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ותוי) זה שאם' המשנה במתנת שניב מרעשייר קרקע כל שהוא רוקא אבל מפלפלי
לא או דילמא אפילו אמ' מפלפלי ואם המטלטלין הוי שיור האשה שנתנה פתנה
לחור נמתגת שניב מרע ולא שיירה הימנה כלום נחשוב מה שנשאר אצלה מחוב
כתובתה על בעלה שיור ואם עמרה אינה חוזרת ,או דילמא כיון שלא נתנה כתובתה
לננוח מחיים לא הוי שיור .תשובה .זה שאמ' המשנה במתנת שכיב מרע שיור
קרקע כל שהוא לאו קרקע דוקא אלא אפי' מפלמלי הוי שיור כדאמ' חפשה ער
שיכהכו )9כל נכסיהם ובכלן שכיב מרע ובכולהו הוי שיור לבר מכתובת אשה
מקרקעי תקינו רבנן ממלמלי לא תקינו רבנן ,)8ומה ששאלת אם נתנה האשה מתנה
לחור במתנת שכיב מרע וכו' שאלה זו אינה צריכה שכל מצוה מחמת מיתה אם
עמד חוזר בין שייר בין לא שייר אע"נ דקנו מיניה.

והשמר השלשה וששים הוא שטרשכירות.
והוא שכירותקרקע שהוא נקנה בכסף ובשמר ובהזקה ובקנין נמי שכל הדברים נקנין
בקניןחוץ מן המטבע והאשה ואם" הדברים שאיןנקנין בשאר דברים נקנין הם כקנין
כל שנן וודאי הדברים נקנה בכסף ובשטר ובהוקה*) כנון הקרקעותדין הוא שיהיו
נקנין בקנין וקיימ' לן כשם שהקרקע נקנה בכסף ובשפר וכהוקה )5כמפורש בההיא
סתניתא דמעשרות דסייתינן בנררא בתחלת פ' שניםאוחזין נעליתי) איתיביה רבא)7
מעשה ברבן נמליאל וזקנים שהיו באין בסמנה ואמ' רבן גמליאל עשור שאני עתיר
להפריש נתון ליהושע שהוא לוי)8והוא יד עניים ומקומו מושכר לוזה מעשר ראשון
ועשור אחר שאני עתיד למור זה מעשר שני נהון לעקיבא בן יוסף שהוא פרנס
והוא יד עניים )9ומקומו מושכר לו כדי שיוכה בו לעניים ונתקבלו לו שכר זה מזה
וכי ר' יהושע ור' עקיבא בצד שדה ר"נ הוו קיימי שהקנה אוחס להם ופרקינ! ר'נ
מפלפלי אגב מקרקעי הקנה להם ומכיון שקבל ר"ג כסף שכירות הקרקע מן הזקנים

זכו הם בקרקע עבורם ובכל מה שבתוכו דקיים' לן כשם שהקרקע נקנה
בכסף בשמר ובחזקה ,כך שכירות הקרקעות נקנה נכסף ובשטר ובחזקה והאי
מתניתא נבר חבטנו עליה כמה חבמים במקומה אכל אין כאן מקומה ונם
בתחלת שנים אוחזין לא הובאת אלא אגב נררא וללמד ממנהדין הסנררונדרותסי)
!) תש '1הרי"ף סי' ב"ב (גם בתש1ג1ת הגאינים הנ"ל סי' קמ"ב) וארבע תשובות הללו
 ns~rבלשונן פה ובתש' הרי"ף  )9 -נבא גתרא ר' ק"ג ע"ב.
נ) הרא"א הרכבי העיר שם הערה ז' כי מאמר :וכבר קדמו ,הנטצא ? ,aaחסר כנדפסות
) OAtפה) .ויש להעיר ג"כ ,כי חסר ,טם בתה"ג ,מה שנמצא בסוף בנדפסות וגם פה :ומה ששאלת
אם נתנה האשה וכו' עד  q1Dהתשובה - .והנני להעיר שי
 ,כי טה שהעיף שם הרי"ף בסוף
התשעה" :שבר קדמו דברינו בזה בפרק המברחת תו' אבל השתא התקינו רבנן בתראי וכו'"
כ11נת 1לטה שכתב בהלכותיו כתובות פרקתשיעי (ר' רכ"ח)כי שם נמצאו דבריו אלה אשר הביאם
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') קידושין ר' כ"ז,
 )5צריך להוסיף :כך שכירות קרקע נקנה בנסף בשטר ובחזקה (בבא טציעא ד'צ"טרס"ב).
 )6נבא טציעא דף י"א.

') וכ"ח בש' ר"ח .ולפנינו בגמרא :ר' אבא.

 )6כפ ,,ר"ח נטלות; ההואידעניים" 'ש לטחוק פה.

)10אולי .המנטרות ,היינו שונר ועומד נצר שדהו .עי' בערוך השלם ערך סנטר שהביא

שתוספתא :סנדר.

