והשטר השלשים הוא שפר חלוקת השותפין.
וזה הוא נוסחה.
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יודעים אנוערים
פלוני בןפלוני ופלוני בן
פלוני הוועליעדים וקנו מכל אחד ממנו להיות בידו לזכות טחטת שרצינו
ברצון נפשינו שלא באונס כלל אלא בלב שלם ובנפש חפצה ובדעת שלימהובעין יפה
והשיתוף שהיהבינינושהיינו שותפין ביחד מזמן הרבה וחלקנו עתה בלב שלם חלוקה
שלימה וגמורה ונתפשרנועכשיוזה מזהונסתלקנוכל אחד ואחרממנו מעלתבירוונטלתי
אניפלוני הטגיעלימןהשיתוףביןמקיןביןטריות וכסוכן נפלתיאניפלוניכלהמגיע
יבין מקרןביןמריות ודקדקנו חשבוננו יפהיפה ונמלנו כל אחד ואחר ממנו כל מה
ל
שהניע מאמיתו ער פרומה אחרונה ולא נשתייר עכשיו לכל אחר ואחד ממנועל הבירו
אפי' שוה פרופה ולא דררא דממונא ולא שום שבועה קלה וחמורה בעולם ולא יהא
רשות לאחר ממנו לתבוע את חבירו מחמת שותפות זה בשום פנים בעולםמהיוםולעולם
ואם נתנלתה לאחד ממנו לאחר היום על תבירו שום זכותוכלל אומעות בחשבון או
ראיה הכלבמליןמעכשיו זהלזה וכלמעותא ושלוחאביןדידיע לנא דאינליאלנאלבתר
השתא הכל מהלנו ובטלנו זה לזהבקנין נמור בפול נטור ושלם ומחל כל אחר ואחר
סטנואצל חנירו היום מחילה נטורה ושלימה ואחריות חלוקהינו והומר בל הכתוב בה
קבלנועלינוועליורשינו אחרינואגבארבע אמותקרקעוכביטול כלמודעיכהוגןוכתיקון
חכטים דלא כאסמכתא ורלא כטופסי דשטרי ,וקנינא מפלוני זה לפלוני זה בכל מאי
רכתיב ומפורש לעילא במנא דכשר למקניא ביה ,וטה שהיה בפנינו וכו' והכל
שרירוקיים:

והשטר האחד ושלשים הוא שטר חלוקתאחים:
וזה הס נוסחה.
יודעים אנו ערים החתומים למטה עדות ברורה שאמרולנופלוני ברפלוניופלוני בר
פלוניהוועלינועדים וקנו מכל אחד ואחד מטנו להיות בירו לראיהולזכות
טחמת שרצית ברצון נפשינו שלא באונס כלל אלא בלב שלם ובנפש חפצה וכדעת
שלימהובעין יפה וחלקנו בתיםוקרקעותוספלפלין שנפלו לנו מירושתאבינוהזקןועטרו
כשיתוףבינינו לאמצע עד עתה ועכשיו נתרצינו בינינו וחלקנו חלוקה גמורה ושלימה
ולקחתיאניפלוני לחלקי קרקע פלו' וקרקע  '1SDבטקום פלוני וביתפלוני בצד '1SD
וטצרני הקרקעות כךוכך ונפלתי כמוכן חלקי מכל הטטלטלין משלםואניפלונינפלתי
בחלקי כמוכן קרקעפלוני וקרקעפלוני ומצרני הקרקעותכךוכך ונטלתי כסוכןחלקי
משלם מכל המטלפלין ולא נשתייר לכל אחד ואחד מטנו אצל חבירו לא משוה פרופה
ולטעלה ולא משוה פרוטה ולמטה לפי שהכל דקרקנווחשבנותשבוז נמור ורקדוקנטור
ואם נתגליתהיום או מחר לאחד מטנועל חבירו שום זכות או שום פעותאו שוםראיה
הכל בפלגו מעכשיו זה לזה וכל שלוחא וכל פעותאביןדידיע לנאביןדאינליא לנא
לבתר השתא הכל מחלנו מעכשיו ,ובסלנו זה לזהבקנין נמור בפול נמור ושלםוטחן
כל אחד ואחרממנו אצל חברו הכל מהיום מחילה גמורה ושלימהוטעכשיוקבלנועלינו
בקנין נמור שלא יהא לנא ולאליורשינו אחריתהיום ולאחרהיוםלפעון ולערער איש
על אחיועלוו החלוקה שהחלקנו כלוםכיברצון נפשינו עשינו אותה בלא שום סרטה
ועלילה ומעכשיוילך כל אהד ואחד ממנו ויחזיק בחלקו המניעו ויהא רשאי לעשות
ממנה כל חמצת נפשוואיןמי ימחה בידו מהיום ולעולםוכלסי שינוא הארבע רוחות
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nSwnבןובת ונו'עד כחרס הנשברשאיןבו ממשוכל כתבוקיוםעלשסינו ושלא
ע 5שמיאע 5חלוקה 11כדי לנפלכולה או מקצתהיהא אותו כתבוקיום בטל ומטפל
והשונ כחרס הנשברשאיןבו מטשוכשטריזיוף דלא5מילףמינהוןוכל מורעיומודעי
דסודעיוכו' ,ואחריותוהוסר ש8ר חלוקהזו קבלנועליטועליורשיטאחרינו כל אהד
ואחדלחבירו כאחריות וכחומרכלששריחלוקות ופסוקות ותקנותדנהינות בישראלטיומא
דנןולעלם דלא כאסמכתא ודלאכפופסידשפרי ,וקנינאמפלוני זהלפלוני אחיוומפלוני
זהלפלוניאחיו בכל מאי דכתי' ומפורש לעילא במנא דכשר למקניאביה ,וטה שהיה
בפנינוביוםפלוניוכו' והכל שרירוקיים .וכלספיירדייני רבעולטיעבר שפראולעיוני
בהני טסחאידכתבינןובעולאוסופי טנוסחאדנן ובלבד שלאישנונוסחעיקר השפרעל
הררךשההיה שרשם הרשות בירםכי אט לעניות רעתינו כחבט בטקום אחד נוסחא
ארוכה ובמקום אחר נוסחא קצרהוינידעליורעותןותןלחכםויחכםעור:

והשטףהשניםושלשים הוא שפרחלוקתקרקעות.
וזה שא נופחה.
יודעים אנוחתומי מפה עדות ברורה שאם' לנופלוניופלוני ברפלוני התעליטעדים
וקנו טסנובקנין נמור וכתבו וחתטועלינובכל לשון של זכות ותאלולכלאסר
ואחד סמנולהיות בירולראיה ולזכות סחטתשרצינוברצון נפשינו בלא עפם זכר אונס
כלל אלא בלב שלם ובנפש חפצה וברעת שלימהובעיןיפה וחלקנובינינואותןבתים
וחצירותמסויימות בכךוכךטצרניןשהיו טשותפין בינינו ערהיוםועכשיו חלקנוחלוקה
נמורהושלימהבקנין שלםולקחתיאני בחלקי טקום פלוני לרוח פלוניכךוכך זרתות
באורך וברוחבואני פלוני בן פלוני כמוכןלקחתי כחלקי מקוםפלוני לרוחפלוניכך
וכך זרתותבאורךוברוחב ובנין פלוניהלקנווחלוקה תעלידיחולקים כשריםונקיאין
במדהובאומד קרקעותובעילוייןובקיאין אלוביררנוםוקבלנוםעל עצמינו ואנו דקדקט
בחלוקתםונתרצינו בחלוקה שעשווחלקנו חלוקהזובינינו חלוקה נמורה שרירא וקיימא
חתוכהוחלופה כרתוכהלכה דלא להשנאהבהורפא למיהדרטינהלעלםונסתלקנואיש
טעל ארץתבירוסילוק נמורואין לאחר ממנובחלק חבירו שום שיור בעולםיציאהוביאה
ולא טשפךמים ולא סולמותולא חלונותוסילקנוידינו ורשותיטוידי הבאיםמכתינואיש
טעל חלקחבירוסילוק נטור ושלם לעולם טהיום ולעולם ומעכשיו ילך כל אחד ואחר
סטנוויחזיק נסלקו שנפל כמו שעשיט חלוקה נמורה וחזקה ויזכה כחלקוובכף עמל
ושנה ששם טתהום ארעאוער רוםרקיעאויעשהכלאחר ואהדטמנו בחלקו שלקחכל
חפצת נפשוויהארשאילירשולהורישויסירויסכורוימשכןוישכורויחליףויעשהמחלקו
המניעוהיום כל חפצת נפשו מהיוםולעולםוכלמי שיבוא מארבע רוחות העולםבןובת
אחואחית וכו' ער ויערערעל הלוקהזו שום ערעור בעולם טחטת הלוקהזושעשינו
יהיודברי הטערערבפליןומבופליןוחשובין כחרס הנשברשאיןבו ממשוכלכתבוקיום
נכללשוןונו' עד רלאבדיני ישראל ולאבדיני אוטות העולםועד כ 5אחד ואחדטסט
ועליורשיואחריולפצותולהדיחולהפיץולסלקמעלחבירו כלערעורין שבעולםולהעמיר
חלוקהזו חלקוהמניעו ברשותו העמרה נמורה ושלימה בלא שום פסדתובעולם וחלוקה
זוהיאבכיפול כל מודעי כהוגן וכתיקוןחכמיםואחריות והומר שפרחלוקה זוקבלנו
עלינווע 5יורשינואחרינו כאחריות וכחומרכל שפרי חלוקות דנהיגותבישראלמיומא
רנןולעלם דלא כאסמכתא ודלא כפופסי דשפרי.וקנינאספלוניזהלפלוניזהומפלוני
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זהלפלוניזה בכל מאי דכתי' ומפורש לעילא במנא אכשרלמקניאביה .ומה שהיה
בפנינוביוםפלוני לירח פלו' לשנת פלונית וכו' והכל שרירוקיים:

