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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'.
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שטרהוראההכי במותבתלתא כחראהוינא וקבענא רוכתאלדינאהפלוניופלוניואודרנא
שליחא בתרפלוניואייתיניהופעןעליהפלוס באלפאזוזיואודיבהון וא' עד מהדהות
קרמנאוכו' והדין נוסחא היא באוריתא )1דבי דינא ואוריתא )2דבידינאודאיכוהכין
נוסח מעשה ביר כשאר כל שפרי רביר.נאומרכרין אוריתא )3וכל מה דהוהקורמיהון
ואיכאנטי אוריתא )5שאינהמאלוהענייניןוהואנגון ההוא רנרס בפרימי שמתז)בענין
איבעיא להו שכיב טרע שהורה מהו וכו' עד טתקיף לה רבאיקא בריה דרבאטי אמאי
לא )6לודי )6אסורדהליןזוזי דרנטרי נינהוולקנינהו באוריתאז) נפק אוריתא )8מבי
איסור איקפר רבא אמ' קא מגמרא פענתא לאינשי וס0טדולי וכבר פירשנו זה בספרנו
השני בהלכותנריםוירושתם .וזהו נוסח שטר הוראהבזמן שהיאבקניןודאיכותביןלו
שפר חוב נמור כשאר כל שטרי חובות וקיומין מיהו השופרי דשפריצריכין הערים
לשאול למודה בעדהקנין וכדפרשיי לעיל אבל שטרהודאה בלאקמןזהו נוסחא.
יודעים אנויורעים )8החתוטים למפה ערות ברורה שאמ' לנופלוני ברפלוני הוועלי
עדים וכתבו וחתמועלי ותנולו לפלוני ברפלוני מחמת שרציתי ברצון נפשי
שלא באונם כלל לא אנום ולא שנוי"!) אלא בלב שלם ובנפש חפצה וברעת שלימה
מחטת שאני לי בפניכם הוראה נמורה בלא שום טענה וערמהועלילה אלא הודאה
ן והםעלי בהלואה
שלימהוברורה בלא שוס השטאה בעולםשייצלואצלי כךוכךדיניי
וברשו ומדאודיהדיןפלוני קדמנא אנחנא מהריבהלין דינרין לפלוני ברפלוני ואמינא
עליהלסהד .ואמ' לנא כתובועליההדין שטרא שהוא בהן ומשועברלפלונירנןדאודי
ליהבהון קדמנא כשארכל שטריחובותוקיומיןדנה.נין בישראל מיומאדנןולעלםרלא
נאסמכתא ודלא כפופסי דשטרי ומאי דהוה קדמנא ואסהידנאעליה הדיןפלוני לסהדי
ואמ' לנא כתונו ביוםסלוני לירחפלוני לשנת פלוני לבריאתעולם למניינא ררנילנא
למימני ביה נטתא פלונית כתבנו וחתמנוונתננובידפלוני זה להיותבידו לראיה ולזכות
והכל שרירוקיים .שטר הוראה 17הרי הוא טשועבד בה הואוכל נכסיו כשארכלשפרי
חובות שחןבקנין נטור דנהינין בישראל ושעבודו ואחריותו כטותן מיהולענין פריעתו
לפ .שלא פירש בהודאתו מתי יתבעם ממנו המלוה ולאיכלו הערים לכתוב ענין זה
בשטר אצפריכן לפרוש מהדין הפריעה ומתי יתבעם ממנו שישמי שאומ'דכיון שלא
פירש זה המורהם) זמן בהודאה זו הרי אנו דנין בהכדין מלוה סתם שאינו רשאי
להובעולאלתר אלא לאחרשלשיםיוםוכדגרסינן בתחלת פר' כיצדהעדים נעשוזוממין'.)1
תניא )18את חברו מתם אינו רשאי לתובעו פחות משלשיםיום אחד מלוה בשמר ואחר
)  :s~Yכאוריאל.
י
 )1צ"ל :וא1ריחא.
) צ"ל :אוריתא.
י
 )1בבא בחרא דף קמ"ן.
 )5כיה ברדוף אמא' לא ,ולפנית בגטרא; אמאי .ועי' רקרוקי סופרים.

") צ"ל :ולורי.
') צ"ל :גאוריתא.
 )6צ'ק :אריתא.

 )9צ"ל :עדיט.
"י) נראה שכ"ל :שע ,ש :שלווהיינו שוגג .עי' ס' הפסגה שהזכרתי לסעלח סוף עמוד
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 )11צ"ל; הטזדה.

