
 השותפין. חלוקת שפר הוא השלשיםוהשטר
 נוסחה. הואוזה

 בן ופלוני פלוני בן פלוני לנו שאמ' ברורה ערות לסטה החתומים ערים אנויודעים
 שרצינו טחטת לזכות בידו להיות ממנו אחד מכל וקנו עדים עלי הוופלוני

 יפה ובעין שלימה ובדעת חפצה ובנפש שלם בלב אלא כלל באונס שלא נפשינוברצון
 חלוקה שלם בלב עתה וחלקנו הרבה מזמן ביחד שותפין שהיינו בינינו שהיהוהשיתוף
 ונטלתי תבירו מעל ממנו ואחר אחד כל ונסתלקנו מזה זה עכשיו ונתפשרנו וגמורהשלימה
 המגיע כל פלוני אני נפלתי כן וכסו טריות בין מקין בין השיתוף מן לי הטגיע פלוניאני
 מה כל ממנו ואחר אחד כל ונמלנו יפה יפה חשבוננו ודקדקנו מריות בין מקרן ביןלי

 הבירו על ממנו ואחד אחר לכל עכשיו נשתייר ולא אחרונה פרומה ער מאמיתושהניע
 יהא ולא בעולם וחמורה קלה שבועה שום ולא דממונא דררא ולא פרופה שוהאפי'
 ולעולם מהיום בעולם פנים בשום זה שותפות מחמת חבירו את לתבוע ממנו לאחררשות
 או בחשבון מעות או וכלל זכות שום תבירו על היום לאחר ממנו לאחד נתנלתהואם
 לבתר לנא דאינליא לנא דידיע בין ושלוחא מעותא וכל לזה זה מעכשיו במלין הכלראיה
 ואחר אחר כל ומחל ושלם נטור בפול נמור בקנין לזה זה ובטלנו מהלנו הכלהשתא
 בה הכתוב בל והומר חלוקהינו ואחריות ושלימה נטורה מחילה היום חנירו אצלסטנו
 וכתיקון כהוגן מודעי כל וכביטול קרקע אמות ארבע אגב אחרינו יורשינו ועל עלינוקבלנו
 מאי בכל זה לפלוני זה מפלוני וקנינא דשטרי, כטופסי ורלא כאסמכתא דלאחכטים
 והכל וכו' בפנינו שהיה וטה ביה, למקניא דכשר במנא לעילא ומפורשרכתיב

 וקיים:שריר

 אחים: חלוקת שטר הוא ושלשים האחדוהשטר
 נוסחה. הסוזה

 בר ופלוני פלוני בר פלוני לנו שאמרו ברורה עדות למטה החתומים ערים אנויודעים
 ולזכות לראיה בירו להיות מטנו ואחד אחד מכל וקנו עדים עלינו הוופלוני

 וכדעת חפצה ובנפש שלם בלב אלא כלל באונס שלא נפשינו ברצון שרציתטחמת
 ועטרו הזקן אבינו מירושת לנו שנפלו וספלפלין וקרקעות בתים וחלקנו יפה ובעיןשלימה
 ושלימה גמורה חלוקה וחלקנו בינינו נתרצינו ועכשיו עתה עד לאמצע בינינוכשיתוף
 1SD' בצד פלוני ובית פלוני בטקום 1SD' וקרקע פלו' קרקע לחלקי פלוני אניולקחתי

 נפלתי פלוני ואני משלם הטטלטלין מכל חלקי כן כמו ונפלתי וכך כך הקרקעותוטצרני
 חלקי כן כסו ונטלתי וכך כך הקרקעות ומצרני פלוני וקרקע פלוני קרקע כן כמובחלקי
 פרופה משוה לא חבירו אצל מטנו ואחד אחד לכל נשתייר ולא המטלפלין מכלמשלם
 נטור ורקדוק נמור תשבוז וחשבנו דקרקנו שהכל לפי ולמטה פרוטה משוה ולאולטעלה

 ראיה שום או פעות שום או זכות שום חבירו על מטנו לאחד מחר או היום נתגליתואם
 לנא דאינליא בין לנא דידיע בין פעותא וכל שלוחא וכל לזה זה מעכשיו בפלגוהכל
 וטחן ושלם נמור בפול נמור בקנין לזה זה ובסלנו מעכשיו, מחלנו הכל השתאלבתר
 עלינו קבלנו וטעכשיו ושלימה גמורה מחילה מהיום הכל חברו אצל ממנו ואחר אחדכל
 איש ולערער לפעון היום ולאחר היום אחרית ליורשינו ולא לנא יהא שלא נמורבקנין
 סרטה שום בלא אותה עשינו נפשינו ברצון כי כלום שהחלקנו החלוקה וו על אחיועל

 לעשות רשאי ויהא המניעו בחלקו ויחזיק ממנו ואחד אהד כל ילך ומעכשיוועלילה
 רוחות הארבע שינוא סי וכל ולעולם מהיום בידו ימחה מי ואין נפשו חמצת כלממנה
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nSwnושלא שסינו על וקיום כתב וכל ממש בו שאין הנשבר כחרס עד ונו' ובת בן 
 ומטפל בטל וקיום כתב אותו יהא מקצתה או כולה לנפל כדי 11 חלוקה ע5 שמיאע5

 ומודעי מורעי וכל מינהון 5מילף דלא זיוף וכשטרי מטש בו שאין הנשבר כחרסוהשונ
 אהד כל אחרינו יורשיט ועל עליט קבלנו זו חלוקה ש8ר והוסר ואחריות וכו',דסודעי
 טיומא בישראל דנהינות ותקנות ופסוקות חלוקות ששרי כל וכחומר כאחריות לחבירוואחד
 ומפלוני אחיו לפלוני זה מפלוני וקנינא דשפרי, כפופסי ודלא כאסמכתא דלא ולעלםדנן
 שהיה וטה ביה, למקניא דכשר במנא לעילא ומפורש דכתי' מאי בכל אחיו לפלוניזה

 ולעיוני שפרא לטיעבר רבעו רדייני ספיי וכל וקיים. שריר והכל וכו' פלוני ביוםבפנינו
 על השפר עיקר נוסח ישנו שלא ובלבד דנן טנוסחא לאוסופי ובעו דכתבינן טסחאיבהני
 נוסחא אחד בטקום כחבט רעתינו לעניות אט כי בירם הרשות שרשם שההיההררך

 : עור ויחכם לחכם ותן רעותן עליו ויניד קצרה נוסחא אחר ובמקוםארוכה

 קרקעות. חלוקת שפר הוא ושלשים השניםוהשטף
 נופחה. שאוזה

 עדים עליט הת פלוני בר ופלוני פלוני לנו שאם' ברורה עדות מפה חתומי אנויודעים
 אסר לכל לו ותא זכות של לשון בכל עלינו וחתטו וכתבו נמור בקנין טסנווקנו

 אונס זכר עפם בלא נפשינו ברצון שרצינו סחטת ולזכות לראיה בירו להיות סמנוואחד
 בתים אותן בינינו וחלקנו יפה ובעין שלימה וברעת חפצה ובנפש שלם בלב אלאכלל

 חלוקה חלקנו ועכשיו היום ער בינינו טשותפין שהיו טצרנין וכך בכך מסויימותוחצירות
 זרתות וכך כך פלוני לרוח פלוני טקום בחלקי אני ולקחתי שלם בקנין ושלימהנמורה
 כך פלוני לרוח פלוני מקום כחלקי לקחתי כן כמו פלוני בן פלוני ואני וברוחבבאורך
 ונקיאין כשרים חולקים ידי על ת וחלוקה הלקנו פלוני ובנין וברוחב באורך זרתותוכך

 דקדקט ואנו עצמינו על וקבלנום ביררנום אלו ובקיאין ובעילויין קרקעות ובאומדבמדה
 וקיימא שרירא נמורה חלוקה בינינו זו חלוקה וחלקנו שעשו בחלוקה ונתרצינובחלוקתם
 איש ונסתלקנו לעלם טינה למיהדר ורפא בה להשנאה דלא וכהלכה כרת וחלופהחתוכה
 וביאה יציאה בעולם שיור שום חבירו בחלק ממנו לאחר ואין נמור סילוק תבירו ארץטעל
 איש מכתינו הבאים וידי ורשותיט ידינו וסילקנו חלונות ולא סולמות ולא מים טשפךולא
 ואחר אחד כל ילך ומעכשיו ולעולם טהיום לעולם ושלם נטור סילוק חבירו חלקטעל
 עמל ובכף כחלקו ויזכה וחזקה נמורה חלוקה שעשיט כמו שנפל נסלקו ויחזיקסטנו
 כל שלקח בחלקו טמנו ואהד אחר כל ויעשה רקיעא רום וער ארעא טתהום ששםושנה
 מחלקו ויעשה ויחליף וישכור וימשכן ויסכור ויסיר ולהוריש לירש רשאי ויהא נפשוחפצת
 ובת בן העולם רוחות מארבע שיבוא מי וכל ולעולם מהיום נפשו חפצת כל היוםהמניעו
 שעשינו זו הלוקה טחטת בעולם ערעור שום זו הלוקה על ויערער ער וכו' ואחיתאח
 וקיום כתב וכל ממש בו שאין הנשבר כחרס וחשובין ומבופלין בפלין הטערער דברייהיו
 טסט ואחד אחד כ5 ועד העולם אוטות בדיני ולא ישראל בדיני רלא עד ונו' לשוןנכל
 ולהעמיר שבעולם ערעורין כל חבירו מעל ולסלק ולהפיץ ולהדיח לפצות אחריו יורשיוועל

