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 פטיקא. שטר הוא הנ"גוהשפר
 בית אותה עושין רצוואם

 ריי
 נוסחה. וזהו הקהל ראשי שם על עדים או

 מפה חתוטי עדים אנו יודעים עדים בלשון הוא ואם למפה, החתומים רין ביתאנו
 כך פלוני בן פלוני בעסק הקהל ראשי ונתיישבו שנזקקו היה נך ברורהעדות

 שיצא עונש בכל בין בנוים בין נמם שלא בין במם בין ושנה שנה בכל זוזיוכך
 הקהל מן לאחד ולא רין לבית ולא הקהל לראשי רשות יהא ולא המלךמלפני
 פיסקא עצמו ועשו הכי שכותבין סי נמי ויש בעולם. כלום זו פסיקא עללהוסיף
 טחמשים אחר הלק או ממאה אחר הלק הקהל צרכי ובכל עונשין בכל שיתןכדי
 לעיל שכתו' כסו הכל וכותכין תקנה משום או עונש משום עליהם שיש מהבכל
 יהא שלא בעולפ ארם כל ועל פרנס כל ועל ריין כל על נתננו וכך כותביןובסוף
 עליו להוסיף כדי זו פסיקא כלל לשלפון לזכור ושלא זו פסיקא לבטל רשותלהם
 ובנדוי בחרם יהיה האיש אותו הללו תנאין על ויעבור טהקהל שיעמוד מי וכלכלום

 הלק לו יהיה ולא יריחו ואת זרח בן עכן את נון בן יהושע ושההרים שקללובקללה
 וקנינו לעולם. מקויימת פסיקא תהיה אלא ירושלים בבנין יראה ולא ישראלבאלהי
 בלשון היא ואם וכו'. עדיםאנו

 דייניי
 הקהל מן ערים אנו לסנינו וקנו הכי כותבין

 דכשר בטנא לעילא ומפורש דכתיב מאי בכל הקהל לכל זה וספלוני זהלפלוני
 וקיים. שריר והכל ביהלמקניא

- - - -

 צוואה. שפר הוא וחמישים הארבעהוהשפר
 שמת סי בפרי וכדגרסינן1( בעלמא בצוואה שקונה טרע שכיב צוואתוהוא
 לא צריכה ולא בעלמא בדבור שהיא מרע שכיב למתנת טנין רב אמ' נירא ר'אס'
 והעברתם דכתי' דבר שום ולא המקבל שימשוך לא נעולם חיזוק לשום ולאלקנין
 ראמי בביר הכתוי תלה למה לנתו נחלתו את תעבור לומ' לו היה לבתו נחלתואת

 נופלת שהירושה שכשם שהיא אחרת העברה לה יש לך רמז רמז אלאוהעברתם
 מי ויש בעלמא. נדבור שהיא זו העברה אותה כך המוריש נשמת ביציאתטאליה
 כשיבוא כלומר כזו שהיא אחרת העברה שהזכיר לפי דורשין שאנו שזהשממרש
 יפסק בדבורכם אלסא תזכה היא הבת ואומרי' רנץ אתם מה זה דבר דיןלפניכם
 בר רבה אמי נחסן רב מרע. שכיב צוואת והיא כזה שהוא רבור יש נמי הכאהדין
 שהיא אחרת לך יש אלא נחלתו תנתן לומר לו היה נחלתו את ונתתם מהכאאכוה
 ההוא סוהעכרתם אמ' לא פעסא מאי נחמן ורב מרע. שכיב מתנת זו 11 ואיכוו

 טהכא אמ' מנשיא ר' וכו' נתינה נאם' בכולן אוטר ר' רהניא לכדר' ליהמיבעי
 כה אליו ויאמר הנביא אמוץ בן ישעיהו אליו ויבוא למות חזקיהו חלה ההםבימים
 אט' יחזקאל בר רמי בעלמא. בצוואה תהיה ולא אתה מת כי לביתך צו היאטי
 ביתו אל וילך ויקם החמור את ויחבוש עצתו נעשתה לא כי ראה ואחיתופלסהכא
 מדרבנן כלחוד בצוואה פי' מרע שכיב מתנת נחמןי( רב אמ' בעלטא. בצוואהוגו'

- - -
 קס"ז. ד' גתרא בבא1(
 נחסן. ר' אמר ורגא a~Y: קס"ז ד' שס לפנ,ט2(



- -

 בלא לאלתר כרצונו עושים היינו לא שאם פי' עליו דעתו תפוף שמא נזרההיא
 1( הבתים חזקת כפרי גרסינן צערו. מחמת עליו רעתו טטרף היה בעולם משינהשום
 אט' פטירתא מתנתא דטי היכי בה טגבינן לא פמירתא מתנתא האי יהורא רבאמ'
 דלא יוסף רב אמ' דאמרי איכא ליה. וכתובו איטמרו זיעו לסהדי להו דאמ' יוסףרב
 סתמא. בינייהו איכא בינייהו מאי ליה, ותכתבו ובבריאתא בשוקא חיבו להואם'
 לא אט רבינא מאי סתמא להו דאיבעיא עד וכו' לחברתה טורעא והוא רבאמ'

 לא 1ssl) גאון האיי רבי' כתב היישינן. והלכתא חיישינן אמ' אשי רנהיישינן
 טחסת דמצוה פקרתא נפקא כד יום בכל ומעשים למחמא למיחש בצוואותרנילינן
 פרהסיא. בה כתיבא רלא למאי חיישינן ולא בה וגבינן ליה טקיימינן כמתנהמיתה
 הויא לא מיתה לאחר אלא תפקדתא הא תגלו לא ראמי מרע שכיב כתב'(ועוד

 דהא טמירתא לאו עירנא ההיא מיתתו לאחר מתקיימא כי דהא פמירתאמתנתא
 דאט' הוא לאינלויי לעבידא מוכיח דבר ודאי גליוהא מותי לאחר למהרי להואמ'
 ונשאל פמירתא. למתנתא בה 4סיחש וליבא בצוואתו לישהדו'( מיתה לבתרלהו
 ליה והבו וחתומו להוי( דאט' ההוזו בריא בטחנת ושכתבת ז'ל'( יצחק ר'הגאון
 אצל כחו את מיפה ענין מה כהו את שמיפה ואעפ'י ונותנין כותבין ראיןומית
 ובמפלפלי בקנין או בשפר או אלא בטקרקע קניא לא בריא מתנת בריאמתנת
 השפר אין טשך ולא לפלוני סנה ותנו כחבו שאם' הבריא הילכך בטשיכה אובקנין
 אמ' ואם בחליפין נקנה ספבע שאין קנה לא המפבע על מידו קנו ואםמועיל

 שיניע עד כלום לו מועיל הכתב אין מימו קנו לא אם לפלוני ותנו כתבובמקרקעי
 בו זכו שכבר קנה לא לכן קורם הנותן מת ואם אחר ידי על בו לו שיזכה אולירו

 צריכא לא הילכך הוא בעלמא לראיה ושפר לאלתר קנה סירו קנו ואםהיורשים
 מרע שכיב בצוואת הפרש היש דדיקתא נסי אחריתי דיוקא והאי דקדוקא.לההוא
 נשטר טרע שכיב רמתנת לה צריכת לא אמ' דלא להיכא טחיים כתבו דאמ'היכא
 שנא לא מחיים כתבוה אמ' שנא לא בה מנבינן לא כהו את מיפה דאינוהיכא
 שאנו דכיון סתם כתבוהאם'

 חוששיי
 שפר ואין בשטר אלא להקנותו גמר לא שמא

 טחיים נכתב בין לפיכך מיתה אחר שפר מעשה עושה שפר אין פי' מיתה7(לאחר
 ותו מיתה7(, לאחר יקנה לא טחיים קנה לא אס מיתה לאחר אלא נכתב לאבין
 ארכבה אמרי דרב משמיה רב בי קנין בה שכתב טרע שכיב מתנת דאיתמרהא

 צוה היאך ושאילית וכו'. בה ארון מאי ירענא לא אמ' ושמואל ריכוניאתרי8(
 פשיפ' קאט' סתם ותנו סמני קנו או קאמ' מיתה לאחר ותנו ממני קנו מרעשכיב
 אלא הוזר אינו עמד אם רב אש אמאי מיתה לאחר אמ' דאי קאמי סתםדתנן9(
 פסק חננאל הרביי כשמואל או כרב בהא הלכתא ודקאמרת קאמ' דסתם מינהשמע

------
 ע"ב. מ' ד' שם1(
 שם. ברצף מיבא2(
 שם. ג"כ מובאו(
 66. עמור לעיל ועי' ליסהדי שם:'(
 7(. אג' 66פ )עמ' באטצע תק'"ג סי' הרכבי החר"א שהו"ל הגאונים בתשובות גם כינא5(
 כמש"ש. כחוגו, להוספו: צריך"(
 שם. חסר סיחה" "לאחר ער מכאן וכוי". "סי''(
 שטר"ש "תרי" חגאתים לתשובות שם כג"ש שלא קג"ב די בחרא בבא לפנינו גם 3"חו(
 בהערה. הרככיהחר"א

