ לאמצע וש?רו לנפשו קרן להיות כשותסית לערנהוה'ינ

 עליו וישכע לו 'תנהו היטותפות כתוך לפלונ' הוא כי יטעון א'טר ו?ל כעת עתלראוכן
 1'טמאל. ימין ממנו לנטות וא,ן הר'1 ו?ך שבועה ח"כ אינו ההוא ופלונ'כנזרתא

 ימים כירו ונשארו סרסור שהיה שמעון כ.ר חפצ.ם לו היו וששאלתסב(כא,
 השק'ם וכשמנו ידוע'ם ספורים כשקים ההסצים אותן והיו והבעי ראוכן שבא עררמם
 שמשימ'ם סלוני במקום שהיה אחר יטחסר השק איה לשמעון ראוכן אמר אחר מהםחסר
 כו נמצא ולא מזו'ין לסטים ולא המלך תפשו לא המקום ואותו סחורתם סוחר'םכו

 שכר ל'טול הסרסורים שדרך בדמ'1 או היטק כאותי שמעון את תובע וראוכןמחתרת
 שמעון יתחייכ אם נאון יורינו ידועות בחוקות לסוחרים כו מתעסקים שהן מהעל

 שכתוכ כמו המעשה היה כך אם לא. אם שאבד השק איתו רמי לראוכןלשלם
 בידו והיה סחורתם במכ'רת להתעסק ודרכו למוחרים סרסור הוא יטשמעין :וכיטאלה
 שהוא מפנ' ספק כלא לשלם חייב שמעון הרי אחד שק מהן ואבר ראוב; שלשקים
 כמו לכעלים שאבד מה וכל שנננכ מה כל לשלם שכר שומר ורין שכרשומר
 'ותר שהרכר בתלמור5( ומצאנו לבעליו ישלם מעמו יננכ ננכ אם כחורה4(שכתוכ
 אכל הננוב מן יותר לפשיעה קרוב שהוא מפנ' הננוכ הרבר מן השומר כו'תחייכ
 שהתורה חייכ שמעון היה לא המקום אותו חופם מזו"ן לסטים או מלך ה'האילו

 אומר יהורה בן איסי ( שאמ'5 כמו שבועה או ראיה הנאת אלא רבר חחבהו ולאפטרתו
 כין וההפרש ויפטר ראיה יביא רואה .ש הא שניהם בין תהיה ה' שכועת רואהא'1
 חרכ נשכ'ות שנא'7( כחרכ והשכוי חרכ בלא נלקח שהננוכ הוא שכוי וכיןנטכ

- - -
 ה'ח. פ"ז שבועות טשנה1(
 ה"ז. שם!(
 מל"ע. הועתקה והיא כ"א, ס.' שם ש'"ו'(
 י"א. כ"ב שמות((
 אבירה מש"ס לאונס שקרובה גניבה ,ומה ק"ו נאמר ושם צ"ר. בומ הש"ס טן יוצאי(
 האבזר שהרכר כתלמזר "זמצאנו ר"ס ברברי כאן לגריס שיש ונראה כ"ש" לא לפשיגהשקרונה
 הגטב". סן יותר לפשיעה קרוב שהוא מפני הגניב הרבר מן השוסר בו .תחהביזתר

 כ"ב. 1' ב' םלכים ב"ו ל"א בראשיתז(
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 ארבעה שהשומרים ( במשנהי מצאנו זה ומפנ' ובקשתך בחרבך שב'ת אשרונאמר
 שומרין ארבעה ששנ'נו כמו להם אחר מש0ט להם שנים כ' רינין שלשה להםויש
 על נשכע'ן והשוכר שכר נושא ה:ל את משלם והשואל הכל על נשבע ש"חהן

 ( נתלמור2 ובארו הגניבה ואת האבירה את ומשלמין המיתה ועל השגוי ועלהשכר
 אלו ולסי שכר שומר רין הוא לבעליו ישלם מעמו יננב ננונ אם נו שרניןשהרבר
 מתחייב שמעון היה לא מקום אותו תסשו שלסטים י:רע ה'ה א'לו שהקימנוהדנרים
 ניאה היה א'לו ועור מיטם שנלקח מה בכלל נלקח ראובן של שהשק שנועהאלא
 וצועק העיר למושלי הולך שמעין והיה נזה וכיוצא שנורה רלת או מחתרת מקוםשם

 א'פשר מלשלם כזה נסטר היה שלא אע.פ והוקרים ורורשים מנקשים והיולפנ.הם
 אבל לנקש משתרל שהוא בראותו שאנד ממקצת ופיפרו מעליו מיקל ראונןשהיה

 אילו סשיעתו ועל שמירתו מ'עוט על יורה זה השק אנר כיצר יודע אינוכששמעון
 שומר וכ.ש 'שים נסשיעה שש"ח ירוע שהרין לשלם חיינ היה ש.ח כן עושהה'ה
 מקח על נוטלה הוא אכל שמירה על שכר נופל שטעון אין ני לומר ואיןשכר.
 כמו שכר שומר הוא הרי ירו שתחת בדנר הנהנה שכל ניתן שהמשפפוממכר
 וכמו צונע שהוא נשניל אלא שמ'רה בשניל שכרו 'טאין אע"ם שכר שומרשהצובע

 המלוה משפט כן וכמו שכר שימרי הא:מנין כל ששנינונ( כמו והחייט הכובםכן
 מרויח שאינו אע.פ חונו בהפרעו נהנה שהוא ממני שכר שומר שהוא המשכוןעל
 הקנ'ה מאת שכר מקנל שהוא לפי שכר שומר הסיטכין על הלוהו ששנינו4(כמו
 שכר כיטומר אמר יוסף ורנ חנם כשומר אומר רבה אנדה שומר נתלמור5(ונא'

 שנים בין נתעסק שאם נמשנה נהריא שנמצא הסרסור וכ"ש 'וסף כרנוהלכתא
 נשברה חנית נשנרה ביניהם סרסור היה ואם שאמרו6( כמו ח"ב שהואוהפם'ר
 רמ'ו ואם לראובן שאבר השק רמי לשלם שמעון 'תח"ב הביאורים אלו וע'םלטרסור
 כראוי. משמעון ויסרע שוה היה כמה ננוירה ישבע לאו ואם מופב להם'רועים

 ריני' עשרה כיה כתיב רהוה שמעון על שפרא הנמק ראובן וששאלתםל(בב.
 רהנך שהר' ואמר' הוא רבית תלתא והנך שבעה אלא מינך שקלית לא שמעוןא.ל

 הוא דרבית מלתא ויד'עה5( מנך קנינא'( תלתא ונהנך לך 'הב רילן קמןשנעה
 הכין לא. או שיפרא ומרע סה על אתי כרנת'נ9~( אלא אסהידו לא שהדיאנל
 מינהון ושקלין בעשרה שיטרא אינשי רכתבו דומנין לשמרא ליה מרעי לא דעריםחוינא

 הייא פ"ת שבועות משנח((

 ה"ו. פ"ו ב"ט טשנהי(
 ה"ז שס((

 ה"ת. פ"ה ב"ב משנח*(
 אתריח ושבאה ואת תשובה אס ברבר ספק ויש 1 סי ב' שער ר' תלק צרק שעריי(

 אתר בש"ץ שבאו אסת צרק( בשערי הבאות סר-ס בתשוי אתרונות הצגטן )ולכן סעדיה. טר'הן

 נספחו הגאוניס תשובות אס'פות וגכסח שבש.ץ נרע הלא אכן לפניו, כתוב ר"ס ששם ה'סי
 שרירא טר' היא ואולי יצאו מי מיר ירע לא הטסרר אשר תשובות אחר נאוןלתשוכת

 ט' ב"ב ועיין רבית שחן העירו לא חערים אבל לו לתת עליהן עצמך נתח,,בת8(

 תרכר ומפורסס אחר טמנ~ס טרע8(
 למעלה. נכתב כאשר10(
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 פה על אתי ולא רמלוהנ( הימנותא על ליה רסמיך וזמנין לקמיה ומנהוןהאידנא
 מילתא מינכרא אי היא ררכיתא מילתא ויריעא ( רכתיכ2 מאי אלא לשטרא ליהומרע

 ואינו אותו רכית-קונסין כו ושכתוב שטר 4( דת-ר למקנמיה מתכעי"( אינוןדרכיתא
 את נוכה ואינו הקין את נוכה וחכ"א ר"מ רכרי הרכית את ולא הקרן את לאגוכה
 כחכמים. והלכתאהרכית

 רשותא אית אמור או שרי לנוי כרביתא דיהב ישראל בר וששאלתם"(כג.
 אסור לא ררחמנא לשמותיה יליכא קילא דנוי דרכית חזינא הכין לא. אול'טמותיה
 לוין והנן6( תשיך לנכרי וכתיכ לאחיך תשיך לא דכתיב לנוי ברכית למיתןבאורייתא

 רכתיכ כרכית לנוי לוזיף לא במיליה דמרקדק מאן מיהו כרבית אותן ומלויןמהן
 עמי את תלוה כסף אם ( 7 יוסף רכ ותני יקכצנו רלים לחונן ותרכית כנשך הונומרכה
 רכר ( פשיטאס קורם עמי ונוי עמי כו' עני ועשיר עני קודם עמי וגוי עמי"( העניאת
 לא הונא לי אמר נחמן א"ר נוי ואח"כ ישראל אוויף מינך למיוף ונוי ישראלאתו

 לו שיש כל אומר יוחאי כן ר-ש ותניא כחנם ולישראל ברכית לנוי אלאס1(נצרכה
 חכמים ופרשו ננשך נתן לא כססו אומר הנתוכ עליו כרכית שלא אותן ומלוהמעות
 יהכ. לא לנוי י1( רכית ראפילו כנשך נתן לאכספו

 הכא שמואל18( אמ' יהורה רכ ראמ' הא שאלת ועור ז"ל. נאון סעריה 12( לר'כד,
 לו אין גוי מחמת הכא אף כשטר אלא חזקה לו אין נוי מה כנוי הוא הרי נוימחמת
 מישראל יכוקש אשר זה14( שטר ראמי היכי ואמרת והקשית כשטר אלאחוקה
 הזה לישראל שמכר ההוא לטי השרה כעל שכתכו שטר אם השרה את כידולהניח
 לפי לו שכתכתי שסר לך יועיל לא הוא אנם נוי סתם לומר השסר בעל יכולוהלא

 מן ומאמינו קנין שעויףן 'ום בכל רמעשים הנ-י כתב שם והנה מ"ם. ב"ב כראיתא1(
 וע"ש. נפש'ה ששיעכר אע"פהמעות

 ה'א. ררניתא מילתא לנו ריריעא כשאלה רכתיב מאי על הגאון משיב עתה2(

 כבר אבל בממון, או אותו שמכין אם והקגס בשטר הריבית שכתב על לקונסו ראו'3(
 הקרן. לפפור אותו קונפין שאין כחכמיס שהלכה "הלןאמר

 חרבית שכלל שהיבא שטר ר"ה שט התום' בשיטת פירש לא הגאון והנה ע"נ ב-מ4(
 אלא הריבית, גם שיגכה לחוש שיש לפי הקרן את גוכה שאינו מורים החכמים שאף הקרןעס
 כחכמים. והלבה הקרן עם הריבית בשכלל הרמב"1 כרברי הכרייתא פ"הנ'

 זארכ שלפני נתשו' 7 הערה וש סעדיה מר היא אם מסופקת שס. ש"יןו(
 ה"ו. פ"ה ב"מ משנה"(
 יעיא. ש: ב"מו(
 ונו'. וגוי עמ' עמך הענ' את בש-ם"(

 הגאון. הומפת היא הפירוש"(
 וכו'. ברנית לעבו"ם דאפי' בש"ס"1(
 הנאון. פי' זהיו(
 שאלת ועוד התשו' מראש והנה תק"ל מי' הרכבי הררא-א הוצאת הגאונים השו'12(

 אחרות. תיעבות כתובות לפניה היו זו ותשובה שאלות אגודות באו ר"ס לפני שגסמשמע
 ישראל אף וכף מחמת הביא ישראל רב אמר יהורה ר' א' איתא ולפנינו ל"ה. ב"בנ((

 וכו'.הכא

 אות בעיטור אולם השטר להראות צריך הקונה שישראל והמשינ השואלים רעת נראהיו(
 ביה ואיזדהרי מינך דזבנא רזביני שטרא הא' ל' יהיב ואמר טעין אי ר"ח .בשס הביאנוחאה
 מטוען. פי"ד בהגסיי! והובא מהימן ממני ואירכם שניןתלת



--..--

115תשובות

 ישראל בו שזוכה זה שטר ואם הכסף את לו מנה בפניהם כי שיעידו עדיםשאין
 וב'טביל השדה מן עצמו לסלק השדה בעל שכתבו שני שטר הוא הנוי מןהלוקח
 אלא בידו ואין לעצמו טי בה יזכה במה כן אם זה ישראל בה זכה שני זהשטר
 הננסנו אם ני תשובתך וזאת בשסר. חזקה לו יש שהנוי אמרנו והיאך ראשוןשפר

 ואף הקשית כאשר להקשות יש בודאי בקרקעות אף הוא אנס טי סתם כיבמחשבתנו
 בעבור אלא נאמר לא הוא אנם נוי סתם כי הדבר הוא כך אלא אחרותקושיות

 הראשונים הבעלים ברשות ( להעמידן' לענין לא זאת נם ואף חיים ובעליהמסלסלין
 נטלו ( כדת9 שונין אנו כאשר נאמרו השניים הבעלים ברשות להעמידן איאנאמרה
 קא נוי ואתא לחבריה חמארא דזבין מאן ( לענין8 ואף כסותו וליססין חמורוהמוכסין
 קרקעות מוציאין ואין הוא אנס נוי סתם אומרין אין בקרקעות אבל מיניה. ליהאנים

 שנים כמה בה בהחזקו לא ואף בה בלבד ידו הנוי בהכנם הראשונים הבעליםמהטות
 כידיהם שדה מעמידין אין נוים אבל לישראל אלא החזקה דצקות ניתנה4( שלאלפי
 בסתם אמורים דנרים במה בשדה זכה מכר שמר לגוי שכתב וכיון מכר בשטראלא
 לבדו בשסר זוכה אין סיקריקון או אנם שהוא שנתברר בנוי אבל בשסר שזוכהנוי

 לו מנה נפניט העדים שיאמרו עד לבדו בשסר ווכה אין אנם ישראל היהואפילו
 ויש ראובן שדה בידו שיש כן על להלן6(. השנויות הפרסות ושאר לו שקלאו
 לישראל מנרה ואם שלו היא הרי אנם שהוא נתברר ולא עליה מכר שטרבידו
 על אף שטר הנוי ביד אין ואם השני שליש6( שלו היא הרי הדוא השמר לוומסר
 ואף לישראל אותה מכר ואם אותה קנה לא שנים כמה השדה פירות שאכלפי

 בא הנוי במענת כי אותה קנה לא זה ישראל אף שנים כסה בה החויק זהישראל
 השדה את קנה שנים שלש זה ישראל שהחזיק כיון באטצע הגוי היה לא (ואפילוי
 אשר הקושיות נקשו הוא אנם טי סתם באמצע היפלתה אם כי נתברר הרי שטר.בלא

 בעלים מרשות החפץ את להוציא נאמר זה פעם כי אחרות קושיות ועודהקשית
 מסיר וכשאתה הראשונים בעליו בחזקת זה במעם להעמידו סובר ואתההראשונים

 פירשנו. כאשר הקהטיות כל נתפרקו הוא אנם גוי סתם האמצעמן
 ועייל. כורא אפיק סאי8(כה,

) ו  ולהוציאן ממון חזקת לדחות גסורח חזקח איט נטטלטלין אף אנס שהגוי זה ענ,ן כ6סר-
 אשר נעלים טטן לחזקת תקף יתן אנס טי שאטרינן זח אלא הראשונים. לנעלים וליתנםטזה
 אט הלא האחר, מן כאלסות שלקדע מה טונסין 6 שנחט טי לענין כסו נירם הסטלטליןאלח

 חשני. אצל הדבר ותקייס נתייאש הראשוןאומרים
 כסותו. את ליסטים גז6 חסור1 את טוכסין נטלו ח"נ פ"י נ"ק טשנהי(
 טזל וססט ונחזקתו חשנ' של החטור אםיטר רעת לפ' נט' ראסרינן ט"ח. נ"ני(

 לפטתו. הטנר על ואין הוא אנס י' 'טסהםחננר'
 שאין נשטר אלא ס'שראל אותו קונה איט הקרקע עכו"ם כתנ חהז טזניה פיא הר"ם4(

 הרשכ"ס והנה ה.. הלכה טטוען וכפ"ר הט"ז טטנירה פ"א שם וש' שטר על אלא סוטנתרעתו
 ווס נתכ וקךד חזקה. הגוי חזקת אין לנן לסוות שסת"רא ספנ' הטעם נתט עסף הנימוק'ונם
 רפרסאי ראריסותא נ"ה. נ"נ סש"ס חטדע פרסאי נפנהג קנה שנים ס' נירו חגוי וה-זיק ראסהנ"י
 הדין. זה היה התלמוד נזסן פרסאי ניטי אך 41עלי נן סשסע לא הג4ען וסרנרי שנין, ט'עד

 השני". ישראל "של או חוניט ג' נשאנלה השנים" "נשהישליש צ"ל 4על' '( מ"ז:- נ"נ'(
 היה'. לא "ואם צ"לי(
 כורא דאפיק חזקה מאי פי' כאן כתונ והיה תקל"א ס" הרכנ' הר"ר הויאת נתש8,1(
 %. נ"נ כוראישיל
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 חזקה למקומו ויש אחת מרוח חזקה לו אין ( המרזבי (. ן ז"ל סעריה לרבינוכו.
 לחצר מים ושופך מזרחית ברוח בננו מרזב לו יש ראובן פירושו רוחות.מ'טתי
 בא אם קבוע ממנה שלישית באטה והמרזב אמות עשר מורחית רוח ואורךשמעון
 שברוח כיון ששית באמה או חמישית באמה ותעמידהו שתרחיקהו רצוני ואמרשמעון
 באמה החזקתו רבר8( לו לומר יכול ואינו חמצו ראובן יעשה לו אומר היאאחת

 . . . . . אחת ברוח שכולן לפי חמישית לאמה סשנהו אני ואיןשלישית
 בתה יתזוג לם בל אבנה ולא אבז יכלף ולם תופי רנל ז,ל4(. סעדיה לרבינוכז.

 פי חק לי תקול ואלאם לי כלהא תרכתה יקול פאלאך לה וואלרה לה אךוכלף
 אם כלפה פימא חק אלמית אך מע ללואלרה הל אלמתיבה ראם סיערסנאתרכתה
 אן ראינא אלאמה בין פימא משהור חכם הו טאבהא אן ועלי ונו'. זו שאלהלא.

