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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

- -
 מיצר. צ"ל1(
 רבא צ"ל.2(
 ולא יפנינו: כגמרא אסכם ברי"ף ב"ה5(

 אטרי
 סופרים. דקדוקי ועי' אלא.

 למחוק. צריך "א"א" סלת4(
 דדיקלא" ריכבא ואיכא מיבלכן לא קנה קבין תשעה הף "ולא : בגטרא כמ"ש להוסיף צריך*(

 סופרים. דקדוקי עי' כ"י. ברי"ףוכ"ח
 בס' גם ועי' ל"ב רף לבוב ורפוס נ"ה דף ייניציא ר' העטור בס' סי' ולאבהתי. צ"ל:'(
 הרכבי. החר"א ומש"ש 47 עמור שלישי קובץהפסגה

 ליכי. g~y:י(
 להיסבא. צ"ל:'(
 שם חמסהא לשגם קשה אך 48 געסור הרכבי החר"א מש"ש ועי' הפסגה בס' גס ב"ה9(

 וצ"ע. פה.~גס
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 השראל טוסה כדת פפורין ונט שבוקין ואגרת תירוכין ספר ט*נאי לימי דיהוי ודןאדם
 ער: גלעד בן איעזר עד יעקב בןראובן

 אשהוא נשעה הבעל מן לקנות הערים צריכין בתחלה כי דנתי'!( סאןנמיואיכא
 הקנין וזהו שלוטו ביד או האשה שליח ביד ונותנו הנפ לכתובטצוה

 אתם פלוני בן פלוני אני ממני קנו בקנין אום' וכך 10רעי כל בכיפול ממנושקונין
 סגו דנפקי וטודעי ותנא* טורעי רכל אניטנא בדלא נפשאי ברעות שלם בקניןעדים
 פלוני בת דפלוניתא גימא פלוני בן פלוני אני לי דמסירן טודעי כל סוף עדמודעי
 מאן נמי ואיצא ותנאי. טודעי להון רמבפלי רבנן דאמרי לישנא בכל ומבופלתבפלין
 חוץ עצטו בפני שטרא הרין וכתבין לטבור אני ושעתיד לי רטסירין בלשוןדמוסיף
 רבנן דאטור ווי'ן הארבעה להאריך נטי וצריך הנפ בכתיבת להזהר וצריך הנט,מן

 בהלכות שפירשנו כסו כולהו עשיותיו ושאר הנפ ושיכתוב היוד"ן בכתיבת נטיולהזהר
 היפנ: בארגיפין

 חליצה. גט הוא הי"גוהשפר
 החורנו טיהו טבואר. וחליצה ייבום בהלכות השני בספרנו וענייניו הלכותיו כתבנוונבר
 צריכין ברישא הואוי(, הכין חליצה וגפ השפרות. בסדר להחזירו הליצה גפ פושםהנה
 תפיר ודלא ושנצי עקב ליה דאית סנדל ועברינן ביסמא דוכתא למיקבע דינאבי

 בישראל שם לאחיו להקים יבמי טאין ליבמה ומקרו דימינא ברגליה ליה ומשויבכיתנא
 לדחוסיה יבם וצריך לקפתה חפצתי לא ליבם ומקרו הקורש בלשון יבמי אכהלא

 רוקא ושריא סרגליה ליה ושלפא רסנדלא שנצי ושריא יכסה ואתיא בארעארנליה
 לה מקרו הכין ובתר מפומה נפיק כד רוקא למיתי דייני וצריכין יבם קמיטפוסיה
 הנעל חלוץ בית  בישראל שמו ונקרא אחיו בית את  יבנה לא אשר לאיש יעשהכנה
 ולא ב0סרגלא למגלתא לסרנולי צריך הליצה נפ כת' וכד ויטני. תלתא הנעלחלוץ

 לכל כתבינן דחליצותא ובגיפא שרפופ נלא תיבות שתי כותבין שאין לפיבדיותא
 במקרנלתא דגיפא לסגילתא לסרבלי צריך הילכך סירוס בלא שלימים פסוקי'הני

 : בניפא לסיכתי וצריך בריותא.ולא
 נסי ואיכא להקרות. שיורעין ובלבד תלתא עליה וטחתם הוינא נחדא תלתאבמותב

 מן שלשה ננפ ולחתום חליצה גט למותב המשה צריכין כי דאם'מאן
 ולישנא טבואר פירוש והליצה ייבום בהלכות במקומו פירשנוהו נבר נולו וזההחמשה
 וגה ואמר ועטר דכתי' בעמידה אלא דבריו אומ' ואין דכת' מאן ואיכא דוקא.קמא
 חליצה: נפ נוסח ופו וחליצה. ייבום בהלכות לן רסכירא טאי פירשנוהו כברנסי
 למניינא עולם לבריאת וכדין כדין דהוא פלוני לירח כדין יום דהוא מלוניביום

 דטקצתנא ריימ אנהנא טוחנה פלוני מקום רעל פלוני כמתא לטיטניררמלנא
 פלוני בת פלומתא קרמנא וסליקת דינא נבי הוינא כחרא תלתא במותב למפהחתימין

 לנא אמ' וכך פלוני בר פלוני דשסיה חד נברא לקדמנא והקרבת פלוני ארטלתאו
 ושכיב ליה נסיבנא והוינא טאבוהי רנא דפיוני אחוהי פלוני נר דיגלוני דאמלוניתא
 שבקי( בישראל שמא ומוקים ומחסין ירית וברת ובר שבק ישראל ולכל לרבנןוחיי

 ע"ד. 4א ד' לבוב גר' ע"ב ר"ה רף ויניציא ר' העמור בס' המחבר" "הרב בשם מובאו(
 נ"נ רף הכיביא ד' העטור בס' ועי' באת. אות כן נמצא י"ג פרק סוף יבמות ברי"ף ע,,2(

 ס"ד. רף לבובוד'
eaשבק. לא צ"ל:י 
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 יתי לייבומי צבי אי להג אסרו דייני רבנן כען יחי ליבוטי וחזי אחוהי פלוניוהדין
 באנפוהי ואירוק רגליה טעל סיניה ואשרי ריטינא רנליה קדמיכון ע4 ליפל1( ולאיבם

 ליבומי צבית אי ליה ואטרנא הוא טאבוהי דפלוני דאחוהי דנן לפלוניואשתטודענוהו
 באנפך ות*רוק רגלך מעל סינך ותשרי יסינא רנלך קדמנא לן איפלע לא ואייתה
 להקים יבטי סאן דא לפלוניתא אקרנוה סידי יתה ליבוטי צבי אנא לית ואט'וענה
 לקחתה חפצתי לא ליה אקרינא סלוני להאי ואף יבטי אכה לא בישראל שםלאחיו
 מפומיה לנא דאיתחוי רוקא באנפוהי ורקת רגליה מעל סיניה ושרה רגליה ליהואפלע
 בית את יננה לא אשר לאיש יעשה ככה דא לפלוניתא אקרנוהו וחוב ארעאעל
 דדנו וכל דייני ואנחנא הנעל חלוץ בית בישראל שמו ונקרא אקריניה ותובאחיו
 קדמגא כנא עבדא ומדאיתעביד זימני תלתא הנעל חלוץ בית בתריה ענינן חמןיתכין
 יטחה לא ואינש רתיצבי סאן לכל גבר לכל להתשבא ל0הך דא לפלוניתאשרינא
 וכתכנא דנא דחליצותא ניפא דא פלוניתא מיננא ונעת ולעלם דנן יוטא מןבידה

 דהליצותא גיפא האי על תלתא וחתימין וישראל סשה כרת לזכו לה ויהיבנאוחתטנא
 וכד דבעיא מאן לכל לאנסובי לאלתר שריא אלא ירחא תלתא לאמתני בעיאולא
 התיכוה אלא טסורסו' התיבות ליכתו' לא דחליצותא גיפא כהאי קראי הניכתני

 תורה: בספר כרכתיביכתקנן

 מיאון. גפ הוא הי"דוהשפר
 הנה ההזרנו מיהו ואילונית טמאנת בהלכות השני בספרנו ועניניו הלכותיו כתבנוונבר
 קפנה יתומה היא שהנערה נזמן הוא מיאון וגט השפרות בסדר לכתבו מיאון נפפופס

 קידושין אביה בה וקבל אב לה שיש כזמן דודאי לדעתה ואהיה אמהוהשיאוהצ(
 ולא דאוריתא קידושין בה תפפי וירישי'  אביה  בה קבל אם אחר יום בת קמנהאפי'
 אניה בה דקכל והיכא לכשתגדל כריתות בגש אלא יוצאה ואין לעולם למאונייכלה

 בהלכות כתבנו כבר ואנן עיונא מילתא דצריכא דאמ' סאן איכא קפנה כשהיאקידושין
 טמאגת בהלכות העצנים אלו פירשנו וכבר סילתא. בהאי לן דסכירא מאיממאנת
 אחיה או אמה שהשיאוה הפעופות לעונת שהניעה הקפנה היתומה אכלואילונית
 או אטה שהשיאותה קתני ולכך למאן שיכולה היא לדעתה היא שנשאת אולדעתה
 בהלכות אותו פירשנו תה כלום אינן קפנה דקידושי שקידשוה קתני ולא לדעתהאהיה
 שממאנת שאומ' מי ויש הענין. כאן להחזיר הוצרכנו לא ולנן מבואר פירושמפאנת
 בית פר' ביבמות ותנן בטקומו. זה פירשנו וכבר דין בבית שלא בין דין בניתבין

 או אטה שהשיאתה כל לימאן שצריכה קפנה זהו אי וכום( ממאנין אין אומרי'שמאי
 אנפיננוס בן חנינא ר' ליטאן צריכה אינה )אבי"ה( לדעה*( שלא השיאוה לדעתהאחיה
 כמו כלומ' ליסאן צריכה אינה קירושיה לישמר*( יכולה שאינה תינוקת כלאוטר

