
~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~גו

ו~ו~
 כח היה אחר ~~ם

 ב~
 עליו לגזור ב~~ד

 שהיה העדים דברי שומעים היו אם ואפילו שגזרומה
 נראה והיה לזכותו טוב יום ה~~רמביא

 שהד~
 ה~~ר עם

 ב~ם יכולת היה טובי~
 לגז~

 ושלא יתמנה שלא ~ליו
 נשבע אשר הש~ה לו מלאת עד חכם שרר~ שוםיטול
 ה~ חלול זה מה~תר נמשך שהיה רואי~ היו אםעליו
 איסור צגזור לב~~ד רשות יש כי וחרמות ש~ו~ת~לזול
 מילתא מגרר משום ולהעניש להכות ואפילו אחדבדבר

 בהאשה~תנייא
 רב~

 בן אליעזר רבי הדין נגמר ובפ~
 התורה מן שלא ועונשין מכין שב~~ד שמעתי אומריעקב
 לתורה סייג לעשו~ אלא תורה דברי על לעבורולא

ומעשה
 בא~

 מעשה שוב כו~ בשבת הםוס על שרכב
 ראוי שהיה לא כו~ אשתו את שהטיחבאחד

 לכ~
 אלא

 ~נבא ההוא קמא בהג~ל וגרםינן לכך צריכ~שה~עה
 דרב לקמיה אתא כו~ דחבריה תוראדגזל

 נחמ~
 כו~

 הרי~~ף וכתב דנקניסיה ובעינן הוא גזלנא איניש האיא~~ל
 בחו~ה ואפי~ גוונא כהאי דקנסינן שמעינןמהא

 בפ~ דגרסינן ועוד קנסי וקא היה בבבל נחמן רבדהא לא~
 שמעתי יעקב בן א~יעזר רבי א~ר תנייא הדיןנגמר
שב~~ד

 מכ~
 הר~~~ש וכתב כו~ התורה מן שלא ועונשין

 וממונה נשיאה דבי דחתניה נחמן כרב גדול ~וקאשם

לדי~
 עליה~ רבי~ שהמנו~ העיר טובי או הנשיא עפ~~י

 בפניהם עמד י~~ט וה~~ר שהב~~ד וכיון לא דעלמא דייניאבל
 הקהלות שהמנו~ ומנהיגים ופרנסים ~כמים היולדין

 וכדתנן הגדול כב~~ד הס הרי~יהם
 בסו~

 אינן אם פ~

 ויע~מכירי~
 ~ק~י ושבעים ואביהוא נדב ואהרן משה

 זקנים של שמותן נתפרשו לא ולמהישראל
 ללמ~

 שכל
 כב~~ד הם הרי ישראל על ב~~ד שיעמדו וג~ג~

 ש~
 משה

 שלא עליו לגזור בידםוא~~כ
 שר~ ש~ יט~

 משום ~כם
 ואין הגדול ב~~ד כגזרת קיימ~ היא וגזרת~ מילתאמיגדר
 לומרלקנטרו

 שכי~
 זולת אחר מקהל היה י~~ט שה~~ר

 יכולת להם אין לפניה~ עומד הוא אשר החכמי~קהלות
 מילתא מיגדר משום עליולגזור

 דכי~
 לפניהם עמד שכבר

 עליו נגזרו אשר כללדין
 ב~

 מן
 הד~

 מיגרר משום בין
 שלא אפילו אלא עוד ולא ~יו לקבל ליה הוהמלתא
 לפנ~ם עומדהיה

 לד~
 כך לתקן בעיניהם נראה ~~ה

מש~
 כעובר דבריהם על העובר כל מילתא מיגדר

 בפ~~ה וכדתנן הוא נידוי ובר הוא הגדול ב~~דתקנת ~
 בנ~~י שפ~פק הגר בן אלעזר את נידו מי ואתדעדו~ת
וכ~~ש

 היכ~
 שלא עליו לגזור ב~~ד ביד ~וי שהיה

 יט~
ש~

 יעמוד עד חכם שררת
 בד~

 בני יזלזלו שלא כדי
א~~

 וחרמות בש~~ת
~~ 

 ואפי~ גזרתם לקיים מחויי~

 והוכחתי שכתבתי בנ~~ד שכן וכל בדבר אחר טעם היהלא
 בדין כן עליו ל~זור ובריאים ~קים טעמים כמהשיש
גמור

 וחתו~
 וכ~~~

 ליה שהיה חרם בגזרת כן עליו שגזרו
 הצעיר נאם גזרתם לקיים טוב יוםלה~~ר

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~

 ובקשת~ קדמנא ש~לת~ אתם י~~~ו השלמים
 כל כי הגם בו דעתי להודיעכםממני

 לא ~
 אנ~~

 לכם
 הדבר נתברר שלא ב~פק תלוי שהדב~ זמן דכלוהנלע~~ד
 אם בתנאי שהיה לי ברי שאמר כיון תנאי בלאש~שבע
 מכאן למונעו בב~ד כח אין ולהורות לל~ד כברה~חיל
 בעדים הדבר שיתברר עד לזילותא דחיישינןולהבא
 ת~אי בלא שנשבעכשרים

 דכי~
 שהשב~ה ~י בריא שאומר

 מזלזלי~ן ולא לדידיה ושרי ע~מו על נאמן תנאי עלהיתה
 האש~ פרק דכתובות מההיא וכדמשמע להפרישוביה

 אומ~ם ושנים מת אומרים שנים התם דתניאשנתארמלה
 נתגרשה לא אומרים ושנים נתג~ה אומרים שנים מתלא
 ברבי מנחם רבי תצא לא נשאת ואם תנשא לא זההרי
 אומר אני אימתי יו~י ברבי מ~חם א~~ר תצא אומריוםי
 ואח~~כ נשאת אבל נשאת ואח~~כ עדים שבאו בזמןתצא
 תרי ~כדי תלמודא התם ומקשה תצא לא עדיםבאו
 רב אמר ומשני קאי תלוי באשם ע~יה הבא נינהוותרי
 עצמו הוא מקשה ותו מעדיה לא~ד שנשאת כגוןששת
 לי בריא באומרת ר~~ש אמר ומשני קיימא תלויבאשם
 שהדבר היכאאלמא

 תל~
 נתברר ולא בספק

 כח אין דבר באותו כבר נשתמש אם ליה בריאולדי~יה עדי~
 לזילותא דחיישינן המסופ~ דבר מאותו להפרישולב~~ד
 תנאי על ש~שבע~י לי ב~א אמר שהוא נמי בנ~~דוא~~כ
 אין ולהורות ללמד הת~ילוכבר

 כ~
 להפרישו לב~~ד

ולמונ~
 ולהבא~ מכאן ולהורות מללמד
ו~~~ו~~

 מלמד שהיה היכא דדוקא נראה
 לי בריא שאומר זמן כל ולהבא מכאן למונעו איןכבר ומור~

 ורוצה כלל ~ורה מלמד היה לא אם אבל זי~ותאמשוס
 שאו~ א~~פ למונעו ~ב~~ד כח יש זילות~ דליכ~ ~יוןללמד
 ליברי

 כי~
 דברייתא מ~ישא וכדמשמע בםפק תלוי שהדבר

 לא זה הרי~תני
 תנש~

 ~א מעיד~ה לא~ אפי~ דמיירי
 מיירי קא מעדיה בא~ תצא לא נשאת ואם דקתניסיפא
 דוקא ולאו תנשא לא לכתחלה ואפי~ מיירי מעדיהבא~ נמי רישא מעדיה בא~ ומדסיפא בתלמודא לה~מוקי
 ~~~~~~~~~~ ~~~~ קמא~ לסהדי ומכחשי סהדי ~רי דאיכאהיכא
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 אומר א~דואפי~
 תנאי ~ה לא אומר וא~ד ~~א~ ~~

שומ~~
 תנאי שאמר לזה

 ע~~~
 ~ לשונו

~~~
 בהדי~

 ~א
 דאמרינ~

 תנאי~למיעקר דהאומר

סהדות~
 אדרבאאלא סה~תא בהאי דמפסיל למימרא לאו אתא

 דלדידי~ אמרינ~
 וכאילו מהימניק

 אי~
 בש~ר

 ומיהו תנאו שיקיים עד אחד עדאלא
 כשקיי~

 תנאו
הרי

 ~א~
 ונאמנים בש~ר חתומים עדים שני

 ה~
 וגם

 ע~~מ א~ד עד אמר כתב עדות מה~ בפ~~בהרמב~~ם
 הרי תנאי שם היה לא אמר והשני הדבריםהיו

 למימר הו~~ל הכי ~יתא ואי ע~~~ל א~דעד כא~
 עד~ם ה~

 כמוכ~שים לאו וד~י אלא מוכחשיםאלו
 מדלא דמילת~ ו~עמ~ קיים המכר הוי ~נאיוכשמתקיים ליה~ מ~קי~

מ~יקי~
 ליהו

 כמוכחשי~
 ד~עו אי~י ד~בידו משום

~~ ו~
 והא שמע לא וחבירו שמע שזה ואפשר התנאי

 לפלוגי דאי~אפשי~א
 בי~

 ע~~פ לעדות בשטר עדות
 בסי~ ח~~ה ~ור~ברי

 כ~~~
 ומעתה שנויות הם ע~~פ בעדות

 כל נעקר דמעיד דב~נאי היכא אי ק~~ו דבריםהם
 אמרת לא מכר ~אן אין תנאו קיים דלא דכיוןהעדות
 קיים מכר הוי תנאו קיים ואם מוכ~ת עדותדהויא
היכא

 דאינ~
 העדות כל נעקר

 כגו~
 בנ~~ד

 ~י~
 היה פ~ תנאיהאומר לדברי

 בי~
 לא האו~ ל~רי

 דודאי פשי~~ והחרם השבועה על י~~ הר~ עברכלל תנאי ה~
 הכחשה משכחת לא הכא א~~כ ~וא~~ת הוא כשרעדות
 הר~ דדב~י שיעידובעדים

 יו~~~
 פ~ תנאי על ויאמרו

 ~אם י~~ל מוכחשים שיהיו דאפשר לעיל אמרת והיכ~היה
 א~ תנאי אלא שם נזכר לא יאמרו העדים כתותשתי
 א~~ שכתאלא

 אומ~
 אומרת א~ וכת היה פ~ ~נאי על

 יין של אחד חבית אומר לא~ דמי היה פ~ תנאיעל

ואח~
 של א~ חבית אומר

 דאמרינ~ שמ~
 בורר זה בפרק

 שמ~ן רבי דא~ראימור
 ב~

 דיש אלעזר
 בכ~

 מאתים
 גוונא האי בכי ופי~~~י אמר מי גוונא האי בכימ~ה
 מכחישים האי וכולי נינהו מיליד~רי

 ~מר מי אהד~
 לו הודה א~ת בחבית מעידים ~ניהם דהתם היכיוכי
 אלא מ~נו~וה

~~ 
 של חבית אומר

 יי~
 ~ה היתה

 של חבית~ומר
 הכת~ת כששתי נמי ה~י ~ית~ ש~

 ש~מ~די~
 וקבל נשבע לבד א~ ת~י

 חר~
 ש~ת אלא

ז~~
 פ~ תנא~ אומרת זאת ו~ת פ~ ת~~י אומרת

 הי~
כי~

 הרי א~ תנאי אלא שם היה ש~א אומרים שהס
ה~

 מוכ~ים ליהו ו~וו ~ה בדבר שדקדקו אומריס
 ~א אי~י ~~י~ ד~הי~~

 ש~ כי א~ל תנאי ש~~
 ד~~~~

 ~דקדק
~ 

 אם
 ז~ ~~ א~ ז~ בענ~ ה~

~~~~ 
 מ~~~

 ~י ~ש~~ ~כ~ ~~
 ל~ ~ו~

~~~ ~י~~~~~~  מהלדעתנאי
 ומדק~ ~י~~

 בו
 יפ~

 לקי~ם ו~~~ז
 ה~ר שעדילהיות דאפש~

 ~~ יו~
 מוכ~ם היו

היהתא שהעידו קודם ~וכ~שים היו ולא באים היו לבםוף אם~קר אפ~~ א~
 הד~ מ~

 ~ לעיל כמבואר עדיו שיביא עד לפוסלו
~ ~~ר 

 דכיו~~ע~
 מ~רי אלא תורה ~דברי אינו ד~ם

 ע~ם באו שאלו אומר ואני להקל ספקוהוינאו קבל~
 היה א~ אפילו ~וב יום ה~~רכדבריגם ו~י~

 ~למוכח~ים~~~מ ~~~ ה~נ~
 הדר~

 אלא עליו קבל לא אם אז שנתבאר
חר~~א~

 אבל להקל דספ~ו דנימא אפשר הוה
 כי~

 וגם תנאי אותו בלא החרם א~ו ~~לת העירב~ל~~ם שנתפרס~
 תנאי אותו בלא ה~רם ~בלתו על עדיםהע~דויה~

 עדים העידולא~לא ~~
 וג~ כדברי~

 עדיס ~י~ ~מענו לא
 מפיו אלא תנאי אותו עלה~ידים

 וה~
 ליה

 הוו לא ספק אפילו ודבריו ודאי שכנגדו ~ת~א ~~
~~~פ ~

ו~ו~
 למי~ ביה היה לא ספק הוה ~י דאפי~

 ספקא~ה ~~
 דרב~

 מש~ם לקולא
 דבזמ~

 דעמי~ב~תכל ~~~ קילי הזה
 הא~

 מכל ~פי ~רם להו חמיר
 ב~~ד מפי שומעים היו ואישבע~םרת שב~~

 ד~פ~
 חרם

 בשבו~ת ל~מרי לזלזליבואו~ים ~ק~
 וחרמו~

 שב~ל~
 דא~רי דו~תיבכמה~רי ואש~~

 רבנ~
 בני שאיק לפי ד~ותר

~אי תור~
בהחול~

 גויס דשלקו תרמוסא חזא ישמעאל רבי ובפ~
 רבי לו אמר ישראלואכ~י~אי

 ~ יוחנ~
 כו~ והכריז

שה ~~~
תרמוסי~

 בני ש~ינן ~פי גוים בש~י משום
 ~נשייא רב שלחתוליןפ~ ו~פ~ תו~

 לב~
 בשכר

 ~ר~
 כל על

~  ב~ותא היתר צד לה מ~אנו ולאכולה~ם 
 בו יתעסקו לאמתא~ פי~כ~ דארע~

 יה~י~ ל~
 ולא

 ארמא~
 לא

~וב~ת ב~
 ראשו~

 ש~י ~וב ביום ולא
 ומפ~

 דכל ב~מרא
 לפי ליהו דאסר אלא הם מותריןמילייין ה~

 ~אי~
 הת~~ שכתבוו~עפ~~ירר ~~ ~ני

 בפ~~~
 דיום

~~ 
ים ~~~ ר~~~ ב~ם

דב~~
 מדור ~פי תורה ~ני אק

~נא ~כמ~ בימי שהי~
התלמ~

 לנו יש מ~~מ
 להבי~

 ראיה
 ממעשי~

 אלו
 המק~ת כל ולא האדם כל ולא הדורלפי~ר ~כ~

 מה א~ילו מ~יר היה ~~ד~דלו וכ~ ~ו~
~ה ~ב~ יוד~ ~~

~~~
 הבנתם ~פי תור~ ~ני שהם

 לפ~
 מחמת

~ת הת~
~די~

 הה~א
~~~~ 

 מהו שוא~ים כשהיו
 כשלא אפילו אלא ~שכר ~ני ~~בדאלאיסור~ת פ~~~ ה~ הד~

 הד~שואלי~י~ ה~
 נראה הי~ אס ~הם

 ~עי~ה~
 שאינם

 ~~אותורה~רי ~
 לפ~

 או
 ש~~

 דבר ב~ותו פ~יס
 להסמחמי~~ים ה~

 המו~~
 דא~ר יוחנז ~בי ~עובדא

~~~ 
 תרמוס~~

 ~יס ~~י משוס
 ~ומ~ ~י~

 האי~~ר
ז~

 ב~~ות
 ~ כ~

~~ 
 ~ס

~ מ~  בדב~~~ ~~ ~י~ 
~~

 ~~~י~~וו
 ~י~~~ דב~~~

 דינא ~ע~ן
 ה~
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ז
 ~~~~ ~י~ו~~~~ ~

וא~ר שקבל והשבועההחרס ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ה~

 ~ט
לפ~ ~ע~~ ~ל~ קבל הרי בדבראיסור יש אס שיראוה~כ~יס

~~~~
 ~האיסור לו~פרישוו ~~~ו י~רו

 ו~~ו~~
 לג~ר ~היו

על~
 שלא

 ~סי~
 כאשר י~רו ואז דב~ו ~ברר עד ל~בור

 ~~ש~ ~ןיראוס
 וכ~ן ים

 ~~~~ ש~~
 ~~וב י~~ לו~ר~ ליה

 הוא ד~י א~ שרש ~הר~ק כתב ~בר ~רתסלק~ס
 יחוששל~ז

 לניד~
 לאפרושי ~דה אשר ~~~~ הרב של

 ~~איסורא
 ~ו~ ש לאנ~ר רבות ~~~~נות יל ל כ~~בתי כיוגג~

 ה~~~~~~
 ל ~~ח~יב

 ~~~י~
 ~~וד ב~ד עליו ש~רו בחרס

או~~
 לברר אח~ס טע~יס

 ~ל~
 שאט~פ ~ס הא~ת

 שורת היתהשלא
 הד~

 שלא להחריס ~תנת
 ש~~ י~~

 יע~וד ~ד חכסשררת
 לפ~

 העדה
 ל~שפ~

 ~ה
 אלא ~ןהדבר שא~

 ד~
 חתוך

 הו~
 ~כ~ה שהוכחתי כ~ו

ט~~יס
 מ~~

 ~~ור בב~ד כח היה
 על~

 גס והיה כן
הוא

 ד~
 ו~שפט א~ת

 ~ד~
 שהיה לפי

 ד~
 כי ~רו~ה

 כבר טענתו כפי כי פ~ בא~רי ~קש ~~ט ה~~רא~ו
 וכשהפצרנו והחרס השבועה על שע~ר הוא גס ~ודההיה
 מהטענה ~עט בשנוי שלש פע~יס טענותיו לסדר ו~ר~ו

 שעשה עדה~שונה
 אה~

 לדבריו סני~ור
 וש~

 הדבריס
 ~ א~תית זו טענה ל~ושבי גדולה הוכחה כאן והריבפיו

ו~ו~
 אחרת הוכחה

 ש~קו~
 עס דיבר לכן

 דברי ואת החרס קבלת להס וסיפר וחשובי~חכ~יס כ~
 קבל להס~שלא או~ר היה אבל הזכיר לא ~הואהתנאי
 אס אבל לחכס עצ~ו הוא להת~נות שלא ~לאחרס
י~נוהו

 א~
 בזה אפי~ ~ה~ נקי ויהיה אשס שוס בזה

 חכס דכל איםור ~ח~ת ~הדעת ~וקצהודאי
 ה~ת~~

בקה~
 ~~~ו ~ת~נה ואינו ~ת~נה הוא הקהל ~~ת

וא~
 חרס כשקבל כן

 וש~~
 י~נוהו שאפי~ לו~ר היינו

 שנשבע כיון בפי~~ז ~~ש היה שאפי~ ו~ד עליו יקבללא
~~ד
 הש~י~הו לא הס ודאי א ז

 לו~ר לו היה או~ר ~וא התנאי הטיל ואילו כךדעת ~
 סריקה טע~ה בההיא עצ~ו לתלות ולא תנאי אותולהס
ו~ד

 ~כי~
 הביא השבועות חג שקודס

 ה~
 לדין י~~ט

 עבריין ל~רותו אותו ~לזלו שלא לו~ר שכנגדו כתאת
 ובתנאי עבריין לקרותו שלא שכנ~דו כת ~יהסוקבלו
 הדיןשיפסק