 דחני. . צ"ל9(
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 נחמן רב דהא כשמואל והלכתא זצ"ל חננאל רביי כדפמק לן מבירא הכיכשטופל
 נכסיו כל שכת' טרע שכיב שמואל אט הכי רב!( ליה דאט' להג טביראכשטואל
 טיחה לאחר אלא קנוין היה שלא בידוע חוזר עמד אם סירו שקנו אעפ"ילאחרים
 קאם' פעטא לאו בה ארון מה ידענא לא שמואל דאס' טשום הלכהי( שאמ'וסי
 בשפר אלא להקנותו נסר לא שמא רטית הינא אלא לשטואל ליה אסתפקדלא
 דמתנת ליה דסכירא דחתר ליה מסתפק לא עמד אם אבל מיתה לאחר שפרואין
 אלא להקנותו נמר לא שמא ולענין הוזר ולפיכך בריא מתנת ולא היא טרעשכיב
 אותן וכל כוותיה קאי יוחנן דר' ועוד בדיני כוותיה לן'( מנירא כשטואלבשפר
 ואין ענינים6( וטצאנום עליהם עמדנו מרע שכיב מתנת לענין שרקרקתי*(דקדוקי

 ותו לכותבן. הוצרכנו לא נרעון ולא תוספת בהן ראינו שלא ולפי מהןלמעלה6(
 הוי סי לשני ונחנן וחזר לראשון נכסיו במקצת וזיכה שכתב מרע שכיבנשארי(
 זיכוי כך חזרה לו אין שוב בקנין נכסים טקצת שהנותן וכשם כקנין חשובזיכוי
 שהניכוי לנו נראה כך כקניך( חשוב אינו זיכוי דילמא או הזרה לו איןנטי

 וזכה כתב כראטר'( ליה כדאית ולשמואל ליה כראית לרב לשתיהן אחד ררךוהקנין
 ראשון אס' רב קנה שני אם' ושטואל קנה ראשון אם' רב לזה ונכה וכת' וחורלזה
 והיינו מרע שכיב כמתנת היא הרי קנה שני אסר ושטואל בריא כטחנת היא הריקנה
 לכתיבה קנין דסתם טשום בקנין ליה כדאיסתפק בנווה לשטואל איסתפק דלאפעטא
 כך לבדו בקנין שחוור כשם שוין שניהם הזרה לענין אבל כך אינו והזינויעומד
 אמ' טרע שכיב בצוואת לכתוב טקוטנו בני דנהגו האי נשאל0!( ותו לברו. בזיכויהחר

 והששת זכות של לשון בכל עלי וחתמו וכתבו מעכשיו בקנין עדים עלי הוופלוני
 להקנות שמחכוין מי השן בזה שאין לכך תחוש אל מיתה לאחר שפר זה יהאשטא
 אבל דברים ולזכרון בעלמא ראיה ושפר טקנין הן בעלטא בצוואה1!( אלאבשפר
 ביה כתו' דהוה שפרא ההוא בענין נשאל12( ותו לכך. מחכוין אין בשפרלהקנות
 מצוה שנא לא הוא מרע בשכיב מעשה דהאי דנאון משטיה ואטרת ובמותבהיים
 שדברי ראינו כך כרב הלכה בטקצתן שנא ולא הנכסים בכל שנא ולא טיתהסחטת
 בערסיה*י( ורמי קציר ביה כתו' דהוה ההוא בענין ושכתבתיי( הם. אמת מהנאון
 קברו והרי טת הרי רבא אטי עלולה לבי אתפפר מרעיה זטנו ביה כתי' הוהולא
 וראיתחזי6!( גאון כדפסיק הוא הכי כרבא הלכתא דלית לנאון וראיה6!( עליו.מוכיח

 ע'צ. קנ"א ר' ב"ב ועי' כמש"ש לרבא, צ"ל:י,
 כטש"ש. כרב, להזסיף: צריך2(
 רחלכתא. חרא כמש"ש: צ"ל5(
 שדקרקתם. : כטש"ש צ"ל4(
 וברורים. יפים כטש"ש: צאל6(
 פח. שכהום טסה להשלימו הש שם חסר8(
 תקי"ד. סי' 267 עמד שם ג"כ וחיא נשאל. ת"ל'(
 בעצטו תרכבי חה' ששיער שטו פה כט"ש "כקני,א תגשנים בתשובת שם לחצילים יש8(

 ב'.הערת
 קג"ב. ר' בחרא בבא9(
 תקמ"1. סי' שם הגאונים בתועבת גם סובא10(
 שם. גם כצ"ל11(
 תקפצי. ס,, שם12(
 תקיא. ס,, שם16(
 קי"ג. די בחרא בנא*1(
 שם. גם כצ"ל 16( - כמ"ה'ש. וראית, 2-ל:16(



 הוא כך בטלה צוואה אותה חולי מאותו שמת לעדים נתברר שלא צוואה יכללך
 כתבי לא ואי עלמיה לבי אתפטר מרעיה ומנו דכתבי עד בצוואה מעשה עושיןשאין
 מוכיח קברו והרי מת הרי דאם' כרבא הלכתא דלית עובדא בה עכדינן לאי(הכי
 שהשפר לשפר צריכה אינה קנין נלא שהיא היכא מרע שכיב צוואת והילכךעליו
 בעלמא באסירה הכל נקנית ובה העיקר היא הצוואה כי אוהו כוהבין בעלמאלזכרון

 מרע. שכיב צוואת שטר נוסח וזהו שנכתב. היא בעלמא לזכייהוהשטר

 אותו ומצינו לנקרו פלוני בר פלוני על שנכנסנו היה כך לסמה החתומים עריםאנו
 כהוגן ולהשיב לרבר ויודע בפיו מוכנים ומלולו ודבורו מטתו על ומופלחולה

 רגליהם על המהלכים אדם בני כשאר עליו מיושבת ורעתו לאו לאו ועל הן הןעל
 מצוה אני והרי פתאום החולי מן ימות שמא ומתיירא חולה הוא רבותי לנוואמר

 שיעמוד סי ואין למות ונטה חולה הוא האיש אותו לנו אמי ונך מיתה מחמתבפניכם
 בהיים שהוא עד אותי וישמש לפני יעמוד והוא פלוני בר פלוי אלא לי ומשמשלפני
 בצוואה בפניכם מצוה אני כן לי שיש טה כל יטול סיתתי ולאחר צרכי ליויעשה
 זה ופלוני לו שהיה מה כל לו מסר שעה ואותו מרע שכיב צוואת וחלוטהגמורה
 לבית זה פלוני נפטר חולי אותו ומתוך פפירתו שעת ער זה לפלוני אותושימש
 ולחתום לכתוב עדים אז סמנו זה פלוני ובקש זו אלא אהרה צוואה עשה ולאעולמו
 מפיו ששמענו כמו הכל צוואה שטר לו וכתכנו פלוני בן פלוני בפנינו שצוה מהלו

 על מצוה אינו ואם ולזנות, לראיה בירו להיות זה פלוני ביר ונתננו וחתמנונתבנו
 אדם בני לשאר או לבניו מצוה והוא קרקעותיו על או בלבד ממונו על אלאשימחטו

 ודעתו ער וכו' פלוני על שנכנסנו היה כך לסמה החתומים עדים אנו הני.כותכין
 הוא הרי רבותי לנו ואט' רנליהם על המהלבין אדם בני כל כשאר עליומיושבת
 מחמת נסורה צוואה בפניכם מצוה והריני פתאום מות יארענו שמא ומתייראחולה
 וכך כך ולפלוני מטפלמלי וכך וכך טקרקעותי וכך כך בני לפלוני נתתי נימיתה

 ומפלטלין פלוני בקרקע פלוי יזכו מותו ולאחר מעכשיו ממטלטלי וכך וכךמקרקעוהי
 נמורה בצוואה בפניכם מצוה אני כן כי הנזכרין ומפלמלין בקרקעות ופלוניהנזכרין
 הדין מגו כי ירענו עדים ואנו עד וכו' שמי על בידיהו ימחה לא ואינש מיתהמחמת
 כך אחר צוה לא כי נמורה צוואה וצוואתו עלמא לבי דנן פלוני איתסמרסרעא
 מאי להון ולסיחתם למיכתב דנן ופלוני פלוני מהדי אנחנא מיננא ובעו עניינאכהדין
 מפומיה דשטענא כמא הכל דא תפקרתא שטר להון וכתיבנא רנן פלוני קדמנאדפקיד
 מפומיה דשמענא כמא והכל גרעון ובלא תוספות בלא יתנא דפקירוכמא

 טן וכתי ולנכות. לראיה ביריהו למהוי ופלוני דפלוני נירא ויהיבנא והתימנאכתיבנא
 בימים אלא מיתה לאחר שטר אין אסרינן לא כאן רעד ותרע הכי ז"להטחברים
 בזה אבל ודבר דבר לכל ידועה כונתם והיתה העניינים באילו בקיאין שהיוהראשונים

 נלא טיחה לאחר שפר, ראין בבריא שאסרו כטה ותדע לכך. שמחכוין מי איןהזמן
 קנין רמתם משום סיתה לאחר שטר אין אומרי' אנו אין קנין ראיכא היכא דאלוקנין

 עתה מצוה והנני פתאום מות לי יארע שמא אני מתיירא ואם' צוואה בלשוןנכסיו כ" וכתב ועמד נשוק וסהלד בריא ראובן מרבוואתא חד ואיתשיל עוטר.~כתיבה
 בין הזו הצוואה התעמור לפלוני וכך כך ממונו שיהיה החקוק הקץ עלי יארעשאם

