שטר גטפאולין
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טיצר ראובן מזרח ומערבומידר שטעון צפון ודרום צריך למיכתב ליה טצרו) ראובן
רוחיןתרין וטצד~) שמעוןרוחין תרי .טצר לו מיצר ראשון וטיצר שניומיצרשלישי
ומיצר רביעי לא טצר לו רב אם' קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ושסואל אטי אפי'
מיצררביעי קנה .אס' רבאהיכתא קנה הכלחוץ טטצררביעי ולא אמרן אלא דלא
מובלע אכל טובלע קנהוכי מובלע נטי לא אסרן אלא דליכא עליה ריכבא דדיקלא
ולא הוי תשעה קבין אבל אי הוי עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין לא קנה.
ואיכא דאטרי אטי רכ )2קנה הכל אפיי טיצררביעי והני מילי )8רטובלע אבל לא
טונלע לא קני וכי לא מובלענמי לא אטרן אלא היכא אלא*) דאיכא עליהריכבא
רריקלא אכל ליכאעליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעתקבין אעינ רלא מובלע קנה.
ושטעינן טהני תרתי לישני דרבא רבשדה לא שייר ולא סידי ,ושמעינן סיגה רהיכא
דמובלע וליכא עליה ריככאדדיקלא )6והוי תשעתקבין לא קנה מובלע ואיכא ריככא
דדיקלא לא מובלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא טאי איחסר לתאי ניסא ואיכא לתאי
ניסא שודא דדייני:

והשמר שנים עשרהיא גטפמורין.

והוא נפ שנותן האיש לאשתו או לארוסתו המקורשת לו וכבר כתבנו זה טפורש
בספרינו השני בהלכות גיפין מיהו להחזיר בסדר השטרות כתננו הכא פופם הגפ
וזה ורופסו:
ך נשנת בנך ונך לירחפלוני נשנתכך וכךלבריאתעולם בטניינאדרנילנא
בכך יכ
למימני ביה בדוכתא פלוגיי דעל מקום פלוני מותכה אנא פלוני וכל שום
אחרן וחניכא דאיתלי ולא בהתי )6לאתרי ולאתריהון דאבהתי דספתא פלוני צכיתי
כרעות נפשאי ברלא אניסנא ופפרית ותרוכית יתיכי ליבי אנת פלוניתא בת פלוני
דסמהא פלוני וכל שום אוחרן וחניכא דאית ליכי ולאנהתיכי ולאתייכי ולאתריהון
דאכהתיכי דהות אנתתימן קדמת דנא .ואם היא ארוסה יאסר דהות ארוסתיטן קדטת
דנא וכדו תרוכיתיתיכי ליכאי) אנת פלוניתא בת פלוניתא וכל שום ראית ליכי
רממתא פלונית דתהויין רשאה ושלפאה בנפשיכי למהך לה תנטכא )8לכל גבר
רתצביין ואנש לא ימחהביריכימן שמי )9מן יומא דנן ולעלם והרי את מותרתלכל

-

-

 )1צ"ל מיצר.

 )2צ"ל .רבא
 :ולא
 )5ב"ה ברי"ף אסכם כגמראיפנינו
אטרי
 )4סלת "א"א" צריך למחוק.
*) צריך להוסיף כמ"ש בגטרא" :ולא הף תשעהקבין קנה לאמיבלכן ואיכא ריכבא דדיקלא"

אלא .ועי' דקדוקי סופרים.

וכ"ח ברי"ףכ"י.עי' דקדוקי סופרים.

' גם בס'
') צ"ל :ולאבהתי .סי' בס' העטור ר'ייניציא דף נ"ה ורפוס לבוב רף ל"ב ועי
הפסגה קובץ שלישי עמור  47ומש"ש החר"א הרכבי.

י)

:g~y

ליכי.

') צ"ל :להיסבא.

 )9ב"ה גס בס' הפסגה ועי' מש"ש החר"א הרכבי געסור  48אך קשה לשגם חמסהא שם
~גס פה.

וצ"ע.
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אדםודןדיהוילימי ט*נאיספר תירוכין ואגרת שבוקיןונט פפורין כדת טוסה השראל
ראובן בן יעקב עד איעזרבן גלעד ער:
ואיכא נמי סאן דנתי'!) כי בתחלה צריכין הערים לקנות מן הבעל נשעה אשהוא
טצוה לכתוב הנפ ונותנו ביד שליח האשה או ביד שלוטו וזהו הקנין
שקונין ממנו בכיפול כל 10רעי וכך אום' בקנין קנו ממני אני פלוני בן פלוני אתם
עדים בקנין שלם ברעות נפשאי בדלא אניטנא רכל טורעי ותנא* וטודעי דנפקי סגו
מודעי עד סוף כל טודעי דמסירןלי אני פלוני בן פלוני גימא דפלוניתא בת פלוני

בפלין ומבופלת בכל לישנא דאמרירבנן רמבפלי להון טודעי ותנאי .ואיצא נמימאן
דמוסיף בלשון רטסיריןלי ושעתיד אני לטבור וכתבין הרין שטרא בפני עצטו חוץ
מן הנט ,וצריך להזהר בכתיבת הנפ וצריך נטי להאריך הארבעה ווי'ן דאטור רבנן
ולהזהר נטי בכתיבת היוד"ן ושיכתובהנפ ושאר עשיותיו כולהוכסו שפירשנובהלכות
גיפין באר היפנ:

והשפרהי"ג הוא גטחליצה.

ונבר כתבנו הלכותיו וענייניו בספרנו השני בהלכותייבום וחליצה טבואר .טיהוהחורנו

הנה פושם גפ הליצה להחזירובסדרהשפרות .וגפ חליצה הכין הואוי) ,ברישאצריכין

בי דינא למיקבע דוכתא ביסמא ועברינן סנדל דאית ליה עקב ושנצי ודלא תפיר
בכיתנא ומשוי ליה ברגליה דימינאומקרוליבמה טאיןיבמי להקים לאחיו שםבישראל
לא אכה יבמי בלשון הקורש ומקרו ליבם לא חפצתי לקפתה וצריך יבם לדחוסיה
רנליה בארעא ואתיא יכסה ושריא שנצי רסנדלא ושלפא ליה סרגליה ושריא רוקא
טפוסיה קמי יבם וצריכיןדייני למיתי רוקא כד נפיק מפומה ובתר הכין מקרו לה
כנה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל ביתחלוץהנעל
חלוץ הנעל תלתא ויטני .וכד כת' נפ הליצה צריך לסרנולי למגלתא ב0סרגלא ולא
בדיותא לפי שאין כותבין שתי תיבות נלא שרפופ ובגיפא דחליצותא כתבינן לכל
הני פסוקי' שלימים בלא סירוס הילכך צריך לסרבלי לסגילתא דגיפא במקרנלתא
ולא בריותא .וצריך לסיכתי בניפא:
א
כ
י
א
ו
במותב תלתא נחדא הוינא וטחתם עליה תלתא ובלבדשיורעין להקרות.
נסי
מאן דאם' כי צריכין המשה למותב גט חליצה ולחתום ננפ שלשה מן
החמשה וזה נולו נבר פירשנוהובמקומו בהלכות ייבום והליצה פירוש טבוארולישנא
קמא דוקא .ואיכא מאן דכת' ואין אומ' דבריו אלא בעמידה דכתי' ועטר ואמר וגה
נסי כבר פירשנוהו טאי רסכירא לן בהלכות ייבוםוחליצה .ופו נוסח נפחליצה:
ביום מלוני דהוא יום כדין לירח פלוני דהוא כדין וכדין לבריאת עולם למניינא
ררמלנא לטיטני כמתאפלוני רעל מקום פלוני טוחנה אנהנא ריימ דטקצתנא
חתימין למפה במותב תלתא כחרא הוינא נבי דינאוסליקת קרמנא פלומתא בתפלוני
או ארטלת פלוני והקרבת לקדמנא נברא חד דשסיה פלוני בר פלוני וכך אמ' לנא
י רנא טאבוהי והוינא נסיבנא ליהושכיב
מלוניתא דאדיגלוני נר פלוני אחוהידפיונ
וחיי לרבנן ולכל ישראל שבקובר וברתירית ומחסין ומוקים שמא בישראל שבקי)
ו) מובא בשם "הרב המחבר" בס' העמור ר'ויניציא רף ר"ה ע"ב גר' לבוב ד' 4א ע"ד.
 )2ע ,,ברי"ף יבמות סוף פרק י"ג נמצא כן אות באת.ועי' בס' העטור ד' הכיביא רף נ"נ

וד' לבוב רף ס"ד.
 eצ"ל :לא שבק.
יa

שפר גפחליצה "נפמיאון
והדין פלוני אחוהי וחזי ליבוטייחי כען רבנן דייני אסרו להגאי צבילייבומייתי
87

יבם ולא ליפל )1ע 4קדמיכון רנליה ריטינאואשריסיניה טעל רגליה ואירוקבאנפוהי
ואשתטודענוהו לפלוני דנן דאחוהי דפלוני טאבוהי הוא ואטרנאליה אי צבית ליבומי
יתה ואי לא איפלעלן קדמנא רנלך יסינא ותשרי סינך מעל רגלך ות*רוק באנפך
וענה ואט' לית אנא צבי ליבוטי יתה סידי אקרנוה לפלוניתא דא סאן יבטי להקים
לאחיו שם בישראל לא אכה יבטי ואף להאי סלוני אקרינא ליה לא חפצתי לקחתה
ואפלע ליה רגליה ושרה סיניהמעל רגליה ורקת באנפוהי רוקא דאיתחוי לנאמפומיה
על ארעא וחוב אקרנוהו לפלוניתא דא ככה יעשה לאיש אשר לא יננה את בית
אחיו ותוב אקריניה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ואנחנא דייני וכל דדנו
יתכין חמן ענינן בתריה בית חלוץ הנעל תלתאזימניומדאיתעביד עבדא כנא קדמגא
שרינא לפלוניתא דא ל0הך להתשבא לכל גבר לכל סאן רתיצבי ואינש לא יטחה
בידה מן יוטא דנן ולעלם ונעת מיננא פלוניתא דא ניפא דחליצותא דנא וכתכנא
וחתטנא ויהיבנא לה לזכו כרת סשה וישראל וחתימין תלתא על האי גיפאדהליצותא
ולא בעיא לאמתני תלתא ירחא אלא שריא לאלתר לאנסובי לכל מאן דבעיא וכד
כתני הני קראי כהאי גיפא דחליצותא לא ליכתו' התיבות טסורסו' אלא התיכוה
כתקנן כרכתיבי בספר תורה:

והשפרהי"ד הוא גפמיאון.
ונבר כתבנוהלכותיו ועניניו בספרנו השני בהלכות טמאנת ואילונית מיהו ההזרנו הנה
פופס נפ מיאון לכתבו בסדר השפרות וגטמיאון הוא נזמן שהנערה היא יתומהקפנה
והשיאוהצ) אמה ואהיה לדעתה דודאי כזמן שיש לה אב וקבל בה אביה קידושין
אפי' קמנה בתיום אחר אם קבל בה אביהוירישי' תפפי בה קידושין דאוריתא ולא
יכלה למאוני לעולם ואין יוצאה אלא בגש כריתות לכשתגדל והיכא דקכל בה אניה
קידושין כשהיא קפנה איכא סאן דאמ' דצריכאמילתאעיונא ואנן כבר כתבנובהלכות
ממאנת מאי דסכירא לן בהאי סילתא .וכבר פירשנו אלו העצנים בהלכות טמאגת
ואילונית אכל היתומה הקפנה שהניעה לעונת הפעופות שהשיאוה אמה או אחיה
לדעתה או שנשאת היא לדעתה היא שיכולה למאן ולכך קתני שהשיאותה אטה או
אהיה לדעתה ולא קתני שקידשוהדקידושיקפנה אינן כלום תה פירשנו אותובהלכות
מפאנת פירוש מבואר ולנן לא הוצרכנו להחזיר כאן הענין .ויש מי שאומ' שממאנת
בין בניתדין בין שלא בביתדין וכבר פירשנו זה בטקומו .ותנן ביבמות פר' בית
שמאי אומרי' איןממאנין וכום) איזהו קפנה שצריכה לימאן כל שהשיאתה אטהאו

אחיה לדעתה השיאוה שלא לדעה*) (אבי"ה) אינהצריכהליטאןר'חנינא בןאנפיננוס
אוטר כל תינוקת שאינה יכולה לישמר*) קירושיה אינה צריכה ליסאן כלומ' כמו

 )1בעטיר ד"( 1יפזם ויניציא) דףי"ז ע"ב1 ,ר"ל (דפוס לבוב) דף ל"ג כתב" :תשמח
לרבי' אלפם שכתב הרב הטחבר וכו' .וכן  t~to)aיסף יגעת פי"ג כתב?" :לה דהא רתנן שהשיאתה
ולא תנן שקדשתה כתג תשעה הר' יהודה גרבי ברזיל' לריא"ף ז"ל זכו'" ופה לא נסבא ובודאי

הית כשב בה' ממאנת.
 )8דף ק"ו ע"ב
 )4צ"ל :לדעתה ,וסלת "אמ"ה"צריך לטחוק זלכן נקור עליה.
') צ"ל :לשטור.
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שלא נתקרשה דמיא אטי רב יהורהר) אמ' שמואלהלכה כר' אלעזר )2בןאנפיננוס.
אם' רב יהודה ואמרי לה במתניתא בראשונה היו כותבין נפ טיאון לא רעינא ביה
ולא צנינא ביה ולא אנא בעיא להתנסכא ליה כיון דחזי דקא נפיש רבורא אמרי
אתי לאחלופי בגיפא )8בקרובותיה והיא מותרת בקרוביואבל אם מיאנה ביבםאסורה

לאביו') דבשעת נפילה נראית ככלתו וזה כולו טפורש בטקומו .והקפנה הטטאנת
כיון שנדלה שעה אחת ולא מיאנה שוב אינה ינולה לימאן ואינה טמאנת אלא
בקטנותה בבדיקה כסו שפירשנו במקומו .ואשכהן בנוסח נפ מיאון וכתן רבינו
סעדיה נאון ז"ל וקצת קמאי כרכת' ביה הכי איך פלונית בת פלוני אחא לפנינו
לביתדין וכן אמרת רפלוני אבי או פלוניתא אמי קדישו יחי לנברא דשטיה פלוני
וכו' ולעניות דעתין הם מילתא פעותא היא שאם קירשה אביה וקבל בהקידושין
וראי אינה ינולה למאן ואין יוצאה כגפ נמי עדשתנדיל ואי אמרינן כנון שמתאניה
כשהיא קפנה )6וכהני דכתבינן אס' לעיל דאמרי דצריכא מילתא שונא ,אנן לעניות
ד;תין לא הזינאן בה משום מיאון אלא קפנה בכל יוםשקיבל בה אביה קידושיןבין
סח אביהבין לא מת אביה אינה יוצאה אלא בנפ לאחר שתנדיל דלא כת' בה
הילכך לא ירעינן מאי קא כתי' רבי' סעדיה בהא מילתא .ונוסח נפ סאון כךהוא.
איבא סאן דלא כתבי ביה אלא הכי:

ביום פלוני דהוא כךוכךלירח פלוני אתת פלוניתא בת פלוני קרסנא ואמרהדאנא
הוינא נסיבנא להרין נברא ואנא קפנה ואמעיוני אמי או אחי ואנסבוני להרין
נברא והשתא אנא ממאנה ביה קדמיכון ובדיקנא להדין פלוניתא בת פלוני ואשכחן
יתה דעדיין היא קפנהומרמיאנה באנפנא שריונהא למהך להתנסבא לכל גברדתצביין
ואינש לא ימחה בירה מן יומאדנןולעלם ומשום מקצרין האי לישנא כראטרינןלעיל
כדאמור רבנן כיון דחזי דקא נפיש דבורא אמרי אתי לאחלופי בניפא חקינו הכי.
ביום פלות מיאנה פלוניתא בתפלוני באנפנא .ומינייהו מאן דמאריכין בלישנא והכי
קא כתי' בנוסחי עתיקי .ביום פלוני בירח פלוני והוא שנת כך וכך לבריאת עולם
למניינא דרגילנא לסימני ביה בטתא פלונית רעל מקום פלוני' מותבה איך פלוניתא
בת פלוני אתת לקדמנא לבי דינא והכי אמרת לנא פלוניתא דא אמי או אחי אפעו
יתי וקדישת יתי לאנתו להדין פלוני בר פלוני ואנא ינוקתא הויתי בההוא שעתאוער
השתא נמי אנא ינוקותא ואנא מטאנא ביה .ואיתדנתבי בלישנא לא רעינא ביהולא
צבינא ביה ולא אנא בעיא להתנסנא ביה והדין לישני כבר כתבינן לעיל דסלקום
לרבנן קמאי הכמי התלמוד ולא קא כתבי ביה אלא מיאנה פלוניתא בת פלוני
באנפנא .ואית נמי ככתבי ביה הכי ולא חרא לאנסובי לאלי ולאלורעייתי וכיון
רחוינא רהבי אמרת לנא בריקנא להך פלטי ע"י נאמנים ואסהירו קרמנא רערייןהיא
קטנה וכר חוינא ראטרת קרסנא הרין פלוני' בהרין עניינא כחיבנא לה גפטיאון
ויהיבנא בירה למהך להתנסבאלכל נבר רתצביין כרת משה וישראל ואינש לאימחה
בירה מן יוטא רנן ולעלם ומה רהוה קרמנא נתבנא וחתיטנא ויהיבנא בירה לסיהוי
 )1דף ק"ח.
') צ"ל כר' חנינא.

הכי בים פי מיאנה פ' גת פ' באנפנא ולא דמיא טיאון לגט
 )8צריך ל
הוסמיוףת:ר""תקיני
עי' גם' העטור ד" 1רף ג"ח ,וד"ק רף ל"ג ע"ר.
דממאנת כאיש היא
*) יבמות דף ק"ז ע"ב.
')עי' גס' העטור ד" 1דף ג"ח ע"ג ור"ל רףתיג.

לה לנכות ולראיה .ונרסינן ביבטות בפר' מצות חליצה )1אם' רבהי) אמ' רב סחורא
אמ' רב הונא חולצין אעפ"י שאין מכיריןוטטאנין אעפ'ישאין סכיריןואין כותכיןנפ
מיאון אלא אם נן טכירין חיישינן לביתדין פועיןרילמא לאדייקי בתר עדים ורבא
דיריה אם'אין חולצין אלא אםכן מכירין ואיןסמאנין אלא א*כ טכיריןלפייכותכין
נפ חליצה אעפיי שאין מכירין וכותבין נפ מיאון אעפ"י שאין מכירין ולא היישינן
לביד פועין מאי מעמאדבידינא בתרבי דינא לאדיקי אבל בתר עדים דייקי והלכתא
כרבא ומפורש זה בפר' יש טהלין'):