 "תשמח כתב: ל"ג דף לבוב( )דפוס 1ר"ל ע"ב, י"ז דף ויניציא( )יפזם ד"1 בעטיר1(
 שהשיאתה רתנן דהא "?לה כתב: פי"ג יגעת יסף t~to)a וכן וכו'. הטחבר הרב שכתב אלפםלרבי'
 ובודאי נסבא לא ופה זכו'" ז"ל לריא"ף ברזיל' גרבי יהודה הר' תשעה כתג שקדשתה תנןולא
 ממאנת. בה' כשבהית

 ע"ב ק"ו דף8(
 עליה. נקור זלכן לטחוק צריך "אמ"ה" וסלת לדעתה, צ"ל:4(
 לשטור. צ"ל:'(



 השפרותספר28
 אנפיננוס. בן אלעזר2( כר' הלכה שמואל אמ' יהורהר( רב אטי דמיא נתקרשהשלא
 ביה רעינא לא טיאון נפ כותבין היו בראשונה במתניתא לה ואמרי יהודה רבאם'
 אמרי רבורא נפיש דקא דחזי כיון ליה להתנסכא בעיא אנא ולא ביה צנינאולא
 אסורה ביבם מיאנה אם אבל בקרוביו מותרת והיא בקרובותיה 8( בגיפא לאחלופיאתי

 הטטאנת והקפנה בטקומו. טפורש כולו וזה ככלתו נראית נפילה דבשעתלאביו'(
 אלא טמאנת ואינה לימאן ינולה אינה שוב מיאנה ולא אחת שעה שנדלהכיון

 רבינו וכתן מיאון נפ בנוסח ואשכהן במקומו. שפירשנו כסו בבדיקהבקטנותה
 לפנינו אחא פלוני בת פלונית איך הכי ביה כרכת' קמאי וקצת ז"ל נאוןסעדיה
 פלוני דשטיה לנברא יחי קדישו אמי פלוניתא או אבי רפלוני אמרת וכן דיןלבית
 קידושין בה וקבל אביה קירשה שאם היא פעותא מילתא הם דעתין ולעניותוכו'
 אניה שמת כנון אמרינן ואי שתנדיל עד נמי כגפ יוצאה ואין למאן ינולה אינהוראי

 לעניות אנן שונא, מילתא דצריכא דאמרי לעיל אס' דכתבינן וכהני קפנה6(כשהיא
 בין קידושין אביה בה שקיבל יום בכל קפנה אלא מיאון משום בה הזינאן לאד;תין
 בה כת' דלא שתנדיל לאחר בנפ אלא יוצאה אינה אביה מת לא בין אביהסח

 הוא. כך סאון נפ ונוסח מילתא. בהא סעדיה רבי' כתי' קא מאי ירעינן לאהילכך
 : הכי אלא ביה כתבי דלא סאןאיבא

 דאנא ואמרה קרסנא פלוני בת פלוניתא אתת פלוני לירח וכך כך דהוא פלוניביום
 להרין ואנסבוני אחי או אמי ואמעיוני קפנה ואנא נברא להרין נסיבנאהוינא

 ואשכחן פלוני בת פלוניתא להדין ובדיקנא קדמיכון ביה ממאנה אנא והשתאנברא
 דתצביין גבר לכל להתנסבא למהך שריונהא באנפנא ומרמיאנה קפנה היא דעדייןיתה

 לעיל כראטרינן לישנא האי מקצרין ומשום ולעלם דנן יומא מן בירה ימחה לאואינש
 הכי. חקינו בניפא לאחלופי אתי אמרי דבורא נפיש דקא דחזי כיון רבנןכדאמור
 והכי בלישנא דמאריכין מאן ומינייהו באנפנא. פלוני בת פלוניתא מיאנה פלותביום
 עולם לבריאת וכך כך שנת והוא פלוני בירח פלוני ביום עתיקי. בנוסחי כתי'קא

 פלוניתא איך מותבה פלוני' מקום רעל פלונית בטתא ביה לסימני דרגילנאלמניינא
 אפעו אחי או אמי דא פלוניתא לנא אמרת והכי דינא לבי לקדמנא אתת פלוניבת
 וער שעתא בההוא הויתי ינוקתא ואנא פלוני בר פלוני להדין לאנתו יתי וקדישתיתי

 ולא ביה רעינא לא בלישנא דנתבי ואית ביה. מטאנא ואנא ינוקותא אנא נמיהשתא
 דסלקום לעיל כתבינן כבר לישני והדין ביה להתנסנא בעיא אנא ולא ביהצבינא
 פלוני בת פלוניתא מיאנה אלא ביה כתבי קא ולא התלמוד הכמי קמאילרבנן

 וכיון לורעייתי ולא לי לא לאנסובי חרא ולא הכי  ביה ככתבי נמי ואיתבאנפנא.
  היא  רעריין קרמנא ואסהירו נאמנים ע"י פלטי להך בריקנא לנא  אמרת רהבירחוינא
 טיאון גפ לה כחיבנא עניינא  בהרין פלוני' הרין  קרסנא ראטרת חוינא וכרקטנה
 ימחה לא ואינש וישראל משה כרת רתצביין נבר לכל להתנסבא  למהך בירהויהיבנא
 לסיהוי בירה ויהיבנא וחתיטנא נתבנא קרמנא רהוה  ומה ולעלם רנן יוטא מןבירה

 ק"ח. דף1(
 חנינא. כר' צ"ל'(
 לגט טיאון דמיא ולא באנפנא פ' גת פ' מיאנה פי בים הכי "תקיני להוסיף: צריך8(
- מותר" היא כאישדממאנת  ע"ר. ל"ג רף וד"ק ג"ח, רף ד"1 העטור גם' עי' 

 ע"ב. ק"ז דף יבמות*(
 תיג. רף ור"ל ע"ג ג"ח דף ד"1 העטור גס' עי''(



-"--"-
 סחורא רב אמ' רבהי( אם' חליצה1( מצות בפר' ביבטות ונרסינן ולראיה. לנכותלה
 נפ כותכין ואין סכירין שאין אעפ'י וטטאנין מכירין שאין אעפ"י חולצין הונא רבאמ'
 ורבא עדים בתר דייקי לא רילמא פועין דין לבית חיישינן טכירין נן אם אלאמיאון
 כותכין לפיי טכירין א*כ אלא סמאנין ואין מכירין כן אם אלא חולצין אין אם'דיריה
 היישינן ולא מכירין שאין אעפ"י מיאון נפ וכותבין מכירין שאין אעפיי חליצהנפ

 והלכתא דייקי עדים בתר אבל דיקי לא דינא בי בתר דינא דבי מעמא מאי פועיןלביד
 טהלין'(: יש בפר' זה ומפורשכרבא

 שחרות גט הוא הט"ווהשטר
 שהפבילן כגון בטצות דשיכי כנענית שפחה או כנעני עבר לו שיש מי כגוןוהוא
 חירות ננפ רבן אותם שישחרר עד ובניהם הם לעולם עבדים והם עבדות לשםרבן
 הטגרש בפרי בניפין4( ותנינן ועבדים. נכרים שפחה בהלכות זה כל פירשנווכבר
 בתחלה כי נמי שאומרים סי ויש לעצמך. חורין בן אתה הרי שחרור נפ שלגופו
 בפני מורעי כל בידול שפר וכותבין טורעי כל בכיפול העדים ממנו לקנותצריכין
 דכתי' לה לה וגטרינן אינון פכסיסא חד כי נשים ניפי על שכותבין כדרךעצטו

 שאומרי' סי ויש כטקומו. זה פירשנו ונבר לה ניתן לא חופשה או כנעניתבשפחה
 בפני שטר לכתוי מיהו כותבין נופו שחרור בנם הטודעי כיפול ליכתו' רוצהשאם

 כותנין: וכן נשים בניעי שאמרנו וכדרך יפהעצ10
 וקע עיים עלי הוו פלוני בן פלוני לנו שאטי ברורה ערות ספה חתומי אנו 6(ישעיט

 עכשו ושחררתיו בתחלה עברי שהיה לפלוני לו ותנו זכות של לשוןבכל
 בדלא נפשאי ברעות שלום בלב מסני קנו ועכשו לו שכתבתי תרוה בנפלנטרי
 מודעי כל סוף עד טודעי טנו דנפקי ומורעי ד0ודעי ומודעי ותנאי טורע* דבלאניסנא
 המשוחררת דפלונית או הטשוחרר דפלוני נפ הדין על פלוני בן פלוני אני לידססירין
 נפ ונוסה ותנאי. מודעי בהון דטנפלי רבנן דאסרי' לישני בכל טעכשו בפעיןדלהוו

 : הוא כךהחירות
 בשנת פלוני לירח וכך בכך בשבת פלוני ביום עדים אנו נפנינו שהיה עריתזכרון

 אנא איך פלונית במחא ביה לטימנא דרנילנא למניינא עולם לבריאת וכךכך
 אניסנא ברלא נפשא* ברעות צביתי לי ראית וחניכא אוחרן שום וכל פלוני נרפלוני

 לעצטך דנא קדמת מן עבדי דהוית פלוני אנת לך יתך וחררית ושבקית וחפשיתושחררית
 חורין בר ואת לנפשך ואת לגרמך ואת לעצטך אנת דתהוי נפשך לך אקניתיוהשתא
 ובנך את ורשאין בישראל ולהתערבא ישראל בת ולטינסב דישראל בקהלאלטיעל
 סאן לכל למנסב בתרך ובנך את ולהתנסבא רישראל בקהלא ודיעלון אוריתאלמילף
 ולא עלך לא לברנש רשות ולית ולעלם דנן יוטא טן ביריכון ימחה לא ואינשדצביין
 לך למיהוי רעתיד טה כל על ולא לך דאית מאן על ולא ממונך על ולא מלאכתךעל
 ימחה לא ואינש ומרין בן את והרי לנפשך את והרי יתך שחררית נפשאי ברעותארי
 עלך בתרך ליורשי ולא ליורשו ולא ולעלם דנן יגמא מן נברתך ולא בברך ולאבידך

