
41 הודאהשטר

 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'(



 השנו-.תפיר49
 ואודרנא ופלוני הפלוני לדינא רוכתא וקבענא הוינא כחרא תלתא במותב הכי הוראהשטר
 דהות מה עד וא' בהון ואודי זוזי באלפא פלוס עליה ופען ואייתיניה פלוני בתרשליחא
 כוהכין ודאי דינא דבי ואוריתא2( דינא דבי באוריתא1( היא נוסחא והדין וכו'קרמנא
 קורמיהון דהוה מה וכל אוריתא3( ומרכרין ר.נא רבי שפרי כל כשאר ביר מעשהנוסח
 בענין שמתז( מי בפרי רנרס ההוא נגון והוא העניינין מאלו שאינה אוריתא5( נטיואיכא
 אמאי אטי דרב בריה איקא רב לה טתקיף עד וכו' מהו שהורה טרע שכיב להואיבעיא
 מבי אוריתא8( נפק באוריתאז( ולקנינהו נינהו טרי דרנ זוזי דהלין אסור לודי6(לא6(
 בספרנו זה פירשנו וכבר לי וס0טדו לאינשי פענתא מגמרא קא אמ' רבא איקפראיסור
 לו כותבין ודאי בקנין שהיא בזמן הוראה שטר נוסח וזהו וירושתם. נרים בהלכותהשני
 הערים צריכין דשפרי השופרי מיהו וקיומין חובות שטרי כל כשאר נמור חובשפר

 נוסחא. זהו קמן בלא הודאה שטר אבל לעיל וכדפרשיי הקנין בעד למודהלשאול

 עלי הוו פלוני בר פלוני לנו שאמ' ברורה ערות למפה החתוטים יורעים8( אנויודעים
 נפשי ברצון שרציתי מחמת פלוני בר לפלוני לו ותנו עלי וחתמו וכתבועדים

 שלימה וברעת חפצה ובנפש שלם בלב אלא שנוי"!( ולא אנום לא כלל באונםשלא
 הודאה אלא ועלילה וערמה טענה שום בלא נמורה הוראה בפניכם לי שאנימחטת
 בהלואה עלי והם דיניין וכך כך אצלי לו שייצ בעולם השטאה שוס בלא וברורהשלימה
 ואמינא פלוני בר לפלוני דינרין בהלין מהרי אנחנא קדמנא פלוני הדין ומדאודיוברשו
 דאודי רנן לפלוני ומשועבר בהן שהוא שטרא הדין עליה כתובו לנא ואמ' לסהד.עליה
 רלא ולעלם דנן מיומא בישראל דנה.נין וקיומין חובות שטרי כל כשאר קדמנא בהוןליה

 לסהדי פלוני הדין עליה ואסהידנא קדמנא דהוה ומאי דשטרי כפופסי ודלאנאסמכתא
 ררנילנא למניינא עולם לבריאת פלוני לשנת פלוני לירח סלוני ביום כתונו לנאואמ'

 ולזכות לראיה בידו להיות זה פלוני ביד ונתננו וחתמנו כתבנו פלונית נטתא ביהלמימני
 שפרי כל כשאר נכסיו וכל הוא בה טשועבד הוא הרי 17 הוראה שטר וקיים. שרירוהכל
 פריעתו לענין מיהו כטותן ואחריותו ושעבודו בישראל דנהינין נטור בקנין שחןחובות
 זה ענין לכתוב הערים יכלו ולא המלוה ממנו יתבעם מתי בהודאתו פירש שלאלפ.

 שלא דכיון שאומ' מי שיש ממנו יתבעם ומתי הפריעה מהדין לפרוש אצפריכןבשטר
 רשאי שאינו סתם מלוה כדין בה דנין אנו הרי זו בהודאה זמן המורהם( זהפירש
 זוממין'1(. נעשו העדים כיצד פר' בתחלת וכדגרסינן יום שלשים לאחר אלא לאלתרלהובעו
 ואחר בשמר מלוה אחד יום משלשים פחות לתובעו רשאי אינו מתם חברו את 18(תניא

 כאוריאל. s~Y:י(
 וא1ריחא. צ"ל:1(
 אוריתא. צ"ל:י(
 קמ"ן. דף בחרא בבא1(
 סופרים. רקרוקי ועי' אמאי. בגטרא; ולפנית לא, אמא' ברדוף כיה5(
 ולורי. צ"ל:"(
 גאוריתא. צ"ל:'(
 אריתא. צ'ק:6(
 עדיט. צ"ל:9(
 עמוד סוף לסעלח שהזכרתי הפסגה ס' עי' שוגג. והיינו שלו ש: שע, שכ"ל: נראה"י(