והשמר השלשים ושלש הוא שטרמירפא.
והוא דאמור רבנה) בל טירפא רלא כתב בהקרעיניה לשפרא רטלוה לאושירפא הוא
ובבר פירשנו כל והלעיל .ותירפאוו ישאחריה אררבהא ושוטאבוטן שנובה מננסים
משועבדים אבלבזמןשנובהמנכסיםבניחוריןאין שם תירפא כלל וכל זה מפורשלעיל
באר היפנ .וטירפא הוא שטר מעשהבית דין ,ולשון טירפא הואלשון פורף לקוחות
והואכגוןראובן שלוה מנה משמעון מניסן ועשה לו שטר חובבאותו פנה ומכרנכסיו
בסיון או בתמוז ולאנשתיירלוכלום וכשהוציא שמעון שמר באב לא מצא לראובןכלום
לא מטלטלי ולא משעבדי אמה לפרוע מטנוומשביעין אותו ב"דלראובןשאיןלו כלום
לא מקרקעי ולא ממלמלילא תחתידו ולא מופקד אצלחנירו ואחר כךסחזיריןביתדין
אחר מה שמכר לאחר זמן ההלואה ואחר האחרון שסוצאין למי שמכר באחרונה
גובה טמנו שטעון זה את שמרו אם מספיק יפה ואם לאו נובה משלפניו נפסר)2
מיהואין גונה סמנו שמעון זה אלא לאחר שבועה שנשבע כדין הבא ליפרע מנכסים
משועברים כמו שפירשנו במקומו ולאסר שמקיימין את שפיו בסותמיו קורעין ב"ד
אותו שטר חוב של שמעון וכותבין לשמעון שטר תירפא על נכסי הלקוחות.
וזהו נוסחה:

אנו בית דין החתומים לטפה כך היה שהוציא לפנינו פלוני בן פלוני שפר מקרים
בחותמיו סכך וכך דינרין שהיה לו על פלוני בן פלוני והוזקקנו לעדותן של
עדים ונמצאת עדותן מכוונת ומקויימת כראוי וחזרנו על פלוני זה הלוה ולא מצאנו
לו כלום סמה שיפרע ממנו פלוני המלוה את חובו והשבענוהו לפלוני זה הלוה
שאין לו כלום לא מקרקעי ולא מטלטלי לא תחת ידו ולא מופקר אצל אחרים
מסה שיפרע לפלו' חובו ואח'כ חזרנו על מה שמכר פלוני זה הלוה טעת שלוה
ספלוני זה אלו הדינרין של שמר החוב ומצאנו שמכר לפלוני בן פלוני קרקע פלוני
והיה זמן המכירה אחר זמן של שמר החוב והשבענו את פלוני זה המלוה שבועה
כדין ליפרע מנכסים משועברים ואחר כך קרענו שטר ההגב וכותבין לו שפר מירפא
שיטרוף ארעא פלוני' סיר פלוני הלוקח שבך פסקנא רינא על הרין פלוני הלוקח
לשלימה להא ארעא לפלוני וה המלוה מפני שזמן סכירתו מאוחר אחר זמן הלואתו
דהכי אמור רבנןי) המלוה את חנירו בשמר נובה מנכסים משועברים ואי בעי פלוני
הלוקח לפרק הדין ארעא מפלוני המלוה שיפז'נה מטנו בכך וכךדינרין הוו כתיבי
בשפר החוב והחזקנו את פלוני זה המלוה שאם לא יפדנה פלוני הלוקח בכך וכך
דינרין שתהא אותו קרקע שלו למכור להחזיר המותר ללוקה ואם לא ימכור אותה
ליעכד בה כדתקון חכמים באדרכתא ושומא ובין כך יהיבנא ליה זטן להדין פלוני
המלוה שיעטור בידו הדין ארעא ער הדין זיסנא שאם יפרה פלוני הלוקחבין כך
מוצב ואם לאו נעביר בה טאי דאמור רבנן ואינש לא ימחה בירהמן יוטא דנן

--- ---

 )1בבא בחרא דף קם"ט.
 )2אזל .,מה שנפסד.
) בגא בתרא דף קע"ה.
י
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ולעלם דהכין הוו קרטנא ביום פלוני לירק פלוני לשנת פלוני וחזי לנא טן דינא
פסיקוא וכתיננא וחתימנא ויהיבנא ביר פנוני דנן למיהוי ביריה לראית ולוכחו.
ולהאי לוקח נמי כתבין בי דינא שפרא שימושא אחרינא היאך להוציאו מידו שרה
פלונית ברין שמכר לו פלוני והוציאה מתחת ידו כך וכך בחוב שלוה פלוני זה
המוכר ונ"אם זה הלוקח בנה הסך ובעא מיננא למי כתבי) ליה שטרא נמה שיגבה
מיד פלוני . ..כרה לו היום או למחר בעת שימצא לו כלום זה הסך שפדאה ממנו
דאהריותיה עליה ובעת שימצא לו כלוס ינכה ממט בכח שפר הסמרה שכידו ובנח
האי שפרא שימוש דבי דינא וחזי לנא בפירוש רבי' סעדיה נאון ז"ל דפירשכי
האי שפר פירפאללוקחיי) הנפרף עושיןאותן ולא למלוה הפורףוכבר כתבנו תורף
דבריו לעיל .ואנן לעניות דעתין כתכינן מאי דסכיראלן ולא ממכינן כהאי מילתא
אמאי דפרש רבי' סעדי' זצ"ל ראם איתא דהאי שפרא טירפא ללוקח הנטרף כותבין
אותה ולא למלוה הטורף מאי טעסא א0רינן בשמעתא )3כל טירפא דלא כת" ביה
קרעיניה לטירפא לאו טירפא הוא וכל אדרכתא דלא כתן בה קרעיני' לאו אדרכתא
היא למשמע של מלוה הטורף כותבין כל אלו השפרות וכבר ביארנו לעיל דרך
התירפא והאדרכתא פירוש מרווח.

והשטר השלושים וארבע הוא שטריזפאתא.

