
 השטרותמפר14
 רנהינין אפותיקאווז שפרי כל וכחומר כאחריות קרקע אטוח ארבע אגב נכסיכל

 כפופסי ורלא כאסמכתא רלא חכמים וכתיקון כהונן ולעלם דנן מיומאבישראל
 דכשר במנא שלם בקנין לעיל הכתו' כל על זה לפלוני זה ספלוני וקנינאדשטרי.
 וכך בכך פלוני וביום פלונית במדינה עדים אנו בפנינו שהיה ומה ביה,לטיקניה
 ונתנו והתמנו כתבנו פלונית במחא ביה למימני דרגילי למניינא מלונית בשנתלחדש
 בין באפותיקי בין הבי דכתבי מאן ומיניהו ולזכות. לראיה בידו להיות זה פלוניביר
 הכתוב כל על זה לפלוני זה מפלוני וקנינא הלואה בשפר בין משנונות שמריבכל

 ואמרנו הנאמנות כה והודענוהו ערים אנו זה לפלוני והתרינו זו התראה ועללמעלה
 אינה עדים בפני שלא לו שתפרע פריעה וכל עצמך על האמנתי שכבר דעלו

 וכו' וחתמנו וכתבנו וקיבל וסבר ערים בפני אלא כלום לו תפרעו אל אלאפריעה
 זו נאמנות על אנו ממנו וקנינו לכתוב שנהנו סי כך אותו שמפרש זוונאטנות
 שיהו עד הלשונות אלו ככל הנאמנות ולחתום לכתוב עדים להם אין בפירושהנזכרת
 בכמה ומאריכין כשפרות שכותכין ומיניהו לעיל. זה פירשנו וכבר בלוהנמלכין
 חכמת לפי הכל כי בהם להאריך הוצרכנו ולא דשפרי השופרי בענייניעניינים
 ויחכם לחכם ותן השפרות, לשאר יתלמד ומשם אחר במקום כתננו ומיהוהסופרים
 וכלוה בטלוה לימלך צריכין שהן כסה זריזין להיות והעדים הסופרים וצריכיןעור.

 והאפותיקי השטר חתימת קודם או הקנין בעת בהן נמלכין שיהיו ובקונהובמוכר
 מנה. אלא פירעון לך יהא לא בפירוש בו כותניןמפורש

 בירורין, שטרי הוא השמיםוהשטר

 אוחין1( שנים פר' בסוף כדנרסינן בתלמור סקוסות בכסה עליו המפורש יהואבירורין
 ר' דין. בית שימוש שהוא פענתא שפרי תרנימו הכא בירורין שטרימאי

 בירורין משפרי הקרוי זה ושטר אהד. לו בורר וזה אחד לו בורר זה אומ'ירמיה
 שנים להם ובוררין רינין הכעלי שני וסתרצין קבוע ריין או רב שם שאין במקוםהוא
 הנעל זה יברור השלשה אפי' או עליהם שידון הקהל טן אהד אמי' או שלשהאו
 וכרמפרש ורבנן דר"מ ובפלוגהא אחד עוד להם בוררין ושניהם אחד וזה אהדזה

 זה. הוא הברירה שפר ונוסה גיי(. פר'בסנהדרין

 ערים עלינו הוו פלוני בר' פלוני לנו שאמ' היה כך לספה החתומים עדיםאנו
 בכל עלינו וחתמו וכתבו ממנו ואחד אחד סכל וקנו שנינו על נמורבקנין

 ולזכות לראיה בידו להיות תבירו על ממנו ואחד אחר לכל לו ותנו זכות שללשון
 ובנפש שלם בלבב אלא כלל אונם זכר שום בלא נמור רצוי נפשינו ברצון שרצינומחמת
 או פלוני בר' פלוני עצטינו ועל עלינו וקבלנו וביררנו יפה ובעין שלימה ובדעתחפצה
 עליט שירונו כדי עלינו דיינין אותם ושמנו שהם כמה ושלשה שנים פלוני בר'פלוני

- - - -
 כ'. ד, סצ'עא בבאי(
 כ"ג. רף2(



16 בקרות אגרת בירורין-שמרשמר

 למופב שב בין השמים מן שיראום טה כפי עלית נקבל עלינו שיפסקו טה וכלהדין
 מדבריהם לזוז ממנו לאחר רשות יהא ולא לפשרה בין לדין בין לחובה בין לזכותבין
 ביד וכדין ישיבות ראשי לדין אחרינו יורשינו ועל עלינו מקובל דינם יהא אלאכלל
 רבותי' שאסרו כסו מיתה חייב הוא אלא עור ולא כלל דבריהם על לעבור שלאהנדול
 יפות פנים בסבר עצמינו על הכל ונקבל מיתהי( חייב חכמים דברי על העובר וכלז"ל

 אחרינו יורשינו ועל עלינו קבלנו בו הכתוי כל וחומ' זו ברירה שטר ואחריות נמורהקבלה
 שטרי כל וחוטר כאחריות נכסינו כלועל

 בירוריי
 ולעולם דנן סיומא בישראל דנהיני

 וכו'. וקנינא דשפרי כטופסי ודלא כאסמכתא דלא וכתיקוןכהונן

 בקרות. אגרת שמר הוא התשיעיוהשמר
 נס נכסים על השומא שהיא כין מיהו השומא קודם שטכרידן ההכרזהוהיא

 ועריי
 או

 באין הקונה או שהמלוה לעיל שפירשנו כטו משועברים נכסים על השומאכשהיא
 אי משועברים מנכסיי כשנובה ושומא ואררכתא טירפא שטר וכותבין שרה אוחווטורפין
 האדרכתא בין בגתים וההכרזה והשומא האדרכתא לו כותבין חורין בני מנכסים כשנובהנמי

 ההכרזה אבל חוב שומת שפר שהיא ידוע אחר שטר היא השומא ואותהוהשומא
 עליה כשכותבין ההכרזה ואותה יפה שימכרו נרי למוכרן יתומים נכסי עלכשסכריזין

 טשסיה אמימר אמר ניזוני%( אלמנה בפרי בכתונות וכרנרסינן בקרות הקרויה היאשטר
 נעשו והוזרין משנה בדבר שפעו כמי נעשו בהכרזה שלא שמכרו דין בית יוסףדרב
 בבקר ומכריזין יום שלשים'( ההקדש ושום יום שלשים הדיינין שום רתנן פעווראי
 איתיניה דין. בית דאפי' קם"ל לא ב"ד אבל שליח סיפי הני אמינא הוה סההוא איובערב
 בשוה שוה הא כפל סכרן שתות שהותיר או שפיחת הריינין שום לאמימר אשירב
 בדלא רישא הא בראכרוז סדסיפא והא בדאכרוז לא אכרוז דלא לאו מאי קיםסכרן
 במנה מאתים שוה או במאתים סאה שוה סכרו אפי' בקרותי( אנרות סיפא רקחניאכרוז
 כא עליהן שמנריזין בדברים כאן קשיא ולא בדאכרוז וסיפא רישא לא קייםמנרן