י)1סכיה דף ג' ע"ג.
' )1צריך להוסיף חסלנה.
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מלוהעל פה .וישמי שרוצה לום'כיאיןאנודנין בזה הטקום סתם לפ* צחוהמורהי)
כגרזו הוא המלוהעליו מקורם שהוא טורהז) בה השתא .והני אמרי%ךכיל דהשתא
הוא דקא מודהבהקמיסחריהרי הוא כאלו השתאמלוה אותםלו וראיה לגבר שטשעה
זה הוא משועבד לובהןולכך הרידין זה כמלוה סתם ונומן שפירש זה הסודהבפני
אלוהעדיםזטן או שאם' להם וקבלתיעלי לפורעםלו כלזמן שירצהחריהןכותבין
בשטר ההודאה כמו שפירשבפניהם בעת ההוראה.

והשטרהכ"ג הוא שטר הרשאה.
והוא הקרויה אררכתא כראמרינן לא כמבינן אררכתא אטטלפלי רכסריה )1וכברי) כל
והלעיל ומשפטי )4ההרשאה פשרה ושזרארריינא .ונוסח שפר ההרשאה כךהוא.
יורעים אנוערים חתומי טפה עדות ברורה שאס' לנו פלוני ברפלוני הוועליעדים
וקנו ממני ונתבו וחתמו עלי בכל לשון  Swזכות ותנולו לפלוני ברפלוני
להיותבירו לזכות מחמתשרציתי ברצון נפשי שלא באונס כלל אלא בלב שלם ובנפש
חפצה ובדעת שליסה ונתתילו במתנה גמורה ארבע אסות קרקע בחצרי מתנת פרהסיא
מתנתבריא ולא כמתנת שכיב מרע דמהררא ואנב ארבע אמות קרקע אלו שנתתילו
במתנה והרשיתיהעלכךוכך רינרץ שישלי אצל ר'פלוני בר' פלונינין בחובבין
sבני אדם הרבה כותב הכי אועל כל ממון ראיתליעל כל אדם
בפקרון אם הואv
כדי שילךפלוני וירון ויסוב )6ויזכה עמו ביןבדיני ישראל ביןבריני אומות העולם
ויוציא מתחתידיפלוני רנןכל מה שיש לי אצלו וישקליהמידיוינפקיה לנפשוויהא
שלו לעצמו וישלו רשותלמכורולקכוע זמן ולעשותעמו כל מה שירצה הןדיןהן
פשרהויהאליה רשותא למחאה מחאתה ולאחואה אחואתאולקיימא חוואתא וובואתא")
רדיןביןבפניו בין שלא בפמו
ולבטלה חוואתא וופואתא*) ולהשביעולהחריםויזוו
ולעשותבממון זה כל מה שירצה וכל מאי רמתענהרימןדינא קבלתיעליבין לזנות
בין לחוכה וכן אמ' לנו פלוני זהקנומטניבקניןנסורלפלוני בר' לפלוני דיזילויזכה
ה ומפורסמת לכל ושריראוקיימא כדת וכהלכה
וירוןוינפק לנפשיה ושטר הרשאהזוניח
כשאר כל שטרי הרשאות רנהיפת בישראל מיומא דנן ולעלם רלא כאסמכתא ודלא
כטופסי רשפרי .וקנינא מפלוס זהלפלוני זה ברפלוני בכל מאי דנתי' ומפורשלעילא
במנא דכשר למקניא ביה ,ומה שהיה בפנינו ביוםפלוני לירחפלוני וכו' והכל שריר
וקיים .ואיכא בנוסחאי עתיקי דכתבי הכי ונתתילו בסתנה נטורה ארבע אמות קרקע
בחצרפלוני או בחצרפלוני שיש לובמרינהפלונית ואםאיןלוקרקע שישלו לכל
אחד בארץ ישראל .ואנןלעניותדעתין כבר פירשנולעילבענין הרשאה פירוטהדהאי
ארבעאמותקרקעפי'מבואר.
 - -') ,1ל הטזדה.
 )2בבא קמא רף ע'.

')צריך לחוסיף :פירשנו.
 )4צ'ק :במשפטי.
 )6אולי :החייב ,או :ויחיב.
 )6נראה שח"ל וזכואתא והיא כסו זנותא אשר בס' העטור ד" 1דףק"ז ע"ב וד"ל רףס"ה.