 ק"ו דף יבמיה1(
 שם. וכ"ה רגא. צ"ל.1(
 ע"ב. קל"ח דף גתרא בבאי(
 ע-ב. פ"ח רף4(
 תאן איגא הרג "וכתם ע"ד: ל"ג דף לגוג 1ד' ע"ד ג"ח רף ר"1 העטור גס' מ1גא6(

 מודעי". גט1ל דמעיראטר



 השטרותפטר80

 חרוריך וצינרת שחרורית ונט תרוכין ספר מינאי לך ריהט ורן יתנון לשעבודי זרעךועל
 ואמרנא הכי וכתבין דעבדא ניטא כהאי נמי דכתבינן מאן ואיכא וישראל. משהכדת
 ואמ' דנן לפלוני ליה וניתן ונחתום חירות גם גבי הדין וננתוב מנך ניקני דנא פלוניליה

 מאי בכל זה המשוחרר לפלוני דנן פלוני בר דפלוני מיניה וקנינא מינאי קנו הןלנא
 במקום דכתבו ואיכא וקים. שריר ביה למיקניא דכשר בטנא לעילא ומפרשדכתי'

 מנט דיליף חירות בנם כלל קנין כתי' דלא מאן נמי ואיכא דנן לפלוני הכיהמשוחרר
 עדיף. טפי דמילתא לרוחא למעכר דאפשר דכטאן ראמ' מאן ואיכאאשה,

 ואלמנה. ושבויה גרושה כתובת שטר הוא הי"ווהשטר

 נוסחא. זהו ואלמנה גוושהוכתובה
 נאי מונין שאנו למנין עולם לבריאת וכך כך כשנת פלוני נחדש נשנת גנןבכך

 במחא
 משה כרת לאנתי לי הואי פלוני בת לפלונית לה אמ' החתן פלוני איךפלונית

 רפלחין יהודאין גוכרין כהלכת ליני יתיכי ואפרנס ואזון ואוקיר אפלח ואנאוישראל
 טררבנן ליכי דחזו מאה זוזי כסף מוהריכי ליכי ויהיבנא בקושטא נשיהון יתוסוקרין
 לפלוני והות פלוניתא מרת וצביית ארעא כל עליכי ומיעל וספוקיכי וכסותיכיוסזוניכי
 ובנדים בזהב בין בכסף בין עצמה מבית ליה דהנעלת נרוניא ודא לאנתו דנאחתן

 דינרין וכך בכך דנא חתן פלוני ר' עליו קבל הכל שומת סך ערסא ושימושיותנשיטין
 מתנה לה דלהוו דינרין וכך כך מדיליה לה והוסיף זה פלוני ר' וצבי פלוניתממטבע
 דיליה ותוספת דא ונרוניא דא כתובתה שטר וחומר ואחריות כתובתה על תוספתנמורה
 שמיא כל תחוח לי ראית נכמין ארג שפר מכל דתתפרע בתראי ירתאי ועל עליקפלית
 דיליה, ותוספת ונרוניא דא כתובתה לשטר וערבאין אתראין יהון כולתן ושאקנהשקניתי

 היא. כך נמי שבויה כתובת ונוסח וכו'. הנזכר דנא חתן פלוני מר'וקנינא
 כאן מונין שאנו למניינא עולם לבריאת וכך כך בשנת פלוני בירח בשבת ונךבכך

 אשתו שהיתה פלוני בת לפלוניתא לה אמר פלוני בר פלוני איך פלוניתבמתא
 ואוקיר אפלח נפשאי ברעות ואסא וישראל משה כדת לאנתי לי שאי שאשתביאתקודם
 לנשיהון ומפרנסין וזנין ומוקרין דפלחין יהודאין עבריןי( כהלכת ליכי יתיכי ואפרנםואזון

 וכמותיכי ומזוניכי טראוריתא ליכי דחזו מאתן זוזי כסף מוהריכי ליכי ויהיבנאכקושטא
 הלכתא כהרין כתובתה דלחדש דנן פלוני וצבי ארעא כל כאורח עליכי ומיעלוספוקיכי
 דערסא במאני בין בעלה לפלוני דא פלונית דהנעלת נדוניא ורן בקיסיתא מינהדמנסבא

 וכך כך בכתובתה לה והוסיף דנן פלוני וצבי וכך כך מנין עולה דשמושא במאניבין
 עלי קבלית רנתובא הדתא דא כתובה אחריות זה פלוני לנו אמר וכך במתנה, להונתן
 לקנות אני ושעתיד שקניתי וקניינין נכמין ארג שפר מכל להתפירעא אחרי יורשיועל

 דלא כתובות שמרי כל כחומר עולם עד זו כתובה שכתבתי ומהיום שנשאתיה זמןמאותו
 דא לפלונית זו כתובה פלוני אני וכתבתי וכו'. וקנינא דשטרי כטופסי ורלאכאסמכתא

 שעה אפי' אשתו עם שישהא לארם אסור דאמרי דרבנן סחומרא להסתלק כריאתתי
 שהיה ומה דבריהם על לעבור שלא % כתובה וכתבתי אני ורציתי כתובה בלאאחת

 וכו'. וחתמנו כתבנובפנינו
 אבל הראשונה כתובתה שנאבדה בזמן אומרין שאנו זו שבויה כתובת שאומרים מיויש

 יציאתה בשעת לאשה שמכניסה אלא אחר חירוש צריך אין קיימת שכחוכתהכזמן
 בישראל ואונם היא אנוסה שבויה דסתם לישראל היא מותרת שבויה כי כאשתו השבימן

 גיבית צ"ל:1(
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 צחינתה בערים ידוע אם אבל בלבד לנהנים אלא אסורה השנויה ואין שרימשרא
 נרווחה היא למעלה שאמרנו ניושה וכתובת לישראל. נם אסורה הרי ברצונהבשביה
 פרי בסוף בנתובות זה בכנון תנינן הא וטחזירה שנרשה כגון דיריה גרושה אבלדעלמא
 אינה ומיתה ונפי( כתובות שתי כתובות, שתי נובה כתובות ושתי ניטין שניהכותבו(
 מילי והני הראשונה כחונה מנת על והחזירה אשתו את שהמגרש אחת כתובה אלאנובה
 שני רישא כדקתני תרוייהו נביא אחריתי כחובה לה כהב אי אבל סתמא אחרינא5(כד

 נתובות. שתי טבה נהובות ושתינימין
 שאנו לא הונא רב אם' קייטה. כן טנת שעל קייטת כתונתה אביו שהשיאו קפןפיט*(

 טה נופלין חדשו הונא דרב נוותיה תניא לה. אין תוספת אבל מאתים סנהאלא
 לה. אין תופפת אבל מנה ואלמנה סאתים טבה בהולה חדשו לאשחדשו,

 דיאתיקי. שפר הוא הי*זוהשפר
 כלום אינה ירכו על לו קשורה דיאתיקי ונטצאת שמת מי נוחליל( יש בפריתניא

 ואמ' מיתתו קורם המת זה כתב שאם ריאתיקי אותה קורין יון בלשון מתוצוואת

 זינה ולא ירו טתהת כתב שתו הוציא ולא לפלוני וכך וכך לפלוני יהיו טנכסי וכךכך
 קוים לאחר בה זיכה אם אבל כלום אינה ירכו על קשורה ונמצאת וסת אדם שוםאותה
 תנו קיימין. דבריו היורשים טן שאינו בין היורשים מן אחר אותו שיהיה ביןסיתתו
 בפניכם מצוה אני שכך ולהיות למיקם תהא דא הלשון מה נלומר דאיתיקי זהו אירננן
 וטקשינן מיתה, ולאחר סהיוס בה שכת' גל מתנה היא זו ואי ולהיות. למיקם זוותהיה
 לו יכתוב אם אדרבה מיתה ולאחר טהיום בה כתו' שיהא עד מתנה הויא לאאפו

 מתנת היא זו א. קאט' הכי אביי ומתרץ קנה, דטיד יפה יוהר ולעולם מהיוםלחלופין
 דומה ותהיה סיתה לאחר אלא מתנה מקבל יקנה ולא טרע שכיב כמתנת שהואבריא

 טהיום בה שכת' כל מיתה לאחר אלא קנה דלא מרע שכיב צוואת שהיאלדיאתיקי
 מיתה.ולאחר

 את במיפה לאחר האחד את כתב שאם דיאת.קי סבפלת דיאתיקי אמ' ריסי רב אחאכי
 במיפה שהיא ריאתיקי הך אתיא כת יפוי בלא אחרינא לאינש אחרת דיאתיקי וכת'כחו
 מנה ותנו כתבו שאס' מרע שכיב כנון כדו את סיפה שאין דיאתיקא הך ומבפלח נחואת

 זה הרי אמרי כחו את נם.פה אם שאם' כתבו האי רואיןלפלוני
 כותביי

 אין לאו ואם
 טוסיק מינה וקנינא אחר במקום חסרא רב כראם, כחו את במיפה דמי היכי ואם'כותבין,
 לפלוני תנו אם' דסעיקרא ליה והבו וחתמו כתבו אף שאם' ננון נמי הכא דא מתנתאעל
 בהקנאתו הוא דרכנה וצא דומה לשון דהאי ליה והבו וחסומו כתובו נסי ירצה ואם וכךכך

 כדו. אתליפות
 כתב פשיפא אמרט שהרי היא טרונין ענין על דיאתיקי טבפלת דיאתיקי שפירש סיהעט

 והכא ריאותיי מבפלח דיאתיקי אמן רימי רב אחא רכי וזיניתן לוה וכתב וחזרלזה

 ע"ב. פ"ט דף כתיבות1(
 וגט". גתיגה ש גיטין וב' כתיבה "אז גסש"ש: לחיסיף צריך2(
 גשההזירה. ושם: גראף ע"5(
 צי. דף שם'(
 ע"ג. קשה רף בחרא בבא6(
 ע"ב. קג"ג דף שם גט*ש חייט : צ"ל'(



 השטרותמפר32

 פירושו עיקר אחר לארם שכתב כמי אלא אדם בני לשני שכת' נמ' משתמעי רלאניון
 מקצתה מבסלת מקצתה עצמה צוואה כלומ' דיאתיקי מבמלת דיאתיקי הוא כך המקוםבזה
 יפוי בלשון אמ' ולא נתובו אמ' אם כגון אותה מבטלת בה אמרו שאם דיבור שםיש

