
~

~ ~ ~  

 ~בקש ~ני ~שר
 ~ס~ ה~ ה~

 נ~~ו

~~~
 הק~ה

~~~ 
 יע~ב רבינו יל~~ו ל~ות ז~ת הן

~ש~  
 ~פ~ע לג~ה ור~נו לל~ה

 ~שהק~י ~~ ~תו~
 שתתג~ ~ ~פ~~

 ~~עתה
 ור~~

ש~~~
 לה

~ 
 ~תובתה

 וקפ~
 ~~ירות ו~בע יעקב

עס ש~~
 ~ להוסי~ של~ פר~ ~

 ~תובתה
~ ~~ 

 ~ה

 התורה ב~ןשית~~~
 ו~~

 בדין ל~ה
 ~ונותיהעסקי ~ ~~~ ע~

 של~
 ע~ו ~~ה ~ותה זן

 ה~ ~ו~
~ו~

 בדין ~יי~ו ~ר~וי ~ותה שזן
 ש~~

 ~ן
 שיפרע~ו ~ו~

 והו~
 ~~עתו ~ו לפ~ר ~די

 נתר~
 י~ו~ ~~ ל~לפר~

 ל~ות
 י~~ ול~ ~

 ~ירות ~יו

 ~ל~~~
 ה~יל

~~~ 
 ~ו לפ~ור

 ~פ~~
 ~~עתו

 ש~~~~~
 ~ן ~~~ב

 ה~י~ת ~יו וי~ול לג~~ הד~

 ~ל~~ נר~~
 ו~~~ר ~י~ת

 ~~ד~ יודיע~
 ~~ה

 ד~
יש~

 י~~ר ~ל אור
 ~ד~י~

 ~ובתו
 הש~ נ~~

ב~~
 יו~~י~ בן ~ל~ר ה~ר דבריו ~ת

~~ו~~
 ד~~י נר~ה

 הו~ לפ~ ~ו~
 לה

 ~ע~י ~~~ה ~ירות ~יוי~ול ~~
 ~שו~ ~~

 דאפשר
י~ע שהו~

 שהי~
 ~~ת ~~ת

 של~
 זן

 ~ ~י~ ~~ ~ות~
ל~~

 ו~~~כ
~~ 

 ~~ן
 ~ תוס~

 דאינו ~ל ~ת~תה
 להפורע

 ~ל~
 ~ה

 שה~
 ~ ~ייב

ו~ו~
 ~ת~~ל ש~פילו

 ו~ הי~~ ש~~
 ~תה ~ן

 לה ~ייב ו~י~~~וי
 ו~~~~ ~ו~

 ~ה
 ש~של~

 לה
תוספת ה~

~ 
 ~תו~תה

~~ 
 ~ין

 ~ל~ ~~רי~ ה~כי~
 ~~ר

 ה~ר~ת
 ו~ת~

 ~ן ~נ~ר בפ~
 ~יר~

 ~ן הנ~ר
 ~ק ~תרה~ת

 ו~~
 ~~ר ו~~ילה

 קונ~
 צ~ר

 ב~~צי ל~כסות~~ ~י ~לה פשתן ~ר ~~י להת~סות ~ותר ~י~לה
~~ 

 ~ו~ר ר~~י
 ה~

 ה~ר לפי
 ו~~ר קשה רי~ו והיה ~זיע~ען

 ק~~
 ~ר

 ופ~תי~
~ות~

 ו~סור ל~~סות
 להפש~

 ל~~ריו
 ופסק~

ה~וס~י~
 ובפ~

 ת~ קונ~
 ~ת לש~ת בו ~סרבין היו

~ת
~~~ ~ 

 שי~~ ~~י~ ~סרב סיה
 ~~ו

~ 
 ו~~~ר

 ~י~ת ~יוש~~~ל
 ~ ל~סי~ של~

 ~תו~תה
שי~יב ~~ ~

~ ב~~ ה  ~~ 
 היה

~~ ~ 
 שהיו ~ה

~  
~  ש~~~

 לה
~ 

 ו~י ~~~ת~
 ~ד~ י~~ של~

~ ~ד~~~  ~ ~~ 
 שיכנס

 ~~ה~
 ~~ר

 ~~~ ש~סי~
~~~ 

~  
 ~ ו~

 ~~ר
~~ ~  ~ ~  

~
~ ~  ~~ 

~ ~ז~ ~ ל~  ~  ~~~ 
~

 ~ ה~ר ~נת
~~ו~  ~~ ~ ל~ ~~ 

 ~ר
~~ ~  

 לסו~~של~
~ ~~ 

 ~ה
 ~ת~~

 ~~ת
 ~ן נת~י~ ~

 ~ו~תי~ לשל~הד~
 לי~~ כ~ ~ו~ ליש~ ~ו

 ~~נש

~ב~
 ~ו

~ ~ ~  ~~ לשל~ 
 ~~דת ~ן זו

~  
לשל~

 ~אינו
 לישב~ רו~

 ו~~~ר
 שכש~שביע~

 ~~ ~~ ס~~ו~~
 ~הלי

 ה~ע~~ ה~~
 ~~לה

~~
 ~~ת~

 ~י לש~~ ורו~ ~י~~ ~בועת בפרק
ל~~

 ע~ו
 ~לק~

 יו~ ~י~ רשע
 ד~~ת ~~ל

ו~ו~
 ~ה

 ל~
 ~ר

 ~ לה~י~ ~~ ~ל~
~~~~ 

דהיינו
~~ 

 היה
 ~תוב~

 ~~רת ק~~ך לה לתת ~נה
~תובתה

 ~ת~ה בתורת לה נותן ~י~ הו~ ~~
ב~רת ~ל~

 ~ו~
 לו~~ סגי ~~י ~הני ~ ~~ל היל~ך

ד~של~
 ~ו~יה ~ס

~~ ~ 
 ~~ש הנדר ~יו

 ~ת~ב~
~~

 נר~ה ~ה
 ב~~

 ~ר
 נ~ ~ש~

 ~~ר

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

 ~~~ו~~
 ו~~~ות

 ע~ ~
 ה~ת

 ~~די~ ב~
של~

 ~~ר י~~ו
 ~קו~ס לה~יקה ~בת~ הקצבי~

 ק~~ק ו~נהגיהסכ~ות
 ~פ~ ~ל~

 היתה זו ש~ס~ה
 ~יה~שק~וה

 ו~~רות ב~~ות
 ל~

 ~ה העתקתיה
 ~ יען ~ר~~תבקו~ריס

 הס~~ת~~ת ~ ~קו~ו ~ן
 הק~בי~

 ~ק ~ה שנעשית
ב~ל

 תוק~
 ~רה לז~ן ~יה~ ש~בלוה

 שני~
 ו~ו

~שר~
 ~~ר

 ~ש~ה ו~~ות ~י~י~ וק~~ ק~י~
 ה~~~ות~ש~ר

 ובתו~
 ס~תי ~פשות ס~נת ~~~ת הז~ן

 ~~נה ~לק ש~תי ה~~~י~~ס~~ת
 לה~ל~

 ~ן
בהיות ה~~~

 ~עלילי~ ~י~ ה~~~
 ו~ויבינו

 ~ין ~שרברשע עליל~~ פלילי~
 ~ לה~ו~~

 ספר
~  ~ ~~ 

 ~~ר
 הה~ שקצבי~ ~תנ~י~תרנוה

 על קבלו
 ע~~

תוק~
 ש~~ לבלתי

 ~~ות ~ד
 לעצ~~

 ל~~ר
 של ה~ר הבשר ל~~ור הותרורק ~~

 ~שר הסי~ה בסור ~יו~ה ~ש~~ ~~~~
~~~ 

 ~~כ~ה ~~ית

ההי~
 ה~סובב יסיר

 ל~ת~ בד~ ה~~~~ כי ~
התיר

 ה~ לה~
 ~ו שנ~ה ~~~ת

 לקר~
 ת~ת

 ל~~
~~~~ 

 ~ל ל~ש
 לד~ריה~

 ~~~~ש
~~ 

 ת~ת
 ה~

~~ו~ת~
 ר~~ד ~סי~

~ שע~ ~ד~ ~ ~ ל~~תו ~~ 
~~ 

 ~ד
~ הר~ ש  ~~ 

~~
 ש~~ת

~ ש~~  ~ ~ ~  ~  ~  
~ ~~~י~  ל~ ~~ 
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~ ~ ~ ~~~ ~י~~~
 לנ~~לח~

 ההוא
 וה~י~

 נ~~ל ~~~ל
 ד~

 לה~א
 ראי~

דא~
 מהא ההוא ב~דוי ממש

 דאמרי~
 פ~ בירושלמי

ו~לו
 מגלח~

 ~לכות פ~~ו ~יי~ו~יות בה~ות לה ומייתי
 שנידה ת~~ח של~~ד סי~ ובי~~דת~ת

 ל~ר~
 אפי~ עצמו

 ניד~ו איןכהלכה
 לא בי~~ד וכת~ ני~

 ידעי~
 מהו

 פיר~ הכי ושמא~~ו ל~ר~
 שני~

 לא ומ~ו כהלכה
אלא נתכו~

 לצור~
 עצמו

~ 
 בהתרתו שישתכר

 א~ ~~
 נידויו

~ד~
 לנקו~ כדי אולממון מכ~ א~ לי דמה דמי להא דנ~~ד ונראה ~~~כ

 שונאו ולהכניע ממנו
 ג~

 שכר זה
 דנראה ליצרו ~ח נחתלעשות

 ~ע~
 הדבר

 שצרי~
 המ~דה

שיתכו~
 גדר לעשות כדי לש~~ש

 לתו~
 לומדיה ולכבוד

 לעצמו כלל יתכ~ןולא
 לשו~

 דאל~~כ ותועלת הנאה
 דבהגהות ואע~~ג נידוי באותוממש א~

 מפ~ מיימ~
 ההיא

 יש ז~~ל ראבי~~ה אדברי אחר בעניןדירושלמי
דכ~~כ לסמו~

 א~~ ~ל~
 ד~ל

 הורא~
 ~ליו לסמוך וראוי ~א

עכ~~~
 כ~~ח בכלל בתשובותיו זה ירושלמי כחב והרא~~שז~~ל

 הביאו ז~~לומוהרי~~ק
 בש~

 כ~~ה
 ג~

 לא זו הסכמה
 הקהלות חכמי כל בהסכמתנ~ית

 ו~יניה~
 אשר

 ה~נו~
 ה~יר וא~יעליה~

~ 
 בפיר~ ~תי גיליתי

 רציתי ולא
להסכי~

 בה
 כה~~~ החכ~ וא~

 משה
 בר~

 היה לא נר~~ו
 בעיראז

 החכ~ וא~
 משה כה~~ר

 ביסו~~~
 הנמצא ג~~כ

אז
 עמה~

 לא
 חת~

 בה
 ואע~~~

 בהסכמה כתבתי שאח~~כ

 שא~~הי~
 לה

 לעול~ הת~
 שילכו עד

מ~ירין שא~ למקו~
 שחש~~ מפני א~ כ~ אות~

 הגזלה על
 ואפש~

בכ~
 יהיו

 חש~י~
 זה דברתי בג~מה ה~בילה על

ד~י~
 לא ~לו

 מ~ל~ אד~ אמ~
 וסתו~ת

ויש בעצמ~ מה~
 ה~י~ ~ש~ לדר~

 ~ה ס~וקי ~וקי ~ו לתלות ולא
 לא ~ ~אימוכיח

 ~כת~
 ת~ק לבל הדבר ל~ק אלא

יד
 הה~ הקצבי~

 רמה ~רוע לבטלה ~יה
דברי~ ומת~

 אלו
 ת~

 כמה עד פרק בבכו~ת דהא הכ~נה
 לדבר חשוד הוי לא א~ לדבר חשוד דאמר כ~~~שקי~~ל
 לדבר והחשודאחר

 החשוד אך ~ל לדבר חשוד הוי חמ~
 לחמ~ ~~ הוי לאלקל

 דאפשר מנבלה קלה ו~לה

 ההסכמה ומ~~מ השני החכ~ ג~ הסכי~ ו~~הש~
 נעשית דאילו ח~~ו נבלה חשד מחמת ~~ית לאההיא
מחמת

~ 
 היו לא

 לעשר אותה ~שי~
 שני~

 אלא לבד
 במצ~~ ~~~ל~

 היינו
 אזנ~ מגלי~

 ~קצב יקנו לבל
 אות~ ~יחי~ היי~ו ולאההוא

 ולא ממ~ו לק~ות
 הרשב~א כתב וכ~ר כאמור ה~לה מחמת אלא~עשית
 דמי ~ת~~ה~~~ל

 מ~ו~ס~ ~~
 מע~י~ת מאחת

 ~~ש~~
 ~א

 ~א~
 דמשומד ~~ן

 לד~~
 א~ד

לא
~ ~  ~~ר~ ל~ 

 ז~ לע~~ ~~ ז~~י

 בפ~סייא ~~תות לחללאו
 דא~

 נ~ה ~~תחלה
 מילתא למיגדר זוההסכמה

 וא~
 מ~~מ להתירה ראוי

 טפי מילתא מגדר יש הסכנה מחמת כעת~תרתה
 בידינו והיה הפחת אל יפול הפח מןוהנס

 אפי~בכך לקונס~
 לא~ בחו~

 האשה פ~ ביבמות אמרי~ דהא

ר~
 לעבור ולא הדין מן שלא ומענישין מכין דין דבית

 דבריעל
 ~ו~

 וכת~ לתורה סייג לעשות אלא
 דגז~ן גב~א לההוא ר~~נ דקנסיה ~~היא הג~ל בפ~ז~~ל הרי~~~

 ודוקא בח~~ל אפי~ בכה~~ג דקנסינן וש~~מ ~~~ל ~ואעתיקא
 וממו~ה הוה נשיאה דבי דחתניה ר~~נ כמו הדורגדול
 העיר טובי או הנשיא פי עללדון

 כשמואל בדורו ויפתח עכ~~ל לא ד~מא דייניאבל עליה~ רבי~ שהמנו~
 בתשובה ששב אומר הרי עליה אתיק גזלה מטעםואי בדו~

 ידו כשתשיג י~ור למי ידוע ואין בעי לבאורחמנא
בגזל

 רבי~
 דבר ל~ות ותקנתו והוא

 ל~ר~
 הרבי~

וא~
 א~

 לה~יר יכול היה
 נכרי~ לבעלי~

 אין
 בפניו התשובה דרכי נועל ממנו והמקבל ממנולקבל ~ה~

וב~
 הג~ל בפ~ כדאיתא ~~~ה חכמים רוח אין

 יערימו ולבל ב~~ד ע~~י שלא מעצמו במחזירוהיי~ו עצי~

הגזלני~
 ויפטרו מהם יקבלו שלא כדי כן ויעשו

 א~
 לא

 מ~ה בנ~~ד מ~~מ ~תק~ה ר~ בדור אלא זו תקנה~משכה
 דר~י לנ~ל אין מחייתו ונתמעטה חובותיו וגדלוידו

 בעניותינו ואנו בפניוהתשובה
 א~

 אנחנו הדיוטות א~
 המחונומ~~מ

 עליה~ רבי~
 צריכה והשעה

 לכ~
 כתב וכבר

הרמב~~~
 להלקות לב~~ד יש ~~~ל סנהדרין מה~ כ~~ה בפ~

 מיתה חייב שאינו למי ולהרוג מלקות חייב שאינולמי
 נקראי~ ודאי ושלשהכו~

 כדאית~ הדיוטות שיהיו אפי~ ב~~ד
בפ~~ק

 דסנהדר~
 בהר כאליהו שעה ובהוראת

 בפ~~ק ואמרו רבה האשה פ~ דיב~ות ~בדיוכה~הו הכרמ~
 ביומא דעביד כל בהדדי דאתנו טבחי הנהודב~~ב

 עבד מיניהו חד אזל למ~יה לק~יהדחבריה
 וחייביה דרבא לקמיה אתא למשכיה ק~יהדחבריה ביומ~

 להסיע ת~ייא והא לרבא שצמיא בר יימר רבאיתביה
 דלא עבד שפיר פפא א~~ר ליה א~דר ולא קצתןעל

 דליכא ה~~מ ליהאהדר
 אד~

 היכא אבל חשוב
 דאיכ~

א~
 ז~ל הרא~~ש וכת~ ~מיניהו כל לאו ~וב

 אומניות בעלי דכל מכאן ~~~לבפסקיו ש~
 להת~ו~ יכ~~

 ב~ ה~קר~י~ ~~בי~ה~
 מלאכה בענין ~ר

 ואד~
~ו~

 דוקא היינו
 כ~

 ר~א
 ש~~

 ~עיר ~~היג ראש
ואפי~

~ 
 ל~תנות ~מי~ו כל לאו העיר ~י

 א~
 לא

 ~ ~~ל ~~~ א~מ~ת
 ~~~ל ~~~~ו~~~

 המר~ ו~~~ ~~
 ז~ל

~~ ~~ 
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 הזקןז~~ל
 ממ~

 וכ~~כ
 ע~

 ~~~ל שם ז~~ל ~אל רבינו בשם

ובסו~

 לקיים העיר חשובי רשאין דאין כתב הש~רים
 אם חשוב אדם או מומחה דיין דיש היכא דברשום
 נראה ז~~ל הרמב~~ם גם עכ~~ל פיו עללא

 שכ~
 דעתו

 העיר בני רשאין ז~~ל מכירה מה~ בפי~~ד כתבשהרי

לק~
 להם

 שע~
 דבר לכל

 שיר~
 ולחם בשר ואפי~

 וכך בכך אותו יענישו שיעבור מי ~כל ביניהםו~תנות
 א~ד יעשה שלא ביניהם לפסוק אומניות א~ירש~ין
 בזה וכיוצא חבירו שיעשהב~ום

 וכ~
 על שיעבור מי

 חכם בה שאין במדינה בד~~א כו~~כ אותו יענישוהתנאי
 אבל יושביה דרכי ולהצליח המדינה מעשה לתקןחשוב
 כלום מועיל שלהם התנאי אין חשוב אדם בה ישאם
 התנאי קבל שלא מי על ולהפסיד לענוש יכוליןואין
 שהפסיד מי וכל החכם מדעת ועשו עמהם התנהאא~~כ
 שאינו התנאילפי

 ~ד~
 משלם החכם

 וילי~ עכ~~~
 לה

 לעשות הנחתומין רשאין בתו~פת~ מדקתנימהא
 ברגע אתה עשה הרגעים ~לוק דהיינו ביניהםרגיעה
 ברג~ ואנ~פ~

 א~~נ פ~
 לש~

 אתה היה לומר ומנוחה מרגוע
 אדם צריכות רבינו ומ~~ש פ~ ביום ואני פ~ ביוםנח

 לבני וה~~ה המדינה בבני ולא בטבחים זה דיןשהביא התלמ~ כדברי היה המדינה ב~י ולא באומניןחשוב
המדי~

 הטבחים תנאי והנה לטבחים מיניהו מ~ריך

שי~~
 שוה בהם והדין העיר בבני והו~~ל העיר לרוב

 שבין כתנאי הויולא
 לחבי~ אד~

 ותנאי ב~~ד בעי דלא
 ממלאכתו כש~תבטל אבידה ובהשבת קייםשבממון
~ה

 דבעי~ די~
 ה~ינו בשכרו דינר ליטול בב~~ד שיתנה

לפי
 שא~

 בחנם להשיב חייב התורה ומן שם הבעלים
 בתרא הג~ל דפ~ בההיאאמנם

 שט~ דת~
 חמורו נהר

 ~מ~ דהא שם הוא אם ב~~ד בעינן לא כו~ חבירווחמור
 בך אני משטה לימאפריך

 וא~
 לא בב~~ד התנה

 בב~~ד להתנות בעי שם אינו אם בך אני מ~הלמימר מ~
 להפקיר גוברייהודרב

 ממ~
 הפקר ב~~ד דהפקר אחרים

 בפי~~ד רבינו דכתב והיינו השולח פ~ ב~יטיןכדאית~
 לתקן חשוב חכם בה שאין במדינה בד~~א מכירהמה~

 להסיע והיינו כך על ממונה שהוא לומר המדינהמעשה
 בתנאים דהיינו י~ביה דרכי ולהצליח כתב ו~ד קצתןעל

 כתב ז~~ל ריב~~ש אבל לו שוה שהכל בזה וכיוצאהאומנין
 בבני דוקא דהיינו נראה ~~~ל ש~~ט בסי~בתשוב~יו
 ואינן להתנות הם יכולים הע~ר בבני אבלאומנות
 להסכמתצ~~ים

 אד~
 הרמב~~ם מדברי וכ~~נ שבעיר חשוב

 בבני רק המדינה בבני חשוב אדם דין הזכירשלא
 עד כו~א~נות

 וכ~~
 ז~~ל הרמב~~ן מדברי

 כ~
 עכ~~ל

 ואע~~

דבפר~
 שבעה מכרו שלא אלא שנו לא אמר ה~ר בני

 אבל כפרים בשל דאוקימנא קאי אמתני~ כו~ העירטובי
 ב~תס ה~~מ כלל העיר טובי שבעה מהני לאבכרכים
 דגרסיק יחיד ואפי~ מהני בכרכים אפי~ ביררו אםאבל

 כבית הכנסת מבית שלשה בתרא פ~ דמגילהב~רושלמי
 קיימים אנן מה ה~יר כבני העיר מבני שבעההכנסת
 עליהם קבלו בשלא ואי ביחיד אפי~ עליהם שקבלואי
 היכי וכי נמי יחיד אפי~ דביררו היכא אלמא כמהאפי~

 ב~רכים מהני נמי הכי בכפרים ב~רהדמהניא
 וכי~

 שיש
 לכולם שיש אע~~פ מקדושתו הכנסת בית להפקיעבידם
 חרם עליך הריני השותפין פ~ בנדרים כדאמרינןחלק
 ה~~ה מגילה במס~ כדאיתא שיכרא ביה למישתי ~ריכו~
 העיר אנשי ובמעמד קיים מעשיהן הקהל מעשהבכל
 מוחה ואין בפרהסי~א שע~יםהיינו

 בי~
 בהסכמתן שאילו

 ~בם או הקהל כל אלא כלום העיר טובי עשולא
 בנ~~ד ומ~~מ ז~~ל ראבי~~ה כ~~כ נמי בכר~יםואפילו

 ביד זו ה~כמה ומסרו הואיל כמיניהו כל דלאוכ~~ע מו~
 ועל בדעתם אותה תלו ומסתמא ודייניהםחכמיה~
 החרם ולענין עליהם שי~רו מה בכל נמשכים הםפיהם
 כתב הנהשבה

 הרשב~~~
 ל~שות ונידוי חרם עליו קבל ז~~ל

 ה~רם שאין וחרטה פתח שום בלי לו מתירין פ~דבר
 וכ~כ חרטה ולא פתח לא~ריך

 הרמב~~~
 החרם במשפטי

 שמעה דנדרים בפ~~ק מדאמרי~ ו~~יה בתשובהוהרשב~~א
 לאלתר ~רייא שמתה לבטלה ה~ הזכרת אתתהלההיא

 ל~וה~
 ניחם אם ~נדר ח~ה ולא פתח שם היה

 לו מתירין הנולד מפניבעצ~ו
 כמ~~

 מה~ בפ~~ו הרמב~ם
שבועות

 לח~ וא~
 הואיל לסורם י~רו שמא זו בהתרה

 ואין אחרים בשר למכור כשכירים אלאואינם
 על לעבו~ אפי~ דהא ההסכמה כל בקיום הגוייםב~כנת לעמ~

 עבירה בידים ולעשותמ~ה
 כשהג~

 להנאת מתכ~ן
 בסנהדרין כדאיתא ~~~ד וג~~ע ע~~ז מלבד הותרה~צמו
 ומורה סורר בןבפ~

 בב~ר~ וא~
 דאלמלא אמרי~ נמי דע~~ז

 הוו ועזריא מישאל לחנניאנגדוה
 פלח~

 משום ל~למא
דאנדיריטי

 ש~
 הם ק~~ו מעתה אמור הוה מ~כים

 לנ~~דהדברים
 דאיכ~

 בממונן או בגופן רבים סכנת ביה
 לג~ת עצמן להנאת מתכוונים והגויים ושלוםחם

 לאו באיסור דהא דשרי הבשר מריוח שלהםחובות
 אקילו טפי דחמירוכרת

 רב~
 כדאמ~~ נפש פקוח משום

 נבלה תבשיל שהריח עוברה בענ~ן י~הכ פ~ביומא
 דאמר דגוי ומורה סורר בן בפ~ נמי ואמרי~ כו~בי~~הכ
לישראל

 קט~
 לא ואי לחיואי ושדי בשבתא אספסתא

ק~ילנא
~ 

 ~ההיא לקטליה ולא לקטול
 ~ב~

 ~ל~י
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~  
~  ~ ~ס~ 

 ושדי בשבתא אםפםתא ק~ול גוי ליה דאמריבמות
 בר לפלניא כדקטילנא לך ק~ילנא לא ואילחיואי

ישרא~
 ו~טלית בשיל ו~א בשב~א קדרה לי בשל דא~~ל

 בקי היה לא ~שמא שם ~~~ל ההוס~ עליה כתבו~תיה
 במ~ום עצמו למסור לו ה~ה לא הדין דמןבהלכה
 גויים של עצמןהנאת

 ~ עכ~~~
~~

 שנשבע מי על בתשובה כתב ז~~ל ה~ב~~א
 מעות בו שיש ב~לם שחוק ב~ום לש~וק שלא רביםע~~ד

 א~ ויום לש~ותו ח~ר ולפעמים ונשתפה ו~רונשתטה
 יוכל שאם ו~מר לו ונוח מנוח ומצא לפניושחקו

 אם להתיר ~ותר אם ושאלת לו ורפא מנוח ש~מצאבמעות לשחו~
לאו
~ 

 שהוא לומר דאפשר זה בדבר אני מםופק ~ תשובה
 את המכבה ששנינו וכמו נפש פקוח בדבר וישמותר
 ובםוגי~א פ~ור ש~ישן ה~ולה מפני רעה רוח מפניהנר

 לכ~ח~ה ו~ותר סכנה בו שיש בחולה התםבשמעתין
 ד~פק מותר מםופק הוא אם ושמא עדכו~

 נפשו~
 לה~ל

 דהא טפי ~יישינן דרבים הזיקא בדאיכא ואי עכ~~לכו~
 הנבלות את מרחיקין יחפור לא בפ~תק

 הבורסקי וא~
 ~מה חמשים העירמן

 ~י~
 למזרח אלא בור~קי עושין

 התם ~מי ותנןהעיר
 איל~

 נוטה שהוא
 לר~~ה~

 בפי~~ג ~רמב~~ם וכ~~י ורכבו עובר גמל שיהיהכדי קו~
 עושין אין הבתים ~קת בפ~ נמי ותנן ממון ~~ימה~
 רבות וכאלו כו~ ומערות שי~ין בורות ר~~הר תחתחלל
 לרבים מגיע ~ודאי בנ~~ד הדברים הם כ~~ש מעתהאמור
 ~אין ח~~ו בממונם או בגופן אם ב~ים רב והזקםכנה
 ~ גו~ רעך דם על ת~מוד ולא דכתיב עליול~מוד

~~~
 ההסכמה כל להתיר מקום היה האמור

 לג~ ויתירו י~ירו והם לשלשה ויתירו הרוב ע~~פההיא
אחרים

 ו~
 אך ההוא הקהל כל את שיתירו עד יעשו

 לעשות יאות לא התורה משמרתלהעמיד
~ 

 יד חגבר פן
 להעביר הנ~~ל האופן על להתיר יש רק ~עהעושי
 תקרי אל טוב ומהיות רגל ~פני לעמוד ושלאהשעה
 ~רע

ו~~~
 ~ר

~ 
 ופ~ ופ~ פ~ דהיינו רבים דעת

 ברשותם אלא התרה ליה דלית השולח פ~ בגי~יןדאמריק
 כעובדא רשותם בלא התרה ליה אית מ~ה לדברמ~~מ

דההוא
 מק~

 אהדורוה והדר הכי דאדרנה דרדקי
 דלאמשום

 אשתכ~
 ואין כוותיה דדייק

 ל~
 גדולה מ~ה

מ~קו~
 נפשות

 לה~ל~
 קהל נדרי ושאר מ~יה מסכנה

כנד~
 ובעל נודרת היא בעלה דעת דעל נשואה אשה

מיגז
 ולהבא מכ~ן גי~

 וא~
 ~~ה צריך

 ~ וא~
 פי

 ז~שהסכמ~
 ~~ה

~  
 ~יא ח~מ~א ~יני

 ~שונ~
 ~~אר

 אשר ~ייניהם בהסכמת היתה לא מ~~מ הקהלה~כמות

המחו~
 שלא אומרים הם אח~~כ ש~יימוה ואפי~ ע~יהם

 שהתיר הפה הוא שאסר והפה שוים ולבם ~יהםהיה
 כפי ב~ולה על התנה ב~~דולב

 צור~
 ואפילו הש~ה

 עשויהש~ה~ה
~~ 

 ויש דיינ~הם ה~כמ~ם שלשה דעת
 מצוה שום בה~רתה ~ה~ה ולא ~דשים כבשר נדרבה

והו~~~
 הרשות לדבר התרה ליה ~לי~ רב~ם ד~ת על נדר

בלי
 רשו~

 ג~ אותן
 דאדעת~

 מצו~ בנ~~ד ~דרו דידהו
 דנשבעה אפי~ ד~שה שאמ~ו וכמו רשותם בלילהתיר
 מיגז ובעל נו~~ת היא בע~ה דעת ~ל רביםע~~ד

 וכ~~כ הקהל הם כן וחרטה פתח בלי ולהבאמכאן גי~
 בפםקי~ ז~~להרש~~~א

 ב~שובותיו ז~~ל הר~ב~~ש וכ~בו
 בהתרתה ה~כימו שהשל~ה עתה גם ו~ה קע~~חבסימן
 מותרתשהיא

 א~
 בנ~~ד כ~~ש ל~תיר ה~הל הםכמת בלא

 ואחר לה~יר הק~ל כל בשם ה~הל ראשישהםכ~מו
 שהותר נדר למ~מר ל~~א ובנ~~ד נתחרטו שובה~רה
 הכי התנו דב~~ד ~ד טעמי מתרי כולו הותרמ~צתו
 דלא ולמאי א~נו דא~נו ול~אי זו ההםכמה עלבלבם
אתנו

~~ 
 אתנו

 ואיד~
 דחומר~ חד נינהו מילי דתרי משום

 בשר למ~ור שלארבה
 ~צמ~

 בשר למכור שלא לה שניה
 והתירו מ~נבי~ נדר וה~ר מתאנים כנודר וה~לאחרים

 היתה זו הת~ה כ~ גם לתאני~ מותר הוי דלא ל~נביםלו
 מעיקרא ד~ותר ב~תח לא אך ולהבא מכאןבח~טה
 מה ועל הותר הקהל בנ~~י ואילך מכאן שנת~רטולמה
 מ~קרו הנדר עו~~ לאו דהא הו~ר לא נת~רטשלא
 בנ~ר וע~בים תאנים שניהם כלול~ם היו אם אףהוא

 בשם נדרים א~ב~ה ב~רק והר~~ן הרא~~ש וכ~~כא~
 טעות לנדרי דומה פת~ ע~~י וכשהו~זרהרמב~~ן

וכי~
 ואע~~ג בחרטה משא~~כ כולו בטל בנדר טעות שיש
 כיון ב~ר~ה ניתר דאפי~ התוס~ בשם שם הר~~ןדכתב
 כולו הותר מקצתו משהותר מעיקרו הנדר ~וקר~חכם

מ~~~
 תפם ~דרים ארבעה בפרק ז~~ל הרא~~ש

 התוספות ב~י רבותינו לדברי ואפי~ עיקר ז~~להרמב~~ן דב~
 הן והן הנודרין הן דהן שאני ~בור נדריז~~ל

ולא המתיר~
 ב~

 פתח
 ול~

 ואע~~ג נדרו ~~כי דאדעתא חר~ה
 יהא לא לידור רוצה שאני נ~ר דאומר דעלמאדבאיניש
 משום בלבו ולא בש~תיו כן לומר דצריךנ~ר

שבלב ~ברי~
 אינ~

 כמ~~ש ה~ר את מבטלים ואינם דברים
 הרא~~~

ז~~~
 ז~~ל הרא~~ם בשם נדרים ארבעה בפרק בפםקיו

 שאני ~דר כל דאמר ו~יון התם דאמרינן אהאדכתב
 שמע לא בטל הוא הרי לידורעתיד

 לי~
 ~אי וא~~ת וז~~לבהדייא אתי ~א

 ק~י~
 לימא ליה

~~~ ~~~ 
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 שלא~די
 י~מ~

 בחשאי בטל שאם ז~~ל הרא~~ם ופי~ חבירו
 בלבו שחשב א~~פ בסתם דנדר דכיון ב~ול בטולו~ין
 הוי ולא מוכיח ולא שבלב דבר~ם הוו תנאי ע~~דשנדר
 אם אבלדברים

 בט~
 שבלב דברים הוו בפרהסייא

 מחשבתו ומהעלתדמוכיחו
 לב~~

 הי~כך הנדר
 ש~ה~ה דאמרינן ומאי עכ~~ל בה~א אכיל ולאתלמודא פר~

 ח~ים מפת לנדור בלבו כשהיה היינו שוים ולבופיו
 מה כל לבטל בלבו היה לא אך שעורים פתואמר
 בפיושאומר

 משא~~~
 בלבו ~מב~ל

 כ~
 בפיו שאומר מה

 דברים הוי ולא בפיו שאומר מה סותרת לבוומחשבת

ול~
 לעין להוכיח רם בקול בשפתיו ג~~כ שיבטל ~ריך

 עליהם מתנה ב~~ד לב צבור בנדרי בנ~~ד ומ~~מ דבריוכל
 ב~לה ד~ת ד~ל הנודרת כא~ה אדעתייהו נדרווהם
 שהמחום דייניהם ע~~ד נודרים הם כך נודרתהיא

 התנה ב~~ד ולבעליהם
 בכ~

 לעת
 ה~ור~

 ומ~שבת לבטלו
 מכאן גייז ומיגז שבפיהם מה סותרת אז היה לאלבם
ולהבא

 ו~~
 הםכמות מכל משונה זו הסכמה תה~ה אם

 כבשר בשרם ו~שו חמורות חומרות בה וכתבוהקהל
 שכתבו אמן עליה וענו עליהם קבלו והכלקדשים

 זולתי בזה כיוצא בכל להתיר מצו דלא ז~~להאחרונים
 שוין פתחיהם ואין וחרטהבפתחים

 ול~
 לה~יר ~ריך

 שיתירו עד יעשו וכן אחרים לשל~ה יתירו שלשהואותן ל~
 אך בסתם כשעשאוהו הוא ודאי זה הקהללכל

 ל~ בתנאיבעשאוהו ל~
 לה הוייא אז כשי~ו להתירו ב~~ד

 אותה ומתירין הםכמותיהם~אר
 בלי כשי~ר~

 פנים לפני ולא לפנים צריך אינו ודאי ~ה כללפתחים
 לרגבות הלום עד הדובר בעיר ה~עיר נאם מידי לאותו

 כמים נשפך לבו ירושלים עיר השמים ארובותחורבות
 ב~ר ולבו נלאך עליה והוא כפלים ה~ מיד לקתהכי
 למראה מאח דבק האמת ולה~מיד האח לאומריםכאח
 עלי מלוח הקוטפים יוכיח אזניו ולמשמע ישפוטעיניו
שיח

 וע~
 ~ יפריח התורה מעייני מימי

 ~ ~~~~~ ~ז ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ז~~~~

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

~~
 כי על בדמשק שנעשית הה~כמה דב~

 למםור אנו חייבים כו~ ליהודיס בשר מוכ~םהיהודים
 ממנה יפול לבל הק~ושה תורתינו להע~יד ומאדנונפשנו
 ~~~ה כמלאאפילו

 ולפיכ~
 להתיר שאין אומרים אנו

 מכמה ה~כרות החומ~ות כל בה ש~ש ~~תה~כמה
 קרובים היו זו הסכמה שנ~שית ~~מן ~דא~עמים

 ש~ין ו~וד עתה שהם ממה יותר להפסדהקהל
 עבירה ~וברי ידי לסייע כזאת החמורהההסכמה מתיר~
 ~בש~~ שהסבה ותו הנבלה ~ל הגזלה עלשנחשדו ~

 צריך ערבא דערביך נסתלקה לא ההסכמהנ~ש~ת
 וחרטה פתח ~ריך שה~ה ותו כו~ ~וא דיבר פיהםאשר
 כפתחו זה של וחרטתו פתחו שאין ואחד אחדלכל

 בנולד פותחין ואין הוא נולד ודאי וזה זה שלוח~תו
 הוא שדעתם הקהלות הסכמו~ כשאר זו הסכמהואין

 וח~ה פתח בלי שיר~ו ז~ן כל שיתירומ~חלה
 כל ו~בלוה מד~י יותר הרבה זו בהםכמההח~ירו שה~

 הרבה הענישו הנ~~ל חכמים שלשה וגם ויחיד~יד
 בהתרה הסכימו לא ולפיכך זו ההסכמההמתיר ל~

~זד
~~ 

~~~ 
~~~~

~~~~~ 
 ~ו~

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

~~

 אשר ~ולם רבני וגבירי אלופי הורא~ דבר
 השומר י~מרם תוב~~ב ~פת~יר

 אמ~
 על ~ לעולם

 לסבת ~~כבים עליה אשר הקצבים הםכמתהתרת

תוק~
 הקש~ם ~לו להתיר באתי עתה ח~מרותיה קשרי

 ~ מםהפינא ולא אמינא סמיכנא ואגמרין הקדשבכתבי

~~~~~
 נפשותינו למסור אנו חייבים ~~~ל כתבו

 ממנה יפול לבל הקדושה תורתינו להעמידומאדינו
 הגויים היו אם אמת זה אומר אני ~ נימא כ~לאאפילו

 מתכוונים הם בנ~~ד אמנם דת על להעבירנומתכוונים
 ובהא הבשר מריוח חובותיה~ לגבות עצמםלהנאת
 אותם י~ אשר כתיב דהא סכנה במקום שריודאי
 לחלל ומוטב בהם שימות ולא גו~ בהם וחיהאדם
 בהם וחי ובכן הרבה שבתות לקיים כדי אחת~בת