 וחלוקה בעולם פסדתו שום בלא ושלימה נמורה העמרה ברשותו המניעו חלקו זוחלוקה
 קבלנו זו חלוקה שפר והומר ואחריות חכמים וכתיקון כהוגן מודעי כל בכיפול היאזו

 מיומא בישראל דנהיגות חלוקות שפרי כל וכחומר כאחריות אחרינו יורשינו וע5עלינו
 ומפלוני זה לפלוני זה ספלוני וקנינא דשפרי. כפופסי ודלא כאסמכתא דלא ולעלםרנן



 השטרותמ6ר52

 שהיה ומה ביה. למקניא אכשר במנא לעילא ומפורש דכתי' מאי בכל זה לפלוניזה
 : וקיים שריר והכל וכו' פלונית לשנת פלו' לירח פלוני ביוםבפנינו

 מירפא. שטר הוא ושלש השלשיםוהשמר
 הוא שירפא לאו רטלוה  לשפרא קרעיניה בה כתב רלא  טירפא בל רבנה( דאמורוהוא
 מננסים שנובה בוטן ושוטא  אררבהא  אחריה יש וו  ותירפא לעיל. וה כל  פירשנוובבר

 לעיל מפורש זה וכל כלל תירפא שם אין חורין בני מנכסים שנובה בזמן אבלמשועבדים
 לקוחות פורף לשון הוא טירפא ולשון דין, בית מעשה שטר הוא וטירפא היפנ.באר
 נכסיו ומכר פנה באותו חוב שטר לו ועשה מניסן משמעון מנה שלוה ראובן כגוןוהוא
 כלום לראובן מצא לא באב שמר שמעון וכשהוציא כלום לו נשתייר ולא בתמוז אובסיון
 כלום לו שאין לראובן ב"ד אותו ומשביעין מטנו לפרוע אמה משעבדי ולא מטלטלילא
 דין בית סחזירין כך ואחר חנירו אצל מופקד ולא ידו תחת לא ממלמלי ולא מקרקעילא
 באחרונה שמכר למי  שסוצאין  האחרון  ואחר ההלואה זמן לאחר שמכר מהאחר
 נפסר2( משלפניו נובה לאו ואם יפה מספיק אם שמרו את זה שטעון טמנוגובה
 מנכסים ליפרע הבא כדין שנשבע שבועה לאחר אלא זה שמעון סמנו גונה איןמיהו

 ב"ד קורעין בסותמיו שפיו את שמקיימין ולאסר במקומו שפירשנו כמומשועברים
 הלקוחות. נכסי על תירפא שטר לשמעון וכותבין שמעון של חוב שטראותו

 : נוסחהוזהו
 מקרים שפר פלוני בן פלוני לפנינו שהוציא היה כך לטפה החתומים דין ביתאנו

 של לעדותן והוזקקנו פלוני בן פלוני על לו שהיה דינרין וכך סכךבחותמיו
 מצאנו ולא הלוה זה פלוני על וחזרנו כראוי ומקויימת מכוונת עדותן ונמצאתעדים
 הלוה זה לפלוני והשבענוהו חובו את המלוה פלוני ממנו שיפרע סמה כלוםלו

 אחרים אצל מופקר ולא ידו תחת לא מטלטלי ולא מקרקעי לא כלום לושאין
 שלוה טעת הלוה זה פלוני שמכר מה על חזרנו ואח'כ חובו לפלו' שיפרעמסה

 פלוני קרקע פלוני בן לפלוני שמכר ומצאנו החוב שמר של הדינרין אלו זהספלוני
 שבועה המלוה זה פלוני את והשבענו החוב שמר של זמן אחר המכירה זמןוהיה
 מירפא שפר לו וכותבין ההגב שטר קרענו כך ואחר משועברים מנכסים ליפרעכדין

 הלוקח פלוני הרין על רינא פסקנא שבך הלוקח פלוני סיר פלוני' ארעאשיטרוף
 הלואתו זמן אחר מאוחר סכירתו שזמן מפני  המלוה וה לפלוני  ארעא להאלשלימה
 פלוני בעי ואי משועברים מנכסים נובה בשמר חנירו את המלוה רבנןי( אמורדהכי
 כתיבי הוו דינרין וכך בכך מטנו שיפז'נה המלוה מפלוני ארעא הדין לפרקהלוקח
 וכך בכך הלוקח פלוני יפדנה לא שאם המלוה זה פלוני את והחזקנו החובבשפר
 אותה ימכור לא ואם ללוקה המותר להחזיר למכור שלו קרקע אותו שתהאדינרין
 פלוני להדין זטן ליה יהיבנא כך ובין ושומא באדרכתא חכמים כדתקון בהליעכד
 כך בין הלוקח פלוני יפרה שאם זיסנא הדין ער ארעא הדין בידו שיעטורהמלוה
 דנן יוטא מן בירה ימחה לא ואינש רבנן דאמור טאי בה נעביר לאו ואםמוצב
------ 

 קם"ט. דף בחרא בבא1(
 שנפסד. מה . אזל,2(
 קע"ה. דף בתרא בגאי(
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 דינא טן לנא וחזי פלוני לשנת פלוני לירק פלוני ביום קרטנא הוו דהכיןולעלם
 ולוכחו. לראית ביריה למיהוי דנן פנוני ביר ויהיבנא וחתימנא וכתיננאפסיקוא
 שרה מידו להוציאו היאך אחרינא שימושא שפרא דינא בי כתבין נמי לוקחולהאי
 זה פלוני שלוה בחוב וכך כך ידו מתחת והוציאה פלוני לו  שמכר  בריןפלונית
 שיגבה נמה שטרא ליה כתבי( למי מיננא ובעא הסך בנה הלוקח זה ונ"אםהמוכר
 ממנו שפדאה הסך זה כלום לו שימצא בעת למחר או היום לו .כרה . . פלונימיד

 ובנח שכידו הסמרה שפר בכח ממט ינכה כלוס לו שימצא ובעת עליהדאהריותיה
 כי דפירש ז"ל נאון סעדיה רבי' בפירוש לנא וחזי דינא דבי שימוש שפראהאי
 תורף כתבנו וכבר הפורף למלוה ולא אותן עושין הנפרף ללוקחיי( פירפא שפרהאי
 מילתא כהאי ממכינן ולא לן דסכירא מאי כתכינן דעתין לעניות ואנן לעיל.דבריו
 כותבין הנטרף ללוקח טירפא שפרא דהאי איתא ראם זצ"ל סעדי' רבי' דפרשאמאי
 ביה כת" דלא טירפא כל בשמעתא3( א0רינן טעסא מאי הטורף למלוה ולאאותה
 אדרכתא לאו קרעיני' בה כתן דלא אדרכתא וכל הוא טירפא לאו לטירפאקרעיניה
  דרך לעיל ביארנו וכבר השפרות אלו כל כותבין  הטורף מלוה של למשמעהיא

 מרווח. פירוש והאדרכתאהתירפא

 יזפאתא. שטר הוא וארבע השלושיםוהשטר
 שטר אלא אפותיקי ולא סתם משכנתא לא שאינו קיום קרוי שהוא  חוב שפרוהוא
 הלקוחות ומן היתומים מן בה שנובה בשפר מלוה והוא סתם קיום שהוא בעלמאחוב

 נוסחה. תהו שבועות בהלכות שפירשנו הדרכים ועלובשבועה
 עדים עלי הוו פלוני בן פלוני לנו שאמ' ברורה עדות מפה חתומי עדים אנוידדעים

