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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
- - -

שמת

 )1בבא גתרא ד' קס"ז.

 )2לפנ,ט שס ד' קס"ז  :a~Yורגא אמר ר' נחסן.

-

)1

-

היא נזרה שמא תפוף דעתו עליו פי' שאם לאהיינו עושים כרצונו לאלתר בלא
שום משינה בעולם היה טטרףרעתו עליו מחמת צערו .גרסינן כפרי חזקת הבתים)1
אמ' רב יהורא האי מתנתא פמירתא לא טגבינן בה היכי דטי מתנתא פטירתא אט'
רב יוסף דאמ' להו לסהדיזיעו איטמרו וכתובוליה .איכא דאמרי אמ' רביוסף דלא
אם' להו חיבו בשוקא ובבריאתא ותכתבו ליה ,מאי בינייהו איכא בינייהו סתמא.
אמ' רב והוא טורעא לחברתה וכו' עד דאיבעיא להו סתמא מאי רבינא אט לא
היישינן רנ אשי אמ' חיישינן והלכתא היישינן .כתב רבי' האיי גאון  (1sslלא
רנילינן בצוואות למיחש למחמא ומעשים בכל יום כד נפקא פקרתא דמצוה טחסת
מיתה כמתנה טקיימינן ליה וגבינן בה ולא חיישינן למאי רלא כתיבא בה פרהסיא.
ועוד כתב') שכיב מרע ראמי לא תגלו הא תפקדתא אלא לאחר מיתה לא הויא
מתנתא פמירתא דהא כי מתקיימא לאחר מיתתו ההיא עירנא לאו טמירתא דהא
אמ' להו למהרי לאחר מותי גליוהא ודאי דבר מוכיח לעבידאלאינלויי הוא דאט'
להו לבתר מיתה לישהדו') בצוואתו וליבא 4סיחש בה למתנתא פמירתא .ונשאל
הגאון ר' יצחק ז'ל') ושכתבת בטחנת בריא ההוזו דאט' להוי) וחתומו והבו ליה
ומית ראין כותבין ונותנין ואעפ'י שמיפה את כהו מהענין מיפה את כחו אצל
מתנת בריא מתנת בריא לא קניא בטקרקע אלא או בשפר או בקנין ובמפלפלי
בקנין או בטשיכה הילכך הבריא שאם' כחבו ותנו סנה לפלוני ולא טשךאין השפר
מועיל ואם קנו מידו על המפבע לא קנה שאין ספבע נקנה בחליפין ואם אמ'
במקרקעי כתבו ותנו לפלוני אם לא קנו מימו אין הכתב מועיל לו כלום עד שיניע
לירו או שיזכה לו בועלידי אחר ואם מת הנותן קורם לכן לא קנה שכבר זכו בו
היורשים ואם קנו סירו קנה לאלתר ושפר לראיה בעלמא הוא הילכך לא צריכא
לההוא דקדוקא .והאי דיוקא אחריתי נסי דדיקתא היש הפרש בצוואת שכיב מרע
היכא דאמ' כתבו טחיים להיכא דלא אמ' לא צריכת לה רמתנת שכיב טרע נשטר
היכא דאינו מיפה את כהו לא מנבינן בה לא שנא אמ' כתבוה מחיים לא שנא
שמא לא גמר להקנותו אלא בשטרואין שפר
אם' כתבוה סתם דכיון שאנו
שיימעשה שפר אחר מיתה לפיכךבין נכתב טחיים
שה
וש
חו
לאחר מיתה )7פי'אין שפר ע
בין לא נכתב אלא לאחר מיתה אס לא קנה טחיים לא יקנה לאחר מיתה ,)7ותו
הא דאיתמר מתנת שכיב טרע שכתב בה קנין בי רב משמיה דרב אמרי ארכבה
אתרי )8ריכוני ושמואל אמ' לא ירענא מאי ארון בה וכו' .ושאילית היאך צוה
שכיב מרע קנו ממני ותנו לאחר מיתה קאמ' או קנו סמני ותנו סתם קאט' פשיפ'
דתנן )9סתם קאמי דאי אמ' לאחר מיתה אמאי אש רב אם עמד אינו הוזר אלא
שמע מינה דסתם קאמ' ודקאמרת הלכתא בהא כרב או כשמואל הרביי חננאל פסק
-----שם ד' מ' ע"ב.

 )2מיבא ברצף שם.

ו) מובא ג"כ שם.
') שם :ליסהדיועי'לעיל עמור .66

 )5כינא גם בתשובות הגאונים שהו"ל החר"א הרכבי סי' תק'"ג באטצע (עמ' 66פ אג'.)7

") צריך להוספו :כחוגו ,כמש"ש.
') "סי' וכוי" .מכאן ער "לאחר סיחה" חסר שם.
ו) "3ח גם לפנינו בבא בחרא די קג"ב שלא כג"ש שם לתשובות חגאתים "תרי" שטר"ש
החר"א הרככי בהערה.
 )9צ"ל.דחני.
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כשטופל הכי מבירא לן כדפמקרביי חננאל זצ"ל והלכתא כשמואל דהא רב נחמן
כשטואל טבירא להג דאט' ליה רב!) הכי אט שמואל שכיב טרע שכת' כל נכסיו
לאחרים אעפ"י שקנו סירו אם עמד חוזר בידוע שלא היהקנוין אלא לאחר טיחה
וסי שאמ' הלכהי) טשום דאס' שמואל לא ידענא מה ארון בה לאו פעטא קאם'
דלא אסתפק ליה לשטואל אלא הינא רטית שמא לא נסר להקנותו אלא בשפר
ואין שפר לאחר מיתה אבל אם עמד לא מסתפק ליה דחתר דסכירא ליה דמתנת
שכיב טרע היא ולא מתנת בריא ולפיכך הוזר ולענין שמא לא נמר להקנותו אלא
בשפר כשטואל מנירא לן') כוותיהבדיני ועוד דר' יוחנן קאי כוותיה וכל אותן
דקדוקי שרקרקתי*)לענין מתנת שכיב מרע עמדנו עליהם וטצאנום ענינים )6ואין
למעלה )6מהן ולפי שלא ראינו בהן תוספת ולא נרעון לא הוצרכנו לכותבן .ותו
נשארי) שכיב מרע שכתב וזיכה במקצת נכסיו לראשון וחזר ונחנן לשני סי הוי
זיכוי חשוב כקנין וכשם שהנותן טקצת נכסים בקנין שובאין לו חזרה כךזיכוי
נטי אין לו הזרה או דילמא זיכוי אינו חשוב כקניך) כך נראה לנו שהניכוי
והקנין ררך אחד לשתיהן לרב כראית ליה ולשמואל כדאיתליה כראטר') כתבוזכה
לזה וחור וכת' ונכה לזה רב אם' ראשון קנה ושטואל אם' שני קנה רב אס' ראשון
קנה הרי היא כטחנתבריא ושטואל אסר שניקנה הרי היא כמתנתשכיב מרעוהיינו
פעטא דלא איסתפק לשטואל בנווה כדאיסתפק ליה בקנין טשום דסתם קניןלכתיבה
עומד והזינוי אינו כך אבל לענין הזרה שניהם שוין כשם שחוור בקנין לבדו כך
החרבזיכוי לברו .ותו נשאל )!0האי דנהגובני טקוטנו לכתובבצוואתשכיב טרע אמ'
פלוני הוו עלי עדים בקנין מעכשיו וכתבו וחתמועלי בכל לשון של זכות והששת
שטא יהא זה שפר לאחר מיתה אל תחוש לכך שאיןבזה השן מי שמחכויןלהקנות
בשפר אלא בצוואה )!1בעלטא הן טקנין ושפר ראיה בעלמא ולזכרון דברים אבל
להקנות בשפראין מחכוין לכך .ותו נשאל )12בענין ההוא שפרא דהוה כתו' ביה
בהיים ובמות ואטרת משטיה דנאון דהאי מעשה בשכיב מרע הוא לא שנא מצוה
סחטת טיתה ולא שנא בכל הנכסים ולא שנא בטקצתן הלכה כרב כך ראינו שדברי
נאון מה אמת הם .ושכתבתיי)בענין ההוא דהוה כתו' ביה קציר ורמי בערסיה*י)
ולא הוה כתי' ביה זטנו מרעיה אתפפר לבי עלולה אטי רבא הרי טת והרי קברו
מוכיחעליו .וראיה)!6לנאון דלית הלכתא כרבא הכי הוא כדפסיק גאון וראיתחזי)!6

י,

צ"ל :לרבא ,כמש"ש ועי' ב"ב ר' קנ"א ע'צ.
 )2צריך להזסיף :כרב ,כטש"ש.