~ 
 לע~וד שישובו ונשאר הש~עו~ חג

 ליה הוה כדבריו הא~ת היה אילו י~~טוהר~ ב~
 לק~

 ה~~ד
 להו~א כדי עדיוולהביא

~~ 
 ולעג ~החשד

 ו~כי~
 שלא

 ~ד~ר
 לדר~

 ~ב~~ד
~ 

 הק~לותנת~ררו י~י~ כ~ה שאחר עד ככה
 ~~ ~ה~ד~

 עלי~~ ~געת ל~בה

 ר~לי~ ודאיאלא
 שדבריו ~דבר

 ~ינ~
 ~~~~~ ~ונ~~ז

 ~הא~ת
ו~ו~

 הקול שיצא
 ~אנשי~

 לו שהתירו שאו~ריס
 ~יו שקבל והחרס זאתשבועתו

 ש~ וכי~
 ~יל~א ~וכחא

 בדב~יודאין
~~ 

 ש~שה לו~ר ואין ל~ה התרה דא~~כ
 שתי יכ~ישו אס ולדין בעדות יפסל שלא כדי לושית~רו
 ל~ל שנתבאר וכ~ו זו את זו העדי~כתות

 שתי יכ~ישו לא ואולי ל~שפט ~~דו עד לה~תיןלו ה~ ד~~~~
 ש~~ו לא או~רת שכת ~יינו זו את זו העדיסכתות

שו~
 ידענו ולא שכנגדו כת שאו~ר תנאי ש~נו או תנאי

 וכת בב~~ד שהיו הק~ות בםבת אחר תנאי הזכיראס
 או~~תא~

 ש~ע~
 ה~~ שאו~ר תנאי

 יו~
 כיון דאז טוב

 נפסל היה לא זו את זו ~כ~ישות היו לא הכתותששתי
 ~שה היה אז זו את זו ~כחישות שהיו רואהוכשהיה
 ו~כיון ל~דות ולא לדין יפםל שלא ~פני לושיתירו
 היא גלויה הוכחה בדין ל~~ידתו הה~רהשהקדיס
 שה~רס ~פ~ישהיה

 והשבו~
 תנאי אותו בלא היה

 התרה ש~שה ~א~ין אתה אס לו~ר ואין קבלשהוא
 לב~~ד ליה הוה א~~כלש~ו~תו

 לפסו~
 פטור שהוא

~השבועה
 והחר~

 זו בהתרה דאין די~~ל עליו שקבל
 אותו ה~שביעין דעת על נש~ע שהרי להתירו~~ש
 לכ~~ע וא~~כ היו ~שלשהויותר

 א~
 כדאיתא התרה ~ו

 התס א~רינן דהא לו~ר ואין הלוקין הן באלובהשו~ח
 היתה ~צוה לדבר נ~י והכא הפרה לו יש ~צוהדלדבר
 היו כבר שהרי החברה לי~וד ד~יינוההתרה

 לאו ההתרה ואס בביתוע~ו לו~די~
~~ 

 ואדרבא היתה ~~ה
 ריב לחרחר בדבר ישע~ירה

 ו~ד~
 דעת על ולעבור

 ~יקיס כ~ה ולסבב הקהל שיחלק ולםבת הק~~לחשובי
 האפש~יותוחורבות

 לי~ש~
 ולהכניס הקהל ~חלוקת

אי~
 הרע ו~שון ורכילות ו~שט~ה

 ב~
 א~~ בני

 אפי~
 לכת ~סייע ~ה זו לכת ~סייע זה כי הקהלות~אר
 זו~ התרה היתה ~י~ לד~ר הילכךזו

ו~~~
 לדבר היה אס דאפי~

~~ ~~ 
 היתה לא

 זובהתרה
~~ 

 וה~~כי והרא~~ש התו~~ כתבו שהרי
 ניחא ד~ת~א ~שו~ הפרה לה יש ~ה ~לדברדטע~א
 ~שוס לרביסלהו

~  
 ניחא דלא ~~יא לא בנ~~ד אבל

 אדרבא אבל זו בהתרהלהו
 קור~י~

 תגר
 ו~~קי~

 על
 וב~ו~ת בשווקיסהדבר

 וא~
 הקהל אנש~ ד~ב לו~ר

 זו בהתרה להוניחא
 ~ת~ ~תרת~

 חדא
 דבת~

 ~ב

בני~
 אזליק

 שה~
 הקהל חשובי

 ~תר~~ שאינ~
 ~ד

שהחשובי~
 ונשבע שהש~י~הו הס ~תר~ס ש~י~ס הללו

 ל~ ו~ דעת~~
 ~לא הקהל ~שאר

~ ~ נ~~ ~  
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וכד~~
 הכ~ל ה~שר ~כל

 קור~
 לא חלבו את ומ~א

 אינו רב אמר זירא רבי אמר עליו ~בר אינו~רעו
 אמר זירא רבי אמר ~~רי ואיכא ומותר עליו~בר
 ואסור עליו עובר אינורב

 ואמרי~
 לא דרב הכי בתר

משום
 דדינ~

 ביה וגדר מצא בק~א ~לא הכי אמר הכי
 וחלב בבשר זהירי הוו דלא ושמע ל~לפוס ד~קלעגדר
 לרב הונא רב א~~ל נמי עירובין ובריש כחלי ליהוואסר

ח~
 ועבד לדמהיא איקלע דרב עלי תיפלוג לא רבא בר
 ומפרש ג~ר בה וגדר ~צא בקעה רב א~~ל כוותי~דא
 היו הארצות עמי מצא ב~עה~~~י

 ומזלזל~
 במצוות

 העבירה מן להרחיקם סייג ל~ות עליהםוהחמיר
 תנן דנדרים ובפ~~ב לשומרה פרוצה בקעה הגודרכאדם
 בקרבן ים של בחרמו אלא נדרתי לא ואמר בחרם~ר
 אין כולן על מלכים בקרבנות אלא נדרתי לאואמר
 ומחמירים אותם ~נשין נשאלים ואם עליהםנשאלים
 להם פותחין אומרים וחכמים מאיר רבי דבריעליהם
 אחר ממקוםפתח

 ומלמד~
 ראש קלות ינהגו ש~א אותו

 פי~~~יבנדרים
 א~

 שאלה צריך דאין עליהם ~אלים
 הואיל מותרדודאי

 ואינ~
 ו~לן קאמרי כן ד~ת דעל

 שבא בע~~ה אבל חכם בתלמיד בד~~א שאלה צריכיםאין
 הרמב~~ם ופסק עליו ומחמירין אותו ~נשיןלשאול
 לשאול צריך אין חכם בתלמיד כחכמים נדרים מ~~בפ~~ב
 נדר שזה בעיניו מראין ע~ה היה ואם אלו ~~ריםעל

 לו ופותחין אסורושהוא
 פת~

 לו ומתירין אחר ממקום
 ע~~ה או ת~~ח שהיהובין

 גומר~
 בהם

 ומ~מד~
 אותם

 נודרים יהיו ולא זה מנהג ינהגושלא
 ד~

 והתול ש~וק
 אמרי לגמרי המותרים ~דריםואי

 ~ותח~
 פתח לו

 לדבר כ~~ש בנדרים להקל יבואו שלא כדי אחרממקום
 ספקשהוא

 דרב~
 ואם ע~~ה בפני להתירו שאסור

 להקל חרם דספק בפרהסייא להורות בדעת יעלהאיך ~
 האי כי כל על ודאידהא

 בדינ~
 מצא גדר לימוד

בו ופיר~
 ~ פר~~ כמ~

ו~~
 ושספקו לגמרי מדרבנן הוי דחרם כשנניח זה

 דספיקו הפוסקים שכתבו דאשכחן מאי אבל לכ~~עלקולא
 אלו בריש נידוי בספקי הואלהקל

 מגלח~
 בחרם אבל

 אשכחןלא
 בהדיי~

 הרמב~~ן ש~ב ואע~~פי להקל דספקו
 הח~במשפטי

 ~מדנו לא מר~~ה מתורת זה דדבר שלו
 קבלה דמדברי כתב הרימ~~מ

 נתפ~
 ואקללם כדכתיב

 כי ותנייא היתה הגדולה השבועה כי וכתיבואשביעם
 אלא שם היתה ש~עה וכי עקיבא רבי בשםלמדנו

לל~~
 הוא שהחרם

 הש~ע~
 והרי החרם הוא והשבועה

כי~
 מ~כר שהחרם

 בדב~
 ~קרא קבלה

 ש~~

 בולהחמי~~
 מבנ~

 ואע~~~י
 שבסו~

 הע~ת שב~ת ~רק
 אורו דכתיב נידוי בו א~רתניא

 מר~
 ואמר

 שמתי~ שיפורי מאותבארבע ~ל~
 ברק

 למר~
 ואלו ובפרק

 אורו דכתיב דמשמתינן ומנ~~ל אמרומגלחין
 מר~

 מ~~מ
 בו ה~כרה~רם

 לש~
 דומייא דהוי דמשמע שבועה

 שספק אע~~פי כן ואס דאורייתא ש~יא~בועה
 ני~

להק~
 הנ~ו~ דאפילו שכן כל להחמיר חרם ספק

 ד~ה יורה בטור שכתוכ כמו להח~ר דספקונאמר
 מ~~מ להקל נידוי דספק פסקו הפוסקים שגדוליוא~~פי
 להחמיר דספיקן שוים שהם נימא איפליג דלאבחרם
 ~ למעטו לנו יש המחלוקת למעט יכולים שאנו מה~כל

ו~ו~
 פה ~בעל תורה מדברי שה~רם דמשמע

 שאחי באגדה אמרו שהריהוא
 יוס~

 יגלו שלא הח~ימו
 מכירתליעקב

 יוס~
 והסכים עמהם להקב~~ה ושתפו

 רגילים היו תורה מתן דקודם ו~ון ידם עלהב~~ה
 עקיבא רבי וכדאמר הוא שבועה בכ~ל אלמאלהחרים
 כדכת~ב נוהגת היתה כבר ושבוע~ השבו~ה הואהחרם

 חרם כל התורה ~ן מקר~ לנו הביא והרמב~~ןואשביעך
 לא האדם מן יחרםאשר

 יפד~
 הכתוב פשט ~ה וכתב

 מ~~מ אמיתי~ ד~~ היא נערות אלו בפרק שד~~~לומה
 יומתו מלא ראיה והביא פשוטו מידי יוצא מקראאין
 בפרק דרשו בנים עלאבות

 ז~
 עדות לפסול בורר

 פשוטו מידי המקרא יצא לא ואפ~~הקרובין
 שכ~

 כתוב
 יומתו לא משה בתו~ת ככתוב המית לא בניהם אתרק

 מן לחרם ראיה מביא שהרמב~~ן ומכיון בנים עלאבות
 ספק לומר ראשו שיקל וא~הו זה הוא מיהתורה

 ~להקל ח~
ו~ו~

 נשבע ד~ורייתא שבועה שגם
 שה~

 קבל
 האלה שבוע~ והיינו בתורה הכתבות האלות כלעליו

 דאמר כהנא דרב משום לימא אי בהשולחו~א~~
 סם יהנה לו אמרה כו~ בצורת בשני אחד באדםמ~ה
 לא אמרו כלום מדינרך נהניתי אם מבניה באחדהמות
 מבניה אחד שמת עד מועטים ימיםהיו

 כךהנשבע בא~ת שנשבע מי ומה אמרו הדברחכמים וכששמ~
 וגם שבועה זו אלה לקבלת שקראו הרי עאכ~~ולשקר

 ליה דקשיא איכא גדולות הלכות בשם כתבהרשב~~א
 אלא ד~~~לל שבועה מקריא אמאי המות סםיהנה
 ~ עכ~~ל אבהווכדר~

ו~~~~
 דהו~~לל להגיה צריך דכך כאן יש ט~~ס לו

 כו~אלה
 ומשמ~

 ולא שם הזכיר שלא דא~~~פי מהכא

כינ~
 ש~עה נקרא פ~ דבר יעשה אם ל~צמו שקילל אלא

 באחד המות סם די~נהדהא
 מבני~

 שם לה ~י~ לא
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 כינוי~א
~~ 

 רבי אמר העדות ש~עת בפרק הר~~י
אבהו

~~ 
 באלה אותו ויבא שנאמר שבועה שהיא לאלה

וכתיב
 וג~

 נב~דנצר במלך
 מ~

 אשר
וכתב באלהי~ הש~י~

 ש~
 הרא~~ש

 שמעי~ ומהכ~
 מן אחד דבעינן

 השביעו אשר דכתיב ובשב~ה באלההכינ~ן
 שדעתוכשכתב באלהי~

 הרמב~~~
 דלא

 בעי~
 לא

 ש~
 ולא

 דמפרש ומטעמא דקאמר הוא לש~עה ~קאמשמע כינ~

דא~
 אוכל לא אמר

 הזכיר שלא אע~~פי באלהי~ היו~
~שון

 כרחין על אלא ועומד ~בע זה הרי ש~~
 אוכל לאכאומר

 קאמ~
 המוציא שהוא

 שבו~
 מפיו

 דשב~תאלמא
 בט~

 שי~ת ו~פשר כינוי אפי~ ~י לא
הן

 טע~
 ולכן ~אלה לא אבל לשבועה אלא ס~ייא לא זו

 עיקר כתב רל~~ז סי~ דעה יורהבטור
 לש~

 שיאמר שבועה
 זה דבר שאעשה ~בעא~י

~ 
 ויש א~נו ~א

 אומרי~
שאי~

 אבל כו~ שב~ה
 הרמב~~~

 שבועה דה~יא כתב
 ד~~

 ש~הזכי~
 דלא אפשר כתב ז~~ל אבי ואדוני וכינוי

 ג~
מי~

 כתב אלה ובע~ן
~~ 

 בארור או כא~ה אמר
 ש~כיר וב~בד ש~עה הויכו~

 ש~
 א~ אבל כינוי או

 לא
 לאהזכיר

 ש~
 דעת הזכיר ולא שבועה אי~ כינוי ולא

 דהא י~~ל מ~ה הרמב~ן אפילו דבהא משמעהרמ~~ן
איכא

 הרמב~~~
 כתבו ש~~ת מהל~ בפ~~ב והראב~~ד

 א~ עצמושהמקלל
 או י~שה

 א~
 פ~ דבר יעשה לא

 הזכיר שלאא~פי
~~ 

 הרי כינוי ולא
 ז~

 בדבר אסור

שנש~
 שלדעת אלא עליו

 שאסור אע~~~י ה~מב~~
 ולדע~ קרבן מביא ולא לוקה אינו שנשבע דברבאותו
 מביאהרא~~ד

 קר~
 א~ עצמו שקללכיון שניה~ לדברי מ~~מ לוקה ואינו
 א~ או יעשה

 פ~ דבר לא~יעשה
 לא הזכיר שלאאע~~פי

 ש~
 באותו אסור זה הרי כי~י ולא

 עצמו שקילל דכל נראה להר~~~ש ואפילו התורה מןדבר

א~
 הזכיר שלא אע~~פי כך יעשה

 ש~
 כינוי ולא

 בריש שכתב שבועה הוייא הוא עצמו מפי~מושבע כי~
 שבועה לימא דלא היכי כי לשבועו~ כינויין דתקינוהא נדרי~

 משמע א~~כלה~
 דשבו~

 הוייא ה~ הזכרת בלא וכי~וי
 שבועת ובריש העדות שבועת דבפרק וקשהשב~ה
 בלא ש~עה הוייא דלא משמעהדיינין

 הזכ~
 ה~

 אחרי~ מפי במושבע דדוקאר~~ת ותי~
 ~בועת דסוטה דומייא

 הדייני~ ושבועתהעדות
 ש~ דבעי הוא

 אבל כינוי או

שבו~
 נפשו שאוסר

 שבו~ בלש~
 בלא אפילו

 ש~
 ובלא

 עכ~~ל נפשיה אסר מציכי~י
 ו~

 התוס~ כתבו
 מדברי משמע וכן נמי לאלה אפילו סגי טעמא~אי הר~~ ~~

הטו~
 שכתב א~ר ~~ת דברי שכתב

 האצה דיני ג~
 לעשות שלא באלה ע~ו על שמקבל היכא כלוא~~כ

~
 הזכיר שלא אע~~פי וכך

 ש~
 ש~ ~י ולא

 ה~יא
 ~לכ~~ע

ו~ו~
 דהכא

 נ~
 קביל ~א שמות הזכיר

 והא בתורה הכתובות הא~ותכל ~~
 פשיט~

 ~~לות
בתורה ~כתו~~

 ה~ בש~
 ה~ יככה כתובות

 כול~ ו~ כ~
 נמ~א

שהר~
 יו~

 דאורייתא שבועה נשבע טוב
 ש~ וכי~

 ספיקא
 וכללה~מיר

 ש~
 שכתבתי~ וכמו ספק ליתא דאכתי

~ו~
 טען

 דכי~
 ערערו שכנגדו מכת שאחד

 ח~ר ליה הוה אחר ב~ה ~עשות שלא ~בעושלא לומ~
 בו ~ר שכנגדו וכיוןמשב~תו ~

 ג~
 פטור יו~ט הר~

 לא וא~~כ עליו שי~ור מה ל~ות ~בע אשרמשבועתו
 ולקיי~ לשמור מחוייבהיה

 החר~
 שלא ~יו שגזרו

 ושלאבב~~ה ללמו~
 ליט~

 ~כ~~ ושררת מינוי
 נניח שאפי~ השבתיו~ו~

 דב~~ שאות~
 שא~ר

 היו ב~~ה ל~ות שלא השבועה בכלל היה שלאדהיינו

~אי~
 שנשבע משבועתו יו~~ט להר~ לפטור

 כל לקיי~
 מכל עליו שיגוורמה

 מק~
 ~ר~ נפטר לא דידן בנדון

יו~
 טוב

 דהנשבעי~ משו~
 או שלשה היו שכנגדו מכת

ארבע
 א~ וג~

 בו ~וזר היה אחד
 הא~רי~

 היו לא

 ~ בה~ח~רי~
ו~ו~

 שאין
 דברי~

 ~לו
 כדאי~

 הר~ את לפטור
 א~ אפילו זאת משבועתוטוב יו~

 היו
 אות~ אומרי~

 כל

הנשבע~
 היו שלא לפי שכנגדו מכת

 ש~~ אומרי~
ורוצי~

 ל~ור
 בה~

 שלא ואפשר כך על נש~ו שלא אלא
היו

 זכורי~
 דקדקו לא או

 בענ~
 ומכיון

 כךשע~~ד שכשהודענו~
 נשב~

 ~מרו
 ~ א~

 נעשה הוא
 כאןאין ה~ ונשמ~

~~ 
 ~ כלל

 נשב~ ש~שני~ו~ו~
 ~~ ~ר לעשות לזה זה

 אחדואמר
 מה~

 שאינו
 לק~~ ~~

 שבועתו
 שלא וכל ש~עתו על יעבור שהלה עדשכנגדו נפט~ ל~

 עב~
דברי~

 אין
 בה~

 בהג~ות המרדכי ממ~ש וכ~~נ ממש
שבועת

 אנשי~ ד~
 שבועתו על ועברהא~ ~זה זה ב~~ו

 בפ~~ק כדא~רינן שבועה מאותה נפטר~ני
 שהרג שמשוןגבי דסוט~

 פלשתי~
 הוחלה אבא בר חייא א~~ר

 דכתיב אבימלך שלשבועתו
 א~

 ול~ני לי תשקור
 ~פי דברו י~ל לא כמו בטלה הוחלה ופירש~~יולנכדי
 פלשתי~שעב~

 על
 השב~

 עכ~~ל ת~לה
 וג~

 רבינו

ירוח~
 כתב

 שני~
 והאחד א~ד דבר ל~ות שנשבעו

מה~
 השבועה מן התיר וא~~צ פטור השני שבועתו ~ל עבר

כ~~כ
 ה~רשי~

 מדוד וראיה
 כ~

 שהזכירו הרי
ש~האחד בדבריה~

 מה~
 הא פטור ש~בירו הוא שבועתו על עבר

 ל~א~
 לא לעבור שרוצה שא~ר א~~~פ עבר

 נפט~
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 על לעבור מהם הא~ שאמר כיון ~ול~~ל דאלת~~החבירו
 ע~ר שלא כל ודאי אלא משבועתו שכ~גדו נפטרשבועתו
 דעביד ממשא בהו לית דדברים פטו~ שכנגדו איןהא~
איניש

 ד~י~
 ~ כדא~רינן עביד ולא

ו~
 מ~כי בהגהות שכתוב ממה עוד לדקדק יש
 תשובתדשבועות

 הר~
 ~בלה היתה כן אמנם ~~~ל משען

 שעכב דמי כו~בידי
 והעבי~

 לאחר לינשא אסיר המועד
 יקיים שלא ואמר שעבר דמי הול~~ל איתא ואםכו~

 ודאי אלא מותר מעכב שאין ומי לינשא אסירשבועתו
 שכנגדו נפטר לא השבועה לקייס רוצה שאינו שאמרכל
 שנשא כגון עשה בקום או השבועה על זה שיעבורעד
 שהיו אע~~פ וא~~כ המועד שהעביר תעשה ואל בשב~ו

 שבועתם על לעבור רוצ~ם שהיו ח~~ו שכנגדו כתאומרים
 היה לא אחר ב~~הולבנות

 ה~
 משבועתו נפטר טוב יום

 ~ ב~~ה ~נים שהיועד

 אם שאפי~ אומר אניו~~~
 ה~

 לא ב~~ה בונים
 זאת ששבועה לפי זאת משבועתו י~~ט הר~ נפטרהיה
 הר~ יוצא היה אם שהרי י~~ט ~הר~ נוגע דבר היה~א
 לב~~ה שכנגדו כת חוזרים והיו בדינו חייב~~~ט
 תועלת מה עכשיו חכם שררת נוטל היה שלאמאחר
 יקראו שלא או הקהל א~י כשיקראו י~~טלהר~

 ה~ו לא ולעולם העליונה ~ל ידס ~דינו חייבשיצא דכי~

~~כימי~
 זכאי י~~ט הר~ יוצא היה ואם עליהם למנותו

 על דידם כיון לב~~הכ חוז~ם היו שלא ודאיבדינו
 ולא כנםיות בתי בשאר מתפז~ים והיוהת~תונה
 לקהלות ~ק ימשך שלא כדי אלא הקהלות~ביעום
 ב~~הכמבנין

 ה~~
 שאם הפוסקים כתבו לא כאן ועד

 בדבר לזה זה שנשבעו כגון אלא ~בירו נפטר זהעבר
 זה להלחם שלא או זה לינשא כ~ן ~שניהםהנוגע

 ע~
 זה

 לקרותו שלא ש~בי~ם מה נמי~כי
 ע~י~

 דבר הוא

הנוג~
 חדש ~~ה לעשות שלא שהשביעום מה אבל לו
 ח~~ו אם ואפי~ לו הנוגע ד~ראינו

 ה~
 על עוברים

 והיושבו~ם
 עושי~

 י~~ט ~הר~ נפטר היה לא חדש ב~~ה
 ולא עשו שלא ה~א וכ~שבכך

 דב~
 לומר אלא לעבור

 בשבועתו זה ~~לל~א
 וא~

 לא זאת גם
 אמר~

 אלא
 נמ~א האלה הטענות ~כל לבדו~חד

 א~
 שערער פי על

 מש~ועתו בכך י~~ט הר~ נפטר לא שכ~~ו~ותו
~שר

 גזרתינו~ לקיי~ נשב~
~ו~

 ~בית ילמוד שלא אלא עליו גזר~ו שלא טען
 לא אבלהכנםת

 ~ר~
 שום י~ל שלא

 ~כם~ ש~~
ו~~

 הבל זו בט~נה
 י~

 ולא בב~~ה ילמוד שלא עליושגזרנו מ~ד~ שהר~ ~הו
 שו~ יט~

 שררת
 חכ~

 עדים היו אםואפי~
 מעי~~

 כן
 הדייני~

 היו
 ~איתאלהעיד נאמני~

 ב~
 שעשו שנים גבי סנהד~ן

 ולמ~~ד בדין ל~ור יכולים דינים בעליאין פש~
 ת~

 אפי~
 סהדי עליה דליהוו היכי כי תרי דקאמר והאי נמיא~

וכת~
 נמקי בעל

 יוס~
 מיהא עלה המפרשים וכתבו

 וגם הדיינים וה~~ה להעיד יכ~ים שהפשרנים~מעינן
 הדין שפסקו שדיינין כתב כלל~~ו בתשובותיוהרא~~ש
 חשובים שאינם פסקוהו היאך לו~ר לעולםנאמנים
 המ~כי בדברי מ~מע וכן בדברנוגעים

 בסו~
 קידושין

 עדים שני יש שאפילו עוד כתב כ~~ג סי~ ח~~המוב~ור
 וכ~~ש העדי~ מן יותר נאמנים הדיינים אותםשמכחישים

 ג~~כ עליו ש~רו הדיינים לד~רי מסייעי~ שהעדיהכא
 ~ חכם שררת שום ליטולשלא

 אלא לו אומרים היו לא שאפי~ אומר א~יו~ו~
 ע~יו גוזרים שהיו משמע ממילא בב~~ה יל~ודשלא
 שמכח שאמרו כיון דהא חכם שררת שום יטולשלא
 יעבור שלא עליו ג~ר~ם היו עליו שקיבל ההו~החרם
 חרם בכלל ~נ~לל מה כל כן אם דבריו שיבררעד

 ~יו~ ש~רנו חרם בכלל נכללראשון
ו~ו~

 אלא עליו ~רנו שלא תאמר אם אפילו
שלא

 ילמ~
 החרס על ~ר הרי לבד הכנסת בבית

 ורגליו ידיו מצא לא וא~~כ השבת ביום ולמד עליוש~רנו
ב~ת

 ~ המד~
~ו~

 י~~~ הר~ קבל שלא טען
 בש~ה ~ליו

 עליו ש~רנו מה אבל כדין אלא עליו שנ~ור מהלקיים
 ~לא כדין שלא היה ח~ם שררת יטול ושלא ללמודשלא

 ~ לשומרונתחייב
 טענותיו כל לסתור לעיל כתבתי כברו~~~
 בטענו~והוכחתי

 נ~ר וכהלכה שכדין וברורות אמתיות
 ~עליו

ו~ו~
 כראי ~קות טענות בחמשה ~ה אכתוב

 עליו נ~ר שכדין להוכיחמו~ק
 החר~

 ושהר~ ה~~
 אם ואפי~ ~יו ש~רנו החרם לשמור מחו~יב היהיו~~ט
 שהוכחתי כמו משא~~כ נגזר הדין מן שלא כדבריוהיה
 אהנייא לא דבריו לפי אפי~ הוא צדק דדין בע~~הואוכיח
 להחזיק י~~ט הר~ היה שלא לומר ולא טענה האיליה

 שבועתו מכח עליו ש~רנוה~רם
 א~

 נשבע
 לקיי~

 מה
 עליושנ~ור

 אב~
 על ל~~ר י~~ט להר~ הוה לא מ~~מ

 ב~~ ו~אמרי~ גזרתם לקיים ליה והוה ~~ד~ירת
 אתא כו~ דאר~א ~דקא שקל כהנא ~בהבתים חז~~
 ל~מ~

~~
 כר~~ש כמאן א~~ל כו~ סהדי תרתי אייתי אזל יה~ה

 והא א~עזר~ן
 ל~ מייתנ~

 ~מערבא אגרתא
 ד~
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 ה~ תיתי ליכי ~~~ל ~רשב~~אהלכה
 שרב שא~~פ

 מערבא דבני אומר והיה כרשב~~א הלכה דאין סוברהיה כהנ~
 אפי~~ה ס~~להכי

 כי~
 הכי ס~~ל הוה לא יהודה דרב

 לקבלנת~~ב
 ה~

 אגרתא דאייתי עד י~~ה ~ב של
 ב~~ד גזרת לקיים ליה הוה נמי והכיממערבא

 כ~
 שנר~

 עבר גזרתם על שעבר וכל כך שהדיןלהם
 ע~

 ~ ה~רם
 עליו ש~רו מה דב~~ד אומר אניועוד

 ב~~~
 ממה ~מור

 אילו דהתם דבההיא כהנא רב על יה~ה רב עליושגזר
 מ~אהיה

 אגרת~
 היה כרשב~~א ה~ה דאין ממערבא

 אע~~פ אמר ולא תיתי ל~י ליה ו~אמר הדין~~ר
 לאדתיתי

 נש~~
 אמרינן ובנ~~ד הדין חוזר ~כבר בה

 יראה כאשר החכמים ~ב אליו יסכימו שכאש~בפי~
 יהיה בעיניהם יראה שכאשר זה לשון ומשמעותבעיניהם
 אגרתא מייתי אפי~ וא~~כ ~ינין הבעלי עלמקובל

 קבלו ד~א ביה משג~ינן לא ה~י דינא דליתממערבא
 החכמים רוב בעיני יראה אשר כל ולקיי~ ל~ו~עליהם
 ב~~ד עליו שגזרו החרם לקיים טוב יום להר~ הו~~לוא~~כ
 גזרת לקיים מ~וייב י~ט הר~ נמ~א זה טענהומכח
 גםב~~ד

 מכ~
 דשלא שאומר דבריו לפי ואפילו הש~עה

כדין
 עליו~ גז~
 ט~~ו~

 לקיים השבועה י~~~ הר~ עליו קבל שלא
 ומא~ר לבד הדין ~מר שנ~ור מה אלא עליו שנ~זורמה

 מ~וייב היה לא ה~ן ~מר היה לא עליו שגזרנושה~רם
 זה שאין ש~ע~~פ השבתי וע~~ז ~ ולשומרו בולהחזיק
 היה מ~~מ דין~מר

 סעי~
 הנשבע על הדין מסעי~י

 שי~רו מה לקיים הוא ~ייב עליו שי~רו מהל~ם

 הא גבי קמא בריש שהרי ההוא הדין בסעיפיע~י~
 ~אח~ת שלא לשמ~ון שדה שמכר רא~בן ~ב~דאמר
 נמי באחריות אפי~ דאמרי ואי~א ~~ עסיקין עליוויצאו

דא~~~
 ~חוי

 טר~
 שבא שמי הרא~~ש כ~ב לך ואשל~

 במקום נכ~~ו ומצאתי פ~ על לי יש וא~ר ב~~דל~ני
 לי~ו יבואו שמא ירא ואניי~ע

 ויבריח~
 אמ~א ולא

מק~
 לגבות

 דין בית שיעכבו ומבקש חובי ממ~
 תביעתו שיתברר עדהנכסים

 ו~
 שטר לו ש~ש ראובן

 שמ~~
 א~תלאה הדיין ~אה ו~ם הענין לפי ה~ל כו~

 התובע~ברי
~ 

 עד ה~~בע ממון ל~כב הדיין מצווה
שיתברר

 התוב~
 ~ עכ~~ל תביעתו

 שא~~פ~~~
 שהדי~

 אלא ממונה אינו
 ד~ לד~

 כי
 ואפ~~ה דינין הבעלי ברצון לא אם ל~ר יכולאינו

 הנת~ע ממון לעכב הדיין מצ~ה ל~ודבאמתלא
 אמת~ן ו~ו~

 מ~~
 ל~בל הנתבע ~ייב צדק

 ~ד ממונו~ע~ב ה~~ ד~~
 כדב~ ו~ בד~ ~~~

 הר~
 אה~

 אעכב ולא דבריך אקבל לא לדיין לומר לנתבע ליההוה
ממוני

 שאינ~
 ממונ~

 לדי~
 ~~ר ~~ותינו כשתשמע אלא

 אז חייב ופ~ זכאי פ~אומר
 נתקיי~

 דב~
 ~~יו אבל

 לשמוע זקוק איני ה~ן נגמר ולא הטענות שמ~תשלא
 ~ובי ~ל או שלו~י מיד אצילנו ואני ממוני ל~בלך
 הדין ם~פי כל ודאי אלא כר~ךעל

 מסו~~
 הדיין ביד

 דהרא~~ש בההיא אם ומה ק~~ו ד~יםוהרי
 והנתבע הממון לעכב ~צווה בלבד אמתלאה אלא~~ה הדיי~ שאי~

 כת ~ברי ע~ם שהעידו ובנ~~ד דבריו לקייםמצווה
 נתבררו לא טוב יום והר~שכנגדו

 עא~ו~~
 הדיינין שיהיו

 עד ~כם שררת שום מליטול ידו על ל~במ~וין
 לחכם ~ברתו אנשי יקבלוהו פן לחוש לב~~ד היה ~ידבריו שיבר~

 לפני לעמוד ~ד לבוא טוב יום הר~ י~צה ולאעליהם
 אנ~ מתיירא ש~ומר לאותו ממש ודמי למשפטהעדה
 חובי לגבות מקום המצא ולא ויבריחם לידו יבואושמא
 כמו עליו שגזרו ה~רם לשמור לו היה טוב יום הר~וגם

 הנתבע דהרא~~ש~בההיא
 צרי~

 ~~רו מה ולקיים לשמור
 שכיון ממונו לעכב ב~~דעליו

 שחר~
 יום הר~ על ש~רנו

 הואטוב
 מסעי~ םעי~

 לקבל ~ייב ~נין היו שעליו הדין
 מכח עליו ש~רומה

 השבוע~
 אשר כל לקיים נשבע אשר

 ~ ב~~ד עליויגזרו
ו~ו~

 שלא לומר טענתיה כל ליה יהבינן
 מהנייא ~א דוקא דין בגמר אלא עליו ש~~ור מהלקיים נשב~

 השבועה על גם עבר שלא ~ומר אלא ~ענה האיליה
 אע~~פ לה~יקו מחוייב ב~~ד עליו שגזרו ה~רם עלאבל
 עליו ~רו שב~~ד מפני ל~ם נשבע היהשלא

 כ~
 ועמד

לפ~הם
 לד~

 לפניהם לעמוד בא ה~ה לא אם ואפי~
 לכופו ההוא הב~~ד ביד י~תהיה

 לעמ~
 לא אם בדין

היה
 רו~

 לעמוד
 בד~

 בורר זה בריש הרא~~ש כ~~~ש
 אין שאם ומנהיגים זקני~ חכמי~ ~יןואם

~ הנתב~  
 ~כופ~לעמ~

 אואו
 לד~

 בעיר היו ובנ~~ד ~פניהם
 מםרב י~~ט הר היה ואם ומנהיגים חכמיםפרנסים
 בפניהם לדין לעמוד ל~פו יכ~ת~ידם היה ~יןמלעמוד
 בענין היה ואפי~ בדין ~ליו גזרו אשר כל לקבלהוא שחיי~ לפניהם ~~ון רצה ע~מו מר~ון י~~ט שהריוכ~~ש
 מאיםור~ לאפר~י הי~ה שה~רה הכא וכ~~שממון

 מו~קים היו תנאי אותו בלא והשבועתשה~רם
 ~~ם עליו העידו לא עדיין אומר שהוא והתנאיעדים ע~~~

 ~~~י~
 לא שבועה ב~א ש~ם לומר יתעקש אפילו

~בל
 עלי~

 מה אלא לקיים
 שיגז~

 בגמר עליו
 ~י~

 לאו
 כת שתבעוהו הראש~ה שבפ~ם שמאחרכמיניה
~גדו

 ~ומ~ ה~הל~ ראשי בפ~ לד~
 שעבר
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 דעתס על ש~בע ~אותם קצת היו אם שאפילוועוד

 כולם שי~כימו לא אם התרה לו היתה לאמת~~ים
בהתרה

 וכדמשמ~
 ז~~ל הרמ~~~ן מלשון

 במשפ~
 הח~ם

 ידוע~ם רב~ם דעת על נדר אם אבל שכתב לואשר
 הרי ע~~כ ה~רה לו יש ~התיר כולםוההכימו

 על שנשבע ~אותם א~ד ~ם שאין וכ~~ש בעינןכולם ~בה~כמ~
 דאפי~ ממש זו בה~רה דאין דפשיטא מתר~הדעתם
 שלא לו התי~ו אם ~חבירו דהנשבע האומריםלדברי
 דעת על דהנודר ל~שנא כדמשמע מותר אינומדע~ם
 דלכתח~ה דמשמע בפניו אלא לו מתירין אין קתניי~~ד
 דעת על וכן מותר הת~רו אם אבל מתירין דאין~וא
 בהנשבע ואפי~ כלל הפרה ליה דלית אמרינן~בים
 ה~ולה ממ~ור ביד~נו ~~ק י~ לו והתירו ~בירולד~ת
 דאפי~ כהראב~~ד לפ~וק שיש זלה~~ה מזר~י אליהמהר~~ר
 רבים דעת על בנודר וכ~~ש התרה לו עלתה לאבדי~בד
 ~לא ופ~יטא ~ו~בות כמה ממנה נמשכיםוההתרה
 התרה~לתה