 בפל טנרן שתות הותיר או שתות פיחת רקתני רישא עליהן מכריזין שאיןבדברים
 במקום נמי אי  מכריזין שאין כשעה נטי אי עליהם מכריזין שאין בדברים דאכרווואע"נ
 שתות פיחת אם הוא דינא חד אכרוז לא בין אכרוז בין הכרזה בעי דלא דכיון סנריויןשאין
 אפי' בקורות עשו אם רקתני וסיפא קיים, מכרן נשוה שוה בטל מכרן שתות הותיראו

 ובשעה עליהם שמכריוין בדברים קיים סכרן במאה מאתים או במאתים מאה שוהסכרו
 קיי%(. סכרן הותירו בין פיחתו בין כדחזי עלייהו דאכריזו רכיון שמכריזין ונמקוםשמכריזין
 אם' פעסא מאי והספלפלין והשטרות העבדים עליהן סכריזין שאין דבריםואלו
 שינננו6( שעה ינננו שמא וספלפלין שפרות ויברחו ישמעו שמא עבדיםעולא

 נהררעא מכריזין שאין מקוס אכרזתא בלא מזננא ולמזוני לאכרנא נהררעיכדאמרי
 בשומא רבקיאי משום מינה סבור בנהררעא אנרות עשו לא מעולם נהמן רבראמי
 ליה דקרו משום נחמן דרב מיניה לי מיפרשא לדידי סניומי בר יוסף רב ליהאם'

 ע"ב. ד' דף ברכזתו(
 a~p. ק' וד' ע"ב צ'ט ד' כתובות2(
 שם. כמ"ש שטס : צ"ל8(
 נקורת. שם:4(
 הרי"ף. מהלכות הוא זה כל6(
)6:y'y גרי"ף. עי' שיגנבו, במקום: מכריזין שאין 
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 שנותן השרה וטוכרין היתומים נכסי על שמכריוין ולאחר דאכרזתא נכסי ראכלובני
 נתן זה וכי דמיה הניעו ולמה עליה הכריזו והיאך מכירה שפר לו כותבין יותרבו
 בקרות אנרות הקרויה והיא שטר אותו דין בית לו ומברוה אדם מכל יותרבה

 : נוסחווזהו

 כתובה שטר או משכונה או חוב שפר שיצא היה נך למטה החתוסין דין ביתאלו
 לבית שנפטר פלוני טנכסי דינרין וכך כך לנכות לו שהיה דין בית שפראו
 לדין שפיות אותן דין בית אנו למנינו והובאו .שבק ישראל ולכל לרבנן וחייעולמו
 להשהות כח בנו היה ולא לאלתר היתומים מנכם. לגבות לנו שהיה הדין מןוראינו
 שיננו הדין יצא שכך וכיון דינם כח' ייפוי ספני היתומים שיגרלו עד השטרותאותן
 פלוני שרה ומצינו הנפטר עזבון אחר חפשנו היתומים מנכס. לאלתר דינרין וכךכך

 וינורית אלא בינונית ולא עירית לא שאינה "דא אנפי מכמה לימכר ראויהשהיא
 רבנן כראמור יומין תלחין דא ארעא על ואכריונא לסכירה מנוחד במקום שהיאועוד

 ובתר בחובו חוב ולבעל בכתובתה לאשה ליחן ע'מ וכך בכך פלונית ארעאואמרנא
 ארעא להא דינא בי אנחנא ליה וזבנינא וכך כך ארעא דמי על דנן סלוני אחאהכי

 דינא בי אנחנא לידנא ויבונא דמיה זוני אילין ואשלים דיליה והיא פלוני ברלפלוני
 ולעלם דנן ומיומא דינא מן יתמי דאיתחייב כמא חוב לבעל או לאיתתא להויהיבנא

 ואחריותא מירי ארעא נהאי הוה ללוקה לתבוע בעלמא איניש בשום ולא ביתמילא
 זו ומכירה זו ובקרות זו הכרזה ושטר איתמי יהא רנן לפלוני דזביננא ארעאדהאי
 שאר כל לו וכותבין ולהריח לפצות כחם באי ועל היתומים ועל וכו' וחלומהחתוכה
 הוכ הבעל או בכתובתה האשה ארעא להאי נמי ליה ואיזבין רזביניה רשפראשופרי
 הקרוי שפרא להאי נסי להם כותנין אדם כל על בהכרזה הן שמוסיפיןבעצמו

 בקרות.אגרות

 מודעי. ביטול הקרוי הוא העשיריוהשמר
 שראה וכיון במתנה לו לתתו או שרהו לו למכור שטעון את ,באנס ראובן כנוןוהוא
 ידוע רבותי להם ואמר כשרים עדים שני כפני סודעא ומסר הלך אנום שהואשמעון
 אני ועכשיו במתנה שרי את לו לתת או לו למכור אוה. אונם שראובן אונס לכםוברור
 השעה את בו לרחות בסתנה השרה את לו נותן או מוכר ואני בפניכם מורעאמוסר
 או שרה אותה לראובן ומכר הלך זו מודעא שמסר ואצר בדין, תובעו אניולמ"ר
 וביד לביד חתום הטורעא שפר וזמן השפרות אותן שנכתבו וכיון במתנה לונתנה

 טה במקומן המפורשין ידועין בדינין לשמעון ומחזירה מראובן שרה אותהמוציאין
 מטנה שיאכל השדה בירו נשתהית אם השרה טן ראובן שאכל הפירות מןיעשה
 שנטל הדמים את לו מחזיר שטעון הרי הפירותראובן

 מראוני
 שסכרה שיהו ולקח

 השדה עם סחדרין פירות אכל ואם כלום בלא השדה לוקח מתנה היא ואםבאונם
 ככרן הוכרע אכל מויעא בהלכות בלקוטו רשטיא בסייעתא לפרש עתידין אנווזה
 לשטעון האונס ראובן זה הלך שאם מודעי בפול שפר ענין לסרר הרנריםקצת
 כלום לו סועילין המתנה או המכירה ואין המודעא את עליו מסר שהוא שירעלאתר
 טמון לו ונתן ופייטו והלך סורעא שטר חתום עליו יש כי אונסו הוא שירועספני

 פלונית סכירה על שספרת המודעא אותה לי ונפל זה ממון לך הרי לו ואמ'לשסעון
 אונם שום בלא בעצסו זה שמעון וביטלה באונס לי שנעשית פלונית מתנה עלאו
 הרי הטורעא וכיפל אניס בדלא נפשו ברצון עשה ממנו שלקח הממון מפניאלא
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 ביפול הקרויה היא הדרך זו על העשויה שפר וזו והמודעא קיימת המתנה אוהמכירה
 אנוס היה שלא הערים ידעו כי מורעי כיפול הקרויה השפר בוו לכתוב לו וצריךמורעא
 מודעי ביפול השפר קיימת היא ובכך הראשונה המודעא בטל נפשו שברצוןאלא
 זה שמסר כנון באונס נמי היתה מודעי הביטול השפר זה שגם ידוע היה אםאבל
 בבירור והודיעם מקודם עדים לשני שאמ' מודעי הביטול אותו על גם מורעאשמעון
 כפלה הוא הרי נמי מודעי הניפול השטר זו נם מודעי הנפול על מודעא לו וכתנואנסו