והשמר הכ"ד הוא שטר המחאה.
והואננון ראובן שישלוחוב אצלשמעוןנין בכתנביןבעל פה והמחהלו אצל שמעון
נמעמד שלשתן ואמ' לו מנה ישלי נידך תנהוללוי שאין ראובן יכול לחזור בו וקנה

לוי אותו הממון ומוציא אותו משמעון והואכנון מה שאמ' ההלכה!) מנהלי בירךתנהו
לסלוני במעמר שלשתן קנה ,וכבר פירשנו כל זה בהלכותהקניינין בענין המחאה פי'
מבואר .וזהו נומם שטר המחאהבזמן שהוא בעדים.
יודעים אנו ערים החתומים למטה עדות ברורה שאמ' לנופלוניבןפלוני הוועליערים
וכתבו וחתמועלי ותנולולפלוני מחמת אותו חוב מחזיק כךוכךדינרין שהיה
לי עליו שהמחיתי אצלסלוני וה במעמר שישתנו ואסרתי לו שיתגנו לפלוני זה
שהמחיתי אצלו פלוני זה במעמד שלשתנו נפטר אותו פלוני מאותו ממון שהיהלי
אצלו סטור גמור ומעתה איןלי רשות לתובעו בשוה פרוטה כי מעת שהמחיתי אצלו
סלוני נפטר מתביעתי לנמרי ויצאמשעבודי וגכנם בחוב ובשיעבורפלוני שהמחיתי אצלו
אבל ממני ומיורשי נפטר לנמרי הוא ויורשיו ולא ליעליו לא קול ולא טענה ולא
יו
המחאהזו נסתלקתי מעלנ
ות-ואיןליעליו כלום זשטר המחאה
שום חוב בעולם כי טעת
זו שריר ומקוים ראוי וחזקכדין כל שטרי דמחאות דנהינות בישראל טיומאדנן ולעלם
דלא כאסמכתא ודלאכטופסי רשטרי ,ומה שהיה בפנינואנו ערים כתכנו והתמנו ונתננו
ביד פלוני זה להיות מדו לראיה ולזכות ,ומה שהיה נפנינו ביוםפלוני לירח פלוני
בשנתפלוני שאנומונין כאן במחא פלונית לבריאת עולם והכל שרירוקיים.)2

והשטר הכ"ה הוא יטמר הטפסת שטר.

ואתה מוצא אותו על שני דרכים כאחת כנון ראובן שיש לו שטר חוב על שמעון
והוא מחוק או נטשטש אם אותו כתג תחתירו מוציא אותו לב"ד או לעדים וב"ר כותכין
קיומו וקורשן אותו שטר המחוק ,ואיזו עתעושיןלו ב"ר קיומו
לו שטר אחר
ערים ונמצאת ערותן מכוונת וככר פירשנו כל זה
יק
שק
וז
עו
וה
לנבות בזמן ש
יו לערותן
ןוכו'
~efמחק שטר חובו מעמירעליועיים ובא לביתדי
בפירוש השמועה ששנינו") מי שנ
והשנית טון ראובן שישלו שטר חוב על שמעון למרינתה.ם וראובן הוא צריך לילך
אקרין בשטרו כדי הייגבה ממנו והוא חושש שאםיוליך השטר בירו שמא יאבד ממנו
בררך וע.כ הוא מטפם את שטרו ומניח השטר שבידו ביד ביד ונ"ר מטפיםין לו שטר
אחר אות באות תיבה בתיבה והוליך למדינת הים ששמעון בה וכשנובה משמעון באוהו
השטר המוטפס מחזיר אותו השטר לשמעון ושמעון כותבבעדים לביד שהם בעיר ראובן
כי מרע אותו השטר וב.דקורעין גם אותו השטר המונח בידם והטפיסוהולו כי אותו
השטר נמהלשיעבורו לגמרי ואם היתה נאבדת סיר ראובן השטר המוטפס שמוליךבידו
וה"ה יודע דבר זה בעדים היה"הר לפנ' מתדיןומהזיריןלו אותו השטר שהונח בידם
ולנך מצניע'ן ב"ר אותו שטר החוב בירם ולנשיודיע להם בעדים שפרע שמעון הממון
קורעין אותו השטר ואם שמא היתה נאבדת השטר בדרך ולא נמרע בה ראובן כלום
 -----ף
ד
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גגא בחרא דף קס"ח.