א

ספר השטרות

ולא עמדו רברים מיהו לפי דרכנו אנחנו למדיןטהילוכה עמן השטרותכי דבר ברור
שכשם שהקרקע נקנה בכסף בשטר ובהזקה כך שכירות הקרקע נקנה בכסף בשפר
ובחזקה ,והאידנא שגוהניןלרוהא דמילתא רובאדעלמאלאקנויי כל מיניהוושכירותיהם
בקנין כי פשטו רוב קנאות בקנין עם הכסף והחוקה והשפרות לסלוקי כולהו מפיקי.
ובפר' הסוכר את הספינה ומיי) אייתינן להאי מתניתא דטעשרות*) על נסראדהר,יא
מתניתא דתנן') המונר את הסירות לחבירו משך ולא מרר קנה ,מדר ולא משך לא
קנה ,ואם היה פקח שוכר את מקומו וכוי .איבעיא להו שדה במכר וספלטלין בסתנה
מהוי) ,תא שמע עשור שאני עתיד למוד נתון ליהושע וטקומו מושכר לו שסע
מינה דקני .)5גרעונן בפר' השותפין )6אמ' רב נחמן אם' )7בר אבוה המשכיר
בית לחבירו בביררה )9גרולה משתמש בזיויה ובכותליה עד אמותיו) ובעובי הכותל
מקום שנהנו אבל בתרבץ אפדני לא ,ורב נחמן אמ' אמי' בתרבץ אפדם אבל רהבה
שאחורי הנחים לא ורבא אמ' אפי' רחבה שאסורי הבתים .תנינן בפרי השואל את
הפרה0י) המשכיר בית לחבירו בימות הנשמים אינו יכול להוציאו טן החנ עד הפסח,
בימות החמה שלשים יום ובכרכים אחר ימות החמה ואחד ימות הנשמים שנים עשר
חרש ,והחנותי!) אחד כרכים ואהד עיירוה "ב הדש .רשב"נ אוט' חנות שלנחתומין
ושל צבעין שלש שנים ,מאי שנא בימות הנשסים דכי אנר איניש ביתא לכולהו
יסות הגשמי' אנר ביטוח החמה )!2כי אגר איניש ביתא לכולהו ימות החמה אנר,
אם' רב יהודהלהודיעו קתני והכי קאמ' המשכיר ביתלחנירו סתםאינו יכול להוציאו
ביסות הגשמים מן החג ועד הפסח אלא אם כן הודיעו שלשים יום מעיקרא .תניא
נטי הכי כשאמרו שלשים יום וכשאמרו י'ב חדש לא אסרו אלא להודיעו וכשם
שהמשכיר חייב להודיע כך השוכר צריך להוריעו ראט' ליה אי אורען הוה טרחנא
1ט1תיבנא ביה איניש מעליא .אם' רב אסי אם נכנס יום אחר בימות הנשמים מהני
שלשים יו )180אינו יכוללהוציאו מן החנוער הפסח ,אמי רב פפא* )1אם בא לרבות
 )1ציל .נם,
 )2טעשר שנ ,ס"ה ס"ט

') בבא בחרא די פ"ר ע"ב.
 )4קידושין ד' כ"ז.
 )6ב"ה בר",ף אשר הביא זאת טגמרא דקדושין בהלכותיו בבא בתרא פרק הטופר את
הספינה (לדף פ"ו) ואולי מ"ש הר"י ברצלוני" :ובפ' המוכר את המפעהנסי אייתימן להאיטחניתי'
דמעשרות על גמרא וכו' המוכר את הפירות וכוי" ואצלנו בגמרא לא נמצא ,אולי כ11נה 1עלהרי"ף.
או אזלי נתחלף לו הגטרא בהרייף אשר השתמש נו לרוב .וכבר הראיתי כיוצא בו שכתב ע"פ
זכרזמ ,גפירושו לס' יצירה בהגהותי שם עטור  281ועטור  ,892ובס' העטור ד" 1די ל"א ע"ג
כתם" :גרסינן נפרק השוחפין מעשה ברגנן וזקנים וכו' עשור שאני עתיר 1כ "1ושם לא נטצא.
ובס' העטור ר"ל ד' י"ח הדפיסו "גקרושין ר' כץ" ולא העירו כי הוא תקון והגהה .ושם בס'
העטור כתוב" :גרסתן בה' שור שנגח את הפרה כשם שקרקע נקנית בכסף" צ"ל :גרסינן בפ'
השואל את הפרה (ב"מ ד' כ"ט).
') בבא גתרא ד' .'1
) צ"ל; רבה כר אכוה.
י
 )6צ"ל :בגירה.

 )10בבאסציעא ד' ק"א ע"ב.
 )11כיה ברחף ,ובגמרא ובחתות.
, )12ש להוסיף:נמי.

* )1ס"ה גר",ף
 :Ut1D~ )14ר' הונא.

ברטיה מרבה והוא ראיקור נתי לא )1פשיפא נפל ליהפ) עריפת מינאי גנניה או
אירתיה או יהניה במתנה אמי ליה השוכר לא עריפת טנברא פאתית סחמתיהכלליה
לבדיה)3חזינן אי הוה איפשר ליה לאורעינהו לאו*) אורעיאיבעי ליה אורעיהואי
לא אמן ליה לא עריפת סינאי .ירושלמי )6תני ללינה אין פחות סיום אתר לשביתה_
אין פחות משני ימים לנשואין אין פחות משלשים ואם השכירות לזמן ידוע והניע
זמנו אפי' בימות הנשמים הניער) טאי טעמא ידע דוימניה בפבת או בשבס הוא.
ההוא נברא דונן ארבא דהסרא ולא אשבח אתרא לאותובי אס' לה לההיא איתתא
אית לך דוכתא לאוגיריה אמרה ליה לאז) קירשה יחבא ליה דובתא ועייליה אזל
לביתיה כתב ליה גיפא ושדר לה אזלאגיא ואגרא אנריה )8מיניה וביה אפיקתיה
ואותביתיה בשבילא אמ' רב הונא בריה דרב יהושע כאשר עשה כן יעשה לו.
מבעיא )9חצר דלא קיימא לאנרא אלא אפ" הצר דקייש לאנרא דאמ' ליה לכולי
עלמא ניחאלי לאוגירי לך לא ניחא לי דרמי )16עלי כי אריא עכבא1ו) ואית
דגרסי עאנבא .רשנ"ג אומי חנות של נחתוסין ושל צכעין שלש שנים .תנא
שהקפןיי) ספני מרכה .ומתני' המשניר בית להנרו שכיר )18חייב בדלת ובננר
ובמנעול וכל דבר שמעשה אומן'י) השוכר עושהו והזבל לבעל הנית אין לו
לשוכר אלא היוצא מן התנור וטן הכירה בלבד .תיר המשכיר בית לחבירו חייב
להעמיר לו דלתות ולפתוח לו חלונות לחזק לו תקרה לסמוך לו קורה שוכרחייב
לעשות לו סולם לעשות לו מעקה לעשות לו מרזב ולהפיח לו את ננו .בעומיניה
מרב ששת מזווה על מי והאמ' רב )16מזוזה על חובת הרר היא אלא מקום טזוזה
על מי אמ' להו רב ששת תניתוה כל דבר שאין מעשה אומן השוכר עושהו והאי
נטי לאו מעשה אומן הוא דאיפשר בנובתא דקנייא .ת'ר )16המשניר בית לחבירו
על השוכר לעשות טוווה וכשהוא יוצא לא יפלגו בירו ויצאובגוי נופלה בירו ויצא
ומעשה באחר שנפלה בירו ויצא וקבר את אשתוובניו .מעשה לסתור אבו רב ששת
ארישא .והובל של בעל הבית במאי עסקיכן אילימא בחצר ראניראליה לשוכר
ותורי לשוכר אמיי!) של בעל הבית אלא בחצר רמשניר ותורי ראתו מעלסאוקייטן
בהו .מסייע ליה לר' יוסי בר' חנינא דאט' חצרו של ארם קונה לו שלא מדעתו.
- )1עיר להוסיף :אבל לאאייקיר בתי לא.
 )2צריך להטיף3 :פל ליה ביתא א"ל לא.
") צ"ל :לבריה.
') צ"ל :ולא אודעי .וכ"ה ברי"ף.

