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השטר הא'היא אדרכתא.
והיא שפר אררכתא שכותבין בו לאלוה על נכסי לוה לאחר שקורעין שפר חובו
אם יש לו נכסים בני חורין ולאחר כתיבת האדרכתא סכריזין על שוסת המכסס
וכותבין לו שפר שומא שמחליפין לו את הנכסים ,וכבר פירשנו לעיל ענין אדרכתא
ופ61סדיליה פי' מבואר ווו היא שפר האררכתא האפורה בכמה מקוצות בתלמוד
ועלה אטרינן בבבא מציעא בפר' הכפקידם) ואימת אכיל פירי רבי) אם' סכי
טפיא אדרכתא לידיה אביי אמ'עריו בחותמיו זכין ליה כלום' משעה שחתמו על

האררכתא ,רבא אמ' מכי שלמן') אכרזאתא .וגרסינן נמי בפר' נט פשוט )4אם'
רב נחמן כל תירפא דלא כתב בה קרעיניה לשפרא דמלוה לאו פירפא הוא ,וכל
אדרכתא דלא כתב בה קרעיניה להירפא לאו אררכהא הוא ,וכל שומא דלא כתבבה
קרעיניה לאדרכתא לאו שומא הוא .וזה שמקדים בכאן פירפא לאררכתא גזמן שהוא
נובה מנכסים משועבדים הואכזמן שסוציאין בית דין ללוה נכסים כני חורין שישלו

שפר אררכתא ואח"כ מכריזין ונותניןלו שפר שומא ,אבל בנמן שלא נמצאלו נכפים
בני חורין והוא נובה ממשעבדיכותבין לו בתחלה שפר פירפא ואחר שיפרוףהנכסים
קורעין הפירפא וכותכין לו אדרכתא על הנכסים הללו ואה'כ קורעין את האדרכתא
וכותבין לו שפר שוטא וכנר פירשנו כל זה לעיל .והיה מן הרין שנחבר בספרנוזה
שפר פירפא ואדרכתא ושומא ב %אחרזו אבלכרי להחזיר הסרר במקומן באלפאביש
דאל'ף בי"ח כתבינןלכי הכי ,וגרסינן נמי ב ...בכא קפא דנז'קין )6בפרי הגוזל
ומאכיל אם' רבא הלבתא טקיימינן את השפר שלאבפני בעל דין ואפ"עוטר וצווה
ואי אמ' קבעו )6לי זימנא רמייתי מהדי ומרעינאל) ליה לשטרא קכעינן )6להואי
לא אתי נפרינן ליה שני וחמישי ושני ואי לא כתכינן פתחא עליה וטשמתינן ליה
חמשין )9יומין תלחין יומין קמאי לא כתבינן אדרכתא על נכסי דילטא אזווי קא
פרח ,הלחין יומיןמציעאי לא כתבינן אדרכתא אננסיה" )1דאמרינן ההוא דקא זבן)'1
גופיה קא פרח אזוזיה מכאן ואילך ודאי כתבינן אדרכתא אניכסיה והני מילי דקא
אשתמיפ אשתמומי ואמ' אתינא אתינא אבל אמ' לא אתינא לאלתר כתבינן אררכתא
אנכסיסוהנימיליאמקרקעיאכלאמפלפלילאכתבינןמאי פעמא דילמא שמינית)ואכיל
להו ומייתי האייך מהרי ומרע ליה לשפרא וליכא לאישתלומי סיניה ואפי' אית ליה
למלוה מקרקעי לאכתבינן אדרכתא אמפלפליה דחיישינן דילמא מינספי הנךמפלפלי

----

-

 )1דף ע"ה ע"ב
 )2צ"ל גבח כמ"ש בגמראיגיי"ף.
י) יש להוסיף':סי.
 )4ב"ב דף קס"ט.
*) דף קי"ב ע"ב.
) וכיה גראף .ולפנינו :נקשיועי' דקדוקי סופרים.
י
') צ"ל :ומרעינא.
 )6לפנתוהקטינן(.ועי' דקדוקי סופרים) וברי"ף קבעינן כמ"ש פח.
)9י"ל
 :תששן
 )10חסר פח :דילמא לא אשכח למיסף וקא מטריח וסזבין גתראינסי.

 )11לפשט :לוקח.ועי' דקרוקי סופרים.
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זליכא לאישתלומי מיניה וכדכתבינן אדרכתא מרעינן )1לתו והוא דמקריב כנוןדאזיל
שליחא בתלתא בשבא ואתי בארבעהוקאי בחמשא בבי דינא .וגרסינן נמי ב0ר' שנים
ן הרי זה יהיר אמ'
אוחוין בפלית )2איתיביה ר' ירמיה לרי אבהו וכל מעשה ביתדי
ליה ירמיה ברי לא כל מעשה בית דין שוין אלא שהוחזק כפרן אם' רבא ומתוך
שהוחזק כפרן חד זיטנא תו לא פרע דילמא הדר ופרע .אמ' רבא טתנ") בשפרי
חלטאתא ואדרכתא וכדרי וירא ,נמצא עכשו שכשני מקומות
למלוה או לננזל
ל
ע
שיי
מאדרכתא אחת על נכסי הלוה בעצטו בזמן שיש לו נכסיםע
חורין או המלן
וי
בנ
בעצמו ,והשנייה בזמן שאין ללוה או לגזלן נכסי בני שרין והוא חור על נכסים
טשועבדין שמכרו הלוה או הנזלן ונובה מן הלקוחות וזו האדרכתא בזטן שנובה מן
הלקוחות אינה נעשית אלא אחר שפר המירפא כרפרשי' לעיל ,וזהו נוססו של שפר
אדרכתא)4

אנו בית דין החתוטין סמה נך היה שהוציא לפנינו פלוני ופלוני שטר חוב
מקויים כראוי על פלטי מכך וכך ממון ומזמן כךוכך ואמרנו לו לפלוני הלוה
פרע שטר חוב זה שעליך וקבענו לו שלשה זמני בית דין ולא פרעלו וקרענו
שטר חוב שעליו וכתבנו לו לפלוני המלוה זה שטר הורדה והיא הקרוי אדרכתא על
נכסי פלוני זה הלוה שיהא שלינו )6זה המלוה ומורשה ומוררך לירד הנכסים אלו
ולהחזיק בהן ולאכול פירותיהן ולהיותן שלו עד שיפרע לו פלוני הלוה כך וכך
זוזים מאותו שמר החוב שהיה לו עליו או למוכרם או למשכנם בכרי ממון השפי
חונ שהוציא לפנינו ולאכול פירותיהםויצאותיהם הוא והנאים מכחו עד שיפרעפלוני
הלוה הנזכר את החוב משלםואינישלא ימההביריהולאביד הבאים מכחולפי שאנחנו
ניתדין החתומים לסמה הורדנוהו והדרכנוהו והחלפנוהו בנכסים הנזכריםנדין וכשורה
ושפר אדרכתא זו והורדה זו שהדרכנוהו ושהוררנו פלוני הנזכר על הקרקעותהנזכרי'
שריר וקיים בריר וחזק ככל שפרי אררגחות והורדות וחזוקין וקיומיןקיימין דנהיגי
בישראל העשויין כתיקון חכמים מיומא דנן ולעלם דלא כאסמנתא ורלא כטופסי
דשפרי ובלא שום תנאי בעולםומה שראינו והסכמנו מן הדין כמו שנזכרלעיל בחרש
אייר שנת ארבעת אלפים ותשע מאותיו) ושבעים' ושלשה למנין שאנו טונין כאן
כברצלונה מתא רעל כיףימא מוחבא כתכנו וחתמנוונתננו ר' פלוני הנוכרלהיות
ביכי
ל השפרות צריך לכתוב
בידו וניד הכאים מכחו לראיהולזכות .ובין בשפר זה ובין ב
ם
ו
ק
מ
ל
ע
ד
'
י
נ
ו
ל
פ
בהן הזמן והמדינה שנעשית בה השפר כגון שמזכיר במחא
פלוני
ם
ו
ק
מ
ה
ו
מותבא או דעל כיף ימא מותבא לפי מה שהוא המרינה
וכדגרסינןי) גבי
ניפא ההוא גימא דכת' ביה בשוורי מתא דעל רכם נהרא מותכה:
 ---- -!)

