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 רעתנו, ולעניות כחנו לפי פירשת הפטונות בחוקי שפרות ע"ג אלו נשלמוהרי
 שרואין מי על שכותכין והחכמים הזקנים מן שהן אחרות שטרות עשרנשתיירו
 והן: מהן. אחת בולעשות

 כתב ענייני. כתב ממטיך. כתב תקנתא, כתב עבורי, כתב טינוי.כתב
 שליחותא. כתב שריאתא. כתב חזקה. כתב האריה, כתבפתקא.

 שנסכמים או ישיבה ראש עליהם להושיב כולה הישיכה שנועדין בזמן הוא טינויונתב
 וחותמין כולם וכותבין נשיא או דיין או זקן או ראש עליהם למנות כולוהקהל
 ושינוא אליו נשמעין ושיהיו עליהם מינוהו היאך הראש לאותו מינוי כתבועושין
 לכתו' הוצרכנו ולא מינוי. שפר הקרוי והוא ולזכות לראיה הראש לאותו ההואהכתב
 אחת כל לשון הזקנים עושים כי בדבר להאריך שלא כדי אלו שמרות עשרנוסח
 ואם מחם*רין ברבר ולהחמיר לגדור רצו אם ביניהם שנסכמים מה פי על מהןואחת
 הדין תמצא אפפרופסות שטר שהוא זה מחבורנו שלישי ובשטר מקילין, להקלרצו

 לרב לאותוביה רבנן אימנו מביומי ררב עובדא בענין השותפיך( בפר' ונרסינןנוסחא.
 זונא שדר עכנינהו ביה לאמלוכי דרבנן זוגא שדר אחא כי ברישא מדפתיאחא

 ונרסינן וכו'. ובפביומינ( מליך עשרה ביה כדסלו נביה עכבינהו אחרינידרבנן
 והקסמים שואי( הנביאים על ירי והיתה אליעזר דסדר"( בפ-1 ירושלמיבסנהדרין

 ואל המינוי. זה יכתבו לא ישראל בני ובכתב העבור. זהו יהיו, לא עמי בסודכגב
 הא אם' להבא סליק הוה כד אלעזר ר' ישראל. ארץ זה ינואו לא ישראלאדמת

 יעייל כד תרתי גבי הא אם' מטניה6( כי טחרא לי פלטו הא דגרסי ואית חרא,נני
  שסעבירין כמן והוא  עיבוריה כתב הוא השנית וכתב תלת. נבי  הא אמ'לעיבורא
 הס לריין אפי' או הנון שאינו דבר בו שנמצא לפופר או לפכח או ציבורלשליח
 לעבוריה רבנן ביה ונסנו בעזן ושילש ששנה כגון או שומעניה רסנו כנוןושלום
 בה שמינוהו נדולה ואותה שררה מאותה הענירוהו היאך עבורי כתב עליהוכתבו
 עבורי כתב אותה וכותבי' עוד אליה ישוב ושלא לכןקודם

 וחותמיי
 ראשי עליה

 בענין כדאמר" לעשות ושראוי ביניהן שמתנין התנאי פי על המדרש ראשי אוהקהל
 ואלו בפר' ונרסינן ושמתוהו. עברוהו חכם קמי סכיניה סר דלא טבחא6(ההוא

 ספני אותו מגדין אין שסרה דין בית אב התקינו באושא הונא רב אמ'מגלחיןי(
 בפרהסיא אותו מנדין וסרח חזר בביתך. ושב הכבד לו אומרים אלא השםחלול
 ירושלמי בסנהדרין וגרסינן כלילה. כמהו לילה, עמך נביא גם וכשל היום ונשלתדכתי'
 אותו טעבירין ואין אותו מלקין שחטא גדול כהן אלעזר ר' אמ' גדול8( כהןבפר'

 אני מה נביכול י"י אני עליו אלהיו משהת שמן נזר כי כתי' מונא א"ר0נדולתו.