~ 
ו~ו~

 והוא עדים פי ~ל היה לא שיצא זה שקול
 אבל לזכותו כדי זה ~ול ~ין שכן ו~יון כך ~ען לא~~~כ
 תנאי על ~טוען לטענתו דליתא אמתלאה ל~ת כדיהוא
 אמ~לאו~ הני כל דאיכא וכיון קבלת~פלו~י

 אחר אפ~~
 לבודקם ל~ה הוה כ~בריו ש~~ידו עדים מביאשה~ה

 בריש כדאמ~ינן הוא מרומה דין דכעין וחקירהב~רישה
 ד~ישה בעי מרומה דדין ממונות דיניאחד

 וחקי~
 ובפ~

 שהוא בדין שיודע לדיין מנין תניאשבועות
 ~רו~

 שלא
 הקולר ויהיה אחתכנו מעידים והעדים הוא~ליאמר
 מדבר ת~~ל העדים בצוארתלוי

 שק~
 ואע~~ג תרחק

 ידי על מרומה דדין משמע ממונות דיני א~~מפרק
 משמע העדות שבועת ובפרק אותו ד~ין וחקירהדרישה
 ~שם והמרדכי הרא~~ש כתבו כבר כלל אותו ~נין~אין
 כשהנתבע ממונות דיני דבפ~~א דההיא מאיררבינו

טוע~
 יםתלקו ~אם אותו ודנין ברמאות

 מהדי~
 נמצא

 טוען כשהתובע העדות דשבועת וההיא נשכרחוטא
ברמאות

 ודני~
~ 

 תי~ו~ו~
 ממונות דיני דאחד דההיא המרדכי

 העדות דשבועת וההיא מרומה שהוא בודאי יודעכשאינו
 פ~ במז~~ל הר~~מ ומ~ברי מרומה שהוא בודאישיודע
 דההיא שמפרש נראה ~נהדרין מהלכות~~ד

 ויהיה העדיס פי על אחתכנו שלא קאמר הכיהעדות דשבוע~
 אותם וידרוש י~קור אלא בצוא~ם תלויהקולר

 שהיה הוא הנתבע והכא ממונות דיני אחדבפרק כדאמרי~

נרא~
 לנו ידוע היה לא וגם ברמאות ~וען שהיה לנו

 ב~מאות ~וען שהיהודאי
 ול~

 ליה הוה התי~וצים לכל
 הוא מרומה דדין וכי~ן וחקירה בדרישה לבודקולב~~ד
 ~~דו ~ד חכם שררת יטול שלא עליו לגזור מ~ויםב~~ד

 על~ו חתומים ועדים ש~ר דא~כא ה~כא ואפי~למשפט
 ה~א~~ש השיב בב~~ד עדותן שנח~רה כמ~ דנ~הדקי~~ל
 מרומה שהדין אמתלאות יששאם

 צרי~
 ו~~ירה דרישה

 ~~~ז בשרש מהרי~~קוכמ~~ש
~ 

ו~~~
 לעשות לפ~מים הדיין שביד י~~ד ב~רש עוד

 דוחה דין ש~בעל לו יראה אם היושר ~נגד יראהדבר
 שיע~ה רק הדיין עיני בראות תלוי זה דבר מרמהאו
 דוחה הוא טוב יום שהר~ שרא~נו כ~ון ובנ~~ד עכ~~ללש~~ש
 חכס שררת יטול שלא ~ל~ו לגזו~ היינו מצוויםומרמ~
 הדיין עלינו נאמן לש~~ש ~ש~נו ואם ~בריו ש~בררעד
 י~~ט להר~ ליה הוה כך עליו ל~זור מ~ווים שהיינווכ~ון
 ב~~ד~ גזרת ולקייםלש~ור

ו~ו~
 עליו ל~זור ב~~ד בי~ כח היה אחר מ~עם

 נקהלו כי באלמות שנתנהג לפי ש~זרו~ה
 כ~

 אנשי
 הקהלו~ ור~שי הח~מים עלחבר~ו

 הוועד בבית בהיותם
 ידו~ל~ו

 ~שונ~
 וכיון י~ם ~ם שלחו שלא וכמעט בהם

 דינא לבי ליהו תיתי באל~ו~שנתנהג
 שכ~

 ע~יו ~זרו
 אי~ק בר מרי דא~~ל ד~תובות ובפ~~ב בהמפקידכדאמ~
 דיינינא הכי וא~~ל הכי דינאל~ב

 ל~
 אלימא ול~ל

אל~א דחבר~
 שהרשו~

 כדין שלא אפי~ לו לע~ות לאלם ב~~ד ביד
 אמת דין נקראוהוא

 וה~~~
 באלמות שנ~נהגו מ~יון

 היו לא באלמות נתנהגו כך שכל שכיון ידועוהדבר
 לה~~ר~~יחים

 י~~~
 בדין עוד

 וכיו~
 לכופו היה שבידם

 ~ייתדלהוי
 דינ~

 שגזרו מה עליו לגזור ב~~ד ביד כח היה
 היה לא אפי~ וזה גזרתם לקיים י~~ט ה~~ר מחוייבוהיה
 כ~ה דא~כא השתא וכ~~ש זה אלא אחרת טענת~ה

 עליו לגזור היה ו~דק ומשפט היושר שקו גלויות~ענות
 גזרתם~ לקיים לו שהיה שגזרומה

ו~ו~
 מה ~ליו לגזור לב~~ד להם היה אחר מטעם

 כפי מעמד מאותו יוצאים היו שאם מטעם ואפ~~ש~זרו
 ח~רי~ היו לא ו~יעתו י~~ט מה~~ר מכירים ב~~ד שהיומה

 השבועות חג שקודם לעיל שנתבאר מה פפי בדיןלעמו~
 אחר עד לעמוד חזר לא שוב אחד יום בדיןכשעמדו
 העמידוהו הקהלות שראשי ימיםכמה

 בדי~
 גם ומה

 לא שודאי בב~~ד עזות ודיברו ~~קב~ו םיעתו שכלע~ה
 רשאים היו דינו יפםק לא ואם למשפט לשוביניחוהו
 כמה מזה וימשכו אחר ב~~ה להם לבנות שכנגדו כתבני

 ילמוד שלא עליו לגזור לב~~ד כח היה ולכן ח~~וחרבות
 עד חכם שררת שום י~ול ושלא בב~~העליו

 שיב~
 ל~מוד
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 הרבים דיד לרבים חורבה שום ימשך שלא כדיבדין
 יחפור לא בפרק וכדתנן ל~לםהעליונה ~
 קד~ה ה~יר אם כו~ אמות כ~~ה העיר מןה~ילן א~ מרחיק~

 קדם האילן ואם הדמים את נותןואין קו~~
 קו~

 קדם האילן ואם בגמרא ואמרינן~דמים א~ ו~ותן

 ~ו~

 ונותן
 והדר דמי ברישא לי הוו ליהו ולימאדמים

 א~קו~
 אמר

 ופי~ ק~רי ולא חמימי לא שותפי דבי קדרה כהנארב
 תימא לא~ב~~ם

 כ~
 מ~ת מתן עד להמתין באתה אם

 זהיעמוד
 לאו~

 זה על זה סומכין העיר בני ימים
 לפיכך בכך רוצה האילןובעל

 יק~
 מ~תיו י~בה ואח~~כ

 ~זיק אינו זה דאילן התם ומה הוא וק~~ו ב~~דמהם
 אפ~~ה אותו מרחקין העיר נוי משום אלאלעיר

 למיחש דאיכא בנ~~ד דמיה נותן ואח~~כבתחלה קו~
 הבתי מרבוי אם הקהלות לכל ח~~ו ~רבות כמהמזה שימש~

 בסבת שיתרבו מלשינות מיראת אם הגוים בעיניכנסיות
 יום המתחדשות ומדנים ו~ריבות מקטטות אםהפירוד
 אלו כי בעיר כתות שתי היות לסבת בקהלותויום
 ח~~ו וכתתו זו כת לבני יסייעו ואלו זו כת לבנייסייעו
 אם ובקרובו ובאחיו בבנו איש באיש איש בקהלקהל

~~
 ~בה ויהיו כתות לשתי יפרדו הזה הקהל בני שאם
 עליו לגזור ואפי~ קהלו~ לכמה שיחצו הקהלות שארלהזק
 לגזור ב~~ד ביד יכולת היה כלל הקהל לחכם יתמנהשלא
 חכם שררת יטול שלא לגזור בידם ~ח שהיה וכ~~שעליו
 לומר ואין למשפט עומדו~ד

 שכי~
 היה טוב יום שה~~ר

 בידם יכולת היה לא הב~~ד קהלות זולת אחדמקהל
 ~וא ואע~~פי לדיינים עליו קבלם שהרי עליול~ור
 הדין הגמר לענין אלא מאמרם לקיים נשבע שלאאומר
 אשר את לקיים ~בע דסתם אינו זה מקום מכלבלבד
 ~ישבע נתכ~ן שלא כדבריו יהיה א~ ואפי~ עליויגזרו
 בסתם מ~~מ דין בגמר עליו שיגזרו מה אלאלקיים
 עליו שיגזרו מה לקיים עליו קבל שבועה שבזולתמודה
 ל~יים עליו קבל לא שבועה בלא שאפי~ שיטעון~~~~פי

~
 בגמ~ עליו שי~רו מה אלא עליו שיגזרו

חייב עכ~~ די~
 הו~

 ~רש מוהרי~~ק כת~ שהרי ~~ד ~רת לקיים
 ד~שך א~~ג ולומר לקנטר אדם ירצה אם ואפילוב~
~יין

 כ~
 א~ה ~~ת ~ד ~מד שאינו אחר מ~~מ

 כיחיד י~שבלא שרר~
 ~מדי~

 את
 נתפרדה כבר שהרי הרבי~

 אפש~ איהחבילה
 אומרים שאנו זה דין שהרי כן לומר

 ~~י~ ~שה~ ת~יל~ גובי~~הקהל
 מ~קי~ להיות

 ול~~ובעי~
 מההיא המ~כי מ~י~ נתבעיס

 קדםהאילן דא~

 ק~

 דמים ו~ן
 ~ש~

 ש~פ~ דבי דקדרה

~
~ ~~ו~ ~~ ד~~י~ ~~י~א ~כמים וחשו  ש~~ 

 רבים בו שה~יקו דמ~~~ מההיה הב~א וגם המ~~דכישם
 המס לעני~ הכא וגם לקלקלואסור

 י~~~
 תחלה לפ~ע

 שתלוי ומא~ר הרבים ה~קופן
 בכ~

 הרבים היזק משום
 אילן גבי שהרי עמהם עומד שהוא מפני תלוי הדבראין
 שהיה מי גביוכן

 ד~

 ונתן שדהו בתוך עוברת הרבים
 שייכות שום לרבים היה לא דמעולם הצד מןלהם

 לרבים נתן שלא מאחר לומר לו היה הדין ומןהזה בד~
 סבור שהיה משום אלא הצד מן אשר הזההדרך

 לו יו~ר ~אמצע אשרהראשון שהד~
 וכי~

 כלום ולא עשה שלא
 לעבור ויכולים הרבים בכח הראשון הדרך נשארולעולם
 אשר הדרך הפחות לכל לו יוחזר א~~כ ~~~~כ שםדרך
 מעות קנין לך דאין מעולם שלהם היה שלא הצדמן

גדו~
 לו שיוחזק בחושבו ה~ד מן להם ש~תן מה מזה

הד~
 חכמ~ם ח~ו ואפ~~ה ח~ר ואינו שדהו באמ~ע אשר
 ~ום שותפות שום להם היה שלא ואע~~ג דרביםלהזי~א
 מוה~~י כתב וגם מעולם דרך באו~ושיי~ות

 קול~
 בשרש

הנזכר
 תשוב~

 ע~~ד עזריאל רבינו
 הדו~ו~

 כבש אשר
 תחת שהם בפ~ארו הדרים שהיהודים שיעםקוה~הודים
 לא אם ליהודים ואמר כו~ ת~תיו שישבו ק~ניםשרים

 ואותם אתכם אגרש כלה ת~תי ל~ר שיבואות~ס~ו
 בעיני דומה והשיב פרםה י~ארולא

 כי~
 יכול שהדוכוס

 הכל אתלגרש
 א~

 פלשתים עם נפשי תמות אמרו אלו
 סדום מדת על אותם כופין אלא מהנילא

 במה פסידה להם יש ואם תחתיו ויבואוממ~ומם שיעק~
 ה~ק שיסלק לאחר אח~~כ יטענו זה ~מקומםשנתעקרו
 שלא מאומה לתבוע יכולים אין לכן ~ודם אבללרבים~
 יחפור לא מפרק וראיה שותפי דבי לקדרה הדברידמה
 קדם האילןאם

 קו~

 כ~~ ש~פי דבי קדרה משום כו~
 מ~~מ כלל סכנה היה לא דאפילו להוכיח ישו~~~ן

 ~ריכים רבים שהם בעבורם שסכנה שהאחריםכיון
 כאן הרי עכ~~ל א~~~כ הזיק~ לתבוע וי~זרו הה~קלסלק

 שהה~~דאע~~~
 נ~~

 רבים שהן ~קים בתר רבים מכח
 עיירות בני ~הם א~~~י המזיקים את ורוד~יםקאזליק
 היו ש~ילו ואפילו ה~יקים מן ה~ק להרחי~אח~ת
 היה לא המזיקי~ במקומ~~מדי~

 מ~~
 וכ~~ש ה~ק ל~ם

 ה~~ר מתמנה היה שאילובנ~~ד
 יו~

 ~א או לחכם טוב
 היה בידו הפסקהיה

 סיב~
 והיו הקהל שי~ק

 י~~~ ה~~ר לקהל וגם הקהלות לכל ה~בה~ור~ת נמש~~
 ~לא הזה הה~ק לסלק~~~

 יט~
 שררת שום

 ה~ר ~~~ד ~~ד איזה ביד יכולת והיה דינו יגמר~ד חכ~
לכו~ו

~ 
 ככה

 וכ~~~
 ה~~ר של דינים בתי כשכל

 ~י~ ~~
שבד~

 ~ ~~תם לקיים ~~ה ~י~ב גזרו
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 ל~ונעוצריך
 כי~

 ~קול בספק הדבר ש~אר
 ~י~אדא~ה אע~~~

 ו~נסב~
 ~ דאיכא היכא אפי~ אלא

 סהדא
 סהדא דחד אע~~ג ~ת דקא~רי סהדי לתריד~כחיש
 יש אפי~ה רחוק ספק וה~~ל לתרי הוא אכחושי ברלאו
 זלותא דליכא כיון לי ברי או~~ אפי~ להפרישו לב~~דכח

 דרבי ~ההיאכד~~ע
 יוח~

 שנתאר~לה האשה דפרק

 הת~דא~רינ~
 ~ני~ ~~י א~ר

 ~ת או~רי~
 תנשא לא זו הרי ~תלא או~רי~ ושני~

 וא~
 תצא לא נשאת

~תג~ה או~~~ שני~
 ושני~

 תנשא לא זו הרי נתגרשה לא או~רי~

וא~
 ו~קשה תצא נשאת

 הת~
 ו~~~ש רישא ~~~ש תל~ודא

 א~ עד א~ בעד תרג~א אביי א~ר ו~שניסיפא
 הי~נוהו~ת או~

 רב~
 כל ~לא דא~ר ו~~לא תרי כבי

~ק~
 והאי שני~ כאן הרי א~ עד תורה שהא~י~ה

 חד ה~~ל ~ת לאדקא~ר
 וא~

 אחד של דבריו
 ב~ק~

שנ~~
 ולזות פה עקשות ~~ך הסר אסי רב דא~ר אסידרב ~ו~ ו~~ נ~י לכתחלה אפילו הכי אי ~קשה ותו

שפתי~
 לנו יש אופן בכל לכתחילה אל~א ~~ך הרחק

 כי~ל~נ~
 ואע~~ג זלותא דליכא

 דב~
 דהא ליה

 קא~רסת~א
 ל~

 ~יהו ~עדיה לא~ אפי~ ד~~ע תנשא
כד

 דיק~

 דשאני נדון להאי ד~י דלא לו~ר ~צי~ שפיר

הת~
 ויש ~ית דלא עליה ~סהיד דקא סהדא חד דאיכ~

 ק~א דסהדא א~~ג לדבריולחוש
 ב~קו~

 ולא קאי תרי
 ~~~~ ליה לאכח~יה~צי

 לדב~ו לחוש יש לכתחילה
 דלא בנ~~דאבל

 אסהי~
 דהא תנאי בלא דנשבע כלל

 או הוכחש תנאי בלא ~היה דאסהידהעד
 ל~

 ה~ה
 ~ח~ת לש~ועאזנו

 ה~ק~
 וה~~בות

 וה~
 כאן אין

 שיש קול שיצא אע~~פ כללעדות
 עדי~

 תנאי בלא שהיה
 ~~ך הסר אסי דא~~ר אסי דרב הכא שייך דלאפשי~~

עקשו~
 ~פתי~ ול~ת פה

 אפילו ס~~ד דאי ~~ך הרחק
 ה~ול כבר דיצא היכא כלל עליה אסהיד דלאהי~א
שיש

 עדי~
 לכתחילה

 ~נעי~
 ליה

 ~שו~
 ~~ך הרחק

לי~ועי~
 רבי

 יוח~
 אלא כלל עליה אסהיד דלא היכא

 לו~ר אפשר דאיקשה
~ 

 דאיכא קול יצא קא~ר דאי

 א~ די~עדי~
 שיצא דקא~ר ה~ול יצא ו~אי חי הוא

 שישקול
 ע~~

 לכתחילה תנשא ולא חי שהוא
 ~~ה~ק ~ש~

 היכ~
 סהדא עליה דאסהיד

 דעדי~
 ~כל

 דלא דהיכא ~הכא ~ש~ע ודאי אלא הכא כי עי~רבו שא~
 הכא שייך ולא להפרישו ~~~ד כח אין כלל ~יהאסהיד
 נ~י דה~ה דדיל~א ולו~ר לזה לדחות שיש אלאהרחק
 ~ עליה אסהיד דלאהיכא

 בלבד ~ול שיצא אלא סהדא
שיש

~~ 
 ~~ך הסר ל~י~ר שייך

 עקשו~
 והא פה

דנק~
 רבי

 יוח~
 ~~ר ~~ עד ב~ישניה

 ~~ ~~ ל~
 ~~א

 דאיכא ~~~פ כלל עליה אסה~ו דלא היכא ל~י~ראלאו
 ~ש~לא

 עדי~
 לא

 ~שגחי~
 לכ~ה ו~~א קלא בההוא

 ~ו~~י
 דלכ~חילה הוי ר~תא ד~קר אירייא לא הא

 תנשאלא
 ~שו~

 בהאשה התוס~ כ~~ש אסי דרב
 דאע~~ג רבותא לאש~ו~נן נק~יה סיפא ~שו~אלא של~

 ק~א לסהדא ליה ~כחיש דקא סהדא חדדאיכא
 לאא~י~~ה

 ~~ ת~
 ד~ית ~סהיד דקא ק~א דסהדא

 אתתא לגבי ~תריה~נוהו
 ~שו~

 עליה שהח~רת חו~ר
 א~ של דבריו ואין כו~בסופא

 שני~ ב~~ו~
 בנ~~ד וא~~כ

 שיש הקול שיצאנ~י
 עדי~

 כלל עליה אסהידו דלא אע~~ג
 ל~ונעוראוי

 ~שו~
 ~יהו ~~ךהרחק שפתי~ ולזות פה עקשות ~~ך הרחק
 ~עובד~

 דאישתביין ~~ואל דברתיה
 אסהידו דלא ~~ה דכל בההיא ~ש~ע דכתובו~דפ~~ב
 דאיכא הקול דיצא א~~געליה

 ע~
 לא

 ~שגחי~
 בההוא

 לכת~לה ותנשא כלל~לא
 הת~ וא~רי~

 ד~ר ברתיה
 אל~א ותאסר אסתן בצד עדיה עד ~~ אשתבייןש~ואל
 דאיכא הקול דיצאאע~~ג

 עדי~
 הי~ ב~דינת

 כ~ה כל
 לא לא~הודי אתודלא

 ~שגחי~
 ל~י~ר וליכא בהו

 דליכא הקול יצא בשלא ~יירידהת~
 עדי~

 והא כלל
 איכא הכאדקא~ר

 עדי~
 הי~ ב~דינת

 ~~א והא ה~~ק
איכא

 ע~
 ליתנהו ~יהא השתא קא~ר ו~ש~~ה ב~~~ה

ק~
 עדיה

 ב~
 הקול שיצא היכא וכל ותאסר אסתן

 ש~
עדי~

 שיש קול שיצא נ~י ב~~ד וא~כ תנשא לא לכתחלה

עדי~
 א~ לל~וד אין לכתחילה תנאי בלא שנשבע

 לא
 א~תני~ ליה ~קשי דא~~כ לל~ודהתחיל

 דת~
 דכתובות בפ~~ב

 הוא שאסר שהפה נא~נת אני ו~הורה נשביתי~~רה
 איכא דיל~א ניחוש וא~אי שהתירהפה

 דאיכא הקול יצא והא פירושא הכיודאי אל~ עדי~
 ע~~

 ב~~~ה

כדכת~
 דאיכא הקול דיצא א~~ג אל~א התוס~

 הי~ב~דינת עדי~
 שראוה או רש~~י ~פי~ שנשבית שראוה

 ש~ביאי~ הרשב~~א כדפי~שנ~~את
 דלא כ~ה ~ל התוס~

 ל~ור אין תנ~י בלא דנשבע עליהאסהידו
 ל~ונ~ על~

~לל~~
 ולית דין ~י~ וא~~כ

~~ 
 עליו ש~רו לנידוי דראוי

כי~
 ~ינו דלא

 אות~
 ~ ה~ורה עפ~~י אלא

 א~~~~~
 עליו יעידו

 נא~ני~ עדי~
 הדבר שהיה

 ד~א~ר א~~ג תנאיבלא
 ב~

 י~ שה~ניתי לי
 כח

 ב~~
ל~ונ~

 אפי~
 ~~י~ ואי~ ל~קו~ שבי~ בדב~~

 ל~ר
 והא ליברי

 דת~
 בפ~~ג

 א~~ דכ~יתו~
 לו

 וחכ~י~ ~חייב ~איר רבי אכלתי לא א~ר והואחלב אכל~ ~נ~

פו~רי~
 וא~לו

 חכ~י~
 ~לא ליה פ~רי לא

 ~שו~
 דאיכא

 הת~ ~ד~תני~יגו
 יר~ א~ ~ה

 יפ~ר היי~י ~יד ל~ר
~ ~~ א~~ ~י~ ~יכא ~יכא~בל  

 דח~ב
~~~ 
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~ד~י~
 בשאלו~יו שכתב אופן בכל נאמן קונו לבין שבינודבדברים להוכי~ שרצה הרא~~ש ומדברי ל~קום בינו דהוו

 מתנה י~א שלא לאשתו נשבע ראובן ~~~ל ב~ סי~כללי~
 עכ~~ל שבועה על ח~ה ש~עה שאין עד כו~ ~ו~הבלי

 היכא אבל נאמן לקונו שבינו ~ברים ~כאןשנראה
 להוכיח אין ת~אי שום ב~תי אופן בכל שנשבעדידוע
 שאינו כלל העדים לדברי סותר שאינו התםדשאני
 לומר~כחישם

 של~
 שלא ב~נאי הדבר שהיה אז נשבע

 העדי~כדברי
 ד~ורא דבההוא אח~~כ שה~יר אומר אלא

 ליו~רו שבינו בדברים נא~ן ומש~~ה כלל לעדים ~כחישלא

אב~
 אומרים שהעדים העדים דברי שמכחיש ב~~ד הכא
 ב~נא~ שהיה ~כחישם והוא ~נאי בלא הדברשהיה
 מההי~~ אבל יו~רו לבין שבינו בדברים אפי~ נא~ןאינו
 טמאה א~רה ~רב ש~ואל ~יניה דבעא דכתו~תדפ~~ב
 א~ טהורה וא~רה ו~רהאני

 א~~ל ~הו
 א~

 אם בזו
 ~~וקא בה~א דנר~ה נאמנת לדבריה אמ~לאהנ~נה
 נ~נה דלא היכא אבל נאמנת לדבריה א~תלאהד~נה

 בך היי~י ~שטה לומר נאמנת אינה לדבריהא~תלאה
 ליוצרה שבינה דברים דהוו אע~~גב~חילה

 להוכי~ א~
 העי~ אם נ~ידבנ~ד

 תנאי בלא שהיה עדים עליו

 לו~נא~
 ליוצרו שבינו דברים דהם א~~~ היה תנאי

 ~ן קים דאתתא דא~~ג התם שאני למימרדאיכ~
 אבל אמתלאה ~שנתנה דוקא ד~ש~ע דקא~רונא~נת
 אבל לה קא~ר בעל לגבי לא אמתלאה נתנהכשלא
 דידה לגבילעולם

 נא~נ~
 לא בין א~תלאה נתנה בין

 א~תלאהנ~נה
 כי~

 ~שום אבל היא דטהורה לן דקים
 נתנה לא אם נא~~ת אינה ~שו~~ה ~יה קים לאדבעל

 יהיו ואז להם א~ ~ברי שיהא בעינן ד~רויהואמתלא~
 דפריך מההי~ כדמש~ע סגי לא ~יניהו ב~ד אבלמותרי~

 היא מעידיה לא~ שנשאת דכגון ההיא עלבתל~ודא
 תלוי באשםגופה

 א~
 לו~ר נאמן הוא שיהא להוכיח אין

 אותו ~כחישים כשהעדים אפי~ בתנ~י הדברשהיה
 אלא שהיה הדבר ~ותו ~כחישים אין שהעדים~כיון

הדב~
 של~

 החדש את ר~ה שלא ל~י או~רים ואין היה
 ראה שלא ל~י או~רים דאין דההי~ משום ויעידשיבא
 דבר של ~ריו על לע~ו~ שא~~י ה~כ~ ~יירי ויעידשיבא

 שלא ~דבר אפי~ דבר של בוריו על לעמו~ שיכול היכ~א~ל
 דכ~ובות בפ~~ב ~דמש~ע ~עלייתא ראיה הויהיה
 לא אומרי~ ושנים נתקדשה או~רים שנים התםדת~י~

 שנים תצא לא נשאת ואם ת~א לא זו הרינ~קדשה
 לא זו הרי נת~שה לא או~~ם ושנים ~~גרשהאו~~
 ~~ נשא~ ~א~~נ~א

 ו~קשה
 ~ל~וד~ ה~~

 רישא ~~ש

 אסי רב ו~ני סיפאומ~~ש
 איפו~

 ראינוה אומרים שנים
 לא זו הרי שנתקדשה ראינוה לא או~רים ושניםשנת~דשה
 ראיה אינה ראינוה ~א פשיטא תצא נשאת ואםתנשא
 אם דתי~א מהו א~ד בחצר ~דיירי צריכאלא

 ~~ילתא לה אית קלאדנתקדשה אית~
 ~מ~~~

 אינשי דעבדי
 שנתגרשה ראינוה אומרים ש~ם סיפא בצינעאד~קדשי
 ~נשא לא זו הרי שנתגרשה ראינוה לא או~ריםושנים
ואם

 נש~~
 אחד בחצר דדיירי אע~~ג ק~~~ל ~אי תצא לא

 אינשי ~~בדי הוא ~ידושין ~בי דתימ~ מהו הךהיינו
 גבי אבל ב~נעאדמקדשי

 א~ גירושי~
 גרשה ד~~ ~יתא

קל~

 ד~קדשי אינשי דעבדי קמ~~ל ל~ילתא לה אית
 ~ בצי~עאו~גרשי

 לו~ר ראיה דאינה הוא א~ בחצר דודאי ק~ן~~
 ~נעא ומגרשי דמ~דשי אי~י דעבדי ~שום ראינוה~א
 ב~י~ אבל דבר של בוריו על לעמו~ אפשרואי

 אחד
 ו~כחשי ~עלייתא ראיה הוייא ~אינוה לא א~רואם

 דאפשר כיון נתגר~ה ~ו נתקד~ה דאמרי אחריםל~הדו
 נ~~ל וא~~כ דבר של בוריו עללעמו~

 בנ~~~
 שהיה כיון

 ועד מתחלתו הדבר שכיוונו ~~דו אם א~ר ב~~התוך
 מעלייתא ראיה הוייא ~ה תנאי שום בו היהו~א

 וה~וב ה~ר ~אם לע~~ד הנראה הוא זה מללמודלמו~ו

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ז ~ז~~~~~

~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 וא~ור פנים ~תובה עפה מ~ילה ראיתי~~~
 שבעה זה קול שיצא י~~ט הר~ דבר על פסק אליהוכתוב
 ללמוד שלא חרם קבל וגם שנשבע חדשים שמונהאו

 ושררת ~ינוי שום יטול ושלא קאטאלא~ש שלבב~~ה
 היו~ י~י כלחכם

 האד~ה פני ~~ ~י ה~הל חכם
 ונתפרםם פטיר~ו אחר אחתושנה

~ 
 וגם ה~יר בכל

 בתורת כן אמרו לא כי גם בב~~ד עדים עליוהעידו
 על חרם וקבל ~נשבע הדבר ש~מת טען י~~ט והר~עדות

 ה~~להדברים
 א~

 לא ההוא והתנאי היה פ~ ~נאי על
 לו ושיש שבועה כאן ואין חרם כאן אין ושא~~כנתקיים
 שה~ידו ואו~ם דבר כאשר כן שהדבר שיעידועדים
 ובית בדאו ~לבו אומר שהוא זה תנאי כי א~רושנשבע
 ~~דין

 עדיו יתן עד ~~ה יעשה ~בל חרם עליו
ו~~~ ~ גזרתם על ועברויצדק

 אה~
 ה~~ הפסק נפשו בסומכי ~יה מטראני
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 ~והר~~ר הש~ס החכסשנחו
 ~רא~

 יצ~~ו מזרחי
עליו ועבר~

 פע~
 ושפרת תימא כמה ביה ו~י~א ושנייה ראשונה

 ~חלנו וטרס ~פר על זכרונס להעלות באנפנאמילתא
 ראשונות ~חלוקות הנ~~ל הפסק לחלק אמרנולדבר
 למצא לא~ א~ ~לתנו תטוף ו~ימוושניות

 חשב~
 והנה ~

 החלק כולליס ~לקיס לשני רא~ונה נחלק ה~~הפסק

הראש~
 ו~ית דין לית עד הדבריס מראשית

 די~
 כי ~~

 דין גזר ולהרוס לסתור ש~ועתו את הפל~ג כהעד
 אס אמנס מאמרו השני והחלק ה~~ י~~ט הר~ עלש~רנו
 זה בכל כי הפסק סוף עד כו~ עדיס ~יויעידו

 כי~
ד~

 ~ י~~ט ~ר~ אהרן הר~ לסתור כלל
~~~~