:s~y

מרעיגן.

 )2ב"מ דף ט"ז .a~y
ו) צ"ל :מתניתין.
 )4עי' גם בסי התרומות שער ג' ח"ו סי' י"ג (דף כ"א מרפוס וימציא).
") נראה שצח :שליט.
") עי' במשא שלי בסופו לפי' ס' יצירה לריי ברצליגי שם העירות' בשם הר' חיים מיכל
ז"ל שצ"ל המע"ג במקום תתקע"ג וכ"ח בספרו אור החיים שנרפס אח"כ גשנה תרג"א עמור 461
ולפיייז צ"ל פה :ושמונה מאוח.
) כ"מ דף י"ח ודף כ'.
דף כ"ז.
י

גיסיי

שטר אשרתאדדייני
והשפרהשניהיא אשרתארדייני.

והוא קיום ביתרין כשמקיימין את השמר והוא האמורעליו נמי בבבא טציעא בפר'
שנים אוחוין )1אמ' ר' אבהו אמ' ר' יוחנן המוצא שטר חוב בשוקו) יחדרו לבעלים
ולא מיבעיא היכא רלא כתב הנפק פי' והוא קיוםביתרין דאיכא למימר כתב ללות
ולא לוה) אפי' כתב בו הנפק לא יחזיר מאי פעמא חיישינן לפרעון ,ושפר קיום
ביתדין זה נוהנ על אלו הררכים בזמן שכאין עירי השפר בעצמן וטעידין על אותו
השפר ועל התימת ידיהו דהיא מפה אי נמי ליתנהו הני מהדי ואתו סהדי אחרינא
ואסהידו קמיה בי דינא אחתמות יריהו אי נמי כשמכירין ביתריןעצמןחתימתהעדים
או שטקיימין אותן משאר שטרות וכל אלו העניינים כבר פירשנום בהלכות עדות
פי' מבואר:
ו %כל אלו העניינים מקיימיןכיחדין את השפרההוא כקיום כיתרין והואהנקראת
שפר הנמק שהיא אשרתא ררייני ולשון אשרתא מלשון שריר וקיים ומלשון
אשרנוהו וקיימנוהו ,ועל זו האשיתא נרסי' בכתובות בפר' האשה שנתאלמנה )4אין
מקיימין את השטר )6משפר שקרא עליו ערער אלא אם כן הוחזק בניתדין .אמרי
נהררעי אין מקיימי' את השטר אלא משפרי )6שדות או סשפרי') כתובות והוא
שאכלום שלש שנים בעליהם וכשופי וביוצא מתחתירי אחר אכל מתחתידו לא
חיישינן דילמא ויופיזייף .אמ' רב הונא אמי רב  )8שלשה שישבו לקיים את השפר
שנים מהן מבירין חתטותירי ערים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעירין עליו
וחותם שמע מינה תלת ,שמע מינה ער נעשהדייןבדרבנן )9ושמעמינהדייניןהמכירין
חתימת יד העדים אין צריכין להעיר בפניהם ושמע סינהדיינין שאין מכירין חתימת
יד .עדים צריכין להעיר בפני כל אחד ואחד ,אמ' רב פפא האי אשרתא דרייני
דכתיכי מקמי דלא )16אחוו שהדי חתמות יריהו פסולה משום דמיהזי כשיקרא ולית
הילכתא כרב פפאנ')דגרסינן גפר' הכותנת)וליתה לררנ פפאסדאם' רב נחמן אשר
היה ר' מאיר אפיי מצאו באשפה וכו':
אמ' רי וירא )18שלשה שישנולקיים את השטר ומת אחר מהם צריכיןלסיכתנ במותב
תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי .אמי רב נהמן )14ואי כתכ בה בי דינא תולא
צריך כנון דכתב ליה אם' לנא רבנא פלוני הביתרין ואמינא ליה )16לרננא פלוני,
 -ו) רף ט"ז ע"ג.
 )2צ"ל :לא ,חזירו ,כמ"ש שם.
 )8שם :אלא אפ".
 )4דף כ,

 )6כן הוא גרי"ף וכתב הר"ן :ב"ה גירסת ההלכות ורוב הנוסחאות .אטנם גגטרא לפנינו:
אלא טשטר וכו' והוחזק בניתדין .והוא כפירש"י .עי' בר"ן.
 )6לפגינו :משתי .וברי"ף :משטרי שתי שרות.
 )7לפנינו :משתי ,וברי"ף :או שת'.
 )8כתוגות רף כ"א ע"ב.
 )9כ"ה ברחף ועי' בר"ן.
 )10לפנינו :דניחוו,וברי"ף :דליחוו ,וכצול פה.
 )11כן כתב הרי"ף.
 )12כחוגות דף פ"ה.
 )!8שם דף ב"ב.
 )14כ"ה גם ברי"ף ,ולפנינו בגמרא :ר"ג כר יצחק.
 )15כ"ה בר",ף ולפגינו גגמראליתא.
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כי ננו פיושנום נהלכות עדות ,וטופס השטר נופו הכי
ולא הארכנו בהמ
כותבין אותו .אתקיים שמרא דנא רנסחיה ושהדוה מיניה וביה בטותב תלתא כחרא
הוינא ומדאתו תרין סהדיא ואסהידו אחתטותידיה שהדייאאילין דחתימיןלעילדאיתן
פלוני בר' פלוני ופלוני בר' פלוני דהיא נופא אשרנוהו וקיימנוהו כדחזי ,ובזמן שאין
ערים אחריםעל חתיטותידי העדים שהם בשפר אלא הם כעצמם כותבין הכי.במותב
תלתא כחדא הוינאכדאתקיים שטרא דנן קדמנא דנסחיה וסהדוהי סיניהוביה ומדאתו