 ע"ב. י"ב ד' בחרא בבאו(
 טכ,זמי. רב2(
 ר'. רמר צ"ל:8(
 ט'. י"ג, יחזקאל שוא החוזים4(
 מיניניה.5(

 י"ז. ר' קטן  סוערי(
 A"D.  הוריוח גם"(
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 טשיח כהן אמי לקיש בן שמעון ר' בשם אחא ר' בקדושתו. אהרן אף 1(בנדולתי
 ועשרים שלשה של דין בבית תאמר אם שלשה של דין בבית אותו מלקיןשחפא
 של דין בבית אותו מלקין שחפא נשיא אמ' לקיש ריש לו. ירידה עלייתונמצא
 ר' שמע לון דוקפלי ליה מהוירין דינין משה חני ר' אמ' ליה מחזירין מהשלשה
 אשר השמועה פובה לא כי בני אל יצחק רב בר שמואל רי אמי וכו'. כעסיודן
 תקנתא נתב הוא השלישי והכתב אותו. מעבירים י"י עם "י, עם מעבירים שומעאנכי
 לעשות הכנסת בני או המדרש בני או ישיבה או קהל או עדה שהסכימו בעתוהיא
 ישיבות ראשי או שלהם בטררש או הכנסת בבית או בישיבתם או בעירתקנה

 התקנה התנאין באלו תקנה כתב כותבין כולן אלו כנון לישראל תקנה לעשותשהסכימו
 הפורץ כל בכתב להחרים הסכימו ואם תקנתא נתב באותה וחותמין אחתלרעת
 ר' אמי תניא בודקין2( היו בפר' בסנהדרין נרסינן מחרימין. גדר ובאותו תקנהבאותה

 דברי על לעכור ולא התורה טן שלא ועונשין סכין דין שבית שמעתיאליעזר'(
 כשבת יונים בימי הסוס על שרכב באחר ומעשה לתורה. סיינ לעשות אלאתורה

 והביאוהו התאנה תחת אשתו את שהפיח אהד וכן וסלקוהו4( דין לביתוהביאוהו
 הדי והכת' לכך. צריכה שהשעה אלא לכך שראוי מפני לא ומלקוהו*( דיןלבית
 או הכס או רי שיקרא התלמירים מן לאחד שסומכין כגון והוא מסמיך שפרהוא
 או הראשונים שבדורות ואעפ'י טסמיך כתב הקרויה והיא כך על כתב וכותבי'רב
 לסמוך שראוי למי ביד סומנין שהיו סמיכה נוהגת הזכה6( ישראל בארץעדיין
 ויצוהו עליו ידיו את ויסמוך נון בן ביהושע שכתו' כענין ממש עליו ידיהןוסוטנין
 לארץ בחוצה קנסות דיני נהיני לא והאידנא קנסות דיני וכן ר', אותו קוריןואח"כ
 או לארץ6( בהוצה ואפי' האידנא אבל הנסמך ראש על ידיהם להניה מסיכהולא

 על נסכמיםז( התלמירים מן לאחד לסמוך והמדרש הכנמת זקני או העיר זקנינסכמו
 מסמיך כתב לו שכותכין אלא ראשו על יריהם הנחת בלא טסמיך כתב וכותביןכך

 אותו קורין ולהלן יום מאותו מסמיך כתב אותו הוא שנידו וכיון לסמיכה זכרלבדה
 כשמושי ומלבושיו ושטושיו החברים ובסודות בדיינין אותו ומסנין רי אדםכל

 שלא התלמידים כשמושי ולא הנסמכים והרבנים והחברים החכמים ועטופיהחכמים
 מאי בשלשה, הענלה ועריפת זקנים טטיכת בפ"ק9( בסנהררין ותנינן עדיין.נסמכו

 אמ' היא מאי סמיכה אלא כדאסרינן ר,10( ממינת זקנים מסיכת בשלסאטמיכה8(
 הכי אי ויצוהו עליו ירו את ויסמוך מדכתי' אילימא לן מנא סבא מסמכי יוחנןר'

 אחר ליבעי הכי אי קאי הוה ואחד שבעים במקום רבינו משה תימא וכי בחרתסגי*

dhYo4 1%":::; ו-שג ,הב יי: יג נו'" ג" 
 קרוש אר"א גגיולתו אהרן אף בגריפתי אני מה ובהוריות; בקרישתי. גסגהדרין: לפשט1(

 פה. גם כצ"ל וכנראה גקדושתו. אהרן אף בקדושתי אני כביכול לךיהיה
 ועיי מגו ד' פ"1 והוא שלאחריו בפרק רק פ"ה והוא בודקין היו בפ' לתא2(

~'yg 
 גהערה. 111 ש

 סופרים. בדקדוקי ועי' יעקב. בן ר"א : ובגטרא וברי"ף. בר"ח כ"ה3(
 וסקלוהו. צ"ל:4(
 היתה. S~yt: נ"ל5(
 אם9(
 נסמכים.'(