 דבורי~ לשלשה נחלק הרא~ון החלק
 ו~הבא מכאן ולהורות מללמד עד הדבריסמראש הראשו~

 דכתובו~ בפ~~ב דתניא מההיא לדיין זה דבורוכללות
 השני כו~ מת לא אומריס ושניס מת אומ~סשניס
מאמ~

 הרחק עד כו~ דדוקא נראה ולכאורה

 ממ~
 עקשות

 שניס יו~נן רבי ~אמר ההיא זה בדיבור הובאפה
 השלישי דכתובות בפ~~ב נמי דאיתא כו~ מתאומריס
 עד כו~ דשמואל דברתיה מעובדא מיהומאומרו

 בדיבור נתבאר התורה ~~פ אותס מינהדלא כי~
 ז~

 ~~א
 ~ שמואל דמרדברתיה

ו~ו~~
 הא~ דבוריס לארבעה נחלק השני החלק

 למקוס בינו עד כו~ עליו יעידו אס א~נסמאומרו
 לו אמרו דכריתות פ~~ג דתנן ההיא זה בדיבור~כר
 מאומרו השני אכל~י לא אומ~ והוא חלב אכלתשניס

 שרצה ז~~ל הרא~~שומדברי
 להוכי~

 ~בריס אפי~ עד כו~
 סתירת זה בדיבור נ~ס יוצרו לביןשבינו

 דמי~
 נ~~ד

 דפ~~ב מההיא אבל מאומרו השלישי ~ ~רא~~שולההיא
 זה בדיבור נכתב ת~וי באשס גופא ההי~ עדדכתובות
 מרב ש~ואל מי~ה דבעא מההיא לנ~~ד ההוכח~סתירת
 עד להוכיח אין אבל מאומרו הרביעי דכתובותבפ~~ב

סו~
 ה~ועניס טענת~ סתירת זה בדי~ר נאמר הדבריס

 החדש את ראה שלא שלא למי אומריס דאיןמההיא
 דאיתא כו~ נתקדשה אומריס שניס דתניא ההיא מכחכו~

 ~ דכתובותבפ~~ב
 חיל~~~~~

 דיבור כל על להשיג ידינו נשיב זה
 דח~ק מסיפא נתחיל וראשונה נעדר לא אישודיבור

ראש~
 דלא לומ~ שהיא מבוארת ~ה והסיבה לרישיה
 אלא למ~ו ~ב~~ד כח שיש התחיל שלא דכל~יבעייא
 ~ יתחיל שלא למונעו ב~~ד יכוליס כבר ה~חילאפי~

~~~
 שלישי בדיבור החכס

 ~ש~ מחל~
 ~~~ל

 דשמואל דברתיה מעובדאמיהו
 דאשתבי~

 דבפ~~ב

 עליה א~~~ו דלא כ~ה דכל בהדייא משמעדכתובות
 לא ~ס דאיכא ~ול דיצאא~~ג

 משגחי~
 ~לא בההוא

 התס דאמרינן לכתחילה ותנשאכלל
 ברת~

 ש~ואל דמר
 ללמד התחיל שלא אע~~פ נמי בנ~~ד וא~~כ כו~אשתביין

כי~
 תנאי בלא דנשבע עליה אסהידו דלא

 א~
 עליו לגזור

 נר~ עכ~~ל מללמודלמו~ו
 שכי~

 להכריח ~ה
 היה לאלכתחילה שא~

 כ~
 מללמוד טוב יוס להר~ למ~ע בב~~ד

 לא אכתי תנאי בלא שנשבע דידעי דסהדי ~יוןולהורו~
 למנוע דאין ח~נא רבי כדאמר עליהאסהידו

 הוו לא טומאתן או שבייתן דעידי כיון מלהנשאשבויות אות~
 ~ עלייהו אסהידו ולאקמן

ו~~~ו~~
 מילי כל לדמויי לחכס דס~~ל נראה

 השבויה לדיןדעלמא
 כי~

 לפ~ נחת דלא
 ב~

 לדין נ~~ד
 אלא צד בשוסהשבויה

 כ~
 כתב

 דר~

 בנ~~ד וא~~כ כלל
 עלייהו דאייתי דוכתי תרין אשתמטתיה ודאי הא כו~נמי
 בפ~~ק ותאסר אסתן בצד עדיה דאמר חנינא דרביהא

דקדוש~
 בפ~~ק נוחלין ~ש ובפ~

 אייתי~ דקידוש~
 גבי לה

 דאמרינן כו~ דכוחלא באבנא דאקדיש דההוא~בדא
 די~ה חסדא דרבהתס

 ד~
 דאמר שבויה לדין איש אשת

 אסתן בצד עדיה שמואל דמר בנתיה גבי חנינארבי
 לא דשבויה היכי הכי לומרותאסר

 משגחי~
 לעידיה

 נמי הכא אסתןבצד
 לענ~

 לא איש אשת
 ~שגחי~

 לעידיה
 הכי ס~~ל לא ורבא דאביי ה~ס ואסיקנא ~באידית
 דאמרינן משוס שבויה לדין איש אשת דין לדמותדאין
 חלופי כפי זה ופי~ איש באשת נקל בשבויה הקלואס

ה~פרשי~
 יבא בא

 בסמו~
 התס נמי ואסי~נא בס~~ד

 באבנא דאקדשו דההיא משפחה מההיאדאשתאר
 שוה בה דהוה באידית סהדי דאיכא ואמרידכוחלא
פרוטה

 ושרי~
 מינה רבנן ופרשי בסורא חסדא רב

 איש לאשת שבויה בין דמפלגי ורבא דא~יי דס~~ל~~וס
 לעדיה חיישינן לא דבשבויה דאע~~גכ~ומ~

 ב~
 אסתן

 דכאביי ודאי ומשמע באידית לעדיה חיישי~ן אישבאשת
וכרבא

 נקטי~
 עבדי ~א ועוד נינהו דבתראי

 סימן ה~ר אבן בטור שכתוב הרמ~~ה פסק וכןכוותייהו רב~
 אי הרמ~~ה כת~ל~~א

 קד~
 דלא במידי

 ידעי~
 הוי א~

 ~~ ע~~י להתברר אפשר ואי כו~ לאו אוש~~פ
 שהיה

 בש~תש~~פ
 ~קידוש~

 ולא להו ~יישי~
 שרי~

 א~ילו לה
 מ~ייא לא ~רבה מכאן ~וקיס~עדיס

 עדיסשיש ~~ הי~ א~
 ~ול יצא אפי~ אלא שי~עי~

 עדי~ שי~
שי~עי~

 ש~~פ שהיה
 חיישי~

 נו~לין י~ ובפ~ ע~~ל להו
 דלית לן מו~ק ~וה ההוא גבי להמייתי

 א~י לי~
ורב

 יוס~
 ע~בדא ~היא לדמות סבור היה

~ ל~ ~  
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 א~ א~ו~~~ל

 ואסיקנא בא~~א נקל בשבויה הקלנו
~~~ל

 רב~
 לה חוש אמי בר נתן לרב

 ~~ ופ~ב~~~
 לה

 תנשא ולאכאביי
 בל~

 ורבא כאביי ודאי ~א חליצה
 דעת וכן נינהו דבתראי~ימ~~ל

 הרמב~~~
 ב~ידושיו שכתב

~יישי~
 וכ~פ לאביי

 הרמב~~~
 מה~ בפ~~ג

 יבו~
 ב~ור וכ~~פ

 ~נ~ז סי~~ה~~ע
 ו~

 רבינו פסק
 וכי~ י~~~

 שדין שכן
 דכייל האי מאי איש מאשת מוחלקשב~ה

 החכ~
 ואמר

~
 ~ ~ז~

 נמי ב~~ד
 ~ כ~

 החכ~ ג~ו~~~
 סוגיי תרי הני ידע

ובתרא דקדוש~
 לדמות דאין ודאי וי~

 די~
 מילי לכל שבויה

 לפלוגי וליכא לגמרי הש~יה לדין ד~י בנ~~ד ס~~לומ~~מ
בינייהו

 ~ו~
 הנה ~עמא

 ראויה אינה זו ~נה כי ג~
להתקבל

 ל~ מדסת~
 ולא סתו~י

 כל~ פי~
 לא עכ~~ז

היה
 מקו~ לחכ~

 לכתוב כלל
 משו~

 נ~~ד ד~י דלא
 כללשבויה ל~

 משו~
 דין ורבא אביי דמפלגי דב~עמא

שבויה
 מדי~

 בפ~~ק א~~א
 דק~~

 איכא נו~לין יש ובפ~
 נ~~דלפלוגי

 מד~
 השבויה

 ~~ע~
 מדין א~~א דין שחילקו

 הואהשבויה
 א~

 וגי~סת בא~~א נקל ~בויה הק~נו

ספ~~
 ש~דינו

 א~
 נפשה דמ~~לה בשבויה ה~לנו

 גירסת ~א בא~~א נקל שבאילגבי
 הריא~~~

 והרא~~ש
 ג~~כוהרמ~~ן

 מסכי~
 וכתב נ~לין יש בפ~ ~ו בגירסא

שרשב~~~
 בלא אותה ~~ה

 ~ב~~~ וג~ ~ע~
 דוחה אינו

 אלא בגמ~ נגרוס שלא אלאאותה
 א~

 בשבויה הקלנו
 הוא יפה שפי~ הוא מודה אבל בא~~אנקל

 כאח~
 מן

 גרסינן לא שבאי גבי נפשה דמנ~לא כתב שכךהפיר~י~
 היהופי~

 בספרי~
 דק~ין בפ~~ק וה~~ן

~ 
 שכת~ פירש

 ודא~ריק~~~ל
 א~

 הכי בא~~א נקל ~שבויה הקלנו
פי~ה

 א~
 שבאי גבי נפשה דמנ~לה בשבוייה הקלנו

 לשבאי להבעל לה שקשה השבויה על ד~קהכ~ומר
 ני~ל השבאי בעיני יפה תראה שלא ~י עצמהומנ~לת
~א~~א

 דליכ~
 דנימא כלל ~~ה ליכא ובנ~~ד הכי למימר

אג~
 ל~ימר ליכא דהא ואידית אסתן לעדי ניחוש דלא
 הר~ עלד~קה

 יו~~~
 דאדרבא תנאי אותו בלא ~בע שלא

 עליו שקבל ~~ה ה~יא איפכא~קה
 כ~

 האמת
 היה ~ה ~מור דבר אפי~ אלא בלבד זוולא

 היו אשר ככלעליו ~~ב~
 שואלי~

 ממנו
אותו ה~נגדי~ האנשי~

 ~יישב~ להש~י~ ~
 לימוד מידו יסירו שלא

 אז שהיו כמו בביתו~ברה
 רוצי~

 ל~ות
 כנו~

 לכל
 הר~ מקבל אז היה א~ וה~~ת עמינוש~ר

 ~נש י~~~
חמור

~~ 
 זו לס~ה

 ~כ~
 וכמו מקרא ~ב~ינא אינש~ אמרי דהא לו יאמר
 שנו~

 זה
 בא~ית~

 ~ר~ מפי
 לא~ שסיפרש~מר י~~

 מהחכ~י~
 ש~לו אשר ~כל ל~בע שרצה

 ~קה איכא בשבוי~ א~~כ הנה ה~~ לסיב~מ~נו
 מנגדת ~קה אינו ~דרבא ליתא ובנ~~דלה ~~סיי~

 ל~~~~ וא~
א~

 ~~~א נקל בלאו ~יסורא בשבויה הקלנו
בחנק שהי~

 הג~
 דכתו~ת בפ~~ב התוס~ דח~~ו זה שפי~

~פ~~~
 דקדושין

 וג~
 והר~~ן הרמב~~ן

 בפ~~~
 ובפ~ דקד~ין

 מ~~~ ידי~ בשתי ד~אוהו נוחליןי~
 לא זה פי~ לפי אפי~

 הוא לאו איסור דשבועה דאע~~ג לשבויה נ~~דד~י
 ~כל לאו האי ~מיר דהא ~~~ה כלאוקיל ל~

 שבועת בפ~כדאיתא שב~ו~ לאו~
 ובסו~ ה~יני~

 יו~א
 ו~

 דבלאו
 כדאיתא ב~~ד ומיתות מכריתות ~~ור ה~~ילול ~ונ~י~ ~ללי~ מפי איתיה והכא ה~ חי~ול ליכאדשבויה

יומא בס~
 למפ~י~ וג~

 אינה ש~בית סהדי אי~א דאפי~
 איכא דאי בא~~א נקל התורה ~ןאסורה

 איש אשת הוייא דכו~לא אבנא בההיאש~~פ דה~ סה~
 התוספות וכמ~~ש תורה איסורדהוי ג~ו~

 דקדושי~ בפ~~~
 ~~ד

 הוא תורה איסורודאי
 ו~ב~~~

 דמ~~א פ~ הרכיב
נפשה

 ע~
 לאו איסור דשבויה פי~

~~ 
 דהיינו אחר פי~

 בה מקלינן~בוייה
 משו~

 שהיא א~קתה דאוקמא
 ~לה שלשה בשבויה דנצ~רפו דמשו~~ כלומר~ורה
 בהמקלינן

 אב~
 דאין בא~~א

 ג~
 א~ד

 ~ה~
 לא

 וב~~דבה ~קלי~
 לעניי~

 נפשה מנוולא
 ולענ~

 איסור ~בויה
 נ~ד דמי לא ג~ני דבהני הוכ~תי כברלאו

 דחה כבר א~קתהאוקמה ו~נ~ לשב~~
 הרמ~~ב~

 זה פי~
 ועכ~~ז דק~שין בפ~~קמ~יחות בי~~

~~ 
 ~~ה ~~ד זה ל~י~

 כמו ממנו שאלו אשר ככל כלל תנאי בלאשנשבע
 לפלוגי ד~יכא היכי כי ודאי א~~כשהוכחתי

 ב~
 ש~יה

 ~ין לפלוגי איכא ה~~נ ל~ומרא והא לקולא דהאלא~~א
 השבוי~ ~דיןנ~~ד

 הנד~ וא~
 בנ~~ד ~פ~ז כלל לראיה ~מ~

 דלא קלאדנפק
 פסי~

 העיר בכל
 וקבל י~~ט הר~~נשבע יודעי~ עדי~ ש~

 ח~
לחו~ י~ ~~י ~זכרת ~א

 עדי~ לאות~
 אסתן בצד קיימי הוו אפי~

 ופ~קו ורבנן ורבא אביי~דא~~ל
 ~~~ה~ הפוס~י~

 ה~ו~~~~
 על בב~~ד אית~ק לא ~לא האי

ה~~ הד~
 בס~

 דלא קלא וכל גי~ין
 ל~ בב~~~ אית~~

 ~לא
 דההוא בפ~~ק הר~~ן כתב שהרי י~~להוא

 ש~~רנודכוחלא באב~ ד~~~
 בסמ~

 וקלא
 ד~ ה~ ~ית~~ ~~

את~~
 מודה חסדא רב א~ילו

 דחיי~י~
 כ~~ת~ לה

בסו~
 המג~

 אית~ק ~לא ~א ודאי אלא
 חייש לאהכי ~~~ ה~

 לי~
 ~ע~ ~י~ ~בא ואביי חסדא רב

משו~
 לא דבעל~א דאפילו ד~~~ל

 ~~י~
 דלא ל~לא

~י~~~
 ~~יתא

 ה~~
 ל~~~~י היינו

 ~~~ ~~~~ כ~~
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קלא
 כג~

 ~קו~ת ~מה יצא
 כי~

 פנויה ב~קת דאיהי
 הכא אבל את~ק ~לא בקלא לה חיישינן לאקיימא
 אית אי ידעינן דלא אלא קדושין וקבלה ידהדפש~ה
 ודכוותא חיישינן א~חזק דלא בקלא ~פי~ ש~~פבהו
 נשבית דודאי דיד~ן דכיון דשבויהההיא

 אל~
 ד~א

ידע~
 עידי דאיכא קלא ונ~ק ~מאה אם ~הורה אם
 ליה הוה אתמר ~ומאה דעידי התם מסקינן~ומאה
 דלא בקלא אפילול~יחש

 את~~
 בשבויה דהקילו אלא

 דאמרינן הא נ~י ודכוותא נפשה דמנוולאמשום
 כו~ אח ליה דלית לן דמו~ק גברא בההוא נוחליןיש בפר~

 דעתין סלקא הוה הכי ומשום הוא אתחזק דלאקלא
 דלאלמימר

 חיישינ~
 דחיישי ואסיקנא ליה

 הואי~
 ואשה

 ובנ~~ד עכ~~ל הי~ה איסור בחששזאת
 כי~

 ידעי דכ~~ע
 ~בד דתנאי אמילתא אלא אקלא סמכינן ולאשנשבע
 ממש ~ומה נ~~דהרי

 לההי~
 יש ובפ~ ד~י~ושין דפ~~ק

 אביי לה דחיישינוחלין
 ורב~

 ופסקו ורבנן
~ 

 הפוה~ים
 יבום מה~ בפ~~ג ס~~ל והר~~ן הרמב~~ם וגםז~~ל

 מוחזק היה לא שכת~ הוא את~ק דלא דקלאעובדי ~הנ~
 עליה ויצאבאח~~

 קו~
 לבע~ה שיש שיעידו עדים שם שיש

 בשעת הוא א~ר ~~ילו א~רת במדינה והעדיםאחים
 שיבו~ו עד ותמתין חוששת זו הרי אח לי איןמיתתו
 מן ויש המגיד הרב שם וכ~ב וישאלום שאמרו~דים

 דלא אומ~יםהמפרשים
 בעי~

 ~ה בב~~ד ~וחזק קול
 ~ עכ~~ל רבינודעת

ו~~~~
 מדכ~ב הרמב~~ם מדברי כן

 סת~
 עליה ויצא

 שהוחזק הזכיר ולאקול
 וכ~ בב~~~

 דעת שהוא נראה
 ולא קול יצא סתם כ~ב קנ~~ז שבסימן ה~וריםבעל
 גבי שכתבו ה~ו~~ מדברי גם בב~~ד שהוחזקהזכיר

 קול יצא הא פירושא והכי הים במדינת עדיםאיכא ה~
 ~דים דאיכא שאומריםהכא

 במדינ~
 הזכירו ולא הים

 שהוחזק נוחלין יש בפרק ולא דקידושין קמא~~
 וכן עסקינן אתחזק דלא דבקלא משמע ~בב~~ד ק~
 ~ ג~ חלק כ~~ה נ~יב ירוחםרבינו כת~

 שאין נראה התוס~ו~~~~~
 ~רי~

 בעלמא קול אלא

וא~
 דקלא סובר שהרמב~~ם ע~~פ

 ד~תחז~
 ונר~ הוה

 דלא דקלא ס~~ל רבוו~א אינך דכל כ~ון הרשב~~א~דברי כ~
 להרמב~~ן דקש~יא ועוד נק~ינן כוותייהו הוהאת~ק
 ודרב חסדא דרב ~עמא מאי א~~הוהרש~~~א

 יו~~
 ולא

 בנ~~ד אלאעוד
 כי~

 ש~עה ~וב יום הר~ שקבל שקול
 ~נאי בלאוחרם

 נמש~
 ארוך זמן

 שבע~
 שמו~ה או

 ההיא והשבועה החרם ~בלת מיום נ~סק דלאח~שים

~
 י~י

 ~~כ~
 ~~יש

~~ 
 ~שי~א פשי~א מותו אחרי כי

~קול
~~ 

 ההמון קול
 כק~

 יפה ~י
 א~

 קול משום כלל מעשה מל~ו~ עליו לאסורוקיים ש~~ נעי~
דהא ז~

 א~
 ש~ירר וכמו כזו חזקה על מלקין מלקו~ לע~ין

 ואפי~ דא~~זק כקלא והוי פ~~ז בתשובת מוהרי~~קיפה
 נ~פרסם זה דקול וכיון ~יה ~ודו והרשב~~אהרמב~~ן
 שבארנו כמו חדשים ח~ או שבעה ללמוד ~התחיל~ודם
 ~~י דנ~ק כ~לאהוי

 אירוס~
 לכ~~ע לה וח~ישינן ~שני

 לשבויה דמי לא נ~~ד והמפרש~ם ה~ו~~ים כל לדבריהרי
כלל

 וחיי~י~
 דנ~ק לקלא

 דאיכ~
 שקבל דידעי עדים

 ~ תנאי בלא ושבו~החרם
 חיישינן בשבוייה דאפי~~~~~

 לכ~~~
 ~נ~~ד בגוונא

 נו~לין ביש ה~וספו~ כתבו דהא חדא ~~מיםמכ~ה
 הא ה~ם ~את~ראהא

 א~רי~
 הכי וז~~ל עדים דאיכא

ג~~ינ~
 דאי~א ~~רי~ן ~א

 עדי~
 דיד~י ה~ם במדי~ת

 שאומרים ה~א קול י~א ~א ~ירו~ה והכי א~ לי~דאית
דאיכ~

 ע~י~
 ~הדי איכא ו~א ג~סינן ולא ה~ם ב~~ינת

 ~דים דאיכא ודא~דהא
 ב~דינ~

 קאמר מאי א~~כ הים
 ש~א לחוש לנו שיש למימר ב~י דאי ~מן ל~~נהוה~~א
 הא גיר~ת לקיים ז~~ל הם כוונו הנה ~ כו~ ~~~םיש

 הא שמפרש~ם פירושם ~י י~ן ~הדי דא~כאא~ר~~ן
 גיר~~ ~ך זו גיר~א על י~ה ~~בארהקול יצ~

 הא
 א~~~~עדים איכ~

 פירו~ בה ולפרש להול~ה שא~שר
 בעצ~ו זה

הנה
 בטב~

 ~חד וכל ~ירוש~ם ~שני א~ לפרש יש הלשון
 התוה~ שמפרשים מהפירושים בלשון נסבל יו~רמהם
 דאיכא ודאי לנו ידוע הא~ לומר אם ~ם פירושיםוהשני
 הי~ במדינ~סהדי

 שיודעים
 אח גברא להאי דאי~

 ל~יחש איכא הא נפרש ואם ויעידו יבואו ימי~ולאח~
 אח גברא להאי דאית הים במדינת ע~ים יששמא

 לא~ם דא~
 נשמ~

 כלל ב~יר
 וא~~

 הוברים והם כן שיאמר מי
 ודאי דאי הראשון הפירוש אם ראויים ה~ירושיםששני
 ליתינה מיהא השתא ~שני מא~ עדיס דאיכאי~ינן
 ועל דמי קמן כדקיי~י בהו יד~ינן דאנן כיון האקמן
 השני הפירוש ואם יותר להחמיר יש ודאיזה

 משו~
 ~ם

 ליכא נמי והא למיחש איכא דלעולם סוף לדבראין
 ביה הוה ש~תא דבההוא דידעי סהדי איכא והאלפרש
 נר~ אלא להחמיר ראוי זה דעל ד~שי~א פר~השוה
 עדים שיש הקול יצא כלו~ר סהדי איכ~ והא לפרשלר~~י

 ~כ~~ל~ הים במ~ינת אובאידית
ו~~סו~

 ~הדי איכא הא גיר~ת על כי דבריהם
 שדחו פי~ הש~י ולדחות ~וחלין ביש שפי~ הפי~ לקייסרצו
 לדבר איןדא~~כ ~~ ~הדי איכא שמא הא פירוש דחו ותחלהשם

 ~ו~
 כ~

 ~אח~ ~~י~ דחו ואח~~כ
 ש~וא
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~ם

 דבההיא דידעי באידית סהדי דאיכא ידענו ודאיהא
 וא~~כ כלומר ו~אי להחמיר ראוי דע~~ז משום כו~שעתא
 שלשון ואע~~פ כו~ קמן לי~נהו מיהא השתא משנימאי
 הצורך כל מבואר אינו כו~ נמי והא ~כתבו זה~בור
 ~ליו יגיד כוונתם לפי הנ~ון הוא בו שפירשנו ~ה~כ~~ז
 שש~ וא~~~פי שבבתרא הדבוררעו

 והא גירסת ד~ו
 כפי כונתם מ~~מ קיימו~ דקידושין ובפ~~ק םהדי~יכא
 דכתובות ב~~~ב כוונתם היא גם היא אחת ודא דאהםו~יא
 כו~ עדים דאיפא קול יצא הא ~ירו~א הכי א~אשכתבו
 למיחש דלי~א בשבויה קאמרינן לא ~רחין דעל קמןהא

 ידוע בלתי אלו עדים ~שמ~יאות אלא אםתן ב~ד~עדיה
 לב~~ד נודע אי אבל כן יו~עים עדים שיש לבד ~ול~י~א
 דאיכאודאי

 עדי~
 להחמיר יש בשבויה אפי~ הכא ~ידעי

 ורב חםדא לרב אפי~ להו וחיישינן כך~ל

 יום~
 לא ונ~~ד

 ידיעה אלא הוא תנאי ב~א שנשבע עדים שיש קולבלבד
 וא~ו ה~י דידעי עדים דאיכא והאי ידענו~מורה
לאםהודי