ק"י

לכשיודיע נמי הני לב"ר בערות נמורה מחזירין לראובן אותו השטר .וזהו נוסח שטר
הטפסת שטר.
ן החתומי' למטה במותב תלתא כחרא הוינא כשהוציא פלו'בןפלוני שטר
אנו ניחרי
ו
ל
ל
ע
חוב
ה
י
ה
ש
פלוני מכך וכך דינרין ופלוני ופלוני עיריו וראינו אותו שטר
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ה
י
ה
ו
שהיה כבר מחוק
פלוני זה שלא ימחק לגמרי ולא יהא רישומו
ניכרולכך הוציא אותו השטר לפנינו והוזקקנו לערותן של ערים ונמצא עדותן מכוונת
והובררלנו חתימתידיהם שהוא גופו והשטרמקוייםבראויולכך הטפסנולואותו השטר
אות באות תיבה בתיבה וקרענו אותו השטר הראשון .וזהו גופו של שטר:
יודעים אנו עדים חתומי מטה עדות ברורה נאמנה שאמ' לנופלוני ברפלוני וכו' כל
השמר כולה כמו שכתו' בנוסח השטר הראשון .ואם היא הטפסת שטרמן
הדרך השניתמי שחושש שלא יאבד שטרו בדרך כותנין הם .אנו )1ביתדיןהחתומים
למטה במותב תלתא כחדא הוינא כשהוציא פלוניבןפלוני לפנינו שטר חוב שהיהלו
עלפלוני מכךוכךדינריןופלוני ופלוני עיריו ואמ' לפנינו רבותי ידוע וברור לכםכי
פלוני בעל חובי עומר במרינת הים ואני צריך לילך אחריו בשטר כדי שאגבה ממוני
ממנוואני חושש שמא יאבד שטרי בדרךואנו ביתדין כשראינו שחששו חשש קבלנו
מידו אותו השטר והוזקקנו לעדותן של עדים ונמצאת ערותן מכוונת והובררלו חתימות
ידיהם שהיא גופה והשטרמקויים כראוי ולכך הטפסנו לו אותו השסר אות באות תיבה
בתיבה והצנענו תחתידינו אותו השטר הראשון .וזהו נופו של שטר:
יודעים אנו ערים חתומי סטה עדות ברורה שאמ' לנופלוני בן פלוניוכו' ומסיימין
כל השטר כולה כמו ושכתובה בנוסח השטר הראשון:

----

והוא

והשטר הכ"ו הוא שטרוביני ארעא.

שטר מכירת שרות וכרמים וזהו נוסחה.)2

יודעים אנוערים החתומין למטה עדות ברורה שאמ' לופלוניבןפלוני וכויומסיימין
כל הוועלי עדיםוקנוממנובקנין נמור וכתבו וחתמועלי בכל לשון שלזכות
ותנולו לפלוניבןפלונילהיותבידולזכות מחמתשרציתי ברצון נפשי שלא באונסכלל
אלא בלב שלם ובנפש חפצהוכעיןיפהונטלתיוקבלתינךוכךרינריןומכרתי בהן
אותו שרה או אותו כרם שלו שישלי בטקום פלוני מדתו כךוכך בסימניו ובמצרניו
ואלוהן המצרנים מצד מזרח שדה פלוני ופלוני מצר ררום שרהפלוניופלוני מצד
מערב שדהפלוניופלוני מצרצפון שדהפלוניופלוני כל מה שיש תחתארבעהמצרים

יו

הללו הכל מכרתילולפלוני בדינרין אלוהנזכרי' עכור ושאינועבודקרוי שרהושאינו
קרוי שדה בעפר ובאדמה עם כל עמל ושבח ששם ,ואם הוא כרם כמוכןיכתו'לונטוע
ושאינו נטועקרוי כרם ושאינוקרוי כרם בעפר ובאדמה עם כל עמל ושבח ששם .ויש
נסישנותבי'בזכיני שרה או כרם מתהום ארעא עד רום רקיעא .ויששאיןכותביןלשון
זה אלאבזכיני שדה ביתא כמו שמפורש למטה ומעכשו ילך פלוני זה ויזכה ויחניק
 )1ע ,,בס ,העטור דיויניציא רף ק"ו ע"ג ,וד' לגוב רף ס"ס.
 )2ע ,,בס ,העטור ד' ויגיציא רף ק"א ע"ג ורפוס לגוג דף ג"ח ע"ג.