 י'. הערה י"ס ד' סופרים דקדוקי עי' פרים. צ"ל:10(
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 בלא לבדו הוא לתלמידו סוטך אינו אחר חכם כלוטי סטיך לא וחד ומקשיכןקנסות.
 שטו בבא בן יהודה ורי לפוב האיש אותו זכור רב1( אמי יהודה רב והאמ'שלשה
 דלא והאי בהדיה הוו אחריני כבא בן יהוסה ר ותרצינן וכו'. זקנים חמשה וסמךעד
 סמיכה אין לוי בן יהושע ר' אם' בבא. בן יהודה דרב נבודו משום להו תשיבקא

 סוסכין פשיפא ארישא. ירא בהנחת פי' כלל לארץ בחוצה ממכינן דלא לארץבחוצה
 הוה דלא אבא בר שטן דרב עליה יוחנן ר' דבעי'( שמע תא מאי, לארץ2(בחוצה
 ליה ואמרי עכמאי בן יוחנן'( ר' ומנו רעמיה והר זירור בן שמעון ר' דליםמכיהנביה
 חד פטכוה נניהו דהוה חד זירור בן שמעון ר' ומנו דעמיה והד עכסאי בן יוחנן*(ר'

 משתקד פונא6( מצפער קא הוה הושעיא ורב חנניה רב ממכוה. לא גביהו הוהדלא
 לא ליה אט' פובא מצפער והוה מילתא טסתייע הוה לא לטסמכינהו עלייהו יוחנןר'

 נססכין שאין טניין יונתן איר נחמני בר דא'ר'( אתו קא עלי דמדבית סרליצפער
 והא ססש זקן אילסא וקן מאי הימים כל בכיתך וקן יהיה לא שנאם' עלילבית
 מילי טיפטר קא הוה זירא ר' סמיכה. אלא אנשים ימותו ביתך מרבית כלכתי'

 אליעזר8( דרי להא דשמעה כיון וקים קביל הוה לעולם זירא'( רי דאמ'סמיכהז(
 דסטכוה כי נפשיה אטצי עונותיו כל על לו מוחלין א"כ אלא לנרולה עולה אדםאין
 תסמכו ולא לנא סמוכו דין מן כל דין מן כל הכי יוסי בנסי( ליה שרו זיראלרי
 להנחת לארץ בחוצה כלל סמיכה אין דאסרינן והא ספורמסין. ולא טסרמסין לאלנא
 בחוצה אותן דנין היו קנסות שריני ואעפ'י קנסות דיני למידן ראשו על ממשיד

 כך כל בבבל סמיכה היה שלא לפי אכל סמיכה בלא ואפי' הסנהררין בימילארץ
 ראינה האידנא שכן וכל ר' נקראין ישראל ארץ חכמי וכל ריסי( נקראין בבלחכמי

 סן לאחד למיכתב עדה זקני או דין בית איבעי אבל לארץ בחוצה כלללסמיכה
 ואין כותכין לעיל שאסרנו מסמיך כהב האי למינוי או למסמך הראוייםהתלטירים

 וזכר בעלטא סטיון אלא כלל לסטיכה וליחיה לסמיכה זה דטו דלא כלוםבכך
 ויתעלו. לעיל שכתננו החכמים במרות התלמידים שיכנסו כדי הואלסמיכה

 סעפ טעפ
 בשלשה הסטיכות תנ" נרסינןיי( ובירושלמי ושימושיה. ההכסה ומעלותבשורות
 אנא ר' אם' סטיכותא. למנויי קרי תמן סמיכות הן מסיכה )היא( היאלא
 בן יוחנן ר' כנון  תלמירו את טמנה ואתר אחר כל היה בראשונה  כינה12(בר
 עקיבא ר' את טינה יהושע ור' יהושע, ר' ואת אליעזר ר' את מינהזכאי
 תחלה מאיר ישב אמ' שסעון רי ואת מאיר ר' את טינה עקיבהור'

 לארץ. y1fi1 ונסמכין בארץ וממכין אי" דיא אטמנו ה" בארץ ונסמכי, . להיס,ף ,ש2(
 שיה. מצטער הוה ירא גגמרא: ולפנית סופרים בדקדוקי כמ"ש דבכ, 1",ל8(
 יונתן. ר' ולפנית: סופרים ברקחקי ס"ה'(
 פח. למחוק יש אובא" טצטער "קא טלות:5(
 שמואל. : להוסיף יש"(
 סלטיסטיכיה. : צ"לי(
 פה. גם וכצ'ל אלעזר : לפג,נז8(
 העלת פירסום ולא שרק ולא כחל לא הכי להוסיף: וצריך בשבוש הן אלה ם*ת שת.9(

