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נשלמו אלו ע"ג שפרות בחוקי הפטונות פירשת לפי כחנו ולעניות רעתנו,
הרי
נשתיירו עשר שטרות אחרות שהןמןהזקנים והחכמים שכותכין על מי שרואין
לעשות בו אחת מהן .והן:

כתבטינוי .כתבעבורי ,כתב תקנתא ,כתבממטיך .כתבענייני.

כתב

פתקא .כתבהאריה ,כתבחזקה .כתבשריאתא .כתבשליחותא.

ונתב טינוי הוא בזמןשנועדין הישיכה כולה להושיב עליהם ראש ישיבה אושנסכמים
הקהל כולו למנות עליהם ראש או זקן אודיין או נשיא וכותבין כולם וחותמין
ועושין כתב מינוי לאותו הראש היאך מינוהו עליהם ושיהיו נשמעין אליו ושינוא
הכתב ההוא לאותו הראש לראיה ולזכות והוא הקרוי שפר מינוי .ולא הוצרכנולכתו'
נוסח עשר שמרות אלו כדי שלא להאריך בדבר כי עושים הזקנים לשון כל אחת
ואחת מהן על פי מה שנסכמים ביניהם אם רצו לגדור ולהחמיר ברבר מחם*רין ואם
רצו להקל מקילין ,ובשטר שלישי מחבורנו זה שהוא שטר אפפרופסות תמצא הדין
נוסחא .ונרסינן בפר' השותפיך) בעניןעובדא ררב מביומי אימנו רבנןלאותוביה לרב
אחא מדפתי ברישא כי אחא שדר זוגא דרבנן לאמלוכי ביה עכנינהו שדר זונא
דרבנן אחריני עכבינהו נביה כדסלו ביה עשרה מליך ובפביומינ) וכו' .ונרסינן
י על הנביאים שואי) והקסמים
בסנהדרין ירושלמי בפ 1-דסדר") אליעזר והיתהיר
כגב בסוד עמי לא יהיו ,זהו העבור .ובכתב בני ישראל לא יכתבו זה המינוי .ואל
ישראל .ר' אלעזר כד הוה סליק להבא אם' הא
אדמת ישראל לא ינואו זה
נני חרא ,ואית דגרסי הא פלטאורץלי טחרא מטניה )6אם' הא גבי תרתי כדיעייל
לעיבורא אמ' הא נבי תלת .וכתב השנית הוא כתב עיבוריה והוא כמן שסעבירין
לשליח ציבור או לפכח או לפופר שנמצא בו דבר שאינו הנון או אפי'לריין הס
ושלום כנון רסנו שומעניה או כגון ששנה ושילש בעזן ונסנו ביה רבנן לעבוריה
וכתבו עליה כתב עבורי היאך הענירוהו מאותה שררה ואותה נדולה שמינוהו בה
עליה ראשי
קודם לכן ושלא ישוב אליה עוד וכותבי' אותה כתב עבורי
ת
ו
ש
ע
ל
יכדאמר"בענין
הקהל או ראשי המדרש על פי התנאי שמתניןביניהן ושראוי וחותמי
ההוא טבחא )6דלא סר סכיניה קמי חכם עברוהו ושמתוהו .ונרסינן בפר' ואלו
מגלחיןי) אמ' רב הונא באושא התקינו אב בית דין שסרה אין מגדין אותו ספני
חלול השם אלא אומרים לו הכבד ושב בביתך .חזר וסרח מנדין אותו בפרהסיא
דכתי' ונשלת היום וכשל גםנביא עמךלילה ,כמהו כלילה .וגרסינןבסנהדריןירושלמי
בפר' כהן גדול )8אמ' ר' אלעזר כהן גדול שחטא מלקין אותו ואין טעבירין אותו
י נביכול מה אני
0נדולתו .א"ר מונא כתי' כי נזר שמן משהת אלהיו עליו אניי"

כי

ו) בבא בחרא ד' י"ב ע"ב.
 )2רב טכ,זמי.
 )8צ"ל :רמר ר'.

 )4החוזים שוא יחזקאל י"ג ,ט'.
 )5מיניניה.

