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ולנפוע ולחרוש ולזרוע
א
ת
י
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ל
ש
את
שאפרע
שנה ושנה בכך וכך
אפרע
לזמן
ו
ז
ת
ו
ש
ע
ל
ת
צ
פ
ח
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

- - - --

 )1נראה שצ"ל :ניטרא.

 )2צ"ל :ניטירא.
 :sff1 )4ניטרא.
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שפר מפק6א
אחרים כנגר אותן השלש שנים הראשונים בהא ודאי איכא חששא לחוקה שלא
יאסר אחד מהם שלי הוא שהחזקתי כה וכנון זה צריכין לעשות ביניהן שפר
נינוריא~) שלאיחזיקו זה על זה אבל בזמן שאכלה ראובן שנה ושמעון שנהאין
בכך כלום וכדנרסינן בפר' חזקת הבתיםפ) בתחלתו רמי בר חטא ור עוקכא בר חמא
זבון אטתא תרו"הו סר אישתסש בה ראשונהושלישית וחמישית ,ומר אישתמש בה
שנייה ורביעית וששית נפק ערעור עלייהו אתו לקמיה דרכא אמי להו מאי פעסא
עכדיתא הכי בימכו כיהיכי דלא תהווו להררי לעלסא נסי לא הוי חזקהמילת)
דלא כתוב איפרא ,ואית דגרסי כפרא*) אבל כחוב נטרא קלא איתליה .וזה נופה

שסר ניגירא:)6
ו
נ
ל
שאם'
ם אנו ערים חתומי מטה עדות ברורה
פלוני בן פלוני ופלוני בן
יודעי
פלוני הוועלינו עדיםבקנין שלם וקנו סכל אחד ואחר מטנו לחבירולהיות
ביד חבירו טבל אחר ואחר טמנו לזכות מחמת אותו שרה פלוני שקנינובין שניע
ועכשיו נתרצינו שכל אחר ואהד מטנו יאכל הפירות שנה אחת ואםיזרטן לו שיאכל
כל אחר סטנו הפירות שלש שנים או יותר שיאכל חכרו כסוכן ולא יהא כה
ורשות לכל אחד טטנו לוס' להברו באוכלו הקרקע לברו שלש שנים או יותר
שהחויץ על חברו כי DSsySאין לאהד טמנו הזקה על הנרו כשרהזו שכך קנינו
אנו ערים סכל אחד ואהד מהם לחנירו בקנין שלם ברצון נפשינו בלא שום זכר
אונס כלל וטה שהיה בפנינו אנו עדים ביום פלוני בשנת פלונית למנין שאנומונין
טהם להיות בירו וביד
כאן
בטתאופללרואנייתה כותלבזנכוותוחותהמכנלו ושנרתנינרוובקיידים.כלוכאוחתבריןואשחני
י שפרות כהאי נוסהא
הבא מכח
ונותנין האחד לראובן והשני לשמעון כרי שיהא ביר כל אחר ואחר טהם שפר על
חבירו .ואתה טוצא נטי שטר נימרא)6זהעלענין אחר ביתדיןשסינו אפפרופום
על נכסי יתומים שכותבין לו שפר אפפרופסות על יתומים כדי שיהא רשאי לעשות
באותו שפר אפפרופסותו לישאוליחן נסטון של יתומים ולעשות בהם כל הפצת
נפשו לצורך הנאת היתוטים וכמו שכתבנו הנוסחא לעיל בשפר אפפרופסות' ליתמי
וכרי שלא יכבוש זה השפר האפפרופא ויאסר היום או טחר כל אלו הנכסים שלי
הם כותכין עליו שפר שימוש שהוא שפר נינירא )6וכותבין בו כי לא נכנסו אלו
הנכסים כרשותו אלא ספני שהוא טמונה בהן אפפרופאומוכיריןסך הנכסים והקרקעות
וכותניןעליו זה השפר כרי שלא יוכל להחזיק בנכסי' .ולשון ניגרא') שכתבו
רבואתא בהאי שפרא וקראו אותה כך לא הוברר לנו למה קראו שם וו שפר
נינרא )6אלא שמצינו שקראוה ניגראן )6בנוסחיעתיקי דרבתאתא.

כעי

)1נ,טיי,א

 )2בכא אתרא רף כ"ט ע"ב.
נ .ts~o
 )8צ"ל:יה
יטרא ובדקדוקי סופרים הביא מב"י אטרא .ועי' בנטוקי יוסף שכתב :עיטרא
*) לפניה עי
כסו גשרא ותרגום הבמוח לא סרו ,לא נושרו .אמנם בערוך עטר ב' מביא תרגום הנ"ל :לא עפרו.
)6

 :~qyנטירא ,כמ"שלעיל.

ספר השטרות .שמר מלקתא
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והשטר המ"ר הוא שטר סלקתא.
וה על וה אמאי
והוא שטר סילוק נענין שאמרו רבותינו בענין השותפי,נ)
דן
יי
עא
ילי על שרה זוע)
י
נתעין ערותן') הן הנא במאי עסקיכן רכתב ליה דין ודבריוםמ