והוא שפר חוב שהוא קרוי קיום שאינו לא משכנתא סתם ולא אפותיקי אלא שטר
חוב בעלמא שהוא קיום סתם והוא מלוה בשפר שנובה בה מן היתומים ומןהלקוחות
ובשבועה ועל הדרכים שפירשנו בהלכות שבועות תהו נוסחה.
ידדעים אנו עדיםחתומי מפה עדות ברורה שאמ' לנו פלוני בןפלוני הוועלי עדים
וקנו ממנו וכתבו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בן פלוני
מחמת שרציתי ברצון נפשי בלא שום זכר אונם כלל ונטלתי וקכלתי סמנו כך וכך
וגזים ושקולים ומופבעים ממטנע פלוני והם עלי בהלואה וברשו*) בחוב גמור וקכלתי
עלי לפורעם לו כלימ
ן שירצה או לזמן כך וכך אם לימן ידוע ואיני פושעו ואיני
משרפו  )4ואיני שואל ממנו זמן אחר עליהם אלא לאלתר אני פורע לו ממונו לומן
זה ומעכשו נתתי לו ארבע אסות קרקע בחצר שלי במתנה גמורה מתנת בריא ולא
כמתנת שכיב מרע ד0הדרא ואגב ארבע אצות קרקע אלו שנתתי לו והשלטתיו
על בל מקרקעי ומפלפלי ועל כל פקדונות וחובות שישלי ביד כל אדם ער שינכה
טמון זה עד נמרא טמני ומכל מה שימצא לי בין נפניבין שלא בפניבין סמה
שקניתיבין ממה שאני עתיד לקנות ואחריות וחומר שפר קיום זה קבלתיעלי ועל
דאיתלי תהות כל שמיא
יה.:-י אחרי לאיתפרעא מכל שפר ארנ נכמין
ת
ו
י
ר
ח
א
ת
ו
י
ר
ת
י
ל
ד
ו
י להון
כולהוןיהון
;Jpcחי ושעתיד אני לקנות דאית להון אח וקנייני
 )1צ"ל :לממתג.

 )2מובא גס בס' העפש ד" 1דף ל"ג וד"ל דףי"ס.

') בבא בחרא דף קס"ט.
)4עי
 ,גם במתחר הפרי עמוד .796
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אתראין וערנאין לפריעת טמון זה ער שאפרענו לו אני והבאים מכחי לו ולבאין
מכחו בהיים ונמות ויהא רשאי לגבותסמני ממוןזה ואפ" מגלימא דאכתפאי .והתרינו
נו בפלוני זה ואמרנו לו ראה כשאתה פורע לפלוני זוזים אלו נפני ערים פרע לו
וטול שטר זו מתחת ירו וקרעהו או כתוב על נבו שהוא פרוע שכל זמן ששטר זה
יוצא מתחתידי פלוני או מתחת יד יורשיו אחריו בדלא קרוע או בדלא כתוב על
נכו שהוא פרוע או שאיןלך עדים נאמןיהא עליך על זה כשני עדים כשרים ואתה
פורע לו ווזיס בלא הרם ובלא שבועה ובלא שום טענה בעולם .ויש שכותבין בשטר
חובות הכי וקנינו ממנו אנו עדים מפלוניזה הלוה בפירוש שהאמינו למלוה וליורשיו
שיהו נאמנין שיננו ממנו ומיורשיו בלא הרם ובלא שבועה בעולם ואפיי הררת
הראש .וכשכותבין העדים נאמנות זה אין כותבין אותו ער שנמלכין בעתהקנין ללוה
וכבר פירשנו כל זה לעיל מבואר .וכך אמר לנו פלוני בר פלוני אחרית) וחומר
ועל יורשי אחרי כאחריותוחומר כל שטרי קיומין והודאות
שטר קיוםזה קבלתי
והלוואות דנהינין בישראל מיומא דנן ולעלם דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.
וקנינא מן פלוני בר פלוני לפלוני בר מלוני בכל מאי דכתיב ומפורש לעילא במנא
דכשר למקניא ביה .ומה שהיה נפנינו אנו ערים ביום .פלוני בירח פלוני בשנת
פלונית למנין שאנו מונין כאן בטתא פלונית כתבנו וחתמנו ונתננו ביר פלוני זה
להיות בידו וביד הבא מכחו לראיה ולזכות והכל שריר וקיים.

עיי

והשטר השלשים וחמש הוא שטר כתובתיבמין.
ואע"פ שנתננו דיניה וענייניה בהלכות ייבום וחליצה חזרנו כאן נוסחא דכתובה
להחזירו ולקובעו בסידור השטרות ואע"פ שמיבם היבם את יבמתו אינו רשאי
אלא לאחר שימתין שלשהיי) חדשים כרממורש בהלכות יבום וחליצה וכמו כן נמי
-אע"פ שכדורית-הראשונים לא היו כותכין שיעבוד כתובות יבמין אלא על נכסיהבעל הראשון שנפטר וכדתנן נבי יבמותי) כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד
שתהא כתובתה על נכסי בעלה האירנא חקינו רבנן על נכסיו דיריה כשאר כל
כתובות דעלטא כדאמרינן*) ואי לית לה מראשוןחקינו רבנן משני כדי שלא תהא
קלה בעיניו להוציאה ולכך נוהגות היום כשאר כל כתובות .והדין נוסחה.
ברביעי בשנתבנךוכךלירח פלוני בשנת פלוניתלמנין שאנומוניןכאן כמתא פלונית
צביתיברעות נפשאיואמ' קדמנאפלוני בןפלוניאחידמואבי')הוהושכיבוהיי
לרבנן ולכל ישראל שבק וברא וברתא וטוקים שמיה בישראל לא שבק ושבקהדין
איתתא פלוגיה בת פלוני ואנאפלוני בר פלוני חזינא ליבומי יתה מן אוריתאולמיון
יתה ולפרנס יתה נדכתי' בספר אוריתא דמשה יבמה ינא עליה ושמעת פלוניתא דא
ואיתיבמת לה לפלוני נר פלוני והות ליה לאינתו ואמ' לה פלו' כען הבי ויבק)6
יתיכי כדת משה וישראל בדיל לאוקומי לאחי מיתנא שמא בישראל כמא דכתי'
הככור אשר תלד יקוםעל שםאחיו הטת ולא יכרת שמו בישראל ואנא אפלח

ידי- -
וה-

- - ..

ו) נ"ל :אחריות.

, )2בשית פ"ר מ"י.

, )8מם פ"ד ט"ג דף ש"ח.
)4ימס דףל"ט.

 )5צ"ל :רמן אנץ ,כם"יש בס' העטור דפוס לבוב דף מא ע"ד.
") צ-ל :ליבט.

שטר כתובתיכמין  -שפרכתובה
ואוקירואזון ואפרנס ואסובר!) יתיכי כהלכת גוברין יהוראין דפלהיןומוקריןוזנין
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ומכמין ית נשיהון בקושטא ושמעתיה פלוניתא דא ואיתיבמית )2ליה לפלוני דנן

והות ליה לאינתו כדת משה וישראל וצבי פלוני בר פלוני וכתב לה לפלוניתא דא
יבמתו בנתובתה מאתןזוגי מוהרא דחזו לה מן אוריתא רהוה כתיב בכתובתה רכתנ
לה אחי בעלה עד הוה לבתולה וקפיץ וצבי ואוסיף דהוה כתיב לה טוהרא רחזי לה
ומוונהא וכסותהא וסיפוקהא ומיעל עלה כאורח כל ארעא וצביאת פלוניתא רא
ואיתיבמת ליה לפלוני רנן והוה ליהלאינתו זרא נדוניא דהנעלת ליה סבי נשא כמא
דאיתיאת לבעלה קדמא אחוהי דהדין פלוניבין בכסףבין_נזהב ובנדים ותכשיפין
ושימושי ערסא סך שומת הכלוכוי .כותבין בכתובה על דרך הטקוםועל סנהנ טדינתם
וכמו שפירשנו בהלכות נתובות .וכך אט' לנו פלוני דנן אחריות וחומר שטר כתובתה
ותומפת דילה קביליתעלי ועל ירתאי בתראי לאיתפרע סכל שפר ארנ נכמיןוקניינין
דאיתלי תחוח כל שמיא שקניתי ושאניעתיד לקנותדאית להון אחריות ודלית להון
אחריות כולהוןיהון אתראין וערבאין לפרעון שטר כתובה דא ונדוניא דאיתוסמת
כתפיה וקביל פלוני אחריות כתובתה ונדוניא דאיתוספת
דילה ואפי' מגלימא
דילה ואפי' מגלימא דעל כחפיה כאחריות וחומר כל שפרי כתובות דנהינות כישראל
מן יומא דנן ולעלם דלא כאסמכתא ורלא כטופסי דשפרי ,וקנינא מפלוני בר פלוני
לפלונית נח פלוני יבמתו בכל מאי דכתיב ומפורשלעילא במנא דכשר לטקניא ביה.
ואיכא נוסחאי דכתיבי בכתובתיבמין וצבי מלוני בר פלוני דנן וכתב לה לפלוניתא
רא יבמתו בכתובתה סוהרא כטף מאהזוזי רחוו לה טררבנן ולא כתבי בה נטי מאי
דסיימינן לעיל על כתובה דמאתןזוזי מוהרא דחוו לה מדאוריתא רהוה כתיב לה
בכתונתה רכתב לה אחי בעלה וכוי משום דסבירא להו דכתובתה רמאה זוזי קא
עבדי לה כמו לכל אלמנה וגרושה .וגם רבי' מעריה גאון "1ל בספרי בועות*) דיליה
כת' ויהב לה תריסר נוזי ופלגא מוהרא דהזו לה מן אוריתא ובהני מילי כולהו על
מנהנ המקומות והמדינות קא כתבינן לכתובות ולשטרות.