) סוער קטן ר' י"ז.
י
) גם הוריוח .A"D
"
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בנדולתי )1אף אהרן בקדושתו .ר' אחא בשם ר' שמעוןבן לקיש אמי כהן טשיח
שחפא מלקין אותו בביתדין של שלשה אם תאמר בביתדין של שלשה ועשרים
נמצא עלייתו ירידה לו .ריש לקיש אמ' נשיא שחפא מלקין אותו בבית דין של
ן מהוירין ליה דוקפלי לון שמע ר'
שלשה מה מחזירין ליה אמ' ר' חני משהדיני
יודן כעס וכו' .אמי רי שמואל בר רב יצחק אל בני כי לא פובה השמועה אשר
אנכי שומע מעבירים עם "י ,עםי"י מעביריםאותו .והכתב השלישי הוא נתבתקנתא
והיא בעת שהסכימו עדה או קהל או ישיבה או בני המדרש או בני הכנסת לעשות
תקנה בעיר או בישיבתם או בבית הכנסת או בטררש שלהם או ראשי ישיבות
שהסכימו לעשות תקנה לישראלכנוןאלו כולןכותבין כתב תקנהבאלו התנאין התקנה
לרעת אחת וחותמין באותה נתב תקנתא ואם הסכימו להחרים בכתב כל הפורץ
באותה תקנה ובאותו גדר מחרימין .נרסינן בסנהדרין בפר' היו בודקין )2תניא אמי ר'
אליעזר') שמעתי שביתדין סכין ועונשין שלא טן התורה ולא לעכור על דברי
תורה אלא לעשותסיינ לתורה .ומעשה באחר שרכב על הסוס בימייונים כשבת
והביאוהו לביתדין וסלקוהו )4וכן אהד שהפיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו
לביתדין ומלקוהו*) לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך .והכת' הדי
הוא שפר מסמיך והוא כגון שסומכין לאחדמן התלמירים שיקרא רי או הכס או
רב וכותבי' כתב על כך והיא הקרויה כתב טסמיך ואעפ'י שבדורות הראשונים או
עדיין בארץ ישראל הזכה )6נוהגת סמיכה שהיו סומנין ביד למי שראוי לסמוך
וסוטנין ידיהן עליו ממש כענין שכתו' ביהושע בן נון ויסמוך אתידיו עליו ויצוהו
ואח"כ קורין אותו ר' ,וכן דיני קנסות והאידנא לא נהיני דיני קנסות בחוצה לארץ
ולא מסיכה להניה ידיהם על ראש הנסמך אבל האידנא ואפי' בהוצה לארץ )6או
נסכמוזקני העיר או זקני הכנמת והמדרש לסמוך לאחד מן התלמירים נסכמיםז) על
כך וכותבין כתב טסמיך בלא הנחת יריהם על ראשו אלא שכותכין לו כתב מסמיך
לבדה זכר לסמיכהוכיון שנידו הוא אותו כתב מסמיך מאותו יום ולהלןקורין אותו
כל אדם רי ומסנין אותו בדיינין ובסודות החברים ושטושיו ומלבושיו כשמושי
החכמים ועטופי החכמים והחברים והרבנים הנסמכים ולא כשמושי התלמידים שלא
נסמכועדיין .ותנינן בסנהררין בפ"ק )9טטיכת זקנים ועריפת הענלה בשלשה ,מאי
טמיכה )8בשלסא מסיכת זקנים ממינת ר )10,כדאסרינן אלא סמיכה מאי היא אמ'
ר' יוחנן מסמכי סבא מנא לן אילימא מדכתי' ויסמוך את ירו עליו ויצוהו אי הכי
תסגי בחר וכי תימא משה רבינו במקום שבעים ואחד הוה קאי אי הכי ליבעי אחר
*

dhYo

1%":::;4גנו'"יגיי:

,הב"ו-שג

 )1לפשט גסגהדרין :בקרישתי .ובהוריות; מה אני בגריפתי אף אהרן גגיולתו אר"א קרוש
יהיה לך כביכול אני בקדושתי אף אהרן גקדושתו .וכנראה כצ"ל גם פה.
ש  111גהערה.
 )2לתא בפ'היובודקיןוהוא פ"ה רק בפרקשלאחריו והוא פ" 1ד' מגוועיי
 )3כ"ה בר"ח וברי"ף .ובגטרא :ר"א בן יעקב.ועי' בדקדוקיסופרים~'yg .
 )4צ"ל :וסקלוהו.
 )5נ"ל  :S~ytהיתה.
 )9אם

') נסמכים.