 49. עמור וראש48
 הטזדה. צ"ל;11(
 ע"ג. ג' דף סכיהי1(
 חסלנה. להוסיף צריך'1(



48 הרשאהשטר

 המורהי( צחו לפ* סתם הטקום בזה דנין אנו אין כי לום' שרוצה מי ויש פה. עלמלוה
 דהשתא כיל %ך  אמרי והני השתא. בה ז(  טורה שהוא  מקורם עליו  המלוה הוא זוכגר
 שטשעה לגבר וראיה לו אותם מלוה השתא כאלו הוא הרי סחרי קמי בה מודה דקאהוא
 בפני הסודה זה שפירש ונומן סתם כמלוה זה דין הרי ולכך בהן לו משועבד הואזה
 כותבין הן חרי שירצה זמן כל לו לפורעם עלי וקבלתי להם שאם' או זטן העדיםאלו

 ההוראה. בעת בפניהם שפירש כמו ההודאהבשטר

 הרשאה. שטר הוא הכ"גוהשטר
 כל  וכברי(  1( רכסריה  אטטלפלי אררכתא כמבינן לא כראמרינן אררכתא הקרויהוהוא
 הוא. כך  ההרשאה  שפר  ונוסח רריינא. ושזרא  פשרה ההרשאה ומשפטי4( לעילוה

 עדים עלי הוו פלוני בר פלוני לנו שאס' ברורה עדות טפה חתומי ערים אנויורעים
 פלוני בר לפלוני לו ותנו זכות Sw לשון בכל עלי וחתמו ונתבו ממניוקנו

 ובנפש שלם בלב אלא כלל באונס שלא נפשי ברצון שרציתי מחמת לזכות בירולהיות
 פרהסיא מתנת בחצרי קרקע אסות ארבע גמורה במתנה לו ונתתי שליסה ובדעתחפצה
 לו שנתתי אלו קרקע אמות ארבע ואנב דמהררא מרע שכיב כמתנת ולא בריאמתנת
 בין בחוב נין פלוני בר' פלוני ר' אצל לי שיש רינרץ וכך כך על והרשיתיהבמתנה
 אדם כל על לי ראית ממון כל על או הכי כותב הרבה אדם בני sv הוא אםבפקרון
 העולם אומות בריני בין ישראל בדיני בין עמו ויזכה ויסוב6( וירון פלוני שילךכדי

 ויהא לנפשו וינפקיה מידי וישקליה אצלו לי שיש מה כל רנן פלוני ידי מתחתויוציא
 הן דין הן שירצה מה כל עמו ולעשות זמן ולקכוע למכור רשות לו ויש לעצמושלו
 וובואתא"( חוואתא ולקיימא אחואתא ולאחואה מחאתה  למחאה רשותא ליה ויהאפשרה
 בפמו שלא בין בפניו בין  דין  ויזוור  ולהחרים  ולהשביע  וופואתא*( חוואתאולבטלה
 לזנות בין עלי קבלתי דינא מן רי רמתענה מאי וכל שירצה מה כל זה בממוןולעשות
 ויזכה דיזיל לפלוני בר' לפלוני נסור בקנין מטני קנו זה פלוני לנו אמ' וכן לחוכהבין
 וכהלכה כדת וקיימא ושרירא לכל ומפורסמת ניחה זו הרשאה ושטר לנפשיה וינפקוירון
 ודלא כאסמכתא רלא ולעלם דנן מיומא בישראל רנהיפת הרשאות שטרי כלכשאר
 לעילא ומפורש דנתי' מאי בכל פלוני בר זה לפלוני זה מפלוס וקנינא רשפרי.כטופסי
 שריר והכל וכו' פלוני לירח פלוני ביום בפנינו שהיה ומה ביה, למקניא דכשרבמנא
 קרקע אמות ארבע נטורה בסתנה לו ונתתי הכי דכתבי עתיקי בנוסחאי ואיכאוקיים.
 לכל לו שיש קרקע לו אין ואם פלונית במרינה לו שיש פלוני בחצר או פלוניבחצר
 דהאי פירוטה הרשאה בענין לעיל פירשנו כבר דעתין לעניות ואנן ישראל. בארץאחד

 מבואר. פי' קרקע אמותארבע
- - -

 הטזדה. 1,ל'(
 ע'. רף קמא בבא2(
 פירשנו. לחוסיף: צריך'(
 במשפטי. צ'ק:4(
 ויחיב. או: החייב, אולי:6(
 ס"ה. רף וד"ל ע"ב ק"ז דף ד"1 העטור בס' אשר זנותא כסו והיא וזכואתא שח"ל נראה6(



 המחאה. שטר הוא הכ"דוהשמר
 שמעון אצל לו והמחה פה בעל בין בכתנ נין שמעון אצל חוב לו שיש ראובן ננוןוהוא

 וקנה בו לחזור יכול ראובן שאין ללוי תנהו נידך לי יש מנה לו ואמ' שלשתןנמעמד
 תנהו בירך לי מנה ההלכה!( שאמ' מה כנון והוא משמעון אותו ומוציא הממון אותולוי

 פי' המחאה בענין הקניינין בהלכות זה כל פירשנו וכבר קנה, שלשתן במעמרלסלוני
 בעדים. שהוא בזמן המחאה שטר נומם וזהומבואר.