 התורה ~צות על לעבור ואפילו ה~~הבלחי~
 שרי סכנה במקום עצמו ~הנאת מתכוין כשהגויעבירה ולעשו~

ח~
 סורר בן פרק בםנהדרין כדאיתא וש~~ד וג~~ע מע~~ז
ומ~ה

 וא~
 נ~דוהו אלמלא אמריק נמי דע~~ז בביזרה

 דאנדריטי משום ל~~א פלחי הוו ועזריה מישאלל~נניא
 ~פי דחמיר וכרת לאו באיסור וא~ילו הוה מלכים~ל

 עוברה הכפורים יום בפרק ביומאאמרינן
 שהרי~

 ריח
 אותה מאכילין הכפורי~ ביום נבלהתבשיל

 משו~
 ~~ק

 אמר ומורה סורר בן בפ~ נמי ואמרינן נפשות~יקוח
 בשבתא אםפסתא לי קטול לישראל דאמר גוירבא
 ליקטליה ולא ליקטול לך קט~לנא לא ואי לחיואיושדי
 לי ~טול לישראל גוי דא~~ל יב~ות דשלהי עובד~וההוא

 לך ק~ילנא לא ואי לחיואי ושדי~ספסתא
 כדק~יל~~
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~ ~ לפל~א
~ 

 ~ל
 ל~ ~מ~

 בשבתא ק~ה לי ב~ל
~א

~~ ~ ו  

 ~יה
 על~ כת~

 דשמא ז~~ל התום~
לא

 ה~
 בקי

 ב~~
 ~צמו ל~ם~ר לו ~ה לא הדין ~ן

 גוי~~ של ~צמן ~נאת~ום
 כת~ו~ו~

 ~~~ל
 ולפי~

 ל~יר שאין אומרים אנו

 כ~ההם~
 מכמה ה~כרים החו~רות כל בה שיש

 ב~~ן כי חדאט~~ים
 שנעש~

 ~רובים היו זו ההםכמה
 ~ עתה שהם ממה ~תר להפםדה~~ל

 הפליגו כי א~~~י
 בחומר~

 הרבנים ההםכמת
 ל~יגדרי~~ו

 מיל~
 יפקי~ פן

 ההסכמות בכל עוד
 דהא~חמורות

~ 
 הם~ה ה~ל ~~שו אז

 ~~~ ~~ הוי ל~םד~בים ה~ ~
 נפשות הפ~ד לא

~ילות
 לה~ ה~ ~ ב~

 נ~~ע כלב כה~~ר הגביר

~~
 עומד

~~ 
 ל~ציל~

 לו ~יות מידם
~ 

 ושם
 א~~ ושופ~י שריםבגדולים
 כתבו~~

 ש~
 הסכמה מתירין

 חמו~
 ~את

 ידילםייע
 כי~ עבי~ ~ב~

 ועל ה~לה על שנחשדו
 זה דבר בחתימתי שראו מפני אני ~ר ~הנבלה
 עלשהיה

 ד~
 וגם הקצבים ~י ת~זק לבל ה~מה

~~יהם
 ל~ זמ~ ת~ ל~~

 כך עליהם חתמתי
 על נחשדו לא ומ~לס גדר בה וגדרתי מצאתיובקעה
 על ז~תהנבלה

 ה~ל~
 לידי שיבואו אפשר ~זה לבד

חשד
 וא~ נבל~

 הדיוט לשון ד~ינן דהא ~ה לטעות
 זה דבר מובןוממנה

 שה~
 לא

 ~שא~
 שנים ל~ר אלא

 היתה ~ילולבד
 מ~מ~

 נבלה
 ה~

 עליהם אותה ~שים
 לא ~ייתה םבת על שכת~ו הםבות בכלל גםלעו~ם
 הואיל אותה זוכרים היו כן ואילו ~לל נבלה דברזכרו
 יותר ושקולה ולעצם ל~ר נוגעת מאד ח~ורה~יא
 בפירוש זה דבר ניכר מחתימתי וגם שכתבו ה~~תמכל

לש~
 על חשודים שהם מ~מת ~א ~נא דה~י הדיוט
 קי~~ל דהא נבלה חשד ל~י ~בואו ש~פשר נאמרהגזלה
 לזולתו חשוד הוי לא אחד דבר עלהחשוד

 כדאית~
בבכר~

 להיות החשוד התם דתק כמה עד פרק
 לשםת~מה מוכ~

 חול~
 רבי

 שמע~
 זיקת בו שיש כל אומר

 כמותו והלכה מ~נו לוקחין איןתרומה
 ו~

 הרמב~~ם פםק
 ומ~~מ מ~ר מהלכותבפי~~ב

 החש~
 הרי חמור לדבר

 חשודהוא
 ~דב~

 התם דתנן ממנו קל
 החש~

 על
 על החשוד המ~שרות על חשוד אינוהשביעית

 ~וד זה ו~ל זה ~ל החשוד השביעית על חשודאינו המ~ר~
 הטה~תעל

 ואמרי~
 ~יא לא שביעית מ~~ט בגמרא

 מעשרח~ה
~~ 

 ליה חמיר חומה ד~י
 ה~~

 על
מ~ר

 מ~~
 ~יה אית ~שר

 דק~םר~ כי~ שביעי~ פדיו~

 לי~ וליתעליה
 פ~~

 ליה חמ~א
 ע~ ה~~

 זה ועל זה

כי~
 חמיר~ נבילה ובנ~ד אדרבנן כ~~ש אדאוריי~ דחשיד

 ~תנ~ לא ו~ביל~ להשבון ~תנה ד~ל~ משו~ מגזלליה

להשב~
 עו~~הור דנבלת ו~משא במגע מ~מ~ וגם

 בבית כגריםמטמא~
 הבלי~

 בה~ ושייך
 מוםיף איסור

 החשוד נמצא אחת בת ואיסור כוללואיםור
 ע~

 אגזילה
 ליה דחמירא הנבלה על חשוד הוי לא בעיניוהקלה
 באחד מפורסם שהוא מי בתשובה כתב ז~~ל הרשב~~אגם

 דמשומד איםורין בשאר הוא נאמן התורהמעבירות
 הת~רה לכל משומד הוי לא אחדלדבר

 חו~
 המשומד מן

 וכ~~כ בפרהםיא שבתות ולחלללע~~ז
 הרמב~~~

 בתשובותיו ז~~ל
 אלא בעונש מ~נו חמור יהיה לא אם ואף ק~~עםי~

 הוי ~ה יותר ממנו שזהירין אדם בני בעינישחמור
 זו ר~ אמר כמה עד פ~ בבכורות ~מרינן דהאח~ר

דב~
 אומרים חכמים אבל ~תימתאה עקיבא רבי

 רבי חכמים מאן המעשר על חשוד השבעית עלחשוד
 גם להו חמירא שביעית יאודה דרבי דבאתריהיהודה
 לחמור דהנחשד נינהו אי~ורים שני ונבילה גזלהכי

 משומד דהא הקל על אפילו חשוד הוי לאשבהם
 אמנם מינה דקילא אשחי~ה משומד הוי לאלערלות
 איםורים שהם אע~~פי ~הרות ומעשרשביעית

 מין וכולם אחד בדבר אפילושי~י מחולק~
 אוכ~

 כ~יםור וחשיבי
 הקל על גם נחשד החמור על נ~שד שאם לעניןאחד
 אנבלה נמי חשיד אגזלה דחש~ד כיון אמרן לא נמיובנ~~ד
 משניהם בתשוב~ ו~ר שניהם על תחלה כשנחשדאלא
 רגלי~ ודאי דבהא מהם אחד על נחשדושוב

 מוכיחות
 מי יש התם דאמרי~ אהא נמי חשיד אהא ~שידמגו
 זה על ולא זה על לא ~שוד ואינו הטהרו~ על חשודשהוא
 חשיד חשיד הא השביעית על נאמן הטהרות עלנא~ן ורמינהי ופריך ה~בעית על ולא המעשרות על לאפי~

 לתרוייהו חשיד דהוה כגון ינאי רביואמר
 מינייהו אחד אחשד והדר אתרוייהו וקביל רבנןקמי ואת~

 אהא נמי חשיד אהא דחשיד מגודאמרינן
 אי~

 משא~~כ
 הגנבה על החשוד ואיברא קלא לה אית כן דאילובנ~~ד
 לישר~ להאכילה או לאכלו הנבלה על חשודאינו

 בפ~~קדאמרינן
 דחול~

 גדייו לו שאבדו הרי
 ותרנג~~

הל~
 ~נינא ורבי אוסר יהודה רבי שחוטים ו~אן

 ר~ דברי נראין ר~ א~ר מתיר הגלילי יוםי רבי שלבנו
 בבית כשמצאן חנינא רבי דברי באשפה כשמצאןיהודה
 נ~~בו ה~~ה גדייו לו שנאבדו ה~י ~~ל התום~ ~םוכתבו
 ~תני ובתום~~ אנבילה חשיד לא אגניב~ דח~דומשום
בהדייא

 נגנ~
 כתב וכן כו~ שח~ים ~~אם תרנ~לי~ לו
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 דעה יורה בטור בנו הרב וכ~~כ שם ~םקיו ז~~להרא~~ש
 ישראל שרוב במקום כראוי שחו~ה בהמה המ~יא~~~ל

 שחוטה ונמצאת ממנו נגנבה אם ואפי~ כשרהמ~ויים
 ~שוד ש~ואאע~~פ

~ 
 השחיטה על חשוד אינו הגניבה

 ~עכ~~ל
~ו~

 ותו וז~~ל כתבו
 שהסב~

 נעש~ת שבשבילה
 ערבא וערביך נהתל~ה לאההסכמה

 ~~י~
 פיהם אשר

 נעמוד לא ומ~~מ הדבר א~ת אומר ואני ~ כו~ שואדבר
 ונעביר אבינו יעקב כ~עשה לאיטי אתנהלה רג~~לל~נ~
 מה~ע ונתפיסהש~ה

 לתקוני דאפשר מאי וכל מ~וט~
 ~~תקנינן
~ו~

 פת~ צריך שהיה ו~ו כתב
 לכל וחרטה

 וחר~תו כ~ת~ו זה של וחרטתו ~תחו שאין וא~אחד
~~ 

 זה
 עכ~~ל כו~ בנולד פותחין ו~~ן הוא ~ולד ודאי~ה
 ההיא הההכמה כלשון ~י~יהם ל~ר~ה המב~ן או~רואני
 עלאמנם

 ה~~
 לחזקה בה ~חתמו ~~~~~י

 היאהחכמים שלש~
 ל~

 אז בדעת~ וגם בההכמתם ה~תה
 ב~~ד ולב כשיצטרך ~מנה שהתי~ו ה~ל~ להתירההכי~ו
 מתחלתה בנויה ההיא הה~כ~ה כל כי ונמצא בכךהתנה
 היתה כולה על מתנים ג~~כ היה ואילו רעוע יסודעל

 בלא התרה ~ענין ההכ~ותיהםכ~אר
 ~ת~

 חרטה ובלא
 בהתם אלא אמרודלא

 א~
 לא

 במפו~
 נדרים והתם

 הוא וידוע ב~י לבא ו~~נא לה~צ ופיר~ןלהחמיר
 ההכמת בלי קהל של הסכ~ותשכל

 דייניה~
 שהמחום

 בתרא דבבא בפ~~ק אמרינן והכי היא כלום לאועליהם
 דחבריה ביומא דעביד כל הדדי בהדי דאתנו ~בחיהנהו

 דחבריה ב~ו~א ~ביד ~ינייהו חד אזל למשכיהלקר~~ה
 רב איתיבי וח~יביה דרבא לקמיה אתא למשכיהקרעי~
 קצתן על וצההיע תניא והא לרבא שלמייא בריימר
 אהדר דלא עבד שפיר פפא רב אמר ליה אהדרולא
 דאיכא היכא אבל חשוב אדם דליכא היכא מילי הניליה
 ז~~ל הרא~~ש וכתב דמתנו כמינייהו כל לאו חשובאדם

 שםבפסקיו
~~~~ 

 להתנות יכולים אומניות בעלי כל מ~אן
 ואדם מלאכה ל~ניין העיר בני הנקראים והםביניהם
 ראש שהיה רבא כגון דוקא היינוחשוב

 ומנהי~
 בעיר

 לא אם להתנות כמינייהו כל לא העיר בני כלואפי
 המרדכי ו~~~כ ז~~ל רש~~י וכ~~כ עכ~~ל חשוב אדםמדעת
 הזקן ר~~יבשם

 ממ~
 שם יואל רבינו בשם ~ד וכ~~כ

 דאין כתוב השערים ובהוף~~~ל
 רשא~

 העיר חשובי
 דיש היכא דבר שוםל~יים

 דיי~
 או מומחה

 אד~
 חשוב

 פיו על לא~ם
 עכ~~~

 סי~ בתשובה ז~~ל ה~ב~~א וכ~~כ
 נראה ז~~ל הרמב~~ם גם קפ~~ה בשרש ומהרי~~קתשפ~~ט

~~
 דעתו

 שה~
 ~אין ~~~ל מ~ר~ מ~לכות בפי~~ד כתב

 העירבני
 לק~

 דבר לכל שער להם
 שיר~

 בשר ואפילו
 אותו יע~שו שיע~ר מי לכל ביניהם ולהת~תולחם

 כ~
 רשא~ו~

 י~~ שלא ביניהם לפסוק אומנות אנשי
 על שי~בו~ מי וכל ~ה וכיוצ~ חבירו שי~ה ביוםאחד
 כך אותו יענישוהתנאי

 וכ~
 במדינה ב~~א

 שא~
 בה

 אבל יושביה ד~י ולה~ליח המדינה מ~ה לתקן חשו~חכם
 מועיל שלהם התנאי אין חשוב חכם אדם בה ישאם
 ו~יןכלום

 יכול~
 הת~אי קבל שלא מי על ~הפסיד לענוש

 מי וכל החכם מדעת ועשו עמה~ התנה א~~כאלא
 ~ עכ~~ל משלם החכם מדעת שאינו התנאי לפישהפסיד

 האומני~ תנאיו~~~
 שיי~

 כטבחי~ העיר בני לרוב
 כתנאי ולא שוה בהם והדין העיר כבני להו והוו~ולתם
 בתנאי ב~~ד בעו דלא יחידים או לחבירו אדםשבין

 אבידה השבת ו~ענין ב~~ד בלא ליחיד~ם קייםשבממון
 שכרו שיטול בב~~ד ומתנה דינר שוה מ~לאכ~וכ~~~בטל

 משום היינו דהתם מציאות אלו בפרק כדאיתאדינר
 ~ה~יר חייב התורה מן וגם התם ליתיה אבידהדבעל
 חמורו נהר ש~ף דתנן בתרא הגוזל ~רק ותניאב~נם
ו~מור

 חבי~
 ~א ולהכי קיימי בע~ים התם כו~

ב~~~ בע~
 ב~מרא דהא

 פרי~
 ואם בך אני משטה ולימא

 אינו אם אך בך אני משטה למימר מצי לא בב~~דהתנה
שם

 ל~
 ממון להפקיר גוברייהו דרב בב~~ד להתנות בעי

 כדאיתא הפקר ב~~ד והפקראחרים
 בגי~~

 השולח פרק
 באומנין חשוב ב~~ד מכירה מהלכות בפי~~ד רבינו~~~ש

הו~
 וה~~ה באומנין אייתי ובתלמודא העיר לבני גם ח~ר

 לתקן וכת~ ~אומנין העיר מבני מדפריך העירלבני
 היינו המדינ~מ~ה

 שהו~
 על ממונה

 כ~
 להסיע והיינו

 בת~אי דהיינו יושביה בדרכי ולה~ליחו וכת~ קצתןעל
 כתב ז~~ל הריב~~ש אבל לו שוה דהכל בזה וכיוצ~ה~ומנין

 בהי~בתשו~תיו
 שע~~~

 האומנות בבני דהיינו נראה ~~~ל

א~
 ואינם להתנות הם יכולים העיר בני

 צרי~~
 להסכמת

 אומנות בבני רק המדינה בבני חשוב אדם דיןהזכיר של~ הרמב~~~ מדברי נראה וכן ש~יר ח~ובאדם
 ~ עכ~~ל כו~ ז~~ל ה~מב~~ן מ~רי נראה וכן עדכו~

ו~~
 דידן בנולד שאמרו

 דא~
 אומר אני בו פותחין

 ובנ~~ד פותחין מצוי ובנולד מ~י זה נולד דהא היאלא
 אלא שהתרנו מה התרנולא

 ו~רטה ב~ד תנאי משו~
 אע~~פ ומ~~מ קהל בנדרי דשרי ולהבא מכאןלבד

 שאינו בנ~דפותחין שא~
 דב~ ב~~ מצ~

 ה~א לא
 חר~

מעיקר~
 ניחם אם מ~~מ

 הנ~ד מפני מעצמ~
 ~יתא ש~~ות מהל~ות פ~~ו הרמב~~ם כמ~~שלו מתיר~
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~~  

~  

~  ~  
~  

~  ~  

~ ~  ב~רק~יר~ל~י
 ש~~

 ש~ים
 תעי~

 ~א~ ו~יברא שם
ד~~~~

 אין
 פותח~

 מצוי שאינו בנולד דוקא בנו~ד
 דפתח דאביי דדביתהו מעובד~ וראיה המ~י בדברלא א~

 רבליה

 יוס~
 דעברה ידעת אי~ו וא~~ל עצמו הנדר מן

על
 מ~ דעתי~

 נדרת
 ו~

 אשתו שהדיר לאותו יוסי ר~

מלהעלו~
 מפני לה ופו~חין הוא נולד נמי וח~ה לרגל

 הוא נולד לאו ותהית בירושלמי כדאמרינן ~צוייהשהיא
אמר

~ 
 לא

 התהו~
 ודוקא וז~~ל סמ~~ק וכ~~כ מ~ייה ~

 ותדיר המצוי בנולד אבל ותדיר מצוי שאינובנולד
 כדמ~יקלו פותח~

 בפר~
 פסק שכתבתי וכמו נדרים ארבע

 פותחין דאין דההיא פסק ז~~ל רא~~ם וגם ז~~לר~~ם
 כשאינו זהובנולד

 מתח~
 מנולד אלא

 ואיל~
 אם אבל

מתחר~
 מעי~רו

 פותח~
 א~עתיה מסיק דלא בנ~ד אפי~

 לתועלתם הגוים ה~ק ובנ~~ד עכ~~ל כו~ הנדרו~ל
 ~ הואתדיר

ג~
 דפותחין כתב רע~~ג סי~ בתשובותיו ז~~ל ה~מב~~ן

 ז~~ל ~נחם לה~~ר ז~~ל ~ב~~א והשיב נולד מחמתבח~ה
 נדרת אשר הנדרלענין

 לא~ ליל~
 על אפי~ ישראל

 אחרי התרה לו יש רביםדעת
 שאשת~

 אסור דאין הרה
 בולד וגם מעוברת להוליכה סכנה ויש נפש פ~וחבפני
 ויגיע שיתנברעד

 הק~
 בנולד פותחין שאין אע~~פי

 ויולדות הן ~תעב~ת ~ים דרוב הוא דשכיחאמלתא
 מנכסיהם דירדו כההיא רבנן ביה מודו דשכיחאומילתא

בפר~
 נפש פקוח זה שאין תשיבני ואל אלי~ר רבי

שתוכל
 ליל~

 לעגנה תוכל לא כי הבל זה אשתך בלא
 ~ההוא ה~תר לה ויש היא רבה ומצוה משועבדואתה
 בהשגות הראב~~ד ד~ת וכן עכ~~ל דרד~ימקרי

 ש~
 ~~~ל

 בנולד בו לו פות~ין אין שאמרו נולד אברהםאמר
 ענ~ות כדאמרינן פותחין המצוי בנולד אבל מצוישאינו
 למשה קב~~ה לו פתח הכי ומשום ממיתה ~~ישכי~א

 מדרך לו בא~ם כשאין ודוקא ואבירם בדתןבשבועתיה
 שאי~וחר~ה

 מתחר~
 מפני אלא

 עני~
 שאינו

 יוצ~
 לו

 היית אילו לו ואומרים הנדר ~פניכרצו~ו
 ש~קרה יוד~

ל~
 זה מקרה

 בנד~~
 אם אומ~ים אנו בזה נודר ה~ית

 ואילו מצוי שהוא דכיון לו מתירין ~צוי ההואהמקרה
 ה~קרה אותו רואין נודר היה לא שעה באותההיה
 הנדר שנעשה אותו ידע ולא הנדר בשעת היהכאלו

 בא כשהוא אבלב~עות
 מדר~

 חר~ה
 אי~

 לדקדק כאן
 בלב~ היה כעס אומר שהוא מעיקרו ~קרו הואשהרי
 ונתרציתי ממני עבר ועכשיו שעה באותה עבריינותאו
ואני

 ~ מ~~ר~
 בירושלמי אמרינן והכי ~כ~~ל כעס או~ו

 זעירא א~~ר הוא ~לד לאו מנכסיהם~~ו
 העניו~

 נדרים ארבע ~~ דידן בתלמוד נמי ואמרי~ ע~~כ~~יה
 לקמיהו אתא למשריה נדרא ליה הוה ברב~ שמעוןרבי
 נדרת מי דה~י אדעתא ז~מנין כמה ליה אמרידרבנן
 מצערי קא הוו אין להואמר

 רב~
 ל~ולא שמשא מן

 שאול ~אבא בריה ב~נית ליה אמר לשמשא ~ולאומן
 ושריוה לא להו אמר רבנן דמצטערי אע~~ג ~ניתבן

 נדרא ליה הוה יוסי ברבי ישמעאל ~בירבנן
 ~רת מי זימ~ן ~מה ~יה אמרו דרבנן ל~מייהואתא למש~

 קצרא ההוא דחזא ~~ון אין להו אמר דהכיאדעתא
 ~צטערין קאדהוו

 רבנ~
 דמחיין אדעתא להו אמ~ מחייה

 ל~קצר~
 מדפתי א~א רב א~~ל רבנן ליה ושרו נדרי

 נולד ~יה הוה והאלרבינא
 ות~

 א~~ל בנולד פותחין אין
 ~ ע~~כ רבנן ד~צערי אפ~ורי שכיחי הוא נולדלאו

 אם אבל וז~~ל דש~ועות ב~~~ב כתב המרדכיג~
 כיוצא כל וכן לו ~ת~רין הנולד מפני עצמו הואניחם
 המצוי בנולד א~ל תדיר מצוי שא~נו בנולד ודוקאבזה
תדיר

 מהי~
 ר~ פסק כמ~~ש דפו~~~ן נדרים ארבע בפ~

אלי~זר
 ממי~

 כש~ינו זהו בנולד פותחין ~אין דההיא ז~~ל

מתח~
 ~בל ואילך מנולד אלא

 כשמת~ר~
 ~עיקרו

 אדעתיה אס~ק דלא בנולדאפי~
 וב~~

 עוד כו~ הנ~ר
 החומש בפי~ פי~ שור ב~ור יוהף ורבינו ~~~ל שםכתב
 ואף בעולם ה~ה שלא דבר שנולד א~ הן חר~ות ג~~~~ל
 זה ~בר דאין ל~ניו שיבא דאיניש אדעתיה מסיקלא
 מ~ו~ דאינו וכיון ורגילמצוי

 א~
 לו הזכ~רו ~א~י~ סהד~

 דבר יבא לא ה~ור ש~~ה לפי עושהו היה הנדרבשעת
 ~מר דאפילו זה בנולד ~ות~ין א~ן ולפיכך לעולםזה
 יוד~ הי~~י~~ו

 אין נודר הי~~י לא
 בכ~

 דאנן כלום
 ויש ונדר בלבו גמר יבא שלא שסבור דמ~וךההד~
 לא אבל הנדר בשעת בעולם בא ה~ה שה~ב~ח~~ה
 יודע היית~ א~לו אמר וכש~דע בעולם שהוא יודעהיה
דב~

 והשלישי עד כו~ לו מתירין כו~ נודר הייתי לא זה
 ויכול לעו~ם לבא רגיל אבל ל~לם בא שלאדבר

 ובההיא לבא הוא רגילות כ~ אדעתיהלאסו~יה
 כזאת ב~~~ה פותחין אין מ~~ד א~כא אמוראיפליג~
 ב~ולם דאיתי כמאן אד~תיה ל~סוקי ליה דהויד~~ון
 נדר ל~ימר ליכא בנ~~ד גם עכ~~ל נו~ד הוי ולאדמי

 דנ~~ד חדא ~~מי מ~רי כולו הותר מקצתושהות~
 בתוך זה חלק ולה~יר לב~ל ענ~ה את~ו ההםהרבים ש~

הז~ן
 כשיצ~ר~

 ~~ות איתי דבכך ו~וד
 פ~ו~

 ו~צוה נפ~ות
 ורשות הב~~ד רשות בלא אפי~להת~ר

 ה~ה~
 ובודאי

 ל~כור יוכלו שלא חדא בה אית ~ילי תרי זוההכמה
 עצמםבש~

 של~ ואיד~
 והוה אחרים בש~ ל~כור יוכלו
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~וב ~תא~ם כנודרליה
~  ~~ 

 ~~ם
 התרה גם התאנים על בכך ~ותר הוי ~א הענביםעל ~ ~תי~

 ~~ ע~~יזו
 ד~קר בפתח לא היתה

 ~~ ~עי~~
שנתחר~

 ועל הותר ואילך מכאן
~ 

 שלא
 נתח~

 לא
 מעיקרו הנדר ~קר לאו ~אהותר

 א~
 הרא~~ש וכ~~כ אחד בנדר יחד וענבים תא~םכלוליס יה~ אם

 גם ~~ל הר~ב~~ן בשם נדרים ארבע בפרק ז~~לוה~~ן
 פת~ ע~~יכשהותר

 דו~ה
 ק~

 שיש וכיון ~~ת ל~רי

~~
 ~ר~ה ניתר ~הוא ~שא~~כ כ~ו ב~ל ב~ר

 ~תר דאפי~ התוספות ~ם שם ז~~ל ה~~ן דכתבואע~~ג
בחר~ה

 כי~
 ~עיקרו הנדר עוקר דחכם

 כי~
 שהותר

 כולו הותר~ק~ו
 מ~~~

 ~רים ארבע בפ~ ז~~ל הרא~~ש
 עיקר ז~~ל הרמב~~ן דברית~ס

 וא~
 עיקר היה אם

 ז~~ל התוס~ בעלירבותינו דב~
 הם ~ם שאני צבור נדרי ~~~~

 פתח בעו ולא לעצמם ה~תירים הם והם~נ~רים
 דמיגז ולהבא ~אן ו~תירין ~~ ~כי דאדעתאוחר~ה
 היא ~~לה דעת דעל ד~י אשתו בנדרי ~דכבעלג~י

 בתש~ות ז~~ל ריב~~ש כ~~~ש מקצת ו~תיריןנ~רת
 אשר האלות ~~עם ואי בתשובה הרשב~~א וכ~~כ~פ~~ז סי~

~רו
 ~סכ~

 להתי~ אין זו
 וחרם ~וי שהרי אינו זה

 כ~~~ש חר~ה ובלא פתח בלא ~תירין~~תא

 פלוני דבר לעשות ו~דוי חרם עליו שקבלד~י הרש~~~
 וח~ה פתח שום ~ילו ~תיר~

 שא~
 פתח לא צ~ך החרם

 ז~~ל הר~ב~~ן וכ~~כ ח~הולא
 ב~שפ~

 וכ~~כ החרם
 ז~~להרשב~~א

 בתשו~
 וראיה

 בפ~~~ ~דא~רי~
 ד~~ם

 וש~א ש~תא לב~לה ה~ ~כרת איתתא ל~יאש~עה
 ולא פתח לא שם היה לא ~רילאלתר

 חר~
 ~~י גם

 ת~ת או שנאה ~ח~תשנעשה
 ל~~

 או לע~ו הן
 כ~~ש הוא כלו~ לאולזולתו

 ב~
 רע~~ד ~י~ ה~ן תרו~ת

 שעבר אדםעל
 ~~א~ עבי~

 הרב ~~ד עליה לנ~תו

שב~י~
 ~ח~ת שנידהו הכירו ה~ל א~נם א~ו ו~דה

 עצ~ה בעבירה נכשל אחר כי יען עליו לו שהיהשנאה
 יש אם ה~ן תרו~ת לבעל ושאלו ~הו~א

ההוא לניד~ לח~
 והש~

 ראיה להביא דיש לי ~ר~ וז~~ל
 ~~ דא~

ב~~
 בפ~ ביר~ל~י ~א~~~ ~הא בכה~ג

 ל~ו~ייתי ~~ח~ א~
 בה~~~ה

 ד~יי~~
 סי~ ~י~~ד ת~~ת ~~~ ~~~ו

~~~ד
 ל~~ ~~~ ת~~~

 א~י~ ~~ו
 א~ כהלכ~

 ניד~ו
 לא ~~ד וכתבנ~י

 ידע~
 ~ו

 ל~~
 ~~א עצ~ו

~י~א ה~
 ש~~

 לא ו~~ו כ~לכה
~~כ~ ל~~ אל~ נת~

 ~תרתו
~ א~ ~~  נ~ 

 ~~כ

~רא~
 דנ~~ד

 ל~
 ד~~

~ כ~ ~ ~~ ל~   
 ~י

~~~~ ~ ~~ ~ ~  ל~~~ ~ 

 זה ~ם שונאו ~תולהכניע
 נ~ לעש~ שכ~

 ~ח
 הד~ר ~עםדנראה לי~

 ה~נ~ שצ~
 ל~~ש שיתכ~ן

 לתורה גדרלעשות
 ~כ~

 ולא לו~דיה
 יכ~

 לעשות כלל
 דאל~~כ ות~לת הנאה ~שוםלעצמו

 א~
 באותו ~~ש

 מיי~ דבהגהו~ וא~~~ג~וי
 ~פ~

 דיר~ל~ ההיא
אחר ב~נ~

 אדב~
 יש ראבי~~ה

 לס~~
 עליו ~~כ

 נדר והנה עכ~~ל עליו לס~וך וראוי הואהוראה דב~ א~
~ 

 דעת
 דהיינורבים

~ 
 דא~רינן ופ~וני ופ~ פ~ דעת

 ~ת בלי ה~ות לדבר התרה דלית הש~חבפרק בגי~~
 שלשהאותן

 מ~~~
 בלי התרה ליה אית ~צ~ לדבר

 דההוא ~בדא כההוא~ותם
 ~ק~

 דאדרוהו ד~קי
 א~תכח דלא ~ום אהד~הו והדר רביםדעת
 כוותיהדדייק

 וא~
 לך

~~ 
 גדולה

 מפ~ו~
 לה~אם

 ונדר כנ~~ד מ~יה~סכנה
~ 

 יש בקהל רבים דעת
 אותם רשות בלי הרשות לדבר אפי~להתירו

 שנד~
 על

דעת~
 באשה כמ~~ש

 ~ נוד~
 מפר הבעל רבים ד~ת

 היא בעלה דעת דעל ~שום רבים אותס ~ות בלילה
 בתשובה ה~ב~~א וכ~~כ~דרת

 בסי~
 בני ו~~~מ ק~~~ח

 בהסכמתם עליהם שה~חוהו חכם להסכ~ת צריכיןהעיר
 אינן ה~ר דבני דא~ר ל~אן אפילודהא

 צריכ~
 להסכ~ת

 חשובאדם
 די~ בנד~ מ~~~

 לבסוף החשיבום ה~א
 ה~חום אשר דייניהם לדעת הדבר ו~סרווהסכי~ו
 בדבר עיקר הם ~הו ~וו בכך והחשיבום~יהם

 זו ~תרה ה~ור בהסכ~תצ~כים ואי~
 ב~ דבפר~ וא~~~~

 העיר

א~~~
 לא

 ש~
 במע~ד העיר ~ובי שבעה ~כרו שלא ~לא

 כפרים ~ל דאוקי~נא קאי וא~תני~ העירא~י
 בסתם ~ילי הני כלל העיר ~ובי שב~ה ~ני לאבכרכים א~

 וגרסינן יחיד ואפי~ ~הני בכרכ~ם אפי~ ביררום אםאבל
 ~~ת הכנסת מבית שלשה בתרא פרק ד~גילהבי~למי
 העיר כבני העיר ~בני שבעההכנסת

 א~ ~
 קיי~ין

 עליהם קבלו בש~א ואי ביחיד אפילו עליהם ש~בלואי
אפי~

 כ~
 היכא אל~א

 דבר~
 היכי וכי ~~י יחיד א~לו

 ~יון בכרכים ~הניא נ~י הכי בכפרים בריראד~ה~יא
 אע~~פ ~קדושתו ב~~ה להפקיע ~םשיש

 ש~
 לכולם

חלק
~ 

 חרם הרי~י השותפי~ בפ~ בנדרים ~א~רינן

עלי~
 ~ה למשתי ~רי ~~

 שכ~
 ב~סכת ~איתא

~ג~~
 קיי~ים ~~יהן הקהל ~עשה בכל ~~~ה

 בפ~סיא ~ים היינו דקתני ~ירא~י ~במע~
~ וא~ בידו 

 שאיל~
 העיר ~בי ~ לא א~~כ ~ב ~סכ~ת

~א~
 אלא

 ~ק~ כ~
 או

~ ו~~~ ~~ ~ ~~כ נ~ 
 ראבי~~~

 ~ ז~~ל
~~~~  ~  ~  ~ ~  ~ ~  ל~~~ ~~ 
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 ~פני~~ו
~~ 

 גם ז~ל הרא~~ש וכמ~~ש נ~שות פ~וח
 דעת על שנש~ע מי על בתש~בה כתב ז~ל~ב~~א

ר~י~
 יש~ק שלא

 ב~ל~ ש~~~ ש~
 שיש

~ 
 מעות

 לשטותו ח~ר ולפ~~ים ונשתפה ~~רו~תטה
 וי~

 אחד
 לפניושחקו

 ומ~
 מנוח

 ונו~
 לשחוק יוכל שאם ואמר לו

 להתירו ~ותר אם ושאלת לו ורפא מנוח שימצאב~עות
 א~ מסופק תשובה לאאם

 לו~ר דאפשר זה בדבר
 המכבה ששנינו וכמו נפש פקוח בדבר ~ש מותר~הוא
 פטור שישן החולה ובשביל רעה רוח מפני הנראת
ובסו~

 דש~עת~
 ו~ותר סכנה בו שיש בחולה התם

 ושמא עד כו~ל~תחילה
 א~

 וספק מותר ~סופק הוא
 בהסכ~ה עליהן שהחמירו ומה ~ עכ~~ל כו~ להקלנפשות
 למראה רשעים ~~עות לשבר החומרות אותן בכלוהוא
 לעשות כח ובידינו גדר בה ו~דרנו מצא~ו ובקעההעין

 להרגין דנודרין כההיא להתנות ובלב בפה בכךולקונסם
 בחוצה ואפי~ כו~ולמוכסין

 לא~
 דהא הכי ל~בד מצינו

 דב~~ד רבה האשה בפרק ביבמותא~רינן
שלא ומעניש~ מכי~

 ה~~ מ~
 לעשות אלא תורה דברי על לעבור ולא

 ~ ל~רהסייג
ו~~~

 הרי~~~
 דקנסיה לההוא הגוזל בפרק ז~~ל

 שמע וז~~ל הוה עתי~א דג~לן גברא לההוא נחמןרב

מי~
 גדול ודוקא בח~~ל אפי~ גוונא ה~י בכי דקניסנה

 ומ~ונה הוה נשיאה דבי דחתניה נחמן רב כמוהדור
 רבים שהמחום העיר טובי או ה~יא ע~~פילדון

 ~ ~כ~~ל לא בעלמא ד~~ניאבל עליה~
 המחונו מ~~מ א~נו הדי~ות בענותינו אנו כיו~~
 שא~ר והפה בדורו כש~ואל בדורו ויפתח ע~יהםרבים
 יהיה אשר הכהן אל ובאת וכתיב שהתיר הפההוא
 כו~ ההםבימיס

 א~
 וב~ת וכתב שבי~יך כהן אלא ~ך

ול~
 והלכת כתב

 לר~~
 בינת~~ך וא~~ל ובא~~ת נוטריקון

 ~סנו בתחלה ואם לכך צ~כה והשעה ~ תשע~~ןא~~ל
הפח מ~

 לבסו~
 בפ~ הרמ~~~ס וכמ~~ש הפ~ת אל נפול לא

 ~הלכות~~~ד
 סנהדר~

 ~לקות~ייב שאי~ ל~י לה~קות לב~~ד יש ~~~ל
 ולה~~

 ודאי ושלשה ~יתה חייב שאינו ל~י

נ~ר~י~
 בפ~~ק כדאיתא הדיוטות שיהיו אפילו ב~~ד
 לעבור ~~נן נמי ש~ה ובהוראתד~נהדרין

~ 
 דברי

 דיב~ת ע~בדי ~כהני הכר~ל בהר דא~יהו כ~בדאתורה
 זה ~לק התרנו ס~נה ~חמת ועכשיו רבה האשהפרק
 ~לבנו שהיה התנאי כפי~~ו

 וא~
 ניתי גזלה ~ח~ת

עלי~
 בעי ליבא ורח~נא בתשובה ששב אומר הרי

 י~~ר למי י~ע אינו לו שיהיה ~פילו לה~~ר ~הלו וא~

ו~~
 ד~ל

 ר~י~
 קיי~ ד~ר ל~ות ותקנתו הוא

 ~היה

~
 תו~ת

 ל~~י~
 ידו ת~יג כ~~ר

 וא~
 יכול היה אם

 ניכרים ל~עליסלה~יר
 מ~~~

 הס
 לה~ א~

 לקבל
~מקבל ממ~

 ~מ~
 אין ו~ה בפניו תשובה דרכי נועל

 במחזיר והיינו עצים בהגוזל כדאיתא הימנו נוחהחכ~ים רו~
 ויעשו הגזל~ים יערי~ו ובל דין ב~ת ע~~י שלא~עצמו

~ 
כיו~

 זו תקנה נ~שכה לא לכן ויפטרו מהם יקבלו שלא
 היו אחריו זה ומפני שתק~ה רבי של ~ורואלא

 ופסקה ידו שמטה בנ~~ד ומ~~מ ~הם ו~קבלין גזלותדיני דני~

 ~ו לאשר לפ~ע אצים והנוגשיס ~ובותיו ורבומ~ית~
 לפני~ תשובה דרכי לנעול לנו אין~גשים

 שהסכ~ה ו~ש
 ~~~ אלא דייניהם בה ההכימו לאזאת