 אלתרכה אן ונקול יעזק אן פי או יפלם אן פי יסמע אן לעלה מן טמע ליזולנתבתה
 נץ פי כה טצרר אלחכם והיא קליל ולא כתיר מנהא ללאם ולים ללאךכלהא

 נצת כמא שיא. שייה מן הי תרת ולא שייהא ולרהא תורת אלואלדה אןאלמשנה
 נוחלין לא 'נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין ומנחילין נוחלין ישאלמשנה5(

 אן ינב כ~אך ירתהא אן וגב כמא קאיל יקול ולא אלהלכה כל ונו' מנחיליןולא
 היא מתל עלי כתירה שראיע ונרנא וקר אלשראיע. עכום מן היא ארתרתה

 שמן ולא לבונה לבונה ולא שמן ולבונה שמן מעונות יש6( תעכם. ולאאלתרתיב
 תנופה והנשה תנופה תנופה טעונות הנשה טעונות ( ישז ואי~א לבונה ולא שמןלא

 תקל"ד. סי' הרכבי הררא"א הועאת הג' בת'11
 *י' לזת וקרוב הגאון כפי' פיי מרזב ר"ה בתו' שם הובא אשר הר"ח גם נ"ח. ב"כ2(

 ונמ"מ. ה"ח פ"ח שכנים ריימ עיין אולם הסשנה בפי'הר"מ
 "כבר". הגיה והמו"ל האלה ברברים לו לומר יכול שאיט כלומרי(
 . . . " הלשון נזח עברית בל' ותרגמיה תק"מ הרכני א-א רי הועאות הג' בתשוי1(

 וחאח ואם אח הניח אלא כלל אשה נשא לא גם בת ~לא נן לא אחריו הניח ולא שמתאדם
 תישיבח ראש ויודיעט שהניח. במה זכות לח שגם תאמר והאם הוא לי שהניח מה כליאכור
 תשובתח בי ואף וגוי זו שאלח . . לא או אחריו שהניח במה הטמ אחי עם זכות לאמו ישאם
 שיעשח עד לחמוד שדרט ממי החמרה להסיר כרי לבררה ראינו . האומה בין מפורסם דיןהוא
 כולח חירושח כי ונאמר יעקל"( "או להעהיק שעריך )נראה נשאלוחיו כחנם יכביר או הריןגגר

 תנחיל שהאם הטשנח דברי מגוף מקורו הדין וזח הרכה ולא מעט לא בה לאמו ואין"האח
 טחלין ומנחילין נוחלין יש המשנה שכתבה במו מנכסיו כלום תנחל לא היא אבל לבנהנכם'ה
 כמו האומד יאמר ולא ההלבה כל וגר מנח'ל'ן ולא טחלין לא נוחל'ן ולא מנחילין טנחיליןי~א

 וכבר המחנגרים מהדינים זהו כי לירשו היא עריכה כן אותה יורש ]הבן[ שהוא הואשהדין
 לבונה לכונה ולא שמן ולבונה שמן טעונות יש וההתננדוח הסדר זה פי על רבים דיניסמצאנו
 והגשה חטפה חנופה טעוטח ולא הגשה טעונות יש בן וכמו לבונה ולא שמן לא שמןולא

 ולא מעלין ופוסלין המקוה את מעלין יש כן ובמו הגשה. ולא תנופה לא הגשה ולאתנופה
 ואדנע נשלש והחלוקים ההיקשות לאלה ודומה מעלין ולא פוסלין לא מעלין ולא פוסליןפוסלין
 ננה מנחלת כלום תירש לא שהאם בזה התבאר יכבר וחוספה במשנה הרבה נמעאמררגות

 הרין. הוא וכך ופרשנו שכארנו כטו אחיו;ם
 מנחילין, ולא ניחלין "ויש במשנה ולפנינו וברי'ף בירושלמי איתא הגאון כגי'י(
 ה"ג. פ"ה מנחות משנה6(
 נש"ם ובמשנח תנופה טעוטת ואי:ן הגשה ושטעונות הגי' במשניות ולפנינו ה"ה. שםי(

 בש"ס בסשנה גם הוא כן והגשה תנופה השנייה במרה ר"ס שגרם במה "אולם טעונות"ואין
 ותנאה". הגשה הגשה, ולא "תנופה הסדר במשניות ובמשנה הגשה ולא "תנ~פהואחריה
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 מעלין ופוסלין המקוה את מעלין יש~( ואי~א הגשה. ולא תנופה לא הנשהולא
 אלמקאימצ( הרה ואשבאה מעלין, ולא פוסלין לא מעלין ולא פוסלין פופליןולא

 אלאם אן תביין פקר ואלתוממה. אלמשנה פי כתיי ואלמתלתה אלמרבעהואלתקאסים
 אלחכם. הו והיא ושרחנא בייננא מא עלי אניה מע אבנהא תרכה מן שיא תרתלא

 ואפילו אותו יורשתו אביה שנשתמר ישראל בת אשה ז"ל'(. אי~א ולהכח.
 שיאמר ישראל רשאי נוי אביהם את שירשו ונוי נר ששניגו'( כמה נמור נויאביה
 ברשות משבאו ואם פירות ואני יין אתה מעות ואני זרה עבורה אתה טוללנוי

 מיכן החליפו כך ואחר תחלה שחלקו כנון ישראל לרשות באו וכיצר אסורישראל
 שהוא נוי לומר צורך ואין אותו יורש הנר בנו הרי שמת נמור גוי שאפילולמרט
 תורה ירושת אותו יורש בגו הרי אביו שמת גמור טי אטילו אלא נוי אביו אתיורש
 לנוי שיש למרנו מיכן קוגהו יורשי עם ולא קונהו עם וחשב רבותינו6( שנושכן

 למעמ הכתוב שהוצרך וכיון נאמרה לנוי הנמכר בישראל זו שפרשה לפייורשים
 אביו. את יורש הטי הכתוב שמן מיכן קונהויורשי

 לשון שנתערב כיון הצואות בחוקי ז"ל רבותינו לנו שנו ז"ל8(. איצא ילהכט.
 הן ומה המתנה כמשפט הכל את רנין ררכים משלשה באחת ירושה לשון עםמתנה
 אחר לארם במתנה ואחת בירושה אחת שרות שתי תנתן כי ראשונה ררך דרכים.שלשה
 בירושה לראובן חציה אחת שרה תנתן כי שני וררך אותו מערב הרי אחר שארםכיון

 וררך ביניהם מעורבת היא הרי היא אחת ששרה כיון בזאת אף במתנה לשמעוןוחציה
 לשמעון ואחת בירושה לראובן אחת ארם בני לשני שרות שחי ינתנו כישלישית
 כי ביניהם מערכ החולה ריבור חלוקין והאנשים חלוקות שהשרות פי על אףבמתגה
 קיימין. רבריו מתנה לשום בסוף בין בתחלה בין באמצע בין כתב ( במשנה7 אמרוכן

 שתי אבל אחת ושרה אחר בארם אלא שנו לא המטנא רב אמ' בתלמור9(וסיימו
 רב ובא ארם בני ושני שרות שתי אפילו אמי ששת ורב לא ארם בני ושנישרות

 יהנ"1(
 ופוסלין חמקוה את מעלין יש ה"א פ"ז מקואות הטשנה ביאש,ת הגאין ג,,

 טעות ואולי לזה. רמז אין אח"כ המשנה ובסירור לזה, משל ירענו לא גם במשנה לפניטחסר
 ולפי בטשנה הרבח נמצאים סררטת ור' בג' שהחי,קים הגאון כתב שלקמן התשו' בגי'לפניט
 הן. ר' בח שחביא הרוגמאות כל זאת במשנחגירסתו

 "אלמקאיס". לגרוס שער המיל2(
 אחרת". "1ל1 התשובה ראש ותרגום תקמ"א ס" הרכב' הררא"א ה11ף בתה"גי(
 : '"ו ובקידושין ס"ר. ע"ז ובש"ס ,מר" הוא "'טל איתא ושם ה"' פ"1 רמא' מוסנה1(

 "יאם במשנה לפניט איחא ובן לר'. לומר הוא "רשא' ררמאי פ"ה ובתוספתא 4מר" הגר"'בול
 הגר". לרשותמשבא

 הגאונים. בררך ר"ס שתם והטעים י"ז בקירושין רבא רברי6(
 אחרת". "4 ראשיתה ותרטם תקמ"ב סי' שם"(
 גרס ואזלי בסוף" בין באסצע בין בתחלה "בין לפנינו והנח ה"ת פ"ח ב"ב משנה7(

 והנה מתנתו שתתקיים אופן באיזה באמרו ר"ל קאי יעלח באמצש בין הדכר בראשיתהגאון
 בתחלה מחגה שאמר אף רנור ברי תוך הלשוטת ואמר ערב שאם בפיחשו מיגש הרץשיטת
 על התשו' בראש שרבר לפי באמצע מחגה רלישנא סירבא נקט הגשן ואולי קיימין רבריו בסוףאו

 בסוף( ה"ר באטצע דמי היבי בתחילח מתנה רמי היבא הסוגיא בראש לפנינו )אולםהמתנח
 ה"ז. מנחלות פ"1 ר"מוע'

 קב"ט. ב"ב*(
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 נכסי ( שמענ תא אשי רב אמ' אמרנו כאשר ששת רב את וסייע אחרון שהואא'טי
 שלישי קנה שני מת שני קנה ראשון מת 0לוני יירש ואחריך לפלוני ואחריךלך
 אבל אשי רב רברי ועמרו רקני וקתני ראמי ארם כני ושני שדות שתי ראיכאוהא

 החולה5(. בדיכור כשניתערב'(תירצנום
 ואביו אצלי נרל יהא אומרת וחמותו כן והניחה4( אשתו שמתה אישל.

 מי. עם הרין אחיו6( אשת נשא והאב שנים שש ככן והכן אצלי נרל יהאאומר
 ראוי שהאב לנרלו מבקשת אמו אם והרי אמו שמתה לומר צורך שאין האכ עםהדין
 שנים לשש שהניע כיון אנרלנו אני אומרת והיא קיימת אמו היתה אפילו אלאלגרלו
 דאמ' שנים שש עד אלא אמו אחר נרור הבן שאין לפי שינדלנו לאב אותונותנין
 אותו נותנים שנימז( לו שהניע וכיון אמו בעירוב יוצא שש בן קטן חיסדא6(רב
 י"נ עד בט עם מנלנל ארם שיהא התקינו באושא יצחק8( רי דאמ' שינרלנולאכ
 נותנין שאין אמו מות אחרי שכן וכל והקשינו'י( לחייו. עמו יורד ואילך מיכןשנה
 רבותינו10( ששנו כמו אומנות ומלמדו תורה שמלמדו לאכיו אלא אימו לאםאותו
 אשה. ולהשיאו אומטת ללמרו תורה ללמדו לסדותו למולו מצות בו חייכ אביוהכן
 ידעו מה כי האם. לאם וחומר קל האם לא בבנו אותם עושה האכ המצותאילו
 הוא האב אלא בנותיהן בני את שילמרו אומנות וכלימור תורה כתלמורהנשים
 נרל שיהא הרין מן שנים לו שהניע הזה הכן הילך הללו. הרברים ככל עומרשהוא
 הכית שעיקר אביו לאשת לחוש ואין הללו מצות כל בו שיקיים כרי אכיואצל
 וכך חי אביו בעור אמו אם אצל נרל להיות הרין מן ואין אשה של ולא היא איש'טל
 ממנו. לזוז ואיןהרין

 מה כל על וקמנא קדמנא יתה וקרו ופקידנא ונו'. נפקת רא י1( שאילתאלא.
 12(. דשאילאתא אורחא כי ולוי ושמעון בראוכן תיוכתא ואהררו ופקידנא בהרכת'

 קל"1: נ"נ וש' פ6ני, יירש אחריך ואחרי פלוני יירש ואחריך לך נכסי ת"ר לפניטי(
 משונה.שהטסחא
 וחא שחקשי ומה אשי ר' רברי "ועמרו וצ"ל רבור כרי בתוך שם שאמרינן ה"ע?(

 תרצנום". שרות רכשתיהכי
 ני ו"ל. מהם "לאחר ותרטמה נתונ ערנית גלשון תקמ"ג ס" הזאת חתשו' אחרי4(
 שזנח זח יורעין אט אם וזטזה אשה לשמעון היה אם בזה ימר רציט אניו יירש לאהממזר
 מר"ס. התשו' ואעלי ראובן" של ממוט אותו נוריש אט אין ראוכן שהוא כטןעמה

- תקנ"ג. סי' שם*(  אחרת(. )אשת א"ח שצ"ל רערננורג החר"י שיער 'פה '( 
 נצ"ל. שנים 6' שהגיע וניון י( - אסי. ר' איתא חטם פ,7: עיחג,ן9(
 שנה. י"נ ער ולסניט נ'. כתוטת6(
 אסר שר"ס לפרש השניל 1המ81ל זה. על נגמ' שם שהקקע מה פה חסר אול'9(
 ההקש". ע"ר מוה"שלמרנו

 ת'א איע פ"א דקידואאן התוספתא ללעען קרונ תברייתא רשם 1הגשן נ"ט ק,רוש,ן10(
 אשת"(. "להשיש קורמת )ונגמ' אשת ולתאיש אומטת ללסרו הטסחא שם וכן חנן על האנמטת

 תקנץ וסי' תקנ"ה סי' הגאות התשעטת ני מר"ס שהתשוגה ונראה תקנ"ר ס,, שם11(
 נתשונה ר'ס הניא החשנון לברר שצריך לראיה !טהביא הפסוקיס וכל ר"ס שם עליהןכתוג
 אשר והתשינח ת' סי' מזרח גשני נתשו' וגם י"ג סי' ש"ה ח"ר נש"ץ והיא ט"ז סי'לפניט
 אחר. במקופ עליו שפטו שננר משפט לפניו שחונא על מענה היאלפנינו

 שהם יכנח רק חן כאשר הרין נעלי נשסות נתעענרע יקרא לא כי המהל פ,, ,פח12(
 א4מות לפניו ת'1 הראשון חנ"ר רין ונפסק שנשאלה לפי כן שאמר ינראה ושמשויגראובן
 בעצם. ריניןהגעלי
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 בשותמות זוזי וכ' מאה שבע עליהון ללוי ליה אית הוה ושמע' דראובן הוא כןאם
 ופסקן זווי ז' ק' ראוכן לות ליה אשתאר ולבסוף דשקל. מאי מנהון ושקלעיסקא
 ולבסוף בהכין עליה ושהידן חושבאניה ראובן מיתי יומי ני דלסוף ביניהוןבתאי!(
 ומאי בחושבנאי לי דעייני ואמו וחבלי דחיני ותרמלי בכאנר~( זוזי דינא לביאיתי
 לראובן בתאי ליה ואמרו מידאנו לאילין לוי ושקלינין הוא הדין נבאי ללוי ליהדפיש
 חזינא הכין נסשך. על דאשהירתינן הינין ני חושבאנך רמיתית אילא סניארלא
 רקביל בשאילתא מסרש כבר רהא חושבאניה. לאיתויי רנן ראובן על דינא מןדאית
 אילא בהכין בתאי עליה אשהידו לא אפילו אילו לחושבאניה ליה דמיתי בתאיקמי
 טאי חושבאניה לברורי לוי מחייב הוה בהכין ליה תבע קא מנ0שיה שותאסיהלוי
 דהרא מילי כל על ושותפיה לוי דקאיים עד לשותפותיה אסניה והיכי יהב ומאישקל

 דכת' חבריה עם איניש חושבאנא לחשובי רחמנא אזהר דמאוריתאשותפותא.
 בפרשת דכת' הנוי עם ואפילו ונו'5(. העורף את והשיב ממכרו שני אתוחשב
 רבנן ותנו היובל שנת עד לו המכרו משנת קונהו עם וחשב לנוי4( הנמכרישראל
 יכול לו תהיה נאולה נמכר אחרי לומ' תלמי נזל הטי שנזל מנין שמעון6( ר'אמר
 עם וחשב לומ' תלמ' עליו ינלום יכול ינאלנו מאחיו אחד לומי תלמ' ויוצאמושכו
 לא אפילו ולדקדוקי לחשובי דמיחייב לישראל ישראל שכן וכל עמו ידקרקקנהו

 מפרש דהא הכא שכן וכל לחודה דיניה בעל בתביעות אלא בתאי עליהאשהידו
 בר אדא רב אמ' נמי6( ואיתמר חושבאניה. לאפוקי ראובן עליה דקבילבשאילתא
 ופל' פל' יבואו ופל' פלי בפני פרעתיך לחבירו האומר רבי אמ' רב אמ'אהבה
 ראובן מיחייב מעמי אילין כל מן והילכך לברר אלא אמי לא רבי ואףויעידו

 בקושטא ומתרנין מילי כל על לשותאפיה ליה ומוקים דין לבית חושבאניהלהנפוקי
 מידי. שום לשנויי ולית הוא הכין ודינאובהימנותא
 ונו' נלותא ראש רוד דמרותא בבאבא דאיתמסיק דינא פסק :תבז(לב.