 ובתו~
 בי~

 והכרנום באו לפני~נו כי היו הוועד
 אמ~ אנשי אלהים יראי חיל אנשיהיו~ם

 כי גם ומה
נשמ~

 ~צ~ קול
 עדות ב~ורת לא כי אף בב~~~~ מהם

 ודאי האוא~~כ
 דא~

 הוו אפ~לו יוסף ורב חםדא לרב
 באסתןםהדי

 וא~די~
 וע~~כ לה וח~ישינן להחמיר יש

הד~~
 ודבתרא ~קידושין סוגיין החכם חזי הוה ד~י יאמר

 לא שכתבנו הדיבורים בש~י התוס~ בדברי מ~ייןוהוה
 ~ ~כתב מה כותבהיה

ו~ו~
 קמן ליתנהו מיהא השתא את~ר בפי~ דהא

 ~סר~נן לא אתו דילמא ומ~ום ~כתובות בפ~~ב ופרש~~יכו~
לה

 ה~~~
 פירש ו~שב~~ם

 בפר~
 מיהא השתא נוחלין יש

 רואות שעינינו מה אלא לנו ואין ~מןליתנהו
 ולא ב~למא קול ~לא הוה דלא א~~~ג קמן איתניהודאי משמ~

 ~דים הזאת בעיר שיש ש~ומרים וכותן ודאיתיד~ה
 נמי אי ש~ה לפי דברים לשמוע יכולים שאנובמקום
 בשבויה אף להו למיחש איכא ודאי דנ~~ד בב~~דקיימי
 ~ש אם ונראה עליה שי~ידו עד ת~שאולא

 לא פירושו זהו לקמן ליתנהו מיהא השתא ודאיממש בדבריה~
 אסהידו לא מיהא השתא שמפרש החכם מדברי שנר~כמו
 ותדע אסהידו דלא כ~ה כל שלש פעמים שכתבקמן
 ורשב~~ם רש~~י מדברי ודקדקנו שכ~ב~ו כ~ו הוא~כן
 א~הידו דלא כמה כל אלא הכי תימא לאדאי

 או בעיר קמן דקיימי ~ע~~ג מיקרי א~ן בצדעידיה ~מ~
 לישנא דבהאי ~מן אםהידו לא מ~הא השתא לימאב~ד
 ממנו והרחוקים אלינו ה~רובים עדים לכל כיילהוה
 לקמן ליתנהו ה~תא דקאמר ובלישנא ש~ענום שלא~ל

 ודאי אלא לקרובים ולא רחוקים לעדים אלא כייללא
 ב~יר קמן בהו דלית דכיון לומר אלא תלמודא איכווןלא

 לא אםתן ב~ד אלאהזאת
 ~יישי~

 בעיר היו אם אבל להו
 אם וכ~~ש וי~ידו שיבואו ~~ לה שרינן דלא פשיטאההיא
 דברי שנש~~ו היכ~ ו~~~ש להעיד כ~י בב~~ד עומדיםהיו

קצ~
 כמו בב~~ד ~הם

 בנ~~~
 בשבויה אפי~ שרינן דלא

 לשבויה נ~~ד דמי הוה אי אפי~ וא~~כ מילי בשארוכ~~ש
 החכם שכתב במה ולא קלא בההוא לאשגוחי לןהוה

 ~ כ~ל ק~א בההוא מש~~ינן לא ~ליה א~הידו דלאכמה כ~
ו~ו~

 לת~וה יש
~ 

 אע~~ג אלמא שכתב החכם
 עדים שיש ה~ולשי~א

 במדינ~
 כדפירש שראוה ~ים

 שראוה אורש~~י
 שנ~מא~

 שמביאים הרשב~~א כדפירש
 וקושטא כו~ ~ליה אסהידו דלא כמה כל ז~~להתו~~
 למאי לרשב~~א בין לרש~~י ~בין הכ~ הוי לאדמילתא
 הים במדינת עדים דא~כא אמרי~ ~י דעתיןדסלקא
 שנטמאת ~~ים היינו ול~סקנא שנשבית עדיםהיינו
 לנהרד~א דאתיין שבייו~א הנהו אי~א הכי דגמ~ו~וגיית

 דישר~ ~ארעא ואסוקינהו שמואל דמר בנ~י~ ואשתבייןכו~

א~קמ~
 דרבי ~דרשא לבי ועיילי ~אבראי לשבויינהו

 אני וטהורה נשבתי אמרה הא~חנינא
 ואח~

 ~מרה
 אמר שבויינהו אתו עול שוב שרינהו אני וטהורהנש~תי
 והא חנינא לרבי ליה א~רו ~ו~ בנו חנינארבי

 עדיה קמן ליתנהו מיהא השתא הים במדינתעדים איכ~
 רב אמר כו עדים אתו דלא טעמא ותאםר אסתןב~ד
 ס~~ד דהוה ~משום בהדייא הרי אי~מר ~ומאה עדיאשי
 עדי היינו ~דים איכא והא ~נינא לרבי דאמרו~~אי
 רב ומדמשני כו~ עדים אתו ~~א ~עמא ~קש~נןשביה
 וזה אתמר ~ומאה דעי~יאשי

 ~ש~
 א~ילו וברור הםוגייא

 ~ יומא דחד רב בילבר
 ם~~ד דהיכי לרשב~~א ש~שה התום~ שכתבו~~~
 לומר צ~יך היה מה דא~~כ שביה םהדי הי~נו~עדים
הא

 איכ~
 קמן עדים הא הול~~ל הים במדינת ע~ים

 ~הו שבויינהו איכאדהא
 תמיה~

 ר~ב~~א תמה שהיה
 ~שינה לא דס~~ד מאיעל

 פש~
 כמו כך בשביל ההלכה

 אכן זו ~ושייא יישבו לא התוס~ כי הגם החכםשסובר
 דאמרי הא דס~~ד ולמאי אותה ניישב לידן דאתאכיון
 כי היה הים במדינת עדים איכא הא חני~אלרבי
 ואע~~ג שב~ינהו דלי~ו קודםשרינהו

 דםו~

 אתו עול
 ס~ד הוה איכא הא חנינא ~רבי לאמרי מוקדםשבויינהו
 מ~~מ רשב~~א ~ושיית ניישבה ובזה ומאוחר מוקדםדאין
 הא דס~~ד דלמאי לומר דעתו על שיעלה מי היהלא
 דל~סקנא ל~~~ד ליכא וכן שנ~מאה היינו עדיםאיכא
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 לחלק הפוסק הח~ם רוצה היה ע~~~פ ואם שנש~תהיינו

ב~
 בדעתו עולה שהיה לפי טומאה לעידי שביה עדי
 דיצא ע~~ג אף לכתוב לו היה כך זה בחילוק ~יפידתליא
 דס~~ד ~מאי שנשבית שראוה הים במדינת עדי~ שישהקול
 לחלק לא אשי רב דמשני למאי שנטמאת שראוהאו

בפיר~
 כמו ל~ב~~ם רש~~י בין ההלכה

 ~ שחיל~
ו~~

 ולית דין לית וא~~כ הג~ דבור דברי שחתם מה

די~
 אותם מינה דלא כיון עליו שגזרו לנידוי לחוש דראוי

 היו לא אלו דברים כי הגם עכ~~ל התורה ע~~פאלא
 שם היו אשר עיר~ו שער באי לכל כמפורסם נבראוולא
 לדון עליו לדיינים אותנו מינה שבסתם הוועדבבית
 דבר יקום הרוב הםכמת וע~~פ השמים מן י~נו~אשר
 כיון הפוסק ה~כם כמ~~ש לא הבית בזמן הגדולבב~~ד
 מנום ואין התורה ע~~פ אלא לדון אותם מינהדלא

 שם ע~~י הפוסק לה~כם נודעו א~ו שדבריםמשנאמר
 ד~אאלא

 בדי~
 ואפי~ קא~ר קושטא אי ~דעת בשמא

 דברים יטי~ ה~ ביראת הריחו אשר זה ~י כדבריוהיה
 ב~י בנפש ~אט העיר קהלות כל ב~~ד ~רת נ~דכאלו
 את והדין האמת כאשר רוחו על לעולה מחסורתת
 בפסק כתוב כאשר ~גזור העירב~~ד

 הארו~
 הוא אשר

 עד וכתתום הכום הפוםק ה~כם ראיות גהא~ם
 ~חרמה

ו~ו~
 הגמור הדין שמן שאפי~

 ל~
 לגזור יכולים היו

 בידם םפק היה העיר ב~~ד שהיו כיון ש~רו מהעליו
 לך דיינינא הכי טעמים ארבעה מכח ש~רו מהלגזור
 ובפרק דכתובות ב~ בפרק כדאיתא דחברך אלמיוכל

 ולא באלמות נתנהגו ובנ~~ד ~יסק בר מרי גביהמפקיד
 לעמוד ח~ריםהיו

 בד~
 יום הר~ על הב~~ד ש~רו לולי

 מטעם ואם ויצדק עדיו יתן עד מעשה יעשה לבל~וב
 דרישה וצריך מרומה דין ~היה לדיינים נראהשהיה
 ע~~ז דקשה ומאי ממונות דיני בפ~~א ~דאיתאוחקירה
 ב~~ה הארוך בפסק מיושב כבר העדות ש~ע~מפרק
 לן הוה בנ~~ד התירוציםדל~ל

 לחוק~
 מה ו~ל ולדרשו

שגזרו
 ע~

 מטעם לקיימו ~חוייב טוב יום הר~ היה זה
 ב~~ד שביד י~~ד ~רש מהרי~~ק בתשובת ונתבארהנ~~ל
 שהבעל לו יראה אם הי~ר נגד יראה דברל~ות

 לש~~ש שי~ה רק מרמה ~ודוחה ד~
 וא~ עכ~~~

 לש~~ש אם
 עלינו ונאמן ידע הוא לבות בוחן~ינו

 הדי~
 ואם

 טוב יום הר~ ח~ר היה לא שאם הקהלות תיקוןמטעם
 להם לחדש שכנגדו כת ~אים היו בדיןלעמוד

 ג~נא האי כי וכל חורבות כמה מזה נמשכים והיואחר בה~~~
 לעש~ת ב~~ד~אים

 תי~~
 רבים ידי כי ~יי~ת ו~רתם

 מהרי~~ק והאריך יחפור לא בפ~ כדתנן העליונהעל
בדבר

 בש~
 בני ~לזלו שלא מילתא מגדר מטעם ואס ב~

 לתורה סייג לעשות ~אים וב~~ד ובשבועות בנדריםאדם
 ~ הדין נגמר ובפ~ רבה בהאשהכדאיתא

ו~ו~
 הב~~ד בידי דאין י~~ט הר~ סבור היה דאפי~

 ב~~ד גזרת לקיים חייב היה שגזרו מה עליו לגזורכדי
 גזרתם לקיים חייב שאינו לומר פסקים שיביאעד

 כו~ בדקא שקל כהנא דרב הבתים חזקת בפ~כדאשכחן

וד~
 מיי~ינא והא כהנא רב וא~~ל כרשב~~א יהודה רב ליה
 רב ליה ואהדר ~~ב~~א הלכה דאין מ~רבאאיגרתא
 עד מיד אהדר רשב~~ם ופירש תיתי ליכי ואמריהודה
 דאין קמן הא איגרתאדמייתית

 בע~
 לסמוך רשאי דין

 כנ~ד מ~ה לעשות עמו שהדין בחושבו שמועתועל
 ע~יו ש~רו ד ב~גזרת

 לכתוב הפוסק לחכם הו~~ל וא~~~
 ~הר~~הו~ל

 יו~~~
 פסקים יביא עד ב~~ד לגזרת לחוש

 ובאמונה באמת ק להביא שא~~א מה ל~רתם לחוששלא
 דראוי דיין ולית ד~ן דלית לכתוב לא הנ~~ל הטעמים~כח
 ~ כמ~~ש עליו שגזרו נידוי לגזירתלחוש

~~ו~
 דבר שום בדבר היה לא שאפי~

 תיק~
 ולא

 שהזכרנו מה מכל דברשום
 הו~~~

 ~חוש הפוסק להחכם
 שחשש שמצינו כיון ב~~ד ונידוי שה~רימו וחרםלנידוי
 ד~דבר ואע~~ג עמהם כללוהו יוםף אחי של לחרםהקב~~ה
 הני מ~ל ובתמים ובאמת באגדה כדאית~ היההרשות
 ע~~כ ~י מדיבורו יפה היה שתיקו~ו זה בדברטעמי
 בצדק שופט אין דיין ולית דין לית העם המוןיאמרו
ואין

 נשפ~
 ע~ר ואפס וצדקה משפט יד אזלת בא~ונה

 ~ האמת ועל הדיןעל

~~~~
 ~ הפוסק להח~ם סתירות כמה שכתבנו ממה

~~~
 ויש דינים לשאר השבויה דין בין חילק דלא

 דתלמוד~ מסקנא לפום שהוכ~נו כמו חילוקביניהם
 ה~~מת ולפום אמי בר נתן ורבי ורבנן ורבאלאביי

 ~ ש~כר כמו ז~~להפוסקים
ו~ו~

 לנ~~ד הש~יה דין לדמות ~ונתו היתה דאם
 בש~יה שאפילו ועוד ~ כדברירנא כ~ל דמו לאהא

 דנטמאת דידעי עדים דאי~א ודאידידעינן ~~
 ~יישינ~

 לה
 לבית הוה ג~ורה ידיעה ונ~~ד התוס~ ~דבריכדברירנא

 עד~ם דאיכאדין
 דיד~

 שנשבע
 בל~

 ~ ~ד~תיבנא תנאי
ו~ו~

 בשבויה דאפי~
~ 

 ו~~~ש בעיר עדים דאיכא
 אסהידו לא דעדיין א~~ג בב~~ד קיימיאי

 חיישי~
 להו

 קצתם קול ~~ע וגם ע~ם קיי~י הוו בב~~דובנ~~ד
 ש~תב שמה ו~ד ~ תנאי בלא שנ~בע האומריםבב~~ד

 דיצ~א~~~
 שיש ~~ול

 ~~ינ~ עדי~
 הים

 ש~~~~
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 שמביאים כ~ב~~א שנטמאת שראוה או כדפרש~~ישנשבית
 דאין פנים בשום לי~יהתוס~

 דר~
 כמו כן השמועה

 ~שנתבאר
ו~ו~

 לד~ן לחוש ~ראוי די~ן ו~ית דין לית שמ~~ש
 שבעת מכח מ~ש בהם שאין דברים הם עליושגזרו

 השלישי בדבור הפוסק החכם דד~רי למדים~~~~~ו ~ שנתבארוהטענות
 אלו סתירות י~~ב מכח שיסמוכו ע~~מ להם אין~ה

 ~~~רנו
~~~

 דדוק~ נר~ ולכאורה השני בדבור החכם עוד
 ולהבא מכאן למונעו אין כבר ו~ורה מלמד שהיההיכא
 היה לא אם אבל זלותא משום לי ברי שאו~ר ז~ןכל

 יש זילותא דליכא כיון לל~וד ורו~ה כלל ומורהמלמד

כ~
 ל~~~ד

 ל~ונ~
 כו~

 וא~~~
 נמי בנ~~ד

 ש~צ~
 ה~ול

 הסר משום למונעו דראוי כלל אסהידו דלא אע~~געדים שי~
 כ~ון עכ~~ל ~מך הרחק שפתים ולזות פה עקשותממך
 ריהטא לפום דמשמע דאע~~ג להורות זה בדבורהחכם
 בדאיכא ~דינא א~ למונעו בב~~ד יכולת היה למד שלאדכל
 ע~שות משום או נשבע תנאי בלא דמסהדי סהדיתרי
 בדליכא אשי רב דקאמרפה

 אל~
 דמסהיד סהדא חד

 סהדי הוו דלא בנ~~ד עכ~~ז תנאי בלאשנשבע
 ל~

 תרי
 ~ב~~ד יכולת היה לא הוכחש עד דההוא כיון חדולא

למונעו
 א~

 ודייק פה מעקשות ולא מדינא לא לכתח~לה

~
 יוחק ד~~~ר מההיא

 בפ~~~
 ~ו~רים שנים דכתובות

 ~חד בעד אביי ואו~מה כו~ מת לא אומריס ושניםמת
 ולאו ~מ~~ש נא~ר זה על זה דיוק וס~רו~ר

 דודאי קמאי ל~הדי דמכ~שי סהדי ת~י דאיכאהי~א דוק~

צרי~
 סהדא חד דאיכא היכא אפי~ ~לא כו~ ל~ונ~ו
 לאו סהדא ד~ד אע~~ג ~ת ד~אמרי סהדי לתרידמכחיש

 יש אפי~~ה ר~וק ספק ליה והוה לתרי הוא אכחושיבר
 זילותא דליכא כיון לי ~רי אומר אפי~ להפרישו לב~~דכח

 שנתארמלה האשה בפ~ יוחנן ד~בי מההיאכדמשמע
 יוחנן רבי אמר ~תםדאמרי

 ש~~
 אומ~ם

 מ~
 ושנים

 יש דלכתתלה אלמא כו~ מת לאאומרים
 למונ~

 משום
הסר

 ממ~
 דברי ו~ע~~ג זילותא דליכא כיון פה עקשות

 לאחד אפי~ דמשמע תנשא לא קאמר סתמא דהאליה
 דתרי דהיכא בהדייא מדבריו שנר~ ע~~ל ~ו~מע~ה
 וחד מת אמריסהדי

 סהד~
 ואמר להו מכחיש

 ל~
 מת

 רב ו~אמר שכתים לזות משום תנשא לאד~~~חלה
 אלא שפתים ללזות חיישינן לא דע~~כ ליתה והאאסי
 חד אלא דליכאהיכא

 סהד~
 דמהימן דאע~~ג מת דאמר

 ת~~י
 אחרינא סהדא ואיכא הוא דחד ~יון מ~~מ

 דהוי לאנשי להו דמיחזי שפתים לזות איכא ליהדמכחיש
 כי אבל לכתחלה אשי לדרב חיישינן ומש~~ה שקילספק
 אמר סה~א דחד אע~~ג דמת ד~~הדי סהדי תריאיכ~
 ידעי הא ~תלא

 כ~~~
 ו~יכ~ ב~ ~מקום א~ של ~~ריו ~אין

 ללזותלמיחש
 שפ~י~

 כבר כי וגם לכתחלה ואפי~ כלל
 ~עצ~ו ברורזה

 מ~~~
 שלום בהאשה מדתנן ל~בר רא~ה

 אומרעד
 מ~

 שנשאת אע~~פ מת לא אומרים ושנים
 שלא אע~~פ מת לא אומ~~ ועד מת אומרים שניםתצא
 תנשאנשאת

 ופרי~
 או~רים ושנים מת אומר עד בגמ~

 שנים במ~ום א~ של דבריו ~~~ן פשיטא כו~ ~חלא
 צריכא לאו~שני

 אל~
 בפהולי

 עדו~
 כו~ נח~יא וכדרבי

 או~רים שנ~ם הכי בתרוא~~ינן
~~ 

 קמ~~ל ~אי כו~
 ~ו~ נח~יא וכ~רב~ ~דותב~~ול~

 לו הגיד דמי ו~ש~
 מיירי מת לא ~ומר א~ ו~ד מת אומרים דב~דסיפא
 ד~קשה עדותבפסולי

 בפ~~טו~
 בפסולי קמ~~ל ~א~

 א~ירכא ודאי אלא~דות
 ~~י~ ~מ~ית~

 פשיטא דפריך
 במ~ום א~ד של דבריושאין

 ~נ~~
 בסיפא נמי דש~~כא

 כלומר כו~ עדות בפ~ולי קמ~~ל מאי דקאמרוהיינ~
 ו~א~ הכא שייכא ק~יית~~ירכא

 אי~
 בפסולי לתרוצי לך

 אכתי לקמיי~~ כד~רצתעדות
 קש~

 ואם הך דהיינו
 ~הדא חד ~יכא אי דמת אז ~~י מ~ה~י כי א~י~~יתא
 תנשא לא לכת~לה ~ת לא~אמר

 ל~
 הו~~ל

 אדרבא פשיטא כו~ ~ת לא אומ~ וא~ מת אומריםבשנים למי~ר~
 א~~~פ למי~רךהו~~ל

 נש~~ ש~~
 הא תנשא אמאי ~נשא

~יכ~
 ליכא כה~~ג דכל ודאי אלא ~~ת~ם ללזות למי~ש

 שפ~ים ללזותל~יחש
 מדאשמו~ינן כן להו~י~ ~~ ו~ו~ ~ל~

ר~

 יו~~~
 בההיא

 מ~מ~~
 בעד שפתים ללזות ד~~ישינן

 משום ~כתחלה ~נשא מת לא אומר א~ ו~ד מחאומ~
~זות

 שפת~~
 ~יקר ל~י~~ וליכא

 ~דוש~~
 נשאת דאם

 ו~ש~~ה ~צאלא
 נק~

 לאשמועינן מת או~~ א~ בעד מילת~ה
 לא~אפ~~ה

 ת~~
 כתבו וכן ~לום בהאשה מתני~ דהא

 לאש~ועינן אתא לא יוחנן ~~בי בהדיא התוה~שם
 דאפי~ אשמועינן מדלא~ וא~~כ ת~~א לא ~לכת~להאלא
 לא לכתחלה מת לא אומר דא~ כיון מת אומריםשנים
 ששנים דכל בהדיא משמע אשי דרב משוםת~שא
 ושלא כלל שפתים ללזות חיישינן ולא ש~ם במקוםא~ של דבריו אין ~ת לא אומר שא~ אע~~פ מתאומרים
 ~ החכם~~ברי

ו~ו~
 סובב הזה ה~יבור דבכל דבריו על קשה

 פה עקשות משום ש~זרו ~ה לגזור ה~~ד יוכלו אםלומר
 צדקינו מ~גל ישר זה ע~שות דעל אומרים אנווע~~ז

יסו~
 א~ינא ~חוד פה ~קשות משום לאו דאנן ~~תו
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 ההוא דמי לא דהא שגזרנו מה י~~ט הר~ עלל~י~ר
דר~י

 יו~~
 מיירי יוחנן דרבי דההיא משום כלל לנ~~ד

 חד ואיכא לה דמסייע כתרי ד~שיב סהדא חדבדאיכ~
 מותרת היתה פה ע~שות לאו אי ומש~~ה להדמכחיש
 אבל ב~ במקום א~ של דבריו דאין משום לכת~להלינשא
 איכא י~~ט הר~ נגד דמסהדי דתרי איפכא הויבנ~~ד

 נראו לא ל~ה ~סייעי ~ וסהדי דבריהם ושמענווראינום
 הזה היום ועד חד ולא תרי לא בעולם נשמעוולא
 שיאמר י~~ט הר~ זולת שמ~נו לא בכלל הזהוהיום
 להו הוה לחוד פה עקשות מטעם לאו א~~כ כללכן

 דהא פסיק~ מדינא אלא שגזרו מה עליו למיגזרלב~~ד
 מניחים דאין גוונא האי בכי מודו רבנן וכולהודר~~י
 ~ לינשאאותה

 חד אלא מת דלא מעיד היה לא דאפי~~י~

סהד~
 מקום ~ל וקי~~ל מת דאמר סהדא דליכא אע~~ג
 א~ עד התורהשהאמינה

 ה~
 כל ב~ כאן

 של~
 התירוה

 ש~בוא קודם מת האומר העד ע~~פילי~שא
 הע~

 האומר
 שלום בהאשה וכדתנן תצא נשאת ואם ת~שא לא מתלא
 או~ר א~עד

 מ~
 אומר א~ ו~ד

 ל~
 אומרת אשה כו~ מת

 וכתב תנשא לא זו הרי מת לא אומרת ואשהמת
 וכ~~כ ת~א נשאת ~אם אישות מה~ י~~ב בפ~ ז~~להרמב~~ם
 הרמב~~ן ולדעת ירוחם רבינו וכ~~כ י~~ז סי~ א~~הע~ור
 האומר עד בא ואפ~ תצא מת האומר לעד נשאתאפי~
 שלא כל מת לא האומר עד שיב~א קודם והעיד~ת

 באו מת לא האומר עד שבא עד לינשא להתירההספיקו
 ת~א נשאת ואם תנשא ולא מיקרי אחת בבתשניהם
 האשה ובפ~ דכתובות ב~~~ב התום~ בדברי ש~תבארכמו
 נגד המ~ידים דעדים בנ~~ד וכ~~ש ש~נא מי ובפ~שלום
 נראה לא כדבריו המעיד א~ עד ואפי~ באו י~~טהר~
 מעשה מלעשות אותו דמונ~ין פשיטא דהא נשמעולא
 ~ ישנם אם כדבריו המעידים עדים שיביאעד

 כשכתב זה לחילוק החכם נ~ית היהו~~~ו
 שפיר דייקת כימיהו

 מ~י~
 דשאני נ~~ד להאי דמי דלא

 דלא עלה מסהיד דקא סהדא חד דאיכאהתם
 מ~

 ויש
 לדבריול~וש

 א~
 קאי תרי במ~ום קמא דסהדא ע~~ג

 לדבריו ל~וש יש לכתחלה מ~~מ ליה לאכ~ושי מציולא
 ~ד דאי~א התם דשאני לכתוב ליה הוה כךעכ~~ל
 לדבריו ל~וש ויש מת דלא עליה מסהיד ד~אסהדא
 תרי ובמקום קמא סהדא ע~~פ לינשא דהתירוהא~~ג
 לכתחלה מ~~מ שנים במקום אחד של דבריו ואיןקאי
 דמשמע שסתם כמו דבריו לסתום ולא לד~ריו לחושיש

 האומר עד דקדם דכלמניי~ו
 מ~

 לא האומר לעד

 לא נשאת אם ~וונא ב~למת
 תצ~

 לכתחילה ואפילו
 אלא ליתא והא שפתים לזות משום אלא מיתסר לא~מי
 להנשא שה~ירוה אחר מת לא האו~ר העד ~שבאדו~א
 שהתירוה ק~דם שבא כל אבל מת האומר ה~דע~~פ
 זו הרי מת האומ~ ~דע~~פ

 ל~
 תצא נשאת ואם תנשא

 ~ שהוכחתיכמו
ו~ו~

 עליה אסהידו דלא בנ~~ד אבל מ~~ש על קשה
 בלא שהוא שהעיד העד דהא תנאי בלא שנשבעכלל
 הצעקות ~חמת לש~וע ~זנו הטה לא או ~וכ~ש~נאי

 הכ~שה דהא עכ~~ל כלל עדות כ~ן אין והריוהמריבות
 כת מבני שאחד שהג~ד ב~נין היתה סהדאדההוא
שכנגד

 ה~
 על ~רם וקבל שנשבע כנגדו טען טוב יום

 שנשבע אמר דה~ד ~~בטל לא ההוא וה~נאי פ~~נאי
 נדין אם דהשתא תנאי ~ום הזכרת בלי חרםוקבל
 החכם מדברי וכדמשמע ד~למא תובע כדיןל~ו~ן
 דהאשכתב

 הע~
 ואם הוכחש ת~אי בלא שהיה שהעיד

 כשהעדים ~הא הול~~ל עד כ~ו התובע מ~שיבהיה
 ולעדים הכ~שה מקרייא לא דינם מבעלמוכחשים
 נוחלין יש פרק מהם טובא בדוכתי כדמו~חמהימנינן
וכתבם

 הרי~~~
 אבא רבי ליה שלח הדיינים בשבועת גם

לרב
 יוס~

 מלוה לחבירו חוב שטר ה~וציא חמא בר
 ~לו~ נפרעתי לאאומר

 מחצה פרע~י אומר ולוה
 מנכסים מחצה וגובה נ~בע כולו שפרעו מעידיםוהעדים
 אעדים אנן דאמרינן לא ממשועבדים אבל חוריןבני

 מהימנינן לעדים מכחיש דב~ דבעל אע~ג הריסמכיק
 ~ משועבדי~ לגבילעדים

ו~~
 בפסק מבואר ע~~ז לד~דק שיש

 הארו~
 ואם

 כ~ו הזה ה~ובעבדין
 ע~

 הא
 משמ~

 דכ~ובות בפ~~ב
 אינם תנאי ~ינו אומר א~ ועד תנאי אומר א~דעד

 השבועה ש~יהם שלדברי הכא וכ~~ש הם וכשריםמוכחשי~
 זה בפרק דתניא למאי ודמי עומדים במ~ומםוהחרם
 א~רבורר

 ~ש~~~
 שתי על וב~~ה ב~~ש נ~לקו לא אלעור

 שאחת עדיםכתי
 אומר~

 מנה אומרת ואחת מאתיים
 נחלקו מה על מנה מאתיים בכללשיש

 ע~
 שב~~ש אחת כת

 וב~~ה העדות נחלקהאומרים
 אומר~

 מאתיים בכ~ל יש
 מעידי~ שניהם מנה מאתיים בכלל יש רש~~י ופירש~נה
 ובפס~ינו זה את זה מכחישין אין מ~ה ובאותו מנהעל