 להם שיתירו
 זה~ק

 כשי~~
 התנה ב~~ד ו~ב

 מוכרים להיות לבד זה בחלק עשו כא~ר הדחקבשעת להתי~ ומ~ ב~
 ~צ~ם ~ל לא אח~ם של בשרכ~וכ~ם

 וא~
 היתה אס

 רבים וחומרות~הן הסכמותיהן מכלמשונה
 מ~~~

 ~~ד לב
התנה

 ב~
 וא~~ג יפה ב~~ד כח מה דאלת~~ה ומהני

 יהא לא לידור רוצה שאני נדר האומר דעלמאדבאיניש
 בלבו ולא רם בקול כן לומר וצריך כלום לאו בלבונדר

 הנדר את מ~לין וא~נן דברים אינן שבלב~בריס
 ד~רים בפ~~ד בפסקיו ~~~ל הרא~~ש כמ~~ש בשפתיושהוציא
 היא כלום לאו בחשאי ~ל שאם ז~~ל הרא~~םבשם
 שאני נדר כל שא~ר דכיון התם דאמרינן אההיאדכתב
 בהדיה אתי ולא ליה שמע לא בטל ~הא לידורעת~ד

~~~~
 שלא כדי בלחש שבטל לימא ליה קשיא מאי וא~~ת
 אין ב~שאי בטל שאם ז~~ל הרא~~ם ופי~ חבירוישמע
 ~דר בלבו ש~ב אע~~פ בסתם ד~ר דכיון ביטולביטולו
 הוו ולא מוכחי ולא שבלב דברים הוו תנאו ד~תעל

דברי~
 שבלב דבריס הוו בפרהסיא ביטל אם אבל

 מחשבתו ומועלתד~וכחי
 לבט~

 פריך הילכך הנדר
 בעל~א דאמרינן ומאי עכ~~ל בהדיה אתי ולאת~~ודא
 לא לא ואי שוין ולבו פיו שיהיושצריך

 ה~
 היינו נדר

 הוי לא ולהכי בפיו ~~וציא מה סותרת מחשבתו~שאין
 ולבו פיו שיהיו עדנדר

~~ 
 כש~חשבת א~נם

 ב~ומר בפיו שהוציא ~הס~רת ל~
 ~ במחשב~

 שאני נדר
רוצה

 לי~
 בפיו זה דבר שיו~א עד מהני לא בטל יהא

 טפי חיישינן דרבים להזיקא ואיברא רםבקול
 ואת הנבלות את ~רחיקין יחפור לא בפ~בבתרא דא~רי~

הבורסקי
~ 

 ~עיר
 ח~שי~

 אין אמות
 עוש~

 בורסקי
 נוטה שהוא אילן התם נמי ותנן כו~ העיר ל~רחאלא
לר~~הר

 קו~
 שיהיה כדי

 ג~
 ורוכבו עובר

 כ~
 ו~ייתי

לה
 הר~ב~~~

 ז~~ל
 בפי~~~

 ~קי ~ה~
~~ 

 ב~~ כ~י ותנן
~זקת

~ ~~ הבת~~  
 ~רות~ ר~~הר ת~ת חלל

 שי~
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 כל מעתא ~~ור כו~ומערות
 ש~

 הדברים הם
 מ~~ דודאידידן ב~

 אם ~פן אם ח~~ו רב ה~ק לרבים
בממונן

 דא~
 לנו

 לעמ~
 ולא מדכתיב עליו

 תעמ~
 על

דם
 רע~

 ~ וגו~
 להשיב צריך איניו~~~

~ 
 מה

 ~אר זוהםכמה דא~ שא~~
 הםכמו~

 שדעתם הקהלות
 הו~

 מתח~ה
 כ~~זשיתירו

 שיר~
 בה~כמה החמירו שהרי וחרטה פתח בלי

 חכמים ג~ וגם ויחיד יחיד כל וקבלוה מדאי יותר הרבהזו
 לא ולפיכך ~ו הםכמה המתיר לכל הרבה הענ~והנ~~ל

 היו עליו אשר ה~לק הנה כי עכ~~ל בהתרתוהםכמנו
 למכו~ ל~צמם בהמות יש~טו לבל בדעתנוהחומ~ת
לישראל

 עד~
 שלב מ~מת חומרותיה בכל קיימת היא

 ב~~ד לב אשר ה~לק אמנם זה חלק על התנו לאב~~ד
 מתנים ב~~ד היו אלו ובאמת כאמור התירוה ~יוהתנה
 להתירו עצמם בשר מכירת עלגם

 לכשיר~
 שתהיה אע~~פ

 היה רחוקות קהלות דעת על בחומרותיה מאדמשו~~
 מקום ~הלנו

 כלל וח~ה פתח שום בצי להתיר~
 מצאנו ובקעה ממצרנו ארי להכריח אז היודחומ~תיה

 אלו נמי נבלה ומחמת שעה באותה אז גדר בהוגדרנו
 בכך יקרא ~א אח~ת פעם נבלה אחריונמצאת

 כי שלש פעמים נבלות להאכיל מועד שיהיה לאאם חש~
 נבלות להאכיל חשוד שהוא קוצ עליו יצא ודאי~ה
 שנ~תם אלא בכך קול שום עליהם יצא לא מ~לםובנ~~ד
עליהם

~ 
 ~היא ז~~ל הר~~ן ו~~~כ כאמור לה~מא

דאמרי~
 ר~ חלב א~ריו שנ~צא טבח הנשה גיד בפ~

יוח~
 פליגי ולא כשעורה א~ יהודה רב ב~ית אומר

 ומיהו ~~~ל כש~ור~ להעבירו ב~ית להלקותו והלכתאעד כ~
 ליה דמעבריקא~~~ג

 אי~
 ~רתם שהחשודי~ כחשוד דינו

 לא הכא אבל מזידין שהן מ~ני בםנהדרין כמ~~שקשה
 עליו שיקבל קלה ו~רתו הוא פושע ~לא ~יד~שביק
 כחברשיתנהג

 לענ~
 כדמוכח ליה םגי שלשה בפני זה

 נדונין האלו הדברים וכל גבאי ~נעשה חבר גביבבכורות
 ופשיעתם אונםם ולפי הא~ים כוונת לפי שאין זהלפי

וים~
 להראב~~ד משהו אםור בםפר וביאורם אלו דברים

 בפ~~ק אמרו התורה לומדי ולכבוד עכ~~לז~~ל
 חכם גבי םכינא םר דלא טבחא האי הונא~~~ר דחול~

משמתי~
 אבישרא ומכר~יק ליה מעב~נן אמר ורבא ליה

 כ~ן ול~פ היא~רפא
 בנמצ~~

 בשלא כאן יפה םכינו
 נמ~ת דלא היכא אמר רבינא יפה םכינונמצאת
 ~דבן לא ל~י דאפי~ בפרקא ליה ממםמם יפה~כינו
 קמיה םכינא םר דלא טבחא ההוא התםוקא~ר

דרב~
 בר

 חנינ~
 ועב~ה שמתיה

 ו~כ~
 א~ריה

 אמר לגביה אשי ורב זוטרא מר איקלע הואדטרפא
 לי~יינולהו

 רב~
 רב בדק טפלי ביה דתלו במלתיה

 רבא גם ו~יברא ואכשריה יפה ונמצאת לםכיניהאשי
 דלא אלא פגומה נמצאת דםכינו מחמת ה~בירולא
 פושע הוי פגומה נמצאת דאלו רבא קמ~ה םכינו~ר

 עד מ~ירו אשי רב היה לא טפלי ביה דתלוואע~~ג
 לו שיבדוק עד ישחוט שלא שלשה בפני עליושיקבל
 ו~וד רגיל היה ואילו סכינוחכם

 ב~
 היה לא

 שאין למקוה שילךעד מ~י~
 מכי~~

 בדבר אבידה ויחזיר אותו
 דאלו פליגי יפה םכינו דבנמצאת ם~~ל ~בי~א~שוב
 רבא אמר הוה לא פגומה~מצאת

 דמכריז~
 אבש~יה

 ליה דמעבירינן רבא קאמר יפה נמצאתאפי~ ודאי אלא מזדבן לא לגויים אפי~ דהא היה~רפה
 ואע~~ג היא דטרפהאבשריה ומכר~י~

 שה~בי~
 כבודו מפני רבא

 החזי~ א~ירב
 ולא רבא במצות

 הוצ~
 ולימלך ל~ור

 זוטרא מר ליה דקאמר והיינו יפה םכינו כשנמצאתבו
 ולימלך לחזור לך דהיה כלומר לםבא ~ר לי~וש ולאהתם
 קא בשליחותיה השיב והואבו

 עבדי~
 ד~ו גילה שהרי

~חפ~
 סכינו כשימצא דהיינו זכות לו כשימצא להתירו

 ~שום כב~ן על חכמים מחלו דלא הכא אפילויפה
 המלכה שום בלי בכך לה~ירו לו ויש טיפלי ביהדתלי
 ואין התורה כבוד כבודו על חש בכך אפי~ זוטראומר
 אינו ודאי ~ה ל~כמים אלאכבוד

 צרי~
 ולא לפנים

 לנו ויש פניםלפני
 לד~

 זכות לכף הם גם הרבנים
 לבל גדרות לגדור אלא היתה דלא עתהבחכמתכם
 וינתקו ח~~ו עול ויפרקו ~מורות בהסכמותיפקירו
 ה~ם יםעו התאוה ומקברותמום~ת

 ~םירו~
 והאמת

 ע~ ויתן דרכו~ורה
 ואותיות חשכו יגיה וה~ למלכו

 אמת דובר כי רגלים להם ויש מרחקן דא~~באמ~~ת
 קולו למר~וקישמיע

 בא~
 עמ~ה תאות ולו מכלים

 בלי מקרבן בא~~ב שק~~ר אותיות אמנם אלהי~~םכבני
 לבל להעלים לאוזן הפה מן בקירוב יאמר כירגלים
 שבאותיות בנפש עמ~ה לו ואין פע~ים רבי~בוהו
 אמנם מקבלי~ על תזע~~ק מקי~~ר ואב~~ן רי~~ש קו~~ףשי~~ן
אמ~~ת

 מאר~~~
 מאתי~~ם אל~~ף אמת וחותמו ~ תצמ~~ח

 פעמים כ~~א רבוע כ~~א שעול~ אהיה בשם חתוםתשעי~~ם
 יהיה ב~~ש בא~~ת ואהי~~ה אמ~~ת יעלוכ~~ז

 ששה מלואו כ~~ו י~לה יהו~~ה ~ם כת~~רבגימ~ריא תצמ~~~
 ~ל להשיב ולא תור~~ה כת~~ר כמםפר יעלוועש~ם

 ~הבה בםופה מביאה חובה במלחמת נתכוונתיהרבנים דב~
 רק טובה וכמה מכמהוחיבה

 להנ~
 ~שונות מריב ~ה

שונו~
 ס~~ שגי~י ומה ~~ריש ואני הורוני שגיונות על
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 ואפילו רברבי ואפי~ צריך אני וללמוד היא תורה כילי
 מי בא אני ועליה מרבבה דגול במרכבה קבועיםזוטרי

 ינחנו הוא אמת ושמושחותמו
 בדר~

 הדין ועל אמת
 הצ~יר נאם שלום זה והיה האמת ועל השלוםועל
 ולמשמע ישפוט עיניו למראה הלום עד הדוברבעיר
 ~ יפריח התורה במעיני יוכיחאזניו

~~~~
 ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ז~

 למורי ששלחתיו ק~ם זה דין פסק כותבי~~~י
 הגיעתני תוב~~ב בצפת אש~ הגאונים הרבניםואלופי
 בתוך לרדותי בכפי חמס לא על דברים מ~וטרתאגרת
ביתי

 ול~
 דבר על ~~~ל תשובתי ערכתי עליה

 היתה ק~בה רבים בת בשערי החייביםהקצבים הםכמ~
 אינו ערב עליו והיוצא קצבה לו שאין בדברלפניכם
מת~ייב

 א~
 אורב י~מיד כי

 ל~
 תמהים בם רואי כל

 מקוםמה
 ~ערו~

 במהומה נקמה לעשות מלחמה כך על
 על פסק כתבתי ~~בי בתום ואניקדומה

 כ~

 בדבר
 עליו אשר בכות~א כביעתא לפני ולא לפניכםהפשוט
 עם ב~יניכם דברי נאמנוולא

 כל לעין גלוי היו~
 זה דבר על בע~ניכם חשוד היותי ידעתי ואלוא~תתם
 בסתר מראש לא כי עדים מאה כך עצ מחתיםהייתי
 לומר הבר את לתבן מה הדבר היה כל ול~יןדברתי
 םבר מאימעיקרא

 ולבסו~
 הרצתי אשר אחרי הבר מאי

 ~ה שכתב~י ומה לכל ידו~ים הם אשר לפניכםדברי
 תבונתכם מימי ולשאוב בדבריכם להשתעשעהיה

 אהבה וםופה מריבה בה אין אשר חובהבמלחמת
 ~ורה מלחמת כי כ~ובה חטאת תמחה ובה טובהעאכ~~ו
 פריה ויפה היא וחביבה ערבה אמתתה ~לל~מוד
 בסופה והב את לתרופה ו~ליהלמאכל

 וא~
 זאת גם

 אשר בתורה שלום הקדמתי בדבר הקפדתם כיבשמעי
 ידים בפישוט וכריעה בהכנעה ובאתי שלוםנתיבותיה
 אדבר כי שלום א~י בתומה מ~ילה מכם לשאולורגלים
 מראות נבהלתי משמוע נעויתי זה ועל למלחמההמה
 בצבאות ~המושבעים לת~~ח תאות לאזאת

 א~
 לזאת

 דין הפסק כנגד שכתבתם דין בפסק לכתוב לבייח~ד
 להתיר פה הסכימו שהכל לכם שכתבתי במקומישפסקתי
 הקהלות ובין ביני קטיגוריא להטיל כזבים ~כםכתבו
 שמור וההעתק כתבתי כן זו~תי לכם כתבתי כןולא
 קהלותיהם בעד נתחייבו הקה~ות ראשי כי והואבידי
 נתחרטו ואח~~ך מההסכמה שהותר ב~לק מרוציםהיותם
 והתרתה ה~סכמה ענין על לכ~~תושאלו

 ~דענ~
 ת~~ח כי

 מ~יר קטיגוריא ~הטי~ לא אך בעולם שלוםמרבים
 הזה לדבר חשו לא יצ~~ו הקהלות לאל ותהלותלעיר
 כנים ודברי נאמנים ומדותי הכירוניכי

 ו~~
 יח~ו אם

 ואחת לשופט~הם שופט~ם אינם הם כי ~ושש איניאני
 לכ~~ת כתבתי כבר אשנה לא שמים ידי ל~אתדברתי
 םבר מאי מעיקרא על~ תלונו~יכם עליטעם

 נעשית ההסכמה כי וכתבתי שמעתם ולא סברמאי ולבסו~
 לפי בה להםכים א~רים פתו אש~ קצת שנאהמחמת
 פה כנודע התועלת להם לקרב הםכימו וקצתתומם
 ~ושין היינו כו~ הדין מן שלא ומ~נישין מכין ב~~דובענין

 ~רו והם מעט קצפו ואוהב והשו~א ההיאההםכמה
 מחמת ולא השורה מקלקלין והשנאה האהבה כילרעה

אהבתכ~
 כדב~כם יהי לו הן בהתרה חפצים ~נ~נו

 יגי~ולא
 נזק שום

 לגו~
 החרם ולענין מישראל א~ שום

 וחרטתם נתחרטו והתרנו בהתרה שהסכימואחר
 רבים ע~~ד שהודר נדר בתשובה הדבר וכן מ~כבתאינה
ולענין

 ספ~
 ש~ר בעידי לעשות ב~דם נפשות סכנת

 עם לדון יוכל ומיבערכאות
 שתקי~

 פיהם אשר ממנו
 כו~ שואדבר

 ולענ~
 בהסכמה ההתרה תנאי לכתוב

 לכתוב שנהג מי מעולם ראינולא
~ 

 והכתובה כלל
 זהבכל

 לה~
 הנייר והפסד זמן איבוד ~ר יגי~ת הרבה

 כל על מוד~ה ומוםר בר~~ה עומד אדםוקי~~ל
 כל על ומהני בטלים שיהיו שנה באותהשיעשה השבועו~
 השבועה בשעת התנ~י זוכר אינו אם שנה באות~שיעשה השבוע~

 מיד כשנודר היינו זה דבר רם בקול לומר שצריךומה
 הנושאים שמרוצים ומה ימים לאורך לא אך נשבע~ו
 להם שאין מחמת הואבכך

 מהי~
 השער ~ל יותר ליה~דים הנמכר הבשרמ~וח א~ כי חובם י~בו

 מוכרים שבוע ובכל משקל מכל כספיםשלשה שבשו~
 לדעת לכ~~ת ~קום ומה פה כידוע משקלות מאותלשמונה קרו~

 צ~ך אין המפורםמו~ ועל פה הדרים מן יותרבזה
 מכתבכם וגם בידכם מכתבי והנה ראיהלהביא

 מקום ואין בידי מכתבכם ו~ם מכתביתופס ו~
 ועכ~~ז נכוח~ת בהוכחות הוכחתי הכל ועל ד~ריםעליהם לחפו~

 ואם אין מכם גדול בינינו ומכריח בעיניכם ישרולא
 כ~ן יש זקנה מ~~מ כאן אין וחכמה לפניכםנקלותי
 לב חוקרוהשי~~ת

 ובו~
 כליות

 שלא לבי מצפוני יוד~
 הוא ~י האמת על ~עמוד ~די אלא שכתבתי מהכתבתי
האהוב

 בעי~
 מהכל יותר

 וא~
 כ~ועה תחש~ני אם

 ביעתא בהו~אתאפי~
 בכותח~

 לא מ~~מ הגעני לא
 באתם אשר מחכימות ואותיות הכל בעיני חזקתיכן
 בחימה במכתבכם ~ר~כות ~כתבתםאלי

 ~מ~
 עס

~~~~~~~~~ 
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~~~ת
 ה~צ~~~

 עמו~~ס
 ~ש~

 אני הכל ועל בנוקדים היה
ש~ח

 ל~~
 ורואי מבקש אנכי אותה כי הא~ת על

 ובחםדם החכמים בין גדלתי ימי כל כי יוכיחו~ותיותי
 יורה והאמת נטלתי בראש עמהם וחלק גד~וניתמיד
 ויתןדרכו

 ע~
 מי שלום זה והיה חשכו יגיה וה~ למלכו

 ויעמידנו אמת בדרך ינ~נו הוא אמת ושמו~חותמו
 הדיןעל

 וע~
 בעיר הצ~יר ~אם השלום ועל האמת

 ועל התורה על למאמרכם ~ומן הלום עדהדובר
 ולבו נלאח נגידים בקול חםדים גמילות ועלהעב~ה
 לאומרים ~אחבוער

 הא~
 מאח דבק ובאהבתכם האח

~
 יפריח התורה ~עייני ~י~י

~~~~
 ~~~~~ ז~ ~~~~~ ~~~~~ ~ז

ו~~
 שלכם פסק העתק בידכם נשאר לא אולי

 פה למ~כ~~ת מעתיקו אני לכן הסופר ביד לאוגם
 חייב הייתי אולי הזאת החרדה כל מה תדעול~ען
 לפני י~שדוני עתה להפרע ורציתם אחר מ~~וםלכם
 ל~תי ק~וב זה בדמשק שנ~שית ההסכמה דבר עלקוני
 ליהודים בשר למכור ~אים יהיו שלא הקצבים עלשנים
 או גויים אחרים משל ולא משלהם לא אופןבשום
 ששום הם יעברו ואם שנים עשר תשלו~ עדיה~ים
 מבשרם לאכול ולא מהם לקנות רשאי היה לאיה~י

 ולבם ופיהם קדש~ם כבשר להם אסורה מעכשיו~תהיה
 ע~~ד הקהלות יח~די כל הדירו וגם זה באיסור~וים
 כבשר הנז~ הבשר כל עליה~ כולם ואסרו הקהל~שי
 גזרו זה ומלבד אמן כולם ו~נו שנים ה~שרה כלקדשים
 בלילה הוא וארור ביום הוא וארו~ ושמתא ונידוי~רם
 אשר כל עלכו~

 יקנ~
 השוחטים וגם שלהם בשר ויאכל

 וכתוב כו~ בשר שום להם לשחוט רש~ים יהיולא

 כו~ לב~ל רשאי יהיה לא יחיד או ~~ד ושוםההסכמה בםו~
 להםולמצא

 פת~
 אסורה ~תהיה אלא להתיר ומקום

 הב~~ד בה וחתם הקהל ראשי בה וחתומים הנז~ זמןכל
 וישרה הגונה זו הםכמה ~~~ל י~~ו מסת~~ערב ק~~קשל

 השורה קלק~ו הקצבים כי יען התורה פי עלמיוםדת
 ל~דות ונפסלו וגזלה במעילה חומתהוהרסו

 ע~
 הנבלה

 ~אזנים בלשון ה~ילהו~ל
 וכ~

 התורה פי על רמיה
 חטא הוא כי ישא ח~או ו~מבטלה התרה לה איןלעולם
 למקום הקצבים ילכו א~~כ א~א כפרה לו ואין נשארבים
 ויקנו חשוב בדבר אבידה וי~רו אותם מכיריןשאין
 רבים תועלת בו שיהיה דבר מממונםהם

 כד~
 את גוזל

 ~הם יהיה ואז~רבים
 תשוב~

 ~~את ותמחה
 כתו~

נא~
 הלוס עד הדובר בעיר ה~יר

 יום~
 ן~

 וב~~ד ע~~~ל ~י~ ן~אב~הם ל~~~~
 דק~~~

 ~~כ חתם ספ~ים
 עם חזו~יהם בכל שכתבו מה לכל מסכים אני גם~~~ל

היו~
 הצעיר נאם פה נמצאתי ~א הקהלות ~רת שבש~ת

 חתם י~~~ו ביסורו משה הר~ והחכם עכ~~ל ברוךמשה
 התו~בו~ כל את ~דע השומע כל אמת הן וז~~ל הואג~~כ

 שמעתי כאשר האלה החטאים באנשים הנמצאותהגדולות
 פה הנמצ~ים החכמים כל וגם ה~ס כל מפיאני

 והחרמות החומרות מלבד עצמי מ~י ע~~י ~ל ~~בל~י רא~
 להמצא שלאהנ~~ל

 בשו~
 לקבל אדרבה בעולם התרת

 שלא מחדש ע~מיעל
 לשמו~

 להפך ולא לדבר ולא
 ל~עלה הכתוב כל לעשות עצמי ~ל מקבל אני וכןבזכותם
 ~אם מסכים אני וגם שם הכתובים הברית אלותככל

 נ~שית ההסכמה וזאת ~~~ל ביסורו משהה~עיר
 בחדש האש~~ל ב~נת ועתה השכ~~ט שנתחשון בח~

 תמ~
 של~ו

 ההסכמה תופס מדמשקאלינו
 כללות אש~ באור~

 א~ כי ושאלו ל~יל כתובכוונתה
 מהק~בי~~

 לבו מלאו
 שהיו סבת ~ל נ~שית הה~כמה כי ואמר לסורולחזור
 על מעלילים היו והם לישמעאליםחי~בים

 ו~תה שלהם הבשר מוכרים ~היו בעוד ב~דםשיפרעו היהודי~
 היהודים מעל ולפצות לסלק הערכאות בסיג~~יליכתבו
 הישמ~אלים של הבשר ימכרו ולא להוצ~~ם תבי~הכל
 יום בכל טורחם ש~ירות י~חו אלא מקודם שהיהכמו
 יכתבו הישמעאלים ובזה לישמ~אלים יהיה ה~יוחוכל

 הי~מעאלים יר~ו לא ואם למ~לה הכתוב ככל ג~~כעליהם
 זה ועל בא~רונה תהיה ושמ~ה היהודים עליקומו
 פתח ימצא ~ה חמור ואיםור הזאת בהסכמה אםשא~ו
 כי פתח למצוא רשאי ב~~ד שום ואם להתירו~קום

 ו~ל להתיר ב~~ד שום יוכל שלא זה ג~~כ כתובבהסכמה
 אשר ט~מים מכמה כזאת הםכמה יועיל לא השבנוזה

 כמוה~~ר הדיין השלם והחכם להםכ~בנו

 יוס~
 להתיר ש~א שכתבנו מה על ונתר~ם כתב הנ~~לנר~~ו ~ייא~ ן~

 ממנו א~ לכל וכתב ~~~ז חוק לבלי דבריםוהעתיר
 הוא כי לכתוב ~ר שנית ו~תה~פרטות

 הכלבה~כמת התיר~
 ושאח~~~

 כתביהם פי וש~ל ~בים לנו כתבו
 ונפלה ~כבודם זלזלו זה ושעל ~התיר שלאהשבנו

 התורה ועטרת שמים שם ונתחלל ביניהםקטיגוריא

לא~
 אלו בכיוצא ולהתרעם לכתוב וה~ליג כו~ הושפלה

 ששאלו שהשאלה והאמת במכתבו שכתוב כ~והדברים
 כתובה באה למעלה כמ~~שממנו

 בסו~
 תופם

 החכמים כי וחשבנו בה אדם שום חתום היהולא ההסכמ~
 וכתבנו זאת שאלה שואלים היווהקהלו~

 שכתבנ~ ~~
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 אותם מקצת אלא מכולם השאלה היתה לא א~י~א~ל
אנ~ים

 של~
 שנראה מה כתבנו אנ~נו בהתרה רוצים היו

 לא ההסכ~ה חומר תופס ~ללנו
~ 

 והחכם דבר~הם
 שיש שאומר על אלא הה~~~ה בה~תר היקל לאה~~

 וכ~ב נפשות סכנת ספקבקיומה
~ 

 דין ~~ק זה
 שנאה ~חמת הוא ההסכ~ה בהיתר המעכ~ים כיוכתב ארו~

 ול~ן לעצמם תו~ת לקרבאו
 א~~

 והביא לדב~יהם ~~וש
 סי~ן הדשן מתרומתראיה

 ~ע~~~
 א~ו ו~תה ~ד כו~

שא~
 שנאה ~~מת היה אפי~ בהתרה רוצים

 כמ~~~
 הוא

 ה~מתלאה ~יקר שם כ~ שהביא לראיה שוה אינובנ~~ד
 ה~תה כי הכל יודעים שהיו היתה שנאה בשביל~נידה
 ולא העבירה זאת בכמו עבר שאחר וגם ~מו שנאה~ו

 שנאה לו היה אדם ששום ידוע אינו בנ~~ד אבלנ~דהו
 ק~בים עברו לא וגם ההסכמהכש~ו

 א~רי~
 כמו

אלו
 ול~

 שנאה להם שה~ה ואפי~ הסכמה להם עשו
 היה ואפי~ וישנאום ה~ שונאי שהיו ~ביל היהעמהם
 העבירה מצד לא עצמם מצד ע~הם שנאה איזהלמק~תם

 לההכים הקהלות וראשי החכמים כל מ~טרפים היולא
 וגם אותם ה~ו~אים המו~טי~ מפ~י על~הםולהחמיר
 ק~~ם אם בהיתרעתה

 ~ש~~~
 ההיתר מונעים היו שנאה

 ~ מ~וונים הם לש~~ש לד~תם אלא יעכבו למההאחרים

ג~
 בה~כמת נ~שית לא זו שההכמה שכתב מה

 בה כולם ההכימו אח~~כ הרי מתחלה הקהלותחכמי
 התרה לה שאין ~חתימ~ם למ~לה שכתבו מהוכתבו
 ~הוא ש~י ואפי~ כו~ אותו מכירין שאין למ~ו~ שילכועד
 חשוד אינו הגזלה עלחשוד

 ע~
 מילתא ולמגרר הנבלה

 כל גם אותו מכיר~ן שאין למקום ~ילך עד כןעשו
 ~ן אלא עושים הדין מ~ד לא ב~הלות שעו~יסההסכמות
 באותה שיש זמן כל ואפ~~ה הוא מילתא ולמגדרהתקנה
 אין וא~~כ להתירה רשאים אינם מל~א מגדרהסכמה
 שמי ~הביא הראיה על להשיב עתה ~~יכיםאנחנו
 מה גם ח~ור לדבר חשוד אינו קל לדבר ~שודשהוא
 שמכין דין הבית מע~~ןשהביא

 ועונשי~
 כו~ כ~ין שלא

 מלתא מגדר משום שתקנום הה~כמה למתקני סיועזהו
 אפילו פרוצים האלמיס ~היו שלא לתורה גדרול~ות
 כמינייהו ~ל ~או חשוב אדם בלא ~ו שאם ומ~~שב~ר
 ולא אומניות בבעלי דדוקא רביס פוסקים הביאהרי

 ~ני שבתקנות שסבר למי ואפילו העיר בניבתקנות
ה~

 הרי חשוב אדם ~ריך ~~~כ
 בתי החשובי~ החכמי~

דינ~~
 ויותר בה הכתוב בחומר בהסכמה חתמו שב~ר

 אלא הההכמה ~יית בשעת חתמו שלאואפי~
 אח~

~~~
 ההס~מה נתקיי~ה ~ת~ו

~ 
 מה ~ם הכל

~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~
 החרם שדיןשהב~א

 צר~
 זהו וחרטה פתח

 כש~~
 סבה

 התרה יש אם הוא ה~~לוקת כל ובנ~~דלהתירה
 יהיה שלא נאמר אז התרה שיש ~וסכם וכשיהיהלאו א~

צרי~
 היה לא אם ההסכמה מצד חרטה ולא פתח לא
 א~ כל על שנאסרה איהור של א~~ת חומ~א בהכתוב
 וכ~ו זה באיסור שוים ו~בם ופיהם קדשיםכבשר
 יחזרו שמא להתירה מקום ואין בהסכמהשכתוב

 ~ עתה שמתנים כמו כשכירים אלא ימכרו שלאאפי~ להור~

ג~
 ~ה נפשות סכנת שיש נר~~ו החכם שכתב מה

 עדכו~
 הכ~

 דבר על שמגזימין וא~ילו ממון משום ~וא
 הכנת בהשיש

 נפשו~
 ~ל לגזם האומות הם נהו~ים

 כאן שאין וכיון עד כו~ מידם מצילם והב~~הישר
 פקו~

נ~~
 דרדקי מקרי ה~וא כמו בהתרתה מצוה ~ום ו~ין
אין

 כא~
 יותר חומר בה בה~ות שכן כל להתירה מ~ום
 דייניהם בהסכמת וה~תה אח~ותמהסכמות

 ~ כו~ בתחלה חתמו לא ה~ילואח~~כ כש~ת~
~ו~

 מהנודר הביא
~ 

 התירו שאם רבים דעת
 דרדקי מקרי הה~א כי ~ו~ר רשו~ם בל~ מ~והלדבר
 שהיא בהתרתה הסכ~מו שהשלשה ע~ה ~ם ומהוכ~~

 תמיה ואני להתיר הקהל ה~כמת בלא אף~ו~רת
 דעת בלא להתיר ~צוה לדבר מקום נתנו ש~םזה ~

 מ~ה ויש להתיר רו~ים עצ~ם שהנודר~ם מפניהרב~ם
 שלא יתירו איך דעתן על שנדרו הרב~ם אבלבהיתר
 מקצתו שהותר מנדד ~~~ש ו~ל כו~ ע~מם הנודר~םמדעת
 בזה ה~שב~~א חלק כבר בחרטה כשהו~ כולו הותרשלא
 ית~רו ואם ז~ הי~ י~~ד נתיב וחוה האדם שהביאכ~ו
 יהיה בשכירות למכור ש~וכל שהוא זו ההסכ~הק~ת
 התירו שלא מה ~ל ל~בור פה פת~וןלהם

 נדר אמרינן בחרטה שהותר ב~ה שא~י~ שאימרמי כםב~
 ההסכמה כל הות~ה והרי כולו הותר מקצתושה~תר
 הבתה נת~טל ולא והייג גדר בהשיש

~~~
 ב~~ד ~~י צבור בנדרי בנ~~ד עוד

 ל~
 ב~~ד

 בשום ראיתי ולא ~ד כו~ כש~ר~ו לבטל עליהםמתנה
 להתירה עליה שהתנו הההכמה בנוסחמקום

 וג~
 אם

 החכמים להתירה כולם בפירוש ~ה על שהתנו לומרר~ה
 בפי~ כת~ו אותה והעושים עשייתה בתחלת נמצאולא
 שהוא מה מבטל בכתב שהוא ומה כו~ לבטלה ירצושלא

 שבכלם הגדול החכם ~פרט עצמם והחכמי~פה
 כתב זה דין ~סקהכותב

 שלעול~
 התרה לה אין

 ישא חטאווהמבטלה
 והפלי~

 שכתוב כמו בד~רים
 כי ראינו ו~ד להתירה ~יה התנו איך וא~~כלמעלה
הדברי~

 שאומרי~ שמה מוכיחים
 הגוי~

 ש~ונתם
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 הבשר שימכרו אלאלה~יר
 בעד~

 להפרע כדי בשכירות
 ו~~יפת גניבה ~נת שלהם הקדום החובמשכירותם

 שרוצה וכמיהיא
 לםתו~

 ידוע שהדבר בכברה השמש
 אפילו יםפיק לא הבשר מכירת בעד ~לו שלשהשכירות
 אין כי לעינים ונראה חובותם לפרוע כ~~שלפ~נםתם

 כדי כבתחלה לאו~נותם לה~ירם לב רוע אם כיזה
 היא וזו החובות ולכרוע לפרנםת~ ריוח להםשיהיה
 ~ פםקכם תופס כאן עד תשובה עליו שאין~ענה

ו~~
 תוב~~ב בירושלים מזו ~~ורה הםכמה ראיתי

 ירושלים חכמי וקבלוה מצרים וחכמי מהנגידמוסכמת
 התורה אלות כ~ל צדקנו משיח בא ~ד וקבלוהכולם
 בה להקל להורות או לב~לה חכם שום יוכלושלא
 משיח בא עד א~ריהם והבאים הם דור אחרידור
 פוצה באין והתירו בהתרתה הקל הדור וגדול~קנו
פה

 ומ~~

 על
 כ~

 ואם
 יצ~ר~

 תב~~ור ואזי אפרסמה
 דברי כל על בינינו יוכיחו הגבוהי~ ~ריםוחרמ~~ון
 ~ שלום זה והיההפסקים

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

~~ו~~
 עליהם קבלו שלא ההוא הקהל לענין

דב~
 לאםור כתובה שהיתה כ~ו ההיא ההםכמה

 שלהבשר
 אות~

 שקבלו אלא קדשים כבשר הק~בים
 דבר מבשרם ל~כול שלא בחרםעליהם

 פשו~
 הוא

ש~~
 להתיר ההוא הקהל וראשי החכם שהסכימו

 ההסכמה ה~יר לקהל החכםוהודיע
 ה~

 מותרת היא
 כבשר בשרם עצמם את אםרו הקהלות ששארואפי~
קדשים

 כי~
 זה בנדר עצמו על אסר לא ה~הל שזה

 שכל רוב שהם א~~~פי הקה~ות שארי אחר נגרראינו
 בני שאין וכשם הוא עצמו בפני כעיר וקהל קהלבני

 יכולים אחרותעיירות
 לכו~

 שיהיו א~רת העיר לבני
 קהלות שאר בני אין כך בהסכמתם אחריהםנגררים
 א~ריה~ נגררים להיות א~ר לקהל לכוףיכולי~

 המנהג וכן א~ת בעיר כולם אםאפילו בהסכמת~
 פש~

 אבל
 ההם הקצבים בשר לאסור שהכר~ו קהלות שארלענין
 לבעל מקוםיש

 ד~
 שהםכימו שאע~~פי ולומר לחלוק

 עד ~ותר אינו להתיר הקהל אנשי ו~בה~כמים
 פת~ ע~י שלשה לו ~תירו לנדרו אחד כלשישאל

 ו~ר~ה
 שנמצא וכמו נדרים התרתכדין

~ 
 התשובות בעלי בדברי

 בדבר היתר למ~איש
 ש~~

 נדר הצבור קבלו שלא
 א~ן ~~~ו ~נו ~א ממש ב~ניהםזה

 אע~~~
 כן שהוכרז

בצבור
 א~

 בה שכ~וב ה~כמה על הרמ~~ן וכ~~כ נדר כאן
 חל לא השבועה א~ר אמן ענה שלא שמי~~ועה
 ואינו ש~ועהעליו

 צרי~
 שהראב~~ד ואע~~פי כלל היתר

 אפי~ חלה ש~~צ ש~שביע דשבו~ה ואומרמ~מיר
 כתב כבר ובר~נ~ לדעתם ~שביע~ שהוא למי אמןענה ל~

 להתיר אחרונים בדורות עליו ש~מכו ש~ה~םהריב~~ש
 דהואיל משום חכם שאלת בלא הקהלחכמי

 ו~
 נהגו

 ה~~ם אותו ~חרימים הם מנהגםע~~ד
 מםפי~

 לשבו~ת
הקהל

 שא~
 אם

 יאמ~
 אנו או והשבועה האלה בכח

 הכל להתיר עצמם הם יכולים ומשביעיםמחרימים
 בית וב~בורי בא~כה בתשובותיו הרא~~שוכמ~~ש

 ~ב ימצא דבר על ו~כיל אלו םברות ~~ברי כלהובאו יום~
 מהרי~~קוכתב

 ש~
 שיש ואע~~פי והמרדכי םמ~~ג דעת

לפקפ~
 מאיר והרי~~ן וה~~ן הרשב~~א שכתבו ממה בזה
 שגילו שכלוהרא~~ה

 בדעת~
 הנהוג המנהג דעת על שלא

 כיון ובנ~~ד ל~ינו החרם אותו ~זר הםכימובקהלות
 הקהלות מנהג ואין קדשים כבשר בשרם לאםורשהחמירו

בהםכמותיתם
 לקבל~

 אלו בשבוע~ ולא בנדר לא
 הסכמות מנהג מכלל עצמם שהוציאו ד~תם גילושנדרו

הקהלות
 ויצ~ר~

 ~ חכם שאלת
 דהתם דמי דלא למימר איכא במילתא ~ייקת~~
 הצבור יוכלו שלא כמפרש היה דעת שהגילוישאני
 שהתנו כתוב הר~~ן בדברי שהרי כמנהגם~התיר
 הקהלות דעת על שאמרו או להתירו יוכלו ש~אבפירוש

 על שה~מירו כתוב הרשב~~א בדברי וגםהר~וקות
 כתוב ~איר ן~ הר~~י ובדברי הר~וקות הקהלותדעת
 א~רו דלא בהדיא משמע להתיר יוכלו שלא אמרואם
 יוכלו שלא שהתנו או רבים ~~~ד ב~רם כשהםכימואלא
 שלא כל אבללהתיר

 א~ ~ הת~
 אם

 השבי~
 או

 להתירם ההםכמות מנהג מכלל יצא לא בנדראסרו
 הקהלות ~ובי ~וב החכמים להתירה ויסכי~וכשירצו
 ~ובתי~ ידי יצאצו לא עדייןועכ~~ז

 ומה
 שאוםי~

 הרא~~ה
 יוכלו שלא הת~ו ~א רבים ע~~ד אמרו לא שאפי~לומ~
 כגון ממנהגם ב~רם חו~ר שהוםיפו אלאלהתיר

 א~תיהו גילו נרות וכבוי נפו~י~ ונא~תהתרועות
 ע~~י אלא ה~רמות כשאר ניתר ואינו באודלהחמיר
 עליהם אלו ~ר לאסו~ שה~~ירו ב~~ד וא~~כ~אלה
 עליהם לאםור מנהגם שאין ההםכמות כמנהג שלאבנדר
 באו דלה~מיר ~תם גילו ב~רם או בנדוי לגזוראלא
 יש ~ה ו~ם שאלה ע~~י אלא ניתרו~ינו

 ל~ל~
 ~אני

התם
 ש~~

 ב~רם שהחמירו
 הסכמ~

 יו~ר ההיא
 שלא ע~יו ~החמיר דעתם גילו הםכמות שארמב~רם
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 אבל ב~ו חרמות כשאר ~כם שאלת ב~א ניתריהיה
 הבשר אסרו אלא מהשאלה בדבר החרימו שלאבנ~~ד
 חרם ל~ינשי להו דחמירי דמשום ומשמע למימרליכ~

 אדרבה וא~~כ ~רם לגזור ~ו ולא הבשר לאםורהסכימו
 ואפי~ להחמיר ולא באו לדעתם הסכמות משארלהקל
 י~~ל בשאלה נז~ר שלא א~~פ ~רם זו בהסכמההיה
 אלא הרא~~ה אמ~ לא כרחיןדעל

 כשמוהי~י~
 בחרם חומר

 מהנהוג יותרעצמו
 כג~

 אבל וכיוצא נרות וכבוי תרועה
 שהוסיפו אע~פ עצמו בחרם ~ומר הוסיפו שלאכל
 ~~רת בגזרה החרםעל

 כג~
 חרם ~גזור נוהגים שהיו

 ההוא החרם להוציא דעת גילוי זה אין נח~~שוגזרו
 אע~~פ וה~~נ חכם בשאלת שלא להתיר שנהגוממנהגם
 אין הבשר איסור והוא החרם ~ל אחר דברשהוסיפו

 שלא הקהלו~ ראשי כשאר ניתר יהיה שלא דעת גילויזה
 ~ חכםבשאלת

ו~ו~
 לא ה~~בים שאלו הדבר אמת שאם י~~ל

 כתוב ובהסכמה בשאלה שבא כמו נבלות להאכילנחשדו
 בשרם אסרו לישראל נבלות להאכיל חשודים שהיושמפני
 בשרם אהרו שלא ~עות ~נדרי ליה הוה קדשיםכבשר
 נבלות להאכיל ~שודים שהיו סבורים שהיו מפניאלא
 הדבר י~ברר ואם נדר כאן אין כך על נחשדו לאואם
 לאהור הסכמ~ עשו שלא אע~~פ כך ~ל ש~ח~דו~~~ו

 וכל שה~~ה כמו מאומנותם לה~ביר~ ראויבשרם
 בשאלה שבא מה הקדמת על א~א אינו דידןו~ריא שקל~

 היתה זו שהסכמה דכיון לומ~ ואין כך על נחשדושלא
 הו~~ל ה~~ם על ~עליל אחר יבא ש~א מילתאלמיגדר
 ה~כמת על הרשב~~א וכמ~~ש התרה לה ואין מצוהלדבר
 וכיון הוא ד~מונא ב~ידי מילתא דהאי י~~להשחוק

 בשאלת שלא להתיר יכולים זו לחששה לחוש שלא~~ם שהקה~
 במילתא איהורין דאיכא שאפשר א~~פ~כם

 היום שעד להעליל היא רחוקה ~ששא כיוןהחכם תפיס~
לא

 נשמ~
 התרה יהא שלא לומר כדאי זה אין ~ה דבר

 זהמשום
 כי~

 שכיח~ דלא למילתא חוששים אינם שהקהל
ו~ו~

 אלו מחזירים היו לא שאם ~א~ה שבא

הקצבי~
 הוה זו הסכמה התיר ואם בקלות נמשכות היו

 ~ מילתאמיגדר