 )5צ"ל כמש"ש :חרא רחלכתא.
 )4צ"ל כטש"ש :שדקרקתם.
 )6צאל כטש"ש:יפים וברורים.
 )8חסר שם הש להשלימו טסה שכהום פח.
') ת"ל נשאל.וחיא ג"כ שם עמד 267סי' תקי"ד.
)8ישלחצילים שם בתשובת תגשנים"כקני,א כט"ש פה שטו ששיער חה' תרכבי בעצטו

הערת ב'.

 )9בבא בחרא ר' קג"ב.
 )10סובא גם בתועבת הגאונים שםסי' תקמ".1
 )11כצ"ל גם שם.
 )12שם ס,,תקפצי.

 )16שםס ,,תקיא.

* )1בנא בחראדיקי"ג.
-2 )16ל :וראית ,כמ"ה'ש )16 - .כצ"ל גם שם.
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דכתבי
ואי כתבי
הכי לאי) עכדינן בה עובדא דלית הלכתא כרבא דאם' הרי מת והרי קברו מוכיח
עליו והילכך צוואת שכיב מרע היכא שהיא נלאקנין אינה צריכה לשפר שהשפר
לזכרון בעלמא כוהבין אוהוכי הצוואה היא העיקר ובה נקנית הכל באסירה בעלמא
והשטר לזכייה בעלמא היא שנכתב .וזהו נוסח שטר צוואת שכיב מרע.
אנו ערים החתומים לסמה כך היה שנכנסנו על פלוני בר פלוני לנקרו ומצינואותו
חולה ומופל על מטתו ודבורו ומלולו מוכנים בפיו ויודע לרבר ולהשיב כהוגן
על הן הן ועל לאו לאו ורעתו מיושבת עליו כשאר בני אדם המהלכיםעל רגליהם
ואמר לנו רבותי הוא חולה ומתיירא שמא ימות מן החולי פתאום והרי אני מצוה
בפניכם מחמת מיתהונךאמי לנו אותו האיש הוא חולה ונטה למות ואיןסי שיעמוד
לפני ומשמש לי אלא פלוי ברפלוניוהואיעמוד לפני וישמש אותי עד שהואבהיים
י צרכי ולאחר סיתתי יטול כל טה שיש לי כן אני מצוה בפניכם בצוואה
ויעשהל
גמורה וחלוטה צוואת שכיב מרע ואותו שעה מסר לו כל מה שהיה לו ופלוני זה
שימש אותו לפלוני זה ער שעת פפירתו ומתוך אותו חולי נפטר פלוני זה לבית
עולמו ולא עשה צוואה אהרה אלא זו ובקש פלוני זה סמנו אז עדיםלכתובולחתום
לו מה שצוה בפנינו פלוני בן פלוני וכתכנו לו שטר צוואה הכל כמו ששמענומפיו
נתבנו וחתמנו ונתננו ביר פלוני זה להיות בירו לראיה ולזנות ,ואם אינו מצוה על
שימחטו אלא על ממונו בלבד או על קרקעותיו והוא מצוה לבניו או לשארבני אדם
כותכין הני .אנו עדים החתומים לסמה כך היה שנכנסנו על פלוני וכו' ער ודעתו
מיושבת עליו כשאר כל בני אדם המהלבין על רנליהם ואט' לנו רבותי הרי הוא
חולה ומתיירא שמא יארענו מות פתאום והריני מצוה בפניכם צוואה נסורה מחמת
מיתה ני נתתי לפלוני בני כך וכך טקרקעותי וכך וכך מטפלמלי ולפלוני כך וכך
מקרקעוהי וכך וכך ממטלטלי מעכשיו ולאחר מותו יזכו פלו בקרקעפלוניומפלטלין
י בפניכם בצוואה נמורה
הנזכרין ופלוני בקרקעות ומפלמלין הנזכריןכי כן אני מצוה
מחמת מיתה ואינש לא ימחה בידיהו על שמי וכו' עד ואנו עדיםירענוכימגוהדין
סרעא איתסמר פלוני דנן לבי עלמא וצוואתו צוואה נמורה כי לא צוה אחר כך
כהדין עניינא ובעו מיננא אנחנא מהדי פלוני ופלוני דנן למיכתב ולסיחתם להוןמאי
דפקיד קדמנא פלוני רנןוכתיבנאלהון שטר תפקרתא דא הכל כמא דשטענאמפומיה

וכמא דפקיר יתנא בלא תוספות ובלא גרעון והכל כמא דשמענא מפומיה
כתיבנא והתימנא ויהיבנא נירא דפלוני ופלוני למהוי ביריהו לראיה ולנכות .וכתי טן
הטחברים ז"ל הכי ותרע רעד כאן לא אסרינן אין שטר לאחר מיתה אלא בימים
הראשונים שהיובקיאין באילו העניינים והיתה כונתם ידועה לכל דבר ודבר אבלבזה
הזמן אין מי שמחכוין לכך .ותדע כטה שאסרו בבריאראין שפר,לאחר טיחה נלא
קנין דאלו היכא ראיכא קניןאיןאנו אומרי'אין
שטר לאחר סנישתוהקמשועומםדרומכתתםבקנין
א
י
ר
ב
~כתיבה עוטר .ואיתשיל חד מרבוואתא ראובן
וסהלד
נכסיו בלשון צוואה ואם' מתיירא אני שמא יארעלי מות פתאום והנני מצוה עתה
שאם יארע עלי הקץ החקוק שיהיה ממונו כך וכך לפלוני התעמור הצוואה הזובין
שהזכיר שם מיתה או לא .ומה תקנה יעשה אדם לתת מנכסיו לאהר סיתה ואם
 - - - )1מכאן עד סוף התשובה לא נמצא שט .גל אלה התשובות שם מאמצע ס" תקי"ג עד
סוף סי' תקי"ו שוות בלשונן (מלגר שנויים קטנים) שם וגם פה.

כ"

.-

יצפרך הוא יסכור ויעשה בה כטה שיחפוץ כן ראינו שאין לדבר הזה תקנהעל מה
שכתי בשאלה כל עיקרכי כאשר נכתבה לו הסתנה הזו לא קנה בשעת הכתיבה
) כי צריך להיות הנוף קנוילו מאותה
כלום כל עיקר לא נוף ולא פירות והרי בוררי
שעה כשינתוי המקנה דברים גרורים מעכשיו שנמצא כאוסר לו נופא קנילך מהיום
ופירא לאחר מיתהווו לדעת ר' יהורהי) ואם לדעת רב יוסי שאסי אעפ"י שלאכתב
מעכשיו זמנו של שטר מוכיחכיון שכת' הקניתי לו שפר שכך שנינו הכותב נכסיו
לכניו וכו' והרי ר' יהורהור' יוסי שוין שצריך לקנות הקונה הגוף מאותהשעהאעפ"י
שלא קנה הפירות אלא לאחר מיתתהנותן .ואמרינן אמ' רבא אם' רב נחסן בהקנאה

אית צריךבין אקנייה ואקנינאי) ובין וקנינא מיניה ואקנייה אינו צריך וכרוכרן*)
פתנמי רהוו באנפנא פליני סכל מקום צריך שיכתוביי) אקנ*יה גין הקנים
וקנינא בין אחד בין כתב וקנינא )6ושכותב לו כך הרי הנוף קונה לאלתר
והוא ששנינו הכותב לבנו לאחר מותו אינו יכול למכור וכוי אכל וה שכותב
וכוונתו שאם ימכור תהא מכירתו לעולם ואם יתן לאחר מתנתו לעולס הרי
הוא כס* שלא כתב ואם מת אעפ"י שלא כתכ לאחרהריהנכסים בהזקתהיורשים לפי
שההוא השני שנכתבו לו לא קנה נלום ולא ניתן דבר זה אלא לשכיב מרע המצוה
לאחר מיתה ומסמכנא נסי אהני קראי בימים ההם הלה חזקיהו לטות ונוי ואמי ר'
ישנןבן ברוקה )6אםעל אחדמבניויירשכל נכסיודבריוקיימיןשהרילשוןירושהבלשון
טחנהוקיימ'לן הלכתא כר'יוחנן בן ברוקה וטסמכא נמי אקראי אמ' רבאמאי פעמא
) רשותלאב
רר'יוחנןבן ברוקה אסי קראוהיה כיום הנחילו את בניו רווורה כתגהי
'
מ
א
ד
ה
ת
להנחיל מי שירצה גם ואת לא נתנה אלאלשכיב טרע מצוה סחטת מי
בעי
ראובן )8היאךכי אס'ר'יוחנן בן כרוקה כשכיב מרע אבל בבריא לא אם'אודילמא
אפי' בריא ואחינן מןגמרא מכתובת בניןדכרין דאם' ליה ר' נהן כך שניתםמשנתכם
ן נרוקה ולא סליקא בלשון מתנה לאדם אחר אבל אם אם' מתנה 11
כר' יוחנן ב
נתונה לך מעכשיו עד שארצה או שאמ' לו על טנת שתהזירנהלי הא קיימאלן
טחנה על טנת להחזיר שמה סחנהאלא מיהו פירותיהן שבאותן הימיםעדשיחוירנה
לו למקבל הסתנה הן שאדם )9יהיו לנותן הרי זה לא קנה כלום ואם יכתוב לו
מתנה זו מעכשיו עד שארצה ופלוני זה נאמן ברבר זה אם מת הנותן קודם שיאם'
חזרתי בו הרי המתנה לסקנל .ואשר בשאלה אם אס' הגותן טתיירא אני שמאיארע
ימות פתאום)10אין מה להיות מצוה מחמת מיתה אלא אםכן טת קודם מטוך
ל
לדברים הללו ביום או יומים כדי מה שהארם חש בגופו מפני שהוא כמו ששנינו
בריא שאמי )11כתבו נפ לאשתו ועלה לראש הגג ונפל ומת אם' רשב"ג אם טעצמו
 )1צ"ל .ברור )2 - .בבא בחרא ד' קלש.