 )10צ"ל :פרים.עי' דקדוקי סופרים ד'י"ס הערהי'.
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קנסות .ומקשיכן וחד לא סטיך כלוטי חכם אחר אינו סוטך לתלמידו הוא לבדו בלא
שלשה והאמ' רב יהודה אמי רב )1זכור אותו האיש לפוב ורי יהודהבן בבא שטו
עד וסמך חמשה זקנים וכו' .ותרצינן ר יהוסה בן כבא אחריני הוו בהדיה והאי דלא
קא תשיב להו משום נבודו דרב יהודה בן בבא .אם' ר' יהושע בןלויאין סמיכה
בחוצה לארץדלא ממכינן בחוצה לארץ כלל פי' בהנחת ירא ארישא .פשיפא סוסכין
בחוצה לארץ )2מאי ,תא שמע דבעי') ר' יוחנן עליה דרב שטן בר אבא דלא הוה
נביה דליםמכיה ר'שמעון בן זירור והר רעמיה ומנו ר' יוחנן') בןעכמאי ואמריליה
ר' יוחנן*) בן עכסאי והד דעמיה ומנו ר' שמעוןבןזירור חד דהוה נניהו פטכוה חד
דלא הוה גביהו לא ממכוה .רב חנניה ורב הושעיא הוה קא מצפער פונא )6משתקד
ר'יוחנןעלייהו לטסמכינהו לא הוה טסתייע מילתא והוה מצפער פובא אט' ליה לא
ליצפער סר דמדביתעלי קא אתו דא'ר') בר נחמני איר יונתןטניין שאין נססכין
לביתעלי שנאם' לא יהיה וקן בכיתך כל הימים מאי וקן אילסא זקן ססש והא
כתי' כל מרבית ביתך ימותו אנשים אלא סמיכה .ר' זירא הוה קא טיפטר מילי
סמיכהז) דאמ' רי זירא') לעולם הוה קביל וקיםכיון דשמעה להא דרי אליעזר)8
אין אדם עולהלנרולה אלא א"כ מוחליןלו על כל עונותיו אטצי נפשיהכי דסטכוה
לרי זירא שרו ליה בנסי) יוסי הכי כל מןדין כל מןדין סמוכו לנא ולא תסמכו
לנא לא טסרמסין ולא ספורמסין .והא דאסרינןאיןסמיכה כלל בחוצה לארץ להנחת
יד ממש על ראשו למידןדיני קנסות ואעפ'י שריני קנסות היודנין אותן בחוצה
לארץ בימי הסנהררין ואפי' בלא סמיכה אכל לפי שלא היה סמיכה בבבל כל כך
חכמי בבל נקראין ריסי) וכל חכמי ארץ ישראל נקראין ר' וכל שכן האידנא ראינה
לסמיכה כלל בחוצה לארץ אבל איבעי ביתדין אוזקני עדה למיכתב לאחד סן
התלטירים הראויים למסמך או למינוי האי כהב מסמיך שאסרנו לעיל כותכין ואין
.לטא וזכר
בכך כלום דלא דטו זה לסמיכה וליחיה לסטיכה כלל אלא סטיווןיתעלבוע
טעפסעפ
לסמיכה הוא כדי שיכנסו התלמידים במרות החכמים שכתננולעיל
בשורות ומעלות ההכסה ושימושיה .ובירושלמי נרסינןיי) תנ" הסטיכות בשלשה
לא היא (היא) מסיכה הן סמיכות תמן קרי למנויי סטיכותא .אם' ר' אנא
בר כינה )12בראשונה היה כל אחר ואתר טמנה את תלמירו כנון ר' יוחנן בן
זכאי מינה את ר' אליעזר ואת ר' יהושע ,ור' יהושע טינה את ר' עקיבא
ור' עקיבה טינה את ר' מאיר ואת רי שסעון אמ' ישב מאיר תחלה
וממכין בארץ ונסמכין
בארץ
, )2ש להיס,ף
אטמנונידתיאגגאמי
"א :ירא הוה מצטערשיה.
ר
"רים ולפ
הפ
,"1 )8ל דבכ ,כמ"ש בדקדוקי סו

.ונסמכי,

 yלאר1ץ.