 ונותנין. דכותבין הוא והתם מבוטלת צוואתו אין לו ותנו כתבו אף שאמ' כנוןכח
 ונותנין כותבין אין ומת לפלוני מנה לו ותנו כתכו שאמ' בריא ממל בר אבאי( ר'נתיב

 ככתובין דבריו שאין דנריא טעמא מיתה לאחר שטר אין בכתיבה הדבר כיוןדודאי
 עושה השטר שאין לפי כותכין אין הכי ומשום ככתיבה אלא תלוי ואין זכמסוריןזהתזמין
 כתבו שאמ' אעפ"י וכמסורין ככתובין שדבריו מרע שכיב אבל מיתה לאחר שמרמעשה
 ואעפ"י מיתה לאחר ונותנין וכותבין כלל מתנה למקבל כתבו לשון מפסיד אין ומתותנו
 ונותנין כותכין מרע שכיב הא מדקרקינן לא נם. הכא ומתירין כחו את כמיפה היהשלא
 לאחר שטר דאין לי" מהני לא כחו את שמיפה אעפ"י דבבריא כחו את במיפהאלא
 מוסיף מיניה וקנינא חסרא רב כראמ' כחו את מיפה דמי היכי מהני מרע שכיב אבלמיתה
 היכי כי אלא דמי וכמסירין דכתיבין קנין צריכה אינה מרע שניב דמתנת דא מתנתאעל

 דכתנינן הוא כח יפוי משום אלא לכתבו צריך דאינו הוא מוסף ביה דכתנינין קנינאדהאי
 ליה והבו וחתומו כתובו אף להו דאמ' כח יפוי דמי היכי דיאתיקי בהא נמי הכאליה

 צריך רלא אע"ג להו קאמ' היכי כי אלא בכתיבה המעשה עיקר תלה לא אףדמדאמ'
 צריך לא מניה וקנינא דהאי היכי כי ליה והנו וחתמו וכתבו אתם לכו כתובולמ.כתנ
 דשכיב דיאתיקי בההוא וחתמו כתבו אף להו כשאמ' הוא כח יפוי משום אלאלמיכתב
 וחתמנו פירשנו וכבר ליה והבו והתומו כתובו אף להם שאמ' היא כח יפוי משוםמרע
 פר' בסוף נמי ותנינן שנייה. פעם הדברים ראשי כאן שחזרנו לולי לעיל מילי הניכל

 יחזיר לא זה הרי ושוברין מתנות דיאתיקי עברים ושחרור נשים גיטי מצא אוחזיך(שנים
 ריאייתיקי זהו אי ת"ר בנמ' ואמרינן ליתנן. שלא עליהן ונמלך היו כתובין אומ'שאני
 הא מתנה דהויא הוא מיתה ולאחר מהיום בה שנת' כל מתנה ולהיות, למיקס תהאדא
 שניב כמתנת שהיא בריא מתנת היא זו אי קאמ' הכי אביי אמ' מתנה. הויא לא הנילאו

 מיתה. ולאחר מהיום בה שכת' כל מיתה לאחר קני דלאמרע

 דמרכסא. שפרא הוא הי"חוהשפר

 או שטרו שנאבד למי אחר שטר שכותנין הרבה ענינים על אותו מוצא אתה שטראוהאי
 כל מפרשין אנו והרי כלל אלו כותבין שאין מוצא שאתה ופעמים נקרע אושנמחק

 ובא שטעון על משכונא שטר או חוב שטר לראובן יש שאם ירוע ברבר ודאי ואחדאחד
 את וקייטו ב"ר ביר ונותנו שפרו והוציא לשטעון ראובן שנתרעם כנון ב"ר ביד  השטראותו
 אוהו נפל כך ובין הדין את עליו נמרו ולא המקומות מן לאחד שמעון הלך כך וביןשטרו,
 אותו וקרעו ב"ר שטעו או במניהם שנמחק או מידם למים או לאור נפל או ב"ר סירהשטר
 אחר שטר כותנין הן הרי וקרעוהו זולתו בפעות או אחר בשטר להם שנתחלף כנוןהשטר
 הראשון זמן מאותו כותבין הראשון בשטר שכתו' זמן אותו להם ברור ואם לראובןבמקומו

 להם ברור אין ואם שכותבין המחודש בשטר הראשון זמן מאותו שמעון נכסיוטשעבדין
 שברור מה כפי הזמן כותבין ידועה שבוע או חדש לוטר ויכולין ירוע ביום בבירורהזטן
 כלל להם ברור אין ואם יום לאותו מוקרם שטר אוהו היה כמה רעתם מאומדלהם
 כי אחרים לחייב יכולין אנו אין מספיקא כי השטר אותו שכותבין יום מאוהו הזמןכותבין

 קל"ה: דף שם1(
 ע"ב. י"ח דף מציעא בבא2(
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 אם שמחמסין השפר אוהו נטן כותבין אין הילכך כדין שלא לקוחות למפרף אתישמא
 הם~רש שפר באוש וכוהכין המחודש השפר כתיבת מיום אלא כלל להם ברוראין

 נמחק או הראשון הרוב השפר ואותו )וחנו"ת( דין הבית מיד נפל היאך אחר שטושובשפר
 הכי שכוהבין דסילתא וטעמא לטיקרע צריכה היתה ולא ופעות בידיהם נקרע אובידיהם
 המחורש זה כי לתובעו יוכל שלא הראשון שמר אותו ראובן ימצא שמא השטרבאותו
 שמפני בו שמזכיר כיון הראשון את המחרש יבמל יחד שניהם יצאו ואם במקומונתבו

 חוששין שאנו ומפני מהם, אחר אלא ינכה ולא הטהורש זה נכתיי הראשוןנבילת!(
 אורע ראובן יוציא המחורש זה שפר פריעת לאחר שמא כי אחד חשש עודנטי
 היאך לשטעון גס שימוש שפר כותבין לכך שנייה פעם ויגבה שימצא הראשוןשפר
 טחודש שפר אותו טפן זמנו קודם הוא שיהא וכך כך טסך עליו שפר לראובןה"ה
 שאט וזה כלוס, משמעון בו לנכות כח בו יהא דלא בפל הראשון שפר אותושיהא
 בחתיטת השפר אותו טקודם ביד שקייטו נזטן אחר שפר ביד לו  שכותביןאומרין
 כותבין אלא בו לנבות המחודש השפר זו לו כותכין אין' קייסוהו לא אם אבלערים
 ופלוני ופלוני פלוני בן פלוני על שפר פלוני בן פלוני לפנינו הוציא ביד אנו הרילו

 וכי הזמן מאותו הסחודש השפר זו לו כתננו ולכך נקרע או בפנינו ונאברעיריו
 ראיה להביא הוא צריך לפניהן הערות נתקיים שלא ולפי עיריו הן ופלוניפלוני

 אותו חובו נעל לו יורה אם שיגבה בעת להביא צגייך שיהא הראיה ועשוכשיגבה
 ראיה בלא ינכה לא סטשענדי אבל ראיה בלא חורי סנני אותו נובה הוא הריהחוב
 אחרים ערים או העיווי אותו על בעצמן השפר עירי אותן שיעידו עד הראיהוענין
 שטעון יורה לא אם חורי בני לענין נמי וכן ירו חתיטת והכירו השפר אותושראו
 כל פירשה וכבר שינכה קורם הראיה זו להביא ראובן נמי צריך החוב באותוהלוה
 ובא סידו ונפל שמעון על לראובן שהיו טשכונה שפר או חוב שפר אבל לעילזה

 עירי ואתם וכך כך סטך שסעון על שפר לי שהיה יודעים אתם ואם' השפרלעירי
 -בסקוסו אחר ש6ר לי שתנתנו סכם טפייס ואני מטני נאבד השפר אותו והריבכך

 ייסר סי כי בפניהם העדים שיעידו ולא הערים לא כלל כותכין אין וראיבההוא
 מי רבנן אסור עניינא ובהא שפרו את לו והחזיר שטעון פרעו שמא השפרשנאבד
 את לו ונתנו . וחתמנו כתכנו אנו ערים שאסרו אעפ"י חובי שפר אבד ואששבא
 ופירשנו כתבנו וכבר השפר את והחזיר נפרע שטא לחוש שיש כותבין איןהשפר
 באין הן הרי עצטן העדים סיד נפל אם אכל מבואר פירוש לעיל שטעתאהאי

 בלא בו ינכה שלא כרי בסקוסו השפר את לו כותכין ובש צין בית בפניומעירין
 הנפילה ומעשה המסון ופך והערים המעשה היה היאך הטהורש בשפר וכותביןראיה
 נפי וכן שנייה פעם בו יננה שלא הטלוה ראובן הנאבר השפר לאותו יסצאנוזה

 המלוה ראובן ימצא שאם והנפילה הטעשה כל היה היאך אחר שמוש שפרכותבין
 בזו ואח'כ שנייה פעם וינכה ויקרע המחודש השפר זו פריעת לאחר שפראותו

 רה"שש: זה ספני שמעון כיר שיעטור השמוש שפר דין בית כותבין לכךהראשון
 אחר שפר העדים לו כותבין שאין המלוה ראובן טיד החוב שפר שנפל נמיוהיכא
 נפרע אלא סירו נפל שלא הוא מכזב כי לוס' שיש טפני העדים בעדות הב"רולא

 שהוא אלא אותו פרע שלא לטלוה מורה הלוה אם רהא עלה לפרושיאצפריכינן
 לו כתבנו אנו אוטרי' שהעדים כיון שפר בהא הביד לו יכתבו אם עדים בוחייב
 כי טעולם פרעו ולא השפר באותו עדים חייב שהוא מודה והלוה פלוני מזטןהשפר