 פלוני בן לפלוני לו ותנו זכות של לשון בכל עלי וחתמו וכתבו ממנווקנו
 וכך כך סמנו וקכלתי ונטלתי כלל אונם זכר שום בלא נפשי ברצון שרציתימחמת
 וקכלתי גמור בחוב וברשו*( בהלואה עלי והם פלוני ממטנע ומופבעים ושקוליםוגזים
 ואיני פושעו ואיני ידוע לימן אם וכך כך לזמן או שירצה ימן כל לו לפורעםעלי

 לומן ממונו לו פורע אני לאלתר אלא עליהם אחר זמן ממנו שואל ואיני 4(משרפו
 ולא בריא מתנת גמורה במתנה שלי בחצר קרקע אסות ארבע לו נתתי ומעכשוזה

 והשלטתיו לו שנתתי אלו קרקע אצות ארבע ואגב ד0הדרא מרע שכיבכמתנת
 שינכה ער אדם כל ביד לי שיש וחובות פקדונות כל ועל ומפלפלי מקרקעי בלעל
 סמה בין בפני שלא בין נפני בין לי שימצא מה ומכל טמני נמרא עד זהטמון
 ועל עלי קבלתי זה קיום שפר וחומר ואחריות לקנות עתיד שאני ממה ביןשקניתי
 נכמין ארנ שפר מכל לאיתפרעא אחרייה-:.י

 וקנייניי
 שמיא כל תהות לי דאית

Jpc;יהון כולהון אחריות להון ודלית אחריות להון דאית לקנות אני ושעתיד חי 

 לממתג. צ"ל:1(
 י"ס. דף וד"ל ל"ג דף ד"1 העפש בס' גס מובא2(
 קס"ט. דף בחרא בבא'(
 796. עמוד הפרי במתחר גם עי,4(
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 ולבאין לו מכחי והבאים אני לו שאפרענו ער זה טמון לפריעת וערנאיןאתראין
 והתרינו דאכתפאי. מגלימא ואפ" זה ממון סמני לגבות רשאי ויהא ונמות בהייםמכחו
 לו פרע ערים נפני אלו זוזים לפלוני פורע כשאתה ראה לו ואמרנו זה בפלונינו

 זה ששטר זמן שכל פרוע שהוא נבו על כתוב או וקרעהו ירו מתחת זו שטרוטול
 על כתוב בדלא או קרוע בדלא אחריו יורשיו יד מתחת או פלוני ידי מתחתיוצא
 ואתה כשרים עדים כשני זה על עליך יהא נאמן עדים לך שאין או פרוע שהואנכו
 בשטר שכותבין ויש בעולם. טענה שום ובלא שבועה ובלא הרם בלא ווזיס לופורע
 וליורשיו למלוה שהאמינו בפירוש הלוה זה מפלוני עדים אנו ממנו וקנינו הכיחובות
 הררת ואפיי בעולם שבועה ובלא הרם בלא ומיורשיו ממנו שיננו נאמניןשיהו
 ללוה הקנין בעת שנמלכין ער אותו כותבין אין זה נאמנות העדים וכשכותביןהראש.
 וחומר אחרית( פלוני בר פלוני לנו אמר וכך מבואר. לעיל זה כל פירשנווכבר
 והודאות קיומין שטרי כל וחומר כאחריות אחרי יורשי ועל עיי קבלתי זה קיוםשטר

 דשטרי. כטופסי ודלא כאסמכתא דלא ולעלם דנן מיומא בישראל דנהיניןוהלוואות
 במנא לעילא ומפורש דכתיב מאי בכל מלוני בר לפלוני פלוני בר פלוני מןוקנינא
 בשנת פלוני בירח .פלוני ביום ערים אנו נפנינו שהיה ומה ביה. למקניאדכשר
 זה פלוני ביר ונתננו וחתמנו כתבנו פלונית בטתא כאן מונין שאנו למניןפלונית

 וקיים. שריר והכל ולזכות לראיה מכחו הבא וביד בידולהיות

 יבמין. כתובת שטר הוא וחמש השלשיםוהשטר
 דכתובה נוסחא כאן חזרנו וחליצה ייבום בהלכות וענייניה דיניה שנתננוואע"פ

 רשאי אינו יבמתו את היבם שמיבם ואע"פ השטרות בסידור ולקובעולהחזירו
 נמי כן וכמו וחליצה יבום בהלכות כרממורש חדשים שלשהיי( שימתין לאחראלא
 נכסי על אלא יבמין כתובות שיעבוד כותכין היו לא שכדורית-הראשונים--אע"פ
 ובלבד דבר לכל כאשתו היא הרי כנסה יבמותי( נבי וכדתנן שנפטר הראשוןהבעל
 כל כשאר דיריה נכסיו על רבנן חקינו האירנא בעלה נכסי על כתובתהשתהא
 תהא שלא כדי משני רבנן חקינו מראשון לה לית ואי כדאמרינן*( דעלטאכתובות

 נוסחה. והדין כתובות. כל כשאר היום נוהגות ולכך להוציאה בעיניוקלה

 פלונית כמתא כאן מונין שאנו למנין פלונית בשנת פלוני לירח וכך בנך בשנתברביעי
 והיי ושכיב הוה ( ' דמואבי אחי פלוני בן פלוני קדמנא ואמ' נפשאי ברעותצביתי

 הדין ושבק שבק לא בישראל שמיה וטוקים וברתא וברא שבק ישראל ולכללרבנן
 ולמיון אוריתא מן יתה ליבומי חזינא פלוני בר פלוני ואנא פלוני בת פלוגיהאיתתא
 דא פלוניתא ושמעת עליה ינא יבמה דמשה אוריתא בספר נדכתי' יתה ולפרנסיתה

 ויבק6( הבי כען פלו' לה ואמ' לאינתו ליה והות פלוני נר לפלוני להואיתיבמת
 דכתי' כמא בישראל שמא מיתנא לאחי לאוקומי בדיל וישראל משה כדתיתיכי

 אפלח ואנא בישראל שמו יכרת ולא הטת אחיו שם על יקום תלד אשר הככורוהידי
---.. - - 

 אחריות. נ"ל:ו(
 מ"י. פ"ר ,בשית2(
 ש"ח. דף ט"ג פ"ד ,מם8(
 ל"ט. דף ימס4(
 ע"ד. מא דף לבוב דפוס העטור בס' כם"יש אנץ, רמן צ"ל:5(
 ליבט. צ-ל:"(



66 כתובה שפר - יכמין כתובתשטר

 וזנין ומוקרין דפלהין יהוראין גוברין כהלכת יתיכי ואסובר!( ואפרנס ואזוןואוקיר
 דנן לפלוני ליה ואיתיבמית2( דא פלוניתא ושמעתיה בקושטא נשיהון יתומכמין
 דא לפלוניתא לה וכתב פלוני בר פלוני וצבי וישראל משה כדת לאינתו ליהוהות
 רכתנ בכתובתה כתיב רהוה אוריתא מן לה דחזו מוהרא זוגי מאתן בנתובתהיבמתו
 לה רחזי טוהרא לה כתיב דהוה ואוסיף וצבי וקפיץ לבתולה הוה עד בעלה אחילה

 רא פלוניתא וצביאת ארעא כל כאורח עלה ומיעל וסיפוקהא וכסותהאומוונהא
 כמא נשא סבי ליה דהנעלת נדוניא זרא לאינתו ליה והוה רנן לפלוני ליהואיתיבמת
 ותכשיפין ובנדים _נזהב בין בכסף בין פלוני דהדין אחוהי קדמא לבעלהדאיתיאת
 טדינתם סנהנ ועל הטקום דרך על בכתובה כותבין וכוי. הכל שומת סך ערסאושימושי
 כתובתה שטר וחומר אחריות דנן פלוני לנו אט' וכך נתובות. בהלכות שפירשנווכמו

 וקניינין נכמין ארנ שפר סכל לאיתפרע בתראי ירתאי ועל עלי קבילית דילהותומפת
 להון ודלית אחריות להון דאית לקנות עתיד ושאני שקניתי שמיא כל תחוח לידאית
 דאיתוסמת ונדוניא דא כתובה שטר לפרעון וערבאין אתראין יהון כולהוןאחריות
 דאיתוספת ונדוניא כתובתה אחריות פלוני וקביל כתפיה יעל מגלימא ואפי'דילה
 כישראל דנהינות כתובות שפרי כל וחומר כאחריות כחפיה דעל מגלימא ואפי'דילה
 פלוני בר מפלוני וקנינא דשפרי, כטופסי ורלא כאסמכתא דלא ולעלם דנן יומאמן

 ביה. לטקניא דכשר במנא לעילא ומפורש דכתיב מאי בכל יבמתו פלוני נחלפלונית
 לפלוניתא לה וכתב דנן פלוני בר מלוני וצבי יבמין בכתובת דכתיבי נוסחאיואיכא
 מאי נטי בה כתבי ולא טררבנן לה רחוו זוזי מאה כטף סוהרא בכתובתה יבמתורא