ויקנה שרהזו שמכרתילוויעשה בו כל חפצת נפשוויהא רשאילעבודולנטועולעקור
ולחרושולזרועולהוציאארים ולהכניסאריםלנחולולהנחיל ולתת במתנהלכלמישירצה
הוא והבאים מכחוכי בלב שלםעשיתילו מכירה ע מעכשו בלא שום שיורבעולםלא
לי ולא לבאין מכחי ונסתלקתי אני והבאים מכחי טמכירה 11סילוקנמורלעולם ולא
נשתיירלי אצל פלוני מדמי מכירה ע לאטזוז ולמעלה ולא טעז ולמפהולאנשתייר
במנירהזו לא מטפחולמעלהולא מטפח ולמטהכי בלב שלם עשיתי לפלוני זה סכירה
זו מכירה נמורה סכירתעלמין חתוכהוחלוטהשריראוקיימא נדת וכהלנה דלא להשמאה
בה ודלא לטיהדר מינה לעלםויהיבנאליה ומשלמנא)1ליהוליורשיואחריוואיןמיימחה
בירו ולא ביר הבאין מכחו וכלמי שיבוא מארבע רוחות העולםבן ובת אח ואחות קרוב
ורחוק יורש ונוחליהודיויהודיתגוי אונויה ריקוםוימעון ויהנהוישתעיויערער שוםדי
ן,
ודברים בעולםעלפלוני זה או על הבאים מכחויהיודבריו בטלים ומבוטליםוחשובין
נחרם הנשבר שאין בו ממש וכל כתב וקיום כתוב בכל לשון שיצאעל שמי ושלאעל
שמיכדי לבטל מכירה זו כולה או מקצתה יהא אותו כתב וקיום בטל ומנוטל וחשוב
נחרס הנשבר שאין בו ממש ולא יהא בו כח לאבדיני ישראל ולאבדיני אוטותהעולם
ועליועליורשי אחרי לפצות ולהריח ולהפיץ מעליו כל עוררופוען בעולם ולהעמיד
מכירה  11בחזקתו ובהזקת הבאים מכהו העמדה נטורה ושלימה בלא שום פסדתו בעולם
וכלמודעיומודעידטורעיוטודעידספקי~) מנומורעי עד סוף כלמורעי שמסרתיושעתיר
אני לטמור כולםבטלניים בפניכם דלא למילף מנהון לעלם וכך אומר לנאפלוני זה
אחריות וחוטר שטר מכירהזו קבלתיעליועליורשי כאחריות וחומר כל שטרימכירות
דנהינות בישראל מיוסאדנןולעלם רלא כאסמכתא וסלא כפופטי דשפרי ,וקנינאמפלוני
זה נרפלוני זה בכל מה דכתי' ומפורשלעילא במנא דכשר למקניא ביה ,וטה שהיה
בפמנז ביום פלו' בירחפלוני שנתכךונךלבריאת עולם לממן שאנומונין כאן במחא
פלונית כתבנו והתמנו ונתננובידפלוני זהלהיותבידווביר הבאיםמכחולראייהולזכות
והכל שריר וקיים .והני דלא כתבי מתהום ארעא וער רום רקיעא אלא בזביני ביתא
משום רמיחלף להו פירושא דהא שמעתא דנרסינן בפרי המוכר אתהביתי) אמ' ריש
לקיש המוכר בית לחבירו ושל על )4מנת שדיוטא תחתונה שלו*) על טנק שדיופא
העליונה שלי ריוטא העליונה שלו למאי הלכתא אמ' רב זביד שאם רצה להוציא בה
זיזין מוציא ורב סמא אמי שאם רצה לבנותעליה על נכה בונה ואם נפל הררבניליה
ן מוציא רגרסינן בפר' מי שטת)6
והלכתא כרב זביר ראמ' שאם רצה להוציא בהזיזי
אמ' רבא אט' רב נחמן ואם תטצא לומ' בית לאחר ודיוטא לאחר לאהוי שיור חוץ
ן מוציא .אמ' רב
מדיוטאהוי שיור ואליבא דרב וביר ראמ' אם רצה להוציא בהזיזי
א
ל
א
מ
ו
ר
ו
א
ק
דימי מנהרדעא )6האי סאןדזבין בית לחבריה אע"ג דכת' ליה עומ
קני
וצריך למיכתב ליה מארעית תהומא ער רום רקיעא מאי טעמא עומקא ורומא כסתמא
לאקני אהני עומקא ורומי למקני ביהל) בורות ומחלות ומבירא להו רכיון דאמור
בשמעתאהאי סאןדזביןליה ביתא לחבריהוכו'צריךלמיכתבליה מארעית תהוטא עד
" )1יא לשון מסירה ונתינה כמ"ש למעלה בהערה לשער י"א .מחנת בריא.
 )2צ"ל :דנפקי.

 )5בבא כחרא דף מ"ג וס"ד.

') "על מנת וכו' תחתונה שלו" סיוחר וצריך לטחוק.