 נפילת. י"ל:1(
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 ואנן מחודש. שטר דין הנית לו שכותבין בכך מודה שהלוה רכיון שאומרין מייש
 מזמן מחודש שטר כלל העדים ולא הנ"ר לו שיכתבו הכי לן חת לא דעתיןלעניות
 לאחרים השעבור מכר כך ואחר שטר אותו למלוה הלוה פרע ני לומ' יש גיראשון
 שלא לקוהות שיטרוף כדי ראשון טזמן שפר לו לכתו' ורוצה קינוניא עשווהשתא
 חרש שטר יכתבו ממון באותו חייב שעדיין כך על שניהם שנתרצו כיון אלאכדין
 לכתחילה בפניהם שיקנו אחרים בעיים בין ערים באותן בין בו עומדין שאנו הזמןמזה
 ראשון מזטן אבל ביני דביני ללקוחות פסידא להו דלית היבא כי בפניהם שיודהאו
 ובלבד העדים סיר או הג"ד מיד נפל א"כ אלא מחורש שפר . כלל כותביןאין

 הדרך ועל הלוה ביר שמוש שטר נמי ושיכתבו המחודש בשטר המעשה כלשיזכירו
 דמירכם. שפר נוסח וזה לעיל.שפירשנו

 או חוב שטר פלוני בן פלוני לפגינו שהניא היה כך למטה החתומין דין ביתאנו
 עיריו ופלוני ופלוני זהובים וכך מנך פלוני בן פלוני על לו שהיה משכונהשמר

 שטר ואותו פלונית לשנת פלוני לירה פלוני ביום שהוא פלוני טזמן ההלואהומזמן
 או נשרף או נמחק או נאבד רין בית אנו בידינו שהיה וכיון בראובן מקוייםהיה

 לפלוני זה דין בית מעשה שטר לו כותבין אנו ולכך ידינו תחת עכבריםשאכלוהו
 בעולם ועלילה טענה שום בלא פלוני מזמן וכך כך זהובים לו חייב פלוני בןדנן
 שטרי כל כדרך פלוני מזמן מקויים ובשטר )וברשיו( נמור חוב בהן חייב שהואאלא
 השטר אותה היתה ואס ולעלם, דנן מיומא חכמים כשתקנו בישראל דנהיניןחובות

 זה כי בפי' כותבין לגבות שבועה צריך שאינו ומפורשת נמורה בנאמנותהראשונה
 שבועה צריך אין נמיהשטר

 ומעמידיי
 כל ועל הנאבר שטר דיני כל על אותה

 שנאבד הראשון השטר אוחו המלוה ראובן ימצא שאם בשטר נמי ומזכיריןהלכותיו
 הרי והראשון הראשון השטר אותו במקום הוא השטר זה כי בו לגבות יוכלשלא
 זה דין בית מעשה ששטר זמן וכל שהוא מקום בכל מענשו ומבוטל כטלהוא
 הראשון השטר במקום הוא הרי מכחו הנאים ידי מתחת או פלוני ידי מתחתיוצא
 דנן מיומא בישראל דנהיגין קיומין שטרי גגיית כל כדין ומיורשיו מפלו'ונובה
 כתכנו ביד אנו בפנינו שהיה ומה דשטרי כטופסי ודלא כאסמכתא דלאולעלם
 השטר זמן להם ברור אין ואם ולנכות. לראיה בירו להיות פלוני ביר ונתנווחתמנו
 מוסרין ואין לעיל. שכתבנו כמו סתם בו עומרין שהם מיום המחודש בשפרכותבין

 שטר זו וענין הלוה שמעון בידי שמוש שמר שמוסרין ער המלוה לראובן השטרזה
 : השמוש שטר נוסה וזה לעולם. בו יננו שלא הנאבד אותו להפסיד שובר כנוןהשמוש
 שטר או חוב שטר פלוני בן פלוני לפנינו שהביא היה כך למטה החתומין דין ניתאנו

 ולפי עידיו ופלוני ופלוני זהונים וכך מכך פלוני בן פלוני על לו שהיהטשכונה
 ממונו שעבה במה שנאבר במקום שפר המלוה זה לפלו' לכתוב וראינו בידינושנאבד
 מירינו הנאבר שטר אותו המלוה זה פלוני ליד יבא שלא וחששנו הלוה זהמפלוני
 על בעולם אחר שטר שום )שום( לו אם זה לפלוני שאלנו ולכך שנייה פעם בוויננה
 המחודש השטר לך כותבין ואנו ידינו תחת הנאבד שטר אותו אלא הלוה זהפלוני
 ולכך בעולם אחר חוב שטר שום היום אותו עד עליו לו היה לא כי לנו ואמ'במקומו
 כך שהוא פלוני ביום שהוא זה דין בית במעשה שיטוש שטר הלוה זה לפלונינתננו
 שהוא עליו פלוני בן פלוני שיוציא שטר כל על בידו שובר להיותו עולם לבריאתוכך
 ומבוטל בטל זה ליום קורם שזמנו עליו שיוציא שטר אותו גל שיהא זה מיום קודםזמנו

 המלוה זה לפלוני נותר לא כי לנמרי פרוע והוא ממש נו שאין הנשבר כחרסוחשוב
 דין בית מעשה מאותו חוץ בעולם משנונה או חוב שטר שום הלוה זה פלוניעל
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 מן וצץ זה פלוני על שיוציא אחר שפר כל אבל הנאבד השפר תמורת לושעשינו
 %א לנמרי הוא ופרוע כפל זה שימוש שפר קודם זמנו יהיה השפר ואותו ב"דהטעשה
 ופסקט חתכנו הדין סן וראינו דין בית אנו בפנינו שהיה וטה בעולם, כח שום בויהא

 לראיה בימו להיות זה שמוש השפר זה לפלוני וכתבנו ותרעומת תביעה כלביניהם
 אלא בעולם אחר שפר שום הלוה זה פלוני על לך יש אם למלוה וכששואליןולוכוח.
 אוהו הנאבר זולתי אחר שפר שום לו שאין אום' והוא ידינו תחת הנאבד שטראותו
 לך יש שאם יודע הוי בו ומתרין לעיל שאסרנו כמו השמוש בשפר הכי כותביןעת
 נצתו מבטלין אנו הרי לפניט השתא אותו מתיא אתה ואין אחר חוב שטר שוםעליו

 ופלוש פלוני שפר עליו לי יש אומ' הוא אבל כך לאחר לעולם בו תגבה ולאמעכשיו
 ופך שטותן סזכירין ואנו השימוש בשפי השטרות אותן כותכין ואנו לפנינומוציאין
 הלוה זה פלוני על המלוה זה פלוני שיוציא אחר שטר כל אבל הכי ואומ' שבהןהחוב
 שת אוחו בתיו שהיה ופלוני  פלוני ושטר הנאבר תמורת לו  שישינו ביד  המעשה טןורץ
 אותן יהיו אם שזכרנו אלו זולתי אחרות שטרות כל לפנינו אותו והראה וכך כךממון

 הן בפלות השמוש שפר לזטן זטנן קודטות שזכרנו מאלו חוץ שיוציא אחרותהשטרות
 קיים השימהצ שפר זמן לאחר מאוחר זמנו שיהא שיוציא שמר כל אבל לגמריופרועות
 בשטר וסאריכין כותבין שאנו אלו ודברים השפר אותו נעשה כך אחר בודאי כיהוא

 נסנו יודעם אנו אם אבל הנאבד השפר זמן בבירור יודעים אנו שאין נזמן זהשימוש
 המלוה זה פלוני לידי יבא שלא וחששנו השימוש בשטר הכי כותבין אנו הריבפירוש
 שאם שטוש שפר זה לפלוני כותבין ולכך שנייה פעם וינכה מירינו הנאבר שטראותו
 אותו הרי עיריו ופלוני ופלוס ממון וכך בכך פלוני מזמן שטר המלוה פלוני עליויוציא
 הטלוה לפלוני נחבט הטחודש בזר מעשה זה כי לזנות בו יהא ולא ופרוע בטלהשפר

 לנסרי. הוא ופרוע נפל הנאבד אותו ולנך בו לגבותבמקומו

  דמירכמא. כתובה היא ההאוהשטר
  אשתו שהיא לבל וידוע תחתיו והיא וכתובה בקירושין לאיש הנשואה אשה נעןוהיא
 טודיע הריני רבותי הבעל ואוס' ב"ד לפני שבאין אלא רבר בשום מחלוקת ביניהםואין
  וחרי וכחובה  לגירושין  וישראל משה ברת  בתורה וכשאהיה אשתי היא וו  שאשהאתכם
 לאדם לו שאסור ולפי לה שעשיתי הכתובה נאבדה והשתא פלוני מזמן לי נשואההיא

 סכם  טפייפ אני באיסורא לעטור רוצה  ואילי כתובה בלא אחת שעה אשתו עםלשהות
 לו. והרוסה הזנות מעונש להתנצל כדי אחרת כתובה לנו ותעשו לי שתחדשורבותי
 שלא לקוחות תפרוף שלא כדי שני מזמן הכתובה לה שמחרשין שאומ' מי ישוהשתא
 לשפר רופה זה שאין שאומ' מי ויש המחורש. בשטר לעיל שאמרנו וכררךכדין

 שנשאת הזטן מאותו לו נשואה היא וכי אשתו שהיא יורעין הכל האשה כיהמחורש
 הואיל וזו כתובה לה יש הנשאת כל ובוראי הנשואין בזמן שמעיניין ערים כמה וישלו

 השש משום בזה ואין נכסיו לו משועבדין העת מאותו לו שנשאת הזמן בעריםוידוע
 הבהובה שנם לך אמרי וכי טורפת, היא ברינא ודאי כדין שלא לקוחות למטרףדאתיא
 נסיב מהדר רקא הוא והשתא ונרשה בכתובתה אתפסה צררי ושמא חוב כשטרהיא
 ר' חייש ולא בתחלתו אוחזין'( שנים בפר' דנרסי' והא כדין. שלא למטרף ואתיאלה

 אין לאשה, יחזיר מודה שהבעל בזטן בשוק כתוכה שטר מצא תניא והא לפירעוןיוסי
 לאשה, יחזיר בעלה תחת עודה אומי יוסי ר' לזה, ולא לזה לא יחזיר לא מודההבעל