') צ"ל וקנינא.
 )4וברוכרן.
') אולי צ"ל :הקנאה בין הקדים וקגיגאבין אחר כן כתג וקגינא.
 )6שםי
'  :s~pאם אטר על מי שראוי לטרשו ,וגר' קנ"ח  :a~pהאוסר על חיגוק בין
הבניםיירש כ 5נכסי נאמן ובר' ק"ל :אם אסר יירש גככיו דבריו קיימין.
י) צ"ל :נתנה.
 )8צ"ל :בעי רבא בגריא היאך (שם ר' ק"5א).
 )9אולי :שאס.
' מתיירא הוא שמא יארע לו
 )10מובא בס' העטור ד' לגוב ד' ג"ו ע"ר :תשובה לגאוןוכי
מות מתשם וכו'.

כי

 )11גיטין ד,ס".1

והני קתני אם הוכיח סופו על תחלתו הרי זה גפ ומעשה נטי בבריא הסופרש~)
וריני הצוואותכדיני הניפין רתנןי) בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואס' כתבו
נט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנו וכו' ואסרינן עלה נניבא יוצא בקולר הוה וכו'
שמעתא ער שלהוי) מתם מחמרא ליפות את כחו וכן הדין .נרסינן בפר'מי שמת*)
ההיא דהוה כתוי בה הוה קציר ורמי בערסיה ולא כתי' נה ומנו מרעיה אתפפרלבי
עלמא אם' רב )6הרי מת והרי קברו מוכיח עליו ,אט' ליה אביי השתא ומה ספינה
שרובן לאינור נותנין עליו חומרי חייםוחומרי טחים חולים שרובן להיים לאכלשכן
אמ' רב הונא בריה ררב יהושע כמאן אזלא הא שמעתא בר' נתן התניא סי פוציא
ן מוציאין סירו אלא בראיה דברי ר'
מיד מי הוא טוציא סידו בלא ראיה והא') אי
ב
י
כ
ש
ם
א
ו
טרע
יעקב ר' נתן אומ' אםבריא הוא עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע
עליהם להביא ראיה שבריא היה .ולית הלבתא כרבאי) דהא אוקיטנא להא דרינוף
כר' מאיר ולרר' יעקב כררבנן דתנן וחכמים אומריי המוציא מחבירו עליו הראיה
ואמרינן ראיה במאי רב הונא ורבה אמ' ראיה כעדים רב חסדא ורבה בר רב הונא
אסרי ראיה בקיום השפר רב הונא אט' ראיה בעדים קא מיפלגי ר' מאיר ורבנן
ב0לונתא דר' יעקב ורי נתן ר' מאיר כרי נתן ורבנן כר' יעקבוכן אם' רבה ראיה
בערים אמ' ליה אבייטאי פעמא אילימא טרכולהו כתי' בהוי) כר קצירורמי בערסיה
והא לא נחיי ביה הכי שמע מינה בריא היה איכא לסימר הכי ואיכא למיסר הכי
אוק .ממונא בחזקת מאריה .וכת' נאון הכיח) והאי פעמא פפי עריף ומסתבר מדרב
חסדא ורבה בר רב הונאדאמ' ראיה כקיום השטר הילכךלרברי רב הונאורבהדאטרי
ראיה בערים קם ליה ר' נתן כר' מאיר ור' יעקב כרננן וקייטי לן הלבתא כרבנן
הילכך ליחה לררבא דאטי הרי מת והרי קברו טוכיח עליו דשטעתא כר' נתן אולא
דלית הלבתא כוותיה .ונתב אחד מן הטהברים דל הכי אתחוילן רכל צוואה
שלא נתברר לעדים שמת מאותו חולי אותה צוואה בדלה היא וכן הואהרין שאין
עושין עובדא דלית הלכתאכרבא דאמ'הרי טתוהריקברוסוכיהעליו .ואם תקשה ותאמר
כיון שאין הלכה כרבא אםכן האדנרסינןבפרי מי שאחוו )10אמ' ר' אלעזרשכיב טרע
שניתק מהולי לחולי וכו' כטפורש תמן היני טשכהת לה ראטרינן ביה שאם הלך
על משענתו אומרין אותו אם מחסת חולי הראשון מת גסתנתו טחנה ואם לאואין
טחנתו מתנה ואם הלך בשוק בלא משענת אין מתנתו מתנה .והשתא יש לום' כי
אותה שמועה כנון שמת עסקינן ,ויש להקשות דהיכא רמת וקברו מזכיה עליו ואין
אנו יודעין אם עטר אם לא עמד לא במשענת ולא בלא טשענת לפי שלא כתבו
 - )1יסרינו'.
 )2שם ד ,ס"ה ע"ג.

 )8שם ד' ס".1
 )4בבא בחרא ר' קנ"ג.
 )6בגמרא :רבה ,וברחף :רבא ,וכצ"ל פה כמ"ש להל; וכיה כס' העטור ר' לבש ד' ג'ז.

 )6צ"ל
ברחף אשר משם הונא פה כ"כ הס' העטור שם :ורג אלפס אמר דלית הלכתאוכו'.
י)עיי זהי
') יש להוסיף :כרהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיג בה הכי ש"מ שכיג טרע
הוה אדרבה מרכלהו כתיב בהו.
 )9בר",ף שלפנתו לא נמצא" :וכתג גאון הכי" רק כתא כן הרי"ף בסתם מרעת עצמו
ואולי כוונת הרב המחבר גמ"ש"גשי" ג"כ על הרי"ף ,וכך נראה מהרא"ש.
0י) גשם דף ע"ג
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ימנ
ו טרעיה אתפטר נתבפלה הצוואה במקום שעמד בין חולי להולי לא כל שכן
ה
ה
ו
א
שאין צריך אומר תדעכי תירוץ קושיא זו כך היא
שמועה דר' אלשר במאי
עמקינןכגון שבאו ערים לפנינו ושאלינן אותם ואומרין בפנינו צוה צוואה זוויורעים
אנו שעמדבין חולי לחולי ומנו מרעיה אתפטר לבי עלמיה אלא אם הולך בשוקעל
משענתו אבל הא דרבא דאמ' הרי מת והרי קברו מוכיח עליואין הערים בפנינו
שנדקדק הדבר מפיהם אם נפטר מנו מרעיה אם לאו שהיה אומ' רבא אעפר שאין
הערים בפנינואין עלינו מאחר שמת וקברו מוכיח עליו דאמ'אין הלכה כרבארביון
שאין הערים בפנינו כדי לדקדק הדבר מפיהםאין הדבר ראיה דאימ'הבריא לנמריאו
הלך בשוק בלא משענת ומתמו מהדר הדר ביה .ותרע כי משום הכי חקינו לספרי
דדייני שיכתבו בשפרי מתנות מתנת בריא לסלוקי נפשיהו מספיקא:
-

.