f

') ס"ה ברקחקי סופרים ולפנית :ר'יונתן.
 )5טלות" :קא טצטער אובא"יש למחוק פח.
") יש להוסיף :שמואל.
י) צ"ל :סלטיסטיכיה.
 )8לפג,נז :אלעזר וכצ'ל גםפה.
)9שת .ם*ת אלההן בשבוש וצריך להוסיף :הכי לא כחל ולא שרק ולא פירסום העלת
חןגי סטכוהו לר' אטי ולר' אסי שרו להו.
' )1סובא גם נפ" הר"ח שם בקצור.
 )12לפממ מרושלתו וער"ה :ר כא ,ולא יותרואולי הוארי גא בר בינה המובא כסי

סבוא בירושלטי לרופף ד' ס"1ע"ג.
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נתנרכמו פניו של ר' שמעון אמי ליה ר' עקיבא דייך שאני ובוראך מכירין כחך
חזרו וחלקו כבור לבית הזה אמרו ביתרין שמינח שלא מדעת הנשיא אין מינויו
מינוי חזרו והתקינו שלא יהיו בית דין ממנין אלא מדעת הנשיא ולא היה הנשיא
ממנה אלא מדעת ביתרין .וכתב חמישי הוא כהב עניני כגוןשמסכימין ביתדין או
זקני ערה או הישיבה על דבר לעשותו כותבין אותו הכתב ביניהןעל העניןלפי מה
שמסכימין ואותו הכתב היא הקרויה כתב עניני .והכתב הששי הוא כתב יפתקא
והוא כנון ששולחין דינן הכיתו) במקום אחר או וקני הערה שולחין דעתן למקום
אחד או כחב שכותב ריש נלוהא לשומפ ונותן לו רשות לילך ולרון או
ללטד כישראל איסור והיתור ושמו בלשון ארמי יפתקא .)8וכן נסי בנמן
שנותנין רשות בני הישיבה וזו נמי נקראו יפתקא ררשוותא וכתב שיטוש או
שליחות בלשון ארמי יפתקא ולכך קורין לחכם )8סתם יפתקא יליטתא שהואשימוש
האלות ואי נמי שכותנין אותן האלות בכתב לסרר אותן לשלית המחרים .והכתב
השביעי הוא כתב האריה והוא כנון ששולחין אחריו זקני העדה או הביתדין חווק
לאחד מחביריהם או אפילולבעלידין במה שנסכמים דעתם היא הקרוייה כת' האריה.
והכתב השטיני הוא נתב חזקה והוא כגון שמחויקין הכיתדין אוזקני הקהל לארם
בקרקעי או בממון וכותבין לו כתב שירר באותוקרקע או באותו מטון ולא יהא שום
אדם ינול להוציאו מחזקתו והיא הקרויה שטר חזקה .ויש נמי סי שאומרין שכזמן
שמחזיקין אנשיאות או השררה או הריינין או ביד אחד מחביריהם וכותבין לו כתב
מפני המחלוקת שנחלקו מקצתם עליו נם היא הקרויה שטר חזקה .והכתב התשיעי
הוא כתב שריאתא והוא כגון שנסכמין הבית דין או בני הישיבה או זקני עדהלהתיר
רבר או מנהג שאמרוהו עד אותו עת .וכן נמי אשה שאסרוה או איש שאסרוהו
ונסכמו להתירו בדבר כתב שהתירואותוהדברהיא הקרויהכתב שריאתא .והכתבהעשירי
הוא כתב שליהותא והוא כנון שהסכימוביתדין או זקני עדה או בני הישיבהלשלות
נעבור שום אדם או בעכור בעלדין וכותבין לו כתכ שליחות על יר השליחות ואם
הוא אדם אחר הושבין אותן כאלו הוא ממרה עלפיזקני העדה ואותו כתנשכותבין
לשלוח לו הוא הקרויה כתכ שליהותא .ויש נמי מי שאומרין כי בשעה שנסכמין
הכיתדין או זקני העדה או כני הישיכה לעשות לשום אדם שליח ביד כותבין לו
כתב על כך שעשאוהו שליח בית דין ואותו הכתב הוא הקרוי' כתב שליחותא .ויש
נמי סי שחולק על זה ואומי שבל עת שביתדין שולחין שליח על אדם ואעם'י
שלא היה שלוחם מקודם אנודניןבו כדין שליחביתדין לכל דבריו והכי אמרילך
אעפ"י שנאס' כך שכל מי ששולחין אותו בית דין לדבר הוא קרוי שליה ביתדין
ואעפ"י שלא היה שלוחם מקורם סכל מקוםכיון שיש להם לביתרין שליח מוומן
הבי מתחזי שפיר כדי שיהא ידוע ומפורסם לכל באותו כתכ שליחותא שעשו לו
כשמנוהו להיות שלוחם ולא יוכל שום בעלדין לומ' לאהייתי יודע שהוא שליח
ב"ר ,ודין שליה ב"ד דאמרינן לענין שהוא כבתרי לשטתא ולנתוחי ולחלתן וכדנרסי'
בנבא קטא דנזיקין בפריהנוולומאכילני) אמי רבא )6שליחא דבי דינא סהיסןכנתרי
והני טילי לשטתא אבל לפתחא לא מ"פ טטונא הוא דקא טהסר ליה רבעי מיתב