 )6שם דף קמ"ח ע"ב.
') שם :דף מ"ג ע"ב.
 )7צריך להוסיף :עוטקא ורומא ואהגי טתהום ארעא ער רום רקיע לסקגי.

רוםרקיעא וכו'רבזביני ביתא לחור הוא רצריך לטיכתבליההכי אבל לאבזכיני שרה
וכרם.ואנןלעניותרעתין לאחזינן הכי רהאי האמוררבנן האי סאןרובין ליה ביתא
לחבריה ובו' לאו דוקא ביתא לחוד אלא הוא הדין לשרה וכרם אלא שדברו חכמים
בהווה משום דבבתים שיש בהן בנין יפה למלמד להבין אבל הוא הרין לשרה שהרי
נם נשדה עושין בה בורות ומחילות ומעמים שבונין את השרה ועושין טמנו בתים:

והשטרמוכ"ז הוא שטרזבינוביתא.
ונוסחהנמי כנוסה זכיני ארעא שכתבנו מיהו צריך לחדש בה הכיוכל מה שיש תוך
ארבעה מצרים הכל מכרתילולפלוני זה בדינרין אלו בעפר ובאדמה בעצים ובאבנים
ובכוחליםובבניינין ובתקראותובקורות ובמשפך טיסות קרויבית וחצרושאינוקרויבית
והצר מתהום ארעא וער רום רומא ומכירהזו שמכרתילו בדרךיציאה ומאה וחקרה
ומעזיבה שבהם בית משפך מימיהם ובית משפך מרזבן עם מוצא ושבאוישלו ראות
על הבית וחצר שמכרתילו בכל השבחים אלו הנזכרים עם כל עמל ושבח ששם לירש
ולהורישוכו' עד שרירוקיים .ואית להו לספרידיינא למכתב ולשנות שפררזביניעל
פי מה שראו הטקוטותוהענין ולהזכיר מן העניינים שהן מוכריןוקונין בהןעל סנהנ
מקומו ובזמן שיש למוכר אשהמזכירין בכל השפרות שם האשה תחלה ואחר כך שם
בעלהכפי מה שפירשנולעיל.

והשטר הכ"ח הוא שטרזביני שפרא.
והוא נען ראובן שישלו שפר חובעל שמעון ממאה דינרין והוא רוצה למוכרוללוי
ן בפחות כ"ש בזמן שסוכר ראובן בעל השפר אותו
בין במאהדינרין שהואחייבלובי
השפרללוי והואצריך למכורלו אותו השפר שהיהלועל שמעון ולכתו'לועל אותו

שפר חוב שטר מנירה שאם מסרלו השטר ולא כתבלו שפר מכירהאו כתבלו שפר
סכירה ולא מסר לו אותו השטר לא קנה לוי ער שיכתוב לו שטר טכירה וימסורלו
השפר חוב זהכולו טפורשלקמן .וכרנרסינן בהמוכר את הספינה )1אמ' רב פפא סאן
דמזביןליה שטרא לחבריהצריך למיכתבקני לך הואוכל שיעכורא דאית' כיה .אמר
רב אשי אמרית לשמעתא קמיה דרב כהנא )2ואי לא כתי' הכי לאקני אפו לצורעל
) אותיות נקנות
פי צלוחיתו הוא צריך )9אין לצורולצור .אמ' אמימר )4הלבתא איל
במסירה אמ' ליה רב אשי לאמימר נמרא או סברא אמ' ליה נמרא רב אשי אמר סברא
נמי הואמילינינהוומיליבמילי לאמקניןואע"גרלאמקנין )6במסירה ע"נ קרקעמיקנין
דהא מפנע לא מקניבחליפיןועל נב ארעאטקניכי הא דרב פפאהווליה תליסראלפי
גוזיבי חוואי אקנינהו לרב שמואל בר אחא אגב סיפא רביתיהכי אחא נפק לאפיה ער
תווך Sv1 .האי שמעתא ופסקיה דאמימר ממכינןונוותיה עבדיכן (ולאממכינן)דגרסינן
בנפ פשופז) תניא אחדמןהאחין שפר חוביוצא מתחתיתו עליו להביא ראיה שאביו
 )1בבא במרא דף עשו ש"ב.
 )2צריך להוסיף :ואמרלי.
 )8צריך להוסיף :א"ל.
 )4שם :דף ע"ז.
') ס"ה ברי"ף אמנם בגמרא הס' :אותיות נקטת .ועי' דקדוקי סופרים אך לא העיר פה
על ג" הרדיף.
 )6שי ברי"ף שם.
 )8שם דף קע"ג