- -

והשפר החמשהוהחמישים הוא שמר קבלנותא:
והוא כמו שטר הערבות מיהו יש חילוקבין ערב לקבלןכי הערבאין יכול המלוה
לפרוע מן הערב אםיש נכסים ללוה וכרתנן בסוף פר' גט פשוטי) המלוה אתחצירו
ע"י ערב לא יפרע מן הערב ואם אמ' לו ע"מ שאפרע ממי שארצה תחלה יפרעמן

הערב .רשב"ג אומי אם יש נכסיםללוהבין כךובין כך לא יפרע מן הערב ואממקנא
תריץ בגמר' להא מתניי הכי חסורי מחסרא והכיקתני המלוה את חבירו ע"י ערבלא
יצרע מן הערב ואם אמ' לו על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב במה
דברים אפורים שאין נכסים ללוה אכל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב .וקנלן
אעפ"י שיש נכסים ללוה יפרע מן הקנלן .רשב"נ אומי אם יש נכסים ללוה אחדזה
ואחר זה לא יפרע מהם ,וליחה לרשב"נ ראמ' רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל מקום
ששנה רשב"נ במשנתינו הלכה כמותוחוץ מערב וצ-דן וראיה אחרונה ערב האדאמרן
הילכך הלכתא כתנא קמא רקבלן אעפ"י שיש נכסים ללוה יפרע מן הקכלן .וכת'
הנאון רבי' יצחק זצ"ל הכי)2והדין כללא דאמרינן כלמקום ששנה רשב"גבמשנתינו
הלכהבמותו חוץ וכוי לאו דוקא דלאאמרינן הלכהכרשב'נעדדאיכא טעמא .והלשון
שבין הערב לקבלן ערב הואכגון שאס' הלוהוואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהוואני
חייב הלוהו ואני נותן .והקבלן הוא כגון שאומי לו תן לו ואני קבלן תן לו ואני
פורע תן לו ואני נותן ,וכדגרטינן נמי בפרי גט פשוש) .אם' רב הונא הלוהוואני
ערב הלוהו ואני פורעהלוהו ואני חייב הלוהו ואני נותן*) ,תן לו ואני קבלןתן לו
ואם פורע תןלו ואניחייב תן לו ואני נותן כולן לשון קנלמתהן .איבעיא להו
הלוהו ואני קבלן תן לו ואני ערב האי ,ר' יצחק אמי לשון ערכנות ערבות לשון
קבלנות קכלן )6ואני ערב .)6רבחמיא אמ'כולן לשון קבלנות הן חוץ סהלוהוואני
ערב ,רבא אם' כולן לשון ערבות הן חוץ מתןלו ואני נותן .אמ' ליה סרבראמימר

3 )1בא גתיא דף קע",

 )2בהלכית 1,שם פ ,עשיר ,דגגא בפא
 )8ב"ג רף קמר.
 )4צריך להיסיף :כולן לשון ערבות הן.
 )6צריך 6מר כמ"ש גרי"ף :קבלנות כלומר הלוהו ואני קבלן קבלן ,תן לו ואני ערב ערג,
_]א811אמ_[14א

טפר השטרות
82
נותן אין המלוה על הלוה כלום ולא היא לא
לרב אשי הכי אמ' רבא תן לוואי

מיפטר לוה מיניה דסלוה עד שישא המלוהויתן בידו של ערב מדאמ' רבא תן לו

ואני נותן קכלן,ואמי אמימר תן לו ואני נותןאיןלמלוהעל הלוהכלום מכלליקכלן

דקאט' רבא אי בעי מלוה למתנעיה ללוה מצי למתבעיה .ונת' הנאון רבי' יצחק
דל )1הכי ושמעינן מינה דקבלן תרי נווני נינהו איכא קבלן רגבי ממלוהגי) ממאן
רבעי ואינא קבלן דלית למלוה על הלוה כלום תן לו ואני נותן הוא ניהו קבלן')
דלית ליה למלוה על הלוה כלום תן לו ואני פורע תן לו ואני קבלן תן לו ואני
חייב מסתנרא לן דהלכתא כרבא דאמ' כולן לשון ערבותהן .ורבוואתא קטאי פסקו
הלכתא נרב הונא דאם' כולן לשון קבלנות הן .והנאון ר' שמואל כן חפני כתב
טפר*) הערבות שחיבר הכי ,שער באי זו דבור ובאי זה לשון תתקיים הערב ויהיה
הערנ משועבד תדע שאתה מוצא לשון הערבות תתקיים בארבעה לשונות .הראשון
כגון שאמ' הערב למלוה הלוהו ואני ערב .השני כנון שאם' לו הלוהז זאני פורע.
הנ' כגון שאמ' לו הלוהו ואני חייב או הרומה בלשון שהוא מלשון חובהעלעצמו.
הדי הלוהו ואני נותןכדנרסינן אמ' רב הונאהלוהוואני ערבי) הלוהו ואניהיינהלוהו
ואני נותן כולן לשון ערבותהן .ותדע דאלו הארבע לשונות שמתקייטות בהןהערבות
אתה מוצאן על שני עניינים הענין הראשון כנון אחר מר' לשונות הללו על ממון
ידוע כנון  'DNWהלוהו אלף  111ואני פורע מאחר שנודע בתהלה כמה היה ההלואה.
הענין השני כגון שאמי בתחלה כל מה שימול פלוני ממך הלוהו ואני ערב לך
דאע'נ דבשעת הערבות לא אמ' אלא הלוהו ואני ערב הוה ליה כאילופירש בפירוש
כל מה שאתה טלוהואני ערב מאחר שנורע כתהלה .שער נ' באי זה לשון הויעליו
תורת קכלן ,תדע שהלשון נופל בו שם קבלנות הוי בארבע לשונות .הראשון כגון
 'DNWלו תן לו ואני קכלן ,השני הן לו ואני פורע ,הנ' תן לו ואני חייב ,הר' תן
לו ואני נותן כדגרמינן תןלו ואני קנלן תן לו ואני פורע תן לו ואני מייב' )6כולן
לשון קבלנות הן .ואתה מוצאאלוהלשונות שמוצא אותן על שני עניינים כגון שהוא
על דברידוע ואומ' תן נך וכך ואני קכלן או כגון שאום' כל מה שאתה נותןלואני
קבלז דבשניהם יתקיים .וכנר שאלו בתלמוד על שני עניינים אחרים אס הם בתורת
ערבות או בתורת קבלנותדאינעיא להו הלוהו ואניקבלן הן לו ואני ערב מאי,ונפלו
על זו הבעיא ושלשהד) דעות הראשוןהלוהו ואני קכלן יש בו תורת קבלנות ,תןלו
ואני ערב יש בו תורת ערבות כדגרסינן אמ' ר' יצחק לשון ערבות ערבות לשון
קבלנות קנלנות .השני רב חסדא אמי כולן לשון קבלנות הן לבד מהלוהוואני ערב.
הני הוא דברי רבא והיא הלכה למעשה רבא אמ' כולן לשון ערבות הן לבדמתןלו
ואני נותן ואע'נ דגרסינן לבתר הכי אמי ליה מר בר אמימר הכי אמי אבא תן לו
ואני נותןאין ללוה )8כלוםעל הטלוההרי כבר נתבטלו דברי מר בר אמימרדאסקינן
ולא היא לא מיפטרליהסיניה עד שישא ויתן ביד .שער ד' בכסה פניםיתחלקערב
 )1שם

 )2צ"ל :מלווה.
 )3צריר להוסיף :דאית ליה לאפרועי ממאן רבעי .נשא ונתן ביר היא ניהו קבלן.
 )4צ"ל :בספר .ומובא גם בקצרה בס' העטור ר" 1דף ס' ע"ג וד"ל דף ל"ד.
') צריך להוסיף :הלוהו ואני פורע.
 )6צריך להזסיף :תן לו ואני נותן.

 :s.y )7שלשה.

 )8צ"ל :לטפה כלום ש הלה.

שטרקבלנ.תא

ן

1

ן

ן

:

מקנלן תדע שעד שלשהעניינים אתה מוצא חלוקתן הראשון שמו שלזה*ינ
וכשמו
של זה זה נקרא גובלן וזה נקרא ערב .השני באי זה לשון יהיה זה כתורתערבונאי
זה לשון יהיה זה בתורת קבלן הוא כמושפירשנו רהלוהו ואני ערב הוימן הלשונות
שהוא בחורתי) קבלן הג' תורתו של זה אינו כתורתו של זה ומשפמיהןאינןשוין
תדע שהערב היכא שיש ללוה שעבור נכסים מסה שיכול המלוה לפרוע את חובו
אין למלוה שיפרע מן הערב כל זמן שישללוה אבל היכא שהוא קבלן ישלולפרוע
מן הקבלן היכא שפוצהליפרע ממנו ואעפ"י שישננסים ללוה והני מיליהיכא שהתנה
בשעת מעשה ואמר על מנת שאתנע ממי שארצה או מן הלוה או טן הקבלן התם
הוא דיכול לפרוע מן הקבלן ואעס"י שיש נכסים ללוה וכדנרסינן אמ' רבה בר נר
חנה א.ר יוחנן לא שאנו אלא שאין נכסים ללוה וכוי ,ומשום הכי החמירו בנההענין
לזה קבלן לפי שהערב עוקרי) ההלואה קבעה אצל הלוה דקאמר הלוהו .אבל אני
ערב באותו הלואה שאתה טלוה אבלהקכלן עשה את הלוה באלו הוא שלוחודקאס'
לו תן לו ואני נותן .והקבלן בשעת מתן מעות הואכיון שאט' לו ואני קבלן ועיקר
קבלן בשעת מתן מעות הוא ואינו צריך קנין כיון שהוא בשעת מהן טעות מיהו אם
נעשה לו קבלן בשעת מתןמעות ונקנין משתעבד דלא נרע מערב שהריהערבשהוא
פחות מן הקבלן אעם'י שהוא שלא בשעת מתן מעות אם הוא בקנין משתעבד וכל
שכן הקבלן .וזהו נוסח שטר קבלנות:

יודעים אנו עדים החתומים למטה ערות ברורה שאמ' לנו פלות בן פלוני הוועלי
ערים וכתבו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בן פלונילהיות

ן

ן
ן

ן

(להיות) בירו לזכות מחמת שרציתי כרצון נפשי שלא נאונס כלל אלא בלב שלם
ובנפש הפצה וכדעת שלימה ובעין יפה נעשיתי לו קבלן נמור עבור פלוני בןפלוני
והוא לא נתנס לו אלא בדבורי ובמצותי שאסרתי לו
שלוה סטנו כך זכך
ר
ו
מ
נ
ר
ו
מ
נ
ר
ב
ד
ה
ל
ח
ת
ה
ז
ל
ע
ו
ו
ל
שנעשיתי
קבלן
נתןפלוני
תחלה תן לו ואני קבלדןינריי
המלוה הממון וקבל עליו לפרעו לו לזמן פלוני ואם לא יפרע לו פלוני הלוה זה
הממוןלזמן פלוני אתננו לו אני לאלתר בלא שוםסירוב ועיכוב בעולם כי כןנעשיתי
לו קבלן גמור וקבלתי עלי לפרעו לו לזמן זה ואם לא ירצה פלוני זה הטלוה לא
יתבע הלוה לעולם אלא אותי יתבע תחלה ואני אפרע לו ממונו לאלתר משרם רומן
שקבלתי עלי ,ואם שמא חס ושלום הייתי מעכב לוה הזמן הנזכר שקבלתי עלי
לפרעון מיד יהא רשאי לכופני ולנגשני בין בדיני ישראל בין בדיני אומות העולם
ויהא רשאי להתלות בשלטון ולהשחיד ולהפסיד עלי בקנסות ובשחדים וכל שוהד
ושכירות שיתן על סרבנותי או על סרבנות הבא מכהי יוציא טמני ומן הבא מכחי
הכל משלם והקרן שלו קיים ויהארשאי לקנסניולצערני על כל פעם ופעם שאסרב
לו ער שאפרע לו את שלו משלם ויהא רשאי לתבוע אחר כל מה שימצאלי
בעולם ער שינבה ממני ומן הבאים טכהי ומכל מה שימצא לנו משלם עד פרופה
האחרונה והוא נאטן בדיבורו ואחריות וחוטר שמר קבלנות זה קבלתיעלי ועליורשי
ן ולעלם דלא
אחרי כאחריות ונתומר כל שטרי זה דנהינין בישראל מיומאינ
כאסטכתא ודלא כטופסי דשטרי וקנינא מפלוני בר פלוני זה לפלוני נר פלוני זה
בכל מאי דכתיב ומפורש לעילא במנא דכשר למקניא ביה .ומה שהיה בפנינו ביום
כאן כמתא פלונית כתבנו וחתמנו
פלוני לירח פלוני בשנת פלונית למנין שאנו
!) צריר להוסיף :ערב ,תן לו וכו'.
 )9צ"ל:עיקר.

מוניי

ייו-~:בני

/

ט?כירין שם בשעת מתן מעות.

והשטר הששהוחמישים הוא שפר קבלתעדות,
וצריכין שיהיו טקנלי הערות שלשה כדי שיהיו ביתדין כותכין בטותב תלתא כאדא
הוינא ואין מקכלין עדות זו מן העדים אלא על דרכים ידועים שהעדים איןיורעין

לחתום אי נמי זה במקום רחוק וזה במקום קרוב ואי איפשר להם לחתום או כנון
שהעדים חולים שניהם או אחד מהם או כנון שהם על הדרך ואין יכולין לכתוב
ולחתום באותו מקום טפחד שלא יקרם מקרה שמוטרין ערותן בפני שלשה מקנלי
עדות שהם ביתדין ואותן הסקכלי ערות
והותסין לו ואין בזה ער מפי עד
ול
ואעפ'י שיש כדי שחובת בה כמהחבוייםכע
דיקנין שאינן כעדמפי עדכיהקנין
תביי
כסאן דכתיי בשטרא דטי והדברים רחוקים מן הדעת ואעפ'י שפירשנואין מקבלין
את הערות אלא בפני בעלדין בהלכות הדיינין כתבינן הכא לשמעתא מאי
ן בפר'
דפרישו בה קצת רבוואתא להחזיר הדבר על סדרו .גנרסינן בבבא קטאדנזיקי
הנוול ומאכילו) אם' ר' יוסיצ) אם' ר' שבתאי מקבלין ערים שלא בפני בעלדין
י בר'
תהי בה ר' יוחנןוכי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין קיבלה מיניה ר'יוס
חנינא כגון שהיה הוא חולא) או שהיו עיריו מבקשיןלילך למדינת הים ושלחולו
ולא בא .אמי רב יהודה אמי שמואל מקבלין עדים שלא בפני בעלרין אם' מר
עוקבא לרירי מיפרשאלי מיניה דמר שמואל מקכלין ערות כגון דפתחו ליה בדינא
ושלחו ליה מבבא דבי דינא ולא אחא אבל לא פתחו בה בי דינא טאי מצי אמ'
ליה אנא לבית דין*) אזילנא ,אמי רבינא כגון דנקיט דסקיא מביתדין הגדול.וישמי
שאומר כי זה שאסרנו כאן אין מקכלין עדים אלא בפני בעלדין הוא מן הדרכים
שפירש זה בשאר עדיות דעלמא הוא שאין בהןקנין שאין מעידין אותן אלא בפני
בעל דין אבל עדות בקנין כמאן דכתי' כשפר דמי ולכך טקנלין אותה אפי' שלא
בפני בעל דין .ויש סי שאומ' שגם בערות כקנין אמור רבנן דבר זה שאין להעידה
שלא בפני כעלדין הוא מן הדרכים שהזכירו ואם תאמר והלא לא הזכיר באותן
הדרכים ערים שאין יורעין לחתום לעולם אימא לך דערים שאין יודעים לחתום לא
צריכא למיסר דכיון דאם' עידיו חולים או שהיו מבקשיןלילך למדינת הים דהוהליה
למעבר השפרולהתוםהערותמקורם כלשכן וראיעיי
ם שאיןיורעיןלחתוםדלא אפשר
ש
י
שלא
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י
להג לסחתם כלל מיהו עדים שאין
עדותן
ו
דא
ול
עי
אלא בפני הבעלדין .ותך סבירא)6י
ידסמיכא הוא .ואנן לעניות דעתין נמיחזי
לן )6שיש לנו לומ' זו השמועה שאמרנו שאין טקבלין ערים אלא בפני בעלדין
חוץ מן הררכים שפירש זה על דרך גמירת דין וחתיכתו הוא אמור כגון שהתחיל
לבוא לדין ולא נזדמן לו להביאעדים ולנמור את דינו עלפי הערים ולכךאמ'שאין
 )1דף
שםקר",,באש,ע",ביבר",ף:י
 ,אם ,ובדקרוקי סופרים מכ"י מינכען :ר'יוסף.
)2
') צריך להוסיף :או עדיו חולים.
 )4צריך להוסיף :הגרול.

 )5צ"ל :ספרא.

 )6סובא בקצרה בסי העטור ד" 1רף ל"ה ע"ר ור"ל רף כי :וכתב הרברי יחודהוכוי.