-"--"-

והשטר הט"ו הוא גט שחרות

והוא כגון מי שיש לו עבר כנעני או שפחה כנענית דשיכי בטצות כגון שהפבילן
רבן לשם עבדות והם עבדים לעולם הם ובניהם עד שישחרר אותם רבן ננפ חירות
וכבר פירשנו כל זה בהלכות שפחה נכרים ועבדים .ותנינן בניפין )4בפרי הטגרש
גופו של נפ שחרור הרי אתה בן חורין לעצמך .ויש סי שאומרים נמי כי בתחלה
צריכין לקנות ממנו העדים בכיפול כל טורעי וכותבין שפר בידול כל מורעי בפני
עצטו כדרך שכותבין על ניפי נשים כי חד פכסיסא אינון וגטרינן לה לה דכתי'
בשפחה כנענית או חופשה לא ניתן לה ונבר פירשנו זה כטקומו .ויש סי שאומרי'
שאם רוצה ליכתו' כיפול הטודעי בנם שחרור נופו כותבין מיהו לכתוי שטר בפני
עצ 10יפה וכדרך שאמרנו בניעי נשים וכן כותנין:
ם וקע
ישעיט)6אנוחתומי ספה ערות ברורה שאטי לנופלוניבן פלוני הוועליעיי
בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני שהיה עברי בתחלה ושחררתיו עכשו
לנטרי בנפ תרוה שכתבתי לו ועכשו קנו מסני בלב שלום ברעות נפשאי בדלא
אניסנא דבל טורע* ותנאי ומודעיד0ודעי ומורעי דנפקי טנו טודעי עד סוףכלמודעי
י אני פלוני בןפלוני על הדיןנפ דפלוני הטשוחרר או דפלוניתהמשוחררת
דססיריןל
דלהוובפעין טעכשובכל לישני דאסרי' רבנן דטנפלי בהון מודעיותנאי .ונוסה נפ
החירות כך הוא:
זכרון ערית שהיה נפנינו אנו עדים ביום פלוני בשבת בכך וכך לירח פלוני בשנת
כך וכך לבריאת עולם למניינא דרנילנא לטימנאביה במחא פלוניתאיך אנא
פלוני נרפלוני וכל שום אוחרן וחניכא ראיתלי צביתי ברעות נפשא* ברלא אניסנא
ושחררית וחפשית ושבקיתוחרריתיתךלך אנתפלוני דהויתעבדימן קדמת דנא לעצטך
והשתאאקניתי לך נפשך דתהוי אנת לעצטך ואת לגרמך ואת לנפשך ואת ברחורין
לטיעל בקהלא דישראל ולטינסב בת ישראל ולהתערבא בישראל ורשאין אתובנך
למילף אוריתא ודיעלון בקהלא רישראל ולהתנסבא את ובנך בתרך למנסב לכל סאן
דצביין ואינש לא ימחה ביריכוןטן יוטא דנן ולעלםולית רשות לברנש לאעלך ולא
על מלאכתך ולאעל ממונך ולאעל מאן דאיתלך ולאעל כל טה רעתידלמיהוילך
ארי ברעות נפשאי שחרריתיתך והרי את לנפשך והרי אתבןומרין ואינש לא ימחה
בידך ולא בברך ולא נברתךמןיגמא דנןולעלם ולא ליורשו ולאליורשי בתרךעלך
)1יבמיה דף ק"ו
 )1צ"ל .רגא .וכ"ה שם.
י) בבא גתרא דף קל"ח ע"ב.
 )4רף פ"ח ע-ב.
 )6מ1גא גס' העטור ר" 1רף ג"ח ע"ד 1ד' לגוג דף ל"ג ע"ד" :וכתם הרג איגא תאן
ראטר דמעי גט1ל מודעי".

פטר השטרות
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ועל זרעך לשעבודייתנון ורן ריהטלך מינאי ספר תרוכין ונט שחרורית וצינרתחרוריך
כדת משה וישראל .ואיכא מאן דכתבינןנמי כהאי ניטא דעבדא וכתבין הכי ואמרנא
ליה פלוני דנא ניקני מנך וננתוב הדיןגבי גם חירות ונחתוםוניתןליה לפלוני דנן ואמ'
לנא הן קנו מינאי וקנינא מיניה דפלוני בר פלוני דנן לפלוני המשוחרר זה בכל מאי
דכתי' ומפרש לעילא בטנא דכשר למיקניא ביה שריר וקים .ואיכא דכתבו במקום
המשוחרר הכי לפלוני דנן ואיכא נמי מאן דלא כתי'קנין כלל בנם חירותדיליף מנט
אשה ,ואיכא מאן ראמ' דכטאן דאפשר למעכר לרוחא דמילתא טפי עדיף.

והשטרהי"ו הוא שטר כתובת גרושה ושבויה ואלמנה.
וכתובה גוושה ואלמנה זהו נוסחא.
בכך גנן נשנת נחדשפלוני כשנתכךוכך לבריאת עולםלמנין שאנומונין במחא
פלוניתאיךפלוני החתן אמ' לה לפלונית בתפלוני הואילי לאנתי כרת משה
וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס יתיכיליני כהלכת גוכרין יהודאין רפלחין
וסוקריןית נשיהון בקושטא ויהיבנאליכי מוהריכי כסףזוזי מאה דחזו ליכי טררבנן
וסזוניכי וכסותיכי וספוקיכי ומיעלעליכי כל ארעא וצביית מרת פלוניתא והותלפלוני
חתן דנא לאנתו ודא נרוניא דהנעלת ליה מבית עצמה בין בכסף בין בזהב ובנדים
ותנשיטין ושימושי ערסא סך שומת הכל קבלעליו ר' פלוני חתן דנא בכךוכךדינרין
ממטבע פלונית וצבי ר' פלוני זה והוסיף לה מדיליה כך וכךדינרין דלהוו לה מתנה
נמורה תוספתעל כתובתה ואחריות וחומר שטר כתובתה דא ונרוניא דא ותוספתדיליה
י תחוח כל שמיא
קפליתעליועל ירתאי בתראי דתתפרע מכל שפר ארגנכמין ראיתל
שקניתי ושאקנה כולתןיהוןאתראין וערבאין לשטר כתובתה דא ונרוניא ותוספתדיליה,
וקנינא מר' פלוני חתן דנא הנזכר וכו' .ונוסח כתובת שבויה נמי כךהיא.
בכך ונך בשבת בירחפלוני בשנת כךוכך לבריאת עולם למניינא שאנו מונין כאן
במתא פלונית איך פלוני ברפלוני אמר לה לפלוניתא בתפלוני שהיתה אשתו
קודם שאשתביאת שאילי לאנתי כדת משה וישראל ואסא ברעות נפשאי אפלחואוקיר
ואזון ואפרנםיתיכיליכי כהלכתעבריןי)יהודאין דפלחיןומוקריןוזניןומפרנסין לנשיהון
כקושטא ויהיבנאליכי מוהריכי כסףזוזי מאתן דחזו ליכי טראוריתא ומזוניכי וכמותיכי
וספוקיכי ומיעלעליכי כאורח כל ארעא וצביפלוני דנן דלחדש כתובתה כהרין הלכתא
דמנסבא מינהבקיסיתאורןנדוניא דהנעלת פלונית דא לפלוני בעלהביןבמאני דערסא
בין במאני דשמושא עולה מנין כך וכך וצביפלוני דנן והוסיף לה בכתובתה כך וכך
ונתן לה במתנה ,וכך אמר לנופלוני זה אחריות כתובה דא הדתא רנתובא קבליתעלי
ועל יורשי אחרי להתפירעא מכל שפר ארגנכמיןוקניינין שקניתי ושעתיד אני לקנות
מאותוזמן שנשאתיה ומהיום שכתבתי כתובהזו עד עולם כחומר כל שמרי כתובות דלא
כאסמכתא ורלא כטופסי דשטרי וקנינאוכו' .וכתבתיאניפלוני כתובהזו לפלונית דא
אתתי כרי להסתלק סחומרא דרבנן דאמרי אסור לארם שישהא עם אשתו אפי' שעה
אחת בלא כתובה ורציתיאני וכתבתי כתובה  %שלאלעבור על דבריהם ומה שהיה
בפנינו כתבנו וחתמנווכו'.
וישמי שאומרים כתובת שבויהזו שאנואומריןבזמן שנאבדה כתובתה הראשונה אבל

נאי

כזמן שכחוכתהקיימתאיןצריך חירוש אחר אלא שמכניסה לאשה בשעת יציאתה
מן השבי כאשתוכי שבויה מותרתהיאלישראל דסתםשבויה אנוסההיא ואונםבישראל

 )1צ"ל:גיבית

שפרכתובת טאושה ושכויה ואלמנה -דיאתיקי
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משרא שרי ואין השנויה אסורה אלא לנהנים בלבד אבל אםידוע בערים צחינתה
בשביה ברצונה הרי אסורה נם לישראל .וכתובתניושה שאמרנו למעלה היא נרווחה
דעלמא אבל גרושה דיריהכגון שנרשה וטחזירה הא תנינןבכנון זה בנתובות בסוף פרי
הכותבו) שני ניטין ושתי כתובות נובה שתי כתובות ,שתי כתובותונפי) ומיתה אינה
נובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירהעל מנתכחונה הראשונהוהנימילי
כד אחרינא )5סתמא אבל אי כהב לה כחובה אחריתי נביא תרוייהו כדקתני רישא שני
נימין ושתי נהובות טבה שתי נתובות.
פיט*)קפן שהשיאו אביו כתונתהקייטת שעל טנתכןקייטה .אם' רבהונא לא שאנו
אלא סנה מאתים אבל תוספתאיןלה .תניא נוותיה דרב הונא חדשונופלין טה
שחדשו ,לא חדשו בהולה טבה סאתים ואלמנה מנה אבל תופפתאיןלה.