 ראינו לא וכאן אלו הדברים כל בבירור הארכ~והגדול
 ואפי~ עוד וי~כם לחכם ותן הענין על להעיר רקלהאריך
 ~ כלל לסהדותיה ב~לה לא העד בהוכחשהכחשה

ו~~
 הלא כו~ אזנו את הטה ולא החכם שכתב

 א~ תור~ו לכ~ד הגיד מי יד~נו לאלאמונה
 שהר~

 יו~
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 לא וענפין ~קפין לאמר חרש אליו באו וסיעתוטוב
 ~~כם שם ע~~י או להו~ל ולאל~ר

 עדי~
 שהרי מ~ביא

 תנאי שמע ~א יפה שכיון אלא מעולם כן אמר לאהעד
 אפשר אמרו הוועד בתוך ה~מדים אדם בני ואולםכלל
 מחמת הדברים תוכן שמע ולא יפה העד כיוןשלא

 יפה שנ~כוונתי לי בריא אמר דסהדא וכיוןהצעקות
 חד הכא איכא שפיר וא~~כ ונסמוך ניקום אחריניאמילי
 לחוד סהדא חד דלא אלא עוד ולא מהימנאסהדא
 דהא תרי אלאאיכא

 בעניי~
 נאמן עצמו הטוען הזה

 כאחדהוא
 מ~

 בפסקינו בארוכה שהוכחנו וכמו העדים
 הענין כל מ~תיקים אנו אין האריכות יראת ומפניהגדול
 הוו סהדי תריוא~~כ

 ולפיכ~
 ילמוד שלא היה הדין מן

 ~לכתחלה
ו~ו~

 אלא היה לא דאפילו
 אח~

 דמעיד בלבד
 מ~~ה מל~ות למונעו ב~~ד ביד כח היה כדבריושלא
 כדאיתא דבריו יב~ר עדכלל

 בקידושי~
 ~אומר פרק

 ~ו~ דמי היכי ביחיד דפיסולו מוםבעל
 לעול~

 דקא
 ליה דאמרינן מהי~ן אמאי ודקאמרת ליהמכחיש

 שיכול דבר דכל להוכיח יש מכאן התום~ וכתבואחוי של~
 נמי הכא מכחישו א~ עד ואפילו נאמן אח~ עדלהתברר
 שהי~ה אחד עד אלא מעיד היה לא אם אפי~בנ~~ד

 עד מ~ה מל~שות למונ~ו נאמן היה קיימתהשבועה
 ~ עדיו יביאעד

ו~ו~
 כיון לגמרי מוכחש העד היה אם דאפילו

 קולשיצא
 בכ~

 על ~דשים שמנה או שב~ה הע~ר
 הזכר~ בלי והשבועה חרםקבלת

 לב~~ד להו הוה תנאי
 השל~שי הדיבור בסתירות שהוכחנו כמו קול לאותולחוש
 אחרים סהדי כמה בב~~ד קמן הוודהא

 דא~
 לבית

 דנשב~ לאסהודידי~א
 דבריהם נשמ~ו ולא ת~אי בלא

 וא~~כ ואית~ו מ~וקפו יסף לא הקול שעדיין באופןעדיין
 יביא ~ד מ~שה ~לעשות למונעו הב~~ד היומחוייבים
 ~א מדינאעדיו

 מט~
 ~ לבד פה עקשות

ו~ו~
 הזה בדיבור שכתב החכם מאמר על קשה

דעדי~
 בגרון קרא עכ~~ל ה~א כי עיקר בו שאין מקול

 החכם הבחין ולא עיקר בו שאין קול דהוי זה קולעל
 שרשיו ישלח יובל ועל יפה קול הוא ~י הזההקול
 והמפרשים הפוסקים וכל האמוראים דכלאליבא

 ~ הנז~ הדיבור בסתירת שפיר~ברירנא
ו~ו~

 וצומר ~דחות שיש אלא החכם עמ~~ש קשה
 סהדא חד עליה אסהיד דלא היכא נמי דה~~הדדילמא
 ממך הסר למי~ר שייך ע~ם שיש בלבד הקולשיצא

 ~~ ~~~ש~~
 רבי דנקט

 בלישני~ יוח~
 אחד ~ד

 אסהידו דלא דהכא למימרא לאו תנשא לא מת לאאו~ר
 משג~ינן לא עדים דיש קלא דאיכא אע~~ג כללעליה
 ~קטיה סיפא משום אלא לכתחלה ותנשא ~לאבההוא

 מכחיש דקא סהדא חד דאיכא ד~~~ג רבותאלאשמועינן
 משום תצא לא הכי אפי~ קמא לסהדאליה

 לגבי כ~רי רבנן המנוהו דמת מסה~ד דקאקמא דסהד~
 ואין כו~ בסופה ע~~ה שה~~רת חומר משוםאתתא
 לא הא ~שום דאי ודאי עכ~~ל שנים במקום א~ שלדבריו

איריי~
 לא יוחנן רבי דהא כלל ליתא דחייא דהאי
 בפ~ היא דמתני~ ת~א לא דאמר במאי כללאשמו~ינן
 אתא ולא שלוםהאשה

 לאשמו~ינ~
 דלכתחילה אלא

 וכ~~~ש ~נשאלא
 התו~

 הזכר~י וכבר שלום בהאשה
 ~ למעלהזה

ו~~~~
 ואי מהכא ד~ייא הך דל

 איכ~
 הכי ל~~ויי

 אומר ~ד ~תנן אמתנ~~ ~וח~ן דרבי ~ד~ויי דאיכאהוא
 לא ואמר אחר ובא ונשאתמת

 מ~
 לא ו~ו~ימ~א תצא לא

נשא~
 תצא לא ~~אי לי~~א שה~ירוה כיון אלא מ~ש

 ת~א לא ~~כ~~ז לו~~ קא~~ הרא~ון ~ה~י~ה תצאלא
 משוםלכתחילה

 לזו~
 ל~רושי יו~נן ~רבי וכיון ~~~ים

 אסהיד דלא היכא לישמועינן לאקשויי ליכא אתאמתניתין
 כו~ חי שהוא עדים שיש הקול שיצא אלא כלל~ליה

 אליב~ ~ימרא לאשמו~ינן ולא אתא מתניתיןדלפרושי
 ואיכא טפי רבותא דהו~ הא לישמו~ינן דלימאדנ~שיה
 כלל ר~יה אין החכם לדייק שרצה יוח~ן דרבימהא
 אלא כלל ליתא דחיה דההו~ דחייתו מטעםולא

 ~ דיוק אותו הוא דחוי אחרטעם מכ~
 בדי~ר ה~כם שדברי דברים של כללן~~~

 ~ שכתבנו האלה הט~נות עשר מ~ח לגמרי נדחוהשני
~~~

 ש~לתם אתם הראשון בדבור החכם עוד
 זמן דכל ל~~ד והנראה כו~ ממני ובקשתםקדמנא
 בנ~~ד ואפי~ כו~ ~דבר נתברר שלא בספק ת~וישהדבר
 הת~יל וכב~ תנאי על שנשב~תי לי בריא אומר שהואנמי
 מללמוד ולמונעו להפרישו לב~~ד כח אין ולהורותללמד

 הזה בדבור החכס רצה עכ~~ל ולהבא מכאןולהורות
 דפ~~ב ברי~תאמכח

 דכתובו~
 ושנים מת ~ומרים שנים

 לאאומרים
 מ~

 בגמרא עלה דא~מר מאי מכח כו~
 כח יש דלכתחילה מי~זי ריהטא דלפום דא~~~גלה~ריח
 אע~~ג אסור מעשה מל~ות ה~דם את למ~ועלב~~ד
 בדיעבד עכ~~ז ~ותר שהוא לי בריא אומרדאינו

 למונעו לב~~ד כח אין ההוא במעשה התחילשכבר כגו~
 מטי ליה מנעינן אי שהתחיל דכיון משום עודמלעשות
 מדבריו ונראה זילותא~יה

 דבנ~~~
 תרי א~הידו

 דנשב~
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 בתנאי דנשבע ~סהידו ותרי תנאיבלא
 ונ~ב~

 ~אופן
 ~ שקול בספק קיימא מילתאדהא

ו~~~~
 אלא הוה הכי לאו דעובדא

 ת~
 דאסהידו

 ולא נראו לאליה דמסיי~ ותרי ~ן בבית קו~ם נשמע~ תנאי בלאדנשבע
 נשמ~

 מי~תא הא קיימא לא וא~~כ
 ולכלל קאי איסור בודאי אלא שקול בלתי ולא שקוללא

 ל~ספ~
 דפ~ כההיא אפילו ודאי גוונא האי ובכי בא

 אומרים והאשה שהבעל אע~פ דכתו~תב~
 ברי~

 לנו
שמת

 כי~
 שיש אומר ואם תצא מת לא אומרים דשנים

 עד על~ה יבא שלא אותו מונעים שמת ה~~דים~~ם
 מונעים ללמוד התחיל אפילו נמי והכא עדיושיביא
 העד הכחשת על למימר ודאיכא דבריו יב~ר עדאותו
 כבר ה~קות מ~מת השמי~ה העדר חשש עלאו

נכתב
 ~סמ~

 דבנ~~ד וקיימנו היא מילתא דלאו וביררנו
 סה~ תריהוו

 ~ וכשרים הגונים
ו~ו~

 אם נמי דבתובות דפ~~ב בההיא דאפי~
 אבל נישואין קודם בו התרו כשלא תצא לא~את
 בוה~רו

 בתשובותיו ז~ל הרא~~ש וכמ~~ש תצא ודאי קו~
ונכתב

 בא~
 וא~~ג ~~~ל קמ~~א סימן ה~ר

 דקי~~~
 בהא

 שהתריתה זה אבל ב~ע~ד ה~~מ תצא לא כנסאם
 וכנסה התראתך עלועבר ~

 מפקי~
 אותו ~מכין מ~יה

 בנ~~ד נמי והכא מרדותמ~ת
 שהת~

 הקהל חשובי כל בו
 ודאי תנאי בלא שנשבע העדים הם שהם הקהלודייני
 הוו ואפי~ מפיו בלעו מו~יאין ש~~~ד ו~ה עברשאם
 סהדא חד אפי~ בדליכא וכ~~ש ליה דמסייעי סהדיתרי

 קודם רבים ימים ה~לם כל מפי נ~עתוההתראה
בואו

 עב~ כי ב~~הכ בתוך ללמ~
 בין הרבה דברים

 ~וב יום הר~סיעת
 וב~

 נכנסו וגם המנגדת כת
 רשות השיגו ולא לפשרם ביניהם וחשובים חכ~יםאנשים ק~

 בר~ות כך ואחר שכנגדו כת מבניכלל
 ה~

 יום
 בתוך ולמד סיע~ו עם א~ שבת לו בא להם יכול~לא ~ו~

 באותו ומיד והדייני~ הקהל חשובי י~~ת בלאבה~~כ
 עשה אשר והדיינים הקהל ~ובי כשידעו ~מושבת
 ~ב יוםהר~

 נת~ב~
 הקהלו~ ראשי

 על ונתרעמו
 דכתובות ~~~ב כה~יא דנ~~ד דבגוונא נמ~א ~וביום מה~

 ושלא תצא נשאתאם
 לההיא נ~ד ~מה החכם כדב~

 לא ~את דאם דכת~ות ב~דפ~
 ~ ת~

ו~ו~
 דכת~בות כההיא נ~~ד ~וה אם ד~פ~ו

~~ 
 ~תרי ~רידהו~

 ה~
 התם מקשינן

 בג~
 לשנ~י ששת רב וא~ריך קאי תלוי באשם עליה הבאנינהו ות~ תרי ~~די

 דמסהיד מעדיה לא~ פי~ מעדיה לא~כשנשאת
~  

 משמ~
 שאינו לא~ ~אתדאם

 ~א~ א~ א~ מעיד~
 תצא

~~
 באשם דקאי

 תל~
 אם ו~~ש

 נשא~
 לא~

 דלאדמסהיד מ~~
 מ~

 ובנ~~ד ~צא ~אי
 א~

 ~ה~~ להימניה

 המנגדת הכת עלי~~
 אתי~

 לאותם ולהכ~ח
 הכניסו וע~~ז מהקהל לצאתשלא ה~~~

 אות~
 בסלע הקהלות

 י~~~ דהר~ אע~~ג וא~~כ זהמחלוקת
 לי ברי אומר

 דומה זה והרי איפכאלהו דב~ ואמ~ ~וחי אדרבא אלא הכי אמרו לאחשובים ה~
 ל~א~

 מעידיה לא~
 זו ולא מתלא דאמ~

 גם אלא שכנגדו כת בני בלב~
 הר~סיעת ב~

 קבל~ו ביום בקהל נמצאו לא מהם הרבה י~~~
 להו ברי לא ולדידהו ה~~ ~השבועההחרם

 ש~
 דבר

 אם דאפי~ מע~ה שאינו לא~ כנשאת הויולגבייהו
 או בח~את דההוא היכי כי וא~~כתצא ~א~

 ק~י ~לוי באש~
 ל~ק א~ר כי וגם מכשול ת~ן לא ~ר ~פני עלעברו י~י~~ הנך ה~~נ אחין ארבעה דפ~ בסוגיין~משמע
 ~~ני י~~ משכנו ובריאים ~קים בעמודים זו~ענה
כבוד

 דצורבא י~~~ ה~
 מרב~

 ואיכא הוא
 ליקרי~ למי~~

~ 
 עלה שכחב הפוסק החכם דברי על לתמוה ישועוד
 דפ~~בדההיא

 דכתובו~
 תלוי שהדבר ה~כא אל~א

בספ~
 א~ ליה ברי ולד~יה נתברר ולא

 כבר נשתמש

באות~
 דבר

 אי~
 ד~ר מאותו להפ~שו ב~~ד כח

 לא נשאת דאם ~~א והאי עכ~~ל לזילות~דחיישינן המ~~~
 בגמ~ ~ה~~ר דב~~ד לא כלל היא זי~ות~ משום לאותצא
 דבעלי זילותאולא

 דינ~
 ~~ו דוכ~א ~ום אדכר דלא

 דייקא דא~תא ~קה משום אלא בס~~ד ~דשיתבאר
 וכמ~~ש בסופא עליה שהחמרת חומר מ~וךומנסבא
 ~~ת ובפ~ דכתובות בפ~בהתוס~

 ~בת~
 לי~~ ובנ~~ד

 להר~ ~סייעת~קה
 י~~~

 ~דרבא
 ~ק~

 ~~ם שנשבע
 שהוכחנו וכמו שכ~גדו כת ממנו שאלו אשרככל

 הג~הדיבור ב~תי~~
~ 
ו~ו~

 מ~ד מה
 ~סי~

 כל ~~לא ~פלא להפליא
 הזה החכם~ואה

 מ~~
 דבעל דזילותא ~~א ו~ומר

 בדבו~ד~
 ~א א~ ולא השני ובדי~ר ~ה

 ש~י~
 ב~ו

 עד והנה פעמים ~ר זהמלא
 הי~

 שמ~נו לא
זה חיד~

 לח~
 א~כא ל~וקי איכא ואי דין דבעל לזילותא

 בזילות~ אפי~ דהא לדיוקי~יכא
~ 

 אי דינא
 ובפ~ דכ~ו~ות בפ~~ב תלמ~א בעאלה חיישי~

 דתנאי פלוגתא דהוילמ~רא הבתי~ חזק~
 ואסי~

 ~קת בפ~ א~ רב
 לא דב~~ד לזילותא דלכ~~עהבתים

 וה~ חיישי~
 ~ו~א

 ~דא ע~ד ור~~נ דכתובו~ דסוגייןמסקנא
~~ 

 ~~~פ

ה~~~~
 והרמב~~ם והרא~~ש

 וכי~
 לי~א ~נא ~י דלזילות~

 ק~ולמיחש
 ו~

 דאין ק~~ו של ~נו
 ל~

 לזיל~א
~  דאי דכת~ת מפ~~ב ~חכם ~~ב בריי~~ והך~ן 
~~ 
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ס~ 
לא

 ~י~ ~~
 בפ~ לה

 ~ק~
 דמשוס דס~~ד ולמאי הבתיס

 אמרי~זיל~~
 דבעל זילותא לאו ת~א דלא

 דבית זילותאאלא אמ~~ ד~
 וא~ ד~

 ~ב~~~ לפ~ זאת גס
 והתוס~

 לאוהרמב~~ן
 ~דב~

 ~~~ק
 ~י~

 דחיישינן לאוכוחי

לוילות~
 ברבי מנחס רבי מדברי אלא דב~~ד

 דאשה חזקה משוס אלא היא כלל זילות~ ~שוס לאוד~~~ק וטע~~ יוס~
 וכמ~~ש ומנסבאדיי~א

 ב~ו~
 זילותא משוס דטענת נמ~א

 זילותה טענת על לומר ראוי כלל ~רך ~יקר שרש להאין
 התימה וניתוספה במזמ~ת הזלזליס וכרתזאת

~ 
 החכס

 דבעל זילותא טענת פעמיס כמה בדבריו שהזכירהפוסק

~
 זילותא ו~ענת התלמוד בעל לב ~ל עלתה ש~א
 הב~ד לזלזול לבו על שס לא בתלמוד שה~כרהדב~~ד
 דלית~תב

 ד~
 והא ש~רו ל~דוי ל~וש שראוי דיין ולית

 לא דב~~ד ~ילותא המסקנא ~פי אפי~ודאי
 חיישי~

 כי
 ואסור ליה ד~יישינן ודאי הפוסק החכס שבתבהאי

 כלל~~מעו
 ש~

 לאומרו~
~ו~

 מן בר
~ 

 לימוד דלגבי א~~ג דין מן ובר
 ק~ת ודמי מעשה לעשות התחיל כבר בב~~הכפסוק
 חכס היות שררת לגבי עכ~~ז דכתו~ת דפ~~בלההיא
 כלל דמי לא וא~~כ כלל בה החזיק ולא התחיל לאהקהל
 פסוק לקרות שהתחיל ואע~~פ ד~תובות ~~~בלההיא
 בב~~הולפרשו

 בי~
 על מורה זה אין הא שבת

 תלמידיס כמה כי הקהלחכס שרר~
 קור~

 ומפרשיס פסוק
 ספ~ בני אנו כמנהגנו בבה~~כאותו

 עליהס נתנו ולא
 ~ימוד מ~ק שהיה אע~~פ וא~~כ הקהל חכס מלכותה~ד

 ערעור בליבב~~הכ
 ליה דמסייעי סה~ ת~ וה~

 ה~זיקלא עדיי~
 ~ר~~

 והיה ה~הל חכס
 כ~

 ל~ור בב~~ד
 דכתו~ת דפ~~ב כההיא הקהל ~כס י~יה שלאעליו

 רשאיס והיו תנשא לא בהדאמר~
 למנ~

 ממנו
 ג~

 הלימוד
 חכס בשררת ולהשתרר לעלות סולס שהוא לפיבבית
 ~הקהל

~~ 
 דא~

 בב~~הכ ל~מוד י~~ט הר~ בשהת~יל
 לפי למד הקהל ~כס בתורתלא

 שא~
~ 

 היו סי~ו
 עליהס למנות שלא~סכמיס

 ש~
 י~~ט להר~ לא ~ס

 הזקן ~כס לפ~רת תמימה שנה מלאת עד לאחרולא
זלה~~ה

 ה~
 לשררת חוקה היה לא בב~~הכ שהלימוד

 ליה דמסייעי סהדי תרי ה~ אי אפי~ וא~~כ הקהל~כס
והת~יל

 ללמ~
 לדמאי דמי בב~~הכ

 דאמרי~
 דההיא ברישא

 שכתב הפוסק החכס כדברי ושלא תנשא לאברייתא
 וכ~~ש תצא לא נשאת ואס בסיפא דאתמר למאי~מי
~א

 סה~ ת~ ~
 ל~ דמסייעי ~ד ולא

 אדרבא עליה
 ~א גדולקול

 יס~
 תנאי בלא שנש~ע

 ~רי ונשמ~
ה~י~

 ב~~ד היו דחייביס בב~~ד ק~ת
 ל~~

 מלעשות

מעשה
~ 

 שיברר
 דבר~

 להחנ~ו ~א ~נתבא~ ~מו

ב~
 ~רבא כי וא~~ג

 מר~~
 ~דאית~ הוא

 ב~
 ~~ת

העד~
 עלאי דרב בריה עולא רב

 ה~
 קמיה דינא ליה

דר~~נ
 של~

 רב ליה
 יוס~

 בתורה עמית חב~~ו ~לא
 ~ח ~אי אמרובמ~ת

~ 
 למ~רא אמר הדר ליה לחנופי

 מרבנן ~בא ~ותא להפך מ~יס ב~~ד ואי כו~בתיגרא
 הפכנו כמה וישראל יודע השס כתב~ כל בפרק~איתא
~~תו

~ 
 על לעשות שנ~~~ו מה

 הד~
 האמת ~ל

~ינו
 מלעש~ למונ~

 הת~אר ~ עדיו יביא עד מעשה
 דמ~~י ברייתא מההיא הפוסק החכס ~~חת זהמכל

בד~ר
 הראש~

 לו עלתה
 מנד~

 ה~ק לה ותשב זה
כמאה

 אל~
 אמה

 ואי~
 מקומה כאן

~~ 
 שבע

 ערכנו~ אשר שבעתיס~וקקו~ הטע~ו~
~~~

 האלה הדבריס
 נשי~

 על י~נו
 החל~

 הב~
 ~ די~ו~ו ד~~ל

 בדבור החכס~~~
 ראש~

 אמנס זה מחלק
 א~~ג ח~אי בלא הדבר שהיה נאמניס ~דיס עליויעידו א~

ד~אמר
 א~~ למונעו ~ידס כח יש שהתניתי לי ב~
 ולא למקוס שבינו~דבריס

 מהי~
 לי ברי לומר

 בפ~~גתק דה~
 דכרית~

 אמרו
 שנ~

 אומר והוא חלב אכלת
 וחכמיס מח~ב מאיר רבי אכלתילא

 פ~רי~
 ~~י~

 אלא ליה פטרי לאחכמיס
 ~~ו~

 ד~יכא
 לומר ירצה אס מההתס ו~קת~ מי~

 היכא אבל יפטר הייתי מז~
דליכא

 אפי~ מי~
 מו~ רב~

 ~בינו בדבריס אפי ד~ייב
 ~מפורסמה ~לויה זה בד~ר ה~כס כ~נת ע~~ללמקוס
 לא שעבר דמסהדי סה~ דאיכ~דכל

 למ~~ס~ שבינו בדבריס א~י~ ~רתי לאל~ר ב~ מהי~
~~~~

 אלו
 תמ~

 וכתב דסתס חדא טובא
 דרבנןדט~ייהו

 משו~ ה~
 ~מש~ע התס ~קתני ~גו

 מיגו כשאר הוי מיגו דהאימלי~ניה
 שבתלמ~

 מדסתס
 הי~א אבל ואמר פסק אמאי ~פ~~ז כלל פירשולא

 ~י ~י מיגו איכא שפיר הכא דהא ~יגודאיכא
אמר

 מהימ~ וה~ פט~ו~
 בת~ו~ה הרא~~ש כמ~~ש

 ה~~ טען וכן מהימן ת~אי דקאמרהשתא
 אה~

 מלא
 וא~~כפוס

 לרב~
 דקושטא כ~~ש דכריתות כההיא מהימן

 דהאדמילתא
 מי~

 שבתל~ד מיגו כשאר אינו דבכריתות
דלא

 ה~
 אלא

 תרו~
 ולא הראשו~ס דבר~ו ופירוש מילתא

 דרך על אלא מיגו שס~כר
 שלו~

 ~מוכח והעברה
 בגמ~התס

~ 
 התוס~ וכ~~כ בכ~תות התס פ~רש~~י

מציעא בר~
 ובר~

 בנ~~ד וא~~כ רבה האשה
~ 

 הוה
 למ~ר י~~טלהר~ ~~

 לת~ ~לת~
 ש~א קמא ד~~ה

 ה~הל~~ס יכ~י~
 כדמה~מ~ ~ר~ מ~מ~

 ~לב דאכל ההוא
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~ ~ ~ ~
~ ~ ~  

 כו~ ירצה אםמשום

 כדמת~
 דיבוריה

 ו~
 לה~כם הו~~ל

 דמצי משום אלא ליה פטרי לא חכ~ים ואפי~לכתוב

 וכדקתני לעדים יכחיש שלא דבריו ולפר~ דבור~לתרו~
 וכדפירשו יפטר ה~י~י מזיד לומר ירצה אם מההתם
 וכלבנמ~

 היכ~
 דאינו

 מת~
 יכחיש שלא בענין דב~יו

 דהוו בדברים אפי~ דחייב מודו רבנן אפי~ העדיםאת
 דבריו והיו למקוםבינו

 באי~
 שסתם כמו ~א נכון על

 מאריך מיקריא הוה לא כן כותב היה ואםוכתב
 שאמרודב~~ום

 לה~ר~~
 שיותר וכ~~ש לק~ר רשאי אינו

 ראשון ד~~ק אחד בדבור מלעתק לקצר ליה הוהטוב
 מלקצר במלה מלה הרא~~ש תשו~ת ולשון הגמ~לשון

 דהך לתמוה יש ועוד ~ בהם וכיוצא אלובדברים
 ~ר~א סיפיה רישיה ולא רישיה סיפיה לאפיסקא
 וכ~מש~ע לי ~רי אומר ונתבע ותרי תרי לדין נ~~דמדמה
 ושנים מת אומ~ם שכים לדין ליה דמדמי כההיאבהדיא
 תצא לא נשאת ואם תנשא לא זו הרי מת לאאומ~~
 וליכא לחודייהו דמ~ייבי ל~רי ליה מדמי הזהובדבור
 דעת פליאה ודאי דא ו~ל אכל שלא דיעיד חדאפילו
 דבנ~~ד סבר אי אדעתיה סליק מאי ידענא ולאהחכם
 אחריני תרי ואתו תנאי בלא דנשבע תריאסהידו
וא~הידו

 דנשב~
 ~מתני~ נ~~ד מדמה היכי תנאי אותו על

 לפי אלא מהי~ן דלא התם אמרי~~ לא ו~~~כדכריתות
 ~~סהדי עדים ואיכא כלל אותו מסייעים עדים היושלא
 שאכל מעידים עדים שנים ה~ו אילו אם אבלדחטא
 אכלתי לא אומר והוא אכל שלא מעידים ושניםחלב
 אמנם החכם כש~תב וא~~כ פ~ור כמי דלרבנןפשיטא
 תנאי בלא הדבר שהיה נאמ~ים ע~ים ~ליו יעידואם
 הוו ולא ולמימר לאתנויי והו~~ל למי~תק הו~~ל לאכו~
 זה תנאי על ואומרים אותם המכחישים עדיםשם

 דמסהדי תרי אלא הוו לא דבנ~~ד להחכם ם~~ל ואינשבע
 וכמסהדי נשבע תנאיבלא

~ 
 נשמעו לא נשבע תנאי

 ההי~ מייתי ומש~~ה דמילת~ וב~~ט~ בעולם נראוולא
 דכתובות דפ~~ב דההיא שייכא מאי ~כרי~ותדפ~~ג
 מכח מכוונים בלתי זה בדיבור החכם דברי~~~~ו ~ הכא מת לא אומרי~ וב~ מת אומרי~בשנים
 החכם עוד כתב ~ יסדנו אשר ה~לה ה~ערכותשני

 שבינו ~ב~ים להוכ~ח שרצו הרא~~ש ומדברי שניבדיבור
 דברי ~מכחיש כיון בנ~~ד הכא אבל כו~ נאמן קונולבין

 הד~ר שהיה אומרים שהעדיםה~דים
 בל~

 והוא תנאי
 שבינו בדברים אפי~ נא~ן אינו בתנאי שהיה~כחישם
 עכ~~ל יוצרול~ין

 רצ~
 ברור הזה השני בדבור החכם

שה~א
 להבדי~

 ול~~ר ל~~~ד דהרא~~ש תשובה ההיא בין

 בדברים דהתםא~~ג
 לב~ שבי~

 נאמן קונו
 ~כחיש ובנ~~ד לסהדי מכחיש לא דהתם משוםמהימן ל~ הכ~

 כהר~ ולא י~~ט כהר~ ולאלהו
 אה~

 ההיא לדמות שרצו
 דהרא~~ש דבההיא היכי דכי להו~ח ו~צו לנ~~דדהרא~~ש

נא~~
 ~ונו לב~ן שבינו דברים דהוו משום פטרתני לומר

 נשבעתי פלוני תנאי על לו~ר נאמן דידן בנדון נמיהכא
 ~ יוצרו לבין דבינו דב~ים דהויכיון

 ונודע ב~ר ה~כם שהזכיר ההבדל בהיות טוב יוםוהר~ אהר~ ה~ לב על עלתה לא כזו שהוכחא ספקו~ין
 מההיא להוכיח שרצה מה אך בעיון ל~תחיליםאפי~

 לומר טוב יום הר~ דמהימן לומר הואדהרא~~ש
~ 

 תנאי
 פטרתוני ברישא אמר הוה בעי הוה דאי מיגונשב~תי
 מדברי נ~תייעו לא א~~כ הרא~~ש כדכתב מהימןוהוא
 דידהו ל~יגו לאוקמי אלא לתשובתו נ~~ד לדמותהרא~~ש
 הדיבור הרחבנו כבר זו בטענה ע~ייהו לפלוגידאיכא
 בפ~קנובזה

 הגדו~
 זאת בטענה ט~ותם והודענום

 מיוס~ות טענות חמשב~ח
 אד~ ~

 ופלפול בקיאות
 ונופת מדבש ומתוקים האמתיים ועקריו ושרשיוהתלמוד
 ~צופים

~ו~
 דבנ~ד קאמר היכי החכם דברי על לתמוה יש

 מחלק ב~ בדיבור מ~~ש לפי וה~י העדים לדב~מכחיש
 יכול עדות כאן דאין~~

 באמ~ ~ לט~
 והוא וב~מים

 כלל ~עדים מכחיש אינו דהאנאמן
 כי~

 והרי דליתנהו
 ~ ה~כם כבוד כסא לפני שכחה עלתה כי גמורמופת