י לא נמצא בירושלמי רק גתומפתא ב"מ פ"ח.
 )5סובא ברי"ף .ושם נמצא עה"גכ

* ,8בר",ף .מוציאו טיד.ועי' דקדוקי סופרים.
י יהיב3א לך דוכתא.
') ברי"ף:אי מקרנניתל
 )9לפנינו :שקולאי ,אמנם ב"ה ברי"ף.
 )9צ"ל :לא מיבעיא.
"נ) צ"ל :דדסיח.
י )1צ"ל :ארבא.
 )12צ"ל .מפני שהקיפן מרובה.

 )18צ"ל :המשכיר.
 )14צריך להוסיף :אבל דבר שאין מעשה אום;.

 )16לפנינו :ר' משרשיא .ועי' דקדוקי סתרים.
 )16דף ק"ב

'י) אמאי.
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ושכר כיתר) שבחצר הרי אלו של בעל הבית אמ' רב ששתם) זאת אומרת
הטשכיר בית לחכירו לא השכיר רפת שבה .גרסינן כתחלת פסחים') בעו מיניה
מרב נהמן בר יצחק המשכיר בית לחבירו בשלשה עשר בניסן על מי לברוק על
המשכיר לבדוק*) דאיסורא ברשותיה קאי .תא שמע המשכיר בית לחבירועל השוכר
לעשות לו מזחה התם הוא*) אמי רב טשרשיא מזוזה חובת הדר היא הכא מאי,
אמ' להו רב נחמן נר יצחק תניתוה המשכיר ביתלחכירו ע )60עד שלא מסר לו
מפתח חל ארבעה עשר על המשכיר לברוק ואם משמסר לו טפתח חל ארבעה עשר
על השוכר לבדוק .בעו מיניה מרב נחמןבר יצחק המשכיר בית בארבעה עשר הזקתו
בדוק אואין חזקתו בדוק למאי נפקא טינה דליתיה להאיך לשיוליה ולהטרוהי להאי
מאי וכו' .איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת ברוק וטצאו שאינו בדוק מהו
אי הוי כמקח פעות או לא .תא שמע דאמ' אביי לא מיבעיא באחראי) דיהבי אגרא
ובדקי דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניה .מוזני' הסשניר )9כיח להבירו
לשנה ונתעברה השנה נתעברה לשוכר השניר לו לחדשים נתעברה השנה נתעברה
למשכיר ומעשה )9באחד ששכר מרחקמחבירו בשנים עשר זהובים לשנה והונ לחדש
ובא מעשה )!0לפני רשב"נ ולפני רי יוסי ואמ' יהלוקו את העיבור .אמ' רבה )11אי
הוה התם הוא )12יהיבניה כוליה למשכיר מאי מעמא קסבר תפוס לשון אהרון.
ושמואל אמ' בכא באמצע ההדש עסקינן אבל בתחלת החרש כוליה למשכיר בסוף
החדש כוליה לשוכר טאי פעמא טשום דתפיש ,ורב נהמן אטי קרקע בחזקת בעליה
קיימא ואע'נ דאתא בסוף החדש כולו למשכיר") ואמ' מדינר זהב לחרשבי"בזהובים
לשנה כולו לסשכיר וקיימא לן כוותיה' .)1ושמעינן מינה דליתה להא דאמ' רב
אסתירא מאה מעי מאה מעי )16אסתירא ,אלא כשמואל דאסי הלך אחר הפחות
שבלשונות רמספקאלןאי תפשי לשוןאחרוןאי תפשי לשוןראשון הילכךהלך אחר
הפחות שבלשונות כדקיימ' לן רמספיק' לא מפקי' ממונא אבל אי תפש לא מפקי'
מיניה )16לאחר תפיסה נתנעוהני טילי במפלפלי אבל במקרקעי קיימא לן כרב נהמן
דאם' קרקע נחזקתבעליה קיימא ורוקא במילתא דלא עבידא לאגלויי כדבעינןלמיסר
קמןל') .נעו מיניה טר' ינאי שוכר אומ' נתתי משכיר אומ' לאנפלתי על סי להביא

י)

:sfft

ושברפת.

 )2לסניה בגמרא וברי"ף ר' אשי.
 )8דף ר'.

 )4צריך להוסיף :רחמירא דיריה הוא אז רי5מא על השוכר לבתק.

 )6הא

 )6אם.
') צריך להוסיף :דלאיהגי אגרא וביקי דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה במפיח אלא

אפילו באתרא.

 )6ב"מ דף ק"ב.
קיש להוסיף :גצ'פורי.

 )10ד ,ב"ב ע"ב.
! )1צ"ל :רג ,כמ"ש בגמראוברי"ף .ובס' העטור ד"1ד' ע"ב ונ"ל ד'י"ח גדפם בפקת:רבי.
 )12היה.
'י) יש להוסיף כמ"ש ברי"ף :ואע"ג דאפיךמיפך.
* )1כ"כ הר",ף
6ן) צ"ל :פאה מעי אסתירא.
, )16ש להוסיף כמש"ש :דהוה ליה.
זו) ענ"ל הריעף.

..