 ערים עלי הוו פלוני בן פלוני לנו שאמ' ברורה עדות למטה החתומים ערים אנויודעים
 שהיה דינרין וכך כך מחזיק חוב אותו מחמת לפלוני לו ותנו עלי וחתמווכתבו

 זה לפלוני שיתגנו לו  ואסרתי שישתנו במעמר וה סלוני  אצל  שהמחיתי עליולי
 לי שהיה ממון מאותו פלוני אותו נפטר שלשתנו במעמד זה פלוני אצלושהמחיתי
 אצלו שהמחיתי מעת כי פרוטה בשוה לתובעו רשות לי אין ומעתה גמור סטוראצלו

 אצלו שהמחיתי פלוני ובשיעבור בחוב וגכנם משעבודי ויצא לנמרי מתביעתי נפטרסלוני
 ולא ויורשיו הוא לנמרי נפטר ומיורשי ממניאבל

 ולא טענה ולא קול לא עליו לי נות-
 המחאה זשטר כלום עליו לי ואין מעליו נסתלקתי זו המחאה טעת כי בעולם חובשום
 ולעלם דנן טיומא בישראל דנהינות דמחאות שטרי כל כדין וחזק ראוי ומקוים שרירזו

 ונתננו והתמנו כתכנו ערים אנו בפנינו שהיה ומה רשטרי, כטופסי ודלא כאסמכתאדלא
 פלוני לירח פלוני ביום נפנינו שהיה ומה ולזכות, לראיה מדו להיות זה פלוניביד

 וקיים2(. שריר והכל עולם לבריאת פלונית במחא כאן מונין שאנו פלוניבשנת

 שטר. הטפסת יטמר הוא הכ"הוהשטר
 שמעון על חוב שטר לו שיש ראובן כנון כאחת דרכים שני על אותו מוצאואתה
 כותכין וב"ר לעדים או לב"ד אותו מוציא ירו תחת כתג אותו אם נטשטש או מחוקוהוא
 אחר שטרלו

 ועושיי
 קיומו ב"ר לו עושין עת זו ואי המחוק, שטר אותו וקורשן קיומו

 לערותן שהוזקקו בזמןלנבות
~ef 

 זה כל פירשנו וככר מכוונת ערותן ונמצאת ערים
 וכו' דין לבית ובא עיים עליו מעמיר חובו שטר שנמחק מי ששנינו"( השמועהבפירוש

 לילך צריך הוא וראובן ה.ם למרינת שמעון על חוב שטר לו שיש ראובן טוןוהשנית
 ממנו יאבד שמא בירו השטר יוליך שאם חושש והוא ממנו הייגבה כדי בשטרואקרין

 שטר לו מטפיםין ונ"ר ביד ביד שבידו השטר ומניח שטרו את מטפם הוא וע.כבררך
 באוהו משמעון וכשנובה בה ששמעון הים למדינת והוליך בתיבה תיבה באות אותאחר

 ראובן בעיר שהם לביד בעדים כותב ושמעון לשמעון השטר אותו מחזיר המוטפסהשטר
 אותו כי לו והטפיסוהו בידם המונח השטר אותו גם קורעין וב.ד השטר אותו מרעכי

 בידו שמוליך המוטפס השטר ראובן סיר נאבדת היתה ואם לגמרי שיעבורו נמהלהשטר
 בידם שהונח השטר אותו לו ומהזירין דין מת לפנ' "הר היה בעדים זה דבר יודעוה"ה
 הממון שמעון שפרע בעדים להם ולנשיודיע בירם החוב שטר אותו ב"ר מצניע'ןולנך
 כלום ראובן בה נמרע ולא בדרך השטר נאבדת היתה שמא ואם השטר אותוקורעין
------ 

 '"י- דף סטין!(
 ע"ג. ס"א ד' לכיב גר' ע"ב ק"י דף ויניצ'א ד' העטור גס' גס ע,,!(
 קס"ח. דף בחרא גגאי(



 שטר נוסח וזהו השטר. אותו לראובן מחזירין נמורה בערות לב"ר הני נמילכשיודיע
 שטר.הטפסת