~~~~
 טוב העדרו היה זה ב~ בדיבור ד~ילתא

 שתי לסיבתממציאותו
 טענו~

 שהזכרנו~ אלו
~~~

 דפרק מההיא אבל השלישי בדיבור ה~כם עוד
 מיניה דב~א דכתובותב~

 שמוא~
 אני טמאה אמר~ מרב

 מינייהו בחד אבל כו~ מהו אני טהורה ואמרהוחזרה
 ההיא על תלמודא דפריך ~ההיא כדמש~ע סגילא

 דעת עכ~~ל תלוי באשם ~פא היא מעדיה לא~שנשאת כ~~
 בעיא ההיא הדמות העדר להוכיח זה בדיבורהחכם
 והכא אתינן ב~ה על להמנוה דהתם לנ~~ד שמואלדבעא
 להמניה אלא אתינןלא

~ 
 ~ עצמו

ו~~~~~~
 דהר~ מוכיחים

 וה~ אה~
 ~ו טוב יום

 בעייא מההיא לנפשייהותיוהא
 והרי~

 החום לפני אותה
 להם~ תירצה פלפול ברוב והואהפוסק

ו~ו~~
 שרצה שהחילוק דבריו על לדקדק ראינו

 להמנויה אנן דהא לי~יה ~נ~~ד ב~א מההיאל~לק
 נ~י הכא וא~~כ אתינן המנגדת כת על טוב יוםלהר~
 הר~ ~יה צריך ב~יא להך לד~יי איכא ד~~ד איתאאם
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~ ~ ~

~~~ ~~י~~
 ~~יו~

 ~מתל~ה ליתן
 לדב~

 כל ל~ו נתן שלא ~ל
 ~כמי~ה

ו~ו~
 אמתל~ה דבהך ה~כם מלשון בהדייא דנראה

 לי בריא למימר בעליכול
 כי~

 ידע ולא ראה לא שהוא
 חי הוא מפיה אלא בדברכלל

 וא~
 הזו האמתלאה כח

 לי בריאככח
 דאמ~

 ~א דהיא דההיא עלה בגמרא
 קיימ~ ת~ויבאשם

 ה~כם להו מדמי דקא
 לה~

 ולא
 ~דמשמע שמת שראיתיו לי בריא שפירש להר~~ןמיבעייא
 דלישנ~פשטא

 נ~ ו~
 דבריהם שםתמ~ הפוס~י~ דעת

 ל~~~י אפי~ אלא שמת לי בריא אומרת שהיאוכתבו
ז~~ל

 שפי~
 לי בריא באומרת

 א~
 לי שבריא נוקפי לבי

 בעייא להך דמי לא מקום מכל בא היה קיים היהאילו
דהא

 א~
 נוקפי לבי אין ~יאמר לבעל מצריכים אנו

 דאנו היכי כי היא אמתית זו ואמתלאה ליב~א
 אומרים דשנים כההיא לי ברי שתאמר לאשהמצריכים

 ~ מת לא אומ~ם ושניםמת
ו~ו~

 דאומרת לההיה בעיא הך דמי לא דהא
 הוא כבר דנשאת משום דהתם בההיא דהא ליבריא
 לכתחילה אבל מבעלה הוציאה שלא דקאמרה אברידסמכי
לא

 סמכי~
 בעייא ובהך דידה לי אבריא

 סמכי~
 אאמ~אה

 יתבאר לדעתינו הדב~ם וטעם לכת~לה לה ~רייא~הבה
 ~ בס~~ד זו שאחר~ענה

ו~ו~
 להימנוה לאו אמתלאה לתת דצריכה דהא

 אלא החכם וכמ~~ש הוא ל~ודיהלבעלה
 א~

 עצמה משום
 שנתנה וכל אמתלאה נתנה א~כ אלא נאמנתאינה

 נאמנתאמת~אה
~ 

 ~מה על שנאמנת וכל עצמה
 בעלה עלנ~מנת

 לענ~
 איסור

 ~~ בלי ני~
 הוכחא

 מדכתיב זה באיסור עילויה הימנא דרחמנאאחרת
 דמהימנא ט~מא והיינו בהמדיר כדאיתא להוספרה
 דמילתא ~עמא לכת~לה לשמש אפי~לה

 דא~
 דגבי

 לאעצמה
 מהימ~

 אמת~אה נתנה ש~א כל
 דאיסורא ~תיכה נפשה~~ייא מש~

 ו~דת~
 בפ~ בקי~ין

 קדשתיך ~אשההאומר
 והי~

 הוא ק~תני לא אומרת
 הוא ופרש~~י בקרוביו מ~רת והיא ~קרו~תיהאסור
אסור

 בקרובות~
 חתיכ~ עליה דש~נהו

 דאע~~~ הריזו באמי~ דאיס~
 לו לינשא איסור ~יהן אין דקרובותיה

 שאינוד~ם
 ~ נאמ~

 ק~ביו
~ 

 נא~ן אינו
~ 

 קרו~תיה

~~~
 הוא

 ~ם~
 ~תיכה אנ~יה ~~ינהו משום בהן

דאיםורא
 וא~

 לא ואמר ש~ר שא~~פ םפק
 ~סור הואל~ם קדשת~

 בק~ב~~
 ~~א

ל~ו ~מ~א~ נת~ ~ א~
 דתנ~~ דההי~ ~י~

 ~~~ב
 דכ~ו~

 ל~ל

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~ פנ~ ו~~ ~~ ~ני

 נתנה ואם נ~מנת~ינה
 ~מתלא~

 הכא ומעתה נאמנת
נמי

 כי~
 ח~יכא נפשה שויא אני טמאה ד~מרה

 ~יכה אני טהורה ואמרה ו~~רה עצמה לאסורגם דאיסור~
 אמתלאהשתתן

 ל~~ א~
 וכל עצמה

 של~
 זו הרי נתנה

 לשמשאסורה
 דנמ~

 ל~ודיה בעל משום לאו דאמתלאה
 אלא צדיכההיא

 א~
 ד~ייה ולפ~~ז עצמה איסור משום

 נאמנת דידה דלגביה וקאמר החכםדד~י
 בי~

 נתנה
 ~י ב~~ד זה ועם כלל ליתיה נתנה לא ביןאמתלאה
 אתייא דלא תימא אפי~ בעייא להך לדמוייאיכא

 א~א שהזכרנו כמו א~רים על טוב יום להר~ליהמוניה
 בלא מהימן הוה לא חוששין היינו בלבד עצמולאיסור
 ~ יוצרו לבין שבינו דברים דהוו א~~גאמתלאה
ו~ו~

 פעמים שכתב החכם בדברי לדקדק יש
 ונאמנת היא דטהורה לן קים דאיתתא זהבדיבור
 היכי וכי לבעל דקים ~מאי טפי בה לן ק~ם לאדהא
 נמי הכא היא טומאה ב~קת בעלדלגבי

 לדי~
 היא

בחזק~
 הוא דמי טומאתה

 המוציא~
 טומאה מחזקת

לגבי
 די~

 סופרי~ דטעות ואפשר בעלה מלגבי טפי
 הפע~י~ ~ני גםהוה

 כלומר לה קים למכתב ~יה והוה
 ראתה אם ודאי יודעת דהיא לה קים עצמהלאשה
 ~ לא אודם

ו~ו~
 הוכחה לםתור דנ~ית החכם על נפלינו

שר~
 שכתב בטענה לסותרה ואהדר זו מבעיא להוכיח

 ונותן דנ~א ו~ד כדכתיבנא פירכי כמה עליודאיכא
 הוכחה היא כאילו~יה

 ש~
 מלתמה ~בק פנים לה

 דעתו על יעלה מימיו מאורות ראה אשר הוא מיולומר
 אוכלא כי ואפי~ דמי לא והא בעייא להך נ~~דלדמ~י
 לאסור חיים אנו מ~ה בעייא דבההיא משוםלדנא

 דכל אמרינן ולהכי לה נ~תינן שאסר הפה ו~כחולהתיר
 מפיה דלאו בנ~~ד אמנם נאמנת לדבריה אמתלאהשנתנה
 זה פסיק דלא מקלא אלא האיסור לענין ~ייםאנו

 עדים ומפי לעיל שהזכרנו כמו ~שים שמנה אושבעה
~העידו

~ 
 הקדמה על זה בדי~ר החכם וגם בב~~ד

 ובקושטא תנאי בלא שנשבע עדיםשהע~ו
 דמילת~

 קא
 ו~מ~~~מיירי

 מי~ה ד~א דכתו~ת דפ~~ב מההיא אבל
 ~~שמואל

 א~
 עדים עליו העידו אם נמי ובנ~~ד לה~יח

 נא~ דאי~ תנאי בלאשהיה
~~ 

 וכי~
 וא~~כ לעדים~הכחיש נא~ אי~ אמתלאות כמה יתן דאפילו פש~א~~ם א~ מפיה ~א

 ע~ ~
 איסור

 ה~
 מפ~ לנו

 ל~ד~
 ~יסור

 ע~ם מפי המ~ר~
 ב~~~

ד~
 ~קס ~~י~

~~ 
 ~~תיה

 ד~~~
 בהמדיר

 ני~ ~~ ~~ ל~~ ד~~ ~י~ו~
 כתב
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~ ~ ~

~ ~ ~  ~י~~~
 אמ~אה נתנה דאפי~ ~ב~~א בשם דכת~ות בפ~בהר~~ן
 בג~ לבשתי לאלו~ר

 מפני אלא נידות
 כ~

 ~אמנת אינה
 היא דטמאה ודאי להו דקים עדים העידו אםוכ~~ש
 אמתלאה שנתנה דאע~~פ אני טהורה אומרתוהיא

 ל~ין שבינה דברים דהוי אע~~ג מהנייא דלאלדבריה
 ואםקונה

~ 
 בעייא מההיא לאתויי לבו על עלה זה מי

 ומי לאסורא עדים דאיכא לנ~ד לאיסורא עדיםדליכא
 ~ בנ~~ד עדים דאיכא במקום א~תלאה להזכיר באזה

~~
 להוכית אין אבל רביעי בדי~ר החכם עוד

 אפילו בתנאי הדבר שהיה לומר נאמן הואשיהא
 שהעדים מכיון אותו מכחישיםכשהע~ם

 א~
 מכחישים

 הכא וא~~כ כו~ היה שלא בדבר אלא שהיה בדבראותו
 בנ~~דנ~י

~  
 הדבר שכיוונו העידו אם אחד בב~~הכ שהיו

 הוייא ~ה תנאי שום בו היה ולא םופו ועדמתחלתו
 עכ~~ל~ מלמוד ל~ונעו מעלייתאראיה

~~~~
 שהר~ מש~ע דברים של

 אה~
 יום והר~

 מההיא ראיה להביא רצו~ב
 אומר~ דא~

 שלא למי
 שנשבע המעידים ~דים ויעיד שיבא החדש אתראה
 לית תנאיבלא

 בה~
 בפי וכדמרגלא ממשא

 המ~
 עם

הא~
 עדות אינה לאו דעדות

 והחכ~
 ראייתם ראה

 שנים דכתובות בפ~~ב דתניא לדחייתו ראיהוהביא
 ~ כו~ נתקדשה לא אומ~ם ושנים נתקדשהאו~רים

 בבקיאות ושם יד להם היה אילו ודאיו~~
 דאין ~ההיא אדמייתי ובפלפולוהתלמוד

 אומר~
 למי

 החדש את ראהשלא
 כ~

 דתנן ~~אי לאת~י להו הוה
 וח~א י~ טבול ובפ~ דעדיות ב~בפרק

 א~
 ראינו לא

 לנ~~ד טפי ~דמייא ממנה ראיה להביא יש לכאורהראיה
 מ~וי היה מסתמא הכהנים סגן חנינא רבי התםדהא
 בבית~מיד

 ה~ק~
 לבית יוצא עור ראה שלא והעיד

 היה שלא המעידים העדים בנ~~ד נ~י והכאהשרפה
 היותנאי

~ 
 חכמים דא~רו היכי וכי אחד בבית ע~ו

 חנינאלרבי
 א~

 למימר אפשר הוה ראיה ראינו לא
 השכילו י~ו לו אך ראיה תנאי שמענו לא אין הכאכמי
 בפ~~~י מעיינים והיוזאת

 ע~
 על יד ~ימו זאת משנה

 לאו היה דלא העדות לומר רוחם על מהעולהפה
 בפ~ רש~~י פי~ דהא הוא~דות

 טבו~
 לא אין יום

 אחר טרפה שימ~א בימיו אירע לא שמא ראיהראינו
 הא ראה לא הוא ושרפוה אירע ואםהפשט

 קמ~
שהשתד~

 ראיה ראינו לא דאין טענה הך להלום ~~~י
 אינה ראינו לא ~דות לכאורה כנראה שלאולפרשה
 דא~רינן והא עדות ש~היה אפש~ כבר ודאי ~האעדות
 ~~רע דלא לומר שאפשר לפי ~~ה היא ר~~ה דלא~כא

~
 או בימיו

 ~יתו ~נינא רבי ב~ ש~ר~ שאיר~
 ולא ~נייניומתעסק

 בע~ במק~ נמצ~
 אולס ההיא

 שם ונמצא בימיו אירע ~אי מעיד חנינא רבי היהאם
בעת

 ההי~
 שהיה ז~ן כל משם זז ולא

 ל~~ רא~
 ו~א

נשר~

 מ~ייתא ראיה הוייא ראינו לא דהאי פשיטא
 שם שהיו מעידים העדים שהיו בנ~~ד נמי הכאוא~~כ

 ועדמתחלה
~~ 

 ~דות פשיטא ~ה תנאי נזכר ולא
 תנאי היה לאהאומרים

 נכ~ ~דו~
 ~ הוא

ו~~~~
 לתמוה יש

 ע~
 להם לסתור ה~~ החכם

 אדיו~א אהדר ראיה אינה היה דלא דעדותטענת
 דפ~~בדההיא

 דכתובו~
 ~דיפא ראיה האי ושבק

 דלא דסבר כמאן דדמי חדא טעמימתרי מי~
 אי~י גמי~

 שקלא בכל ונחית סליק דעליה דכתובות פ~~באלא
 ו~ד דיליה~ריא

 דכי~
 דב~תא ~די~א להוכיח אידחיק אמאי להוכיח יש~~~י פי~ כפי מתני~ דהך ד~פשטא

 מכמה א~א ראיה לאייתויי איכא לחודה מהאולאו
 ה~כריס ~הם ואזכור מרוב י~נו לא בתלמודמקומות
 שהזכיר דכרי~ות בפ~~ב הלא בריהטא ע~~פ הזאתבעת
 מביא אכל לא אומר ועד אכל אומר עד תקהחכם
 נטמ~ת ~ומר עד תנן לה שקנא מי ובפ~ תלויאשם
 תק ערופה ~לה ובפ~ שותה נטמאת לא אומרועד
 היו ראיתי לא אומר ועד ההורג את ראיתי אומרעד

 ~עורפין

ו~~~~
 דקא~רי צריכא לא א~רי~ הב~יס ~קת

 מ~לם ~רעא ליה הוה דלא בהאי ביה יד~נאע~~ם
 לא האיש זה הכי לאםהודי צריכי רשב~~םופי~

 קנה ~א שקנה מה בכל ~נו וברי היום עד מעודו~מנו ~פ~
 קצת כי הגם יחיאל ר~ינו פירש וכן ~~ולםקרקע
 לא דעדות דס~~ל משום לאו אחר בענין פי~ו~פרשים
 האי לכולי צריכין דלא דס~~ל אלא עדות אינהראינו
 שהיו שיאמרו מה כלאלא

 רגיל~
 שהיה הרגישו ולא אצלו

 סגי קרקעלו
 ובפר~

 דמציעא קמא
 לו א~~ גרסי~

 שלא מעידים והעדים פרעתי ואמר לו תןצא
 פר~

~~ 
 בנמקיוכתב

 יוס~
 והר~~ן הרנ~~א פירש

 כג~
 שאמרו

 ~א מב~~ד שיצא ~שעה ידו מתוך יד~ו זזה ~א~עדים
 בענ~ פי~ ~~~י כי וגםפרעו

 המפ~יס כתבו כבר אחר
 על ל~לוק לאו ~~~י כי וגס ב~יניהם נר~ שלאה~~
 העדים ~ע~ו דאם ~ודה איהו ~ף דודאי נתכוןהדין
 משום אלא ע~ות דעדו~ןכן

 דע~
 משכחת לא זזה לא

 להעיד שיוכלו הרוב עללה
 ו~ונא שעה לפי אל~ ~

 שניס כמה לאחר ואפי~ כן להעיד אפשר ~~~ידפי~
ובפ~

 הנ~בע~
 את זו המכח~ות עדיס כתות שני אתמר
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~ ~ ~ ~ס~ ~י~~~  הרג לא אומרים ~נים הרג אומ~ם ופיר~שי~נים כו~זו
 הבתים ~~תובפ~

 מייתי~
 םוגייא האי נמי

 שנים כגון אחת בעדות זו את זו המכחישות~ב~~ם ופי~
 ואומרים מכחישים אחרים וב~ מנה מפ~ לוה פ~אומרים

ל~
 בעדים ורבא אביי איפליגו מ~בה ובפ~ כלום לוה
שהוכ~ו

 ולבםו~
 ופי~~~י לא או נהרגין אי ה~מו

 רבי הרג לא אומרים וב~ הרג אומ~ם שנ~םשהוכחשו
 ורבא דאביי בפלוגת~ התם פליגי יהושע ורביאליעז~
 מםהדי קא שפיר הרג לא המעידים עדים דל~~~עאלמא

כי~
 מידי אחין ארבעה ובפ~ לכ~~ע הכחשה דחשיבא

 בי אתו נכםי זבין שטייא דבר שטייא דבר אנכםידהוה
 חלים כשהוא ואמרית~

 זב~
 כשהוא ואמרו תרי ואתו

 א~א ואוקי תרי להדי תרי אוקי אשי וא~~ר ז~יןשוטה
 היה שלא בדבר מםהדי הני והא שטייא ברב~קת
 ועכ~~ז מכירה בשעת שוטה היה שלא אומרים הםשהרי
 חשיבי מיהא עדות א~מא תרי בהדי תרי אוקיאמ~~
 ~ טובא ראיות לחכם אשתמיטה גופיה דכתובות בפ~~בגם
 לקיים שישבו שלשה רב אמר הונא רב דאמר האחדא
 בה והוינן כו~ ~הם אחד על ע~ער ו~רא השטראת

 ופירש~י ~נהו ותרי תרי ד~לנותא ערער אי דמאיערער
 לא אמ~י~

~~ 
 ה~ ותרי תרי הו~~ל

 המעידים דעדים
 לגברא דמכשרי ותום~ חננאל ול~בינו עדות חשיב ~ללא
 אין הא ~ל לא האומרי~ עדים ע~~פ ליה מכשירינןהיכי

 ממונא אוקי דאמ~~ משום היינו גברא מת~ר~א דמפ~ ל~~~י ואפי~ החדש את ראה שלא למיאומרים
 עדים עפ~~י ליה מכשירינן ה~י לאו הא מ~הב~~ת
 הרי ~ל לאהאומריס

 בהדיי~
 דלא עדות דלכ~ע

~~ 
 הוי~

ו~ו ~ היה שלא בדבר שהואעדות
 אית~

 שטייא דבר ~בדא פירקא בה~י
שכתבנו

 בםמו~
 בדבר המעידים ~דים ממנו והו~חנו

 ותו ~ הראשונים דברי להכחיש עדות עדותן היהשלא
נמי

 ת~
 כהנות ~ל כרקום שכבשוה עיר פירקא בהאי

 שפחה אפי~ עבד אפי~ להם יש ואם פםולותשבתוכה

ה~
 נאמנין אלו

 וה~
 שלא מ~דים הם ושפחה עבד

 ומהמני~~מא~
 ~ להו

ו~
 בםיפא נמי

 ת~
 הקצב בן זכריה א~~ר

 זזה לא~ה המ~
 לירושלם גויים שנכנםו מש~ה ידי מתוך יד~

עד
 שע~

 עצמו ידי על מעיד אדם אין א~ל שיצאו
 ה~

 היהא~
 מע~

 אחר
 נאמ~

 בדבר שמעיד ואע~~פ ~וה
 בר מרי גבי פי~~א בה~וא איכאו~ו ~ ~יהשלא

 אי~~
 אמ~

 לדידי~ל~
 אייתי~~ו זיל

 א~
 דלאו

 ~ח~
 ~יו שאם ה~י

 בההוא תניא ותו ~ עדות הוה היה שלא בדברמעי~ם
 ב~בור החכם שכתב ב~יתא ההיאפירקא

 נתג~ה לא אומ~ם ושנים נ~גרשה אומרים שניםמ~א ראש~

ה~
 ש~דות הרי ת~א לא נשאת ואם תנשא לא זה
 לא~ לכתחילה תנשא לשלא חשוב נתגרשה לאהאומרים
 למי נשאת ואם לי ברי אומרת שהיא אע~~פמעדיה
 מפני תצא לי ברי אומרת אינה אם או מעידיהשאינו
 דרבי מימרא פירקא בההוא איתהו~ו ~ נתג~ה לא המעידים~דים

 וב~ נת~רשה אומרים ב~ מח~~א שני בדבור ה~כםשכתב יוח~
 תצא נשאת ואם תנשא לא זו הרי נתגרשה לאאומרים
 רצינו לא דקדוקים קצת אלו ראיות בקצת שישואע~~פ
 נוגע שאינו במה למעיין להטריח שלא בהםלהאריך
 דלא להוכיח והותר די הוא שכתב~ו ומה הכוונהלעצם
 ה~כם צריךהיה

 לאהדו~
 אדיוקא זו טענה לסתור ליה

 וממרות וברייתות משניות וכמה דכתובות דפ~~בדההיא
 האומרות מקומות בכמהיש

~ 
 רובם

 דחכם ם~~ד הוה ואילומדיוקא ומע~ בהדיי~
 הפום~

 הללו ראיות כל
 אבל כמ~~ש בנחותא ~~~כ למכתב ליה הוהלא

 משום כו~ בתנאי הדבר שהיה נאמן הוא שיהאלהוכיח א~
 כדמשמע החדש את ראה שלא למי אומ~ם דאיןדההיא
 על לעלות אין אבל ה~~~ל כך אלא כו~ דכתו~ותבפ~~ב
 ~ כו~ נאמן הוא שיהא להוכיחהדעת

ו~ו~
 ה~ם דמייתי גופא דבההיא וראה הבט

 אחד דבבית מהא ודייק כו~ נתק~ה אומריםש~ם
 עדים היו לא ~ילו דב~~ד מדבריו דמשמע ראיההוי

 שהיו אע~~פ אחד בבית תנאי היה לאהמעי~ם
 דהא ליתא והא עדותן עדותן אין~חד בחצ~

 דבח~
 לא אחד

 ~בדי וגירושין קדו~ן ענין דהוי משום הוא עדותהוי
 עבדי דלא אחר בנדון אבל בצינעא להו דעבדיאי~שי
 נמי א~ בחצר אפי~ בפרהםייא אלא ב~נעא אינשיליה
 ע~~ד שנשבע בנדון וה~~נ מעלייתא ראיה ראינו ~אהוי

א~רים
 בת~ בפרהםי~

 קהל
 ע~

 ומטיל זקנים ובמושב
 להיות בצנעא התנאי דברי ואומר בשבועתותנאי

 שומעים ואינם השבו~ה השומעים מפי עברייןלהקרא מוכ~
 ש~בע מ~ה דבר שום עושה אותו בראותםהתנאי
 אדרבאעליו

 להוציא העמים לכל גלוי התנ~י מ~ר~
 מהדב~ם דבר שום בעשותו םפק ומידי ל~ מידיעצמו
 מילתא לאו בנ~~ד תנאי הוה אי וא~~כ עליהםש~בע
 לא אפי~ וא~~כ בפרהםיא אלא הוא בצנע~ לי~דעבדי
 שיאמרו כל א~ד בחצר אלא אחד בבית ה~דיםהיו

שנש~
 נאמנים תנאי סזכיר ולא

~ 
 הדב~ים את

 ~א~~
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 במ~צהכ~~~~
 ות~~~

 המלאך כו~ המ~ק חמת
המש~ית

 ~ע~
 מרחי~ים היינו אפשר זה ול~י כו~ בדבר

 ל~ררהדי~ור
 ע~

 אך החכם דברי על אח~ת השגות
 שכתבנו במה וגם והזמן העת כפי מספיק ראינו זהאת
 הגמרא ~מ~ומות בקיאות ראיות כל להעתיק ראינולא

 ~~~ ~עניןהרומזים
~ 

 מלאים ניירות להראות כוונתינו אין
 הנלבב החכם לב מ~ררים איכות כלם דברים רקכמות
 ל~~ ולהוסי~לעיין