 על או המנירה על מודעא שמעון זה מסר אם אבל מקודם, עליה שמסרבמודעא
 מוציא ששטעון אלא לו לבפלה המורעא אותה כן אחר ראובן ממנו קנה ולאהמתנה
 שפר טוציא וראובן בפניהם שמסרה עליה שמעידין הערים או חתום המודעאשמר

 לרקדק אנו צריכין אבל בפילות. והסתנה המכירה אוהה הרי המתנה שפר אוהמכירה
 השפרות סכל עתה שכותבין מורעי כל בכפול והמתגה המכירה באותה כתו'שאם
 דרך על זה שכתבו אלא לנותן או למוכר הערים שאלו שלא בבירור הדברוירע
 כל ביטול כתופין אם אבל בכך כלל מודעא שטר אותה ננפלת אינה דשמרישופרי
 אם או בכך לנוחן או למוכר העדים שאלוהו אם ירוע ואין במתנה או במכירהמורעי
 וכתיבא מודעא בהלכות כשמיא בסייעתא לפרשו עתידין אנו כולו זה נם באונםבמלם
 רבה הכתיס1( חזקת בפר' נרסינן עניינא. כהאי הכא נאון האיי לרבי' תשובהנמי
 כתיבה, דלא טודעא כל נהררעי אטרי ועליך, עלי אפי' תרוייהו9( דאטרי יוסףורב
 נזקיי דטתנה אי רנט אי דמאי מודעא היא מורעא לאו דפלוני באונסיה ידעינןאנן

 א?ביני טודעא כתנינן לא רבא אמי הא יזביני מודעא ולא'( היא בעלמאמילתא
 להבריה פרדיסא דמשכין גברא דהוא6( רפרריס' מעשה כנון האניס היבא רבאמורה
 לאו ואס מוטב ניהלי לה מזבנת אי א"ל שנים שלש דאכלה כתר שניםלשלש

 כתבינן. וראי הא כי בירי היא לקוחה ואטינא משכנתא לשפר ליהכבישנא
 וסטכר במקח הסודעא דין לפרש לך6( ושאלת ךל6( יצחק רבי' הנאוןונשאל

 אלא מעולם8( מורעא שאינה וממכר בסקח דינא7( הא וכן ובנט,ובמתנה
 דאורי לאו אי 9( שאם' כסו הודאה אינה באונס שההודאה אונס בלא שיבפלנהער
 מלשון לשחור דגרסי ואית הסוהר!!(. בית שהוא לשהואן10( ולחמריה סממי הוהליה
 שחרית מנהון רהד חמרא לא ומתרגמינן נשאתי מהם אחר המור לא כדכתיבאונם
 באונס שלא ואפיי וכנפ בסתנה קייטת שטורעא אלא כן אינו והנפ המתנה דיןאבל

 רוצה שאינו דעתו שננלה וכיון טבעל טחנה רנותן דעתא גילוי משום בדברשהטעם

 מ'. דף בחרא בבא!(
 ורבא אביי דינא ציית רלא היכא אלא סורעא כתכתן לא : שם כמ"ש להיסיף צריך2(

 תרוייהו.דאמרו
 פה. וכצ"ל ואלא, : וברי"ף ואי, : בגמרא לפנינו8(
 דההוא: צ"ל:'(
 פה. לפנית אשר ההעתקה כמו והיא מ"א, סי' הרצף בתשו גם נרפס*(
 לך. לפרש צ"ל*(
 הרי"ף. בתשו' כמ"ש דינו" הוא "כך צ"ל:7(
 אין אתם אין ואם סודעא של האפס שיתברר עד שם: כמ"ש להוסיף וצריך כאן חסר8(

 . . . ער נתבטלת אינה המורעא האונס במל אם וכןמורעא
 ט"ז. דף בחרא בבא9(
 וביד קושפ' רפוס הרי"ף בהלכות וכ"ח לשח11ר הרי"ף: בשו"ת כמ"ש ולא נכון כ"ה10(

 סופרים. דקדוקי עי'רמ"ח.
 ברצלוני. הרש הוספת חיא בי חתכן הרי"ף בשית נמצא לא שחריה" עד מכאן11(
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 השטרותפשר
 דמתנה שטורעא אלא נכפלת היא הרי טורעא אותה וכיפל חזר ואם מניאיבהכין
 ושלא באונס נבפלת דנת מורעא אבל ומסכר והמקה המתנה כדין באונם ננפלתאינה
 אפי' נפ אית העולם אופות בדיני הם אם ישראל בדיני הגירושין שיהו ובלבדנאונס
 והטעם פסול. ובנוים כשר בישראל המעושה נפ שאטע( כמו סודעא מסרלא

 אוהו כופין נירש ואמי-ל'4- לנרוח חייב שהוא משום באונס בפל הגפ-שהיא'--במורעת
 לכפלה. אותו כופין סורעא מסר אם נמיוכן

 זמן ולאחר לו אותו והקנה לשמעון מתנה ונתנו עבד לו היה יאובן '(ונשאלתי
 שפר שמעון והוציא מתנה באותה טורעא שטר והוציא בו לחזורביקש

 שהיה אלא העבר לו שנתן ראובן מתנת שפר בירו היה זה ששמעון בה וכת'המתנה
 באות אות הזק בנייר וכת' עדים שלשה פופסו על והעמיר חזק שאינו בניירהשפר
 נאותו שהיו העדים עדות אצלם ונתקיימה המחורש שפר אותו על ערים אותםוהעידו
 המודעא לזמן קודם השפר זמן ונמצאת ראשוןשטר

 ופעי
 שהעתיקו שכיון ואמ' ראובן

 העידו לא אומ' ושטעון שלו המורעא זמן והוקדם הזמן הוחלף השפר אתהעדים
 אחת. אות חילוף ביניהם נמצא ולא הראשון עם אותו שהניהו ער השפר אתי(העדים

 שפוען וזה כלום מועלת ה0ודעא אין הסתנה זמן אחר המורעא זמן אסתשובה
 שהחליפו עדים השישה אילו שיהיו ובלבד פענה אינה הזמןשהוחלף

 שלא היטת המתנה בעל ישבע והגרר המחק ובמקומות בשפרות4( בקיאיןהשפר
 בעבד. ויחזיק רימה ולא אחת אות בשפרהחליף

 ואם' דידע אאונסא מודעא דמסר מאן האי ורשאלתון ז"ל6( גאון האיי יב"ונשאל
 למיפסר ביפולא האי מועיל מי ובפיל ואונסיה מודעי בפיל נאנם6( לא אונסליה

 וראנסיה אונסיה ביה ולאודועא למכתנא ליה אית מיהא חנינא לא או קמאמודעא
 בהון מכתיי רילנא שפרי בתיקון הנינן טיהו לא. או מודעא והוי קמא טודעאלנפוליה