יעל

- - -

והשפר השלשים ושש הוא שטרכתובה.
והדין נוסחה .ביום פלוני בכך בשבת בכך וכך לירח פלוני שנת כך וכך לבריאת
עולםלטנין שאני מונין כאן כמתא פלונית איך פלוני בר פלות התן דנא
אמר לה לפלונית בתולתא הואילי לאנתו כדת סשה וישראל ואנא במימרא דשטיא
אפלח ואוקיר ואיזון ואמרנם יתיכי ליכי כהלכת נוברין יהודאין דפלחין וטוקריןוונין
ומכסין ית נשיהון בקושפא ויהבנא ליכי מוהר בתוליכי כסףזוזי סאתן דחווליכי
מדאוריתא וטזוניכי וכסותיניוספוקיכי ומיעל עליכי כאורח כל ארעא וצביאתפלוניתא
רא בת פלוני והות ליהלפלוני חתן דנאלאנתי ויש מקומות שנהגו נמי לכתו'וצבי
פלוני חתן רנא והוסיף לה מריליה סאתןדינרין מחצה לה ומחצה לבנים שיומין לה
המקום טמנו ודא נדוניא דהנעלת ליה פלוניתא דא מבית אביה ואמה לבית בעלה

 )1ש ,מה שכתבירידי החכם ר' דור קויפמאן במכתבו החדשיחיק

מ"א עמור .218

)עי' בסחחר הטרי עטור .791
י
 )8צ"ל :בספר שטרש כמ"ש בס' העטור רפש לבוב דף מ" 1ע"ב (ד" 1דף פ').
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נין ננסףנין בזהב ובנדים ותכשיפין ושימושי ערסא ומאני כך וכך מך שוטת הכל
קיבל עליו פלוני חתן דנא נאלף )1דינרין גדולים של כסף צרוף וסאתיםרינרין
תוספת דאוסיף לה מדיליה דליהוי לה במהנה לבר הסתנה לחוד שנעשה לה ויש
מקומות שנהגו לכתוי לה לבר המתנה לחור שיעשה לה ונהגו למיכתב הכי כדי
שלא תכנס המתנה נכלל כתובה .ויש מקומות נמי שלא נחנו לכתוי בה סך שומת
הכל קיבל עליו פלוני וכו' אלא כותבין הכי סך שומת הכל קיבלעליו וכו' ואוסיף
תוספת וכברפירשנו זה בהלכות כתובות
לה כנגר זה טדיליה כך וכך ומאתים

האשה מהפסידה לבד המתנה לחור שיעשה
וכתבו ברבר זה עיקר גדול בשמירתדינריי
מבית פלוני כמו שיכתוב נשפר המתנה .ונך אמר לנו פלוני חתן דנא אחריות וחוטר
שפר כתונתא דא ונדוניא דא ותוססת דיליהקכילית עלי ועל ירתאי בתראי דתתפרע
סכל שסר ארג נכמין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקניתי ודאקנה דאית להון
אחריות ודלית להון אטריות כולאן יהון אתראיןוערבאין לשפר כתובתא דא ונדשא
דא ותוספת דילה ואפילו מנלימא דעל כתוואי כאחריות וכחומר כל שפרי כתובות
ונדוניאות דנהיגות בישראל מיומא דנן ולעלם דלא כאסטכתא ודלא כטופפי רשפרי
כרת וכהלכה ובכל חיזוקי דרבנן ,וקנינא ספלו' חתן דנא לפלוניתא דא בכל מאי
דכתיב ומפורש לעילא במנא דכשר למיקניא ביה ,והכל שרירוקיים.

והשטר השבעה ושלשים הוא שפר מתנה לחור*
וכבר פירשנו עניינה ודיניה בהלכות כתובותוהרין נומחא ריליה.
ידדעים אנו עדים חתומי מפה עדות ברורה שאטר לנו פלוני בן פלוני הוו עלי

עדים וקנו ממני וכחכו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לה לפלוניתא
אשתו להיות בידה לזכות טחמת שרצית .ברצון נמשי שלא באונם בלל אלא בלב
שלם ובנפש הפצה ובדעת שלימה ובעין יפה ונחתי לה במתנה נמורה טעכשיו טתנה
לחוד אותו בית וחצר או אותו שדה פלונית והרין מצרניו וכל מה שיש תוך ארבע
טצרנין הללו הכל נתתי לה במחנה לחוד מתנה גמורה שרירא וקיימא חתוכה וחלופה
מתהום תהומא עד רום רומא מתנת עלמין מתנת פרהסיא מתנה מחיים מתנה מעכשיו
דלא למיגורר מינה לעלם ושתהא מתנה זו שנתתי לה כאדם שנותן סתנה לחבירו
שלא תהא כתנאי .כתובה אלא סתנה נמורה ומקוייטת ומוחזקת בכל מיני היזוקין
שבעולם ומעכשיו תלך פלוניתא זו אנחתי ותזכה לעצמה במתנה זכייה נמורה ותהא
רצונה לירש ולהוריש ולתת אותה במתנה ולעשות במתנה זו כל חפצת נפשה
ורצונה ואין מי ימחה בירה ולא יהאלי רשות לערער עליה בשום דבר .בעולםלפי
שבעין יפה נתתי לה מתנה זו וסלקתיידיורשותי וזכותי ורשות וזכות באי כחי מעל
סתנהוו סילוקנסור ואיחרתי ומן סתנה וו לאחר ומן כתובה שלא בהא (שלא תהא)
נתנאי כתובה אלא מתנה לחור גמורה מתנה לאתר נשואין וכבר ירעתי כח מתנה
שלאחר נשואין כמו שפירשו חכמים במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירותוייפיתי
נח טתנה טשאר טחנות שתהא רשאה ושלמאה ולעשות בה כל חפצת נפשה לפי
שלאשיירתי בה לעצמי במתנה זו לא ונירוה ולא קול ולא אענה ולא ראיה ולא
ו) ש ,בס ,העטור ד' וימציא דף ע"ד סש'ג גר' לבוב דף ט"ב ע"ר.

שפר מתנה לחוד  -שפר מחאה
תביעה ולא שום וכות כלל ,ואנו עדים הורענו את פלוני זההוייורע שכח טחנה
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 11כאדם שעתן טתנה לאשתו אלא כנותן מתנה לאחר שאם חם ושלום יארע כעס
ומריבה או קפפה ביניהם אעפש שהיא תחתי תתן מתנהוו לכל מי שתרצה .ואם
שמא הם ושלום יארע ביניהםנירושין .ויש שכותניןהכי ואם שטא חס ושלםיארע
שום טאורע ביניהם תנכה מתנה וו משלם חוץ טכתובתה וסבר פלוני זה וקבל על
עצמו כל זה ואמר כבר קיימתי בירה טתנה זו לעשות בה כל טה שתרצה בחיים
וכטות ומתנה ת כלויה ומפורסמת לכל בכל מתנות בריא ולא כמתנת שכיב מרע
אלא טחנת בריא בכלחיזוקין שבעולם בכיפול כל מודעי כהונן וכתיקון חכמים כדת
וכהלכה ואחריות וחוסר שפר טתנה לחורקבילית עלי ועל יורשי אחרי כאהייות
וכחומר כל שפרי מתנות לחוד דנהינות בישראל סיוטא דנן ולעלם דלא כאםסכתא
ודלא כפופסי דשפרי וקנינא מפלוניזה לפלונית דא אנתתיה על כל הכתוב ומפורש
לעיל בקנין שלם בטנא דכשר למקניא ביה .ומה שהיה בפתנו ביום פלוני בירח
פלוני לשנת פלוניתלטנין שאנו סונין כאן בטתא פלונית כתבנו והתטע ונתננו ביר
פלונית' דא להיות בידה לראיה ולוכוח.

והשפרהשלשיםושמונההוא שפרמחאה.