 שטר פלוני בן פלו' כשהוציא הוינא כחרא תלתא במותב למטה החתומי' רין ניחאנו
 שטר אותו וראינו עיריו ופלוני ופלוני דינרין וכך מכך פלוני על לו שהיהחוב

 רישומו יהא ולא לגמרי ימחק שלא זה פלוני מתיירא והיה ונטשטש מחוק כברשהיה
 מכוונת עדותן ונמצא ערים של לערותן והוזקקנו לפנינו השטר אותו הוציא ולכךניכר

 השטר אותו לו הטפסנו ולכך בראוי מקויים והשטר גופו שהוא ידיהם חתימת לנווהוברר
 שטר: של גופו וזהו הראשון. השטר אותו וקרענו בתיבה תיבה באותאות
 כל וכו' פלוני בר פלוני לנו שאמ' נאמנה ברורה עדות מטה חתומי עדים אנויודעים

 מן שטר הטפסת היא ואם הראשון. השטר בנוסח שכתו' כמו כולההשמר
 החתומים דין בית אנו1( הם. כותנין בדרך שטרו יאבד שלא שחושש מי השניתהדרך
 לו שהיה חוב שטר לפנינו פלוני בן פלוני כשהוציא הוינא כחדא תלתא במותבלמטה
 כי לכם וברור ידוע רבותי לפנינו ואמ' עיריו ופלוני ופלוני דינרין וכך מכך פלוניעל

 ממוני שאגבה כדי בשטר אחריו לילך צריך ואני הים במרינת עומר חובי בעלפלוני
 קבלנו חשש שחששו כשראינו דין בית ואנו בדרך שטרי יאבד שמא חושש ואניממנו
 חתימות לו והוברר מכוונת ערותן ונמצאת עדים של לעדותן והוזקקנו השטר אותומידו
 תיבה באות אות השסר אותו לו הטפסנו ולכך כראוי מקויים והשטר גופה שהיאידיהם

 : שטר של נופו וזהו הראשון. השטר אותו ידינו תחת והצנענובתיבה
 ומסיימין וכו' פלוני בן פלוני לנו שאמ' ברורה עדות סטה חתומי ערים אנויודעים

 הראשון: השטר בנוסח ושכתובה כמו כולה השטרכל

- - - -

 ארעא. וביני שטר הוא הכ"ווהשטר
 נוסחה2(. וזהו וכרמים שרות מכירת שטרוהוא
 ומסיימין וכוי פלוני בן פלוני לו שאמ' ברורה עדות למטה החתומין ערים אנויודעים

 זכות של לשון בכל עלי וחתמו וכתבו נמור בקנין ממנו וקנו עדים עלי הווכל
 כלל באונס שלא נפשי ברצון שרציתי מחמת לזכות בידו להיות פלוני בן לפלוני לוותנו
 בהן יו  ומכרתי  רינרין  וכך  נך  וקבלתי ונטלתי יפה וכעין חפצה ובנפש שלם בלבאלא
 ובמצרניו בסימניו וכך כך מדתו פלוני בטקום לי שיש שלו כרם אותו או שרהאותו
 מצד ופלוני פלוני שרה ררום מצר ופלוני פלוני שדה מזרח מצד המצרנים הןואלו
 מצרים ארבעה תחת שיש מה כל ופלוני פלוני שדה צפון מצר ופלוני פלוני שדהמערב
 ושאינו שרה קרוי עבוד ושאינו עכור הנזכרי' אלו בדינרין לפלוני לו מכרתי הכלהללו
 נטוע לו יכתו' כן כמו כרם הוא ואם ששם, ושבח עמל כל עם ובאדמה בעפר שדהקרוי

 ויש ששם. ושבח עמל כל עם ובאדמה בעפר כרם קרוי ושאינו כרם קרוי נטועושאינו
 לשון כותבין שאין ויש רקיעא. רום עד ארעא מתהום כרם או שרה בזכיני שנותבי'נסי
 ויחניק ויזכה זה פלוני ילך ומעכשו למטה שמפורש כמו ביתא שדה בזכיני אלאזה

 ס"ס. רף לגוב וד' ע"ג, ק"ו רף ויניציא די העטור בס, ע,,1(
 ע"ג. ג"ח דף לגוג ורפוס ע"ג ק"א רף ויגיציא ד' העטור בס, ע,,2(



 ולעקור ולנטוע לעבוד רשאי ויהא נפשו חפצת כל בו ויעשה לו שמכרתי זו שרהויקנה
 שירצה מי לכל במתנה ולתת ולהנחיל לנחול ארים ולהכניס ארים ולהוציא ולזרועולחרוש
 לא בעולם שיור שום בלא מעכשו ע מכירה לו עשיתי שלם בלב כי מכחו והבאיםהוא
 ולא לעולם נמור סילוק 11 טמכירה מכחי והבאים אני ונסתלקתי מכחי לבאין ולאלי