ן
/
ראיה איטת איליט' בתוך שנו חנינאואי לאחר זמנו תנינא דתנן )1כל שלשיםיום

בחוקת שלא נתןא) עד שיביא ראיה שנתק) לאחר שלשיםיום בהזקת שנוקי)
ער שיביא ראיה שלא נתן') לא צריכא ביוטא דטשלם זימניה ,מי עביד איניש
רפרע ביומא דמשלם זימניה או לא .א"ר') יוחנן תניתוה שכירי) בזמנו נשבע
ונוטל שכיר הוא ררמו רבנן שבועה עליה משום דבעל הכית פרור בפועליו אבל
הכא שוכר טהימן בשבועה .אמ' רב נחמן האי סאן דאוגר ביתא לחבריה לעשר
שנין וכתב ליה שפרא וליכא זמן בשפרא )6ואמר ליה נקשת הא הטש שנין נאטן,
ואם' ליה רב נחסן מדעתי') לרבינא אלא טעתה אחפיה מאהחוי בשפרא ואם'
פרעי' לךו) הכי נמי דסהיטן אם' ליה הכי השתא התם שפרא לגובייאנא קאי אם
איתא דפרעיה איבעי לך )8למיכתי על נביה אי נסי מיכתב עליה הבנאי) אכל
הכא אם' ליה האי דכתבי לך שפרא כי היכי רלא תחזק עליהן .מתמי"טשניר
בית לחנירו ונפלחייב להעמיד לו בית אםהיה קפן לא יעשנונדול גדול לאיעשש
קפן אחד לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו אחר ולא יפחות מן החלונות ולאיוסיף
עליהם אלא מדעת שניהם אוקי )16לטתמ' כדקאי )11אנורא דנהרא ואם' )!2בית
כוה אני טשכיר לך מהו דתיסא האי דאמ' ליה כוה דקאי אנורא דנהרא קם*ל טאי
כזה אטירת' )1ארכו ורחבו קאט' ולפיי אם נפל והיה נדול לא יעשנו קטן קפן לא
יעשנו נדול אחד לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו אחד אבל אם אם' ליה בית זה
אני משכיר ואינוש) חייב לבנותו ואם אם' ליה בית סתם אני משכירלך ונפלחייב
לבנותו שנים עושה אחד )16שלא הזכיר לו אלא בית סתם והוא שקרויבית .וזהו

נוסח שטר שכירות.
יודעים אנו עדים חתומי מפה ערות ברורה שאסי לנו פלוניבןפלוני הוועליעיים
וקנו סטני וכתבו וחתטו בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בן פלוני סחטת
שרציתי כרצון נפשי שלא באונס כלל אלא בלב שלם ובנפש חפצה ובדעת שליסה
והשכרתי לו אותו ביתאו אותו חנות או אותו שדה שלי הוא בטקוםפלוני שכירות
גמורה בכך וכך לשנה כדי שיפרעלי כך וכך בכל חדש וכבר נפלתי שכירות חדש
י (מכאן) מכאןואילך בכל הדש וחרש
הראשון או השנים הרשים ומעתה יפרעל
 )1כ"ח גר",ף יבגסרא מוסיף :מת האב.
 )2בגמרא :שגפרה ,נפרח.
 )8לפגעו :אסר לחו ר' יוחנן.
 )4שם רף .~up
 )6ב"ה ברפף .וגגמרא ליבא :וליטא זטן בשטרא .וע' בס'חישור ד'ץ דף 4ב :פירשו
רבותא רליכא זסן גשפרא.
 )6צ"ל :מרפתי כמ"ש ברי"ף ,וגגטרא :ר' אחא טרפתי.
') פרעתי לך פלגא ,כ"ה גרי"ף.
 )5צ"ל :ליח.
 :b~y )9תגרא.
" )10אזק,טגא וכף" טר"ף.
 )11גדקא,
 )12ואמר ליה.
' )1צ"ל :אסירת.
 )14צ"ל :ונפל איש.
 )16במקום" :חייב לבטתי שנים עושה אחר" נמצא גרי"ף" :ורצה לעשותו שניס עושת"
ובם'חעמיר ד"1ד' ל"ז ע"ב:שניםיעשנו אחד,

א
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סךי
ה המגיעאליו לחדש אחד טן השכירות ולא יהאלי רשות כלל ולא לבאי
מנחי להוציאו נלל מביתזו אםיתןלי השכירות הנזכר בכל חדש והרש ונם לא
יהאלי רשות ולא לבאים מכהי להוסיף עליו על שכירות זה הנזכר עד משלםיום
פלוני שהוא משלם זמן שכירות ואפי' אני צריך לחצר זו צורך נדול לא יהאלי

רשות ולא לבאים מכחי לערער עליו בכלום כי כבר נסתלקתי מבית זה לגמרי עד
משלם ימי השכירות ,ואם יבוא שום אדם נעולם ויערער על פלוני זה בכלום מחמת
ביתזו עלי ועל יורשי אחרי לפצות ולהדיה ולסלק מעליו ומעל יורשיו אחריו כל
ערעורין שבעולם ולהעמיד בית זו בחוקתו ובהזקת הבאים מכחו ער משלם ימי
ו גלוי ומפורסם ברור והזק כדת וכהלכה רלא
השכירות שפסקתי עמו ושטר שכירותי
ל
ע
ו
ת
ו
י
ר
ח
א
ב
ו
ל
כ
ל
ו
ט
י
ב
ב
להשנאה כה ודלא למיהרר מיניה והוא
עלי יורשי
מודעי
אחרי אנכ ארבע אמות קרקע כהונןוכתיקון הכמים כאחריות וחוטר כל שטרישכירות
דנהינין בישראל מיוסא דנן ולעלם דלא באסמכתא ודלא כטופסי דשטרי .וקנינא
מפלוני בר פלונידנן בכל מאי רכתיב ומפורשלעילא במנא דכשר לטקניא ביה .ומה
שהיה בפנינו וכו' עד והכל שריר וקיים.

והשטר הארבעה וששים הוא שטרשיתוף.
והוא נגון מי שנתן ממון לחבירו להתעסק בו שיהא לו הלק בריות וחלק בהפמר
אבל אם התנה עמו מחצית בריוח ומהצית בהפסד לעניותדעתין אסור לעשות כן