 כענין השערה לנו יש יהנה נהריאד. בקרבח בחא הטקום דייני "אולי כחב המו"ל!(
 לראש יוסף ר' אח הקים הר"ג עס טחלוקוחו טפני נחבא ר"ס שהיה שבזטן טצ'נו הלאזה,

 לצדד יש אולי וא~כ בביחו 'שיבה ראש יוסף ר' אווצ לו "טב הסחלוקח שנתבטלה ואחרישיבה
 "גבא שטציע כמו יחידק בבית "בחדרים, כלוטר "בתא'" נקראת יוסף ר' של זה וב"ר זושישיבה
 לי )וגראה חקג"ה סיטן הרכבי הרא"א הוצאח הג' בתשוגות לבדו הגשיא ב"ד ה"נודטרותא"
 ורכינו סוריגו = ורבנא טרנא ענין הוא וכן חאדטת בשער רהייט אדטת לאין הואשטרותא
 הגהת הוראה.- מלשון המלה שאין הס"ם אחר בוי"1 מוריט לבוצב הסופרים ביר הואוטעוח

 2. טוריא ערך ערוך עיין הוראה גו שטורין טקום דמרותא בבא פי' ושלי רערנבורג(הריי
 שנושאים קטון ובשק בחטרה טעות שהביא נלוטר בחאגד וצ"ל הסופר שסעה נ"ל2(

 הטו"ל. הערות ועי גחבלים. טקושר והיה רחינ' תרטלי וזהבחיק
 נ'. שם 4( - ב"ז. ב"ה ויקרא"(
 שהובאה מנוסחי הטס' זאח טשונה הגאון בטס' באלה 'גאל לא ואם פ' בהר ת"כ*(

 טץ. סי' ל,ץל ווף'ן קייג. ב"קבש"ס
 השמועה. נאטרה רב בשם אלא רגי" "אטר חסר בחך'ס ולפניט ק"ע. ב"ג*(
 הביאו כן דבתאי ב"ד וטשפם לפני הקדום בסי' הגאון הביא נאשר תקנ"ה סי' שם'(

 נכחכה זאח שתשר שטונח ששטר הטו"ל בהערות וע' הנשיא סג"ד דין פסק לקייםלפניו
 הרכבי הרא"א הוצאת ובתשוה"ג ל"ג )סי' שאחריה התאע' וכן והגאון הרג בין הטחלוקתקודם
 הפסק שקשור ה"נו ביה" וטלפף "חיט שאמר וטה ר"ם בשנח שהשיב בתוב שבה תקנ"ו(ס"
 השאלה, עםדין
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 ורבנו דמרנו דינא לבית רמתיבתא לבאבא לקרמנא נמק ביה ומל0ף חיט דנןדכתבא
 וקיומיה ביה ועיוני לפקורי קרמנא מן ותבעו מחסיה רמתא מתיבתא רא'2סעדיה
 בגויה רכתב מאי כל על וקמנא ביה ועיינא קיומיה. בתר רינא מן ראית מאיומיססק
 וטענו בריכאן בר לחסן לדינא קורבוהי נאטר בר רבהבור רקרובים תורםיה (ודוי
 בעי וקא ראיה ולא זכות בלא מיתנא דבהבור רררתא חולתא ביריה דאיתעליה

 ניהלי זביניה רמיזבן ואמ' רנן לחסן ושילוהי תולתא. הרין רבהבור ליתוםלמינוליה
 מיתגא בהבור קרמיהון ראורי ואשהירו שהרי תרין ואיתי רינרי בנ' נאטר כרבהבוד
 מיניה וקנו ליה ראית דרתא מן חולתא בהון ליה ויבין רינרי חמשין חסן מןדי2קל
 ברירי וטעסי נבאראתא הילכאתא מן רינא יחמנא נטריה נלותא ראש ופסקבהכין.
 עליה. לערעורי ולית זביני בתורת בריכאן בר רנן רחסן בידיה תולתא הדין ליהדקם

 בכתב דחתיסין פ' ב' ופ' פ' ב' פ' מ' עליה וחתימין כהילכתיה רינא פסוקומסיים
 חתמות רסתיבתא בבאבא קרמנא רמחזקא ומן במימניהון'( פ' ב' ום' ס' ב' ס'ידיהון
 וקייסנוהו אשרעהו במימניהון ראילין פ' בי ורם' פ' ב' פ' רהוא ס' ב' ס' רמ'ידיהון
 גב על דאף אתפסיק וכאמת כרין חזינא רינא מן ביה דפסיק מאי ולעניןכדחזי
 מחיים בריכאן בר לחסן שטרא כתבו לא דבהבוד אודיתא על ראשהירודשהדי
 הודאה ( רבנן5 אמור דכי לדון דניחא אימת כל למיכתב יכלין מיניה רקנו כיוןדבהבוד
 ליה ניחא רלא משום מיניה קנו דלא היכא מילי הני כתבו לומר וצריך שניםבסני

 דבענ אימת כל כתבין מיניה דקנו היכא אבל ניכסיה דליתזלו עליה שטראדלימוק
 להון דניחא אימת כל למיכתב דיכלין וכיון עומד לכתיבה קנין סתם רבנן4(ראמור
 דאילו כסף כח מן אנפי בכמה אלים שטר רכח ואשכחנן ראמי. שטרא רכתובכמאן
 דמה ושקל ארעא דמזבין ומאן ביה למיהדר יכול לא שטרא כתיב ארעא רמזביןמאן
 למיהדר מצי שטרא כתיב דלא כמה כל שטרא למיכתב אתרא ההוא בני נהיניאו
 את שיכתוב ער קנה לא שטר שכותבין ובמקום ראמ' אבין5( בר ארי ררב וכיביה

 דחסן ראיתברר ביה טפרש כבר דהא חליפין בהרי חזקה בה ראיכא שכן וכלהשטר.
 היא דרתא הידא שהרי פרישו דלא משום ואי ררתא. בהרא בה ריר בריכאן בררנן
 ליה דאית אישתכח ולא רנשיא דינא בית להו רברקו רינא בפסוק כתיב כברהא

 טעמא אילין כל מן הילכך בריכאן. בר חסן בה דרור מהא לבר בבגדאר ררתאלבהבור
 מאי ליה וכתבו ופקידנא דחסן בידיה דרתא רהדא לתלתא אחזיקניה נמי אנחנאאף

 לראיה. בידיה רליוצי ליה ויהיבו וחתמו רינא מןדאית

 סעדיה ורבנו דמרנו דינא לבית ונו' דמתיבתא בבאבא ( קדמנא" רהוה מהלג.
 ריהיב ראובן וטען לרינא לקרמנא קריבו ושמעון דראובן מחסיה דמתא מתיבתאראש
 תגרותא ועבדו יתיר חסר דדהבא דדינרי אלפא כשיעור בשותפות לשמע'ליה

 ורא. במקום1(
 סיטן. לתחום חמנהג היח שסס חתימת שמלבר אחר במקום אמרנו אשר זה2(

 קנין דהוי גיון השטר לכחוג 'כולין הסקנה סת אס ראף מוכח ר"ס ומרברי שם.4(
 שאלחות. בשס א' כ"ה שער התרי בס'וכ'כ

 סח אולם אבין, בר אידי דר' הא כי שם ומסיים רב בשם לפנינו כ"ו. בקירושין'(
 טקו?רה. הגי' לפנינו ובש"ס ברי"ף הגי' כן השטר אה שיכתוב ער קנה לא ר"סשנורס

 תקנ"ו. ס,, שס6(
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 כשיעור ליה דבצר לקינא אשכחיה לדיליה אהדריה וכר עימקא ליה ורוחדאברישומנ(
 ליה. מהנפ'ק קא ולא לואתיה איתיה חומרנא רהדין עליה וטען רינרי מאהתלת
 למיזל ותבעיה גיה מורו קא דלא מאי אדם בני על איטראי עליה רחשב טעןועור

 ואהרר מילי אילין על רנן לשמע' ושאיליניה נביהין ליה רממחי ער לואתהוןבהריה
 ררוחו נמי ואוי?( רננן. ראמור כי דדינרי אלפא כיטיעור דהוא כיסא רישלעינין
 רנן דראובן ידא רהות וטען קרנא מן ליה דבצר א'טתכח לאהרוריה געא וכדביה

 ליה מהנסיק קא ולא לותיה אית'ה חופראנא רהדין ומען בשותפותא עימיה,2יכא
 עליהון אשראי להון ראית אדם בני לות עימיה אזל רכבר א'טראי לעינין נמיואהרר

 דראוגן ידא שיכא רהוא שהדי לך א'ת דנן לשמעון ליה ואמרנא נביהון1אמח'1ה5(
 לראובן דחזיוהי ק,מנא ואיטהידו שהדי תרין ואיתי אין. ואמ' עמך יטותפותאבהדא
 ויטקיל מניאין זמנין שותסתא רהדא בחנותא מיזבן דהוה דזיבנא דמי מיפרע דהוהדנן
 גהרא דתרויכון תרויהון ויטמע' לראיבן אמרנא בהכין קרמנא ראיטהירו וכיוןלהון.

 כ'טיעור דהאוי חוסראנא לעינין דינא עליהון ופסקנא כחרא יד בת'טומתשותסתא
 שמע' לות ראיתיה קאמר וראובן ראובן לות דאיתיה קאמר ושמע' רינרי מאהתלת

 ולא שותפתא דהרא ממונא מן שותפתא מן ליה כמי רלא בנזירתא שמע'דמיטתכע
 שותסתיה מן ליה כמי רלא בנזירתא משתבעי נמי ראובן וכן מירי. רואחיהמן
 שיכן דתרויהון ריריהון ואיתכרר הואיל מירי שום 'טותפות רהרא ממונאמן

 אילא שותמין עלה דמישתבעין מיקין רקיצא טענתא הדא בכי מיבעיא ולאבמיצעתא.
 בטענה שלא נשבעין ואילו רתנן4( כי שותסין. משתבעין בעלמא בחיטאשאאפילו

 לו אמ' הכית ובן הנית בתוך ונותנת נושאת והאשה והערימין והאפטרופיןהשותסין
 איטרא. לעינין נמי ביניהין דינא ופסקנא חייב. לי שתשבע רצוני טוענני אתהמה

 ריהיב ארם בני כל נבי ליה ואמרו משה"( בהדי ראזיל שהרי דנן שמע' מיתיראי
 למיזל רינא מן עליה אית בהכין יטהדי מייתי לאו ואם מוטב ידיה מן אשראילהון

 דמשלים הוא רינא ואויד"( ליה משלמין ולא כיה רמורו ומאי כלהון נביואמחייה
 להון רארי חולאקי תרין והנך דנן. לראובן חולאקי תלתא מן חולקא חר מיניהשמע'
 כיפא. בריש מירי 'טום ליה לית רשמעון להון ראורי משום נפ'טיה על רנןראובן
 תולתי תרין רארי באנר פלנא שאקיל מלוה אי עיסקא האי רבא אמ' ( רבנןזואמור
 דהוה דנן ראוכן ואודי נאנר. תולתא שקיל בהפמר פלנא רארי מלוה ואיבהססד
 דמיתכרר כל מן תולתי תרין למיררא חייבניה הילכך ופלנא פלנא בינתהוןרואחא

 על.הון דמישתבע בעיניני 'טמעון רמוסיף דנן רזוובן ותבע ראויד אי אשראימן

 [ ה איכורסום. 'טש ממנו 'וצא אשר התילע ק3"כ( )ע' הכפר אשכיל ]יאה משי סחירת1(
 לפעסים. רויה נמ' רהוי כלומר כיה, ררוחו נמי והאוי צ"ל ואו~י זאי, או יאז צ.ל2(
 לראוכן חוכמ מעתה שנתחייכו להם להגיר כלומר המחוהו,5(
 האשה וכאמת והאשטרוססיזי והאריסין "השותוין איתא ושם ה"ח פ"ז שבועות משנה4(

 זהיא ל"ט סי' וכתשו' לאפוטרומם כעניניה יוהר רומה אחריה הבאה הכית כתוך ונושאתנותנת
 לפניני. המשנה כני' הגאון גי' תק"ן סי' הרככי הרא"א הוצאתבתה"ג

 משה שה'ה האמיתי שם את ורשם הכותב כאן שטעה נראה או שיתפיה, צ"ל או6(
 "ראובן".תחת

 המו'ל. ואכיר. צ"ל6(
 תויתא שק'י כהפכר סלגא ראר' מלוה א' הר,"ף כג,' הגאון ג" והנה ס"ח: כ"מ7(

 א' ר"ה כחו' 'טם המוכאה השנ'ה כג" וזה המ"וה עי קאי והכיבאגר
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 מיריה שום מיניה שקל ולא בונכא ליה רלית מאי בנסיא1( חשב דלאננזיוהא
 מירי תבע ולא הכין נזירתא דארי כד במימריה לאוסוסי לשמעון והי.בניהלנסשיה.
 רבנן2( אמור רהא רינא %בית ליה למימען אפשר הוה לא תבע דלא וכיוןאחרינא
 קרמנא מן תבעו עליהון דינא מן דאיתפסיק ומאי לו. טוענין אין טען לאואם

 ונו'. בקטיעא ר"מ ( שנת' בםיון כ"א דהוא ביטבת בב' נוסהי תרי וכתכווסקידנא
 אמרו והכין רמתיבתא לבבא אתריכון מן אינ'טי דאתי מהורעיננא"(לד,4(

 (. לכזר0 ליה ונפק אברהם בר יצחק דשמיה נברא חר במדינתכוןרהוה

 עליהן שנסל ואשתו איש מתיבתאל(. ראש סעדיה אדונינו %פני 'טאילתאלה.
 עם אילו לריב יורשים באו מותם ואחרי ראשון מת מהן איזה ידוע ואין ומתוהבית
 חי כעורנו כירושתה בעלה זכה וכבר תחלה מתה האשה אומרים הבעל יורשיאילו
 כהיים בעורה לעצמה אשתו נכסי יצאו וכבר בתח'לה מת הבעל אומר'ן הא'טהויורשי
 האשה ויורשי הכעל יורשי שתביעת ראינו כך כתובתה. מבקשין שאנו אלא עורולא
 בפירוש הוראה חכמי שני נחלקו כב"ה רווחת שהלכה ומחוך וב"ה ב.'ט בה נחלקוהללו
 האיטה אומרין הבעל יורשי איטתו ועל עליו הבית נפל ( רבותינון ששנו כמהרבריהן
 מתה ואח"כ ראשון מת הבעל אומיין האשה ויורשי הכעל מת ואח-כ תחילהמתה

 הלל בית דברי לפרש ובאו ( בחזקתן" נכסים אומ' וב"ה יהלוקו אומרין ב"שהאשה

 סי' בתשו' ומקור. שורש לו שאין חוב בלומר גרול, ספק והן נסיא ע% סמך בנסיא.((
 שיש במקום באשרא' למכור מנסה שהתגר הפי' ואולי נסיא, רהיא באשראי הגאון פי'ל"ט
 [ ה 6. הערה 125 ע' למטה הערתי ]ראה בערוך וע' החוב. ישולם אםספק

 ובב"י ליה. לטעון אנן טעין לא איהו השתא כ'ח: בב"ב שנאמר למה כ,ון אול,נ(
 ואף. ואם( )במקוםאיתא

 929. לשטרות ור"מ אלף לפ"ק ר"מ ר"לי(
 פעריה. רי תשו' לפניה אשר תקנ"ז סי' הרכבי רא"א הוצאת הגאונים תשף4(
 להיות צריך זה שסי' או אחרת, נ:תשו' חלק לקח 'טהמעתיק רנראה העיר המו"ל*(

 בפוף בענינים הלכות לשום הגאונים דרך זה כ' לנו ניאה ראש:ן ולשון לפניו, הבא אלגספת
 מהן באחת הוא לפנינו שבתוב ומה להודיע, להם שהיו הורשת גם פופחימ הע ואוליתשובותיהם,
 הישיבה שער אל רחוק ממקום אנשים שבאו מתוכה ושמעמ ההורעה, נתקצרה הן6(

 מענין שפיפרו משמע "רהוה" ומלשון כזריי ארץ אל ונפע הלך מקום כאוחו אחר שאיששפרו
 יצחק ר' ושמו נודע אחך שאיש המאורע שפיפרו לה'ות ויכול משכבר. עברו אשר בימיםשהיו
 לשער יוכל ומי פורא. מישיבות מאוד רחוק ה,ה העס זה שמקום "הכזר" עס אל הלך אברהםכר
 ה,[ טעמים. מכמה אפשר אי זה ]אך הכוזר. עם מלך נחגייר שע"' סנגרי ר"י הוא ר"י זהאם

 התשו' פתיחת נתקצרה אולי - תקנית. סי' הרכבי רא"א הוצאת הגאונים מתשו'7(
 וכו'. סעריה ורבנא מרנא ל"ב( )פי' מצינו אחרשבמקום

 נכסים אומרים "ב"ה ברברי וסיימה המשנה תחלת רק ר"ם לפני ה'תה שלא נראה9(
 ברברי המשנה בפוף עתה לפנינו שנחלק החילוק מ*תו מאומה רבר לא ר"ם כיבחזקתף,
 תילק לא וכן האב" יורשי בחזקת עמה והיוצאים הנכנסים נבסים הבעל יורש' בחזקת,גתובה

 הכא שפליגי הגאון שפבר ואפשר הם. בעלה בחזקת האשה נכסי שכל ואמר תשובתו בסיוםר"ס
 ועיין יתלוקו ואמר בבועבה גם ב"ש פל'ג 3אמת ובן ה'ורש מי ספק שהוא מפני הנכפים כלעל

 על כאן ונשנית משנתינו מעיקר אינה שלפנינו המשנה שפוף ואול' נכסים. ר"ה בתו' ר"תרנרי
 מדברי והנה ה"1. פ"ח וכתובות ה'ג פ"ר יבמות במשנה רבריהם שמובאים לפי וב"ה ב"שרברי
 שהיא המשנה.כמו רה"ג לפני שהיתה משמע ע"ט פי' הרבבי רא"א הוצאת הג' בתשוי האיר,

 כללא, להדין ופרטוהי כללא בחזקתן" "נבפים רברת על זכר שכברלפנינו
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 בחוקת אמ' יוחנן ר' הנעל יורשי בהזקת אומר אלעזר ר' מ. בהזקת י( :אמרוכהלמוד
 שר' כיון אלעזר כר' אם יוחנן כר' אם הדבר נפמק שלא ואע"ם האשהיוריטי

 ל]מעלה ]אומ[רין שאנו כמו הרב כדברי הלכה היה יוהנן לרי ]תלמידןאלעזר2(
 כר' ]הלכה[ לפיכך רבו4( ינאי בר' יכמור תלמידו אלעזר נרי יוחנן ר' יכמור5(אם[

 קפרא"( בר משום אמ' לקיש ]בן[ שמעון ר' כן אהרי אומרים שאנו ואע-םיוחנן
 שמאי בית לן וקימא 'טמאי"( בית כדברי הזה 'טהמיטפט לפי כך הלכה איןיחלוקו
 במ,טנה מפורשין יטמקצתן דברים עשרה מן חו'ן משנה אינה הלל ביתכמקום
 בעלה בחזקת יהיו שמתה האשה נכסי כל הילכך בכללן. זאת ואין בתלמודומקצתן
 תחלה. מת שהבעל ,ראיה שיביאו עד כלום בהן ליורוטיה ואין אחריו יורשיווביד
 המ,טסט.וכן

 קורות עליו מהן אחד לכל וייט ב'טותפות ושמע' ראובן שבין ( כותלילו,
 העליה קרקע עד בנוי והכותל לו אין ושמע' ביתו נבי על עליה לו יש ראובןאבל
 בנין ולעיטותם הקנים את ליטנות שמע' בא ועכשיו בקנים העליה קומת וכננדבנין
 כן. מלעשות אותו מונע וראובן היתה שלא מה הדשה תקרה עליהן ייטיםלמען
 ראוכן כי זו בשאלה נחקק באשר הדבר הוא כן אם מי: עם הדין אדוננוילמדנו
 הכותל ראובן של העליה בנין ועד האר'ן ומן חצרותיהן שתי בין בכוהל שותפין1'טמע'
 לשנות יכול שמעון שאין הדין הוא כך הקנים. חצו'ן ולמעלה העליה וכננד בבניןבנוי
 בנין שכל לפי שהן . . . . שיפיסהו ראובן מרעת אילא בנין ולעשותן הקניםאת

 דבר בלתי חבירו לרצון אלא. דבר לחרש יכול מהן אחד אין אנשים שני ביןשהוא
 אמי בר חייה רב אמ'8( שנים של והעליה הבית לענין שנינו כן כי לו.מועיל
 ( לסכך" לו שומעין אין בנזית לו שומעין בנויל לשנות שבא תחתון דעולאמשמא

 מן אי כתובה מן אי ירעינן ש4א הנכסים אלה ע% מוסב הגמ' שרבר פ,, הא, ר,1(
 רעת אכן ברז4, צאן נכסי ע4 טי בחזקת הש"ם שבעיית פי' והרי"ף אינון עמה היוצאיםנכסים
 הנכסים. כל על שמוסבתר"ם