 נשתייר ולא ולמפה טעז ולא ולמעלה טזוז לא ע מכירה מדמי פלוני אצל לינשתייר
 סכירה זה לפלוני עשיתי שלם בלב כי ולמטה מטפח ולא ולמעלה מטפח לא זובמנירה

 להשמאה דלא וכהלנה נדת וקיימא שרירא וחלוטה חתוכה עלמין סכירת נמורה מכירהזו
 ימחה מי ואין אחריו וליורשיו ליה ומשלמנא1( ליה ויהיבנא לעלם מינה לטיהדר ודלאבה
 קרוב ואחות אח ובת בן העולם רוחות מארבע שיבוא מי וכל מכחו הבאין ביר ולאבירו
 דין שום ויערער וישתעי ויהנה וימעון ריקום נויה או גוי ויהודית יהודי ונוחל יורשורחוק
 וחשובין ומבוטלים בטלים דבריו יהיו מכחו הבאים על או זה פלוני על בעולםודברים

, 

 על ושלא שמי על שיצא לשון בכל כתוב וקיום כתב וכל ממש בו שאין הנשברנחרם
 וחשוב ומנוטל בטל וקיום כתב אותו יהא מקצתה או כולה זו מכירה לבטל כדישמי
 העולם אוטות בדיני ולא ישראל בדיני לא כח בו יהא ולא ממש בו שאין הנשברנחרס
 ולהעמיד בעולם ופוען עורר כל מעליו ולהפיץ ולהריח לפצות אחרי יורשי ועלועלי
 בעולם פסדתו שום בלא ושלימה נטורה העמדה מכהו הבאים ובהזקת בחזקתו 11מכירה
 ושעתיר שמסרתי מורעי כל סוף עד מורעי מנו דספקי~( וטודעי דטורעי ומודעי מודעיוכל
 זה פלוני לנא אומר וכך לעלם מנהון למילף דלא בפניכם בטלניים כולם לטמוראני

 מכירות שטרי כל וחומר כאחריות יורשי ועל עלי קבלתי זו מכירה שטר וחוטראחריות
 מפלוני וקנינא דשפרי, כפופטי וסלא כאסמכתא רלא ולעלם דנן מיוסא בישראלדנהינות

 שהיה וטה ביה, למקניא דכשר במנא לעילא ומפורש דכתי' מה בכל זה פלוני נרזה
 במחא כאן מונין שאנו לממן עולם לבריאת ונך כך שנת פלוני בירח פלו' ביוםבפמנז
 ולזכות לראייה מכחו הבאים וביר בידו להיות זה פלוני ביד ונתננו והתמנו כתבנופלונית
 ביתא בזביני אלא רקיעא רום וער ארעא מתהום כתבי דלא והני וקיים. שרירוהכל
 ריש אמ' הביתי( את המוכר בפרי דנרסינן שמעתא דהא פירושא להו רמיחלףמשום
 שדיופא טנק על שלו*( תחתונה שדיוטא מנת על4( ושל לחבירו בית המוכרלקיש

 בה להוציא רצה שאם זביד רב אמ' הלכתא למאי שלו העליונה ריוטא שליהעליונה
 ליה בני הרר נפל ואם בונה נכה על עליה לבנות רצה שאם אמי סמא ורב מוציאזיזין

 שטת6( מי בפר' רגרסינן מוציא זיזין בה להוציא רצה שאם ראמ' זביר כרבוהלכתא
 חוץ שיור הוי לא לאחר ודיוטא לאחר בית לומ' תטצא ואם נחמן רב אט' רבאאמ'

 רב אמ' מוציא. זיזין בה להוציא רצה אם ראמ' וביר דרב ואליבא שיור הוימדיוטא
 קני לא ורומא עומקא ליה דכת' אע"ג לחבריה בית דזבין סאן האי מנהרדעא6(דימי
 כסתמא ורומא עומקא טעמא מאי רקיעא רום ער תהומא מארעית ליה למיכתבוצריך
 דאמור רכיון להו ומבירא ומחלות בורות ביהל( למקני ורומי עומקא אהני קנילא

 עד תהוטא מארעית ליה למיכתב צריך וכו' לחבריה ביתא ליה דזבין סאן האיבשמעתא

 בריא. מחנת י"א. לשער בהערה למעלה כמ"ש ונתינה מסירה לשון "יא1(
 דנפקי. צ"ל:2(
 וס"ד. מ"ג דף כחרא בבא5(
 לטחוק. וצריך סיוחר שלו" תחתונה וכו' מנת "על'(
 ע"ב. קמ"ח דף שם6(
 ע"ב. מ"ג דף : שם'(
 לסקגי. רקיע רום ער ארעא טתהום ואהגי ורומא עוטקא להוסיף: צריך7(