)1אי
 :,הביתדין.
) בהלכותר'יצחקגיאת ח"ב דףג"הועי' מ"שבסוףסי כלשירירג האיגאוןעמור.80
י ע"

-

-

') צ"ל :לחרם.

 )6זכ"ה גראף .וגגסרא :רגינא.
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~וא יפתחא )1ואמי רנאקבעינןויהבינן זטנא אפוסא דאתתא ואפוסא דשיבכאי)
ולא אמרן דליתיה במחא אבלאיתיה במתא לא טיפ אמה ליה פכרי אשכחוהשליחא
ואס' ליה אע'נ דליתיה במתא נטי לא אמרן אלא דאבי ביוסיה אבל לא אתיביומיה
לא מאי פעסא אשתלו ולא אמרוליה ואע'נ ביוטיה לא אמרןאלא דלית ליהאורחא
אבבי רבי דינא אבל.אית ליה אורחא אבבי דבי רינא לא מ"פ לא אסריי) סבר
אשכחיה ואמ' ליה .ונרסינן בבבא קטא*) דנזיקין בפר' הטקבל אם' שמואל ושליח
ב"ר סנהח נתוחיאין משכני לא ,כלומ' אם היו)6בידיו של לוה כלום )6והואעומר
בחוץ שומפין ומוצאין מידו ונותנין גיר הטלוה אבל ליכנס לביתו ליפול משכונולא
והוא רתנן לא יטשכננו אלא בביתדין לא ינתחנו הוא אבל ליכנס לביתו למשכנו
ן שבא למשכן לא יכנפ בביתו וטטשכנו
לא והניא נוותיה דשסואל שליח ביתדי
אלא עוטר בחוץ והלה )7נכנס לביתו ומוציא לו סשכונו שגאם' כחוץתעמודוהאיש
אשר אתה נושה בויוציא אליך את העכופ החוצה:
הריאלו עשר שפרות של הזקנים והחכמים ועוריש ת שפרות של דווקניםוחכטים
שהן סקל לררות בהן ואינון יפתק לופאתא ,ופתחא ,ושמוחא ,ונדויה,
והיתרא .הכתב השיפתק לופאתא ולשוןיפתקכנר פירשנולעיל מהו ובוטןשכותבין
כיר אוזקני עדה או בני הישיבה והטדרש כתב אלות על כל מי שיעבור על תקנה
פלומת או על רבר פלוני יהא כך וכך כותנין אותו הכתבוטניהין אותו לזכר וקורין
י החרם סתם שכותבין בנד על כל מה
לו יפתק לופאתא .ויש סי ישאוטרין נמיכ
שרואין ועל חשר גוילה וננינות וססירותא היא נמי הקרויה יפהק לופאתא .הכתב
השני הוא כתב פתחאוהיא כתבשנותכין על סי שהוא טורד אותו לדינאונדטפורש
בפר' הנוול וסאכיל') אם' רבא הלכתא טקייטין את השפר שלא בפני בעלרין
ואפילו עומד וצווח ואי אט' קבעו )9ויסנא דסייתינא מהדי ומרעינן ליה לשפרא
קנעינן )9ליה ואי לאאתי נפרינן ליה שני וחטישי ושני ואי לא אחא כתבינן ליה
פתחא ומשמתינן )10ליה תשעיןיומיןתלחיןיוסי קמאי לא כתבינן אררכתא)11אנכסיה
דילטא ארזי קא פרח תלתיןיומיןסציעאיןלא כתבינןאדרכתאי )1אנכסיהדאטרינןי!)
ההוא רקאובין נופיה קא פרחאזוזי טכאן ואילך ודאי קא כתבינן אדרכתא אנכסיה
והני פילי דקא טישתסש אשתטומי ואסי אתיינא אתינא אכל אמ' לא אתינא לאלתר
כהבינן אררכתא ~נכסיה והנימילי בטלוה אבל פקדון לאלתר כתבינן אררכתא וכו'
-----ו) וכ"ח ברי.ף.