 הרכבי. הרא"א הג,ה כן2(
 הטאמרים. בתיקון המו"ל מהגהות6(
 אפשר כזה רק ]כי "ופסקינן* בתיבת בכ"י החסרון מלא הרכבי והרא"א כצ"ל, אולי4(

 ה.[. הכ"י.לפי
 כא קפרא כר שגם פירשו הראשונים שכל אחר, כאופן סעריה ר' פי' הש"ם רברי גם6(

 "ר' ר"ם ג" וב'ן כב"ש. הה4כה פסק קפרא רכר ס,רש ור"ם מ," "בחזקת הגמרא בע"תיפרש

 לפנינו ובגמ' כב"ש. הלכה לפמוק תרש וענין מאמר הוא קפרא" בר משום לקיש בןשמעון
 ורייא. 'וחנן ר' פלוגתת על שמוסב משכוע לקיצה' בן "ור-שאיתא

 ח"א בא"ז והובא כב"ש הלכה רברים שבששה הובא ת' רף ווארשוי ר' עמרם בס,דור6(

 כב"ש השכה רכרים כי' רשם שר"ס וראה כא ציצית, אות העיטור ובבעל רפ"ב סי' ות"ב רי"אסי'

 תקנ"ט. סי' שם7(
 ר' גי' הובא סוסר' וברקרוקי רעולא משמיה ארא בר אתא ר' קי"ז: ב"מ לפנינו6(

 ארא. בריהודה
 שבא עליון בענין וכן לו שומעין אין בלבינים לו שומעין "בכפיסין לפנינו בעה'ם9(

 כענין לבר ולא בשותפין גם זה שרין פי' הגאון והנה ר"ם. בגי' ת חגמא נשמטהלשנות
 לבוכ ר' בעיטור הובא וכן הראשונים מן כמה נפי' שלא ווה לאתר, והעליה הביתשלאהר

 הבית וכברק ככ"י הובאו השיטות וכל ריס כרעת ר"י שיטת הכיא כהג"מ אולם ש'ר. נ"ברף
 קסיר סי' תו"מלטור
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 בחלונות לרכות לו שומעין בחלונות למעם לו '2ומעין אין כ'2יקמים לו שומעיןבארזים
 לו שומעין בנזית לשנות שבא עליון בעליון האלה המעשים וחילוף לו. 'טומעיןאין
 לרבות לו שומעין אין בארזים לו 'טומעין ביטקמים לסכך לו 'טומעין איןכגויל

 שומע.ן אין ובכך לו 'טומעין בכך מה ומפני לו. 'טומע.ן אין למעט לו שומעיןבחלונות
 מפני לחדשו יכול העליון אין הוא לה?ביד נזית אבני להיות טיל אכני שינוי ממנילו

 לחדשו יכול התז,תון אכל זמנו כלא הכוהל את להרום ונורם התהתון על מכבידשהוא
 לפיכך הוא להקל לנויל נז'ת ושינוי י2היה ממה יתיר ומאמצהו הימוד את מחזק '2הואמפני
 . . שהיה. ממה יתיר לעמר לו ונורם ה?ותל על מיקל שהוא ממני להדשו יכולהעליון

 ויש אחריני אונסין כיטאר מודעה למימסר צריכין ואין מזה נרול~( . . .לז.
 דאונסא חדאב( מודעין. שניטלו פי על ואף מהן 'טלקח את ליטול עכשו חזרהלהן

 להופה שיכנס תנאי על אלא לו ליתנם ק'בלו לא עצמן מתנות ( ועודי י2אנידמוכח
 ברינה יש שזו רעלמא ריני משאר רא רחיונא רינא ,2אני הילכך בים. יפרשולא

 חכליה של יורשין ושטוענין שנוי. אחר 'טנוי בנה חכליה בה 'טיטינה הרבהרברים
 זמן כל לישיבות עליהן שקיכלו ונמה לחכליה '2כתכו נחצר ופסריק חיונהעל

 י2באונס כיון שלמהנה חצר '2לענין כלום בדבריהן שאין ראינו כך כהן.'טיהזרו
 כיון נמי לישיבות שנררו מה ולענין כלום. בה 'ט14 ל'וריטין אין לחכליהכהבוה
 למורע'ן ניסין של מודעין ושהיקשתם וה. נדר בעבור כלום עליהן אין א:נמם'2בריר
 ובנוים כשר בישראל מעושה גט היא4( רווחה 'טהלכה לזה זה רומין אינןשלממון
 מסר ואי5( לך. אומרין שישראל מה עיטה לו ואומרין אותו חובסין וכנויםפסול
 ומסני ענונות ומפני העולם היקון מפני למודעיה ליה דמבמיל עד ליה כיפינןמ:דעא
 כופין נשים כניטי אומ' אתה וכן רהנן"( בישראל. ממזרין ירבו שלא ומשוםספולות

------- 
 ונראה מר"ס לפניה הכתובה התשו' והנה חקי"ה םי' הרככי הר"ר הו?א' הג' בחשו,ו(

 ממנו. היא'טגם
 בתשו, ומוכח מזה" גרול אונם לך "ואין האונם ענין היסב כאר כאן כתוכ ה,ה אויי2(

 הרבה רברים ברינה שיש רא ח'ונא רשאנ' החשו," בהוך 'טכהוב יולא "והנה גוים ע"י.2אנסום
 גוים ע"י ופטריק חיונא אמו אנס ~ה ובנה חבליה אם היא שה,ונא שמשמע בנה חכייה בהששינה
 שאנם כתוב שם שגם כ"ב סי' כגמו"מ הכתובה התיטו' כון חלק היא ןאת שתשו' אומריםהיינו
 באלף חיונא כתוב שכאן )אמת וכו' שטרות לו לכתוב נוים ע"' בעליהן ואת אחיו כנות אתאיש
 מודעא. צריך אין רמוכח דבאונסא ססק שם וגם בה"א( חיונה פעמיס ב' כהוב כתשו'ולהלן

 קיים ולא בתנאים לחכליה שנתנו המחנות הראשון דברים ג' על מובב המשפט רברנ(
 הג' אוחו. תובעין ויורשיו ההצר לו שכחבו השני המתגוח. יורשיו שיח~ירו חובעים והםהתנאי
 החצר. בענין מרבריהם יחזרו אם לישיבות ממוןשנדרו

 ה"ח פ"ט גיסין משנה4(
 5תת שעשוהו דהאי היתה התקנה שראשית בערכין הגמ' לפרש הגאון רברי אלה6(

 שכופין מקום דכל סתם הגאון כתג כן ואחרי המודעא, לבטל אותו שכוסין מורעה רמסרגט
 גם כופ'ן גט,הת

 ומשוס העולם תיקון משום הטעס ונקמ מורעה מסר שאול' המורעי 4בטי
 כרצונו גט מסר שארם היכא הגאון שבימ, קצת ונראה )ע,סה(. בפסולות עירב ומשוםעגונות
 האברצלוני הר"י בשם הביא מודע' במול ובבהע"ט מורעות לבטל המנהג עריין היה לאלאשחו
 סודעות מבטיין היו בבבל שגם נודע ]עתה ה"כ. מג'ס,ן פ"ו ר"מ וע' גיטין בכל מורעותלבטל
 [ ה ג'טין.בכל
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 דמסר מאן האיי מינה שמע אביי  אמ' 1(  עלה  ואמרינן אני  רוצה שיאמר עדאותו
 כופיף ני2ים בניטי אומי אתה וכן מדקתאני ממאי מודעא מורעיה ניטא עלמודעא
 מהו ניטא לה ויהב דרצויה צריכא2( לא סשיטא ואמרינן אני רוצה שיאמר עדאותו
 כופין נתני כן אם נמי הכי ואימא לן. משמע קא למודעיה בטל.ה בטולידתימא
 יוצה דאמ' עד אותו כופין קתאני הכי אני רוצה שיאמר ער או נט שיתן עראותו
 דבניטין דעלמא למודעין דניטין מודעין תקשה ואל קמא. למידעיה ליה ומבטילאני
 עיסוי ומפני ענונות ומפני העולם תיקון מפני למודעיה ליה ומבטיל נט שיתן עדכופין

 1ה1' בי'2ראל וענונות ופרוצין וממורין פטולין ירבו כופין אין תאמר שאםלפסולות.
 ולא מודעין לבטל ולא למחילה שכופין מצינו לא ממון לענין אבל הורבה.מינה

 שלניטין מודעין תקשה אל הילכך בלבד. ממון לענין מעצמו העו'2ה אלאלפ'2רה
 מינלי דלא לאונסא לרבים דמוכח ואונמא נוים י2לאונם ומודעין שלממוןלמודעין
 רחיונה ואונסא הרבה. דברים לזה וה בין שיש בעלמא דמודעא לשהדי ולאלרבים
 מודעא למימטר צריך הוה לא נוים ביר חכליה שאנטם לרבים שידוע כיון אלוופטריק
 והיכא מידי שוי לא מודעא מאסר לא ואי מודעא צריך בעלמא אונסא כלאכל

 יורשין. לון ליתבעון להון רפייס ארא . . מ . , ואנסין3( נמי מודעאדמאסר

 מינה ונפקא ראמי כמקרקעי דוכתא בהדא עבדא מקמיה. 1'טאילו4(לדז.
 ראמי כמקרקעי עבדא ואמ'"( דאמי. כמטלטלי או מיניה נאבי שטריה רקריםרמאן

 כנעני עבד ( דהנן" למקרקעי רבנן אקי2יוהי רמטלטלי גב על ואף דאמיוכמטלטלי
 אחזה לר'2ת אחריכם לבניכם אותם והתנהלתם רכת' ובחוקה ובשטר בכסףנקנה
 ובחזקה. וב'2טר בכסף נקנה כנעני עבד אף וכחוקה ובשטר בכסף נקנה אחוהמה

 ביד שאם בשאלה סתום שהוא לפרשו ראינו אחר דבר אבלל( . . .לט.

 כררך הגמ' כהוך ס.ר~שיו הכניס יטהגא~ן נראה והנה ששת. א"ר יפגינו כ"א "רכ,ן1(
 וכו'" אומר אתה "~כן מרקתני" "מנ:א' טיניה" "שמע האמרים נכתבו לא .ט"פנינןהגאונים.

 הן וכו' נמי" הכי "ואינוא ג'טא" לה "ויהכ ת'ב~ת ואותן ~א,רצ'. ע,טאוהו ,פנ,.21(
 הגכ:' לפירושהוסיות

 ~הכי מ~רע' כט"' ונ:פייס ואנסין ננ:, נ:ורעא רנ:אסר "וה'כי צ"ל ~או4י קצת חסר כאן8(
 בכירור ירע ש"א העיר ~המ~"י יורשין" ,~ן ל,תכעון להון רפ,ים א'טארא ראיה אייתי אינמי
 הת'טו' לזאת 'טי,כות האהרונוק התיכותאמ

 "ושאי"ו תחי4תה כעינינו מוזר ~קצת תקל"ו סי' הרככי רא"א ה~צאת הג' בת.טי,4(
 מן לאחר 'טהיא ונראה הגאון. זה שם ע4 הנכהבות השוכות ראש' מדרך זה שאיןמקכ:יה"
 'הוראי. ר' כררך רמי וכנ:ט,מ"י רמי כמקרקעי עברי ואמר כואת ת'12' כ:צינו ומהםהקרנ:וניפ
 צ"ט. יכמות6(
 אה,זה. שרה נ:ה "פנינו ובש"ס בהר כת"כ גם כתוכ אחוזה מה הגאון ובגי' כ"ב קיר~.טין"(
 סעריה מר' 'טהם נראה הת.טו' ל'טון שמס~נ,ן המו"ל העיר ככר והנה ת_,.ן ס,, שם7(

 וזה מאומה" 4שנות ואין הרין הוא "וכך ענין כםוף כ:ציני א( לוה. ראיות עור לנו ישוהנה
 ואי וכו' פ"גא שקיל מלוה אי ע'סקא האי רבא "אכ:ר גרם כ( תשוכותיו. בהת'נוו פעריה ר'ררך
 שס אשר ל"ג סי' לפ' ר"ס לפני היתה זו וג'רס' בשכר.' ת'לתא שק', בהפסד פלגא דאריכ:לוה
 כן ש"נ:רו רק הגמרא ב:וסחת זה שא'ן אמר אכ" כזה ג'כ פסק האי שר' אנ:ת הן עליה,ר"ס
 כחריפות כלומר כנסיא רובין מאן הלשון ג( ו'. ח' ד' 'ט'"ן עיין ע4'ש ר' כני שנמצאמהא
 = נס,א וכאמת כאשרא' היינו רכנפ'א מ"כ ו"קמן 4'ג כס,' גם נמצא המשלונ"ן יכוא גסשע"ר
 לעשות השותפות בראשית א,ש נתן אשר כסף היינו כיס ראש ר( [ ה וכ:לוה. חוכ ר"לנשיון



תשובות126

 אחיו ראובן ~וותו סמר שכבר ר'טאי ( אינוי לעצמו הנישיון שאר את ליס1"'?מעון
 ממנו בא לא ואם ועמר2( בדבר שדקדק אילא עוד ולא כמפים בהמ'2ה נכניומכל

 ויצא כלי או כספים ה' שימול הדין מן לפיכך פסרו ובזה בחלקו כלי יקחמאומה
 ברין לו לתת ראוי שהוא צד י'? אם הנישיון מן שנשהייר ומה אחיו נכסימכל

 ההוא לצר הי2אר ינתן בו כיוצא או כתובה תוספת כנון רא'בן שהניה ממהמאוסה
 בעיניו כטוב 'טכר קיבול בו 'טיש למקוסי( י2מעין יתנהו הר'ן מן צד אין ואםכדין.
 כן 4( ואם מאומה. ממנו לשנות ואין הדין הוא וכך הופסר. 'ט:בר לא "עצמואבל
 בהנותא למיתכ דינרי לשמעון ליה יהכ דראובן ב,2אילהא ומפרי2 דכתיב כיהוא

 מסיביל כמה סריש ולא ברוחא סלנא ליה דיה'ב בהדיה ואתני ( צירפותאיולמעכר
 תולתאני הרין חוסראנא מן למירדא'י( דראובן עליה דאית דינא הכיןבחוסיאנא.

 בהון דמרח ממן למישקל דינרי למאיי שארי דלא היא רווחת דהלכהמ,2ום
 כחנותא לא ואסילו שכר למהצית חנוני מושיכיןל( אין דתנן כי סלנאבתגרוהא

 מן למשקל ווזי למארי ליה אמיר ל'2עתיה וזכיניה ליה למיזבן שדריה אלאיתיכ
 שכר למחצית פירות בהן ליקח מעות לו יתן ולא דתנן רואהא פלגא ומזבין רזבןמאן
 שכרו לו נתן כן אם אילא רתנן פורתא בהון רטרח לההוא ווזא מארי ליה דמפיער

 ליה רמפררי או תולתאני תרין רואחא מן ליה דיהיב או דנקא שיעור ליה טסווכמה
 דארי באנר פלגא שקיל טלוה או עימקא האי רכאל( דאמ' הולתא הד פסידאמן
 לן וקיימא באנר תולתא שקיל בהסמד סלנא דארי מלוה 1ח1 בהפסד הולתאניתרין

 ליה לית ושמעון וווי ליה דאית הוא דראובן כיון שותפאני ואילין כרבא.הילכהא
 בהפמד תולהאני תרין ראובן דדארי הוא רינא ביואהא פלנא ראובן ד'2קילוסיר'12
 מרארא10( ואתא בחנותיה יתיב רהוה שמעון דטען מאי ולענין"( . תולהא1'טמעון
 לראובן ליה לשלומיה שמעון מחייב דראובן ממוניה מן דדיניי צררא קמיה מן1'2קל
 ראובן ליה קאמ' ודינא בהון דפיטע משום קמיה מן דאינניבו כולהון ד'נאריא'לין
 מינניב הוה לא כראוי נפרת ואילו בהון דפיטעת מיפ,2ע כדבריך לומר הכ,צאדאם
 מלעיוני דעתיה דאסח היא דבתא פשיעוהא שמע' ליה דעבד מילתא והרא מידימנך

 משום דחיב דנן שמעון מיבעיא לא גונא האי ובכי דאינניבו. עד ונטוראנוןבדינרי

 והדינים תשובות מכטה מלוקטים התשו' רברי והנה ל"ג. בסי' ר"ס בפי גם כן ונקרא סחורהבו
 בקיצור.נאמרו

 החוב את לעכב לשמעון לו אין הנחלה כ:ן שמעון אהיו את ראוכן שפטר רכיון פסקו(
 יתנהו לזה טרך א,ו ואם וכדומה אשה כתובת לתוספח יתנו א"א "עצמו המת לאחיושנתחייכ

 הקליר. לרי8 גשם בפיוט ונמצא חוב הוא שנשיון הנ:ו"ל העיר וכרר בע'ניו,כטוב
 ברעחו ועמר ציל ואו"י 11 רעה על ו?מר כלוכ:ר1(
 צרקה לדבר ה,,נונ(
 חנוני שן מעות בחילוף שותפתא ב:א' חדש ענין4(

 ה"ב. פ"ד שג' נ:ע-טר נושנה ע'יי

 דלא הא על ס"ח: בב"מ מ"ש הכנים למשנה בפירושו והגאון ה"ר פ"ה ב"נז משנהי, זאת. בתשו' לקמן איתא וכן לשאת ה"נו למדרא צ""*(
 ועייש. וצריכא "יקח מעות לויחן

 ל"ג. כסי' גם הובאת והג" שם'(
 כראוי שמר 'טלא בדין הר.ט ענ,ן9(
 ה.[ רמטרריק המ(ה את לכ:ע"ה (יי"ז אירנפרש 1או(ם כרי מלש~ן ~שב עו_ר א.4,,יו(
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 כי על כעלמא חנם שומר אפילו אילא ברואחא פלנא ליה אית רהא הוא ש:רר,טומר
 לאחריו והפ'טילן צררן חבירו אצל מעות ( המפקידי דתנן נטר לא דהא מעשההרין
 השומרים כררך שמר שלא חייב כראוי שלא בפניהם ונעל הקטנים ולבתו לכנומסרן
 יויטב הוא כאלו אותו רואין ( הנחבל2 לעינין דתנן היא העין ביאיית היטמייהועיקר
 לשלומי שמע' ח'יב הילכך העין העלמת ה"שיעות עיקר וכננדה קייטואין.ושומר
 ,טמע' על דאתני ראובן טעין דקא מאי ולענ'ן (. קמ'ל מן מיארא רננכ מאילרא!בן

 מורי אי לחורי איהו ליה דארי מיניה ראויר מאי בנסיא דטזב'ן מאי דכלברוקעא4(
 כל לראובן יטמעין לשלימי הוא דינא בה:ין ומשהדין ערים דאתו נמי איבהכ'ן.
 שכן וכל תנאו. לפי הכל רבננ ראמו,- נם"א דהיא איטרא' מחמת ליה ראורמאי