 לה כתיב רהוה מדאוריתא לה דחוו מוהרא זוזי דמאתן כתובה על לעילדסיימינן
 קא זוזי רמאה דכתובתה להו דסבירא משום וכוי בעלה אחי לה רכתבבכתונתה
 דיליה בועות*( בספרי 1"ל גאון מעריה רבי' וגם וגרושה. אלמנה לכל כמו להעבדי
 על כולהו מילי ובהני אוריתא מן לה דהזו מוהרא ופלגא נוזי תריסר לה ויהבכת'

 ולשטרות. לכתובות כתבינן קא והמדינות המקומותמנהנ

- - -

 כתובה. שטר הוא ושש השלשיםוהשפר

 לבריאת וכך כך שנת פלוני לירח וכך בכך בשבת בכך פלוני ביום נוסחה.והדין
 דנא התן פלות בר פלוני איך פלונית כמתא כאן מונין שאני לטניןעולם

 דשטיא במימרא ואנא וישראל סשה כדת לאנתו לי הואי בתולתא לפלונית להאמר
 וונין וטוקרין דפלחין יהודאין נוברין כהלכת ליכי יתיכי ואמרנם ואיזון ואוקיראפלח
 ליכי דחוו סאתן זוזי כסף בתוליכי מוהר ליכי ויהבנא בקושפא נשיהון יתומכסין

 פלוניתא וצביאת ארעא כל כאורח עליכי ומיעל וספוקיכי וכסותיני וטזוניכימדאוריתא
 וצבי לכתו' נמי שנהגו מקומות ויש לאנתי דנא חתן לפלוני ליה והות פלוני בתרא

 לה שיומין לבנים ומחצה לה מחצה דינרין סאתן מריליה לה והוסיף רנא חתןפלוני
 בעלה לבית ואמה אביה מבית דא פלוניתא ליה דהנעלת נדוניא ודא טמנוהמקום

 218. עמור מ"א חיק החדשי במכתבו קויפמאן דור ר' החכם ירידי שכתב מה ש,1(
 791. עטור הטרי בסחחר עי'י(
 פ'(. דף )ד"1 ע"ב מ"1 דף לבוב רפש העטור בס' כמ"ש שטרש בספר צ"ל:8(



 השפרותפטר66
 הכל שוטת מך וכך כך ומאני ערסא ושימושי ותכשיפין ובנדים בזהב נין ננסףנין
 רינרין וסאתים צרוף כסף של גדולים דינרין נאלף1( דנא חתן פלוני עליוקיבל
 ויש לה שנעשה לחוד הסתנה לבר במהנה לה דליהוי מדיליה לה דאוסיףתוספת
 כדי הכי למיכתב ונהגו לה שיעשה לחור המתנה לבר לה לכתוי שנהגומקומות
 שומת סך בה לכתוי נחנו שלא נמי מקומות ויש כתובה. נכלל המתנה תכנסשלא
 ואוסיף וכו' עליו קיבל הכל שומת סך הכי כותבין אלא וכו' פלוני עליו קיבלהכל
 ומאתים וכך כך טדיליה זה כנגרלה

 דינריי
 כתובות בהלכות זה פירשנו וכבר תוספת

 שיעשה לחור המתנה לבד מהפסידה האשה בשמירת גדול עיקר זה ברברוכתבו
 וחוטר אחריות דנא חתן פלוני לנו אמר ונך המתנה. נשפר שיכתוב כמו פלונימבית
 דתתפרע בתראי ירתאי ועל עלי קכילית דיליה ותוססת דא ונדוניא דא כתונתאשפר
 להון דאית ודאקנה דקניתי שמיא כל תחות לי דאית וקנינין נכמין ארג שסרסכל

 ונדשא דא כתובתא לשפר וערבאין אתראין יהון כולאן אטריות להון ודליתאחריות
 כתובות שפרי כל וכחומר כאחריות כתוואי דעל מנלימא ואפילו דילה ותוספתדא

 רשפרי כטופפי ודלא כאסטכתא דלא ולעלם דנן מיומא בישראל דנהיגותונדוניאות
 מאי בכל דא לפלוניתא דנא חתן ספלו' וקנינא דרבנן, חיזוקי ובכל וכהלכהכרת

 וקיים. שריר והכל ביה, למיקניא דכשר במנא לעילא ומפורשדכתיב

 לחור* מתנה שפר הוא ושלשים השבעהוהשטר
 ריליה. נומחא  והרין כתובות בהלכות ודיניה עניינה פירשנווכבר
 עלי הוו פלוני בן פלוני לנו שאטר ברורה עדות מפה חתומי עדים אנוידדעים

 לפלוניתא לה ותנו זכות של לשון בכל עלי וחתמו וכחכו ממני וקנועדים
 בלב אלא בלל באונם שלא נמשי ברצון שרצית. טחמת לזכות בידה להיותאשתו
 טתנה טעכשיו נמורה במתנה לה ונחתי יפה ובעין שלימה ובדעת הפצה ובנפששלם
 ארבע תוך שיש מה וכל מצרניו והרין פלונית שדה אותו או וחצר בית אותולחוד
 וחלופה חתוכה וקיימא שרירא גמורה מתנה לחוד במחנה לה נתתי הכל הללוטצרנין
 מעכשיו מתנה מחיים מתנה פרהסיא מתנת עלמין מתנת רומא רום עד תהומאמתהום
 לחבירו סתנה שנותן כאדם לה שנתתי זו מתנה ושתהא לעלם מינה למיגוררדלא
 היזוקין מיני בכל ומוחזקת ומקוייטת נמורה סתנה אלא כתובה כתנאי. תהאשלא

 ותהא נמורה זכייה במתנה לעצמה ותזכה אנחתי זו פלוניתא תלך ומעכשיושבעולם
 נפשה חפצת כל זו במתנה ולעשות במתנה אותה ולתת ולהוריש לירשרצונה
 לפי בעולם דבר. בשום עליה לערער רשות לי יהא ולא בירה ימחה מי ואיןורצונה
 מעל כחי באי וזכות ורשות וזכותי ורשותי ידי וסלקתי זו מתנה לה נתתי יפהשבעין
 תהא( )שלא בהא שלא כתובה ומן לאחר וו סתנה ומן ואיחרתי  נסור סילוק  ווסתנה
 מתנה כח ירעתי וכבר נשואין לאתר מתנה גמורה לחור מתנה אלא כתובהנתנאי
 וייפיתי פירות אוכל הבעל ואין קנתה במתנה חכמים שפירשו כמו נשואיןשלאחר

 לפי נפשה חפצת כל בה ולעשות ושלמאה רשאה שתהא טחנות טשאר טתנהנח
 ולא ראיה ולא אענה ולא קול ולא ונירוה לא זו במתנה לעצמי בה שיירתישלא

 ע"ר. ט"ב דף לבוב גר' סש'ג ע"ד דף וימציא ד' העטור בס, ש,ו(



67 מחאה שפר - לחוד מתנהשפר

 טחנה שכח יורע הוי זה פלוני את הורענו עדים ואנו כלל, וכות שום ולאתביעה
 כעס יארע ושלום חם שאם לאחר מתנה כנותן אלא לאשתו טתנה שעתן כאדם11

 ואם שתרצה. מי לכל וו מתנה תתן תחתי שהיא אעפש ביניהם קפפה אוומריבה
 יארע ושלם חס שטא ואם הכי שכותנין ויש נירושין. ביניהם יארע ושלום הםשמא
 על וקבל זה פלוני וסבר טכתובתה חוץ משלם וו  מתנה תנכה ביניהם טאורעשום
 בחיים שתרצה טה כל בה לעשות זו טתנה בירה קיימתי כבר ואמר זה כלעצמו
 מרע שכיב כמתנת ולא בריא מתנות בכל לכל ומפורסמת כלויה ת  ומתנהוכטות
 כדת חכמים וכתיקון כהונן מודעי כל בכיפול שבעולם חיזוקין בכל בריא טחנתאלא

 כאהייות אחרי יורשי ועל עלי קבילית לחור טתנה שפר וחוסר ואחריותוכהלכה
 כאםסכתא דלא ולעלם דנן סיוטא בישראל דנהינות לחוד מתנות שפרי כלוכחומר
 ומפורש הכתוב כל על אנתתיה דא לפלונית זה מפלוני וקנינא דשפרי כפופסיודלא
 בירח פלוני ביום בפתנו שהיה ומה ביה. למקניא דכשר בטנא שלם בקניןלעיל
 ביר ונתננו והתטע כתבנו פלונית בטתא כאן סונין שאנו לטנין פלונית לשנתפלוני