 )5צ"ל :דשיבבא.
 )8כ"ח ברי"ף.
*) צ"ל :בנגא מציעא(יף קי"ג).
 )6לשון הרי"ף.
")  ::g~yכליס ,נמש"ש.
 )7צ"ל :והלוה נכנס לביתו .כמש"ש.
 )8בבא קמא ד' קי"ב ע"ב.
 )9ב"ה גר-,ף יבגסרא :נקיש ,גקטינן.
 )!0כהגהת חב*חברי'ף.
 )11וכ"חברי"ף.
, )12שלהיסיף :דילמא לא אשכה למיזף וקא טרח לזבוניהלחיןיוסי בתראי לא כתבינן
אדרכתא אנכסיה דאמרינן.
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ואמי רב )1שליחא דני דינא מהימן נכתרי והנימילי בטלוהצ) אכל פקרון לשמתא
אכל לפתיחא זכו כדכתבינן לעיל .ואמ' רבא האי דכתבי פתיחא עליה אדלא אחא

לדינא כי אתא לדינאקרעינןליה לפתיהא ארלא שאית דינא לא קרעינןעליהפתיחא
עד דצאית ולא היא כי אמ' צייתנא קרעינן ליה לפתיחא .אמ' רב חסדא קבעינן זטן
דייתי לדינא שני והמישי ושני זמנא וזמנא דנתר זמנא וער למחר לא כתנינן
פתיחא .רב אשי איקלע לני רב כהנא אשכחיה אפום נהרא חזייא לההיא אתתא
דאקבעיה זימנא בצפרא וקא כתבי עלה פתיחא לאורחא אמי ליה לא סנר לה מר
להא דרב חסדא דאמ' קונעין זמן שני והמישי ושגי אמ' ליה הני מילי נברא הלא
שכיח במחא אכל איתתא דשניחא במתא ויתבה ולא קאתא מעיקרא מוררת היא.
והכתב השלישיהיא כתב שמוחאוהיא נשעה שמשמתין ביתדיןשום אדם עלאיסורא
שעשה וכותבין עליו בית דין אוזקני הערה כתב שמותא ומפורש באלו מנלחין)8
מאי שמותא אמ' רב שם מיתה ושמואל אמי שסמה יהיה .ואי נמי במערבא מימנו
אנגורא דני רב ולא מימנואשמתיה .ואמרינן נמי וטנאלן דאי איתפקיד*) בשליחא
דבי דינא דאתי ההוא שליהא ואמ' ולא מתחני נלישנא בישא דכתי' העיני האנשים
תנקר לא נעלה .ואמרינן לעיל נמי )6שליחא דבי רינא מהימן כבתרי והני טילי
בשמתא אבל לפתיחא לא מאי מעמא ממונא הוא רקא טחסי ליה רבעי לטיתבזוזא
דפתיחא .ומנא לן רמשמתינן )6דכתי' אורו מרוז וכו' דהכי סברי) גבר פלניא דכתי'
טלאך .ויש מקומות שאין כותנין על השמתא אלא השימורי שהוא תקיעת שופר
הוא הנרזה ובטקום הכתב ועתים רבים נמי שכותנין נתב שמוחא כשהוא לזמן ארוך
כדי שלא ישתכח האבר .והכתב הר' הוא כתב נדויא והוא נמי על זה הררך בשעה
ן לאיש על חטאיו פעמים כשמתארך הנרוי יסים רבים כוהבין כת'
שמנרין ביתדי
נדויא כדאמרי' נמי בשמותא ואמרי' נמיבפר'אלו מנלחין )8אמ' רב יהורהבריה דרב
שמואל בר שילא משמיה דרב מגדין לאלהר ושונין לאחר ל' יום ומחרימין לאחר
ששים .רב הונא בר היננא אמ' רב חסדא שניוחמישי ושני כלום')9אין מנדין אותו
לאלתר עד דסתרין ביה שניוחמישיושני וה"מ לממונא אבל לאפקרותא מנרין לאלתר
נלא התראה ,ופי' אפקרותא מי שבזה ת"ח או מחלל שם שמים זו שעוברעל הסעות
או שטלעיג עליהם זולתן ,ואטרי' נמי אי זהו אפיקורוס זה המכזה .. .)10בפני ת"ח
אכל המבזה ת.ח עצמן חמורמאפיקורוס שהואקרוימגלהפני' בתורהואיןלוחלקלע"ה.
והכת' ההי הוא כתב התרה ואתה מוצאו כנון שעשה תשובה המשומר או המנודה
והוא בעת שכתנו עליו כתב שמתאאונדויא וכששב מאותועון שנדוהועליוועושה
מה שמצוויןלו ב"ר מתירין אותו ביתדין וכותכיןעליו החרה מכיון שכתבועליו כתב
נדויא .ואתה מוצא כתב התרהבזמן שעשו אוזקניהעיר אובני הטדרש כת' תקנה
יי
א"
ביניהן על דבר ואסרו אותו שלא יעשהוב
ם וכותבין כווי תקנה ביניהן ואחרמתא
 )1צ"ל רבא כמ"ש גרי"ף.
 )2מלזת "בסליה אגל פקרן"יש למחוק.
 )9טזעד קטן ד", ,ז
 )4צ"ל :איתפקר (שם ר' ט"ז).
 )6בבא קמא ר' קי"ב ע"ב.
)6סיעד קטן ד' ח"ז.
)7עי' דקדוקי סופרים.
 )8מועד קטן ד' ט"ז.