 וליכא יטמע' מודי לא ואי את' לא ספק אתי ספיק רבנןי( ראמוי דאי2רא'במעשה
 למעבד ראית והבין רראובן טענתא הדא על הים'ת 'טבועת מיחייב בהכין 'טהריעליה
 דאתני טעין קא ראובן דין בית שליח ואמ' ב:ורסיא ליה ומותכין תורה ספרמפקין
 ליה וקאמי שמעי ל'ה מם'כיל מ'ניה דאזיל מאי בנסיא רמזבין מא' דכל שמע'על

 מורי קא ולא תנאה הרין עליה רקביל מאן אילא מעולם דבר'ם ה'ו רלאשמע'
 כי ליה טע.ן קא נז.לה טענת דלא מיטום נזירתא מיחייב דלא והאי בשמותא.להוי
 טעין קא בארי פענת אלא חייב. לי 'טת'טכע רצוני טוענני אתה מה לו ( אמר"דתנן
 רכת' כי הוא כן ואם הוא. הכ'ן ורינא ום'פשר היסת 'טבועת מ'2תבע הילכךליה

 פרוטא חרא קרנא ליה לית ויטמע' זוזי אלפא כים'ה רא'ט רראובן (ביטאילתא7
 הר'ן לק'ומי רינא מן א'ת ס,נא ו'ט:(ע' רואחא מן פלנא ראובן דשקיל ביניהוןואתני
 ו'טמע' תולתאנ' תי'ן הוא דא-' חוסראנא רכל ראובן עליה דמקבל מנת עלתנאה
 תולתי תרין רארי באגר פלנא 'טקיל מלוה א' ע'סקא הא' רכא"( דאמ'תולתא.
 דמן ד'נא ראורה' משים באנר תולתא שקיל בהפסר פלנא רארי מלוה ואיבהפסר
 ז'אנאע(. מן דמם'ביל מאי מן טפי רואחא מן חולקיה למיהוה צריך קרנא ליהרלית
 ובד'ל ראובן ותפסינון ראובן לות אינאשי מן שמע' דא"ת' זוז' אלפ."י( תריןולעינין

 בסופיה דמפרי2 כיון מהיטן דא'ת'ה כתבא שמע' ליה כתב יד'ה תחזת מןלהנפוקאנון

 לאחוריו. והפשילן אית' ושם ה"ה פיג ב"מ משנה1(
 ה"א. פ"ה ב.ק מ_נה2(
 זה ע"י הסרון שיבוא מסופקת באשראי שיזבן נוה שאטר שטען 3:ה ע4 אחר ענין'(

 לברו. הואישא
 נכ!ן. כברור כלונור רקע מן ברוקעא או בריוק, כלומר ברוקעי צ,,4 אול,1(
 ק'"ג. פכחים*(
 המשנה שבועת ולא היסת רק נשבע למה הגאון ומבאר ה"ח פ"ז שבועות משנה6(

 בינינו התנינו שכן ווראי תובע אלא השותף שטוען כמו ממני גזלת סוען שאינו ואומר שותפיןשל
 כן היה אם התנאי ע.קר בענין אלא גז'לה" "מענת קטעין ולא היסת ונשבע הכל כופרוהלה
 וה"ג ה"א עעתפין פ"י ר"מ וע' לאאו

 אבל הנאון לפני שנשא4ה אהרת שא(ה שזו ונראה למעלה נזנר כבר כזה ענין7(
 הראשון. כמשפט בהשפט

 7. הערה 126 ע' לעיל עיין4(
 ע"ז. מנחות ועיין הפסר9(
 להוציאס רצה ולא )שותפו( 'טמעון שהביא זוז א4פים הב' תפש ראובן חרש ענ,ן 1ה101(
 הנאמנות כתב וההזיר הזהוביס שה~ציא כתוב התשו' ובסוף נאמנות, 'טטר לראובן כתבששמעון

 ויפשחני. מלשון איתפשה כתכ, אותו נקרע אם פורש לאאכל
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 מ0רש דלא נב על אף ראובן מן כתבא ההוא ודא"טתקיל לוווי דהנפיקינוןדמעשה
 טפילה. ובמל עיקר ובטל ליה אזל הא איתסשח אי דינא ה?ין 4א. או איתפ'2חא'
 לא בוראי ו'טמעון ראובן בה מודו וקא עימיה מואצפהן( וכת'בא בעיניה איהיהואי

 רמואצפה. מילי בתר ואזלינן עליה למיתבר אלא עימיה מואצסה הדאאית:תיכא
 נאמנות לה ובטילא ליה בכלדאית '2מע' ליה תבע ריעותא ראובן על מ,2תכהאוא'

 ניכלא2( ולעינין בדובתה. דידיה נאמנות ריעותא עליה מ'טחכחא וא.לאדהימניה
 ברמי טאפי דהוה ברירתא כמילתא או איטת:ח בערים או ראובן על דא.'2ת:חד:ת'ב
 בעדות לאו ואי הממון. על היטוד ליה ( דהורו' ב.2בועה להימניה דלא ריניהדוכינא
 ניכלא דא"2תכחית אמ' רקא הוא '2מע' אילא א"2ת:ח ביירהא כמילתא ו,אועד'ם
 כשאר מ'טתבע מצי לא'2בועי מתחייב וכד לזיופיה כמיניה כל יאו ראובןעל

 דינרי ק"מ ראיתיה '2מעון טעין דקא רואחא ולעינין חיקתוי(. על דהעמד'2ותאם.

 להון ופלנין להון מהנפיק עדים עליה דאיכא או ראובן מורי או ראובן בידוא.תנין
 אילין לידיה מטו דלא גו'רתא למידרא ראובן מיחייב ואילא דאתנו ה:.ן :יכ'טוי
 מתחייב הוה בחשאשא אפילו אילא דקיצא טענתא בלא ואפילו רואחא. דינאריק.מ

 והאפטרופין. והעריסין השותפין בטענה שלא נ'2כעין ואילו דתנןי(לאיטכוע'.
 מנהון ליה ואיתי תנארי ולות בשליחותא ראזבן ד'2דריה '2מעון דאמ' מאי (ולעינין"
 מידי לריליה שמע' ליה מיתי דלא קאם' וראובן "באכיה ואחרה ו'טקליהו'בנא
 ההוא לידיה דמטא ראוכן על דמשהדין שהדי '2מעון מוקים אי נמי מילתאבהדא
 שהדי מוקים לא ואי לתנארי. דמיה לשלומי מיהייב תנארי מן שמע' דאתייהזיבנא

 דשקליה שמע' דקאמי ויבנא הרין מן לידיה ממא רלא כנזירתא נמי ראובןמ'2תבע
 שותפאני מיחייבין שמא דבטענת ו:יון היא בארי טענת דהא מידי 'טום תגארימן

 כטענה שלא נשבעין ואילו מתיצינןל( דקא כי בארי. נמענת ש:ן כל4אשתבועי
 אפילו אילא לחודיה בארי בטענת שלא נ'2בעין ואילו קאמ' הכי עמ.קינןבשפטאני
 בין שותפתא בהדא לראובן שמעון ליה טעין דקא מילי כל הילכך שמא.בטענת
 בדמי ליה דטפי כין זיבנא אינאשי מן ליה ד'2קיל בין ברוחא ניריה ליהדא.ת

 כיה קמו דלא היכא ומיפטר כולהון על וימנא הרא נזירתא מ.לי בשאר ביןתגרותא

 בראובן. ריעותא משתבח לא א' ק.ים לפנינו נאנ,נות כתב אם והנה וקנ.ן נ,ב.רה בערב.חו(

 ראובן על שמעון ואנור שלסנ'ה בענ'ן אשר השוחפ'ן ב'ן במ;גה זאת .ט.טאיה נראה2(
 רא'ה לו שאין ביון משבועה 4פס14 א'ן ופסק ~ערום ניכלשהוא

 ל'ה. רהוי צ"ל1(

 שבועת. נשבע ברורה סענה על רגם הגאון וסובר השותם.ן. שבועת בו שש"ך ענין'(
 כך החנה אם עצנוו השותפין בענין בריא טענת טוען שאם בענ'ן והנה בחשש לבר ולאהשותפ'ן,

 הע' ך12 ע' הנ,שנה שבועת נשבע שאינו 4ע.ל הגאון כחכ ככל כופר יהאחר תוב? והרא יאאו

 ך. הערה לקמן וע' שם הרי"ף ע4 ובר"ן משיתפין כ"ט וכר"מ הנשבע.ן ב4 וברי"ף5
 ה"ח פ"ז שבועות כ:שנהי(

 וראובן לביתו חפצ.ם לו והנ'א התגרים א( ראונן ששדריה שמע~ן שאמר ~ה י".,ן6(
 נ,.רי. 'טכ,עון הב.א ש4אאומר

 ופי' בריא טענת על גם השותפין שבועת שנשבע.ן פסק באן גם והנה נו"ה שבועוחז(
 הר"י מרברי גם נראה זה ופי' שמא ט;נת על אף א~א ווראי בטענת ש4א דנ'2בעיןהזמר'
 4'טכועז" בה'ר~ש.ומיגאש
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 שותפתא בהדא מירי ראובן ליה מעין אי נמי שמעון ו?ן דמל או רננב שהריתרין
 הוא. ה?ין וד'נא רפרשינן היכין כי בנ:ירקא נמי ליהמ'שתבע

 על מברך מלטבול ובעלייתו הכמורים 'ום בערב שובל ואחר אחד ( כלינ(.

המב'לה:(.

 על ק'2'ם ובנוים בטרוניא בא שמעון ו'2י2אלתם סעדיך3( רב אמך ה:יןמא.
 ( בירוי2תן' הראוי מקצת מהם שלקחו עד ורצעום ואנמום 3על'הן ועל אהיו ( 1ננות
 היה האונם בהתברר כ' הרין הוא כך יבנוים. בי'טראל אב'זר'יה:'( שטר לווכתכו
 לח:ור להם 1"ט בעליהן ועל אחיו בנוה על נכתבו א'2ר ההמהי( ה'22-ות כלבטלו
 המשנה ומן הנב'אים ומן "תורה מן כי ובצדקח באמת אב'הם אק' '2מעין אתולתכוע
 כיצד ממנו. הוא פטור באונם רבר העוי2ה כל כ' והלכות רא'ות מצאנ. החלמורומן
 מן כיצר דבר. תעשה לא ילנעיה המאורסה8( נעיה בפר,2ת כתוב התירהמן

 העם יבואו שלא לו ואמר הרבור על'1 שקם'ןס( ירמיהו בפרשת כהיבהנב'אים
 וכפוף אנום עמהם והלך עמד שם לי2וב הנבור'ם '2אנס:הו כיון 'טעה באותהמצרים

 ירמ'הו ואת העם שארית כל את החיילים שרי וכל קרח בן יוחנן ויקחכדכתיב~ן(
 בריחת בימי כתוב הכתובים מן כיצר מצרים. ארין ויבא נריה בן ברוך ואההנב'א
 וממנשה~י( כדכתיב בישראל להלחם עמו לבא נת מלך א?יש אותו כ'2אנםרור
 שלחוהו בעצה כי עזרם ולא למלחמה שאול על פלשתים עם בבאו דור עלנפלו

 זה על משיכ והרי"ץ נ"ט דף יוה"כ ה' ר'"צ בהלכות והוכאה י"ב סי' תשזכה שעריו(
 הרואה וששאלתם ג' סעדיה ר' אמר "הכי ככ"י איתא קע"ד סי' כש"ת והנה נ:ברך 'טא'נוואומר
 ימוח בשער וכן ישפשף ומכערכ וטוכ4 יורד ביוה"כ קרי הרואה דת"ר למבול חייב ביוה"כקרי

 ר"ס כשם כאבזררהס גם הוכאהטבילה עי בעיוה"כ שיכרך הדין והנה ה~ספה. קע"ד סי' שם ולפנינו ע"כ נקיות מ':ום ימבולהשנה
 עיוה"כ. של יום בסוף בר,צ"ג2(
 התשו' היתה וא"כ מכי"ה וכח"ב בח"א ר'ס שם עליה כחוב כ"ב סי' גכ:,"מ כח'טו'ו(
 תשוכות. אסיפות בכמהנמצאת

 ישראל" כנות .,על בח"א4(
 "ברשותן" איתא בח"ב'(
 "וכל צ"ל ואולי ז'. הערה פי"ב הגאונים ,תשו' כמפתח ועיי א,יו השייך כל כלומר((
 הוראתו אביזאריה שטר כי נודע ]עתה נ:כ"י. בת"א שכחוכ "אביזריין,' ניטחכש ונוזהאביזרייהו",

 ה.[ נ,חילה.שטר
 להלן. הבאות ובצדקה" "באמת תיבות כאן גם כ,כ'" בח"א נכתבו בסעות7(
 כ"ז. בנדרים אונס דין למדו זה וכ,פסוק כ"ו כ"כ דכרים"(
 כ"י ונוסחת טצרים" העם ישוכו שלא לו ואמר הדכור עליו "'טקכלן אית ח"א ככ"י'(

 כמקום רק עיקרית ח"א נוסחת ונראה נ,צריס' העם ישובו ו,א הרבר עליו "שקפ,ןבח"ב
 מצרים העם ישובו שלא לירמיהו שאמר ה' נזאמר על והכוונה כה"ב. כנוו "שקפץ" צ"ל,,'טקבין"

 ב'. ומ"ג י"ט מייכ בירמיה המוזכרת הנבואה עיקרוהוא

 כל "את כתוכ שס כ' שינוי ובמעט כקיצור הפסוק את הכיא ו' ה' מ.ג ,דמ,ה"1(
 מצודת בפי' והנה מצרים" ארץ ויכואו נריה בן ברוך ואת הנכיא ירמיה ואת . יה~דהשארית
 פעמים שג' אסתר, סדדש וכראש ה"א פ"ה סוכה בירושלסי וע' ירמיה, הלך שבאונס הזכירציון
 ונענשו. למצריםירדו

 וע' כן נראה הענין מתוך אולם אנוס שהיה נאמר לא כפסוק והנה כ'. י"ב א' ד"הוי(
 ה.[ בגת. פלשתים אותו באחז נ"ו תהליס ]וראה כ"ט. לשמואל הרלב"גבפי'
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 הישועהנ( בהתחלת 1?תיב שאול ארוניו אל יפול בראשנו לאמר מלשת'םסיני
 עם עממיא ייתנון יהודה דבית ואף אבותינו לנו ותרנמו נירו'טלים תלחם יהודהונם

 וכל הוא חמור דבר שהנטין אע"ס המשנה מן כיצד כירו'2לם. קרכא לאנחאאניסין
 כשר בישראל המעושה נט שי2נינוי( כמו הוא פמול כנויס כאונם מהןהנע'2ה
 ואע"פ הם בטילים נאונם הנעשים הקידויטין כל . . הה"מוד מן כיצד פסול.וב:ויס

 ר' כן אחרי אמרנו הרי קדויטין קדושיו וקדיש תלוה אמימר;'( אמר בתחלהשאמרנו

 כהונן שלא לו יעי2ו לסיכך כהונן שלא עי2ה הוא קדויטין לאו קדושיו אמר ( יאי2י
 והשטרות העראות אף בטל באונס הנעשה מעשה כל כי הדבר 'טנתבררוכיון

 ובמלין הם פסולין נוים באונם בעליהן ועל ראובן כנות על '2נכתבו ביטאלההנזכרים
 נכתכ ( 6 אם בהם שכתוב מה על משניחין ואין ( כרוריטי וחשבון דין מהם עו'טיןואין
 נעיטו באונם כולן אלו שאף מורעי ובטולי חיזוק כל ועל בטעות ושלא כאונםיטלא
 את לתבוע ולבעליהן ראונן לבנות יש ההנה והעדיות ההן השטרות שכטלווכיון
 מה ולענין נמירא. עד ממנו אותם ולהשתלם להם שייט וזכות אמת בכל דודםשמעון
 באונם כי ראובן לבנות להעיד נמנעין שהן ה'טטרות עדי או עדים יש כייטני2אל

 נכך מלהעיד ימנעו אל אונס. שטרי על חתמתם מדוע ויאמרו ב"ד יססלום פןהיו
 אין הדבר הוא כן ואם נפשות מחמת אנוסים היו העדים האיך בשאלה מסוריטשהרי
 על התמו אפילו אלא באונס עיקר לה שהיה עדות על כלומ תייכין שאין לומרצריך
 אומרים אנו כאשר עדותן מקבלין אבל אותן פוסלין אין כלל עיקר לו 'טאין'טטר
 ואם וכו'. נפשות מחמת היינו אנוסים עדים שאמרו אלא ל"ש ( חמאל כר רמימודה
 דלטותא פתקא ותובעות ומעירין באין ואינן אונם עדי לנו שייט ראוכן בנותטוענות
 קול ושמעה תחטא כי ונפש בתורה"( שכתוב כמו להן לכתוב הדין מן יש כךעל
 שמים בריני וחייב ארם מדיני פטור העושה דנר'ם ר' רבותינ91( ושנו וכו'אלה
 לאמתו. הדין ויצא עדותן ינידו אולי לו מעיד ואינו חברו בעדות היודע מהןואחד

 אלשרוט. היה סי כתאבא כינהמא וכתבא אשתרכא ויעקב יוסף0י(מב.
 אליה דפעהא מעלומה דרווהמא ידה ומי ענרה ליעקב אן כיי יום יומף מןאקנינא

 יונתן. בתרגום יסנינו וכ"ה אניסין כר עממיא ויתנון וצ"ל י"ר '"ר זכריה1(
 ה"ה. ס"ט גימין משנה2(

 "ווראי" בתוב ברא"ש אך קירישין" לאו "קירושיו והרא"ש הרי-ף כגי' הגאון גי''(
 אש'. לר' רכינא א"י את"כ ושם אשי רב בר מר בטעות לסנינוובשים

 השואל. בקש כאשר ה"נו5(
 באונם. שלא שנכתב בהן שבתיב הכוונה"(
 י"ת. כתובות7(
 א'. ה' ויקרא8(
 פ"ג רשבושת התופפתא נו' יהזנית יהושש ר' בשם נ"ה: בנ"ק שהיא הנוסחא הביאו(

 מרברי גם רא'ה הגאון הכיא בשנשבע התורה רברי שם שהעמירו אף והנה נ"ו. בב"ק שםועיין
 ב"ח. פי' טוח"ם ע' להעיר הלטותא רבר ועל ערות. שיורע מי כל להעיר שצריך כוונתה שעיקרהתורה