ענייני

הני תרין מהדי דחתימין לעיל דאינון מלוני ברי פלוני ופלוני בר' פלוני וקיימנוהו
להאי שפרא מיניהוביה ואשרנוהונדחזי .וישמי שנוהגין לכהוב כהאי אשרתאהנפק
שמרא דנן קדטנא ואתקיים במותב תלתא מדאתו הני שהדיוכוי וזה שנהנו לכתובבו
הכי משום האי שמעתא דכתבינן לעיל דבפר' שנים אוחזין ולא מיבעיא היבא דכתב
בו הנפק .ואלו שלא נהגו לכתוב בו הנפק אין בכך כלום כי הקיום בעצמו נקרא
הנפק לפי שמוציאין אותו השטר בפני ביתדין ומקיימין אותו:

והשטר השלישי הוא אפטרופמותאוייתמי.
והוא על שני עניינים כנון אפטרופוס שמינהו אבי יתומים פעמים שכותב עליו
בצוואתו ופעמים שאין כותב אבל אפפרופום שמינוהו ביתדין כותניןעליו ביתדין
שפר אפפרופסות והוא ששנו בפר' הניזקיןי) יתומים שסמכו אצל בעל הבית או
שטינה להם אביהם אפפרופוםהייבין לעשר פירותיהן אפפרופוס שמינהו אבייתומים
ישבע ,מינותו ביתדין לא ישבע ,אבא שאול אומ' חילוף הדברים וכו' .וכברפירושנו
זה לעיל בסוף הלכות הנשבעין ונופלין בעניןהנשבעין על טענת שמא .תנו רבנן)9

אפפרופסיןתורמין ומעשרין להאכיל אבל לאלהניהומוכרין כחמהועבדים ושפחות בתים
ושדות וכרמים להאכיל אבל לא להניח ועושין להםסוכה ולולבי) וציצית וכל דבר
שאין*)לו קצבהלאחויי שופרולוקחין ספרתורהתפלין ומזוזותוכל דבר שיש לו קצבה
לאתויי מנלה ,ואין פוסקין עליהן צדקה ואין מפדין )6עליהן את השבויין וכל דבר
שיש  )6לו קצבה לאתוייתנחומי אבליםואין אפטרופין רשאין לרון ולהוב ע"מלזכות
בנכסי יתומים ואין האפטרופין רשאין למכור ברחוק ולגאול בקרוב ברע ולגאולביפה
מאי טעמא דילמא מישתדפי .ואין אפמרופין רשאין למנור שדות וליקה ענדים אבל
מוכרין עבדים ולוקחין שדות וכו' ,והאי מתניתא בסיעתא דשמיא אנו עתירי' לפרשה
בהלכותדין האפפרופין לקמן .וגרסינן נמי בפר' איזהו נשדז)אמי ליה רבהלרב
יוסףהני זוזי דיתמי היכאעברינן להו אמ' ליהמותבינן להו נבי דינא ויהבי להו זוזא
אמ'ליהוהא קאכליאקרנא אם'ליה ומרהיכיעביר אמ'ליה סבדקינן )8נבראדאיתליה
דהבא ונקטינן מיניה ויהבינן ליה ניהליה קרוב לשכר ורחוק להפסד דהבא מריכאאין
אכל דבר מסוים לא רילמא פקדון נינהו נביה ואתי מרי דפקרון ויהיב סימנאושקיל
ליה ,אמ' רב אשי תיגח אי משתכה נברא דאית ליה דהבא פריכא אי לא משתכח

)1מטי
 ,דף "3נ

י) ס"ה בר'"ף יבגמיא .יהתניא.

 )9בגמרא מוסיף וערבה .אבל לא ברי"ף.
 )4צ"ל :שיש.

 )5ונ"ה ברי"ף ,ובגמרא:פוריי.

*)צ.ל :שאין.

') בבא מציעא דף ע'.

 )8לפנינו :ברקינן .ועי' דקדוקי סופרים.

שטר אפפרו*סותאדיתטי
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ניכלוגוזי ריתמי ,אלא אמ'רבאשימבדקינן )1גבראיטשפי נכסיהומחיטןושמעדינא
דאוריתא ולא מקבל עליה שמתא דרבנן ויהכינן להו ניהליה בבי דינא קרוב לשכר

ורחוק להפסד .וזהו פופם השפר:
אנו .ניחדין חתומי סמה הוזקקנולעיין ביתמי פלוני הנפטר דאיתפ*ר לניח עלמא
וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק וחפשי) לו אחר כל עזבונו ומצאנו לו כך וכך
עבריםכךוכךנוזים כך וכך קרקעותכךוכךמאני ביתא וכסותא והניאי) יתומים קפנים
פלוניופלוני ואם ישעליו חובכתובת אשהאוישלו הונות אצל בני אדם כותכין הכל
באותו שפרוכיון שהניחיתומים אלוקפנים ולא היובקיאין בעסקי משא וסתן וראינו
שהםצריכיןלאוקומילהו אפמרופא דאדלוראיןנהריבעלידינייהואו לטיזנן מאי רלא
איפשר להו מןזכיני ובדקנובנבריוחפשנו אחר אדם נאמן ובקי וכדאטור רבנן שהוא
ראוי למנותו אפפרופוס על היתומים ומצאנו פלוני זה בן פלוני דגנרא זריזא הוא
וירע לאפוכי בזנותיהוונברא מהימנאהוא ופייסנוהובכך ומנינו אותו עליהם אפטרופוס
ומסרנו בידו כל הנכסיםלעשותבהן מה שראוי לו כדין כל אפפרופין בקיאיןונאמנין
ולא יהא כח בשום כל אדם בעולם למחות בידו טה שיעשה בנכסיםלצורךהיתומים
מיום זה והלאה וכל מה שיעשה לצרכןעשויעדשיגדלוהיתומיםויהיו בעסקי משאות
ומתנות ויקבלו מידו את שלהן ועד שיגדלו לא יהיה נח בידם ולא ביד הבאים מכחם
לסלק אפפרופום זה סאפטרפסותו כי אם ברשות ביתרין לפי שאדם הגוןוכשר הוא
וראוי למנות אפמרופוס ונסייפינו את כח אפפרופוס זה שלא יהא כח ביר היתומים
לעולם להשביעו שום שבועה קלה וחמורה ולא להחרימו אפי' חרס סתם ואפי' הדרת
הראש בשביל אפמרופסות זה שכך ייפינו את כחו לפי שלא ליכנם באפמרפסות זו
כי אם על תנאי ושטר אפפרפטות זה שרירוקיים בריר וחזק ככל שפרי אפפרופמות
שרירין וקיימיןדנהיניןבישראלהעשוייןכתיקון חכמיםמיומא דנן ולעלם דלא נאססכתא
ורלא כפופסי דשטרי .ומהשראינווידענו מן הנכסים מסרנוהכל לפלוניזההאפמרופוס
ביום פלוני לחדש פלוני בשנת פלוני בכך וכך לבריאת עולם למניינא דרגילנא ביה
לטיסני כמתא פלוני' והכל שריר וקיים .וטוסרין זה הכתב ביד אותו האפטרופוס
כדי שיהא כח בידו למכור ולהתעמק בכל צרכיהיתומים ,ויש נמי סי שכותבין שפר
אחר כהאי לישנא אות באות תובה בתיבה שיעמוד ביד נאמן אחד או ביד ביתדין
וכל מה ראיפשר לעיוני בריתמי אפי עדיף .ויש לך שפר אפפרופסות אחר שאית
מעסקי משאות ומתנות אלא נגון הקהל שבוררין להם אדם שיטנו עליהם לראש
וכותנין לו שפר אפפרופסות ולעניות דעתין האי מילתא לית לה קצבה שאם ימנו
עליהם הקהל בית רין או רב לההואודאי כותנין שפר שבועה או שפר קנסות כפום
טאי רבעי ההוא רישא או ההוא ריינא דממנין עליהון וחתמין לחחת כל מובחרין
שבאותו קהל וראוי לנדור או להחסיר בדבר זה הרבהוכל העובר בתקנהראוילנדותו
ולהחרימו וכל הפורץ גרר ישכם נחש .ומצאנו בקצת נוסתי עתיקי בשפרי השפרות
רכת' בהו להאי לישנא שטר אפיפרופסות:
אנו יקנים וראשי הקהל דממתא פלונית החתומים למפה ק 4היה שברוב עונינו
שחונו ונתמעטנו ונתדלדלנועד אשר נשארנו מעפ טהרבה כתורן על ראש ההר
וכנס על הנבעה ונשארנו בני קהלנו בלא ראש ובלא נשיא ובלא אב ביתדין ולא
)1יכ"ה 3ר",ף יבגמרא:חזיתיועיי רקדוקי סופרים.
') ש" :5וחמ"ל.
 )4צ"לוחגית.