 ואם סיתה לאהר מנכסיו לתת אדם יעשה תקנה ומה לא. או מיתה שםשהזכיר
- - - -

 עד תקי"ג ס" מאמצע שם התשובות אלה גל שט. נמצא לא התשובה סוף עד מכאן1(
 פה. וגם שם קטנים( שנויים )מלגר בלשונן שוות תקי"ו סי'סוף



.-
 מה על תקנה הזה לדבר שאין ראינו כן שיחפוץ כטה בה ויעשה יסכור הואיצפרך
 הכתיבה בשעת קנה לא הזו הסתנה לו נכתבה כאשר כי עיקר כל בשאלהשכתי
 מאותה לו קנוי הנוף להיות צריך כי י( בורר והרי פירות ולא נוף לא עיקר כלכלום
 מהיום לך קני נופא לו כאוסר שנמצא מעכשיו גרורים דברים המקנה כשינתוישעה
 כתב שלא אעפ"י שאסי יוסי רב לדעת ואם יהורהי( ר' לדעת ווו מיתה לאחרופירא
 נכסיו הכותב שנינו שכך שפר לו הקניתי שכת' כיון מוכיח שטר של זמנומעכשיו
 אעפ"י שעה מאותה הגוף הקונה לקנות שצריך שוין יוסי ור' יהורה ר' והרי וכו'לכניו
 בהקנאה נחסן רב אם' רבא אמ' ואמרינן הנותן. מיתת לאחר אלא הפירות קנהשלא
 וכרוכרן*( צריך אינו ואקנייה מיניה וקנינא ובין ואקנינאי( אקנייה בין צריךאית
 הקנים גין אקנ*יה שיכתוביי( צריך מקום סכל פליני באנפנא רהוופתנמי
 לאלתר קונה הנוף הרי כך לו ושכותב וקנינא6( כתב בין אחד ביןוקנינא
 שכותב וה אכל וכוי למכור יכול אינו מותו לאחר לבנו הכותב ששנינווהוא
 הרי לעולס מתנתו לאחר יתן ואם לעולם מכירתו תהא ימכור שאםוכוונתו
 לפי היורשים בהזקת הנכסים הרי לאחר כתכ שלא אעפ"י מת ואם כתב שלא כס*הוא

 המצוה מרע לשכיב אלא זה דבר ניתן ולא נלום קנה לא לו שנכתבו השנישההוא
 ר' ואמי ונוי לטות חזקיהו הלה ההם בימים קראי אהני נסי ומסמכנא מיתהלאחר
 בלשון ירושה לשון שהרי קיימין דבריו נכסיו כל יירש מבניו אחד על אם ברוקה6( בןישנן
 פעמא מאי רבא אמ' אקראי נמי וטסמכא ברוקה בן יוחנן כר' הלכתא לן וקיימ'טחנה
 לאב רשות י( כתגה רווורה בניו את הנחילו כיום והיה קרא אסי ברוקה בן יוחנןרר'

 בעי דאמ' מיתה סחטת מצוה טרע לשכיב אלא נתנה לא ואת גם שירצה מילהנחיל
 דילמא או אם' לא בבריא אבל מרע כשכיב כרוקה בן יוחנן ר' אס' כי היאךראובן8(
 משנתכם שניתם כך נהן ר' ליה דאם' דכרין בנין מכתובת גמרא מן ואחינן בריאאפי'
 11 מתנה אם' אם אבל אחר לאדם מתנה בלשון סליקא ולא נרוקה בן יוחנןכר'

 לן קיימא הא לי שתהזירנה טנת על לו שאמ' או שארצה עד מעכשיו לךנתונה
 שיחוירנה עד הימים שבאותן פירותיהן מיהו אלא סחנה שמה להחזיר טנת עלטחנה
 לו יכתוב ואם כלום קנה לא זה הרי לנותן יהיו שאדם9( הן הסתנה למקבללו

 שיאם' קודם הנותן מת אם זה ברבר נאמן זה ופלוני שארצה עד מעכשיו זומתנה
 יארע שמא אני טתיירא הגותן אס' אם בשאלה ואשר לסקנל. המתנה הרי בוחזרתי
 מטוך קודם טת כן אם אלא מיתה מחמת מצוה להיות מה אין פתאום10( מותלי

 ששנינו כמו שהוא מפני בגופו חש שהארם מה כדי יומים או ביום הללולדברים
 טעצמו אם רשב"ג אם' ומת ונפל הגג לראש ועלה לאשתו נפ כתבו שאמי11(בריא

- ברור. צ"ל.1(  קלש. ד' בחרא בבא 2( 
 וקנינא. צ"ל'(
 וברוכרן.4(
 וקגינא. כתג כן אחר בין וקגיגא הקדים בין הקנאה צ"ל: אולי'(
 בין חיגוק על האוסר a~p: קנ"ח וגר' לטרשו, שראוי מי על אטר אם s~p: י' שם6(

 קיימין. דבריו גככיו כי יירש אסר אם ק"ל: ובר' נאמן נכסי כ5 יירשהבנים
 נתנה. צ"ל:י(
 ק5"א(. ר' )שם היאך בגריא רבא בעי צ"ל:8(
 שאס. אולי:9(
 לו יארע שמא הוא מתיירא וכי' לגאון תשובה : ע"ר ג"ו ד' לגוב ד' העטור בס' מובא10(

 וכו'. מתשםמות
 ס"1. ד, גיטין11(



 הסופרש~( בבריא נטי ומעשה גפ זה הרי תחלתו על סופו הוכיח אם קתניוהני
 כתבו ואס' בקולר היוצא אומרים היו בראשונה רתנןי( הניפין כדיני הצוואותוריני
 וכו' הוה בקולר יוצא נניבא עלה ואסרינן וכו' ויתנו יכתבו אלו הרי לאשתונט

 שמת*( מי בפר' נרסינן הדין. וכן כחו את ליפות מחמרא מתם שלהוי( ערשמעתא
 לבי אתפפר מרעיה ומנו נה כתי' ולא בערסיה ורמי קציר הוה בה כתוי דהוהההיא
 ספינה ומה השתא אביי ליה אט' עליו, מוכיח קברו והרי מת הרי רב6( אם'עלמא
 שכן כל לא להיים שרובן חולים טחים וחומרי חיים חומרי עליו נותנין לאינורשרובן
 פוציא סי התניא נתן בר' שמעתא הא אזלא כמאן יהושע ררב בריה הונא רבאמ'
 ר' דברי בראיה אלא סירו מוציאין אין והא'( ראיה בלא סידו טוציא הוא מימיד
 טרע שכיב ואם מרע שכיב שהיה ראיה להביא עליו הוא בריא אם אומ' נתן ר'יעקב
 נוף דרי להא אוקיטנא דהא כרבאי( הלבתא ולית היה. שבריא ראיה להביאעליהם
 הראיה עליו מחבירו המוציא אומריי וחכמים דתנן כררבנן יעקב ולרר' מאירכר'

 הונא רב בר ורבה חסדא רב כעדים ראיה אמ' ורבה הונא רב במאי ראיהואמרינן
 ורבנן מאיר ר' מיפלגי קא בעדים ראיה אט' הונא רב השפר בקיום ראיהאסרי

 ראיה רבה אם' וכן יעקב כר' ורבנן נתן כרי מאיר ר' נתן ורי יעקב דר'ב0לונתא
 בערסיה ורמי קציר כר בהוי( כתי' טרכולהו אילימא פעמא טאי אביי ליה אמ'בערים
 הכי למיסר ואיכא הכי לסימר איכא היה בריא מינה שמע הכי ביה נחיי לאוהא
 מדרב ומסתבר עריף פפי פעמא והאי הכיח( נאון וכת' מאריה. בחזקת ממונאאוק.
 דאטרי ורבה הונא רב לרברי הילכך השטר כקיום ראיה דאמ' הונא רב בר ורבהחסדא
 כרבנן הלבתא לן וקייטי כרננן יעקב ור' מאיר כר' נתן ר' ליה קם בעריםראיה
 אולא נתן כר' דשטעתא עליו טוכיח קברו והרי מת הרי דאטי לררבא ליחההילכך
 צוואה רכל לן אתחוי הכי דל הטהברים מן אחד ונתב כוותיה. הלבתאדלית
 שאין הרין הוא וכן היא בדלה צוואה אותה חולי מאותו שמת לעדים נתבררשלא
 ותאמר תקשה ואם עליו. סוכיה קברו והרי טת הרי דאמ' כרבא הלכתא דלית עובדאעושין
 טרע שכיב אלעזר ר' אמ' שאחוו10( מי בפרי דנרסינן הא כן אם כרבא הלכה שאיןכיון

  הלך שאם  ביה ראטרינן לה טשכהת היני תמן כטפורש וכו' לחולי מהולישניתק
 אין לאו ואם טחנה גסתנתו מת הראשון חולי  מחסת אם אותו אומרין משענתועל

 כי לום' יש והשתא מתנה. מתנתו אין משענת בלא בשוק הלך ואם מתנהטחנתו
 ואין עליו מזכיה וקברו רמת דהיכא להקשות ויש עסקינן, שמת כנון שמועהאותה
 כתבו שלא לפי טשענת בלא ולא במשענת לא עמד לא אם עטר אם יודעיןאנו

- -
 ינו'. יסר1(
 ע"ג. ס"ה ד, שם2(
 ס"1. ד' שם8(
 קנ"ג. ר' בחרא בבא4(
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 טרע שכיג ש"מ הכי בה כתיג לא והא בשוקא רגלוהי על מהלך כרהוה להוסיף: יש'(