 ולוכוח. לראיה בידה להיות דאפלונית'

 מחאה. שפר הוא ושמונה השלשיםוהשפר
 שלו בקרקע או בביתו שמעון והחיק הים למרינת שיצא ואונן  נגוןוהוא

 ושחה טחאה ברקרוקי יודעים וכשרים הנונים ערים שני בפני הולךוהוא
 בפני טוחה החש ואם בנזלה שלי כקרקע והחזיק נזלן הוא פלוני ואומרבפניהם
 ושלש שלש כל בסוף כך טוחה שווא וכיון טוחה דטילתא לרוחאשלשה
 ופעטא חוקה לו אין רבות שנים קרקע לאותו שטעון מחזיק שהוא אעפ"ישנים
 כיאסרינןי( לכל נודע היבר שנים אלו נפני טוחה שהוא שכיון טסני זודמהאה
 שזה כיון הוא נזלן דלא איתא ואם הדבר יודע ושמעון ליה אית הבראחברך
 ואוטר דין לבית הולך אינו והוא טמנו ומתכעס נזלן שם על אותו סכנההאחד
 ובבית דין לו לעשות לפניכם טזומן אני והרי נזלן אותי קורא פלוני למה רבותילהם
 עושה שאינו וכיון הגזול את וסצילין ביניהם ורנין לאטתו הדבר סוציאיןדין
 שנים חמש שטעון שהשיק כיון אבל הזקה לנזלן ואין נזלן שהוא ידוע הדברכך
 רשטיא כסייעתא הזה הרבר לפרש עתידין אנו והרי חזקה הויא ראובן טיחהולא

 מבביתא ההיא על הבתייש( .חוקת בפר' אמרינן מילתא  האי ועל ומחאה, חזקהבהלכות
 אפי' טהאה הויא בפנינו שלא מחאה קסבר אי קסבר טאי ובז' לחוקה  ארצותרשלש
 נטי ונלין יהורה אפיי סהאה הויא לא בפנינו שלא מחאה קסכר ואי נמי ונליליהורה
 מחאה הויא בפנינו שלא מסאה קסבר לעולם רב אטר ממל בר אבא בר אבא ר' אס'לא.

 חרום כשעת ונליל יהודה רמתם ונליל יהורה שנא וטאי תנן8( חרום בשנתומשנתינו
  בפנינו*( שלא ומחאה בורח בנכסי )בנכסס מהויקין אין הלבתא רבא אמ'דמי.
 ואפי' סרדין טהטת בבורח כאן סטון טהמת  בבורח כאן קשיא לא תרתי מחאההויא

 ע"ג. ל"ת דף בתנא בגא1(
 ל"ח. דף בחרא נבא9(
 שני. : וברי"ף גגסרא לפניתי(
 למעלה. וכצתן בפניו צ"ל*(



 -ו"__-_4יין
 אם' לאהריני'( ליה8( תימרו לא להו אמ' מחאה הויא בדינא תכענא ולמחריו(הוא,
 ליה אית חכרא חברך אמרינן לאחריני ליה אמרינן לא לרידי'( ליה אמרינן לאליה

 לא להו קאמ' הא שוהא לכו תפיקו לא להו אמ' ליה, אית חברא דחברךותברא
 לא ליה wp~' הא פפא רב אמ' שותא להו6( נפקא לא ליה אמ' שותא לכותפיקו
 דאיניש עליה רמיא רלא מילי כל אמ' יהושע דרב בריה הונא רב שותא. לןנפקא
 אשכהינהו למהויי מחיתא ההוא ליה הוה מניומי בר גידול אדעתא. 7( בלאו ליהאמ'
 אחא הדר לישנא8( קטייהו ומחא טובי בר חלקיה ולרב חייא בר ולהייא הונאלרב

 שוב ראשונה שנה שמיחה כיון רב אמ' הכי צריכת לא ליה אמרו קמייהולמחויי
 שלש כל בסוף למחות וצריך קפרא בר משום לקיש ריש אמי למחות. צריךאינו

 לו אין ערער הראשונה טענה מחמת אם וערער והזר ערער קסרא בר תניושלש.
 צריך ואין שנים בפני מחאה נחמן רב אמ' רבא אמ' חזקה. לו יש לאו ואםחוקה
 לומ' וצריך שנים בפני הוראה כתובו לומ' צריך ואין שנים בפני מורעא כתובולום'
 נוסח ונהו בשלשה. שטרות קיום כתובו לומי צריך ואין שנים בסני קניןכתוכו

 מחאה9(.שטר

 פלוני נר פלוני על וקבל פלוני בר פלוני קדמנא אחא מטה חתומי אנחנובפנינו
 פלוני בר פלוני על קובל ואני ומוחה בפניכם מוסר הריני רבותי לנאואמ'

 ליה יכילנא קא לא והאידנא בנזלנות שלי את מחזיק והוא פלוני בית אותושגוזל
 שלא ומפני לי כשיזדמן ליה תבענא ראנא רבנן ידעי וליהוו ותקפו אונסומפני
 שנים w~w נתוך גמורה מחאה לפנינם מוחה אני ממני גוזל כשהוא זה כביתיחניק
 לנזלן ואין נולן הוא והרי שלי את נוזל והוא שלש בתוך בפניכם משה שאניוניון
 גל כדין חכמים וכתיקון כהונן וכהלכה נדת בפניכם מוחה שאני זו ומחאהחזקה
 בר פלוני הדין ומחה קדמנא דהוה ומאי ולעלם דנן מיומא כישראל דנהיגותמהאות
 ולזכות לראיה בידיה למיהוי בידיה ויהיבנא וחתימנא כתיבנא קרמנא מילי ומסרפלו'
 שריר והכל פלונית כמתא ביה דרגילנא למנין פלונית לשנת פלוני לירח פלוניביום
 פלוני בר פלוני קדמנא ומדאתא מחאה בשטר הכי דכתב מאן נמי ואיכאוקיים.
 קורמיכון ומוהה וקביל מסר דאנא מאי לי וחתמו וכחכו מהדי עלי הוו לנאואמ'

 לעניות לן דסבירא מאי לעיל כתבינן ואנן וכו'. ביריה ויהיבנא וחתימנאכתיננא
 אי מיהו כתובו לום' צריך ואין שנים, כפני מחאה בשמעתא לעיל נדאמרינןדעתין

 דמי. ושפיר בה לן לית מילתא לרוחא הכי וכתבו הני להואמי
---- --- - 
 ברי'.ף. עי'י(
 ל"ט. דף2(
 ליה. תימרו לא לדיריה וכו' אמר להוסיף: צ-יך'(
 וכו'. ליה אית תברא דחברך להו אמרו להוסיף: צריך4(
 לריריים. צ"ל'(
 בריף. כמ"ש לןי צ"ל:"(
 ולאו. : צ"ל7(
 לשנה. צ"ל:"(
 צ"ב דף ד'1 העמור בס' עי'"(

 ע"ג. כ"ג רף 1ר"י



 שאונסו או במתנה לו לתתו או שרהו למכור שמעון את שאונם ראובן כגוןוהוא
 או מפלפלין שאר או במתנה %ז מאה לולתת

~lnoS 
 או חוב שפר לו

 שקלה אי 5יה ואמ' אניס וקא זוז מאה אצלו לו שיש כגון או דבר לולמחול
 לא לא ואי טופנ טחילה שפר שהוא אביוריא שפר לי וכתנת זוז חמישיםמינאי
 גוים ע"י בין שלפון ירי על בין עצמו ע"י בין לו שעושה 11 ואונם מידי לךיהיבנא
 כפני טודעא עליו מותרי( אונס שהוא דבר כל זולתן ע"י בין ישראל אונס ע"ינין
 המודעא עירי נמי וצריכין מודעי. כיפול בענין לעיל המודעא דין פירשנו ונברעדים,
 ממון באונס או שדה מכירת באונס זה ודבר לשמעון לו שעושה כולו האונסלדעת
 בגלויי ואפי' מניא שהוא כל בידיעת מתנה באונס אבל ממון טחילת נאונסאו

 בפול בענין לעיל זה כל שכתבנו ולפי הבתים9( חוקת בפר' וכרנרסינו סניאמילתא
 מורעא'(. שמר נוסח וזהו כאן. לפרש הוצרכנו לאהמודעי

 לנא ואטי פלוני בן פלוני לפנינו שבא ברורה ערות ספה חתומי ערים אנויודעים
 אונסא בשאר או בשלפנא לי אניס פלוני בן פלוני דהדין מהדי ע5י הוורבותי