ספר השטרות
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נתנולווראיה בשפר ולא בעיים דקימי לןאיןאותיות נקנות במסירהוכו' וזה מפורש
לקמן .וזה נוסח שסר סכירת שסר:
יודעים אע ערים )1חתומי מטה עדות ברורה שאמ' לנופלוני ברפלוני הוועלי ערים
וקנו ממנו וכתבו וחתמועלי ככל לשון של זכות ותנו לולפלוני ברפלוני
להיותבירו לזכות מחמת שרציתי ברצון נפשי ושלא באונם כללכי אם בלב שלם
ובנפש חפצה ובדעת שלימה ונטלתי וקבלתי ממנו נך ונךרינרין ומסרתי להם כל כח
וזכות ושעבוד שישלי באותו שטר חוב שיש ליעלפלוני מחזיק כךוכך דינרין
ומסרתילו אותו שטר חוב בפניכםומכרתיולובדינרין אלו סכירה נמורהחתוכה וחלוטת
רלא להשנאהביה ורלא למהדרמיניהלעלם ויהיבנאליה ומשלמאליה ולי)2ולירתוהי
בתרוהיואין מי ימחה בירו ולא בידי הכאין מכחו שבלב שלם עשיתי לו מכירהזו
מעכשו בלא שום שיור בעולם לאלי ולאלבאין מכהי ומעכשו ילךפלוני זהויזכה
ויקנה שטרחובזה הוא וכל שיעבורא ראיתביה ויתבענומפלוניבעלחוביויגבנו לעצמו
כי לא נשתיירלי בו שום תפיסה וזכות בעולםכי מעכשו נסתלקתי משטר חוב זה
ומסרתיולפלוני זה ומכרתיולו מכירה נמורה כרי שיתבענו מפלוני בעלחוביויהיהידו
כידי ועשייתו כעשייתי ופטורו כפטוריכי לא נותרלי בו שום תפיסה נבו ולא נשתייר
לי אצל פלש זה מדמי מנירהזו ולאמזוז ולמעלה ולא מרז ולמטהכי הבל קכלהי
ממנו משלם ומכירה זו שעשיתי לפלוגי משטר חוב זה שהיהליעל פלו' בלב שלם
ובדעת מכוונת וביישוב הדעתעשיתיה לולנמרי והיהלו כל זה החוב שבשטרעל
פלוני בעלחובי ולא יהאלי רשותהיוםאו למחרלאיערומי לאלי ולא ליורשי ולמיסר
לפלונידנן בעל חובי ולאליורשיועיינתי בחושבנאי ולא פשלי נבךמידי משום
שברעת מכוונת וברורה אני מודה בפניכם שלאנכיתי משטרי זה כלוםוהרי שטר כתוב
וחתום אצליואנימוכרו ומוסרולפלוני זהעל דעת כךואם שמאחס ושלוםהייתי מוחל
אני אויורשי לפלות זהבעלחובי אוליורשיוקנו ממני טעכשיו שאשלם אותו במיטבא
אניויורשי לפלוני זה שאני מוכרולו אוליורשיו וכלמי שיבא מארבע רוחות העולם
בן או בתוכו' ריקוםויטעוןויהנהוישתעי ויערער שוםדין ודברים בעולםעלפלוני זה
אועל הבאים מכחו כדי לבטל מכירה זו שעשיתי לו משטר זה יהיו דבריו בטלין
וטבוטלין וחשובין בחרס הנשבר שאין בו ממש וכל כתב וקיום כתוב בכל לשון שיצא
על שטי ושלא על שמי מכירה על מכירהזו כדי לבטלה כולה או מקצתהיהא אותו
נתובוקיום בטל ומבוטל וחשוב כחרםהנשיר שאיןבו ממש ולאיהא בו כח לאבייני
י אומות העולםועליועליורשי אחרי לפצותולהדיח ולסלקמעליו כל
ישראל ולאביינ
שבעולם ולהעמיד מכירהזו העמרה נמורה בחזקתו ובחזקת הבאים מכהו בלא
מידא בעולםוכל מורעי ומורעי ומודעי דנפקי טנומודעי עד סוף כלמורעי וכו'
עם
רו
עש
וריפי
ואחריותוחומר שטר מכירהזו קבלתיעליועליורשי אחרי כאחריות וחומר כל שטרי
זביניןדנהיגין בישראל מיומא רנן ולעלם דלא כאסמכתא ורלא כטופסי דשטרי .וקנינא
מפלוני ברפלוני זה נכל טאי רכתי' ומפורשלעילא במנא דכשר למקניא ביה ,ומה
שהיה בפנינוינו' ,והבל שרירוקיים .שינאנטי מאן רבעי למיסר מאי דכת' להגזי
שמרא דזביני דשטרא במתנה אגב ארבע אמותקרקע קרובה להיות שטר הרשאהואנן
כתבינן מאי דסביראלן .מיהואי כתיב לההכיקני להנמי הנכתבתלו כדאטרינןלעיל
ואע"נראין אות.ות נקנות במסירה אנב קרקע מקנין וכו' והאי דכתבינן לעיל כהאי
------י) עי,
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מלה ~את מיותרת.