 בהו. כתיב מרכלהו אדרבההוה
 עצמו מרעת בסתם הרי"ף כן כתא רק הכי" גאון "וכתג נמצא: לא שלפנתו בר,"ף9(

 מהרא"ש. נראה וכך הרי"ף, על ג"כ "גשי" גמ"ש המחבר הרב כוונתואולי
 ע"ג דף גשם0י(



81 קבלנותאשטר

 שכן כל לא להולי חולי בין שעמד במקום הצוואה נתבפלה אתפטר טרעיהימנו
 במאי אלשר דר' שמועה אוהה היא כך זו קושיא תירוץ כי תדע אומר צריךשאין
 ויורעים זו צוואה צוה בפנינו ואומרין אותם ושאלינן לפנינו ערים שבאו כגוןעמקינן
 על בשוק הולך אם אלא עלמיה לבי אתפטר מרעיה ומנו לחולי חולי בין שעמדאנו

 בפנינו הערים אין עליו מוכיח קברו והרי מת הרי דאמ' דרבא הא אבלמשענתו
 שאין אעפר רבא אומ' שהיה לאו אם מרעיה מנו נפטר אם מפיהם הדברשנדקדק
  רביון כרבא  הלכה אין דאמ' עליו מוכיח  וקברו שמת מאחר עלינו אין בפנינוהערים
 או לנמרי הבריא דאימ' ראיה הדבר אין מפיהם הדבר לדקדק כדי בפנינו העריםשאין
 לספרי חקינו הכי משום כי ותרע ביה. הדר מהדר ומתמו משענת בלא בשוקהלך

 מספיקא: נפשיהו לסלוקי בריא מתנת מתנות בשפרי שיכתבודדייני

. --  -  

 קבלנותא: שמר הוא והחמישים החמשהוהשפר
 המלוה יכול אין הערב כי לקבלן ערב בין חילוק יש מיהו הערבות שטר כמווהוא
 חצירו את המלוה פשוטי( גט פר' בסוף וכרתנן ללוה נכסים יש אם הערב מןלפרוע
 מן יפרע תחלה שארצה ממי שאפרע ע"מ לו אמ' ואם הערב מן יפרע לא ערבע"י

 ואממקנא הערב מן יפרע לא כך ובין כך בין ללוה נכסים יש אם אומי רשב"גהערב.
 לא ערב ע"י חבירו את המלוה קתני והכי מחסרא חסורי הכי מתניי להא בגמר'תריץ
 במה הערב מן יפרע שארצה ממי שאפרע מנת על לו אמ' ואם הערב מןיצרע
 וקנלן הערב. מן יפרע  לא ללוה נכסים יש אכל ללוה נכסים שאין אפוריםדברים
 זה אחד ללוה נכסים יש אם אומי רשב"נ הקנלן. מן יפרע ללוה נכסים שישאעפ"י
 מקום כל יוחנן א"ר חנה בר בר רבה ראמ' לרשב"נ וליחה מהם, יפרע לא זהואחר
 דאמרן הא ערב אחרונה וראיה וצ-דן מערב חוץ כמותו הלכה במשנתינו רשב"נששנה
 וכת' הקכלן. מן יפרע ללוה נכסים שיש אעפ"י רקבלן קמא כתנא הלכתאהילכך
 במשנתינו רשב"ג ששנה מקום כל דאמרינן כללא והדין הכי2( זצ"ל יצחק רבי'הנאון
 והלשון טעמא. דאיכא עד כרשב'נ הלכה אמרינן דלא דוקא לאו וכוי חוץ במותוהלכה
 ואני הלוהו פורע ואני הלוהו ערב ואני הלוהו שאס' כגון הוא ערב לקבלן הערבשבין
 ואני לו תן קבלן ואני לו תן לו שאומי כגון הוא והקבלן נותן. ואני הלוהוחייב
 ואני  הלוהו הונא רב אם' פשוש(. גט בפרי נמי וכדגרטינן נותן, ואני לו תןפורע
 לו תן קבלן ואני לו תן *(, נותן ואני הלוהו חייב ואני הלוהו פורע ואני  הלוהוערב
 להו איבעיא הן. קנלמת לשון כולן נותן ואני לו תן חייב ואני לו תן פורעואם
 לשון ערבות ערכנות לשון אמי יצחק ר' האי, ערב ואני לו תן קבלן ואניהלוהו
 ואני סהלוהו חוץ הן קבלנות לשון כולן אמ' חמיא רב ערב6(. ואני קכלן6(קבלנות
 אמימר בר סר ליה אמ' נותן. ואני לו מתן חוץ הן ערבות לשון כולן אם' רבאערב,

 קע", דף גתיא 3בא1(
 בפא דגגא עשיר, פ, שם בהלכית,21(
 קמר. רף ב"ג8(
 הן. ערבות לשון כולן : להיסיף צריך4(
 ערג, ערב ואני לו תן קבלן, קבלן ואני הלוהו כלומר קבלנות גרי"ף: כמ"ש 6מר צריך6(
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 השטרותטפר82
 לא היא ולא כלום הלוה על המלוה אין נותן ואי לו תן רבא אמ' הכי אשילרב

 לו תן רבא מדאמ' ערב של בידו ויתן המלוה שישא עד דסלוה מיניה לוהמיפטר
 יקכלן מכלל כלום הלוה על למלוה אין נותן ואני לו תן אמימר ואמי קכלן, נותןואני

 יצחק רבי' הנאון ונת' למתבעיה. מצי ללוה למתנעיה מלוה בעי אי רבאדקאט'
 ממאן ממלוהגי( רגבי קבלן איכא נינהו נווני תרי דקבלן מינה ושמעינן הכידל1(
 קבלן'( ניהו הוא נותן ואני לו תן כלום הלוה על למלוה דלית קבלן ואינארבעי
 ואני לו תן קבלן ואני לו תן פורע ואני לו תן כלום הלוה על למלוה ליהדלית
 פסקו קטאי ורבוואתא הן. ערבות לשון כולן דאמ' כרבא דהלכתא לן מסתנראחייב

 כתב חפני כן שמואל ר' והנאון הן. קבלנות לשון כולן דאם' הונא נרבהלכתא
 ויהיה הערב תתקיים לשון זה ובאי דבור זו באי שער הכי, שחיבר הערבותטפר*(
 הראשון לשונות. בארבעה תתקיים הערבות לשון מוצא שאתה תדע משועבדהערנ
 פורע. זאני הלוהז לו שאם' כנון השני ערב. ואני הלוהו למלוה הערב שאמ'כגון
 עצמו. על חובה מלשון שהוא בלשון הרומה או חייב ואני הלוהו לו שאמ' כגוןהנ'
 הלוהו היינ ואני הלוהו ערבי( ואני הלוהו הונא רב אמ' כדנרסינן נותן ואני הלוהוהדי
 הערבות בהן שמתקייטות לשונות הארבע דאלו ותדע הן. ערבות לשון כולן נותןואני
 ממון על הללו לשונות מר' אחר כנון הראשון הענין עניינים שני על מוצאןאתה
 ההלואה. היה כמה בתהלה שנודע מאחר פורע ואני 111 אלף הלוהו DNW' כנוןידוע
 לך ערב ואני הלוהו ממך פלוני שימול מה כל בתחלה שאמי כגון השניהענין
 בפירוש פירש כאילו ליה הוה ערב ואני הלוהו אלא אמ' לא הערבות דבשעתדאע'נ
 עליו הוי לשון זה באי נ' שער כתהלה. שנורע מאחר ערב אני טלוהו שאתה מהכל

 כגון הראשון לשונות. בארבע הוי קבלנות שם בו נופל שהלשון תדע קכלן,תורת
'DNWתן הר' חייב, ואני לו תן הנ' פורע, ואני לו הן השני קכלן, ואני לו תן לו 
 כולן מייב'6( ואני לו תן פורע ואני לו תן קנלן ואני לו תן כדגרמינן נותן ואנילו

 שהוא כגון עניינים שני על אותן שמוצא הלשונות אלו מוצא ואתה הן. קבלנותלשון
 אני לו נותן שאתה מה כל שאום' כגון או קכלן ואני וכך נך תן ואומ' ידוע דברעל
 בתורת הם אס אחרים עניינים שני על בתלמוד שאלו וכנר יתקיים. דבשניהםקבלז
 ונפלו מאי, ערב ואני לו הן קבלן ואני הלוהו להו דאינעיא קבלנות בתורת אוערבות
 לו תן קבלנות, תורת בו יש קכלן ואני הלוהו הראשון דעות ושלשהד( הבעיא זועל
 לשון ערבות ערבות לשון יצחק ר' אמ' כדגרסינן ערבות תורת בו יש ערבואני

 ערב. ואני מהלוהו לבד הן קבלנות לשון כולן אמי חסדא רב השני קנלנות.קבלנות
 לו מתן לבד הן ערבות לשון כולן אמ' רבא למעשה הלכה והיא רבא דברי הואהני
 לו תן אבא אמי הכי אמימר בר מר ליה אמי הכי לבתר דגרסינן ואע'נ נותןואני
 דאסקינן אמימר בר מר דברי נתבטלו כבר הרי הטלוה על כלום ללוה8( אין נותןואני
 ערב יתחלק פנים בכסה ד' שער ביד. ויתן שישא עד סיניה ליה מיפטר לא היאולא