 שמסרתי מורעי כל סוף עד טודעי סגו רנפקי דמודעי ומודעי ותנאי מודעיוכל
 ותנאי מודעי רבנן בהו דטכפלי לישני בכל מעכשו מפלתיםז( למסור אניושעתיד
 למימטר ליה ודאית בפל נאנס בפל דאי טילתא הא דתקינו דקטאי רעתהון לןאנליא
 נל אמ' אי אבל בפל יהא שטמרתי ומורעא אלא אמ' לא אי מילי והני אמורעימודעי
 אי שאלתא הכא לנא אית כען מורעי. כל להו נפלי לה וכת' דתקינו מיליהני
 וכתב רבנן דתקינו מילי הני כל בשפרא למיכתב נטי ואנסיה בסידי אונם אינישאניס
 דאנסוה ביה וארעוה מורעא ליה וכחכו אונסא בהאי וידעי אינשי ואשתמורעהוליה

 והיכי ספריה רחמנא אונס והוא אמודעא הוי דלא אדעתך מלקא מי וכן כןלטיכתב
 היכי דכי מורעא מורעי אלא הכי ארעתין סלקא ביה דאתניס במזרי ליהמחייבינן
 דכן וכיון אונסיה אגב מודעי לכפול ממהני נסי הכי ביה דמתניס למידי טורעאדםהני
 ואי סילי בהני ליה בפיל קטא מורעא מסר אם הלא דין כל כתיבת אהני טאיהיא

 י"ג. פרש סוף כתובות ,תשימיו(
 שוה ושם הרי"ף( והיירו "תשאל" בכאן: צ'ק היה מלת"ז ה' סי' הריפף נתשו' גס נמצא~--2ן

 פה. שנמצא כסובלשתו
 שם. כמ"ש על, צ"ל:*(
 בקיאים אינם ואם אותם לרמות אדם יונל שלא כדי מבענינים שם: כמ"ש להוסיף צריך'(
 פח. סהנסצא קצת לתקן יש ושם ." . .גשטחת
 מל"ח. ס" 164 ע' חרכני חר"א שההל הגאונים בתשי גם נדפס'(
 שם. כמ"ש לנאנס צ"ל:6(
 שם. כמ"ש שכאלהים" צ"ל'(



19 טודעי כיפולשפר

 וכל אלא כתו' הוה לא אי נטי הכי אהרינא מודעא לסיכתי ליה אית לבשוליאתנים
 כדסתניס ליה ואית הראשון שכתב מה בישל הלא בסלים יהיו ושאמסור שמסרתימודעי
 הני וכל דסורעי טורעי ובין 1( )ודיו מודעי ובפלחי בין הפרש מה אאונסיה סודעאלמיכתב
 כגון ליה דעבד בטירעם אנסיה ולא טודעי לבשליה אאנפיקצ( דלא אע"ג ועודמילי

 ליה כתבין דעתיה ובלא ניהו דשפרא ופפסא בשפרא ביה למיכתב טנהנאדאיתעביד
 לבפולי בפירוש אתנים דלא ואע'נ מודעא מודעיה הוי ביה ממלכי ולאומשהרי
 כבפולי לאטלוכי צריך דניטא אע"נ מאונם יחיה תכתוב לא למימ' אתי דאימורעי
 הוא אונסא מילי הני דבכל וכיון תכתוב לא למיסר יכיל נמי ביה אמליכו אימודעי
 מילתא בעיקר אית ודילמא לעולם דנאל דמשנחיא8( מניא ולא סודעא מודעיההוי
 וליפרש כרחזי ולתרוצי במילתא לנא ארוותי מרנא לסברא ליה ירעינא דלאמאי
 רצריכנא מאי תחלתי( אנריה. ליפוש ורחמנא מודעיה בביטול לאימלוכי מהדיעריכי
 דנפקי ותודש דמורעי ומודעי טודעי בישל לסיכהכ בשפרי דאיתקן דהאי לכוןלפרושי

 אשתו את שמנרש לבעל לאקרויי לבעל ואיתקן דאיתקן הוא6( מתנה כשטרי מורעימנו
 דמזבין וטאן כלחוד וסתנה בגט אלא טהני לא באונם שלא דמודע' משום מילואילין
 לא מודעי בפול בשפרא כתי' לא או טאחרינא דאתי אונסא לזנוני אניס ברלאנכסיה
 וביני אלא בגביני עיקר כל פגמי לא דמנדעי אלמא מוכר מסרי ואי מידעם ביהפנים
 וקמי שפרא ליה רנכתוב וקמי לשמעון מתנה דיהיב ראובן אבל וקייסיןשרירין

 לפלוני ליה כתיבנא דקא יודעים הוו להון ואם' מהרי קמי מודעא מסר ארעארלתפשיה
 אלא ואקניתיה גטרית דלא כתיבנא קא אדעתאי ולאו פלונית ארעא על מתנהשפר

 שהידו השתא לה דצריכנא מילתא משום ביה ולאפעיי דכתיבא הוא עידנאלמידחא
 סהרי וכתבין מירעם ליה קני ולא הוא בטל ליה דכתבינן דשפרא לי והכווכתבו
 סודעא הדין אתי שמעון ביר מוחזק מתנה שפר דנפיק אע"נ הזאת כתורהמודעא
 טחנה בשפר כתי' אי אבל מורעי ביטול מתנה בשפר תהא שלא ובלבד ליהותבטיל
 להון לית והילכך מתנה שפר ומקיים סתנה בשפר סודעא ההיא בפיל מורעיביטול
 טתנה הנותן להון אם' כד אלא בשפר מורעי ביפול למיכתב מתנה שפרלעירי
 לישנא בכל מתנה שפר ליה והכו כתובו להו אמ' ואי מודעי כל כפליתבפירוש
 ואיכא מורעי ביפ1ל עליה לטינתב להון לית סודעי כפלית להו אטר ולאדוכותא
 בארעא מתנה שפר לפלוני כתיבנא קא לטהדי ראמי פירושה והכין דסודעא,מורעא
 בטאי תליא דכתיבנא ומתנה הכין בתר לה רמפרישנא מילתא בליבי ואיתפלונית
 לאו דעתאי מינליא דלא דכמה קרמיכון מסרנא קא מודעא והדין לפרושירדעתנא
 וסקנינא נמרנא הכי לשהדיה ראמ' לקנאה6( מודעיה הוה קא נמי והכי היאטתנה
 קדסיכון מסרנא וקא ונך כך כדעביד אלא מדעם קני ולא וכן כן דעביר מתנתאלה
 וכן ותנאי, טורעיה בפלין ותנאי מודעיה מבמיל וכד ליה והבו כתובו מורעאהדין
 טורעיה כתנאה לשוויי בין לבפוליה בין טורעא עליה דמסר סאן גימא לעניןנמי