 להו. שרו אסי ולר' אטי לר' סטכוהו גיחן

 בקצור. שם הר"ח נפ" גם סובא'1(
 כסי המובא בינה בר גא רי הוא ואולי יותר ולא כא, ר וער"ה: מרושלתו לפממ12(

 ע"ג. ס"1 ד' לרופף בירושלטיסבוא
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 כחך מכירין ובוראך שאני דייך עקיבא ר' ליה אמי שמעון ר' של פניונתנרכמו

 מינויו אין הנשיא מדעת שלא שמינח רין בית אמרו הזה לבית כבור וחלקוחזרו
 הנשיא היה ולא הנשיא מדעת אלא ממנין דין בית יהיו שלא והתקינו חזרומינוי
 או דין בית שמסכימין כגון עניני כהב הוא חמישי וכתב רין. בית מדעת אלאממנה
 מה לפי הענין על ביניהן הכתב אותו כותבין לעשותו דבר על הישיבה או ערהזקני

 יפתקא כתב הוא הששי והכתב עניני. כתב הקרויה היא הכתב ואותושמסכימין
 למקום דעתן שולחין הערה וקני או אחר במקום הכיתו( דינן ששולחין כנוןוהוא
 או ולרון לילך רשות לו ונותן לשומפ נלוהא ריש שכותב כחב אואחד
 בנמן נסי וכן יפתקא8(. ארמי בלשון ושמו והיתור איסור כישראלללטד
 או שיטוש וכתב ררשוותא יפתקא נקראו נמי וזו הישיבה בני רשותשנותנין
 שימוש שהוא יליטתא יפתקא סתם לחכם8( קורין ולכך יפתקא ארמי בלשוןשליחות
 והכתב המחרים. לשלית  אותן לסרר בכתב האלות אותן שכותנין נמי ואיהאלות
 חווק דין הבית או העדה זקני אחריו  ששולחין  כנון  והוא האריה כתב הואהשביעי
 האריה. כת' הקרוייה היא דעתם שנסכמים במה דין לבעלי אפילו או מחביריהםלאחד
 לארם הקהל זקני או דין הכית שמחויקין כגון והוא חזקה נתב הוא השטיניוהכתב
 שום יהא ולא מטון באותו או קרקע באותו שירר כתב לו וכותבין בממון אובקרקעי
 שכזמן שאומרין סי נמי ויש חזקה. שטר הקרויה והיא מחזקתו להוציאו ינולאדם

 כתב לו וכותבין מחביריהם אחד ביד או הריינין או השררה או אנשיאותשמחזיקין
 התשיעי והכתב חזקה. שטר הקרויה היא נם עליו מקצתם שנחלקו המחלוקתמפני
 להתיר עדה זקני או הישיבה בני או דין הבית שנסכמין כגון והוא שריאתא כתבהוא
 שאסרוהו איש או שאסרוה אשה נמי וכן עת. אותו עד שאמרוהו מנהג אורבר

 העשירי והכתב שריאתא. כתב הקרויה היא הדבר אותו שהתירו כתב בדבר להתירוונסכמו
 לשלות הישיבה בני או עדה זקני או דין בית שהסכימו כנון והוא שליהותא כתבהוא
 ואם השליחות יר על שליחות כתכ לו וכותבין דין בעל בעכור או אדם שוםנעבור
 שכותבין כתנ ואותו העדה זקני פי על ממרה הוא כאלו אותן הושבין אחר אדםהוא

 שנסכמין בשעה כי שאומרין מי נמי ויש שליהותא. כתכ הקרויה הוא לולשלוח
 לו כותבין ביד שליח אדם לשום לעשות הישיכה כני או העדה זקני או דיןהכית
 ויש שליחותא. כתב הקרוי' הוא הכתב ואותו דין בית שליח שעשאוהו כך עלכתב
 ואעם'י אדם על שליח שולחין דין שבית עת שבל ואומי זה על שחולק סינמי
 לך אמרי והכי דבריו לכל דין בית שליח כדין בו דנין אנו מקודם שלוחם היהשלא
 דין בית שליה קרוי הוא לדבר דין בית אותו ששולחין מי שכל כך שנאס'אעפ"י
 מוומן שליח רין לבית להם שיש כיון מקום סכל מקורם שלוחם היה  שלאואעפ"י
 לו שעשו שליחותא כתכ באותו לכל ומפורסם ידוע שיהא כדי שפיר מתחזיהבי