 שם1(
 מלווה. צ"ל:2(
 קבלן. ניהו היא ביר ונתן נשא רבעי. ממאן לאפרועי ליה דאית להוסיף: צריר3(
 ל"ד. דף וד"ל ע"ג ס' דף ר"1 העטור בס' בקצרה גם ומובא בספר. צ"ל:4(
 פורע. ואני הלוהו להוסיף: צריך'(
 נותן. ואני לו תן להזסיף: צריך6(
)7:s.y .שלשה 
 הלה. ש כלום לטפה צ"ל:8(



 קבלנ.תאשטר
 כשמו *ינו זה של שמו הראשון חלוקתן מוצא אתה עניינים שלשה שעד תדעמקנלן
 ונאי ערב כתורת זה יהיה לשון זה באי השני ערב. נקרא וזה גובלן נקרא זה זהשל
 הלשונות מן הוי ערב ואני רהלוהו שפירשנו כמו הוא קבלן בתורת זה יהיה לשוןזה

 שוין אינן ומשפמיהן זה של כתורתו אינו זה של תורתו הג' קבלן בחורתי( שהואן
 חובו את לפרוע המלוה שיכול מסה נכסים שעבור ללוה שיש היכא שהערבתדע1

 לפרוע לו יש קבלן שהוא היכא אבל ללוה שיש זמן כל הערב מן שיפרע למלוהאין
 שהתנה היכא מילי והני ללוה ננסים שיש ואעפ"י ממנו ליפרע שפוצה היכא הקבלן מןן
 התם הקבלן טן או הלוה מן או שארצה ממי שאתנע מנת על ואמר מעשהבשעתן

 נר בר רבה אמ' וכדנרסינן ללוה נכסים שיש ואעס"י הקבלן מן לפרוע דיכולהוא
 הענין בנה החמירו הכי ומשום וכוי, ללוה נכסים שאין אלא שאנו לא יוחנן א.רחנה
 דקאס' שלוחו הוא באלו הלוה את עשה הקכלן אבל טלוה שאתה הלואה באותו ערב: אני .אבל הלוהו דקאמר הלוה אצל קבעה ההלואה עוקרי( שהערב לפי קבלןלזה
 ועיקר קבלן ואני לו שאט' כיון הוא מעות מתן בשעת והקבלן נותן. ואני לו תןלו

 אם מיהו טעות מהן בשעת שהוא כיון קנין צריך ואינו הוא מעות מתן בשעתקבלן
 שהוא הערב שהרי מערב נרע דלא משתעבד ונקנין מעות מתן בשעת קבלן לונעשה
 וכל משתעבד בקנין הוא אם מעות מתן בשעת שלא שהוא אעם'י הקבלן מןפחות

 קבלנות: שטר נוסח וזהו הקבלן.שכן

 עלי הוו פלוני בן פלות לנו שאמ' ברורה ערות למטה החתומים עדים אנויודעים
 להיות פלוני בן לפלוני לו ותנו זכות של לשון בכל עלי וחתמו וכתבוערים

 שלם בלב אלא כלל נאונס שלא נפשי כרצון שרציתי מחמת לזכות בירו)להיות(
 פלוני בן פלוני עבור נמור קבלן לו נעשיתי יפה ובעין שלימה וכדעת הפצהובנפשן
 זכך כך סטנושלוהן

 דינריי
 לו שאסרתי ובמצותי בדבורי אלא לו נתנס לא והוא

 פלוני נתן נמור קבלן תחלה לו שנעשיתי זה דבר ועל נמור קבלן ואני לו תןתחלה
 זה הלוה פלוני לו יפרע לא ואם פלוני לזמן לו לפרעו עליו וקבל הממוןהמלוה
 נעשיתי כן כי בעולם ועיכוב סירוב שום בלא לאלתר אני לו אתננו פלוני לזמןהממון

 לא הטלוה זה פלוני ירצה לא ואם זה לזמן לו לפרעו עלי וקבלתי גמור קבלן לון
 רומן משרם לאלתר ממונו לו אפרע ואני תחלה יתבע אותי אלא לעולם הלוהיתבע

 עלי שקבלתי הנזכר הזמן לוה מעכב הייתי ושלום חס שמא ואם עלי,שקבלתי
 העולם אומות בדיני בין ישראל בדיני בין ולנגשני לכופני רשאי יהא מידלפרעון
 שוהד וכל ובשחדים בקנסות עלי ולהפסיד ולהשחיד בשלטון להתלות רשאיויהא

 מכחי הבא ומן טמני יוציא מכהי הבא סרבנות על או סרבנותי על שיתןושכירות
 שאסרב ופעם פעם כל על ולצערני לקנסני רשאי ויהא קיים שלו והקרן משלםהכל
 לי שימצא מה כל אחר לתבוע רשאי ויהא משלם שלו את לו שאפרע ערלו

 פרופה עד משלם לנו שימצא מה ומכל טכהי הבאים ומן ממני שינבה ערבעולם
 יורשי ועל עלי קבלתי זה קבלנות שמר וחוטר ואחריות בדיבורו נאטן והואהאחרונה
 דלא ולעלם ינן מיומא בישראל דנהינין זה שטרי כל ונתומר כאחריותאחרי

 זה פלוני נר לפלוני זה פלוני בר מפלוני וקנינא דשטרי כטופסי ודלאכאסטכתא
 ביום בפנינו שהיה ומה ביה. למקניא דכשר במנא לעילא ומפורש דכתיב מאיבכל
 שאנו למנין פלונית בשנת פלוני לירחפלוני

 מוניי
 וחתמנו כתבנו פלונית כמתא כאן

ן
 וכו'. לו תן ערב, להוסיף: צריר!(
 עיקר. : צ"ל9(
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 מעות. מתן בשעת שםט?כירין

 עדות, קבלת שפר הוא וחמישים הששהוהשטר
 כאדא תלתא בטותב כותכין דין בית שיהיו כדי שלשה הערות טקנלי שיהיווצריכין
 יורעין אין שהעדים ידועים דרכים על אלא העדים מן זו עדות מקכלין ואיןהוינא
 כנון או לחתום להם איפשר ואי קרוב במקום וזה רחוק במקום זה נמי אילחתום
 לכתוב יכולין ואין הדרך על שהם כנון או מהם אחד או שניהם חוליםשהעדים
 מקנלי שלשה בפני ערותן שמוטרין מקרה יקרם שלא טפחד מקום באותוולחתום
 ערות הסקכלי ואותן דין בית שהםעדות

 כותביי
 עד מפי ער בזה ואין לו והותסין

 הקנין כי עד מפי כעד שאינן קנין ידי על חבויים כמה בה שחובת כדי שישואעפ'י
 מקבלין אין שפירשנו ואעפ'י הדעת מן רחוקים והדברים דטי בשטרא דכתייכסאן
 מאי לשמעתא הכא כתבינן הדיינין בהלכות דין בעל בפני אלא הערותאת

 בפר' דנזיקין קטא בבבא גנרסינן סדרו. על הדבר להחזיר רבוואתא קצת בהדפרישו
 דין בעל בפני שלא ערים מקבלין שבתאי ר' אם' יוסיצ( ר' אם' ומאכילו(הנוול
 בר' יוסי ר' מיניה קיבלה דין בעל בפני שלא עדים מקבלין וכי יוחנן ר' בהתהי
 לו ושלחו הים למדינת לילך מבקשין עיריו שהיו או חולא( הוא שהיה כגוןחנינא
 מר אם' רין בעל בפני שלא עדים מקבלין שמואל אמי יהודה רב אמי בא.ולא

 בדינא ליה דפתחו כגון ערות מקכלין שמואל דמר מיניה לי מיפרשא לריריעוקבא
 אמ' מצי טאי דינא בי בה פתחו לא אבל אחא ולא דינא דבי מבבא ליהושלחו
 מי ויש הגדול. דין מבית דסקיא דנקיט כגון רבינא אמי אזילנא, דין*( לבית אנאליה

 הדרכים מן הוא דין בעל בפני אלא עדים מקכלין אין כאן שאסרנו זה כישאומר
 בפני אלא אותן מעידין שאין קנין בהן שאין הוא דעלמא עדיות בשאר זהשפירש
 שלא אפי' אותה טקנלין ולכך דמי כשפר דכתי' כמאן בקנין עדות אבל דיןבעל
 להעידה שאין זה דבר רבנן אמור כקנין בערות שגם שאומ' סי ויש דין. בעלבפני
 באותן הזכיר לא והלא תאמר ואם שהזכירו הדרכים מן הוא דין כעל בפנישלא

 לא לחתום יודעים שאין דערים לך אימא לעולם לחתום יורעין שאין עריםהדרכים
 ליה דהוה הים למדינת לילך מבקשין שהיו או חולים עידיו דאם' דכיון למיסרצריכא
 אפשר דלא לחתום יורעין שאין עיים וראי שכן כל מקורם הערות ולהתום השפרלמעבר
 שאין עדים מיהו כלל לסחתםלהג

 יודעיי
 עדותן יקבלו שלא לוט' לנו יש להתוס

 חזי נמי דעתין לעניות ואנן הוא. דסמיכא לאו סבירא6( ותך דין. הבעל בפניאלא
 דין בעל בפני אלא ערים טקבלין שאין שאמרנו השמועה זו לומ' לנו שישלן6(
 שהתחיל כגון אמור הוא וחתיכתו דין גמירת דרך על זה שפירש הררכים מןחוץ
 שאין אמ' ולכך הערים פי על דינו את ולנמור עדים להביא לו נזדמן ולא לדיןלבוא