~~~~
 להאכיל חשודים אלו קצבים אין שאם ה~לה

 כל ~רפות אונבלות
 שר~

 הקהלות אנשי ורוב החכמים
 זו הסכמהלהתיר

 כי~
 להתירה שהסכימו לומר ש~~צ שיכריז

 ההסכמות שאר התרות כשאר כמ~~ם מותרת היאהרי
 זהכל

 לענ~
 בדבר שמוחה מי אבל בהי~ר המתרצים

 שהואאע~~פ
 מי~

 באיסורו עדיין יחיד אלא אי~ו ואפי~

 ואותם בחבורי שהבאתי הרא~~ש בתשובת וכמבוארעומד
 רבים ע~~ד שנים לשלש הבשר עליהם שא~רוהבירורים

 שלא שמשון נזירות עלי~ם וקבלו התרה לו תהיהשלא
 בהתרה להסכים שלא כוונתם אם בהתרתהלהמצא
 יחול שלא כדי בהתרה להםכים להם אפשר איל~צמם
עליהם

 ~ירו~
 רבים ע~~ד ~יהם שאסרוה ועוד שמשון

 לה תהיהשלא
 הת~

 אמורים דלעיל דברים כל אין ולכן
 שאסרוה הברורים אלו זולת בהיתר למתרציםאלא

 להמצא שלא שמשון נזירות עליהם וקבלו שנים לג~עליהם
 הצעיר נאםבהתרתה

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

 על המדברים הם הללו מהרשד~~ם דברי~~~~
 יעקב הש~החכם

 המו~
 ככ~וב שמשון ~ירות שקבל ה~~י

 הנזירות הוציא שלא אמר הוא ימים ואחרבש~ר
 בארוכה ככתוב ~זירו~ו ל~יים ש~ייב הרב ופהקבשפ~יו
 ~ ע~~ו ~י~ חי~~דבתשו~

~~
 ב~וכם אני ~שר ע~י שאר וכל יודע ה~ אלהים

 לכבוד ו~א לכבודי לאכ~
 בי~

 ו~חיתי ~~~ש כת~תי אבא
 וברחו~ות בשווקים ככרוכיא ו~ווחתי כ~י מאמצי בכלבידו
 אלא היה לא ~ובר ה~ה זה שאם ישראל כל ידעולמ~ן
 ~לא כדי ~שי~י וכ~~ז ירא~ו ~~ון וכנ~ד ה~ ברצוןשלא
 והשבועות הנ~רים כי העםיאמרו

 פור~ו~
 כן כי באויר

 מיום כי ~עונות ממנולמדו
 ~פ~~

 ולענה ראש ~ורה
 אליו הנשמע~ם קלאב~~ריאהבק~~ק

 ~~ע~
 מאמינים שהם

 כי זה ~דר ש~גיע עד ושבועה נ~ר בשום ~יוםיש
 ועתה שמשון מגבורת וחלו ר~זו פחדו העם כלבשכבר
 הוא וה~י כח בו שאין הזה הא~ש עושההיה

 בקרבי בערה ותורתו ה~ קנ~ת אש לכן אשבהריחו כנעור~
 יצא עליון ~חסד וב~חתי לה~ קנאתיקנא

 נזו~

 ומרוחק
 כי תורתכם קדושת מפנייותר

 הו~י~
 רעה אל רעה

 ונחלק באחיו ואיש ברעהו איש ~רב ושם אלוףוהפריד
 מיוחד ~הל היה שנים כמה זה אשר לשנים ה~קהל
שליו

 ושק~
 יוכל ~~ העולם ~ת ובלבל סנח~יב ובא

 לראותו קדש אדמת על העומדי~ המלכים ולכםלהתאפק
 זה ~ב איש ע~~פ המחוללת בתורתו ה~ לעזרתלצאת
 לכם שלום יעשה שמו למ~ן לעשות ויכול~שה

 די שמואל ה~עיר נענה ~נפש הכותב עבדכםונפש כנפשכ~
 על הרבתשובת ~מדינא

 הפ~~
 ה~~ל
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~~ו~~
 על ~ומר לי ~נראה מה

 פס~
 הח~~ר

 הו~א שלא מעידים עצמם העדים שאלו במה כיאומר ואני ~~~ל ראשונה כתב זהו זלה~~ה מדינא דישמואל
 כו~ נאמנין שאין פשיטא בשפתיוה~ירות

 א~
 אלו דבריו

 הטעם יען כי מחלוקת נ~ל ה~~ בחלוקה גם כימכוונים
 נפל בשניתשנפל

 ג~
 נפל ~עם מא~ה כי בראשונה

 דברינו היו מודעא אמרו שאם שםבר מי וסברבשנית
 מח~וקת יפול ב~צמו הט~ם מזה כן אם רש~~י~דפי~ מאונ~ו האנום להציל כדי ליכתב דניתן מטעםנאמנין

 החכם להציל כדי חתמנו העדים כשאמרובראשונה
 מאיימין שהיומאונסו

 ימגזמי~
 יחתום לא שאם לחכם

 להציל כדי והם לערכאות יוליכוהו בש~ר עדיםויחתום
 הוא בזו כי כתב ולמה הא~רת כמו זו בבא להצילהוא כך וא~~כ השאלה בנסח ככ~וב חתמו מהאונםהחכם
 פשוט~ וזה מח~ו~ת נפל ובזומוסכם

ו~~גי~
 ~ם שם דנחל~ו אע~~ג לי נראה הדין

 זהו לאו אם לה~יל כדי דבר שעשו ~אומריםנאמנים

לענ~
 דין

 ממ~
 יהיו בנ~~ד איסור לענין אבל

 נאמני~
 כ~ו

 והודאת שחתם אע~~פי בעצמו נאמןשהוא
 בע~

 דין
 בשביל שחתם אמתלאה נתן אם מ~~מ ד~י עדיםכמאה

כ~
 ולא נאמן הוא ~ך או

 אמרי~
 חתיכה לנפשיה דשוייה

 ש~מ~ה דה~שה דכתובות מההיא זה דבר ונ~מדדאיסור~
אש~

 נאמנת שהיא אני פנויה אמרה ואח~~כ אני איש
 שכן כל שכ~~ו םי~ הדשן תרומת בעל ~שם שאמרווכמו
 ~העידו כמו מאמתלאה טפי דעדיף אונס דאיכאה~א
 נאמן שהוא כמו וא~~כ בשטר חתו~ים שאינםהעדים
 הוציא שלא לומר עדים כק~ שהוא אע~~פי חתי~תועל

 נאמנים העדים יהיו ג~~כ כן שכתבנו מה~ם דב~ב~פתיו
 להצילו כדי הוא שחתמנו ומה ~בר מפיו הוציא לאלומר
 דהודאת דקי~~ל מאחר זה לי ומה זה לי דמה~אונסו

ב~
 חילוק שיש שאמרתי ו~ה דמי ~דים כמ~ה דין

 שבאיסור לאיסור ממוןבין
 נא~נ~

 ובממון
 איםורא דחמור בהפך מחייבת הסברא של~אורהאע~~פי נאמני~ אי~

 מתשו~ נלמד הוא לכךמממונא
 בע~

 שכתבתי ת~~הד
 מי עליהיעמוד

 ~ שיר~
~~~

 יש בזה וגם תרי בהדי תרי אוקי א~~כ כתב
 או תורה איסור הוא אםמחלוקת

 דר~~
 לא ומאיםורא

 שישמיענו ראוי והיה בעיני פלא הזה המ~וקת ע~~כנפיק
 והסברא איו מקומו ידענו לא כי הוא מקום בא~ה~ו~ו
היא

 תרי דאוקי איסור כאן שאין לומר ~הפך מ~ייב~
 דהיינו דמעיקרא אחזקתיה גברא ואוקי תרי~~די
 א~זקתה אתתא אוקי דא~רינן ~י~ ~י היתר~קת

 היה לא א~~כ קמא אחזקתא ממונאואוקי
 המחלוקתשיסתיר מהרא~

 ויחלי~
 לא מאיסורא ויאמר ה~רה

 ~ טעם בלינפיק
 עם כתב~~~

 שהא~~
 שלא המעי~ין שהשנים יורה

 מחמת הוא שאם שקר עידי שהם כו~הוציא
 או~~

 היה
 ~מחתים~ותם

 אי~
 נ~~י~ עדים ~לי הוו או~ר היה

 גדו~ה יציאה הזה המאמר י~א ~כ~ה כו~ ~ות~יםדב~ים
 נ~שה אינו האונס וכי או~ו יאמ~ לא ולמה הה~שמן

 דב~ים ויאמ~ שיודהלאדם
 של~

 שאמרו וכמו מעולם היו
 לזה שראו עדים שצריך חזקת ב~רק ו~~תאהפוסקי~
 דמ~מת הודאה ~עידי סגי ולא ~הגזלן מ~וןמקבל
 ~י ועוד מקרייא הודאה עדים ~לי והוו הודההאונס
 רק דבר אמר ולא כתב לא ~וא בשאלה ש~א מהכפי

הקה~
 לו ואמרו אופן באותו כתוב ההוא השטר הביאו

 מפיו הוציא ולא ~בר סדר לא והוא ע~~כפ עליושיחתום
 מהם בושנו א~ו שד~רים הרי בע~~כ שחתם רק עניןשום
 ~ רב דבי לד~דק~ פשוטה םתירתםכי

~ו~
 ד~~י לקיים י~ולים שאנו שמא~ר וכ~~ש כתב

 שאפשר והטעם בא~םורו הזה האיש נשא~ ~כתותש~ני
 להסכים אפשר אי ~ו~ בפיו ה~ל הוציאו לכןשקודם
 דב~ים אמרה חתמה שלא הכת כי הכתות שנידב~י

מנ~די~
 האחרת הכת

 יודעים ושהם וז~~ל החלטי נגו~
 של אח~ת חו~רא ושום נזירות שום קבל שלאבבירור
 בשאלה שבא מה כפי לשונם זהו דב~אותו

 והלש~
 הזה

 לא כי בהחלט ק~ו שלא להם שנתב~רמורה
 ונתברר כלל קבלו שלא רק החתימה בש~ת קבלושלא אמר~

 שאות~ כגון זהלהם
 על ~~כם שקבל בשטר הכתוב יום

 אותםעצמו
 דברי~

 כי ועוד ידו מתחת ידם זזה לא
 ה~תומיםהע~ם

 אומרי~
 שעה ב~ותה לא קבלו שלא

 א~ר ממקום יוצא ידם ~כתב וא~~~פ זה ~ודםולא
 הםנאמנים

 ל~~י~
 ~תי~תו על נאמן שהוא כמו איסורא

 דאיכא הכא כ~~ש ל~בריהם אמתלאה נותנים שהםכל
 בשטר נחתמים שאינם ה~דים שאמרו מה כפיאונס
 ת~~הד~ בעל מתשובת זה שלמדתי ~עיל שכתב~יוכמו

~ו~
 טענת אלא נשאר לא ~ענינו הנראה כתב

 שמעידים והמוד~אהאונם
 ח~

 כי בשטר מהחתומים
 מדוקדקים אינם אלו דברים כמה כו~ מותרים אינםאלו
 היה ~אם לקמ~יה ~ש לא דכתבינהוומאן

 רו~
 לקיים

 ~תות הב~דברי
 ומכ~

 שהעידו מה כי מכריח הקיום
 שתים או א~ת שש~ה הוא בשטר החתומיםה~דים
 לזה מזיק ~ה א~~כ בפיו הכל הוציא החתימ~קודם

 ~י ה~תי~ה ב~עת א~~~ך שהיתההמו~ה
 המ~~
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 העדים עליהשמ~ידין
 ~חו~

 להם שאמר הוא מהשטר

ד~
 בשאלה כמ~~ש כרחי בעל אותי שמחתימים לכם
 והוציא החכם שאמר מה מבטלת אינה הזאתוהמודעא
בפיו

 קוד~
 שעות או שעה זה

 פשו~ וז~
 ביטול אבל

 לעיל כתבנוהו כבר הכתות שתי דברי ק~וםדברי
 ~ בוו~ארכנו
~ו~

 יש בזה ש~ם דרבוותא פלוגתא זה וגם כתב
 לא או בי~ול מהני אימחלוקת

 ד~דע~
 יו~ה רבי~ו

 ~מני דעת פליאה אלו דברים על גם כו~ מהניורבותיו
 םפק בלי א~רן ניים כד כי הוא והנראה כתבםאיך
 והביטול לביטול קודמת היתה המודעא אם בשלמאכי
 מהני אי מ~לוקת נפל שבזה לומר ניחא עליהבא

 בשטר כתוב היה הב~טול בנ~~ד כאן אבל לא אםהביטול
 שנכתב אחר חתימתו וטרם שיחתום לו ואמרו ובאו~בר
 ב~ל אותי שמחתימים לכם דעו המודעא אמרהשט~
 בשטר הכתוב הביטול אחר באה ~ה~ודעא ה~יכרחי
 והרי שחתם במה המוד~ה ~חר הב~~ול שבא לו~~ ~צהואם
 הח~~מה אין ~~ אינו זה בפיו הביטול ~ו~יא כאלוהוא
 אינה אונס בלתי אפי~ כי ב~ונס שהיה כל כן~ושה
 כל כן~ושה

 שנו~~
 מבעל ש~וכ~נו ו~~ו לדבריו א~תלאה

 קדם ~הב~טול שהעל~נו הרית~~הד
 ל~ו~~~

 שא~ן באופן
 מחלוקת ~~ן שאין ונמ~א מור~ד ולא ~ע~ההביטול
 ~~ה שכל באופן נזירות הפק ~אן וא~ן ~כתבפוה~ים
~הא~~ך

 בענ~~
 לו ו~ין באו~ר פורח הוא ה~ל ה~פק

 כתב עוד עליו להשיב ~א~~צמע~ד
 כ~~~

 האמת ש~פי
 רו~ו ~שה הר~ ו~מ~~ש אונס כאן שא~ן מוכיחיםהדברים

 בין ואלו אלו ~ה~די~ כל הוכחות ~ם ~הק לנו אין~ו~
 מעידי~ חתומי~ הבלתי ביןהחתומי~

 לה~~
 הר~ ועדות

 ~ ב~ במקום א~ של דבריו דאין הוא כלום לאו רו~ו~שה
~ו~

 אותו אונסין היו ואפי~ כ~ב
 צרי~

 שיחשוב
 בנוי זהו אחר תנ~י או היוםבלבו

 ע~
 ה~עוע יסודו

 כת ו~ם כתות השתי דבר לק~ים עליו כי למעלהשיסד
 החתימה קודם ~עה בפיו הכל שהוציא מעידהאחת
 עליו אשר הבנין ונפל סתרנוהו כבר הרעוע היסודוזה
 מאמר אותו ה~ה ~לא אומרים עצמם העדים הםכי

 חתימה בש~~ לאב~ולם
 ול~

 איסורא ולענין זה ~ודם
 אונס דא~כא הכא ~~~ש אמתלאה שנותנין כל הן~א~נין
 ה~חרים ה~דים ~הרי ועוד לעיל והו~רחנו שהארכנווכמו

מכ~~ין
 אות~

 קבל שלא ל~ם ב~ור שהוא ואומרים
 והכחשה דבר אותו על א~רת ~ומרא שום ו~אנזירות

הי~
 ~ לעיל שה~רכנו כמו דב~הם לקיים אפשר ואי
 ~ד כי~ נאמן היה ~ם א~ילו ועוד כתב~י~

 כד~

 בע~~כ שם ליכנם ר~ה כי כהו~ן שלא עשה הוא כי~שו
 ~ל ידוו זה דבר ~ל או~~ ~ני כו~ ה~ולם אומות~~~י

 ~זה ה~כם שנע~הה~ווים
 בע~ ~נ~גו~

 האר~ות העמי
 ~~י~ו~ ונ~שה ל~~~ח ו~ו~~יםו~לשינים

 ומאמין ל~~~~
 הא~~~~ ע~י דב~יע~~ו

 ע~~י ~ם ליכ~ס ~רנה האו~רים
 ~~ה ולא העולםאומות

 כ~
 ס~בנים בקהל שם ה~ו ~י

ו~~
 שיכנה רוצים היו

 ש~
 ל~~ב~

 עושה היה כ~ין תו~ה
 הזה להחכם לו ~ה~ה וב~קו~ העול אומו~ ע~~ילכופם
 זו~ות כי בזכותולהפך

 ז~ ~~~~םו~
 כל לא ו~~~ח לזו

 אל נה~ךשכן
 הרוד~

 וה~נאה השנאה כי כאן אני רו~ה

מקל~לי~
 והק~י~ורי~א ה~ורה את

 ~זא~
 בין ההוא

 רחמיו ל~ען ו~~ל זה ג~ותינו ו~ארכת מעכבתהח~מ~ם
 ~ בעדיכפר

~ו~
 חותם זו תשובה ~~ ושמח~י רא~תי כתב

 לה~ק~ט כי ~~ש נראה והוי ~אמרנו מה ~כלתכנית
 דברי מח~~ רא~ה ~ביא כו~ שעשו ~ה עשוה~~יבה
ה~שב~~א

 והשמ~~
 כי ה~~י

 ה~שב~~~
 כ~ב

 כ~~
 היו שלא

 לעבורדבריו
~~ 

 תורות ל~בור ה~ה וכאן תורה דברי

ולה~לי~
 מ~~ו כי עולם ברית ולה~ר ~ק

 דברי לש~ו~

~ור~
 ו~~רו

 ממנ~ הח~~ו~
 ומי לת~~ח ו~סרו והל~ינו

 ושיש ~ן ש~וא ולו~~ר להת~~ח ול~~ור להלש~ן להםהת~ר
 לפני ילכו ~לא ~כריז ושהוא ~דיינות וו~ד ב~ת~ו

 דינ~הם אין כ~ע~כאות
 ד~~

 והלא ה~ י~~~ק ~לה ~על
 רשע הוא א~י~ שבישר~ל ליח~~ א~~~ למסור ~ותרלא

 עבירותה~ובר
 כמ~~~

 הר~~מ
 הו~ ב~ז~~~

 חובל ה~כות
 ת~~~ שכןכל

 ~ה~נאה השנ~ה כ~ה ראו אתם הדור
 שהב~~תם עד חכ~~ם ~יני מ~וו~ת היא~ורמת

 וסרה ש~ב~יח ~ה י~י~ם ר~מ~ו למ~ן האל כאלודברים לדב~

קנ~~
 מקום רוא~ם אנו אין ק~ו~ו עד כי אפרים

לשתסור
 ב~~ אב~

 והאל ~חבירו מרובה בו קלל~ה ~ום
 מה זהו אמן נפלאות מתורתו ויראנו משגיאותיצילנו
 הצעיר דעתי ל~נ~ותשנ~~אה

~~~~ ~~~~ 

 חלילה בי~ול שאלתי ~אני מעכ~~ת שכתב דבר עלמאד ותמהתי מעכ~~ת כתב קבלתי נר~~ו ה~און ~~ו~~יא
 ומה~ותי ש~טאתי למי אלא מ~~לה לשאול דר~י ואיןלי
 שאני ומה ביטול לשאול מאומה עש~תי לא ~נהעד

 מאחר ~מי הדין אם יו~יחו ברורות שרא~ותאמרתי
 מפירארא ק~~ק מכל שבידי הכתבים מעכ~~תשיראה
 ערכתי ומהם ונאמנים כשרים מ~דים סופריםומפי
 שידעתיך מעכ~~ת ~ראשם י~~~ו ישראל חכמי לפניש~~~
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 להודיע הקדמתי הדין ובקנאת בח~מה אלהים רוחמלא
 להזהירולכ~~ת

 של~
 שאינו דבר לפניו שיבא עד יכתוב

ומ~
 שכמה~~ר מפני ביטול ש~לת א~ריך להן הדין

 כמו דיין להיות ראוי ה~ה ולא בדבר נוגע הואחז~יה בר~
 של בטענה מהברורים אחד שהוא מעכ~~ת לפנישידוע
 בעיני מפורסם וכן החרם להטיל צוה והוא רושומשה
 אב~ה~ וכמה~~~ בדבר נוגע שהו~ י~~ו איטלאייא חכמיכל

 שכתבתי האלמנה דבר על אותי ש~ארוו~~~ז
 וםפרדים אשכנזים ק~~ק שכל אמת דברי שכל לדברוראיה למעכ~~~

 ו~וב עליה~ חל שהאדרבא ואומרים עמי מ~רפיןי~~ו
 עשו ~עשו מה שכל אומרים שבהם הנכבדיםהאיטלייני
 ישועה להביא חושב שאני מעכ~~ת ומ~ש כדין ושלאבזיוף

 עד וחם חלילה הדרושים עיקרי ידעו שלאמהרבנים
 איטאלייא רבני עם מעכ~~ת מ~~ש אלא כתבתי לאהנה
 הראיות כל מעכ~~ת שהרא~ אומ~ אדוני של ובפסקי~~ו

 להמלט~ י~ול ואינו חלושו~ והם נגדי רושו משהשהביא
 כתבו איטאלייא פס~י ושא~ האלה הדבריםו~~~~

~כמי
 ישרא~ א~

 מקויימות כולם שבידי אחרות וראיות
 ו~כמיו~זקות

 אר~
 ולא והדין האמת כתבו ישראל

 כמ~~ש משנהבדבר ט~
 בר~

 רם בקול חזקיה
 בתו~

 קהל
 שכל א~ר רוו~~קו אברהם וק ובחוצות לועזי~ שלועדה
 שכמה~~ר אמר ובפי~ ו~ב שקר הם מא~~י הבאי~הכתבי~

ברו~

 ואויב אותי שונא רוו~~קו ואברהם בדבר ~וגע
 ה~ענה זאת להם אמרתי וכאשר לדון אםורושונא
 אותי לקרוא כרחם על להם צוה שהויקאריי~~ו ליאמרו
 רושו משה ע~~פי הם ידינו לפניהם לבא רוצה איניואם
 מהויק~~אריו ראיה בידי ויש מעולם דברים היוולא
 להויקאריו הלכו עצמם שהם יהודי~ של ב~~ד קיוםעם

 זה ל~ות להם שי~ה ממנו ושאלובמרמה
 הזיו~

 וכן
 הה~~ר שעשה ומה ברורה ראיה בידי יש ומהכלעשו
משה

 בר~
 הכתב שראיתי שא~ מפני שניה בכוונה

 דבר עלממעכ~~ת

 האלו~
 העווי על דינר יעקב כמוה~~ר

 לנדותו שהקודם לאמר אבאנ~~ילו האבר עמושעשה
 עם עשיתי בהם כיוצא דברים וק ברכה עליותבא
 אב~בא~~נילו של הכנסת לבית ההולכים יה~יםכמה
 יהודים כמה שישמרו ועשיתי דבריך לשמור כדי ילכושלא

 כדי הזה המעשה ~קיה ברוך ~מה~~רוכשידע
ולה~ס ~נת~

 הל~ דברי~
 אב~אבא~~נילו של הכנסת לבית

לה~ר~
 להורות עמו

 להמ~
 כשר שהוא העם

עמו להצט~
 ו~

 הולך היום עוד וכן מעכ~~ת שכתב מה נגד להורות
 ריחקוני אשר הרבנים המה מי אדוני ועוד ~לולב~~ה

להצטר~
 ש~~ב ב~לם אדם שום יש לא ח~~ו שיקר~ני

שאני
 רחו~

 והדין האמת כפי ר~וקים הם אדרבא
 לאמר עליהם העיר כל שתהו~ לדברוראיה

 הזיו~
 שעשו

 ~שו משה ~כות מעכ~~ת מ~~ש על ~אד ת~התיו~ן
 היה אולי שאם עצמו בענין נגדו כתב שמעכ~תמא~ר
 ת~~ח שהו~ מי עם הדין משורת לפנים להכנםיכול

 תוקע הוא התוקעין מן כי ראוי אינו הזה הרבעם מ~~~
 הלכה לדברעצמו

 וסמו~
 דעתו על

 א~
 אם

 יוד~
 ויראה

 דבריםוכן ע~ ואפםי אני יאמר כי חבירו בעיני י~ב לאשהדבר
 כיו~

 ידע לדברי א~ת חותם ולשום בהם
 מ~ד ה~~ה במדינה שהכריזו ימים חמשה שכמומעכ~~ת
השליט

 בעו~
 או ממעות שיודע מי שכל גדול

 לפני ויעיד יבא דינר י~קבמכה~~ר מטלטל~
 השלט~

 יום היום
 מערכאות למדו רוו~~~ו ואברהם חזקיה ברוך הר~ב~
 בכל סתם חרם והטילו כמעשיהם לעשות הגוייםשל

 עלהקהלות
 כ~

 איש מפי איש אפי~ שיודע ואשה איש
 או דינר יעקב מכמה~~ר מ~ות וב~ותו בידו שישמי

 אומטלטל~ם
 כס~

 איסקוד מה~ שהוא דבר כל או ~הב
 חרם בגזרת ויעיד יבאולמעלה

 בכ~
 הכתובות הקללות

 ויבינו שידעו מזה גדול ה~ חלול יש השליט לפניבתורה
~האבראב~~א~ילו

 בנד~
 ~עכ~~ת מ~~ש כפי ובשמתא

 שלא ~פני הקהלות בכל התמיד בטלו י~יםוכמה
 ואינם כדין שלא חרם ה~ילו ועתה לדין לעמודרצו

 ~ה שאינו למי להעיד חייבים שאינ~יודעים
 לעמ~

 לדין
 אכתוב לא ~למעכ~~ת להטרי~~לא

 כמ~
 אמתיים דברים

 יגזור והוא ~עכ~~ת לפני שאבא עד לכתוב לישהיה
 ~~ ושלום מעכ~~ת כמנ~נ בעיניו והיש~~טוב

~ 

~~~
 נתיב להאיר הגאולה ומשפט המשרה לו

 יורה קורא פי אליה וה~כשל~ מוקשלהסיר
 ה~~

 ~ נר~~ו

~ו~~
 ה~רים שראובן הוה הכי ד~בדא

 לש~~
~מ~

 רבני אמוני שלמי לחכמי ונשאל אדרבא ענהו
 עם שהדין הסכימו וכולם תוב~~ב צפת וי~ביאיטאלייא
 ונתארכו בחרם ~הוא ראובן על האדרבא וחלשמעון
 על לה~לותם שאםור דברים שיש עד ביניהם~דברים
 נסע זה ראובן ובראות וא~ל~א צחוכא דדמוספר

 שהיה מקום אל לו ובאממקומו
 ש~

 ש~~ן
~ה כאו~

 לל~
 ושם

 קב~
 שונאים ~הם ושנים רבנים שלשה

 ~ונאים ו~~בים לזה זהואוי~ים
 ~~ לש~~

 ב~ר
 ו~ד שלשה של בב~~ד ו~ק~ים עדיםע~~פי

 ~לם ~~~ם ~א~יקצת ו~~ אס~
 ש~ ~~~~~ ~~~ ~ל~
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הלו~~
 לקרא מקום שבאותו

 לשמע~
 לו אמר וכך

 ~טובי ראשי ומטעם ופ~ ופ~ פ~ ק~~ק רב~ם ג~מטעם
 מקום פה מהחש~~מן מהויקארי~~ו ציווי בא איךהקהל
 וישלחו הלועזים של הכנםת בבית יחד שיתוועדופלוני
לקרא

 לשמע~
 ויבררו יראו והמה ראובן ג~~כ שם ויהיה

אם
 כד~

 יבא לא ואם לא אם ראובן עם עושים

שמע~
 דברי עפ~~י ויפסקו ידונו אז ה~~ הוועד אל
 שמעון אל אותי שלחו והקהל הרבנים וכךראובן

 לא ואם ראובן דברי ל~מוע עמהם הוא גםשיתוועד
 סדר כאשר טענותיו שמוע בלתי הם ידינויבא

 באות אות השליח השמש דברי אלו מהחש~~מןה~קאריי~~ו
 וחתום ככתוב ומגר~ת תוספת בלי בתיבהתיבה
 זה שמעון וכשמוע שלשה של בב~~ד ומקוייםבעדים
 ~יניכם בה~ות זה אפשר איך מאד תמהתי לשמשהשיב
 ג~וני שם א~שי מעולם אשר הדור גדולי פסקירואות

א~
 מ~דם וח~מו שפס~ו איטאלייא ו~אוני ישראל

 ופ~ט פרט בכל ותשובתם ראובן שהטיל החרםעל
 ה~ו~ם אומות בכח עמו לדין שאעמוד שולחיםואתם
 לער~ר יכולים אתם שאין להוקארי~~ו להשיב ראויוהיה
 ~ עולם גאוני גזרתאחר

ו~~~
 גאוני חשבתם

 אר~
 ואיטאלייא ישראל

 מנגדי~ ו~תם כדין ש~א ו~שו טו~ים שהם בקרכרועי
 שא~מוד לאמר נלכדים אתם ו~את בפםקיהםומו~ים
 חרם מרבה דברים שהמ~בה אשיב זה על לדיןעמו
 האהל בית תתת ~מו שאעמוד דין ואינו ~רםוהוא
 גאו~י עליו ש~רו האופן ~ה החרם מעליו שיסירעד
 בחכמה מהם גדולה אחרת כת שצריך ועודעולם
 ~ובמנין

ו~ו~
 אמר וכך י~~ו לו~ים ק~~ק של השמש לו בא

 בב~~ד המקויים ב~דים ו~תום ככתוב עדים בפנילשמ~ון
 ו~ובי ופ~ פ~ ומטעם הויקארי~~ו מ~עם שלשהשל

 שיבא יצ~~והעיר
 שמע~

 ראובן עם לדין ל~מוד לפניהם
 רבני פסקו אשר פסק ענין על י~~~ו לו~ים שלבק~~ק
 אז ש~עון יבא לא ואם יצ~~ו איטאלייא ורבניצפת

ידי~
 של טענותיו שמוע בלתי ראובן עפ~~י הם ויפסקו

 הנ~~ל ופ~ פ~ דבריו הם אלו ה~קארי~~ו סדר כאשרשמעון
 לשמעון ושונאים ואויבי~ לזה זה והשונאים האויביםהם
ו~~~~~י ~הנ~~ל

 ל~
 מהם נפרד כי ה~כר

 ותכ~
 באו~ו

 העדים שלמעמד
 שמע~ ענ~

 ש~י אל להשיב לשמש
 והאחר לדון פסול שהויקא~~ריו הנ~~ל ופ~ פ~~בנים
 הדבר ו~על בדברנוגע

 וג~
 הוא

 בת~
 אשר ה~רה

 א~ד והוא הנ~~ל הרבניםגזרו
 מהברו~י~

 בט~נות
 כמפורסם לו ושונא אויב הוא והשני סתם ב~רםהשטר
 בתים בעלי הקהל טובי שהם וה~אר~םלכל

 צפת של עולם גאוני נ~ד ו~~זרו שידינו ~~~ו דיןואינו ה~
 ועוד לא אם בפם~יהם טעו ~ם יצ~~ו א~אל~יאורבני

ש~רי~
 אם ~רתם נגד לגזור מהם ~דול אחר מניין

 מהרבני~ א~ פ~ כמה~~~ אמ~ כאשר ~שנה בדברטעו
 בעדיהשולח~ם

 בתו~
 מוהר~ר הגאון ~ה~ב ועדה קהל

יוס~
 בדבר ט~ו בגזרה ה~תומים וחביריו נר~~ו קאר~~ו

 ואם התובע א~ר הולך ~הנתבע ד~ן שא~נו ועודמשנה
 ספר~י שהוא שמת~~ל למ~ום יבא עמו ל~יןרצה
 ארצוומנהג

 ~ר~

 מ~ו~ו כאנשי נוהג והוא ישראל
 דברלכל

 שכ~
 אחד וזה אחד זה ו~ב~ר שם ויבא ~דין

אבל
 להלו~

 רב ל~ני
~~~ 

 בדבר הנוגע הד~ר ב~ל ~~וא
 ראוי אין לכל כ~~ור~ם אותי ושונא אויב שניורב
ללכ~

 ב~ום ובו לפניהם ולדון
 ו~~~~

 בא שבט ב~~~ג היה
 ~ל מנידוי כ~ב וק~א יצ~~ו האיט~ייאני של ~~~קחזן

שמ~ון
 בק~~~

 הנ~~ל הרבנים ~שני ~~ומה י~~~ו הפרד~ם
 שלאעל

 הל~
 את ה~~ הק~~ק וכששמעו לדין לפניהם

 הדוכן מ~ל השליכוהו הויקארי~ו שליח ועמוה~ן
והדיחוהו

 מ~~
 לא~ר כאחד כ~ם רבה בגערה לב~~ה

שאינ~
 ממש בו שא~ן וי~שבוהו הנ~~ל ב~רם רו~ים

וכח~
 אדרבא ממנו ר~~ו לא היום ועוד הנשבר

 לכל כשר אדם ~חשבוהו ~~ו ו~~טרפין לש~עוןק~בוהו
 הכנסת לבית הלך ש~ה ובאותה בב~~ה ~בקדושה~בר
של

 ק~~~
 המנ~ה תפלת אחר שמעון ובפני אשכנז~ם

קר~
 הנ~~ל הרבנים משני כ~ובה ~פה במגלה

 והשו~איםהאויבים
 אי~

 ~ת ומחרימין מנדין
 שמע~

 ותכף
 א~י א~ך עדים עלי הוו ~~מים ~~ וא~ר שמעוןקס
 ישר~ל ו~כמי אותי ומ~רים שמנ~ה ל~י אדרבאאומר
 ביום ולמח~ת ~י עם הדיןיבררו