 שליח שהוא יודע הייתי לא לומ' דין בעל שום יוכל ולא שלוחם להיותכשמנוהו
 וכדנרסי' ולחלתן ולנתוחי לשטתא כבתרי שהוא לענין דאמרינן ב"ד שליה ודיןב"ר,
 כנתרי סהיסן דינא דבי שליחא רבא6( אמי ומאכילני( הנוול בפרי דנזיקין קטאבנבא
 מיתב רבעי ליה טהסר דקא הוא טטונא מ"פ לא לפתחא אבל לשטתא טיליוהני

- -
 דין. הבית : אי,1(
 80. עמור גאון האי רג שירי כל סי בסוף מ"ש ועי' ג"ה דף ח"ב גיאת יצחק ר' בהלכות ע"י(
 לחרם. צ"ל:'(

 רגינא. וגגסרא: גראף. זכ"ה6(
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 ( דשיבכאי ואפוסא דאתתא אפוסא זטנא ויהבינן קבעינן רנא ואמי 1( יפתחא~וא
 שליחא אשכחוה פכרי ליה אמה טיפ לא במתא איתיה אבל במחא דליתיה אמרןולא
 ביומיה אתי לא אבל ביוסיה דאבי אלא אמרן לא נטי במתא דליתיה אע'נ ליהואס'
 אורחא ליה דלית אלא אמרן לא ביוטיה ואע'נ ליה אמרו ולא אשתלו פעסא מאילא
 סבר אסריי( לא מ"פ לא רינא דבי אבבי אורחא ליה אבל.אית דינא רביאבבי

 ושליח שמואל אם' הטקבל בפר' דנזיקין קטא*( בבבא ונרסינן ליה. ואמ'אשכחיה
 עומר והוא כלום6( לוה של בידיו היו6( אם כלומ' לא, משכני אין נתוחי סנהחב"ר
 לא משכונו ליפול לביתו ליכנס אבל הטלוה גיר ונותנין מידו ומוצאין שומפיןבחוץ
 למשכנו לביתו ליכנס אבל הוא ינתחנו לא דין בבית אלא יטשכננו לא רתנןוהוא
 וטטשכנו בביתו יכנפ לא למשכן שבא דין בית שליח דשסואל נוותיה והניאלא
 והאיש תעמוד כחוץ שגאם' סשכונו לו ומוציא לביתו נכנס והלה7( בחוץ עוטראלא

 החוצה: העכופ את אליך יוציא בו נושה אתהאשר

 וחכטים דווקנים של שפרות ת יש ועור והחכמים הזקנים של שפרות עשר אלוהרי
 ונדויה, ושמוחא, ופתחא, לופאתא, יפתק ואינון בהן לררות סקלשהן

 שכותבין ובוטן מהו לעיל פירשנו כנר יפתק ולשון לופאתא יפתק הש הכתבוהיתרא.
 תקנה על שיעבור מי כל על אלות כתב והטדרש הישיבה בני או עדה זקני אוכיר

 וקורין לזכר אותו וטניהין הכתב אותו כותנין וכך כך יהא פלוני רבר על אופלומת
 מה כל על בנד שכותבין סתם החרם כי נמי ישאוטרין סי ויש לופאתא. יפתקלו

 הכתב לופאתא. יפהק הקרויה נמי היא וססירותא וננינות גוילה חשר ועלשרואין
 ונדטפורש לדינא אותו טורד שהוא סי על שנותכין כתב והיא פתחא כתב הואהשני
 רין בעל בפני שלא השפר את טקייטין הלכתא רבא אם' וסאכיל'( הנוולבפר'
 לשפרא ליה ומרעינן מהדי דסייתינא ויסנא קבעו9( אט' ואי וצווח עומדואפילו
 ליה כתבינן אחא לא ואי ושני וחטישי שני ליה נפרינן אתי לא ואי ליה 9(קנעינן
 אנכסיה אררכתא11( כתבינן לא קמאי יוסי תלחין יומין תשעין ליה ומשמתינן10(פתחא
 דאטרינןי!( אנכסיה אדרכתאי1( כתבינן לא סציעאין יומין תלתין פרח קא ארזידילטא
 אנכסיה אדרכתא כתבינן קא ודאי ואילך טכאן אזוזי פרח קא נופיה ובין רקאההוא
 לאלתר אתינא לא אמ' אכל אתינא אתיינא ואסי אשתטומי טישתסש דקא פיליוהני