 ע"ב ק,"ב דף1(
 יוסף. ר' מינכען: מכ"י סופרים ובדקרוקי אם, י, יבר,"ף: אש,, ר, שם2(
 חולים. עדיו או להוסיף: צריך'(
 הגרול. להוסיף: צריך4(
 ספרא. צ"ל:5(
 וכוי. יחודה רי הרב וכתב כי: רף ור"ל ע"ר ל"ה רף ד"1 העטור בסי בקצרה סובא6(



 טמקום חוץ דין נעל בפני אלא אותו ולחתוך הינו את לנסור כרי הערים אתטקבלי'
 את טקכלין דהתם הים למדינת לילך העדים שרוצין או חולים ועיריו חולהשהוא
 שכך מוכיח" עוקכא סר ודברי דין נעל בפני שלא ואעפ"י הדין את ונוטריןהעדים
 לא אבל אחא ולא דינא דבי מנבא ליה ושלחו בדינא ליה רפתחו כגון דאמ'הוא
 בשעת שלא עדות קבלת אבל אזילנא הגדול דין לבית אנא אם' מצי דינא ביפתחו
 יצחק רבי' הנאון ונשאל עיונא. צריכא ומילתא שמעתא בהא שייכא לא דיןגמר
 עדות מקבלין שבתאי ר' אם' אסי ר' אמ' הנוזל בפר' דאיתטר הא וששאלתז"ל!(
 עיריו שהיו או חולים עיריו או חולה הוא שהיה כנון ואוקימנא דין בעל בפנישלא

 הלכתא רבא אם' איתמר ובתרה בא, ולא לו ושלחו הים לטדינת לילךמבקשין
 כגון הכי ינואפ( שפרק זה צווח עומד ואפי' דין בעל בפני שלא השמר אתמקיימין
 שנמנע בטי אלא איט או מעלה של השמועה כמו אמור הוא חולה הואשהיה

 שני ליה נטרינן בזיטניה אתיא דלא או בסופא דאיתטר כ10 לדין חנירו עםמלהזרמן
 בין אותן שמקייסין בלבד השפר בקיום אלא רבא אט' לא דילמא או וכו'וחמישי
 ולא ליה אזסינן לא בין ליה אזמינן בין חולה היה לא בין חולים ועיריו חולההוא

  השפר על רוזשזומים עדים שאמרנו'( במה הדבר זה ותלוי דין בעל בפני בהיצפרך
 בפני שיא  ערים  שמ9בלין  הראשון  הרבר ונשאר  רין בבית  ערותן שנחקרה נמיגעשה
 המפרש*( ויהיה חולים עיריו או חולה הוא שהיה כנון כו שאם' השורש על דיןבעל
 או שפרות בקיום והשני פה, על וערות עדות בקכלת שהראשון הדברים שניבין
 השפר קיום בין אצלו הפרש ואין הדברים שני על אמור רבא פסק שיהאיראה
 אחד הדבר תה דין בעל בפני בשניהם נצפרך שלא במקום פה על עדותוקבלת
 לישב ימנע שלא ואחר שם מהיותם שמונעם עלילה לערים ולא לו לא יהיהשלא
 דאטרינן מה תשובה הראשונה. לשמועה רבא דברי נין חילוק נשים ובכך דים בעלעם

 רבא ודברי ברור דבר הוא חולה הוא שהיה כגון דין בעל בפני שלא עדיםמקכלין
 פה על נערות שהראשונה אחר דבר דין בעל בפני שלא השפר את טקיימיןשאם'
 שמא כי רין6( בעל בפני להיות צורך ואין שפרות בקיום שהיא בכתב בערותתה
 דין בעל בפני העדות תהיה ואם שצריך כמו למעיר ברורה שאינה הערותתהיה
 מתיירא כי בפניו הערות זו יעיר לא  שצריך כמו הער אצל  ברורה  אינהוהעדות
 ולכך זה לכל לחוש אין שפרות קיום שהוא בכתב העדות אבל יכחישנו שטאממנו
 שפר לפניהם ובא ב"ר לפני נזדמן אם נמי נשאלי( ותו רין. ביתי( בפני צריךאין

 דין ביר על היש המדינה באותה מצויין עדותן שנתקבלה והעדים עדותבמקבלי
 ולא דין בית הזמינום ואם לא, או פה על העדות 0הם שישסעו כרי אותםלהזמין
 על נסמוך או הכתב על ולא עליהם נסטוך בכתב מהם שנתקבלה העדות כמוהעידו
 שנחקרה כסי נעשו השפר על החתומים עדים בענין שאמרנו כדרך בזה ונדוןהכתב

 ושם. פה בלשונה שוה והיא רע ס" הרעף בשו"ת משא!(
 לסטה. ועי'  נמש"ענ רנאי שפסק צ"ל.2(
 ש"ב. י"ח רף כתעות8(
 למטה. ועי'  כמאה'ש, ההפרש, ש",ל.4(
 רין. בעל גפני צריכה הממון על שחעחת כמש"ש: להוסיף צריך'(
 רין. געל כסקף,ש: צ"ל6(
 נלשון שוח חתשובה אך פה, סחמוגא שם גלשון משתה ותשאלה א"א. ס" הרי"ף שו"ת7(

 סי' הרטבי החרא'א שהו"ל הגאונים nl~wns ג"כ  נמצאה  השאלה( לא  )אך והתשובה ופהשם
wffp  86פ. עמור
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 הפרש י ואי הערות בקבלי פיהם על שכחכו נטה לחוור להם ואין דין בביתעדותן
 בדקדוק בקיאין ערות מקבלי אותן יהיו אם תשובה השטר. קיום ועירי קבלה עיריבין

 רב מר ואס' הכתבי(, ועל עליהם סומכין יפה יפה עדות בחקירת ומביניםערות
 את שמו ראשונים דין כעל בפני אלא העדים את מקבלין אין לענין הכהןשמואל
 הצריכו לא והם עומד לכתיבה קנין סתם כאמרם2( נכתב שלא ואעם"י בשמרהקנין
 החתומים ערים לקיש ריש מראמי עליו שהועד מי בפני להעיר קנין שבו שטרעירי
 מדרבנן ואית הכי הנניד וכתב דין. בבית עדותן שנחקרה כמי נעשו השמרעל

 שקנו כיון עומר לכתיבה קנין סתם לן2( מדקיימא שמואל מר דאמ' תימ' לאדאמרי
 ואעפ*י דין בבית ערותן שנחקרה כסו שהוא השמר את שכתכו כמי נעשהמידו
 שנחקרו כמי נעשו אמרינן לא כתבו שלא ומן כל מידו שקנו אעם"י אלא כתבונישלא
 ונשאל דין. בעל בפני להעיר צריכין כתבו רלא וכמה שיכתבו עד דין בביהעדותן
 בקנין עדות שיודעים ועדים וההשונה השאלה תורף וזהו ג'ל נאון שרירא רב"נמי
 עומד לכתיבה קנין פתם דאמרינן2( כיון לא או דין בית בפני להעיד צריכי' פהעל
 להעיד צריכי מי קנין בו שאין שסר כך צריכי*( ולא דמי בשטרא'( דריינין מאיוגל
 דעת על לעמוד ובקשנו הגאונים בין חלוקה בו אצלו שיש לפי לא או דין ביתבפני
 נעשו השטר על החתומין ערים לקיש ריש אמ' מילתא הא רעל פירשנו כבררבינו,
 מהדי צריכי לא המקויים שפר דעל דמילתא ומנהגא דין6( בבית עדותן שנחקרהכמי

 עומר לכתיבה קנין סתם לן קיימא בקנין דאסהירו ומהדי דין בעל בפנילאסהודי
 לניח אתו ואי דין בבית עדותן שנחקרה כסי דאמי הוא השתא שטרא אינון כתניןאו
 צריכין ולא אינון רכתבינן סמאי ועדיף דמי כשפר סהדותהון דין בית וכתבי ומסינדידין

 אי קנין בו שאין ושטר חלוקה מילתא בהא לנא שסיע ולא דין בעל בפנילאסהודי
 שנים בפני הודאה כהלכתא לסיכתנ להו אית עלי כחכו המודה להו אמ'מעיקרא
 שמרא כתבין וכר כתובו למיסרוצריך

 מפרשיי
 והבו וחתומו כתובו לנא ראמי ביה

 ולא קנין ביה לית ואי דין בבית עדותן שנחקרה כמי ורמי הוא סעליא שטראליה
 בפני להעיד וצריכין הוא פה על הוא דין רבית אודיתא ולא וכיתומו כתוכו להםאמ'
 מדוקיא ועור הכי שהשיב תשובה בסוף ז"ל גאון שרירא רב נם. וכתב דין.בעל
 בית בפני שהעידו שנים ירמיה8( לר' חבריה ליה שלחו הכי דאמר חייא רב ברדמר
 בן8( יהושע דר' אליבא ויצטרסו דין ובית דין בית מכל אחד שינוא מהו זהז(דין

 ערים צריכי דלא מינה גסרינן מיכעיא דייני מצטרפין עדים השתא לך הנעי לאקרהא
 טסהדי אפיי אלא עור ולא מניא. תרווייהו על תרין אלא הר כל על תריןלאסהודי