שיתן אדם ממון להבירו בשיתוף לההעסק בו ושיקח מחצית בריוח ומחצית בהפסר
אלא אם לוקה בעל הממון מחצית בריוח יקח שני הלקים בהפסד כגון שהוא משים
לו בשיתוף מאה דינרין ויעלה בהן ריוח מ' רינרין או מי דינרין הפסד ואם כתוב
בשטר השיתוף שעשו ביניהם סתם וודאי שלקין הם על דרך זו שאם לקח בעל
הממון כי רערין מן הס' של ריוח ישלם במי של הפסר ב"ו פחות שליש תרי
תילתי מן המ' דינרין של הפסד .ואם היה ההפסד בתחלה ישלם המלוה מן המי
של ההפסד הכי שהוא המחצית לא יקח מן המ' של הריוח כי אםי"נ ושליש שהוא
שליש המי .וזה כולו בזטן שנתרצו הם נעצטן והלקו ההפסר או הר.וח אבל העסק
ביניהם ועלה בו רווהא ואח"כ פסירא אי נמי פסידא ואח"כ רווחא יצא זו כננד זו
ונותן ראש הממון בעינו שלם אם לא עלה בו הפסד יותר מריוה .ואם כתוב בשמר
מחציתבריוה ואין כתו' בו הפסר כלל ווראי אין לתנאי זו קייטא דאסור' הוא לעשות
בן אלא א"כ נותן לו שכר עמלו ומזונו אבל בזמן שנותן לו שכר עמלו ומזונו
התנאי שביניהם קיים מהצית בריוח ומחצית בהפסד ואם אין נותן לו שכר עמלו
ומזונו הרי נטל אותו תנאי שביניהם ואעפ"י שכת' פלגא באנר ופלגא בהפסרואין
דנין עליהם דין אי פלגא באגר תרי תלתי באגרי) והוא כרנרסינן בפרי המקבל
שדהנ) אמ' רבא חד עיסקא ותרי שטרי פסידא דמלוה תריי) עיסקא וחד שטרא
פסידא דלוח פ" כנון דיהב ליה מלוה ללוה מאה יריעין*) בסאתןדינרין וכת' ליה
ידיעין )4מינייהו בסאה
הד שמרא במאהדינרין וחד שטרא במאה וזכין
יאי כתי' להו בחר שטרא
שין
נר
ושלשיםדינריןוזכין לאירךחמשין יריעין )4כשבעיןלד
חימ
- )1בהפסד.

 ):בכא מציעאדי ק"ר ע"ב.
") די ק"ה.

 )4ברי"ף:יריעין.

-

 )1שם :תלחין.

 )2בר",ף:יררי.

') גהדאי.

 )4ברי"ף:אי מעכב.
") גיטין ר ל"א ומ'ב.

 )6צריךלהיסיף :ובפרוס החג.
ז) ברי"ף טוסיף :והיא מאריה כשמעתא התם.
") בבא מציעא ר' ס"ת.

 )9לפיט:ספי.
ס ),ב"ה ברי"ףכ"י.סי' תקתקי סופרים.
 )19צריך להוסיף :תרי.
 )18צריך להוסיף :ואמרלי.