והוא נגון ואונן שיצא למרינת הים והחיק שמעון בביתו או בקרקע שלו
והוא הולך בפני שני ערים הנונים וכשרים יודעים ברקרוקי טחאה ושחה
בפניהם ואומר פלוני הוא נזלן והחזיק כקרקע שלי בנזלה ואם החש טוחה בפני
שלשה לרוחא דטילתא טוחה וכיון שווא טוחה כך בסוף כל שלש ושלש
שנים אעפ"י שהוא מחזיק שטעון לאותו קרקע שנים רבות אין לו חוקה ופעטא
דמהאה זו טסני שכיון שהוא טוחה נפני אלו שנים היבר נודע לכל כיאסרינןי)
חברך הברא אית ליה ושמעון יודע הדבר ואם איתא דלא נזלן הואכיון שזה
האחד סכנה אותו על שם נזלן ומתכעס טמנו והוא אינו הולך לבית דין ואוטר
להם רבותי למה פלוני קורא אותי נזלן והרי אניטזומן לפניכם לעשות לודין ובבית
דין סוציאין הדבר לאטתו ורנין ביניהם וסצילין את הגזול וכיון שאינו עושה
כך הדבר ידוע שהוא נזלן ואין לנזלן הזקה אבל כיון שהשיק שטעון חמש שנים
ולא טיחה ראובן הויא חזקה והרי אנועתידין לפרש הרבר הזה כסייעתא רשטיא
בהלכות חזקה ומחאה ,ועל האי מילתא אמרינןבפר'.חוקת הבתייש)על ההיאמבביתא
רשלש ארצות לחוקה ובז' טאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפנינו הויא טהאה אפי'
יהורה ונלילנמי ואי קסכר מחאה שלא בפנינו לא הויא סהאהאפיי יהורה ונליןנטי
לא .אס' ר' אבא בר אבא בר ממל אטר רבלעולם קסבר מסאה שלאבפנינוהויא מחאה
ומשנתינו בשנתחרום תנן )8וטאי שנאיהורה ונליל רמתם יהודה ונליל כשעת חרום
דמי .אמ' רבא הלבתא אין מהויקין (בנכסס בנכסי בורח ומחאה שלא בפנינו*)
הויא מחאה תרתי לא קשיא כאן בבורח טהמת סטון כאן בבורח טהטת סרדיןואפי'
 )1בגא בתנא דף ל"ת ע"ג.
 )9נבא בחרא דף ל"ח.
י) לפנית גגסרא וברי"ף :שני.
*) צ"ל בפניו וכצתן למעלה.
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הוא,ולמחריו) תכענא בדינא הויא
ליה לא אמרינן ליה לרידי') לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן חברך חכרא אית ליה
מחאהאמ' להו לא תימרו ליה )8לאהריני') אם'

ותברא דחברך חברא אית ליה ,אמ' להו לא תפיקו לכו שוהא הא קאמ' להו לא
תפיקו לכו שותא אמ' ליה לא נפקא להו )6שותא אמ' רב פפא הא  '~wpליה לא
נפקאלן שותא .רב הונא בריה דרב יהושע אמ' כל מילי רלא רמיא עליה דאיניש
אמ' ליה בלאו )7אדעתא .גידול ברמניומי הוה ליה ההוא מחיתא למהויי אשכהינהו
לרב הונא ולהייא בר חייא ולרב חלקיה בר טובי ומחא קטייהו לישנא )8הדר אחא
למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמ' רב כיון שמיחה שנה ראשונה שוב
אינו צריך למחות .אמי ריש לקיש משום בר קפרא וצריך למחות בסוף כל שלש
ושלש .תני בר קסרא ערער והזר וערער אם מחמת טענה הראשונה ערעראין לו
חוקה ואם לאו יש לו חזקה .אמ' רבא אמ' רב נחמן מחאה בפני שניםואין צריך
לום' כתובו מורעא בפני שנים ואין צריך לומ' כתובו הוראה בפני שנים וצריך לומ'
כתוכו קנין בסני שנים ואין צריך לומי כתובו קיום שטרות בשלשה .ונהו נוסח
שטר מחאה.)9

בפנינו אנחנו חתומי מטה אחא קדמנא פלוני בר פלוני וקבל על פלוני נר פלוני
ואמ' לנא רבותי הריני מוסר בפניכם ומוחה ואני קובל על פלוני בר פלוני
שגוזל אותו בית פלוני והוא מחזיק את שלי בנזלנות והאידנא לא קא יכילנא ליה
מפני אונסו ותקפו וליהוו ידעי רבנן ראנא תבענא ליה כשיזדמןלי ומפני שלא
יחניק כבית זה כשהוא גוזל ממני אני מוחה לפנינם מחאה גמורה נתוך  w~wשנים
וניון שאני משה בפניכם בתוך שלש והוא נוזל את שלי והרי הוא נולן ואין לנזלן
חזקה ומחאה זו שאני מוחה בפניכם נדת וכהלכה כהונן וכתיקון חכמים כדין גל
מהאות דנהיגות כישראל מיומא דנן ולעלם ומאי דהוה קדמנא ומחה הדין פלוני בר
פלו' ומסר מילי קרמנא כתיבנא וחתימנא ויהיבנא בידיה למיהוי בידיה לראיה ולזכות
ביום פלוני לירח פלוני לשנת פלונית למניןדרגילנא ביה כמתא פלונית והכל שריר
וקיים .ואיכא נמי מאן דכתב הכי בשטר מחאה ומדאתא קדמנא פלוני בר פלוני
ואמ' לנא הוו עלי מהדי וכחכו וחתמולי מאי דאנא מסר וקביל ומוהה קורמיכון
כתיננא וחתימנא ויהיבנא ביריה וכו' .ואנן כתבינן לעיל מאי דסבירא לן לעניות
דעתין נדאמרינן לעיל בשמעתא מחאה כפני שנים ,ואין צריך לום' כתובו מיהו אי
אמי להו הני וכתבו הכי לרוחא מילתא ליתלן בה ושפיר דמי.
----- --) עי' ברי'.ף.
י
)2

דף ל"ט.

') צ-יך להוסיף :אמר וכו' לדיריה לא תימרו ליה.
 )4צריך להוסיף :אמרו להו דחברך תברא אית ליה וכו'.
') צ"ללריריים.
") צ"ל :לןי כמ"ש בריף.
 )7צ"ל :ולאו.
") צ"ל :לשנה.
רף כ"ג ע"ג.
") עי' בס' העמור ד' 1דף צ"ב