 : הרב תרגום ע"ס וענינה תקנ"ב פי' הרכבי א"א הר"ר הוצאת הגאונים בתשו,0ן(
 ליעקב שיש סלוני ביום מיופף אקנינא התנאים. בא"ה כתב כיניהם וכתכו נשתתפו ויעקכ"יוסף
 יותר לו שיזרסן ומה ירוע ]סכום[ רבר ע~ר עליו שיופיף בתנאי 15 שנתן ירוע כך וכירואצ"ו
 יטול ריוח שיהא וכמה פחורות עגינ' ובשאר בתחבולות ממבעות בח"וף כזה ויתעפק זהטסכום
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 אלצרף פי בה ויעטל ילך פוק לה יתהיא ומא מעלומא שיא אליהא י2יף אןעלי
 ואנה וקעת אן 21יעה מן מנהמא ואחד כל ילזם וכדלך וכיי. כף' ול'ומף וכייכיי דרהם- מן פליעקב פ2ל מן ( רוקא1 כמא אלתנאראת סאיר מן ילך ונירואלנהביה

 מנה יאמיה מאל פי אלאתפאק פי סטי בעיניה רנל מן חילה יוסף עלי נרתמתי
 לאזם 1ה1 בתה שי מנה יעקכ ילזם פלים נטרסה או חילה או קרין נההעלי

 ענד וליעקב טבב. ולא שי מנה ילזמה לא ילך מן כף. 1.עקב כתי אם קלליוסף
 מתי אליה ידפעהא נירא מאלא אמתופאהא ודיעה יכרה אלמקדם אלמאל סוייוסף

 או בהא עליה נתב או בחנה פיהא יחתנ ולא בהא ידאפע לא נהאר או ליל מנהטלבהא
 מא עלי יוסף עלי אלודיעה אחריות ואן וסאעתה. וקתה מן ילך דפע מפתגהבבע2ה
 אי אללה אעזה אלמתיבה ראס סידנא יעלמנא מודע. כל ואכטל קבלהמא מןתבת

 יזרמן ואם מטגו הלק יטלו שניהם הפסר יקרה אם וכן וכך כך ויוסף וכך כך ררהם מכליעקב
 העתיק התיבות אלו התנאים" בכתב לרוגמא נקרא ],,ששמו מאיש הערמה 'רי על שיפסירליוסף

 אין טטנו[ ]שיחטוף עזות או הערמה או הלואה בררך ממנו שיקח בממון בספק[.הנועתיק
 מזה ליעקב אין וכן הרבה ואם מעט יהא אם ליוסף כולו והוא כלל זה בהפסד חלקל';קב
 ]על אחר בממון לו שנתן פקרון יוסף אצל עור ליעקב יש הנזכר מהממון יחוץ גרמא ולארבר
 יררוש ולא אחר לזמן 'רחנו לא בלילה או ביום ממנו שיתבעהו שעה בכל לו שיחזירנומנת[
 על הפקרון ואחריות תיכף' לו ונתן ריוקני טמנו בחלק או הסך בזה לו כתב או ראיהממגו
 הוא איך ה' ירוממהו הישיבה ראש ארוגנו יוריענו מורעות בל ובטלו ביגיהם שהתנו כמויוסף
 היא אחת שהתשו' המעתיק שפט כבר והגה אלו". בתגאים עצמם על שגיהם שקבלו בטההרין
 הרכיע' הענין המעתיק השמיט ששס אלא צ'. סי' ומערב מזרח גאוני בתשו' הכתובה אותהעם

 השני ענין ואת בה" יש עניגות שלשה "כי וכתב התשובה כראש גם שינה לכן הפקרוןבגירון
 בעכור שלפנינו ראשון ועג'ן ושגי ראשון לענין התשובה בראש צ' בס" שם שס לפניגווהשלישי
 ופסקגו צוינו "ואשר בה וסיים שלישי לענין צ' במי' שם שם הפסוקים מן בראיותיו ארוךשהוא
 ראובן השטות כתשובה שם הזה שהמעתיק ונראה תשובותיו. ר"ס שסיים כררך מנ,גה" לזוזאין

 להק" המעתיק שם וק"ן מאתים סכום גם התשוי בכל השמות אלו לרשוס שררכו לפיושמעון
 תקג"ב ס" הרכב' הררא"א הוצאת בתשה"ג ולפגיגו י"א. סי' ש"ח ח"ר ש"ץ ע' הקוראעל

 רק וכתב ראיותיה בכל המעתיק קצרה הראשון הענין בפירוק הכתובה הארוכה המעגהאותה
 מזרח גאוני בתשובות באריכות נמצאת והיא . . וג'. . . וג'. פעמים כמה ורשם הרבריםראשית

 מזרח גאוגי בתשובת באריכות הגכתכ העגין זה ער והתשובה השאלה לשון זה והנה צ'.סי'
 רינר מאתים לכיס ראובן והטיל גשתתפו ושמעון ראובן זצ"ל. גאון סעריה לר' צ': סי'ומערב
 רלך פוק לה[ ]צ"ל לך יתהיא ומא[ ]צ"ל ומה ריגרין וחמשים מאה שנועון עליהם שיוסיףכרי

 על שהתגו כמו ההפסר מן וכן לשמעון שלישים ושני לראובן השליש יהיה והר'וח כהםויהסר
 שאהיה מטון ממך ויטול ערטה בשוס עליך 'הורה יעריס אם כ' שמעון על ראובן והתנההריוח
 כי לא אמר ושמ;ון מטוגך בכל שותפך אני כי לשמעון ראובן טוען ועכשיו הפסרו טןפטור
 וחטשים מאה אלא שלך הקרן על להוסיף יכולתי ולא הירוע הקרן על אלא ענ:ך נשתתפתילא

 שלשה כ' זו בשאלה כתוב כאשר אם הבנגו אשר זאת הנה הרין. האיך רכינו ילמרגורינרין
 ברורים משפטיהם שני כ' לבעכור כ' עליהן השואל שאל לא מהן ענינות שני בה ישעניגות
 וכן שלישים ב' ולשמעון שליש לראזבן בסמון ירויחו אשר השכר חילוק הראשון העגיןוגלוים
 השגי והענין על'ו. שאלתם לא קיים ביגיהם 'טהתנו תגאי להיות ברור הטשפט כי יעןבהפסר
 זה וגס מנ:נו אנ' פטור בתחבולות ממון ולקח יהורה בא שאם שמעון על ראובן התנהאשר
 לשאול שואל של כוונתו היתה אשר רבר אבל עליו שאל לא תנאו לק"ם ברור משפטו כ'בגלל
 וכו". להוסיף שמעון עי ראובן התנה אשר השלישי העגין הוא בייחורעליו

)1
 המ,.ת,_

 "רזקא"? שצ"ל ה",ר
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 יצא2( הגרית בלשון מכתובהי( זו שאלה אלשרוט: היה פ' אלחכם מן 'לזמהטאש'
 בה יש כ' הנננו ואת נכון הרבר היה כן וו נשאלה כתונ כאשר ואם וכו'לפנינו
 מאה ראובן של זוז מאת'ם על להום'ף שמעון על ראובן התנה אשר ( ראשון5ענין

 חולקים ושמעון ראובן ואת ועל רלך. פוק לך 'תהיא ומה שמעון של ווווחמשים
 עמך נשתתפתי כי לא אומר ושמעון קניינך בכל שותפך אנ' אומר ראובןועכש'1
 בזאת ווו וחמשים ממאה חוין שותפותך על להוסיף רבר לי 'תהיא ולא 'רועבממון

 ולא זה כרברי לא המשפט שאין ראינו כך מ.. עם הדין את:ם להוריע'טא4חם
 שמפורש כמו ממונך בכל שותפך אני לשמעון שאמר ראובן כרברי לא זהכרכרי
 דברי בהצ'ע המשפט אבל 'רוע בממון עמו ניטתתפת' שאמר שמעון כרבר.ולא

 ומיטמע רלך פוק לך שתהיא ומה ק"נ לאמצע '2מעון 'טיל כי בהן שאמורהיטותפות
 ואע.ם לאמצע יטילם אז ק"נ על יתר ירו תמצא איטר וזהב כסף רינרי כל כ. והדבר

 המשפט תוכן רלך. פוק לך 'תהיא ומה(( ישמעאל בלשון הללו רבי'ם'2נאמרו
 רבות'נו מצינו כן כ' כי כמוהו6( ולרון משמ.ע מהו הקרש בלשון בהן כ'וצאלראות
 הקד'ט נלשון אותם מם'ע" היו ארמית כלשון ארם נני את בראותם ו.להראשו'
 רבות'נו"( למדונו שכן כפיהם ושוסטי' אורותם על במקרא וחוקרים בהןלניוצא
 חר לברא אנש' קראי מי וברתא ברא חר ליה הוה לבנ.י נכסי' להו דאמרההוא
 מלמד חוקיה8( דב' כרתנא רבא א"ל חושים רן ובני ת"ש א'ט'7( ר' אמרבנא.
 'וסף ר' אליאב פלוא ובני מהכא רבא אמר אלא קנה של כחז'ט.ם מרוכין נניושה'ו
 תנו מיתתו ביטעת צוה איש זה. מעשה של פירויטו ווה עוריה א.תן ובנ' מהכאאמר

 אי כתיבה יהייאתה עיב,ת מלה ה,א כ, להנ,ה צייר ]א,1 שכתיבה צ"ל1(
 ה[נכתבה

 ,צאה צ"ל2(

 כתוב הענין וזה צ' סי' מורח גאוג' מתשו' זה בענ'ן התשו' העתקנו יא,לך מכאן8(
 להיס,ף נפשו ע4 ,וסף .טק,בל "מה הלשון: בזה הקנ"ג ס,' הרכנ, הררא"א הוצאתנתה"ג
 היה כן ואם ילך פוק 4ך יתה'א מא להוס'ף וגם הנו"ורש ,עקב ממון עם נשוריט כ:מוןנו'טלו
 ואע"פ לאמצע יט,להו המפורש על יתר ,וסף ,ד תנוצא אשר ווהב כסף כל הדין הוא כךהדבר

 ב4שון חקרו כי 4בנא' נכסאי 4הו דאמר ההוא במעשה רבותינו ל'מדנו שכך ונ' ]ץ[שנאמרו
 שמצאו וכיון עזר,ה אתן ובני אליאב פ4יא ובני 'ט4 בענין בנים קרוי האחד שהבן ונכ,צאוהקדש
 משפט" "חחכו ממש זה ולשון וגו"' צ'דו לעורכ יכין מי ער וגו' אנחנו ונם כפיהו מ.טפטחתכו
 צ'. סי' מזרח ג' בתשו' שלסנינו בתשובה בא אנחנווגם

 נוכח( במקום )נסתר לך במקיס לה בערבית ]ההגה ולך. פוק לה ,תה.א ימא צ"ל1(
 [ ה נצרכתאינה

 אחר' לחקור אין כזה בענין אכן אדם בנ' לשון אחר הו4כ'ן שבשטרות אמת הן5(
 יד*רו אם המדברים כוונת האיך ענין באוחו ארם בנ' ד'בור כ,וון אהר, רק אחת ה'כהמשמ;ות
 קורין אם זה ענין בחלמוד גם הס,עו ולכן ומזוקקת, הטהורה 4לה"ק הדברים מס"ע'ן אלודבר'ם
 דהיכא דפסק ר"ז סי' הריב"'ט בתשו' וע' הגאון. כוונת נ"ל זה המקרא לררך בנ,ם בניםבנ,
 ש"ד. סי' שם וע' ב"א. ל"יון עם אותה לשוות תורה לשון אחר הולכין ברורה ב"א ל?וןדאין

 ברא". "חר ספורשת הג' וגי' ברי"ף, וכ"א וברתא" "ברא רק אית' ושם קמ"ג. ב"ב"(
 רבא. על'ו השיכ והלא כש"ס הוא כאשר אביי צ-ל'(

 גם רבא ברברי גס חסרה טש"ס שם והנה חזק,ה" דבי כדתנ, "ד,"מא בש"ס לפנינו8(
 הגאון. שגרם "מהכא" ת,בת יוסף ר'בדברי
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 אינו ( תאמר1 אם לאמר רבותינו וחקרו ובת אחד בן אלא לו היה ולא לבניינ:כיי
 ואע"פ לבנו כולם את ולתת נכמים בעישוי בתו את לפטור צואהו הועילה בניםקרוי
 אלא ארמית מלשין פירושו רבותינו למדו לא נאמר ארמית בלשון המת'טצווי

 כנים קרוי אחד הכן הקדש בלשון '2מצאז וכיון ממנו ולמדוהו קדש ללשוןהעתיקוהו
 הר:ו חתת עתניאל ובני4( ע,ריה איתן ובני"( אליאב סלוא ובני שנאמר2(כמו

 ראוי כך אנחנו ונם הבן. בחזקת כולם ועמרו נכסים בעי'?ור הבת נסמרה כיהמיטסט
 מעתיקים אנו דלך מוק לך יתהיא ומהי( 'שמעאל בלשון '?'ש כאן לעשיתלנו
 כסיהו. שוסטין המקרא מדברי משמיע הוא ואיטר הקדש כלשון בו כיוצא אלאוהו

 טיכן למעלה ( יוכן" ואשר הדבר נמצא הקד,ט בל'טון בו כיוצא אל הסענוהווכא'טר
 שכרו להיות זו לשותסות זקוק יהא ידו תשינ אשר כסף כל כי משמיע הזהוהדבר
 ואשר לו ימצא א'?ר הן אחד בהשמע המילין אלו הקדש בליטון כי לפילאמצע
 ואלו עוני והילומיהן עושר משמיעות וכולן ידו תניע ואשר ( ידוי תשיג ואשר לויוכן
 לא ואם כדכתיב ידו תשינ ולא שה די 'דו תניע לא ואם כדכתיב ידו תניע לאהן

 ושלחו נכון ולא ידו מצאה לא ואם כדכתיב ידו מצאה ולא תורים לשתי ידותשינ
 נכון י?אין זוז וחמ,2ים מאה על הוסיף לא אם זה שמעון כן על לו נכון לאיןמנות
 ושרות בתים לו לש ו"ע"מ כלום עליו לראובן אין פרשתי כא'טר העוני מסנילו

 אלא בשותסו ולהומיף מאומה מהם למכור אותו מחייבין אין המודות וכליוכרמים
 אין ואשר השותפות לתוך ראוכן של מה עם להטילהו חייב לו הנמצא וזהב כמףכל
 למכור אותו מחייבין אין ( להלן" רבותינו שנו וכא'2ר הייב אינו וזהב כמף לומצוי
 רצה לא ולכך חסצה לא נפשו אבל וזהב כסף לו נמצא זאם תשמישו. כלי ואת ביתואת

 שומעין אין בדלך נממה למתטב לה יתהיא ( ומה" פירו'? והו ואמר לאמצעלהטילו
 כית כנדבת כדכתיב ידו תשינהו אשר המצוי דבר כל לו יוכן אשר פירוש כילו

 הוא וכן מותו לפני לרוכ דוד ויכן ונו' ורך נער בני שלמה דוד ויאמרהמקדש"ן(
 איטר האומר כל וכן אלף מאה ככרים זהב אלהי לכית הכינותי בעניי והנהאומרו1(

 כמשפט נכסים עשור בחו חמול שעכ"פ נראה הגאון מדבר' והנה בנ'ם קיו' בן צ"%י(
 הכי א,נשי דאמר' דמילת' אורח' כדרך כן אמר לבנ'( ,ההנו לבנ" נכם' שאמר מרעשכ'ב
 או דייתקי 'מצאו שאם להור,ע כן שאכ:ר שכתכו ת"ש ד"ה בהו' גס וכ"מ יוסף כנמוקי פי'וכן

 "ולסלוק' שכתכ כש"ס הגליון כדברי 'סלא וזה הרמכ"ן 3חי' יע,' כלום בה יהיה שלאנ:תנה
 ואולי קאתי" מעישורלכרהא

 כמהרש"ל ועי,ן קאח," בעישור לכרתא "ו,ס,~קי צ",
 ח'. כ"ו במרבר2(

 י'.ג. ב' בדה"א והוא בש"ס הכיאו שלא אחר מפסוק ראיה עוד הגאון הוסיף((
 ומא. צ"ל6(
 [ ה ]יוכן.'(
 נוצ'א שמיאו אלא בפסוק כן כולם נמצאו שלא ראיה הכיא לא בהן האלה ללשונותי(

 י'. ח' ונחמ'ה וי"א ז' ה' ו,קרא המקרא מליטון ראיה הביא וללאוההן
 ה"ח פ"ח פאה משנה*(
 האמורים הדכרים אלה פי' שזה כלומר בדיך" נפסה לתסחטיב לך ,תה,א י"א צ"י9(

 נפשו. שתחפוין מה שכוונחם לך" יתהיא "ומאבשמר
 ד' כ"ב א, רה",10(
 ה'. "כית יצ.,י ,,,ר שם11(
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 וכו' כן כי דננם ת:ין ככתוב1( לכו על עלה ולא הקכ"ה לו יתן אשר סירושו לויותן
 אשר וזהב כסף דינרי כל הלכך צידו. לעורב יכין מי ואומר"( צעדו יכין וי"יואומר:(
 ומא סירויט זה כי השותפות ממון עם לעכבהו חייב לו המצוי זהו שמעון ידהשיג
 יד ת'טינ אשר וזהב כמף לו נמצא לא ואם בארנו כאשר רלך פוק לךיההיא
 וחמורו שורו ואמתו עבדו שדהו ביתו את למ:ור חייב אינו לו והמצוי זהיטמעון
 והענין מזאת4( הוא סטור כי קנינך בכל יטוהפך אני כי טוען ראובן אותו:אשר
 קצוב רבר ממנו ליומף זו ב,2ותפות יהיה א,טר 'טכר כל כי ביניהן יטההנו מהה,2ני
 ובהססד בריוח ביניהן שההנו התנאין להיוה המשפט וכן השכר. כמידת בהפסדוכן

 צריכין אנו ואין קיים. תנאו 'טבממון דבר כל רבותינו"( שנו :אשר וקיימיןי2רירין
 נשוהסות לשניהן קרן שיש מאחר יעקב ימול וכמה יוסף ימול כמה לפנינולפר'ט
 היטכר רוב נוטל הממון רוב בעל להיות שהתנו בין ביטוה להלוק יטהחנו ביןיו.

 השבר מעוט נומל הממון רוב בעל להיות 'טהתנו ובין מעוטו נוטל הממון מעוטובעל
 התנו מה לחקור צורך ואין קיימין תנאיהן הכל על רובו. נוטל הממון מעוטובעל
 עליו שקיבל השלייטי והענין עיקר. כל קרן לו אין מהם שאחד בזמן אלאביניהן
 על כלו להחשב בתחבולות או במרוניא ממון ממנו ויקה אלמני פל' יבא 'טאםיוסף
 יכול ואין הוא קיים תנאו זאת נם אף מאומה ממנו יעקנ על לההשב ולאנפ'טו

 ממון מבלעדי פיקדון יוסף אצל ליעקב יש כי נ:תב אשר הרביעי והעיניןלשנוהו.
 מירו קנה לא ואפילו קיים תנאו זה נם אף אחריותו יוסף עליו וקיבלהיטותפות

 חנם שומר על ומתנין"( תאנא שונין אנו שכך מידו שקנו נהפרש שהרי שכןו:ל
 מירו בשקנו ואמ' שמואל ופירק בעלמא בדינורא לומר והקשינו כיטואללהיות
 אממוניה ליה מהימנין רקא הנאה בההוא מירו קנו לא תימא אפילו אמר יוהנןור'
 אימתי הפיקרון את לו לתת חייב הלכך יוחנן כר' והלכה נפשיה. ומשעבדנמר

 להטיל משסט חתכנו כאשר ה'טותפות ובעיסקי עליו. קיבל כאיטר לו לתתיטתבעו
 ואין תנאיהן. כסי ובהפסד כשכר ולחלוק לאימצע לו איטר ווהב כסף רינריכל

 מאומה. מזאתל'טנות

 שמעון בת נשא שראובן"( זו בשאלה הוחזק כאשר הוא נן1( ואםמג.