 ליה למהביה או דירי פלוני דירתא ליה לטיזבן אותו כותבין האונס שהוא דרךעל
 אנסי לכון וידוע לי אניס פלוני רהדין קדמיהון מודעא סטרנא קא והשתאבמתנה
 יהיב ראי 5יה אמניא*( ואנא זוזי במאה דילי דירתא הדין לזבוני לי מצריךרקא
 ליה אניס דקא אונסי וטשום מוביננה לא לא ואי ליה רזביננה זוזי סאה חמש בהלי
 או אונסא חליף דכד מהרי עלי הוו וכען זוזי במאה ליה לוכונה רלא לי סנילא

 ויש זה. כל על אני שאנום מפני מיניה ליה ומפיקנא בדינא ליה תבענאשעתא
 זכיני בשפר דכתי' או מורעי לבפולי לי אניס ואי המורעא בשפר נטישכותבין
 )ולית( היא אונסא כולה שפרא הההיא פידי ליינני דלא סהדי לי הוו מודעיביטול
 אכפליניה ולסחר היום לו עושה אני טמני מבקש שהוא וכל סששא ביהולית

 הוא אונס דאונסוה וראינו שאלנו ואנו בירו ומופל אני שאנוס בדינאואתבעיניה
 כדת חכמים וכתיקון כהוגן יו מורעא והתמנו כתבנו הכי ומשום הכין לנווהוברר
 דמסר ומאי ולעלם דנן מיומא בישראל דנהינות טודעאות שפרי כל כדיןוכהלכה
 פלוני בירה פלוני ביום והתטנו כתננו שירענו זו ואונסא פלניא הרין קדטנאוקביל
 פלוני ביד ונתננו פלונית כמתא כאן טונין יתאנו למנין עולם לבריאת פלוניתנשנת
 ובשפר וקיים. שריר והכל ולזכות לראיה מכהו הנאים וביר בירו להיות פלוניבן

 וכו' הוא אונס ראונסיה וראינו שאלנו ערים 'ואנו בה כתיב לא אי רמתנהטורעא

 על מודעא שפר היה ואם לעיל. כראטריי מגיא בעלטא מילתא דנ5ויי בה לן5ית
 הכי. כותבין ממון על אוחוב

 כשדצא פלוני בר פלוני לפנינו שבא ברורה עדות טפה חתומי עדים אנויודעום
 זה שפלוני אטר וכן פלוני בר פלוני sy מורעא קדמנא ומסר וקובלצווה

 5י עושה אתה אם 5י אומר לבינו ביני תובע וכשאני רינרין וכך כך עליו לייש
 אוט' לאו ואם טבונך את לך סורה אני הססך 0ן קצת לי 10הל אתה או וכךכך

 לי שיש מה בכל לי כופר הוא עדים בפני תובעו וכשאני כלום אצלי לך איןכי

 ס'. רף בברא בבאי(
 לבוב. מדפוס ט"ח דף העטור בפ' ע"'(
 אמרנא. : נעלי4(



 החילה שטר השטרות*מפר80
 לו אעוסה שאם זו מורעא על ערים לי הוו ועכשיו בירו ומטור אנום ואניאצלו
 אונם קנין מודעי הביטול ועל הטחילה על ממני ויקנו עדים בפני מחילהשפר

 של המורעא בשטר לעיל שכתבנו נמו וכוי מהילה הויא ולא הוא אונסומחילת
 והכל ער וכו'. אונסה דאונסיה עדים אנו וראינו ושאלנו נמי וכוחניןמעלה.

 וקיים.שריר

 מחילה. שטר הוא הס'וחשטר
 נוסחח.1(וזהו
 ערים עלי הוו פלוני בן פלוני לנו שאמר ברורה עדות מטה חתומי עדים אנויודעים

 פלוני בן לפלוני לו ותנו וכות של לשון בכל עלי וחתטו וכחכו ממניוקנו
 כלבב אלא כלל באונס שלא נפשי נרצץ שרציתי מהמת ולזכות לראיה כידולהרת
 גמורה מחילה מעכשיו לו ומחלתי יפה ובעין שלימה ובדעת חפצה ובנפששלם
 רמטונא דררא וכל מסון וכל תביעה וקולי( טענה קולצ( בריות ומחילת שמיםמחילת
 בין שלוחא וכל טעותא וכל הזה היום ועד היום קודם אצלו לי שהיה שבועהוכל
 לי ואין משלם מעכשיו מחלתי הכל השתא בתר לי דאיגליא בין השתא לייידיע

 ידוע מעכשיו לו אני מוחל )אני( שהכל לפי טעיתי כי לוסי מחר או היוםרשומי(
 חתוכה וקיימא שרירא וכהלכה כדת ושלימה גמורה מהילה זו ומחילה ידועושאינו
 ליה ומשלסא'( ליה ויהבא לעלם מינה למיהדר ודלא בה להשנאה דלאוחלוטה
 מחילה לו עשיתי שלם בלב כי מכחו הנא וביר בירו ימחה מי ואין אחריווליורשיו

 עליו לי נותר ולא מכהי לבאים ולא לי לא בעולם שיור שום בלא נמורה מחילהזו
 בן העולם רוחות מארבע שינוא מי וכל הראש הדרת ולא סתם חרם ולא שבועהלא
 ויהגה ויפעון ריקום ונדה נוי ויהודיה יהודי ונוחל יורש ורחוק קרוב ואחות אחובת

 לבטלה כדי מכחו הבאין על או זה פלוני על בעולם ודברים דין שום ויערער1ישתעי
 המערער דברי יהיו זו מחילה מחמת ולהחרימו להשביעו כדי או מקצתה אוכולה
 בעולם ארם לשום רשות יהא ולא ממש בו שאין הנשבר כחרם וחשוב ומבוטלבטל

 כל וה פלוני מעל ולסלק ולהריח  להפיץ אחרי יורשי ועל ועלי ולהחרימולהשניעו
 ושלימה נמורה העמדה מכחו הבא ובחזקת בחזקתו זו מחילה ולהעמיד שבעולםערעורין
 קבלתי זו מחשה שטר וחומר ואחריות וכו' ומורעי מודעי וכל בעולם פסידא DIWבלא
 והומר כאחריות חכמים וכתיקון כהונן קרקע אמות ארבע אגב אחרי יורשי ועלעלי
 כטופסי ודלא כאסמכתא דלא ולעלם דנן מיומא בישראל דנהינות מחילוה שטריבל

 ומפורש דכתיי מאי נכל זה פלוני בן לפלוני זה פלוני בן מפלוני וקנינאדשסרי
 בשנת פלוני בחרש פלוני ביום בפנינו שהיה ומה ביה. למקניא דנשר במנאלעילא
 וטען הטחילה על מיניה דקנו לבתר דאתא והיכא וקיים. שריר והכל עד וכו'פלונית
 הקנין בהלכות זה ענין פירשנו כבר גינאי6(, תרתי דהנהו ידיעה דחושבנאבשעותא

 : מבוארפירוש

 בס, עי,1(
 צ"ב(. דף )ד"1 לבוב מדפיס נ"ר יף העטיי

 נל . נ"ל2(
 רשות. : אול'י(
 28. ע' לעיל ע"4(
 ,"ר דף גיטין6(
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 מזון: אנרת שפר הוא והארבעים האחדוהשטר
 סטון לו אין נסי אי שטעון אצל ממון לו ויש ובנים אשה לו שיש ראובן ננוןוהוא
 כמן דרכים ארבעה על אלו טוון אינרות טוצא ואתה קרקעות לו ויש אחריםאצל
 והיתומים האלמנה ותבעו שמעון אצל מסון לו והיה ויתומים אלטנה והניח ראובןשמת
 כותכין ליתומים קצוב ום~ן לאלמנה קצוב מזון לתת לשמעון דין בית שאומיטזונות
 כשינדלו אותו לתבוע היתומים יוכלו שלא עליהם שהוציא בטה בכך שפרלשמעון
 על מילי הני האפפרופוס ביד אותו ולהשים הנוכר ראובן מסון ליקה בנד עלשיש
 שוה להיות איפשר אבל שטעון שביר זה טמון של הפירעון זמן שהניע כמן ירועיםדרכים
 על אלא בדין סירו להוציא יכולין ואין הזטן הגיע לא ועריין ידוע שם;ון בידהטמון
 אי רבית טשום כאן ולית כיד לו שכותבין מסה פחות להם שיתן בפחות אודרך
 ראובן לבני אלא אותו יתן שלא פקדון בתורת שמעון ביר הטמון זה אםנסי