1ר"י

והוא כגון ראובן שאונם את שמעון למכור שרהו או לתתו לו במתנה או שאונסו
לתת לו מאה %ז במתנה או שאר מפלפלין או
לו שפר חוב או
oס
Sי
למחול לו דבר או כגון שיש לו אצלו מאה זוז וקא אנ
~lnואמ' 5יה אי שקלה
מינאי חמישיםזוז וכתנתלי שפר אביוריא שהוא שפר טחילה טופנ ואי לא לא
יהיבנא לךמידי ואונם  11שעושה לובין ע"י עצמוביןעלירי שלפון בין ע"י גוים
נין ע"י אונס ישראלבין ע"י זולתן כל דבר שהוא אונס מותרי) עליו טודעא כפני
ן המודעא לעיל בענין כיפולמודעי .וצריכין נמי עירי המודעא
עדים ,ונבר פירשנודי
לדעת האונס כולו שעושה לו לשמעון ודבר זה באונס מכירת שדה או באונס ממון
או נאונס טחילת ממון אבל באונס מתנה בידיעת כל שהוא מניא ואפי' בגלויי
מילתא סניא וכרנרסינו בפר' חוקת הבתים )9ולפי שכתבנו כל זה לעיל בענין בפול
המודעי לא הוצרכנו לפרש כאן .וזהו נוסח שמר מורעא').
ם אנו ערים חתומי ספה ערות ברורה שבא לפנינו פלוני בן פלוני ואטי לנא
יודעי
י בשלפנא או בשאר אונסא
רבותיהווע5ימהדידהדיןפלוניבןפלוניאניסל
על דרך שהוא האונס כותבין אותו לטיזבן ליה דירתא פלוני דירי או למהביה ליה
במתנה והשתא קא סטרנא מודעא קדמיהון רהדין פלוני אניס לי וידוע לכון אנסי
רקא מצריךלי לזבוני הדין דירתא דילי במאה זוזי ואנא אמניא*) 5יה ראייהיב
לי בה חמש סאהזוזי רזביננהליה ואי לא לא מוביננה וטשוםאונסי דקא אניס ליה
י רלא לוכונה ליה במאהזוזי וכען הוו עלי מהרי דכד חליף אונסא או
לא ס
ניתלבענא ליה בדינא ומפיקנא ליה מיניה מפני שאנום אני על כל זה .ויש
שעתא
שכותבין נטי בשפר המורעא ואי אניס לי לבפולי מורעי או דכתי' בשפרזכיני
ביטול מודעי הוולי סהדי דלא ליינניפידי הההיא שפרא כולה אונסא היא (ולית)
ולית ביה סששא וכל שהוא מבקש טמני אני עושה לו היום ולסחר אכפליניה
ואתבעיניה בדינא שאנוס אני ומופל בירו ואנו שאלנו וראינו דאונסוה אונס הוא
והוברר לנו הכין ומשום הכי כתבנו והתמנו מורעא כהוגן וכתיקון חכמים כדת
וכהלכה כדין כלשפרי טודעאות דנהינות בישראל מיומא דנן ולעלם ומאי דמסר
וקביל קדטנא הרין פלניא ואונסא זו שירענו כתננו והתטנו ביום פלוני בירה פלוני
נשנת פלונית לבריאת עולם למניןיתאנו טונין כאן כמתא פלונית ונתננו ביד פלוני
בן פלוני להיות בירו וביר הנאים מכהו לראיה ולזכות והכל שריר וקיים .ובשפר
טורעא רמתנה אי לא כתיב בה'ואנו ערים שאלנו וראינו ראונסיה אונס הוא וכו'
5יתלן בה דנ5ויי מילתא בעלטא מגיא כראטריי לעיל .ואם היה שפר מודעא על
חוב או על ממון כותבין הכי.
יודעום אנו עדים חתומי טפה עדות ברורה שבא לפנינו פלוני בר פלוני כשדצא
צווה וקובל ומסר קדמנא מורעא  syפלוני בר פלוני וכן אטר שפלוני זה
ישלי עליו כךוכךרינרין וכשאני תובעביני לבינו אומר5י אם אתה עושה5י
י קצת 0ן הססך אני סורהלך את טבונך ואם לאו אוט'
כך וכך או אתה 10הלל
כיאין לך אצלי כלום וכשאני תובעו בפני עדים הוא כופרלי בכל מה שישלי

יו

) בבא בברא רף ס'.
י
') ע" בפ' העטור דף ט"ח מדפוס לבוב.
)4נעלי :אמרנא.

מפר השטרות* שטרהחילה
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י ערים על מורעאזו שאם אעוסה לו
אצלו ואני אנום ומטור בירו ועכשיו הוול
שפר מחילה בפני עדים ויקנו ממני על הטחילה ועל הביטול מודעיקנין אונם
ומחילת אונס הוא ולא הויא מהילה וכוי נמו שכתבנולעיל בשטר המורעא של
מעלה .וכוחנין נמי ושאלנו וראינו אנו עדים דאונסיה אונסה וכו' .ער והכל
שריר וקיים.

וחשטר הס' הוא שטרמחילה.

וזהו נוסחח)1.
יודעים אנו עדים חתומי מטה עדות ברורה שאמרלנו פלוניבן פלוני הוועלי ערים
וקנו ממני וכחכו וחתטו עלי בכל לשון של וכות ותנו לו לפלוני בן פלוני
להרת כידו לראיה ולזכות מהמת שרציתי נרצץ נפשי שלא באונס כלל אלא כלבב
שלם ובנפש חפצה ובדעת שלימה ובעין יפה ומחלתי לו מעכשיו מחילה גמורה
מחילת שמים ומחילת בריות קולצ)טענה וקולי)תביעה וכלמסון וכל דררא רמטונא
וכל שבועה שהיה לי אצלו קודם היום ועד היום הזה וכל טעותא וכל שלוחאבין
יידיעלי השתא בין דאיגליאלי בתר השתא הכל מחלתי מעכשיו משלם ואיןלי
רשומי) היום או מחר לוסיכי טעיתי לפי שהכל (אני) מוחל אני לו מעכשיוידוע
ושאינו ידוע ומחילהזו מהילה גמורה ושלימה כדת וכהלכה שרירא וקיימא חתוכה
וחלוטה דלא להשנאה בה ודלא למיהדר מינה לעלם ויהבא ליה ומשלסא') ליה
וליורשיו אחריו ואין מי ימחה בירו וביר הנא מכחוכי בלב שלם עשיתי לו מחילה
זו מחילה נמורה בלא שוםשיור בעולם לאלי ולא לבאים מכהי ולא נותרלי עליו
לא שבועה ולא חרם סתם ולא הדרת הראש וכל מי שינוא מארבע רוחות העולםבן
ובת אח ואחות קרוב ורחוק יורש ונוחל יהודי ויהודיה נוי ונדה ריקום ויפעון ויהגה
1ישתעי ויערער שוםדין ודברים בעולםעל פלוני זה או על הבאין מכחו כדי לבטלה
כולה או מקצתה או כדי להשביעו ולהחרימו מחמת מחילה זו יהיו דברי המערער
בטל ומבוטל וחשוב כחרם הנשבר שאין בו ממש ולא יהא רשות לשום ארםבעולם

להשניעו ולהחרימו ועלי ועל יורשי אחרי להפיץ ולהריח ולסלק מעל פלוני וה כל
ערעורין שבעולם ולהעמיד מחילהזובחזקתו ובחזקת הבא מכחו העמדה נמורהושלימה

בלא  DIWפסידאבעולם וכל מודעי ומורעיוכו' ואחריות וחומר שטר מחשהזוקבלתי
עלי ועל יורשי אחרי אגב ארבע אמות קרקע כהונן וכתיקון חכמים כאחריות והומר

בל שטרי מחילוה דנהינות בישראל מיומא דנן ולעלם דלא כאסמכתא ודלא כטופסי
דשסרי וקנינא מפלוני בן פלוני זה לפלוני בן פלוני זה נכל מאי דכתיי ומפורש
לעילא במנא דנשר למקניא ביה .ומה שהיה בפנינו ביום פלוני בחרש פלוני בשנת
פלונית וכו' עד והכל שריר וקיים .והיכא דאתא לבתר דקנו מיניה על הטחילה וטען
בשעותא דחושבנא ידיעה דהנהו תרתי גינאי ,)6כבר פירשנו ענין זה בהלכות הקנין
פירוש מבואר:
ף נ"ר מדפיס לבוב (ד" 1דף צ"ב).
 )1עי.,בס,העטייי
 )2נ"ל נל