-------
 a~p. ז' רף מציעא גמאו(



 השטרותמפר36

 רהוא רבינא אוקמה דשמעתא וכסופה ליה. ולא לזה לא יחזיר לא נתגרשה אונתארמלה
 יחזיר לא דאמ' אשה דכתונת בריתא נהאי התם דרבנן וטעמייהו איפוך לעולםבחרא
 ור' כתובות לשתי דחיישי משום אלא לפירעון דחיישינן משום לאו לזה ולא לזהלא

 להיכא בשוק דנמצאת היכא כתובה שסר דמיא ולא הייש לא נתובות לשתייוסי
 דמירכסא: כתובה נוסח וזהו ע.ונא. צריכא ומילתא לגמרישנאבדה

 במחא בו למנות שרנילין למנין עולם לבריאת וכך כך שנת פלוני לחדש פלוני ו(ביום
 מקודם כי דעו רבותי ואמ' לפנינו והזניר לפנינו בא פלוני בן פלוני איךפלונית

 בקידושין ז"ל חכמים וכתיקון נהוגן פלוני בת פלונית אשתי את נשאתי שנים כמההיום
 לה דחזו מאתן זוזי כסף מן כתובה לי דנסיבת זימנא בההיא לה וכתביתובכתובתה
 במתנה. לה דלהוו תוספת דינרין וכך כך נטי לה וכתביה בתולהא טהרמדאוריתא
 שטר ההוא לה אירכם ועתה ז-ל חכמים שתקנו כסו נכסי כל על שעבוד להוכחכית
 או שנתקרע או 'טנננב או עכברים אכלוה או הנשואין בעת לה שכתכתי?תובה
 אפי' אשתו עם לשהות לאדם שאסור רבנן?( ואמור הוא היכן יורע ואינישנאבד
 בעילת בעילתו עושה הוא הרי כתובה בלא אשתו הטשהא וכל כחונה בלא אחתשעה
 נכסי כל בכתובתה לה ושעבדתי דא.רכם הכתובה לה לחדש ראיתי הוא שכן וכיוןזנות
 וסיפוקהא וכסותהא מזונהא עצמי על וקבלתי הראשונה בכתובתה לה משועבדים שהיוכמו
 באותה לה כתו' שהיה הוספת מדילי לה ואוסיפית ארעא כל כאורח לותהאומיעל
 כך במתנה לה ונתתי רצית. ועוד דינרין, וכך כך הנאבדת או דאירכסא הראשונהכתוכה
 שהכניסה נדונייתה עצטי על קבלתי ושוב הראשונה, בכתובה לה כתובין שהיו דינריןונך
 עלי הוו וכעין קרקע אמות ארבע אגב דינרין וכך בכך לביתו זמן באותו אביה מביתלי

 בסתנה לה ונתתי שרציתי נמי זוזי ואותן זוזים וכך כך ובתוספת זוזי מאחין בהליןמהדי
 בישראל דנהינין כתובות תנאי כל כחומר דמירכסא קדמאה כתובה בהאי עלי כחיכידהוו

 במקומה כתובה הך דתהוי דמירכמא ההיא חלומי כתובה הדין קרמיכון כתיבנאוהשתא
 אחריות זה פלוני לנו אמר וכך שיעבוריה וככל הראשונה דיני ככל הנזנר הסך זהבכל

 כל ועל אחרי יורשי ועל עלי קבלתי הנל ונרוניא ומתנה דילה ודאיתוספת זוכתובה
 דלית ואגבן אחריות להון דאית נכמין מטלטלי ואגבן מקרקעי ומטלטלי מקרקעינכסי
 והומר כאחריות ונדוניא ומתנה דילה ותוססת דא כתובתא והומר ואחריות אחריותלהון
 ולעלם דנן מיומא ז"ל חכמים וכתיקון כהוגן בישראל דנהינין קיימין כתובות שטריכל
 וקנינא ושאמסור. שמסרתי מורעי כל בביטול דשטרי כטופסי ודלא כאסמכתארלא

 למיקנא דכשר במנא לעיל ומפורש דכתי' מה כל על אינתתיה זאת לפלונית זהמפלוני
 וקיים: שרירביה

 דין. פסק שטר היא העשריםהשטר
 בשטר או דינין בעלי שני בין שידונו דין בית מעשה שטרי כל על נוהג זה דין פסקולשון
 בעלי שני נין ב"ר שדנין ובזמן מזונות לצורך במכירתה או במזונותיה או לאשה שיגבוכתובה
 וכותבין לעשות הם צריכין לו שרנו במה דין פמק לו לכתוב דין מבית האחד ותבערינין
 ולכך ביניהם דין המסק היה והיאך בפניהם והטענות הדברים היו והיאך הענין כלבו
 יכלנו לא ולכך לביד שיזדמן הדברים כל על נוהג ?ה ושטר דין פסק שטר נקראתהיא

- - - - .

 כתובה וע" 799 עמור ויטרי ומחזור ע"ג מ"ג רף זר"ל ע"ג ע"ה דף ד"1 העטור בס' עי,ו(

 106. עמור ח' חיק חמד בכרם מ"ח גרשם לרגנודאירנסא
 פ"ט. דף קמא בבא:ן
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 עליהם הדין שיפסקו להם וידונו ב"ר לפני שיזרמן מה לפי אלא הדבר שורשלפרש
 שאינו שכותבין אחרי~( דין פסק נמי לך ויש רין. פסק בשטר שכותנין הוא הטופסאותו
 זה מאי לי ותנו כתנו כפניהם שנתחייב או רין בית מן שביקש כנון אלא זה דרךעל
 רב אמ' נמי איתמר שלישי2(. פר' כסוף סנהדרין במם' התם וכדנרסינן דנתיניטעם
 כופין הועד לבית נלך אומ' ואחר כאן נדון אומ' אחד ברין שנתעצמו שניםסיפרא
 וכו'. לו ונותנין כותבין רנתוני טעם זה מאי לי כחכו להם אמ' ואם בעירו ודןאותו
 פנים שמכמה נירורין על לעמור אין מיהו קצתן כותנין אנו הרי רין פסק שטריונוסח

 הדין: להם שיזדמן טה לפי השטר נוסחמתחלף
 קרמנא דקריבא ופלוני פלוני עסק על שהוזקקנו היה כך למטה החתומים דין ניחאנו

 טאי ולפום וכך כך ואהדר לפלוני ושאלנו וכך כך פלוני על פלוני וטעןלדינא
 הודאתן לפום או דינא בההוא מהרי איבא אי מהדי פום על או טענתיהו מגוהחזינו
 מן לנא דאחע טאי כפום עליהן הרין פסקנו הערים וערות וראיותיהן טענותיהןומתוך
 מאותן זוזים וכך כך לו לתת תבירו פלוני ונתחייב דבריהם מתוך פלוני ונזדכהשמיא
 דתתבעיתי זוזי מאה מהלין עליה ליה דלית ואמ' לשמעון תבע ראובן כנון נפנינושתבעו
 חמישים הלין לפרוע זה לשמעון הדין מן חייבנו ולכך זוז חמישים אלא קרמיכוןבהון
 בכל שמעון כפר ואם התורה על שבועה חייבנוהו השאר ועל לראובן בהן שהורהזוז

 מאי לשמעון ושאלנו הני. כותבין במקצת סהדי ואיבא כלום עלי לראובן לו שאיןואמ'
 זוזא חד ואפי' מירי גבאי לי דלית ואמ' בהון ראובן יתך דתכע זוזי מאה בהליןאמרת
 כשיי סהדי תרי 1פלו' פלו' ומדאתו אין ואמ' עליה סהדי לך אית לראובן ליהואמינא
 שמעון על דינא ופסקנא חמשין עליה ליה דאית באנפוהי דנן שמעון עלואסהידו
 שבועה או בנזרתא5( אשארא ומשתבע סהדי בהון דאסהירו זוזין חמשין לראובןרמשלם
 כל וכן דינא פסק נההוא מפורש הכל כותבי' הימת שבועת אלא ליבא ואידאוריתא
 בחוקת דמשוו ביתו או קרקע הוו ואי הכל, כותבין קמייהו דינא בפסק תפסק4( דאימאי

 : קדמיהון ראיתפסק מאי כפום הכל נותבין שמעון מחזקת יתיה ומפקיןראובן
 אלמנתו דינא לבי פלוני בת פלונית לפנינו שבאת ה.ה כך למטה החתומ.ם דין ניתאנו

 לפנינו הוציאה האלמנה דא ופלוניתא עמה ופלו' פלו' בנותיה או ובניה פלונישל
 בפנינו כתובה שטר אותה ונתק.יטה פלו' מיום הכתובה וזמן וכך כך מחזיק כתובתהשטר
 ליתומים ותבעה היא. נופייהו דחתימת מתוכן וקיומיהון בה החתומים ברוריםבערים
 ממנו לי נותר לא ואמרה כלום בעליך מנכסי ליך י'1 דא לפלונית לה ואמרנובפנינו
 בפניכם מראה שאני מה אלא דבר שים ולא צרדי"( לא מעולם התפיסני ולאכלום
 בידי הם הרי מטלטלי בין מקרקעי בין בעלי נכסי וכל בהן מתנסה שאני מלבושימבנדי
 ואחר הנפטר בעלה פלו' עזבון אחר חקרנו ב"ר ואנו שלהם אפטרופום בידי אוהיתומים
 חרמים כתיקון האלמנה השבועה חייבנו הכל על נכוחים דבריה שראינו ואע"פדבריה
 בעלה פלוני מנכסי כסתה ושלא גנבה ושלא נזלה ושלא הבריחה ושלא החביאהשלא

- . - -

 אחר. צ"ל:ו(
 ע"ב. ל"א רף2(
 שיא תקנו וכו' הגאונים "גימ' שכתג: הר"נין שכיעזת פרק הגבורים בשלטי ע"י(
 ואינו וכו' ס"ת נושא מר"מ ובין מר"ת גין שכנעה שנתחייג מי אלא בזי חמורה שבועהלהטביע
 וכו' ואומר מקלל ב"ד שליח אלאנשבע