.

-.

מנהיג עד אשר נעשו כצאן אשר אין להם רועה וקצת בני קהלנוהולכים בלא כסות
וקצתן אוטרין נבלות הפה וקצתן מתערבין עם הנוים ואוכלין פיתן ונעשו כהם ואין
ניניהם הפרש אלא על שם היהדות לבדה ,וכיון שראינו כן קצה רוהינו ונקטהעלינו
ונתחברנו עם כל בגי קהלינו ונשאנו ונתננו וראינו שדבר זה גנאי הוא לנו ולבני
קהלנו והסכמנו במעמד כלבני קהלינו ופייסנו מקטון ועד גדול ממראנא פלוניופלוני
חבר עירנו למי שהוא חנם וננון וירא שמים ואמיד בממון ושונא בצע ונתכנה לנו
המקום יחזיק לו טובה ובקשנו ממנו להדריכנו בדרך ישרה ולהורותינו תורת אלהינו
ית' שמו לעד ויתרוטם זכרו לנצח וכדי לשפוט עלינו מה שיראוהו מן השמיםולכוף
לנו בני אדם שאומרין נבלות הפה ולהלקותם ולנדותם והמתערבים עם הנוים כדי
להדריכם בדרך ישרה ולהסירם מעיקולם ולהורותם אולי ירחם המקום עלינו ויכפר
אשמותינו בשסעינו תוכחותינו~) והסכמנו במעטר כל בני קהלינו וקבלנו על עצמינו
ועל דורותינו בקבלה ובשבועות ובנדרים קנול גמור שלא יהא רשות לגז ולבנינו עד
עולם לגוז מתונחותיו והוראותיו ומילוליו וכל נר ישראל מבני ק"ליגו שיצא טרבריו
ן נסך לא
או יעכור על מצותיו יהא בחזקת נרוי ובניו ממזרים פתו פת כותי ויינויי
יקבר בקברי ישראל ויצאו בניו מבית הכפר ולא יומל לו בן ומי שיעבור מרבריו
וישנה את הדרך ויעקש את הישרה יהא בחרם יהושע כן נון ובקללת אלישע בן
שפס ובשמתא דרב 'הודה בר יחזקאלי) וכל המעמיר מבני קהלינו מאשר ישנו 0ה
יאשר איננו פה היום מלכא דעלמא הוא יכרך יחיה ויזכה יתיה וכוי ,ומה שהסכימה
דעתינו עם דעת כל בני קהלינו לכתוב ולחתום ביום פלוני שנת כך וכך כתבנו
וחתמנו וכו' ,וזה שכתננו האי שטרא רתקנתא הכא לא שזה מקומה כי בכתבהמינוי
הוא מקוטה אלא כתננוהו כאן לפי שנמצא כנוסחא עתיקה בכלל השטרות:

והשטרהרביעי הוא שטראביזריא.

והוא שטר 0צוי )5ואינו יוצא מכלל שטר מכלל המחילה מיהו המחילה הוא על
דבר ידוע שעשה לו פשרה ומחל לו אבל שטר אביזריא היא מחילת כל
טענות ותביעות בעולם כגון שיקבל ממנו משלם וכותב לו הכי .והכי כת' רבי'
ה איי ג א1ן ז"ל כהאי לישנא בתשובה דיליה ואם מחל מחילה נמורה ברצונוכמו
שכותכין בשטר אביזריא ואחלית ומהלית ליה כל פשרא וכל טעותא וכל שלותאנין
דידענא ביה בין דלא ידענא ביה ומנליה לי לבתר השתא .וזהו נוסח שטר
אביזריא:
יודעים אנו עדים התומי סמה עדות ברורה שאם' לנו פלוני בר' פלוני היועליעדיס
וקנו ממני וכתבו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בר'פלוני
להיות כירו לראיה לזכות מהמת שרציתי ברצון נפשי ושלא באונם כלל לא אנוס
ולא שוגג אלא בלב שלם ובנפש חפצהובדעת שלימה ואם הוא שטר פצוי זה משטר
ידוע או מחוב ידוע יכתבו כך מחמת שהיה לי שטר עליו בכך וכך זוזי והשתא
אשתלימתיה מיניהונסיבית וקבליתזוזי יש להוןדהווכתיביןליעל פלוני דנן מןידיה
עד נמירא ואין לי עליו כלום כי הכל נפרעתי ממנו משלם ואם הוא מתביעות סתם
כותכין הכי מחמת שקבלתי ממנו כל חובות ותביעות שהיה לי עליו ולא נשארלי
) נראה שצ"ל :תזכהות'ו.
י
 ,," )1ק,רושין רף ע'.
") ;י' בס' העטור רפים לבוב דף נ"ג ע"ב ,אות מ' מחילה.

(י[-י!(41,!.