 י'. ס"ה תהל,ם1(
 מ. ט"ז משל,1(
 מ"א. ל"ח א'וכי(
 הרכבי. הר"רא הוצאת בתה"ג היא כאשר פה ערוכה התשו' ואילך מכאן'(
 פ"ג. קרושין כתוספ' ועיקרה בש"ס מקומות ובכמה נ"ו. בכתוכות הובאה לוה רומה בלשוןו(
 רי,ס לפני כן כתוכ והיה וכו' כשואל להיות ש"ח "מתנה פ"ז ב"מ בתיספת' כ"א6(

 להם בשום הש"ס דיג' ר"ס גס מביא הגאונים וכדרך והרא"ש. הרי"ף גי' וכן צר. בימכגמ'
 הוא". מהימנא ראינש קול עליה נפיק רקא הנאה "כההוא א,ת' ולפנינו שינוי וכמעטטעם

 והתשו' זאת, לסני בכ"י היא מר"ס שהיא צ' סי' שם התשו' צ"א. סי' גמו"מ תשו'7(
 לשפוס יש לכן ר"ס ע"ש בש"צ הכתובות התשו' מן אחת היא בכ"י לפנינו ואת תשו''טאחרי
 )חסרה "ת"כ" כתוב הכ"י בגליון והנה לשונה. מתוך מוכח וכן היא ממנו שלפנינו התשו'שגם
 )כתבתיה(. כת' ולא בערכית כתובה והיא השאלהכאן(

 וכוי מתכשיטין ראובן לה שנתן מה וכל שמעון בת את נשא ראובן . השאלה ענין'(
 בבית דר וראובן זה על שסר כתג אשר שמשן בבית היה הכל שמעון אביה לה שנחן מהוכן

 בכתובת הכחוב מן בירו אשר בל את לו יתן -סשמעון ובק'ט משמ להעתיק רצה ועכשיושמעון
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 ישנו הכתובה כשטר נכתב איטר כל כי עדים עליו והעיד אביה בנית לחופהוכנסה
 להסיענ ראובן בקש ומן ולאחר עמו יקחנה איטתו את להעתיק יחפו'ן אשר ובעתבביתו
 הוא כך קרקע. בו לקנות לא אף שליש ע"י לתתו לא אף שמעון אביה אבהולא
 רצתה ואם דעתה מה ורואים פיה את שואלי' היא נדולה וה שמעון בת אםהדין
 ( י רבותינו שאמרו כמו לעכב ינול אביה אין הנדוניא את ולהוציא בעלה אללצאת

 א"כ אלא בעלה עם ולהשפט לריב וקוק אביה ואין בה רשות לאביה איןמשה'טיאה
 הרהוקים מן אחד אילו כאשר ההרשאה בכח עמו וידין יבוא או כי אות21(הר'טת
 רחוק איש או אביה בא או היא באה אם כן על רשאה. היתה בעלה עם לדוןהרשה

 שוברת בעלה עם לשבת חפ.ן לה אין"( אם רואים בעבורה בעלה עם ורנובריטוהה
 הנתוב כל כי שמעון על ראובן העיד כי הדבר היה אמת ואם 1.וצאה.כתובתה
 אשר אה לראובן ויחזור האב לה כתב אשר את ממנה לבתו יותן הוא בביתובכתובה
 מאמנת היא אם בעלה עם לשכת חפ'ן לה יש ואם4( . . . מוה וה ויפרדו להכתב
 כאשר הכל את אביה לה שיתן הוא דין ידו תחת בכתובה הכתוב כל להיותאותו
 לבלתי עליו התנית כי טוענת ואם"( . . . . בשאלה שמפור,ט כמו עצמו עלהעיד
 מתקיימין אין התנאים כל כי התנאי היה כן כי ראיה תביא כלום הנדוניא מן לותת
 מקודשת את הרי לאשה האומר שנינו"( כא'טר דיז בעל בהודאת או בעדים אואלא
 ר' דברי בטל ותנאו מקודשת זו הרי ועונה כסות שאר עלי לך שאין מנת עללי

 אלא כך לה 'טאמר מתכרר כן ואם קיים תנאו שבממון רבר כל אומר יהודה ר'מאיר
 שומעין אין כיררה לא ואם בהודאתו או כעדים או כאן אף בעדים או בהודאתואו
 בו שיקנו עד או שיתםייסו עד שליש ע"י הכל את יניחו מאמינתו אינה ואםלה

------ - - 
 כעלה עם לצאת רוצה אם פיה את שואלין גדזלה היא שאם הגאון ושפט הנדוניא. ומןכתו

 כזה. למהות אכיה כיר כח אין כעלה לרשות אכיה מרשות והנרוניא הכתוכ אתולהוציא
 ה"כ. פ"ד כתוכות נ.שנה1(
 אין ה[ הרשתה. מן קצור הוא הרשת כי למותר, היא ]ההגהה הירשה. צ,,, איל,2(

 אה להרשוח שיכולה כדרך הכת אותו הרשה אם אלא כהו כשכיל ככ"ר כעלה עם נשפטאכיה
 הזה המנהג והרחיכו טענות לטעון ענין ככל אנשיס להרשות דרכם שהיה ונראה לטעוןאחר
 ד'. סי' נ' שער התרוכווה כם' וע' כידוע הגאוניסכזכון

 שוכרת ומ"ש ממנו כתוכה לה אין הלא עטו ללכת כעלה עם לשכת רוצה א,נה אםג(
 כלום. עליו לה שאין שובר ותכתוכ אכיה מבית שהכיאה מה שתקבל בזה הכוונהכחוכתה

 וספסרת סכטלת כהוראת כתוכתה שוכרת הלשון נמצא וכרוכות יכמות וירושלמי]כר~ספתא
 ה.[כתוכתה.
 ועתה הכתוכה את אכיה לה יתן כעלה עם לשכת רוצה שאם אמר התשו' כתחלת'(

 ירו. על נותן אכיה כעלה, כיד הכתובה שתהא תאכה אם הראשון שערים כ' הזה בפןכיאר
 ' ס"ט כתוכות וע' התנאי יקוים הנדוניא סן לו תת לכלתי התנה אם השני יהשער6(

 הברייתא שהונאה הסקוטות ככל נכבלי והנה פ"ג קידושין תוספת' וע' נ"ו. כרוכית6(
 בטל". ותנאו מקידשת "ה"זהלשון

 ציון סלאכת את השלימו כטרם השמימה המויל נשמת עלתה כי ראכדין, על]חכל
 אכניס פן הענינים כגוף לכנוס יראתי להתימה נקראתי נקרוא אשר ואנכי זו. לתשוכהההעוות
 הערות קצור את דק והכאתי כסועט הסתפקתי לכן ושטתו; המו"ל לרוח זריםרכדים

 אם הסייחה ואכקש רשומיה. מצאתי אם האחדונה דעתו לפי כמקצת אותן תקנתי רקכגמו"מ, המו"י

 כי כזה עון עלי תשא לא תצכ"ה הסו"ל ידידי נפש כי אקוה גם דכר, באיזה כזהשגיתי
 ה.[ כונתילטוכה



תשובותח13

 אוכל !הבעל ה'טל'ש ע"' ומונח בשמה כתוב והיטטי הא'טה של העיקר ויהיהקרקע
 בעלה לה שכתב מה ולענין?( . . . . ציכיה ו:ל למווניתיה הוא ( כין בעבורפירות
 כי ראיה 'טמעון מכ'א אם :תנ אשי תכיטיטין בל לו נתן לא כי מוען וחמיוכיטמר
 בי נכתב וכבר הואיל להיטלים ראוכן חייכ אותי 'טיתן כתב איטר כל ראוכן נתןלא
 יד מתחת צאתה עת עד אלו תביעות מניחין בכך ראיה הביא לא ואם . . . .נתן

 לה כרור שהוא רכר כל על ניטבעת תצא במיתה ואם מודה. ואינו הואילכעלה
 תחתיו יושבת כיטהיא אבל הראיה. עליו מחכירו המ.ציא תצא בנ.רו'2ין ואסונומ4תו

 מה ולענין . . עליו אחריותו 'טהרי משלו לה ש:תב מה תשלום להבוע להאין
 ייט אם ותפמור . . . הנדוניא הגיע לא כי לי תעיר כעלה אמר' כי מוענתיטהיא
 . . . נפמרה לא לו יטהעידה אע"ם ערים אין יאם ותסמר לו תעיד בקנ.ן בכךעדים

 אם הדין הוא כך במתנה לאניה הנדוניא את נתנה :י בי2אלה שנ:תכ מהולענין
 הכתוכים נרול צאן נ:סי לומר צורך ואין במלה מתנתה לו אותה נתנהמעכשיו
 נסלו ואפ" נשומ'ם ולא ב:תובה כתוכים 'טא'ן מלינ כנ:סי אפי' אלא כשומאבכהובה
 שאם מורים ואילו אילו משנישאת לה נסלה שנינו"( כאיטר בעלה אל כניסתהאחר
 נשואה 4( אביי אמר להלן אמרנו וכאשר הלקוחות מיד הכעל שייציא ונתנהמ:רה
 כעלה מיתת לאחר או נירושין לאהר ואם . . . מידה עדיפא ידו אמר רבא כידהידו

 או הוא מת ואם בעלה יירשנה בעלה תחת מהה אם תלוי הדכר והיה לאכיהנתנה
 או כך רחוק לאיש כתבה ואפי' לו כתכה כאיטר הכל את יימול אכיה יכואנירשה
 של ככתובתה ליתן רוצה ארם כמה אומדים ( שנינוי כאיטר קיים כתכה היית'מכרה
 יוחנן רי שנחלק ואסי' בעלה יירשנה מתה אם אכל נחנרשה או נתארמלה אםזו

 קנה כי כר"ל ( הלכה" ונפמקה האכ בחיי האב בנכם' הבן מ:ר לענין לקיש בןור"'ט
 מת אם אבל הנוף לקנין דומה אינו לאנ המשוייר המחובר פירות וקנין הואילהלוקח
 נתנרשה אם אבל קיים המוכר שהרי הלוקח קנה כי ככך אדם נחלק לא תחלההאב
 כשהיא אכל אחר לאיש או לאביה נתנה איטר המתנה תעמוד בעלה מת אוהכת
 שטען מה ( ולעניןל . . יחריו שניהם שישוו ער מכירה ולא מתנה כאן אין בעלההחת
 ונם חובו את פרע ונם שנים שלש אשתו ועל ראובן על הוצאות הוציא כישמעון
 בבקשת כי עדים שני הניא או ראונן הודה אם אלה רברים בנ' לסחורה קרן לונתן

 תחת לו להשינ ראונן עליו וקכל ראובן חוב את ופיע אשתו ואת אוהו פרנםראוכן
 ערים יש אם הכים ראש לענין וכן . . . לו לשלם ראובן חייכ יטפרע ומה 'טפרנםמה
 ו~טור אלה כל על סתם ראוכן בסני נוזרין אין ואם 'שיבנו השב לו נתן כי הודאהאו
 כי ויאמר משלו אשתו ואת אותו ומרנס ראובן חוב פרע כי ערים שמעון הביאואם

 למזונות'ה משועכד היא כ, י"ל1(
 לתת שאמר התכשימין את לאיטהו גתן יא שראובן שמעון מוען אמ הש5,שי השער2(

 מיתתו. לאחר ותטול היא תשבע ראיה אין ושם לה, ו,שלימם יחנם ראיה כשיש ופסקלהי
 ה"א. פ"ח כהובות מ,טנהו(
 פ"ג. בגמרא שס4(
 פ"ט. ב"ק גמרא ה"ב, פ"א מכות משנה!(
 במתנה. לאביה הגדוגיא שגתגה שועגת שאם הרביעי השער וזהו קל"ו ב"ב"(
 ושאר אשתו שהיא ובתו ראובן ע4 שמעון שהוציא הוצאות לענין החמישי. השער'(
 עליו 14 שישחב,עית
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 לא כי הימת שכועת נפניו נוזרי' קכלת' לא אומר וראוכן תחתיהן לפורעו ראוכןקכל
 חנן והשוו אשתו את ופרנם אחר ועמד הים למרינת שהלך מי שהרי~( ופטורקבל

 המודר שהרי2( בתו אצל אב וכ"ש הצבי קרן על מעות'ו הניח כי זכאי כן ור"יוארמון
 אשתו את וזן אברת81( לו ומחז'ר חובו את ו(ורע שקלו את לו שוק" מחכירוהנאה
 שמעון'( שאומר מה אכל הנאה מודר שאינו וכ"ש כמזונותיה חייב שהוא ואע"פונניו
 והע'טיר העני משפט ממש בדבר'1 אין העני ועכ'טיו עשיר ראובן היה נשואין בעתכי

 כל עמו"( תשא בעלה עם לעמוד דעתה אם הלכך פ'ר'טנו כאשר שוה זהבדבר
 קרקע בו יקנו או 'טלייט ע"' מונח 'הא או ביתו אל בכתובתה נכתב להאשר

 . . . אצלו 'שנן כי נפיטו על העיד אביה כי בהתברר פירות אוכל והבעל בשוהוהשפר
 עדים0( לי תעיד כסוף כעלה אמר כי או מתחלה  היה כ' מוענת היא אשרוהתנאי
 ומה ואחר אחד לכל ראיה צריך והקרן והמזונות החוכ וכן וכזו בזו ראיה תביאותפטר
 נרשה אם אבל בעלה תחת יושבת כיטהיא ממ,ט בה אין במתנה לאביהיטכתכה
 הרין. וכן האב ביד המתנה תתקיים מת או 7(ומתה

 לו וילדה אשה ראובן ונשא קרקע אכיהם להם שהניח ושמעון ראובן"(מד.
 קרונו נא כקרקע חלקו מן כתוכת' לנבות ראוכן של איטתו וכ'2באתה הוא ומתכת

 וזמן חלקו לו שמכר שליש ע"' נתונים שהיו נוים ומן בישראל שטרותוהוציא
 השינ ידך תחת השטרות אין למה לו ואמרו וכשנשאל מותו לפני רבות שניםה'טטר
 אמר לסיכך ירו מתחת הקרקע אוציא פן המוכר ינור כיואמר

 לשליע~
 לו תתנם אל

 נמר לא לנו נראה דברים משלשה מהן. הו'ן נכמים למת ואין מיתה לאחראלא
 ה'טמרות הושלע~ו מאשר ראשון מותו0(. לאחר אלא כח.יו נמורה מכירה לקרובוומכר
 מעכשיו נמורה מכירה ואילו ראובן מיתת אחר זה לקרוכו לתתם הושלשו שליש ירעל

 אחר רנות שנים ראונן כיד הקרקע שהיה מתוך ויטני נשלשין. השטרות היו לאהיתה
 קרקע דעת על שלוהו זה הוא מי וכי בידו מוהוק והוא ונפטר וה מכ.רה שטרכתיכת
 טענה. עמהם צריכים אין והיורשים0ן( מאר עצום חזקה וכח הלוהו בידו חוקהשהיא

 אמר ה'טמרות להמשיכו ראוכן מן בררשו כ' זה קרוב שהורה הודאה מתוךוהשליש'
- - - - -

 ה"ב. פי"ג כתובות משנה1(
 בגנ:ו"מ ~כן אברתו, ת א איתא ושם 'ג, ה פ"ר נדרים משנה:(
 ה"ה. פ"ד שם במשנה8(
 הנרוניא לו נותן אינו וה ובשכיל העני 'טמעון שההנו רא,בן טוען שאם הששי. השער*(
 כטלין.מענותיו

 היא. ט"ס 'טאולי עמו ז"ל המו"ל בכ"י אולם עמה, בגמי'מ*(
 בתשובה למעלה כי הוא יאמת להמהק, צריכה ערים המלה כי הסו"ל העיר בגמו"מ6(

 כמה נמצא כי בכ"י, הנסצא את פה לתקן צורך אין זה בכל אולם סתס; תעיר כתוכזו
 עדים. תביא במובן ערים תעירפעמים

 מיותרת. היא ה ומת המלה כי בגמו"ס העיר המו"ל7(
 עליה כתוכ סעריה ר' שם אשר תשובה אחרי התשובה ובכ"י צ"ר סי' גמו"מ תשו,8(

 ישראל רייני אצל השטרות לכתיכ נוהגים שהיו מורה גוים" ומן שטרות "והוציא לשון גםבש"ץ.
 בטספר התשובמ טלשון גם כ"כ סי' מורח כגאוני ר"ס בתשו' גס בא וה וענין גוים. רייניואצל

 הוא. שממנו נראה לשנות" ואין ל;שות ראו' ,וכך וסופההטעמים
 קנ"ב. ב'.ב עיין מיתה לאחר שטר ואין9(
 ה"ג. פ"ג נ"ב המשנה על רמז10(
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 מעכשיו נמורה מכירה כי הוא אמת ואם ירו מתחת הקרקעות הוציא פן אנכי יראלו
 מעשה רבנן כדאמור ואוציאם אוציאם לך נתתי כסף אני לו ואומ' משיבו היההיתה
 למרנו כך השיבו לא ומאשר וליטול ליטולי( יהבינן זוזי אנן לקוהות דאמרי ברקבבני
 ולאחר היתה וראי מכירה או הרבר היה משתים אחת ועל לו הקנה מעתה לאכי

 במתנה ע~אמר2( ינאי ר' כרברי מכירה בלשון וננתבה היתה מהנה או היתהמיתה
 שלשה מן עפנתברר כיון לפיכך כחו לייפות כרי מכר לשון לו כתכ ולמה לו ליתןבקש
 ומכירה שטר שכל הוא רין מיתה לאהר אלא היחה לא ההקנאה כי אלודנרים
 בראשונה להתחיל ראוי כן על זו למכירה קודמין יהיו מותו לפני ראובן עלשנכתבו
 שכת' מה ינבו כולן"( ואחרי מחיים ננמרו כולן כי ראובן על א'2ר ובכהובותב'2טרות
 נותר לא ואם מיתה לאחר ההוא כי נתברר כי בו הכתוב הכמף כפי זו מכירהבשטר
 ובעבור כחו הורע כי כלום זה לקרוכ לו אין מאומה ושטר כתוכה כל סרעוןאחר

 לשנות. ואין לעשות ראוי וכך מיתה לאהר לושהקנה
 אמרו אשר הזהובים מאת כי טוען צמח כאשר הוא וא"כ סעריה.4( לרנמה,