טקבלי' את העריםכרי לנסור את הינו ולחתוך אותו אלא בפני נעלדיןחוץטמקום
שהוא חולהועיריו חולים או שרוצין העדים לילך למדינת הים דהתם טקכלין את
העדיםונוטרין את הדין ואעפ"י שלא בפני נעלדין ודברי סר עוקכא מוכיח" שכך
הוא דאמ' כגון רפתחו ליה בדינא ושלחו ליה מנבא דבי דינא ולא אחא אבל לא
פתחובי דינא מצי אם'אנא לביתדין הגדול אזילנא אבל קבלת עדות שלא בשעת
גמרדין לא שייכא בהא שמעתא ומילתא צריכא עיונא .ונשאל הנאון רבי' יצחק
ז"ל!) וששאלת הא דאיתטר בפר' הנוזל אמ' ר' אסי אם' ר' שבתאי מקבלין עדות
שלא בפני בעלדין ואוקימנא כנון שהיה הוא חולה אועיריו חולים או שהיועיריו
מבקשין לילך לטדינת הים ושלחו לו ולא בא ,ובתרה איתמר אם' רבא הלכתא
מקיימין את השמר שלא בפני בעלדין ואפי' עומד צווח זה שפרק ינואפ) הכיכגון
שהיה הוא חולה הוא אמור כמו השמועה של מעלה או איט אלא בטי שנמנע
מלהזרמן עם חנירו לדין כ 10דאיתטר בסופא או דלא אתיא בזיטניה נטרינןליהשני
וחמישי וכו' או דילמא לא אט' רבא אלא בקיום השפר בלבד שמקייסין אותןבין
הוא חולה ועיריוחוליםבין לא היה חולה בין אזמינן ליהבין לא אזסינן ליה ולא
יצפרך בה בפני בעלדין ותלוי זה הדבר במה שאמרנו') עדים רוזשזומים על השפר
געשה נמי שנחקרה ערותן בביתריןונשאר הרבר הראשון שמ9בלין ערים בפני
בעלדין על השורש שאם' כוכנון שהיה הואחולה אועיריו חוליםויהיה המפרש*)
ן שני הדברים שהראשון בקכלת עדות וערות על פה ,והשני בקיום שפרות או
בי
יראה שיהא פסק רבא אמור על שני הדברים ואין הפרש אצלו בין קיום השפר
ן תה הדבר אחד
וקבלת עדות על פה במקום שלא נצפרך בשניהם בפני בעלדי
שלאיהיה לא לו ולא לערים עלילה שמונעם מהיותם שם ואחר שלא ימנע לישב
עם בעל דים ובכך נשיםחילוקניןדברירבא לשמועה הראשונה .תשובה מהדאטרינן
מקכלין עדים שלא בפני בעלדין כגון שהיה הוא חולה הוא דבר ברור ודברי רבא
שאם' טקיימין את השפר שלא בפני בעל דין דבר אחר שהראשונה נערות על פה
תה בערות בכתב שהיא בקיום שפרות ואין צורך להיות בפני בעל רין)6כי שמא
תהיה הערות שאינה ברורה למעיר כמו שצריך ואם תהיה העדות בפני בעלדין
והעדות אינה ברורה אצל הער כמו שצריך לאיעיר זו הערות בפניוכי מתיירא
ממנו שטא יכחישנו אבל העדות בכתב שהוא קיום שפרותאין לחוש לכל זה ולכך
אין צריך בפני ביתי)רין .ותו נשאלי)נמי אם נזדמן לפני ב"ר ובא לפניהם שפר
במקבלי עדות והעדים שנתקבלה עדותן מצויין באותה המדינה היש על בירדין
להזמין אותם כרי שישסעו 0הם העדות על פה או לא ,ואם הזמינום ביתדין ולא
העידו כמו העדות שנתקבלה מהם בכתב נסטוך עליהם ולא על הכתב או נסמוךעל
הכתב ונדון בזה כדרך שאמרנו בענין עדים החתומים על השפר נעשו כסי שנחקרה

שיא

!) משא בשו"ת הרעף ס" רע והיא שוה בלשונה פה ושם.
 )2צ"ל .שפסק רנאי נמש"ענועי' לסטה.
 )8כתעות רף י"ח ש"ב.
 )4ש",ל .ההפרש ,כמאה'ש ,ועי' למטה.
') צריך להוסיף כמש"ש :שחעחת על הממון צריכה גפני בעלרין.

 )6צ"ל כסקף,ש :געלרין.
 )7שו"ת הרי"ף ס" א"א .ותשאלה משתה גלשון שם סחמוגא פה ,אך חתשובה שוחנלשון
שם ופה והתשובה (אך לא השאלה) נמצאה ג"כ  nl~wnsהגאונים שהו"ל החרא'א הרטביסי'
 wעמור 86פ.
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י

עדותן בביתדין ואין להם לחוור נטה שכחכו על פיהם בקבלי הערותואי הפרש
בין עירי קבלה ועירי קיום השטר .תשובה אםיהיואותן מקבלי ערות בקיאיןבדקדוק
ערות ומבינים בחקירת עדות יפה יפה סומכין עליהם ועל הכתבי) ,ואס' מר רב
שמואל הכהן לענין אין מקבלין את העדים אלא בפני כעל דין ראשונים שמו את
הקנין בשמר ואעם"י שלא נכתב כאמרם )2סתם קנין לכתיבה עומד והם לא הצריכו
עירי שטר שבו קנין להעיר בפני מי שהועד עליו מראמי ריש לקיש עריםהחתומים
על השמר נעשו כמי שנחקרה עדותן בביתדין .וכתב הנניד הכי ואית מדרבנן
דאמרי לא תימ' דאמ' מר שמואל מדקיימא לן )2סתם קנין לכתיבה עומרכיון שקנו
מידו נעשה כמי שכתכו את השמר שהוא כסו שנחקרה ערותן בבית דין ואעפ*י
אלא אעם"י שקנו מידו כלומן שלאכתבולא אמרינן נעשוכמישנחקרו
בבבו
שלא כת
ידין עד שיכתבו וכמה רלא כתבו צריכין להעיר בפני בעלדין .ונשאל
נה
י
עדותן
נמי רב" שרירא נאון ג'ל וזהו תורף השאלה וההשונה ועדים שיודעים עדותבקנין
על פה צריכי' להעיד בפני ביתדין או לאכיון דאמרינן )2פתם קנין לכתיבה עומד
וגל מאידרייניןבשטרא') דמיולאצריכי*) כך שסר שאין בו קנין מי צריכילהעיד
בפני ביתדין או לא לפי שיש אצלו בו חלוקהבין הגאונים ובקשנו לעמודעל דעת
רבינו ,כבר פירשנו רעל הא מילתא אמ' ריש לקיש ערים החתומין על השטר נעשו
כמי שנחקרה עדותן בבית דין )6ומנהגא דמילתא דעל שפר המקויים לא צריכימהדי
לאסהודי בפני בעל דין ומהדי דאסהירו בקנין קיימא לן סתםקנין לכתיבה עומר
או כתנין אינון שטרא השתאהואדאמי כסי שנחקרה עדותן בביתדין ואיאתולניח
דיןומסינדי וכתבי ביתדין סהדותהון כשפרדמיועדיף סמאי רכתבינןאינוןולאצריכין
לאסהודי בפני בעל דין ולא שסיע לנא בהא מילתא חלוקה ושטר שאין בו קניןאי
מעיקרא אמ' להו המודה כחכו עלי אית להו לסיכתנ כהלכתא הודאה בפני שנים
ביה ראמי לנא כתובו וחתומו והבו
וצריך למיסר כתובו וכר כתבין שמרא
יתן בביתדין ואי לית ביהקנין ולא
מה
ליה שטרא סעליא הוא ורמי כמי שנחקר
יו
שד
פרע
אמ' להם כתוכו וכיתומו ולא אודיתא רביתדין הוא על פה הוא וצריכין להעידבפני
בעלדין .וכתב נם .רב שרירא גאון ז"ל בסוף תשובה שהשיב הכי ועור מדוקיא
דמר בר רב חייא דאמר הכי שלחוליה חבריה לר' ירמיה )8שנים שהעידו בפניבית
דין זהז) מהו שינוא אחד מכל בית דין ובית דין ויצטרסו אליבא דר' יהושע בן)8
קרהא לא הנעי לך השתאעדים מצטרפיןדייני מיכעיא גסרינן מינה דלאצריכיערים
לאסהודי תרין על כל הר אלא תרין על תרווייהו מניא .ולא עור אלא אפיי טסהדי
תרי כלחוד על עדות עדיםונסירתהדין בסנהררי מיקכלא סהדותייהו ולאבדיניממונות
בלבד אלא אפי' בדיני נפשות דחק") כל מקום שיעמדו שנימ ךאטרו מעידין אנו
בפלוני שנגמר דינו בכית דינו של פלוני ופלוני עדי )101וכתכנו בהלכות ניפין
לעדים ואס לאו אין סומכין עליהן ולא גכת'כתן
להוסיף כמש"ש :ואין
!)
אלא סזמכיןצרעילרהעדים .ועי' גם בס' העטוח
יירף ל"ו וד"ל דף כ' ע"ר :תשובה לרכי' אלפס וכו'.
ר
שו
ש"
וד
 )2בכא בחרא דף מ'.
ו) כשטרא )1 - .צריכי להקיי.
") כתובות דף י"ח.
 )6בבא בתרא רף קס"ה ע"ב.
ז) צריך להוסיף :וחזרו והעירו בפני ב"ד זה.
) לפנינו בגמרא :דר' נתן.
י
") גיטין רף כ"ח ע"ב.