 טורעא דמסר מאן האי ששת רב אם' אטרינןל( והכי בפיל. ליה בפיל ואיטורעא

 מ,ןחרו(
  נמש"ש. אנסיה צ"ל.2(
 א'. חערח 166 ע' הרכני הח' שהו"ל גתה"ג גם כצ"ל נטן כ"ה8(
)4

 פ_
 ההשוגה. מתחלת

 שם. חסר דאיתקן" הוא מהגה נשטר,6(
 כטאף'ש. "לתנאה" צ"ל6(
 נ"א. דף עירנין7(



 השמרותמפר20
 מהו וארצי דפייסוה צריכא לא פשיטא בטיל ליה מבטיל ואי מודעא מורעיהאנשא
 רוצה שיאמי ער מאי שיתן עד אותו כופין ניתני א"כ קמ"ל בפליה בטוליהדתימא
 כלומ'1( קמא למודעיה ליה דמבטיל עדאני

 מוסריי
 אותן שסב( שאין אעפ"י מודעא

 בעל דמבפיל עד עיקר כל כתביי( רלא רבנן ונהנין בטל בדבריהם אותןוכשמנטלין
 דנפקי ומודעי דמורעי ומורע. ותנאי מורעי1( כל אתקינו בהאי חיזוקי והניע( מורעיכל
 היכא אבל מורעא עליה למיכתב ליכא לרצוני איניש דכתי' דזביני ושפרי מודעימנו

 קא מיהו לזבוני לי ניחא קא לא ואנא פלונית ארעא ליה לזבוני6( ליהדאונסין
 נמרית דלא קודמיכון מילי טסרנא וקא לי. מיתעייק דלא אונסא מהדיןהיישנא
 אונסא מסתליק וכל6( אונס מתוך לשעתא ליה דחינא דקא הוא מדחא אלאואקניתיה
 ומפיקנא מיניה דשקילנא דמים עליה מהדרנא ידיה מן ארעא להדא לאפוקיויכילנא
 ביה ידעינן מהרי ואנן דנן סורעא לי והבו וחתומו כחובו כען ידיה מן לארעאליה

 אנן בה כתי' דלא מודעא כל נהררעי אסרי ( דאמרינן9 היא והריאל( מלוניבאונסיה
 דמהנה או דגיטא אי דמאי מויעא הוא, מודעא לא דפלוני באונסא ביה ירעינןסהדי8(
 מודעא ואלא אונסא דוכרן ביה למיכתב צריך לא דאלמא הוא בעלמא מילתאגלויי
 מעשה כנון דאניס היכא רבא מורה אזביני מורעא כתבינן לא רבא אם' האדזביני

 ולא אינון זכיני זניניה מורעא מסר ולא וזבין לאינשי ברור אונס אנסוהו אידפרדיסא
 דם'לתא ועיקר זביני. זכיניה וזבין תלינה הלבתא רבאט( דאמ' לאהדרינון לעלם'כיל
 אדעתיה נלי ליה וכתבו מורעא דמסר היכא אבל ומקני גמר אונסא דאנב הואסברא
 הונא דרב טעמא דמותר11( וזבין בכנארא לפסי תלייה רטבי כמעשה ומקני גמרדלא
 תלוה ראמ' לטעמיה הונא רב חתם שפיר אאשקלתא דחתם מאן מורעא לאו אידאמ'
 פשרה3!( או אביזריא ועל זביניה רעל מורעי8!( ביטול ולענין זביני זביניהוזבין

 בהנ' לאו מורעי ביטול דשטרא מטופסא דלאו יודעין היו תחלה באונסאדמתעבדן
 לא ותנאי מורעי ביטול למיכתב לסהדי להון דלית לעילא פרישנא וכנר במתנהולא

 ובפלית בבירור להו אמ' כד אלא אביוריא בשטר ולא מתנה בשטר ולא מכרבשטר
 לא אניס לא או וכתכן מורעי כל דכפלית כתובו מוכר להו אמי ובי ותנאי מורעיכל
 אע"ג הוא אנוס ואי ליה מהני לא מורעא מסר או כתובו לא שנא ולא כתובושנא
 רבההוא כיון מורעי כל סוף ער מודעי מגו דנפקי ומודעי מודעא כל בטלית להודאמ'
 ביפול לאונס ליה מהני ולא סורעא בטיל לא הכין למימ' אתנים לזבוני ראתניםאונם

 ח14. כל שם:!(
 אונס. : שם:(
 גיטא. כתבין שם:'(
 שם. חסר מורעי" וכו' והגי1(
 לסהדי ואמר מורעא למימסר ליה אית דמי ליה ריהבי אע"ג כמש"ש: פה להוסיף צריך5(

 . . . לזבוני ל' אניס קאפלוני
)6:s~s "כמש"ש, יכד 
 כמש"ש. "והדא" : צ"לי(
 ע"ב. מ' דף בחרא בבא8(
 מהדי. נמצא: לא כגמרא לפשט9(
 0"ח. דף בחרא בבא10(
 כמש"ש. "המחרץ" צ"ל!!(
 6. הערה בעצמו הרגבי הח' שתיקן וכמו שם גם כצ"ל11(
 "אנפשיה". במקום: שם כצ"ל11(



%1 מודעי טיפולשפר

 לנא דקרמו סאן עברו והכי דכינן1( קא ובהכין טירעם שם כשפריה כתיי דאיטודעי
 ליה מטפי הוה ליה דאורי לא אי כהנא רב אט' דאמרינן'( ההוא עלוממכינן
 ראייתן ראיה שהביאו וכולן הונא לי אם' נחמן רב אט' וטינה לשחוור8(ולהמריה
 טעטירין ואין ראיה ראייתו אין ראיה שהביא נזלן בירן שרה ומעמירןראיה
 וביני בשפר ס*לי הם טכתב'( דתקיט דקטאי אדעתכון ודאפקתון4( נידושרה

 כרפרישנא מילתא אלא הוא קושיא'( לאו כפיל מודעיה נאנס טבפל דאידדעתייהו
 דשפרא לשופרא ואביוריא בזביניה הכין דכתי' ומאן ומתנה בנת צילה רעיקרלעילא

 רטודעא לסהדי אמ' מודעא סטר דכד מאן דאיכא ומשום דכת' הוא טיליהולהנפושי
 ומודעי ולמיסרי( להנפושי חקינו לינפול לא טודעא להדין ליה סבפלינא אפילוראי

 וטודעיה דאתניס והיכא מפיקי לסלוק* טורעי כל סוף עד טודעי מנו דנפקיומודעי
 סורעא. בפיל ולא טודעא מהני לא אט' ונאונס טילי בהני אלפא אמ' או אונםמתוך

 כל הוא הכין לעולם סודעא ההוא דאנפול טשכחינן לא שאלתא בסוףוראקשיתון
 ומתכררא אונםא ההיא מטתליק אי אבל מודעא ההוא בפיל לא קיים שהאונסזטן