ואין לי עסק בה וירי מסולקות ממנה לא אמ' כלום הכא במאי עסקינן בשקנו ממנו
וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני בעל חובו והאיך יעירו אלו עליה וכו' ער
סופא דמתרצינן אלא כנון דקניל עליה אחריות ראתיא מחמתיה כגון דאי אתי בעל
חוב ד.ריה וטריף ליה משוחפיה משלכי*) ליה מריריה דהשתא ודאי לאו נונע
בעדותו הוא .תניא בני העיר שנגנבה ספר תורה שלהן אין דנין בדייני אותה העיר
ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר אמאי ליסלקו לנפשיהו בתרי מינייהו ולירייני
ומתרצינן שני )6ספר תורה לשמועה )6קאי ולא מצי לסלוקי נפשייהו אבל מירי
רמצי לסלוקי נפשייהו מסלקי ומשחדיז) וכן הלבתא .וכהני ענינא כולהו קרינן ליה
שפר סילוק כל אדם שיש לו שיתוף בדבר ומסתלק ממנו וקונין ממנו עדים על כך
לאחר שהוא מסולק לאותו דבר בקנין גמור יכול להעיד ולדין כה ואי לא לא .ונהו
נוסח שטר סלקאתא.
יודעים אנו ערים התומי מטה ערות ברורה שאמי לנו פלוני בןפלוני הוו עליעיים
וקנו ממני וכתנו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בן פלוני
להיות בידו לזנות מחמת שרציתי ברצון נפשי שלא באונם כלל אלא בלב שלם
ובנפש חפצה וברעת שלימה מחמת איתה שרה סלוני שהיה לוי) בה מקרם הלק
וזכות והשתא קא מסתלקנא מיניה מהדין ארעא וליתלי בה חלק ואחסנא וליתלי
בנויה דין ודברים ולא אסי' עיסקא ומסלקנאירי מינה דלא לסירןורלא למיוכא ודלא
למיהב הרמנא ולא לבטולי הרמנא ולא לאוקומי זכותא ואחילנא ומחילנא בה כל
חלקי וזכותי וקנו ממני בקנין שלם דמקכילנא עלי להדין פלוני בר פלוני אחריות
דאתיא מחמתי ומעתה הריני עליה כשאר כל אדם ואין לי חלק וזכות ורשות ולא
שום הנאה בעולם ואחריות דנן ראתי מחסתיה רקנילעלי שריר ומקויים וחוק כראוי
כאחריוה וחומר ודין כל אחריות רנהיגי בישראל מיומא דנן ולעלם .וקנינא מפלוני
בר פלוני דנןלפלוני בר פלוני דנן במנא דכשר למקניא ביה ,ומה שהיה בפנינו וכו'
והכל שריר וקיים .ולאחר שקונין ממנו בהאי שפר סילוק כמו שכתבנו יכול הוא
להעיר לו בהאי ארעא.

והשטר הס"ה הוא שטרסימפון,
ואית דנרסי שטר סינפון ואעפץ שלשון סימפון הוא מלשון שובר נוף הסימפון הרי
הוא כשובר לכך חלקנו ביניהם ומנינו אותם שניםכי רוב הסימפונות דרכן להכתב

י)

בבא בחרא דף מ"ג.

 )2צ"ל .בערותן.

 )3צמך להוסיף :ובי כתיב ליה הכי מאי הזי והחניא האומר לחברו דיןידברים אין על

שרה וו.

 )4צ"ל .משדם,ועי' ברי"ף.

') צ"ל :שאני.
") צ"ל רלשמיעה.
') צ"ל :ומסהדי,עי' ברי"ף :ויתכן שח"ל :ומשהדי,היינו שינן שמאלית במקום סמך,עי'
מ"ש בהערותי לפי' ס' יצירה לרש ברצעני עמוד  279וע' ,280ועיילעיל עמור  6גם כן :לטהריה.
") צ"ל :לי.

שטרמיסכון  -שפר ערלותא
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עם שטרי החוב כגון שכותבין אותו אגב השטר בערים אי נטי בתוך הכתב אם
נותר נו טן הקלף חלק או שתופרי' בשטר קצת קלף וכותכין עליו הסימפון ובלבד
שלא יוכל להתוך אותה תפירת הקלף הנוסף ער שקרעו עיקר השטר אבל בלאו
הכיאין תופרין אותו כלל רנאיז ליה בעל השטר ונבי ליה כוליה .והשונרין נכתבין
בפני עצמן אבל לשון אחר הן והיינו דתנן בסוף פרק שנים אוחוין )1מצא שטר
בין שטרותיו ואינו יורע מה סיבו יהא מונח עד שיבוא אליהו .אש רב ירמיה בר
אבא אם' רב סימפון היוצא מתחתירי המלוה אע"פ שכתוב בו בכתב ירו אינו אלא
כמשחק ופסול ולא מיבעיא היכא דלא כתי' בכתכ ירו וכו' כמו שכתבנו לעיל עד
וסימפון היוצא אחר התום שטרות כגון שכתב בנופו של שטר לאחר חתימת הערים
שטר זה פרוע כשר דאי (לאי)י) לא פריע לא הוה מרע ליה לשטריה .ולשון
סימפון הוא סימון פון דבהאי סימפון האי ענין אם הוא פרוע או לאו, .ויש אומ'
מלשון סמפוניא האמורה בספר דניאל .ורוב הסמפונות אין נעשין אלא נומן שנפרע
קצת מן השטר ונותר השטר לפרוע שכותכין אגב השטר זה הסימפון .וכותכין אנב
השטר זה הסימפון וזהו נוסחה:
ידדעים אנועריםעדותברורה שהודהלפנינופלוניבןפלונידהרין שטרא דהוה ליהעל
פלוניבןפלוני רהוהפרעפלניהואחית פלוניהמלוה שמראעליריפלונירליהוי
יה דשטרא שאינופרוע קרעליה השליש
יי
רנ
הל
נאמןעליהדבל אימת דפרעליהפלוניהלוהפ
להדין שטרא ואנו עדים מאי דהוה קדמנא ביום פלוני לירח פלוני כתיבנא וחתימנא
אגב דשפרא .ויש נמי שאין חותמין עליו עדים כלל כהאי סימפון ונםאין כותבין
שם יודעים אנו ערים חתומי מטה אלא כותב הסופר תורף כעין זכרון לשליש
וכדנרסינן*) סימפוןשאיןעליו ערים ויוצא מתחתיר שליש כשר רהא המניה לשליש
אלא מיהו נמה דאיפשר לרוחאדמילתא למיעבד בערים שיחתמו הסיטפוןמפי עדיף.