 שב~
 הל~

 לק~~ק
 ובלי צביר ~ורח ובלי רות בנחת ל~וכן ועלהספרדים ש~

 ערליםחברת
 וכ~

 נקרא ~זה שבב~~ה יד~~י רבותי אמר
 תמול נ~דיחרם

 לע~
 פלוני כמה~~ר מ~ד ה~נחה

 להם אומ~ שאני עלי ~דים אתם כדין ~לא פ~וכמה~~ר
 הדין יבררו ישראל וחכמי ב~רה החתומים ולכלאדרבא
 מ~~יח היה אם מחילה ושאל בחרם נכשל ומי מיעם
 ה~יטאלייאני של לק~~ק הלך שעה ובאותה לקהל~ה
 בב~י שנקר~ בהיות רבותי ואמר לדוכןועלה
 אומר אני ופ~ פ~ ה~~ר מאת נגדי נדויכנסיו~

 אותם לצרף וא~ן ובשמתא בחרם שנדו הם אךאדרבא אדרב~
 ~הק~~ק פרנס שהוא ~נות ובעל שבקדושה דברלכל
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 ~לא הגזרה את בקוראו ב~ן ש~ער העידה~כר
 אחר יצ~~ו מהאשכנזים וק~~ק כלל בחרם ר~נוהיה
 שמשם שלחו שלהם בב~~ה החרם לקריאת ימיםשבעת
 ~ןשהוא

 וש~~~
 הנידוי כתב לתת הא~ הרב אל שלהם

 שקראו~חרם
 התז~

 שלא והשיב שמעון על האי~~ייאני
 ~ אותה ~תת רו~ההיה

ו~ו~
 שנתן החרם ה~תק שיתן הנ~~ל לרב שלחו

 והרב אנשים לכמה אותו הראה והן אותו לקרוא~הם
 ע~~מ בידו ההעתק אותו שיתן בהן הפ~ירהנ~~ל
 ובאלה~יר

 הש~~~
 ו~מר ה~~ הק~~ק מצד ושאל הנ~~ל

 מקויים ההעתק להם י~ן ~א הוא שאם הנ~~לל~ב
 ושש~עון מאומה ידעו לא שהם כ~ו י~~יה ידוומחתימת
 העםכאחד

 לכ~
 האשכנזים של בב~~ה שבקדושה דבר

 ~שכנזים של ב~~~ה בע~ניכם כ~וב עשו הנ~~ל הרבוהשיב
 איני ולכן בב~~ה והנ~דוי הח~ם קראו כבר כי ליומה
רוצה

 לי~~
 הדבר ב~ל שהוא הנ~~ל הרב ~ה ההעתק

ונו~~
 עדים יש בדבר

 אי~
 איך ובשפתיו בפיו הודה

הוא
 הל~

 די ולא הנ~~ל ה~יווי ל~~ש הויקארי~~ו ~ל
 הרבנים לב גנב הוא כי ש~עון על שכתב אלא זהכל

 את לפ~ו~ ~~~ל י~~א ואי~אלייא תוב~~ב צפת שלהשלמים
 שמ~ון של האדרבא מכח עליו שחל מהחרםראובן
 לגנוב אי~אלייא גאוני עם ~מרמה ~ה כן כי לדברוראיה
 הצדיק בראשונה ~כ~בו מה שכתבו ~ד לבבםאת

 במי~ור והוכיח דינו בעל בא וכאשר בריבוהרא~ון
 בהם ~רו לפנ~הם כזבים הופיח כי מעלתהלפני

 אתוהצדיקו
 הצדי~

 אגרותיהם מתוך כנראה ראובן
 ו~זר ~מ~ון ובא עכ~~ל ידם מכתבח~ומ~ת

 ושל~
 עוד

 דבר~ו כנים אם לראות באי~אלי~א שלי~יםל~ש~ה
 ק~יל לא זה ש~עון כי כותב הוא כאשר בהם~~זרו
 יפורהם כאשר הוא בא~מאקניא

 מתו~
 וכתבי פסקי

 ~א~ד וכלם יצ~~והרבנים
 ע~

 והעידו ה~ידו ואמרו
 ~אובן על חל והאדרבא עתה כ~ם אז ככחםכי

 הא~ פסקה וכל מתחלה פסקו כאשר בחרםוהוא
 הנסוהאחרונים

 ש~~ון בי~
 ו~~

 תוב~~ב מצפת פהק
 על יו~ביועתה

 מדי~
 הא~רבא אם להודיע ~ליכם

 האדרבא ~דין רבנים שני על ש~עון שלהשני
 זאת ~או אם שמעון לרגלי ~מנו ב~שת והם רחובןשל הראש~

 לעשו~ חבר חברו אשר כאלו רבנים אל אחרתועוד
 משמ~ן להתנקם מהויקארי~~ן ציווי להוצי~ ש~ נ~דזאת
 הוא הא~ הרב כי בכפיו חמס לאעל

 ב~
 הדבר

 שהוכיחו ~ל לו ושונא אויב והשני כמוזכר בדברונוגע

שמעו~
 ראוי בלתי דבר על

 וה~~
 לה~ות שרצה

 מ~פ~

 כש~ם ~עדים וחתום כתוב זה כל כאשר אחתאלמנה
 זה ושונאים א~בים שניהם הנ~~ל הרבנים ושנינאמ~ם
 סוף בעדים וחתום כתוב זה ו~ם השנאה ת~~יתלזה
דבר

 שמ~~ א~
 כתובים בעדים הם דבריו כל יחיד

 תורה ולומדי צדק ו~פי ב~~ד ביד ו~קוייםבש~ר
 ו~ור צבאות ה~ קנאת לקנאת בקרבם לבם חםלשמה
 יומים שעתיק לדברים ו~כה משגיאות י~ילנוישראל
 ~ ~~~ז ז~ ~~~ נושן ישן ואכלתם בפיו שואלבהם

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

~ו~
 על לפנינו עלתה שושן ן~ משה ה~~ר שועת

 עליו חרם ש~רו דעמיה ותרין רוז~א משה כה~~רהאלוף
 והוא אחד ~אדם שיודע עדותלהגיד

~~~ 
 יכול שאינו

להיותו
 נוג~

 גוף סכנת לו יש כי וגם בדבר
 וממ~

 אם
 וה~~ר והחרימו לדב~יו חששו ולא בדברי~יד

 מש~
 ן~

שוש~
 האדרב~ להם השיב

 רבני האלופים פסקי וראי~
 שנידוהו שפסקואי~אלייא

 של~
 הוא שלו והאדרבא כדין

 בדבר~ דעתינו לחוות מאתנו ובקש עליהם וחלכדין
ו~ג~

 שמנה ומכח פירכא דדינא דא~י~רא ראינו
 ~ לנדותו ~שות להם היה ~א~ענות

~~~~
 ולא מ~ביעין אין הדין שמן

 מחרימ~
 את

 כש~~ה היינו בקרא דכ~יב העדות בשבועתה~דים
 לכופו אבל לישבעהעד

 לישב~
 שבועת וכדתנן לנו אין

 שאין שבועה והעי~וני בואו לעדים אמר כיצדהעדו~
 לך יוד~ים אנו אין שאמרו או עדות לך יודעיםאנו

 משמע חייבים אלו הרי אמן ואמרו עליכם אנימשביע
 רצו ~הם מפנידדוקא

 לישב~
 ל~בל או מעצ~ס

 לישבע רצו לא אם הא אמן אחריו ו~נושה~בי~ם שבוע~
 ~ה כרחם על להשביעם יכול א~נו אמן לענותולא~
דבר

 פ~ו~
 הרשב~~א וכ~~כ פש~~ותו ל~ו~ם ליכתב ני~ן לא

 שאינו וכיון בתשובותיהם צמח בר והר~~ש~הריב~~ש
 החרם כי ~רם עליהם להטיל יכול ~ינו להשביעם~כול
 על חרם לה~יל נהיו שהאחרונים אלא השבו~ההיא
 לאמיתו הדין שי~א כדי ויעיד שיבא ~דות שיודע מיכל

 ~ ראויים בשאינם ולא ~ה~יד בראוייםודוקא
 על חל שהחרם שהאומ~ם כתב שראב~~ןו~~~~~~

 ב~ילתא דייקת כי ~ועים הם להע~ד ראוייםשאינם
 ~~ת יש ואם דינא לע~ן נינהו ~ועים דלאומשכחת
 ברחו~י~ הכא כדתנן שכתבו מה לענין א~א אינובדבריה~
 הכא להו ~~ר דלא היא ולא כתב וע~~ז בקרובי~ולא
 חיילא ~בועה אבל ~~ עד והוא ~דכתי~ ~קרבןאלא
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על~הו
 ו~~

 צריך ה~אשונים דברי וליישב לו~ה הזיד
 ולאו לכך נתכוונו לא ודאי דהאלו~ר

 כ~
 לשוינהו כמיניה

 כד~נן שכ~בו ו~ה רב דבי לדרדקי פ~וט ~דבר~ועים
 נקטינהו ב~מא לדוגמא בקרובים ולא בר~וקיםהכא
 וכשם תקון דאו~יי~א כ~ין רבנן דת~ון מאי דכללומר
 י~ול לא כך להעיד בראוי~ אלא קרבן נ~חייבושלא
 ה~ם ~רם ב~טיל והי~נו לה~יד הראויים עלהחרם
 שיוד~ מי כלעל

 ~מם~~א ש~קו והם ו~ע~ד שיבא עדות
 אלא ~לאינו

~~ 
 אם אבל בלבד ~העיד הראויים

 ו~נו השבי~ם או ביחוד ראויים שאינם על ~רםהטיל
 או ה~רם ~ל דעו~ר ~חייבים דפליג מאן ליכאאמן
 פטורים לדבריהם ועוד ראב~~ן מ~~ש ומע~ה השבועהעל
 ועוד מ~~ש וכן כו~ מלהעיד העול~כל

 דתנ~
 כו~ במתני~

 ~ ו~~~ל הראשוני~ לדברי עניןאינו
ו~ו~

 ה~ול~ כל פטורים לדבריהם ועוד דמ~~ש י~~ל
 ~~~ניא הא ואשתמיט~יה בדקדוק שלא הוא כו~מלהעיד

בם~

 ~דם בני של סיעה ראה י~~ח עלה דערכין ~~~פ
 ~דיו יי~ד והרי עד והוא ~~~ל כו~ מי כל אמר ~כולכו~

 שהרי עדיו יי~ד הוי ~פיר ~לנו ~רמו~ וא~~כ כו~ופרש~~י
 ~ון וצריך עדות שיודע מי כל על מחרימיןאנו

 הראשונים דברי נמצאו ומעתה משבועות פ~~טבהרמ~~ם
 לה~יד ראויים שאינם ~ל חל החרם שאיןהאומרים

 בהםאין
 טעו~

 שלב ראב~~ן עוד ומ~~ש ועקש נפתל ולא

ב~~~

 עליו לתמוה יש כו~ ~~~כ מתנה
 אי~

 לומר אפשר
 כעין רבנן ד~קינו כל דהא כך על ב~~ד לבשיתנה

 תקנודאורייתא
 כ~~~

 בדבר
 שאי~

 ~בועה תקנה בו
 מעצמם שהאחר~ניםאלא

 כ~ נה~
 נהגו לא דודאי

 בשאינם ולא להעיד בראויים דאורייתא כאיןאלא
 ראויים דבאינם דכיון היא דסברא ומילתאראויים
 ב~~ד לב י~נה למה מוריד ולא מע~ה עדותםא~ן

 ~עליהם
ו~~

 שרצה
 לת~

 מפקינן לא דמ~ון דנהי רא~~ן
 מ~~~בפסולי~

 בגילא מ~ד~י הדין א~ מ~מ~ים הם
 ד~לאדחיטי~א

 עדו~
 הפםוליה

 לה~מי~ ~ר~~
 הד~ן

 יוםיפו הפםולים ~בעדו~ לומרואם
 ע~ חי~ו~

 זה חמוצם
 שי~ול ~~כ להתנות ב~~ד שי~רכו שיעור לו שאיןדבר
 חרם הסתםמן

 א~
 להעיד ראויים שאינם על

 כ~

 נראה
 הראשונים דברי הילכך הראשונים דברי להעמידלומר
 קיימים להעיד ראויים שאינם על חל החרםשאין

 מה על להם אין ראב~~ן ודברי ~וצק כראיו~קים
 ~שיסמוכו

~~~~
 כתב ~הרשב~~א ה~נית

 בתשו~
 ~ובאה

 ~אלה ~~~ל המשפט ~ושן שעל ~~יבספר
 ראוב~

 שרצה
 הכנסת בביתלהחרים

 שכ~
 שפרע עדות לו שיודע ~י

 מן החרם בכלל ה~רוב~ם אין שהרי ~כך ומהםתם מחרי~ ~ תשובה ~ לה~~ד ראויים שאינם כיון החרםמן שיוצא~~ ש~עון קרובי ש~אמרו מהו פ~ ח~ב שטרלש~עון
הם~ם

 ד~~ו~
 בכלל דא~נן וכיון בקרובים אינה

 בתשו~ הרא~~ש דברי הם וכך עכ~~ל בפירושיו~יאם למ~
 ו~כלל

 ~י~~
 שהרי עברי~ן אינו ש~עון וז~~ל שכתב כ~~ו

 על ולא החרם ~ל הכשרים על להעיד ח~רם~שמטילין
 נקטינן נינהו בתראי והרשב~~א דהרא~~ש וכיון ~~ברבעלי

 דקמאי היכא וכ~~ש כב~רא~ הלכה דקי~~לכוותייהו
 ~ כ~ו~ייהוםברי

~~~~~
 ו~ני ספרד בני שכל שמאחר השלישית

 באיסור ובפרט בהוראתם הרא~~ש על הומכיםאשכנזים
 לעשות ~דם לשום כח אין ישנו לא דברו אחריוהתר
 םבר~ו נגדמעשה

~ 
~~~~~

 במקום היה אם ~אפי~ הרביעית
 שנה~

 לקיים שושן בן משה הר~ מחו~יב היה לאכראב~~ן
 ירד לא כי ל~ור ו~עתו הוא~ל עליו שהוטל ~החרם

 שדעתו וכל ללון נטה כאורח שם לגור אלאלהש~קע
 כדאיתא משם שיצא מקום כאנשי ~~והגל~זור

 אלא אמר לא ראב~~ןאפי~ז ~ שנהגו מקוםפרק ~רי~
 י~וש והוא להעיד ראוי שאינו על אף חלשהחרם
 לא אבללעצמו

 ז
 ~ ה~יד שלא ב~ביל שינדוהו

~~~~~
 השישית

 דבנ~~~
 ל~ור שאין רא~~ן ~ודה

 מ~ויים שטר הוא הכא דהא להעיד הראויים עלאפי~
 יפה כא~ר מיד לה~בו~ווהו~~ל

 ~ע~
 משה הר~

 ב~
 שושן~

~~~ג~
 שושן ן~ משה להר~ שהיה דכיון הש~יעית

סכנ~
 גו~

 להע~~ ראוי היה אם אפי~
 רא~~ן מודה

 פ~וח בפני ש~מד דבר לך דאין עליו חל החרםשאין
נפש

 ותנ~
 אבל זה הוא י~ינו כ~ב שאמרו הע~ים

 עלה ואת~~ נאמנים ~יינואנו~ים
 ל~

 שאמרו אלא שנו
 מחמת ה~ינו אנום~ם אמרו אבל נפשות מ~~תאנוםים
~מון

 ל~
 דאפ~~ ~מן הא רשי~י נפשי~הו ד~שוו משום

 הכנ~ במקום שרי שקר~העיד
 נפשות

 וה~
 אמרינן

 ~ראוי אפילו עדות לכבוש כ~~ש בגמ~ בהדיאהתם
להעיד

 וכ~
 ~ ראוי כש~ינו שכן
~~~~~

 סכנת ~בר היה לא שאפי~ השמינית

גו~
 םכנת אלא

 ממ~
 ע~תו לכבוש מו~ר היה בלבד

 עליו חל שלא רא~~ן ומודה להעיד ראוי היה אםאפי~
 שיזכ~ כדי ממונך הפסד לזה אומרים ואיןהחרם
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~~ר~
 ח~י~ו על להעיד ~ייב אדם אין שהרי בממון

 מדיןא~א
 ~~ילו~

 ~ו~ף נ~~י כמ~~ש ח~דיה
 ~~ד ג~ילו~ ואין הרא~~ה בשםה~ונם ~ר~

 ~~פה~~
אדם

 להיותו ~ייב הוא ד~~~ת~ בשבילו~~ונו
~~ 

 נכסיו ~ל

מ~~
 ~~י~ו נכסי

 וכ~אשכ~~
 לה~~ד ~~אוי ~~~~ ~דו~ו לכבוש לו ~ות~ ל~~ב~~ןאפי~ ה~לכך אב~~ה ב~~יב

 ~ ~ה~יד ראו~ ב~א~נווכ~~ש
 ~ייב היה לא ~כל ~לדב~י שנ~~ררו~~~~

 שמה ~מ~א ה~~~ ~~יו ~ל ולא לה~יד שושן ן~משה
 ~ל אד~בא לו השיב ואם נ~ד~הו כדין שלאש~ידוהו
 וזה ש~י~ו~ו ~~ ~ל שלוהאדרבא

 פשו~
 בכו~~~ מבי~~א

 י~~~ו~ ~~בנ~ם ה~~ו~יה יפה שהוכיחווכמו
ו~~~

 מש~ ה~ לנו ~תב
 ~ה~בנים שא~ שושן ן~

 ב~~דים ~א~~לאומר
 שהאלו~

 נ~דה לא דירוז~~א ~שה הר~
 ~ושן ן~ משה ה~~את

 שי~ ~ו~~ והו~
 כתוב כ~ב בי~ו

ו~תו~
 ו~~~~ ב~~~~

 דב~ נידוהו איך ק~לו
 ~שו~

 הוא
שעדו~

 ב~~~~ב וכ~תנן ~לום אינו נ~~והו לא האו~ר~ם
 כי היות ו~ם ראיה ~~~נו ~א ~~ן אומ~י~ ו~כמי~דעדיות
 לנו אין עלינו ~~יב די~וז~~א משה הר~ האלוףכבוד
רשות

 להח~~
 ב~~ר

 ו~~~~ ה~~~~
 ~ל ל~וש

 ~לא וכ~י ה~~~להאלוף כ~ו~
 י~~ש~

 ~וד
 ה~~לו~~

 אנו
גוזרים

 האלו~ ~~ ה~ור~ בנזר~

 ות~י ~~ה ה~~
ד~מיה

 שתו~
 יפי~~ו זה כתבינו לראות י~ים ~~

 שושן ן~ משהה~~ א~
 ב~~

 ~ו ~ה
 וכ~ ~כ~~

 ~וזר~ם ~נו
 ן~ מ~ה הר~ ~ל התורהב~זרת

 ש~קב~ שוש~
 ~יו~ם

 כל וא~ן לו י~ירו הם גם ~~ו~ם להסומ~ניוי~יר
ח~

 תחת
 ~~מ~ בי~י ~י ה~~~

 ~~ו~א אי~~~ ה~ל~ו~
 ב~~י ~נו ו~ו~~~~ם ~י~~ו~~ כדאיתאבזה

 ל~את יכ~י~ו ו~א ~~ה בא~בה ויקיי~ו דבר~נושיקבלו הכ~ו~
~מ~~~תינו

 נ~~
 הכת

 אל~ המסרב~
 עו~ים כא~ ~~~הם

 ה~לום ~אדון ~ של~ם זה והיה דברינול~יים
 ל~ר~

 בשלום ~~ואת
 ויש~ ב~רש~

 ~לום לך
~~~~~

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

יב
 ~חד ~כם לק~ת רו~~ם שרו~ו קהל ~~~~

 שהואכמו
 יחידים ~צת ויש וקהל קהל בכל המנה~

 במהמערערים
 ההם ו~~~ידי~ מ~כי~י ה~הל שרו~

 ~זמן בו רו~ים הקהל רוב ~ אש חכם אותו ~קחתשלא ידיהם וב~תימת בכתב ושבו~ה קנין ונ~לונ~קבצו
 זו ול~בה שניםח~ש

 נמש~
 אלו הקהל יחי~י ב~ן ק~~ה

 ומרוב אלועם
 הק~~~

 היחידיס אותס ~וב
 שאפי~ כתוב שכתבו שבה~כמה ואומריםמתחר~ים ש~ב~

 חכס לאותו לקחת שלא ש~תמו ~א~י~ אותםרוב
 א~ד ו~~אר אותו לקחת ויר~ו ית~ר~ו ז~ןבאיזה
 אופן ~שום ניתרת השבו~ה ~היה לא יר~ה ~לאמהם
 יוכלוולא

 ל~~~
 הלך מה~תו~ים ~~ ו~תה אותו

 ~הת~ר יוכלו הנשארים אלה אם ~בינו ~ו~נומ~~ק~ם ~א~
 אותו ~יבא לה~תין צ~יכין הם ~ם אוהשבועה

 ~למר~ק~ם שהל~
 אותה נדין אם אף זו ~בו~ה~~~~~~

 כנ~ב~
 על

 מתרי מ~וה לדבר ~היא כ~ון ה~רה לה י~ ~ביםד~ת
אנ~י

 ב~ב~ ~ד~
 דבר הו~ ב~ניהם שנפלה הק~~ה

 המ~לו~ת לב~ל~~וה
 דג~ו~

 השלום
 וכמ~~~

 הרשב~~א
ב~~וב~

 זה ו~~ן
 נול~

 כזה ~בר ש~~~י הוא מ~וי ~~בר

 ק~~ו~נוכל~
 ~ ומ~יבות

 ל~בר ~וי~~~~
 ~~ו~

 אותן ש~~~י ~~~ינא מא~פא
 ~~נים א~ן~~~ו~

 ל~ ~~יה~
 ~כם ~ותו

 ול~
 א~ר ~~ם

 ~ו~ה מ~ברי ב~~~םונ~צאו
 ז~~

 ~לו ~ם כי ו~וד
 אותו לה~~ר ~~כי~ים כ~ןהנ~~~~ם

 ל~~~ ש~ל~
 ~רחקים

אינו
 ~ו~~

 כדי ימ~ה ~לא ו~זה~רוהו ויוד~~והו לו ויכתבו
 ל~כ~~לושלא

 ו~~~י~
 הרי האומר פרק ב~דוש~ן ד~נן

 ~קו~~~~~
 ~ל לי

 מנ~
 הרי האב ~צה א~א ש~~~ה

זו
 מקו~~~

 אינה ל~ו ואם
 ~~ ~קו~~~

 הבן
 ~ רו~ה אינ~ ש~~~~ האבאת מלמדי~

~~ו~
 דה~י ~~ נ~אה

 ~~לת~
שבו~ו~ שתי נשב~ו ~אלו ~וי

~~~ 
 ~~א

 ~קב~
 ~~ם ~ו~ו

 עליה~
 שאף ~נית

א~
 לא ל~~י~ י~כ~מו

 רשו~ ~הי~
 אם לה~יר ב~~ם

 ~~םא~ד
~~~ 

 ו~ל ב~ב~ ~ו~ה
 שבועה ~ל נשאל~ן ~~~ה~

 ה~~ב~~ם וכמ~~ש ה~אשונה ~ל נשאל~ן ו~~~~כ ~~~ה~ניה
 מה~~~~ו

 הילכ~ ~בו~ו~
 תחלה ישאלו ~~ילתא ~רוו~א

 ~~~ה ~בו~ה~ל
 וא~~~~

 ~ל ~ש~לו
 ~בו~~

 ה~אשונה
 ל~יש יו~~עוו~ם

 שהל~
 הנ~י~ נאם ימחה שלא ויז~~רו~ו

 רו~ה א~ד וכל ת~~ח ו~~עון ראובן ~~~~~~
 ב~צ~ורשררה לנהו~

 ע~
 ק~~ות ב~~ור שנפלו

 ואיבו~
 ומריבות

ע~
 וקבלו ד~ינים להם וביררו ושמ~ון ראובן שה~כ~~ו

ראוב~
 ~ד בצבור ש~רה לנהוג שלא ~~מם ~ל ושמעון
שיתפרסם

 פ~~
 עצמם על ~בלו ו~ם הנז~ ה~~ינים

 ושבועה בק~ין זה וכל הנז~ הדיינים מפסקלזוז של~
 בחרס נכשל יהיה מהנ~~ל ~בר ~ום ~ל ~ה~ו~~~~~~ש וקנ~
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 כרמי בן
 כ~

 ~ירות ~הג ~היה
 שמש~

 מ~ח בן
 פסקו ימים ואחר חומרותיו ככלדלילה ב~~

 הד~נ~~
 ~~צ ה~~

ראובן
 ~שמע~

 כל בכח ה~~
 החומרו~

 כל ש~עשו ה~~
 ה~~דק~ק פרנסים ~~הם שי~~וו~ה

~~~ 
 ~ל~ו ולא

מדברי~~ם
 ימ~~

כל בכח ושמאל
 החומרו~

 ו~ודם ה~~
 על ה~~ הקהל פרנסי~י~רו

 ושמ~~ ראו~
 ~ר~י דבר

~~
 מה כל לק~ם ה~~ החומרות כל ~קבלו ~רו שי להם
 ~~ליהםשי~רו

 ~~פרנ~
 י~

 הנ~
 עשו וכן

 ושמ~~~ ראו~~
 וחזרו

 החומרות כל ~~צמם ~~לוקבלו
 קנ~ הנ~

 נח~ש קנס ושבועה
 ו~ירות כרמי בן ~~כן~רם

 ש~ש~
 מה כל ~~ליהם לק~ם

 ~רו ה~~ החומרות קבלת ואחר ה~~ הפרנסיםשי~רו
 הפרנסיםופסקו

 הנ~
 ראובן עצ

 ושמע~
 שנראה ~ה

 האל לעבודת ~שר טובב~י~הם
 ו~שלו~ יתבר~

 ה~~ק

 ~י~~
ו~~~

 ר~ה
 שמע~

 כצ לבטל
 הכתו~
 באומרו ~יל ל

 חתומים ~דים ו בכתב ראיה לושיש
 אותם שכל ~ל~

 הנב~רים הד~~ם שי~רו תנאי ~ל ה~והחומרות
 וגם חדשים לד~ קרוב ש~~בר עד ~רו ולא ימיםשלשה תו~

 ~ שהשב~ השבו~ו~ז ראובן שיתיר אחרב~~נאי
 ליחידים

 ~~~ו~~~ק~ק
 וג~

 ב~ירות
 ש~~ש~

 ~לא ~~ציהם שקבלו
 ל~מוע~כלו

 ד~~
 מפי תורה

 שמע~
 ב~ברת אלא

 שש~~ר ~~שיב וראובן ו~תיר~ ולא ברשו~ואו ראו~
~כיח הבירור~

 שא~
 כל שפסלו אלא עוד ולא תנאי שום בו

 בשט~ מהכתוב ~בר שום יבטל או ~~ד אושיסתור ~דו~

ה~ירור~
~ 
 שעידיו~ו~

 מכחיש~ הבירור~
 התנאי ~עידי

 ~וען ושמנ~ן תנאי נזכרשלא ומ~יד~
 ~~ שא~

 ממנה
 ד~

 וא~כ
 ל~ור יכ~ים היו לאהפר~םים

 ו~~וב~ ~~לי~~~
 ~שיב

שמכח
 הבירור~

 פסקו
 נ~ב~ו שבפ~ ו~ו~

 ש~י~
 ~ל ~ל

 ~ ה~כרים החומרות כל ~בצו גםהפו~~~
~~~ו~~

 ראשונה
~ 
 לברר ל

 מתו~
 ש~ר

 כ~ ~ ~~ף אל וקר~ה ~מ~תא ~~תאדהא הבי~ו~~
 שהשטר

א~מר
 שקב~

 עד ש~י שום ~עשו שלא עליהם
 שלאהפםק ~יתפרס~

 ~ה~
 כמו

 שה~
 בח~ ע~ים

 הח~
 השלם

~~
 ומה

 ה~
 אם זה לכל צריכים

 ה~
 לפסוק מוכרח~ם

תוך
~ 

 הפסק מן ~~ד~ים ש~אריכו בחושבם אללא יימים
 ~ שי~י שום יעשו שלא כן להת~ת הוצרכולזה

 בעת התנא~ היה אם כי~~~
 הבריר~

 שיפסקו

ת~
 שהב~ירה זה אפשר היה היאך לברירה ימים ג~
 עצרת שמ~י ה~ ~םהיתה

 ותו~
 לא ימ~ם ג~

לפסוק י~ל~ ה~
 ב~~

 נאמר אם ואפ~ ב~~ת ~ו
 שתו~

~ 
 ימים

 שטר כתבו הרי לעת מעתר~ל

 הבירור~
 והרי שני ~~ם

 שטר כתבו ~~אך ה~ן עברכבר
 הב~~~
 עבור אחר ן

הז~
 שהתנא~ נאמר ואם ש~הם מד~ת נ~תב ודא~ כ~

ה~
 הר~ השטר כתיבת בעת

 קב~
 הב~רה ב~ם

 ~ תנ~י ~ליהחומ~ות
ו~~

 ה~~ שהתנאי נ~מר
 ש~פסקו הב~רה בעת

 ~תו~
~~~ 
 לכתיב~ ~

 מתי ~יתנו ~~כ ראו~ ה~ה השטר
 הי~ה אם ה~~ דה~~~ ~~מע זה מכל הש~ר~~ב
 אל ~~~ה ~~רתאמ~~א

 ה~~
 אי~ א~ ו~~~ה

 לא
 בי~ו ~א~קרו

~~~ 
 התנאי כתוב בו א~~ השטר

ההוא
~ 

 ~דה הוא
 ~ע~

 ~ל
 ע~~

 השטר יראה וכ~שר
ההוא

 לד~ א~
 ~ל

~~ 
 כלל

~ 
 שלא כ~ן כתבם מ~~ זהו

 מד~~נכת~
 כתוב ה~ה ~~הם ~ד~ת ה~ה שאלו ש~הם

 בש~~רו~תנאי
 ו~כ~ הבירור~

 צרי~
 בב~ד העדים שי~קר~

 י~י~ו וכאשר ~~דותם יעידוושם
 ~~~ו~~~

 תתברר שם
 א~ ואפ~ הדבר~םאמי~ת

 התנאי ~~ל בב~רו~ ~עידו
 שנ~הם ~דעת ~דות או~ו נ~סל שכבר לע~ד נראהה~~

 בשע~ שה~~בתנאי
 פה ב~לאו ~ש~~ ~~ת כל ש~סלו הב~רה

 ~ב~ל או ~ס~ו~ ש~ג~
 שו~

 ~הכתוב ~ב~
 ש~סקנת~~~~~י ~ ה~~בשט~

 הג~ר~
 ~~ו~עא א~ו ~~נא~

 כ~ה~~דים מ~~ הנ~ הוא א~~ית~ ~יצ~א ד~נאיואמינא
 אם ~~~~ם ו~~נם ב~~~ תנא~ שיהיה רק מ~~~יםאינם

 היו ~~אי מעידים אם אבל לא אונתק~ם
 ~ת~~ם לאוהת~י דברי~

 וד~
 ~ט~ למ~ק~

 ק~
 ~ה אתו

 רש~יד~דוק
 בלש~

 שאמר
 ה~

 מכרו תנאי ~ל ד~~~ו
 לו שיע~הלי

 וכ~ כ~
 ולא

 ~~~~ ר~י~
 אומר ~ה ת~או

 ואי~ לי ק~םלא
 ~כר

 ע~
 בהד~א ברור~~י ~ ל

 מ~ב~~
 ~~ע~ם אינם שהם

 ובה~י לא או ה~נאי נתק~ם אם~ב~
 א~ק~~

 דת~אי
 אח~תי~~תא

 וש~~~ ה~
 ~~~~ ~~~א

 אב~
 אם

 ה~ שת~אי~~י~ם
 ל~יעקר נ~ק~ם לא והתנאי דב~הם

ש~~~
 אתו קא

 אחר היה הש~ר כתיבת אס ל~~ וב~~~
~בור

 ה~
 אתו ~א הש~ר ולב~ל ~סתור ד~ש~~ י~ם

 השטר אם אפ~ו~לא
 כ~ו~

 י~ים ~ ~~בו~ ~ו~ם
 ההואשהשטר כ~~

 אי~
 לו

~~ 
 ו~~יך שא~ר~י כ~ו ש~ר

 ושלא ב~נא~ ש~יה מ~~~~ כשהם הרי בב~דשיעידו
 ~~ירושו םתמו ~~~ או~ו יאמרו שצא וא~~פ~ינ~ק~ם
וכ~ן

 ש~ד~
 ה~נאי נתקי~ ולא הז~ן ~~בר שכבר לכל

 ואלו הברירהנתבטל~
 הישר לכל וישרים ברו~~ם ~ב~י~

הול~
 ב~ל ה~~ ה~דות וא~כ

 ופסו~
 התנאי מ~~~ם

 ~ו ש~גד וב~~פ ~ש~ר ~~ד~ת כל~פסלו שה~~~
 יסת~

 ~~~ל או
 הברירה ב~~ר מהכתו דב~שום

~ 
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 ל~יעקר דלאו לו~ר המע~~ר ירצה ~ם~~~י~ו
 א~ר מ~~ם או~ר אני כן שאינו מה אתו קא~~רא

 ב~~~ ~כתוב הנז~ ~התנאי ובטל פ~ול ה~ז~שהעדות

הב~~~~
 ב~להי כ~~ה~~נן אתא ל~~ו~י יתירה ל~~נא ~כל

 או יה~ור או ש~נ~ד ~ב~ כל ש~מר ו~יון נוחליןיש
ל~ה יבט~

 הארי~
 ל~~ויי ~לא ס~י ~בחד הלשונות אל~ כל

 דכל ~הא~דנא ב~שובה ה~שב~~א ~כ~ב ואע~~גכה~~ג
 ולא ~י~~א~אמר

 ~רי~
 ב~ד~נו א~ן אתא ל~פויי

 עבד~נן ולא במ~ונות בו~דון כ~
 ~וב~~

 בהנהו אלא
 ההיא דה~~נו בגמרא בה~ייאדא~פ~ש

 ד~ו~
 בפ~ ~אלו

 אתה~וכר
 ה~י~

 נו~לין יש פרק לו דב~אוי וה~~א
 ~עכ~~ל

~~~
 הרשב~~~ ד~ד~

 ב~~ונות בו ל~ון בידינו ~ח אין
 מ~ו~א לאפוקי ד~~~לו דכ~ון מ~~~ו דנינן בא~~ו~אאבל

 ולא מי~~א דאמר כלא~רינן
 ~רי~

 ל~פוי~
 וכ~~ש לה~מיר ~~יסורא הכידאמרי~ כ~~~ את~
 ב~ו~~ו~

 עצו~ות
 בן ~כן ~~ם שמשון נזי~ות שבו~ה קנין נ~~~שכאלה
 פשו~ לי נראה וזהכרמי

 זכות שום נש~~ לא א~~כ

לשמע~
 ~חוי~ב אלא ה~נאי ב~ענת

 ל~י~~ ~ו~
 ~~ק

 הב~ורי~ ~~יוו במההפרנסים
 כ~ ב~~

 הנ~~ החומרות

ו~~
 הברורין כי דיין ~~נה דיין שאין עוד ש~וען

 הדיינים מינו לאה~~
 ר~

 ל~~וק ~אוי ש~יה ~ה פה~ו

כד~~~
 ~~נ~ן ולא שררה ~ושין שא~ן

 ~רנ~
 אלא ה~בור על

 א~~כ ה~בו~ מנהיגי או ה~בור~דעת
 מ~

 הברורים ~~יוו
 ה~בור ~רנסי עליהם ש~~~קו ~ה שיעשו ושמעוןלראובן
 ו~~עון ר~ובן ומחוייבים ~שו וכשורה~דין

 לקי~~
 פסקם

 כלבכח
 ה~ומרו~

 שנ~ת ח~רים היו ~~א אע~~~י ה~ז~
 הפ~נסים כ~~ות הנ~כרים ~~ו~רות כל לקבל וש~עון~אובן
 ובודאי הנזכרים ה~ומ~ות כל שנ~ת שקבלו עתהכ~~ש
 לת~ות ה~לה הע~ומות בחומרות מזלזל שמ~וןשאם
 ~לו כי מפיו ד~~ת לשמוע אסור וה~בוד שררהקנאח

 וה~ ~ העולם ~ן האדם ~ת המו~יאין הםהדברים
 הצ~יר אל רחמי ומקוה מעתי~ כה אמן משגיאות~~ילנו

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

יד
 ~ל זו לשאלה סמוך א~רת שאלה ראיתי ~~

נזירו~
 ~~ והתירו שבועה בלשון שהו~יאו

 מ~
 החכ~ים

 נדר דהוי משום בעי לא התרה אפילו כיבאו~רו
שהו~או

~~ 
 ~ שבועה

 ודאי סברתו על וסומך כך הסובר דע~י~~~
 החכ~ים מןאינו

 ~~ירו~ כי נניח כי וג~
 נדר הוא

 שבועה בלשון נדר כ~ו~~א שבועה בלשון נזירותומוציא
 חולק שהר~ב~~ן כיון למעשה הלכה ל~סוק ביד~~ואין
 פרק הר~~ן וכמ~~ש הרמב~~ן כדברי הוב~ ו~ש~~יבזה

ש~ו~ו~
 ~ל ב~~א ~~~ם

 הה~~
 שבו~ה מב~א דת~~ר

 ~~~ אה ז~~ל ~ש~~י כ~בוז~~ל
 ~ב~~

 ככ~
 ז~

 ~~~~~~ ~לי
 ויו~ד בעולה זה ה~~ ~כל~ה ו~ני ~ו~לנה~~א

 מב~א ל~י~~ והו~~ל הוא נד~ לשון ~זה ~לי הזכי~~מה ותי~~

~ל~
 אמר דאפילו א~מועי~ דרבות~ ונ~אה זה ~כר אוכל

בל~ו~
 ל~ש~~י ד~~~ל משמע ו~~~מ כו~ שבועה הוי נדר
 שאל~~כ שבו~ה הוייא נדר בלשון הו~~~ה ~~י~דשבו~ה
ה~כי

 ~ד~~
 בזה כתבתי וכבר ~מש ~שבועה ~ב~א

דעות
 ב~~

 הר~~ן~ ע~~~ל נדר~ם
 ~~ו~~~ג~

 ה~~~ן ד~ת שנו~ה וברור
 לדע~

 ה~~ב~~ן
~כתב

 וז~~~
 כ~ב ~רמב~~ן ~בל

 בהל~ו~
 דליכא שלו ~~רים

~שבוש~
 ~נ~

 ה~ה כו הוגיין
 הלשו~ מ~ב~

 לכל ~שמע
 דברי ~~~~א~~~ן

 ~ר~ב~~~
 ה~וגיות ליישב הוא ~דול דב~ ו~דולים רביםדכשנ~~ו א~~~~ דעתו ל~י למסקנא

 לו היה הרמב~~ן לדעת נוטה ~~~~ן ד~ת ~~ה לאדאם

להבי~
 והרא~~ם ר~~ח אבל וא~~~כ ב~חלה ~~~ב~~ן ד~~י

 ~וכו~
 ~~~ו~