דהבא ולא כטפא לאכסויה ולא מאני תשמישא ולא מאני פרזלא ולא מאני נהשא
ולא מאני נידבא') ולא מאני אעא ולא מאני )4ספתנ )6ריוקנא ולא הואלה')
אמחאהי) ולא כל הונותי) שבעולם לא טשוה  711ולטעלה ולא טשוה זוז ולמטהכי
הכל קבלתי ממנו משלם.ונותנין וכל מישיבוא מארבע רוחותהעולם יהודי או ארמאי
קרוב או רחוק בכתב או על פה דיקום ויטעוןוישתעי ויערער שום ערעור בעולםעל
פלוני הגזי מחמת פיצוי זה ואביזריא זו כלום כדי לבטל שפר פיצוי זה כולו אורובו
או מקצתו יהיו דברים בטלים ומבופלים וחשובין כחרס הנשבר שאין בו ממש עלי
ועל נאי כהו לפצות ולהדיח ולסלק מעליו ומעל באי כחו כל עורר וטוען שבעולם
שיערער על שטר פיצוי זה כלום ולהעמיד שטר פיצוי זה ושפר אביזריא זו בחזקתו
ובחזקת באי כהו העמדה נמורה בלא שום פסדתו ובטלתי כל מורעי)9ומורעידמורעי
ומורעי דנפקו מגו מודעי עד סוף כל מודעי שמסרחי ושאטמור דלא לטילף מינהא
ורלא לטיתלי בהון לעלם ושטרפיצויזה ואביזריא זו קבלתיעלי ועל כלנכסים שיש
לי מקרקעי ואגבן ממלפלישקניתיושאקנהבאחריות ובחומר כל שמריפיצוייןואביזראין
גלויין ומפורסמין שריריןוקיימין כהונן וכתיקון חכמים דנהיגין בישראל מיומא דנן
ולעלם רלא כאסמנתא ודלא כפופסי דשטרי וכו' .ויש נמי נם מי שכותב נם בשפר
אביוריא ואהילית ומחילית ליה כל פשרא וכל שלוחא וכל טעותא וכו' כמו שכתבתי
לעיל במה שכת' רבי' ה איי נ און ז"ל .אכל מי שאינו כותב שם הכי לפי שהוא
עושה אותה בלשון פרעון כל מה דאיפשר למיכתב לרוחא דמילתא פפי עדיף .ואם
הוא כלשון מחילה הרי הוא והמתילה שוין אלא שהן חלוקין כאן בהשבון שכתבנו
להלכותיהן שזה לשון פיצוי ופירעון וזו לשון מחילה שמוהל ואפ" מה שלא קיבל
ממנו והוא קרוב משטרי הפשרה:
 - -ו) בס' הפסגה שהוציא לאור הרה"ג מו"ה הלל דוד טריווש קובץ שלישי הדפיס ידידי

גאון נר דוד (חרשים גם 'שנים נ'  )9ושם עמוד
הרא"א הרכבי מאמר ש"ס השטרות של רב האי
 49שטר אביזאריה ובעמוד  60פיקד .ופי' החכם הנ"ל בהערה  :9פיקד חסרון והיזק מלשון לא
נפקר איש .והנכון כמרש פה :פיקאר .עי' בערוך ערך פקר .ס"א עסק דברים .והעיר שם החכם
יירידי ההרב"ז באכער וז"ל" :מלת פיקאר אם היא המלה שהביא
קאהוט שהיא לשוןפרסי .וכתבל
הערוך יכולה להיות פרסית כמ"ש בעל העריך השלם ומוס ,המלהמיחמה וריב וגס כוונה ומחשבה.
אך גם בל' ערבי יש מלה פרך ובל"ר אפכאך שהוראתה מחשבה .גם מלת הימאר יכולה
 nvnSפרס.ת והיא וסמאך אשר הוראהה חשבון .וא"ב טעם הדברים אין ל' עליו לא ריב ולא
חשבון ~אמי היו דברים שגורים אצל בתי דיני ישראל בפרם ונכנסו כדברי איזה גאון ומהם

בשטרות" ,עכ"ל.
 )2וס"ה בפסגה שם שורה  :10סתם ופירוש ,ושורה  :17לא סתם ולא פירוש.
)3אוי
 ,צ"ל :רדהבא.
') "מאני" מיותר ,ונשתרבב מהקודמים.

 )6ע ,,תשובות הגאונים שהו"ל הרא"א הרככי עמור  841הערה ר' ועמוד .816
ן זה הראיתי כהגהות והערות לפי' ס' 'צירה לחרב המחבר עמור
") אולי מן אלוה ,יטעי
314לעמוד  166ועי' גם שם עמוד  116שורה  21ועמור  199שורה .29
 )7אולי צ"ל :או מחאה.
 )8אזל ,צ"ל :טענות.
 )9ע ,,בתשובות הגאונים הנ"ל סי' של"ה עמוד .184
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ספר השטרות
והשטר החמישי הוא שטר אטנה,
(חסר בכ"י).

והשטר הששי הואאירוסין.

ואשכחן ננוסהי עתיקי בקצת חיבור השטרות דכת' בהו הכי שטראירוסיןוזהו פופם.
זכרון עדותשהיה בסנינוביוםפלוניבירחפלוני בשנת פלונילמניינא דרנילנא
למימניביה במחא פלוני דעל מקום פלוני מותכהאיךפלוניברי פלוני אמ'לפנינו הוו
עלי עדיםוקנו ממנו וכתבו והתמועלי בכללשון של וכות ותנו להלפלונית בת פלוני
רילהוי כידה לזכי מחמת שקבלתי עלי מעכשיו בקנין נמור למיכתב לה בכתובתה
בשעת נשואין ב"הזוזיי) דחזו לה מדאוריתא ולהוסיף לה במתנה כך וכך זוזי פכי
ותקילה תמניאזוזי נדינרא ומתנהוכסותה וסיפוקה זקנינא ספלוני בר' פלונילפלוניתא
ארוסתיה בכל מאי דכתי' ומפורש לכלאם) במנא דכשר לסיקניא ביה וכל שופרא
דשפרא והכל שרירוקיים ולעניות דעתין האי נוסחא דהאי שפרא לא סיקרי שטר
אירוסין כי זה בכלל .ויש נמי מי שכתבו בספרו כהאי לישנא:
ספר אירוסין בכך וכך לשבת בכך וכך ~הדש פלוני איך פלוני בר' פלוני אטי
לה לפלונית בת פלוני בתולתא הואילי לאנתו כרת משה וישראל וכתיבנא
ליה מהר בתוליכי כסף מאתן דחזו ליכי מדאוריתא וצביאת סרת פלונית דא והות
לפלוני רנן לאנתי וכן התנה לה לפלוניתא ארוסתו כדי שיכתו' בכתובהליוםנשואיה

כך וכך דינרין וכך וכך זהובים וכך וכך בנדים כל אלו שיכתבו בכתובתה כשאר
נכסים שהביאה מבית אניה לבית בעלה וכך אמר פלוני דנן אחריות כתובתה דא
קנלית עלי ועל ירתאי בתראי להתפרעא מכל שפר ארג נכנסיןוקינינין וכו'
עניינא רשטרא וגם זו אינה שטר אירוסין אבל שטר אירוסין לעניות דעתין הוא
שאמרו עליו רבותיי חכמי המשנה והתלמוד האשה נקנית בכסף בשטר
ובביאה ושטר הוא שטר אירוסין .ואסרינן בבריתא  )8בשמר כיצד כת' לה עלהנייר