והשפר הששהוארבעים הוא שפר ערבותא,

והוא ננון ראובן שעשה ערבות לשמעון עבור לוי בשעת מתן מעות ואפי' בלא
קנין אי נמי עבד ליה ערכות בקנין ואפי' לאחר מתן מעות והוא משתעבד בשתי
אלו ובערבות לא יתבע הערב תחלה ער שיתבע הלווה )4ויש נסי שני דרכים
אחרים שמשתעבד בהן ערב על זה הדרך שאנו אוטרין כגון ערב שלא בשעת טחן
מעות ואפיי חנוקי) לוה וקנו מן הערב והוא יוצא לאחר חתום שטרות דנבו מבני
חורי ולא גבי ממשעברי כלל ולא מהניקנין לטרוף ממשעברי מאחר שלא היה
בשעת מתן מעות וערב נטי היוצא לאחר חתום שפרות ולא היה שוםקנין אם הוא
גבי סבני חורי אבל לא ממשעבדי .ולא הארכנו כאן כי אין זה מקומו ובסייעתא
דשמיא אנועתידין לפרש כל זה במקומו בהלכות קבלנות וערבות מיהו להחזירו
ולכותבו בסרר השטרות כתבנו כאן שטר ערכותא .וזהו נוסחתו):

י)

בבא מציעא רף כ'.

 )9מיותר.

 )4בבא מציעא רף כ"א.
*) בבא בחרא דף קע"ג.
 )6שם דף קע".1
ר
ו
 )6ע ,,בס ,העט
1
"
ד
א
"
ס
ד
"
ע
ור"ל דף ל"ה ע"ג.
דף
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ם אנו ערים התומי מטה ערות ברורה
יודעי
עדים וקנו ממני ונתבו והתמו עלי ככל לשון של זכות ותנו לו לפלוניבן
פלוני להיות כירו לזכות מחמת שרציתי ברצון נפשי שהא באונס כלל אלא בלב
שלם ובנפש הפצה ובדעת שלימה ונעשיתילו ערב נמור נערבות שנכנסתילו בעכור
פלוני בן פלוני שלוה ממנו כך וכך רינרין ואני ערבתי אותן בערבות גמורה שאם
לא יפרעם לו לפלוני בןפלוני בעל חובו שאפרעםלו אני משלי בשבילו בלא שום
סירוב ועיכוב בעולם ובלא שום טענה ומרמה ועלילה ולא יהאלי רשות לעכבעליו
שום עיכוב ולא לאחרעליו בכלום אלא אפרע לו את שלו לאלתר ואם שטא חם
ושלום הייתי מעכב מלפרוע לו ממון זה אותו עת שיהא רשאי להתלות בשלטון
ולהשחיד ולהמסיר עלי בקנסות ובשהדים וכל שוחד ושכירות שיתן על סרבנותי
שיוציא ממני הכל משלם ועל הכל לסרוע לו את שלו משלם ויהא רשאי לאנסני
ולצערני בבל פעם ופעם עד שאפרע לו את שלו משלם ויהא רשאי להנוע אחר
כל טה שימצא לי בעולם עד שיגבה ממונו לאלתר ממני ומן הבאין מכהי ומכל מה
שימצא לנו משלם ער פרוטה אחרונה ויהא נאמן בדבורו וכן כותבין לו כל שופרא
דשפרא כשאר כל שפרי דעלמא עד ואחריות וחומר שטר ערבות זו קבלתי עלי
ועל יורשי אחרי כאחריות וחומר כל שטרי ערבות וקבלנות דנהיגין בישראל מיומא
דנן ולעלם דלא כאסמכתא ורלא נפופסי דשטרי .וקנינא מפלוני זה בן פלוני וכו'
ער והכל שריר וקיים ,ואם כתב נמי ערבות בלא קנין כשעת מתן מעות משתעבד,
ויש נמי מי שכוהבין בשטר ערבות הכי:

שאמ' לנו פלוני בן פלוני הוועלי

יודעים אנו עדים חתומי מטה ונו' וקנו ממנו וכוי
י מחטת שיהיה לו אצלפלוני
ע
נך ונך דינרין ותבע אותו עבור מסונו
א
ל
ו
ו
ל
ע
ו
ר
פ
ל
נזדמן
ואני נכנסתי
אצלו בערבות בקנין גמור שאם הניע  rotפלוני ולא יתן לו פלוס בן פלוני מטות
לפלוני זה שאוציאנו אני משלי ואפרעהו לו משלם וכו' ומאן דכת' נסי הכי אעפ"י
שערב דלאחר מתן מעות הוא כיון דהוי קנין משתענד ,ואם הוא ערב דשעת מתן
מעות אע"ג דלא הוי בקנין משתעבר וכותכין הכי שפר הערבות:
יודעים אנועדים התומי מטה עדות ברורה שאמרלנופלוניהוו עליעדיםוקנולולפלוני
להיותבירו לנכות מחמתשרציתי ברצון נפשי שלאבאונסכלל אלא בלב שלם
ובנפש הפצה וברעת שלימהונכנסתילונערבותובקבלנותנמורה ונעשיהילו קבלןנטור
בעבור פלוני בן פלו' שלוה ממנו כך וכך דינריןוהלוה אותםלו על פי ועל דיבורי
ולכך נעשיתי לו בהן קבלן נמור שכשיניע זטן פלוני אם לא יפרעם פלוניבעלחובו
שאפרעם לו אני טשלי בשבילו משלם בלא שוםסירוב וכו' שמרא,ואיןכותניןנסוף
וקנינא מפלוני מפני שאין וו השטר בקנין אבל כותבין בה שאר כל שופרירשפרי:

והשמר השבעהוארבעים הוא שפרמכירתעבדים.
והוא נגון ראובן שיש לו עבד כנעני ומוכרו לשמעון שדית כדין הקרקע שצריך
לעשות לו מטנו שטר סכירה נמורה ,ועל הא נרסינן בגיטין )1נפר' הטגרש אתקין
רב )2בניטי דזביני דעגדא )8דנן מוצרק לעבדות ופטיר ועטיר טן חרורי וטן עלולי

---------

ו) דףפ"י.

 )2זכ"ה ברי"ף ולפנינו בגמרא ר' יהודה.
') צריך להוסיף :ענרא.