 והרמב~~ן כ~ן לכתוב
 כת~

 שכ~ב וכ~ון
 וכאש~ לדע~ו נוטה ~דעתו נראה ~~ב ה~~ב~~ןאבל
 שסובר רש~~י לסב~ת נ~ת לא ~דיין הר~~ן זהכ~ב

 סובר שרש~~י ה~רח שהוא ע~ה וכ~~ש ~~~ב~~ןכדב~י
 הר~~~ש וא~ילו ~דעתם ד~~ו שי~ה ה~~ב~~ןכדברי
 המקילים ראש והוא ~ננאל ר~ינו כ~ב~י סוב~שהוא
 ב~אי למ~ד~ דאינשי ב~ומא ד~רגלא כיון ו~~~וכתב
 להקל אין~יש~~

 ו~~~~
 ואיזה זה הוא מי א~~כ ה~רה

 חומרותיו ככל יה~ה אם ~משון נזי~ות ל~~~~ שי~להוא
או

 לד~~
 שמשון נזירות יהיה אם א~~לו ה~~מירים

 בהתרה לי~יה שמשון ונזירות התרה ~~ריך כ~ון~~ידה
 נד~ ושהמוציא כנדרים ~נזירו~ לסב~~ו כש~ודה זהוכל

 נדרים שאר כמו~י~ ~לום ש~ינו שבו~ה בל~וןנזירות
~לשון

 ~בוע~
 ול~י נד~ ~וא שהנזי~ות כיון כלום שא~~ו

 דהוא מאן כן האומר ויתמה אפש~ שאי ~~ה זהד~תי
 דשמא דברים בשני ~שבועה חלוק נד~ כי עצמועל
 חפצא איסור דנדר וב~מא שבו~ה וזה ~ד~ נק~אדזה

 וראוי גב~א ~י~ו~ושבו~ה
 ש~ב~י~

 זה
 הדי~

 שכתב
 בלשון שבועה או שבועה בלשון שהו~יאו דנדרהפוס~ים

 ממה ~ם לשם בא ח~קים מב~ מאיזה כלום שא~נונדר
 מ~ה ודאי ב~עם שחלוקים ממה אם בשםשחלוקים
 ~פצא איסור ~ה ~ברא איסור שזה בטע~~חלוקים

 ~ ברורוזה

www.hebrewbooks.org                            www.daat.ac.il



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

ו~~~~
 והא דהא בטעמא לשבועה ששוה ה~ירות

 בלשון שהוציא ד~ירות נאמר היאך הוא גבראאיסור
 אינושבועה

 כלו~
 תשובה עליה אין נצחית טענה ~ו

 היין ~אסר ~ינו ביין שנאסר אע~~פי ו~יר הרא~~שוכ~~פ
 מהדברים הם אלו ודברים ה~ירות תלוי בגופו אלאעליו

 להעביר רק לקצר רשאי האדם ואין להאריך בהםשא~רו
 לאפרושי הקצרה דעחי מלכ~וב להמנע רציתי ולאהפנאי
 הצעיר נאםמאיםור~

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

טו
~~~ 

 אחרים לו ואמרו שנדר מי ענין על
~ור

~~ 
~ 

~~ו~~
 על הראב~~ד והשגת הרמב~~ם לשון לענין

ה~ודר
 ואמ~

 כשכתבתי לכ~~ת ידוע כו~ בך חזור ~רים לו
 הראב~~ד בל~ון נסתפקתי לשון אותו על שכתבתי~ה
 לו כ~אמרו הרמב~~ם שלדעת לומר כוו~תו הייתהאם

 מהם וקבל כו~ בך חזורא~רים
 בתו~

 שלהם דיבור כ~י
 משיג וע~~ז מותר ש~ו דיבו~ כדי תוך שאינו פי עלאף

כי~
 שהיתה אע~~פי שלו דיבור כדי תוך היתה לא ש~זר~ו

 הוא כלום לאו שלהם דיבור כדיתוך
 ופשט~

 דסיפא
 סומכת שלהם מחאה שתהא שכתב מוכח הכידליש~יה
 שחזרתו שא~~~פי לומר כוונתו היתה אם או לחזרתונדרו
היתה

 תו~
 ~ר שלא שמאחר על~ו משיג שלו דיבור כ~י

 דומה לשיהיהמעצ~ו
 לטוע~

 מה ~פני אלא בו חזר ולא
 ארישא זו חזרה לו שתעלה בדין איני אחרים לושאמרו
 להולמו אפשר דלישנ~ה וםיפא הכי ~~ת דייקד~ישניה
 ~ זהלדרך

ו~~
 גילוי שום יש שלא לי הו~~ה הראשון הדרך

 אחריס לו שאמרו מה מפני שחזר~ו הרמב~~םבדברי
 ב~ה שהפםיקו שאעפ~~י שלו דיבור כדי תוך היהלא

שאמ~
 הוא ועדיין כו~ בך ~ור לו

 תו~
 שלו דיבו~ כדי

 רב ~אלת ~די אפילו לך מותר או בך בחז~רשאין
 לרב ~למיד שאלת כדי ההם בדברי שא~ן ו~~שלתלמיד
 מרובה ב~רק כדאי~ דיבור כדי תוך שיעור הוא~ה
 ~אינו מה סובר שהרמב~~ם אמר למה וא~~כד~~ע

 וכתבתי הדברים סתמ~י כך ומפני עליו וישיג ~לדבריו במשמ~
 שהרי מחוור שאינו כתב למה יודע~איני

 ל~
 דברי מכ~י

 עכ~ל דבריהם שקבל ~פני אלא מתיר הואהאחרים
 דברי יפרש הראשון כדרך ~יפרש ~~י לו היו לשון~ה
שהרי

 ל~
 לשיםבור מתיר שהוא האחרים דברי מפני

 דיבו~ כדי שתוךהרמב~~ם
 שאי~ו אע~~פי ~וזר שלהם

 כדי תוך דבריהם שקבל מפני אלא שלו דיבור כדיתוך
 ש~פרש ~מי שלודיבור

 הד~
 כפשו~ן דברי יפרש ה~ני

 מפ~י לא ~הרי החזירוהו א~~ים אם לנו דמהלומר
 דבריהם שקבל מפ~י ~לא מתיר הוא האחריםדברים
 שה~ירוהו מפני יה~ה אם לנו מה בו ש~זרשמאחר
 הצעיר נאם יהיה~ לא אוא~רים

~~~~ ~~~~ 

יו
~~~ 

 קהל חכמי רוב
 מ~רי~

 הםכימו י~~ה
 בשלשה אלא לדון אדם לשום לכוף חכם שום יוכלשלא

 ההיא בהסכמה החתומים החכמים רוב ע~~פישיבררו
 הםכמה ו~שו תורה בעלי קצת קמו ועתה נידויבכח
 ~התמנות ולא להורות אדם שום ר~אי יהיהשלא

 ואפי~ ומ~לה שנה מארב~ים יה~ה א~~כ אלאבשלשה לד~
 רבינו יורנו כך על ~רם ב~ח ו~זרו להוראה ראוישיה~ה
 קצת אם גם שלהם לח~ם לחוש ישאס

 החדשה ההסכמה בזאת ל~~ו~ רו~י~ ראשונהבהסכמה מה~תומ~
 הראשונה ~הסכמה ~ל הנידוי על ~וברים הםאם
 ~ לאאו

~~ו~~
 חדשה הסכמה אם לבאר צריך תח~ה

 בפרק בסוטה דגרהינן לא אם הדין אל מסכמתזו
 נוטלהיה

 ומיי~
 אמר אבהו רבי אמר ~~~ז פ~~ק לה

 הפילה חללים רבים כי דכתיב מאי רב אמר הו~ארב
 שלא ת~~חזה

 הג~~
 כל ועצומים ומו~ה להוראה

 שנהארבעים ע~ כמה ועד מורה ואינו להוראה שהגיע ת~~חזה הרוגי~
 ופרי~

 שנותיו וכל פירוש אורי רבה והא
 ו~ני א~ב~ים אלא היולא

 בשו~~
 בחכמה בשוין ופר~~~י

 פחות אפילו להורות מותר אז מ~נו גדול ב~ירושאין
 פשט מוכיח וכן ר~~י בשם בתוס~ פי~ וכן~רבעים
 שאל~~כ בשוין ומשני אורי רבה והא דפריך דאמאיהלשון
ה~~~~ל

 הכ~
 שכתוב שבע~~ז הגי~ם~ לפי וכ~~ש בשו~ן

 ואעפ~~י בהדייא כרש~~י דמוכיח בשוין התםבספרים
 ההיא דק~~ל משום להורות לו אין דבשוין שפירש מישיש

 גבר ~הא לא גבר ~אית באתר דאמרינןדברכות

ומוקמינ~
 ~תירוצא בתוס~ אותה תירצו כבר בשוין להו

 ההיא חננאל רבינו שפירש מי לפי גם ר~~י בשםרויחא
 כפשטא סוגייא נק~ינן שכן וכיון מידי קשיא לאדב~כות
 ~ להורות יכול דבשויןכ~פרש~~י

~~~~
 בן בעיר דליכא דהיכא זו מסוגייא העולה

 יכול ארבעים בן שאי~ ~מי יותר בחכמה גדולארבעי~
 להורות והגיע להורותהוא

 והגי~
 ו~דרבא מיקרי להוראה

 אינואם
 מור~

 מדכתיב בדבר איםור צד יש
 וע~מ~
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 הרו~יהכל
 וכי~

 היו ה~נית הזאת הסכמה בעלי שכן
 כל יורה לא מארבעים שפחות בהסכמתם לפרשצריכים
 פ~ות יו~ה שלא ~לל דרך לגזור אבל ~~נו גדולשיש

 גדול בע~ר אין ~ם שהרי הדין ~ן זה אין~ארבעים
 על ועוב~ מו~ה ואינו ~הוראה שהגיע נ~צאממנו

 החתומה זו בהסכמה שיש ונמצא הרוגיה כלו~~ומים
 כאשר מפרשים היו ומ~~מ הדין מן הפך שהואמה

 ~כתבתי
 בין חלוק הזכיר לא בחבורו במז~~ל הר~~מ~~~
 בפ~~ה כתב רק מ~~מ לפ~ותארבעים

 מהלכו~
 וז~~ל ת~~ת

 היה א~~כ אלא להורות לו מותר רבו שמת מי כלולא
 להוראה הגיע שלא תלמיד ונ~~ל להוראה שהגיעתלמיד
 כו~ נאמר ועליו רוח ו~ס רשע שוטה זה הריומורה

חכם וב~
 שהגי~

 תלה ולא ~ו~ ~ורה ואינו להורא~
 הד~~

 ~ם
 הקטנים התלמידים ~ל לבד ת~ר קרא רק ~ללבשנים
 לדין ב~אש ויו~בים וקופצי~ כראוי תורה הרבושלא

 שם ברורים והדברים בארוכה שם כ~בוארולהורות
 ושוטה ~ללים מפיל קוראשאינו

 ורש~
 בו שאין למי אלא

 מפני לא להורותידיעה
 מ~ו~

 בה~ גם שנים
 ה~נהדרין תנאי במז~~ל ה~~~מכתב סנהדר~

 ~ל ב~~ד תנאי ג~

~
 זקנים בסנהדרין ימנו שלא והזכיר כלל זה הזכיר ולא
 שלא זה תנאי גם לומר לו היה איתא ואם מדאייותר
 מוכח מהם ~דולים יש לא אם מארבעים פחותיהיה

 אלא כלל שנה בארבעים תלוי אין דלדידיהבהדייא
 בע~~ז גרסינן כ~ב דסנהדרין בפ~~ק הרא~~ש ~םבידיעה
 מ~~ש כתב ולא כו~ הפילה חללים רבים כי דכתיבמאי

 כתבו שבע~~ז ו~עפ~~י ארבעים עד כמה ועדב~מרא
 ומ~~ש עיקר יותר הוא בסנהדרין ש~תב ש~הנראה
 בסנהדרין אבל ~~נהגו נקט דהרי~~ף דלישנא סירכאבע~~ז
 ההיא להזכיר חשש לא להו~ה וכתבו ~קו~ושאינו

 כן גם וכן במז~~ל הר~~מ ו~שיטת כ~ל שנהדארב~ים

הר~~י~
 דארבעים ההיא ~תב לא בסנהדר~ן גופ~ה

 ~י~ר שחבר בספר ר~~י ו~ן נ~ט ד~מרא סיר~אובע~~ז
 ובסנהדרין דבר כתב לא דע~~ז ב~היא אביולפסקי
 אביו ~ברי~תב

 ול~
 בטור נם דארבעים ההיא הז~יר

 ז~ ~י~ ~משפט בחושן ~ם לבד הרמב~~ם ~ברי כ~בי~~ד
 הוי י~ג ובן לכ~~ע לדון ~שר י~~ח בןכתב

 י~~ח עד ~~ן דין כל ה~זיריאשיהו וכ~ פלוגת~
 ~וכ~

 ול~עלה י~~ח דבן
 ~יל~א תלייא בשנים דלאו להו דסבירא ~ו~ח ~הוגןדן
כלל

~~ 
 ו~רי~ות ב~~~ה

 וב~יאו~
 לת~וה יש ~י והא~ת

 בה ד~ית ד~מרא ו~סקנא הוגי~א לד~ות ל~ו~נא
 על ~ם זה על בע~~ז ~ר~~ן ~מה וכבר ~לל~לו~תא

 ושבקה ארבעים בן עד כמה דעד ההיא שכ~בהריא~~ף
 ~ דבשוין ותירו~א דרבהלקושיא

 השתדל בחבורו נר~~ו קארוי~~~~~~
 לפ~

 הקושיא
 מפרש ירוחם ורבינו והרי~~ף להרמב~~ם ט~םולתת
 מורה ואינו להוראה שהגיע למי אסור וכן ש~תב~דבריו
 והוא למ~~ש שכוונתו דאפשר ואע~~ג ארבעים בןוהוא
 נקרא אז כי קאי מ~לתא אכולה מ~בן

 הגי~
 להורא~

 כמו והוא אח~~כ לימנע שלא בין קודם להורו~ שלאבין
 של דרכו אם ~ם מ~~מ ותשכ~ דוק בגמ~ ה~כר כמהעד

 דבר~ו על ממנו נסתרה זה שהשמי~ ~~ה וט~מוהרמב~~ם

נסמו~
 שלא וכיון הוא שביאר ומה מ~~ש אלא ~נו ו~ין

 הדבר ש~ין שדעתו ודאי נראה שנה ארב~ים זמןביאר
 ש~בורו ל~בורו בהקדמתו בי~ר כבר כי בשניםתלוי
 אחר לספר צריך ואין החבורים וכל התלמוד ~ל~ולל
 ומ~~מ בדבריו כ~בואר ~ו~ בת~נות ולא בדינים לאכלל
 שסובר מפני זו מסקנא להש~טת וסבה טעם לתתנר~~ל
 שאינו אפי~ להורות מותר שבשוין בגמרא שהעלוש~יון

ב~
 בן בחכ~ה לו שוה ב~~ר ויש ארב~ים

 ארב~~
 א~~כ

ע~~~
 כי ביה קרינן לא ארבעים בן שאינו אותו כי צ~~ל
 דאם להוראה שראוי כל אופן בשום הפילה חלליםרבים
 הוראתו ארבעים בן שאינו דכל~יתא

 ~רו~~
 מפני

 ~ששא תסתלק איך הוא ~לליס ומפיל סברתוגריעות
 ארבעים בן אינו שהוא דכיון ראוי שה~ה ודאי בשויןזו

 ו~לושה ~לושה וסברתושנה
 וי~

 כמוהו אחר ~כם שס
 שמפרש למי בשלמא להורות יוכל ש~א ארב~ים בןוהוא
 ניחא הכל מן גדול הוא א~~כ אלא להורות א~ורדבשוין
 פחות אפי~ו הוא ~ודה כ~והו חכם שם שאיןש~יון

 שיש שאפילו בפרש~~י העלינו ~כבר כיון אבל~ארבעים
 כאשר טובא קשה להורות הוא מותר בחכ~ה לושוה

 ארבעי~ לבן שוה אינו ארבעים בן שאינו שכלכתבתי
 כמה ועד ~~~רא שאמרו שמה נראה ודאיאלא

 הוראתו מארבעים שקודם לומר הכוונה אין~רבעי~
 ההוראה מילתא תלייא בשנ~ם דל~ו ק~ו~או~ברתו
 בחכמהאלא

 ובבקיאו~
 ממ~ו ה~דול כבוד שמפני אלא

 כבוד לחלוק ראוי ארב~ים ש~ד לומר ו~וונ~ם כןאמ~ו
 כבוד ל~לק לו אין לו ש~וה למי אבל ~מנו שגדוללמי

 מפיל נקרא א~נו ממ~ פ~ות אפי~ כי מלהורותולהמנע
 ~מנו הגדול כבוד מפני ~המנע לו ~ש א~א~ללים

ול~~
 מפיל גבי מזה דבר ל~תוב הרמב~~ם הוצרך לא
 אינו ~כוונות שד~ותיו ת~~ח כל כתב כבר כיחל~ים
 אבות במסכת מתני~ והיא ~מנו שגדול מי בפנימדבר
ובכלל

 מאתי~
 ~ מנה
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 מ~~ש נמי ניחא
 הריא~~~

 דארבעיס ההיא
 בן שאמ~ו שמה כיון כי בשוין ושנוי~א קושיא כתבולא

 דלאו פש~טאארב~ים
 להיו~

 כי קאמר ח~לים מ~יל

אי~
 דמ~רש רש~~י לדב~י וכ~~ש בשנים זה ל~לות טעם
 וכ~ון נאמר כבוד ל~לוק ודאי אלא משנולדארבעים

שכ~
 ~המקשה א~א מ~ירי ממ~ו דבגדול ברור הדבר

 ~לא ומשני ~דול ב~קום אפילו אורי דרבה סבורה~ה
 אלאאורי

 בשוי~
 ובאו~ו קו~~א באותה שאין נמ~א

 ~לפיו~~~~~י ~ ~ד~ן לענ~ן ~כותבו הר~א~~ף שי~טרךדבר תירו~
 דר~

 שא~רו שמה נ~צא שכתב~י זה
 למ~ ~וז~ אינו כ~ה עדבגמ~

 ש~כ~
 במ~מ~~

 ~היינו
 לזה קרוב מצאתי חלליםהפלת

 בכתובו~
 א~פ~~י פרק

 יוצאיה וה~למידים דתנן דמתני~עלה
 ללמו~

 שלא ת~רה
 כ~ה כ~ה ומ~~הינן כמה ברשות עלה וב~יברשות
 ל~הדיהבא

 רשות~
 ופרש~י כמה ד~~~~א אורחא ומפרשי~

 דרךז~~ל
 א~

 ~ל~ו ישא ~~א
 ח~~

 דוק כו~
 ואף ות~כ~

אם
 דר~

 ~כ~ו~ות להה~א האי כול~ דמי ולא ~~וק זה
 ~~~ילו כ~בתי וכבר ~~~~ו מו~רח נראה הדברמ~~מ
 נדע לאאם

~~~ 
 ~~פ~~ ל~~וך ראוי דבריו על לרבי~

שיש
 א~ז~

 להוכ~~ ה~רע א~זה או ~וגייא
 הפ~

 ~ מזה
ו~~

 בנו ור~~י הרא~~ש שגם כתב~י
 דעת~

 כן
 יה~ה אםואפילו

 ספ~
 ר~~י ~תב כבר בדבר מ~לוקת או

 פוס~~ם ~~לוקת בו שיש נידוי של שדבר כ~~ה בשרשקולון
 ב~יי בהנהו שפסק ה~יא~~ף לד~ת לה~ל ללכתראוי
 וה~~ה הרמב~~ם ד~ת גם נראה וכן לקולא מגלחיןדאלו
 וכברלנ~~ד

~~~ 
 ~~ענו לא ~ם ראינו ולא בזה המנהג

 לפי שאפילו לו~ר לי נר~ה ו~וד כלל בדבר שערערמי
 שנה א~ב~ים עד להורות לו ש~ין בגמרא שאמרומה
 ~~ל ~לאהיינו

 רשו~
 ~רבו רשות נטל אם אבל מרבו

 ו~סברא נותן הדעת ורחבה נכונה דעת בושראה
 האי דבכימחייבת

 ל~
 ~פילה ~ללים רב~~ כי ביה קרינן

 ~יכול שהעלו משוין גרעולא
 ולשו~ להורו~

 כן הרמב~ם
 לא רשות לו דבנתן בו למסתכלמו~יח

 שיי~
 א~נו לומר

 ל~י גם ומינה חללים מפיל ביה שייך ולא להוראהראוי
 כשו~ן הוי גדול יש אם אפי~ דמ~~מ בשנים דתליהסו~ייא

 והא כשהקשו למה ~שה זה של~י אלא ~ות ש~~לכל
 ואפשר מרבו רשות נטל שרבה תירצו לא אורירבה

לת~
 שידע משני ליה דברירא ומילתא דמילתא דקושטא

 לא רשות נ~ילת אבל ממ~ו גדול שם היה לאשבד~ו
 דהוה אפשר דפריך ומאן נטל שלא אפשר כי ליהקיס
 דבפחותס~~ל

 מארבעי~
 להורות לו אין אופן ב~ם

 ד~~~~ן דתירצווכיון
 מו~~

 ארבעים בן אינו שזה ~~~~פי

 שגם הטעס והוא דה~~ה ממילא ארבעים בן הואוזה
 ובודאי ~הורות לו שיש מרבו רשות נ~ל אם גדול ישאם
 שו~ה לזה לק~ותש~ין

 רש~
 חללים ומפיל רוח וגס

 ~אויויו~ר
 ש~ו~~

 ~ ~ב~ו~ן זה
 ~~ו~~

 ד~ן כל
 ~לכ~~~ ~~~~

 ~ובר ~~~א זה א~ן
 ~יהור או~בירה

 ~י~ו~
 יכול בשוין והרי ~ליו נידוי

 או~ר ~ני זה וכללהורות
~~ 

 בן בעיר שיש ה~ד~ה
 ארב~ים בני ~א~נם ~או~ם יותר וב~י ג~ולארב~ים
 ב~לשה ~~~נו ~לא ש~זרו מהו~~י

 צ~י~
 שם שיהיה

 הרבנות כי קולון ר~~י כ~ב וכבר ~~ול~ם יו~ר שלשהב~יר
 הכל ברכות בסוף וכד~י~א בבק~אות תל~יהוהחר~ה
 ח~~~יא למא~~ה~ריכין

 ~ב~
 ארבעיס בני ג~ שם ~~ן ~ם

 בהו קרינן ~לא לדון ~~ולין ו~אי ו~~ונ~ם ב~יאיםיותר

ו~צומ~~
 ~ הרוג~ה כל
ו~ו~

 גרע לא עליהם ~ותם קבלו אם ~~~ר
 אבא עלימנא~ן

 נא~~
 רועי ג~ ~לי נאמנ~ם אב~ך ע~י

 על ש~וברים ~פני אינו זה ~~~ם שנ~ב~ר וכ~וןבקר
 וה~ונשים וה~נהות ה~כמות כ~ל הוא ה~י ~ורהדברי

 ה~הל~~ו~~ה
 לא~ז~

 ~ור~
 הכל בהסכמת ~~ה~ה שצ~יך

 לה~יע העיר בנ~ דרש~ין ההיא על המפ~~~םו~מ~~ש
 כתבו טב~י ב~~הו וכן כלם כש~~נו ודו~א ק~תםעל
כן

 ש~~י~
 הדבר שכן וכיון המלאכה אותה בני כל ש~ה~ו

 על ה~הל ~ה~רי~ו שהח~ם~~ור
 ק~~

 תורה בעלי
 על ~לא~נו

 זול~~
 אין הרוב ו~פי~ ל~בלו ח~יב~ם ו~~נן

 ~~~~ו~ א~ לכוף~~ולין
 הראשון ~נידוי ו~ם זה על

 ע~~פ ~יתבררו הג~ בפני ~לא א~ה שום יכוף ~לאש~~דו
 על באו שלא אותם על ש~~ול ~ראה אינו ה~ו~מ~ם~וב

 ישבו אה כיה~~ום
~ 

 חתמו שלא לאותם לדין בד~ן
 שיהיה אפי~ הנידוי ~ל ש~~ברו נראה ~ינו א~בההכ~ה
 בהסכ~ת הוא הנר~ה שכפי זה ~~ם וכ~~ש הרובבה~~מת
 אין שיעשה ~דוי ו~ל ח~ם כל כ~ ה~ולה הכללהמיעוט
 אלא אותו שי~שו החכמים אותם אלא לקבלוחי~ב~ם
 הואא~~כ

 למ~ו~
 כאשר לכ~~ע בנ~~ד משא~~כ הא~סור

 ואפי~נתבאר
 ע~ כשהו~

 סי~ בת~~ה כתוב ~יסו~ דבר
ר~~~ד

 ש~רי~
 גד~ לעשות כדי לש~~ש ש~כוון שהמנדה

 להנ~ה ל~~מו כלל יכוון ולא לומדיה ולכבודלתורה
 אין כן לא ואם תו~לתושום

 מ~
 בד~~ע שנכשל א~ בחכם שם הו~ה זה טעםו~~~~י נדוי~ באו~ו

 כהלכה ני~וי על~ה שחייב במילתאש~ינו
 ו~פ~

 אותו עליו
 מחמת רק אותו נידה שלא ה~ל והרגישו ונידהוחכם
 הש~יח ולא ~נין באותו שנכשלו אחרים היו כישנאה
 שאין והורה ~ותםלנדות

 ~מ~
 וראייתו זה ב~יד~י

~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~י~
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~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 שנ~דה זקן ~י~ושלמידאמרי~
 ל~ו~

 כהלכה אפי~ ע~מו

א~
 נידוי ני~יו

 דכי~
 זה ב~ידוי מתנקם החכם ~ה

 ע~מו לצורך מנדה נקרא זה הרי אותו ומ~ניע~שונאו
 ~ נידוי נידויוואין

ו~~~~~
 שבא מה

 בהו~
 מ~~ת על השאלה

 ב~סכ~ה רו~ה א~ני כו~ הראשונה בהםכ~ההחת~יס
 הנידוי כי ראשונה להםכמה שינ~ד דבר הש~יתזו

הראש~
 ~חתום שזה וכל כו~ לכוף ~לא אלא היה שלא
 ג~ בפני ~דון כופה אינו בשנית גם ראשונהבהם~מה

 עוב~ ~ינו הח~ומים החכמ~ם ע~~פי נתבררוש~א
 גם הר~שונה ההםכמה בנידוי כתוב אין כיהנידוי ע~

 לכוף החתומים מחוייביםשיהיו
 לד~

 שיב~רו ג~ בפני
 פשוט~ נראה ~ה החכמיםרוב

~~ג~
 נתמ~ו השנית זאת הםכמה ~עשו א~ר אם

 אותם ~יב~~ו מבלתי ראשונה בהםכמה ה~תומיסאותם
 ב~ד יחז~קו אם וכן הנ~דוי על עוברים ודאי אזהרוב
 ה~תומ~ם ~רוב מבוררים יהיו שלא אחר ב~~דא~ה

 עוברין הם ודאי אז בפניו לדין ויכופו ראשונהבהםכמה
 ש~א עליהם שקבלו הראשון הנידויעל

 לכו~
 אבל כו~

 על להו~~ף לומר יכולין ~זה דבר היה שלא זמןכל
 ולא באנו הראשונהההםכמה

 לבט~
 ~ה וא~ן ~ו~ה

 והנראה כלל הר~~ון הנידוי על שעוברין לומרמקום

 ה~עיר כתבתי דעתילעניו~
~~~~ ~~~~ 

~~
 מהרשד~~ם הרב עליה השיב ה~כרת השאלה

 ~זצ~~ל
~~~~

 שלא חכם ששום ונידו שנ~קב~ו חכמים
 אם ולהורות לד~ן רשאי יהא לא שנה לארבעיםהג~ע
 ~ לא אם כהוגן~ו

~~ו~~
 א~ר אבא רבי אמר גרםינן דע~~ז בפ~~ק

 ועצומים הפילה ~ללי~ רבים כי דכתיב מאי הונארב
 ועד ~ורה ואינו להוראה שה~יע ת~~ח זה הרוגיהכל
 בשוין התם אורי רבה והא שנין ארבעים עדכמה
 שנין ארב~ין עד להוראה ראוי הוי כ~ה עדופרש~~י
 ארבעים אלא היו לא י~יו וכל אורי ~בה והאמשנולד
 בעירו כשאין בשוין התם דר~~ה בפ~~ק כדאמרי~שנין
 שאין מדבריו משמע עכ~~ל ממנוגדול

 להורות רשאי ת~~~
 ל~רב~ס הגיע לא אם ממנו גדול בעיר ש~ש זמןכל
 א~~~~י דאורי ~רבה מורה ~דול בעיר א~ן אם אבלשנה
 הר~~ן ו~~~כ שנה לארב~ים ה~~עשלא

 דמשמ~
 מדברי

 ~ל ותמהרש~~י
 הר~ב~~~

 להו שכתבו
 בפ~~~

 מה~
 ת~~~

ולא
 ~ל~

 בין
 ארבעי~

 לפחות
 וב~

 ליש ש~ן
 ג~

 ממ~ו

ו~
 תמה

~ 
 ארבעין עד כמה ועד שכתב הרי~~ף

 האוהשמיט שנ~
 דפרי~

 ה~ם ושני ~ורי רבה והא
 ביתוב~בורי בשוי~

 יום~
 ~עת טעס טוב כתבתי

 קאי להוראה אהגיע כמה דעד מפרשים שהםוהרמב~~ם להרי~~~
 דעד וקאמר מ~הורות ע~מו לעכב רש~י כ~העד

 לעכב רשאי אינו ו~ילך ומשם ~עכב רשאי שנהארבעים
 ~ בארוכה שם שכתובוכמו

ו~~
 ואילו כמה ועד מדקאמר זה פי~ להכריח

 אלא למימר הו~~ל לאלפ~ש~~י
 וב~

 משמע דהוה כמה
 ואינו להוראה שה~יע זה יהיה שנים כמה בןדב~י
 השתא אבל הרוגיה כל וע~ומים עליו ~אמרמורה
 רשאי שנים כמה ועד דבעי משמע כמה ועדדקא~ר
 ע~~ול~כב

 מלהורו~
 נמי והכי להוראה שהגיע א~פ~~י

 א~~עין עד דשני שינו~~אדייק
 שני~

 א~בעים עד כלומר
 דה~~ק ~פרש~~י וא~לו יותר ו~א עצמו ~עכב ר~אישנה
 מ~ בן הול~~ל הכי להוראה ראוי יהיה שנים כמהבן

 ~ שנין מ~ ~ד ולאש~ים
ו~ו~

 ואין כמה ועד מד~~י זה פי~ להכריע ~ש

ספ~
 לומר היינו לה~ראה שה~~ע ת~~ח כשאמרו כי

 כן ואם בחור שהוא א~פ~~י להוראה ראוי הואחכמתו שמ~
 לשאול זה ~ל יפולאיך

 וע~
 שנים כמה בן כלומר כמה

 שנים במםפר שמיה דכר דמאז כפרש~~י להו~אהראוי
 למי דענש ד~שום ניחא והרמב~~ם הרי~~ף לפי~ובשלמא
ש~גי~

 קא הרוגיה כל דע~ומים מורה ואינו להוראה
 פי על אף מלהורות ~צמו לעכב יכול כמה ועדבעי

 אם ~אי שנה ארב~~ דעד וקאמר להורא~שהגיע
 יעכב~ אם ה~גיה כל דע~ו~י~ נענש ואילך ומשםיר~ה

ו~~~~
 פז אדני על מיוםד זה שפי~ מאחר

 לעשו~ לבו ימלאנו ~שר הוא מי ע~ומיםבהכר~~ות
 לדעת בהיותו וכ~~ש כנגדומעשה

 הרי~~~
 שאעפ~י

 שנוהגים במקו~ות אפילו רש~~י בש~טת הולכ~םשהתום~
 שאעפ~~י כמותם כאן יפסקו לא התום~ כדברילפהוק
 כדברי העולם שנה~ו מהר~~ם בשם כתובשנמצא
 כתב כבר ~ליו ~ולקים התום~ שאין במקו~האל~ס
 שחולקים שבמקום שאעפ~~ימוה~י~~ק

 הרי~~~ ~
 אנו

 הלכה מםופק~ם להיותנו לדבריהםחוששים
 מי כדב~

 עליהס נםמוך הלכה פםק דלענין ~ומר יו~יח לא~~~מ
 ~~ל ודאי אלא עד כו~ הרי~~ף על םומכיס אנוכ~שר
 אותם שב~קום שא~י~ הרי עכ~~ל ל~~ל כתבתיכאשר

 לחלוק מעשה ~ושים ה~ו לא התום~ כדברישנוהגים
~ל

 ~ הרי~~~
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ו~~
 רביה ~הוא הרמ~~ם ל~ת פי~~~ להיות ו~וד

 הערב מלכיות ובכל המלכות זה בכל דאתרא~~~
 כו~ המלכה את לכבוש ה~ם חי~ם אנוומפיו

 ~ובר ~~~כ הרא~~שזה ע~ נוס~
 דהרי~~~

 ~רבעין עד רק כתב שלא
 ושני אורי רבה והא התם דפריך הא והשמיטשנין

בש~
 הרי~~ף לדעת שפירשתי כמו מפרש שהוא לומר
 ~והרמב~~ם

~~~~
 ~לם עמודי ששלשת

 הרי~~~
 והרמב~~ם

 הרי אחת לדעת מסכימים~רא~~ש
 די~

 ופסוק ברור זה
 לא אשר הוא ומי ~מגום שוםב~י

 ראש~ יכו~
 לדבריהם

 לארב~ים הגיע לא אפילו להוראה שה~יע מישכל
 ידין יורה יורה~נה

 ידי~
 ראוי שאינו י~~א הטור וכתב

 ש~היה עדלדון
~ 

 עד כו~ ש~רות שתי והביא שנים י~~ח
 וכתב זה מחלוקת כתב ירוחם ורבינו ממונות לדיניכשר

 עיקר נר~ היר~~מי~~ב~
 ה~

 י~~ח דמבן בהדייא
 כשרומעלה

 ל~
 ביחיד אפילו הכל לדברי ממונות דיני

 ולא תורה בחדרי ובקי מפולפל הוא אםמומחה
 ממנו גדול שם יש ביןחיל~ו

 לאי~
 שם

 ממנו~ ~דו~
 שכי~ו~ו~

 לדעת אפי~ עליהם קבלום שהצבור
 ולהורות לדון ~אין והתוס~רש~~י

 וא~
 יכול אדם שום

לעכ~
 ואפי~ ש~ה מארבעים פחותים הם אפילו עליהם

 להוראה הגי~ו לאאם
 כי~

 עליהם הצ~ר שקבלום
 מערכאות ג~~י דלא עליהם לעכב יכול אדם שוםאין

 בר הר~~ש וכתב בורר ~ה בפרק דאיתאשבסוריאה
 מנהג וכן ~נ~~ח~סי~ צמ~

 פשו~
 תוגרמא קהלות בכל

להעמיד
 ת~~~

 ולהורות לדין להוראה שהגיעו ב~ורי~
 יותר זקנים והם בחכמה מהם גדולים שישבמקום

 פה פוצה מעולם נשמע ולא שנהמארבעים
 ומצפצ~

ו~
 ~פת פה במקומו ממנה ה~ה הריב~~ש מורי ראיתי
 ~ שנה למ~ הגיעו שלא דיי~םתוב~ב

 שכי~ו~ו~
 בשורת הבחורים החכמים שהחזיקו

הדיי~~
 אדם שום ואין בה זכו מ~מם בה החזי~ו אפי~

 וז~~ל הריב~~ש וכמ~~ש ידם על לעכברשאי

 א~
 לא אם

 מה~~רהיה
~~~ 

 כדאיתא עד כו~ אביו ב~ענת בא
בפ~~ק

 דסנהד~
~ 

ו~ו~
 הבחורים החכמים שיש שכיון

~ 
 שהיה

 וגדול רבזקנו
 ~יי~

 ~יב~ש וכמ~~ש גדולתו יורש בנו אז
 לא אפילוז~~ל

 ה~זי~
 תחלת ש~תה א~א יוחק מה~~ר

 שינהג ובלבד עד כו~המנוי
 מנה~

 וה~אך עכ~~ל אבותיו
יעלה

 ה~~ ע~
 שכן כל אבותיו נחלת מליירש ל~~ו

 ולמד צא ש~ר לו שאין דבר זהו ככה על נידויל~ו~

מ~~מ~
 ~מ~

 את ש~נו
 ~אב~~~

 י~~ח בן ב~יותו לנשיא

 ~כמים שם נ~צאים שהיו אעפ~~ישנה
 ממנו גדולים חכמים וכמה טרפון ורבי ישמעאלור~י אלי~~ ורבי יה~ע ורבי עצמו ר~ג ובשניםב~כמה ממ~ גדולי~

 ~בחים בפר~~ק כדאיתא ו~ניםבחכמה
 א~~~י בחכמתו להוראה שהגיע מי כל כי~~~~ו ~דידים ובפ~~~

 יורה יורה שנים י~~~ בן אלאשאינו
 י~

 וכל ידין
 מן עשה מצות מלעשות אותו מעכב ידו~ל המעכ~
 התור~

לד~
 עמיתך ת~פוט ב~ק דכתיב חבירו את

 אותומעכבים א~ וכ~~~
 מלהצטר~

 שנים עם
 שהגי~

 לאר~~ים
 הרבים את שמעכבים נמצא רבים הםואם

 גדול וחכמים רבים הס שמעכבים וכלמ~ה מלעשו~
 במ~ילה~אד ה~

 מכב~
 מו~ם דומה שאינו תורתם

 למרובים המ~ה אתהעושים
 ו~

 דומה א~נו
 ~~ת בידם מעכבים ואם העושים לחכמיםה~ושים ה~~

 אנה מקום ~הם מוצא אינינידוי
 לבנו אב ואפילו תורה דברי על לעבורנידוי ל~~ הית~ מצא~