 שרה בזכיני לא אבל הכי ליה לטיכתב רצריך הוא לחור ביתא רבזביני וכו' רקיעארום
 ביתא ליה רובין סאן האי רבנן האמור רהאי הכי חזינן לא רעתין לעניות ואנןוכרם.
 חכמים שדברו אלא וכרם לשרה הדין הוא אלא לחוד ביתא דוקא לאו ובו'לחבריה
 שהרי לשרה הרין הוא אבל להבין למלמד יפה בנין בהן שיש דבבתים משוםבהווה
 בתים: טמנו ועושין השרה את שבונין ומעמים ומחילות בורות בה עושין נשדהנם

 ביתא. זבינו שטר הוא מוכ"זוהשטר
 תוך שיש מה וכל הכי בה לחדש צריך מיהו שכתבנו ארעא זכיני כנוסה נמיונוסחה
 ובאבנים בעצים ובאדמה בעפר אלו בדינרין זה לפלוני לו מכרתי הכל מצריםארבעה
 בית קרוי ושאינו וחצר בית קרוי טיסות ובמשפך ובקורות ובתקראות ובבנייניןובכוחלים

 וחקרה ומאה יציאה בדרך לו שמכרתי זו ומכירה רומא רום וער ארעא מתהוםוהצר
 ראות לו ויש ושבא מוצא עם מרזבן משפך ובית מימיהם משפך בית שבהםומעזיבה
 לירש ששם ושבח עמל כל עם הנזכרים אלו השבחים בכל לו שמכרתי וחצר הביתעל

 על רזביני שפר ולשנות למכתב דיינא לספרי להו ואית וקיים. שריר עד וכו'ולהוריש
 סנהנ על בהן וקונין מוכרין שהן העניינים מן ולהזכיר והענין הטקוטות שראו מהפי

 שם כך ואחר תחלה האשה שם השפרות בכל מזכירין אשה למוכר שיש ובזמןמקומו
 לעיל. שפירשנו מה כפיבעלה

 שפרא. זביני שטר הוא הכ"חוהשטר
 ללוי למוכרו רוצה והוא דינרין ממאה שמעון על חוב שפר לו שיש ראובן נעןוהוא
 אותו השפר בעל ראובן שסוכר בזמן כ"ש בפחות בין לו חייב שהוא דינרין במאהבין

 אותו על לו ולכתו' שמעון על לו שהיה השפר אותו לו למכור צריך והוא ללויהשפר
 שפר לו כתב או מכירה שפר לו כתב ולא השטר לו מסר שאם מנירה שטר חובשפר
 לו וימסור טכירה שטר לו שיכתוב ער לוי קנה לא השטר אותו לו מסר ולאסכירה
 סאן פפא רב אמ' הספינה1( את בהמוכר וכרנרסינן לקמן. טפורש כולו זה חובהשפר
 אמר כיה. דאית' שיעכורא וכל הוא לך קני למיכתב צריך לחבריה שטרא ליהדמזבין
 על לצור אפו קני לא הכי כתי' לא ואי כהנא2( דרב קמיה לשמעתא אמרית אשירב
 נקנות אותיות איל( הלבתא אמימר4( אמ' ולצור. לצור אין צריך9( הוא צלוחיתופי

 סברא אמר אשי רב נמרא ליה אמ' סברא או נמרא לאמימר אשי רב ליה אמ'במסירה
 מיקנין קרקע ע"נ במסירה מקנין6( רלא ואע"ג מקנין לא במילי ומילי נינהו מילי הואנמי
 אלפי תליסר ליה הוו פפא דרב הא כי טקני ארעא נב ועל בחליפין מקני לא מפנעדהא
 ער לאפיה נפק אחא כי רביתיה סיפא אגב אחא בר שמואל לרב אקנינהו חוואי ביגוזי

 דגרסינן ממכינן( )ולא עבדיכן ונוותיה ממכינן דאמימר ופסקיה שמעתא האי Sv1תווך.
 שאביו ראיה להביא עליו יתו מתחת יוצא חוב שפר האחין מן אחד תניא פשופז(בנפ

 ש"ב. עשו דף במרא בבא1(
 לי. ואמר להוסיף: צריך2(
 א"ל. להוסיף: צריך8(
 ע"ז. דף : שם4(
 פה העיר לא אך סופרים דקדוקי ועי' נקטת. אותיות : הס' בגמרא אמנם ברי"ף ס"ה'(