שפרטמירתעברים  -שפרפרוזבול

69

ומןערורי מלכא ומלכתא ורושם דאיניש לית עלוהיוטינקי מכל טום ומכל שחיןעד
) חדת ועתיק ,ח"ו נוסח שפר מכירת עבדים:
צהבי
יודעים אנו עדים חתומי ספה עדות ברורה שאטר לנו פלוני בן פלוני הוו עלי
ערים וקנו ממני וכתנו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני
בן פלוני מהמת שרציתי ברצון נפשי שלא באונס כלל אלא בלב שלם ובנפשחפצה
וברעת שלימה ונפלתי וקבלתי טמנו כך וכך דינרין ומכרתי לו בהם אותו עבר שיש
לי ששסו פלוני מכירה נטורה מכירת עלסין מבירה התוכה וחלופה שרירא וקיימא
דלא להשנאה בה ורלא לנפולה ודלא לסיהדר מינה לעלמין ויהיבנא ליה וטשלטא
ליהב) ולירתוהי בתרוהי ומעכשיו ילך פלוני ויקנה ויזכהויחניק בעבדזה ויהארשאי
ושליפ למוכרו ולטשכנו ולעשות מטנו כל חפצת נפשו ושום אדם לא יטחה בירו
ולא ביר הבא טבחו מיום זה ואילך ועבדא דנן טוצדק לעובדו ופטיר ועפיר יהאמן
חרורי ומן ערוריועלילי וטערורי טלכא ומלכתא .ורושם ורשות דאיניש לית עלוהי
ומנוקה מכל מום ושחין דנפיק עלצהב )8חרתועתיק ולא שיירתי לעצטיולאלבאים
טבחי במכירת עבד זה שום שיור בעולם לפי שכרצון נפשי מכרתי לו עבד זה
לפלוג* זה ממרה גמורה חתוכה וחלופה ואחריות וחוטר שפר מכירת עכר זו קבלתי
עלי ועל יורשי אחרי להתפרע מכל שפר ארגנכמיןוקניינין דאיתלי תחוחכל שמיא
דקניתי ודאקנה נכסיך ראית להל אחריות ורועת להון אחריות בולהוןיהון אתראין
וערבאין לשנאה') ולרכאה )6ולעצאה )6ולסדקהז) ולשזבא ולהצלה עבדא רנן מכל
דין וערעור וסיד כל ארם בעולם ולהעמידו ביד פלוני זה טוצל מכל ערעור חוגן
מאונס נוים וקיבלעליו פלוניזה אחריות וחוסר שפר מכירת עבר זהעליו ועליורשיו
אחריו דלא כאסמכתא ודלא כפופסי דשפרי אלא כאחריות וכחומר כל שפריהודאות
 .וקניבל טן פלות
והלואות ושפריוניני דעכדי רנהינות בישראל סיוסא רנןולעית
וה בר פלוני זהלפלוני זה ברפלוני זהבכלמאי דכתיבומפורש לעילא בטנא רכשר
למקניא ביה ,וטה שהיה בפנינו וכו' ועד הכל שרירוקיים:

-

-

והוסמר"שמונהוארבעים הוא שפרפרוזבול:

ולשון פרוזבול פירושו הוא תקנת עשירים המלוים שלא יפסירו את סמונם ,ולא
תשמם בשביעית ופרוס הוא תקנה כדאטרינן בנמ' דסדר יוםא') בפר' שבעת יסים
מאי פרהדרין פורסי הסתקנין תקפת ,כל )9הוא לשון עושר כלום' תקנה לעשיר
שלא תשם*פ סמונו .ואמרינן נמי כפרק מגלה נקראתם) בענין מרדכי והמן זה בא
- . - - - ----

זהי

 )1גריל צהר ,ובגמרא :טצהר וע" בערור השלם ערר טצהר.
 )2ע,,לעיל עמל .28
') צחר ,או טצהר.
 )4בס ,העטיר ד" 1רף ק"א ע"ד וד"ל רף ג"ח ע"ד :לרופאה.
 )6אולי :ולזכאה.
 )6בס' העטור:יפצאה.

י) אולי:היסרכה.
 )6דף פ,

 )10דף פיז.
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נפרם בולי וזה בא בטרם נוטי .ואמרינן )1נטי ושברתי את נאון עונכם אלו בולאות
שביהודה .ואמרינן בגיטיןי) בפרק השולח התקין הלל פרוזבול מפני תקון העולםומי
איבא מירי רמראוריתא משמטישביעיתומתקין הלל שלא תשמט ,אמיאבייבשביעית
בזמן הזה ור' היא דתניא רי אומ' וזה דבר השמטה שמוט בשני שמיטותהכתו' מדבר
אחת שמימת קרקעות ואחת שמיטת כסמים בזמן שאתה משמם קרקעות אתה משמט
נספים ובזמן שאין אתה משמם קרקעות אין אתה משמט כספים וחקינורבנן רתשמם
זכר לשביעית ראה הלל שנמנעו מלהלוות זה את ?ה ועמד והחקין פרוזבל ,ומי איכא
מירי דמדאוריתא לא משמטא ומתקני רבנן דמשמטא ,אמ' אביי שב ואל תעשההוא.
רבא אמ' הפקר ביד הפקר דאמ' ר' יצחק מנין שהפקר ב"ד הפקר שנאט' וכל אשר
לא יבוא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו ,ר' אליעזר אמר
מהכא אלה הנהלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון ראשי האבות למפות
לבני 'שראל זני מהענין אנות אצל ראשים אלא לומ' לך טה אבות מנחיליםלבנים
אף ראשים מנחילים לעם כל מה שרוצין :אמ' שמואל האי פרוסבל עולבנא דדיינא
הוא אם יישר חיל יותר מהלל אבטליניה .רב נחמן אמי אקיימיניה והא מיקיים וקאי
אלא הכי קאמ' אימא בה מילתא דאעפ"י שלא כת' כמי (כמי) שכתב דמי .רבנן')
דבי רב אשי ממרין מיליהן להדרי ,רי יונתן מסר מיליה לר' חייא בר אבא אמ'ליה
מי צריכנא מידי אחרינא אם' ליה לא .תנן התם )4אין כותבין פרוזבל אלא על
הקרקע אם אין לו מזכהו בתוך שדהו כל שהוא .אמ' ר' חייא נר אשי") אמ' רב
אפי' קלח של נרוב .אמי רב יהורה השאילו מקום לתנור או לכירה כותבין עליו
פרוסבלין .תנו רבנן אין לו קרקע ולערב יש לו קרקע כותבין עליו פרוזבל לוולערב
אין לו קרקע ולדחייב ישלו קרקעכותניןעליו פרוזנל מדר' נתןמנין לנושהבחבירו
מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה תלסנד לומ' ונתן לאשר אשם
לו .ותנן נמי בשביעית בפר' עשירי שביעית משממי את המלוה בשטר ושלא
בשטר הקפת חנות אינה משמטת ואם עשאה מלוה הרי זו משמטת וכו' .השוחט
את הפרה וחילקה בראש השנה אם היה החדש סעונר משמט ואם לאו אינו משמט.
האונם והמפתה והמוציא שם רע וכל מעשה בית דין אינן משמימין .המלוה על
המשכון והמוסר שטרותיו לב"ר אינן משטיטין .פרוסכל אינו טשטט זה אחד מן
הדברים שהתקין הלל הזקן כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה עםזהועוברין על מה
שכתו' בתורה שנאמ' השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת
השבע שנת השמיטה וגו' התקין הלל פרוסבל .זהו נופו של פרוסבל מוסר אני
עליכם פלוני ופלוני הריינין שבמקום פלוני שאנבנו כל זמן שארצה והדיינין חותמין
למטה או הערים .פרוסנל המוקרם כשר והמאוחר פסול .שפרי הונ המוקדמין
פסולין והמאוחרין כשרין .אחד לווה מחמשה כותב פרוזנל לכל אחד ואחד ,חמשה
לווין מאחר אינו כותב אלא פרוזבל אחר לכולן .אין כותכין פרוובל אלא על הקרקע
ואם אין לו מזכהו בהוך שדהו כל שהוא .היתה לו שדה מטושכנת כעיר כותבין
עליו פרוונל ר' חוספית )6אום ,כותנין לאיש על נכסי אשתו וליתומים על נכסי
ף ל"ז.
י) גיטיןי
 )2רף ל"ו ע"ב.
') שם דף ל"ז.