 ממונות בדיני ולא סהדותייהו מיקכלא בסנהררי הדין ונסירת עדים עדות על כלחודתרי
 אנו מעידין ךאטרו שנימ שיעמדו מקום כל דחק"( נפשות בדיני אפי' אלאבלבד
 ניפין בהלכות וכתכנו עדי101( ופלוני פלוני של דינו בכית דינו שנגמרבפלוני

 ואין כמש"ש: להוסיף צריר!(
 חוששיי

 גכת'כתן ולא עליהן סומכין אין לאו ואס לעדים
 וכו'. אלפס לרכי' תשובה ע"ר: כ' דף וד"ל ל"ו רף ד"ו העטור בס' גם ועי' העדים. על סזמכיןאלא

 מ'. דף בחרא בכא2(

- כשטרא.ו(  להקיי. צריכי 1( 
 י"ח. דף כתובות"(
 ע"ב. קס"ה רף בתרא בבא6(
 זה. ב"ד בפני והעירו וחזרו להוסיף: צריךז(
 נתן. דר' בגמרא: לפנינוי(
 ע"ב. כ"ח רף גיטין"(
 יהרג. זה הרי עריו ופלוני ופלוני g~g:"י(
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 לאחר נוסחה. היא וזו בטקוטה כאן וההזרנוה ישראל נשיא לחזקיהושאלה
 ישראל נשיא הזקיהו נשאל ערן בנן עולטו לבית זצ"ל נאון האיי רבי'שנפטר
 אמ' ששת רב שנים בפני אט' נחמן רב טנטלו~( כמה בפני וששאלת זו.בהלנה
 דיינין בלשון כת' שנא דלא קם"ל הא ער ופירושה נירסה הכי וכו' שלשהבפני
 ערים אנו בו שכתוי שפר השתא בעינן ומינה בגירסא שטשנה מי יש כי עריםוהתמו
 בכך בפניהם והעידו הערים באו כי פירשו ואב"כ בו שהעידו מעשה ופירשובתהלה
 עצמן וקראו הואיל עד מפי ער הוי סי שלשה השפר בתוך וחתמו אחרים בדבריםוכך

 תשובה שמצינו לפי לאו, או דין בית מעשה עור לעשות יכולין ואין עריםבתחלה
 שלשה יהודה2( רב ראמי מיהא לדבריו סיוע ומצאנו זה דבר טכשיר דל נאוןלאדונינו
 היא הכין נירסא הרין שורת יודיענו בדבר שחולק סי ויש החולה את לנקרשנכנסו
 טית דהא שלשה בפני אם' ששת רנ שנים בפני אט' נחסן רב סבפלו כסהבפני
 אמינא מנא נחסן רב אט' מיקרו דין בית נמי בתרי שנים בפני אסי נחמן רב קתנקדין
 תנא לך אטי ששת ורב פלוני, שבטקום הריינין ופלוני פלוני לכם סוטרני דתנןלה
 למטה חותסין הריינין דתנן לה אמינא טנא נחמן רב אם' וניויל, ניחשוב דונראי(בי
 שנים. בפרוזנל האמורין דיינין אף שנים עדים מה דערים דומיא לאו מאי העדיםאו
 הדיינין אם כדאיתא הא איריא סידי לך אט' ששתורב

 חותמיי
 העריס ואם שלשה

 דפרוזבל דמתני' לםופא כן אחרי וחזרנו שנים דין לבית דברים מסירת עלחותסין
 או לטפה חותסין הדיינין לטיתנא לי למה ואסרינן הערים או למפה חותמיןהדיינין
 שהיינו והשבנו חותמין הדיינין לום' צריך ואין וחותטין לסיתנא ליה דהוההעדים
 קמיל אורחיה אגב מילתא אבל דיינין אלא חותמין אין דיינין בלשון כתבו אםאוטרין
 מסירת על עדים וחתמו וכתבו הדיינין ופלוני פלוני לכם מוסרני בלשון כתבן שנאדלא
 הערים ופלוני פלוני אתכם אני מעיד עדים בלשון רכתבי שנא ולא לדייניןדברים
 למי ולא ירועים לדיינין למסור בפרוזבל צריך כי תדע הדברים ומתוך הערים.והתמו
 לא דאי בית4( עושה בפירוש שאסי הגפ בתורת שעה לפי דיינין אותםשעושה
 הן שיודעין לא אם דיינין שעשאן יודע מי וחתמי עדים נלשון כתנו כי הכיתיטא
 שד"א מקום כל לפי' פלוני שבמקום הדיינין אסרה כך הטשנה הלא ועוב דייניןשהן
 בית אווזן שעושה להריופות ולא טוסחין רין לבית ובא רין לבית ומוסר הדייניןאו6(
 מצות המשנה6( כשאמ' לפיכך הן דיינין כי לפרפ צריך אינו הם שיודעים ומפנידין

 דיינין הרטטות ראפי' טאהר וכי אמרינן הריופות שלשה ואפיי דיינין בשלשהחליצה
 עושה שאוס' מקום אבל דיינין כעין להקרות יורעין שלשה דבעינן קמיל הא לילסה
 אותן עשו שאס אלא אינם אשר ביתז( לעשות שיכול שאמי וכל ומשלחו דיןבית
 לדברי נם וראיה לפרש. וצריכין דין, דיניהן הרי כדיינין שעה באותה עצטן עשואו
 עושין רצו כותנין רצו החולה את לבקר שנכנסו שנים8( רג אם' יהורה דרבהא
 שלא ואעפ'י הוא רין הדיופות סעשה כל ואלו רין עושין ואין כותבין שניםדין

 ע"י. 4'ב רה גיטין1(
 ע"ב. ליד דף סגהררין8(
 הוכלא 1"8:5(
 ל"ב(. דף )גיטין רין בית עושה*(
 שסר.6(
 ע"ב. ק"ב דף מ"א פישג יבסית6(
 דין. בית7(
 שלשה. צ"ל:6(
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 אם אלא שלשה בהיותם דין נעשה הרי דין עושין ונין כותבין בין הפרש ומהפירש
 עדות אלא דין בית כמעשה אינו ישבנו דין שלעשות פירשו ולא מעשהכחכו
 היא 111 דין. בית כמעשה מעשיהם הרי ישבנו דין שלעשות פירשו ואם העירוכעלסא
 בו שהעידו תעשה ופירשו בתהלה המעידים עדים אנו שכתו' בשפר שאלחםתשובת
 בסוף וחתמו אחרים בדברים וכך בכך בפניהם והעידו הערים באו כי פירשו כךואחר
 ולא ישבנו לדין אמרו שלא ואעפ"י דיינין החתומין השלשה היו שאם שלשההשטר
 טעשה הני עדים בלשון אלא דין בית בלשון כתכי ולא עשו דין בית שתעשהפירשו
 דכתבו דומיא ער מפי כעד ואינו קיימת ערות נפניהם שהעידו והעדים הוא דיןבית

 הן הדיואות ואם עדים וחתיטי דיינין בלשון נתכו אם וכן דיינין וחתיכי עדיםבלשון
 ומה עדים עשרה אפי' שלשה וחתמו עשו דין בית שמעשה פירשו ולא דייניןואינן

 פירשו אם אכל עליו, לחוש ואין עד טפי כעד לפניהם ושהעידו קיום עליושהעידו
 כערות כשירה לפניהם שהעירו עדות נעשית דיינין שאינן ואעפ"י דיינין עצמןשעשו

 הרשות החולה את לבקר שנכנסו השלשה ולמיי עד טפי כער ואינה דין בביתשהועדה
 רצו אומ' הוא ולכך בלבד ולהעיד לכתונ או רין בית טעשה מעשיהם לעשותבירן
 קבלת שפר בנוסח שנהגו מקומות יש בדורנו נסי והאירנא דין. עושין רצוכותכין
 החתומים עדות מקבלי אנו לכתו' שנהנו ויש למפה. החתומיי עדים שלשה אנוהעדות
 אולי!( כי ליה צריכן לא דקרוקא האי וכל פלוני של רין נבית מצויין היינולסמה
 למדינת ערים אזלי והכי ואדהכי העדים בפניו שיתקבל קבוע דין בית לו יזדמןלא
 ולקבל עדות ברקרוקי בקיאין ושיהיו עדות מקבלי שלשה להיות צריכין טיהוהים

 הוא: הכי הטכוין ערות שטר ונוסהערות.