 נעשה הוא כי אחר אפפרופום עליו ולמנות להוציא דין בית יכולין אולכשיגרלו
 לכשינדלו ראובן לבני אלא יחננו שלא הטסון זה ביר שהופקר ואעפ'י אפפרופוסעליו
 טוציאין ליתומים תקנה שרואין או הנפמר לראובן אחר סטון דין בית מוציא.ן איןאם
 כפקדונו אשתו סזון להפקיע היטנו לא כי היתומים ומזון האלמנה סזון שטעוןסיד
 ואונן בטן השנית והדרך סנון. אנרות שפר 19 וכותנין לבניו לתת כדי אחריםאצל
 טזונות תובעת ואשתו אחרים כיד סזון לו ויש רחוק במקום והוא הים למדינתשהלך
 ראובן לתובעו יוכל שלא רין בית שפר לו וכותבין הנפקד זה סיד טוציאין דיןשבית
 והוא מזון, אנרת נקראת וו ונם דין בית ברשות וכך כך נותן אשתו בטזונותכי

 תובעת ואשתו הים למדינת שהלך מי תניא 1( שנתפתתה נערה נפר' בכתובותכרנרסי'
 דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל אשהו ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין דין ביתטענות
 הוא הנ' והדרך תכשיפ. או צדקה שהוא ט'אחר

 אחרים אצל סמון לו שיש מי כעי
 זה אלא אחר טטון לו טוצאין ביד שאין ובזמן מנונות תובעין ובניו ואשתוונשפה*(
 ויקהו מטונו טשאר יקחו שלא תקנה לו שהוא דבר רואין נסי אי הנפקר, אצלשהוא
 לו וכותבין ביד לו שיאסרו מה כפי הנפקד עליהן טוציא הנפקד אצל שהואמזה
 משפותו ויתרפא לכשישתפה בו לתובעו השופה זה יוכל שלא דין בית שימוששפר
 וכן מזון, מאגרות הנקראת הוא נסי השפר וזה המך זה נתן ובניו אשתו בסזוןכי
 שמר לו וכותנין ב"ר ברשות הנפקד זה עליו מוציא השופה זו הוצאה צריך אםנטי

 ברשות וכך כך הוציא בעצמו כי לכשישתפה השוטה יתנענו שלא דין ביתשימוש
 עוקבא סר אמ' חסדא רב אמ' שנתפתתה'( נערה בפר' נמי גירסא האי ועל דין.בית
 אחר ודבר ובנותיו ובניו אשתו את וטפרנסין וונין לנכסיו יורדין רין בית שנשתפהמי
 ונם כלבר אשתו אלא וססרנסין ונין אין הים למדינת שהלך ובמי אשתו, פרנסתכמו
 הוא אעם שנשתפה השופה כי הדבר ותורף צדקה, או תכשיפ שהוא אחר ברברלא
 צדקה ויתנו ובנותיו בניו שיוונו לצוות יכול היה ולא השפות לו שיבוא ירע לאכי

 רין בית לו עושין לצוות יכול ולא אנום והוא והואיל לאשתו כסות ויעשהבעבורו
 והיה הים למדינת שהלך מי אבל בכך רצונן אדם בני שכל ידוע שהדבר אלוכל
 ולא צדקה ולא לבניו סטן לתת רוצה שאין דעתו גילה עשה ולא כך על לצוותיכול

 סמה להם אין אם הצדקה מן טתפרנסין והן עבורו עושין דין בית ואיןתכשיפ

 מ"ח דף1(
 נשתטה. צ"21(
 טיח. דף כתובות"(



 השטרותמפר62
 שאין דעתו שנלה אעפ"י בטחנותיה וחייב עליו חוב שהוא אשתו אבלשיתפרנסו

 ובית אחרים מטון להפקיע הימנו כל לא עליו חוב שהן כיון מזונות.ה לה לתתרוצה
 זה הפורש וכבר אחר מטון לו שאין בנמן הנפקד מן או כרחו בעל ממנו מוציאיןרין

 עוקבא מרמר הים למרינת שהלך מי דתניא הא על דמקשינן שנתפתתה נערהבפרק
 שיש ראובן כנון הוא הד' והדרך לדעת. יוצא והכא לרעת שלא עוקכא מרותרצינן

 הקרקעות מן ביד ומכרו קרקעות והניח שמת או הים למדינת והלך ובנים א,טהלו
 הקרקע זה לו מכרו היאך שימוש שפר ללוקה ב"ד שכותכין אשתו למזונותשלו
 או האשה בהוצאת הממון הלוקח זה הוציא והיאך אלמנתו או אשתו מזוןלצורך
 יהיו לא ונם סירו הקרקע להוציא כשיבוא הבעל יכול ושלא רבנן נרתקוןהאלמנה
 עור ולא הממון זה ליחן האלמנה בנמן כי הלוקח לתבוע וסחר היום היתומיםיכולין
 היתומים על לוקח של אחריותו הלוקח מן שיתבענו הקרקע זה על עורר יצא שאםאלא

 בהלכות  האלמנה סכירת רין פירשנו וככר איתסי אהריותא רובין דינא כיכדאסרינן
 אלמנה בפרק בכתובותי( נרמינן מרוה. פירוש האלמנה ירי ומעשהמזונות
 כיצד איתסי, אחריותא דזבין דינא בי איתמי אהריותא דזבינא ארמלתאניזונית
 ולוקח הרש עשר לשנים מוכרת הונא רב אמ' קטינא רב בר דניאל רב אמ'מונרת

-
 ושבנשנשם. וןאל,מגנמ מזון אגרות היתומים. שום ירושלמי3( יום, לשלשים אחדומסרנם

 קרקע: ממכירת מוכרת שהיא בזמן מרן אגרותשטר
 פלוני אשת פלוני בת פלוניתא קימנא דאתת היה כך למטה החתומים דיןניחאנו

 רבותי לכון יריע לפנינו ואמרת צרכה ועל רחקה על ונתרעמה קרמנאוקבלת
 אפי' סזון שיעור לי הניה ולא הים למדינת ימים כמה היום בעלה פלונישהלך
 לכלום טגיעין אינן ידי ומעשה ולהתפרנס לזון במה סיפוק לי ואין חדשיםלשלשה
 דין בית ואנו במזונותי ועיינו לצרכי חושו רבותי ועתה למזונות הרבה צריכהואני
 שדה כמו למכור ראוי דבר מצאנו ולא בעלה ממון אתר ותפשנו נכונים דבריהראינו
 וכך לכך והניעו שרה. אותה על והכריזו למוכרה והרשינוה פלוני תכשיט אופלוני
 כמו בה שיתן לוקח עליה יצא לא רבנן וכאמור כרבעי השרה בהכרזת ועשינודינרין
 פלוני להדין לפוכרה דין בית אנו וראינו דינרין וכך כך כה שנתן פלוני בןפלוני

 עליו יערער שלא הים נסדינת שהוא תרעומת משום חושש היה כי  בכךופייסנוהו
 בכך ממנו וקנאה ממנו ושמע לקטתה הרבה ופייסנוהו זה פלוני על והזרנו לנשיבואבכלום
 כל לה ולתת חכמים וכתיקוז כהונן במזונותיה לאשתו להוציאן לו וצוינו רינריןוכך
 שאנו זה דין בית מעשה לה כתבנו ולכך דנן פלוני עשה וכן במזונותיה וכך נך וחדשהדש
 האשה בעל פלוני ביד לא כח יהא ולא האשה מזון לצורך זו שרה לו מכרנו דיןבית
 הלוקח זה פלוני ילך ומעכשיו בכלום עליו לערער ארם שום ביר ולא מהר אוהיום
 טכהו והבאים הוא נפשו חפצת כל בה ויעשה )מעשה( פלוני שדה ויקנהויחזיק
 ולעולם מהיום נפשו חפצת כל בה ולעשות ולהנחיל לנחול ולהוריש לירש רשאיויהא

 רוחות מארבע בעולם ארם לשום ולא לבעלה לא רשות יהא לא ואילךומהיום
 ויתנענו סחר או היום כעלה יבוא ואם בכלום עליו לתבועהעולם

 להריי
 הלוקח פלוני

 בדיני לא מטש בו שאין הנשבר כחרס וחשובין ומבוטלין בטלים דבריו יהיובכלום
 הים במרינת שהוא פלוני זה קנסנו דין בית אנו ונם האומות נריני ולאישראל
 כך שיתן הלוקח פלוני להרין מחר או היום יתבע שאם בגזירה הדין מן עליוונזרנו

 צ.ז דף2(
 קראטאשין(. מרפוס מ"ב )רף הזג פ"ג קטן מעד3(
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 בידו להעטיר הכל ועל נפשו חפצת כל נהם לעשות הלוקח לפלוני קנס דינריןוכך
 ראינו וכן אשה למיון דין בית אנו לו סכרנוה כן טנת שעל נטורה העטרה זושרה
 הלוקח זה פלוני על לפעון העולם רוחות טארנע בעולם ארם שום יבוא ואם הריןטן