 )1שביעיתפ"י מ"י.
 )5גיטין רף ל"ז.
 )6צ"ל .חוצפית.
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אפטרופום .נרסינן נפר' כיצד הערימי) נעשו זוממין המלוה את חצירו על המשכון
והמוסר שטרותיו לביתדי
ן אין משמיטין .ונשאלה לנאון והא דתנא בתוספתא)2
הכשר
ל
ו
ס
פ
.
פ
ג
ב
הכשר
באשה
ל
ו
ס
פ
ל
ב
ט
ו
ר
פ
ב
הכשר בגט פסול נפרוסכל
ביבמה
והכשר סיכמה פסול באשה .הכשר בגרושה פסול בחלוצה בחלוצה פסול בנרושה.
נשאלתון )5בשלמא הכשר בגט פסול בפרוזבל מתניתין היא שטרי חוב המוקדטין
פסולין והמאוהרין כשרין פרוובל הסוקרם כשר והמאוחר פסול .הכשר כגרושה פסול
בחלוצה איסתבר לה') חליצה מופעת כשרה גם מופעה פסוליליף מינן אי הכי הוא
ופירוש הכשר באשה פסול ביבמה לא קאמינא על בירוריה ,הכיחזינן לענין חליצה
ונרושה כדאסתכר לכון ,והכשר באשה שאם באתה ואמרה טתבעלי תנשא לפום
הלכתא ,ופסול ביבמה דתנן )6אינה נאמנת פומי מת ינטי שתנשא .ופרהבל זה)6
יש מי שאומרי' כי אין צריך היום נחוצה לארץ כי זה שאמרנו לעיל בזמן שאי
אתה משסט קרקע אי אתה משסט כספים וכו' ער עמר הלל והתקין פרווכל זה
כולו בארץ ישראל והלל בפני הכית היה כמפורש נפסח.ם )7בפר' אלו דברי'.
ואמרינן נמי בפר' יציאת השבת )8הלל ושמאי גמליאלושטעון (בניו) נהגו נשיאותן
לפני הבית וכו' .והאי דאמרינן לעיל נמי אמ' שמואל האי פרוזבל עולבנאדרייני
וכו' .איפשר לום' שעל דורות הראשונים שהיו בימי הלל קאמ' אעפץ שלא היה
שמואל באותן דורות .והפירוש נכון כי שמואל קאם' כי איפשר לומ' שהיה נוהג
נסי שפר הפרוזכל ואעפ"י שלא בפני הכית בדורו של שמואל לאותן שהיודרין
בארץ ישראל כסו שהוא צריך לנהוג ואפ" היום לאותן שהןררין בארץ ישראל
אבל)8אין צריך פרוונל כלל אבל צריךלאותן שהןדרים בארץ ישראל ואפי'היום.
 (lot~ly1שטר פרוזכן כך הוא הולך המלוה אצל שלשה עדים ,ויש אומרי' אפ"
לשנים ואומ' להם הוולי מהרי וחזו דאנא מסר פרוזבל קמי שלשהדיינין יאינון
פלוני ופלוני ופלוני ואם התמו לו אותן הערים כי פלוני זה מסר הפרוזבל בפני
פלוני ופלוני הדיינין שכמקום פלוני די לו אם יחתמו לו אותן העדים באותו שפר
פרחכל כי בפניהם מסרו כפניהריינין ואעפ'י שאיןהדיינין חותמין באותו שפי
הפרוזבל מיהו אי חתימידייני טפי מעלי ואין צריך שם עדים כלל וזהו ששנינות)
הדיינין חותמין למטה או העדים .וזהו נוסח שפרפרוזבל.
אנו ניתרין החתומין למפה כך היה שנא לפנינו פלוני ואם' לפנינו רבותי אנייש
לי חובות על פלוני ועל פלוני ואני מוסר לכם מילי פרוזבול ויהבית לכון
) מכות דף ג' ע"ב.
י
') צ"ל :ושאלחין.