 פלוני בר פלוני לפנינו שבא היה נך לטתה החתומים ערות מקבלי שלשהאנו
 נמי אי לחתום, בקיאין שאינן אדם בני אצל עדות לו שישוהזכיר

 ובקש לאלו דומה שהוא אונם כל נטי אי חולים שהיו או הררך על שהיו עדיםאצל
 פלוני בן פלוני לפנינו הביא עשינו וכן השעה טירוף מפני עדותו לקבל אוממנו
 פלוני מזמן קנין עידי הם ובהיו ברורה עדות לפנינו והעירו עיריו פלוני בןופלוני
 פלוני בר לפלוני וכך כך דבר על או פלוני טקרקע נסור כקנין פלוני בן מפלו'שקנו

 בן פלוני ממנו בקש כן ואחר עדותם וקבלנו ברורה בעדות בכך לפנינווכשהעידו
 לפנינו שהעידו מה מכל פלוני בר פלוני על כראוי שמר לו ולתחום לכתוב זהפלוני
 לו כתבנו לספה החתומים ערות טקכלי שלשה אנו עשינו וכן הנזכרים אלועדים

 שישמעו כמו הכל וכותבין וכך נך בעדות הנזכרים הערים ופלוני פלוני נפנינושהעידו
 עדותן וקבלומפיהם

 ונותכיי
 וידענו והכרסם אלו עדים שני עדות וקבלנו בסוף הכי

 ומה עולם לבריאת וכך בכך פלוני ביום תלתא במותב וכתבנו כשרים שהםבהם
 לראיה בירו להיות זה פלוני ביר ונתננו וחתמנו כתבנו ברורה בעדות מפיהםשקבלנו
 העדים שני אלו ערות מקבלי השלשה אלו קבלו לא ואם וקיים. שריר והכלולזכות
 בפניהם הערות בעל כשמביאו האחד העד עדות מקבלין אלא כלום בכך איןביחד

 ובכן ערותן לו לקנל פלוני ונקש הכי בשמר וכותנין לכשיבוא השני אתומקכלין
 עם וכך בכך קנין ער היה שהוא והעיד העדים מן אחר פלוני בן פלוני לפנינוהביא
 נאים רבריו ונמצאו שני עד פלוני בן פלוני לפנינו הביא ושוב כשר, שניעד

 כסו הכל כותבין וכו' כראוי לו לכתוב זה פלוני בר פלוני ממנו בקש ואה'כומכוונין
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 רניעה: שפר הוא ושבעה החטישיםוהשפר
 נמי ואמרינן ביניהם רניעה לעשות הנחתומין ורשאין בתוספתא!( עליה דאמורוהוא
 שמי( ועל הסדות ועל השערים על להתנות העיר בני ורשאין השותפין2(בפר'

 בהרי ראתני פנחי הנהו*( דשמעתא בסוגיא ואטרינן קיצתן. על ולהסיעהפועלין
 והייבינהו. דרבא לקמיה אתא למשכיה ליקרעוה דהבריה ביממא דעביד רכלהדרי

 פפא רב אם' ליה אהדר לא קיצתן על ולהסיע לרבא שלמיא בר יימר רבאיתיביה
 אדם איכא אי אבל חשוב אדם דלינא הינא מילי הני ליה אהדר דלא עברשפיר
 בר האי דינא רב אט' יחפור6( לא כפרי נמי ואמרינן דטתני. כמיניה נל לאחשוב
 עילויה דסעכב הוא דינא נביה מוקים וקא חבריה מבואה בר ואחא רהיא ראוקיםמבואה
 הדנ מן הדנ מצודת מרחיקין ליה מסייע לימא לחיותאי. טפסדת6( קא ליהדאם'
 סיירא. ריהבי דנים שאני פרסה עד הונא רב בר רבה אם' וכסה הדנ ריצתכמלוא
 לא אום' יהודה ר' דתנן יהורה כר' דאס' הונא רב לימא לרבא רבינא ליהאמ'
 טתירין. וחכמים אצלו לבוא שסרנילן טסני לתינוקות ואגוזים קליות חנונייחלוק
 ליה דאם' משום אלא התם יהודה דרב עליה רבנן פליגי לא כאן ער רבנן תיסאאפי'
 לחיותיה, פסקת קא ליה ראמי הכא אבל שיסקיז( פלונ את אמנוזי פליננא קאאנא

 בתל חנות חבירו של מרחצו בצד מרחץ אדם עושה מהא הונא רב syואותבינן
 שלך בתוך  עושה את לו לומ' שיכול מפני בידו לסחות יכול ואינו חבירו שלהנותו
 את זה מנואות בני כופין דתניא היא תנאי הונא רב ופריק שלי. בתוך עושהואני
 איט ולשכנו אוטניות טכני אחר ולא בורסי.( ולא חייט לא ביניהם להושיב שלאזה

 כיחיראה ליה דקם חרא הונאה( לדרב וליחה כופהו לשכנו אף אומי רשב*נכופהו.
 בתראה דהוא יהושע דרב בריה הונא רב דהא ועור טתני'. כסתם הלכתאולעולם
 מצי אחריתי מתא אבר מתא בר דהוה10( יהושע דרב בריה הונא רב דאמ' עליהפליג
 מעכב. טצי לא דנפשיה מבואה אבר מבואה בר מעכב מצי לא בכרגא שייך ואימעכב
 לא הילנך תיקו מאי אחרינא מבואה אבר מבואה בר יהושע דרב בריה הונא רבבעי
 עליו לעכב שיוכל הרחים הקטת לענין הונא ברב הלכתא דלית ואע'נ מעכבת(.מצי
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 י"א. פרק סוף מציעא בבא1(
 ע"ב. ח' דף בחרא בבא2(
 שכר. : שף'ל8(
 פ'. דף שם4(
 ע"ב. כ"א דף שם5(
 פסקת. ג"כ: פה לטפח אמנם מפסקת. וברי"ף: פסקת, שם.6(
 סופרים. ברקרוקי עי' שיסקי, בכי"מ: אסנט שירקי. : בגמרא לפיטז(
 השלם(. עתך עו' בורסי. )והנכון הישקות מלסר ולא בורסקי שם.6(
 שם. הרשף לשין9(
 סופרים. דקחקי ושי לי. פשיפא לפשט:10(
 גר,"ף ע"כ11(



 העיר ובני והתגרים הסוחרים שכל דבר הוא או ביניהם חשוב אדם יש אם מקוםמנל
 בו הושוו ההוא האומניות בעלי כל או והצבעין הנחתומין כל נמי אי ביניהםהושוו
 אמור זה כגון ועל קיים שלהם התנאי בקנין שלא נין נקנין נין ביניהןוהתנו

 רגיעה: שפר נוסח וזהו ביניהם. רניעהו( לעשות הנחתומין ורשאיןבתוספתא
 הנחתומים ופלוני פלוני לנו שאמרו ברורה עדות מטה חתומי ערים אנויודעים

 פלוני מנוי גני כל אומי שמותיהן להזכיר מרובין הם ואם פלוני,שבמקום
 כולנו ביד להיסע סמנו ואחד אחר מכל וקט ערים עלינו הוו פלוני עיר בני כלאו

 וכנפש שלם בלב אלא כלל אונס זכר שום בלא נפשינו ברצון שרצינו מחמתלזכות
 ביננא רניעה ועבירנא נפשנא ברעות ואיצפבנא יפה ובעין שלימה ובדעתחמצה
 נסי מרובין הם ואם לפלוס, פלוני יום בשוקא יוטא ליה אית מיננא ואחר אחדרכל

 המבוי בתחלת השרוי פלוני בחרש  ראשון יום שוקא לנקופ ויתחיל אומרים  שמותיהןלהזכיר
 חד לכל רשותא ולית זה אחר זה כולן חנייתן דרך וכן שני  יום אצלו  השרויואחריו
 אית ביה דעביר ומאן דילנא מאוטנותא עיבידתא מירי דחבריה ביומא למיעבדמיננא
 הזה הקנס לתת טמנו והד תר לכל רשאי ויהא האסר וכך כך או קנס וכך כךעליה
 בלא נמורה קכלה עצמינו על וקבלנו בינינו התנינו שכך שירצה וםרדיופ שליפלכל
  שרירא זו ורניעה נטור בקנין קבלה זו וקבלה בעולם שיור שום ובלא אונאהשום

 ולעלם דנן סיומא לעלם מינה לסיהדר ורלא בה להשנאה דלא ונהלכה כדתוקיימא
 והר חר מכל פלוני טנוי בני סכל וקנינא רשטרי כפופסי ורלא כאסטכתאדלא

 מאי בכל נטור בקניןלחבריה
 ומה ביה. למקניא דכשר במנא לעילא ומפורש דכתיב '

 שונין שאנו למנין עולם לבריאת וכך כך לשנת פלוני לירח פלוני כיום בפנינושהיה
 ולנכות לראיה מהם ואהד אהד כל ביד ונתננו וחתמנו כתבנו מתא בברצלונהכאן
 הכרה( את המניה בפר' גרסינן ורגע. רנעים מלשון רניעה ולשון וקיים שרירוהכל
 וקא מיניהו חר אזל חד יומא מיניהו הד דלי הוה יומא דכל דבתרי נרנותאההוא
 טהייה דטרא 0נדא שקל ביה אשנת לא הוא דילי יומא איל דחבריה ביומאדלי
 דינא איניש עביד לא דאמי למאן אפי' דמרא בפנדא פנדי סאה לטחייה ליהאמ'

 איניש דעביד הלכתא וכן לנפשיה, דינא איניש עביד פסידא במקוםלנפשיה
 לנפשיה.דינא

 שמוש. שפר הוא וחמישים השטונהוהשפר
 שפר אותו טונה שהיה*( שעשו ובטה שדנו בטה דין בית בין8( שנות שפרוהוא

 שיצטרך טה כפי הרבה דרכים על זה  שיטוש שפר טוצא ואתה נאמן בידהשמוש
 לעשות דין לבית יצפרך רסירכסא בשפרא טהן האחד אותו. עושין לעשותו דיןלבית
 ביר  שנותנין  הנאבר המחודש השפר שינתם קודם הלוה ביד שיתנו שיטושכתב

 השפרות בספר הגאונים בין טצה הזה והלשון שכתג: ט' לדף גתרא גגא בימב"ן  ע.,1(
 אומני. כל בהגאי דדוקא מדבריו שאח וכן ז"ל הגרצלונילרג

 ע"ג. כא דף קטא נבא2(
 שמותגיי. צ"5:'(
 נסחיה.'(