.נוסחא רשפרא ואם שמא חם ושלוםהייתי מוחלו אניויורשילפלוני זהבעלוסבי או
ליורשיוקנוממני מעכשו שאשלם אותו במיפבא וכו' .ישסי שאומ'שצריכיןדשאים
לשאולזה האחריותבפירושמן המוכר בעתהקניןואם לא שאלוהואיןשתביןהכיויש
שאומריןשאיןצריכיןלשאולשוה דומה לאחריות של שפרי הלואה ומקח וממכרשהוא
טעות סופרואיןהעריםצריכיןלשאולעליו ומנאלן שאםימחלנולבעל חובושאחריותו
עליודגרסינן בכתובות בפר' הכותבי) מפא אמ' שמואל המוכר שפר חובלחבירו וחזר
ומהלו מהולואפיי יורש מוהל אמ' רבהונאבריה דרביהושעואי פקהד"א מקרקשליה
זוזיוכתיבליה שמרא בשטיה ,אמ' אמימר ומאן דראין רינא דנרמי מנביביהמיניה
רסוהלב) שטרא סעליא ומאן דלא דאין דינא דנרמי מנביביהנטירמיניירא בעלמא.
אכפייה רפרם לרב אשי ואגבי ביה בבשורא )8לצלמי והלכתא כוותיה:)4

והשטר הכ"ט הוא שטר זכותא)6
והוא כטן ראובן שרוצה לתת דינרין או מטלטלין לשמשן ושמעון נמי ליחיהנבי
דליהבינוןליהוליתליה ארעארליזבינוןליה אגב ארעאאינמי דלאבעיא למיוכרוןט
ליה אגב ארעא ולא בקנין ,אבל מטלטלי איבא מאן דאמ' דאי יהבינוןבקנין אע"נ
דליתיהנביקני להק בההוא קם! אבלעזידאין מטבע נקנהבחליפיןמזכילהוןעייאחר
ומסרלהוןבידיה ואומי לו זכיבהליןזוגילפלניא והוא מקבל להון וזכי בהון לההוא
פלניאוהאי שטרא איתא ביןבקניןבין בלאקנין .וגהו נוסח שפר זכותא:
יודעים אנועדיםחתומי מפה ערות ברורה שאמרלנופלוני ברפלוניהוועליערים
וקנו ממניוכתבו וחתטועליבכל לשון של זכותותנולולפלונידצביתיברעות
נפשאי בדלא אניסנאאלא בלב שלם ובנפש חפצה ואמשיכיתליהכךוכךזוגי ביריה
ואמריתליהזכיבהוןלפלוני בר פלונידיהביתיתהוןליה מעכשו בסתנה נסורה מתנת
בריא מתנתפרהסיא מתנתעלמין וכן עכרפלונידנן וכהבהוןלפלונירנן שהוא מקבל
הסתנהוקבלינוןואצנעינוןליהואודיקימנא אנחנאמהרי הוראה ברורה בלא שוםטענה
ועלילהפלוני ברפלונירנןדקבלינון להליןזוזי סיר פלוני וזכהבהוןלפלוני במתנה
ואם' לנאהוועליכהדי וכתבו וחתמועלי בכללישנאיזכותא דאנאפלוניחייבלפלוני
בכך וכךזוזידקבילית מיד פלוני בן פלוני דידבינוןלפלוני וזכיתיבהוןליהוחרי הן
מוצנעין תחתידי בשרתפקדון ורשו והלואה לפלונירנןוכל זמן שיתבעם ממניפלוני
רנןוהבאין מכחו אמסרינוןלו ולשלוחוואתן אותםלו בכל )7שום טענהועלילהבעולם
שכךאני סודה בפניכם הוראה נמורה ,ומה שהיהבפנינו ביוםפלונילירחפלאי לשנת
פלונית כתבנווחתמנוונתננובירפלונילהיותבידוובירהבאיםטבחולראייהולזכותוהכל
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