 )4צריך להוסיף" :נט טיפשה כשר חליצה מעושית פסולה ,כשר בחליצה פסול בגרושה"
ע" בס' העטור ד"ו דף מ"ט ע"ד ור"ל דף כ"ח .ויש לחקן גם שם ממ"ש פה.
, )6במית סוף פרק ט"ו.
') מובא שם בס' העטור" :וכחנ חרב הסחיר איבא מ"ר הנימיקי בארץ ישראלוכי"
העטור בשם הר
בשטי לשון קצת ,גם בס' התרומות שער ס"ה ח"א סי' ר' :וכתב הרג
יהורה אלברצלוני דהם מילי דנוהג שמטת שביעית בכספיםהני כילי בארץישראל וגזמן הזה וט".
 )7דף ס'ץ.
 )6שבת דף טץ.

בעי

 )9צריך להיסיף" :גוהצה לארץ" כטש"ש בסי העטור ובסי התרומות.
 )10מנאן עד "והכל שרירוקים" מובא אות באות (מלגדשטייםקטנים) בשם הח"ר יהורה
אלגרצלוני ז"ל" בס' הפרוסות שםסי' יא (דף ר"ט מרפוסויניציא).
י )1שביעיתפ"י ט"ד.
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במתנה ארבעה גרטידי מן ארעא דאיתלי ועל גביהון ארשיתייתכון למגבהלי כל
שטר חוב אהוהלי על אינש וטעתה הוולי דייני ותנכוהו ותקבלוהולי ואם לא

תגבו אותם טעתה כיון שמסרתי לכם פרוובל הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד
היום אצל כל אדם כל זמן שארצה ואנו ביתדין כיון שראינו דבריו נכונים והואיל
ומסר קדמנא מילי דפרוסנלא כדאמור רבנן כתיבנא והתימנא ליה ביום פלוני לירח
פלוני לשנת פלוני האי שטרא דפרוזכלא כדנהננא מימי הלל הזקן כהונן וכתיקון
רבנן מיומא דנן ולעלס ומדא.תעביר
עוברא קרמנא ייפינו כהו דלא למשמטי)
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החזקנו כאן )2בתקנתא דרבנן והכל שרי וקיים.
בלשון
יוני וחתיטי סחרי שכפניהם מסרו לפלוני ופלוני הדיינין כשר הוא אותו פרוובל
וכמפורש בנימין בהחלת פר' השולח נם.

והשטר התשעהוארבעים הוא שטר פמקתא.
והוא משטרי כראמרינן בכתובות )8בפר' הנושא את האשה אמ' רב גירל אמי רב
כמה אתה נותן לבנך כך וכך ולכתך כך וכך עמדו וקידשו הן הן דברים הנקנין
באמירה .אס ,רבא ססתנרא מילתא דרב בנתו נערה דקא מטי הנאה לידיה בכסף
קידושיה אבל בתו בוגרת דכסף קירושיה לעצמה לה') והאלהים אמ' רב ואפי'
בוגרת דאי לא תימא הני אני הבן מאי הנאה אית ליה אלא בההוא הנאה דקא
מיהתנו אהדדי גמרו ומקנו אהדדי וכן הלכתא 16ואמרינן בירוש'  )6אבל לא האח
ע"י אחותו ולא אשה ע"י בתה ואפי' היא קטנה .אמ' ליה רבינא לרב אשיו) ואי
קשיא לך הא דתנן מתו בנותיו ניגונית מנכסים בני חורין והיא ניזונית מנכסים
משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב רשמעת מינה דניתנו ליכתכ התם בשקנו
מידו דסתם קנין לכתיבה עומר ,וככר פירשו כל זה בהלכות מזונות ומעשה
ידי אלמנה נענין שטר פסיקתא מיהו כתבנו קצת להחוירו בסדר השטרות ,ואעפ"י
שהיום נהגו ברוב המקומות לעשות תנאי השידוכין בקנין מיהו אי איבא מאן דעביד
כענין שטרי 0מיקאתא כנון שקידשו קנו כי הן הן הדברים הנקנין באמירה .ונהו
נוסח שטר פסיקאתא.
ו
נ
ל
ו
יודעים )9אנו עדים התומי מטה עדות ברורה שאמר
פלוני בן פלוני ופלוניבן
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אמ' לנו פלוני דנן דאנסיבית ליה לפלוני בריה ברתיה פלונית ויהיבנא ליה בהדה
כך וכך זוזי וכך וכך מאני סשתיא וארעא וביתא פלוני דנסיב פלוני ברתיה דפלוני
כך וכך מאני תשמישא וארעא וביתא פלוני ועלהלין מילי ותנאי ועל דעתאקידשה
פלוני לברתיהפלוניתלפלוניבריהדפלוניובתר דקידשה תבעי מיננאאנן מהדילמיכתב
 )1בס' התרומות שם" :דלא תשממי.
בטופסי רשטרי ברלא שטיטתא.

 -ועי ,הס' העטור דף נ' :ירנינו האי זצ"ל כתב

) שם :כחו.
י
") דף ק"ב.

י)

ח"ה בר'"ף.

') צריך להוסיף :רגרים הללו 1כ ,1לא ניתנו ליכתכ.
)8סי' בס' העטור ד"ו דף מ"ר וד"ל דף כ"ה.

-י % . .

להם לכל הר והר טנהון טאי דפסקו לבניהון ואנן מהרי כתיבנא וחתיטנא כל טאי
דהוה קרמנא ואזמיני יתה לםהדי ביום פלוני לירח פלונ* לשנת פלונית ויהיבנא ביר
כל תר וחר מנהוןלסיהוי ביריהון לראיה ולזכות והכל שריר וקיים .והאירנא לא
איצטריכינן להני שנהנו לכתוב שטרי תנאי בקנין.