 ההוא בפול מאיש( לזבוני וקיימינן למודעיה בפליה דסותר'( ולרצונו דסרעתיהמילתא
 בניפי אום' אתה וכן התם0י( דתכן ובההוא בפיל, לא לבפוליה אניס כר אבלטודעא
 קטא לסודעא ליה דמבפיל עד בגטי ופרישנא אני, רוצה שיאס' עד אוהו כופיןנשים
 ואעפ"כ בניפין אותן כופין דינא דמן להוציא אותן שנופין ואלו דתנן1'( הנךלענין
 דמן בפיל באונס אפיי למורעא בפלחיה אם' ואי ניפא מקיים לא מודעא מסרכד
 חכמים דברי לשסוע מצוה דסבר הבתים"( דחזקת בגט' אמרינן נסי ובהא אם'דינא

 טורעי. כיפול שפר של נוסח וזהו לרצונו. בוראיוהא
 עלי היו פלוני ברי פלוני לס שאטי ברורה ערות מפה חתומי ערים אנויודעים

 ברי לפלוני לו ותנו זכות של לשון בכל עלי וחתטו וכתבו מסני וקנועדים
 וברוח שליסה ובדעת יפה בעין אלא אניסנא ברלא נפשי ברצון שרציתי טחמתפלוני
 ביום לו שעשיתי מתנה שפר כותבין מתנה היא ואם מכירה שפר אותו מחמתפובה
 טנפל אני ועכשו טקודם מודעא שפר עליה וטמרתי פלוני טשדה פלוני ונירהפלוני
 ותנאי דטודעי מודעי או שמסרתי מורעא אותה כלל אונס בלא שלימה בדעתלפניכם
 וכותבין שמוסיפין מי נמי ויש מעכשו. אינון בפעין עליה( )לי עליה לידממירין
 אותו סבפל אני כולם למסור אני שעתיר או צריכא דלא .מילתא שהיאואעפ"י
 אונס וכר שום בלא ותנאין סודעאו' רבנן בהו דטבפלי לשון בכל וו בקניןלפניכם
 ולא אניסנא לא דאנא מהרי אתון עלי והעידו לעלם מנהון למילף דלא כללומודעא

 כמש"ש. "ד,נען" ול:1(
 a~P. מ"ז דף בחרא בבא'(
 ועי' הרי"ף בתשו' למעיה כמ"ש "לשהואן" 166: ע' הרככי הח' שהו"ל כתה"ג אמנם8(

 869. ע' שם הרככי הח'מ"ש
 נכון. ג"ח ודאסיקתון. שם:4(
 כמש"ש. למיכתב, צ"ל.6(
 קישמא. . שם6(
 ולמיסר. שם:7(
 כמש"ש. דמיכר, צ"ל:8(
 ודאי. : שם'(
 כ"א. דף עירכין מ"חי דף כחרא בבא 1up' דף ,בטות"1(
 ע"ז. דף כירכית11(
 טאח רף12(



 השפרותספר28
 ושטר עבידנא קא מיושבת ובדעת נפשאי ברעות אלא טודעי כיפול דין1( נהשנינא
 ערמה ושום אונס בלא ומקויים ושריר וחזק לכל ומפורסם נלוי הרי זה מודעיכיפול
 מודעאות ביטול שפרי כל כדרך וישר המן אלא בעולםועלילה

 ותנאיי
 ועלילות

 דלא ולעלם דנן טיומא חכטים וכתיקון כהונן כישראל לכפלן דנהיניןותוסקפאות
 טודעאות ביפול שפרי כל וכחוטר באחריות אלא דשטרי כפופסי ודלאכאסמנתא
 וטפרש דכתיי מאי בכל זה לפלוני פלוני נרי זה מפלוני וקנינא בישראל.דנהיגין
 בשנה פלוני לירח פלוני ביום בפנינו שהיה וטה ביה, למקניא דכשר במנאלעילא
 להיות זה פלוני ביד ונתננו וחתמנו כתבנו פלונית במחא ביה דרנילנא לסניינאפלונית

 ולזכות. לראיהבירו

 בריא. טתנת שפר הוא עשר האחרוהשפר
 או מפלטלי ביה יהיב ואי מטלפלי או דירתא או ביתא לחבריה ריהיב סאןוהוא

 קני לא לאלתר להון יהיב לא ואי ובקנין במסירה להון קני לאלתר ביהמתרינן*(
 שמקנה בשעה מפלפלי בין מקרקעי בין ומיהו קרקע אמות ארבע אגב אלאלהו
 שלא דבר בסתנה לחבירו מקנה אדם דאין ברשותו שיהיו צריכין בקנין לאחריםאוחס
 נוסח וזהו מבואר. פירוש הלזיינין בהלכות לעיל זה כל פירשנו וכבר לעולם.בא

 בריא. מתנותשטר
 לו יש ואם פלוני בן פלוני לנו שאמ' ברורה עדות סטה חתומי עדים אנויודעים

 מפני בעלה שם כך ואחר השפרות בכל אשתו שם להזכיר צריךאשה
 ברורה עדות כותבין וכן כטל מקחו האשה מן ולקה והגר האיש מן לקחחשש
 נפשינו ברצון שרצינו מחמת פלוני בן פלוני ובעלה פלוני בת פלוניתא לנושאמרו
 גמורה במתג" לו ונותנו שלימה ובדעת יפה בעין אלא כלל אונס זכר שוםבלא

 מדינה בנכול לנו שיש שדה אותה כותנין שדה הוא ואם והצר, בית אותומעכשו
 גירויות*( בו יש כותבין או ורעי( ונך כך מחזיק והשדה וכך כך שקורין במקוםזו
 צריך אין הסצרנין יודע ואם ובמצרניו, בסימניו המדינה מנהנ על מודיאות*(או

 ואלו כמצרניה מסויימת פלוני בטקום לנו שיש שרה אותו אלא השדה סדתלכתוב
 מה וכל וכך כך רביעי מצד וכך כך שלישי מצד ונך כך פלוני מצד הממרניןהן

 מתהום זהו פלוני בר' לפלוני נתננו לעיל הנזכרים הללו המצרמן ארבע תחתשיש
 שדה קרוי ובאבנים ונעצים ובאדמה בעפר וביאה ביציאה רקיעא רום ועיארעא
 עמל כל עם פירות עושה ושאינו פירות עושה עבור ושאינו עבוד שדה קרויושאינו
 ויחזיק זה פלוני ילך ולעולם ומעכשיו רומא רום וער ההומא טתהום ששםושבח
 מי לכל במתנה וליחן ולהוריש וליירש בה לדור רשאי וי"א זה בבית או זובשדה
 ולחרוש ולעקור ולנסוע ולעבוד ארים ולהכניס אריס ולהוציא ולסתור ולבנותשירצה
 לו נתתי מעכשו כי מכחו והבאים הוא נפשו חפצת כל זו במתנה ולעשותולזרוע
 ולמעלה טזרת לא מכהי ולהבאים לעצמי בה שיור שום בלא זו מתנה שלםבלב
 נסור סילוק זו ממתנה מכהי והנאים עצמי סילקתי ומעכשו ולמפה טזרתולא