 וכו' אררכתא כתבינן לאלתר פקדון אבל בטלוה מילי והני ~נכסיה אררכתאכהבינן

------
 ברי.ף. וכ"חו(
 דשיבבא. צ"ל:5(
 ברי"ף. כ"ח8(
 קי"ג(. )יף מציעא בנגא צ"ל:*(
 הרי"ף. לשון6(
)":g~y : ,נמש"ש. כליס 
 כמש"ש. לביתו. נכנס והלוה צ"ל:7(
 ע"ב. קי"ב ד' קמא בבא8(
 גקטינן. נקיש, יבגסרא: גר,-ף ב"ה9(
 ברי'ף. חב*ח כהגהת0!(
 ברי"ף. וכ"ח11(
 כתבינן לא בתראי יוסי הלחין לזבוני טרח וקא למיזף אשכה לא דילמא להיסיף: ,ש12(
 דאמרינן. אנכסיהאדרכתא
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 לשמתא פקרון אכל בטלוהצ( מילי והני נכתרי מהימן דינא דני שליחא רב1(ואמי
 אחא אדלא עליה פתיחא דכתבי האי רבא ואמ' לעיל. כדכתבינן זכו לפתיחאאכל
 פתיחא עליה קרעינן לא דינא שאית ארלא לפתיהא ליה קרעינן לדינא אתא כילדינא
 זטן קבעינן חסדא רב אמ' לפתיחא. ליה קרעינן צייתנא אמ' כי היא ולא דצאיתעד
 כתנינן לא למחר וער זמנא דנתר וזמנא זמנא ושני והמישי שני לדינאדייתי

 אתתא לההיא חזייא נהרא אפום אשכחיה כהנא רב לני איקלע אשי רבפתיחא.
 מר לה סנר לא ליה אמי לאורחא פתיחא עלה כתבי וקא בצפרא זימנאדאקבעיה

 הלא נברא מילי הני ליה אמ' ושגי והמישי שני זמן קונעין דאמ' חסדא דרבלהא
 היא. מוררת מעיקרא קאתא ולא ויתבה במתא דשניחא איתתא אכל במחאשכיח
 איסורא על אדם שום דין בית שמשמתין נשעה והיא שמוחא כתב היא השלישיוהכתב
 מנלחין8( באלו ומפורש שמותא כתב הערה זקני או דין בית עליו וכותביןשעשה
 מימנו במערבא נמי ואי יהיה. שסמה אמי ושמואל מיתה שם רב אמ' שמותאמאי

 בשליחא איתפקיד*( דאי לן וטנא נמי ואמרינן אשמתיה. מימנו ולא רב דניאנגורא
 האנשים העיני דכתי' בישא נלישנא מתחני ולא ואמ' שליהא ההוא דאתי דינאדבי
 טילי והני כבתרי מהימן רינא דבי שליחא נמי6( לעיל ואמרינן נעלה. לאתנקר

 זוזא לטיתב רבעי ליה טחסי רקא הוא ממונא מעמא מאי לא לפתיחא אבלבשמתא
 דכתי' פלניא גבר סברי( דהכי וכו' מרוז אורו דכתי' רמשמתינן6( לן ומנאדפתיחא.
 שופר תקיעת שהוא השימורי אלא השמתא על כותנין שאין מקומות וישטלאך.
 ארוך לזמן כשהוא שמוחא נתב שכותנין נמי רבים ועתים הכתב ובטקום הנרזההוא
 בשעה הררך זה על נמי והוא נדויא כתב הוא הר' והכתב האבר. ישתכח שלאכדי

 כת' כוהבין רבים יסים הנרוי כשמתארך פעמים חטאיו על לאיש דין ביתשמנרין
 דרב בריה יהורה רב אמ' מנלחין8( אלו בפר' נמי ואמרי' בשמותא נמי כדאמרי'נדויא
 לאחר ומחרימין יום ל' לאחר ושונין לאלהר מגדין דרב משמיה שילא ברשמואל
 אותו מנדין אין כלום'9( ושני וחמישי שני חסדא רב אמ' היננא בר הונא רבששים.
 לאלתר מנרין לאפקרותא אבל לממונא וה"מ ושני וחמישי שני ביה דסתרין עדלאלתר
 הסעות על שעובר זו שמים שם מחלל או ת"ח שבזה מי אפקרותא ופי' התראה,נלא
 ת"ח בפני . . המכזה10(. זה אפיקורוס זהו אי נמי ואטרי' זולתן, עליהם שטלעיגאו
 לע"ה. חלק לו ואין בתורה פני' מגלה קרוי שהוא מאפיקורוס חמור עצמן ת.ח המבזהאכל
 המנודה או המשומר תשובה שעשה כנון מוצאו ואתה התרה כתב הוא ההיוהכת'
 ועושה עליו שנדוהו עון מאותו וכששב נדויא או שמתא כתב עליו שכתנו בעתוהוא
 כתב עליו שכתבו מכיון החרה עליו  וכותכין דין בית אותו מתירין ב"ר לו שמצוויןמה