והשפר החמשים הוא שטרפקדון.
והוא כנון ראובן דאפקיד מירי נכי שמעון בשטרא והוי יורע שאיןרין שטר זה
כשאר שטרות כי כל שפרי דעלמא אי אמ' פרעתי האי שפרא לא מהימן בכל
ד אצל חבירו בשפר אי אם'
שנועה שבעולם ער שיביא עדים שפרעו אבלהמפי
לו החזרתי לך סהימן בשבועה חמורה ולא מצי לסיטר ליה שפרך בירי מאי נעי
כרנרסינן בבבא בתרא )1דנזיקין בפר' המוכר את הבית בעא סיניה רב עמרם מרב
חסדא המפקיד אצל חבירו נשפר ואם' לו החזרתי לך טהו סי אסרינן סגו ריכול
י אמי ליה החזרתי לך נמי מהימן או דילסא טצי אנף
למיסר ליה נאנסו מהימן כ
ליה שפרך בידי מאי בעי ופשטליה מגודאי אם' ליה נאנסו מהימן ולא מצילמימר
ליה שפרךבירי מאיבעי ואירי ואירי בשנועה חמורה דמנקפינן ליה הפצא בידיה,
וכיון דהכי הוא שמשונה שפר פקדון סכל השפרות שבעולם בדין היה שלא לכתנה
במנין שאר השפרות אלא מיהו כתבנוה במנין להוריע שאין דינהכדין כל השטרות
והואיל שכל השפרותאין נאמן ארם על פריעתן אלא בשטר או בעדים וזו אפ"
בשבועה נאמן בפריעתה מה מועיל לו השטר ולכך לא פרחנו לכתוב נוסה דילה.

והשטר אחדוחמשים הוא שטרפמים.)2
והוא כנון מי שרוצה להבריח קרקע או לרתות בו את השעה שלא יהא לו קרקע
באותו עת ולא שוה הקרקע כותב אותו קרקע שיש לו בשטר פסים לחבירו והוא
כנון שכותב לו מתנה מעכשו לזמןידוע שהואאומי לו נתתי לך שרה זו עד לעשר
שנים או עד תטש שנים וצריך לכתוב לו כל זה בפירוש בשפר אבל אם אותו
השפר הוא כשאר בל שפרי מתנות התוכנתוחלופות Iv'b1הסתנהכי זה השפר שטר
פסים הוא או שטר אסנה לא כל הימנו ואינו נאמן כנך .וזהו נוסח שפר פסים.
יודעים אנו ערים חתומי מפה עדות ברורה שאמ' לנו פלוני בןפלוני הוו עליעדים
וקנו סטני וכתבו וחתמועלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוניבן פלוני
להיותבידו לזכות מחמתשרציתי ברצון נפשי שלא באונסכללאלא בלב שלםובנפש
חפצה ובדעת שלימה ובעין יפה ונתתי לו במתנת בריא מתנה טעכשו שרה פלונית
כמו שהיא עסוייסת בסצרניה שיזכה בהזכייה נמורה מהיום ועד עשר שנים או ער
חמש ומהשלטת עשר שנים ואילך תחזור לרשותו ותהא שלוכי לא נתתי לו מתנה
מעכשיו אלא ער עשר שנים בלבד .וכותכין לועניינא דשפרא ובמקום מתנתעלמין
טחב בטקוטו טחנה לעשר שניםוכוי ער והכל שרירוקיים.

והשפרהשנים וחמשיםהוא שטר פשרה,
איא צריכהקנין וכבר כתננוענייניהלעיל בהלכותהקניינין ופשרה חח הוא נוסחה.
 )1רף ש.
 )9כחובותרי ע"פ ובבא אתרא ר' קשרע"ב.
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יודעים אנו ערים!) חתומי טפה ערות ברורה שאסי לנו פלוני בן פלוני הוועלי