והשפרהי*זהוא שפרדיאתיקי.
תניא בפרי ישנוחליל) מי שמת ונטצאתדיאתיקי קשורהלועלירכו אינה כלום
ןקורין אותהריאתיקי שאם כתב זה המת קורם מיתתו ואמ'
וצוואת מת בלשוןיו
כךוכך טנכסייהיולפלוני וכךוכךלפלוני ולא הוציא שתו כתב טתהתירו ולא זינה
אותה שום אדם וסת ונמצאת קשורה עלירכו אינה כלום אבל אםזיכה בה לאחרקוים
סיתתו בין שיהיה אותו אחר מןהיורשים בין שאינו טן היורשים דבריוקיימין .תנו
רננןאי זהודאיתיקי נלומר מה הלשון דא תהא למיקם ולהיות שכךאני מצוה בפניכם
ותהיהזו למיקםולהיות .ואיזו היא מתנה גל שכת' בה סהיוס ולאחר מיתה ,וטקשינן
אפו לא הויא מתנה עד שיהא כתו' בה טהיום ולאחר מיתה אדרבה אם יכתובלו
לחלופין מהיום ולעולםיוהריפה דטיד קנה ,ומתרץאביי הכי קאט'א.זו היא מתנת
בריא שהוא כמתנת שכיב טרע ולאיקנה מקבל מתנה אלא לאחר סיתה ותהיה דומה
לדיאתיקי שהיא צוואת שכיב מרע דלא קנה אלא לאחר מיתה כל שכת' בה טהיום
ולאחר מיתה.
כי אחא רבריסי אמ' דיאתיקי סבפלתדיאת.קי שאם כתב את האחד לאחר במיפה את
כחו וכת' דיאתיקיאחרתלאינש אחרינא בלאיפוי כת אתיא הךריאתיקי שהיאבמיפה
את נחו ומבפלחהך דיאתיקא שאיןסיפה אתכדוכנוןשכיב מרע שאס' כתבוותנו מנה
זה
האי כתבו שאם' אם נם.פה את כחו
ואם לאואין
כלופתלבוינןי,רוואאםי'ןהיכי דמיבמיפה את כחו כראם ,רב חסראאמריבמהקרוים אחרכוותקבנייינא מינהטוסיק
על מתנתא דא הכא נמיננון שאם' אףכתבו וחתמווהבוליה דסעיקרא אם' תנולפלוני
כךוכךואםירצהנסי כתובו וחסומווהבוליה דהאילשוןדומהוצא דרכנה הואבהקנאתו
ליפות את כדו.
העטסי שפירשדיאתיקי טבפלתדיאתיקיעלעניןטרוניןהיאשהרי אמרט פשיפא כתב
י והכא
לזהוחזרוכתבלוהוזיניתן רכי אחא רברימי אמןדיאתיקי מבפלחריאותי
 )1כתיבות דף פ"ט ע"ב.
 )2צריךלחיסיף גסש"ש" :אז כתיבה וב'גיטין ש גתיגה וגט".
 )5ע" גראף ושם :גשההזירה.
') שם דףצי.
 )6בבא בחרא רף קשה ע"ג.
') צ"ל:חייט גט*ש שם דף קג"ג ע"ב.

מפר השטרות
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ניון רלא משתמעי נמ' שכת' לשני בני אדם אלא כמי שכתב לארם אחר עיקר פירושו
בזה המקוםכך הוא דיאתיקי מבמלתדיאתיקי כלומ' צוואה עצמה מקצתה מבסלת מקצתה
יש שם דיבור שאם אמרו בה מבטלת אותה כגון אם אמ' נתובו ולא אמ' בלשוןיפוי
כחכנון שאמ' אף כתבו ותנולו אין צוואתו מבוטלת והתם הוא דכותביןונותנין.
נתיב ר' אבאי) בר ממל בריא שאמ' כתכו ותנו לו מנה לפלוני ומתאין כותביןונותנין
דודאיכיוןהדבר בכתיבהאין שטר לאחר מיתה טעמא דנריא שאיןדבריוככתובין
זהתזמיןזכמסוריןואיןתלוי אלא ככתיבה ומשוםהכיאיןכותכין לפי שאין השטר עושה
מעשה שמר לאחר מיתה אבל שכיב מרע שדבריו ככתוביןוכמסורין אעפ"י שאמ' כתבו
ותנו ומתאין מפסיד לשון כתבו למקבל מתנה כלל וכותביןונותנין לאחר מיתה ואעפ"י
שלא היה כמיפה את כחוומתירין הכאנם .לא מדקרקינן הא שכיב מרעכותכין ונותנין
דאין שטר לאחר
אלא במיפה את כחו דבבריא אעפ"י שמיפה את כחו לא מהני
"
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על מתנתא דא דמתנת שניב מרע אינה צריכהקנין דכתיביןוכמסירין דמי אלאכי היכי
דהאי קנינאדכתניניןביה מוסףהוא דאינוצריךלכתבו אלא משוםיפוי כח הואדכתנינן
ליה הכא נמי בהא דיאתיקי היכי דמייפוי כח דאמ' להו אף כתובו וחתומו והבו ליה
דמדאמ' אף לא תלה עיקר המעשה בכתיבה אלאכי היכי קאמ' להו אע"ג רלא צריך
למ.כתנ כתובו לכו אתם וכתבו וחתמו והנו ליה כי היכי דהאי וקנינא מניה לא צריך
למיכתב אלא משוםיפוי כח הוא כשאמ' להו אף כתבו וחתמו בההוא דיאתיקי דשכיב
מרע משום יפוי כח היא שאמ' להם אף כתובו והתומו והבוליה וכבר פירשנו וחתמנו
כל הנימילי לעיל לולי שחזרנו כאן ראשי הדברים פעם שנייה .ותנינן נמי בסוף פר'
שניםאוחזיך) מצאגיטי נשים ושחרור עבריםדיאתיקי מתנותושובריןהרי זה לאיחזיר
שאני אומ' כתוביןהיו ונמלךעליהן שלאליתנן .ואמרינן בנמ' ת"ר אי זהוריאייתיקי
דא תהא למיקס ולהיות ,מתנה כל שנת' בה מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה הא
לאו הני לא הויא מתנה .אמ' אביי הכי קאמ' איזוהיא מתנתבריא שהיא כמתנתשניב
מרע דלאקני לאחרמיתהכל שכת' בהמהיום ולאחר מיתה.

והשפר הי"ח הוא שפרא דמרכסא.
והאי שטרא אתה מוצאאותועלענינים הרבהשכותנין שטר אחר למי שנאבד שטרואו
שנמחקאונקרע ופעמים שאתה מוצא שאיןכותביןאלוכללוהריאנומפרשיןכל
אחד ואחדודאי ברברירוע שאםישלראובן שטרחוב או שטרמשכונא עלשטעוןובא
אותו השטרביד ב"רכנוןשנתרעםראובןלשטעוןוהוציא שפרוונותנובירב"רוקייטו את
שטרו,וביןכךהלך שמעון לאחד מן המקומות ולא נמרועליו אתהדיןובין כך נפלאוהו
השטרסיר ב"ראונפללאור אולמיםמידם או שנמחקבמניהםאו שטעו ב"רוקרעואותו
השטרכנוןשנתחלףלהם בשטר אחראובפעותזולתו וקרעוהוהריהןכותנין שטר אחר
במקומו לראובן ואם ברורלהםאותוזמן שכתו' בשטרהראשוןכותבין מאותוזמןהראשון
וטשעבדיןנכסי שמעון מאותוזמן הראשון בשטר המחודששכותבין ואםאין ברור להם
הזטןבבירורביוםירועויכולין לוטר חדש או שבועידועהכותביןהזמןכפי מה שברור
להם מאומד רעתם כמה היה אוהו שטר מוקרם לאותויום ואםאין ברור להם כלל
כותבין הזמן מאוהויוםשכותביןאותו השטרכי מספיקאאין אנויכוליןלחייב אחריםכי
 )1שם דף קל"ה:
 )2בבא מציעא דף י"ח ע"ב.

שמרא דמרכסא
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שמאאתי למפרף לקוחות שלא כדיןהילכךאין כותביןנטןאוהו השפר שמחמסין אם
אין ברור להם כלל אלאמיום כתיבת השפר המחודש וכוהכין באוש שפר הם~רש
ובשפר שטוש אחר היאךנפלמיד הביתדין(וחנו"ת)ואותו השפר הרובהראשוןאונמחק
בידיהם או נקרעבידיהם ופעותולא היתהצריכה לטיקרע וטעמא דסילתאשכוהביןהכי
באותו השטר שמא ימצא ראובן אותו שמר הראשון שלאיוכל לתובעוכי זה המחורש
נתבו במקומו ואםיצאו שניהם יחד יבמל המחרש את הראשוןכיון שמזכירבו שמפני
נבילת!) הראשון נכתיי זה הטהורש ולא ינכה אלא אחר מהם ,ומפני שאנוחוששין
נטי עוד חשש אחד כי שמא לאחר פריעת שפר זה המחורש יוציא ראובן אורע
שפר הראשון שימצא ויגבה פעם שנייה לכך כותבין שפר שימוש גס לשטעוןהיאך
ה"ה לראובן שפר עליו טסך כך וכך שיהא הוא קודםזמנו טפן אותו שפר טחודש
שיהא אותו שפר הראשון בפל דלא יהא בו כח לנכות בו משמעון כלוס ,וזה שאט
אומרין שכותבין לו ביד שפר אחר נזטן שקייטו ביד טקודם אותו השפר בחתיטת
ערים אבל אם לא קייסוהו אין'כותכין לו זו השפר המחודש לנבות בו אלאכותבין
לו הרי אנו בידהוציא לפנינופלוני בן פלוני שפר עלפלוני בן פלוני ופלוניופלוני
עיריו ונאבר בפנינו או נקרע ולכך כתננו לו זו השפר הסחודש מאותו הזמןוכי
פלוני ופלוני הן עיריו ולפי שלא נתקיים הערות לפניהן צריך הוא להביא ראיה
כשיגבה ועשו הראיה שיהאצגייך להביא בעת שיגבה אם יורה לו נעל חובו אותו
החוב הרי הוא נובה אותו סנני חורי בלאראיה אבל סטשענדי לא ינכה בלאראיה
וענין הראיה עד שיעידו אותןעירי השפר בעצמן על אותו
או ערים אחרים
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שראו אותו השפר והכירו חתיטת ירו וכן נמילעניןבני חורי
הלוה באותו החוב צריך נמי ראובן להביא זו הראיה קורם שינכה וכבר פירשה כל
זה לעיל אבל שפר חוב או שפר טשכונה שהיו לראובן על שמעון ונפל סידו ובא
לעירי השפר ואם' אתם יודעים שהיהלי שפר על שסעון סטך כך וכך ואתםעירי
בכך והרי אותו השפר נאבד מטני ואני טפייס סכם שתנתנולי ש6ר אחר-בסקוסו
בההוא וראי אין כותכין כלל לא הערים ולא שיעידו העדים בפניהם כי סיייסר
שנאבד השפר שמא פרעו שטעון והחזיר לו את שפרו ובהא עניינא אסור רבנןמי
שבא ואש אבד שפר חובי אעפ"י שאסרו ערים אנו כתכנו וחתמנו .ונתנו לו את
השפר אין כותבין שיש לחוש שטא נפרע והחזיר את השפר וכבר כתבנו ופירשנו
האי שטעתא לעיל פירוש מבואר אכל אם נפל סיד העדים עצטן הרי הן באין
ומעירין בפני ביתצין ובש כותכין לו את השפר בסקוסו כרי שלא ינכה בו בלא
ראיה וכותבין בשפר הטהורש היאך היה המעשה והערים ופך המסון ומעשה הנפילה
זה יסצאנו לאותו השפר הנאבר ראובן הטלוה שלא יננה בו פעם שנייה וכן נפי
כותבין שפר שמוש אחר היאך היה כל הטעשה והנפילה שאם ימצא ראובן המלוה
אותו שפר לאחר פריעת זו השפר המחודש ויקרע וינכה פעם שנייה ואח'כ בזו
הראשון לכך כותבין ביתדין שפר השמוש שיעטור כיר שמעון ספני זה רה"שש:
והיכא נמי שנפל שפר החוב טיד ראובן המלוה שאין כותבין לו העדים שפר אחר
ולא הב"ר בעדות העדים טפני שיש לוס' כי מכזב הוא שלא נפל סירו אלא נפרע
אצפריכינן לפרושי עלה רהא אם הלוה מורה לטלוה שלא פרע אותו אלא שהוא
חייב בו עדים אם יכתבו לו הביד בהא שפר כיון שהעדים אוטרי' אנו כתבנו לו
השפר מזטן פלוני והלוה מודה שהוא חייב עדים באותו השפר ולא פרעו טעולםכי
)1י"ל :נפילת.