-

הוו אתי הני שלשים דרווחא סמלו לחמשיז )1הנך דפסידא והשתא דכת' לחו
נתרי שטריכיון דמדינא שקיל מלוה תילתא באנר ותרי )2פלגא בהפסד אשתכח
סקרנאדיליה חמשאדינרין דקא שקיל עשרה מהנך שלשים דאגר וחמשה עשר
דינרין מהנך שלשים דפסידא והיינו פסידא דסלוה .תרי עיסקי וחד שמרא פסידא
דלוה דאתו שלשים דאנר דהאי מסלו להגךשלשיםרפסידא דאידךושקיל מלוה קרנא
דיליה ולא שקיל לוה כלום דאלו אכתיבו בתרי שטרי הוה לוה שקיל חמשה דינרין
רווחא והיינו פסידא רלוה דהשתא לא שקילמירי .ואס' רבא האי מאן דקבילעיסקא
מחבריה ופסיד וטרח ומלייה ולא אודעיה לא מצי אמי ליה דארי מהאיך פסידא
בהאדיר) דאמ' ליה להכי טרחת ומיליתיה דלא ליקרו לך מפסיד עיסקי .אמי רבא
הני בתרי דעבור עיסקא בהדי הדדי ורווח ואמ' חך מיניהו לחבריה תא ליפלוג ואמ'
ליה אידך נרווח טפי דינא הוא רמעכב ואי אמי ליה הבלי פלגו רווחא אם' ליה
רווהא לקרנא משתעבד ואי אם' ליה הבלי פלנא רווחא ופלט קרנא אם' ליה
עיסקא להדי הדרי משתעבר ואי אמ' ליה הבלי פלגא רווהא ואי סטית לך פסירא
דר~נא בהרך אמ' ליה מזלא דבתריעדיף .וכתי הגאון רבי' יצחק  SA1הכי אשכחן
למקצת רבוואתא דכתבי רהא דרבא ליתיה דאםכןאין לדבר סוף והאי לאו דסמכא
הוא דלא איפשר לדחויי מימרא דליכא פלוגתא עליה בלא ראיה .ועוד רלא אס'
רבא דאית ליה לשותף למיסר הכי אלא היכא דידיעא מילתא לפום סנהנא דעלטא
דאי שביק ליה לקמיה לא מיתוסף ביה מידי לא קאמ' רבא הכי וכ"ש*) מעכב
ליהחיישינן לפסידא הילכך איתיה להא דרבא .וגרסינן בפרי כל הנט )6תניא רי
יהודה אוטר בשלשה פרקים מוכרין את התבואה לפני הזרע ובשעת הזרע ובפרס
הפסח .ובשלשה פרקים מוכרין אתהיין בפרס הפסח ובפרס העצרת )8ישמן טן
העצרת ואילך למאי הלכתא אם' רבא ואיתימי רב פפא לשתופי מכאן ואילך מאי
אם' רבא כלימי פרקיה והא רבא הוא מאריה דשסעתא הכאד) דשטעת מינה דלא
אמ' רבא דשותפא מעכב אשותפיה בזכיני אלא לפום טנהנא דעלטא אבל לעולם
לא קאם' .ותנןנמי בפרק איזהו נשך )8אין סושיביןלחנוני למחצה שכר ולאיתןלו
מעות ליקח בהן פירות למחצית שכר אלא נותןלו שכרו כפועל .ואמרינן בגמי דהא
טתניי בני רב עיליש נפק עליהו ההוא שפרא רהוה כת" בה פלגא באנר וכהפסר
אט' רבא רב עיליש גברא רפה הוה ואיסורא לאינשי ביחיה לא הוה שאליי)
דילמא )!0הכי הוהכתי' בה בהאי )11פלנו באנרתרי תילתיבהפסר אופלגא בהפסדה)
תילתא באגר .אמי רב כהנא אמריתה לשמעתאקמיה ררנ וביד טנהררעא )18דילמא
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רב עיליש )2עסו בציר הוה .ואט' רב נחמן הלכה ברג יהורה .איל לאו הלכה איתם'
אלא שיפה איתמר .ופירש הגאון רבי יצחק ז"ל הא שמעתא הכיג)אין מושיבין
חנוני למחצית שכר אלא א"כ נותן לו שכרו כפועל ,ופי' בתוספתא כפועל כפל
והוסיף התלטור פי' מאי כפועל בטל של אותה מלאכה דבפיל טינה ופי' הדבר
שרואין מלאכתו של חנוני שהוא עושה קורם לכןכאלו הוא תופר ונופל פשופ בכל
יום שמוצא לתפור ואוטי לו כמה פחות מן הדמים שאתה רוצה ליפול כשאתה יושב
וכפל ובמה שרצהליהל כמותו נותנין לו בכל יום שיושכ באותה עיסקא ואינודבר
קצוב אלא כפי טלאכת החנוני וכפי רצונו ליפול שהוא בפל וכי יש שרוצה ליפול
ואפיי מעת ומשום כן מצינו סתם מתני' שהוא רי מאיר והוא שאמי כפועל פירוש
ן מועפ דברי ר' טאיר ר'
הדבר נענין הזה ואס' כטה הוא שכרו בין סרובה בי
יהודהי) אום' אפי' לא פיבל עטו אלא בציר ולא אכל עמו אלא נרונרת אחת
נותן*) שכרו ,ר' שמעון אומ' נותן לו שכרו משלם וזה שאם' בין סרובהביןסועפ
ולא נתן קיצבה הוא כשפ.רשנו וזה שפירשנו כי סתם מתניי ראין סושיבין חנוני
למחצית שכר ר' מאיר יש לנו עליו שלש ראיות האחת כי הדבר ידוע בתלמוד
דסתם מתני' ר' סאיר היא .והשנית כי התוספתא )5המושיב הבירו בחנות למחצית
שכר הרי זה נותן לו שכרו כפועל בפל דברי רי מאיר .והנ' כי בתלמור הורה כן
ואטי תנאי) כפועל בפל ואלו לא היה סתם מתני' ר' מאיר לא'!) היה סוםיף
התלמוד מן התוספתא בטל שהיה רי מאירי) .וכיון שנתברר שסתםמתניי ר' מאירן)
ומצינו רי סאיר אומי בין מרובה בין מועפי) כפי התנאי שהתנה בעל הסמון עם
החנוני ועל פי טה שפירשו ולא תיסא דר' מאיר סתם חולק על ר' מאיר דבריתא
דאמיבין מרובהבין מועט דא"כ הוה ליה לגמרא לאקשויי קשיא דרי מאיר אדרי
טאיר ולפרוקי תרי תנאי ואליבא דר' מאיר אי נמי פירוקי אחרת ומדלא אקשינן
שמעינן דליכא בין מתניתין ובריוני פלוגתא ובהדין מימרא )9כר' מאיר חרא דסתם
טתני' ומחלוקת דבריתא הלכה כסתם מתניי ועוד דנס' קא שקיל אליבא דר' מאיר
ומפרש מיסריה וקאמ' מאי כפועל כפועל בפל של.אותה מלאכה דבפיל מינה
וצריכא דאי אשסעינן וכו' וטדפריש מיסריה שמעינן הלבתא כוותיה ועוד דחזינן
שמעתיה אזלא אליבא דר' סאיר ,ואצרכינן להני ראיות לאמוקי ממיסריה דר' שמעון
ולברורי דלית הלכתא כותיה אבל ר' יהודה היא איתוקם ליה בשיפה וצריך אתה
לידעכידין זה צריך שיהא קצוב לו שכירות ידועה בכל יום אינו אלא כהסושיב
נהנות וכיוצא בו בלבד שהוא מכפלו טמלאכתו כל היום )10תדעשכך אס' התלמוד
מאי כפועל כטל אמ' אביי כפועל בפל של אותה טלאכה דבפיל סינה ואם'
התוספתי הטושיב את תבירו חנוני נחנות למחצית שכר אם היה אוטן לאיעסוק

-!) שריר להוסיף :טובל.
 )2שו.ת הרי"ףסי' קע"ט .והלשון שוה פה ושם.
י וכו' נטל .והיא ט"מ.
') בתשו' הריח שם :ר'יוס
 )4צ"ל :זהו.
, )6שלהיס,ף :אמרח.

 )6בתשו' הריפף בטעות :תיגח.