 בעולם וחלק תפיסה שום בה טכחי לבאים ולא לי לא נשתייר ולאלעולם

 בהרין. צ"ל1(
 טסרינון. א, צ"ל2(
 ורע. צ"ל:"(
 דילי'. גירי מ"ר: רף מציעא ובבא בידי' גירי כ"כ: רף בחרא בבא עי'*(
 פ"ז(. )דף טוריא ערך השלם עריך ע,,6(



88 בריא מתנתשפר

 1טפורמ5ת נלוהג פרהסיא מתנת בריא טחנת מעכשו סחנה נסורת טחנה היא 11וסתנה
 מינהג ומשיהדר בה להשנאה רלא וכהלכה כדת וחלופה חתוכה עלטין טתנתלכל
 הבא ביד ולא בידו יטהה 5י ואין כתריה ולירחיה וטשלטא2( ליה ויהיבנאלעלם
 העולם רוחות טארבע שיבוא סי וכל טעכשו טתנה לו עשיתי שלם בלב כימכהו
 ושלא ברשותינו שיבא ארמאי או יהודי ונוהל יורש ורחוק קרוב ואחות אח ובתבן

 דין שופ טכחו הנאים על או זה פלוני על וישתעי ויהנה ויפעה ריקוםברשותינו
 כפלים המערער דברי יהי מקצתה או כולה לכפל כדי ע סתנה טהסת בעולסורברים

 ישראל בדיני לא כה כהן יהא ולא תקנה לו שאין הנשבר כה-ם וחשוביןוטכופלים
 כדי זו מהנה על שיצא לשון בכל כתוב וקיום כתב וכל העולם אומות נדיניולא

 רינא ביה למיעבר ודלא וטבופל כפל וקיום כתכ אותו יהא מקצתה או כולהלבחלה
 אחרי יורקני ועל ועלי העולם אוסות בריני ולא ישראל בדיני לא כח בו יהאולא
 ושפרות ערעורין' )הדהודיק( כל אחריו יורותיו וטעל טעליו ולהפיקן ולהדיחלסלק

 בלא טכחו הבאים ובחוקת בחוקתו נסורה טעטידה ולהעטידה 11 מתנה טהמתשבעולם
 כל סקו עד מורעי סכו דנפקי ומודעי רטודעי ומודעי טודעי וכל בעולם פסיראשום
 אניפנא בדלא נפשינו ברעות בפניכם בפלנום כולם לטמור אנו ושעתירין שמסרנוטורעי
 לפלוש טכרתים כולם הני בהו דכתי' עתיקי בנוסחי ואיכא לעלם8(. שנהון לטילףדלא
 כולם הטודעי כל על ליה רכתי' הוא יתירתא טילתא והא הזוז ממנו וקבלתי בזוזזה

 ברצונו לכפלם יכול כן דכמו לכון די אניסנא בדלא נפשאי ברעות בפניכםבפלחים
 ביצול שפר צריך מקורם סתנתא ההוא על מורעא מסר אם פיהו במכירה אובטחנה
 אלו בשני נבעלים שנסלכין דיוקני בספרי נמי ואיכא עצמו. בפני בפירוש מודעיכל

 זו באחריות בפלוני ונמלכתי בפירוש הכי וכתני ונאהריות הטודעי בכיפולהדברים
 וקביל וסנר הטורעי ביטול וכח האחריות כח והודענוהו מורעי כל נכפול נסיוכן

 נשוקא וחתטוה כתבוה זו סתנה שפר זה פלוני להו אטר וכך וכך דנןלפלוני
 אלא דסהדרא טרע שכיב וכמתנת פמירתא כטתנתא תהוי דלא ובפרהסיאובבריתא
 ומפורמטות נלויה לעלטין טינה לטיהרר דלא פרהסיא מתנת נמורה מתנה בריאכטחנת
 ירתאי ועל עלי קבלית זו מתנה שפר וחומר אחריות זה פלוני לנו אמר וכךלכל
  באחריות ראינון טחנות שפרי כל והומר  כאתריות קרקע אסות ארבע אגבבתראי
 כפופסי ורלא כאסמכתא דלא ולעלם דנן מיומא בישראל רנהינין חכמיםשתקנו
 רכשר במנא לעילא ומפורש דכתי' מאי בכל פלוני בר' ספלוני וקנינאדשפרי.
 המקבל פר' דנזיקין8( מציעא בבבא נרסינן וכו'. בפנינו שהיה ומה ביה,למקניא
 בה אית אחריות בה כור ואי אמיטר אמי מצרא, דבר דינא משום בה ליתמתנה
 רב אמר הבתים חזקת בפר' דנויקין'( בחרא בבבא גרסינן סצרא. דבר דינאמשום
 יוסף רב אם' פטירתא מתנתא דמי היכי ביה מננינן לא פטירתא טתנתא האייהודה

 התיגח ססירח והוראתו: ארעה, זכיני כ"1 בשטר להלן כמ"ש ליח, ימשלמגא צ.ל:1(
 פי, שי לחטה. ליה משלימגא ה' רף מריגה גתלמור וכן "אקלימיהן" הסגירם וה' שתרגםוכמו

 הפיוטים קידות 1ס' 2זר(נ ש כאטנה קריה לס' שטראשון הר"מ ומבוא י"פ מ"ב לישעי'רשריל
 זאת הוראה הניאו לא והמתורגמן הערוך כי שם העיר שטראשון והר"מ 641 ע' צויץלהחכם
 ויניציא ד' העטור מס' ג"כ ועיי הביאה. לא וקאהום לעזי, האחרונים החכמים גם כי טוסיףאנו
 ונ"ב. וט"ו ט' ושטר כ"ח. שטר להלן גם ועי' ליה. סשלמא ג"כ ושם ש'ד ס"ת דף ורעל ע"ג ק"אדף

 798, עמוד סטרי ובטחזור לגוב( )מרפוס ע"ג נ"ר רף העפור בס' גם וע"י(

 ע"ב. מ' דף4(



 השטרקתשרא
 להו אט' דלא יוסף רב אמ' דאמרי ואיכא ליה. וכתובו איטטרו זילו לטהדי להוראם'
 רכא אט' סתטא. בינייהו איכא בינייהו מאי ליה, ותכתבו ובבריאתא נשוקאחיבו
 מכללא אלא איתטר בפירוש לא דרבא והא פפי רב אמי לחברתה. טורעאוהויא
 חוינא נכסך לכולהו לי כתכת אי ליה אסר אתתא לקדושי דא?יל גברא דההואאיתמר
 שמע נכסיה לכולהו ניהלה כתבינהו אזל )איתת"א( לך הוינא לא לא ואי איתתאלך
 וצווח קמיה קם קשישאבריה