Sepher Haschet~rot.
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פור השטרק

יש מי שאומרין רכיון שהלוה מודה בכך שכותבין לו הניתדין שטר מחודש .ואנן
לעניות דעתין לא חתלן הכי שיכתבו לו הנ"ר ולא העדים כלל שטר מחודש מזמן
ראשון גי יש לומ'ני פרע הלוה למלוה אותו שטר ואחר כך מכר השעבור לאחרים
והשתא עשו קינוניא ורוצה לכתו' לו שפר טזמן ראשון כדי שיטרוף לקוהות שלא
כדין אלא כיון שנתרצו שניהם על כך שעדיין חייב באותו ממון יכתבו שטר חרש
מזה הזמן שאנו עומדיןבו בין באותן עריםביןבעייםאחריםשיקנו בפניהם לכתחילה
או שיודה בפניהם כי היבא דלית להו פסידא ללקוחות דביני ביני אבל מזטן ראשון
אין כותבין כלל  .שפר מחורש אלא א"כ נפל מיד הג"ד או סיר העדים ובלבד
שיזכירו כל המעשה בשטר המחודש ושיכתבו נמי שטר שמוש ביר הלוה ועל הדרך
שפירשנו לעיל .וזה נוסח שפר דמירכם.
אנו בית דין החתומין למטה כך היה שהניא לפגינו פלוני בן פלוני שטר חוב או
שמר משכונה שהיהלו עלפלוני בןפלוני מנךוכך זהובים ופלוני ופלוניעיריו
ומזמן ההלואה טזמן פלוני שהוא ביום פלוני לירה פלוני לשנת פלונית ואותו שטר
היה מקויים בראובן וכיון שהיה בידינו אנו ביתרין נאבד או נמחק או נשרף או
שאכלוהו עכברים תחת ידינו ולכך אנו כותבין לו שטר מעשה ביתדין זה לפלוני
דנן בן פלוני חייב לו זהובים כך וכך מזמן פלוני בלא שום טענה ועלילה בעולם
אלא שהוא חייב בהן חוב נמור (וברשיו) ובשטר מקויים מזמן פלוני כדרך כל שטרי
חובות דנהינין בישראל כשתקנו חכמים מיומא דנן ולעלם ,ואס היתה אותה השטר
הראשונה בנאמנות נמורה ומפורשת שאינו צריך שבועה לגבות כותבין בפי' כי זה
אותה על כל דיני שטר הנאבר ועל כל
השטר נמי אין צריך שבועה
יא ראובן המלוה אוחו השטר הראשון שנאבד
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הלכותיו ומזכירין נמי בשטר ומעמי
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שלא יוכל לגבות בו כי זה השטר
הראשון והראשון הרי
הוא כטל ומבוטל מענשו בכל מקום שהוא וכל זמן ששטר מעשה ביתדין זה
יוצא מתחתידי פלוני או מתחת ידי הנאים מכחו הרי הוא במקום השטר הראשון
ונובה מפלו' ומיורשיו כדין כל גגיית שטרי קיומין דנהיגין בישראל מיומא דנן
ולעלם דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ומה שהיה בפנינו אנו ביד כתכנו
וחתמנו ונתנו ביר פלוני להיות בירו לראיה ולנכות .ואם אין ברור להם זמן השטר
כותבין בשפר המחודש מיום שהם עומרין בו סתם כמו שכתבנו לעיל .ואין מוסרין
זה השטר לראובן המלוה ער שמוסרין שמר שמוש בידי שמעון הלוה וענין זו שטר
השמוש כנון שובר להפסיד אותו הנאבד שלא יננובו לעולם .וזה נוסה שטר השמוש:
אנו ניתדין החתומין למטה כך היה שהביא לפנינופלוניבןפלוני שטר חוב או שטר
טשכונה שהיה לועלפלוני בןפלוני מכךוכך זהונים ופלוני ופלוניעידיוולפי
שנאבדבידינו וראינו לכתוב לפלו' זה המלוה שפר במקום שנאבר במה שעבה ממונו
מפלוני זה הלוה וחששנו שלא יבא ליד פלוני זה המלוה אותו שטר הנאברמירינו
ויננה בו פעםשנייה ולכך שאלנו לפלוני זה אםלו (שום) שום שטר אחר בעולםעל
פלוני זה הלוה אלא אותו שטר הנאבד תחתידינו ואנו כותביןלך השטר המחודש
במקומו ואמ' לנוכי לא היהלועליו עד אותו היום שום שטר חוב אחר בעולםולכך
נתננולפלוני זה הלוה שטר שיטוש במעשה בית דין זה שהוא ביוםפלוני שהוא כך
וכך לבריאת עולםלהיותו שוברבידועל כל שטר שיוציא פלוניבן פלוניעליו שהוא
זמנו קודם מיום זה שיהא גל אותו שטרשיוציאעליו שזמנוקורםליום זהבטל ומבוטל
וחשוב כחרס הנשבר שאין נו ממש והוא פרוע לנמריכי לא נותר לפלוני זה המלוה
עלפלוני זה הלוה שום שטר חוב או משנונהבעולם חוץ מאותו מעשהבית דין

שמרא דמרכסא  -כתובה דמרכסא
שעשינולו תמורת השפר הנאבד אבל כל שפר אחר שיוציא עלפלוני זהוצץמן
הטעשה ב"דואותו השפריהיה זמנו קודם שפר שימושזה כפלופרוע הואלנמרי %א
יהאבו שום כח בעולם ,וטה שהיה בפנינו אנו ביתדיןוראינו סןהדין חתכנו ופסקט
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ביניהם כל תביעה ותרעומת וכתבנו לפלוני זה השפר שמוש זהלהיות בימו לראיה
ולוכוח .וכששואלין למלוה אם ישלךעלפלוני זה הלוה שום שפר אחרבעולם אלא
אותו שטר הנאבד תחתידינו והוא אום' שאיןלו שום שפר אחרזולתי הנאבר אוהו
עתכותביןהכי בשפר השמוש כמו שאסרנו לעיל ומתרין בוהוייודע שאםישלך
עליו שום שטר חוב אחר ואין אתה מתיא אותו השתא לפניט הרי אנומבטלין נצתו
מעכשיו ולא תגבה בו לעולם לאחר כך אבל הואאומ' ישליעליו שפר פלוני ופלוש
מוציאיןלפנינו ואנוכותכין אותן השטרות בשפי השימוש ואנוסזכירין שטותןופך
החוב שבהן ואומ' הכי אבל כל שטר אחרשיוציאפלוניזה המלוהעלפלוניזה הלוה
ורץטן המעשה בידשישינולו תמורת הנאבר ושטרפלוניופלונישהיהבתיואוחושת
ממוןכךוכך והראה אותולפנינו כל שטרות אחרות זולתי אלו שזכרנו אםיהיואותן
השטרות אחרות שיוציא חוץ מאלו שזכרנו קודטות זטנןלזטן שפר השמוש בפלותהן
ופרועותלגמרי אבל כל שמרשיוציא שיהא זמנו מאוחרלאחרזמן שפר השימהצקיים
הואכי בודאי אחר כך נעשה אותו השפר ודברים אלו שאנוכותבין וסאריכין בשטר
שימוש זה נזמןשאין אנויודעיםבבירור זמן השפר הנאבד אבל אם אנויודעםנסנו
בפירושהרי אנוכותביןהכי בשטר השימוש וחששנו שלאיבא לידיפלוניזה המלוה
אותו שטר הנאברמירינווינכה פעםשנייהולכך כותביןלפלוני זה שפר שטוש שאם
יוציאעליופלוני המלוה שטר מזמןפלוני בכךוכךממוןופלוסופלוניעיריוהרי אותו
השפר בטל ופרוע ולא יהא בו לזנותכי זה מעשה בזר הטחודש נחבטלפלוני הטלוה
במקומו לגבות בוולנך אותו הנאבד נפל ופרוע הואלנסרי.

והשטר ההאהיא כתובהדמירכמא.