 תקנה כת' הטדרש בני או העיר זקני או ב"י שעשו בזמן התרה כתב מוצא ואתהנדויא.
 ואחרמתא ביניהן תקנה כווי וכותבין אים יעשהו שלא אותו ואסרו דבר עלביניהן

 גרי"ף. כמ"ש רבא צ"ל1(
 למחוק. יש פקרן" אגל "בסליה מלזת2(
 ,"ז ד, קטן טזעד9(
 ט"ז(. ר' )שם איתפקר צ"ל:4(
 ע"ב. קי"ב ר' קמא בבא6(
 ח"ז. ד' קטן סיעד6(
 סופרים. דקדוקי עי'7(
 ט"ז. ד' קטן מועד8(
 הרי"ף. כ"כ'(
 צ"ע:(. ד' לסנהדרין חברו את להוסיף: צריך10(
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 דבר ביניהם ראו ואח"כ רבות שנים באיסור תקנה אותה ביניהן ותמשך דבר אותועל
 את בו ולדחות פלוני זמן ער שעה לצורך להתירו שראו בין להתירו שעהצורך
 ראו אם ביד עליו וחותמין כתכ ההתרה על כותבין לעולם להתירו שראו כיוןהשעה
 הי אלו נשלמו ההתרה. כתב שקרויה וזהו זמן אותו בכתב כותבין לעולםלהתירו
 הקהל זקני שעושין אחר שטר עוד נותר בהן. לררות מקל ולב"ר לזקנים שהןהשפרות
 צדקה וכך בכך או מס וכך בנך ואחד אחד כל יתן כמה ביניהן להשוותוהריינין
 או ב"ר אותה שעושין הכלל ענייני על מוצאה ואתה ההשויייה שפר הנקראתוהיא
 נמי וכן המס. מפורעי והתנואות המחלוקת להסיר העיר עסקי בכל הבקיאין הערהזקני
 להקל וראוי המס כובד מפני המדינה מן שיצא או המס מפורעי אחד שנתדלדלבזמן
 וחותטין כתב נדבר כותכין המס טן ירועים לשנים לסלקו או לפרוע רגיל שיהיהטהמם
 ההשוייה: שפר נוטח וגהו הטחלוקת. מהם להסיר המם בני לכל ההיא ההשוייה שמרלו

 דורנו ובעון שבעונותינו היה כך פלונית מדינה קהל וראשי ימנהיגים זקניםאנו
 ותדל הפורעניות סכונך האנחות ורבו החלאות ועצמו הינונותגברו

 האחרונות כי לוטר כדי שאין יום בכל עלינו היוצאות התשהורות סיני ועוצםהמסים
 תה ארגונך אייתי אוסר זה עולם עלינו שונאינו נתנו כי על הראשונותמשכחות
 עד הסדינה טן קד"ינז בני נתסעפו כך וסתיך והלך בלו וטנדו נולנלך אייתיאוטר

 המסים והזרו הנבעה על וכנס ההר ראש על כתורן מהרבה מעט בעונותינושנשארנו
 כה וכשל כלל בהן לעטור יכולין שאין עד הנותרים ראשי על חברינו כל עלשיהיו
 ולאותן הנותרים הקהל לכל תקנה וראינו ברבר ונתננו נשאגנו כך שראינו וכיוןהסבל
 נמקומינו המפוזרים ויתקבצו נדהינו המקום יקבץ אולי בארצות מפולטליןשהלכו
 וכך כך רינרין בטאה פלוני שיתן המס פורעי לכל והשוייה תקנה לעשותוראינו
 דינרין סאה בכל זה חשבון לפי מהם ואחר אחר כל ושיתן המס פורעי כלומזכירין
 בין זילאי( לפור בין טנולנולות בין מארנוניות בין טמסים בין הקהל עלשיצאו