"י)

:g~g

ופלוני ופלוני עריו הרי זה יהרג.
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שאלה לחזקיהו נשיא ישראל וההזרנוה כאן בטקוטה וזו היא נוסחה .לאחר
שנפטר רבי'האיי נאון זצ"ללביתעולטו בנןערן נשאל הזקיהו נשיא ישראל
רב נחמן אט' בפני שנים רב ששת אמ'

בהלנהזו .וששאלת בפני כמה טנטלו~)
א
ה
ר
בפני שלשה וכו' הכי נירסה ופירושה ע
קם"ל דלא שנא כת' בלשוןדיינין
והתמועריםכי יש מי שטשנהבגירסא ומינהבעינן השתא שפר שכתוי בו אנוערים
בתהלה ופירשו מעשה שהעידו בו ואב"כ פירשו כי באו הערים והעידו בפניהם בכך
וכך בדברים אחרים וחתמובתוך השפר שלשהסי הוי ער מפי עד הואילוקראועצמן
בתחלה ערים ואין יכולין לעשות עור מעשה ביתדין או לאו ,לפי שמצינו תשובה
לאדונינו נאון דלטכשיר דברזה ומצאנו סיוע לדבריו מיהא ראמי רב יהודה )2שלשה
שנכנסו לנקר את החולה ויש סי שחולק בדבריודיענו שורתהרין נירסאהכין היא
בפני כסה סבפלו רב נחסן אט' בפני שנים רנ ששת אם' בפני שלשה דהא טית
דין קתנק רב נחמן אסיבפנישניםבתרינמי ביתדין מיקרו אט' רב נחסןמנאאמינא
לה דתנן סוטרני לכם פלוני ופלוני הריינין שבטקום פלוני ,ורב ששת אטי לך תנא
בי דונראי) ניחשוב וניויל ,אם' רב נחמן טנא אמינא לה דתנןהריינין חותסיןלמטה
או העדים מאי לאו דומיא דערים מה עדים שנים אףדיינין האמורין בפרוזנלשנים.
שלשה ואם העריס
ורב ששת אט' לך סידי איריא הא כדאיתא אםהדיינין

יופא דמתני' דפרוזבל
ים
ל
חותסין על מסירת דברים לביתדין שנים וחזרנו אחריכן
חותמ
הדיינין חותמין למפה או הערים ואסרינן למהלי לטיתנאהדיינין חותסין לטפה או
העדים דהוה ליה לסיתנא וחותטיןואין צריך לום' הדיינין חותמין והשבנו שהיינו
אוטרין אם כתבו בלשוןדייניןאיןחותמין אלאדיינין אבל מילתא אגב אורחיהקמיל
דלא שנאכתבן בלשון מוסרני לכםפלוניופלוניהדיינין וכתבו וחתמו עדיםעלמסירת
דבריםלדיינין ולא שנא רכתבי בלשון עדים מעיד אני אתכם פלוני ופלוני הערים
והתמו הערים .ומתוך הדברים תדעכי צריך בפרוזבל למסורלדיינין ירועים ולא למי
שעושה אותםדיינין לפי שעה בתורת הגפ שאסי בפירוש עושה בית )4דאי לא
תיטא הכי כי כתנו נלשון עדים וחתמי מי יודע שעשאןדיינין אם לא שיודעין הן
שהןדיינין ועוב הלא הטשנה כך אסרההדיינין שבמקום פלוני לפי' כלמקוםשד"א
או)6הדיינין ומוסר לביתרין ובאלביתרין טוסחין ולא להריופות שעושה אווזןבית
דין ומפני שיודעים הם אינו צריך לפרפ כידייניןהן לפיכך כשאמ' המשנה)6מצות
חליצה בשלשהדיינין ואפיי שלשה הריופות אמרינן וכי טאהר ראפי' הרטטותדיינין
לסהלי הא קמיל דבעינן שלשהיורעין להקרות כעיןדיינין אבל מקום שאוס' עושה
ביתדין ומשלחו וכל שאמי שיכול לעשות ביתז) אשר אינם אלא שאס עשו אותן
או עשו עצטן באותה שעהכדיינין הרידיניהן וצריכין לפרש .וראיה נםלדברי
הא דרב יהורה אם' רג שנים )8שנכנסו לבקר את החולה רצו כותנין רצו עושין
דין שנים כותביןואין עושיןרין ואלו כל סעשה הדיופות רין הוא ואעפ'י שלא

דין,

)1גיטין רה '4ב ע"י.
 )8סגהררין דף ליד ע"ב.

 :5"1 )8הוכלא
*) עושה ביתרין(גיטין דף ל"ב).
 )6שסר.

)6יבסית פישג מ"א דף ק"ב ע"ב.

 )7ביתדין.

 )6צ"ל :שלשה.
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ןהרי נעשהדין בהיותם שלשה אלא אם
פירש ומה הפרשבין כותביןונין עושיןדי
כחכו מעשה ולא פירשו שלעשותדין ישבנו אינו כמעשה ביתדין אלא עדות
כעלסא העירו ואם פירשו שלעשותדיןישבנו הרי מעשיהם כמעשהביתדין111.היא

תשובת שאלחם בשפר שכתו' אנו עדים המעידים בתהלה ופירשו תעשהשהעידו בו
ואחר כך פירשו כי באו הערים והעידו בפניהם בכך וכך בדברים אחרים וחתמובסוף
השטר שלשה שאם היו השלשה החתומיןדיינין ואעפ"י שלא אמרולדיןישבנוולא
בלשון ביתדין אלאבלשון עדיםהני טעשה
פירשו שתעשה ביתדין עשו ולאכתכי
ביתדין הוא והעדים שהעידו נפניהם ערות קיימת ואינו כעד מפי ער דומיא דכתבו
בלשון עדים וחתיכידיינין וכן אם נתכו בלשוןדיינין וחתיטי עדים ואםהדיואות הן
ואינןדיינין ולא פירשו שמעשה בית דין עשו וחתמו שלשה אפי' עשרה עדים ומה
שהעידו עליו קיום ושהעידו לפניהם כעד טפי עד ואין לחוש עליו ,אכל אםפירשו
שעשו עצמן דיינין ואעפ"י שאינןדיינין נעשית עדות שהעירו לפניהם כשירהכערות
שהועדה בביתדין ואינהכער טפי עד ולמיי השלשה שנכנסו לבקר את החולההרשות
בירן לעשות מעשיהם טעשה בית רין או לכתונ ולהעיד בלבד ולכך הוא אומ' רצו
כותכין רצו עושיןדין .והאירנא נסי בדורנו יש מקומות שנהגו בנוסח שפר קבלת
העדות אנו שלשה עדיםהחתומיילמפה .ויש שנהנו לכתו' אנו מקבלי עדותהחתומים
לסמה היינו מצויין נביתרין של פלוני וכל האי דקרוקא לא צריכן ליהכיאולי!)
לא יזדמן לו ביתדין קבוע שיתקבל בפניו העדים ואדהכי והכי אזלי ערים למדינת
הים טיהוצריכין להיות שלשה מקבלי עדות ושיהיו בקיאין ברקרוקי עדות ולקבל
ערות .ונוסה שטר ערות הטכוין הכי הוא:

אנו שלשה מקבלי ערות החתומים לטתה נך היה שבא לפנינו פלוני בר פלוני
והזכיר שיש לו עדות אצל בני אדם שאינן בקיאין לחתום ,אי נמי
אצל עדים שהיו על הררך או שהיו חוליםאי נטי כלאונם שהוא דומה לאלוובקש
ממנו או לקבל עדותו מפני טירוף השעה וכן עשינו הביא לפנינו פלוני בן פלוני
ופלוני בן פלוני עיריו והעירו לפנינו עדות ברורה ובהיו הם עידי קנין מזמן פלוני
שקנו מפלו' בן פלוני כקנין נסורטקרקע פלוני או על דבר כך וכך לפלוניברפלוני
וכשהעידו לפנינו בכך בעדות ברורה וקבלנו עדותם ואחר כן בקש ממנו פלוני בן
פלוני זה לכתוב ולתחום לו שמר כראוי על פלוני בר פלוני מכל מה שהעידולפנינו
עדים אלו הנזכרים וכן עשינו אנו שלשה טקכלי ערות החתומים לספה כתבנו לו
שהעידו נפנינו פלוני ופלוניהערים הנזכריםבעדות נך וכך וכותבין הכלכמושישמעו
הכי בסוף וקבלנו עדות שני עדים אלו והכרסם וידענו
מפיהם וקבלו עדותן
יבמותב תלתא ביום פלוני בכך וכך לבריאת עולם ומה
ו
נ
ב
ת
כ
ו
בהם שהם כשרים ונותכי
שקבלנו מפיהם בעדות ברורה כתבנו וחתמנו ונתננו ביר פלוני זה להיותבירולראיה
ולזכות והכל שרירוקיים .ואם לא קבלו אלו השלשה מקבלי ערות אלושני העדים
ביחדאין בכך כלום אלא מקבלין עדות העד האחד כשמביאו בעל הערות בפניהם
ומקכלין את השני לכשיבוא וכותנין בשמר הכי ונקש פלוני לקנל לו ערותן ובכן
הביא לפנינו פלוני בןפלוני אחר מן העדים והעיד שהוא היה ערקנין בכך וכךעם
עד שני כשר ,ושוב הביא לפנינו פלוני בן פלוני עד שני ונמצאו רבריו נאים
ומכוונין ואה'כ בקש ממנו פלוני בר פלוני זה לכתוב לו כראוי וכו' כותבין הכלכסו
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שהוער לפניהם על עמן שמעירין העדים ,וענין צירוף העדות כבר כתבנוהו
בהלכות עדות:
- - -