 וקוראיי
- וכו'." גזרתא ארמי כדשון אותה  ט"ש ועי' 

 60. ועמור 88 עמור פיליב להר"ש גאון האי רב שירי כלבמחברת

 דאיתפסק. ע"ל:י(
 ע"נ(. כ"כ עירוכין קן'ד. בהרא בכא ע"ב. ק"ז דף )כתובות צרר, צ.64(
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 היתומים בפני ממנה שבועה קבלנו ב"ר ואנו 1( צרדי בעלה אתפסה לא ונם דברשוםי
 לה אין ואילך זה ומיום מקובינו מנהנ על אלו ומקרקעות טנכסים כתובתהוהנבהינוה
 ורשות נח יהא לא ואילך זה סיום וגם כעולם הביעות שום ולא מזונות לא היחוסיםבנכסי
 ולא כחובה מחמת לא שבועה שום להשביעה מכהם הבאים בידי ולא היתוטיםנידי
 היתומים עם בה ונתפשרו השבועה קבלו לא ואם בעלה ענון נכסי שארמחסת

 שבועה אותה לה ומחלו היתומים בפנינו עמרו לישבע 11 פלוניתא לפנית וכשבמתהכי נותביי
 שלם כלב אלא כלל אונם בשום שלא נמשם ברצון לה שמחלו והמחילהשחייבנוה
 בפנינו זו מהילה על גמור בקנין ערים היתומים מן וקנו שלימה ובדעת חפצהוננפש
 שבועה אותה על ולערער לטעון לעולם מכחם לבאין ולא ליתומים רשות להם יהאשלא
 עמה שנתפשרנו במה בכתובתה דין בית אגו לה ושמנו נמור כקנין בפנינו להשמחלו
 השלמת ופרענוה עמה שנתפשרנו זהובי' וכך כך או מפלטלין וכך כך או בתים וכךכך

 משוה כתובתה מגל לנבות לה נותר ולא גמור בקנין עמה שנתפשרנו נסיןכתובתה
 ממטלטלי' או אלו מבתים לה שנתנו בטה כי ולמטה פרוטה משוה ולא ולמעלהפרוטה
 אותה וטחלה כתובתה כל שנתקבלה כפנינו נמור בקנין עדים ממנה קנינו הנזכריןאלו
 לה ששמנו שומא טבחה הבא על או עליה ויערער העולם רושת מארבע שיבוא מיוכל

 וחשובין ומבוטלין במלין המערער דברי יהיו היתומים לה שמחלו זו שנועהוממחילת
 בקנין זו מעשה נעשה דין בית אנו שבפנינו לפי ממש שום בו שאין הנשברכחרס
 השבועה ובטחילת לה ששמנו מה בכל החזקנוה ואנו דין פסק ונפסק וכראויוכרת

ntwys~ביר וחתמנו בתבנו בפנינו שהיה ומה דין. בית קרע הכתובה וקרענו בפנינו 
 שנת פלוני לירח פלו' ביום בפנינו שהיה ומה ולזכות לראיה נידה להיות חפלונית
 נירה ונתננו וחתמנו וכתבנו פלונית במחא כאן מונין שאנו למנין עולם לבריאתפלונית

 וקיים: שרירוהכל
 פלוני ברי לפלוני שבא מעשה היה כך למטה החתומים קהל או דין ניחאנו

 לטשן והתח.ל בו החתומים ביורים בערים בירו ומקויים שריר בידואפטרופוסות
 זהובים מסאה פלוני של חוב שמר עליו והוציא פלוני בר פלוני על ולהתרעםולקבול
 פלוני של אפטרופום פלול בר פלוני עלינו קובל מה ראה לו ואמרנו לפלוגיוגסנה
 הוציא מיי אותו ואפרע חיזוק לי יעשה מזומן )מקויי-ם( שלו דבר הרי לנו אמ'סיר

 של אפוטרופוס זה פלוני לנו אמ' וכך ופרעו החוב שטר וקיבל בפנינו ופרעויהובים
 בר לפלוני לו ותנו זכות של לשון בכל עלי וחהמו וכתבו וקנו עדים עלי הוופלוני
 וגביתי שהרשני כמו פלוני של זהובים מאה שפרעני מחמת לזכות בידו להיותפלוני
 אין ומהיום חוב שטר זה לו וקרעתי ולמעלה פרוטה משוה עליו נשתייר ולא ממנואותן
 טענה שום ולא חרם ולא נזירה ולא שבועה ולא מאסר ולא דין לא עליו לפלוני ולאלי

 ונוחל יורש ורחוק קרוב ואחות אח ובת בן העולם רוחות מארבע שיבוא מי וכלבעולם
 פלו' של רינרין מאה מחמת פלוני בהרין רינא וישתעי ויהנה ריקום ארמאי אויהורי

 וכתביהם דבריהם יהיו פה בעל בין ופרסי וישמעאלי יוני רומי עברי בכתב ביןשפרעני
 כדיני ולא ישראל נריני לא מששא ליה דלית כחספא וחשובין ושובתין ומבוטליןבטלין
 שובר שטר אחריות פלו' של אפפרופוס זה פלוני לנו אמ' וכך וכו'. מודעי וכלהאומות

 ופשרות פסקות ושפרי שוברין כל כחומר אחרי יורשי ועל עלי קבלתי י ופסקאזה
 כאסמכתא דלא ולעלם דנן מיומא בישראל דנהיני וכשורה נהונן חכמים שתקנוותקנות
 בר לפלוני פלוני של אפטרופוס זה פלוני מן בפנינו עדים וקנו דשפרי. כפופסיודלא

 ציי, צ"ל:1(
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 בית אס בפנים שהיה ומה ביה. למקנא דכשר בטנא לעיל ומפורש רכתי' בכלפלוני
 לראיה בידו להיות פלונית שנת פלו' לירח זה פלוני ביר ונתננו וחתמנו כתבנודין

 : וקיים שריר והכלולזכות

 עבד. דמי של שטר הוא ועשרים אחד שלוהשטר
 מוצא ואתה וונ שפר כגון והוא דמיו על שפר לו וכותכין רנו ששחררו ענד ננוןוהוא

 שסוכר כנון לרצונו שמשחרורן פעמים ידועים עניינים על רבו שמשחררו זהשחרור
 לענרות תכנס שלא לאחרים למוכרך רוצה איני אני לו אומ' שהוא לעצמו האדוןאותו

 שקונה מה שכל כלום לו אין ענד דורא. מטון לך שאין למוכרך יכול איני נמיולעצמך
 'שכשהרר גדול רוח נחת לך איישה אבל ממוני את להפסיד יכו% ואינו הוא לרבוהעבד
 תפרענו טסן שתרויח זטן וכל ממון וכך בכך חוב שטר לעצמך לי וכתו'לנמרי

 שניהם שטדעת מחלוקת בו אין הדמים ובזה עבד, רמי על שטר וזהו לו)תפרעע(
 כרחו בעל העבד לשחרר הארון שכופין נמי אותו מוצא שאתה ופעטים הרמים.פוסקין
 היה אם אוחו ששמין כפי כלומי דטיו בכדי דמיו על פי' רמיו על שטר העבד %וונותנ
 nwp9 אנו צריכין ודאי האדון משחררו כרחו שבעל שכיון לפי לאשראי בשוקנמכר
 פעפים ענייניו 1WS' שהו מוצא אתה וה  ורבה ששוה  טה כפי העבד לו שיתן הקנהלו

 ובעריותי( נפ1( השולח בפר' בניפין כדתנן רמיו חצי על דמיו. כל על  לושבות'
 ואת אחד יום רבו את חורין'( בן וחציו עבר שחציו מי בתחלתה נמי חמגה6(ובטסנת
 לא עצטו ואת רבו את תקנתם שמאי בית להם אמרו הלל, בית כרכרי אחד יוםעצמו
 בשפחה,  אסור וראי חורין ובן חורין בן הוא שחציו לפי יכול אינו שפחה לישאתקנתם
 ששואלין וכל  ישראל. בבת  אסור  ועבר עבר שחציו %פי %ישא יכו% אית  נמי  חוריןבת
  דטילתא ומרזצא תוהן בת וחציה שפחה שחציה מין שהוא ט'נו בת ישא ואומריןכאן
 משמש עבדות וצד עבדות בצד ומשתטש חירות צד דאתי לישא יכול אינו נמי מינהבת
 שנאס' ולרביה לפריה אלא העולם נברא לא והלא אשה ישא שלא יבטל הירות,בצד
 בן אותו ועושה רבו את כופין העולם תיקון מפני אלא יצרה לשבת בראה תהולא
 אחרונה ובטשנה שמאי. כבית להודות הלל בית וחזרו דמיו חצי על שטר לו וכות'חורין

 נפי( השולח פר' בניפין כדתנן כולו רמיו על ושפר חגיגה מסכת בתחלת זהומפורש
 בן שמעון ר' ישתעבד לא חורין בן לשום ישתעכר עבד לשם ופדאוהו שנשנהעבד

 ושחררו לאחרים6( אפותיקי רבו שעשאו עבד ישתעבד. כך ובין כך בין אומ'נמליאל
 בן אותו ועושה רבו את כופין העולם תיקון מפני אלא כלום חייב העבד אין הריןשורת
 מתניתא והא משחררו אלא כותב אינו אום' רשב'נ דמיו, על חוב שפר וכותבחורין
 על נפ השולח בפר' בניפין ואטרינן ונכרית ועבדים שפחה בהלכות פירשנוה דילהונמרה
 אוטר רי עבדו חצי המשחרר רבן תנו חוריןז(. בן וחציו עבר שחציו במי טתניתאהא
 ועבד קנה, הכל דברי בכסף אבל בשפר מחלוקת רבא אמ' קנה. לא אומרי' וחכמיםקנה
 בכסף בין נשטר בין שניהם ששחררוהו או חלקו את מהן אחד ושהרר שותפין שנישל