) אול' :רשות.
י

 )4ע" לעיל ע' .28

)6גיטין דף ",ר

שמראנרתמזון
והשטר האחדוהארבעים הוא שפר אנרתמזון:
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והוא ננון ראובן שיש לו אשה ובנים ויש לו ממון אצלשטעוןאי נסיאין לוסטון
אצל אחרים ויש לו קרקעות ואתה טוצא אינרות טוון אלו על ארבעה דרכים כמן
שמת ראובן והניח אלטנהויתומיםוהיהלו מסון אצל שמעוןותבעו האלמנהוהיתומים
טזונות שאומי ביתדין לשמעון לתת מזון קצוב לאלמנה ום~ן קצוב ליתומים כותכין
לשמעון שפר בכך בטה שהוציא עליהם שלאיוכלו היתומים לתבוע אותו כשינדלו
שיש על בנד ליקה מסון ראובן הנוכר ולהשים אותו ביד האפפרופוס הני מילי על
דרכיםירועים כמןשהניע זמןהפירעון של טמוןזהשבירשטעוןאבלאיפשר להיות שוה
הטמון ביד שם;ון ידועועריין לא הגיעהזטן ואיןיכולין להוציא סירו בדין אלאעל
דרך או בפחות שיתן להם פחות מסה שכותבין לו כיד ולית כאן טשום רבית אי
נסי אם זה הטמון ביר שמעון בתורת פקדון שלא יתן אותו אלא לבני ראובן
לכשיגרלו אויכולין בית דין להוציא ולמנות עליו אפפרופום אחרכי הוא נעשה
עליו אפפרופוס ואעפ'י שהופקרבירזה הטסון שלא יחננו אלא לבניראובןלכשינדלו
אםאין מוציא.ן ביתדיןסטון אחרלראובן הנפמר או שרואין תקנה ליתומיםטוציאין
סיד שטעון סזון האלמנה ומזון היתומים כי לא היטנו להפקיע סזון אשתו כפקדונו
אצל אחרים כדי לתתלבניו וכותנין  19שפר אנרותסנון .והדרך השניתבטן ואונן
שהלך למדינת הים והוא במקום רחוק ויש לו סזון כיד אחרים ואשתו תובעתטזונות
שביתדין טוציאין סידזההנפקד וכותבין לו שפר ביתרין שלא יוכל לתובעוראובן
כי בטזונות אשתו נותן כך וכך ברשות ביתדין ונם וו נקראת אנרת מזון ,והוא
כרנרסי' בכתובות נפר' נערה שנתפתתה )1תניא מי שהלך למדינת הים ואשתותובעת
טענות ביתדין יורדין לנכסיווזנין ומפרנסין אשהו אבל לא בניו ובנותיו ולא דבר
אחר ט' שהוא צדקה או תכשיפ .והדרךהנ' הוא מי שיש לו סמוןאצלאחרים
ונשפה*) ואשתו ובניו תובעיןמנונות ובזמן שאין ביד טוצאין לו טטון אחר אלאזה
שהוא אצל הנפקר ,אי נסי רואין דבר שהוא לו תקנה שלא יקחו טשארמטונוויקהו
מזה שהוא אצל הנפקד טוציא עליהן הנפקד כפי מה שיאסרו לו ביד וכותבין לו
שפר שימוש ביתדין שלא יוכל זה השופהלתובעו בולכשישתפה ויתרפא משפותו
כי בסזון אשתו ובניו נתן זה המך וזה השפר נסי הוא הנקראת מאגרות מזון ,וכן
נטי אם צריך הוצאהזו השופה מוציא עליו זה הנפקד ברשות ב"ר וכותניןלו שמר
שימוש ביתדין שלא יתנענו השוטה לכשישתפהכי בעצמו הוציא כך וכך ברשות
ביתדין .ועל האי גירסא נמי בפר'נערה שנתפתתה') אמ' רב חסדא אמ'סר עוקבא
מי שנשתפה ביתריןיורדיןלנכסיווונין וטפרנסין את אשתו ובניו ובנותיוודבראחר
כמו פרנסת אשתו ,ובמי שהלך למדינת היםאיןונין וססרנסין אלא אשתו כלברונם
לא ברבר אחר שהוא תכשיפ או צדקה,ותורף הדברכי השופה שנשתפה אעםהוא
כי לאירע שיבוא לו השפות ולא היהיכול לצוות שיוונו בניו ובנותיוויתנו צדקה
בעבורו ויעשה כסות לאשתו והואיל והוא אנום ולא יכול לצוות עושין לו ביתרין
כל אלו שהדבר ידוע שכל בני אדם רצונן בכך אבל מי שהלך למדינת הים והיה
יכול לצוות על כך ולא עשהגילהדעתו שאין רוצה לתת סטן לבניו ולא צדקהולא
ןעושין עבורו והן טתפרנסין מן הצדקה אם אין להם סמה
תכשיפואין ביתדי

כעי

 )1דף מ"ח
 )2צ" 1נשתטה.
") כתובות דף טיח.

62
מפר השטרות
שיתפרנסו אבל אשתו שהוא חוב עליו וחייב בטחנותיה אעפ"י שנלה דעתו שאין

רוצה לתת לה מזונות.ה כיון שהן חוב עליו לא כל הימנולהפקיע מטון אחריםובית
רין מוציאין ממנו בעל כרחו או מן הנפקדבנמן שאין לו מטון אחר וכבר הפורשזה
בפרק נערה שנתפתתה דמקשינן על הא דתניא מי שהלך למרינת הים מרמרעוקבא
ותרצינן מר עוקכא שלא לרעת והכא יוצא לדעת .והדרך הד' הוא כנון ראובן שיש
לו א,טה ובנים והלך למדינת הים או שמת והניח קרקעות ומכרו ביד מן הקרקעות
שלו למזונות אשתו שכותכין ב"ד ללוקה שפר שימוש היאך מכרו לו זה הקרקע
לצורך מזון אשתו או אלמנתו והיאך הוציא זה הלוקח הממון בהוצאת האשה או
האלמנה נרתקון רבנן ושלא יכול הבעל כשיבוא להוציא הקרקע סירו ונם לאיהיו
יכולין היתומים היום וסחר לתבוע הלוקח כיבנמן האלמנה ליחן זה הממון ולא עור
אלא שאם יצאעוררעלזה הקרקע שיתבענו מןהלוקח אחריותו של לוקחעלהיתומים
כדאסרינן כי דינא רובין אהריותא איתסי וככר פירשנו רין סכירת האלמנה בהלכות
מזונות ומעשה ירי האלמנה פירוש מרוה .נרמינן בכתובותי) בפרק אלמנה
ניזונית ארמלתא דזבינא אהריותא איתמי בי דינא דזבין אחריותא איתסי ,כיצד
מונרת אמ' רב דניאל בר רב קטינא אמ' רב הונא מוכרת לשנים עשר הרש ולוקח
ומסרנם אחד לשלשיםיום ,ירושלמי )3שוםהיתומים.אגרות מזוןוןאל,מגנמ ושבנשנשם.
שטר אגרות מרן בזמן שהיא מוכרת ממכירת קרקע:
אנו ניחדין החתומים למטהכך היה דאתתקימנא פלוניתא בת פלוני אשתפלוני
וקבלת קרמנא ונתרעמה על רחקה ועל צרכה ואמרת לפנינויריעלכון רבותי
י שיעור סזון אפי'
שהלך פלוני בעלה היום כמה ימים למדינת הים ולא הניה ל
לשלשה חדשים ואיןלי סיפוק במה לזון ולהתפרנס ומעשהידי אינןטגיעין לכלום
ואני צריכה הרבה למזונות ועתה רבותי חושו לצרכי ועיינו במזונותי ואנו ביתדין
ראינו דבריה נכונים ותפשנו אתר ממון בעלה ולא מצאנו דבר ראוי למכורכמו שדה
פלוני או תכשיט פלוני והרשינוה למוכרה והכריזו על אותה שרה .והניעו לכך וכך
דינרין ועשינו בהכרזת השרה כרבעי וכאמור רבנן לא יצא עליה לוקח שיתןבהכמו
פלוני בן פלוני שנתן כה כך וכך דינרין וראינו אנו ביתדין לפוכרה להדין פלוני
ופייסנוהו בכך כי היה חושש משום תרעומת שהוא נסדינת הים שלא יערערעליו
בכלוםלנשיבוא והזרנו על פלוני זהופייסנוהוהרבהלקטתהושמעממנווקנאהממנו בכך
וכך רינרין וצוינו לו להוציאן לאשתו במזונותיה כהונן וכתיקוז חכמים ולתת לה כל
הדש וחדשנךוכךבמזונותיהוכן עשהפלונידנןולכךכתבנולה מעשהביתדיןזהשאנו
ביתדין מכרנו לו שרה זו לצורך מזון האשהולאיהא כח לא ביד פלוניבעל האשה
היום או מהר ולא ביר שום ארם לערער עליו בכלום ומעכשיוילך פלוניזההלוקח
ויחזיק ויקנה שדה פלוני (מעשה) ויעשה בה כל חפצת נפשו הוא והבאים טכהו
ויהא רשאי לירשולהוריש לנחולולהנחיל ולעשות בה כל חפצת נפשו מהיוםולעולם
ומהיום ואילך לא יהא רשות לא לבעלה ולא לשום ארם בעולם מארבע רוחות
פלוניהלוקח
העולם לתבוע עליו בכלום ואםיבוא כעלה היום או סחר ויתנענו
בכלום יהיו דבריו בטלים ומבוטלין וחשובין כחרס הנשבר שאין ב
מטש לאבדיני
לוהריי
ישראל ולא נריני האומות ונם אנו ביתדין קנסנו זה פלוני שהוא במרינת הים
ונזרנו עליו מן הדין בגזירה שאם יתבע היום או מחר להרין פלוני הלוקח שיתן כך
 )2דף צ.ז

 )3מעד קטן פ"ג הזג (רף מ"ב מרפוס קראטאשין).