 אלא המה חשבון מנותרות לא ושמעון לראובן עליו נותרו כי רין בבית 1'2לוםחיים
 ער נוים של בשופט ואנסוהו ושמעון ראובן עליו שטענו עקר לה שאין טענהמן

 ושלום. חיים טעו נרולה מעות באמת צמח רברי אלו נתברר אם בכך. להםשהעיד
 ניניהם החשבון את מצעו כי רין בבית לומר להם היה כי בזאת לו הרעו הרעואף
 העיר ועור אומרים היו ואח"כ בספק זוזים וכך כך בוראי זוזים וכך כך לצמחונותר
 כדי דינרי ק' עליו ושמעון לראובן יש כי בנוים שופט באונם עצמו על צמחאותנו

 המיוחרת בטענה החשבון מערבין היו ולא מתכונהו על דבור רבר עליושיעמירו
 אלא אחרים לדברים ולא האמינו חשבון חשוב לענין צמח אותו כ,2האמין כיבאונם
 במשנה'( רבותינו לנו שנו כאשר העיר לא העיר שלא במה העירו שהעידבמאי
 ואת יורשיה את הוא משביע אבל להשביעו יכול אינו עליך לי אין ושבועהנדר

 דברים עמו לערב שלא משפטו המיוחד בדבר חברו את המאמין כל וכן ברשות'הבאים
 למרונו כן כי האמינו לא האמינו שלא ובמה האמינו שהאמינו שאמרנו במה אלאאהרים

 אז% פרענא לא ראמרת אימת כל לי מהימנת לחבריה דא"ל נכרא ההואבתלמוד6(
 הימניה הא למימר אביי סנר מעולם רברים היו לא א"ל לסוףז( סהריה באפיהפרעיה
 טעו אשר הטעות מן ונרולה מהימניה. מי מהרי משני טסי רהימני' נהי רכאא"ל
 שמעו שאילו בפניו שלא עדותן שקב%ו לצמח הרעו ואף ב"ך טעו ושלוםחיים

 וכצ"ל. וליגוול לינוול קנ"ד: ב"כי(
 אשי. ר' נ"א. כ"כ לפנינו'(
 השתלם אחרי המכירה בהכטל הקרקע עכור טעות גתן שהלוקח ספק אין מאשר1(
 מעותיו. כפי לו יחזירו הקורסים והשטרותהכתובה

 כהוכה השאלה כתב( )חיים "ח"כ" הסופר כתכ הכ"י כגליון צ"ו. סי' גמו"מ תשו''(
 אחר. ב"ר שעשה מה על משפט זאת כתשוכה וחרץ כתכתיה, ולאערבית

 ומאמינו. הסכטיחו הגאון כוונת יחבירו המעיר שאמר ומה ה"ה פ"ט כתוכות משגהי(
 חסר )וכהרא"ש לי ראסרת אימת בל כו' ל'ה ראמר ההוא לפניגו מ"כ. שכועות6(

 "לי"(.תיכת
 הימניה הא תרויהו ראמרי ורכא אכיי שם וכתוכ להר"ם" א"י "יסוף זה חסר לפניגוי(
 ראביי פיוגתא מניח ויעיי מהימניה מי מסהרי מנפשיה טפי רהימגיה גהי פפא רי להמתקיף
 אחר. כעניןורבא
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 החשבון. מחמת ולא האונם מחמת הזהובים מאת כי לברר לו היה בפניורבריהם
 אלא כן עושים שאין ומצינו הרבר נתערבב רין בעל בפני שלא ערים בקבלםואולם
 עדים מקבלים שבתאי א"ר '( יוסי א"ר אומרים אנו כאשר בלבר רברים ארבעהמפני
 קבלה רין בעל בפני שלא עדים מקבלין וכי יוחנן ר' בה תהי רין בעל בפנישלא
 מבקשים שהיו או חולים עריו שהיו או חולה שה'ה כנון חנינ' ב"ר יומי ר'מיניה
 מה טעו ואלו טעו אלו כי בארנו אשר אחר בא. ולא לו וששלחו הים למרינתלילך

 שכל לו נשתיירו כי וברר לו נשתיירו כי טוען צמח אשר החשבון לשיורילעשות
 שום לעניין אמרנו כאשר ב"ר טעות ואפי' אותו מבטלת טעות אין במספר שהואדבר

 שבמרה רבר כל רבא2( ראמר לא במנ"נא אבל בשומא רטעו היכי מילי והניהדיינים
 הזהובים למאת לעשות ומה חוזר. אונאה מכדי בפחות אפילו ושבמנייןושבמשקל

 הוא בטל באונם הנעשה דבר כל כי עלי1 ננתבו באונם כי יברר צמח על נכתבואשר
 הוא קדושי' לאו קדוש' וקדיש תלוה אשי א"ר אומרימנ( אנו כאשר קירושיןואפי'
 יכול ואם מיניה לקדושי רבנן ואפקעינהו כהונן שלא בו יעשו לפיכך כהונן שלאעשה
 החשבון שאר וישתלם ישלם הזהובים במאת עצמו על העיר באונם כי לבררצמח

 נמצא אז לו מורים רינו שבעלי מה הזהובים פרע כי טוען ואם וברקרוק4(.במספר
 וישבעו מאומה מטנו נשתלם שלא בנזירה שמעון עליו ישבע והשאר לו יחשבובכתב
 מצינו ולא אבינו לנו אמר שלא אבא פקרנו שלא יורשים שבועת ראובן בניעליו
 אין הדין וכן המה נם ויפרעו מקצתו או פרוע זה ששטר אבא של שטרותיו ביןשטר
 פתגם. ממנולשנות

 גים' מהאי דראובן לררת' ממיכ' רשמעון וררתא שכנים ושמעון6( ראובןמ".
 ניסא מהאי להדיהון 1'שראל" דנוים אחרינייתא ורראתא הרבים רשות רהוארשארע"(
 ואתא מבואות לכמה מיניה ונפקין ועייל'ן אנפי לכמה שארע האי ונפק הרביםדרשות
 מעכב וקא ראובן ואתא שארע לההוא דדרתיה נותלא מן ורושן"( זיזא ואפיקשמעון
 ובינך ביני מפליט רלא למבואהל( ולא אנפקי לררתא לאו אנא שמעון וא"לעליה

- - --- 
 וגי' 'וחנן ר' תהי האיך דא"כ א"א וזה שבתאי א"ר אשי א"ר קי"ב: בב"ק לפנ,ני1(

 מיושבת.הגאון
 רפליג א~א אמרן לא "וכמקרקעי יפנינו מ"ב: בקירושין הגי' אמנם התוכן הזב,ר2(
 כו'". שבמרה רבר כל רבה דאמר לא במשחתא פליג אבלבעלויא

 אמר אשי רב בר מר קרושין קדושיו וזבין תליוהו אמימר ואמר : מ"ח ב"כ לפנינו8(
 וכו'. עמו עשו לסיכך וכו' עשה הוא הוי לא קידושין וודאיבאשה

 בספק וכך וכך בוודאי זוזים וכך כך הממון סן שיש נראה למעלה שנתברר ממה4(
 התובעין חייבין פרעתי אומר והלה שמר יש אולס מבורר שאינו מה שעל הגאון פסק אלוועל

 מ"א. בשבועות הש"ס כמאמרשבועה
 מסנו מצ'נו והנה סעדיה, ררי תשוי בין בכ"י כתובה התשובה צ"ה. סי' גמו"מ תשף6(

 ממנו. היא אם אנחנו ססופקים זאת בכל אכן סורי בלשון כתובותטענות
 הטלה בבאור והיא סאתו, נכתבה לא אך הערה פה נצסינה ז"ל הטו"ל ]בכ",6(
 לדרך הסמוך בית = שארעה )דאר הרב'ם דרך והוראתה מערב'ת שה,א ונראהרשארע.
 הנהר, שפת הערוך פי' לפי כ"ט.( )קמא דנהרא שרעתא מן לקוחה המלה אולי גםהרבים(ן

 שהוראתה רושן והיא ערבית מלה תמצא זז כתשו' למטה וגס הנהר. שגרל יפרש רש"יאך
 ה.[ הגגחלון

 וכינו. בינו מכוא ואין פלוש שאין7(
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 מן חד אנא ראובן ל.ה ואמר הרבים ברי2ות לך אית מאי הוא הרבים לרשותאלא
 עם הדין נאון ילמדנו לך שביקנא ולא אנא רילך רשכן '2כן וכל הרבים ר'2ותבנ'
 והיכא הרבים לרשות רושן ולא ייזא לא להנפוק' ד'כול דליכא ראוב') עם הד'ן . . .מי

 דדיינינן קמאי ראתאנ( ברבר אשכהן רהא למיעקר דינא בי ליה מחייבין והנפקדעבר
 נמי איכא הוה למבואח נפיק רהוי ז'זא ההוא ליה הוי אמי רי דקאמרינן?( הכילהן
 דרי לקמיה אתא עליה מעבבי וקא אתו הרבים לר'2ות ז.וא ליה דנפיק נבראההוא
 בני מחלי וקא מיפק למבואה דידי א-ל ליה איח נמי ומר א"" קו'ן זיל א"לאמי

 אמי דר' דינא מההוא שמעינן נבך מהיל מאן מיפק הרבים לר'2ות ד.דך גבאימביאה
 למעקריה ליה מח.'ב הרבים לרשות רו'טן או זיזא ואפ'ק דעבר דמאן חדאתלת

 אתו מרקאמר לעכוכי הרבים ר'2ות מבני חד דכל נמי ו,טמעינן קו'ן ז'ל ל'הכ:-קאמר
 תקנתא ליה אית למבואה זיזא דמהנפיק דמאן נמי ויטמעינן עליה מעכב'וקא

 דידך אמי לר' מדקאמר מידי שוי לא לשיבב' להו מפייס ואפי' עקר כללקיומיה"(
 ראובן דהד'ן היכא מיבע" לא הוא דהכ'ן וכיון נבך מחיל מאן מיפק הרניםלר'טות
 וכל ראובן ליה מתרצ' אפי' אלא למעקריה שמעון רמהייב ברו'טן שמעון עלמעכב

 פ"סא שוויא לא וקמנע אחריתא מדוכת' אחרינא אינ"ט ואתא דשמעוןהשכנים
 קא לא ראובן דהא בכה"נ וכ"ש לאקנייה '2מעון ומהייב מידי לי2יבבי דפייסדראובן
 ולמלוקי. רושן דההוא למעקר ומחייב מידע קא ולאמפי.ס

 ושל תחנונים ספר 'טנמל מי וששאלתם ז-ל גאון סעדיה'( לרבינימן.
 'ש שמתחרמ"( וכיון החורה כשבועת תהא:( י2בועה אותה בהן ונ'2בע"(תפלות"(

 '2מות בה יש הורה ספי מה תירה םפר כ'טכועת 'טיטבועתו ראינו9( כך לא אונה
 הקב-ה של ו'2מות מקראות בהן י'ט תפלות ו'2ל תחנונים של ספר10( אף הקב"השל
 הפרה. לשבועתווא'ן

 אבל תעשה כלא עוכר השם מן אחת אות המזהק ז"ל סעד'ה רבינוי[(מח,
 הקכ"ה של ושמותיו לתקן אלא זה נתכוין שלא למחקו מותר הכתב על שנפלדיו12(

 אתא ברבו רצ"ל ונראה מוכן, לו אין אך המו"לי בכ"י וכן בגמו"מ כן דאחא. ]כרכרו(
 ה[ אחת במלה כרבאתאאו

 עליה". מעכבי "וקא וגרס נפיק רהוי ז.דן ליה הוי אמי ר' ב'טם ו,פנ.נו ס'. ב"כ1(
 וכ~,". להו מפיים ואפי' עיקר כל לק,ומ.ה ל'ה ל'ת "יברה"ר צ"ל5(

 הא' רי ע"'ט הוכאה תתנ"ר סי הרשכ"א ובתשר ייח ס" א' חלק ראשומם של תורתן4(
 רנררים פ"ג כרמכ"ןוע"ן

 הקרש." כתכי ושאר וסליחות תפיות ססר "או כרשכ"א'(
 ספר. באותו שבועה ונשבע ברוטב"א:6(
 תורה. בספר כ,טבועה ,טבועה אותה יטם.ז(
 לא או התר 4 יש בו לחזי יוצה שמתחרט שם:ק
 וכר. כשבועת" זו ששבועה .השמים מן הראמו "כך 'טם:9(
 שד ולא מקרא של פסוקים בהן חש הב"ה של שמות כה יש תפלות ספר אף שם.10(

 ,טמות לכמה בו שיש איתיית כל מצמרפין א"כ הרי כית א"ף כל בו כתוב ,י,ט כעןאלא
 ברשב"א כתוכה כאשר התשוכה מסחת עיקר אם והנה היתר". ח לשבועה וא.ן תירה טפי,כמה
 לר"ס. אינה שהיא באסתנראה

 נ"ר. רף ח"כ ואשכול שכ"ט ס" ת_1.ה ,ט"ר,11(
 רק שמו הזכיר בל' הובא יטבאשכול אחר. סער'ה מר' זה רק גם אם לספק ,ש12(
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 מעה אם בהם וכיוצא ינוקם והנון1( רהום ואדון 1'וצר בורא כנון ממדותיוהנעתקין
 נמחק'ן אין במקומן שלא וכתבן מעה אם העיקרים ויטמותיו נמחק'ן במקומן שלאוכתבן
 אהיה4( אשר אה'ה ושדי אל'סי( אל 'ה הא ב.וד הנכתב:( ה' 'טשהוהם

 והניטים חייבין 'טהאנ'ט'ם הן מצות שליט'ם :"ל גאין סעד'ה רננו ?תנ"(סט.
פמורות.

 את מעברין א'ן רבנן תנו וה'א :י בהלכה על'נו מען המינים מן אהד"(נ.
 ר' יום, י'י הד'2 'טל ריבו יכמך הדש 'טל רונו חסרה התק:פה ה'תך א"כ אלאה'2נה

 אח-'ם מעבי'ן, החנ לפנ' "י מחי2ב'ןי( אימר 'ימי ר' בהריט, ידות 'טת' אומר'הודא
 הואת ההלבה מן כן אם מוצא אתה הזח המין ואמי י"ד, מ'עוטו וכמה מ'עושיאומרים
 ה'ו יא'ך הח?מ'ם ב'ן ה'ה איטר הזק המהלוקת מה כ"א כ' י,ו י"ד 'טעור'םארבעה
 מחליקת :ה אין ואמר 1"ל סעי'ה ר' היט'בו ביניהם. אותו חי'2בים 'טהם בדברנחלקים
 בראיטונה עליי חו'2בים '2.הז 'דיע :מן לי ה'ה האלה ה'2יעורים כל אבלביניהם
 ה.ו זעל'1 הרא'2ון הי2.ע:ר והוא 3תיטיי בי'ד ת'2רי תקופת היתה ממצריםכיצאו
 'מ'ם, י2ני עד מחיור ב?ל והפ"ך מי2עה המותר 'טעלה ראיטון בית בנין ערחי,טבים

 עי מינים היו ועליו ה'2נ' ה'טיעור יהיא החדיט מן ל'"1 ראיטון מכית למנותח:רו
 ער ותפ"ה 'טעה מותר יהניע יטנ' ב'ת היבן לפנ' '2נה ק.ל ב?די המ'טנהשנכתבה
 איטי בהייט כ.ב עד רב'עי 'ט.עור לני וה:סיפי היטלי'2י, ה'2'עור והוא בחדי2עשרים
 'טהוא כצורנו אנו ב2:ח'ם כ' המ"ט', '2'ע:ך להוסיף היצרכו ילא ההנ 'מי סוףהוא
 הם אלו ההנ. 'מ' על התקופה תעבור 'טלא קידם נלוהנו ויקבין גאילתנו אתיחו,ט
 ר'טא' 'טארם הה'2ו' מנןג נהנ ולדחותם המ'נים ה'2ובת לפי והם ז"ל, דבריועניני
 בדבר המע'ין אבי רבריהם את שובר '2הוא לו 'ט.ראה הת'2יבה בכל להםלהיטיב

 הרא'טין זה רין והנה וכו' הנעתק.ן" הקב"ה 'ט4 .2מות'1 גאון סעריה "א"ר כתוב הזה הריןאתרי
 היז ["ה סופרים כנוסכתאיתא

 באיטכו4 הסרו ינוקם יהנון ת,כית1(

 הויה באשכיל2(
 א4הים כא,טכזלו(

 עי'1 השיכ בא'2כ:ל בארוכה ומבוארת תשו' ב'ט;רי נזכרת כת':וכה הא' ר' 1הנה1(
 הוא רתו, יים, כר' ר'ס רמסק האי א"ר קהשיכ ר"א .צבאות" ע4 יהנה 'סמזת. ת.2עהיחשכ

 ב'2כיע~ת '2הכרי,תא מ[ני נסהקין '2אינם ה'טמזת מן איני ארני ריטם כער,ה ר' סיברזאו4י
 י א ה'טנוות עיקי )היינו אלהיכם א"הים א4היך א4 כגון נכ:הק'ס שא,ן שמות א4ו הזכ,רהל"ה.

 השם הסר כק ךנה צבאיה שר' לה( הא חוך ר4ת אלף אה'ה אשר אהיהואלהיל
 'ט4 .טם במקום ארני ונקים אר:י קיצור ה"ט ר,ת אלף כאן שכתוכ 'טמה וצ", אותעת ר'.טל

 ו4פי נמהק.ן 'טא'נן ה'2מות מן אינו ארנ, אב4 במקימו ארנ' ,ומר .טהמנהג מפמ אותיותארכע
 צבאות, 'טרי הא, 'ור הא, ויי הא 'יר אהיה, אלהיכם א4הים א4 זו ככר"תא להיית צריךזה

 ה"ב פ"ז התורה "ימורי מטנה וככסף ה"ם פ'ה מגלה יכירך2"מי ל"ה. כיט"ס .טם עיץאכן

 פירו"ח. כתכ גיאת כן יצתק רי וררב ק"כ ?" ליק ר' הגאומם ת.2"6(
 צ"ר דף ה' שער סוף כ' מאמר הנש,א ח"א כר אכרהם לר' העכור בס,6(

"7
 כקיצור הת,מור כלשון הוזכרה ופה '"ג .טם כ'2"ס והוכא רסנהררץ פ"ב הוספתא

 מעבריה אץ החג לפני ,"ו מעברין ה[סח לפנ' עשר .טשה מת'טבין אומר תסי ר' איתא ב,ן'סכי
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 תעבור לא יאמר ואיך ובכ"ו בת,טרי בכ"ה סעדיה ר' בימי נופלת היתה שהתקופה'דע
 אבה ולא מעליו הרשע דברי את לדחות רצונו שהיה אלא ההנ ימי עלהתקופה
 העיבור'(. מוד וזהו דעתו את לו,נלות

 כס' ועיין ארא ר' יחשכון חושבין שאנו לו לייות ר"ס רצה ו~א שמיאי. הקזפת ימ,1(
 שםהעבור