 הרדיף. ג"על
 שם. ברי"ף שי6(
 קע"ג דף שם8(



 השטרותספר48
 מפורש וזה וכו' במסירה נקנות אותיות אין לן דקימי בעיים ולא בשפר וראיה לונתנו

 : שסר סכירת שסר נוסח וזהלקמן.
 ערים עלי הוו פלוני בר פלוני לנו שאמ' ברורה עדות מטה חתומי ערים1( אעיודעים

 פלוני בר לפלוני לו ותנו זכות של לשון ככל עלי וחתמו וכתבו ממנווקנו
 שלם בלב אם כי כלל באונם ושלא נפשי ברצון שרציתי מחמת לזכות בירולהיות
 כח כל להם ומסרתי רינרין ונך נך ממנו וקבלתי ונטלתי שלימה ובדעת חפצהובנפש
 דינרין וכך כך מחזיק פלוני על לי שיש חוב שטר באותו לי שיש ושעבודוזכות
 וחלוטת חתוכה נמורה סכירה אלו בדינרין לו ומכרתיו בפניכם חוב שטר אותו לוומסרתי
 ולירתוהי ולי2( ליה ומשלמא ליה ויהיבנא לעלם מיניה למהדר ורלא ביה להשנאהרלא

 זו מכירה לו עשיתי שלם שבלב מכחו הכאין בידי ולא בירו ימחה מי ואיןבתרוהי
 ויזכה זה פלוני ילך ומעכשו מכהי לבאין ולא לי לא בעולם שיור שום בלאמעכשו
 לעצמו ויגבנו חובי בעל מפלוני ויתבענו ביה ראית שיעבורא וכל הוא זה חוב שטרויקנה
 זה חוב משטר נסתלקתי מעכשו כי בעולם וזכות תפיסה שום בו לי נשתייר לאכי

 ידו ויהיה חובי בעל מפלוני שיתבענו כרי נמורה מכירה לו ומכרתיו זה לפלוניומסרתיו
 נשתייר ולא נבו תפיסה שום בו לי נותר לא כי כפטורי ופטורו כעשייתי ועשייתוכידי
 קכלהי הבל כי ולמטה מרז ולא ולמעלה מזוז ולא זו מנירה מדמי זה פלש אצללי

 שלם בלב פלו' על לי שהיה זה חוב משטר לפלוגי שעשיתי זו ומכירה משלםממנו
 על שבשטר החוב זה כל לו והיה לנמרי לו עשיתיה הדעת וביישוב מכוונתובדעת
 ולמיסר ליורשי ולא לי לא לאיערומי למחר או היום רשות לי יהא ולא חובי בעלפלוני
 משום מידי נבך לי פש ולא בחושבנאי עיינתי ליורשיו ולא חובי בעל דנןלפלוני
 כתוב שטר והרי כלום זה משטרי נכיתי שלא בפניכם מודה אני וברורה מכוונתשברעת
 מוחל הייתי ושלום חס שמא ואם כך דעת על זה לפלוני ומוסרו מוכרו ואני אצליוחתום
 במיטבא אותו שאשלם טעכשיו ממני קנו ליורשיו או חובי בעל זה לפלות יורשי אואני
 העולם רוחות מארבע שיבא מי וכל ליורשיו או לו מוכרו שאני זה לפלוני ויורשיאני
 זה פלוני על בעולם ודברים דין שום ויערער וישתעי ויהנה ויטעון ריקום וכו' בת אובן
 בטלין דבריו יהיו זה משטר לו שעשיתי זו מכירה לבטל כדי מכחו הבאים עלאו

 שיצא לשון בכל כתוב וקיום כתב וכל ממש בו שאין הנשבר בחרס וחשוביןוטבוטלין
 אותו יהא מקצתה או כולה לבטלה כדי זו מכירה על מכירה שמי על ושלא שטיעל

 בייני לא כח בו יהא ולא ממש בו שאין הנשיר כחרם וחשוב ומבוטל בטל וקיוםנתוב
 כל מעליו ולסלק ולהדיח לפצות אחרי יורשי ועל ועלי העולם אומות בייני ולאישראל