והיא נען אשה הנשואה לאישבקירושין וכתובהוהיא תחתיווידוע לבל שהיא אשתו
ואיןביניהם מחלוקת בשום רבר אלא שבאיןלפני ב"ד ואוס' הבעלרבותיהריניטודיע
אתכם שאשהווהיא אשתי וכשאהיה בתורה ברת משהוישראללגירושיןוכחובהוחרי
היא נשואהלי מזמןפלוני והשתא נאבדה הכתובהשעשיתי להולפי שאסורלו לאדם
לשהות עם אשתו שעה אחת בלא כתובהואילי רוצה לעטור באיסוראאניטפייפ סכם
רבותי שתחדשולי ותעשו לנו כתובה אחרתכדי להתנצל מעונש הזנות והרוסהלו.
והשתא ישמי שאומ' שמחרשין לה הכתובהמזמןשניכדי שלא תפרוףלקוחות שלא
כדין וכררך שאמרנולעיל בשטר המחורש .וישמי שאומ'שאיןזה רופה לשפר
המחורשכי האשה הכליורעין שהיא אשתווכי היא נשואה לו מאותוהזטן שנשאת
לוויש כמה עריםשמעיניין בזמן הנשואיןובוראי כל הנשאתיש לה כתובהוזוהואיל
וידוע בערים הזמן שנשאתלו מאותו העת משועבדיןלו נכסיוואין בזה משום השש
דאתיא למטרף לקוחות שלאכדין ודאי ברינאהיא טורפת ,וכי אמרילך שנם הבהובה
היא כשטר חוב ושמא צררי אתפסה בכתובתה ונרשה והשתא הוא רקא מהדר נסיב
לה ואתיא למטרף שלאכדין .והא דנרסי' בפר' שניםאוחזין') בתחלתו ולאחייש ר'
יוסילפירעון והאתניא מצא שטר כתוכה בשוקבזטן שהבעל מודהיחזיר לאשה ,אין
י אומי עודה תחתבעלהיחזיר לאשה,
הבעל מודה לאיחזיר לא לזהולא לזה ,ר'יוס
------ו) גמא מציעא רף ז' .a~p
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נתארמלהאו נתגרשה לאיחזיר לא לזה ולאליה .וכסופה דשמעתא אוקמהרבינא רהוא
בחרא לעולם איפוך וטעמייהו דרבנן התם נהאי בריתא דכתונת אשה דאמ' לאיחזיר
לא לזה ולא לזה לאו משום דחיישינן לפירעון אלא משום דחיישי לשתי כתובות ור'
יוסי לשתי נתובות לא הייש ולא דמיא שסר כתובה היכא דנמצאת בשוק להיכא
שנאבדה לגמרי ומילתא צריכאע.ונא .וזהו נוסח כתובה דמירכסא:
ביוםו)פלוני לחדשפלוני שנת כך וכך לבריאת עולםלמניןשרנילין למנותבו במחא
פלוניתאיךפלוניבןפלוני בא לפנינו והזנירלפנינו ואמ' רבותי דעוכי מקודם
היום כמה שנים נשאתי את אשתי פלונית בתפלוני נהוגןוכתיקון חכמים ז"ל בקידושין
ובכתובתה וכתבית לה בההיא זימנא דנסיבת לי כתובה מן כסףזוזי מאתן דחזו לה
מדאוריתא טהר בתולהא וכתביה לה נטי כך וכך דינרין תוספת דלהוו לה במתנה.
וכחכית לה שעבוד על כל נכסי כסו שתקנו חכמים ז-ל ועתה אירכם לה ההוא שטר
?תובה שכתכתי לה בעת הנשואין או אכלוה עכברים או 'טנננב או שנתקרע או
שנאבד ואיני יורע היכן הוא ואמור רבנן?) שאסור לאדם לשהות עם אשתו אפי'
שעה אחת בלא כחונהוכל הטשהא אשתו בלא כתובה הרי הוא עושהבעילתובעילת
זנותוכיון שכן הוא ראיתי לחדש לה הכתובה דא.רכם ושעבדתי לה בכתובתהכלנכסי
כמו שהיו משועבדים לה בכתובתה הראשונהוקבלתיעלעצמימזונהאוכסותהאוסיפוקהא
ומיעל לותהא כאורח כל ארעא ואוסיפית לה מדילי הוספת שהיה כתו' לה באותה
כתוכה הראשונה דאירכסאאו הנאבדת כךוכךדינרין ,ועודרצית.ונתתי לה במתנהכך
ונךדינרין שהיו כתובין לה בכתובה הראשונה ,ושובקבלתיעל עצטינדונייתהשהכניסה
לי מביתאביה באותוזמן לביתו בכך וכךדינרין אגב ארבע אמות קרקעוכעין הוועלי
מהדי בהלין מאחיןזוזי ובתוספת כך וכך זוזים ואותןזוזי נמי שרציתי ונתתי לה בסתנה
דהוו כחיכיעלי בהאי כתובה קדמאה דמירכסא כחומר כל תנאי כתובותדנהינין בישראל
והשתא כתיבנא קרמיכוןהדין כתובה חלומי ההיא דמירכמא דתהוי הך כתובה במקומה
בכל זה הסך הנזנר ככלדיני הראשונה וככל שיעבוריה וכך אמרלנופלוני זה אחריות
כתובהזו ודאיתוספת דילה ומתנה ונרוניא הנל קבלתיעלי ועל יורשי אחרי ועל כל
נכסי מקרקעי ומטלטלי מקרקעי ואגבן מטלטלי נכמין דאית להון אחריותואגבן דלית
להון אחריות ואחריות והומר כתובתא דא ותוססת דילה ומתנה ונדוניא כאחריות והומר
כל שטרי כתובות קיימין דנהינין בישראל כהוגן וכתיקון חכמים ז"ל מיומא דנן ולעלם
רלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי בביטול כל מורעי שמסרתי ושאמסור .וקנינא
מפלוני זה לפלונית זאת אינתתיה על כל מה דכתי' ומפורש לעיל במנא דכשר למיקנא
ביה שרירוקיים:

השטר העשרים היא שטר פסקדין.

ולשון פסקדין זה נוהגעלכל שטרימעשהביתדיןשידונוביןשניבעלידיניןאו בשטר
כתובהשיגבו לאשהאובמזונותיהאו במכירתהלצורךמזונותובזמןשדניןב"רניןשניבעלי
רינין ותבע האחד מביתדין לכתובלו פמקדין במה שרנולוצריכין הם לעשותוכותבין
בו כלהענין והיאך היו הדברים והטענות בפניהם והיאך היה המסקדיןביניהם ולכך
היא נקראת שטר פסקדין ושטר ?ה נוהגעל כל הדברים שיזדמן לביד ולכך לאיכלנו
.

-

-

-

-

ו) עי ,בס' העטור ד" 1דף ע"ה ע"ג זר"ל רף מ"ג ע"ג ומחזור ויטרי עמור  799וע"
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לפרש שורש הדבר אלאלפי מה שיזרמןלפני ב"רוידונו להם שיפסקוהדיןעליהם
אותו הטופס הואשכותנין בשטר פסקרין .וישלךנמי פסקדיןאחרי~)שכותביןשאינו
י מאי זה
על דרך זה אלאכנון שביקש מן ביתרין או שנתחייב כפניהם כתנו ותנול

טעם דנתיני וכדנרסינן התם במם' סנהדרין כסוף פר' שלישי .)2איתמר נמי אמ' רב
סיפרא שנים שנתעצמו ברין אחד אומ' נדון כאן ואחר אומ' נלך לבית הועדכופין
אותוודןבעירו ואם אמ' להם כחכולי מאי זה טעם רנתוני כותביןונותניןלווכו'.
ונוסח שטרי פסקריןהרי אנוכותנין קצתןמיהואין לעמורעל נירורין שמכמה פנים
מתחלף נוסח השטרלפי טה שיזדמן להם הדין:
א
ב
י
ר
ק
ד
קרמנא
אנו ניחדין החתומים למטה כך היה שהוזקקנו על עסקפלוני ופלוני
לדינאוטען פלוניעל פלוני כךוכך ושאלנו לפלוני ואהדר כךוכך ולפום טאי
החזינו מגו טענתיהו או על פום מהדי אי איבא מהרי בההוא דינא או לפום הודאתן
ומתוך טענותיהן וראיותיהן וערות הערים פסקנו הריןעליהן כפום טאי דאחע לנאמן
שמיא ונזדכה פלוני מתוך דבריהם ונתחייב פלוני תבירו לתתלו כךוכךזוזים מאותן
שתבעו נפנינוכנוןראובן תבע לשמעון ואמ' דליתליהעליהמהלין מאהזוזי דתתבעיתי
בהוןקרמיכון אלא חמישיםזוז ולכךחייבנו מןהדין לשמעון זה לפרועהלין חמישים
זוז שהורה בהן לראובן ועל השאר חייבנוהו שבועה על התורה ואם כפר שמעון בכל
ואמ' שאיןלו לראובןעלי כלום ואיבא סהדי במקצתכותבין הני .ושאלנו לשמעון מאי
י גבאי מירי ואפי' חד זוזא
אמרתבהלין מאהזוזי דתכע יתךראובןבהון ואמ' דליתל
'
ו
ל
פ
'
ו
ל
פ
1
ואמינאליה לראובן איתלך סהדיעליה ואמ'אין ומדאתו
תריסהדיכשיי
ואסהידו על שמעוןדנן באנפוהי דאיתליה עליה חמשין ופסקנא דינא על שמעון
רמשלם לראובן חמשיןזוזין דאסהירובהון סהדי ומשתבע אשארא בנזרתא)5אושבועה
דאוריתאואי ליבא אלא שבועת הימת כותבי' הכל מפורש נההוא פסק דינאוכן כל
מאי דאי תפסק )4בפסק דינא קמייהו כותבין הכל ,ואי הוו קרקע או ביתו דמשוו בחוקת
ראובןומפקין יתיה מחזקת שמעון נותבין הכל כפום מאי ראיתפסק קדמיהון:
אנו ניתדין החתומ.ם למטה כךה.ה שבאתלפנינו פלונית בתפלונילבי דינא אלמנתו
של פלוני ובניה או בנותיה פלו' ופלו' עמה ופלוניתא דא האלמנה הוציאה לפנינו
שטר כתובתה מחזיק כךוכך וזמן הכתובה מיום פלו'ונתק.יטה אותה שטר כתובה בפנינו
בערים ברורים החתומים בה וקיומיהון מתוכן דחתימת נופייהו היא .ותבעה ליתומים
בפנינו ואמרנו לה לפלונית דא י'1ליך מנכסי בעליך כלום ואמרה לא נותרלי ממנו
כלום ולא התפיסני מעולם לא צרדי") ולאשים דבר אלא מה שאני מראה בפניכם
מבנדי מלבושי שאני מתנסה בהןוכל נכסי בעליבין מקרקעי בין מטלטלי הרי הם בידי
היתומים אובידי אפטרופום שלהם ואנו ב"ר חקרנו אחרעזבון פלו' בעלה הנפטר ואחר
דבריה ואע"פ שראינו דבריה נכוחים על הכל חייבנו השבועה האלמנה כתיקון חרמים
שלא החביאה ושלא הבריחה ושלא נזלה ושלא גנבה ושלא כסתה מנכסיפלוני בעלה
-

-

.