)1ועי' נסי העשר דפוס  ryt1~1דף פ'  OID~lלכת רף כתובתיכמין וכו' "תקוני דינא
מ
"יפר שסרותויהיב לח שנים עשר
לכתובת אלמנה וגרושה כותב לה ק' זוזי וכ"כ ר' סעדיה גאון בס
זוזי ופלגא" .וכן בס' הפסגה עמור  .46והיא מחיית כ"ת הנטצא פה לכתובת גחולה .ועיי"ש
כפסגה עמור " .47הטוהר שהיא עשרים וחמשה או שנים עשר ומחצה"  -והיאחזי ראורייחא
היינו כסף של תורה דהוא כסף צורי כמ"ש בגמרא ב"ק רף ל"ו ע"ג כל כסף האמור גהורת כסף
צורי ושל דבריהם כסףמרינה .ופירש"י סלע מדינה שמינית שכסלע צורי .ופי' ר"ח ושלדבריהם
כגון וכוי ר ,זוז כהזבת אשה וכוי  nllDeכספים דרבנן כסף של תורת (מובא גם בערוך ערךסלע)
ועי' גם פי' המשניות להרמב"ם בכורות פ"ח מ"ז .ועי' ברא"ש כתושת פ"א סי' י"ס :כל הנשנים
הסכימו דכתובת אשה דרבנן וגובין לה חמשין כסף סלע סריגה שמינית של סלעצורי .ועי'
כשלשלת הקפלה רף פ'ש טדפוס ויניציא" :סנה ומאתים של כתובה ובז' זה סצאת' על שם רביט
סעדיה גאון"  -ועל זה העיר גס' נהלת שבעהסי' י"ב דף מ"ג ע"ג :וזה השיעור היא בסאתים
שהוא הלק שמיני של כתוגה דאורייתא( .אמנם ט"ש שםכי בשלשלת הקבלה טביא גשם
דררסכ"נגי מה שמצא גמדרשו (צ"ל בבית המדרש) של ר' עוגתה כספורנו  -לא דק היטג כדברי
השה"קכי מה שמגיא מרס"ג לא נמצא שם עיי"ש ויש להוסיף זאת על ההשגות בשו"ת חוט השני
דף ק"ז ע"ג ובשו"ת חוות יאיר סי' א') - .ועי' בסי העטור ר"ו רף ע"ר וו'ג וד"ל רף מ"ג
שכתב :וזה מנהג ספררי שכשבין גכתובותיהן עשרים וחטשה חזי או לאלמגה שני עשר (צריך
להוסיף :וחצי).
 )2נ"ל שש"ל .לעילא.
') קידושין רף טע

שפראירוסין-שפראפותיקי

11

או על החרם אעפ"י שאין בו שוה פרופה בתך מקורשת לי בתך טאורסתלי כתך
לי לאנתו מקודשת .טתקיף לה רבא והא לא דמי הא* שפרא לשפרא רזביני התם
כותב שדי מכורהלה והכא בעל כותב בחך מקורשתלי ,ופריק רבא הכא כי יקח
איש אשה בלוקח תלא רחמנאלכתו' שהוא הבעל התם וסכר משרה ונו' בסוכר תלא
רחמנא למכור ורחינן להא* סברא ואסקא רבא אלא הילכתא נינהו ואממכינהו רבנן
אקראי .ואם' רבא אס' רב נהמן כור לועל הנייר או על ההרסאעם'י שאיןבו שוה
פרופה בתך מקודשתלי נחך מאורסת  4בתךלי לאנתובין עלידי אביה ביןעיי
עצמה טקורשת מדעתו והוא שלא בנרה .כת' להעל הנייר או על החרסאעפ"ישאין
י הרי אתלי לאנתאביןע"י
בו שוה פרופה הרי את מקודשתלי הרי את מאורסתל
שפר
ש
י
ר
ש
י
ק
ל
ארוסין
אביהבין עשי עצמה מקודשת מדעתה והוא שכנרה .בעי
ה
י
ל
פ
ג
ל
דבעינן
שכתבו לקדש נו את האשה בעינןכתיבה לשמה או לא מי טדסינן
כתשה לשמה או הויות להרדי סרמינן ומה הויה רכסף לא בעינן לשמה אף הויה
רשפר לאבעינן כתיבה לשטה ,ומסקינן נתר דבעיא הדר פשפה ויצאה והיתה מה
יציאה דגפ בעינן כתיבה לשטה אף הויה דשפר אירוסין בעינן כתיבה לשמה .איתמר
כתנו לשפר אירוסין שטתקדשת בו לשמה ושלא טדעתא רבא ורבינא אמרי מקורשת
מאי פעמא דמקשינן הויה ליציאה מה יציאה דכתינת נפ לשמה ושלא טדעתה אף
הויה דשפר אירוסין כך .רב פפא ורב שרביא אמרי אינה טקודשת מהייצאהבעינן
דעת סקנה אף הויה נטי בעינן דעתמקנה .וטותנינן עלייהואין כותכין שפריאירוסין
ונשואין אלא מרעת שניהם מאי לאו שפריאירוסין ממש לא שטרי פסיקאתאוכררב
נידל דאמ' כמה נותן אתה לבתך נך וכך ולננך כךוכך ,ואיבא טרבוותא מאן דפסק
רהלכתא כרנ פפא ורב שרביא שאם כחכו לשפר אירוסין לשטה ולא כתבו מדעתה
שאינה מקודשת האשה בלא שפר אירוסיןכיון שננתב שלא מדעתה ואע'נ דמשנינן
בהא דמקשינן עלייהו בשפרי פסיקאתא וכדרב נידל אשנויי לא ממכינן אשנויי .ויש
מי שאומרין דהלכתא כרבא ורבינאדאמרי מקודשת וכת'ר"ח הכי ורנר זה צריךעיון.
וכיון רפא פשיפלן מילתא צריך למעבר לחומרא ולמכתב לשפר אירוסין לשמה
ולרעתה וזהו שפר אירוסין שאמרנו עליו שכותב על הנייר לשם האשה הרי את
מקודשתלי הרי את סאורסתליהרי אתלי לאנתוומוסרו לה בפני שנים עדיםוהיא
מתקדשת בו .ויש מי שנוהגין לכתו'בו הני הרי את מקורשתלי כדת משה וישראל'
ויש נטי מי שאומרין שאע"ם שכות' בו בשפר הכי צריך למיסר לה בפני עדים
כשמוסרה לה הרי את מקורשתליבזו השפר כדת משהוישראל .ירושלמי בשפר הדא
דתים' בשפר שאין בו שוה פרופה אבל אם שוה כסף הוא והאידנא לא צריכינן
לכל הני דקדוקי דנהיגי עלטא לקדושי בפבעת של זהב ואין מקדשין בביאה ולא
בשפר כלל ונסתלקו 'מכל המקומות ק.דושי ביאה ושפר ולא נהגינן בהו אלא
בכסף בלבר:

והשפרהשביעי הוא שפראפותיקי.