') כ"כ הרי"ף.

 )10צריך להוסיף :את חברו לסנהדרין ד' צ"ע.):
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על אותו דבר ותמשךביניהן אותה תקנה באיסורשנים רבות ואח"כ ראו ביניהםדבר
צורך שעה להתירו בין שראו להתירו לצורך שעה ער זמן פלוני ולדחות בו את
השעהכיון שראו להתירו לעולם כותבין על ההתרה כתכ וחותמין עליו ביד אם ראו
להתירו לעולם כותבין בכתב אותו זמן וזהו שקרויה כתב ההתרה .נשלמו אלו הי
השפרות שהן לזקניםולב"ר מקללררותבהן .נותר עוד שטר אחר שעושיןזקניהקהל
והריינין להשוותביניהן כמה יתן כל אחד ואחד בנך וכך מס או בכך וכך צדקה
והיא הנקראת שפר ההשויייה ואתה מוצאה עלענייני הכלל שעושין אותה ב"ר או
זקני הערה הבקיאין בכל עסקי העירלהסיר המחלוקת והתנואות מפורעי המס .וכןנמי
בזמן שנתדלדל אחדמפורעי המס או שיצא מן המדינה מפני כובד המס וראוילהקל
טהמם שיהיה רגיל לפרועאו לסלקולשניםירועיםטן המס כותכין נדברכתבוחותטין
לו שמר ההשוייה ההיאלכל בני המםלהסיר מהםהטחלוקת .וגהונוטח שפרההשוייה:
אנוזקנים ימנהיגים וראשי קהל מדינה פלונית כך היה שבעונותינו ובעון דורנו
גברו הינונות ועצמו החלאות ורבו האנחות סכונך הפורעניות ותדל
המסים ועוצםסיני התשהורות היוצאות עלינו בכל יום שאין כדי לוטרכי האחרונות
משכחות הראשונות עלכי נתנו שונאינו עלינו עולם זה אוסר אייתי ארגונך תה
אוטראייתי נולנלך וטנדו בלו והלך וסתיך כך נתסעפו בניקד"ינז טן הסדינה עד
שנשארנובעונותינו מעט מהרבה כתורן על ראש ההר וכנס על הנבעה והזרו המסים
שיהיו על כל חברינועל ראשי הנותרים עד שאין יכולין לעטור בהן כלל וכשל כה
הסבל וכיוןשראינו כך נשאגנוונתננו ברבר וראינו תקנה לכל הקהל הנותרים ולאותן
שהלכו מפולטלין בארצות אולי יקבץ המקום נדהינו ויתקבצו המפוזרים נמקומינו
וראינו לעשות תקנה והשוייה לכל פורעי המס שיתן פלוני בטאה רינרין כך וכך
ומזכירין כל פורעי המס ושיתן כל אחר ואחר מהםלפי חשבון זה בכל סאהדינרין
שיצאו על הקהל בין טמסיםבין מארנוניותבין טנולנולות בין לפורזילאי) בין
לנליגפיו) בין לצדקה בין לכל צרכי העיר שיצאו על הקהל והשוייה וו ותקנה וו
קייטת כל זמן שלא יעשיר הרבה או שלאיעני אחד מהן מבני המס אכל אם ראו
הבאים עושר לאחר מבני הקהל או רלרול חס ושלום יחרשו להם על כל מה שראו
וכל סי שיערער שום ערעור על תקנה זףועל השוייהי
ו יהיו רבריו בפלין ומבופלין
השובין כטנא רחסף תבירי) דלית ביה מששא אלא א"כ יראה לבני הקהל בראיה
גמורה שיעשיר אויעני אחר טהם כי לפי שראינו שהיה השוייה זו תקנה לכל
פורעי המס ולכל בני קהלינו מנרולם וער קפנם ולא עוד אלא להחזיר הנולין
והטפ1לפלין ולהושיבם על אדטתס ולא יהיו כעוף מדר קן משולח והמקום ברחמיו
יסכים על ידינו ויכפול שכר טוב לבל המעמיד פסק זה וכל המקיים אותו מלכא
דעלטא יברך יחיה ויזכה יתיה וכל העובר עליו יהא בנדוי ובחרם יהושע ובקללת
אלישע בן שפע ובשמתא דשטתינהו רב יהודה בר יחזקאל*) לעקר ביא*) ושלום
על ישראל חוץטן העובר על תקנה זו וכל חבירנו וזקננו וסנהיננו יהיו עפורין
סבורא הכל ומה שראינו בהסכמת כף קהלינו צויט לכתוב ביום פלוני לירח פלוני
) צ"ל :לטרזינא (בגא בחרא ר' ח').
י
)2יכ"ה בדקדוקי סופרים ,לפנינו גבבא גהרא שם ,ען ביר רם"ה :לאגלי גדא.