 מ"א. דף גיטין1(
 י"ג. משנה א, פרק2(
 ב/ רף חגיגה'(

 כמש"ש. שגר %היסיף: צריך4(
 ע"ב 5"ן דף6(
 ע"ב. מ, דף6(
 מ"א. דףי(



 השטרותמפר40

 לא אחר בשטר עברים שני והטשחרר כקניינו שייר לא טינייהו חד וכל קנה הכלרברי
 וחציה שפחה שחציה אחת באשה מעשה יצחק ר' אמ' קטינא בר חינגא רב אם'קנו.
 שניהם על דאט' ברוקא בן יוחנן כר' כמאן חורין בת אותה ועשו רבה את וכפו חוריןבת
 רב אמ' הארץ את ומלאו ורבו פרו אלהים להם ויאמר אלהים אותו ויברך אומ'הוא

 עבדז(: דמי של שטר נוסח וזהו נהנו. הפקר מנהג התם לא יצחק ברנחמן
 ררגילנא למניינא פלונית בשנה פלוני בירח פלוג. ביום בפנינו שהיתה עדותזכרון

 וקנו מהדי עלי הוו לנו אמ' המשוחרר פלוני איך פלונית בסלא ביהלמימני
 טקדמת אדוני דהוה פלוני בן לפלוס לו ותנו זכות של לשון בכל עלי וחתמו וכתבוטמני
 דאפקני רינרין וכך כך ליה ומשלמנא חרות נט לי וכת' לחירו ואפקני שחרני ונעןדנא
 לחירותבהון

 וכעי
 בכל לו ליתנן הללו דינרין עלי וקבלתי וברשו"( בזפו2( עלי אייתינון

 פושעו ואיני שלימה ובדעת שלם בלב אלא באונם שלא בשנה וכך כך ושנהשנה
 אני לאלתי אלא עליהן אחר זמן ממנו שואל ואיני  שנה ככל לו מליתנן מאחרוואיני
 הוא דנן בכל זה פלוני עלי יהא ושליט מושלם לו שאפרעם עד שנה בכל לופורע

 כתפאי רעל ומנלימא ומנופי ממני הללו דינרין סלוני ממני לאתפרע כתרוהיוירתוהי
 שמיא כל תחוה לי ראית וקניינין נכמין ארג שפר ומכל קני דאנא ואמהן עבריןומכל
 אתראין יהון כולהון אחריות להון ודלית אחריות להון דאית נכמין ורקניינאדקנאי
 כל חוי זה לפלוני לו ואמרנו והתרינו ובמות בחיים הללו דינרי' מהן לפרועוערבאין
 גבי על כתו' או אחרים ע"י או לו פרע ערים בסני מידי דנן לפלוני ראיתפרעשעה
 אחריו יורשיו ירי מתחת או פלוני ירי מתחת יוצא זה ששטר זמן שכל למי זהשטר
 זה פלוני נאמן עדים עלי אין או פרוע שהוא גבי על כתו' בדלא או קרועברלא
 דפפרי נומחאי ואיכא אחריות. עליו וקבל שבועה ובכל חרם בכל לו פורעואתה
 ישראל של ב"ד בכל אותך לאחוז אחריו ויורשיו הוא זה פלוני נאמן הכי בהודנתבי
 את ואם טענה ובלא שבועה בלא הללו דינרין ממך ליפרע העולם אומות בדיניובין
 בך שכבר4( עצמך המסרת אתה אחרים ע"י בלא או עדים בלא הללו זהובים לופורע
 דגהינות והודאות הלואות שטרי כל כחומר זה שטר וחומר אחריות דנן פלוני עליווקיבל

 ודברים תנאין אלו בכל ממך נקני דנן לכל ליה ואמרנא ולעלם דנן מיומאבישראל
 דכתי' בכל פלוני בר לפלוני דנן פלוני מן מיניה וקנינא ממנו קנו הן ואם' לעילדכתיבין
 נוסחאי בקצת דנהני והאי וקיים. שריר והכל ביה למקניא רכשר במנא לעילאוטפורש
 יהא נאמן נמי וכותבין ומממוני ומנופי ממני לפרוע עבד דמי רעל שטרא כהאילמיכתב
 סברא רהאי לן חזי רעתין ולעניות וכו'. ביד בכל אותך לאחוז אחריו ויורשיו זהפלוני
 הרי ודאי תנאי שום בלא חירות בנט לגמרי רבו ששחררו כיון עבר דהאי דוקא,לאו
 שיש מישראל אהד לך ואין כקהל לבוא ודאי ישראל כל כשאר הוא והרי חורין בןהוא
 מטלטלי ולא מקרקעי לא שיפרע מה בעולם כלום ללוה לו אין אם חברו על שטרלו
 כשירויח אלא שבעולם חוב מכל משועבר נופו אין ישראל כי נופו על לחזור יכולאיני
 מפני אלא בעולם חוב משום משועבד ישראל נוף ואין חובו את יסרע ממון לו יהיהאו

 נמ. משוחרר עבר והאי נוהג. עברי ענד רהוא ובזמן בגניבתו, ונמכר ביה רכתיבהנגיבה
 יפרע בשטר שכותכין מה ולכך במצות וחייב מהול שהוא כיון ישראל כשאר הואהרי

 ל"ד. רף לגוב זד' ע"ב m~a דף דיו בעשר עי'ו(
 מ"ב. דף לבוב זרפום ע"ב ק"ו דף ד"1 העטור בס' גם עי' בזכו. נ"ל:2(

 806. עמ' השלת בערוך ועי' 798( )עמוד ברש1ס ויסרי בסחז1ר אך העטור. בס' וג"ה'(
 זכרשז. בזכו נמצא: 49 עמ' הפסנה בס'גס

 שכפר. אולי:'(
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 שיחזור לו איפשר לא דמשוחרר מגופו פורע ואינו הוא איפשר דלא מילתאמנופו
 עבד כדין חירות בגפ שנשתחרר לאחר הטשוחרר עצמו מוכר היה ואפי' לעולםבעברות
 זה תנאי על האדון זה אמרת ואי עצמו, מוכר היה אם הנר וכמו בו נוהנין אנועברי
 זה אין א"כ מגוסו ויפרע לנופו שיחזיר ממון לו ימצא לא שאם העבד משחררהוא

 אותו ישחרר אם אבל זה תנאי על חירות גט שין עו ואין ישראל בכת ואסורמשוחרר
 ההוא שנים וכך כך וישמשנו רבו את שיעבור תנאי עמו עושה והוא לגמריאדוניו

 עיונא ריכא צמילתא
 ודייניי

 היטב. באר טפורש עכר תנאי בענין ולקמן יודעין

 הודאה, שטר הוא הכעבוהשטר

 כשטר הרי בקנין הודאה כל כי חוב כשטר שרינה ואעיט והלואות הודאות מעניןוהוא
 כמו חוב כשפר רינה וחתומו כתוכו לעדים אומ' אם קנין בלא נמי ההודאה וגםחוב

 הרי מקום מכל ההלואה ומשפטי הקנין בהלכות נם וכפירה הודאה בהלכותשפירשנו
 דשטרי השופרי פי על דיניהן נמי ומתחלקין בכתיבתה השטר גוף נוסח מתחלקתהוא

 העדים שישאלו כנון הבעלים פי על כתובות שיהיו ובלבד שטרות באותןהכתובות
 רהיכא דינא כך הוראה וענין לעיל. שפירשנו כמו הקנין בעת בפרופונ(לבעלים
 כלום הודאה אותה שוה אינה מנה לשמעון בפניהם מודה וראובן עדים שנישיושבין
 באין הן הרי וו בהודאה עדים עלי הוו להם אמ' אם אבל בך השפיתי לומר הואשינול
 אלו וכשמעידין פרעתי ואמ' חזר א"כ אלא בו השמיחי ולומ' לכפור יכול ואינוומעידין
 שיאמר עד לכתו' רשאין אין אבל פי על מילי הני עדים עלי הוו להם שאמ'השנים
 לו וכותבין באים הם הרי כתובו להם ואמ' השנים אלו שהודה כיון אבל כתובולהם
 אקנייתא. כשטרי משועבדים מנכסים נובה שטרא וההוא קנין בלא כראוי מקויםשטר
 קנין כתובו לומ' וצריך שנים בפני הודאה 2( הבתים חזקת בפר' נרסינן עניינא האיועל
 ולא כתובו להם אמ' ולא שלשה בפני נמי הודה ואם כתובו, DIS' צריך ואין שניםבפני
 דין בית דעת על דישן  הבעלי אותן וקכצו דין בית עשאן אמ אבל כותבין אין עיריאתם
 כתובו לומ' צריך ואין קיים הוא הרי בפניהם דינין הבעלי שהודו מה כל שלשהוהם
 הודאה שטר עליו שיכתבו להן יש אלא שטר עלי כתובו שיאמי ולא עירי אתםולא

 הודאה שכל לן קייטא הא הן שכ"ד דכיון בפניהם שהורה היום מאותו נכסיווישתעבדו
 הדיינין. בהלכות זה כל פירשנו וכבר דמיא בשטר הכתובה כמלוה דין ביתבפני
 קנו לא כותבין, מידו וקנו ב"ר בפני הודה נ"( פר' בסנהדרין גרסינן עניינא האיועל
 להא רב לה וחש עוברא הוו כותבין אמ' רב מאי מידו וקנו שלשה בפני כותבין איןמידו
 כתבינן לא וזימנין כתבינן זימנא אודיתא האי אהבה בר אדא רב אמ' אשי4(,ררב

 ואייתי כניף אפי' אמ' אשי רב בר מר כתבינן. הוא ואייתי כניר כתכינן לא ויתבימיכנפי
 מבי שליחא ומשדרי דינא בבי דוכתא רקבעי עד דייני עלי הוו אמ' ואפילו כהבינןלא
 ונם הדיינין בהלכות רילה ופסקא שמעתא האי פירשנו וכבר לרינא. להו ומזמנידינא

 בנוסח ז"ל גאון סעדיה רבי' וכת' זה. ענין פירשנו ההלואה ומשפטי הקנייניןבהלכות

 בפירוש. צ"ל. איל,1(
 ט'. דף בחרא בבא'(