והשפרהחטישיםושבעה הוא שפררניעה:

והוא דאמור עליה בתוספתא!) ורשאין הנחתומין לעשות רניעה ביניהם ואמרינןנמי
בפר' השותפין )2ורשאיןבני העיר להתנות על השערים ועל הסדותועל שמי)
הפועלין ולהסיע על קיצתן .ואטרינן בסוגיא דשמעתא הנהו*) פנחי ראתני בהרי
הדרי רכל דעביד ביממא דהבריה ליקרעוה למשכיה אתא לקמיה דרבא והייבינהו.
איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא ולהסיע על קיצתן לא אהדר ליה אם' רב פפא
שפיר עבר דלא אהדר ליה הנימילי הינא דלינא אדם חשוב אבל אי איכא אדם

חשוב לא נל כמיניה דטתני .ואמרינן נמי כפרי לא יחפור )6אט' רבדינא האי בר
מבואה ראוקים רהיא ואחאבר מבואהחבריה וקא מוקיםנביה דינא הואדסעכבעילויה
דאם' ליה קא טפסדת )6לחיותאי .לימא מסייע ליה מרחיקין מצודת הדנ מן הדנ
כמלוא ריצת הדנ וכסה אם' רבה בר רב הונא עד פרסה שאני דנים ריהביסיירא.
אמ' ליה רבינא לרבא לימא רב הונא דאס' כר' יהורה דתנן ר' יהודה אום' לא
יחלוק חנוני קליות ואגוזים לתינוקות טסני שסרנילן לבוא אצלו וחכמים טתירין.
אפי' תיסא רבנן ער כאן לא פליגי רבנןעליהדרב יהודה התם אלא משוםדאם'ליה
אנא קא פליננא אמנוזי את פלונ שיסקיז) אבל הכא ראמי ליה קא פסקת לחיותיה,
ואותבינן  syרב הונא מהא עושה אדם מרחץ בצד מרחצו של חבירו חנות בתל
הנותו של חבירו ואינו יכול לסחות בידו מפני שיכול לומ' לו את עושהבתוך שלך
ואני עושה בתוך שלי .ופריק רב הונא תנאי היא דתניא כופיןבני מנואות זה את
זה שלא להושיב ביניהם לא חייט ולאבורסי ).ולא אחר טכני אוטניות ולשכנואיט
כופהו .רשב*נ אומי אף לשכנו כופהו וליחה לדרב הונאה) חרא דקםליה כיחיראה
ולעולם הלכתא כסתם טתני' .ועור דהא רב הונא בריה דרב יהושע דהוא בתראה
פליג עליה דאמ' רב הונא בריה דרביהושע דהוה )10בר מתא אבר מתא אחריתימצי
מעכב ואי שייך בכרגא לאמצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לאטצימעכב.
בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא מאי תיקו הילנך לא
מצי מעכבת) .ואע'נ דלית הלכתא ברב הונאלענין הקטת הרחים שיוכל לעכבעליו

-

-

 )1בבא מציעא סוף פרקי"א.
 )2בבא בחרא דף ח' ע"ב.

 )8שף'ל :שכר.
 )4שם דף פ'.
 )5שם דף כ"א ע"ב.
 )6שם .פסקת ,וברי"ף :מפסקת .אמנם לטפח פה ג"כ :פסקת.
ז) לפיט בגמרא :שירקי .אסנט בכי"מ :שיסקי,עי' ברקרוקי סופרים.
 )6שם .בורסקי ולא מלסר הישקות (והנכון בורסי .עו' עתך השלם).
)9לשין הרשף שם.

 )10לפשט :פשיפאלי .ושי דקחקי סופרים.
 )11ע"כ גר",ף

מנל מקום אם יש אדם חשוב ביניהם או הוא דבר שכל הסוחרים והתגריםובניהעיר
הושוו ביניהם אי נמי כל הנחתומין והצבעין או כל בעלי האומניות ההוא הושוו בו
והתנו ביניהן נין נקנין נין שלא בקנין התנאי שלהם קיים ועל כגון זה אמור

בתוספתא ורשאין הנחתומין לעשות רניעהו) ביניהם .וזהו נוסח שפר רגיעה:
יודעים אנו ערים חתומי מטה עדות ברורה שאמרו לנו פלוני ופלוני הנחתומים
שבמקום פלוני ,ואם הם מרובין להזכיר שמותיהן אומי כל גני מנוי פלוני
או כל בני עיר פלוני הוו עלינו ערים וקט מכל אחר ואחד סמנו להיסע ביד כולנו
לזכות מחמת שרצינו ברצון נפשינו בלא שום זכר אונסכלל אלא בלב שלם וכנפש
חמצה ובדעת שלימה ובעין יפה ואיצפבנא ברעות נפשנא ועבירנא רניעה ביננא
רכל אחד ואחר מיננא אית ליה יוטא בשוקא יום פלוני לפלוס ,ואם הם מרוביןנסי
להזכירשמותיהןאומריםויתחיללנקופשוקאיוםראשוןבחרשפלוניהשרויבתחלתהמבוי
ואחריו השרוי אצלו יום שני וכן דרך חנייתן כולן זה אחר זה ולית רשותא לכל חד
מיננא למיעבד ביומא דחבריה מירי עיבידתא מאוטנותא דילנא ומאן דעביר ביה אית
עליה כך וכך קנס או כך וכך האסר ויהא רשאי לכל תר והד טמנו לתת הקנס הזה
לכל שליפ וםרדיופ שירצה שכך התנינו בינינו וקבלנו עלעצמינו קכלה נמורה בלא
שום אונאה ובלא שום שיור בעולם וקבלה זו קבלה בקנין נטור ורניעה זו שרירא
וקיימא כדת ונהלכה דלא להשנאה בה ורלא לסיהדר מינה לעלםסיומאדנן ולעלם
דלא כאסטכתא ורלא כפופסי רשטרי וקנינא סכל בני טנוי פלוני מכל חר והר
לחבריה בקנין נטור בכל מאי'דכתיב ומפורש לעילא במנא דכשר למקניא ביה .ומה
שהיה בפנינו כיום פלוני לירח פלוני לשנת כךוכך לבריאת עולםלמניןשאנושונין
כאן בברצלונה מתא כתבנו וחתמנו ונתננו ביד כל אהד ואהד מהם לראיה ולנכות
והכל שרירוקיים ולשון רניעה מלשון רנעים ורגע .גרסינן בפר' המניה את הכרה)
ההוא נרנותא דבתרי דכל יומא הוה דלי הד מיניהו יומא חד אזל חר מיניהו וקא
דלי ביומא דחבריה איל יומאדילי הוא לא אשנת ביה שקל 0נדא דטרא טהייה
אמ' ליה לטחייה סאה פנדי בפנדא דמרא אפי' למאן דאמי לא עביד איניש דינא
לנפשיה במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה ,וכן הלכתא דעביד איניש
דינא לנפשיה.

והשפר השטונהוחמישים הוא שפרשמוש.
והוא שפר שנות בין )8ביתדין בטה שדנו ובטה שעשו שהיה*) טונה אותו שפר
השמוש ביד נאמן ואתה טוצא שפר שיטוש זה על דרכים הרבה כפי טה שיצטרך
לביתדין לעשותו עושיןאותו .האחד טהן בשפרא רסירכסא יצפרך לביתדיןלעשות
כתב שיטוש שיתנו ביד הלוה קודם שינתם השפר המחודש הנאבר שנותנין ביר

ע,.

 )1בימב"ן גגא גתרא לדף ט' שכתג :והלשון הזה טצהבין הגאונים בספר השפרות
לרג הגרצלוני ז"ל וכן שאח מדבריו דדוקא בהגאי כל אומני.
 )2נבא קטא דף כא ע"ג.
') צ":5שמותגיי.

') נסחיה.