 ועל ממש בדבריו אין אשה למזון דין בית אנו לו שמכרנו זו שדה טחסתבכלום
 ומעל זה פלוני סעף ולסלק ולהריח לפצות אחריו יורשיו ועל האשה געלפלוני
 ובחקת בחזקתו לו שזכרנו זו שדה ולהעמיד שבעולם ערעורין כל אחריויורשיו
 בעולם ויום כתב שום זו שדה על יצא אם וכן בעולם פסידא שום בלא מכחוהבאים
 הלוקח זה פלוני טעל ולפצותו ולסלקו אחריו יורשיו ועל האשה בעל זה פלוניעל
 פלוני על אחריותו שתהא כדי דין בית אנו לו מכרנוהו כן כי אחריו יורשיוומעל
 כאלו אשתו מזונות לצורך דין בית אנו שסכרנוהו מכיון כי אחריו יורשיו ועלזה
 כאחריות יורשיו ועל עליו אחריותו שתהא הלוקה כח ויפינו דמי נעצמו מכרההוא

  דנהיעת ואלסעת אשה דסזועת דין בית מעשה ושפרי סגירות שפר גלוכחוטר
 פלונית לירח פלוני ביום דייניא אנחנא קדמנא דהוה ומאי ולעלם דנן טיוטאבישראל
 ונתננוהו א דין בית טעשה וחתטנו כתבנו שמיא מן לנא דאחזו ומאי הדין טןוראינו
 אלמנה לסזון הוא ואם ולזכות. לראיה מכחו הבא וביד בידו להיות זה פלוניביד

 על השיה אחריות וכותנין אלמנה ענין ביה ומדכרין ענינא הדין על השפרכותבין
 השלשה שאר כמו אחרים אצל טופקד שהוא טמון השפר נמי היא ואםהיתוטים.
 לחכם ותן דרכים השלשה שאר יתלמדו שכתננו טזה כי לעיל שכתבנודרכים

 : עודויחכפ

 משכנתא: שפר הוא הם"בוהשטר
 היא אלא לבדו טוב שפר שהוא קיופ ולא אפותיקי לא שאינה סתם משכנתאוהיא

 לו ואמ' קצוב לזמן בהם שדהו לך!( ומשכן מעות טמנו מלוה כגון סתםטשכנתא
 או בנכיתא פירותיו ותאכל פלונית בשדה תרי לאו אם פלוני יום עד לך אתןאם
 לך שאפרע עד ננכיתא מאלתר לפירותיו אם לו ואמי מעכשיו שרהו שמשכנוכנון

 הנאמנות העדים שישאלו ובלבד ובנאטנות בהתראה היא זו משכונא ושפרמשלך,
 שבועה בלא היתוטים טן לנבות הנאטנות אותו מועיל שאלוהו ואם ללוה הקניןבעת
 טשכונא: שפר נוסח וזהו אלו. דברים של עיקרן מקומות בכסה לעיל שפירשנוכמו

 טחמת פלוני בן פלוני לנו שאטר ברורה ערות מפה התומי עדים אנויודעים
 ובדעת חפצה ובנפש שלם בלב אלא כלל באונס שלא נפשי ברצוןשרציתי

 פלוני פסטבע ותקלין פבין דינרין וכך כך ממנו וקבלתי ונפלתי יפה ובעיןשקטה
 בסצרניו סמויים שהוא כמו פלוני במקום לי שיש שדה אותו כל בהם לוומשכנתי
 טצד ופלוני, פלוני שרה שני טצד ופלונק פלוני שדה אחר מצר המצרנין הןואלו
 סצרנין תוך שיש מה וכל ופלוני, פלוני שדה רביעי מצד ופלוני, פלוני שדהשלישי
 ושנח עמל כל עם לטעלה הכתובים אלו ברינרין זה לפלוני לו משכנתי הכלהללו
 לפרוע עלי וקבלתי וביאה  ביציאה שמיא רוס ועד תהוטיא מתהום ובאדטה כעפרששם
 הכתובין הזה לזמן לו אפרענו לא ואם וכך כך לעיל הכתו' הסטון זה לפלונילו
 כך בנכיתת9( פירותיו ולאכול לו שמשכנתי זו במשכונה לירד רשאי יהא מידלעיל
 לענוד רשאי ויהא זו נסשכונה ויקנה ויחזיק ויזכה זה פלוני ילך ומעכשיו בשנהוכך

 בנכיתא. : מריןי(



 השטרותטפי64
 בכל זו משכונה פירות ולאכול אריס ולהכניס ארים ולהוציא ולזרוע ולחרושולנפוע
  לזמן שלו את אפרע לא ואם שלו את לו שאפרע ער נכיתא וכך בכך ושנהשנה
 להחזיקה ירצה אם נפשו חפצת כל זו ממשכונה לעשות רשאי יהא לעילהכתוב
 ורעפים ותקראות קורות להוריר ירצה ואם הנזכרת בנכיתא פירותיה ולאכוללעצמו
 עצמו פי על הכל למכור מעכשיו אפפרופום אותו ומניתי ואבנים כוחליםולסתור
 מן יעשה הקרקע נוף לסכור נמי ירצה ואם ברבורו נאמן ויהא דין בית פי עלשלא
 בעולם וארם דין בית רשות ובלא רשותי בלא נמורה בנאמנות נפשו חפצתהכל

 נשתייר ולא לעולם נסור סלוק מכחי הבאים ורשות ורשותי עצמי סלקתיומעכשיו
 שאפדה ער אחרי ליורשי ולא לי לא בעולם וזכות ותפיסה חלק שום זו במשכונהלי

 מדמי אצלו לי נשתייר ולא מכחו הבאים ומן ממנו מנחי הבאים או אניאותה
 מתחת יוצא 11 משכונה ששפר זמן וכל משלם מטנו קבלתי הכל כי כלום זומשנונה

 הדרת בלא שבועה  ובלא  הרם בלא  ברורים ערים כשני סכתו והבאים  הוא פלונייד
 לפלוני והויענוהו זו. נאמנוה על בפירוש זה מפלוני עדים אנו טפנו קנינו שכךראש
 בפני תפרעע לא שאם לו פרע בעדים זה שון לו פורע אתה שאם יורע הויזה
 אתה ואפי' מידו השפר שתקבל ער כלום פירעון מועיל לך אין כשרים עריםשני
 זמן כל אלא כלום הערות הועיל אין נאמנות לו עשית אם ערים שני בפניפורעו

 כח והודענוהו עדים אנו בו והתרינו הכי שכותבין ויש השפר. מידו קבלשתמרענו
 שלא שתפרע פריע וכל עצמך על האמנתו שכבר רע זה לפלו' לו ואמרנוהנאמנות
 וכל וקביל וסבר ערים בפני אלא כלום לו תפרע אל אלא פריעה אינה עריםבפני
 בו שאין הנשבר כחרס וחשונין ער וכו' ובת בן העולם רוהוה מארבע שיבאסי

 כל מכחו הבאין ומעל מעליו ולסלק ולהדיח להפיץ אחרי יורשי ועל ועליממש
 נמורה העמדה מכחו הנאים ובחזקת בהזקתו זו משכונה ולהעמיר בעולם ומועןעורר
 וכו' ומורעי מורעי וכל וכו' לשון בכל כתוב וקיום כהב וכל בעולם פסידא שוםבלא

 כל וכחומר לאחריות אחרי יורשי ועל עלי קבלתי 11 סשכונא שפר וחומרואחריות
 כפופסי ודלא כאסמכתא רלא ולעלם דנן מיוחא בישראל דנהינין משכונותשפרי

 וקים. שריר והכל וכו'כשפרי

 מגידאנ(: שפר הוא המ"גוהשפר
 קא ורבואתא למילתא אית קפא ניפירא2( כתב ואי בתלמור למעלה האמורוהיא
 ביניהם שמר שעושין כלום' שמירה לשון ואיי( ניפירא2( כתב ואי הכיכתיב

 ושטעון ראובן שקנו בזמן נינרא*( שפר וזהו תבירו על מלהחזיק זה את זהשישטרו
 שנה ראשונה קרקע אותו פירות ראובן ואוכל ביניהם משותף והוא בשותפותקרקע
 ואין כלום בכך אין אחרת שנה ושמעוןאחת

 יכוליי
 אם אבל זה, על זה להחזיק

 שנים שלש שמעון אותה אוכל כך ואחר זה אחר זה שנים שלש ראובן אותהאוכל
---  - -  
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