 וו ותקנה וו והשוייה הקהל על שיצאו העיר צרכי לכל בין לצדקה ביןלנליגפיו(
 ראו אם אכל המס מבני מהן אחד יעני שלא או הרבה יעשיר שלא זמן כלקייטת
 שראו מה כל על להם יחרשו ושלום חס רלרול או  הקהל מבני לאחר עושרהבאים
 ומבופלין בפלין רבריו יהיו יו השוייה ועל זף תקנה על ערעור שום שיערער סיוכל

 בראיה הקהל לבני יראה א"כ אלא מששא ביה דלית תבירי( רחסף כטנאהשובין
 לכל תקנה זו השוייה שהיה שראינו לפי כי טהם אחר יעני או שיעשירגמורה
 הנולין להחזיר אלא עוד ולא קפנם וער מנרולם קהלינו בני ולכל המספורעי

 ברחמיו והמקום משולח קן מדר כעוף יהיו ולא אדטתס על ולהושיבםוהטפ1לפלין
 מלכא אותו המקיים וכל זה פסק המעמיד לבל טוב שכר ויכפול ידינו עליסכים
 ובקללת יהושע ובחרם בנדוי יהא עליו העובר וכל יתיה ויזכה יחיה יברךדעלטא
 ושלום  ביא*(  לעקר  יחזקאל*( בר יהודה רב דשטתינהו ובשמתא שפע בןאלישע
 עפורין יהיו וסנהיננו וזקננו חבירנו וכל זו תקנה על העובר טן חוץ  ישראלעל

 פלוני לירח פלוני ביום לכתוב צויט קהלינו כף בהסכמת שראינו ומה הכלסבורא

 ח'(. ר' בחרא )בגא לטרזינא צ"ל:י(
 גדא. לאגלי : רם"ה ביר ען שם, גהרא גבבא לפנינו סופרים, בדקדוקי יכ"ה2(
)':S~y .תגיר 
 ש. די קידושין4(
 פרקי'. ררבק חיויה ק' ר' שבה ועי' עקרבא ליה דטרק מ די כתובות ע,, לעקרב,א6(
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 השמרותטפר188
 שפוסקי' ובזמן ולזכות. לראיה הקהל כל ביד להיות בזה וחתמנו פלונית שנהשל
 ולבני המם פורעי לכל זו תקנה וראינו הכי כותבין ידוע בסך המס מבני אחדעל

 להקל וכרי( נדותינו המקום יקבץ אולי טפולטלים הנולים להחזיר כדיקהלינו
 בן פלוני לפנינו בא ובכן יכולתן כפי הפרעונות ומן המסים מן ושיפרעומעליהם
 סך על ולהעמירו ושנה שנה בכל ידוע טס מעליו לפסוקיי( כדי ממנו ובקשפלוני
 שנה בכל דינרין וכך בכך קהלינו בני בהסכמת עליו ופסקנו ירו השגת כפיירוע
 השלטון מחמת עלינו שיצא ונריבא3( וקנסות ותשחורות פרעונות מכל ופפרנוהושנה
 עליו להזור קהלינו מכני לאחד ולא לנו לא רשות יהא ולא וקטן נדול דברומכל

 עליו לערער ולא שנה וכך כך ועד מהיום עליו שפסקנו זה פסק טמנוולשנות
 רצו ואם וכו'. שראינו ולפי עליו שפסקנו כלבר זה פסק אלא בעולם ערעורשום
 הפסדו ספני או עלבונו ספני שנה וכך כך עד לנמרי המס מפורעי אחר נמילפטור

 שיראו. מה נפי עליו כותנין השלפון שנרנ81( ספניאו
 שפרות ועשר והמתנות. והמשאות הממונות שטרי ושבעים שלשה נשלמוהרי

 והשערותיי( העם לשאר שאינן הצבור ונרולי ולזקנים לחכמיםהמסורות
 השטרות ואלו הטס. לפורעי השוייה שפר וענין בהן. לרדות סקל לזקני' שהןנמי
 וסופרים והדיינין המאורעות פי על שפרות לכמה מתחלקין שהן הרבה מהן ישנמי

 לפי ושטר שפר כל וכותבין זה חבורנו ומענין רבותי' מרברי דבר מתוך דברלמרין
 שעתו: ולצורךתולרתו

 1 " א ביל םת
 מהברצילוני. שמרות הלכות הפעו כאןעד

 וכרי.,(
 עליו. לפסוק או, מעליו. לפתק אילי:2(
 א'. גרג ערך בערוך עי,'(
 והשפרות. : צ"ל4(