והיא כמו משכונה טפורשת והיא אפותיקי סתם אבל אפותיקי מפורש אין דיגו
כאפותיקי סתם .ולשון אפותיקי הוא פה תהא קאי כלומ'על וו הקרקע תהיהאחריותי,
ויש אמותיקי שמפור' בפירוש לא יהא לך פרעון אלא מזו והוא הקרוי אפותיקי
מפורש שאינו נובה אלא ממנו .ואמרורבווזי'  sfllבפ' ארבע אבוזזנויקין הן!) עשה
 )1בבא קמאדי י"א ע"ב.
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ענדו אפותיקי לאחרים עשה שורו אפותיקי ,ואיכא סאן רנריס הפותיקי והדבר אחר:
ותנן נסי נגיפין בפרק השולח גטה) עבד שעשאו רכו אפותיקי
ואמרינן בנמר' עלה דהא מתניתא תנו רבנן העושה שדהו אפותיקי לאחרים ושפפה
נהר גובה משאר נכסים והוא אפותיקי סתם ואם אמי לו לא יהא לך פרעון אלא
מזו אינו גובה משארנכסים והוא אפותיקי מפורש .תניא א.דך העושה שדהואפותיקי
לבעל חוב ולכתובת אשה נובה משאר נכסים שאין דרכה של אשה להזור עליו)9
כתי ריניןן ירושלמי בפר' אלמנה לכהן גרולי) העושה שרהו אפותיקי לאשה
בכתובתה או לבעל חוב בחובו ומכרה מנורה והלוקח יחוש לעצטו ,רבן שמעון כ"ג
אומי לאשה בכתונתה אינה מכורה שלא על דעת שתהא מחורת על בתי רינין הוי
כשמכרן לשעה אינןקיימין אבל אם לא סכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין.
ונשאלנמיהנאון רייצהקז"ל*) ושאלת לפרשלך בריתאזו .תנורבנן )6העושה שדהו
אפותיקי לאחרי' ושטפה נהר נובה משאר נכמים אם וו אפותיקי הוא אפותיקי סתם
דלא כת' בה לא יהאלך פרעון אלאסגו שהוא חשוב במשכונא נרידתא ולכךנובה
משאר נכסים או יש בינה ובין משכונה הפרש והיכא דאמ' לא יהא לך פרעון אלא
מזו ואפי' מבנ .חורי לא נביכין טמקרקעיבין סטטלטלי מה המרש ישביןזו לשרה
שנתנה במתנה ואנו רואין מדקדו' לשון הבריתא שאינו רוצה לומר לשון זכוי אלא
לשון שעבור יפרש לנו רבינ' כחסרו פירוש הדבר מרווח וכסו יפרש לנו הא דרבן
שמעון בן גמליאל שאסי בבריתא שאחרי זאה כתובת אשה אינה גובה משאר נכמים
שאין דרכה של אשה לחוור על בתי רינין .ופיי הירושלמי הנעתק בזה המקוםטפר'
אלמנה לכהן גדול ואם יש חילוקבין ר"ש ב"נ וחכמים בבריתא ואםדנרי הירושלמי
באפותיקי סתם )6כדאמ' ליה לא יהא לך פרעון אלא טזו אינו נונה משאר נכסים
אע"פ ששספה נהר לא שנא מנכסים מ'2ועברים ולא שנא מנכסים בני חורין .ומה
שהקשינו סה )7זהאפותיקי לשרה שנתנהבמתנזעהואיל ושרה שעשה אמותיקיאיןעליו
אחריות מה הפרש ביניהס וכי טה הצריכנו לעשות הפרש וא"ת שצריך לרבריך הרי
שרה שמכרה שלא באחריותאיןעליו אחריות ושרה שנתנה נמתגה איןעליו אחריות
סה המרש ביניהם .ואם אין אתה צריך לזו השאלה לפ .שעל זה התנאי לא תצטרך
נמי לשאול בזו שעל תנאי זה נכנס ששניהם שוין לפי שאין בהן אחריות .ומה
שאסרת לא יהא לך פרעון אלא מזו אין לך בה אלא שעבוד אינו כן שגוף הקרקע
שלו אבל אינו יכול לאכול הפירות עד שיעבור הזמן שהתנו ביניהם ,וראיה לדבר
שגוף הקרקע שלו ואם היה רוצה הלוה לההלימה לה באחרת לא יוכל להבריחו
ומכרו לאחר וכו'

'

-

-

 )1דף מ"א.
)2

:S~S

על

 )5יבמות פ"ז ה"א.
 )4מובא בתשו' הי'"ף ס" ר"ר (ובתשובות הגאונים שהו"ל הרא"א הרכב' ע'  242וע' ך82
בקצור ,גם בם' העטור ר' מ"א טדפוס ויגיציא) .ויש לתקן קצת שם ממח שנמצא פה וגם להפך.
גם נראה כי פה הוא העתקה אחרת ,כ' היא ונשונה קצת בלשון ,לרוגמא :פה :לפרשי מרקרוק.
הנעתק ,שהקשינו ,אינו כן ,וצריך לרעת ,לגמרי .ושם :לפתר ,מריוקא המפורש ,ששאלה ,לאו הכי
הוא ,ויש לרעת ,להקטין ,וכדומה.
 )6ונ,,ה בהלכות הריף ולפנינו בגמרא גיטין רף מ"א :איתמר.
 )6יש להוסיף פה סמה שנדפס שם :ושטפה נהר גובה משאר נכסים ברלא אמר ליה לא
יהיה לך פרעון אלא מזו .תשובה העושה שדהו אפותיקי ושטפה נהר גובה משאר נכסיםבריא
א"ל לא יהא לך פרעון אלא סזו אבל.

') צריך להוסיף :גין.
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01נאן נראה שנוף הקרקע שלו וכראמרינן התם דמסיק') ביה שיעור ארעא ושבחא
כלומי שגובה אותה בעל חוב כולה ויתן דמי הסותר ללוקח ,מסליק ליה לבעל חוב
שפיר שלא למאן דאמ' אי אית ליהזוגי ללוקח מסליק ליה לבעל חוב ליטא ליה
אי הוו ליהזוזי הוה טטליקנא לך סכולה ארעאי השתא דליתליזוזי הבלי נריוא
דארעא שיעור שבחאי ופרקי' הכא במאי עסקינן דאמ' ליה לא יהא לך פירעון אלא
מזו נתברר מכאז שאיןצ) קנויה לו .ומה ששאלת על דברי ר' שמעון בן נטליאל
שאין דרכה של אשה להזור על בוס דינין אינו בלא יהא לך פירעון אלא מזו
שאותה לא יאמר בה גובה משאר נכסים אבל דבריו באפותיקי סתם של דעת של
רבן שמעון בן גמליאל אע"פ שהיא סתם לא יוכל הלוקח לומ' לאשה הנחתי לך
מקום לנבות ממנו לפי שאין דרכה של אשה לחזור על בתידינין ושתתבע ליקח
אחר .ודברי הירושלמי נטי אינן בלא יהא לך פרעון אלא 0זו אכל הוא באפותיקי
סתם שאם מכרה הלוה היא מכורה עד שיבוא זמןבעל חוב ואם לא ינתן ללוה חובו
מוציאה סיד הלוקח וזהו שאם' סכרה סכורה והלוקח יחוש לעצמו וצריך שירע שאם
יבוא זמן הבעל חוב ולא ימצא טקום שיפרע ממט שנעל הנב מוציאה מידו ולכך
לא יקנה סידו אלא אם כן יודע שיש ללוה מניןיפרע לבעל חוב .ודברירבןשמעון
בן נםליאל כדבריו הראשונים שהענין אחד ,ואפי' מת בעלה של אשה והיה לה
קרקע אפותיקי מתם בכתובתה אינה חוזרת על לוקח אחרון שאין דרכה של אשה
לחוור על בתי דינין .ומה שאטר הוי בשמכרן לשעה אינןקיימין כלוט' שאם לא
מנרה אלא לזמן ירוע אבל אם מכרה לנסרי אינה מכורה') .ונוסח שפר אפותיקי
זהו תופסו:

ם אנו חתומי מפה עדות ברורה שאטילנו פלוני בר' פלוני היו עליעדים וקנו
יודעי
ממני ונתבו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לולפלוני בר'פלוני להיות
בידו לזכות סחטת שרציתי ברצון נפשי ושלא באונס כלל ונפלתי וקבלתי סטנו כך
יפין שקולין לבד לכד וטופבע ממפבע פלונית מפרופת דינר נך וכךזוזים
וכך
יבתורת הלואה וכרשו ושויתי ליה ארעא פלמית או בית פלונית וטצרנהא
ני
יל
והםדע
רי
אפותיקי דלינבו מינההליןנוזי ותהא ארעא דא או ביתא דא הנזכרות אפותיקי בידו
חיזוק למסוני וקבלתי על עצמי אני פלוני לפרוע מסון זה הנזכר לפלוני זה לומן כך
וכך בלא שום איחור ועיכוב כלל ואם שטא ח"ו הייתי מעכב מלפרוע לו סמון זה
לזמן הנוכר סניתיו אפפרופא מעכשו אגב ארבע אסות קרקע לסכור מארעא דא או
טביתא רא עד כדי ממונו שלא בשומא ושלא בהתראה ושלא בהכרזה אלא על פיו
ורצונו ויש לו להתלות כשלדון ולהשחיד ולהפסיד ולינרםעלי בכל פעם שיוכלעד
שיגבה סך זה לאלתר כמו שנובין את המםבין ע"י ישראלבין ע"י אחרים וכל טה
שישחיד ויפסידעלי יצא משלי והקרן שלוקיים וכל זמן ששפר זה שלם בידו כד
לא קריע וכר לא כתיב ע"ג שובר יהא נאמן בריכורו עלי בסה שגבה משפר זה
ושנשתייר הוא ושילוחו והבא משפר זהמכחועליועל הבא מכחי כשניעדיםברורים
וכשרים בלאשוםגלגולשבועה וכנויגזירה וחרם סתם ושמתאואפיי סתם שלא בפניו
ואחריות שפר אפותיקי זה וחומר כל הכתוב בו קבלתיעלי ועל ירתאי בתראי ועל
 )1בבא מציעא ר' ט"ו ע"ב.
 )2שם כתשו' הרי"ף :שהיא ב"ה נכון.
 )8שם נתשו' הרי"ף נמצא הוספה" :וכתם נמי אחר מן המחברים הכי וכוי" והוא כלשון
הר"י ברצעני ונראהכי היה נמצא בספרו ~ה ,אך המעתיק והמקצר השמיטו פה.
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בישראל מיומא דנן ולעלם כהונן וכתיקון חכמים רלא כאסמכתא ורלא כפופסי
דשטרי .וקנינא ספלוני זה לפלוני זה על כל הכתו' לעיל בקנין שלם במנא דכשר
לטיקניה ביה ,ומה שהיה בפנינו אנו עדים במדינה פלונית וביום פלוני בכך וכך
לחדש בשנת מלונית למניינא דרגילי למימני ביה במחא פלונית כתבנו והתמנוונתנו
ביר פלוני זה להיות בידו לראיה ולזכות .ומיניהו מאן דכתבי הביבין באפותיקיבין
בכל שמרי משנונותבין בשפר הלואה וקנינא מפלוני זה לפלוני זה על כל הכתוב
למעלה ועל התראה זו והתרינו לפלוני זה אנו ערים והודענוהו כה הנאמנות ואמרנו
לו דע שכבר האמנתי על עצמך וכל פריעה שתפרע לו שלא בפני עדים אינה
פריעה אלא אל תפרעו לו כלום אלא בפני ערים וסבר וקיבל וכתבנו וחתמנו וכו'
ונאטנות זו שמפרש אותו כך סי שנהנו לכתוב וקנינו ממנו אנו על נאמנותזו
הנזכרת בפירוש אין להםעדים לכתוב ולחתום הנאמנות ככל אלו הלשונות עד שיהו
נמלכין בלוה וכבר פירשנו זה לעיל .ומיניהו שכותכין כשפרות ומאריכין בכמה
עניינים בענייני השופרי דשפרי ולא הוצרכנו להאריך בהם כי הכל לפי חכמת
הסופרים ומיהו כתננו במקום אחר ומשם יתלמד לשאר השפרות ,ותן לחכם ויחכם
עור .וצריכין הסופרים והעדים להיותזריזין כסה שהן צריכין לימלך בטלוה וכלוה
ובמוכר ובקונה שיהיו נמלכין בהן בעת הקנין או קודם חתימת השטר והאפותיקי
מפורש כותנין בובפירוש לאיהא לך פירעון אלא מנה.

והשטר השמים הוא שטריבירורין,
בירורין יהוא המפורש עליו בכסה סקוסות בתלמור כדנרסינן בסוףפר'שניםאוחין)1
 .ר'
מאי שטרי בירורין הכא תרנימו שפרי פענתא שהוא שימוש ביתדין

ירמיה אומ' זה בורר לו אחד וזה בורר לו אהד .ושטר זה הקרוי משפרי בירורין
הוא במקום שאין שם רב אורייןקבוע וסתרציןשני הכעלירינין ובוררין להםשנים
או שלשה או אמי' אהד טן הקהל שידון עליהם או אפי' השלשה יברור זה הנעל

זה אהד וזה אחד ושניהם בוררין להם עוד אחד ובפלוגהא דר"מ ורבנן וכרמפרש

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

אנו עדים החתומים לספה כך היה שאמ' לנו פלוני בר' פלוני הוו עלינו ערים
בקנין נמור על שנינו וקנו סכל אחד ואחד ממנו וכתבו וחתמועלינו בכל
לשון של זכות ותנו לו לכל אחר ואחד ממנו על תבירו להיות בידו לראיה ולזכות
מחמת שרצינו ברצוןנפשינורצוינמורבלא שוםזכראונםכלל אלאבלבב שלםובנפש
חפצה ובדעת שלימהובעיןיפה וביררנו וקבלנועלינוועלעצטינו פלוני בר'פלוני או
פלוני בר' פלוני שנים ושלשה כמה שהם ושמנו אותםדייניןעלינו כדישירונועליט
---,
ד
) בבא סצ'עא כ'.
י
 )2רף כ"ג.