עדים וקנו ממני וכתבו והחמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בן
פלוני להיות בירו לנכות מהמת שרציתי ברצון נפשי שלא באונס כצל אלא בלב
שלם ובנפש חפצה ובדעת שלימה ובעין יפה ונטלתי וקבלתי ממנו כך וכך דינרין
מכל מה שישלי עמו ונתפייסתי ממנו ומכל שותפו' ומכל דררא דממונא ומכלעסק
ומגל דין ורכרים שיש לי עליו בין מקרןביןמריוח ער גמרא ולא נשתייר לי אצלו
שום דבר נעולם ולא משוה זוז ולמעלה ולא משוה זוז ולסמה כי הכל נתפשרתי
י רשות
עמו משלם בקנין נמור ונתפייסתי מן הכל במה שקבלתי ממנו ושוב איןל
ולא ליורשי אחרי לתבוע מפלוני זה או מיורשיו אחריו לאדין ודברים ולאדיןולא
מצו ולא תגר ולא טענה ולא הרהור ולא ערעור לא כביתדין של ישראל ולא בבית
דין של אומות העולם מהמת שנתפשרתי עמו ולקחתי ממנו כל מותר שותפות ועסק
ודררא דסמונא שהיהלי עמו ויהיה פפור פלוני זה סדין שותפות ומכל משא ומתן
י עמו הוא ויורשיו אחריו ויהיה פטור מן שבועה ומן נזירה ומחרם סתם
שיהיהל
ומשבועת השותפין והפקדון ומן גזרת הגזלנין ומחובות הנחשרין ומכל שטרי קללות
מהיום ולעולם ,ופשרה זו בקנין נטור פשרה נמורה חתוכה והלוטה כדת וכהלכה סלא
להשנאה בה ורלא למיהדר מינה לעלם ויהיבנא ליה ומשלמת ליה ולירשוהי בתרוהי
ואין מי ימחה בידו ולא ביר הבא מכהו כי בלב שלם לאשנוייו) ולא אנוס ולא
מופעה ולא נשלוהא בשגגהעשיתי לו פשרה ? 1בלא שום שיור בעולם לאלי ולא
לבאים מכחי ואפי' איתנלייא לי פעותא ושלוחא היום או מחר ליתלי רשות לטימר
ליה פשרה במעות הוות כי מעכשיו מחלתי לו בקנין גמור כל מעותא ושלוחא בין
דיריעא לי השתא בין דאינליא לי לבתר הכין .וכל סי שיבוא מארבע רוחות העולם
בן ובת אח ואחות קרוב ורחוק יהודי ויהודית יורש ונוחלגוי ונויה שיבוא ברשותי
והרשיתיולאברשותיוחרשתיריקוםויהנהוימעהוישתעיויערערעליפלוניזהאועל הבאים
מכהי מפשרה זוומחילהזו כדי לבטלה כולה או מקצתהיהיו דבריו בטליןומבונילין
וחשובין כהרס הנשבר שאין בו ממש ולא יהא בהן כח לא בדיני ישראל ולא בדיני
אומות העולם וכל כתב וקיום כתוב בכללשון יהודי אויוני ופרסי ומדי וישמעאלי
או בכל לשון וכתב שיצא על שמי ושלא  syשמי מחטת פשרה זו כדי לבטלה
נולה או מקצתה או שפר שום חוב או שותפותבעולם שיהאלי עליו ער היום יהא
אותו כתב וקיום ואוחו שמר חוב או שטר שותפות כפל ומבוטל וחשובין כחרם
הנשנר שאין בו ממש ועלי ועל יורשי אחרי להפיץ ולהדיח ולסלק מעליו ומעל
הנאין מנחו כל עורר ופוען בעולםבין בכתב בין בעל פה ער שאעמיד בירו וביר
הנאים מנחו העמדה גמורה בלא שוס פסידא בעולםוכל מודעי ומורעי דמורעי וכו'
שמסרתי ושעתיר אני למסור כולם בפלחים בפניכם דלא למילף טנהון לעלם בכל
ד.בורין ותנאים דאמרו ודתקינו דמבטלין בהון מורעין ותנאין וכולן מכרן פלוני זה
לפלוני זה בזוז א' וקבל עליו פלוני זה אחריות והומר פשרהזו כאחריות וחומר כל
שטרי פשרות ומחילות רנהינות בישראל מיומא דנן ולעלם דלא כאסמכתא ודלא
נטופסי רשפרי .וקנינא מפלוי זה לפלוני זה ביום פלוני לירח פלוני בשנת פלונית
כך וכך לבריאת עולם לטנין שאנומונין כאן כמתא פלונית בכל מאי דכתיב ומפורש
לעילא נמנא דכשר למקניא ביה והכל שריר וקיים.
 )1ע ,,בם' העטור ד"ו ד' ח"ה ש'ד ר" 5די כ"ח.
 )2א1ל :,שגו ,או שלו,עי' לעיל עמור .49
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והשפרהנ"ג הוא שטרפטיקא.
ואם רצו עושין אותה בית או עדים על שם ראשי הקהל וזהו נוסחה.
ם אנו עדים חתוטי מפה
אנו ביתרין החתומים למפה ,ואם הוא בלשון עדיםיודעי
עדות ברורה נך היה שנזקקו ונתיישבו ראשי הקהל בעסק פלוני בן פלוני כך
וכךזוזי בכל שנה ושנה בין במם בין שלא נמם בין בנוים בין בכל עונש שיצא
מלפני המלך ולא יהא רשות לראשי הקהל ולא לבית רין ולא לאחד מן הקהל
להוסיף על פסיקא זו כלום בעולם .ויש נמי סי שכותבין הכי ועשו עצמו פיסקא
כדי שיתן בכל עונשין ובכל צרכי הקהל הלק אחר ממאה או הלק אחר טחמשים
בכל מה שיש עליהם משום עונש או משום תקנה וכותכין הכל כסו שכתו' לעיל
ובסוף כותבין וכך נתננו על כלריין ועל כל פרנס ועל כל ארם בעולפ שלא יהא
להם רשות לבטל פסיקא זו ושלא לזכור לשלפון כלל פסיקא זו כדי להוסיף עליו
כלום וכל מי שיעמוד טהקהל ויעבור על תנאין הללו אותו האיש יהיה בחרםובנדוי
ובקללה שקלל ושההרים יהושע בןנון אתעכן בן זרח ואתיריחו ולא יהיה לוהלק
באלהי ישראל ולא יראה בבנין ירושלים אלא תהיה פסיקא מקויימת לעולם .וקנינו
כותבין הכי וקנו לסנינו אנו ערים מןהקהל
אנו עדים וכו' .ואם היא בלשון
ל
ה
כל מאי דכתיב ומפורש לעילא בטנא דכשר
ב
לפלוני זה וספלוני זה לכל הקדייניי
למקניא ביה והכל שריר וקיים.

ריי

----

והשפר הארבעה וחמישים הוא שפרצוואה.
והוא צוואת שכיב טרע שקונה בצוואה בעלמא וכדגרסינן )1בפרי סי
אס' ר' נירא אמ' רב טנין למתנת שכיב מרע שהיא בדבור בעלמא ולא צריכה לא
לקנין ולא לשום חיזוק נעולם לא שימשוך המקבל ולא שום דבר דכתי' והעברתם
את נחלתו לבתו היה לו לומ' תעבור את נחלתו לנתו למה תלה הכתוי בביר ראמי
והעברתם אלא רמז רמז לך יש לה העברה אחרת שהיא שכשם שהירושה נופלת
טאליה ביציאת נשמת המוריש כך אותה העברה זו שהיא נדבור בעלמא .ויש מי
שממרש שזה שאנו דורשין לפי שהזכיר העברה אחרת שהיא כזו כלומר כשיבוא
לפניכם דין דבר זה מה אתם רנץ ואומרי' הבת היא תזכה אלסא בדבורכם יפסק
הדין הכא נמי יש רבור שהוא כזה והיא צוואת שכיב מרע .רב נחסן אמי רבה בר
אכוה מהכא ונתתם את נחלתו היה לו לומר תנתן נחלתו אלא יש לך אחרת שהיא
כוו ואי  11זו מתנת שכיב מרע .ורב נחמן מאי פעסא לא אמ' סוהעכרתם ההוא
מיבעי ליה לכדר' רהניא ר' אוטר בכולן נאם' נתינה וכו' ר' מנשיא אמ' טהכא
בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה
י מת אתה ולא תהיה בצוואה בעלמא .רמי בר יחזקאל אט'
אטי הי צו לביתך כ
סהכא ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבוש את החמור ויקםוילך אל ביתו
וגו' בצוואה בעלטא .אמ' רב נחמןי) מתנת שכיב מרע פי' בצוואה כלחוד מדרבנן
- - -
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