ערעוריי
 בלא מכהו הבאים ובחזקת בחזקתו נמורה העמרה זו מכירה ולהעמיד שבעולם

 וכו' מורעי כל סוף עד מודעי טנו דנפקי ומודעי ומורעי מורעי וכל בעולם פמידאשום
 שטרי כל וחומר כאחריות אחרי יורשי ועל עלי קבלתי זו מכירה שטר וחומרואחריות
 וקנינא דשטרי. כטופסי ורלא כאסמכתא דלא ולעלם רנן מיומא בישראל דנהיגיןזבינין
 ומה ביה, למקניא דכשר במנא לעילא ומפורש רכתי' טאי נכל זה פלוני ברמפלוני
 להגזי דכת' מאי למיסר רבעי מאן נטי שינא וקיים. שריר והבל ינו', בפנינושהיה
 ואנן הרשאה שטר להיות קרובה קרקע אמות ארבע אגב במתנה דשטרא דזבינישמרא
 לעיל כדאטרינן לו הנכתבת נמי לה קני הכי לה כתיב אי מיהו לן. דסבירא מאיכתבינן
 כהאי לעיל דכתבינן והאי וכו' מקנין קרקע אנב במסירה נקנות אות.ות ראיןואע"נ
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.-
 או וסבי בעל זה לפלוני ויורשי אני מוחלו הייתי ושלום חם שמא ואם רשפראנוסחא
 דשאים שצריכין שאומ' סי יש וכו'. במיפבא אותו שאשלם מעכשו ממני קנוליורשיו
 ויש הכי שתבין אין שאלוהו לא ואם הקנין בעת המוכר מן בפירוש האחריות זהלשאול
 שהוא וממכר ומקח הלואה שפרי של לאחריות דומה שוה לשאול צריכין שאיןשאומרין
 שאחריותו חובו לבעל ימחלנו שאם לן ומנא עליו לשאול צריכין הערים ואין סופרטעות
 וחזר לחבירו חוב שפר המוכר שמואל אמ' מפא הכותבי( בפר' בכתובות דגרסינןעליו
 ליה מקרקש ד"א פקה ואי יהושע דרב בריה הונא רב אמ' מוהל יורש ואפיי מהולומהלו
 מיניה ביה מנבי דנרמי רינא דראין ומאן אמימר אמ' בשטיה, שמרא ליה וכתיבזוזי

 בעלמא. ניירא רמי נטי ביה מנבי דנרמי דינא דאין דלא ומאן סעליא שטרארסוהלב(
 כוותיה4(: והלכתא לצלמי בבשורא8( ביה ואגבי אשי לרב רפרםאכפייה

 זכותא6( שטר הוא הכ"טוהשטר

 נבי ליחיה נמי ושמעון לשמשן מטלטלין או דינרין לתת שרוצה ראובן כטןוהוא
 למיוכרוןט בעיא דלא נמי אי ארעא אגב ליה רליזבינון ארעא ליה ולית ליהדליהבינון

 אע"נ בקנין יהבינון דאי דאמ' מאן איבא מטלטלי אבל בקנין, ולא ארעא אגבליה
 אחר עיי להון מזכי בחליפין נקנה מטבע דאין עזי אבל קם! בההוא להק קני נבידליתיה
 לההוא בהון וזכי להון מקבל והוא לפלניא זוגי בהלין זכי לו ואומי בידיה להוןומסר

 זכותא: שפר נוסח וגהו קנין. בלא בין בקנין בין איתא שטרא והאיפלניא
 ערים עלי הוו פלוני בר פלוני לנו שאמר ברורה ערות מפה חתומי עדים אנויודעים

 ברעות דצביתי לפלוני לו ותנו זכות של לשון בכל עלי וחתטו וכתבו ממניוקנו
 ביריה זוגי וכך כך ליה ואמשיכית חפצה ובנפש שלם בלב אלא אניסנא בדלאנפשאי
 מתנת נסורה בסתנה מעכשו ליה יתהון דיהבית פלוני בר לפלוני בהון זכי ליהואמרית
 מקבל שהוא רנן לפלוני בהון וכה דנן פלוני עכר וכן עלמין מתנת פרהסיא מתנתבריא
 טענה שום בלא ברורה הוראה מהרי אנחנא קימנא ואודי ליה ואצנעינון וקבלינוןהסתנה
 במתנה לפלוני בהון וזכה פלוני סיר זוזי להלין דקבלינון רנן פלוני בר פלוניועלילה
 לפלוני חייב פלוני דאנא יזכותא לישנא בכל עלי וחתמו וכתבו כהדי עלי הוו לנאואם'
 הן וחרי ליה בהון וזכיתי לפלוני דידבינון פלוני בן פלוני מיד דקבילית זוזי וכךבכך

 פלוני ממני שיתבעם זמן וכל רנן לפלוני והלואה ורשו פקדון בשרת ידי תחתמוצנעין
 בעולם ועלילה טענה שום בכל7( לו אותם ואתן ולשלוחו לו אמסרינון מכחו והבאיןרנן
 לשנת פלאי לירח פלוני ביום בפנינו שהיה ומה נמורה, הוראה בפניכם סודה אנישכך
 והכל ולזכות לראייה טבחו הבאים וביר בידו להיות פלוני ביר ונתננו וחתמנו כתבנופלונית
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