שפר אגרתמזון  -שמר טשכנתא
וכךדינרין קנס לפלוני הלוקח לעשות נהם כל חפצת נפשו ועל הכל להעטירבידו
ן אשהוכןראינו
שרהזו העטרה נטורה שעל טנת כן סכרנוה לו אנו ביתדיןלמיו
טןהרין ואם יבוא שום ארםבעולם טארנערוחות העולם לפעון על פלוניזה הלוקח
בכלום טחסת שדה זו שמכרנו לו אנו בית דין למזון אשהאין בדבריו ממש ועל
פלוני געל האשה ועל יורשיו אחריו לפצות ולהריח ולסלק סעףפלוני זה ומעל
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יורשיו אחריו כל ערעורין שבעולם ולהעמיד שדה זו שזכרנו לו בחזקתו ובחקת
םבעולם
הבאים מכחו בלא שוםפסידא בעולםוכן אםיצא על שדהזו שוםכתבויו
על פלוני זה בעל האשה ועל יורשיו אחריו ולסלקו ולפצותו טעל פלוני זה הלוקח
ומעל יורשיו אחריוכי כן מכרנוהו לו אנו ביתדין כדי שתהא אחריותו על פלוני
זה ועל יורשיו אחריוכי מכיון שסכרנוהו אנו בית דין לצורך מזונות אשתו כאלו
הוא מכרה נעצמו דמיויפינו כח הלוקה שתהא אחריותועליו ועל יורשיו כאחריות
וכחוטר גל שפר סגירות ושפרי מעשה ביתדין דסזועת אשה ואלסעת דנהיעת
בישראל טיוטא דנן ולעלם ומאי דהוה קדמנא אנחנאדייניא ביום פלונילירחפלונית
וראינו טן הדין ומאי דאחזו לנא מןשמיא כתבנו וחתטנו טעשה ביתדין אונתננוהו
ביד פלוני זה להיות בידו וביד הבא מכחו לראיה ולזכות .ואם הוא לסזון אלמנה
כותבין השפר עלהדין ענינא ומדכרין ביהענין אלמנה וכותנין אחריות השיה על
היתוטים .ואם היא נמי השפר טמון שהוא טופקד אצל אחרים כמו שאר השלשה
דרכים שכתבנו לעיל כי טזה שכתננו יתלמדו שאר השלשה דרכים ותן לחכם
ויחכפ עוד:

והשטר הם"ב הוא שפר משכנתא:
והיא משכנתא סתם שאינה לאאפותיקי ולא קיופ שהוא שפר טוב לבדו אלא היא

טשכנתא סתם כגון מלוה טמנו מעות ומשכן לך!) שדהו בהם לזמן קצוב ואמ' לו
בשדה פלונית ותאכל פירותיו בנכיתא או
אם אתן לך עדיום פלוני אם לאו
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כנון שמשכנו שרהו מעכשיו ואמי
לך
משלך ,ושפר משכונא זו היא בהתראה ובנאטנות ובלבד שישאלו העדים הנאמנות
בעת הקנין ללוה ואם שאלוהומועיל אותו הנאטנות לנבות טן היתוטים בלא שבועה
כמו שפירשנו לעיל בכסה מקומות עיקרן של דברים אלו .וזהו נוסח שפרטשכונא:
ם אנו עדים התומי מפה ערות ברורה שאטר לנו פלוני בן פלוני טחמת
יודעי
שרציתי ברצון נפשי שלא באונס כלל אלא בלב שלם ובנפש חפצהובדעת
שקטהובעין יפה ונפלתי וקבלתי ממנו כך וכךדינרין פבין ותקלין פסטבע פלוני
ומשכנתי לו בהם כל אותו שדה שישלי במקום פלוני כמו שהוא סמויים בסצרניו
ואלו הן המצרנין מצר אחר שדה פלוני ופלונק טצד שני שרה פלוני ופלוני ,טצד
שלישי שדה פלוני ופלוני ,מצדרביעי שדה פלוני ופלוני ,וכל מה שישתוךסצרנין
הללו הכל משכנתי לו לפלוני זהברינרין אלו הכתובים לטעלה עם כל עמל ושנח
ששם כעפר ובאדטהמתהוםתהוטיא ועדרוס שמיא ביציאהוביאה וקבלתיעלילפרוע
לו לפלוני זה הסטון הכתו' לעיל כך וכך ואם לא אפרענו לו לזמן הזה הכתובין
לעיל מיד יהא רשאי לירד במשכונהזו שמשכנתי לו ולאכול פירותיו בנכיתת )9כך
וכך בשנה ומעכשיו ילך פלוניזה ויזכהויחזיק ויקנה נסשכונהזו ויהא רשאילענוד
י) מרין :בנכיתא.

השטרות

טפי
ולהוציא ארים ולהכניס אריס ולאכול פירות משכונה זו בכל
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ולנפוע ולחרוש ולזרוע
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ממשכונה כל
נפשו אם ירצה להחזיקה
הכתוב לעיל יהא רשאי
לעצמו ולאכול פירותיה בנכיתא הנזכרת ואם ירצה להוריר קורות ותקראות ורעפים
ולסתור כוחלים ואבנים ומניתי אותו אפפרופום מעכשיו למכור הכל על פי עצמו
שלא על פי ביתדין ויהא נאמןברבורו ואם ירצה נמי לסכור נוף הקרקע יעשהמן
הכל חפצת נפשו בנאמנות נמורה בלא רשותי ובלא רשות ביתדין וארם בעולם
ומעכשיו סלקתי עצמי ורשותי ורשות הבאים מכחי סלוק נסור לעולם ולא נשתייר
לי במשכונה זו שום חלקותפיסה וזכות בעולם לאלי ולאליורשי אחרי ער שאפדה
אותה אני או הבאים מנחי ממנו ומן הבאים מכחו ולא נשתייר לי אצלו מדמי
משנונה זו כלום כי הכל קבלתימטנו משלם וכל זמן ששפר משכונה  11יוצא מתחת
יד פלוני הוא והבאים סכתו כשני ערים ברורים בלא הרם ובלא שבועה בלא הדרת
ראש שכך קנינו טפנו אנועדיםמפלוני זה בפירוש על נאמנוהזו .והויענוהולפלוני
זה הוי יורע שאם אתה פורע לו שון זה בעדים פרע לו שאם לא תפרעע בפני
שני ערים כשרים אין לך מועיל פירעון כלום ער שתקבל השפר מידו ואפי' אתה
פורעו בפני שני ערים אם עשית לו נאמנותאין הועיל הערות כלום אלא כל זמן
שתמרענו קבל מידו השפר .ויש שכותבין הכי והתרינו בו אנו עדים והודענוהו כח
הנאמנות ואמרנו לו לפלו' זה רע שכבר האמנתו על עצמךוכל פריע שתפרע שלא
בפני ערים אינה פריעה אלא אל תפרע לו כלום אלא בפני ערים וסבר וקביל וכל
סי שיבא מארבע רוהוה העולם בן ובת וכו' ער וחשונין כחרס הנשבר שאין בו
ממש ועלי ועל יורשי אחרי להפיץ ולהדיח ולסלק מעליו ומעל הבאין מכחו כל
עורר ומוען בעולם ולהעמיר משכונה זו בהזקתו ובחזקת הנאים מכחו העמדה נמורה
בלא שום פסידא בעולםוכל כהב וקיום כתוב בכל לשוןוכו' וכלמורעי ומורעי וכו'
ואחריות וחומר שפר סשכונא  11קבלתי עלי ועל יורשי אחרי לאחריות וכחומר כל
שפרי משכונות דנהינין בישראל מיוחא דנן ולעלם רלא כאסמכתא ודלא כפופסי
כשפרי וכו' והכל שריר וקים.

והשפר המ"ג הוא שפר מגידאנ):
והיא האמור למעלה בתלמור ואי כתב ניפירא )2קפא אית למילתא ורבואתא קא
כתיב הכי ואי כתב ניפירא )2ואיי) לשון שמירה כלום' שעושין שמר ביניהם
שישטרו זה את זה מלהחזיקעל תבירו וזהו שפר נינרא*) בזמן שקנו ראובןושטעון

קרקע בשותפות והוא משותף ביניהם ואוכל ראובן פירות אותו קרקע ראשונה שנה
להחזיק זה על זה ,אבל אם
אחת ושמעון שנה אחרת אין בכך כלום ואין
יאוכל אותה שמעון שלש שנים
י
אוכל אותה ראובן שלש שנים זה אחר זה ואחריכ
לך
וכ
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 )1נראה שצ"ל :ניטרא.

 )2צ"ל :ניטירא.
 :sff1 )4ניטרא.