 )7טן "לא" ער "ומצינר' חסר ש.6
י) שם מוסיף :ידענו כי המישש בפועל בטל לר' טאיר הואובין טרוכה ובין מועט.
') יש להוסיף כמש"ש :הלכתא.
 )!0שם :בכליום.
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דיט אחר הוא ולקמיה מפרשי' ליה והאי דאיתמי בנמי בני רב עיליש נפק עליהו
שפרא דהוה כתו' פלגא באנר ובהפסד אחא לקמיה הרבא אמי רבא רב עיליש גברא
רבה הוה לא הוה ספי איסורא לאינשי ביתיהי) והכי קאמי אי פלנא באגר תרי
תילתי בהפסד אי פלנא בהפסדי) תלתא באנר הלכה היא ורבותי' התירו דבר זה
לפי שהוא שוה לסתם טתנייכי אלוהלקנו אותו חלק שנופל העוסקי) מותר .וצריך
אתה לידעכי זה שאמ'*) בסחורה מבעל הממון מוסף על המחצית היה טניע מטנו
בכל יום כסו שטפורש במשנה וכיון שנתרצו בו שניהם היה סותר .וצריך אתה
לירע כי זה שאט' המשנה למחצית שכר ולא*) לו מעות ליקח בהן פירות לטהצה
שכר ,וכן זה שאם' התוספתא הטושיב את תבירו בחנות למחצית שכר אינו טסחצית
ממש אלא הלק מלשון פלוגתא או טחצית או שליש או רביע כל טה שהתנו זה
עם זה מותר וכענין מה שכתוי יחצוהביןכנעניים )6ואם תאמ' אםכן הוא שהעיסקא
הוא סותר לשליש ולרביע למה אמרו רנותינו )6האי עיסקא פלגא טלוה ופלנא
פקדון עברו רבנן טילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוהויש להשיב שלא התנו
רבותינו שלא תהיה מעיסקא אלא פלנא מלוה ופלצט פקדון אלא להודיעך שוה
ראוי לו מן הריוח הוא סמה שהוא נחורת מלוה והשאר פקדוןאבל אםלא רצהליחן
לוטןי) הריוח אלא השליש או הרביע לא יהיה בתורת טלוה אלא שליש הסטון
או רביעיתו והשאר בתורת פקדון .ואם התנו על טחצית הריוח יהיה המחצית בתורת
(בתורת) מלוה והמחצית האחר נתורת פקדון ,אבל אם רצה ליחן לו טן הריוח אלא
השליש או הרביע לא יהיה בתורת מלוה אלא שליש המטון או רביעיתו והשאר
בתורת פקדון דלא תאמ' כי יש בו צר רבית כי כסו בפלנא אין צר רבית כךאין
בתרי תילתי או תלתא ריבעא צר רבית אלא הכל .)8ומצאנו לרבר ראיה בתוספתא
והוא הנותן סעות לחבירו ליקה בהןפירות למחצית שכר לאיאסי לו הרי הןעשויות
עליו למחצית שכר לשליש ולרביע פי' בלא שכירות אלא מהשב עסו שכר כפלה
היו טופקרות אצלו ואם' לוהרי הן עשויותעליךלמחצית שכר לשליש ולרביעהרי
זה מחשב עסו שכר בית ושכר בפלה מעכשיו הרי נתברר שאם נתן )9לו שכר
בפלה טותר למחצה לשליש ולרביעוכן פירש נסי בתלמור )10אג' רב סותר שליש
בשכרך טותר כלומ' )11שאם נותן אדם לחבירו מאהרינרין ליקח פרקספיא בהן
והתנה עסו שכל מה שירויח עד כרי ראש הטמוןנופל אותו בשכירותו הנה טפורש
 )1שםיכן גגטרא לפנית ליתא:ביחיה.
צ) ,ש לחוסיך :תרי.
')חריר למחוק פה מן "סותר" עד" :שאם".
*) צ"ל :ולאיתן.
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*) איוג ט'ל'.
*) נבא טציעא ר' קיד ע"ב.
) נתשה חרי'ף שם :טן הדין חריוח מסה שהוא בתורת מלוה ותשאר גהורת פקדון
י
אגל אם לא רצהליתן .4
)6יש להוסיף :בשהייה .כשש"ש.
 )9שם .לא נתן.
9נ) בבא טציעא ד' ס"ט.

ינ) שם גטעית*:לוני.
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בתלמוד שמוזיר ליטול זה שני שלישי וזה שליש ולא חלקו רב ושמואל אלא
כשכירות שרב מתירכיהאי נונאי) אם מצאנוטלואםלאואינונוטל ושמואל אמ' לא
ך אתה לידע כי רב
מצא מותר שליש ילך לניתז ריקן אלא קוצץ לו דינר .גציי
לא התיר שכירות כי האי נונא~) אלא בשהיה עם הנשכר עסק אחר לעצמונ) הכל
בבית אהד והיינו דאקשינן ורב לית ליה האי סברא דקוצץ לו דינר והא אם' רב
ריש עגלא למטומא ולא ממכינן אהאי פירוקא ופרק'נן פירוקא אחרינא איבעית אימ'
בי קאמ' רב מותר שליש בשכרך כגון דאית ליה תורא לדיליה דאסרי אינשי נביל
לתורי נביל לתורי והלכה כרב דהלכתא כוותיה באיסורי ואתחזי מהאי מימרא ולאי)
אפלונ רב ושמואל בשכירות כי האי נונא אלא כנון ראית ליה תורא לדיליה אבל
אי לית ליה רב ושמואל מורים דקוצין לו דינרי' וזו השכירות אינה בחנוני וכיוצא
בו שהוא כטל כל היום אלא במי שהוא בטל מקצץ )4היום ולהכי פוסק לו דינרין
בלכד ,וזה הדינרין הוא של כסף הלק אהד  (rDחלקים מן דינר של זהב וכן זה
הדינר אינו דינר ממש אלא מה שהתנו זה עם זה הן פחות הן יותר ,הרי נראה
טכל מה שהקדמנו כי אין פוסקין שכירות בכל יום אלא לחנוני וכיוצא בו ,ואתחוי
נמי שהעיסקא לשליש ולרביע מותרת ואין נדבר הפרש בין הנוני ובין  (elnSItיש
להם שכר אם לא היה להם ראש ממון ביניהם אבל אם הטיל זה לכיסי) ואפי'
הטיל זה הרבה וזה מעם אין לו שכירות כדאמ' ר' אלעזר סהנרומא הוה ליה ההוא
אריסא דהוה יהיב זוגי וזבין תור' וכו' ואיתמר נמי )8אמ' שמואל שנים שהטילו
לניס זה מנה וגה מאתים השבר לאמצע ואיןכאן שכירות .ונהו נוסה שטר שיתוף.)9
יודעים אנו עדים חתומי מטה עדות ברורה שאמרו לנו פלוני בן פלוני ופלוני בן
פלוני הוו עלינו עריםוקנו ממנו כל אהד ואחד וכתבו וחתמו עלינו בכל לשון
של זכות ותנו ביר כל אחד ואהד ממנו להיות בידו לזכות מחמת שרצינו ברצון
נפשינו שלא באונס כלל אלא בלב שלם ובנפט הפצה ובדעת שלימה וטיושבת
ונשתתפו ב.הר שתוף והטלתי אני פלוני לכיס שיתוף כך וכך דינרין כרי שנתעסק
שנינו נטמון ונסהור בכל מיני מהורה שיזמינו לנו מן השמים בין בממון זהנין
בזולתו בין בים בין ביבשה וכל מה שיזמיןלנו המקום משום ריוח בעולם מכל ממון
שנסתור בין מזה בין מאחר ואפיי מציאה ואפי' דורון נחלוק כשוה בינינו מחצה על
מחצה לי המהצית ולו המהצית וכמו כן אם הם ושלום יזדמן שום הפסד נמלא
אותו אם יזמינו לנו מן השמים ואם לא היינו יכולין למלאתו כל ימי השיתוף היינו
הולקין אותו בינינו כמו כן בשוה וזמן שיתוף זה עד כך וכך שנים מכאן ואילך אם
נתרצו שנינו לעמוד בשיתוף מיטב ואםלאו נחלוק בשוה כל מה שימצא שםחוץמן
הקרן ואם הם ושלום לא היינו מוציאין הקרן נמלא אותו בשוה וקבלנו עלינו אמונת
שמים שלא נחמוס ולא נעלים ולא נכסה ולא נטמון כל אי וא' ממנו מחבירו
) שם בתשו' הרי"ף חסר מה שכתת פה מן "כהאי נונא" עד "כהאי נונא.
י
?) שם :כדי שיעשההכי.
י ):צ"ל :דלא.
') צ"ל :מקצת.
 )6שם .מן צ"אחיקי'.
, )6ש להוסיף מש"ש :לפי שנוטל שכירות בנדי בטילתי והכל גין חנוני גין זולתו.
;) יש להוסיף :וזה לגיס.
 )9כתזכות ד' ע"ג.
 ,," )9בס ,העטור ד"ו ד ,כ"ז וד"ל ד' ט"ו ע"ג.
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פשוה פרופה ולמעלה ולא משוה פרופה לספה אלא נלךזה עם זה באמת ובאסונה
ובתטימות לב ולכשנפרד זה מעם זה יוציא כל אחד ואחר ממנו הקרן שלו שלם
והשאר נחלק בשוה בין פובבין מופב ושמר שיתוף זה שריר ומקויים והגון כראוי
ואחריות שותפות זו וחוטרא זו קבלנו עלינו ועל יורשינו אחרינו אנכ ד' אמות
קרקע כהונן וכתיקון חכמים דלא כאסמכתא ודלא כפופסי רשפיי ,וקנינא מפלוני זה
לפלוני זה וספלוני זה לפלוני זה בכל מאי דכתי' ומפורש לעילא במנא דכשר
למקניא ביה ,ומה שהיה בפנינו וכו' עד והכל שרירוקיים .ואם הוא שפר עסקא
נמי זהו נוסחה:
ידדעים אנו ערים חתומי מפה עדות ברורה שאם' לנו פלוני בן פלוני הוועליעדים
וקנו מסני וכתבו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בן פלוני
להיות בידו לראיה ולזכות מחטת שרציתי ברצון נפשי שלא באונס כלל אלא בלב
שלם וכנפש חפצה ובדעת שלימה ונפלתי וקכלתי טמנו כך וכך
להיותן בירי
יר
יל
דכ
בעיסקא ואתעסק בהון בכל סיבי סחורות שיזמינולי מן השמים ו
נר
ייוחשיעלהלי
בהן יהיה השליש לפלוני זה בשכר ממוט והשני חלקים שלי ובעמלאי וכליאותידי
ובשכר עמלי ומדני ואם חם ושלום יעלה בהון שום הפסד בקרן ולא יתמלאמןהריוח
ןשנינו טחצה על מחצה וכו' ומשלים השפר ער שריר וקיים .ואם
יהא אותו הפסדבי
בשטר
ח
ק
י
ו
ה
ז
ח
ו
י
ר
ה
ל
ע
ב
ל
'
ו
ת
כ
י
שיזדמן
פלוני
כך
הממון
התנו ביניהם שיהא חצי
י פלוני בעל המטון כך וכך משלו ואפי'
שם ואני בעמלאי ובלאותידי פלנא ונתןל
חד זוזא שיהא לשכר עסלאי ומזוני ואם יזרמן שם שום הפסד יהא בינינו אנחנו
שנינו מחצה על מחצה ואם אין נותן לו שכר עמלו ומזונו ולוקח בעל הסטון טהצי
הריוח יקח שני שלישים בהפסד משום שכרעמלו וסנונו .ואם התנו שלאיקחהטתעסק
בעיסקא אלא שליש ורביעהריוח עלאותו ררךחושבין ההפסר כמו שפירשנולמעלה:
והשפר הס"ה הוא שטרשלישותן