 אמן'
 זילו ליה אמ' עליה תהא מה נברא וההוא ליה

 מאן קנה מר ולא קנה מר לא לדינאי( דרבא לקמיה אתו ליה וכתובואיטסרו
 אונסא דמשום מילתא מוכחא התם הוא ולא לחברתא מודעא דהויא משום סכרדחזא
 מאי, סתמא להו איבעיא רליקני. ליה ניחא לא ומר רליקני ניחא מר דנת'הוא
 בצוואות רנילין לא דל גאון הא" רבי' כתי היישינן. והלכתא חיישינן לא אטירבינא
 מקיימינן במתנה מיתה מהמת דמצוה פקדתא נשק כד יום בכל ומעשים לסתמאלמיאש
 מרע שכיב כתב ועור בפרהסיאי(. בה כת' רלא למאן חיישינן ולא בה וננינןלה
 דלכי טסירתא מתנתא הו:א לא מיתה לאחר אלא תפקדתא הא תגלו לאדאם'

 מותי לאחר לסהדי להו דאמ' היא פמירתא לאו עידנא ההיא מיתתו לאחרמתקיימא
 ליסהדו טיחה לאחר להו דאם' היא לאינלויי דאיעבייא הוא מוכיח דבר ודאי והאגלו

 בין במכר בין המצרנין לכתוי וצריך טמירתא למתנתא בה למיחש וליבאלצוואתו
 או זו במכירה לעצמי שיירתי ולא לו לכתוב נמי וצריך בעצמו שדה טאותובמתנה
 אנוה בר רבה אמ' נחמן רב אמ' הכיתי( את המוכר בפר' נרסינן כלום. זובסתנה
 היכי לו, הרחיב מצרים החיצונים מצרים לו שמסר אעפ"י נדולה בבירה ביתהמוכר
 בית נמי לביח6( ליה דקארו ואלא ליה זבין לא בירא ליה זכין בית אילימא*(דמי
 דקארו ואיכא בירה ולבירה בית לבית ליה קארו דרובא צריכנא לא ליה זביןכוליה
 בזביני שיירתי ולא למיכתב ליה טדהוה קם"ל ?בין כוליה דתימא מהו בית לבירהנטי
 דאביי משמיה שמואל דבת בריה מרי רב אם' שיורי. ליה כת' ולא כולם קדמיאילין
 כלוס. קדמי "לין בזביני שיירתי ולא ליה למיכת' צריך לחבריה מיד6( דזבין מאןהאי
 דני דמקריין תרתי ליה הוו לך מזנינא הייא רי דבי ארעא לחבריה ליה דאס'ההוא
 לך אס' לא ארעתא תרתי לך אמ' ארעא חדא ליה אם' אשי דרב לקטיה אתוחייא
 וחלת תרתי אפיי ארעתא כל ליה אמ' ואי שתים ארצות מיעוט ארעתא ליה אמ'ואי
 בתי אפי' נכסי כל9( ליה אמ' ואי ועכדי6( מכתי לבד ובוסתניך( מפרדיסילבד

 כנגד אלא ארוך קנה לא רב אמי קצר אחד ומיצר ארוך אהד טיצר לו מצרועבדי.
 רב ומודה רב שתים0!( תור ראש כנגד ויקנה לרכ אסי ורב כהנא רכ ליה אם'הקצר
 ליה מדהוה אחר מצר ויהודה לוי מיצר אחד מצר ושמעון ראובן מיצר ראיכאהיכא

 ליה. קאמר תור ראש כננד מינה שמע ליה כתב ולא יהודה כננד ושמעוןלס.כתב

 כמש"ש. להו, אמר להזס.ף: צר,ך1(
 פ"ג. בחרא בכא ברי"ף עי'2(
 ע"ב. ס"א דף בחרא בבאי(
 פשיטא. בירה ולבירה בית לבית ליה דקרי כמש"ש: להוסיף צריךי(
 לבירה. צ"ל.6(
)':stts .מירי 
 ובוסתני. פרדסי אפי' זיהרא א"ל ואי כמש"ש: להוסיף צריך'(
 מ"ג. דף שם"(
 הנוסחאות. בכל וליורא למחוק 'ש "כל" סלה:'(
 שתיק צ"ל.10(
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 ראובן טצרו( ליה למיכתב צריך ודרום צפון שטעון ומידר ומערב מזרח ראובןטיצר
 שלישי ומיצר שני וטיצר ראשון מיצר לו טצר תרי. רוחין שמעון וטצד~( תריןרוחין
 אפי' אטי ושסואל רביעי ממיצר חוץ הכל קנה אם' רב לו טצר לא רביעיומיצר
 דלא אלא אמרן ולא רביעי טטצר חוץ הכל קנה היכתא רבא אס' קנה. רביעימיצר
 דדיקלא ריכבא עליה דליכא אלא אסרן לא נטי מובלע וכי קנה טובלע אכלמובלע
 קנה. לא קבין תשעת והוי דדיקלא ריכבא עליה הוי אי אבל קבין תשעה הויולא
 לא אבל רטובלע מילי8( והני רביעי טיצר אפיי הכל קנה רכ2( אטי דאטריואיכא
 ריכבא עליה דאיכא *( אלא היכא אלא אטרן לא נמי מובלע לא וכי קני לאטונלע
 קנה. מובלע רלא אעינ קבין תשעת הוי ולא דדיקלא ריכבא עליה ליכא אכלרריקלא
 רהיכא סיגה ושמעינן סידי, ולא שייר לא רבשדה דרבא לישני תרתי טהניושטעינן
 ריככא ואיכא מובלע קנה לא קבין תשעת והוי דדיקלא6( ריככא עליה וליכאדמובלע
 לתאי ואיכא ניסא לתאי איחסר טאי דדיקלא ריכבא עליה וליכא מובלע לאדדיקלא

 דדייני: שודאניסא

 פמורין. גט היא עשר שניםוהשמר
 טפורש זה כתבנו וכבר לו המקורשת לארוסתו או לאשתו האיש שנותן נפוהוא

 הגפ פופם הכא כתננו השטרות בסדר להחזיר מיהו גיפין בהלכות השניבספרינו
 : ורופסווזה

 דרנילנא בטניינא עולם לבריאת וכך כך נשנת פלוני לירח ונך בנך נשנתיכךבכך
 שום וכל פלוני אנא מותכה פלוני מקום דעל פלוגיי בדוכתא ביהלמימני

 צכיתי פלוני דספתא דאבהתי ולאתריהון לאתרי בהתי6( ולא לי דאית וחניכאאחרן
 פלוני בת פלוניתא אנת ליבי יתיכי ותרוכית ופפרית אניסנא ברלא נפשאיכרעות
 ולאתריהון ולאתייכי ולאנהתיכי ליכי דאית וחניכא אוחרן שום וכל פלונידסמהא

 קדטת טן ארוסתי דהות יאסר ארוסה היא ואם דנא. קדמת מן אנתתי דהותדאכהתיכי
 ליכי ראית שום וכל פלוניתא בת פלוניתא אנת ליכאי( יתיכי תרוכית וכדודנא

 גבר לכל תנטכא8( לה למהך בנפשיכי ושלפאה רשאה דתהויין פלוניתרממתא

 לכל מותרת את והרי ולעלם דנן יומא מן שמי9( מן ביריכי ימחה לא ואנשרתצביין
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 אטרי
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