 נאם עוד ויחכם לחכם תן דכתי~
~~עיר

~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
ה

~~~~ 
 ושמע א~ד בקהל ש~צ היה ראובן

 לסלקו רו~םשהיו
 מש~~~

 שלא לפי
 הג~

 וסנו במעשיו
 לו אמרו כשומעם אחר וקהל ויצא הוא וקדם~ומע~ה
 עוד להיות רוצה שאינו ואמר להם ש~~צ להיות יר~האם
 א~~כ לו אמרו אחרת לאומנות או להסת~ר אלאש~צ

 תהיה שלא~שבע
 ש~~~

 ואם הזאת בעיר קהל בשום
 שלנו בקהל שתהיה~היה

 ונתר~
 והשביעוהו להשבע

 ע~~ד ההוא השני הקהל מעמד אנשי וארבעההחכם
 ה~הל מאנשי וק~ת ~~ ופ~ פ~ מפורשיםרבים

 רו~יםהיו הראש~
 לה~י~

 הנאתם לו שיתירו ה~ני מהקהל ובקשו
 מפורשים רבים ע~~ד משבועת התרה לו ויעשוכו~

 מ~וה דבר שהוא~אומרם
 שא~

 ובקשו כו~ פרנסה לו
 ולא ההיא בהתרה שימצאו העירמחכמי

 ר~
 בלבם כי

 פסולהיה
 לש~~~

 ממש היה כי השבועה בלא
 עלי נת~

בקול~
 מהם והשנים משכי~ים ש~שה של ב~~ד ונעשו כו~

 כלל שב~ות דיני בטיב י~עיםאינם
 והתי~

 ו~ח~כ לו
 ממש ההיא בהתרה שאין ואמרו העיר חכמינתייע~ו
 ח~וף בב~~ד שהיתה כ~~ש חשוב בב~~ד היתה אםאף
 ק~טאנטינה לחכמי שאלה תשובת העיר חכמיו~צאו

 אשרהקדושים
 ב~~

 המה החיים
 שא~

 במי בהתרה
 במי וה~~ה בדיעבד א~י~ ממש להנאתו לחבירושנשבע
 שאין מ~ה ב~קום שלא מפורשים ~ים ע~~דשנשבע
 בדי~ד אפי~ ממשבהתרה

 וב~
 הקהל שקטו נחו

~ראש~
 לקחוהו מועטים ימים ~צת ואחר ה~ירוהו ולא

 אמרו חדשים קצת וא~ר השבי~הו אשר השניהקהל
 כו~ הם מעטים כי הפרס לו לתת יכולים שאינםלו
 שלא לדעתם שנשבע הש~עה מתיריס ושהם לושילך
 עמהם שיהיה יהיה ואם הזאת בעיר ש~~צ ~דיהיה
 לו יעשו מפו~ים ~ים ע~~ד שנשבע מהשבועהואמר
 הוא אם וא~רו ~ישי קהל ק~ו וב~~כ כך וביןהתרה

 ~~~צ שיהיה ~צים אנחנומו~ר
 ~~הלי~

 חכם ~מד
 לו והתירו אחר ויהודי אחר חכם עם השני~הל

 מפו~ים רבים דעת עלש~בע הש~וע~
 באומר~

 דבר שהוא
מ~ה

 שא~
 לו

 במ~
 ב~ור שהוא אע~~פ להתפרנס

 שהתרה ר~~ל העיר מח~מי וק~ת כו~ מלאכה יודעשאינו עדי~
 ש~~צ השני לקהל להם שיהיה ע~~ד ע~ה שלא התרהזו

 בזה יסכימו ושהרבים מאחרים ~קהוישאל
 שאין התקבלנו כאילו אנו הרי יאמרו השניהקהל שא~ ~~

 מיחוששום ~~
 התרה בלא וא~~ מותר הוא והרי ע~

 ר~
לפוט~

 ז~ל נסים רבינו מתשובת
~ 

 רבינו~ ילמ~ו הכל
~~ו~~

 ל~קל ~א להחמיר שדרכי היות עם
בנדרים

 ולפר~
 אהבת מ~~מ היד ב~קת אלו מדברים

 ממחי~תי הוציאני אלצתני לחצתניכ~~ת
 ועכ~~~

 ~~ך
 ~ות מבלי ה~שוט הדין כפי הלכה לפסק ליהנראה לכ~ו~

ימ~
 ~מאל

 דר~
 ~אי אדם כי ~ידות או חומרא

 שאמרו מה לדבר זכר אחרים על ולא עצמו עללהחמיר
 לבית נעשה מה גמליאל לרבןלו

 כ~ אבי~
 לא וגם

 א~ר הדור הראשונים תשובות שמועותיבהילוני
 ומ~ות תורה בבית אור לנוגה אם כי ללכת לנואין ~דמו~

 ולא חיים אנו מפיהם אשר ראשונים דורותחכמי
 כי ידעתי בהיות והפוסקים הגמרא דברילהביא להאר~
 רק כ~~ת לפ~יערוך ה~

 ארמ~
 ברמ~ו~ הדברים על ואעיר

 ~י כוונתי ותדע תכיר ומיד פרקיםוראשי
 א~

 מפ~ים
 ~לחכם

 בקשו אשר כיו~ו~~
 מהק~

 לו שיתי~ ~ני
שבועתו

 א~
 ~אומרם מפורשים רבים ע~~ד היה אם

 אשר הטי~ו כו~ פרנסה לו אין כאשר מ~וה לדברשהיא
 כמבואר מצוה לדבר הוי פרנסתו להרויח כידברו
 שבלבם לפי ה~יא בהתרה להמ~א רצו שלא העירוחכמי
 פסולהיה

 לש~~~
 ~י נתנו ממש היה כי השבועה בלא

 הנו~נת היא אדרבא כי מני רחקה עצתם כו~בקולם
 לדבר להם היה כי לרחק ולא לקרב להםשהיה

 עליו ולקבל מדרכו לשוב באזניו וללחושלבו ~
 ד~~

 חב~ת
 מדרכו ישוב ההם הדבריםוע~~פ

 ויתי~
 ונמצא לו

 מה גם ונתקרב רחוק שהיה למי שלום ע~~ישמתקיים
 בב~~ד היתה אפי~ ממש בהתרה שאיןש~רו

 מפני חשו~
 הנשבע שהתרת קושטא~ חכמיתשובת

 ל~בי~
 להנא~ו

א~
 ה~ב~~א ~ם הראב~~ד דעת שזהו אע~~פ ממש בה
 וה~ר וסמ~~ג והרא~~ש בדבר ~ו~~ ר~~ת הלא אליונלוה

~ שהח~~ר וכתב הריב~~ש דעת וכן לדבריומסכימים ~  ~ברי הכריע הוא גם ז~~לקר~קאש 
 ר~~~

 ~ ז~~ל
ו~~~~

 במי ~~~ה
 ש~שב~

 ~~ד
 ~~ מפו~י~ רבי~
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~ ~ ~ ~סו ~י~~~

~ ~ ~פ~~~ ~  
 זה ~ת~ו מאחר ~~ל

~~ה בתו~
 ~~חנ~

 נפל היסוד ש~ל
 הבנ~

 שבל~ו ~~~ש
 ה~

 מ~~ ס~~ ~ד~
 הר~ ~ס ז~~ל מוהרי~~ק ~ב ש~י

 רביס ע~~ד דנדר~י~ור
 א~

 ל~תחל~ היינו הפרה לו
 שזה ש~~ב ואע~~פ מותר התירוהו אס בדיעבדא~ל
 דס~~ל אזיל דלטעמיה משמע הפוס~יס ר~ב ~ש~תשלא

~~א~~~
 ~~בע

 לד~
 לו התירו אס להנאתו ~בירו

שלא
 אינ~ מדעת~

 שדעת הו~חתי ~בר אבל מו~ר
 ו~~~ש בההיא להתיר ז~ל~~סקיס

~  דע~ ע~ 
 רביס

 דמייתינא משוס תשיבניואל
 ל~

 ליה ~~י ולא במ~~~ש
 דהנודר בההיא הרשב~~א שהרי וה~ה ב~ורתלאת~י
 מותר אינו לו התירו שאס ס~~ל ~הראב~~ד חבירו~~ד
 לו התירו אס רביס ע~~ד דנדר בתשובה ~~בו~~~ה
 ואע~~פ בדיעבד~ר

 ש~
 עליו חולקיס המוריס מגדולי

 ו~ס ע~~~ל ה~ק בשעת עליו לסמוך ר~~ת הוא~אי
 בב~~ד היה שההתרה על ה~ר ח~י הקפידואשר

 מ~~ב זה היה שלאנראה ח~~

 א~
 השניס היו שלא פי ~ל

 בקי היה שהשלישי ו~~~ש שב~ות דיני בטיבבקיאיס

לדע~
 המשנה ובפירוש בחיבורו דבריו פשט ~פי הרמב~~ס

 שהה~ו~א~~פי
 ~מוריס הדיו~ת לאו דבריו על ~תבו

 דא~~~ דבריו במשמע אינו וסברי להו דמסבריאלא
 לא

 דמסברי הדיוטות שלשה אפילו אלא מיניה ש~יקהוה
 הדבר אמת בחי~רי ~בתי ~~מא סברי ולאלהו

 לפת~ וידעי וסברי ד~מרי בעינן פוס~יסדלשאר
 לו

 ויהודי א~ר ח~ס עס שני קהל ח~ס שעמד מה ועלפתח
 שלא ~~ת ו~תירואחר

 הי~
 והוי להתפרנס במה לו

 ~ זו היא יפה ~ענה ~בתי ו~בר מצוהלדבר

ו~~
 שהתרה העיר מח~מי קצת שאמרו ש~תבת

 בקהל צבור שליח שיהיה הדעת טל עלה שלא התרהזו
 ע~~~ל ~ה יס~ימו ושהרביס מאחריס ~דקה וישאלשני
 מו~ר זו טענה ש~~פ מדבריהסנראה

 בה~~
 ולא

 אומרו~~י ~זולתה
 שא~

 שזה ש~יון צריך אינו התרה
 לא ומעולס בפיר~ו סתס מהחזנותפרנסתו

 נש~
 אלא

 לאו הא פרס לו שיתנו~ד
 ה~

 ~יו חלה לא
 מן הנ~ר בפרק ששנינו ~א~תה זה והרי~לל שבו~
 היר~

 רבי
 קשה ריחו ~יה והזיע טען הנדר לפי ה~צ אומריה~ה
 דפ~ ה~יא ו~ן ~ו~ עלי ~ליס ופשתיס צמר קונסואמר
 והיו ~~ אחותו בת את לשאת בו מסרבין היוקונס
 בחבירו מסרב והיה ~ו~ אשתו את לה~זיר בומסרבין

שיא~
 הרי יאמר הקהל שאס עוד שטענו ומה ~ו~ א~ו

 ~אן אין ה~קבלנו כאלו~נו
 בי~

 בלא ואפילו מי~וש

ה~רה
 ל~~ר~ ~

 פש~יס דבריס ~~~ל ה~~~ן מ~בת
 ולא למודעי~ ולא לזה צ~~יס אנו ואיןבעיני
 מחיי~ שה~ת דבר ~ה נסיסלמעשה

 שנדר שא~~~פ
 ר~ס ~~דזה

~~ 
 ולבקשתס הקהל להנאת אלא נדר שלא

 ~אילו הרי התקבלנו ~אלו אנו הרי אומריס שהס~יון
 ~ביס ~אן אין דנדר זה בנדר עסק לרביס ואין נדרלא
 ה~ר נאס ~אןאין

~~~~~~~~ 

ו
~~~~ 

 אחד תלמיד
 ר~ השבי~

 ילך שלא
 אחר במדרשללמוד

~ 
 ביוס תלמ~ו ש~ל אס

 יורשה לא מהעיר רבו ילך ואפי~ עמו יהיהובלילה
 לו שירשה ממי אלאללמוד

 ר~
 רבו ובבא עמו ללמוד

 ללמ~ד לל~ת יעבור ושלא עמו ללמוד מיד יבואלעיר
 רבו רשות בלתי אחר רבאצל

 וע~
 נשבע

 ש~~
 חמורה

 שנה עשריס בן היו~ו עד תורה מתלמוד יפרוששלא
 ב~ירות עליו קבל ועודשלמיס

 שמש~
 מנוח בר

 עיניו את פלשתיס ושנקרו ~ה דלתות שעקרדלילה ב~
 ונ~תב הנז~ריס מהפרטיס פרט שוס על יעבוראס
 וחתס בשטר זה~ל

~ 
 ההוא התלמיד

 ו~~
 בו חתומיס

 עדיסשני
 הוצ~ ואח~~~

 נדרו לו ל~תיר מה לסבת רבו
 עמו ללמוד ונדר נשבע אשרוש~עתו

~ 
 שילמוד תנאי

 ה~למיד אומר ועתה אחר במדרש שנה עשריסעד
 דנדר משוס השנית מהשבועה ~ס פטור שהואה~~

 דין מורינו יורנו ~ולו הותר מ~~תושהותר
 אמ~

 לאמתה
 תורה~של

~~ו~~
 התלמיד בדברי ממש שאין הוא פשוט דבר

 מתלמוד לפרוש שלא ושבועתו נדרו לקייס הוא ~ייבאלא
 נדר משוס בזה ואין שנה עשריס בן היותו עד~ורה
 אליעזר רבי בפרק תנן ~ולו הותר מקצתושהותר
 אומריס היו בראשונה ובשבתות טוביס בימיספותחין
 שבא עד אסו~ס שעמהס ומה מותריס הימיסאותס
 ~ולו הותר מקצתו שהו~ר שהנדר ולמד עקיבארבי
 הותרו מהס א~ד הותר ל~ל~ס נהנה שאינו אמר~יצד
 הותרו הראשון הותר ולזה ולזה לזה נה~ה שאיני~ו~ס
 שאיני אסו~ס ו~ולס מותר האחרון האחרון הותר~ולס
 ל~ פת~ צריך קרבן ולזה קרבן לזהנהנה

 וא~ אחד
 רבי תנא מאןוב~מ~

 שמ~
 עד דאמר היא

 שבועהשבוע~ שיאמ~
 ל~

 קרבן לזה דמדק~ני כלומר ו~~ א~
 קרבןולזה

 פת~ צ~~
 לא דלעולס משמע וא~ א~ ל~ל

ה~
 הא ואחד אחד ל~ל קרבן מדכר ~י אלא פ~~

 לזה לזה או בואו ולזה לזה אמר שני לא הכילאו
 ב~~
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 וכדרבי הוי כללא~א~~ו
 שמ~

 מדכר דכי ~מן ~א
 האחד ובנ~~ד נדרים שני לכ~~ע הוי פ~א ~ד ~דאכל קרב~

 שבועה נשבע ועוד שכתב חד אכל קרבןא~ר
 מתלמוד יפרוששלא חמו~

 תו~
 שנה עשרים מבן היותו עד

 ש~עה לשון שהזכיר הרישלמים
 מח~

 ולא השני בדבר
 לוהספיק

 לשו~
 וא~~כ דבריו בת~לת שהזכיר שבועה

 בהתרת ניתרת האחת ואין הן שבועות שתי הכללדברי
 לכתוב השני בדבר שהוסיף אלא בלבד זו ולאחברתה
 שב~הנשבע

 ובראש~ חמו~
 הזכיר לא

 חמו~
 שהדבר

 ואינו לגמרי עצמו בפני דבר הוא השני שהדברמבואר
 אלא מספיק זה ~עם שאין וא~~פ הראשון בהתרניתר
 שני כלל שהרי הנזירות לענין לא אבל השבועהל~ין

 הדבר הותר לא א~ר מ~עם מ~~מ כאחת בוהדברים
 דנדרים פ~~ד והר~~ן הרא~~ש כתבו שהרי מהנדר גםהשני
 כולו שהותר אמרינן לא כולל כ~הוא דאפי~ הרמב~ןבשם
 קצת ש~מה פתח ע~~י כשהותר א~א מק~ו שהותרע~~י
 ~~תלנדרי

 וכי~
 כולו ב~ל בנדר ~~ת שיש

 אב~
 אם

 שלא כיון ובנ~~ד כולו הותר לא חר~ה ע~~י קצתוהותר
 ~ת~ ע~יהודר

 כולו~ הותר לא
ו~~~~~

 דאפילו ואומרים חולקים ז~~ל שהתוספות
 נמי בח~ה~יתר

 כי~
 מכיון מעיקרו הנדר עוקר ~כם

 כדברי כולו הותר מקצתושהותר
 הרמב~~

 דבתראה נק~ינן
 ~ןהוא

 משמ~
 ~דברי מסכים שהוא בפסקיו הרא~~ש מדברי

הרמב~~~
 סתס ה~ורים ובעל

 ל~
 ורבינו ז~~ל כהרמב~~ן

 יראה עוד וכתב עיקר ז~~ל ~רמב~~ן דדברי כתבירו~ם
 נשבע או שנדר למי דכ~~שלי

 יכולים שאין בענין ל~בי~
 בצא לולהתיר

 חבי~
 או מלאכה שום ל~ות כגון

 ~א מקצתו חבירו לו והתיר ~ה וכי~א חובלפרוע
 ~רמב~~ן וכ~~כ לא~ד והתיר שנים היו אם ~ן השארהותר
 בזה ~ועים רבים שראיתי בשביל זה וכתבתיבתשו~
 משום כולו הותר לא ב~~ד התוס~ לדבריו~~~~ ~ עכ~~ל כולו הותר מק~ו שהותר בנדר ~עותםות~ים
דעל

 כרח~
 משום חכם התרת שם כשהיה אלא כולו הותרפתח ע~~י שלא ב~~תר דאפי~ התוס~ אמרו לא

 השאלה מלשון המובן כפי ובנ~~ד מעיקרו הנדרש~וקר
 חכם התרת שם היהלא

 כדר~
 בשלשה נדרים התרת

 או אותו מ~ה שהוא רבו לו שאמראלא
 שהו~

 מתיר
 ללמ~ שילךלו

 במקום
 שי~

 נשבע ~אדם נ~גי~ שכן
 שאומר מה אלא שלשה התרת להצריכו שלא חבירולדעת
 לך מתיר אני לו אומר הרוב ~ל אותך מרשה אנילו

 שאניוא~~~פי
 ~ו~

 דברים דקדוקי בזה לי ויש המ~ג על
 ~~ברתי הגדול חבור ב~~י ספר על כתוביםו~נם

~ 

 מ~~מ~~רים

 א~
 אם

 ה~~ ל~~ ~מ~~ ~ נ~~~
 ~ראש~ה~י~

 הותר לא
 א~ הש~ הענ~

 ~ ~~~~ לדברי
 א~ו~ו~

 היה שאפילו א~ר
~~ 

 לו להתיר
 ר~

הע~
 מפני רשאי היה לא השני

 ~ש~~
 לקיים היתה

 בתשובה הרשב~~א וכמ~~ש התר לה ואין תורהדברי
 שלא ~~רימו ש~סכימוקהל ~

 לש~ו~
 וא~ר בקוביא

 יכולים אינם להתיר מסכימים כלם שאפילו להתיררצו ~
 ועוד אסור מעצמו שהדבר לפילהתיר

 נוס~
 אס~ר עליו

 עכ~~ל להתיר י~ל~ והיאך וה~רםההסכמה
 וכ~

 נראה
 ב~שובה הרא~~שמרברי

 סו~
 וכיון י~~א כלל

 ~קיים היתהבנ~~ד שהשבו~
 מ~

 אפי~ המצוות כל כננד ששק~ה
 שאפשר וא~~~פ להתיר יכול אינו להתיר רבו מסכיםהיה
 בקובייא לשחוק והתירו עבר אבל לכתחלה ~יינולומר
מותר

 לעני~
 שעוברים א~~פ ה~רם על ~ברים יהיו שלא

 מ~אתי וכבר דכוותא נ~י והכא בקוביא לשחוק אסורעל
 תשובות בק~צור כתוב שנמצא עולם גד~י מ~לוקתבזה

הרש~
 אם

 התי~
 קוביא של שחוק

 נ~
 שמה להרשב~~א

 שצא אומר יצ~~ו כלבו ~וב שם והר~ בדיעבד ~ויש~ו
 בדיעבדהותר

 והוכי~
 המתיר אפי~ מ~~מ ע~~כ בראיות

 כמו כתקנה התרה שם כשהיתה אלא התיר לאבדיעבד
 ~ השני הענין הותר ולאשנתבאר

ו~~
 אפשר היה

 ל~עו~
 ו~ומר

 שא~
 ~ענין

 וכמ~~ש אנוס שהיה שנר~ ~פני מותר אינו רבו לושהתיר הראש~
 אין אנוס היה ואם לו להתיר לסבה שהוכרחבשאלה
 שהתירו קהל על בתשובה הרשב~~א וכמ~~ש כלוםבהתרתו
 אונס ~פניהסכמתם

 םשל~~
 נתבאר שלא שלפי אלא

 היה מהבשאלה
 ההכר~

 ע~י מכניס איני שהכריחו
 מקום ומכל~ה

 נקו~
 מיהא

 ביד~
 לא השני שהענין

 שכתבתי~ מה~עמיםהותר
 השאלה בלשון שבא מה ~כפי אומר אניו~ו~

הענין א~
 הראשו~

 השני הענין יק~ם לא אם מותר אינו
 הענין ~ו התיר ~לא בשאלה כתובשהרי

 הראש~
 אלא

 שיקיים תנאי עלא~~כ
 העני~

 הע~ן יקיים לא ואס השני
 נמצאה~ני

 שא~
 דבר וזה הותר לא הראשון הענין

פשו~
 לתמוה ויש מאד

 ע~
 ~~ איך ההוא התלמיד

 בדבר

פשו~
 ופלא הפלא עליו להפליא יש ויותר ~ה

 אב~ דברי על לעב~רפניו שהע~
 שב~מים

~הגות ~~ להשמי~
 בתו~

 ולב~ש ולילה י~ם
 עקיפ~

 ע~ו ~פ~ור
 ~~ר ש~בע ו~רמשב~ה

 לרב~
 ~מו יפ~ור ואם

 ~כל אשר שבשמים אביו מ~נש עצמוהיפ~ור מרב~
 כ~כהלפניו ו~וי ~~

 כאו~
 ~ו להרחיק

 מ~~
 ולהמסר החיים

 ולהיות עלומיו ימי להקציר ~ה ה~ דבר אשרעם
~~ 
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~  

~  
~  

~  

~ ~  

~סו

~ה
 ובב~

 ימשכוהו לא איך ומי~עיו מקר~יו ותמהני
 ברצון אם באונס אם המדרשלבית

 פ~
 הוא גם ימות

 מוטל הדור גדולי ועל~אחיו
 לז~~

 ולמושכו מרה בו
 אהבהבעבותות

 לקר~
 כלי להיותו גם ומה ל~ורה

מו~
 ולזכירה לעיון

~ 
 התורה ד~תות על ישקוד אם

 וצדקתם מ~יו מים ויזל ואורה תורה תצאממנו
 לעד~~מדת

~~~
 הדברים

~ 
 התלמיד

 ה~
 שבועתו לקיים חייב

 שלא יעקב לאבי~ ונדר לה~ נשבע אשרו~רו
 לא ואם שלמים שנה ך~ מבן היותו עד תורהמתלמוד לפר~

 למקרייה ומצוה ש~עתו ~ל עובר הוא הרי זהי~יים
עבריינא

 וה~
 ~שתות אסור הוא

 י~
 שער ולגלח

 התרה לו אין שמשון ~ירות כי התרה לו דאיןימיו כ~
 ימים יאריך ולא מנשוא ~נווגדול

 כ~
 ירא איננו אשר

 תהיה תורה וב~י עול פורקי ובמ~יצת אלהים ה~מלפני
 בתורתו ולדבקה אלהיו ה~ בקול ~שמוע ישוב ואםמחיצתו
 ~~~~ ~~~~~ הצעיר ~אם לעולם וחי ואכל לו ורפאושב

 ששאל מה ~~~~~ז
 כ~~~

 א~ אדם על
 ש~~

 ~י~ת

שמש~
 ודעת אשתו את אביו יגרש ~א אם תנאיו בכל

 שחשב שגגות ~דרי ש~א לפי ה~י~ת חל שלאכ~~ת
 מה~ פ~~ב הרמ~ם ו~תב וטעה אביו את להכריחשיכול
 ש~ר או באונס או בשוגג ב~יר הנודר~ירות

 לז~
 את

 או~בירו
 ד~

 נדרי כמו שיהיה ואפי~ פטור הרי הבאי

 ה~ז~~
 מן חמורה שהיא משבועה וק~~ו פ~ור זה

 מי הרמב~~ם ופתבהנדר
 שנשב~

 חייב אי~ו אחרים על
 כו~ לבטל ולא לקיים לא בידו אין שהרי בטוי~בועת
 יתוקן שלא כ~~ת כתבו~ד

 נד~
 י~ור אם בגירושין

~~דשנה
~ 

 זהו כי אביו אליה ישוב לא שלעולם כוונתו
 ~ ה~טטות בכלר~נו

ו~~~
 זה שאין מילתא בה אמינא ~מר מטי~תיה

 ארבעה פרק במשנה שנויים א~ו ש~דרים שגגותמנדרי
 ואם א~תי אם קונם אמר כיצד שגגות נדרינדרים
 ושכח אשתה ושלא אוכל שלא ~הה שאכל ו~כרשתיתי

~~~
 כיסי את שגנבה לי נהנית אשתי קונם ~תה
 את הכתה ושלא ~~ו שלא ונודע בני את~ה~תה

בנו
 ו~

 מבואר והדבר שבועות מה~ פ~~ג הרמב~~ם ~תב
 שנויין זירוזין ונדרי שגנות ל~דרי כלל דומה אינו זהש~דון
 מוכר היה כיצד זירוזין נדרי ה~~בפ~

 חפ~
 ואמר לחבירו

 מן לך פוחת שאיניקונם
 הסל~

 שאיני אומר וה~ה

מוסי~
 לך

 ~ק~ ~
 נדרים ~לשה רוצים שניהם

 וכ~~~

 פ~~דהרמב~~ם
 מהלכ~

 שכל לפי טעם ו~תן ~~ם
 גמר לאמהם ~~

 בל~
 לז~ ~י אלא נדר ולא

 ~בירו את
 שלפנינו~ לנדון דומה שאינו מ~ארוהרבה

ו~~~~
 הנדר מן חמורה שהיא משבועה וק~~ו כ~~ת

 שנשבע מי הרמב~~םוכתב
 ע~

 חייב אינו כו~ אחרים
 מה כו~ לבטל ולא ~קיים בידו אין שהרי בטויבשבועת

ענ~
 לא אחרים על דנשבע זה

 ~זיר~~
 ~ לשגגות ולא

 יעשו שלא או שיעשו אחרים על דנשבע דא~~גועוד
 אסר או נזירות עליו קבל אם ~וי ~בועת חייבאינו
 אח~ם יעשו אם בנדר דבר שום נפשועל

~ 
 אם וכך

 הנדר או ה~ירות עליו חל הדבר אחרים אותםעשו
~ה

 פש~
 אם נהנה שאיני קונם שנינו ובפירוש בעצמו

 ~ביות ושתי חטים של אחד כור ~בני נותן אתהאין
של

~ 
 לבית תלכי אם הפסח עד לך נהנה שאיני קונם

 החג~ עדאביך
~~

 כוונתו כי בגירושין נדרו יתוקן שלא כ~~ת מ~~ש
 בכל ר~ונו זהו כי אביו אליה ישוב לאשל~~ם

 אע~פ בגי~שין נדריה ~~יים ~פיר נראהבעיני הקטט~
 שרצונו שא~~פ מיד ויק~נהשי~זור

 בכ~
 הקטטות

 אין אליה ישוב לאשלעו~ם
 דנ~

 מ~~נו זו בקטטה ר~נו
 ~ אחרתב~טטה

ו~ו~
 ~גלה היה זו בקטטה אם שאפי~

 דעת~
 כיון

 אלא הזכירשלא
 לג~

 עוד אליה ישוב ש~א סיים ולא
 אלא לנואין

 שיג~
 עוד אליה ישוב שלא שרצונו שאע~~פ

אולי
 לענ~

 תלוי שהוא בדבר לקבלו ~לא חשש ~ירות
 שיגרש תקנה שיש בדבר א~א אחרבדעת

 ~ק~
 ואילו

 ~ומע היה ~א לודאי וקרוב אולי ~ד אליה ~שובש~א
 ~ ב~ירותו נשאר והיה אביולו

ו~ו~
 עוד אליה ישוב שלא היה ש~ונו שאע~~פ

 ויק~נה שי~ור א~פ כשיג~נה ~תפייס הנדרבשעת
 ישכי

 בגירוש~
 כדי

 וקצ~ בזי~
 לענין כתבתי כה עד

 ~הדין
 מהכאת הרע המעשה פתגם על בא אניו~~~

 לימת~ ראוי כי ~ה בדבר ~ירות ומקבלתו אביואשת
ע~

 ולקונסו בנידוי ולהענישו מכה ולהכותו העמוד
 ~כסלו ישוב שלא נחש בקנס עליושיקבל בממ~

 ו~
 להשתדל

 או יותר או כתובתה ~כפול יגרשנה שאם האבעם
 סך ~ה הוא יפרע אביו י~רשנה שאם הבןשיתחייב

גד~
 אביו לה שיפרע והתוספת הכתוב~ מ~בד מממונו

זה
 וכיו~

 בנות כבוד על ולחמול לחוש לעשות ראוי בו
 נאם ערומים מחשבות לה~ר עוול מתלעות לשבר~ראל
הצעיר

~~~~ ~~~~ 
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