-

ו) צ"ל:

אחר.

 )2רף ל"א ע"ב.
י) ע" בשלטי הגבורים פרק שכיעזת הר"נין שכתג:
אלא מי שנתחייג שכנעה גין מר"ת ובין מר"מ נושא ס"ת וכו' ואינו
להטביע שבועה חמורהבזי
אותה כדשון ארמי גזרתא וכו' - ".ועי' ט"ש
נשבע אלא שליח ב"ד מקלל ואומר וכו'
יי
יו
וק
מור  88ועמור .60
בראע
במחברת כל שירי רב האי גאון להר"ש פיל
) ע"ל :דאיתפסק.
י
 )6צ 4.צרר( ,כתובות דף ק"ז ע"ב .בכא בהרא קן'ד .עירוכין כ"כ ע"נ).

"גימ' הגאונים וכו' תקנו שיא

י

-

י

 )1צ"ל:ציי,

-

שום דברונם לא אתפסה בעלה צרדי )1ואנו ב"ר קבלנו שבועה ממנה בפני היתומים
והנבהינוה כתובתה טנכסים ומקרקעות אלו על מנהנ מקובינוומיום זה ואילךאין לה
בנכסי היחוסיםלא מזונותולא שוםהביעות כעולםוגם סיום זהואילךלאיהא נח ורשות
נידי היתוטים ולאבידי הבאים מכהם להשביעה שום שבועה לא מחמת כחובה ולא
מחסת שאר נכסי ענון בעלה ואם לא קבלו השבועה ונתפשרו בה עם היתומים
ה
בע
תו
ב
הכי וכשבמת לפנית פלוניתא  11לישבע עמרו בפנינו היתומים ומחלו לה אותה ש
יי
נו
שחייבנוה והמחילה שמחלו לה ברצון נמשם שלא בשום אונם כלל אלא כלב שלם
וננפש חפצה ובדעת שלימה וקנו מן היתומים ערים בקנין גמור על מהילהזו בפנינו
שלאיהאלהם רשותליתומים ולאלבאין מכחם לעולםלטעון ולערערעל אותהשבועה
שמחלו להבפנינו כקנין נמור ושמנו לה אגו בית דין בכתובתה במה שנתפשרנו עמה
כךוכך בתים או כךוכך מפלטלין או כךוכךזהובי' שנתפשרנו עמה ופרענוה השלמת
כתובתהנסין שנתפשרנו עמהבקנין גמור ולא נותר לה לנבות מגל כתובתה משוה
פרוטה ולמעלה ולא משוה פרוטה ולמטהכי בטה שנתנו לה מבתים אלו או ממטלטלי'
אלוהנזכריןקנינו ממנה עדיםבקנין נמור כפנינו שנתקבלה כל כתובתה וטחלה אותה
וכלמי שיבוא מארבע רושת העולם ויערערעליה אועל הבא טבחה שומא ששמנו לה
וממחילת שנועה זו שמחלו לה היתומיםיהיו דברי המערער במליןומבוטליןוחשובין
כחרס הנשבר שאין בו שום ממש לפי שבפנינו אנו בית דין נעשה מעשהזובקנין
וכרתוכראוי ונפסק פסקדין ואנו החזקנוה בכל מה ששמנו לה ובטחילת השבועה
~ntwysבפנינו וקרענו הכתובה קרע בית דין .ומה שהיה בפנינו בתבנו וחתמנוביר
פלונית ח להיות נידה לראיה ולזכות ומה שהיהבפנינו ביום פלו' לירח פלוני שנת
פלונית לבריאת עולםלמנין שאנו מונין כאן במחא פלונית וכתבנו וחתמנו ונתננו נירה
והכל שריר וקיים:
אנו ניח דין או קהל החתומים למטה כך היה מעשה שבא לפלוני ברי פלוני
אפטרופוסותבידו שריר ומקוייםבירו בעריםביורים החתומים בו והתח.ל לטשן
ולקבול ולהתרעם עלפלוני בר פלוני והוציא עליו שמר חוב של פלוני מסאה זהובים
וגסנה לפלוגי ואמרנולו ראה מה קובל עלינופלוני בר פלול אפטרופום שלפלוני
סיר אמ' לנו הרי דבר שלו (מקויי-ם) מזומן יעשהלי חיזוק ואפרע אותו
הוציא
יו
מר
יהובים ופרעובפנינו וקיבל שטר החוב ופרעו וכך אמ' לנופלוני זה אפוט
יפוס של
פלוני הוו עלי עדים וקנו וכתבו וחהמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בר
פלוני להיות בידו לזכות מחמת שפרעני מאה זהובים שלפלוני כמו שהרשניוגביתי
אותן ממנו ולאנשתיירעליו משוה פרוטה ולמעלהוקרעתילו זה שטר חוב ומהיוםאין
לי ולאלפלוניעליו לאדיןולא מאסר ולא שבועהולאנזירה ולא חרםולא שוםטענה
בעולם וכלמי שיבוא מארבע רוחות העולםבן ובת אח ואחות קרוב ורחוק יורשונוחל
יהורי או ארמאי ריקוםויהנה וישתעי רינא בהריןפלוני מחמת מאה רינרין של פלו'
שפרעניבין בכתב עברי רומייוני וישמעאלי ופרסיבין בעל פהיהיו דבריהם וכתביהם
בטליןומבוטליןושובתיןוחשובין כחספאדליתליה מששא לאנריני ישראל ולאכדיני
האומות וכל מודעי וכו' .וכך אמ' לנופלוני זה אפפרופוס של פלו' אחריות שטר שובר
זה ופסקא קבלתיעלי ועליורשי אחרי כחומר כל שוברין ושפרי פסקות ופשרות
ותקנות שתקנו חכמים נהונן וכשורהדנהיני בישראל מיומאדנןולעלם דלא כאסמכתא
ודלא כפופסי דשפרי .וקנו עדיםבפנינומן פלוני זה אפטרופוס של פלוני לפלוני בר
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פלוני בכל רכתי' ומפורשלעיל בטנא דכשר למקנאביה .ומה שהיה בפנים אסבית
דין כתבנו וחתמנו ונתננוביר פלוני זהלירח פלו' שנת פלונית להיותבידו לראיה
ולזכותוהכל שרירוקיים:

והשטר של אחדועשרים הוא שטר של דמיעבד.

והואננון ענד ששחררו רנווכותכיןלו שפרעלדמיו והואכגון שפר וונ ואתה מוצא
שחרור זה שמשחררו רבועל ענייניםידועים פעמים שמשחרורן לרצונוכנון שסוכר
אותו האדוןלעצמו שהוא אומ'לואני איני רוצה למוכרך לאחרים שלא תכנסלענרות
ולעצמךנמיאינייכול למוכרך שאיןלךמטוןדורא .ענדאיןלו כלום שכל מה שקונה
לך נחת רוחגדול 'שכשהרר
העבד לרבו הואואינויכו %להפסיד אתממוני אבל
לנמרי וכתו'לי לעצמך שטר חוב בכךוכך ממון וכל זטן שתרויח טסן תפרענו
(תפרעע)לווזהו שטר על רמי עבד ,ובזה הדמיםאיןבו מחלוקת שטדעת שניהם
פוסקין הרמים .ופעטים שאתה מוצא אותו נמי שכופין הארון לשחרר העבדבעל כרחו
ונותנ%ו העבד שטרעלרמיופי'עלדמיובכדי דטיוכלומיכפי ששמין אוחו אםהיה
נמכר בשוק לאשראילפי שכיון שבעל כרחו משחררו האדוןודאי צריכין אנו nwp9
לו הקנהשיתןלו העבד כפי טה ששוה ורבה וה אתה מוצא שהו '1WSענייניופעפים
שבות' לועל כל דמיו .עלחצי רמיו כדתנן בניפין בפר' השולח נפ )1ובעריותי)
ובטסנת חמגה )6נמי בתחלתהמי שחציו עברוחציובןחורין') אתרבויום אחד ואת
עצמויום אחד כרכריבית הלל ,אמרו להם בית שמאי תקנתם את רבו ואת עצטו לא
תקנתם לישא שפחהאינויכוללפי שחציו הואבןחוריןובןחוריןוראי אסור בשפחה,
בתחוריןנמי איתיכו% %ישא%פי שחציו עברועבר אסור בבתישראל .וכל ששואלין
כאןואומרין ישא בת ט'נו שהואמין שחציה שפחה וחציה בת תוהן ומרזצא דטילתא
בת מינהנמיאינויכול לישא דאתי צד חירות ומשתטש בצדעבדות וצדעבדות משמש
בצד הירות ,יבטל שלא ישא אשה והלא לא נברא העולם אלא לפריהולרביה שנאס'
לא תהו בראה לשבתיצרה אלא מפני תיקון העולם כופין אתרבו ועושה אותובן
חורין וכות' לו שטרעל חצידמיווחזרוביתהלל להודותכביתשמאי .ובטשנה אחרונה
ומפורש זה בתחלת מסכתחגיגה ושפר על רמיו כולו כדתנןבניפין פר' השולחנפי)
עבד שנשנה ופדאוהו לשם עבד ישתעכר לשום בןחורין לא ישתעבד ר' שמעוןבן
נמליאל אומ' בין כךובין כך ישתעבד .עבד שעשאו רבואפותיקי לאחרים )6ושחררו
שורתהריןאיןהעבדחייב כלום אלא מפניתיקון העולםכופין אתרבו ועושה אותובן
חורין וכותב שפר חוב על דמיו ,רשב'נ אום' אינו כותב אלא משחררו והא מתניתא
ונמרה דילה פירשנוה בהלכות שפחהועבדיםונכריתואטרינןבניפיןבפר' השולח נפעל
הא טתניתאבמי שחציו עבר וחציובןחוריןז) .תנו רבן המשחררחצי עבדורי אוטר
קנהוחכמים אומרי' לא קנה .אמ' רבאמחלוקת בשפר אבל בכסףדברי הכל קנה ,ועבד
שלשני שותפין ושהרר אחד מהן אתחלקו או ששחררוהו שניהםבין נשטרבין בכסף

איישה

 )1גיטין דף מ"א.
 )2פרק א ,משנהי"ג.