 ירצה ואם מלעכבו רשאי אי~ולתלמידו ו~
 לעכ~

 לא

ישמ~
 לו

 ~ת~
 פ~ בסוף

~ 
 דמציא~

 א~~~
 אביו

 עליו ~ר ואם לו ישמע לא כו~ ת~יר אל לו שאמראו ~טמ~
 יחוש והמנדה נ~י אינו שנידוייו פשיטאנידוי

 ~דבר מצוה עכוב היה לא אם אפי~ דין מןובר ל~
אינו ה~~

 מדגרסי~ ניד~
 מצאתי~ ע~~כ הטור וכתב~ני~י אי~ ל~רכו שנידה זקן בירושלמי

יז
~~~~ 

 ו~~ו ו~~ו אחר חכם שביזה ~כם
 רבם את שב~ה למי ונידו תלמידיו וקמו~ע

 ~ חל מהם איזה נידוי אותם ונידה המבזהה~כם וק~
~~ו~~

 הקורא דקד~ין בפ~~ק גרסינן
 יהאעבד ל~בי~

 בניד~
 מ~ר

 סופ~
 רשע הארבעים את

 לזו כלומר לחייו עד עמו יורד פרש~~י לחייו עדעמו יו~
 למעט אף לשנאתו מותר הוא אבל נזקקין ב~~דא~ן

 בעם וה~~מ עכ~~צ לאומנתו ולירדפרנסתו
 הא~

 המז~זל
עם

 הא~
 עם אבל כמותו

 הא~
 המ~ה

 ת~~~
 אחר דין

 תנחום רבי אמר מגלחין אלו בפרק דגרסינן לויש
 הונא רב לה ואמרי ~ייא דרביבריה

 ת~~~
 לכבודו שנידה

 יש וכן נדוינידוייו
 ללמ~

 עובדא מההוא עוד
 בר יהודה מנו ד~מר נהרדעא דההוא יוחסיןעשרה דפר~

 ש~ורי יהודה רב ~פיק מקמאי בישרא ~קילשויסקל
 הת~~ח נידהו לא ואםושמתיה

 העיר חכמי עצ~
 ~הוא מ~חין אלו בפרק ~איתאאותו מ~

 טב~~
 ד~ת~~ר
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 ~~תיה ורבא אביי עליה אימנו מתנה בר ~וביברב
 החכם את המבזה אמרה הדא ה~~ ~רקובירושלמי
 בהלכות הרמב~~ם וכתבה נדוי צריך מותו לאחראפי~

ת~~~
 ~א העיר ח~מי ו~ם בירושלמי השנוי הזה כלשון

 רבם בכבוד ש~זלזל ל~י לנדות תל~יד~ו ו~~ונידהו
 שלמתורתו

 תלמו~
 מתורתו למדנו לא מפורש

 שב~זוהו רבו לכבוד שנידה תלמיד שכ~ב למדנוהריב~~ש ש~
 שהתל~יד ברו~ נראה הרב בפני ~לא לפניווחרפוהו
 ~ייבים ב~~ד שאין עצ~ו לכבוד שאם מ~~~ו לנדותויכול

 חייבים שב~~ד רבו לכבוד כ~~ש מנדה ע~מו הואלנדותו
 ו~דלנדותו

 שג~
 וחרפו שב~ו עצמו כבוד בכלל זה

ר~
 הגע בפנ~ו

 עצמ~
 אביו ~היה לומר אותו שח~פו

 אומלשין
 רש~

 רבו על וכ~~ש לכבודו מנדה הוא ה~י
 בעם זה כל ~~~~ל העה~~ב לחיישהביאו

 הא~
 ~לזל

 ~חר לחכם שזלזל ב~כם אבללחכם

 צרי~
 לח~ו~

 אם
 אם או נ~ותו ל רשאי עצ~ו הוא אם או אותו מנדיןב~~ד

 ~ לנדותו ר~א~םתלמידיו
ו~~~~

 בפ~~ה כדתנן אותו ~נדין שב~~ד לכאו~ה
 אין האומר היה הוא מהללאל בן ע~בייא גבידעדיות
 המשוחררת הש~חה את ולא הגיורת את לאמש~ין
 בכרכמית מ~~ה לו אמרו מ~~ין אומריםו~כמים
 שמעיה והשקוה בירושלים שהיתה מש~ררתשפחה

וא~~לי~
 ב~ידוייו ומת ונידוהו הש~וה דוגמא להם אמר

 של מ~תן אח~ המםפר ~מתו מי בפרק מינהומייתי
 ~לזל לחכם דה~~מ ולומר לחלק יש א~ל ~ו~ו מנדיןת~~ח
 מהזוגות ואב~ליון שמ~יה שהרי ממנו גדול חכםבכבוד
 אין בפרק כדאיתא אב~~ד וזה נשיא זהה~ו

 ו~ד דעדיות בפ~~ה כדתנן היה לא אב~~ד אפי~וע~ביא דורשי~
 הראשונים בדורו~ ישראל כל של רבן היו ואב~ליוןד~מעיה
 לרב תלמיד כדין לגבייהו הו~~ל אחריהם שבאועקביא
ומפני

 כ~
 שאינו אחר חכם שם היה אם א~ל נידוהו

 נמי דיי~א אותו מ~ין היו לא בחכמה ממנומופלג
 הא על עקביא את דנידו הא מייתי שמתו מידב~רק
 לכבוד מנדין מקומות וארבעה בעשרים ריב~~לדאמר
 דשמעיא דומייא הרב לכבוד דו~א דמשמעהרב

 והכי לא שכמותו לחכם ~כם אבל עקב~ה לגביואב~ליון
 דגרםינן מ~לחין אלו פרק בירושלמימשמ~

 ביומוי הת~
 עקא אתא ירמיהדרבי

 ע~
 ~נרתא בעי שלח ~ברייא

 בון בר~ י~~ב רבי גבידכם~א
 ש~~

 ליה אמר
 בריה ר~~ח ~וה לנדותו וב~ש מרעתו ירמיה שבלא עדי~

 י~חקדר~
 מ~ושיי~

 תמן יתיב
 א~~~

 מנדין שאין שמעתין
 בן כירבעם ~שה ~~~כ אלאזקן

 נב~
 ~~~ל וחבי~יו

 ה~~והדוגמה
 ~~ב~~

 בן
 נ~~

 ~ה
 לאיל~ אלי~ ~נד~

 איל~ונד~
 אלין וחשון לא~לין

 לאל~
 משת~י~ ~רכון

 ואנון מ~~יי~ דר~~י בריה ר~~ח וכי וא~~ללאלין אל~
דשמ~ רב~

 כירבע~ עשה ~~~כ אלא זקן מנדין אין מ~נייהו
בן

 נב~
 ותו השקוה דדוגמא מתניתין ידעי הוי לא

 וחשון לאלין אלין ונדון דקאמר האימאי
 דר~~י בריה ר~~ח סברי דהוו וצ~~ל סברי מאיולבםוף סב~ מאי מ~קרא אלין מן אלין ~שתרי~אוצרכון לאל~ אל~

 דהוה שאני השקוה דדוגמא דההיא ורבותיומ~ו~ייא
 לרב ת~מידזלזול

 כד~מר~
 בחכמה ממנו ~מופלג וה~~ה

 כירב~ם עשה כן אם אלא ~קאמר ומאי כרבודהו~~ל
בן

 נב~
 בן שירב~ם שכשם לומר היינו

 נב~
 ש~~ש ח~ל

 במ~לג או ברבו ~ז~זל שהוא דכל ש~~ש מת~לל זהגם
 דכירבעם ותדע השם חלול הוי כרבו שהואבחכמה

בן
 נב~

 דםנו מדרבנן לההוא ש~ית ר~~י דהא ל~~ד
 כירבעם לא וההוא מגלחין אלו בפרק כדא~~אשומעני~
 הו~~ל ידו אל ש~~ש ~תחלל שהיה כיון אלא עשהב~~נ

 ~כם יותר שהיה ~י על אף ירמ~ה ורבי ב~~נכירבעם
 בר~ יעקבורבי

 ב~
 כל היה לא

 כ~
 ממנו בחכמה מופלג

ולפי~
 ורבי בו ~לזל אעפ~~י לנדותו רשאי היה לא

 בר~ מר~~י ב~כמה למופלג ע~מו מחזיק היהירמיה
 ב~ה חייא ורבי הש~וה מדוגמא לזה הקשהמש~~ה ~

 משום כבודו מפני מידי ליה הדר לא מ~ושייאדר~~י
 ~~זיק היה ירמיהדרבי

 למופל~ ~~
 מר~~י בחכמה

בר~
 ב~

 ~ר~~י מ~יק היה לא ב~~ב יעקב ורבי נידהו
 וח~ב כדין שלא מנדה ר~~י הו~~ל כן ואם ממנולמופלג
 חשש דעתם וכש~תיישבה הוא גם נידהו ולפיכךנידוי
 ממנו מופלג ר~~י שמא ב~~בר~~י

 וכדי~ ~חכמ~
 נידהו

 כל מו~לג הוא היה לא שמא חששור~~י
 כ~

 ב~~ב מר~~י
 ומש~~ה אותו נידה כדיןושלא

 צריכי~
 אלין משתרייא

 ~לאילין
 ~אי אינו ממנו מופלג שאינו ש~ל ביד~נו~~~
 הרמב~ם דברי מדקדוק נראה וכן בו שז~זל ~ללנדותו
 הוא כן אם אלא בו שזלזל למי לנדות יכול ~כםדאין
עם

 הא~
 שהוא מהמזלזל מופצג שהמזולזל או

 ב~~ד גם ל~דותו רש~י אינו שהוא וכ~ן רבוהוא כאל~
 לנדותורשאים אינ~

 דאל~~~
 למה

 ל~
 ב~~ד ירמיה רבי הושיב

 בו שזלזל על שינדו~ו ב~ בר~ יעקב רביעל
 והי~

 יותר
 ~ בידו נקמ~ו מלקחתכבוד

ו~ו~
 עצמו מ~הו~ חמור מנדין שב~~ד שמה

 אעפ~~י לכבודו מנדה ת~~חשהרי מנד~
 שאי~

 מנדין ב~~ד
וא~~כ ל~~~

 במקו~
 ~נדין ב~~ד שא~ן מכ~~ש לכבודו מנדה שאינו
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~ ~ ~ ~~~ ~י~~~
ל~~~

 הכי יצ~~~~ושייא בר ד~~ח ~י~נ~~
 ד~י~

 ד~תני

א~
 לנ~ותו יכול שהוא ב~קום ואפי~ רבים בלשון מנדין

 מופלג חכם בכבוד שזלזל כגון אותו מנדין שב~~דאו
 ב~~ד או עצמו הוא דוקא~~נו

 אב~
 לכבוד לנדות יכול שהתלמיד הריב~~ש ומ~~ש לנדותו~אי~ אינם ת~מידיו

 עם בו כשהמזלזל ה~~דרבו
 הא~

 הוא אם אבל
 רשאי שהתלמיד כשכתב שהרי לנדותו רש~יםאינם חכ~

 שאין עצמו לכבוד שאם בק~~ו למדו רבו לכבודלנ~ת
 רבו לכבוד כ~~ש מנדה עצ~ו ~וא לנדותו חי~ביםב~~ד
 שאין פשיטא לתלמיד שזלזל וחכם לנדותו חייב~םשב~~ד
 ליה אזל הכא כן ואם לנדותו רשאים ולא חייביםב~~ד
ק~~ו

 וה~ענ~
 כו~ ענמו כבוד בכלל זה ש~ם שנתן השנית

 לעם אלא לנדו~ יכול אינו עצמו דלכבוד פ~י~אהא

הא~
 ש~תבאר~ כמו לחכם ולא
ו~ו~

 שלא
 כ~

 לנ~ת רשאי תלמיד
 לכבו~

 א~י~
לעם

 הא~
 ז~~ל ~מח בר הר~~ש וכמ~~ש בכבודו שז~זל

 חכם הוא א~~כ אלא נידוי אינו לכבודו שנידהתלמיד
 והא קאמר ~כם שהוא תלמיד לכ~דו שנידהות~~ח
 קאמר ~כם והוא תלמיד הו~ ~תלמיד מנודהד~ניא
 שעדייןאלא

 ר~
 והדבר תלמיד קראוהו ולכן קיים

 שהצבור מי כבוד על אלא ה~ידוי שאין ממקומומוכרח
 של בכבודו אלא חייבים הצבור ואין בכבודוחייבים
 חכם אלא זקן ואין זקן פני והדרת שנאמרחכם
 וכן ותלמיד ייניק לא ~מרי~ וחכים ויניק חכמהשקנה
 הזכיר שלא ת~~ת מהלכות פ~~ה הרמב~~ם לשוןמוכ~ח
 חכם אלאתל~יד

 והבי~
 מרובה דפרק ירושלמי הרי~~ף

המביי~
 אלא זקן ואין בוש~ו דמי לו נותן הזקן ~ת

 בפרק השוה ז~~ל והרמב~~ם נידוי ~ענין וה~~הח~ם
 בתלמוד הנז~ הני~יים וכל הבושת אל הנידויה~כר
 למדים ~מצינו לתלמידים ולא ל~כמים אלא מ~נולא

שא~
 מנדה

 לכבו~
 על ~רנס למנותו שראוי חכם אלא

 ולמדהצ~ר
 כ~

 ושיהא הנהוגים בדברים התלמוד

התלמ~
 דין ממנו ל~וציא שיודע בפיו ש~ור

 ע~
 היושר קו

 ידוע הדבר בישיבה ~ומדים שעדיין והתלמידיםעכ~~ל
 ~ הללו תנאים בהםשאין

 שניד~~~~~
 ברבם שזלזל לחכם הללו תלמידים

 ואינם תלמידי~ הם ש~דיין חד ~עמי מתרי נידויאינו
 לעם א~ילו ל~ת~אים

 הא~
 אותם שזלזל

 אין רבם לכבוד מנדין חכמים שהםוכשהתלמ~ים
 עצמם לכבוד לנ~ת ש~כולים מ~עם אלא נדוינידויים

 יכולים שאינם כשם ~~שיבה לומדי~ שעדייןותלמידים
 אינם כך צמח בר ~ר~~ש כ~~~ש ע~ם לכבודל~דות

 לעם אפילו רבם לכבוד לנדותיכולים
 הא~

 שזלזל
 עצמו ~רבם לפיברבם

 ~לזל למי לנדות רשאי א~~
 ~ופלג המזולזל כן אם א~א חכם הוא המזלזל אםבכבודו
 לנדותו רשאי היה לא עצמו רבם ואם בחכמה~מנו
 ~ לנדותו רשא~ם היו לא שהם ~כןכל

ו~~~~
 הלומדים התל~ידים באותם יש שאם נ~~ל

 ~לזל חכם מאותו יותר בחכמה מ~פלג שהוא מיבישיבה
 שלא לו לחוש שיש רבםבכבוד

 בשבי~
 לומד ש~דיין

בישיבה
 נגר~

 ומה מערכו
 שה~רי~

 כל שלמד ב~~צ הר~~ש
 לא אלו בדורות אבל שנאה ~ורו שלבני נר~ה~למוד
 א~ אם כי התלמוד כל ~למד מיימצא

 ו~וד מעיר
 בראשונים לא ~בר לו נמצא לא כי זה בדבר הואדיחיד
 הצעיר נאם באחרוניםולא

~~~~ ~~~~ 

 ~~ן א~ קהל א~ בעיר קהלות שתי ~~~~א ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 הגאליי~~א ובענין גדולוהאחד

 ועוו~ר~~י~
 בפנקס כתובים

 יר~~ה למלך פורעים וכן לעצמו קהל כל יר~~ההמלך

כ~
 יש א~~נם בפנקס הכתובים אנשיו מנין כפי ~הל
 שו~אש~~י כגון עליהם הבאות והו~אות הפסדיות~צת
 בקיאים אנשים שיבררו מקדם המנהג והיהוזולתו
 ולהעריךלשום

 כ~
 ואז ערכו כפי הקהלות מאנשי א~

 וקהל קהל כל וכן במס קצבתו א~ כלידע
 שומא אותה עפ~~י וינה~ו מושבותם מקומות בכלישראל כמנה~

 עתה והנה ~ לקהלות שירצה מה כפי שנים ג~ אוב~
 שהקהלנתחדש

 הגדו~
 הגדיל עוד

 וניתוס~
 במנין

 שמאים שיוציאו ה~~ן הקהל ושואל בנכסים וגםהאנשים
ומעריכים

 כמנה~
 ואו~רים רוצים א~נם האחר והקהל

 ואין שנים מכ~ה למאה י~~ז הק~ן הקהל פרע כברכי
 השומא אותה ועפ~~י ממנולגרוע

 יפר~
 יורנו לעולם

 הגא~~לייא ב~ין וגם מי עם הדין~בינו
 ~פחות או הגדול הקהל שיסייעום הק~~ הקהלשואלים והעוו~~~~

 שגובים ~שרים שנותנים וה~נחה השוחדבענין
 ~ ובאיכות בכמות ונ~וספו הואילהגא~~לייא

 דברי נראין בשאלה הראשונה הנחה כפי~~ו~~
 כפי א~ד לכל להעריך מקדם שנהגו שכיון הק~ןהקהל
ערכו

 ו~
 ישראל ~הלות בכל המנהג

 אזלי~
 אחר

אותו
 מנה~

 אחר הולכים המסים דבענין
 תרומת בעל בדברי יפה ונתבאר דבת~א בפ~~קהמרדכי ~~~~~ ה~נה~

 כ~~שהדשן
 שהמנה~

 ותיקון מנהג הוא הזה
 ~ האמתועל הדי~ ~
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ו~
 שבא

 בדב~ ע~
 השאלה

 רוצים שאינם~~נים הגד~ שה~~
 להו~~

 לפי ומעריכי~ שמאים
 ~ר~~כ~

 הקהל
 הק~

 ואין שנים מכמה למאה י~~ז
לגרו~

 נ~ה לעולם יפרעו שומא אותה ועפ~~י ממנו
 ~אים שהם ואפשר טעמא בלי מילתא ~הםלכאורה
 מחילה מטעםעל~הם

 דכ~~
 ולהע~ך לשום מנהגם שהיה

 ולא שנים ה~ או ד~ עברו ועכש~ו ד~~מ שנים ג בכלבשום
 לפי פרעו אלא ע~חדש לעשות הקטן הקהל בנית~עו

 הראש~הע~
 וסברו שמ~לו נראה למאה י~~ז שהוא

 ~ ל~ם ~מאה י~~ז לפ~ועו~בילו
 זא~ו~~

 דאטו כלום בדבריהם א~ן כוונתם ה~תה
 כן יפרעו ~הראוי יותר שנים ג~ או ב~ שפרעומפני
 מהראוי יותר שפרעו מה לתבוע יכולים דאין הרילעולם
 למה מ~~מ ~חילה דהוייא בטעות למחילה דדמימשום
 וכדמשמע מחילה הוייא לא לבאשעתיד

 פר~
 נשך איזהו

 מנהגם כפי ולהעריך לשום עכש~ו כשתובעיםוא~~כ
 הקהל שטענת ואפש~ עמהם הדיןהקודם

 הגדו~
 לומר

 לעולם למאה י~~ז ש~פרעו הקטן הקהל עם~נתפשרו
 יותר לפרוע יוסיפו לא הקטן הקהל בני יתוספוואפי~
 הקהל בני יגר~ו לא יותר הג~ל הקהל יתוםפוואפי~
 טובה טענה טענתם היא זאת אם למאה מהי~~זהקטן
 עליה ראיה יבי~ו אםה~א

 דבדר~ דכי~
 היה פשרה

 בממון יתוספו אם הקטן לקהל דאתי הנאהבההיא
 שלאונפשות

 לפר~
 לעולם לפרוע ומתנו גמרו יותר

 יתוספו אם אפילוהי~~ז
 ב~

 ויותר~ יותר הגדול הקהל

~~~~
 הקהל בני עם שהדין העולה

 הק~
 אלא

 יתוספו שבין ה~הלות שתי ש~תפש~ו י~ברר כןאם
 הקטןהקהל ב~

 בי~
 ל~לם יתוספו לא אם

 ולא יוסיפו ולא ל~אהי~~ז יפר~
 יגר~

 בני עם הדין שאז
 ~ הגדולה~הל

ו~~~
 הקהל בני עוד שתובעים ~ה

 הק~
 לבני

 ~גא~~לייאש ~י~ייעום הגדולה~~ל
 וב~ווא~~~~

 הוא~ל
ו~~~פו

 טענ~ ~~ ובאיכו~ בכ~ו~
 הקהל בני

טענה הק~
 דכי~

 קהל כל י~~~ה ה~לך בפנקם שכתובים
 זה קהל ואם שותפים אינםלעצמו

~~~ 
 גרם~ ~לם

ו~~~~~
 שיםייעו ~תובעים מה

 בשו~
 ומנ~ה

 שגובים לשרים~~~נים
 ~גא~~לי~~

 כפי
 הנ~~

 ~הל שכל
 הוא ו~~~כ לעצמו ומ~חה ש~ד~ו~ן

 ~ד~ די~
 הגא~~לייא

 מזלם שנתרבו ~~ קהל בני אם שותפ~ם שאינםשכיון
גרם

 וכש~
 הקהל ~ני עם עסק להם ש~ין

~ג~~~לייאש הק~
 עצמ~

 ~הם ~אין ~~ות לשוח~ות ה~~ה
 מנ~גם ואם ע~הםעסק

 לפרו~
 ב~

 ה~~ ~~ ~הל~~

 ל~ן באנו~מנ~ה
 הראש~

 ש~ומו
 ~ערי~

 לכל
 אם אלא הקדום מנהג~פי ~~

~ 
 שנתפש~ו ~איה יביאו

 יפ~ הקטן הקהלשבני
 ה~עיר נאם ל~ם למ~ה י~~ז

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

~~~
 וא~~~כ קצב~ם בשר לאסור שהסכימו

 ו~דוי וחרם ש~~ו~ בקונט~ס כתוב אותו תמצאלהתירם ר~
 שקבלוה הסכמות משאר זו הסכמה שנשתנ~תמפני

 ונידו~יםבחרמות
 ל~

 מקומה שם כי שם העתקתיה
 ~ קפ~~ו ~י~ ט~ בסימן אותהתמצא

 מחמת כך ואחר יחד הקדש כלי שקנו הק~~ק~~~
 לקחת בידם כח יש אם אח~ו מעל איש נתפרדוקטטות
 חזקת בקונט~סים כתוב לאו או ה~דש כלימקצת

 ~ קי~~ב םי~ עשרה בסימןקר~עות

ב
 ~מה מם ~ליהם ה~ל נ~~ייא אנשי ~~~~

 ה~כרו לא טוקאט וא~שי מהרב המלכות בזהש~ורעים
 אח~בזה

 ז~
 ש~סייעום טוקאט מאנשי נמצייא אנשי שאלו

 בדבר סיי~ם בתחלה אלא ביניהם קצוב דבר עשוולא
 היו בעיר ~םע~ם היו טוקאט שאנשי עוד וכלמועט

 שה~ו עיקר טו~~ט אנשי שנעשו עד בס~ועמוסיפ~ם
 ה~כו טוק~ט שתושבי אחר במס ושלש~ם חמשהפורעים
 להיות חזרומקצתם

 שואלים עתה בח~י חצי פורעי~
 הן בת~~ בב~לי הן מהרבה מעט שנשארו טוק~טאנשי
 לס~ע רו~ים ואינםבממון

 ב~~
 להם יש אם

 די~
 ~ אולא

~~ו~~
 ב~~ם נמצייא שקהל היות טעם נראה

 אלא טוענים א~נם טוקאט וקהל שלש טענותמחמת
טענ~

 ~וקאט הקהל עם הדין כ~גומג~ת ונראית א~
 ~הל עליהם שטוענין שמה כו~ פלפלתא ~דאבטבא
 נעקר עקרו שבטוקאט הקהל מפני לחייבםנמצי~~א
 הזה שהמס מפני טענה אינה נמצ~~יאמקהל

~~ 
 מ~ל

 על אלא בתים הבעלי מספרעל
 כללו~

 שאם הע~ר
 הק~ב הסך על יוםיפו לא ונתרבו מו~טיםהיו

~ 
 אם

 וא~~כ הקצוב מ~םך י~חתו לא ונתמע~ו מרוביםהיו
 ע~~ם מלישא פטורים מנמצי~~א דירתם ש~קרואותם
 שבאו עמהם הנלוים לומר צריך ואין ההוא המסבעול

 א~ריםממקומות
 וא~

 לומר
 שא~ כי~

 המלך עבדי
 הוא טו~~ט מקהל הנז~ המסתובעים

~~~ 
 ~נכללים

 ו~~~כ נ~~~~א קהלבכל
 ע~ה~ ל~יי~ ל~ם י~

 ד~בא
 שנתחלק שבשעה דל~יאומרים

 ז~ מ~
 לא

 ה~
 ~הל

בטוקאט
 כש~ח~

~ 
 נת~ישב

 ק~~ ש~
 ~לכ~וב שכחו

 ה~לךב~~ר
~ מ~ לג~~  

 זה
~  ~ק~~ ש~~~ 
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 הוא ו וק~ עמהם עסק אדם ~שום ואין גרם מז~םזה
 בפרק דאמרינןמהא

 חז~~
 גבי

 פרדכ~
 מתא מסיע

 דשמייא סיי~תא אנדיסקי אבל מתא באצילתיהה~~מ
 הרגילים מלך של ממונים אנדיסקי אבל רשב~~ם ופי~היא
 החשבון שי~לה עד ואיש איש מכל ובית בית מכללגבות
 כו~ כלום לו לשאל רצו לא או לזה ושכחוהו הק~וב~מס
 המס ~ליהם שהכביד א~פ~~י השאר מכל המס כלו~בו
 דסיי~תא פטור ליתן לזה לושהיה

 דשמי~
 שמחלו היא

נו
 והשת~

 שכחוהו אם בעיר עמהם יושב שזה התם ומה
 אפי~~ה העיר בני על המס הכביד כך ומפני המלךעבדי
 א~ בעיר שאינם הכא דשמייא דסייעתא משוםפטור
 היה כבר טוקאט שנתיישבה שבשעה א~א ~ודולא
 עבדי דכששכחוהו עאכ~~ו נמצייא בני על מו~להמס

המל~
 מלהע~ו~

 זכר~
 דפטורים מס מהם ל~בות טוקאט

 מדאמרינן ע~~ז להק~ות ואין דשמייא דסייעתאמשום
 אאכולי מלכא בי דשדו כלילא דמי ההוא שמת מיבפרק

 מסייעי דהוו מ~פא וידע בהדייהו מסייעין הווואיסטרוגי
 שדייא דלא דא~~~ג קמן הא והאשטרוגי אאכוליוכתבה
 בה~ייהו מסייעי איסטרוגי הוו אאכולי אלא~כא
 אבל א~ת בעיר ואיסטרוגי אכולי שה~ה התם~אני
 מסייעי~ דלא פשיטא עיירות שתי שהןבנ~~ד

ו~ו~
 שכיחי הוו דאיסטרוגי התם דשאני ל~לק יש

 בטוקאט קהל היה דלא בנ~~ד משא~~כ כלילא דשדובשעה
 לאו דאיסט~גי י~~ל ועוד זה מסכשהטילו

 מדי~
 הוו

 הדשן בתרומת וכמ~~ש מסייעיס היו מ~צמם אלאמסייעי
 ~ שינוייא לחד במרדכי מהר~~מבשם

ו~~~~
 תי~שי דלא ל~~מ

 ל~
 כלילא דמי מההיא

 דמי מההיא שפיר ראיה לאתויי איכא אדרבאאלא
 עם הוו דא~סטרוגי ה~ם ומה דהשתא לנ~~דכלילא
 אלא המלך בספר כתבו שלא כיון אחת בעיראכולי
 הכא בהדי~הו א~סטרוגי דלסייעו הוא דינא לאאכולי
 עאכ~~ו הן ~יירותדשתי

 וכ~~~
 לא המס הטלת דבשעת

 דפטירי~ דפשיטא בטוקאט קהלהיה
ו~~

 ששתי מפני ל~ייבם ~ד עליהם שטוע~ם
 ט~נה אינה בי~ד הכארגי~~ס פורעיםהקהלות

 הזה המס ולא הזה במס תלויםה~ראג~~יס שא~
 האנשי~ גולגולות מספר על הם שהכאראג~~יסבכראג~~יס תל~

 נוהגים וקדומה גדולה לעיר ס~וכה קטנהשעיירה
 שלא כדי יחד שתיהן ~כ~וב המלךעבדי

 לטרו~
 לכתוב

 לילך ל~רוח שלא כדי וגם הקטנה ל~ר עצמו בפניס~ר
 שיו~אושם

 ה~או~
 ולכן מו~ים כרג~~יס על

~פר כולל~
 גול~~

 הא~שים
 ק~~ שבעי~

 הא~י~ מספר בכלל

 ואין גדולהשבעיר
 ספ~

 הכאראג~~יס מספר שמתרבה
ב~ביל

 ~רו~

 מהעיר גובים היו מאם יו~ר הקטנה העיר
 שלא ה~~ למס זה ענין ומה לבדה~דולה

 יוסי~
 ולא

 ~י~רע
ו~~

 שעד מפני ~חייבם עוד עליהם שטוענ~ס
 שאם ט~נה אינה זו גם ה~~ במס חלקם פרעוהיום
 המרדכי וכמ~~ש לםבול ~וצ~ם אינם עפשיו סבלו עכשיועד
 ליקח שלא עכשיו עד שנה~ו מה על דב~ראבפ~

 דאפי~ נ~~ד ו~דיף אח~ים משל ~דם בני ביד שישממה מ~
 הם דאם הוה בטעות מנהג נמ~ייא קהל דברילפי
 בנמ~יא מ~ודם דרים שהיו ב~וקאט לד~ם ל~ייברו~ים
 לדור אחרים ממקומותהבאות

 בטו~א~
 להם היה ~א

לסיי~
 שכן כל נמצייא קהל דברי לפי אפי~ ההוא במס

 הדיןשכפי
 א~

 בנמצייא מק~ם דרים שהיו אותם
 הנזכר במס מלםייע פטורים בטוקאט לדורונעתקו

 הצעיר לי שנראה מה זהו שכתבתימהטעמים

ג
~~~~ 

 ~ליהם הוטל י~~ו נ~צ~יא קהל
 אחגי~~שי הרב על שפור~~ם ממה שנה בכל פרחים~משים שיפר~

 וקהל המלכותבזה
 ~ו~א~

 המס בזה הוזכרו לא יצ~~ו
 ש~~~ו נמשךוהענין

 שנ~~ כמ~
 אנשי

 נמ~יי~
 ולא

 נמצייא אנשי נ~פ~~ו זמן א~ר טוקאט ~נשיסייעום
 אנשיעם

 טוקא~
 קהל והיו

 טוקא~
 או~ם מסייעי~

 ו~םבפרחים
 במ~

 היו לא טוקאט שאנשי הגולגולת
 בםפר~כרים

 המל~
 וחלקם המלך סופר בא ו~תה

 המלך בס~ר לבדם קהל הם והר~ ה~לך ב~פרלבדם
 אותם להכריח נמצייא ~הל יכולים אם שואליםכתובים
 ~ לא אועצמם בפ~ המלך ~באי עם יתפשרו אם או עמהםלפרוע

~~ו~~
 שעשו מה שכל הדברים נראים

 אדם כל מדת הי~הטוקאט א~
 שכי~

 מן נפטרים שהיו
 טוקאט ואנשי אותם מסייעים שהיו במה נהניםנמ~יא אנשי היו נמצייא אנשי עם נמנים שהיו ממההמ~ך
 פטורים שהיו במה תועלת להם מגיע היה כןגם

 בזמן ל~ות צריכים שהיוהוצאות מקצ~
 עליהם הגבאי שיב~

 הנאה להם ה~תה ו~ם המדינו~ בכלכ~וג
 כל פורעים ה~ו שלאשאפשר אחר~

 ה~~
 יכולים היו לא ו~כן

 דמ~כו~א ודינא חלקם שהמלך עתה אבל לעצמםלחלק
 בשתי קהלות כשני הם והרי הטעמים כל נתבטלודינא
~ירות

 ב~~
 ל~רו ל~ייע צריך א~ ואין ע~ם

 ב~~
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 ישא וקהל ~הל וכל בגולגולת וכ~~ש בפרחים לא~ס
 להציל או מהם להפ~ר היכול וכל עצמם בפ~י~ל

 הוא לעצמו שיהיה אופןבאיזה
 מ~~

 ש~אמר לומר ואין
 לפי א~ עול ונשא א~ ~עם שנהיה קדמונינו קבלוהרי
שאנשי

 ~וקא~
 עול שום עלינו ה~ה ~א אנו אומרים

 היינו שבזה כיון אחינו ~ל לישא צוארינו שמנוואנחנו
 מזנפ~רים

 המל~
 עתה אבל

 שהמל~
 אנו אותנו חלק

 רשותתחת
 המל~

 עול לישא צריכים אנו וא~ן עולו לישא
 שהו~ ~פי הדין לזה ראיה הבאתי לאאחר

 פש~
 הרבה

 שאנשי ועוד מקומו~ מכמה ראיה ליויש
 ~וקא~

 הם
 היה שלא ע~ה ~ד נותנים שה~ו במה בממונםמו~קים
 בספרכתוב

 המל~
 רוצים הם נמצי~א ואנשי

והמוציא להו~~
 מחבי~

 אבי ן~ דוד הצעיר נאם ~ הראיה עליו
 ~זמרה

~~~~
 דבר

 פשו~
 זה הוא

 כי~
 המלך שסופר

 בספר לבדםחלקם
 המל~

 דינא דמ~כותא דינא יר~~ה
 אחרת שבעיר לקהל לכוף יכול ~חת שבעיר קהלואין
 עכשיו שעד ואעפ~~י כרחם על עמהם משותפיםלהיות
 שחלקם לכאן באו חדשות פנים עכשיו משותפי~היו
 בספר יר~~ה המלךסופר

 המל~
 הצעיר נאם ~ לבד

ד
~~~~ 

 הגדול האשל אל מגנשייא ק~~ק מאת
 מאת נשאל נשאול עיר חבר ראובן ~בינו ילמדנונר~~ו

 להיות ושנים ימים זה מגנשייא בעיר אשר הקדשקהלות

~רב~~
 רבים דעת על חמורה ובשבועה בתוכם תורה
 לראש להיות עליהם קבלוהו מקויים ובש~רמפורשים
 שלום אברהם כה~~ר ה~עלה הרופא החכם בפניולקצ~ן
 על הש~ר זמן תשלום קודם פ~ירתו ואחריז~~ל

 אותו ואסר אסור שהיה ונמצא אחד יהודי ש~שהגבינה ענ~
ה~כם

 מרבי~
 בקהלות תורה

 שהיה ב~~ד שליח ע~~י והכר~
 והתירו~ ~ול~דו מק~~ק זקן כנגדו קםאסור

ו~~~~י~
 דבר הסתר א~ה~ם כבוד כי עמוק~ם

 הזקן בעצת פניהם העיזו ה~כרוהקהל
 ואמ~

 היו שלא
 החכם אתרוצים

 למרבי~
 והפרו שבועה ~ברו תורה

 שאר נתפרדו התו~~ וכבוד החכם לכבוד ואז ובריתחק
 וכתבו לעבריינים וה~יקום ~ולידו מק~~קהקהלות
 מעכ~~ת יראה נס~תה אשר וקיימת שרירא א~הסכמה
 בעל עולמם לבית נפ~רו חדשים ששה תשלוםוקוד~
 מנכס~הם ירדו השבועה ו~וברי המתיר והזקןהגבינה
 בלבול שק~ה נ~ה ואז ה~יר נתבלבלה לסבתם~שר

 המובהק ה~פא הנ~ה החכם הגביר הגיע ואזהעיר
 ~ולידו שק~~ק נתגלגל וע~~י נר~~ו ו~ביו ש~ואלכה~~ר

 חזר~
 כשאר ולק~ן לראש החכם את עליהם וקבלולמו~ב
 מקומו על ואיש ביניהם שלום הקהלות ועשוהקהלות

 מקהלם יצאו שלום ק~~ק רוב הזמן ובהמשך בשלוםבא
 ברשות לורקא בק~~ק וקצתם ~ולידו בק~~ק קצתםובאו
 ~ו~ידו ק~~ק נכנס שכבר מאחר שאמר להם שנתןהחכם

~כל~
 אין ביח~ כלם הם שה~הלות עוד כל הקהלות

 היו מ~ם שהי~אים וכ~~ש שירצו מקום בכל שילכוחשש
 כשהיו פורעים שהיו כמו לחכם ה~רס תמידפורעים
 בקושי אם כי ש~ום בק~ק נשארו ולא ש~וםבק~~ק

 שם הולך היה לא והחכם מלאכה ובעלי ענייםרובם מנ~
 אם כי שם נשארו שלאמצד

 מע~
 לא הם וגם מזער

 ~נם את ~ן ע~יהם יקרא שמו ועכ~~ז לזה ח~ש~םהיו
 ~בת~לה ריבם אתורב

 וכ~
 ב~חד הם הקהלו~

 יותר לורקא ק~~ק הם דמנכר~ ורובא וארנוניותובמס~ם בהסכמ~
 מכל בכל ~לום ~ולידו הק~~קמבני

 ובתו~ כ~
 הזמן זה

 ש~שגיחו בעיר ממונים ש~היו לתקן החכם לב עלעלה
 אשר העיר עני~יבכל

 נסח~
 וחתמו ~~כ מעכ~~ת יראה

 כנסיות הבתי בכל והכר~זוה הקהלות כלבה
 וא~

 פ~ה
 בזמן סו~ת של המועד בחול השנה ובזאת ומצפ~ףפה

 מק~~ק יצאו הגורל עפ~~י ופרנסים ממו~ים להוציאשנוהגי~
 ממונה ~לידו ומק~~ק פרנסים ושנים ממונים ש~יםלורקא
 הם שיו~או שלום לק~~ק הב~~ד ושלחו אחד וגזברא~ד
 וגזבר אחד ממונהג~~כ

 והשיבו ההסכמה כפי א~
 נשארושבעוונות

 מע~
 עניים מז~ר

 ומרודי~
 להם ואין

 מקבלים הם ~בל ה~דקה לגבות אחד גבאי אםכי
 כמו הקהלות ענייני בכל ויתקנו שי~רו מה כלעליהם
 ובכן שלהם וגזבר ממונהשהיה