')  :S~yתגיר.
 )4קידושין די ש.

 )6לעקרב,א ע ,,כתובותדי מ דטרק ליה עקרבאועי' שבה ר' ק'חיויה ררבק פרקי'.
Sepher Haschetarot.
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של שנה פלונית וחתמנו בזה להיות ביד כל הקהל לראיה ולזכות .ובזמן שפוסקי'
על אחד מבני המס בסך ידוע כותבין הכי וראינו תקנהזו לכל פורעי המם ולבני
קהלינו כדי להחזיר הנולים טפולטלים אולי יקבץ המקום נדותינו וכרי) להקל
מעליהם ושיפרעו מן המסים ומן הפרעונות כפי יכולתן ובכן בא לפנינו פלוני בן
פלוני ובקש ממנו כדילפסוקיי) מעליו טס ידוע בכל שנה ושנה ולהעמירו על סך
ירוע כפי השגתירו ופסקנועליו בהסכמת בני קהלינו בכך וכך דינרין בכל שנה
שנה ופפרנוהו מכל פרעונות ותשחורות וקנסות ונריבא )3שיצאעלינו מחמת השלטון
ומכל דבר נדול וקטן ולא יהא רשות לא לנו ולא לאחד מכני קהלינו להזור עליו
ולשנות טמנו פסק זה שפסקנו עליו מהיום ועד כך וכך שנה ולא לערער עליו
שום ערעור בעולם אלא פסק זה כלבר שפסקנו עליו ולפי שראינו וכו' .ואם רצו
לפטור נמי אחר מפורעי המס לנמרי עד כך וכך שנה ספני עלבונו או ספני הפסדו
או ספני שנרנ )81השלפון כותניןעליו נפי מה שיראו.
נשלמו שלשה ושבעים שטרי הממונות והמשאות והמתנות .ועשר שפרות
הרי
המסורות לחכמים ולזקנים ונרולי הצבור שאינן לשאר העםוהשערותיי)
נמי שהן לזקני' סקל לרדות בהן .וענין שפר השוייה לפורעי הטס .ואלו השטרות
נמי יש מהן הרבה שהן מתחלקין לכמה שפרות על פי המאורעותוהדיינין וסופרים
למרין דבר מתוך דבר מרברי רבותי' ומענין חבורנו זה וכותבין כל שפר ושטר לפי
תולרתו ולצורך שעתו:

תם

ביל א"1

עדכאןהפעו הלכות שמרותמהברצילוני.
),וכרי.
)2אילי :לפתק מעליו .או ,לפסוקעליו.
')עי ,בערוך ערך גרג א'.
 )4צ"ל :והשפרות.