') חגיגה רף

ב/

 )4צריך %היסיף:
 )6דף "5ן ע"ב

 )6דף מ ,ע"ב.
) דף מ"א.
י

שגר כמש"ש.
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רברי הכל קנה וכל חדטינייהו לאשיירכקניינו והטשחרר שני עברים בשטר אחר לא
קנו .אם' רב חינגא בר קטינא אמ' ר' יצחק מעשה באשה אחת שחציה שפחה וחציה
בתחורין וכפו את רבה ועשו אותה בתחוריןכמאן כר'יוחנןבןברוקא דאט' על שניהם
הוא אומ' ויברך אותו אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ אמ' רב
נחמן בר יצחק לא התם מנהג הפקר נהנו .וזהו נוסח שטר של דמי עבדז):
זכרון עדות שהיתה בפנינו ביום פלוג .בירח פלוני בשנה פלונית למניינא ררגילנא
למימני ביה בסלא פלונית איך פלוני המשוחרר אמ' לנו הוו עלי מהדי וקנו
טמני וכתבווחתמועלי בכללשון שלזכות ותנולו לפלוסבןפלוני דהוה אדוני טקדמת
דנאונען שחרני ואפקני לחירו וכת' לי נט חרות ומשלמנא ליה כך וכךרינרין דאפקני
בהון לחירות אייתינוןעלי בזפו )2וברשו") וקבלתיעלידינרין הללוליתנן לו בכל
שנה ושנה כך וכך בשנה שלא באונם אלא בלב שלם ובדעת שלימה ואיני פושעו
ואיני מאחרומליתנןלו ככל שנה ואיני שואל ממנוזמן אחר עליהן אלא לאלתיאני
פורע לו בכל שנה עד שאפרעםלו מושלם ושליט יהאעלי פלוני זה בכלדנן הוא
וירתוהי כתרוהי לאתפרע ממני סלוני דינרין הללו ממני ומנופי ומנלימא רעל כתפאי
ומכלעברין ואמהן דאנא קני ומכל שפר ארג נכמיןוקניינין ראית לי תחוה כל שמיא
דקנאי ורקניינא נכמין דאיתלהון אחריות ודלית להון אחריות כולהון יהון אתראין
וערבאין לפרוע מהן דינרי' הללו בחיים ובמות והתרינו ואמרנו לו לפלוני זהחוי כל
שעה ראיתפרע לפלוני דנןמידי בסני ערים פרעלו או ע"י אחרים או כתו' עלגבי
שטר זה למי שכלזמן ששטר זה יוצא מתחתירי פלוני או מתחתירי יורשיו אחריו
ברלא קרוע או בדלא כתו' על גבי שהוא פרוע או אין עלי עדים נאמן פלוני זה
ואתה פורע לו בכל חרם ובכל שבועה וקבל עליו אחריות .ואיכא נומחאי דפפרי
דנתבי בהוהכי נאמןפלוני זה הוא ויורשיו אחריו לאחוז אותך בכל ב"ד של ישראל
וביןבדיני אומות העולם ליפרע ממךדינרין הללו בלא שבועה ובלא טענה ואם את
פורעלו זהובים הללו בלא עדים או בלא ע"י אחרים אתה המסרת עצמך שכבר )4בך
וקיבלעליופלוני דנן אחריותוחומר שטר זה כחומר כל שטרי הלואות והודאות דגהינות
בישראל מיומא דנן ולעלם ואמרנא ליה לכל דנן נקני ממך בכל אלו תנאין ודברים
דכתיבין לעיל ואם' הןקנו ממנווקנינא מיניה מןפלוני דנןלפלוני בר פלוני בכל דכתי'
וטפורש לעילא במנא רכשר למקניא ביה והכל שריר וקיים .והאי דנהני בקצת נוסחאי
למיכתב כהאי שטרא רעל דמי עבד לפרוע ממני ומנופי ומממוני וכותבין נמי נאמן יהא
פלוני זה ויורשיו אחריו לאחוז אותך בכל ביד וכו' .ולעניותרעתיןחזי לן רהאי סברא
לאו דוקא ,דהאי עברכיון ששחררו רבו לגמרי בנט חירות בלא שום תנאי ודאי הרי
הואבןחוריןוהרי הוא כשאר כל ישראל ודאילבוא כקהלואיןלך אהד מישראל שיש
לו שטר על חברו אםאיןלו ללוהכלום בעולם מה שיפרע לא מקרקעי ולא מטלטלי
אינייכול לחזורעל נופוכי ישראלאין נופו משועבר מכל חוב שבעולם אלא כשירויח
ישראל משועבד משום חוב בעולם אלא מפני
אויהיהלו ממון יסרע את חובוואי
ןבזנמוןף רהוא ענד עברי נוהג .והאי עבר משוחררנמ.
הנגיבה רכתיב ביה ונמכר בגניבתו ,ו
הרי הוא כשאר ישראלכיון שהוא מהולוחייב במצותולכך מה שכותכין בשטר יפרע

וכעי

ו) עי' בעשר דיו דף  m~aע"ב זד' לגוב רף ל"ד.
 )2נ"ל :בזכו .עי' גם בס' העטור ד" 1דף ק"ו ע"ב זרפום לבוב דף מ"ב.
') וג"ה בס' העטור .אך בסחז1ר ויסרי ברש1ס (עמוד  )798ועי' בערוך השלת עמ' .806
גס בס' הפסנה עמ'  49נמצא :בזכו זכרשז.

') אולי :שכפר.
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מנופו מילתא דלא איפשר הוא ואינו פורע מגופו דמשוחרר לא איפשר לו שיחזור
בעברות לעולם ואפי' היה מוכר עצמו הטשוחרר לאחר שנשתחרר בגפ חירותכדין עבד
עברי אנונוהנין בו וכמו הנר אם היה מוכר עצמו ,ואי אמרת זה האדוןעל תנאי זה
הוא משחרר העבד שאם לא ימצא לו ממון שיחזיר לנופוויפרע מגוסו א"כ אין זה
משוחרר ואסור בכת ישראלואיןעושין גט חירותעל תנאי זה אבל אם ישחרר אותו
אדוניו לגמרי והוא עושה עמו תנאי שיעבור את רבו וישמשנוכךוכך שנים ההוא
יודעיןולקמןבענין תנאי עכר טפורש בארהיטב.
מילתא צריכאעיונא

ודייניי

והשטר הכעב הוא שטר הודאה,
והואמענין הודאות והלואות ואעיט שרינה כשטר חובכי כל הודאהבקנין הרי כשטר
חוב וגם ההודאה נמי בלא קנין אם אומ' לעדים כתוכו וחתומורינה כשפר חוב כמו
שפירשנו בהלכות הודאה וכפירה נם בהלכות הקנין ומשפטי ההלואה מכל מקום הרי
הוא מתחלקת נוסח גוף השטר בכתיבתה ומתחלקיןנמי דיניהןעל פי השופרי דשטרי
הכתובות באותן שטרות ובלבדשיהיו כתובות על פי הבעליםכנון שישאלו העדים
לבעלים בפרופונ) בעת הקנין כמו שפירשנו לעיל .וענין הוראה כך דינא רהיכא
שיושבין שני עדים וראובן מודה בפניהם לשמעון מנה אינה שוה אותה הודאה כלום
שינול הוא לומר השפיתיבך אבל אם אמ' להם הוועלי עדים בהודאהווהריהןבאין
ומעידין ואינויכול לכפור ולומ' השמיחי בו אלא א"כ חזר ואמ' פרעתי וכשמעידין אלו
השנים שאמ' להם הוועלי עדים הנימילי עלפי אבלאין רשאין לכתו' עד שיאמר
להם כתובו אבל כיון שהודה אלו השנים ואמ' להם כתובו הרי הם באים וכותביןלו
שטר מקוים כראוי בלאקנין וההוא שטרא נובה מנכסים משועבדים כשטרי אקנייתא.
ועל האיעניינא נרסינן בפר' חזקת הבתים  )2הודאהבפני שניםוצריך לומ' כתובוקנין
בפני שניםואיןצריך  'DISכתובו ,ואם הודה נמיבפני שלשה ולא אמ' להם כתובוולא
אתםעיריאיןכותבין אבל אמ עשאןביתדין וקכצואותןהבעלידישןעל דעתביתדין
והם שלשה כל מה שהודו הבעלי דינין בפניהם הרי הוא קיים ואיןצריך לומ' כתובו
ולא אתםעירי ולא שיאמי כתובועלי שטר אלא יש להן שיכתבו עליו שטר הודאה
וישתעבדונכסיו מאותו היום שהורה בפניהםדכיון שכ"ד הן הא קייטאלן שכל הודאה
בפני ביתדין כמלוה הכתובה בשטר דמיא וכבר פירשנו כל זה בהלכותהדיינין.
ועל האי עניינא גרסינן בסנהדרין פר' נ") הודה בפני ב"ר וקנומידוכותבין ,לאקנו
מידואיןכותביןבפני שלשהוקנו מידו מאי רב אמ' כותביןהוו עוברא וחש לה רבלהא
ררב אשי ,)4אמ' רב אדא בר אהבה האי אודיתא זימנא כתבינן וזימנין לא כתבינן
מיכנפיויתבי לאכתכינןכנירואייתי הואכתבינן .מר בר רב אשי אמ' אפי'כניףואייתי
לא כהבינן ואפילו אמ' הוועלידייני עד רקבעי דוכתאבבי דינא ומשדרי שליחא מבי
דינאומזמני להולרינא .וכבר פירשנו האי שמעתא ופסקארילה בהלכותהדיינין ונם
בהלכותהקניינין ומשפטי ההלואהפירשנועניןזה .וכת'רבי' סעדיה גאוןז"ל בנוסח
)1איל ,צ"ל .בפירוש.
') בבא בחרא דף ט'.