 נוע~
 הממ~ים יחדיו

 עםוהגזברים
 המרבי~

 השגיחו ושם לורקא בק~~ק תורה
 כפי והוסיפו וחסרו ו~רות ותק~ת ההסכמותבענין
הזמן

 ונכת~
 בספר ההסכמות כל

 ובסו~
 ההסכמות כל

כתוב
~~~~ 

 וממונים גזברים הח~~מ כל עליהם קבלו ו~ד
 הכתוב כל לק~ים ההסכמות כל וכחומר חמורהבשבו~ה
 ו~השתדלות התרשלו~ שום בלילע~ל

 נמ~
 שמים לעבודת

 ~ הנ~~ל ההסכמות כל שיתקיימו~די

ו~~
 מה

 שיתקנ~
 הזמן זה בכל הממונים ויעשו

 עמהםוהגזב~~
 והמרב~

 ה~ב עפ~~י והכל עמהם תורה
 וקבלו כף בתקיעת חמורה שביע~ כולם ו~שבעולקיים
 הממונים שמותם וחתמו ההסכמות ~ומרע~יהם
 בעצת והגזברים והממו~ים בראשם וה~כםוהגזברים
 לתקן וגמרו נמ~והחכם

 ת~נ~
 שיש אחת וה~כמה

~ 
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 שראו והוא מילתאמיגד~
 בעונו~

 הדור
 ~רו~

 ומ~ד
 לטייל הולכים ונעריםשה~ו~ים

 ב~ב~
 מ~~

 לעיר
 ורעות ~~ות ~בי~ות עו~י~ שה מיוחדיםבמקומות
 ב~~ת ל~י~ל יוכלו שלאהס~ימו

 ~~ו~
 באו~ם לעיר

 ~הלות בכל הה~~~ה והכר~זו ל~ייל המיו~דיםהמקומות
 שהוא החכםע~~~י

 הי~
 כל עליהם ו~בלוה המכ~~ז

 ~הקהלות
ו~~~~

 ~ברו ~ולידו ק~~ק ~בני קצת שנ~ת
 ולא ~~וחד אחדבמקום א~ ~~ ~~עו לא ~~ם ו~מרו ל~ייל והלכוהה~כמה

 במקומו~
 ו~~~ם לט~יל ~הל~ו

 ~בכל אמרו הממוניםעם
 ה~~ו~ו~

 ה~~ה
 ~~~ו ~לא אי~~ים שהם שמאחר ואמרו בההוהתרו ה~~כמ~

 נזהריה ~יהיו והלאה מכאן אבל בשוגגעברו
 של~

 י~כו
 ו~~ת ~~~ו ב~~ה נ~שליה ויה~ו ההס~~~ על י~~רו ילכושאם

 היו ~לא אומרים היו~ה~הל
 רוצ~

 לקבלה
 וה~כ~

 ע~ה
 קבלוה שכב~ ~~~~ להפט~ יכולים היו שלא וא~רבם

 ג~ או ב~ ועברו מר~~ים והיו ההסכמה ונכרזהעליהם
 הלכו ולאשבתות

 לטיי~
 ~ביוה מ~ום בשום

 שב~
 זכור

 נתן החכם וא~רו בלי~ל בניי~או
 רשו~

 לטייל ~נוכל

ח~
 אותו שהוא פלוני ממ~ום

 ה~קו~
 ה~כר ה~יוחד

 ואנשים ~~דיו ונערים מהבחורים ~בים אח~יהםונגררו
 וה~~ונים הה~כ~ה ועב~ו לטייל והלכו ו~וחזיהרקים

 שהיו ו~ו~ם ולנ~ותם ליסרה יחדיו נוסדווה~ברים
 וש~לו ה~~~ת מ~ית ויצאו תוכחה ~בלו לורקאמק~~ק
 אבל שעברו ~ה על להם והתירומ~ילה

 אות~
 שהיו

 עב~ו שלא ~אומ~ם ~וכ~ה לקבל רצו לא טולידומק~~ק
 שלא כדי עמהם שלהם והגזבר הממו~ה וידהסכמה
 ~להוכיחם

ו~~~~
 כ~~ש שקר נמ~א רשות להם נתן שהחכם

 ואחר ה~ב~ים בלי רשות לתת יכול היה לאשהוא
 המ~וחד המקום א~~ו אלא קבלו לא שהם לטעון~רו כ~

 ה~תה הכל שעל אמרו והממונים וה~כם~~~ל
 כ~גד פניהם והעיזו הםכמה עוברים ושהיו קבלווהכל ההסכ~

 ואמרו דינו לשמ~ע רוצים הי~ שלא ואמרוהחכם
 נר~~ו זאבי שמואל כמה~~ר הרופא החכםטענות~הם שישמ~

 והחכם המחלוקת יתרבה שלא בעבור הקהלותונתרצו
 עלמחל

 ג~ כבו~
 אין כי

 ~י~
 טענות ועברו מזה גדול

 ממונה שם היה שלא ש~א~ר ואמרואחרות

 מק~

 שלום

שא~
 ~ ~ום ש~ו ההסכמה
וו~~

 ש~~~ל ~מה ~לה היא ~ודאי ה~ענה
 כ~ש שנאמר כדבר שענו מה ענו והם להם קראושכבר מ~

 אלא קהלו~ ~הג~ ~ונים אר~ה ~~ר לאשבהסכ~ה

 וכאן שיהיו מי יהיו שם מהרשומים ממוניםארבעה
 הנזכ~ים ה~מונים ממ~ין הם הגזברים שגם ששההיו

 וק~לוה שלום בק~~ק ג~~כ נכ~ה שכב~ וכ~~שבההכמה
 ישאלו ש~כ~~פ בעיניו שנראה אמר הנ~~ל הרו~אוה~~ם
 ~ורשו לא הפסח ועד להם וי~~~ו ה~~ר עלמחילה
 והם אחרים ממוני~ יצ~ו ואז מ~ום ל~וה לטיילללכת
 עי~הם ראות כ~י יבטלוה או ההםכמה יקיימו אםיראו
 יכולים א~נם החכם מאמר כ~י הדין שלפיה~ם

 יהיו שלא מפני עכ~~ז ההסכמה תקנו שהם הזמן~ד לבטל~
במכשול

 החר~
 ק~~ק ובני והקהלות המ~ונים בזה נ~~~ו

 עוד כי התרה לקבל ר~ו ולא מזה גם בזוי עשוטולי~ו
 שבת בליל בם והתרו ההסכ~ה עברו שלא נטויהידם

 במ~שול יהיו ולא ה~ למ~ן שעב~ו ההסכמהשי~ירו
 ולא בהם התרו השבת ביום גם רצוולא

 ר~
 להתיר

 ועב~ו ~טייל הלכו האכילה ואחרה~בר
~ 

 הה~כמה
 ומה עליהם שיגזרו מה קבלו שכבר אחר גמורבזדון
 החכםשיגזור

 הרופ~
 היה מנחה ובשעת הנ~~ל

ה~כם דו~
 ובתו~

 מה המעשה עליו ומר ~ע כי אמר דבריו
 מהם להתרחק ושראוי עבריינים שהם טולידו ק~~קשעשו

~~ות~
 שלהם וה~ב~ מהממונ~ גם ההסכמה שעברו

 בשבו~ה עליהם קבלו והם ההסכמה לבטל במעלש~~ם
 הנ~~ל וה~ברים הממונים שי~קנו מה כל לקייהובחרם
 התר יקבלו שלא ההם~מה עוברי בע~רי היווהם

 שלא ואמ~ו החכם כנגד שנית פ~ם פניהםוה~יזו ~~כ~
 שהחכם ואמרו מחורמים שקראם מא~ר לחכםרוצים הי~

 ועוד כדין שלא מחורמים שקראם מא~ר מחורםהוא

 החכם את שיבזו שגם קדמון ~זמן הסכמה להםשי~
 רבות וכאלה הגזברים ברשות אם כי לנ~ות יוכלשלא

 ~ ולשומעם להזכירםשאסור
~ו~

 מת~~ת אחת הסכמה יש
 שתק~

 ~~י הקהלות
 זה יצ~~ו עונקי~ירא משה כמה~~ר הנ~להה~כם

 בהסכמות לה~שות שאפשר וקיומים חזוקיםבכל ש~~ ~
 ג~ בה ויש גדולות ובחומרות עולמית בט~הלה שאי~
 יפרעו ~דרו ש~דרו מה שכלהא~ תנאי~

 תכ~ אות~
 ~ידי ו~יד

 יחוייב שיהיה שמחה שבכל ב~ החברה גזבריהממו~ים
 שיהיה מי שכל ג~ עמו והעולים הוא לחברהלי~ור

 מהלואה בין החב~ה ממעותמעות ~~
 להביאו יחוייבומנדבה ~~ מ~~ ב~

 בחול~
 ה~בר וכלהגזברים ~י~ פסח של מועד של

~ 
 שם הכתובים מכל תנאי שום

 ועוד ובעה~~ב הזה בעולם ומנודה מחורם~וא
 טולידו וקהל לשומעם האדם ש~ר בהשתסמר רבו~
 עב~

~שא~
 אלו כל ~~פש

 התנאי~
 היות ~ם

~~ ~~~~~~~~~ ~ה~ ש~ת~
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 ו~עמי~~ע~
 ~ממונה הב~ אלו וב~רט

 ו~גזב~
 שלהם

 לאה~בר
~~ 

 ~מן
 ש~~

 תשעה על~ו ו~ב~ו הנדבה
 שנתים ~ה שנה בכל כך ~תת ש~ר עבר והממונ~רגלי~
 ב~מה לתת רצה ולאימים

 פ~מ~
 ~ ממנו ששאלו

ו~ו~
 בידו שהיו

 ~עו~
 הפור ביום שגבה א~ גב~ע

 הביאםולא
 ליו~

 אחרי החברה של הגזבר ליד הנועד
 ואינו בטמאתו מ~יק ועדיין פעמים כמה בושהתרו
 הם כאחד הקהל כל גם ידו ~תחת להו~אםרוצה

במכשול
 החר~

 נדרו לא בשמחתם פעמים שהרבה
 פרעו לאוה~דרים

 ונוס~

 הכהנים מבני אחד שאיש עכ~~ז
 והלך לורקא מקהל יצא במעשיו אהרן ~רע לאאך

 טולידובקהל
 לה~י~

 הכתוב כל שעבר אחר מרעים יד
לעיל

 והת~
 שהחכם מאחר ההםכ~ה עובר שהיה בו

 למעלה ברמז שנזכר ההסכמה כפי הקהל מאותו היהלא
 נתבטלה שכבר ~נה והוא מעכ~~ת לפני ההולכתהיא
 הסכמהאותה

 והוםי~
 שבחג שמ~בד פשע חטאתו על

 את ביזה הכנסת הבית בתוך ו~ה קהל בפניהסכות
 ועדה קהל בפני אותו נידה והחכם וגדפו וחרפוהחכם
 רשומים אנשים ובאו ה~כם לנידוי חשו הקהלוכל

 ממנו מחילה לשאול שיבא החכם את לפייםמהקהלות
ונתר~ה

 החכ~
 וימין דוחה שמאל להיות הנכבדים לבקשת

 ובהיות ידיו את ונ~ק מהחכם מחילה ושאל ובאמקרבת
 כדרך לחכם ושונא אויב ~היות ארבו שםשבקרבו
 שאל ~א מטבעם חכמים לתלמי~י ששונאיםהרשעים
 ידע ולא ניבא כי התירו לא החכם גם ה~דוי עלהיתר
 עם דיבר לא ומאז ~ע~~ה ימות ב~דוייו כי ניבאמה

 שלום לו נותן היה שהחכם ה~ם רע עד מטובהחכם
 עומד שה~ה פסח של ראשון שיום עד משיב ה~ה~א

 ומדברים עומדים היו אחרים ויהודים והגזברהחכם
 ואז ההסכמותלענין

 ב~
 האיש זה שם

 ה~בא~~
 כבוד

 מהסכמות א~ דבר להחכם שואל היה והגזבר ~חכמים
 א~ גוי שעומד במקום ואמר ממקומו האיש אותווהשיב
 זה ואמר ותקנה הסכמה יש לא הקהלות שמבלבל~ה
 עליו מאד הרבה כעס והחכם שם העומד החכםעל
 ונידהוו~ר

 פ~~
 חק לבלי פיו פער והארור שנית

וב~ה
 וגי~

 לא~יו גם ורעים קשי~ בחירופין ל~כם
 שהיה עד וגדפו ~רפו מותו ואחרי וחסיד חכםשהיה
 ~שיבו לא שאיררו אחרי וה~כם באבנים ~סקלוראוי
 פני~ בסבר קבלוהו טולידו קהל הפו~קים בכלכמבואר ה~י~ לכל מנודה לרב מנודה ובהיות רע עדמטוב
 וחירופין הגידופין על כולם ושמחויפות

 וחיר~ שגיד~

 הסכמה שיש מא~ר נידוי א~נו הנידוי שאותו ו~~רלחכם
 ~ למעלה כנז~ לנדות יכול ~ינושהחכם

ו~~~
 מדברי כידוע הסכמה שאינה מלבד ההסכמה

 ההסכמו~ כשתקן במגנשיאה החכם בבא ז~~להריב~~ש
 החכ~~פני

 זאת תקן ז~~ל שלום אברהם כה~~ר הרופא
 לא אדם שום רשאי יה~ה שלא הסכימו עודהסכמ~
 שיהיה בין ~בירו יהודי לשום לנדות רבים ולאיחיד

כד~
 כדין ושלא

 ח~
 מהחכם

 המרבי~
 לנדות שיו~ל תורה

 חייב היהודי יה~ה ואם ה~ורה ולכבודלכבודו
 עליו יקבל והוא לנדותו מחוייבי~ יה~ו הגזברי~ א~רמצד ניד~

 נתבטלה בפירוש הנה ~~כ הגזברי~ עליו שי~זרו מהלשמור
 הקהלות שעשו הנ~~ל בהסכמה כ~וב גם הסכמהאותה
 כמשפט לייסרו עליו בכבו~ו יגע אשר האיש וכלוז~~ל

 ע~~כ לאמת אם כי אדם לשום פנים ~וא בליה~ורה
 התורה כמשפט לייסר החכם בידי שהרשות בפירושהנה
ועתה

 א~
 כ~ גם לנדו~ו חייב ת~~ח המבז~ אם כי לנו

 לא עכ~~ז ראוי היה מזה יותר הבליעל הרשעזה
 במרדו ועדיין החכם שני~הו מה רק דבר עמונעשה
 החכם ושם ברשע~ם מחזיקים הקהל ~ם עומדהוא
 התורהוכבוד

 מנוא~
 אינו ולבבם בפיהם

 נכ~
 ה~ עם

 התורה ומבזים ה~ את מחללים שהם מאחר תורתוועם
 ~ולומדיה

ו~~~
 שנראה מה זה על כתב כבר החכם

 איש ביד שלו הפסק ונכנם רבות ראיות והביאבעיניו פש~
 חולק הוא וכנראה כבודו ~שום שמו את ~כיר לאמיוחד
 הפסקעל

 ל~
 ראיות להביא בספ~ים שעיין

 נג~
 רא~ות

 למטה מקצתם ש~זכיר כמו מסברא רק החכםופסק
 תצא יצא לב ב~ל ~ניך לשחר באנו ה~ צבא שרע~~כ
 אנחנו אשר כל על דבר שולחנו והשיבנו התורהל~ע
 וכבדנוך ה~ דבר דברך ויבא מעכ~~ת פני מאתשואלים
 ~ השמים מן כפול ושכרך מכ~ול מקרבנווהסר

~~~וג~
 שנעשתה הראשונה ההסכמה דבר על

 ~ולידו קהל דבר על מעכ~~ת ~יראה כמו החכםלכבוד
 טולידו כשקהל החכם שהרשה בעבור אם בושמרדו
 הקהלות כשאר יהיו טולידו שקהל הברית במםורתנכנ~ו
 מכלל שיצאו עתה הקהלות עם באגודה שהם ~ודכל

 שהחכם אחרי ההסכמה אותה נ~ב~לה לאהקהלות
 ולא השבועה התירלא

 כדר~ החר~
 שבועה היתר

 מאחר חשש אין שאמר רקוחרם
 ש~

 הם הקהלות
 ~ה היותו שלום ק~~ק שרוב בטוח שהיה ו~דביחד
והם

 כ~~
 מ~בעים היו

 ו~מדי~
 לומר תמצי ~אם
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 ברשות שיצאו מא~ר מותרים הם אולי אז שיצאושאותם
 שיצא א~~ עתה היוצאים אבלהחכם

 החכ~
 וחזרו

 באותו ולהתפלל ל~~ת יכולים אינם בודאילסורם
 ~ג~ו טולי~ו שקהל וכ~~שהכנסת בי~

 ב~בו~
 ועשו החכם

 בפי~וש כתוב ושם שלהם ~~ם ~היה שלא כנגדותקנה
 או הסכמה א~זה יעשו טולידו ק~~ק שאם הםכמנוגם

 החכם כבוד נ~ד או הקהלות כבוד נגד שיהיהתיקון
 עלינו קבלנו ומעכשיומעתה

 בכ~
 להיות הנזכר ההםכ~ה

 ולא באבל~ם ולא בשמ~תם להמצא ולא מהםנבדלים
 הרי שבקדושה דבר לכל עמהם נמניםלהיות

 והשבועה נ~רה לא מעולם וההםכמה כו~מפורשים ה~
 שום ~ם להתפלל יכולים היאך כן אם עומדתבמקומה
 ~ ושלום לורקא מקהלותיחיד

 שלש פעמים לחכם הקהל שביזו מה על~~י~
 ~י שאינ~ ש~יזוהו לאותם נידה והחכם למעלהכ~כר
 בכלל אינם הקהל שאר כי ישראל פושעי ארב~האם

 ישראל בשם אשר ~הם א~בעה רק וה~ויההכעם~
 שבעסה שאור היה הוא כי עמם שנתלוה הבעל וכהןיכנו
 לה~זיקם ~ידוי חייבים הם אם ומצה פשע דבר כלעל

 ~למנודים
~~~~~~

 מהטיול הממונים שתקנו ההסכמה דבר על
 העוברים עבריינים הם אם או בטענתם טעם ישאם

 כתוב שמ~א מצד לעוזרם שרצה מי ויש בםוהמ~יקים
 מיד וחתום כתוב שיצא אם וכך הממוניםבהסכמו~
 ההס~מ~ מנסח ~ת~~ר שיראה כמו כו~ ממו~יםהארבעה

 ומאחר למ~לה ש~כר מה כל מבטל הת~אי~ה
 אעפ~~י הממוני~ מיד ו~תומה כתובה היתה לאשהםכמה
 זאת בטל ההסכמה מתקן וכבר כלום אינושנכרזה
 הכתוב לב~ל שם נכתב ~א תנאי שאותו ו~רהס~~
 וחתומה כתובה שתה~ה ההסכמה לאוסופי אם כילמעלה
 נכתבה לא ההסכמה שאם מה עו~מית ל~לה יוכלולא

 וזה הממונים כשירצו ולהתירה לבטלה יוכלוונחתמה
 טבע ליודע מבוארנראה

 הלש~
 לסתור כוונתו שאם

הלש~
 והיה ומבוא~ קצר יו~ר

 יכ~
 שלילה בלשון לומר

וכל
 דב~

 ב~ל הוא ממונים הד~ מיד ונחתם נכתב שלא
 שהוא לה~~יר ראוי ה~ה מסופק לשון שהיה וגםמעיקרו
 ו~ענת המתקן וכדברי ברור דבר שהוא כ~~ש חכםדבר
 קב~וה שהם מאחר טענה שאינה נראה צבורשהם
 ה~ב שיכולים נראה מילתא מ~דרוב~יות

 לכו~
 למיעוט

 שכבר נראה שלום מק~~ק ממונה שם נמצא שלאוט~ת
 ~ ל~~ה שכתוב ממהנת~לה

 ~ם~~י~~
 ~אויי~

 שעב~ו מה על ~~ונש
~ 

 מה

 ש~ראם והחכם לדיין שק~לוהו ש~ואל הר~~ר ה~כםש~ר
 ~חרם הם ומאז לא או בזה ט~ה אם זה עלמחורמים
 ה~זו וב~יד ש~~רומא~ר

 פניה~
 ~ דת על ל~~ור

~~~~~~
 שעל שנ~אה וה~בר הממו~ה דבר ~ל

 ~דול לעונש ראויים הם ארבעה ועל ישראלפושעי ~
 אחרים שנים עם שניהם פניהם שהעיזו מה מצדהא~

כמדוב~
 ה~כם ~ת לבזות רעה בעצה היו שארבעתם

 שהיה להם ו~ומר מייסרם שהיה מצד ~חכ~ולהוציאו
 ב~כשול יכשלו שלא כדי והתורה הדין ל~י ~ונראה
 שאמרו מנד הב~ יקומו בל במהמורות ו~כש~והחרם
שהחכם

 ה~~
 הםכמה על ש~בר ~מעלה שנזכר כמו מו~רם

 יוכלשלא
 לנ~ו~

 פעמים נתבטלה כב~ ההסכמ~ ואות~ כו~
 ראוי היה לא להם שונא שיהיה ואפי~ כ~~~לבאהבה
 בהיות מפיהם זו ~ברל~ו~~א

 שק~
 כאבים בהיות~ כ~~ש

 וחטאים ר~ים ושב~יםבוכים
 ~ל~

 לקרא ראוי היה
 על רבם והוא ושנים ימים כמה מ~יו תורה ששמעולמי

 שלאכרחם
 בטוב~~

 כנ~~ל ו~רם שבועה שעברו מצד הג~
 כולם על עולה ~היא ה~ברה הסכ~ת ש~ברו ~צדהד~
 יבא בנפשותם האלה ה~~אים עון יכופר במהא~~כ

 כתוב~ משפט לעשות נ~פה ונ~עה אלהיםדבר דב~
 שלש פעמים ~מבזה הכהן משפט מה~~~י~

 העיר לכל מנודה הוא אם החכם מ~י מנודהוהוא
 לורקא ק~~ק ש~בלו ההסכמה על עובר הוא ואם לאואו
 שקרינו במה אדונינו בעי~י י~ר ואל כנ~~ל כו~ לצאתשלא
 ח~רים אינם אם כי וח~אים רעי~ האלה הא~ים~ת

 שראוי בודאי מעכ~~ת ב~י~י יראה כא~~ כראויבתשובה
 כי עולמית ~הם כפרה ואין ~גונה יותר בשםלקוראם
 אנא דבר הסתר אלהים וכבוד מאד כבדהחטאתם
 הרמתה תשובתו יבא הזאת האגרת ~ברי כל על~אדון
 היטבבאר

 לנ~
 למוש~ות

 לפרו~
 התורה עלבון פרעות

 שמו כבוד דכר ו~לולומדיה
 יתב~

 ומה~

 שכ~
 הרבה

 ינחנו אמת אלהים וה~מאד
 בד~

 להראותי~ו אמת

נפ~או~
 במעלה ~ה גם וי~ך והנשאה הרמה מתורתך

 אשר הצאן צעי~י ונפש ראשנו ומרים גאונינו כנפשרמה
 הדרת מול ~רצה אפים משת~וים ~אגנשייא העירהפה
 ימיו על ימים והדרו הודו כבוד כסאיקרת

 יוםי~
 ה~

 בנעימים שנותיו על ושנים ובכ~וד~לוה
 אמן~ ימי~ לאו~

 לכבוד שלום וק~~ק לורקא ק~~ק שעשינו הסכמהנסח
 נ~~והחכם

~יו~
 שבת

 ק~
 ומגי~ם ~~~ם אלול כ~ו

 ו~~י לורקא ק~~ק בניאנו ליציר~
 ק~~~

 שלום
 ~~~ור~

 פה
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 ישראל אלהי לכבוד ונת~דד קמנו מאגנסייאהעירה
 כלנו להיות יחד ונתחברנו הקדושה תורתנוולכ~ד
 ו~עות שלום וא~וה באהבה יחד הנז~ הקהלות שניא~חנו

לכ~
 דבר

 שבקדו~
 ול~שות

 ר~ו~
 ואיש שב~מ~ם א~ינו

 יאמר ולאחיו יעזורולרעהו
 חז~

 הסכמה בינינו והםכמנו
~מורה

 שריר~
 תוקף בכל וקי~מת

 וחוז~
 ה~הוגות ההס~~ות

 שנזכיר מה כל לק~ים ו~מור חמור נח~~ש בכח ישראלבכל
 ~ כלל שינוי בליהנה

~~~ו~~
 י~י כל פלוני ה~~ם את עלינו ק~לנו

 הזאת בעיר דרהיותו
 לה~ו~

 מרבי~
 תורה

 לא מ~נו ואיש יגזור אשר ב~ל עלינו וקצין ראשולהיות בתוכ~
 ול~זרו ולכבדו להדרו עלינו וקבלנו כו~ פיו אתימרה

 לנו יעזר אלהים וה~ ידינו מ~שה בכל ולתומכוולסומכו
 לייסרו על~ו ב~בודו י~ע אשר האישוכל

 ~משפ~
 התורה

 ~ לא~ת אם ~י אדם ל~ום פנים נשוא~בלי
 הםכמ~~ו~

 ה~~ בכח גמו~ה בהם~מה
 של~

 יוכל
 מהמתפללים אחדשום

 בכ~
 קהלות מהב~ וקהל קהל

 לה~~לל ללכת מתפלל הוא אשר ~הקהל ל~אתה~~

~ק~
 ואם מריבה שום ב~ד ולא כעם בעד לא אחר

 או שלום לק~~ק צורקא מק~~ק ילך יצאיצא
 ~ק~~~

 שלום
 ואפי~ שבעולם אופן בשום אחר למקום ולא לורקאלק~~ק

ד~
 איזו יעשו טולידו ק~~ק שאם הסכמנו גם כו~ עראי
 נ~ד או הקהלות כבוד נגד ש~היה תיקון או~סכמה
 ההסכמה בכח עלינו קבלנו ומעכשיו מעתה החכםכ~ד
 ולא בשמחתם להמ~א ולא מהם נבדלים להיותה~~~ל

 ולאבאבלם
 לה~ו~

 שבקדושה דבר לכל עמהם נמנ~ם
 ~בלנו זה כל כו~ מהם ונבדלים מופרשים אנווהרי
 נשבענו מ~נו ואחד אחד וכל הנ~~ל הםכמה ~ח~לינו
 ותחבולה מרמה בלי ו~יימא שרירא ח~ורהשבועה
 ו~~ד באמת הנשב~~ם וע~~ד ב~~ה המקום ~~דועקבה
 החכם ו~~~ד תובב~~א ~ת רבני מפורשיםרבים

 הח~ם רשות בלי עולמית לבטלה שנוכל מבלי~תורה המרבי~
הנזכר

 וכ~
 מלבד הנ~~ל מכל דבר שום על ח~~ו שיעבור מי

 עוברשהוא
 כ~ ע~

 לקהלות מחורם הוא הרי לעיל הכתוב
 ישא המקיימם וכל לו ורפא ונ~ם ישוב אשר עד~ראל

 ~א~~~כ~
 יש~ מאלהי ו~דקה ה~

 ש~ותינו וחת~נו אמן

~~
 י~~~ו~ הק~~ק חשובי כל וחתמו וקיים ובריר ש~יר וסכל

 הממונים הסכמותנסח

 ק~ שב~~~ו~
 כ~~א

 לח~
 השכ~~א שנת כסליו

לי~~ה
 בה~אס~

 הק~~ק ומנהיגי פרנסי קדש עם ראשי
 ~ה אשריצ~ו

 ה~ר~
 החכם עם יחד ~א~נסייא

 ה~ר~

 כו~ פר~ת לגדור י~ד ונימנו נו~דו י~~ו בקהלותתורה
 להוציאוראו

 מתו~
 רשומים אנש~ם כ~~ד הקד~ה העדה

 ארבעה להיות בשמות נ~בו א~~ היריעה בקצהו~תומים
 העיר ענ~יני בכל לפקח חדש~ם ששה בכל ממוני~מהם
 הכ~~ד אלה כו~ ור~~ה עול עו~י אנשי כלולבער

 ע~~~י ~הם ארבעה מ~ו~ים להיות את~ו הםשלמ~ם אנ~י~
 תשלום ~ד חל~לה ~וזר~ם וי~יו חדש~ם ~שה בכלהגורל
 שנ~ם~ש~

 רצו~ו~
 חדשים ששה בכל מ~ונים ד~ ויהיו

ע~
 הח~ם

 המרב~~
 ולעיין לפ~~ י~~ו ב~הלות תורה

 ולתקןולראות
 בכ~

 לא וא~ש כנ~~ל העיר ותקוני ענ~יני
 אתימרה

 ~ פ~ה~

 ולאמי~ לחז~~~
 מא~~~ בכל

~ 
 ות~ונם ~רתם כל

 נפשם בכל בע~~ה ב~יר ויתקנו יגזרואשר
 וב~

 ~אדם
 ובפרט בכלל ה~~~ק כל על~הם מק~לי~ ומע~שיוו~עתה
 החכם עם המ~ונים ו~תקנו שי~רו מהכל

 המרב~
 תו~ה

 פה פוצה להיות אדם שום שיו~ל מבליעמהם
 צפי ה~יר ותקונ~ בענייני ויתקנו שיגזרו מה כלעל ומ~פ~~

 עליהם וקבלו יהידותם ועל נ~שם על עיניהםראות
 ההסכמה עצמו בפני אחד ו~ל כא~ כלם הנ~~להממונים
 הנהוגות ההםכמות כל כדרך ומקו~ימת המאושרתהזאת
 הכל לעשות נז~יר אשר והחיזוקי~ החומרו~ בכלבישראל
 יו~לו ולא כו~ אדם לשום פנים נשוא ולבלתי שמיםלשם
 הממונים ויגזרו שיתקנו מה מכל דבר שום ולבטללוותר
 מה מכל דבר כל על לעבור ולא בזמנם מהם כתכל

 מ~~ולם י~~ו הקהלות בני כל וכן ויגזרו ויתקנושיסכימו
 שיגזרו מה כל ולקיים לעמוד עליהם קבלו קטנםועד

 תשלום עד וזמן זמן בכל שיהיו י~~ו הממוניםוית~נו
 שום על לנגד אדם שום שיוכל מבלי הנ~~ל שניםה~ר
 ~ה מכלדבר

 ש~סכימ~
 ריב כל יהיה פיהם ועל ויתקנו

 החכם וכעצת ב~ברת~ נגעוכל
 המרבי~

 בקהלות תורה
 דבר וכלי~~~ו

 שיצ~
 וחתום כתוב הממונים יד מתחת

 כנ~~ל ח~י~ ששה כל שיהיו ממונים הארבע~ יד~חת~מת
ו~תום

 מהמרבי~
 ~ב~~ד נעשה כאלו היא הרי כנ~~ל תורה

 ו~שרי ח~~ס בכל וקים שריר ~ובב~~א שבירושליםה~דול
 כל כו~ בעולם לבטלו אדם שום שיוכל מבליוקיימי
 ובפרט ~לל הק~ק כל עליהם קבלו לעילהכתוב

 ההס~ותכל כד~
 הנהוגו~

 שרירות בישראל
 ~~י וקיי~ו~

 מבני אחד שוםשיוכל
 הקהלו~

 ~~~ם ו~א כולם לא
 שום ולא ההסכמה זאתלבטל

 מפ~ פ~
 הה~כ~ה

כנ~~ל
~ 

 כל בכח הנ~~ל תשלום
 והאל~ ~ו~~

הכתובו~
 בספר

 תו~
 חרם בקנס ~~~ה משה

 ~~ רבני ח~י וע~~ד ב~~ה המקום ע~~דושמתא ו~~
 ~ו~~ב
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 תשלום עד עולמית התרה הזאת להסכמה שיהיהמבלי
 זאת לבטל רבי~ הן יחיד הן לבו על שיעלה מי וכלהנ~~ל

 הוא ארור ביום הוא ארור ה~~ל תשלום עדההם~מה
 ארורבלילה

 הו~
 יהיה ארור ב~ומו הוא ארור בש~כבו

 יהיה ה~בורה ~לא~י מפי יהיה א~ור הנורא ע~יוןמפי
 מבלי ובעה~~ב בעה~~ז ~שמתא יהיה בנידוי יהיהבחרם
 שהההכמה עול~~ת כפרה לושיהיה

 הזא~
 מקויי~ת היא

 ולא כו~ה לא שיהיה מבלי הנ~~ל תשלום עדומאושרת
 והמחזיקה המקיימה ו~ל בעולם ב~טול ~וםמקצתה
 עוזרלהיות

 ולתי~ו~ לאמ~
 ~~הלות

 יבו~
 עליון מפי

 כל על הרעה אליהם כלתה כי בראותםו~~י הקהלות~ חשובי כל בהוחתמו
 על שעלה היא ש~ו התשובה שעברו והנידוייןהסכמות
 ש~ורא מי ולכל לחכם אנחנו גם נחרים ~אמר טי~אלבם
 הנידוי או שהחרם ובחושבם ומ~ור~ים מנודיםאו~נו
 ב~א הלכו נידוי ש~ינו חכם מפישאי~ו

~~ 
 ברצי וםיתו

כם~

 וה~ימוהו שמו מהבל ימעט שלום רבי שמו א~ ללומד
 בשם שכמו על המשרה להיות עמו בקרב ולקציןלראש
 והוא שמוהו הז~ן החכם כנגד ריבם ו~ריב יכנוהוחכם

נתר~
 קולו יתן ועליון

 ונת~ט~
 ולא שלו שאינה בטלית

הבינו
 אי~

 ידיו מלא כי רעמים בקול שעשה מה בכל
 רקים ~נשים ומחורמים מנודים שונים עם ונתערבד~~ם
 בעובי ונכנם בוזים ה~ דבר ונלוזים ניקשיםופו~זים
 ~החכם מכשור~ שיבא ליה דלימטי היכי כיהקורה

והאדי~
 נדחה ותושיה נכריה עבודתו זר מעשהו ות~לת

 ורב גדול לרב עצמו וה~יקממנו

 אלו~
 והתיר עי~~רם

 ועל להחרי~ם בידו היה כאלו ומחורם מנודהלכל
 פנים עזיהראשונים

 הב~
 מצטערים היי~ו לגאייונים

 באוזה
 להוסי~

 א~י ואם המאררים המרים מי אמרים
 מבע דלא בסלוא לזעוה והיו תאוה התאוו גאוותועליזי
 בהיותם ועברה זעם סרה הוסיפו במלחמ~ כידמא

 ~פורםמים ב~תובים והמה וסרבים בסלוניםכואבים
 בורים חםרים נארים יהיו במארה ואשמיםבחטאות
 שישנו כל פקודא ליום יעשה מה מעמקים עדרקים
בלמידה

 נוס~
 התורה שונא~ על הוא גם

 פר~
 ויעבור

 דמים דורש נסתרה ודרכו היראה כתונת פשטמעברה
 אחרי ענוים דמים דרך זכרלא

 דר~
 המתאוי~ העם מבוא

 מ~ח ~ד~םלעורר
 צו~

 למען ש~~ר אדרת לבש מסער
 אהלים ביושב להיות השערה שת שות קשות ולדברכחש
 מריבה בים נתן התו~יםולהתל

 ד~
 נתיבה עזים ובמים

 ~ טובה תחת ר~המשיב
~~

 כהוגן עשה אם האדון תשובת יבא זה ~ל

 עבר והוא העיר לכל מנודה לרב שמנודהמאחר
 ה~כם רשות בלי התר הוא התירו ואם ולישריםלטובים והחזי~~

 שעברו הסכמות על וגם אביו ולכבוד לכבודושנידם
 אלו עם ~תפללים שהם במכשול הם הקהל כלואם
 ~ טעמים מכמה ו~חורמי~ מנודיםהד~

ו~~
 לבטלה מבקשים הממונים שהסכמת זאת גם

 בפרטות הכל להודיענו עמנו חהדו יתגדל הכלועל
 דבר דברו כאשר ישנו לא דברו ואחרי לאו ו~ל הןעל
 ונכבדים ר~ים ~מו ואחרים ה~כם כי וגם שלטוןמלך
 וי~~ול עליהם םמכנו לא זה דבר על שהורו מההורו
 נשענים אנו דבריו על כי למר ליה ו~לחנו כבו~םלנו

 ול~ל למר רב ושלום בטוחים אנו הרמתהולתשובתו
 ~ אמן תורתואוהבי

~~ו~~
 וק~~ק לורקא ק~~ק הם~מת ראיתי ראה

 להתירו אדם שום ביד כח ואין ותיקין תקנת והיאטולידו
 מ~וה לדבר שהיא תקנה וכל מ~וה לדב~~ שהיאלפי
 ל~תירה א~ם שום ביד ~~~ן

 וכ~
 על הרשב~~א השיב

 ו~רו שהםכימו~הל
 חר~

 ואח~~כ ב~ובייא ל~חוק שלא
 שכתבתי מהטעם להתירה בידם כח שאין להתירהרצו

 במיעוטם בטלים הם ההיא ההסכמה על המערערודברי
 ה~כמים והוכיחו כתבו שיפה כמו ממש בהםואין

 הוא הנז~ ההסכמה העובר וכל וכהלכה כדיןהמשיבים השלמי~
 שיש או בידו והמ~~ק מנשוא עונו וגדול בחרםנכשל
 ~ הדין את ליתן ~תיד מוחה ואינו למחותבידו

ו~~
 לה~יק ש~ום לק~~ק היה נעים ומה טוב

 קהלות השתי ~ם ולהתחבר אחיהם עם ולהתחברבשמם
 שמים שם יקדשו ~ה כי קדמתא קדם מימי היוכאשר
 לעין וגלוים מבוארים פנים מכמה שמים עבודתותרבה
 לפניהם תחנתי אני מפיל באמת ש~ום גבולם וישימוכל

 המ~כבת מ~בה צד כל מתוכם ויסירו באזניה דברייכנ~ו
 שמים לעבוד~ לבם ייחדו רק זה בפניוחוצ~ת

 להם שומע כי וחידותם חכ~י~דברי וישמ~
 ישכ~

 והיה בטח
 ה~עיר נאם שלוםזה

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

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

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
א

~~~~ 
 טרפה וי~~ת לא~רי~ שבודק ~בח

ידו מתח~
 א~

 א~ו ~עבירים
 וא~

 בשר ל~כור נאמן הוא
~ 
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