ולשוןשיישוח הוא מלשון משולש כנוןשני בני ארםשחולקיןבדבר והשלישמכריע
וכן כל שנים שיש להם עסקומשלישין אותו העסקניד השליש להיותשלישעליהם
ונאטן והוא מלשון שכתי בקרא ושלישים על כולו .גרטינן בקידושין בפר' עשרה
ן כמאה ערים והשליש נאמן טשניהם א אומ' כך ווה אוס'
יוהסין )1הודאת בעלדי
בך השליש נאמן אימתי בנמן שהשלישות יוצא מתחת ירו אבל אין השלישות יוצא
מתחת ירו הרי הוא ככל אדם .ואתה מוצא נמי שלישות כגון ראובן שמשלש ממון
ביד שמעון לתתו לחתנו או לבתו או לארם אחר עושה לו שפר שלישות עליו,וכן
הכל כמו שמובא
עשרה
תעטור
ט"ו מניא זאת
ח כ"ז

יוחסין
ד*1
מפרק
וד"ל ד'
 )1גם בס'
פח ולקח הכל טכאן .אמנם באסת לא נטצא טזה מאוסה בפרק עשרהיוחסין .רק בתוספתא רפ"ק
דבגא מציעא ומשם גרי"ף רפ"ק דצ"מ נסבאו כל הרגרים הסובאים פח .ורק בקידושין פי האוסר
ד' ס'/ה ע"ב נטצא :הודאת בע"ד כמאה עדיםדמי .וכגיטין די ס"ד :הוראת בע"ד כסאה עדים
ושליש כאסן משניחם ז"א כך ודקק כך תשליש כאסן .והסף עור בחזספתא :אימתי גזמן שהשלישית
א מת"י אבלאין השלישית יוצא טומ'י הדי חנא ככל אדם .כ"ז ט31א הריפף זסשם בא לכאן.
ייצ
אטים בתוספתא (וברוצף) טוסיף עוד :נאמן גע 5הטקח *מר 9וה סכרתי וכף .וזה מובא גם
של הרג הטחנר וטזה גא
בקידושיןדי ע"ג מע"ג פ' עשרהיוחפין .וגגראה זה רחף על

י .6בס' העטור טגיא
רורנה
כע
לו הטעות ואחריו נמשך גס חר"ג העטור .ושילעיל דף  108זה
עוד בשם הרב הטח3ר מה שלא נטצא פה .ואולי נשמט פה מהמקצר .אואולי לקחו הר"ג העטור

שם

מהלנות חאחרות.

